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مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

آرامش قبل از طوفان سهمگین...

همانگونه که در شماره پیش نشریه هم اشاره شد، نمایندگان مجلس یازدهم طرح 
»اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی« را 
تهیه کرده و در هیات رئیسه اعالم وصول گردیده است. به همین سبب طی 
روزهای گذشته در تالش بودیم با نمایندگان مجلس شورای اسالمی خصوصا 
طراح این طرح، گفت و گو کنیم تا از دالیل و چرایی این موضوع از لسان خودشان 

بیشتر آگاه شویم.
را  )صفحه4-5نشریه  گزارش  این  تهیه  خالل  در  که  مسائلی  از  یکی 
بود،  تاسف برانگیز  حال  عین  در  و  توجه  جالب  بسیار  بفرمایید(  مطالعه 
پاسخ اکثر نمایندگان به این پرسش بود که آیا قانون فعلی مناطق آزاد را 
مطالعه کرده اید و از مفاد آن آگاه هستید یا خیر؟ در کمال تعجب جواب 
مشغول  و  معطوف  خود  به  را  مخاطب  ذهن  بزرگواران  این  بیشتر  منفی 
قانون گذار  و  نهادی تصمیم ساز  پارلمان کشور که  در  می کند که چگونه 
بر صندلی های  آرای همین مردم  اعتماد و  با  نمایندگان مردم که  است، 
بهارستان تکیه زده اند، تصمیم به تغییر و یا اصالح قانونی می گیرند که 

نیستند! باخبر  از جزئیات آن 
در اینکه اکثر نمایندگان این دوره از مجلس، اولین حضور و ورود خود را به خانه 
ملت تجربه می کنند و طبیعتا فعال نباید از جزئیات برخی مسائل آگاه باشند، شکی 
نیست؛ اما اینکه با این عدم آگاهی و نداشتن شناخت کافی و مکفی دست به 
اقدامی غیرمنتظره می زنند؛ خود محلی از سوال خواهد بود که آیا اهتمام و همت 

خاصی در پس این حرکت وجود دارد؟!

از سوی دیگر، باز هم می رسیم به نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی که می بایست از همان بدو ورود نمایندگان به مجلس، ارتباط 
مطلوبی را ایجاد می کرد تا چنانچه بنایی بر تغییر و اصالح است، مبتنی بر 
تسهیل گری و در راستای حذف موانع و مشکالتی باشد که طی 4-3سال 
اخیر برای مناطق آزاد ایجاد شده است. اما ظاهرا هنوز این فرصت به مدیران 
و متولیان امر دست نداده تا در جایگاه حافظ قانون که براساس همان قانون 
اسالمی،  شورای  مجلس  با  تعامل  واسطه  به  می باشد،  آنان  اصلی  وظیفه 

گره گشای مصائب و مشکالت باشند.
اما در این بین تالش برخی از نمایندگان مجلس و همچنین فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد با همراهی معتمدین مناطق، ستودنی و قابل تقدیر است. با دیدن 
اینکه اگر مناطق آزاد  این تحرکات تنها یک صدا به گوش می رسد و آن 
را رها کنیم و به دست همین فعالین اقتصادی بسپاریم، قطعا و بی شک به 
بهترین شکل روند توسعه را با کمترین دخل و تصرف طی خواهند نمود! 
جمله ای که تمامی فعاالن اقتصادی و غالب مدیران و معاونین سازمان های 
مناطق آزاد به کرات و با صدای بلند بیان کرده اند و هر چه بلندتر گفتند؛ 

کمتر شنیده شدند.
به  دوازهم  دولت  کار  پایانی  روزهای  به  شدن  نزدیک  اینکه  به  توجه  با 
شمارش معکوس افتاده و شواهد و موضع گیری ها نشان از مخالفت و انتقاد 
برخی از دستگاه ها خصوصا مجلس به عملکرد دولت حسن روحانی داشته 
و طبیعتا )طبق روال همیشه( افراد منصوب در شاکله مناطق آزاد به نوعی 
بزرگ تر  سبب  خود  موضوع  این  که  دارند،  دولت  تاثیرگذار  افراد  در  ریشه 
شدن زاویه نهادها ی منتقد با مناطق می شود؛ باید این سکون و سکوت را 
آرامش پیش از طوفانی سهمگین تلقی کرد که اگر این باد بوزد، سونامی 
عظیمی در مناطق آزاد رخ خواهد داد که ویرانی های جبران ناپذیری را به 

جای خواهد گذاشت.
باید بپذیریم که امروز در دولت اول دکتر روحانی )دولت یازدهم( قرار نداریم که 

اگر بی تفاوت تفاهم نامه ای امضاء کردیم و یا هر اقدامی نمودیم، مجددا 4سال 
دیگر برای ادامه روند ناقص مان زمان و فرصت داشته باشم. امروز در شرایطی 
قرار نداریم که همچون گذشته که مدیران وقت دبیرخانه، خبر انتقال جایگاه خود 
را از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی از رادیو بشنوند و بعدا 
اعالم کنند که ما در جریان نبودیم. نه این مجلس، مجلس دهم است و نه این 

دولت پس از خرداد1400 تکرار می شود. 
تمام  با  بود،  اگر  که  نیست  انتقال  و  جایگاه  تغییر  روزها،  این  صحبت های 
چالش هایش، نفسی راحت می کشیدیم؛ اما این بار حرف از تغییر اساس و بن 
است؛ اگر با همان فرمان آرامش و انفعال به همین مسیر چند سال اخیر ادامه 

دهیم، پرونده مناطق آزاد  نیز با پایان دولت دوازدهم، بسته خواهد شد.
از  دست  کنونی،  پیش بینی  غیرقابل  و  پرتالطم  موقعیت  در  است  بهتر 
سایر  توسعه محدوده ای  یا حتی  و  آزاد جدید  مناطق  ایجاد  برای  تالش 
تمامیت  حفظ  به  معطوف  را  خود  فکر  و  حواس  تمام  و  برداریم  مناطق 
چند  افزایش  بی تردید  نماییم.  هشتگانه(  عبارتی  )به  فعلی  هفتگانه های 
با  است،  ذهن  از  دور  اینکه  بر  عالوه  شرایط،  این  در  دیگر  آزاد  منطقه 
خواهیم  برابر  دو  را  جاری  مشکالت  صرفا  آنها،  تاسیس  و  تایید  فرض 
آنان  آنکه توان و زمان برای هموار کردن مسیر سنگالخی  نمود، بدون 
داشته باشیم و قطع به یقین این موضوع نمی تواند برگ زرینی در رزومه 

مدیران فعلی برای ارائه به تیم بعدی باشد. 
اگر در پی آن هستیم که نامی نیک از خود به یادگار بگذاریم، امروز و این ساعت 
را باید دریابیم؛ چراکه وقت تنگ است و مسائل و چالش ها به وفور. بهره مندی از 
هر آنچه که برایمان  باقی مانده که قابلیت تبدیل شدن به کوپی برای سوزاندن 
داشته باشد را همین لحظه باید خرج کرد. بپذیریم که شاید اکنون خریدار داشته 
باشد و چند ماه دیگر از ارزش و اعتبار ساقط می شود و ما می مانیم برگی سیاه 
به یادگار گذاشته برای مردم همین مرز و بوم که شعارمان خدمت به آنان است 

والغیر.
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

صفحه 4 و 5 را بخوانید

 تغییر قانون مناطق آزاد
در مجلس کلید خورد!

گرامیداشت هفته دولت 
 تبیین و ترسیم آینده ای

 بهتر و درخشان تر
برای نظام اسـالمی

 بهره برداری از 
 ۱۰۰طرح با اعتبار 

 ۳۱هزار میلیاردتومان
در جزیره قشم

تثبیت جایگاه جزیره 
زیبای کیش به عنوان 

 قطب گردشگری
کشور و منطقه

 ارتقاء جایگاه
  بین المللی اروند

  در تعامل با
 کشورهای  همسایه

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
 سازمان منطقه آزاد انزلی بیان داشت:

 مدیرعامل سازمان منطقه
 آزاد قشم اظهار داشت:

 پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه
 آزاد کیش به مناسبت آغاز هفته دولت:

 مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد اروند اظهار داشت:
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عزم مجلس برای افزایش محدودیت یا تسهیل گری بیشتر:



تفاهم نامه همکاری موسسه علوم و فنون کیش و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف 
فناوری های  تجاری سازی  و  نوآوری ها  توسعه 
مشترک حوزه معدن و صنایع معدنی به امضاء 

رسید.
مسعود توفیقی مدیرعامل موسسه علوم و فنون 
حضور  با  تفاهم نامه  انعقاد  مراسم  در  کیش 
کامبیز مهدی زاده مدیر طرح توسعه نوآوری ها 
معدنی  صنایع  و  معدن  حوزه  فناوری های  و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بر 
اهمیت استقبال واحدهای فناور برای استقرار در 
مرکز نوآوری کیش اشاره داشت و گفت: در حال 
حاضر ۳۴شرکت دانش بنیان در این مرکز استقرار 
یافته اند و بیش از ۱۶۷شرکت دانش بنیان متقاضی 

استقرار در این مرکز هستند.
مدیر مرکز نوآوری کیش در ادامه افزود: این 
استقبال نشان دهنده ظرفیت های بسیار خوب 
منطقه آزاد کیش برای توسعه کسب  وکارهای 
دانش بنیان و فناوری است که به عنوان یک 
کشور  جنوب  در  توسعه  منحصر به فرد  مدل 

مطرح شده است.
با  مهدی زاده  کامبیز  نشست،  این  ادامه  در 
نوآوری های  ارتقای  و  توسعه  که  این   بیان 
از  یکی  که  معدنی  صنایع  و  معدن  حوزه 

از  یکی  است،  کشور  ارزشمند  ظرفیت های 
مهم ترین اولویت های معاونت علمی و فناوری 
افزود:  است ،  گرفته  قرار  جمهوری  ریاست 
همکاری های مشترک برای توسعه زیست بوم 
فناوری های معدن و صنایع معدنی، آموزش و 
توسعه زیرساخت های ترویجی و تحقیقاتی این 
حوزه، از اولویت هایی است که معاونت علمی 
به کمک ظرفیت  فناوری ریاست جمهوری  و 
در  نوآوری  زیست بوم  بستر  بر  شده  ایجاد 

دستور کار خود قرار داده است.
فناوری  و  علمی  معاون  عالی  مشاور 

ارزنده  ظرفیت های  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
و  زمین شناسی  حوزه  در  فارس  خلیج  جزایر 
صحرایی  ژئوتوریسم  کرد:  خاطرنشان  معدن 
و زیردریایی از محورهایی است که با کمک 
خلق  به  می تواند  جوانان  نوآورانه  ایده های 

ارزش افزوده و کارآفرینی منجر شود.
برگزاری  گفت:  ادامه  در  همچنین  وی 
نمایشگاه دائمی معدن و موزه زمین شناسی در 
جزیره کیش، نشان دهنده ظرفیت های باالی 

این منطقه است.
معاونت  همکاری،  تفاهم نامه  این  بر اساس 

ضمن  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
تسهیل شرایط و فرآیند اخذ مجوز های مورد 
تجاری سازی  دانش بنیان،  تاییدیه های  و  نیاز 
محصوالت  صادرات  و  موفق  طرح های 
استارتاپ های معرفی شده را در دستورکار قرار 

داده است.
همچنین، معرفی و ارزیابی طرح های فناورانه و 
پروژه های پژوهشی کاربردی حوزه معدن برای 
استقرار و بهره برداری از امکانات مرکز نوآوری 
کیش و نیز حمایت از پروژه های کاربردی با 
هدف توسعه فناوری های زمین شناسی، معدن و 
صنایع معدنی از دیگر وظایف این معاونت است.
موسسه علوم و فنون کیش نیز فضای کافی را 
برای راه اندازی مرکز فناوری و نوآوری معدن 
در  و  داد  خواهد  اختصاص  معدنی  صنایع  و 
برگزاری رویدادها و نمایشگاه های تخصصی 
جلب  جهت  در  و  کرد  خواهد  مشارکت 
مشارکت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص 
حقیقی و حقوقی در اجرای ایده ها و طرح های 
نوآورانه و فناورانه برای تسهیل فرآیند فروش 
محصوالت خروجی در کنار برگزاری دوره های 
ظرفیت  تقویت  برای  حرفه ای  آموزشی 
بر  موسسه  این  وظایف  دیگر  از  استارتاپ ها 

مبنای این تفاهم نامه همکاری است.

این  از  هندورابی  و  کیش  جزایر   بومیان 
پزشکی  و  درمانی  خدمات  از  می توانند  پس 
طرف  درمانی  و  بیمارستانی  ۳۲۵۴مجموعه 

قرارداد در سراسر کشور بهره مند شوند.
اخیر  اقدام  درباره  کیش  جزیره  جمعه   امام 
داشت:  اظهار  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
خوشبختانه با تالش مسئولین سازمان منطقه 
از  درمانی  خدمات  ارائه  مراکز  کیش،  آزاد 
۱۳0مرکز به بیش از ۳هزار مرکز درمانی در 

سراسر کشور افزایش یافته است. 
 حجت االسالم و المسلمین حسن زاده در دیدار 
با جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش 
ارائه خدمات بیمه ای  افزود: طراحی و اجرای 
به اقشار ضعیف جامعه از اقدامات مهم، موثر 
و دلگرم کننده سازمان منطقه آزاد کیش در 

راستای ایفای رسالت اجتماعی است.
وی در این نشست، رویکرد مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش در خلق ارزش برای تمامی 
اقتصادی،  فعاالن  از  اعم  کیش  ساکنان 
را  گردشگران  و  غیربومی  و  بومی  ساکنان 
که موجب رضایت و بهبود عملکرد می گردد 
را از مزیت های موجود در سازمان منطقه آزاد 

کیش دانست و اقدام اخیر در تحقق این امر 
خداپسندانه را ستودنی و شایسته تقدیر دانست.

شرکت  مدیرعامل  نشست،  این  ادامه   در 
سرمایه گذاری و توسعه کیش با اشاره به دستور 
غالمحسین مظفری مدیرعامل محترم سازمان 
منطقه آزاد کیش، مبنی بر ارائه خدمات درمانی 
با کیفیت، بدون سقف و با فرانشیز ۱0درصد 
برای بومیان کیش، گفت: خوشبختانه با طرح 
جدید، بومیان کیش می توانند به بیش از ۳هزار 
کنند  مراجعه  کشور  سراسر  در  درمانی  مراکز 
و از خدمات درمانی مورد نیاز بهره مند شوند. 
در حالی که قبال تنها در بیمارستان کیش با 
پرداخت ۳0درصد حق فرانشیز امکان استفاده 

از خدمات درمانی را داشتند.
بومیان کیش در  این که  بیان  با   سعید نظری 
طول ۲0سال گذشته تحت هیچ پوشش درمانی 
بیمه گسترده در این سطح قرار نگرفته بودند، 
خاطرنشان کرد: با افزایش کیفیت خدمات درمانی، 
بومیان با مراجعه به مراکز طرف قرارداد می توانند 
با ارائه کدملی، از خدمات درمانی بهره مند شوند. 
ارائه خدمات بیمه حوداث نیز از دیگر مزایای این 
تحت  را  خانواده  اعضای  تمام  که  است  طرح 

پوشش قرار می دهد.
 وی گفت: بیمارستان های ممتاز و درجه یک 
در  دولتی  بیمارستان های  برخی  و  تهران  در 
شیراز، مشهد و بندرعباس تحت پوشش بیمه 
آسیا هستند و به بومیان کیش خدمات درمانی 

ارائه می دهند.
توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت   مدیرعامل 
کیش همچنین درخصوص پرداخت حق بیمه 
به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  بومیان 
منظور بهره مندی آنان از بیمه عمر و حوادث 
بیمه شدگان  بازماندگان  اساس،  این  بر  افزود: 

در صورت فوت فرد بیمه شده، از ۵0میلیون 
تومان پوشش بیمه ای و در صورت حادثه بودن 
آن، ۵0میلیون تومان مازاد )جمعا یک میلیارد 

ریال( دریافت می کنند.
بیمه ای،  تعهدات  گزارش،  این   براساس 
به  نسبت  خدمات  ارائه  تفاوت های  و  مزایا 
خدمات درمانی ارائه شده قبل به طور کامل 
به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سایت  وب  در 

نشانی Kish.ir منعکس شده است.
گفتنی است، در راستای تامین آتیه و رفاه بیشتر 
بومیان با حمایت و تامین اعتبار الزم از سوی 
معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد 
کیش جناب آقای دکتر آخوندی، این سازمان حق 
بیمه عمر و حوادث را تقبل و بومیان به صورت 
رایگان تحت پوشش قرار دارند و کلیه هزینه ها به 

عهده این مجموعه است. 
الزم به ذکر است، پیش از این، بیمه بومیان 
جزیره تنها در بیمارستان کیش قابل استفاده 
بود و از این پس در مراکز درماني طرف قرارداد 
سرزمین اصلي نیز امکان استفاده دارد که گام 
رفاه  جهت  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  بزرگ 

حال آنها محسوب مي شود.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: هم اکنون انجام ۳0پروژه به شرکت 
عمران و خدمات ابالغ شده است تا پیگیری را 

برای تکمیل و راه اندازی انجام دهد.
پیشرفت  روند  به  اشاره  با  خانزادی  مصطفی 
ترمینال فرودگاه بین المللی جزیره کیش گفت: 
حدود ۳00میلیارد تومان سرمایه از طریق فروش 
اوراق برای تکمیل این فرودگاه تهیه شده است 
و به رغم تحریم و مشکالت، تجهیزات مورد 

نیاز ترمینال نیز خریداری شده است.
تفاهم نامه هایی که  به  اشاره  با  وی همچنین 
توسعه  برای  االنبیاء)ص(  خاتم  قرارگاه  با 

است،  شده  منعقد  کیش  جزیره  بندرگاه های 
تصریح کرد: یک اسلکه ۳۵هزار تنی در سال 
گذشته تکمیل شد که در آن کشتی های بزرگ 
بارگیری  و  پهلوگیری  می توانند  کانتینربر  و 

نمی توانیم  اما  شده،  تکمیل  پروژه  این  کنند. 
انجام  الزم  الیروبی  زیرا  کنیم؛  بهره برداری 
نشده است و به دلیل پایین بودن عمق آب، 
کشتی های بزرگ نمی توانند پهلو بگیرند و از 
آنجایی که سطح مرجانی است، الیروبی نیز 
قرارداد الیروبی  می شود.  انجام  خیلی سخت 
منعقد شده و عملیات آن به زودی آغاز می شود.
خانزادی با اشاره به افتتاح ۱۱پروژه در جزیره 
کیش همزمان با هفته دولت، اظهار کرد: اکثر 
این پروژه ها متعلق به بخش خصوصی است و 
یکی از مهم ترین پروژه ها، راه اندازی اولین باند 
هلی کوپتری کشور در کیش است که عملیات 

اجرایی آن سال ها پیش آغاز شده و امسال به 
بهره برداری می رسد و برای این پروژه، حدود 

۳0میلیارد تومان هزینه شده است.
منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
هم اکنون  کرد:  تاکید  پایان  در  کیش  آزاد 
و خدمات  عمران  به شرکت  انجام ۳0پروژه 
تکمیل  برای  را  پیگیری  تا  است  ابالغ شده 
این پروژه ها شامل  انجام بدهد.  راه اندازی  و 
اسکله  احداث  زمین،  ایران  پارک های 
و  ادیت  کیش  بازسازی  و  مرمت  مرجانی، 
پیاده روی و سایت  بازار روز و تره بار، پیست 

بازیافت زباله است.

پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت آغاز هفته دولت:

 تثبیت جایگاه جزیره زیبای کیش
 به عنوان قطب گردشگری کشور و منطقه
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اخبار منطقه آزاد کیش

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ویژه کیش گفت: هفته 
عمرانی،  اقدامات  از  قدردانی  برای  مغتنم  فرصتی  دولت، 
اقتصادی، گردشگری و فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد کیش در یک سال کاری گذشته در این منطقه است.

سرهنگ قاسم پوریائی، در دیدار با مسئولین سازمان منطقه 
آزاد کیش به مناسبت فرا رسیدن ایام هفته دولت، با اشاره 
ازجمله  بر کشور  تمام مشکالت حاکم  اینکه علی رغم  به 
بیماری  شیوع  و  ایران  علیه  اقتصادی  عیار  تمام  جنگ 
کرونا، عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش را در یک سال 
گذشته مثبت بوده است و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش 
به عنوان نهاد حاکمیتی در منطقه، با هم افزایی و با هدف 
ارائه خدمات باکیفیت، ثابت کرد در کنار مردم و با مردم 
است و کارنامه درخشانی که سازمان در حوزه های مختلف 

به ثبت رسانده، ستودنی است.
انقالب  پیروزی  ابتدای  از  دولتمردان  این که  بیان  با  وی 
اسالمی نشان دادند مردهای روز های سخت هستند، اظهار 
سوی  از  اقتصادی  فشارهای  و  سخت  شرایط  در  داشت: 
دشمنان، کارگزاران خدمتگزاران این نظام تمام تالش خود 
ایران  والیتمدار  مردم  به  باکیفیت  خدمات  ارائه  جهت  را 

اسالمی به کار گرفته اند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  حوزه  مدیرکل  و  مشاور 
این دیدار، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا  کیش در 
هفته  تبریک  و  حسینی  عاشورای  و  تاسوعا  ایام  رسیدن 
دولت و تقدیر و تشکر از نیروی انتظامی، بر لزوم اهمیت 
و  کیش  ویژه  انتظامی  نیروی  میان  هم افزایی  و  تعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش اشاره داشت و گفت: نامگذاری 
روزهای هفته دولت برگرفته از رشادت های شهیدان رجایی 
و باهنر است که مردمی بودن از ویژگی های بارز این دو 

واالمقام است.
مدیرعامل  کرد:  خاطر نشان  ادامه  در  مداح  سیدمحمدرضا 
سازمان منطقه آزاد کیش همواره بر مردمی بودن، خدمت 
به مردم و تعامل سازنده نیروی انتظامی با اقشار مختلف 

جامعه تاکید دارند.
وی افزود: برقراری تعامل خوب و سازنده با مردم جزیره 
کیش می تواند مصداق خوب مردمی بودن نیروی انتطامی 

با اقشار مختلف جامعه در این منطقه باشد.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اباعبدهلل  ایام سوگواری حضرت  تسلیت  نیز ضمن عرض 
الحسین)ع( و همچنین تبریک و تهنیت فرا رسیدن هفته 
دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر 
بی منت،  خدمت  شفافیت،  »پاک دستی،  محور  پنج  بر 
مردمداری و حمایت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی« 
عنوان  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  که 
و  کرد  اشاره  دارند،  تاکید  سازمان  این  کلی  سیاست های 
گفت: مرور این پنج اصل به برخی از سیاست های شهید 
به  اسالمی  انقالب  اول  تراز  از مسئولین  یکی  رجایی که 

عنوان یک معیار بود، شباهت زیادی دارد.
سعید پورعلی تصریح کرد: این مهم زمانی تحقق می یابد 
که فرد به یک عمران معنوی و آبادانی معنوی در درون 
خود رسیده باشد تا بتواند نمونه ای از دولت معیار در مقابل 

مسائل دنیوی باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: شهید باهنر هم همین ویژگی ها 
را داشت، شاید یکی از دالیلی که این دو شهید واالمقام با 
هم در یک حادثه تروریستی به شهادت رسیدند، روحیات 
معنوی و عمران معنوی را در درون خود ایجاد کرده بودند 

و هم سرنوشت و همراه همیشگی شدند.
پورعلی با بیان این که توسعه به امنیت نیاز دارد و تامین 
نیروی  برعهده  اجتماعی  رویکرد  با  امنیت  این  از  بخشی 
انجام  انتظامی است، افزود: براساس آخرین مطالعاتی که 
نیروی  درمان،  و  بهداشت  »کادر  مجموعه  دو  است  شده 
انتظامی« از سرمایه اجتماعی باالیی برخوردارند؛ همچنین 
و  بود  یک  پردیس  تجاری  مجتمع  حریق  اتفاق  آخرین 
نیروی  سازنده  تعامل  و  ارتباطات خوب  دهنده  نشان  این 
و  صادقانه  خدمت  باور  که  است  کیش  مردم  با  انتظامی 

بی منت به مردم، این سرمایه را رقم زده است.
بر  آزاد کیش  منطقه  اجتماعی سازمان  و  فرهنگی  معاون 
کیش  در  زندگی  آرامش بخش  محیط  به  اهتمام  ضرورت 
و امنیتی که در این منطقه به یک برند مبدل شده است، 
اشاره داشت و گفت: نرخ جرائم به ویژه سرقت های خرد 
در چند ماه اخیر در کشور روبه افزایش است، در حالی که 
این موضوع در جزیره کیش نزدیک به ده درصد کاهش 
یافته است و بر این اساس، نقش نیروی انتظامی در بهبود 
در  فراغت  اوقات  گذران  و  سفر  اقامت،  زندگی،  کیفیت 

جزیره کیش بسیار موثر است.
پوریائی  قاسم  سرهنگ  توسط  نشست،  این  پایان  در 
جانشین نیروی انتظامی ویژه کیش، لوح سپاس و قدردانی 
به مناسبت فرا رسیدن ایام هفته دولت و عملکرد مثبت این 
مجموعه به مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش اهداء شد.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

امضاء تفاهم نامه همکاری موسسه علوم و فنون کیش و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

امام جمعه جزیره کیش اظهار داشت:

افتتاح 11پروژه عمرانی در جزیره کیش همزمان با هفته دولت

توسعه نوآوری ها و تجاری سازی فناوری های مشترک حوزه صنایع معدنی کیش

طرح بیمه بومیان از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، ستودنی است

عملکرد سازمان منطقه آزاد 
کیش در یک سال گذشته 

درخشان بوده است

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ویژه کیش اظهار کرد:

هفته دولت یادآور فداکاری های فرزندان پاک نهاد 
و گرانقدر انقالب و احیاء کننده روزهای پرشور 
باهنر  و  رجایی  بزرگ،  شهیدان  خدمتگزاری، 
است. در کارنامه دولت هایی که پس از پیروزی 
اجرایی  انقالب اسالمی عهده دار وظایف مهم 
در نظام جمهوری اسالمی بوده اند، یادگارهای 
ارزشمندی از تالش ها و فداکاری های دولتمردان 
و حکایت همدلی آنان با مردم شریف و عزیز 

میهن اسالمی ثبت شده است.
انسان های بلند همتی که با قدر دانستن فرصت 
محدود خدمتگزاري، همه تالش خود را صرف 
توسعه و پیشرفت کشور نموده و فراهم ساختن 
زمینه هاي عزت، بالندگي و سرافرازی روزافزون 
ایران اسالمي در عرصه هاي ملي و بین المللي را 
سرلوحه کار خود قرار دادند. خدمتگزارانی که در 
این راه و به پشتوانه حمایت ، همراهي و اعتماد 
هموطنان عزتمند و تعامل سازنده و موثر با سایر قوا 

و ارکان نظام، به دستاوردها و توفیقات ارزشمندي 
در عرصه هاي مختلف دست یافتند.

در جزیره کیش نیز در سال های اخیر ایجاد 

صنعت  توسعه  زیرساخت های  تکمیل  و 
کالن  سرمایه گذاری های  جذب  گردشگری ، 
شرکت های  فعالیت  و  خارجی  و  داخلی 

تولیدی و دانش بنیان، قوت گرفته است. 
یا  و  اجرایی  عملیات  آغاز  هم  امسال 
عمرانی  طرح  چندین  از  بهره برداری 
مبین  گردشگری،  و  تجاری  درحوزه های 
این  همه جانبه  توسعه  و  رشد  چرخه  تداوم 
تثبیت جایگاه  و  آزاد تجاری- صنعتی  منطقه 
جزیره زیبای مرجانی کیش به عنوان قطب 

گردشگری کشور و منطقه است. 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهداي گرانقدر 
رسیدن  فرا  خدمتگزاري،  و  تالش  عرصه 
به همه دولتمردان و مسئوالن  را  هفته دولت 
پرسنل  و  ساعي  مدیران  و  سخت کوش 
زیبای  جزیره  اجرایي  دستگاه هاي  زحمتکش 
توفیق  نموده،  عرض  تهنیت  و  تبریک  کیش 
همگي آنان را در خدمت به مردم عزیز و تحقق 
اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسالمي 

ایران، از درگاه خداوند منان خواستارم.



گیالن  استاندار  زارع  ارسالن  دکتر  حضور  با 
رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر  همراهی  و 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
از هفته دولت، 9پروژه  روز  در سومین  انزلی، 
سرمایه گذاری تولیدی، خدماتی و گردشگری 
بخش  ریالی  623میلیارد  سرمایه گذاری  با 
خصوصی که زمینه اشتغال زایی مستقیم برای 
279نفر را فراهم نموده اند، به صورت رسمی در 

مدار تولید قرار گرفتند.
گفت:  مراسم  این  حاشیه  در  گیالن  استاندار 
از  بهره مندی  دلیل  به  انزلی  آزاد  منطقه 
مولفه های  مهم ترین  که  قانونی  مزیت های 
حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی است، 
تولید  عرصه  در  استان  خوب  ظرفیت های  از 

محسوب شده و به عنوان عاملی موثر در توسعه 
استان و افزایش ظرفیت تولیدی و اشتغال در 

بخش های مختلف استان قلمداد می شود.
ارسالن زارع با تمجید از راهبرد تولیدمحوری منطقه 
آزاد انزلی در سال های اخیر، اظهار داشت: محوریت 
قرار گرفتن رویکرد افزایش تولیدات صادرات محور 
در این منطقه قابل تقدیر می باشد؛ بخش خصوصی 
تولیدی  ظرفیت  افزایش  برای  مولفه  مهم ترین 
استان است و در این مسیر از هرگونه حمایتی دریغ 
نمی کنیم و نمونه موفق این همکاری در مدار تولید 
مجدد قرار گرفتن یکی از واحدهای تولیدی منطقه 

آزاد انزلی با همکاری بانک عامل، سازمان منطقه 
آزاد انزلی و استانداری است.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین، 
سازمان منطقه آزاد انزلی در این مراسم با بیان 
اینکه افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود و 
جذب سرمایه گذاران تولیدی جدید راهبرد اصلی 
بوده، اظهار  تولید  این سازمان در سال جهش 
کرد: توسعه ارتباطات با کشورهای حاشیه دریای 
خزر و اوراسیا به منظور تنوع بخشی و افزایش 
سبد صادراتی کشورمان از مهم ترین برنامه های 
سازمان منطقه آزاد انزلی با تکیه بر مزیت های 
بسته های  و  موجود  زیرساخت های  قانونی، 

حمایتی-تشویقی ارائه شده می باشد؛ چراکه به 
پیکان جهاد  نوک  ما، بخش خصوصی  اعتقاد 
اقتصادی کشورمان در دوران کنونی بوده و باید 

با تمام توان از توانمندی های آنها حمایت نمود.
ناحیه  صنعتی  شهرک  در  گزارش،  این  بر  بنا 
صنعتی:  واحد  چهار  انزلی،  آزاد  منطقه  یک 
ماکیان( ؛  غذایی)سپید  محصوالت  بسته بندی 
تولید کمپرسور )آرکاتک(؛ تولید ماسک سه الیه 
فلزهای  تولید  تجارت(؛  )لوتوس  پرستاری 
فرم دهی شده )مجتمع تولیدی ورق آالت ۱۱۰( 
با میزان سرمایه گذاری 27۰میلیارد ریالی بخش 
خصوصوی و اشتغال زایی مستقیم برای 23۵نفر 

افتتاح شد.
از سوی دیگر، در شهرک صنعتی ناحیه دو منطقه 
آزاد انزلی نیز واحد صنعتی برش و بسته بندی 
بسته بندی  و  فرآوری  و  نوین(  )اطلس  کاغذ 
با  سرسبز(  )سرگل  کشاورزی  محصوالت 
بخش  ریالی  ۱۱۰میلیارد  سرمایه گذاری  حجم 
خصوصی و اشتغال زایی مستقیم برای 2۵نفر به 

صورت رسمی در مدار تولید قرار گرفتند.
بهره برداری از سه باب انبار سرپوشیده به مساحت 
2۰3میلیارد  سرمایه گذاری  با  ۸3۰۰مترمربع، 
ریالی بخش خصوصی و افتتاح واحد بوم گردی 
در منطقه آزاد انزلی با سرمایه گذاری 6۰میلیارد 
ریال، پایان بخش برنامه های افتتاح منطقه آزاد 
انزلی در سومین روز هفته دولت بود که زمینه 

ایجاد شغل برای 2۴نفر را فراهم نمودند.
گفتنی است، در طول هفته دولت سال ۱399 در 
این منطقه 29پروژه عمرانی-زیرساختی، تولیدی-
صنعتی، فرهنگی و خدمات گردشگری با میزان 
سرمایه گذاری بیش از 2۴۴۰میلیارد ریال از سوی 
سازمان و بخش خصوصی که زمینه اشتغال زایی 
مستقیم برای 7۰۰نفر را فراهم می کنند، افتتاح و یا 

عملیات اجرایی آنها شروع شد.
بر  عالوه  مراسم  این  در  است،  ذکر  به  الزم 
مسئولین شهرستانی و استانی، معاونین و مدیران 

سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند.

گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی،  معاون 
اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
بخش  سرمایه گذاری  با  دولت  هفته  در 
طرح  چهار  سازمان،  این  و  خصوصی 
مدار  در  گردشگری  خدمات  و  فرهنگی 
عملیات  و  گرفته  قرار  خدمات رسانی 
نیز  گردشگری  خدمات  طرح  یک  ساخت 
یک  راه اندازی  داشت:  اظهار  گردید،  آغاز 
و  تجارت  فاز  در  گردشگری  شناور  فروند 
۱۰واحدی  اقامتی  مجتمع  یک  گردشگری؛ 
سرمایه گذاری  با  مسافرتی  خدمات  دفتر  و 
کاربری  با  طرح هایی  خصوصی،  بخش 
گذاری  سرمایه  با  که  است  گردشگری 
۱۰2.۵میلیارد ریالی بخش خصوصی، زمینه 
مستقیم  صورت  به  را  ۱۸نفر  اشتغال زایی 

فراهم کرده است.
شروع  از  سعیدی  مهدوی  سیدحجت 
عملیات احداث یک واحد بوم گردی با میزان 
خصوصی  بخش  3۰میلیاردی  سرمایه گذاری 
خبر  انزلی  آزاد  منطقه  در  دولت 99  هفته  در 
را پدید  ایجاد شغل برای ۵نفر  داد که زمینه 

می آورد.
از  دولت  هفته  در  که  طرحی  پنجمین  وی، 
بهره برداری  مورد  وی  متبوع  معاونت  سوی 
قرار گرفت، را بهره برداری از کتابخانه منطقه 
استان  عمومی  کتابخانه های  همکاری  با 
طریق  از  کتابخانه  این  افزود:  و  کرد  عنوان 
برگزاری نشست های فرهنگی، ادبی، رونمایی 
از کتاب، برپایی رویدادهای کتابخوانی، تامین 
کتابخانه های  نیاز  مورد  مجالت  و  کتب 
و  عضوگیری  افزایش  منطقه،  سطح  عمومی 
کشور  عمومی  کتابخانه های  سایر  به  اتصال 
از طریق سیستم سامان، به کتابخانه ای پویا 

و جریان ساز در سطح استان تبدیل می شود.

توانمندسازی  اینکه  بیان  با  سعیدی  مهدوی 
و  حمایتی  بسته های  ارائه  با  ملی  جوامع 
سازمان  اصلی  راهبرد  اصلی ترین  از  تشویقی 
با  مرتبط  حوزه های  در  انزلی  آزاد  منطقه 
معاونت فرهنگی است، اضافه کرد: در همین 
راستا با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
تفاهم نامه همکاری منعقد و دوره های آموزش 
شد؛  برگزار  نیز  انسانی  نیروی  توانمندسازی 
کارآفرینی  صندوق  با  تفاهم نامه ای  همزمان 
محلی  جوامع  توانمندسازی  منظور  به  امید 
کارهای  و  کسب  توسعه  طریق  از  منطقه 
نتیجه  در  رسید؛  انعقاد  به  کوچک  و  خانگی 
از آموزش، کیفی سازی، کمیت نیروی انسانی 
از  حمایت  تا  شغل  جویای  و  کار  به  مشغول 
صنایع  زمینه  در  محلی  کارهای  و  کسب 
صیادی  و  کشاورزی  خوداشتغالی،  دستی، 
مشاوره  الزم،  تسهیالت  ارائه  طریق  از 
دستورکار  در  صادرات  و  بازاریابی  تخصصی، 

سازمان منطقه آزاد انزلی قرار دارد.

معاون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری سازمان 
منطقه آزاد انزلی برگزاری سلسله نشست های 
و  فرهنگ  چون  موضوعاتی  با  تخصصی 
با  امنیت  فرهنگ  و  فرهنگ  امنیت  اقتصاد، 
حضور نمایندگان مجلس، اندیشمندان استانی 
و کشوری و مشارکت فعالین بخش خصوصی 
و مدیران سازمان را از برنامه حوزه اندیشه ای 
از  گفت:  و  کرد  اعالم  خود  متبوع  معاونت 
سوی دیگر، دومین جشنواره بین المللی فیلم 
در  »رسام«  عنوان  با  مقدس  دفاع  کوتاه 
انزلی برپا می شود و این معاونت  منطقه آزاد 
در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، 
تفاهم نامه همکاری با اداره کل کتابخانه های 

عمومی استان منعقد نمود.
اقدامات  از  مهمی  بخش  اینکه  بیان  با  وی 
گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی،  معاونت 
سازمان معطوف به بحران همه گیری ویروس 
مقاله  ستاد  تشکیل  داشت:  اظهار  بود،  کرونا 
بسته  ارائه  بهداشتی؛  نظارت های  کرونا،  با 
واحدهای  صاحبان  به  حمایتی  تسهیالت  و 
بیکاری  بیمه  و  کرونا  بیماری  از  آسیب دیده 
کارگروه  تشکیل  شده؛  بیکار  کارگران  به 
کرونا  بحران  اجتماعی  عوارض  رفع  و  رصد 
به منظور پایش و استمرار بسته های حمایتی 
از  آسیب دیده  افراد  از  سازمان  تشویقی  و 
همه گیری بیماری کرونا؛ اهدای کمک هزینه 
معیشتی به خانواده تحت پوشش کمیته امداد 
همدلی  رزمایش  با  همکاری  و  بهزیستی  و 
مهم ترین  از  می توان  را  مومنانه  کمک  و 
اقدامات مجموعه معاونت فرهنگی، اجتماعی، 
کاهش  منظور  به  سازمان  گردشگری 
اعالم  کرونا  ویروس  همه گیری  آسیب های 

کرد.
شده  اجرا  برنامه های  دیگر  سعیدی،  مهدوی 

از سوی معاونت متبوع خود در نیمه نخست 
مجازی  جشنواره  برگزاری  را  جاری  سال 
تولیدکنندگان  از  تجلیل  و  فرهنگی«  »نوروز 
صنایع  هفته  با  همزمان  دستی  صنایع  برتر 
در  دیگر  سوی  از  افزود:  و  کرد  بیان  دستی 
برتر محدوده  از معلمان و مدیران  این مدت 
منطقه با اجرای برنامه گرامیداشت هفته معلم 
تجلیل به عمل آمد؛ همزمان با دهه کرامت 
نیز گردهمایی کانون های برتر مساجد گیالن 
هم اندیشی  نشست  شد.  برگزار  منطقه  در 
تدوین  منظور  به  گیالن  فعال  سمن های 
با  متناسب  فرهنگی  و  اجتماعی  برنامه های 
جوامع محلی منطقه نیز برپا گردید و از کتاب 
عکس های  بر  مشتمل  که  دریا«  از  »آبی تر 
شده،  تدوین  منطقه  شهدای  والدین  فاخر 

رونمایی شد.
وی از تهیه، تدوین و تصویب برنامه پنج ساله 
اجتماعی  انزلی در حوزه فرهنگی،  آزاد  منطقه 
محققین  از  گروهی  با همکاری  گردشگری  و 
معاونت،  این  رویکرد  گفت:  و  داد  خبر  استانی 
فرهنگی  محلی،  جوامع  بدنه  با  ارتباط  توسعه 
در  همکار  ارگان های  و  نهادها  با  ارتباط  و 
سطح استان به منظور گسترش همکاری ها و 
هم افزایی بیشتر به منظور ارتقاء کیفی ساکنین، 

فعالین اقتصادی و پرسنل سازمانی است.
معاون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری سازمان 
مراسم های  برگزاری  انزلی،  آزاد  منطقه 
رونمایی  دانشگاه،  اساتید  حضور  با  سخنرانی 
از کتاب شعر، برپایی نمایشگاه های عکس و 
رادیو  و  منطقه  نوروزخانه  در  نقاشی  و  کتاب 
مطالب  انتشار  به  اقدام  که  منطقه  محلی 
فرهنگی مرتبط با مفاهیم عاشورایی می کند، 
این  اول محرم  دهه  برنامه های  مهم ترین  از 

سازمان را تشکیل می دهد.

اخبار منطقه آزاد انزلی

دکتر محمدولی روزبهان رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با صدور 
تبریک  را  کارمند  روز  و  دولت  هفته  پیامی، 

گفت. 
متن پیام از قرار ذیل است:

فراز  شاهد  اسالمی،  انقالب  ۴2ساله  تاریخ  در 
و  تلخ و شیرین و مقاطعی مهم  و نشیب های 
تبدیل  آنها  از  برخی  که  بوده ایم  سرنوشت ساز 
در  نمادین  و  نهادین  امری  و  فرهنگ  به 
رویدادهای  و  اتفاقات  و  شده  انقالب  صحیفه 
پیام ها  برسازنده  خاص،  روزهای  در  داده  رخ 
پویایی  و  در صیرورت  که  بوده اند  مفاهیمی  و 
انقالب و اهداف آن نقش بسیار تعیین کننده ای 
دو  شهادت  به  می توان  جمله  آن  از  داشته اند. 
محمدعلی  یعنی شهید  انقالب،  و  امام)ره(  یار 
رجایی رئیس جمهور و محمدجواد باهنر نخست 

وزیر دولتی مکتبی اشاره کرد.
انقالبی  دولت  نخستین  رجایی،  شهید  دولت 
بر  مبتنی  که  بود  انقالب  از  پس  مردمی  و 
امام  اندیشه های  انقالب اسالمی و  آرمان های 
مدت  همان  طی  و  شد  نهاده  بنیاد  راحل)ره( 
کوتاه و بحرانی که عهده دار امور بود، تالش و 
کوشش خود را برای خدمت به اهداف انقالب 
به کار برد و با ارائه خدمات شایان، نمونه ای از 
الگوی  به  متعهد  و  و خدمتگزار  مردمی  دولت 
به  بعدی  دولت های  برای  را  توسعه  اسالمی، 

یادگار گذاشت.
هفته دولت، هفته تبلور اقتدار و پیروزی دولتی 
ایرانی را به همراه  است که حمایت میلیون ها 
قدردانی  و  سپاس  هفته  دولت،  هفته  دارد. 
اجرای  که  است  خدمتگزاری  دولتمردان  از 
ملت  یک  آرامش  و  امنیت  رفاه،  برای  قوانین 
امنیت  و  نظم  عدالت،  از  سرشار  جامعه ای  در 
را سرلوحه قرار داده اند. در سایه استقرار چنین 
پشتیبانی  و  خدمتگزار  دولت  با  ملت  همراهی 
آحاد مردم از آن است که ثبات و اقتدار دولت 
مقاومت  و  موانع  و  مشکالت  با  مواجهه  در 
عزتمندانه در برابر دشمنان تحقق می یابد و این 
شرایطی  در  اسالمی  ایران  که  است  مؤلفه ای 
دشمنان  فشارهای  و  تهدیدها  و  تحریم ها  که 
جمهوری  تضعیف  هدف  با  اسالمی،  انقالب 
اسالمی بر ایرانیان تحمیل می شود، به آن نیاز 

دارد.
گرامیداشت  ضمن  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
دولت  عملکرد  و  زحمات  تالش،  دولت،  هفته 
دشوار  و  حساس  مقطع  در  را  کشور  اداره  در 
کنونی ارج نهاده و با تقدیر از توجه، حمایت و 
همکاری دولت از برنامه های توسعه ای منطقه 
کارمندان  تمامی  به  را  کارمند  روز  انزلی،  آزاد 
ملت  به  خدمت  عرصه  تالشگران  و  دولت 
تبریک عرض نموده و باور داریم که موفقیت 
دولت در اجرای برنامه های خود مرهون مساعی 
کارمندان خدوم است. به امید روزهایی سرشار 
از موفقیت، اقتدار، پیروزی و رشد و اعتالء برای 

دولت محترم جمهوری اسالمی ایران.

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و استاندار گیالن صورت گرفت:

معاون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

 بهره برداری از ۹پروژه صنعتی
سرمایه گذاری و گردشگری منطقه آزاد انزلی
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آغاز عملیات اجرایی ۵طرح فرهنگی و خدمات گردشگری در هفته دولت

سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  و  مدیره  هیات  موظف  عضو 
منطقه آزاد انزلی، اجرای برنامه های آموزشی، الکترونیک کردن 
خدمات، کنترل فرآیندهای مالی و اجرای دستورالعمل های قانون 
مبارزه با پولشویی را پایه های کارکردی معاونت توسعه مدیریت 
این سازمان در نیمه نخست سال جاری اعالم کرد و گفت: 
در هر سازمانی، نیروی انسانی مهم ترین سرمایه آن سازمان 
قلمداد می شود؛ توجه به اجرای دوره های آموزشی به منظور 
توانمندسازی نیروهای انسانی، دوره های آموزشی و مهارتی از 
مهم ترین رویکردهای سازمان در مسیر ارتقای کیفیت نیروی 

انسانی منطقه است.
با طرح های  اساس،آشنایی  این  بر  افزود:  نقوی  سیدمهدی 
رویکرد  با  واردات  و  صادرات  مقررات  شهری،  توسعه 
اینکوترمز2۰2۰، مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری، 
سازمان مردم نهاد و بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی 
و ارتقای آن، صنایع خالق فرهنگی و هنری، زبان روسی، 
اصول و آداب تشریفات و تحلیل محتوا در روابط عمومی را 
برگزار شده  آموزشی  عناوین ۱6دوره  مهم ترین  از  می توان 
جوامع  و  خصوصی  بخش  فعالین  و  سازمان  پرسنل  برای 

محلی منطقه عنوان کرد.
عمومی  معاینه  اجرای  و  رفاهی  شغلی،  مباحث  وی، 
تنظیم  و  تهیه  و  دوره ای  صورت  به  سازمان  پرسنل 
معاونت  اقدامات  دیگر  از  را  جانشین پروری  دستورالعمل 
برگزاری مجامع  بر  بیان داشت و گفت: عالوه  متبوع خود 
معامالت  کمیسیون  جلسات  وابسته،  شرکت های  عمومی 
و  مالی  عملیات  کنترل  سازمان،  مزایده ها(  و  )مناقصه های 
قراردادهای سازمان، تهیه گزارش هیات مدیره برای سال 9۸ 
و دستورالعمل های قانون مبارزه با پولشویی و ابالغ آن، از 
مهم ترین برنامه های سازمان در بخش مجامع و حسابرسی 

ظرف شش ماهه گذشته می باشد.
نقوی، یکی از وظایف مهم این معاونت را، در حوزه مالی و منابع 
درآمدی و هزینه ای سازمان اعالم کرد و افزود: استاندارسازی 
تهیه و تنظیم صورت های مالی مطابق استانداردهای سازمان 
حسابرسی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد؛ پیگیری وصول 
پیمانکاران،  وضعیت  صورت  به  رسیدگی  سازمان؛  مطالبات 
ساماندهی وضعیت اموالی سازمان و تامین منابع مالی جهت 
حوزه  اقدامات  ازجمله  زیرساختی  و  عمرانی  پروژه های  انجام 

مدیریت مالی سازمان در دوره اخیر محسوب می شود. 
عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، با بیان 
اینکه روند روبه گسترش بیماری کرونا در ماه های اخیر و 
سازمان،  پرسنل  و  مردم  حضوری  مراجعات  کاهش  لزوم 
توسعه و تقویت زیرساخت های ارائه خدمات دولت الکرونیک 
را در اولویت کاری قرار داد، اضافه کرد: بر همین اساس و 
الکترونیک کردن خدمات سازمان  با دستور دکتر روزبهان، 
کاهش  جهت  در  رجوع ها  ارباب  همه  به  اینترنت  بستر  در 
این  انتقال  زنجیره  شکستن  و  تردد  و  زمانی  هزینه های 
بیماری و ایمنی بیشتر کارکنان سازمان در ابعاد گسترده تری 

مورد توجه و همچنین اطالع رسانی قرار گرفت.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه 
بخش عمده ای از خدمات قابل ارائه در حوزه های سرمایه گذاری 
و  عمرانی  فعالیت های  اداری،  مکاتبات  اقتصادی،  فعالیت  و 
با گردشگری در  امور بندری و حوزه های مرتبط  شهرسازی، 
می شود،  انجام  الکترونیک  دولت  دستورالعمل های  چارچوب 
اظهار کرد: طراحی و اجرای سامانه جامع بندری و دریایی مرتبط 
با خدمات مرتبط با مجتمع بندری کاسپین؛ اجرای پروژه پنجره 

واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد که دارای زیرسیستم های 
امور گمرکی، ثبت شرکت ها، صدور مجوزهای  سامانه جامع 
اقتصادی  فعالین  یکپارچه  و  افزوده  ارزش  کمیسیون  صنایع، 
منظور  به  منطقه  صنعت  هوشمند  سامانه  توسعه  می باشد؛ 
منطقه؛  صنعتی  شهرک های  اسنادی  روال های  پیاده سازی 
اجرای فاز دوم طرح فناپ تلکام با کمک بخش خصوصی که 
باند به مرکز زیرساخت  انتقال پهنای  براساس آن زیرساخت 
کشور به طول 23کیلومتر با سرمایه گذاری ۱۵میلیارد تومانی 
بخش خصوصی به اجرا درآمد و در نهایت توسعه پنجره واحد 
به تمامی حوزه های خدماتی به ذی نفعان سازمان، از مهم ترین 
برنامه های اجرا شده در حوزه فناوری اطالعات بوده که در این 
حوزه منطقه آزاد انزلی از مناطق پیشرو و الگویی در کشور است.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:
کنترل فرآیندهای مالی ، پایه های کارکردی سازمان منطقه آزاد انزلی

 گرامیداشت هفته دولت
 تبیین و ترسیم آینده ای 

 بهتر و درخشان تر
 برای نظام اسالمی

 رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
 سازمان منطقه آزاد انزلی بیان داشت:



ارائه طرح اصالح قانون اداره مناطق آزاد یکی از طرح های جدید مجلس 
بود که اخیرا توسط یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی به هیات رئیسه 
مجلس اعالم وصول شد. طرحی که به منظور تسریع در انجام امور 
درآمد  افزایش  و  سرمایه گذاری  اقتصادی،  توسعه  و  عمران  زیربنایی، 
عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال 
در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و ارائه 
خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود که مناطقی را به عنوان 

مناطق آزاد تجاری- صنعتی براساس موازین قانونی اداره نمایند. 
این هستند که  بررسی  دنبال  نمایندگان  این طرح،  طبق گفته طراح 
آیا مناطق آزاد، محلی برای صادرات محسوب می شوند یا خیر ؟ ظاهرا 
بهارستان نشین ها عزم شان را برای محدود کردن سرمایه گذاران و فعالین 
اقتصادی جزم کرده اند و می خواهند با اعمال سخت گیری ها به مناطق 

آزاد، به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند. 
علی ایهاحال با اجرایی شدن این طرح، حداقل ایجاد مناطق آزاد جدید 
به فراموشی سپرده می شود و دیگر به راحتی این تصمیم دولت اجرایی 
مناطق  درخصوص  کشیدن  بیرون  ماست  از  مو  که  البته  نمی گردد. 
می تواند به توسعه مناطق آزاد کمک کند؛ اما مشروط بر آنکه با اعمال 
محدودیت ها و فراموشی مزیت ها و مشوق ها، دست سرمایه گذاران را در 
پوست گردو نگذارند، بلکه با ایجاد تسهیل گری و فراهم کردن شرایط 
سرمایه گذاری های خارجی و داخلی، به توسعه و پیشرفت مناطق آزاد و 

سرزمین اصلی در شرایط تحریم کمک کنند.  
حال با طرح موضوع اصالح قوانین مناطق آزاد، این نگرانی از جانب 
اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران  و  آزاد  مناطق  مسئوالن  دبیرخانه، 
به وجود آمده که به جای تسهیل گری در قوانین مناطق آزاد، تصمیم 
نمایندگان موجب موانع و ممنوعیت های بیشتر شود و این موضوع خطر 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد را زیاد کند و اکنون سوال اینجاست که آیا 
قوانین ما درخصوص مناطق کافی نبوده است که حاال نمایندگان به 
دنبال اصالح برآمدند ؟ و اینکه قوانینی که از سال 72 تصویب شده است، 
چند درصد به مرحله اجرا رسیده که امروز نمایندگان تصمیم به تغییر آن 
گرفته اند و مهمتر از همه اینکه این تصمیم چه بالیی را می تواند بر سر 

مناطق آزاد و سرمایه گذاران بیاورد؟
در دولت حسن روحانی بود که مجلس شورای اسالمی تصمیم گرفت بدون 
اطالع دبیرخانه و بدون هیچ هماهنگی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی را زیرمجموعه وزارت اقتصاد ببرد؛ در حالی که انتقال این دبیرخانه 
به عنوان زیرمجموعه دستگاهی دیگر، موجب پیدایش محدودیت های خاص 
شد. مضاف بر آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 72 مجلس و 
اصالحات بعدی آن مصوب سال 84 تاکید کرده که با توجه به قانون، مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی نمی توانند در قالب یک دستگاه خاص قرار بگیرند؛ اما 
با تمام این تفاسیر نهایت یک روز صبح کلیه وظایف، اختیارات ، ساختار و 
تشکیالت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شرایط 
حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه، به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی منتقل و وزیر مربوطه، مسئول اجرای قانون مربوط در حوزه مناطق آزاد 

تجاری-صنعتی قرار گرفت. 
و حاال این داستان ادامه دارد! نمایندگان مجلس یازدهم که اکثرا مخالف 
مناطق آزاد هستند، به دنبال کلید زدن موضوعی جدید برای این طفل 
به  و  بدون هیچ دفاعی  احتماال دوباره یک روز  تا  سرراهی می باشند 
صورت منفعالنه، مجلس شورای اسالمی تغییر قانون مناطق آزاد را 
تصویب کند؛ موضوعی که موجب نگرانی سرمایه گذاران شده است تا 

مبادا دوباره تاریخ تکرار شود.
در این گزارش سعی کردیم با نمایندگان مجلس یازدهم درخصوص طرح 
جدید مجلس و اصالح قوانین مناطق آزاد گفت وگو کنیم؛ اما واقعیت آن 
است که نه تنها اکثرشان در جریان جزئیات این طرح نبودند، بلکه نسبت 
به قوانین مناطق آزاد هم آشنایی کامل نداشتند. البته تعداد معدودی نیز از 
حمایت خود از سرمایه گذاران و رفع موانع برای مناطق آزاد سخن گفتند، 
ولی بعید است این اقلیت بتوانند برای مناطق آزاد و فعالین اقتصادی این 

مناطق راهگشا باشند.

محمدباقریبنایی
عضوکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی:

قانونهاییکهپشتوانهعلمیندارد
سرمایهگذاریراسختمیکند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، 
از طرح جدید مجلس جهت اصالح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و 
تاکید کرد که هر قانونی که در راستای حمایت از سرمایه گذاری باشد، 

مجلس از آن حمایت می کند.
محمد باقری بنایی گفت: در جریان کلیات طرح نمایندگان برای اصالح 
قوانین هستم، ولی جزییات را ندارم . می دانم برخی در مجلس به دنبال 
آن هستند که در روند قانونگذاری مناطق آزاد اتفاقاتی بیفتد . اما آنچه 
برای مجلس و حاکمیت مهم است، این است که سرمایه گذاری انجام 
شود و بحث های سرمایه گذاری خارجی برای اشتغال و افزایش ثروت 
ملی صورت بگیرد. لذا هر قانونی که در این راستا باشد، مجلس از آن 
حمایت و دفاع می کند. ولی اینکه برخی بگویند که اصالح قوانین صورت 
می گیرد تا جلوی قاچاق و موارد مشابه گرفته شود، درست نیست؛ البته 
که این موضوع صد در صد برای نمایندگان مهم است، اما نباید کاری 
شود که سرمایه گذار داخلی و خارجی برای فعالیت اقتصادی با موانع جدید 
روبه رو شود. در این خصوص باید دنبال این باشیم که پیگیر حل و فصل 
و تسریع در سرمایه گذاری این مناطق باشیم. ضمن اینکه با ایجاد موانع ، 
قانون ها و مقررات پیچیده ای که دست و پای سرمایه گذاری را می بندد، 

مقاومت شود . 
وی خاطرنشان کرد: ما در مجلس به دنبال این هستیم که اگر قوانینی 
قرار است اصالح شود، در جهت تسهیل باشد، نه آنکه زمینه ایجاد مانع 

برای سرمایه گذار را فراهم کند .
این نماینده مجلس افزود: قانون هایی که داریم چون اکثرا پشتوانه علمی 

ندارد، کار و سرمایه گذاری را سخت تر کرده است.
باقری بنایی تصریح کرد: درخصوص اجرای قوانین نیز با توجه به اینکه 
شاخص قانونگرایی ما پایین است، با مشکالت جدی روبه رو هستیم و آن 
طور که باید قوانین مناطق آزاد ما اجرا نمی شود. خصوصا در مناطق ویژه 
اقتصادی آن قوانینی که به نفع برخی است، اجرایی می شود و قوانینی که 

گره گشا است، رها می شود .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه آیا شما به قوانین 
مناطق آزاد آشنایی دارید، گفت: تا حدودی نسبت به قوانین آگاهی دارم، 

ولی از جزئیاتش به طور کامل مطلع نیستم.

حسینحاتمی،دبیراولفراکسیونمناطقآزاد:
اساسمناطقآزادباید

اصالحوبهسمتتخصصیشدنبرود
نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند و دبیر اول فراکسیون مناطق آزاد در 
گفت وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس برای اصالح قوانین مناطق آزاد 

سخن گفت و تاکید کرد: مناطق آزاد باید به سمت اصالح و تخصصی 
شدن پیش برود.

حسین حاتمی اظهار کرد: نوعا این طرح را مطالعه نکردم، چون هنوز به 
مرحله عملیاتی نرسیده است؛ اما باید بگویم که توسعه مناطق آزاد برای 
نمایندگان و بخشی از جامعه ما اساس است.  بنابراین اساس مناطق آزاد 
باید اصالح و به سمت تخصصی شدن برود . به جای آنکه مناطق آزاد را 
به یک سازمان چابک و عملیاتی در حوزه صادرات و مراودات اقتصادی 
تبدیل کنیم، مناطق آزاد را به یک نهاد خدمتگزار ، با جغرافیایی گسترده 
و ماموریت های متعدد و بعضا متناقض و متضاد تبدیل کردیم و به نظر 
می رسد که در این روند، باید ساز و کار و برنامه عملیاتی و آیین نامه 

اصالح شود تا به یک سرانجام مناسبی برسد.  
این نماینده گفت: منطقه آزاد در وضعیت فعلی، از اساس و منشوری که 
برایش در نظر گرفته شده، بسیار فاصله گرفته است. درخصوص ورود 
کاالهای لوکس و توسعه جغرافیایی در مناطق آزاد دچار مشکل هستیم؛ 
در واقع در شرایط فعلی در مناطق آزاد استان سازی انجام می دهیم و 
جغرافیایی سیاسی در دل مجموعه های تقسیمات کشوری خود ایجاد 
می کنیم و البته که این با روح و چشم انداز مناطق آزاد و تجربیات موفق 

در دنیا تفاوت دارد.
وی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود نمایندگان به جای آنکه قوانین 
را اصالح می کردند، الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد می نمودند، 
در جهت مسدودسازی  نمایندگان  تصمیم  می دانم  بعید  کرد:  تصریح 
و ایجاد موانع برای سرمایه گذاری باشند. منافع جغرافیایی و اقتضایی 
نمایندگان در این است که مناطق آزاد توسعه پیدا کنند، در حالی که این 
مورد انتقاد و اعتراض است و توسعه بی کیفیت جغرافیایی و تعدد مناطق 
آزاد قطعا راهگشا نخواهد بود . مناطق آزاد هر چقدر تخصصی و داخل 
جغرافیایی محدودتر باشند، با قدرت و کارآیی بیشتر عمل می کنند، نه 
آنکه درون محدوده جغرافیایی گسترده و با قدرت عمل کمتر قرار بگیرند. 

لذا این رویکرد در مجلس باید وجود داشته باشد.
دبیر اول فراکسیون مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که آیا شما به قوانین 
مناطق آزاد آگاهی دارید، گفت: مطالعاتی کرده ام، البته نمی شود همه را حفظ 

کرد؛ اما با منشور حاکم منطقه آزاد و ماموریت هایش آشنایی دارم.

جعفرقادری،عضوکمیسیون
برنامهوبودجهمجلسشورایاسالمی:

رفعموانعقانونیوتسهیل
سرمایهگذاریازجانبنمایندگان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
نشریه، از طرح جدید مجلس من باب اصالح قوانین مناطق آزاد حمایت 

و از فراهم کردن شرایط تسهیل قوانین برای نمایندگان سخن گفت.
ولی  ندارم،  اطالع  این موضوع  از جزئیات  اظهار داشت:  قادری  جعفر 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصتی برای رشد و توسعه کشور هستند و 
به سرمایه گذاری ها کمک می کنند تا در وضعیت فعلی افزایش یابد. نگاه 
نمایندگان بیشتر به سمت تسهیل قوانین و گشایش سرمایه گذاری است 
و بعید می دانم طرح ها و پیشنهاداتی که ایجاد محدودیت برای مناطق آزاد 

می کند، در مجلس بتواند رای بیاورد .
وی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود نمایندگان به جای آنکه قوانین 
را اصالح می کردند، الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد می نمودند، 
گفت: یکی از کارهایی که می  تواند انجام گیرد، این است که زمینه اجرایی 
آزاد فراهم شود. درست است که دولت مجری قانون  قوانین مناطق 
است، ولی اجراسازی قانون جزء وظایف نمایندگان است و باید ببینند اگر 
جایی قانونی وضع شده، کارکرد خودش را دارد یا اینکه موانعی برای آن 
وجود دارد، لذا نمایندگان حاضرند موانع قانونی را برطرف و زمینه را برای 

تسهیل در اجرا فراهم کنند.
قادری در پاسخ به این سوال که آیا شما با قوانین مناطق آزاد آشنایی دارید، 
گفت: بله؛ کم و بیش اطالع دارم . در دوره هشتم و نهم مجلس پیشنهاداتی 
داشتم که االن هم روی آن مصر هستم . بخشی از موارد مثل بحث ارزش 
افزوده بود که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعمال می شود و اینکه نباید به 
شکل موجود صورت بگیرد. کاالیی که از سرزمین داخلی وارد مناطق آزاد 
می شود، مثل کاالی صادراتی است، باید از ارزش افزوده معاف باشد؛ اگر غیر 
از این عمل کنیم، شرایط به ضرر مناطق آزاد و ویژه می شود؛ چراکه کاال را 
از خارج با استفاده از معافیت های گمرکی و سود بازرگانی وارد می کنند، ولی 
کاالی وارده به داخل اگر بنا باشد که ارزش افزوده اش را پرداخت کند، برایشان 
نسبت به کاالی خارجی گران تر تمام می شود و این باعث می شود که نیاز برای 
اصالحات احساس شود تا این دست و پاگیر بودن سرمایه گذاری برطرف شود 

و شرایط رقابتی به نفع مناطق آزاد باشد . 
این نماینده در ادامه گفت: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قانون کار 
اعمال می شود، در حالی که نباید سختگیری هایی که قانون کار در مورد 
سرزمین اصلی دارد، در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت بگیرد تا بتواند 

امکان جذب سرمایه گذار خارجی را فراهم کند .
وی افزود: شاید در استان هایی که منطقه آزاد دارند، افزایش مناطق آزاد توجیهی 
نداشته باشند. لذا باید بیشتر به سمت و سویی برویم که مناطق ویژه را تقویت 
کنیم و بعضی از امتیازهای مناطق آزاد را به مناطق ویژه اختصاص دهیم . این 
رویه کمک می کند که بدون اینکه نگرانی در بحث واردات کاالهای مسافری 
و مصرفی به مناطق آزاد یا ویژه باشیم، بیشتر شرایط را تسهیل کنیم تا اینکه 

سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی انجام گیرد .
قادری خاطرنشان کرد: یک اشتباهاتی در گذشته بوده که محدوده مناطق 
آزاد را گسترده دادیم، اما کنترل کردن این مناطق کار خیلی سختی است. 
لذا اکنون باید تالش شود که محدوده را بیش از این بزرگ نکنیم و 
محدوده هایی که به سرزمین اصلی بسته است، محصور کنیم تا تبادل 
کاال با سرزمین اصلی جز از طریق گمرک امکان پذیر نباشد و امکان 
سوء استفاده فراهم نشود. از طرف دیگر هم سعی شود که مناطق آزاد به 
سمت واردات کاالهای مصرفی نروند و در واقع مناطق آزاد یک روزنه 

برای کاالهای مصرفی به کشور نباشند. 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پایان گفت: 
نگاه اکثر نگاه نمایندگان نسبت به افزایش مناطق آزاد در مجلس دهم 

منفی است و این اصالحیه می تواند به این موارد نیز تاکید کند.

حسینگروسی،معاونحقوقیوامورمجلسدبیرخانه
شورایعالیمناطقآزادوویژهاقتصادی:

امکانایجادمناطقآزادجدیدبااصالحقانون
معا ون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
با نشریه، از طرح جدید مجلس جهت اصالح  اقتصادی در گفت وگو 
قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد که این طرح، امکان ایجاد 

مناطق آزاد جدید را می دهد.

حسین گروسی افزود: این بحث مطرح شده، در مورد اصالح چگونگی 
تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور است، یعنی قوانین تشکیل 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ در حقیقت امکان ایجاد مناطق جدید را 
می دهد. عزیزان مجلس در نظر دارند این را در قالب قانون قرار دهند و 
شرایطی برای تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید لحاظ کنند . این 
موضوع توسط تعدادی از نمایندگان به عنوان یک طرح در دست بررسی 
است و اتفاقا برای کشور و بحث تشکیل مناطق آزاد جدید نیاز است که 
این قوانین در چهارچوب قرار گیرند و در حقیقت یک چهارچوبی برای 

تشکیل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود داشته باشد. 
وی تاکید کرد: در واقع قوانینی  باید وجود داشته باشد که اگر قرار است 
مناطق آزاد جدید تشکیل شود، در قالب آن چهارچوب و ضوابط قرار 

بگیرد. 
گروسی در پاسخ به این سوال که چقدر از قوانین مناطق آزاد ما اجرایی 
می شود، گفت: در بخش قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قوانین خوبی 
مصوب شده است، اما برخی جاها هم به سرمایه گذاران کمتر توجه شده 

و هم در اجرای قانون مشکالتی بوده است. 
معا ون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ادامه داد: در بحث خود قوانین مناطق آزاد و ویژه ، مشوق ها و 
مزیت ها شاید نسبت به سایر کشورها عقب تر باشد؛ اگر کشورهایی مثل 
گرجستان ، عمان ، پاکستان ، امارات و همسایگان و دیگر رقبا را بررسی 
نماییم، می بینیم که مثال در گرجستان ۹۰سال معافیت مالیاتی اعمال 
می شود و در کشوری مثل امارات ۵۰ سال، عمان ۳۵ سال و در پاکستان 
22سال این قانون وجود دارد. اما ما کمترین مشوق را یعنی بیست سال 
معافیت مالیاتی داریم، این در حالی است که قوانین مناطق آزاد تقریبا 
یک هماهنگی در دنیا دارند و بین المللی هستند و در تعریف مناطق آزاد 
هم گفته می شود که مناطقی که خارج از حوزه گمرکی قرار دارند، مناطق 
آزاد محسوب می شوند. در تمام قوانین مناطق آزاد که تشکیل شده، این 
چهارچوب و ضوابط وجود دارد؛ در این مسیر ما کمترین مشوق ها را داریم. 
بنابراین  آنچه امروز در کشور باید توجه کنیم این است که ببینیم چند 

درصد از قوانین اجرایی شده و موانع چه بوده است. 
داشتند،  هم  مزیت هایی  آزاد  مناطق  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
بخش های  در  که  کسانی  و  سرمایه گذاران  راستا  این  در  خوشبختانه 
اقتصادی بودند، به هر حال یک رضایت نسبی داشتند؛ اما بعضی جاها 
این  قوانین دائما دستکاری می شود، شاید برخی سرمایه گذاران همیشه 
نگران باشند که قوانین مناطق آزاد دستخوش تغییرات می شود و ما نباید 
قوانین خلق الساعه درخصوص مناطق آزاد داشته باشیم؛ بلکه باید ثبات 
وجود داشته باشد. بنابراین قوانینی که در گذشته بوده، قوانین خوبی بوده 
است . آنچه که در دستورکار مجلس قرار گرفته، ضوابط چگونگی اداره 
مناطق آزاد است و این  نگرانی برای صاحبان صنعت و تولیدکنندگان ندارد 

و امیدواریم این ثبات وجود داشته باشد.
مرکز  با  و  مطرح  مختلف  جلسات  در  طرح  این  کرد:  تاکید  گروسی 
پژوهش ها و مجموعه ها صحبت و اطالع رسانی شده و با دوستانی که در 
مجلس طراح هستند نیز در تماس هستیم تا ضوابطی که می تواند شرایط 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تسهیل کند و در حقیقت کارآمدتر و با 
افزایش تولید و صادرات همراه باشد، وضع گردد. از این جهت با توجه به 
موقعیت ویژه ای که ایران دارد و با توجه به اینکه در چین هم جاده ابریشم 

احیاء می شود، قطعا نقش مناطق آزاد ما می تواند موثرتر از گذشته باشد.
معا ون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی  فعالین  عزیزان  نقطه ای که شاید  پایان گفت:  در  اقتصادی 
مدنظرشان می باشد، این است که قوانین روان تر و سهل تر شود و در واقع 
تنظیم قوانین صورت گیرد. امیدواریم این را به کمک دولت و مجلس 
انجام دهیم تا قوانینی که نوعا زمانی موانع بوده، به خوبی تنظیم شود تا 
به کسانی که در مناطق آزاد هستند، کمک شود تا قوانین مزاحم برایشان 
رفع گردد. ان شااهلل مجلس همکاری الزم را داشته باشد و بتوانیم به 

نتیجه مطلوب برسیم.

محسنپوراحمدی،مدیرحقوقی
دبیرخانهشورایعالیمناطقآزادوویژهاقتصادی:

مجلس،دایهدلسوزترازمادر
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در 
گفت وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس من باب اصالح قوانین مناطق 

آزاد انتقاد کرد و از دایه مهربان تر از مادر بودن مجلس سخن گفت.
محسن پوراحمدی گفت: ما نیز درگیر طرح جدید نمایندگان درخصوص 
مناطق آزاد هستیم. مجلس جدید دایه دلسوزتر از مادر برای مناطق آزاد 
شده است. از سال 72 تاکنون مناطق آزاد با این قوانین کار می کنند و 
اما متاسفانه برخی نمایندگان دنبال تغییر و  کارآیی شان را هم دارند؛ 
اصالح قانونی افتاده اند که در کشور ما مترقی است و کل دنیا روی این 
قانون کار می کنند . نمی دانیم مشکل کجاست که نمایندگان به دنبال 
اصالح قانون افتادند، اما به جای آنکه مشکل را حل کنند، صورت مسئله 
را پاک می کنند و دست مناطق آزاد و فعالین اقتصادی را می بندند.  به 
اعتقاد ما حقوقی ها، قانون ما مترقی ، شفاف و روشن است و نیازی به 

تغییر ندارد. 
وی افزود: هر وقت قانون را تغییر دادیم، بیشتر ابهام و مانع در کار ایجاد 
شده است؛ اگر هم می خواهیم تغییر ایجاد کنیم، باید بیشتر مطالعه و 
بررسی دقیق کنیم و کار تطبیقی انجام دهیم. باید ببینیم کشور همسایه 
ما چگونه عمل می کند، ما می خواهیم با ترکیه ، دبی ، عراق ، عمان ، هند ، 
پاکستان و کسانی که در این زمینه کار می کنند، رقابت کنیم. باید بپذیریم 
که ما نمی خواهیم با سرزمین اصلی رقابت کنیم؛ متاسفانه برخی ما را 
با داخل تطبیق می دهند، در حالی که ما باید ببینیم علت موفقیت های 
کشورهای همسایه در این زمینه چه بوده است. االن درخصوص اروند 
باید ببینیم عراق چه می کند ما هم مطابق آن کار کنیم؛ در این زمینه 
باید مشوق هایی ایجاد کنیم تا سرمایه گذار به سمت ما بیاید، نه اینکه به 
سمت کشور همسایه برود. مثال در منطقه ماکو به قدری باید رقابت ایجاد 
شود تا سرمایه گذاری که می خواهد به ترکیه برود را جذب کنیم . در واقع 
زمینه ایجاد انگیزه و رغبت برای سرمایه گذاری در داخل منطقه فراهم 
شود، نه آنکه با اعمال قوانین دست و پاگیر، دست سرمایه گذار را ببندیم 

و آنها را محدودتر کنیم.
پوراحمدی افزود: هر وقت قوانین را اصالح کردیم، محدودیت بیشتر 
شده، اما کم نشده است . گاهی بررسی دقیق صورت می گیرد و مرکز 
پژوهش ها یکی دو سال روی اصالح قانون کار می کند و به نتایجی 
می رسد و این را منتشر می کند و بازخوردش را می بیند؛ در آن صورت 
اصالح الزامی است و اتفاقا کار درستی است؛ ولی نه آنکه شخص بنده به 
مدیرعامل فالن منطقه ای زنگ زدم اما چون جوابم را نداده است، حاال 
به دنبال کارشکنی می افتم تا کارش را بخوابانم . باید این مسائل در کشور 

ما باالخره یک روزی جمع شود .
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ 
به این سوال که بهتر نبود نمایندگان به جای آنکه قوانین را اصالح 
می کردند، الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد می کردند؛ گفت: قطع 
به یقین همین طور است. نمایندگان خرمشهر و آبادان چون این مسائل 
را می بینند و شرایط را لمس می کنند، بهتر عمل می کنند؛ چون از نزدیک 
مشکالت را می بینند؛ لذا نگاهشان نسبت به سایر نمایندگان متفاوت تر 
است. برخی از نمایندگان مناطق یک مقدار با پشتوانه علمی تر نگاه 
می کنند و دقیق تر بررسی می کنند و چون وسط گود هستند، می دانند که 
کجا مشکل دارد، لذا خودشان به سیستم و پویایی مناطق کمک می کنند .

وی اظهار داشت: این نمایندگانی که داخل خود مناطق هستند، گاها 
می بینند که بخشنامه های دست و پاگیری از سوی دولت و مجلس به 
مناطق می آید و اینها می تواند به سیستم آسیب بزند. اصال هر وقت این 
بخشنامه ها بیشتر شود، فساد هم بیشتر می شود و رکود اقتصادی نیز 
افزایش پیدا می کند؛ هر چه این بخشنامه ها کمتر و یا شفاف تر باشد، 

بازخورد بهتر می شود. 
پوراحمدی تاکید کرد: هر چه مقررات کمتر باشد، کمتر آسیب می خوریم . 
حتی در مسئله حقوقی و جامعه شناسی هم این موضوع صحت دارد که 
هر چه مقررات و قوانین، آیین نامه و بخشنامه بیشتر می شود، زمینه برای 
ایجاد تخلف هم بیشتر می شود؛ ضمن اینکه مانع هم بیشتر می شود و هر 

چه مانع بیشتر شود، فرد به دنبال دور زدن قانون می افتد.
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان 
گفت: از نظرات مختلف در مجلس در باب مناطق آزاد خسته شده ایم . باید 
کار یکسره شود و تعیین تکلیف در رابطه با این تصمیم گیری های گاها 
متناقض صورت بگیرد. اگر منطقه آزاد بخواهیم، باید مسیر را جلو ببریم، 
نه آنکه صورت مسئله را پاک کنیم. اگر هم سیاست کشور این است که 

دیگر مناطق آزاد نداشته باشیم، باید ما هم تکلیفمان را بدانیم.

فرزینحقدل،معاوناقتصادیو
سرمایهگذاریسازمانمنطقهآزادچابهار:
عدماجراییشدنقوانینمناطقآزاد

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت وگو 
آزاد  از طرح جدید مجلس در جهت اصالح قوانین مناطق  با نشریه، 
سخن گفت و تاکید کرد اکثر بندهای کتاب قانون مناطق آزاد کشور 

اجرایی نمی شود.
فرزین حقدل اظهار داشت: اخیرا شنیده ام که نمایندگان دور جدید مجلس 
طرحی را برای تغییر قوانین و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد به 
مجلس برده اند؛ ظاهرا این طرح هم در هیات رئیسه اعالم وصول شده 
است. متاسفانه در این زمان ها مسلما چون از نمایندگان خود مناطق  
آزاد دعوت نمی شود، در نتیجه یکسری از موضوعات خیلی زود اجرایی 
می شود و عمال نه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و نه فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد و نه کارمندان و کارشناسان سازمان های مناطق آزاد در آن 

مصوبه دخیل نیستند.  
وی افزود: قانونی که سال 72 مصوب شده، یکی از بهترین و مترقی ترین 
قوانین موجود مناطق آزاد در کل دنیاست؛ یکی دو کشور هم برای ایجاد 
مناطق آزادشان از این قانون کپی برداری کردند، ولی اینکه چرا مناطق 
آزاد ما به نتیجه ای نمی رسند، بدین دلیل است که اکثر بندهای کتاب 
قانون مناطق آزاد اجرایی نمی شود و دستگاه های دولتی زیر بار اجرای 
قانون مناطق آزاد نمی روند. هنوز بقیه دولتی ها هم به این جمع بندی 
آزاد درست است که در گستره مرزهای سیاسی  نرسیدند که منطقه 
کشور است، ولی خارج از مرزهای بازرگانی کشور است؛ بنابراین قوانین و 
مقررات خاص خود را باید داشته باشد و این قوانین خاص قانون مقدم و 
موخر در آن اثرگذار نخواهد بود . حال چرا بحث اینکه مناطق آزاد ضعیف 
عمل کردند یا سکوی واردات شدند و حرف بی منطقی که می گویند مرکز 
قاچاق شدند )در صورتی که کل ورودی های مناطق آزاد چک می شود و 
چیزی به اسم قاچاق در مناطق آزاد نداریم(، علتش همین عدم اجرایی 
شدن قانون مناطق آزاد است. به عالوه اینکه تقریبا در سال های اخیر هر 
قانون، بخشنامه ، آیین نامه و هر چیزی که برای کل کشور مصوب شده، 
به مناطق آزاد هم تعمیم داده اند؛ در حالی که چنین چیزی غیرقانونی 
بوده است. البته شاید ما مسئوالن مناطق آزاد هم خوب دفاع نکردیم و 
همین باعث شده که بی محابا کل مواردی که چه در دولت و دستگاه های 
دولتی مصوب می شود، به همه دستگاه ها، استان ها و مناطق آزاد هم 
ابالغ می شود و عمال با قوانین متناقض، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و 
تفاهم نامه ها، قانون مصوب مجلس نقض و این باعث شود که مناطق، 
موجود عجیب الخلقه ای به حساب آیند که عمال کارآیی خاصی ندارند. 
اما در حقیقت علتش این است که دستشان باز نیست و از آن طرف هم 
مورد بازخواست قرار می گیرند که چرا به وظایفتان عمل نمی کنید . به هر 

حال هر کدام از آن آقایان محترم وزرا یا مدیران ارشد دولتی را اگر زمانی 
هم بهشان حکم بدهند که بارها و بارها هم اتفاق افتاده که برخی از آنها 
مسئولیتی در مناطق آزاد پذیرفتند، اما مسلما آنها هم موظفند براساس 
کتاب قانون مناطق آزاد عمل کنند و قطعا آن موقع براساس دستگاه قبلی 

که در آن فعالیت داشتند، کارهایشان را پیش نمی برند . 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه گفت: 
مشکل همین بحث است که با وجود آنکه این قانون یکی از بهترین 
اجرایی  علت  نمی شود.  اجرایی  اما  است،  دنیا  در  آزاد  مناطق  مقررات 
نشدنش هم ماده 27 قانون منطقه آزاد است که باید کلیه دستگاه های 
منطقه  مدیرعامل  به  منطقه  در سطح  را  وظایفشان  اجرایی  و  دولتی 
آزاد تفویض کنند، که این اقدام را انجام نداند و بعد هم در قانون های 
برنامه های ۵ساله هم در بندهای مختلفی و ماده۶۵ قانون احکام دائمی 
توسعه که حجت تمام به وضوح مشخص شده که دستگاه های دولتی 

باید وظایفشان را تفویض کنند؛ اما آیا واقعا همچین اتفاقی افتاده است؟
حقدل گفت: ما اکنون موازی کاری هایی در حوزه های مختلف داریم، مثال 
شهرداری با مدیریت خدمات شهری منطقه آزاد، وزارت اقتصاد، بانک 
مرکزی و وزارت صمت با معاونت های اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق 
آزاد و همین طور همه دستگاه های دولتی که متناظرشان در مناطق آزاد 
و برای چابکی کار وجود دارد . اکنون شاهدیم که بروکراسی اداری در 
منطقه آزاد خیلی بیشتر از سرزمین اصلی شده، یعنی یک سرمایه گذار  و 
فعال اقتصادی کارش در داخل کشور خیلی بهتر پیش می رود تا منطقه 
آزاد؛ زیرا آنقدر موارد محدود کننده و بروکراسی های زائد در مناطق آزاد 
وجود دارد که سخت تر از سرزمین اصلی شده است. در سرزمین اصلی 
هم که مناطق محرومشان معافیت مالیاتی چند ساله دارند، بهتر از مناطق 
آزاد عمل می کنند. حاال این مسائلی که پیش آمده یک مقداری هم در 
مجلس جدید بابش داغ شده و طبق معمول این بچه سرراهی دولت را 
می خواهند محدود تر کنند؛ اگر چنین اتفاقی بخواهد بیفتد، بهتر است 
اصال مصوب کنند که ما منطقه آزاد نداشته باشیم . در ادبیات بین الملل هر 
کدام از اینها تعریف دارد؛ منطقه آزاد یک تعریف مشخص دارد، نمی شود 
رستوران چلوکبابی بزنیم ولی در آن هیچگونه کبابی عرضه نکنیم. تعریف 
کلی مناطق آزاد این است که در این مناطق باید اقدامات مشخصی 
انجام شود. در واقع مناطق آزادی می خواهیم که کریدور ارتباطی اقتصاد 
بین الملل با داخل ، منبع انتقال تکنولوژی به داخل کشور و محل تست 
به  داد،  جواب  که  در صورتی  تا  باشد،  کننده  تسهیل  مقررات  قوانین 
سرزمین اصلی هم تسری پیدا کند . در کشور ما همه اینها را از منطقه 
آزاد می خواهند، اما پول و اعتبار هم نمی دهند؛ ضمن اینکه مناطق آزاد از 
بودجه دولتی محروم هستند! در ازایش توقعات زیادی هم از مناطق آزاد 
دارند و هر روز هم از جانب دستگاه های نظارتی به علت همین تناقض 
قوانین و اصحکاک قوانینی که موجود است، مناطق آزاد و مدیران طبق 
قوانین مختلف باید جوابگوی خیلی از مسائل و افراد باشند، در صورتی 
که قوانین و مقررات، مسئولیت های همه را مشخص کرده و وظایف و 

اختیاراتشان براساس آنچه در کتاب قانون آمده، باید عمل شود . 
وی تاکید کرد: بهتر این  است یکسری از بزرگان قم ، مسئولین منطقه  و 
نظریه پردازان با هدایت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، یکسری جلسات 
کارشناسی بگذارند و زمانی که به جمع بندی درست رسیدند، با سرعت 
نمایندگان  پژوهش ها،  مرکز  مختلف ،  با بخش های  مذاکره  به  شروع 
تاثیرگذار در مجلس، فراکسیون های اقتصادی مجلس و حتی با عزیزان 

قوه قضاییه و دولت داشته باشند . 
حقدل تصریح کرد: بیشترین مشکالت منطقه آزاد در تقابل با دستگاه های 
دولتی هم عرض بوده است؛ یعنی یک بخشی از دولت با خود دولت 
در تناقض است، مثال یک اداره استانی نمی تواند قبول کند که همه 
شهرستان های آن استان از آن حرف شنوی داشته باشند، اما از یک 
شهرستانی که منطقه آزاد است، حرف شنوی نداشته باشد. لذا این تناقض 
وجود دارد و تنها راهش برگزاری همان جلسه است که خیلی سریع هم 
باید انجام بگیرد، وگرنه همین مناطق آزاد دست و پا شکسته ای که داریم، 

به مرور از بین خواهد رفت. 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان 
گفت: ای کاش مناطق آزاد را کمی براساس قانون خودشان و طبق 
ضوابط مقررات و قوانین، آزاد گذاشته بودند و نظارت ها هم بر آنان قوی تر 
می کردند، آن وقت در شرایط بد کشور ما گرفتار انتقال پول و هزاران 

موارد محدود کننده تحریم  نمی شدیم.

آلبرتبغزیان،کارشناسمسائلاقتصادی:
سازمانمنطقهآزاد

بهترینسازمانبرایاصالحقانوناست
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با نشریه، از طرح 
جدید مجلس برای اصالح قوانین مناطق آزاد گالیه کرد، البته مشروط بر 

آنکه این قوانین به جای ایجاد مشوق ها و امتیازات، صرفا موانع جدیدی 
را برای سرمایه گذاری به وجود آورد.

طبق گفته بغزیان، بهترین سازمانی که می تواند قوانین مناطق آزاد را 
مسئوالن،  این  چراکه  است؛  آزاد  منطقه  سازمان  همین  دهد،  تغییر 
سرمایه گذاران و موانع سرمایه گذاری فعالین اقتصادی را بهتر می شناسند . 
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد اینها نتوانند نظر بدهند و پیشنهادی نداشته 
باشند، پس برای چه مسئولیت به آنها داده شده است؟ به صرف اینکه 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد کم است، نمی تواند دلیلی برای نمایندگان 
باشد که قوانین را اصالح کنند یا تغییر دهند، زیرا تاکنون نیز همین قوانین 
به خوبی اجرا نشده و مزیت ها و مشوق ها بعضا نادیده گرفته شده است.

این کارشناس افزود: نمایندگان می توانند تاکید کنند که  در این بند از 
قانون، خالء قانونی وجود دارد و باید تغییر کند، نه اینکه کل قوانین را 

نشانه بگیرند.  
وی در ادامه گفت: مشکل فعلی مناطق آزاد، تاسیس بانک خارجی است؛ 
مثال اگر بانکی بخواهد به منطقه آزاد بیاید، قانون چیزی را برایش تصریح 
نکرده است؛ صرفا گفته شده که در منطقه آزاد بانک خارجی می تواند 
تاسیس شود، ولی جزئیات آن بیان نشده است. قطعا به بانک خارجی 
که به منطقه آزاد آمده ایرادی گرفته شده و آنها هم به بن بست خوردند. 
ممکن است حتی قانون پولی و بانکی هم مانع شده باشد ؛ یا اینکه در 
بحث مالیات ها ، معافیت مالیاتی در مناطق آزاد سختگیری هایی شده 
باشد؛ شاید برخی به آن مرحله رسیده باشند که معافیتشان حذف شود، اما 
واقعیت آن است که فقط سرمایه گذار است که از مالیات معاف است، در 
حالی که آنهایی که خدمات رسانی می کنند ، مصالح می فروشند و کارگر 
و کارمندی که کار می کنند، از پرداخت مالیات معاف نیستند و این انگیزه 

کار را کم و فساد را بیشتر می کند.
قانونی  با خالء  داد: در بحث سرمایه گذاری خارجی هم  ادامه  بغزیان 
روبه رو هستیم؛ اخیرا به موردی برخورد کردیم مبنی بر اینکه اگر ارز، 
منشا خارجی داشته باشد به چه صورت باید عمل شود. انگار تا به حال 
همچین موردی نبوده و صرفا سرمایه گذار آمده و خرید خارجی داشته و 
همین را به حساب سرمایه گذاری خارجی گذاشتند، در حالی که خرید 
نمی شود،  خارجی محسوب  که سرمایه گذاری  ماشین آالت  و  اسپلیت 
بلکه سرمایه گذار باید خارجی و منشاش نیز خارجی باشد. شاید اینهاست 
که مسکوت مانده و به نوعی به واسطه آنها، سرمایه گذاران به بن بست 
می خورند. اما همین ها موجب ایجاد فساد می شود، برخی راه کوتاه مدت 
پیدا می کنند؛ اما صرفا این راه به نفع منطقه آزاد نیست، بلکه به نفع 

کسانی که است که به مجوز فعالیت در مناطق دسترسی پیدا می کنند.
پیشنهاد  نمایندگان  اگر خود  نمی دانیم  ادامه گفت:  در  کارشناس  این 
اصالح قوانین را دادند، پس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد چه نقشی 
دارد ؟ شاید البته نمایندگان درصدد تسهیل گری و کمک به مناطق آزاد 
هستند تا بخواهند محدودیت ایجادکنند. لذا نمی  توانیم زود قضاوت کنیم؛ 
ولی واقعا یکی از مشکالت مناطق آزاد این است که تا مدیری می فهمد 
مشکل کجاست، خیلی زود عوض می شود و کسی دیگر می آید و کار از 
ابتدا شروع می شود . ضمن اینکه دبیرخانه مثل بحث مالیاتی در قبال دفاع 
از ساکنین و سرمایه گذاران ضعیف عمل می کند، چون یک مقداری در 
بحث تسری ارزی کشور مخصوصا االن که محدودیت ارزی و تحریم 
هم است، با مشکل ثبت سفارش روبه رو شدند؛ یعنی واردات مناطق آزاد 
به خاطر محدودیت ارزی مشمول ثبت سفارش شده است، در حالی که 
قبال اینگونه نبود. قرار بود مناطق ارزی داخل کشور تسری پیدا کند و 
قوانین خودشان را داشته باشند، اما االن هم گمرک و هم بحث ثبت 
الزامات برای مناطق آزاد شده تا تحت قوانین سرزمین  سفارش جزء 

مادری قرار بگیرند. 
وی افزود: نمی گویم این روند نباید تسری پیدا کند، ولی نقش مناطق آزاد 
و ماموریت و فسلفه منطقه آزاد با ورود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به 

قوانین ارزی و تجاری مناطق خدشه دار شده است.
بغزیان در ادامه گفت: آن زمان که قوانین مناطق آزاد نوشته شده، مسلما 
تجربه امروز را نداشته ایم، اگر کسی ادعا کند که این قانون ، قانون کاملی 
است و نباید بازنگری شود، اشتباه است. شاید بعد از مدت ها الزم باشد 
که بازنگری و به روز شود. بعد از مدت ها شاید الزم باشد که برخی موارد 
حذف شود و با شرایط جدید کشور نیاز باشد اقداماتی صورت بگیرد؛ ولی 
اینکه مواردی از قانون اجرا نمی شود، عجیب است. مثال در مورد همان 
شعب بانک خارجی و یا نقل و انتقال ارزی سرمایه گذار این سوال مطرح 
است که با این شرایط ارزی، آیا سرمایه گذار می تواند اصال سرمایه گذاری 
انجام دهد یا خیر؟ و یا اینکه اصال تعریف سرمایه گذار خارجی چیست ؟ 
اینکه منشا خارجی داشته باشد و یا اینکه خریدهای خارجی انجام دهند و 
نهایت هم اسم سرمایه گذاری خارجی روی آن بگذارند. لذا این خالء  های 
قانونی وجود دارد و اگر در این باب تسهیل گری توسط نمایندگان و با 
استفاده از نظرات کارشناسی دبیرخانه صورت بگیرد ، به مناطق آزاد و 

شرایط سرمایه گذاری می تواند کمک کند.
 

محمدصفوی،کارشناسمسائلاقتصادی:
پرهیزازخصومتباسرمایهگذاران

دراصالحقانونمناطقآزاد
محمد صفوی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با نشریه، از طرح 
ابراز  و  آزاد سخن گفت  قوانین مناطق  جدید مجلس من باب اصالح 
امیدواری کرد که این طرح از منازعات سیاسی دور و بیانگر اجماع ملی 

در جهت توسعه ملی مناطق آزاد باشد.  
وی افزود: این موضوع که قرار است مجلس شورای اسالمی در قانون 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی بازنگری کند، مبارک است؛ اما امیدوارم این 
بازنگری فقط به مناسبات قدرت جدید اشتباه نکرده باشد، بلکه به تکامل 
و رشد مناطق آزاد کمک شایانی نماید و از منازعات سیاسی دور و بیانگر 

اجماع ملی در توسعه ملی این مناطق  آزاد باشد . 
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور 
ما باید به گونه ای عمل کنند که جریان ورود سرمایه های بین المللی را 
تسریع و موانع اطالعاتی و نهادی را در توسعه این مناطق گره گشایی 
نماید. در طرف مقابل هم قانون نویسان مجلس شورای اسالمی برای 
بازنگری در قانون مناطق آزاد بایستی ابتدا درک درستی از شرایط نوین 
اقتصاد جهانی داشته باشند و برای فهم درست از اقتصاد امروز جهان و 
درک شرایط موجود، باید از خرمن دانشمندان و جامعه شناسان داخلی و 
خارجی و اقتصادهای رشد یافته جهانی بهره گیری کند که این وظیفه 
کمیسیون اقتصادی مجلس است که فرصت مطالعه و درک مفاهیم 

اقتصادی نوین را برای سایر نمایندگان توضیح دهد. 
صفوی افزود: بسیج و یکپارچگی اراده سیاسی برای توسعه مناطق آزاد، 
یکی از معضالت قانون مناطق آزاد است. این یکپارچگی حتی در داخل 
خود دولت که متولی مناطق آزاد بوده است، وجود ندارد. تفکرات مختلف 

در بخش های اقتصادی دولت و از سوی دیگر عدم همکاری نهادهای 
مختلف در حاکمیت، همواره درخصوص اجرای قانون مناطق آزاد وجود 

دارد. 
وی اذعان نمود: مناطق آزاد ما نمی توانند مانع پیشبرد اهداف جهانی شدن 
شوند، همانگونه که اقتصاد ما نیز می تواند کند اما می تواند با درک درست 
آن در مسیر برنده را تغییر شکل دهد؛ باید توجه داشت که هرگونه اصالح 
در قانون مناطق آزاد بایستی از خصومت با نیروهای بازار سرمایه پرهیز 
کرده و از بازگشت به نظریه ها و قانون های انقباضی به سیاست های 
درونگرا نه اقتصادی پرهیز کند. آرایش سیاسی حاکم بر مجلس شورای 
اسالمی بیانگر مجموعه پتانسیل های علمی کشور نیست، اما در همین 
تصمیم گیری  مانع  می توانند  تحصیلکرده  و  باسواد  افراد  هم  مجلس 

نیروهای با تفکر غیراقتصادی شوند. 
صفوی گفت: قانون مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور نیازمند گره گشایی 
بوده و حذف موانع دست و پاگیر و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران در 
این مناطق اهمیت بسیار دارد . اما عدم توسعه و رشد ناکافی مناطق آزاد 
را می توان به دو دسته ناکارآمدی مدیران و عدم اجرای ناکافی همین 
قانون در مجموعه مناطق آزاد دانست. مضاف بر آنکه موج های مختلف 
بحران در جهان و کشورهای منطقه، بر عدم موفقیت مناطق آزاد بی تاثیر 
نبوده است. البته باید گفت مناطق آزاد ما در بدو تاسیس مانند کودکان 
ناقص الخلقه به دنیا آمدند. در تمام دنیا ابتدا زیرساخت ها در مناطق آزاد 
به وجود آمده و سپس به دعوت از سرمایه گذاران اقدام شده است؛ در 
کشور ما مناطق آزاد با بهره گیری از واردات کاال از این مناطق و هزینه 
زیرساخت ها از محل عوارض از این کاالها تامین شده است. لذا ضعف 
ساختاری و سازمانی در نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و وجود برخی 
ابهامات قانونی و مقرراتی در اجرای قوانین مالیاتی در محدوده منطقه نیز 

از دالیل عدم موفقیت مناطق آزاد بوده است.  
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: باید یادآور شد مناطق آزاد 
کشور ما علی رغم همه فشارها و فراز و نشیب ها، موفقیت هایی داشتند؛ 
هر چند اجرای کامل قانون مناطق آزاد نیز محقق نشده است. در برخی 
از مناطق ازجمله منطقه آزاد کیش و قشم شاهد زیرساخت های موفق در 
صنعت گردشگری بوده و رونق و هتلداری در این مناطق کامال مشهود 
است. مثال در منطقه آزاد چابهار شاهد موفقیت بهره گیری از ترانزیت 
و صادرات مجدد کاالها بوده و منطقه آزاد انزلی هم موفقیت های در 
ارتباط با کشورهای آسیای میانه داشته است. مبحث قانون مناطق آزاد 
و اهمیت آن در اقتصاد ملی کشور بایستی از دیدگاه اقتصادی و اهمیت 
استراتژیک این مناطق برای امنیت ملی و توسعه اقتصادی مورد بررسی 
و کارشناسی قرار بگیرد و مسئولین مربوطه تالش خود را مضاعف نمایند. 
لذا برخوردهای سیاسی نباید مورد توجه قرار گیرد، بلکه داشتن اجماع ملی 

برای رونق و توسعه این مناطق بایستی مورد توجه باشد. 
برای سهولت و  باید  پایان گفت: مجلس شورای اسالمی  صفوی در 
پیشبرد فعالیت ها در مناطق آزاد، تالش چشمگیری کرده ، برخوردهای 
سیاسی و جناحی نیز نباید در عملکرد و ابتکار اصالح در قانون مناطق آزاد 
خدشه وارد نماید و مهم تر اینکه نباید به روند پیچیده تر از قانون گذشته در 
این مناطق بیانجامد؛ باید سنت های گذشته سرمایه ستیزی جایشان را به 
متانت و بردباری برای توسعه بدهند . حال زمان آن رسیده است بازیگران 
سیاسی در مجلس شورای اسالمی به فکر توسعه اقتصاد ملی به اجماع 

بر توسعه مناطق آزاد باشند.
  

اصغرامانی،رئیسجامعهبازاریانمنطقهآزادانزلی:
قوانینمناطقآزادمترقیوجامعاست

رئیس جامعه بازاریان منطقه آزاد انزلی نیز در گفت وگو با نشریه، از طرح 
جدید مجلس من باب اصالح قوانین مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد 

که قوانین مناطق آزاد ایران مترقی و جامع است.
طی  که  آزاد  مناطق  به  مربوط  مقررات  و  قوانین  گفت:  امانی  اصغر 
سال های گذشته تصویب گردیده، ازجمله قوانین مترقی و جامعی است 
که به جز پاره ای اصالحات محدود ، می تواند زمینه مناسبی برای جذب 
و توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، ایجاد اشتغال پایدار و در شرایط 
سخت تحریمی ، عامل بسیار موثر برای تامین نیازهای کشور و صادرات 
کاال باشد. متاسفانه عوامل متعددی موجب تضعیف و ناکارآمدی این 
قوانین گردید. یکی از این عوامل، عدم سرمایه گذاری از طرف دولت ها 
برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بود که موجب 
گردید مناطق آزاد برای تامین هزینه های جاری، اجرایی و عملیاتی خود 
ناچار شوند تصمیماتی را اتخاذ نمایند که بتوانند درآمد مورد نیاز خود را 

به دست آورند. 
ایجاد  برای  درخواست  و  بخشی نگری  دیگر،  مورد  داد:  ادامه  وی 
مناطق جدید ، بدون مطالعه و آمایش درست سرزمینی بود که صرفا 
برای پاسخگویی به بعضی از مطالبات محلی و شهری و برای اهداف 
کوتاه مدت سیاسی و تبلیغی و عمدتا هم از طریق نمایندگان مجلس 
دنبال می گردید و این نوع نگرش موجب تضعیف جایگاه و اهمیت مناطق 

آزاد در اقتصاد کالن کشور شده است. 
امانی اظهار داشت: همچنین، نا آشنایی بعضی از مدیران ارشد دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد نیز ازجمله عوامل تضعیف نقش و جایگاه مناطق 
آزاد بوده است که از آن جمله می توان به توافق نامه مابین آقای ترکان 
و آقای طیب نیا اشاره کرد . این توافق نامه سراسر غلط و مضر و حتی در 
مواردی خالف قوانین مصرح مناطق آزاد زمینه تضعیف و سست نمودن 
پایه های قوانین مناطق آزاد شده است. همچنین جوسازی، تبلیغات و 
استفاده ابزاری از موضوع قاچاق و معافیت های قانونی توسط باندهای 
پشت پرده اقتصادی که در کشور قاچاق سازمان یافته ایجاد نموده اند 
و با نشانه گذاری این مناطق توانسته اند ضمن تغییر جهت افکار عمومی 
و مسئولین دلسوز کشوری، همچنان به فعالیت های خود ادامه دهند و 
موجبات بی ثباتی اقتصادی و تضعیف تولید و تجارت داخلی را فراهم 

نمایند.
رئیس جامعه بازاریان منطقه آزاد انزلی در ادامه گفت: امروز نیز همین 
تصمیم سازان به گونه های مختلف آدرس غلط می دهند و درصدد القاء 
نظرات به ظاهر خیرخواهانه هستند؛ ولی واقعیت این نیست. متاسفانه 
امروز مناطق آزاد در غربت عجیبی بسر می برد. متولیان اداره کشور اعم 
از مجلس و دولت بدون توجه به قوانین قبلی و تعهدات ایجاد شده خود 
برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، به فکر تعهدات ملی خود نیستند. 
دستگاه های حاکمیتی و نظارتی اراده ای برای اعمال قوانین مصوب ندارند 
و فکر می کنند که راه حل در بی قانونی و فشار سیاسی و اقتصادی به 
مناطق آزاداست. متاسفانه مانند بسیاری از امور دیگر حکومتی ، متولیان 
امر از دست اندرکاران حقیقی و دلسوز و فعالین اقتصادی که بسیاری از 
آنها دانش و دانایی بیشتری از متولیان امور به ویژه در بخش اقتصادی 
کشور دارند، هیچ مشورتی نمی گیرند و فقط دانسته و ندانسته در پی 

تحکیم امیال و اهداف باندهای پشت پرده اقتصاد و متولیان نابسامانی 
سازمان یافته اقتصادی هستند. 

وی تصریح کرد: از مجلس فعلی انتظار می رود با دقت بیشتری عمل 
کند. از کارشناسان خبره و دلسوز استفاده نماید. مجلس باید فرمایشات 
رهبری را نصب العین خود قرار دهد که این مجلس را انقالبی نامیده 
است. امروز فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی که به 
قول، قانون و امضاء حاکمیت اعتماد نموده و در مناطق آزاد سرمایه گذاری 
کرده اند، بی هیچ پشتوانه ای رها شده اند و هر سازمان و دستگاهی به خود 
اجازه می دهد رفتارهای غیرقانونی انجام دهد. این دستگاه ها بدون توجه 
به قوانین مناطق آزاد و مصوبات و تصمیمات نظام در چارچوب اقتصاد 
مقاومتی و صرفا با شعارزدگی، سرمایه گذاری و فعالیت در مناطق را به 
شدت تضعیف کرده اند. امروزه تولید، صادرات و صادرات مجدد و ایجاد 
اشتغال پایدار از اصلی ترین رویکردها و فعالیت های مناطق آزاد است. در 
شرایط فعلی این مناطق آزاد هستند که برای تامین نیازمندی ها، کاالهای 
اساسی و مواد اولیه برای تولید تالش می کنند. نگاهی به منطقه آزاد انزلی 

بیاندازید، قطعا متوجه عملکرد درست مناطق آزاد خواهید شد. 
رئیس جامعه بازاریان منطقه آزاد انزلی در پایان تاکید کرد: قوانین فعلی 
نیازی به تغییر ندارند؛ باید اجازه داد این قوانین اجرا شود. متولیان پشت 
پرده ، اجازه نمی دهند قوانین اجرا شوند. ضرورت دارد نمایندگان محترم 
مجلس جدید در ارتباط با مناطق آزاد، ساز و کار اجرای قوانین را فراهم 
نمایند و از متولیان امر پاسخ بخواهند که چرا قوانین اجرا نشده است، نه 
اینکه دنبال تغییر باشند. این اولین قدم است. یقینا فعاالن اقتصادی و 
سرمایه گذاران مناطق آزاد، خود به دنبال اجرای قانون هستند؛ زیرا در 
فضای بی قانونی، خود آنان بیشترین آسیب را خواهند دید. انتظار عمومی 
از مجلس محترم ، پرهیز از تصمیمات مطالعه نشده و بی پشتوانه اجرایی 
می باشد و دقت و توجه در قوانین مترقی که در گذشته تصویب شده است. 
اجازه دهید قوانین وضع شده اجرا شود، ممانعت نمایید از خودسری های 
غیرقانونی، ممانعت کنید از تضییع حقوق مردم. فعاالن اقتصادی مناطق 
آزاد انتظار دارند که مجلس جدید اشتباهات فعلی را جبران نماید و موجب 

رونق بیش از پیش اقتصادی را فراهم نماید.
  

محمدصادقمبرهننیاکان،دبیراجراییشورایهماهنگی
وهمکاریفعالیناقتصادیمناطقآزاد:

وجودانواعکارشکنیهادراجرایقانونمناطقآزاد
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
در گفت وگو با نشریه، از طرح جدید مجلس برای اصالح قوانین مناطق 
انواع  با  آزاد سخن گفت و تاکید کرد که طی این سال ها نمایندگان 
کارشکنی، با تعابیر و تفاسیر به رای از قوانین و مقررات این مناطق، سعی 
در تسری قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه خود در سرزمین اصلی و 

ایجاد موانع شدند. 
محمدصادق مبرهن نیاکان گفت: از یک دهه گذشته مقابله با مناطق آزاد 
و مخدوش نمودن فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آنان انجام پذیرفته یا 
در حال شکل گرفتن در محدوده این مناطق از سوی دستگاه های دولتی 
و نهادهای سرزمین اصلی که با داشتن بودجه های دولتی کارکرد مناسب 
و قابل قیاسی نداشته اند ، شکل جدی و عریان به خود گرفت و فعالین 
اقتصادی مناطق در این مدت شاهد انواع کارشکنی با تعابیر و تفاسیر 
به رای آنان از قوانین و مقررات این مناطق و سعی در تسری قوانین و 

مقررات مرتبط با دستگاه خود در سرزمین اصلی و ایجاد موانع شدند . 
وی ادامه داد: در این مسیر با عنایت به عدم ثبات مدیریت در این مناطق 
و حتی تعویض مدیریت در کمتر از یکسال در برخی مناطق از یک سو 
و عدم شایستگی و اطالع از ظرفیت های نهفته در قانون و محدوده هر 
منطقه توسط مدیران منتصب ، بی تفاوتی و به قول خودشان تعامل در 
برخورد با این تعرض و دخالت های دستگاه های مختلف کشوری در امور 
مناطق ، زمینه تهاجم و پیشروی بیشتر آنان و عدم توفیق این مناطق در 
اهداف و وظایف ذاتی که اصلی ترین آن جذب سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی بود را فراهم آورد و جالب اینکه همین نهادها و ارگان ها که خود 
عامل اصلی ناکامی مناطق در عملکرد ۳دهه گذشته به شمار می روند، به 
عنوان منتقدین اصلی مناطق آزاد در تمامی رسانه های جمعی خصوصا 
مراکز تصمیم سازی و هسته های قدرت کشور، حضوری پررنگ داشته و 
افکار عمومی را بر علیه مناطق بسیج کرده و هم اکنون نیز به همین کار 

ادامه می دهند.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق 
آزاد اظهار داشت: این وضعیتی است که تقریبا به صورت عادت و 
و  صنفی  تشکل های  اگر  و  شده  ساری  و  جاری  مناطق  در  عرف 
مطالبات مطروحه آنان شکل نمی گرفت، مشخص نبود که وضعیت 
امروز مناطق چه بود . البته منکر زحمات برخی مسئولین ، مدیران و 
کارشناسان موجود در سازمان های اداره کننده و دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد که در اقلیت قرار داشتند، نمی توان شد و شاید همکاری 
را  صنفی  تشکل های  با  مناطق  دولتی  بخش  امروز  مناسب  نسبتا 
مدیون تالش های این عزیزان بدانیم. در هر صورت همانگونه که به 
عرض رسید، به جرات می توان اعالم کرد که مناطق آزاد و فعالین 
اقتصادی مستقر ، در حال حاضر در بدترین ، سیاه ترین و برزخی ترین دوران 
خود و وضعیت ممکن قرار داشته و دچار تشویش و تشکیک در ادامه 
فعالیت خود در این مناطق هستند . اکثر فعالین اقتصادی و تشکل های 
صنفی مناطق امیدوار بودند که با شکل گیری مجلس جدید و ایجاد ارتباط 
با آنان، از این حالت بیرون آمده و با عنایت به نقش نظارتی مجلس، از 
اعمال فراقانونی و قانون شکنی های مکرر جلوگیری به عمل آید و این 
نکته بارز، اصلی ترین درخواست در پیام های تبریک به نمایندگان منتخب 

به ویژه ریاست مجلس درج شده بود .
مبرهن تاکید کرد: در این حین، تعدادی معدود اما موثر از نمایندگان 
تندرو و مغرض که بعضا دارای همکاری های قبلی با برخی ارگان های 
دولتی ، نهادها و پژوهشگاه های وابسته مخالف مناطق بوده، با برنامه 
قبلی و بدون هیچگونه هماهنگی با نمایندگان حوزه های انتخابی مناطق 
آزاد و فراکسیون مربوطه و براساس تصمیمات گروهی ، به زعم خود با 
هدف برقراری عدالت )بدون در نظر گرفتن ذات و خمیره مناطق آزاد در 
داشتن انواع مزیت ها و معافیت های متفاوت از سرزمین اصلی برای تمامی 
متقاضیان سرمایه گذاری (، کمر به اصالح قوانین این مناطق و در اصل 
از بین بردن مزایای قانونی مندرج در آن برآمده و با طرح های نسنجیده 
و عجوالنه ، می خواهند امیال دستگاه های دولتی معارض و مناطق آزاد 
کشورهای همسایه را برآورده نمایند . جالب اینکه مناطق آزاد ایران را با 
مناطق آزاد ژاپن ، چین ، هندوستان و موارد مشابه که به نوعی از نظر 
سرمایه گذاری اشباع شده ، در بررسی ها و مستندات خود مدنظر قرار داده 

و مقایسه می نمایند که از اصل قیاس مع الفارق می باشد .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در 
پایان گفت: با این حال مسئولین و مدیران دبیرخانه، سازمان های مناطق ، 
تشکل های صنفی و بخش خصوصی می بایستی به جای برنامه ریزی و 
پژوهش درخصوص ارتقای کمی و کیفی فعالیت های اقتصادی بدون 
هرگونه مزاحمتی، تمامی توان و تالش خود را جهت متقاعد کردن قاطبه 
نمایندگان و قوه عاقله آنان صرف نمایند . قاعدتا در این راه می بایستی 
با ایجاد همدلی و هماهنگی نیروهای موجود بخش دولتی و خصوصی 
این مناطق و جلوگیری از اتخاذ مواضع متناقض و متفرق که می تواند 
دستمایه سوءاستفاده مخالفین مناطق قرار گیرد، حرکت نماییم و اصحاب 
محترم رسانه و صفحات فضای مجازی که در راستای منافع ملی فکر و 

عمل می نمایند، می تواند بسیار موثر باشند .
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گزارش:
ملیحهاسناوندی

عزممجلسبرایافزایشمحدودیتیاتسهیلگریبیشتر:

تغییر قانون مناطق آزاد در مجلس کلید خورد!



مناطق  اقتصادي  قابليت هاي  مي تواند  كه  مهم  رويكرد  دو 
مديريت  توسعه  براي  كشور  در  را  اقتصادي  ويژه  و  آزاد 
اصل  پذيرش  عين  در  اقتصادي  بنگاه هاي  در  كارآفريني 
در  را  دولت  هدايت  و  برساند  اثبات  به  خصوصي  مالكيت 
همانا  بداند،  الزم  سازماني  ماموريت هاي  و  اهداف  پيشبرد 
مقايسه اقتصاد رفاه و رويكرد قابليت با هدف ايجاد و بهبود 
از سوي بخش خصوصي است كه در  فضاي كسب و كار 
شرايط فعلي متضمن پيشراني دولت در حمايت از ساز و كار 

مناطق آزاد است. 
 

نظریه اقتصادي رویکرد قابلیت
در  قابليت ها،  رويكرد  يا  قابليت  رويكرد  اقتصادي  نظريه 
دهه ۱۹۸۰ به صورت يك روش جايگزين برای اقتصاد رفاه 
پيشبرد  در  را  دولت  دخالت  كه  روشي  شد.  گرفته  نظر  در 
از  پس  كه  رفاهي  اقتصاد  مي شمرد.  جايز  جامعه  اقتصاد 
براي  اقتصادي  نظريات  پيشتاز  در عمل  جنگ جهاني دوم 
رفاه  اقتصاددانان  بود.  جنگ  از  پس  جامعه  مشكالت  حل 
عهده  به  بازار  نارسايی های  اصالح  مسئوليت  بودند  معتقد 
دولت هاست، زيرا پيامدهای اجتماعی بهينه، از تصميم گيری 
ناهماهنگ افراد به  دست نخواهد آمد و كاراترين راه برای 
استفاده  مورد  و شيوه  است  راه  حل  مداخله، كم هزينه ترين 
برای تعيين آن، تجزيه و تحليل هزينه سود است. اينها همه 
در حالي بود كه رويكرد انسانی به توسعه ، چشم انداز جامعی 
را در پيوند ميان آزادی، عدالت و دموكراسی براي برخورد 
با فقر به وجود آورده است، چيزي كه در اقتصاد رفاه به آن 

توجهي نمي شد. 
جان مينارد كينز، اقتصاددان انگليسي راه حل هاي بينابين كه 
در عين پذيرش اصل مالكيت خصوصي دخالت هاي دولتي را 
توصيه كرده، مي باشد. به اعتقاد او با دخالت دولت در ساز و 
كارهاي اقتصادي و تنظيم و هدايت ساز و كار بازار مي توان 
را  اقتصادي  نظام  و  ساخت  برطرف  را  بازار  نارسايي هاي 
ايجاد  از لحاظ تخصيص منابع و  بهتري  به سوي وضعيت 

اشتغال كامل )و كارآفريني( سوق داد. 
و  عمده  نقص  دو  آزاد،  سرمايه داري  نظام  بود  معتقد  او 
را  آنها  نمي توان  دولت  دخالت  بدون  كه  دارد  ساختاري 
برطرف ساخت. اين دو نقص، اشتغال كامل عوامل توليد و 

توزيع ناعادالنه درآمد و ثروت است. 
و  بهره  اشتغال،  عمومي  نظريه  كتاب  در  كينز  انديشه هاي 

پول مشتمل بر عوامل زير هستند:
بخش نخست اينكه، اگر نظام بازار آزاد به حال خود گذاشته 
شود، هميشه در وضعيت تعادل ناقص به سر مي برد و هيچ 
سوق  كامل  اشتغال  تعادل  سوي  به  را  آن  دروني  مكانيزم 
كردن  برطرف  براي  دولت  دخالت  رو،  اين  از  نمی دهد. 

بيكاري ناخواسته عوامل توليد ضرورت دارد. 
ارتدوكس  اقتصاددانان  تصور  برخالف  بيكاري  اينكه،  دوم 
ايجاد  نداشته و سياست  انعطاف پذير ربطي  به دستمزدهاي 
مشكل،  كردن  برطرف  جاي  به  انعطاف پذير  دستمزدهاي 
كاهش  كينز  نظر  از  مي شود.  آن  تشديد  باعث  احتماال 
نتيجه  در  و  كل  تقاضاي  بيشتر  كاهش  باعث  دستمزدها 
سياست  با  بايد  دولت  رو،  اين  از  مي شود.  بيكاري  تشديد 

مصرفي  تقاضاي  آمدن  پايين  جلو  درآمد،  مجدد  توزيع 
خانوارها را در زمان ركود بگيرد. 

به عنوان بخشي  بودن سرمايه گذاري  پايين  از طرف ديگر 
شرايط  اين  در  است.  بيكاري  اصلي  منشا  كل،  تقاضاي  از 
نيز دولت بايد با اتخاذ تدابيري نظير پايين آوردن نرخ بهره، 

انگيزه سرمايه گذاري بنگاه هاي اقتصادي را افزايش دهد. 
اينكه، دولت مي تواند در زمان ركود، هزينه هاي خود  سوم 
نتيجه  در  و  تقاضاي كل  آمدن  پايين  از  تا  افزايش دهد  را 

كاهش سطح توليد جلوگيري نمايد. 
كه  دارد  نارسايي هايي  سرمايه داري،  كينز  عقيده  به 
آن  بارز  خصيصه هاي  از  موثر  تقاضاي  مزمن  نارسايي 
می آيند  عمل  به  جامعه  در  كه  مصرفي  هزينه هاي  است. 
براي جذب تمام توليد كافي نيست. به همين دليل، وقتي 
كارفرمايان به خود واگذار شوند، حجم اشتغالي را به كار 
خواهند گرفت كه كمتر از تعداد كل افراد حاضر به قبول 
كار مي باشند و در نتيجه بيكاري غيرارادي به طور دائمي 

وجود خواهد داشت. 
از  نمي توان  را  موثر  تقاضاي  افزايش  كه  است  آن  بر  كينز 
انتظار داشت،  به خود ميزان مصرف  باال رفتن خود  طريق 
ثابت است، و  به مصرف  زيرا در يك جامعه مفروض ميل 
بهتر آن است كه به افزايش سرمايه گذاري توجه شود و براي 
توصيه  را  زير  روش هاي  و  وسايل  كينز  منظور،  اين  تامين 

مي كند:
۱- تشويق به سرمايه گذاري از طريق سياست انبساط پولي 
)افزايش حجم پول و فراهم كـردن تسهيالت اعتباري(. با 
اين سياست نرخ بهره تنزل خواهد كرد، و تفاوت سودآوري 
بين سودآوري نهايي سرمايه و نرخ بهره به وجود خواهد آمد. 

تاثير اين سياست از نظر كينز محدود است.
2- اقدام موثرتر، سرمايه گذاري هاي بخش دولتي است كه 
الزم  خصوصي  بخش  سرمايه گذاري  خالء  كردن  پر  براي 

است.
طوالني شدن ناكفايي سرمايه گذاري بخش خصوصي، حجم 
درآمد و اشتغال را در سطوحي پايين تر از ميزان مطلوب نگاه 
مي دارد و در نتيجه تقاضاي موثر به ميزان الزم باال نم يرود، 

و منجر به بيكاري مزمن مي شود. 
پر كردن  دولتي،  و خاصيت سرمايه گذاري  نقش  همچنين، 
بين  تفاوت  از  ناشي  كمبودهاي  جبران  و  خالي  جاي 
ناقص  سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و سطح اشتغال 
با ميزان سرمايه گذاري هاي الزم براي اشتغال كامل است. 
عمومي،  و  دولتي  سرمايه گذاري هاي  با  دولت  عالوه،  به 
به  كسادي  و  ركود  دوره  در  كه  را  كمبودهايي  و  حفره ها 
وجود مي آيند، پر مي كند و نوسانات دوري را مانع مي شود 
و از به وجود آمدن بحران هاي ادواري اقتصادي جلوگيري 

به عمل مي آورد . 
مراقب  خصوصي  بخش  از  كمتر  طبعا  دولت  كه  آنجا  از 
فارغ  مي تواند  است،  خود  سرمايه گذاري  بودن  سودآور 
هر  به  و  موقع  هر  در  كوتاه مدت،  مادي  منافع  محاسبه  از 
اقتصادي  احوال  و  اوضاع  و  جامعه  كلي  مصالح  كه  ميزان 
مختلف  رشته هاي  و  شعب  از  يك  هر  در  مي كند،  ايجاب 
فعاليت هاي اقتصادي كه نزديك تر به جواب تشخيص دهد، 
عمليات  جاده سازي  و  راه سازي  مانند  كند.  سرمايه گذاري 
و  بيكاران  براي  اشتغال  و  كار  ايجاد  سد سازي  زيربنايي، 

جويندگان كار.
در  موثر  مالي  روش  اتخاذ  با  مي تواند  همچنين  دولت   -3
نحوه توزيع درآمدهاي فردي، ميل به مصرف جامعه را بيشتر 

كند و حجم و ميزان هزينه كل را به سمت و جهتي كـه 
مصالح مملكت و اوضاع و احوال اقتصادي و اشتغال كامل 

اقتضا مي كند، سوق دهد.
به اين ترتيب كينز بـا صراحت و قطعيت سياست مداخلـه 
و ارشاد دولت را در امور اقتصادي توصيه مي كند كه وسيله 
عمده اعمال آن نظارت بر سرمايه گذاري و هدف آن ثابت 

نگاه داشتن فعاليت اقتصادي در حد اشتغال كامل است.
بر اين اساس، نقش دولت در اقتصاد كينزي را مي توان در 

سياست هاي مالي و پولي دولت خالصه كرد. 
 

نقش دولت در سیاست هاي مالي و پولي
سياست هاي مالي به طور عمده به خط مشي بودجه اي مربوط 
مي شود كه از طريق آن مي توان با افزايش هزينه هاي دولت 
)سياست مالي و انبساطي( و تدابير مالياتي )بازتوزيع درآمـد( 
به جبران افت ساختاري تقاضاي كل پرداخت. سياست پولی 
كه در اصل از طريق بانك مركزی اعمال می شود. ناظر بر 
افزايش ساختاری  از  است كه  ميزانی  به  پول  تنظيم حجم 
برای  مناسب  در سطحی  را  آن  و  كند  بهره جلوگيری  نرخ 
تشويق سرمايه گذاری بنگاه ها و مصرف خانواده ها قرار دهد. 
صنعتی  كشورهای  در  گسترده ای  طور  به  سياست ها  اين 
پيشرفته و نيز در بسياری از كشورهای در حال توسعه طی 
به  اما  شد،  اجرا  جهانی  دوم  جنگ  از  پس  دهه  سه  تا  دو 
جز در مقاطع كوتاه مدت و موقت، هيچ گاه نتيجه مثبتی از 
آنها درميان مدت و دراز مدت به دست نيامد. سياست های 
انبساطی پولی و مالی كينزی در دهه ۱۹6۰ و ۱۹7۰ ميالدی 

به تورم و سپس تورم توأم با ركود انجاميد. 
اشكال اصلی نظريه اقتصادی كينز و سياست های مبتنی بر 
آن به طور عمده در اين نكته بود كه دو مسئله بيكاری و 
ركود اقتصادی را فقط ناشی از كمبود تقاضای كل می دانست 
و شكاف ميان سطح توليد بالفعل و بالقوه را طبيعی و مسلم 
فرض می كند. واقعيت اين است كه انواع مشكالت نهادی 
ممكن است توان توليدی جامعه را كاهش دهد، بدون اينكه 
عوامل توليد بالقوه تغيير كرده باشند. زمانی كه شرايط نهادی 
جلوی افزايش توليد را می گيرد، سياست های انبساطی مالی 
و پولی دولت يا به طور خالصه مديريت تقاضا كاری از پيش 

نخواهد برد.
به رغم آن كه نظريه دولت در اقتصاد كينزی در دوره زمانی 
شده  توصيه  اقتصادی  سياست های  و  يافت  رواج  معينی 
را  انتظار  مورد  نتايج  شد،  اجرا  كشورها  از  بسياری  در  وی 
برآورده نساخت. غفلت كينز از ساز و كارهای اقتصادی در 
عرصه توليد، تاكيدی اغراق آميز بر نقش تعيين كننده تقاضا 
ناكارآمدی  و تحليل های او در خصوص پول و سرمايه، به 

توصيه های علمی كينز منجر شد.
وی برای دولت نقش اقتصادی مهم و تعيين كننده ای جهت 
ايجاد اشتغال كامل و توزيع كامل و توزيع مناسب تر درآمد 
قائل شد كه حاصل آن دولتی تر شدن نظام اقتصادی و در 
نتيجه تخصيص غيربهينه منابع، كاهش بهره وری، گسترش 

بيكاری و تورم بود.
 

رویکرد قابلیت ها
در دهه ۱۹۸۰، رويكرد قابليت يا رويكرد قابليت ها به عنوان 
يك نظريه اقتصادی كه مي تواند به عنوان روشي جايگزين 
اقتصاد رفاه كينز در نظر گرفته شود، با جمع آوري مجموعه ای 
از ايده هايی كه قبال از رويكردهای سنتی به اقتصاد رفاه كنار 
گذاشته شده بود يا به صورت مناسب به آن پرداخته نشده 
انجام چه  به  قادر  افراد  اينكه  بر  را  اصلی خود  تمركز  بود، 

كاری هستند، يعنی توانايی چه كاری را دارند، گذارده شد.
در اين رويكرد، آمارتيا سن و مارتا نوسفوما، ارزيابي انديشه 

خود را بر محورهاي:
۱- اهميت آزادی های واقعی در ارزيابی منافع يك فرد

به  منابع  تبديل  توانايی  نظر  از  فردی  تفاوت های   -2
فعاليت های ارزشمند

در  را  شادی  افزايش  كه  فعاليت هايی  چندگانه  ماهيت   -3
پی دارند

4- دغدغه توزيع فرصت ها در جامعه قرار دادند. 
رويكرد قابليت بعدها با تبديل شدن به يك پاراردايم غالب 
در بحث های مهم توسعه انسانی، الهام بخش ايجاد شاخص 
كه  انسانی  توسعه  برای  معياري  يعني  شد،  انسانی  توسعه 
قابليت ها را از لحاظ بهداشت، آموزش و درآمد اندازه می گيرد. 
رويكردي  اين  ميالدی،  دهه 2۰۰۰  اوايل  از  آن،  بر  عالوه 
با عالقه مندي به سالمت انسان، به شاخصي مهم در فهم 
اساسي كاركردهاي توسعه اي شامل بودن ها و انجام  دادن ها 
را  زندگی  كه  بود  رويكرد  اين  نتيجه  در  است.  تبديل شده 
می توان به منزله مجموعه ای از كاركردهای به  هم  مرتبط 

دانست. 
كاركردها در اين رويكرد، عبارت از حالت ها و فعاليت هايی 
هستند كه وجود يك فرد را می سازند. نمونه های كاركردها 
می توانند از موارد عادي مانند سالم  بودن، داشتن يك شغل 
پيچيده تری  بودن شروع شده و حالت های  ايمن  و  مناسب 
داشتن  و  خود  به  احترام  گذاشتن  بودن،  خوشحال  مانند 

آرامش را در بربگيرد. 
كامل  درک  برای  را  كاركردها  سن،  آمارتيا  اين،  بر  عالوه 
رويكرد قابليت اساسی دانسته و قابليت را به صورت انديشه 
آزادی برای رسيدن به عمليات ارزشمند مفهوم سازی كرده 
است. به بيان ديگر، كاركردها عبارت از موضوعات قابليت ها 
هستيم،  آن  بر  قادر  كه  چيزی  هستند:  رويكرد  اين  در 
می خواهيم قادر بر آن باشيم يا بايد قادر بر بودن يا انجام 
دادن باشيم. بنابراين، تركيب انتخابی هر فرد از كاركردها، 
چيزی كه هستند و چيزی كه می توانند انجام دهند، بخشی 
آنان است؛ يعنی كاركردهايی  از مجموعه كلی قابليت های 
كاركردها  مي توان  همچنين  دهند.  انجام  می توانستند  كه 
يك  قابليت های  بر  كه  كرد  مفهوم سازی  شكلی  به  را  
عنوان  به  باشند. خوردن، گرسنگی  همه  داشته  فرد داللت 
با  گرسنگی كشيدن  كاركرد  چند  هر  هستند،  كاركردهايي 
غذا نخوردن كامال متفاوت است؛ زيرا غذا نخوردن برخالف 
صورت  به  و  است  انتخاب  يك  متضمن  گرسنگی كشيدن 
ديگر  گزينه های  وجود  به رغم  گرسنه ماندن  برای  تصميم 

فهميده می شود.
درنتيجه، فهم اينكه چه چيزی كاركردها را می سازد، بسيار با 
درک قابليت ها با هم در ارتباط هستند. قابليت ها تركيب های 

بديلی از كاركردها هستند كه براي فرد قابل دسترس اند. 
و  كاركردها  است:  بخش  دو  دارای  قابليت ها  شكل بندی 
آزادی فرصت، يعنی آزادی حقيقی برای پيگيری تركيب های 
توانايی  و  فرصت  قابليت ها  نهايت،  در  كاركردی.  گوناگون 
يك فرد برای ايجاد نتايج ارزشمند را با توجه به ويژگی های 

شخصی و عوامل بيرونی روشن می سازد. 
آزادی رسيدن است؛ زيرا اگر  اين تعريف،  مهم ترين بخش 
آزادی تنها به عنوان ابزاری برای رسيدن به يك هدف دارای 
برای  ارزشمند  فی نفسه  ذاتی  ارزش  و  باشد  ابزاری  ارزش 
رفاه يك فرد نداشته باشد، در اين صورت ارزش مجموعه 
قابليت يك فرد به طور ساده بر اساس ارزش تركيب واقعی 

كاركردهای او تعريف خواهد شد.
مقايسه اين دو رويكرد، قابليت هاي اقتصادي را براي توسعه 
كارآفريني در بنگاه هاي اقتصادي به ويژه مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي در عين پذيرش اصل مالكيت خصوصي، از طريق 

هدايت دولت تاييد مي كند. 
براي  كشور  توسعه  برنامه  دائمي  احكام  در  كه  ويژه  به 
ساماندهی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و ايفای نقش موثر 
آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور، بر 
اقتصادی مناسب در  ايجاد رشد  اعمال مديريت يكپارچه و 
اين مناطق، هم پيوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد 
جهانی و ارائه الگوی توسعه ملي در بخش هاي مختلف تاكيد 

شده است. 
در ماده65 احكام دائمي برنامه توسعه كشور، كليه وظايف، 
اختيارات و مسئوليت های دستگاه های اجرايی دولتی مستقر 
به  امنيتی،  و  دفاعی  نهادهای  استثنای  به  مناطق  اين  در 
عهده مديران سازمان های مناطق آزاد به نمايندگی از طرف 

دولت، به عنوان باالترين مقام منطقه گذارده شده است.
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نگاهي به اقتصاد رفاه و قابلیت رویکردها در مدیریت كارآفریني:

گزارش

گزارش: 
 دكتر عبدالرسول خلیلي

 استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي



کشور  آزاد  مناطق  معدود  جزء  اروند  آزاد  منطقه 
ثبات  واقع  به  امید  و  تدبیر  دولت  در  که  است 
مدیریت کالن را تجربه کرده است و به وابسته 
موثر  اقدامات  توانسته  میمون  اتفاق  همین 
طول  در  و  منطقه  سطح  در  را  چشمگیری  و 
سال های پس از اتمام جنگ تحمیلی انجام دهد. 
این صنعتی ترین  بتوان گفت که  به جرات  شاید 
تمهیداتی  و  برنامه ریز ی ها  با  ایران،  آزاد  منطقه 
که در سالیان اخیر داشته، عالوه بر رونق و جهش 
ارزآوری  و  صادرات  توسعه  آن  تبع  به  و  تولید 
اعتبارات  و  هزینه ها  کشور،  و  منطقه  برای 
بازسازی  و  بهسازی  ایجاد،  برای  را  هنگفتی 
آبادان،  زیرساخت های اروند که شامل شهرهای 
خرمشهر و جزیره مینو می شود را اختصاص داده 
که به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، 
70درصد از بودجه این سازمان صرف پروژه ها و 

طرح های عمرانی منطقه شده است.
الملل  به همت مدیریت روابط عمومی و امور بین 
آزاد  منطقه  سازمان  خوشفکر  و  تعامل گرا 
خبری  نشست های  دولت  هفته  در  اروند، 
مدیران  و  معاونین  سطح  در  منسجمی  و  منظم 
شد  داده  ترتیب  رسانه  اصحاب  با  سازمان  این 
میان  جلسه ای  نشست ها،  این  حسن ختام  که 
هیات  رئیس  زمانی  اسماعیل  با  رسانه  اصحاب 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بود.
سعه صدر  با  زمانی  مهندس  نشست،  این  در 
همیشگی،  پدرانه  و  دوستانه  رفتار  همان  و 
پاسخگوی سواالت و ابهامات ذهن رسانه ها بود 
و درخصوص عملکرد چند سال اخیر و همچنین 
اقدامات در حال اجرا سازمان متبوع خود سخن 
را  نشست  این  از  گزارشی  ادامه  در  که  گفت 

می خوانید. 
 

کاهش شدید درآمدهای اروند با 
محدودیت های گمرکی ابالغ شده

منطقه  بالطبع  و  آزاد  مناطق  اینکه  به  عنایت  با 
به  و  نمی کنند  دریافت  دولتی  بودجه   اروند  آزاد 
می شوند،  اداره  خودهزینه  و  خوددرآمد  صورت 
مناطق،  این  درآمدی  منابع  از  عمده ای  بخش 
تامین  تبصره2  عنوان  با  قانونی  براساس 
عوارض  از  15درصد  که  معنا  بدین  می گردد؛ 
واردات کاالهایی که برای مصرف کل کشور از 
محل این گمرکات )گمرکات آبادان و خرمشهر( 
منطقه  سازمان  به  می کند،  پیدا  ورود  داخل  به 
آزاد تعلق داشته و از این طریق، منابع الزم برای 
اداره منطقه و ایجاد زیرساخت ها محقق می شود.

آن  تبع  به  که  تحریم ها  افزایش  با  متاسفانه  اما 
شرایط اقتصادی کشور دچار مشکل و رکود شد، 
بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
است  قرار  که  کاالیی  تمامی  که  داشتند  اصرار 
که  شوند  سفارش  ثبت  باید  گردند،  کشور  وارد 
در این میان مناطق آزاد این شامل این بخشنامه 
سفارش  ثبت  و  ارز  اختصاص  موضوع  و  شدند 

برای این مناطق نیز الزام شد.
در پی این تصمیم، رکود عظیمی در حوزه تجارت و 
ورود کاالهای تجاری در کلیه مناطق آزاد باالخص 
منطقه آزاد اروند ایجاد گردید که طبیعتا درآمدهای 
کاهش  به شدت  نیز  تبصره2  موضوع  از  سازمان 
بالغ بر  گذشته  سال های  در  که  درآمدهایی  یافت؛ 

300 تا 400میلیارد تومان بود. 
آزاد  منطقه  هفت  سهیه  گذشته  سال های  در 
3میلیارد  از ورود کاالهای تجاری کشور،  کشور 
3میلیارد  از  یعنی  بود،  تبصره2  محل  از  دالر 
دالر کاالیی که به کشور وارد می شد، 15درصد 
کلیه  به  متعلق  مبلغ،  این  از  شده  اخذ  عوارض 
مناطق آزاد بود که از این مبلغ، یک میلیارد دالر 
این  در  بندر خرمشهر  بود؛ چراکه  اروند  مختص 
منطقه واقع شده است و در سایر مناطق بندری 
این حجم و میزان ورود کاال وجود نداشته و  با 
یا برخی مناطق فاقد بندر دریایی و بالطبع ورود 

کاال با حجم زیاد هستند.
منطقه  سازمان  درآمدهای  از  دیگری  بخش 
مستقر  صنایع  از  که  بودی  عوارض  اروند،  آزاد 
اما  بود؛  بسیار محدود  اخذ می شد که  در منطقه 
گمرکی  عوارض  درآمدها،  مهم  و  اصلی  بخش 
بود که با توجه به محدودیت ها و فعل و افعاالت 
شد  وارد  سازمان  به  شدیدی  آسیب های  اخیر، 
برای  گرفتیم.  قرار  مضیقه  در  مالی  لحاظ  به  و 
جبران این کسری بودجه، با بانک ها وارد مذاکره 
تسهیالت  طریق  از  را  منابع  از  بخشی  و  شدیم 
بانکی برای پیشبرد پروژه های زیرساختی تامین 
استقراض  بانک ها  از  که  منابعی  نمودیم؛ چراکه 
در  باید  حتما  و  است  غیرعملیاتی  می شود، 
پروژه های انتفاعی و عمرانی هزینه گردد و قابل 

استفاده در هزینه های جاری نیست. 
در سازمان ردیف هزینه های جاری و عمرانی از هم 
تفکیک شده است، به طوری که 70درصد هزینه های 
سازمان مربوط به پروژه های عمرانی منطقه و 30درصد 
جاری است. بودجه جاری را صرفا می توانیم از محل 

بودجه عملیاتی هزینه نماییم.
 

انعقاد تفاهم نامه 2هزار میلیاردی اروند 
با قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(

اراضی  تمامی  قانون،  براساس  اینکه  به  توجه  با 
در  که  طبیعی  منابع  و  شهری  زمین  دولتی، 

محدوده منطقه آزاد قرار دارد، به سازمان منطقه 
با  را  مذاکراتی  اخیرا  می گردند،  واگذار  مربوطه 
اجرایی  دستگاه های  و  بزرگ  پیمانکاران  برخی 
خاتم االنبیاء)ص(  قرارگاه  ازجمله  قدرتمند کشور 
داشتیم مبنی بر اینکه در صورت تمایل، سازمان 
منطقه آزاد اروند این آمادگی را دارد که در ازای 
پیمانکار  آن  به  تهاتر  صورت  به  پروژه ها  انجام 
صورت  که  طوری  به  نمایید،  واگذار  زمین 
در  و  گردد  تنظیم  یکساله  به صورت  وضعیت ها 
موعد مقرر و پس از احتساب صورت وضعیت و 
همچنین نرخ گذاری کارشناسی شده زمین مورد 
تسویه  پیمانکار  با  مزایده،  صورت  به  یا  و  نظر 

حساب شود. 
و  تومان  200میلیارد  آبادان  شهر  حاضر  حال  در 
خرمشهر 150میلیارد تومان بودجه برای هزینه کرد 
روش  این  با  که  دارد  نیاز  عمرانی  پروژه های  در 
واگذاری زمین به شکل تهاتر و یا مزایده و پرداخت 
انجام و  قابل  نقدی،  به صورت  الی 15درصد   10
قرارگاه  با  روش  این  با  که  است  پروژه ها  پیشبرد 

خاتم االنبیاء)ص( به توافق رسیدیم.
در همین راستا، طی روزهای گذشته یک تفاهم نامه 
به مبلغ 2هزار میلیارد تومان میان سازمان سازمان 
منطقه آزاد اروند و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( منعقد 
آبادان  شد که در حوزه های عمرانی در شهرهای 
و خرمشهر برای ایجاد زیرساخت های شهری ازجمله 
آب، فاضالب، ساحل سازی بهمنشیر و کارون، پل ها 
و... پروژه تعریف شده است که ان شااهلل با روش مزبور، 

قرارگاه این پروژه ها به سرانجام خواهد رساند.
قرارگاه  با  تفاهم نامه  این  امضاء  علت 
پیمانکار  هیچ  که  بود  این  خاتم االنبیاء)ص( 
و  عمرانی  پروژه های  انجام  به  حاضر  دیگری 
زیرساختی اروند با شرایط ذکر شده، نبود؛ چراکه 
دریافت  صورت  در  که  دارد  وجود  نگرانی  این 
زمین در آبادان و خرمشهر، برای فروش زمین ها 
و تبدیل آنها به پول، با مشکل مواجه شوند. اما 
بانک  یک  خاتم االنبیاء)ص(  قرارگاه  آنجایی  از 
زمین در کل کشور دارد، به همین سبب با نوع 
آزاد  منطقه  سازمان  کاری  روش  و  تفاهم نامه 

اروند مشکلی ندارد.
الزم به تاکید است، زمین هایی که به قرارگاه و یا 
سایر پیمانکاران واگذار می شود، صرفا زمین هایی 
در محدوده شهری و یا با کاربری تجاری هستند 
و شامل زمین های صنعتی و شهرک های صنعتی 
نمی شود. ان شاهلل عملیات اجرایی تفاهم نامه طی 
تحول  شاهد  و  شد  خواهد  آغاز  آینده  روزهای 

شگرفی در این منطقه خواهیم بود.
 

کاهش حقوق و مزایای پرنسل سازمان 
منطقه آزاد اروند

سازمان  پرنسل  مزایای  و  حقوق  کاهش  دلیل 
به  مالی  مشکالت  علت  به  اروند  آزاد  منطقه 
بخش  در  که  همانگونه  است؛  بوده  آمده  وجود 
هستیم،  پروژه ها  برخی  لغو  حال  در  عمرانی 

مجبور به کسر هزینه های جاری هم بوده ایم.
اما کاهش هزینه هایی جاری نیز حد مشخص و 
متعارفی دارد؛ زیرا تا یک حد و سقفی حقوق مسلم 
کارمندان و پرسنل است که قابل کسر نمی باشد؛ 
داشت،  کاهش  و  تعدیل  قابلیت  که  بخشی  اما 
کاهش  بخش  این  که  بود  نفرات  کاری  اضافه 
تبع  به  نیز  جاری  هزینه های  تا  است  کرده  پیدا 
اقدامات و کمک هایی  اما برخی  آن کسر گردد. 
که از سوی سازمان به بعضی دستگاه ها و نهادها 
می شد همچون کمک هایی که باید در ایام شیوع 
خمینی)ره(،  امام  امداد  کمیته  به  کرونا  ویروس 
منطقه  درمان  و  بهداشت  سیستم  و  بهزیستی 
هم افزایی  این  باید  و  نبوده  حذف  قابل  می شد، 
و یاری وجود می داشت تا مردم منطقه خصوصا 
مشکالت  و  فشار  تحت  کمتر  آسیب پذیر  اقشار 
منابع  این  که  بگیرند،  قرار  بیماری  و  اقتصادی 
کردن  کسر  و  صرفه جویی ها  محل  از  مبالغ  و 
هزینه های جاری سازمان، تامین و به مجموعه ها 

تزریق شد.
بیش از شش و نیم میلیارد تومان در این ایام به 
اقشار آسیب دیده منطقه از سوی سازمان منطقه آزاد 
اروند پرداخت شده که آن هم از محل صرفه جویی 
اضافه  کاهش  و  سازمان  جاری  هزینه های  در 

کاری های پرسنل تامین شده است.
 

پیچیده  بروکراسی های 
 دلیل توقف پروژه راه آهن بندر امام)ره( 

به بندر خرمشهر
در پروژه اتصال راه آهن بندر امام)ره( به بندر 
راه آهن جمهوري  بود شركت  قرار  خرمشهر 
150میلیارد  اعتبار  یک  ایران  اسالمي 
به  بودجه داشت،  و  برنامه  در  را كه  تومانی 
در  پذیرفتیم  نیز  ما  كه  كند  وارد  این طرح 
این پروژه مشاركت نماییم، به طوری كه از 
این طرح  یک بخش خصوصی دعوت كنیم 
را به شکل BOT سرمایه گذاری و اجرا نماید. 
پروژه اتصال بندر امام)ره( به بندر خرمشهر، 
از  بخشی  كه  است  استراتژیک  پروژه  یک 

كریدور شرق به غرب را تشکیل می دهد.
اجرای  برای  و  كرده  ورود  نیز  شركت هایی 
این طرح اعالم آمادگی كردند كه با مشاركت 

اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  خصوصی،  بخش 
شركت  و  اسالمي  جمهوري  راه آهن  شركت 
فوالد خوزستان این پروژه به صورت BOT اجرا 
گردد. به همین منظور برای به سرانجام رسیدن 
این طرح چهارجانبه، جلسات متعددی برگزار 
شد؛ اما در سال گذشته شركت راه آهن موفق 
به تامین 150میلیارد تومان سهم خود نگردید. 
سازمان منطقه آزاد اروند از سمت خرمشهر به 
سمت شهر صنعتی خرمشهر كار را شروع كرد، 
اما متاسفانه وزارت راه و شهرسازی و شركت 
راه آهن همکاری خوبی با ما نداشتند؛ چراكه 
برای  پیچیده ای  بروكراسی های  و  مقررات 
مشاركت با بخش خصوصی در شركت راه آهن 
وجود داشت كه همین موضوع باعث به تعویق 

افتادن عملیات اجرایی تفاهم  مزبور شد. 
متوقف  را  كار  فعال  نیز  ما  سبب  همین  به 
كردیم تا پروژه از سمت بندر امام آغاز شود؛ 
آزاد  این طرح در منطقه  بیست درصد  زیرا 
در  و  محدوه  از  خارج  مابقی  و  دارد  قرار 
كه  صورتی  در  است.  راه آهن  شركت  تعهد 
عملیات اجرایی به شکل جدی شروع گردد، 
كه  را  بخشی  نیز  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
مسئول است )بندر خرمشهر تا شهر صنعتی 

خرمشهر( را تکمیل خواهد نمود.
 

 صدور مجدد کارت شهروندی
 برای اروندنشینان

در  شهروندی  کارت  100هزار  از  بیش  تاکنون 
شهر  بانک  با  قراردادی  طی  اروند  آزاد  منطقه 
این  جمعیت  اما  است،  شده  پست صادر  اداره  و 
این  در  می باشد.  نفر  هزار  پانصد  حدود  منطقه 
فیزیکی کارت مواجه  با مشکل کمبود  خصوص 
شدیم، به همین دلیل روند صدور کارت ها موقف 
آزاد  منطقه  سازمان  پیگیری های  با  اما  گردید. 
آی تی  واحد  از  که  گزارشی  طی  اخیرا  اروند، 
شرکت  همکاری  با  شد،  داده  بنده  به  سازمان 
توزیع  و  صدور  مجددا  دفاع،  وزارت  صاایران 
اعالم  و  است  کارت های شهروندی شروع شده 
کرده اند که ان شاهلل تا صدور کلیه کارت ها، این 

پروژه متوقف نخواهد شد.
شهروندی  کارت  برای  که  مزیت هایی 
عبارتند  است،  شده  گرفته  نظر  در  اروندنشینان 
کنند  وارد  خودرو  می توانند  کسانی  صرفا  از: 
کارت  که  بود(  آزاد  خودرو  ورود  که  زمانی  )در 
ورود  باشند. همچنین  داشته  را  اروند  شهروندی 
از گیت های  بازرسی  کاال و عبور سهل و بدون 
تکمیل  با  که  و...  خرمشهر  و  آبادان  گمرک 
صدور کلیه کارت ها، قطعا مزایای دیگری برای 

شهروندان در نظر گرفته خواهد شد.
 

 تجهیز و بازسازی
 فرودگاه آیت اهلل جمی آبادان

منطقه  سازمان  در  کارمان  به  شروع  ابتدای  در 
ورود  آبادان  فرودگاه  تجهیزات  به  اروند،  آزاد 
در  اما  نمودیم.  تامین  را  آن  نیازهای  و  کردیم 
نبودن  مناسب  و  فرسودگی  مشکل،  بعد،  مرحله 
سالن های این فرودگاه بود که در تفاهمی که با 
به صورت  شد  قرار  کردیم،  فرودگاه  وقت  مدیر 
این  برای  نیز  اعتباری  مشارکت پنجاه درصدی، 
و  بازسازی  حین  در  اما  بگیریم.  نظر  در  بخش 
مدیریت  فرودگاه، مجموعه  قدیم  نوسازی سالن 
اولیه  توافق  از  کمتری  اعتبار  فرودگاه  مدیریت 
بیشتری  اعتبارات  ما  ولی  کرد،  هزینه  کار  در 

اختصاص دادیم و کار به سرانجام رسید. 
است  ممکن  که  افتادیم  فکر  این  به  سپس 
خصوصا  مسافرین  جوابگوی  جدید  سالن  این 
با  سبب  همین  به  نباشد؛  خارجی  پروازهای 
را  جدیدی  تفاهم  کشور  فرودگاه های  شرکت 
فرودگاه  حجاج  ترمینال  سازه  که  دادیم  ترتیب 
به  ترمینال  این  انتقال  دلیل  به  که  مهرآباد 
به  بود،  مانده  بالاستفاده  امام)ره(  فرودگاه 
قرار  البته  که  کرد،  پیدا  انتقال  آبادان  فرودگاه 
که  بگذارند  ما  اختیار  در  نیز  را  تجهیزات  بود 
شد  قرار  و  نگردید  محقق  اتفاق  این  نهایت  در 
آورده  که  درصدی  پنجاه  مشارکت  صورت  به 
تجهیز  و  بود  ترمینال  سازه  فرودگاه ها،  شرکت 
آن که با اعتباری بالغ بر 50میلیارد تومان صورت 
تحقق  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  گرفت، 

سال  مهرماه  پنجم  تاریخ  در  امیدواریم  و  یافت 
جاری افتتاح شود.

این ترمینال جدید، بسیار خوب و مجهز می باشد 
پروازهای  به  دادن  سرویس  راستای  در  که 
پروازهای  ترمینال  بتوانیم  تا  ایجاد شده  خارجی 
تفکیک  آبادان  فرودگاه  در  را  خارجی  و  داخلی 
اما  است.  انجام  حال  در  پروژه  این  که  نماییم 
این  در  داخلی  پروازهای  تعداد  آنکه  دلیل  به 
جدید  ترمینال  فعال  است،  بیشتر  خیلی  فرودگاه 
قرار خواهد گرفت و  پروازهای داخلی  اختیار  در 
باری  و  خارجی  پروازهای  به  نیز  قدیم  ترمینال 
این  دنبال  به  چراکه  یافت؛  خواهد  اختصاص 
ایجاد  هوایی  بار  ترمینال  یک  آبادان  در  هستیم 
نماییم که جاگذاری ها صورت پذیرفته، به طوری 
ترمینال  به  تبدیل  قدیم،  ترمینال  از  بخشی  که 

باری خواهد شد.   
 

 احداث منطقه اقتصادی
 مشترک میان ایران و عراق

سطح  در  اروند  آزاد  منطقه  موقعیت  درخصوص 
تحقیقاتی،  گسترده  اقدامات  منطقه ای،  تجارت 
مذاکراتی  و  گرفته  صورت  کارشناسی  و  نظری 
است  شده  انجام  ذی نفوذ  گروه های  و  دولت  با 
اروند  که  پذیرفته اند  و  کرده  استقبال  همگان  و 
استراتژیک  و  جغرافیایی  ویژه  موقعیت  دارای 
برای کشور است؛ اما متاسفانه به دلیل مشکالت 
تا  نداشته  فرصت  دولت  تحریم ها،  و  بین المللی 

برنامه های بلندمدت را در اروند پیگیری کنند.
اهتمام  و  نظام  تدبیر  با  مهمی  اقدامات  از  یکی 
دولت انجام شده است، هدایت آب های مرزی به 
داخل کشور بود که اعتبار خوبی برای این طرح 
در نظر گرفته شد و بخش اعظمی از این پروژه 
در حال انجام است؛ چراکه آب های مرزی مسئله 
اتفاق  آن  روی  همه  و  بود  کشور  برای  مهمی 
که  قدر حساسیت  همین  داشتند.  امیدواریم  نظر 
درک  نظام  سوی  از  کشور  مرزهای  آینده  برای 
و  آبادان  در  موجود  مرزهای  مسئله  است،  شده 

خرمشهر نیز مورد توجه قرار گیرد.
مثل  مگاپورتی  اگر  که  هستیم  حساس  هم  ما 
مگاپورت »میناء کبیر« که در خور عبداهلل عراق 
چه  برسد،  سرانجام  به  است،  ساخت  حال  در 
این  از  وقتی  افتاد؟  خواهد  منطقه  برای  اتفاقی 
مذاکره  عراقی  طرف  با  شدیم،  مطلع  موضوع 
کرونا  شرایط  اگر  ان شاهلل  که  همچنان  کردیم، 
خواهیم  سر  از  را  مذاکرات  مجددا  گردد،  مرتفع 
اقتصادی مشترک  مناطق  اینکه  بر  مبنی  گرفت 
میان ایران )اروند( و عراق ایجاد نماییم، ازجمله 
مناطق  این  فاو  در بخش  یا  و  در حوزه شلمچه 

یابند. تشکیل 
با عنایت به اینکه در سفر دکتر روحانی به عراق، 
موضوع دو منطقه اقتصادی مشترک مورد توافق 
این  از  یکی  که  گرفت،  قرار  رئیس جمهور  دو 
مناطق در منطقه آزاد اروند است؛ که با تشکیل 
قوانین  عراق،  و  ایران  بین  مشترک  منطقه  این 
شد  خواهد  حذف  محل  این  در  گمرکی  خاص 
خواهد  عملیاتی  بیشتری  سهولت  با  تجارت  و 

گردید.
همچنین یک منطقه دیگری نیز در مذاکرات ما 
با طرف عراقی در مرز شلمچه مورد توافق قرار 
گرفته است که مکاتبات با هر دو دولت صورت 
نهایی  صورت  در  که  نمودیم  اعالم  و  پذیرفته 
این  سرعت  با  که  داریم  را  این  آمادگی  شدن، 
پیگیر  جد  به  قطعا  که  نماییم  احداث  را  منطقه 

این موضوع هستیم تا ان شااهلل به نتیجه برسد.
داریم  طرحی  ما  است.  فاو  حوزه  دیگر،  منطقه 
اروند  دهانه  در  اقیانوسی  اسکله  ایجاد  بر  مبنی 
که  اروندکنار  در  که  بدین صورت  اروندکنار.  در 
خلیج  به  آن  اتصال  محل  در  رودخانه  عرض 
احداث  بندرگاه  یک  می شود،  زیاد  بسیار  فارس 
اسکله  3پست  حداقل  بندر  این  که  کنیم، 
اقیانوسی داشته باشد تا کشتی های 50-60هزار 

تن قادر به پهلوگیری در آن باشند.
چنانچه بندر رودخانه ای موجود اروند مجددا احیاء 
تن  20هزار  ظرفیت  با  نهایتا  کشتی هایی  شود، 
آبادان خواهند  یا  بندر خرمشهر  به  به ورود  قادر 
اقیانوسی ، هم  اسکله  با طرح  اما  بیشتر ؛  نه  بود، 
جنوب جزیره آبادان احیاء خواهد شد و هم توان 
میناء  بندر  با  داشت که  را خواهیم  این  قدرت  و 

کبیر خور عبداهلل عراق به رقابت بپردازیم، ضمن 
بندر  مشابه  بندری،  بود  خواهیم  قادر  اینکه 
امام)ره( در اشلی کوچکتر در دهانه اروند احداث 
جنوب  از  زیادی  بخشی  صورت  این  در  کنیم؛ 
جزیره آبادان می تواند به عنوان پسکرانه بندری 
مورد استفاده قرار گیرد و اتصال راه آهن به این 
منطقه نیز می تواند بخشی از خدمات لجستیکی 

این بندر باشد.
منطقه  سازمان  سوی  از  نقشه  و  طرح  این 
آقای  که  پیش  سال  دو  و  شده  تهیه  اروند  آزاد 
توافق نامه ای  بودند،  اقتصاد  وزیر  کرباسیان 
وزارت  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  میان 
دبیرخانه  مستضعفان،  بنیاد  شهرسازی،  و  راه 
آزاد  منطقه  سازمان  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
این  براساس  که  است  رسیده  امضاء  به  اروند 
آن  در  مستضعفان  بنیاد  که  گردید  مقرر  توافق 
بنیاد  شرط  که  نماید؛  احداث  را  بندری  نقطه 
محدوده  از  جزئی  بندر،  این  حتما  که  بود  این 
و  مزیت ها  شامل  که  باشد  اروند  آزاد  منطقه 
که  سعیدی کیا  آقای  گردد.  آزاد  منطقه  قوانین 
رئیس وقت بنیاد مستضعفان بود، شرکت دی را 
به عنوان متصدی اجرای پروژه تعیین کردند که 
ما مذاکراتی هم با مدیران شرکت دی داشتیم. 

جلساتی  و  نشست ها  مجددا  وزیر،  تغییر  از  پس 
با آقای دژپسند، وزیر کنونی داشتیم و همچنین 
با آقای  نیز تغییر کرد و  بنیاد مستضعفان  رئیس 
همچنان  و  پذیرفت  انجام  مذاکرات  نیز  فتاح 
بنیاد  که  امیدورایم  و  این موضوع هستیم  پیگیر 
و  نماید  سرمایه گذاری  بندر  این  در  مستضعفان 
کرد  خواهیم  حمایت  اقدام  این  از  کامال  نیز  ما 
میناء  مقابل  در  رقابت  قابل  بندری  ان شااهلل  تا 

کبیر عراق باشد.
 

اخذ مالیات از کارکنان مناطق آزاد را 
نمی پذیریم

جای  بسیار  و  شده  مطرح  اخیرا  که  موضوعی 
ادارات  کارکنان  از  مالیات  اخذ  دارد، بحث  تامل 
آزاد  منطقه  محدوده  در  مستقر  دستگاه های  و 
مخالف  مسئله  این  با  شدت  به  ما  که  می باشد 
چندین  محتوای  با  شکایتی  متاسفانه  هستیم. 
که  انزلی  شهروندان  از  یکی  سوی  از  مورد، 
ظاهرا اختالفی با مدیر سازمان منطقه آزاد انزلی 
داشته، در دیوان عدالت اداری مطرح شده است، 
مورد  موضوع  به  رای  دیوان  عمومی  هیات  که 
اخذ مالیات از کارکنان و حقوق بگیران مستقر در 

محدوده مناطق آزاد داده است.
نداریم؛  قبول  را  موضوع  این  وجه  هیچ  به  ما 
چراکه می گوییم منطقه آزاد یک بنگاه اقتصادی 
فعالیت  جغرافیا  این  در  که  هر شخصی  و  است 
و  شرکتی  کارمند  یا  و  می گیرد  حقوق  می کند، 
شامل  در  که  معناست  بدین  است،  اداره ای  یا 
مشمول  بنابراین  می شود،  اقتصادی  فعالیت 
مالیاتی  معافیت  بایستی  و  بوده  مالیاتی  معافیت 
به  نگاه  و می بایست  گیرد  تعلق  او  به  بر حقوق 

این شخص هم همانند یک سرمایه گذار باشد.
به  و  کرده  تنظیم  را  شکایتی  راستا  همین  در 
شورای  مجلس  و  قضاییه  قوه  محترم  رئیس 
درخواست  مجلس  از  کرده ایم؛  ارسال  اسالمی 
نمایندگان  مسیر  این  در  و  نموده ایم  تفسیر 
محترم آبادان و خرمشهر نیز پیگیر این موضوع 
مجلس  به  استسفاریه  یک  همچنین  و  هستند 
هستیم.  مجلس  جواب  منتظر  و  شده  نوشته 
عالی  شورای  از  جلسه ای  تقاضای  طور  همین 
مالیاتی کشور کرده ایم که به زودی در این شورا 
دفاع  خود  نظرات  از  و  کرد  خواهیم  پیدا  حضور 
برای  موضوع  این  اینکه  بر  مبنی  نمود  خواهیم 
نیست؛  پذیرفتنی  اروند  خصوصا  آزاد  مناطق 
چراکه بی تردید در آبادان و خرمشهر این مسئله 
نفر  50هزار  حداقل  زیرا  ندارد،  اجرا  امکان 
حقوق بگیر در این منطقه حضور دارند که تمامی 
و  می کنند  استفاده  مالیاتی  معافیت  از  افراد  این 
یکی از مزیت های مهم منطقه به شمار می رود. 
گردد،  سلب  اروند  مردم  از  مزیت  این  چنانچه 
و  باشیم  مردم  پاسخگوی  نمی توانیم  ما  دیگر 
خدایی ناکرده اگر در پی این تصمیم بحرانی به 
وجود آید، مسئولیت آن با ما نیست. این در حالی 
مناسب تری  و  بهتر  راه حل های  می توان  است 
مثال  عنوان  به  کرد؛  پیدا  مشکل  این  برای 
مجوز  منطقه  در  حقوق بگیران  کلیه  به  می توان 
اقتصادی اعطا نمود تا بتوانند از معافیت ها بهره 
در  نفرات  این  کثیر  تعداد  به  توجه  با  اما  ببرند، 
اروند، چنین اقدامی بسیار سخت است و نیاز به 
سامانه  این  در  بتوانند  افراد  تا  دارد  سامانه  یک 
و  کرده  وارد  را  مربوطه  اطالعات  و  مشخصات 
در نهایت مجوز فعالیت اقتصادی دریافت کنند. 
اما قطعا باید راهکاری مناسب تری از سوی متولیان 
امر برای این معضل در نظر گرفته شود تا این رای 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض گردد. باید 
از طریق خود دیوان، قوه قضاییه، مجلس شورای 
مالیاتی کشور چاره ای  یا شورای عالی  و  اسالمی 
برای این مشکل یافت شود. در هر صورت و به هر 
طریق ما به شدت پیگیر این موضوع هستیم و جزء 
اولویت های محسوب می شود تا ان شاهلل بتوانیم به 

نتیجه مطلوب برسیم. 
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ارتقاء جایگاه بین المللی اروند در تعامل با کشورهای همسایه
گزارش: 

مرضیه حسینی

اروند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
از بهره برداری از ۳۱۰طرح با اعتبار ۶۲هزار میلیارد تومان در 

مناطق آزاد کشور تا پایان دولت دوازدهم خبر داد.
این  اعالم  با  خبری  نشست  در  مومنی  حمیدرضا 
مطلب افزود: از این تعداد، ۱۰۰طرح متعلق به قشم 

و با اعتبار ۳۱هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه سه درصد این اعتبار که مربوط 
به طرح های زیرساختی است از سوی منطقه آزاد 
تامین می کند،  را بخش خصوصی  و ۹۷درصد آن 
گفت: ۲۴پروژه نیز با رقم ۹هزار میلیارد تومانی در 
بندر و  توسعه  توسعه فرودگاه،  بخش های مختلف 

اسکله و جاده سازی در قشم انجام خواهد شد.
مومنی افزود: سهم ارزی منطقه آزاد قشم در ۱۰۰طرح 
تعیین شده، یک میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو است که به 
طور عمده در حوزه انرژی، نفت و گاز است که این مبلغ با 

مشارکت بخش خصوصی داخلی تامین خواهد شد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با بیان 
اینکه در ۶سال گذشته در برخی بخش ها به اندازه 
۲۰سال کار انجام شده است، تصریح کرد: در حوزه 
گردشگری قبل از تصدی بنده، ۳هزار و ۵۷۰تخت 
رقم  این  امروز  اما  داشت،  وجود  قشم  در  اقامتی 
به حدود ۹هزار ظرفیت اقامتی افزایش یافته است.

وی افزود: هزار و ۵۰۰تخت اقامتی نیز برای نوروز امسال 
آماده بهره برداری بود، اما به علت بحران ویروس کرونا 
منتفی شد و این آمادگی وجود دارد که در صورت مهیا 

بودن شرایط، تا پایان سال به بهره برداری برسد.
و  کرد  اشاره  انرژی  در حوزه  اقدامات  به  مومنی 
اظهار داشت: در حوزه انرژی به علت اینکه برق 
می شد،  منتقل  قشم  جزیره  به  اصلی  سرزمین  از 
امروز  اما  داشت؛  وجود  جدی  وابستگی  یک 
نهایی  مراحل  در  جزیره  در  برق  مگاوات  هزار 

است. بهره برداری 
اینکه  بیان  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
۳۴۰مگاوات برق با پست ۲۲۰ولت در اختیار شبکه 
قرار گرفته است، افزود: سه سرمایه گذار ازجمله مپنا، 
غدیر و پاسارگاد هر یک ساخت نیروگاه ۵۰۰مگاواتی 
را در دستورکار قرار داده اند که هر کدام از آنها توانایی 

تولید صد هزار مترمکعب آب را دارند.
به  پایان سال  تا  این طرح ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بهره برداری خواهد رسید و به شبکه سراسری متصل 
می شود، گفت: ما در اوج مصرف ۲۵۰ تا ۲۸۰مگاوات 

برق نیاز داریم که باید در اختیار شبکه قرار گیرد.
در  ما  چالش های جدی  از  یکی  کرد:  تاکید  مومنی 
توسعه قشم، بحث تامین زیرساخت ها در بخش انرژی 

بود و اقدامات انجام شده، این نقیصه را برطرف کرد.
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
انجام شده در حوزه شیالت اشاره کرد و  اقدامات 
گفت: هزار و ۶۰۰هکتار زمین در این بخش تحویل 
شده و ۲هزار و ۵۰۰هکتار دیگر نیز تا سه ماه آینده 
برای تولیدات در بخش شیالت تحویل خواهد شد.

وی، تولید ۲۵هزار تن میگو و صادرات ۹۵درصدی 
آن را یکی از برنامه ها در بخش شیالت بیان کرد 
از  یکی  می توانیم  اقدامات  این  انجام  با  افزود:  و 

قطب های تولید میگو در کشور باشیم.
تن درخواست  امروز ۲۶هزار  اینکه  بیان  با  مومنی 
داشتیم  قفس(  )در  دریا  در  ماهی  پرورش  برای 
گفت: از ۲۰۰هزار تن تولید ماهی در قفس، تولید 
۸۰هزار تن سهم منطقه آزاد قشم است که اکنون 
برنامه های  براساس  اما  است؛  کم  بسیار  آن  رقم 
تدوین شده، برای تولید ۲۶هزار تن ماهی در قفس 
دیگر نیز قرارداد بستیم که تا پایان دولت دوازدهم 

اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با افزایش نرخ ارز برای تامین 
تجهیزات و امکانات تولید ماهی در قفس با مشکل 
در  ماهی  تن  ۳۰هزار  تولید  گفت:  شدیم،  مواجه 

قفس تا پایان دولت دوازدهم در دستورکار است.
اقدامات  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بیان  انجام شده در حوزه نفت و گاز اشاره کرد و 
داشت: نخستین پاالیشگاه با ظرفیت ۳۵هزار بشکه 

آماده بهره برداری است.
تا ۲٫۳میلیون  نفت  اینکه ذخیره سازی  بیان  با  وی 
بشکه آماده بهره برداری است، گفت: این طرح ها در 
افتتاح  رئیس جمهور  سوی  از  جاری  ۲۰شهریورماه 

خواهد شد.
مومنی اضافه کرد: طرح تولید ۲٫۳میلیون بشکه نفت 
همزمان با افتتاح طرح قبلی کلنگ زنی می شود که تا 

پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با بیان 
اینکه برنامه تولید ۱۲میلیون بشکه نفت در دستورکار 
است، اظهار کرد: اسکله ستاره قشم نیز به اتمام رسیده 

که تا ۲۰شهریورماه به بهره برداری می رسد.

به  ۲۰شهریورماه  در  ۱۵طرح  گفت:  مومنی 
بهره برداری خواهد رسید که در حوزه ذخیره سازی، 
برق )اتصال ۱۷۴مگاوات برق به شبکه(، هتلینگ و 

طرح های خدمات شهری و توسعه روستایی است.
وی با اشاره به شهر درگهان به عنوان شهری که 
عقب افتادگی  یک  افزود:  است،  موثر  اقتصاد  در 
همزمان  که  داشت  وجود  درگهان  در  معناداری 
عنوان  با  همایشی  اسالم )ص(  پیامبر  میالد  با 
»درگهان در مسیر توسعه« با سرمایه گذاری ۲هزار 
میلیارد تومانی در قالب ۱۰طرح برگزار خواهد شد. 

 
 رفع تصرف ۱۰۰هکتار از اراضی ملی

 در جزیره قشم
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از رفع 
سال  ابتدای  از  ملی  اراضی  ۱۰۰هکتار  از  تصرف 

تاکنون خبر داد.
تومان  ۵۰۰میلیارد  را  زمین ها  این  ارزش  مومنی 
شده،  انجام  هماهنگی ها  با  گفت:  و  کرد  بیان 
توانستیم ساخت و ساز ها در این اراضی را تخریب 

و برخی افراد را به دستگاه قضایی معرفی نماییم.
قضائیه  قوه  محترم  رئیس  اینکه  بیان  با  وی 
دارد،  زمین خواری  درخصوص  ویژه ای  حساسیت 
هرمزگان  استان  کل  در  همکاری  نهایت  افزود: 
میان دستگاه قضایی، انتظامی و امنیتی برای مبارزه 

با زمین خواری در حال انجام است.
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
به  رسیدگی  برای  خاص  قضایی  شعبه  تشکیل 
تخلفات زمین خواری اشاره کرد و تصریح نمود: به 
توصیه دستگاه قضایی قشم، همه مناطق پرخطر، 
این  در  اراضی  از  حفاظت  یگان  و  شده  شناسایی 

منطقه به طور جدی فعالیت می کند.

مومنی با بیان اینکه گشت های ویژه در منطقه آزاد 
قشم برای مبارزه با زمین خواری فعال است، اضافه 
به موارد  آنها  کرد: تشکیل ضابطان قضایی و ورود 
تصرفات غیرقانونی، از دیگر اقدامات انجام شده است.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده برای رفع تصرف 
از اراضی ملی بسیار نتیجه بخش بوده است، تاکید کرد: 
اگر با همین روش پیش برویم، تا ۵ماه آینده موضوع 

زمین خواری در قشم، به طور کلی منتفی می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر اینکه 
از بیت المال کوتاه نمی آییم، افزود: بر سر حفاظت 
از اراضی ملی به طور قطع حساسیت داریم و همه 

توان خود را برای صیانت از آن به کار می گیریم.
مومنی گفت: زمین ها باید براساس ضوابط در اختیار 
از  خارج  کسی  نمی دهیم  اجازه  و  گیرد  قرار  افراد 
اراضی ملی،  از  قانون عمل کند و در رفع تصرف 

بیش از ۲۰سال گذشته، کار انجام شده است.
منطقه  این  مدیران  دارایی  اعالم  درباره  وی 
بحث  یک  دارایی ها،  اعالم  موضوع  گفت:  نیز 
توسعه  معاونت  نخست،  قدم  در  و  بود  پیشنهادی 
مدیریت این سازمان، دارایی های خود را اعالم کرد.

مومنی با بیان اینکه همه مدیران در سازمان منطقه 
اعالم  خود،  دارایی های  اعالم  برای  قشم،  آزاد 
این  در  مدیران  ۱۰۰درصد  افزود:  کردند،  آمادگی 

موضوع همکاری نموده اند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم گفت: بنده 
نیز دارایی خود و خانواده ام را در فرم مربوطه اعالم کردم 

و این اقدامات برای شفاف سازی بسیار موثر است.
وی افزود: همه این اطالعات، جمع آوری و در اختیار 
دستگاه قضایی قشم برای مراحل بعدی قرار می گیرد.

مومنی درباره قاچاق ته لنجی نیز گفت: قاچاق وجود دارد و 
بسیاری از این موارد، به بی تدبیری مربوط می شود.

اینکه  بیان  با  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
لوکس  )کاال های  گروه ۴  واردات  درباره  مسئوالن 
این  افزود:  و غیرضروری( تصمیم گیری نمی کنند، 
به  کاالها،  این  کردن  پیدا  سوق  باعث  موضوع 

سمت قاچاق می شود.
وی اضافه کرد: اگر قرار است با قاچاق مبارزه شود، باید 
اقدامات کارساز و موثر انجام شود، در غیر این صورت 

هیچ راه حل دیگری نتیجه بخش نخواهد بود.
سال،  در  دالر  ۸۰میلیون  اینکه  بیان  با  مومنی 
سهمیه واردات منطقه آزاد قشم است گفت: بیش از 
۱۴هزار مغازه در این منطقه فعالیت می کند که باید 

امورات خود را بگذرانند.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ازجمله  باید کاال ها  تاکید کرد:  پایان  در  آزاد قشم 
کاال های لوکس وارداتی در منطقه آزاد قشم تولید 
شود، که در حال حاضر این اقدامات صورت گرفته 
بهداشتی،  لوازم  و  ادکلن  و  تولید عطر  در بحث  و 
دیگر  ۶کارخانه  و  می کنند  فعالیت  کارخانه  هشت 

نیز در دست احداث است.

اخبار منطقه آزاد قشم

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

بهره برداری از ۱۰۰طرح با اعتبار ۳۱هزار میلیارد تومان در جزیره قشم
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تصویب اجرای 26پروژه 
با اعتبار 58میلیارد و 

481میلیون ریال در قشم

 معاون توسعه مدیریت
 سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

برگزاری اولین نشست 
اعضای دبیرخانه همایش 
»درگهان در مسیر توسعه«

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر استمرار 
ایجاد و توسعه زیرساخت راه های ارتباطی و معابر 
مواصالتی جزیره قشم و تامین امکانات حمل و نقل 
در این جزیره تاکید و از خدمات انجام شده در این 

خصوص تقدیر نمود.
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی و حمیدرضا 
مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این 
دیدار ضمن بررسی آخرین وضعیت راه های ارتباطی 
جزیره قشم در سه حوزه زمینی، دریایی و هوایی، بر 

ضرورت تسریع اجرای پروژه ها و طرح های مرتبط با 
این سه حوزه تاکید کردند.

براساس این گزارش، حمیدرضا مومنی در این دیدار 
با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه های راهسازی، 
بهسازی و توسعه تاسیسات و ابنیه مواصالتی در 
جزیره قشم، ظرفیت باالی این جزیره در حوزه راه و 

شهرسازی را مطرح کرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم، این حوزه را بستر و شاهرگ های توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزیره قشم خواند و 

هرگونه اقدامات، اعتبارات و مساعدت های دولت را 
در این حوزه به مثابه کمک به تسریع و روان سازی 

چرخش چرخ توسعه این جزیره دانست.
نیز  شهرسازی  و  راه  وزیر  گزارش،  این  بر  بنا 
عملکرد  از  حمایت  هرگونه  برای  دیدار  این  در 
و برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه 
پروژه های  بر ضرورت تکمیل  راه و شهرسازی 
در حال ساخت این حوزه در جزیره قشم که از 
برنامه های اصلی دولت دوازدهم در این منطقه 

می باشد، اعالم آمادگی نمود.

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با وزیر راه و شهرسازی مطرح شد:

توسعه راه ها، شاهرگ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزیره قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم، پزشکان را فرماندهان اصلی جبهه مقابله با 
ویروس کرونا خواند و از زحمات شبانه روزی کادر 

درمان قشم تقدیر کرد.
درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر  از  آیینی،  طی 
اعظم)ص(  پیامبر  بیمارستان  رئیس  شهرستان ، 
درمان  عرصه  در  فعال  پزشکان  از  جمعی  و  قشم 
شیوع  از  ناشی  کووید ۱۹  بیماری  به  مبتالیان 
مومنی  حمیدرضا  توسط  جزیره  در  کرونا  ویروس 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم با اهداء شاخه گل و لوح تقدیر در محل مرکز 

بین المللی رشد قدردانی شد.
آزاد قشم  آیین، مدیرعامل سازمان منطقه  این  در 
همانند  را  جزیره  درمان  کادر  شبانه روزی  زحمات 
جهاد در میدان خواند که در مسیر حفاظت از جان 
مردم ماه هاست شبانه روز در حال مقابله با بیماری 

منحوس کووید ۱۹ هستند.
وی در ادامه با ادای احترام به این بزرگواران، با اهدای 
هدایایی تقدیر و از مردم رعایت موارد بهداشتی برای 

کمک به پزشکان خدوم را خواستار شد.
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  مراسم،  این  ادامه  در 
افزود:  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
در این کارزار، همه کادر درمانی شامل پرستاران، 
در  شاغل  کارشناسان  کرونا،  تست  متصدیان 

آزمایشگاه ها و سایر فعاالن در بخش درمان قشم 
دوش به دوش پزشکان از جان شهروندان قشم در 

مقابل این ویروس منحوس حفاظت کردند.
سخنان  از  دیگری  بخش  در  شیخ زاده  مرتضی 
تعداد  درخصوص  مختلف  آمارهای  ارائه  با  خود 
تست های گرفته شده و نتایج آنها و همچنین تعداد 

مبتالیان و فوتی های ناشی از بیماری کووید۱۹ در 
جزیره قشم، نتایج حاصله را در مقایسه با بسیاری 
آن  و  خواند  موفقیت آمیز  کشور  دیگر  مناطق  از 
شبانه روزی  تالش های  و  فداکاری ها  نتیجه   را 

پزشکان و کادر درمانی در قشم دانست.
و  بهداشت  شبکه  مدیر  گزارش،  این  براساس 

تقدیر  با  آیین  این  در  نیز  قشم  شهرستان  درمان 
معنوی  و  مادی  مساعدت های  و  حمایت ها  از 
مجموعه  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از  ناشی  بیماری  با  پزشکان و کادر درمانی درگیر 
شیوع ویروس کرونا در قشم گفت: مهندس مومنی 

در سخت ترین شرایط همراه و حامی ما بودند .
نسبت  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
با  همراه  کرونا  ویروس  شیوع  میزان  افزایش  به  
هشدار  قشم  در  امسال  پاییز  از  آنفوالنزا  ویروس 
داد و بر آمادگی پزشکان و کادر درمانی شهرستان 

برای مقابله با این ویروس ها تاکید کرد.
همچنین، رئیس بیمارستان پیامبر اعظم)ص( قشم 
نیز در این آیین، شیوع ویروس کرونا را عاملی برای 
اثبات صداقت جامعه پزشکی و افزایش اعتماد به  
پزشکان  ما  وقتی  گفت:  و  دانست  پزشکان  نفس 
احساس می کنیم که جامعه ارزش کار ما را درک 
می کند، از صمیم قلب دلگرم می شویم و خستگی 

از تن ما بیرون می رود.
حمایت های  از  تشکر  با  هروآبادی  مریم  دکتر 
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  بی دریغ 
بیمارستان پیامبر اعظم)ص( قشم تصریح کرد: در 
بیمارستان های  که  آنچه  هر  حمایت ها،  این  سایه 
در  دارند،  کرونا  با  مقابله  درخصوص  کشور 

بیمارستان ما هم فراهم شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آیین تقدیر از پزشکان قشم مطرح کرد:

پزشکان، فرماندهان اصلی جبهه مقابله با ویروس کرونا

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم گفت: افزون 
بر ۵۸میلیارد و ۴۸۱میلیون ریال اعتبار در دو هفته اخیر برای 
اجرای ۲۶پروژه توسعه ای و جاری و نگهداری منطقه ای از 
سوی این معاونت تخصیص و توسط شورای برنامه ریزی و 

توسعه این سازمان در هفته تصویب شد.
این  از  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  سعادتفر  عابدین 
میزان، ۴۷میلیارد و ۲۹۷میلیون ریال معادل ۸۰درصد 
به پروژه های عمرانی و ۱۱میلیارد و ۱۸۴میلیون ریال 
نگهداری  و  جاری  پروژه های  به  ۲۰درصد،  معادل 

منطقه ای اختصاص یافته است.
وی، تعداد کل این پروژه ها را ۲۶مورد شامل ۱۷پروژه 
عمرانی و ۹پروژه جاری اعالم کرد و گفت: مدیریت 
خدمات شهری و روستایی با ۹پروژه، معاونت اقتصادی 
و  معماری  مدیریت  و  ۴پروژه  با  سرمایه گذاری  و 
شهرسازی با سه پروژه، به ترتیب بیشترین پروژه ها را به 

خود اختصاص داده اند.
اداره  و  زیربنایی  و  فنی  مدیریت  سعادتفر،  گفته  به 
و  پروژه  دو  با  کدام  هر  نیز  کشاورزی  و  شیالت 
بین الملل، میراث  امور  و  روابط عمومی  مدیریت های 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، محیط زیست، 
ورزش و جوانان و تسهیل تولید و بانک و بیمه  و اداره 
حفاظت از اراضی ملی و اجرائیات هم هر کدام با یک 
پروژه در رده های بعدی از نظر تعداد پروژه ها قرار دارند.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص 
رده بندی مدیریت ها از نظر میزان ارزش ریالی پروژه های 
آنها گفت: مدیریت خدمات شهری و روستایی با ۲۷میلیارد 
و ۸۲۰میلیون ریال معادل بیش از ۵۸درصد ارزش کل 
پروژه ها، رده نخست را به خود اختصاص داده است و پس 
از آن مدیریت معماری و شهرسازی با ۱۰میلیارد ریال و اداره 
شیالت و کشاورزی با ۵میلیارد و ۹۲۰میلیون ریال، رده های 

دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
و  نقل  و  حمل  را  پروژه ها  کلیدی  هسته های  وی، 
ترانزیت، عمران و آبادانی منطقه ای، خدمات شهری، 
گردشگری، کشاورزی، شیالت و دامپروری و خدمات 

قراردادی اعالم کرد .
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  گفته  به 
قشم، مکان اجرای این پروژه ها نیز بیشتر سطح شهر و 
شهرک های اطراف و سواحل جنوبی و شرقی قشم، بزرگراه 
روستاهای  و  ذاکری  دریایی  مسافربری  پایانه  مرکزی، 
کووه ای، هلر، زینبی، جی جیان، حمیری، سرریگ و سایت 

۱۲۰هکتاری پرورش متراکم میگو است.
 

اولین نشست بررسی راهکارهای مناسب برای برگزاری 
عنوان  تحت  درگهان  بندر  در  سرمایه گذاری  همایش 
»درگهان در مسیر توسعه«، با حضور اعضای دبیرخانه این 

همایش در محل مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.
دبیر  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  درگهان  امور  مدیر 
را  همایش  این  برگزاری  از  هدف  همایش،  این 
بندر  این  در  سرمایه گذاری  بزرگ  پروژه های  معرفی 
به سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعالم کرد و گفت: 
تجاری  مراکز  بزرگ ترین  از  یکی  عنوان  به  درگهان 
کشور، از ظرفیتی بی بدیل برای تبدیل شدن به یک 
مرکز بزرگ تجاری بین المللی برخوردار است و ما به 
دنبال توسعه این شهر برای رسیدن به این هدف هستیم.

امیر سلکی با تشریح اقدامات و تدارکات سازمان منطقه 
اولین  افزود: در  بندر درگهان  توسعه  برای  آزاد قشم 
قدم، دبیرخانه این همایش در مدیریت امور درگهان 
سازمان منطقه آزاد قشم تشکیل شده و کمیته ها نیز در 

معاونت های سازمان تجمیع می شود.
اینکه اجرای این همایش به بخش  با اشاره به  وی 
می شود،  واگذار  مجرب  و  متخصص  خصوصی 
تصریح کرد: مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان منطقه آزاد قشم  در نشست آینده، پیشنهادات 
شرکت های برگزار کننده همایش ها را برای انتخاب 

مجری همایش به دبیرخانه آن ارائه می کند.
مدیر امور درگهان سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: 
مکان و زمان دقیق برگزاری همایش بعد از انتخاب 
مجری و با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات، تعیین و 

اعالم خواهد شد.
گفتنی است، نریمان توکلی مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، 
مرتضی شیخ زاده معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، 
عابدین سعادتفر معاون توسعه مدیریت، محرم بهاروند 
معاون فنی و عمرانی، کیهان عباسیان معاون اقتصادی 
و سرمایه گذاری، ناصر ذاکری سرپرست مدیریت طرح و 
برنامه، احمد دیرستانی مدیر امالک و مستغالت و حسین 
مرادی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد قشم، اعضای دبیرخانه همایش »درگهان در مسیر 

توسعه« را تشکیل می دهند.
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