
سرمقاله

 مجید صیادنورد
 کارشناس مناطق آزاد

 شباهت آشنایی ایرانیان
 با مناطق آزاد و داستان فیل افالطون

به  مربوط  فلسفه  تاریخ  تمثیلی  داستان های  مشهورترین  از  یکی 
مردم  برای  داستان،  آن  براساس  که  است  افالطونی  فیل  داستان 
شهری که با فیل آشنایی نداشتند، این حیوان در یک مکان تاریک 
به  مجبور  بسته  چشمانی  با  مردم  و  شد!  گذاشته  عمومی  عرضه  به 
تعریف  هنگام  در  تا  می شوند  فیل  این  بدن  مختلف  اجزای  لمس 
بر  عجیب،  حیوان  این  دیدن  منتظران  برای  کرده اند،  تجربه  آنچه 
از  برداشت شخصی  به رأی و  تفسیر  گزاره هایی تکیه کنند که معنی 
و  دقیق  از عدم شناخت  برآمده  ذهنیت  در  مستور  و  موجود  واقعیتی 

کارشناسی و ناشی از تصورات شخصی را به ذهن تداعی می کند. 
به تعبیری افالطون که نیای فکری کسانی است که آنچه باید باشد 
اینکه  مگر  برمی گردانند،  روی  آنچه هست  از  و  می کنند  جستجو  را 
در  انسانی  جامعه  واقعیت  واقع گرایانه،  تمثیل  این  در  شود؛  اصالح 
به منصه ظهور می رساند. را  ناشناخته  با پدیده های نوظهور و  مواجه 

اقتصاد  در سپهر  آزاد  مناطق  پدیده  به مطلوب،  در خوانشی مصادره 
دهه  سه  وضعیت  در  موقعیتی  چنین  کننده  تداعی  ایران،  سیاسی 

است. اخیر 
غربی  شرقی،  و سوی  دار سمت  و  درگیر  هنوز  ایرانی  هویت  گرچه 

موفق  الگوی  ایجاد  تجربه  اما  است،  خلجان  در  ایرانی-اسالمی  یا 
و  منطقه ای  همکاری های  توسعه  و  ایجاد  مسیر  در  آزاد  مناطق 
ذهن  در  را  امید  این  خارجی  فناوری  و  سرمایه گذار  سرمایه،  جذب 
بزنگاه  این  در  که  داشت  نگاه  زنده  ایران  توسعه  به  عالقه مندان 
تاریخی که در برگیرنده سال های سخت حیات ایرانیان در خاورمیانه 
نفرین شده است، تحریم های بین المللی شده آمریکا علیه کشورمان، 
مسیر  از  می توان  کرونا،  ویروس  همه گیری  و  تدبیر  از  دور  مدیریت 
و  ژئوپلیتیک  فرصت های  از  بهره گیری  برای  مفری  آزاد،  مناطق 
و  منطقه ای  معادالت  در  کشورمان  منحصربه فرد  ژئواکونومیک 

نمود. ترسیم  بین المللی 
اقتصاد  در  خود  فعالیت  دوران  سخت ترین  در  آزاد  مناطق  بی تردید 
آنها  قانونی  مزایای  از  بخشی  که  دورانی  در  می برند.  سر  به  ایران 
نهادهای  از سوی سایر  اجرا  حذف شده، برخی دیگر در چنبره عدم 
همچون  اتهام هایی  با  آنها  موجودیت  آمده،  گرفتار  دولتی  همکار 
برای  الزم  فرصت  و  شده  مواجه  کشور  اقتصاد  در  اخالل  و  قاچاق 
فعالین  سوی  از  روی  پیش  مشکالت  و  مرارت ها  تالش ها،  ابراز 
اقتصادی و سازمان های عامل این مناطق در قبال مخالفین در نظام 
تصمیم گیری دولتی و مجلس و سیاسیون کشور فراهم نشده است. 
اقدامات یکی دو سال گذشته بخش خصوصی مناطق آزاد در راستای 
استیفای حقوق حقه قانونی، ارائه تصویری واقعی از خود در ارتباط با 
ارکان قدرت، در بخش های مختلف نظام حکومتی کشور  در تقارن 
و  یازدهم  دولت  فعالیت  آخر  سال  یازدهم،  مجلس  کار  به  شروع  با 
از مناطق  ارائه تصویری واقعی  به  امید  به قرن جدید شمسی،  ورود 
تشکیل  با  اقدام مشترک  از طریق  اقتصادی  فعالین  میان  در  را  آزاد 

و  آزاد  منطقه  هر  عامل  سازمان  خصوصی،  بخش  همکاری  مثلث 
از پیش مستظهر ساخته است.  را بیش  نمایندگان مجلس 

حوزه های  برخی  در  انحراف  قوانین،  اجرای  در  موجود  مشکالت 
نقایص  این  از  اما  کرد،  کتمان  نمی توان  را  آزاد  مناطق  عملکردی 
نمی توان به حذف مناطق آزاد رسید. رویکردی که برخی از سیاسیون 
و مدیران دستگاه های دولتی در پس پرده ایراد اتهامات علیه مناطق 
قرار  دستورکار  در  متمرکز  صورت  به  گذشته  سال های  ظرف  آزاد 

داده اند. 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  »اصالح  طرح  میان  این  در 
کمیسیون  نمایندگان  سوی  از  اقتصادی«  ویژه  و  تجاری-صنعتی 
به  دیگر  کمیسیون های  نمایندگان  از  تعدادی  امضای  با  اقتصادی 
جهت  تا  شده  ارسال  اسالمی  شورای  یازدهم  مجلس  رئیسه  هیات 

تصویب در صحن علنی عرضه شود. 
داشته  توجه  که  می کند  پیدا  مضاعفی  اهمیت  زمانی  فرآیند  این 
مناطق  به  نسبت  مجلس نشینان  روانی  و  ذهنی  فضای  باشیم 
و  تغییر  اولویت  با  نظارت  و  مخالفت  براساس  دولت  و  آزاد 
فعالین  مسئولین،  تمام  بر  نتیجه  در  است،  شده  استوار  تحدید 
فراهم  و  مجلس  نمایندگان  با  مذاکره  آزاد،  مناطق  ذینفعان  و 
آشنایی  منظور  به  آزاد  مناطق  از  بازدید  و  حضور  فرصت  نمودن 
و  فرصت ها  با  مجلس  نمایندگان  واسطه  بدون  و  مستقیم 
الزامی،  امری  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  منطقه  هر  چالش های 
تصمیمات  صورت،  این  غیر  در  چراکه  است؛  تاریخی  و  حیاتی 
و  تصویب  فرآیندهای  در  ذینفعان  که  می شود  اتخاذ  شرایطی  در 

نداشته اند. حضور  آن  ابالغ 
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صفحه 4 و 5 را بخوانید

اصالح قانون؛ دغدغه جامعه 
هدف مناطق آزاد

بهره برداری از 
۱۸ ابرپروژه با 

سرمایه گذاری ارزی  
 ۶۰۰میلیون یورویی

در قشم

 گزارشی از سفر
 مشاور رئیس جمهور به

منطقه آزاد قشم:
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 ظرفیت تولیدی
منطقه آزاد اروند در 

 رقابت با بازارهای
چین و خاورمیانه

 مدیرعامل
  سازمان  منطقه آزاد اروند

اظهار داشت:
تبدیل منطقه آزاد 

انزلی به مرکز صدور 
خاویار و محصوالت 
کشاورزی به اوراسیا

تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد 
انزلی و شرکت مادر تخصصی خدمات 

کشاورزی کشور منعقد شد:
سرمایه گذاری بیش از 
۲هزار میلیارد تومان 
در ۱۱طرح عمرانی و 

زیربنایی کیش

 مدیرعامل سازمان 
 منطقه آزاد کیش
 اظهار داشت:
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بررسی طرح »اصالح قانون مناطق آزاد« در گفت و گو با نمایندگان مجلس:

صفحه ۸ را بخوانید



دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
پارلمان  تشکیل  گفت:  اقتصادی  ویژه  و 
ارزشمند، زیربنایی، اجتماعی  اقدامی  زنان، 
و اهتمام به جایگاه جامعه زنان کیش است.

با حضور  بانک و هیات همراه که  مرتضی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، معاونین و 
برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، 
در آیین افتتاح مجموعه پارلمان زنان کیش 
حضور یافتند، بر لزوم اهمیت جایگاه جامعه 
باید  زنان کیش تاکید کرد و اظهار داشت: 
این اقدام مهم و ارزشمند اجتماعی به عنوان 

یک الگو در سطح کشور گسترش یابد.
زنان  امور  اداره  رئیس  مراسم،  این  در 
کیش با بیان این که پارلمان زنان کیش 

منطقه  سازمان  مدیرعامل  دستور  طبق 
زنان  جمعیت  براساس  و  کیش  آزاد 
گفت:  است،  شده  تشکیل  منطقه  این 
و  زنان  جمعیت  مطالعات  و  بررسی  با 
100نفر  هر  ازای  به  سهمیه  تناسب  به 
در  عضویت  سهمیه  قشر  هر  اعضای  از 

است. یافته  اختصاص  پارلمان 
پارلمان  این  اعضای  خسروی،  عالمه 
خانه دار،  زنان  شامل  مختلف  صنوف  را 
پرورش،  و  آموزش  اجتماعی،  فعاالن 
جامعه  مختلف  اقشار  دیگر  و  دانشجویان 
زنان کیش  پارلمان  اظهار کرد:  و  برشمرد 
در قالب 5کمیسیون »فرهنگی و اجتماعی، 
گردشگری و اقتصادی، آموزش و پژوهش 

و  سالمت  و  حقوقی  توانمندسازی،  و 
خانواده« فعالیت خود را آغاز کرده است.

عمومی  مجمع  اعضای  افزود:  ادامه  در  وی 
براساس تخصص در کمیسیون های پارلمان 
عضو هستند و این مجمع دارای یک هیات 

رئیسه 7نفره، متشکل از رئیس، نائب رئیس، 
دبیر، سخنگو و سه نفر عضو هیات رئیسه است.
درخصوص  کیش  زنان  امور  اداره  رئیس 
شیوه نامه پارلمان زنان که در قالب نقشه راه 
و فعالیت پارلمان تدوین شده است، تصریح 
کرد: این شیوه نامه پس از ارسال به تمام اقشار 
با جمع بندی  و  نمایندگان  و  مختلف جامعه 
نظرات و پیشنهادهای ارائه شده، در نهایت 
به تصویب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش رسیده است.
قالب  زنان کیش در  پارلمان  گفتنی است، 
یک مجمع مشورتی، مطالبات زنان جامعه 
به  و  می کند  بومی سازی  و  بررسی  را 

نهادهای زیربط ارائه می شود.

شهر  محوریت  با  کیش  نوآوری  مرکز 
و  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  هوشمند، 
اقتصاد  استارت آپی،  نوآوری،  اکوسیستم 
گردشگری  و  دریا  زیست  محیط  دریا، 
توسط  کنفرانس  ویدئو  طریق  از  دریایی 

رئیس جمهور افتتاح می شود.
اقدامات  بر  کیش،  نوآوری  مرکز  مدیر 
حمایت  راستای  در  ارزشمندی  و  موثر 
در  استارت آپی  و  نوآورانه  فعالیت های  از 
حضور  با  گفت:  و  کرد  اشاره  منطقه  این 
صادراتی،  خالق  دانش بنیان،  شرکت های 
استارت آپ ها، شتابدهنده ها و صندوق های 
این مرکز، جزیره کیش به  ریسک پذیر در 
و  بین المللی  و  ملی  اتصال  نقطه  عنوان 
نقطه عطفی برای پایلوت در سایر مناطق 

آزاد و در سطح کشور مطرح شده است.
مسعود توفیقی درخصوص برنامه راهبردی 
افزود:  کیش  نوآوری  مرکز  چشم انداز  و 
فناورانه،  محصوالت  توسعه  راستای  در 

خود  فعالیت های  دانش بنیان  شرکت های 
فناورانه در  را در زمینه توسعه محصوالت 
آغاز  جزایر  و  سواحل  دریا،  اقتصاد  حوزه 

کردند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون مراکز نوآوری 
صنعت،  و  علم  و  امیرکبیر  دانشگاه های 
و  شتابدهنده ها  دانش بنیان،  شرکت های 
این  در  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق های 

مجموعه استقرار یافتند.
درخصوص  کیش  نوآوری  مرکز  مدیر 
اظهار  دانش بنیان  شرکت های  استقرار 
از  بیش  سال 1۳۹۸  دوم  نیمه  از  داشت: 
فناورانه  و  خالق  دانش بنیان،  1۶5شرکت 
نوآوری کیش  مرکز  در  استقرار  درخواست 
۶1شرکت  تعداد،  این  از  که  داشتند  را 
در  ۲۶شرکت  تاکنون  و  شده اند  پذیرفته 

و  یافته اند  استقرار  کیش  نوآوری  مرکز 
شرکت های دیگر نیز در مرحله عقد قرارداد 

هستند.
بسته های  ایجاد  اهمیت  لزوم  بر  توفیقی 
در  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایتی 
مرکز نوآوری کیش اشاره داشت و افزود: با 
تدوین نظام نامه ها و دستورالعمل ها، از همه 
فیزیکی،  از  اعم  زنجیره  این  بخش های 

مالی و توسعه بازار حمایت می شود.
که  این  بیان  با  کیش  نوآوری  مرکز  مدیر 
صندوق  ایجاد  قصد  کیش  نوآوری  مرکز 
تامین  برای  فناوری  و  پژوهش  غیردولتی 
منابع مالی جهت گسترش فناوری در این 
با  این صندوق  داشت:  اظهار  دارد،  منطقه 
اعطای تسهیالت مالی به منظور ایجاد یک 
اکوسیستم نوآوری پویا، تولید نیمه صنعتی 
کاربردی،  فناورانه  و  پژوهشی  طرح های 
ارائه خدمات کارشناسی و ارزیابی طرح های 

فناورانه حمایت می کند.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: 
مناطق  دیگر  میان  ارس  و  کیش  جزیره 
در  سرمایه گذاری  رشد  بیشترین  کشور  آزاد 
بخش های عمرانی، زیربنایی و اقتصادی را به 

خود اختصاص دادند.
مرتضی بانک در بازدید از کارخانه زمهریر 
کیش،  چوب  سام  شرکت  مبلمان سازی  و 
خانه،  و  پرشین۲  مسکونی  مجتمع های 
به  را  ارس  و  کیش  جزیره  پانوراما؛  هتل 
عنوان مناطق پیشرو در توسعه و پیشرفت 
حجم  افزایش  با  عمرانی  پروژه های 
آزاد  مناطق  دیگر  میان  سرمایه گذاری 
آینده  در  داشت:  اظهار  و  برشمرد  کشور 
آزاد  مناطق  پروژه های  مجموعه  نزدیک 
توسط رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری 
خواهد رسید که بالغ بر 5هزار و ۸00میلیارد 

تومان در آنها سرمایه گذاری شده است.
پروژه ها،  این  کرد:  تصریح  وی 

مجموعه هایی از بخش های تولیدی، هتل، 
نفتی،  فرآورده های  و  نفت  ذخایر  مخازن 
طرح های  و  نیروگاهی  پروژه  اسکله ها، 
شهریورماه  بیستم  که  هستند  کشاورزی 
از طریق ویدئو  جاری توسط رئیس جمهور 

کنفرانس به بهره برداری خواهد رسید.
مشاور رئیس جمهور درخصوص میزان حجم 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور به ویژه 
مناطق  خوشبختانه  گفت:  کیش  جزیره  در 
آزاد در سال گذشته بیش از ۶0درصد نسبت 
را  سرمایه گذاری  افزایش  حجم  سال ۹7  به 

داشته است که در این میان بیشترین حجم 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد کیش و ارس بود.

حوزه  در  که  این  بیان  با  بانک  مرتضی 
اقتصاد  قالب  در  ۴برنامه  اجرای  با  اشتغال 
کرد:  اظهار  کردیم،  عمل  موفق  مقاومتی 
علی رغم محدودیت های ناشی از تحریم ها، 
را  مقاومتی  اقتصاد  برنامه های  توانستیم 
اجرا کنیم و حجم سرمایه گذاری را در این 

مناطق افزایش دهیم.
وی افزود: متاسفانه به دلیل شیوع بیماری 
سال  اسفند ماه  ایام  در  خصوص  به  کرونا 
گذشته و نوروز امسال، با کاهش گردشگر 
رعایت  به  اهتمام  با  که  شدیم  مواجه 
پروتکل های بهداشتی می توانیم با موفقیت 
از این بحران نیز عبور کنیم و شاهد رشد و 

شکوفایی صنعت گردشگری باشیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
جاری  سال  خردادماه  از  کرد:  خاطرنشان 
نسبت به سال گذشته در مقایسه ماه به ماه، 

یک درصد نسبت به ماه سال گذاشته شاهد 
و  منطقه هستیم  این  در  افزایش گردشگر 
مناطق  در  سرمایه گذاری  جریان  همچنین 

آزاد رضایت بخش بوده است.
میزان سرمایه گذاری بخش  بانک  مرتضی 
بیش  سال ۹۸  در  را  آزاد  مناطق  خصوصی 
و  کرد  عنوان  تومان  میلیارد  10هزار  از 
و  ۶هزار  سال ۹7؛  به  نسبت  نمود:  اذعان 
نزدیک  ارزی  ارزش  به  تومان  ۸00میلیارد 
مناطق  پروژه های  در  دالر  ۲00میلیون  به 

آزاد کشور سرمایه گذاری شده است.
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
تصریح کرد: علی رغم تحریم های ظالمانه 
اقتصادی  فعالین  همچنان  دشمنان، 
عالقه مند به سرمایه گذاری در بازار داخلی 
و صادرات هستند و امسال نیز شاهده این 
کشور  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  روند 

خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

سرمایه گذاری بیش از ۲هزار میلیارد تومان در 
۱۱طرح عمرانی و زیربنایی کیش
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اخبار منطقه آزاد کیش

آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  معاونت  زیربنایی  امور  مدیر 
بر اساس  که  کیش  جزیره  بزرگ  هلی پورت  گفت:  کیش 
باند پهن پیکر و به کارگیری مدرن ترین  طراحی و اجرای 
ساخته  کشوری  هواپیمایی  تایید  مورد  روشنایی  سیستم 

شده، به زودی افتتاح می شود.
منصور مالنوری ، طراحی و اجرای این سایت بی نظیر را با 
10آشیانه هلی کوپتری جهت ارائه خدمات به شرکت های 
متقاضی به ویژه شرکت های نفتی در منطقه خلیج فارس 
از  اقتصادی  پروژه  این  اجرای  نمود:  اظهار  و  کرد  عنوان 
اواخر سال ۹۴ آغاز و تعداد آشیانه های آن با تغییرات مهمی 
که در بخش روشنایی طرح ایجاد شد، از 5 به 10آشیانه 

افزایش یافت.
و  داخلی  برق  پست های  بخش  تکمیل  با  افزود:  وی 
و  محوطه  هلی کوپتری،  باند  روشنایی  پاساژ، سیستم های 
ضعیف،  فشار  برق  و  آشیانه ها  ضعیف  فشار  برق  و  معابر 
معابر، راه های دسترسی، شبکه های آب و آب آتش نشانی، 
برق  شبکه های  پمپاژ،  ایستگاه  و  فاضالب  شبکه های 
یو .پی .اس،  دستگاه های  و  کنترلی  سیستم های  و  داخلی 
دکل های پایه بلند، برج های نوری و کل شبکه فاضالب 
بالغ بر 17میلیارد تومان  با هزینه ای  ایستگاه های پمپاژ  و 
احداث شده است و هم اکنون کل آن مجموعه به صورت 
بهره برداری  قابل  متقاضی  سرمایه گذاران  برای  استجاری 

است.
بزرگ ترین  از  یکی  سایت  این  که  این  بیان  با  مالنوری 
می شود،  محسوب  کشور  هلی پورت  سایت های  بهترین  و 
در  سرمایه گذاری  قصد  که  سرمایه گذارانی  داشت:  اظهار 
این سایت را دارند، می توانند با مراجعه به شرکت مدیریت 
امکانات  از  آزاد کیش  منطقه  فرودگاه های  و  بنادر  توسعه 
و  شوند  بهره مند  استجاری  صورت  به  پروژه  این  زمین 

فعالیت خود را آغاز کنند.
آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  معاونت  زیربنایی  امور  مدیر 
کیش خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴شرکت هلی کوپتری 
در این پروژه آشیانه دارند و به شرکت های نفتی در حاشیه 

خلیج فارس خدمات ارائه می دهند.
گفتنی است، عملیات اجرایی این پروژه در اواخر سال ۹۴ آغاز 
شد و براساس برنامه زمان بندی شده، بهره برداری این طرح در 
طول 15ماه پیش بینی شده بود؛ اما به دلیل این که روشنایی 
و  داشت  هواپیمایی کشوری  تاییدیه  به  نیاز  باند هلی پورت 
تعداد  تغییرات مهم در بخش روشنایی،  اعمال  با  همچنین 
آشیانه های هلی کوپتری این پروژه به 10آشیانه افزایش یافته 
است. این پروژه به زودی از طریق ویدئو کنفرانس، توسط 

رئیس جمهور به بهره برداری خواهد رسید.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی از پروژه های عمرانی و زیربنایی 
جدید  ترمینال  و  جنوبی  باند  ازجمله  کیش  آزاد  منطقه 

فرودگاه بین المللی کیش بازدید به عمل آورد.
مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
همراه  به  کشور  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد، 
و  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مظفری  غالمحسین 
برخی از معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، در 
سفر خود به منطقه آزاد کیش، در جریان توسعه و پیشرفت 

پروژه عمرانی و زیربنایی این جزیره قرار گرفت.
جنوبی  باند  شده،  زمان بندی  برنامه  بر اساس  همچنین، 
به  جاری  سال  ۲۲بهمن  تا  کیش  بین المللی  فرودگاه 

بهره برداری خواهد رسید.
معاونین  شورای  نشست  پنجمین  است،  ذکر  شایان 
مشاور  حضور  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصادی، در مرکز همایش های بین المللی کیش، 

سالن رازی برگزار گردید.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار نمود:

با حضور مرتضی بانک و غالمحسین مظفری انجام گرفت:

مدیر مرکز نوآوری کیش اظهار کرد:

افزایش حجم سرمایه گذاری در حوزه عمرانی و زیربنایی جزیره کیش

افتتاح مجموعه »پارلمان زنان« در جزیره کیش

جزیره کیش، پایلوت توسعه اکوسیستم نوآوری در میان مناطق آزاد

 ساخت بزرگترین 
سایت هلی پورت کشور در 

جزیره کیش

 بازدید مشاور رئیس جمهور
  از طرح های عمرانی 

و زیربنایی کیش

 مدیر امور زیربنایی معاونت عمرانی
 سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
افتتاح 11طرح  با  گفت:  آزاد کیش  منطقه 
ویدئو  طریق  از  زیربنایی  و  عمرانی 
هزار  بیش  رئیس جمهور،  توسط  کنفرانس 
ایجاد  کیش  آزاد  منطقه  در  شغلی  فرصت 

می شود.
شورای  نشست  در  مظفری  غالمحسین 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونین 
و  رئیس جمهور  مشاور  با حضور  که  کیش 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصادی برگزار شد، ضمن تسلیت 
افتتاح  از  الحسین)ع(،  اباعبداهلل  شهادت 
شهریورماه  بیستم  در  عمرانی  11پروژه 
توسط  کنفرانس  ویدئو  طریق  از  جاری 
با  داشت:  اظهار  و  داد  خبر  رئیس جمهور 
سرمایه گذاری بیش از ۲هزار میلیارد تومان 
در 11طرح عمرانی و زیربنایی کیش، بیش 
از هزار فرصت شغلی در این منطقه فراهم 

می گردد.
و  عمرانی  11طرح  که  این  بیان  با  وی 

زیربنایی که در جزیره کیش به بهره برداری 
عمرانی  طرح های  تنوع  از  رسید،  خواهد 
یازده  این  افزود:  است،  برخوردار  خوبی 
اقامتی،  صنعتی،  شامل:  عمرانی  پروژه 
سایت  این  که  است،  هلی پورت  و  هتل 
سایت  بزرگترین  از  یکی  هلی کوپتری 

محسوب  کیش  در  کشور  هلی پورت 
می شود.

یکی  را  کیش  نوآوری  مرکز  مظفری، 
با  که  اقتصادی  پروژه های  از  دیگر 
محوریت شهر هوشمند و اقتصاد دریا در 
نوآورانه  فعالیت های  از  حمایت  راستای 

کرده ،  آغاز  را  خود  فعالیت  استارت آپی  و 
بر  بالغ  تا کنون  گفت:  و  داشت  اشاره 
شتابدهنده  و  دانش بنیان  ۳5شرکت 
و  است  یافته  استقرار  مرکز  این  در 
انعقاد  مراحل  در  نیز  دیگر  شرکت های 
قرارداد هستند که این مهم، اقدام موثر و 
ارزشمندی در توسعه پایدار کیش ازجمله 

در زمینه نوآوری خواهد بود.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آغاز  نمود:  تصریح  کیش  آزاد  منطقه 
مقدمه ای  پروژه ها،  این  اجرایی  و  عملیات 
برای پروژه های بعدی سال 1۴00 است که 
برای  تومان منابع  میلیارد  از ۲0هزار  بیش 

این پروژه ها اختصاص یافته است.
شورای  نشست  پنجمین  است،  گفتنی 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونین 
کیش با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
مرکز همایش های بین المللی کیش، سالن 

رازی برگزاری گردید.



تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و 
شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی کشور 
با حضور دکتر محمدولی روزبهان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و 
دکتر سیدمحمد مجابی مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی خدمات کشاورزی کشور در محل این 

شرکت منعقد شد.
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مراسم با بیان اینکه قرار گرفتن در جوار دریای 
خزر فرصتی جهت بهره برداری از ظرفیت های 
در  دریا محور  اقتصاد  و  غذایی  منابع  تامین 
دستورکار  در  که  بوده  توسعه ای  فرآیندهای 
انعقاد  داشت:  اظهار  گرفته،  قرار  این سازمان 
توسعه  برای  خوبی  آغاز  تفاهم نامه،  این 
ظرفیت های  کردن  تجاری  و  همکاری ها 
با  استان گیالن  و  منطقه  شیالتی و صیادی 
و  اوراسیا  کشورهای  بازار  نیازهای  بر  تکیه 

روسیه است.
محمدولی روزبهان با اشاره به نقش محوری 

سازمان متبوع خود در توسعه روابط کشورمان 
با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از آمادگی 
حمایت  جهت  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
کشاورزی  محصوالت  صادرات  تسهیل  و 
افزود:  و  داد  خبر  روسیه  بازار  به  کشورمان 
با حضور  و  مابین  فی  همکاری  چارچوب  در 
جدیدی  افق های  می توان  خصوصی،  بخش 
اشتغال زایی  و  ارزی  درآمدزایی  صادرات،  در 
با تکیه بر ظرفیت ها و امکانات موجود در این 

منطقه ترسیم نمود.
تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل  همچنین، 
ابراز  به  اشاره  با  کشور  کشاورزی  خدمات 
منظور  به  آبزی پروری  اتحادیه های  تمایل 
ماهی  پرورش  در  مشارکت  و  سرمایه گذاری 
آزاد  منطقه  در  طبیعی  شرایط  در  خاویاری 
راستای  در  شرکت  این  کرد:  اضافه  انزلی، 
خدمات  ارائه  که  خود  وظایف  شرح  اجرای 
مختلف  حوزه های  با  مرتبط  شرکت های  به 
شیالتی  و  دامپروری  کشاورزی،  صنعت 

است، تفاهم نامه های مختلفی را منعقد نموده 
تفاهم نامه  اجرای  در مسیر  میان،  این  در  که 
دامپزشکی،  شیالت،  ظرفیت  از  مابین،  فی 

اتحادیه های  و  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 
آبزی پروری کشور استفاده می شود.

الگویی  را  تفاهم نامه  این  مجابی،  سیدمحمد 
برای سایر مناطق و استان های کشور عنوان 
کرد و گفت: با توجه به فرصت های ناشی از 
تعرفه های موجود در اتحادیه اوراسیا، می توان 
در قالب یک همکاری دو و چندجانبه، ساز و 
کار عرضه مستقیم و تبدیل شدن منطقه آزاد 
انزلی به مرکز صادرات محصوالت کشاورزی 
کشورمان به کشورهای حاشیه دریای خزر و 

اوراسیا را پدید آورد.
و  7ماده  در  مزبور  تفاهم نامه  است،  گفتنی 
امضاء مدیران عامل دو سازمان  به  14بند 
آن  بندهای  مهم ترین  ازجمله  که  رسید 
و  پرورش  مراکز  ایجاد  به  می توان 
)محصوالت  خاویاری  ماهیان  فرآوری 
لوازم  و  کفش  کیف،  همچون  جانبی 
طریق  از  خاویار  صادرات  آرایشی(، 
در  دوطرف  مشارکت  انزلی،  آزاد  منطقه 
محدوده  در  کشور  خاویار  موزه  ساخت 
میان  دریایی  گردشگری  ایجاد  و  منطقه 
انزلی  آزاد  منطقه  و  کشور  شیالت  موزه 

نمود. اشاره 

دانشگاه  رئیس  طهران چی  محمدمهدی 
محمدولی  دکتر  با  نشست  در  اسالمی  آزاد 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان 
کارهای  و  ساز  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
زمینه های  در  دوجانبه  همکاری های  توسعه 
و  بحث  مورد  را  فناوری  و  پژوهشی  علمی، 

تبادل نظر قرار دادند.
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  ظرفیت ها  از  تحلیلی  ارائه  با  دیدار  این 
در عرصه های  منطقه  توانمندی های مختلف 
ملی و بین المللی، رویکرد سازمان متبوع خود 
و  علمی-پژوهشی  رویکردهای  گسترش  را 

آموزشی کاربردی بیان کرد.
داشت:  اظهار  روزبهان  محمدولی 
توسعه  حوزه های  در  پژوهشی  همکاری های 
پژوهشی  طرح های  اجرای  تحقیقاتی،  مراکز 
دانش بنیان  شرکت های  حضور  مشترک، 
در  فعال  شرکت های  کنار  در  آزاد  دانشگاه 
مرکز رشد این منطقه، ایجاد نمایشگاه عرضه 
دانشگاه  فناورانه  دستاوردهای  و  محصوالت 
جهت  خوبی  فرصت های  می تواند  آزاد، 
الگوسازی همکاری کاربردی نهاد دانشگاه با 

منطقه آزاد را پدید آورد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کمبودهای  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه 
رشته های  برخی  در  منطقه ای  و  استانی 
سازمان  آمادگی  پزشکی،  ویژه  به  تخصصی 

واحد  تاسیس  جهت  را  انزلی  آزاد  منطقه 
که  جامعی  بیمارستان  و  پزشکی  دانشگاهی 
عالوه  بر کاربرد تحصیلی، امکان ارائه خدمات 
پزشکی-درمانی را به مردم داشته باشد، اعالم 

کرد.
همچنین، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در این 
دیدار، توانمندی های دانشگاه متبوع خود را در 
زمینه های پژوهشی، دانشجویی و امکاناتی در 
سطح کشور برشمرد و گفت: رویکرد دانشگاه 
آزاد تقاضا محور است و هم اکنون نیز تحقیقات 
موضوع و سفارش محور را با نهادهای مختلف 

کشور در دست اقدام دارد.
محمدمهدی طهران چی اضافه کرد: در قالب 
کار  که  اسالمی  آزاد  دانشگاه  جدید  راهبرد 
می توان  است ،  کارشناسی  کنار  در  آمادگی 
نیازهای شغلی-دانشجویی کنونی و سال های 
آتی منطقه آزاد انزلی را تعیین و براساس آن 
همکاری مشترک را طراحی و در عین حال از 
توان علمی واحدهای مختلف دانشگاهی این 

دانشگاه در سطح کشور بهره برد.
نوآوری  از همکاری سراهای  استقبال  با  وی 
در  فعال  شرکت های  و  خود  متبوع  دانشگاه 
این مجموعه ها، پیشنهاد ایجاد مرکز دیتاسنتر 
بزرگ دانشگاه در سطح کشور را در منطقه با 
همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه نمود.

داد:  توضیح  خصوص  این  در  طهران چی 
دانشگاه آزاد بنا دارد در سطح کشور ۵مرکز 

مهم ترین  از  یکی  که  کند  ایجاد  دیتاسنتر 
ایجاد  انزلی  آزاد  منطقه  در  مراکز،  این 
خواهد شد و در چارچوب این مرکز، می توان 
منطقه  این  به  را  مختلف  نوآوری  سراهای 
تا زمینه حضور و کوچ جمعیت  نمود  منتقل 
تحقق  منظور  به  کشور  سرتاسر  از  نخبه 
تبدیل  همان  که  انزلی  آزاد  منطقه  اهداف 
فراهم  است،  شهر«  »دانش   یک  به  شدن 
گردد؛ دانش شهری که در آن شاهد امتزاج 
فناوری  تجاری سازی  و  صنعت  دانش، 
به مزایا  با توجه  بود؛ موضوعی که  خواهیم 
منطقه  این  نزدیکی  قانونی،  معافیت های  و 
کشورهای  جوار  در  گرفتن  قرار  تهران،  به 
انسانی  نیروی  کیفیت  و  دریای خزر  حاشیه 

و دانشگاهی قابل تحقق است.
انزلی از ظرفیت  اینکه هم اکنون  با بیان  وی 
واحد بین الملل دانشگاه آزاد برخوردار است، از 
همکاری  با  بین الملل  واحد  تقویت  و  توسعه 
دانشگاه  ایجاد  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
سطح  و  روابط  گسترش  منظور  به  خارجی 

علمی در این مرکز استقبال کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی افزود: درخصوص 
نیاز  به  توجه  با  نیز  پزشکی  دانشکده  ایجاد 

استان گیالن، آمادگی کامل از سوی دانشگاه 
یک  قالب  در  که  دارد  وجود  اسالمی  آزاد 
دانشگاه، سازمان منطقه  مابین  همکاری فی 
دستور  اخذ  با  استان،  مجموعه  و  انزلی  آزاد 
موافق وزیر محترم بهداشت، از بهمن ماه وارد 

فاز بهره برداری شود.
گفتنی است، در این نشست مقرر شد کارگروه 
صورت  مذاکرات  شدن  عملیاتی  پیگیری 
به  نهاد شروع  نمایندگان دو  با حضور  گرفته 
کار نموده تا دهه فجر سال جاری نتایج این 

همکاری به منصه ظهور برسد.
نماینده  فرخی  رسول  است،  ذکر  به  الزم 
گودرزوند  مهرداد  و  سیاهکل  و  الهیجان 
معاونین  منجیل،  و  رودبار  نماینده  چگینی 
آزاد  دانشگاه  رئیس  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
مدیران  و  معاونین  همراه  به  گیالن  اسالمی 

سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.
همچنین، بازدید از یک شرکت دانش بنیان 
آکواریوم  انزلی،  آزاد  منطقه  در  فعال 
دیگر  از  انزلی  واحد  آزاد  دانشگاه  و 
محمد مهدی  دکتر  کاری حضور  برنامه های 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  طهران چی 

بود. منطقه  این 

اخبار منطقه آزاد انزلی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی و 
با حضور معاونین  این منطقه که  تولید  جهش 
ایام  تسلیت  با  شد،  برگزار  سازمان  مدیران  و 
قیام  اهداف  تبیین  به  امام حسین)ع(،  شهادت 
نهضت  دالیل  بررسی  و  پرداخته  سیدالشهدا 
عاشورا در دوران حاضر و برای مدیران را دارای 

اهمیت بیشتری اعالم کرد.
علیه  قیام  داشت:  اظهار  روزبهان  محمدولی 
از سوی  و مدیریت جامعه  در رهبری  انحراف 
که  است  واقعیت  این  بیانگر  حسین)ع(،  امام 
این  تعالی جامعه شود و  رهبر می تواند موجب 
اهمیت نقش مدیران را نشان می دهد، مدیرانی 
که قادرند زمینه تعالی و یا انحطاط مجموعه ای 

را به وجود آورند.
راهبری  نقش  را،  مدیر  نقش  مهم ترین  وی 
رهبر،  کرد:  اضافه  و  کرد  عنوان  رهبری  و 
الهام بخشی  و  است  الهام بخش  و  تحول خواه 
می کند؛  چنین  تقویت  دیگران  و  خود  در  را 
مدیرانی محرک و شورآفرین بوده، فزون طلبی 
جدید  موفقیت های  کسب  از  نشدن  اقناع  و 
کاری را سرلوحه برنامه های خود قرار می دهند.

انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
با برشمردن ظرفیت های متمایز منطقه متبوع 
خود در حوزه های مختلف، تصریح کرد: بخش 
تاکنون  را  خود  بالقوه  توانمندی های  از  اندکی 
به  رسیدن  مسیر  در  باید  و  نموده ایم  بالفعل 
وظایف خود در قبال مردم، وجدان و مهم تر از 
همه خدای خود جدیت بیشتری در اجرای امور 

و تحول گرایی در مدیریت داشته باشیم.
روزبهان افزود: برای رسیدن به تحول باید نیمه 
خالی لیوان را مورد توجه قرار دهیم و با پایش 
عملکرد خود طی پنج ماه گذشته، مداقه کنیم 
در  تولید  جهش  و  مقاومتی  اقتصاد  برای  که 

منطقه چه کرده ایم؟
و  وظایف  شرح  مستمر  رصد  خواستار  وی 
رفع  منظور  به  مقاومتی  اقتصاد  کارکردهای 
و  زیرساختی  پروژه های  روی  پیش  مشکالت 
از  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  طرح های 
آزاد  منطقه  سازمان  مختلف  بخش های  سوی 
پروژه های  مشکالت  حل  گفت:  و  شده  انزلی 
زیرساختی بزرگ سازمان، برنامه ریزی و کنترل 
حضور  همچون  سازمان  درآمدی  جدید  منابع 
برگزاری  و  مالی  منابع  جذب  برای  بورس  در 
چالش ها،  بررسی  جهت  هفتگی  نشست های 
مسائل  از  برون رفت  راهکارهای  و  فرصت ها 
پیش روی هر حوزه، اولویت های کاری سازمان 

منطقه آزاد انزلی تا پایان سال جاری است.
ر ئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
عملیاتی  اولویت های  پایان،  در  انزلی  آزاد 
پیشنهادی ذیل را جهت اجرا توسط بخش های 
مختلف، به شورای معاونین و مدیران سازمان 
ابالغ کرد و اظهار داشت: تعیین تکلیف شهرک 
کارخانجات  ظرفیت  افزایش  ناحیه ۳،  صنعتی 
موجود و فعالیت مجدد واحدهای تولیدی راکد، 
تجارت  سایت  دوم  فاز  ایجاد  جهت  بررسی 
ایجاد  انزلی،  شهر  در  منطقه  گردشگری  و 
ترسیم  و  منطقه  کشورهای  با  کشتیرانی  خط 
مسیرهای تجاری جدید میان کشورهای حوزه 
اوراسیا و خاورمیانه با محوریت منطقه، تکمیل 
پروژه های مختلف زیرساختی مورد نیاز مجتمع 
بندری کاسپین، تعیین تکلیف پروژه های ناتمام 
محلی  جوامع  به  خدمات  توسعه  و  عمرانی 
برنامه های  رساندن  نتیجه  به  منطقه،  محدوده 
آموزش عالی با حضور دانشگاه های بین المللی 
جدیدی  سرمایه گذاری  زمینه های  در  ورود  و 
همچون شیالت، کشاورزی و خدمات تجاری 
را باید تا پایان سال با رویکرد تحول خواهی و 

نه رشدطلبی در اولویت قرار داد.
معاون  نشست،  این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
آزاد  اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
انزلی گزارشی از شاخص های اقتصاد مقاومتی 
را  سازمان  تولید  جهش  راهبرد  برنامه های  و 

ارائه نمود.

تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی کشور منعقد شد:

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در دیدار با دکتر روزبهان مطرح کرد:

 تبدیل منطقه آزاد انزلی به مرکز صدور خاویار 
و محصوالت کشاورزی به اوراسیا
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تحول خواهی و تحقق 
سیاست های اقتصاد 

مقاومتی، اولویت  سازمان 
منطقه آزاد انزلی

 مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:



فعل  و   Parlementum ریشه التین خود:  به  توجه  با  پارلمان  واژه 
Parler در لغت به معنای »صحبت کردن و گفت وگو کردن« می باشد 
)پارسایار، 1376: 305(. معنای اصطالحی پارلمان نیز از این دایره خارج 
باب  در  تصمیم گیری  نهایت  در  و  تامل  و  مباحثه  برای  مکانی  نیست: 
کشور.  یک  اجتماعی  و  فرهنگی  سیاسی،  اقتصادی ،  مسائل  مهم ترین 
»هیات نمایندگی متشکل از افرادی که مردم، مسئولیت نمایندگی خود 
را به آنها سپرده اند تا با استفاده از یک چارچوب حقوقی، به وضع قانون 
بپردازند«  مجریه  قوه  توسط  قانون  اجرای  بر  مسئوالنه ای  نحوه  به  و 
)جاللی،1387:  46(. )رضا جاللی، 1387. راهنمای تحلیل نیاز قانونگذاری، 

تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، چاپ اول(
پارلمان در مقام مظهر خارجی قوه مقننه، دو وظیفه  وفق این تعریف، 
عمده دارد: یکی تصویب قوانین و دیگری نظارت بر اجرای آن. پس کلید 
فهم پارلمان، قانون است. محصولی که در تمام زوایای زندگی انسان 
مدرن رسوخ کرده و هیچ گوشه ای را از سیطره خود بی نصیب نگذاشته 
سیاست   .1389 بارانه،  )عمادیان،   .)87 - 88  :1389 )عمادیان،  است 
شماره 1،  گام نو،  جزوه های  سوی  از  میل،  و  قانون  آستانه های  کافکا: 

تهران، گام نو، چاپ اول(
انتخاب  مظهر  کرد:  عنوان  ذیل  قرار  از  می توان  را  پارلمان  مختصات 
مردم بودن؛ نماد خرد جمعی بودن؛ جلوه شفافیت در تصمیم گیری است 
مقننه  قوه  وظایف  اساسی خالصه  قانون   99 تا  اصول 62  براساس  که 
شورای  و  اسالمی  شورای  مجلس  بر  مشتمل  که  اسالمی  جمهوری 
نگهبان است، تنظیم و تصویب قوانین و نظارت بر امور کشور است، تا 
تداعی کننده عمق معنای آن عبارت معروف امام خمینی)ره( که مجلس 

در رأس امور است، به ذهن متبادر شود.
به  را  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  می توان  اساس  این  بر 
از  بازتابی  که  کرد،  قلمداد  اخیر  دوره  چند  مجلس  واقعی ترین  نوعی 
واقعیت های جامعه در حال گذار ایرانی که درگیر بی تدبیری مدیرانی که 
مسئول نیستند، حذف طبقه متوسط و تبدیل شدن جامعه به دو طبقه 
متوسط فقیر و غنی، شدت یافتن تحریم های بین المللی شده آمریکا و 

بیماری کرونا شده، می باشد.
به  مردم  50درصدی  حدود  اقبال  که  نباشد  واقعیت  از  دور  شاید 
امور  بر  نظارت  در  مجلس  نمایندگی  کار  و  ساز  و  رأی  صندوق های 
کشور، را ناشی از عملکرد بسیار ضعیف مجلس دهم، تصمیم گیری های 
اقتصادی ناصحیح دولت که به مشکالت و نارضایتی های عمده ای در 
قلمداد  شده،  منجر  کشور  سیاسی  فعالین  و  کارشناسی  اجتماعی،  بدنه 
عنوان  به  مردم  که  است  واقعیت  این  بیانگر  که  موضوعی  کنیم. 
ولی نعمتان کشور و عزیزانی که نمایندگان مجلس و دولت موکلین آنها 
در اجرای امور هستند، حضور و رأی خود را در انتخابات اثربخش قلمداد 
نکرده و به این باور نائل آمده اند که همه جناح ها به دنبال منافع شخصی 
و  اقتصادی  وضع  نبود،  چنین  اگر  چرا که  می باشند؛  خویش  جناحی  و 

مدیریت خرد و کالن کشور بر این سیاق نبود. 
در نتیجه مجلس یازدهم در بادی امر با کنش خاموش حدود 50درصد 
از مردم و مشارکت 50درصد منتقد و ناراضی از رویه نمایندگان گذشته 
بعضا  رأی های  به  تفسیر  به  آن  برآیند  امری که  مواجه می باشد.  خود، 
خالف واقع از عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم از سوی مردم، رسانه ها 

و بدنه کارشناسی کشور منتهی شده است.
در این میان برخی اظهارنظرهای هیجانی علیه وضع نابسامان موجود 
استیضاح  به منظوره  اوج آن تالش  نقطه  اقتصادی دولت که  مدیریت 
برای  را  با مخالفت صریح رهبری مواجه شد، عرصه  رئیس جمهور که 
نمایندگان دغدغه مند و صاحب نظر موجود در این دوره مجلس تنگ و 

سخت نموده است. 
اصالح  جهت  محترم  نمایندگان  پیشنهادی  طرح  مقدمه،  این  با 

بخش هایی از قانون مناطق آزاد مورد بررسی قرار می گیرد. 
ابتدا به ساکن باید تصریح نمود، بعد از گذشت 27سال از تصویب و اجرای 
قانون فعلی مناطق آزاد، با تغییر و تحوالت گسترده صورت گرفته در مولفه ها، 
متغیرهای وضعی و موقعیتی داخلی و بین المللی می توان به صراحت تاکید 
کرد؛ جهان ایرانی و بین المللی در سال 99 با سال 72 بر گونه ای دیگر است، 
به نوعی که تمامی عوامل و متغیرهای وابسته و مستقل بر عملکردها و 
رویکردهای اقتصاد داخلی و بین المللی در ایران و در سطح جهان تغییر یافته 
و راهبردهای جدیدی را طلب می کند. در عین حال تجربه عملکرد مناطق 
آزاد کشور و امکان مقایسه آن با مناطق آزاد کشورهای همسایه، امکان 

بررسی کارشناسانه تر، دقیق تر و جامع تری را پدید می آورد. 

مناطق آزاد در چه شرایطی به وجود آمدند؟
برای اینکه به شناخت صحیح، بدون پیش داوری و ذهنیت در قضاوت 
و براساس بررسی کارشناسی نسبت به عملکرد مناطق آزاد نائل شویم؛ 
ابتدا باید شرایط موجود کشور در مقطع زمانی تصویب و اجرای قانون 

مناطق آزاد در سال 72 را دگرباره مرور کرد. 
کشور ایران از انقالبی بزرگ که تمامی بنیان های روابط اقتصادی و سیاسی 
حاکم بر مناسبات داخلی حکومت با مردم و روابط خارجی کشور را تغییر 
داده بود، سربلند بیرون آمده، از خشونت و ترور مسئولین بلندپایه نظام نوپا 
عبور کرد و با جنگ هشت ساله علیه موجودیت ایران که موجبات از دست 
دادن صدها هزار هموطن و تخریب بخش قابل توجهی از زیرساخت های 

بخش های غربی، جنوبی کشور شده بود، مواجه شده بود. 
در عین حال تحریم های بین المللی و مشکالت موجود در فروش نفت به 
عنوان مهم ترین منبع درآمدی کشور، شرایط را برای دولت وقت به سمتی 
پیش برد که به سوی ایجاد مناطق آزاد در بخش های کمتر توسعه یافته 
کشور بدون استفاده از منابع دولتی و هزینه کرد از خزانه عمومی کشور متمایل 
شود. طرحی که برخالف رویه مألوف مدل های موفق مناطق آزاد دیگر 
کشورها، فرآیند ایجاد زیرساخت ها نه توسط دولت و نه پیش از اعالم یک 
منطقه جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد، بلکه به صورت همزمان پیش رفت تا 
زیرساخت های اولیه از سوی بخش خصوصی و یا ناشی از درآمدهای ناشی از 
اخذ عوراض بر فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی 

و حتی خارجی توسط سازمان عامل آن محقق شود. 
در ورای این راهبرد اقتصادی خالف جریان جهانی، دولت ایران سودای 
الگوی  به عنوان  از مدل حکومتی خود  ارائه تصویری دقیق و صحیح 
تا  داشت  سر  در  را  اسالمی  احکام  و  موازین  براساس  حکومت  موفق 
هم جریان ایران هراسی را در سطح همسایگان جنوب و خاورمیانه ای 
خود برطرف نماید و هم از طریق جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از 
کشور، روح و توان جدیدی به اقتصاد درگیر جنگ و تحریم خود جهت 
بازگشت به ریل توسعه و روابط بین المللی مورد نظر خود تزریق نماید. 
الگویی که چند سال پیش از آن، چینی ها با زعامت دنگ شیائو پینگ 
به خوبی از آن استفاده کردند. براساس آن در حالی که بر آرمان های 
سیاسی و ایدئولوژیک خود علیه غرب پافشاری کردند، اما زمینه حضور 
و فعالیت شرکت های بزرگ سرمایه گذاری غربی و آمریکایی را در چین 
و  کاتالیزور  عنوان  به  آزاد  مناطق  آن  در  که  راهبردی  نمودند.  فراهم 
فیلتر بررسی چگونگی و یا عدم حضور سرمایه، طرح سرمایه گذاری و 

تکنولوژی )فناوری( خارجی به ایفای نقش می پرداخت. 
فراتر از مباحث کالن، مناطق آزاد ایران یک راهکار برون رفت از معضلی 
اجتماعی و امنیتی در مناطق جنوبی کشور بود!؟ اگر امروزه غرب کشور 
پشتوانه،  بدون  اجناس  و  است  قاچاق  وارداتی  کاالهای  ورود  عرصه 
از  کمتر  قیمتی  با  فروش ؛  از  پس  خدمات  و  ضمانت  اصالت،  کیفیت، 
بازارهای داخلی وارد کشور می شوند؛ در آن مقطع زمانی، ساحل نشینان 
بر اساس  که  بودند  کرده  خویش  پیشه  را  شغلی  کشور  جنوبی  سواحل 
چرا  اینکه  می شوند.  قاچاق محسوب  بین المللی  عرف  و  داخلی  قوانین 
واردات بدون سیر قانونی به عنوان یک شغل و منبع درآمد از سوی مردم 

تلقی شده و مقبول می نمود، به عدم وجود مشاغل مولد و فرصت های 
از  ناشی  باز می گشت. موضوعی که  از سوی مردم  قابل احصاء  شغلی 
کمبود و یا نبود زیرساخت های الزم جهت حضور سرمایه گذاران تولیدی 
و هرگونه فعالیت اقتصادی در این مناطق و مناطق شرقی کشور بود که 
و  انسانی  توسعه  اغلب شاخص های  در  را  ایران اسالمی  از  این بخش 
زیرساخت های الزم در مقام قیاس با بخش غربی و شمال غربی کشور، 

در جایگاه بسیار نازل و غیرقابل قیاس قرار داده بود.
نبود امکانات عمرانی برای زندگی با استانداردهای معمول و دور از ذهن 
بودن اشتغال در مشاغل دولتی، تولیدی و خدماتی را کنار این واقعیت 
قرار دهید که مردم این سامان، ظرف بیش از یک قرن گذشته با چنین 
مقطع  آن  در  موجود  وضع  به  حال  بودند.  گریبان  به  دست  مشکالتی 
زمانی، تفاوت مذهبی با مذهب غالب کشور، قرابت مذهبی و قومی با 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را اضافه کنید؛ طبیعی است که 
باور به عدم توجه و دیگری بودن در وطن و سرزمین مادری، انسان را 
به توجه به آن سوی ساحل خلیج فارس متمایل می کند!؟ موضوعی که 
در آن دوره )متاسفانه تاکنون( این فرصت را برای کشورهای عربستان و 
امارات جهت سرمایه گذاری به منظور تقویت و گسترش شکاف اجتماعی 
و تبدیل آن به بحران با تقویت نیروهای گریز از مرکز در این بخش از 

کشورمان رهنمون ساخته است. 
پس در بررسی اهداف و کارکردهای مناطق آزاد در آن دوره می توان 
نیم نگاهی به دغدغه های امنیتی و اجتماعی به منظور تغییر نگاه مردمان 

آن بخش از ایران عزیز به داخل کشور را نیز مورد توجه قرار داد.

نقاط قوت و قابل اصالح در طرح اصالح قانون مناطق آزاد
   نقاط قوت و وجه تمایز: 

اولین نقطه قوت، توجه به این واقعیت است که بعد از 27سال از انشاء، 
منظور  به  آن  اصالح  و  پایش  آزاد،  مناطق  قانون  اجرای  و  تصویب 
اقتصاد ملی و  راهبردی  از چنین  استفاده  مزایای  از  بیشتر  بهره برداری 

بین المللی در دوران جهانی شدن الزامی است. 
کردن  محدود  بحث،  مورد  پیشنهادی  طرح  مثبت  تمایز  وجه  دومین 
و  یکپارچه  محدوده  اعالم  به  جدید  آزاد  مناطق  قوانین  تصویب 
از  یکی  به  حاضر  حال  در  که  موضوعی  است؛  یکدیگر  از  غیرمنفصل 
نقاط ضعف و پاشنه آشیل برخی از مناطق آزاد کشور تبدیل شده است.

سومین وجه برتری این طرح که نقطه اوج آن ارزیابی می شود، تبصره 4 
الحاقی به ماده نخست قانون مناطق آزاد است که براساس آن، تامین 
مالی برای احداث و تکمیل زیرساخت های مناطق آزاد جدید بر دولت 
موظف  دولت  سالیانه  بودجه  قوانین  در  حال  عین  در  و  شده  تکلیف 
کلیه  به  زیرساخت ها  توسعه  و  تکمیل  جهت  مالی  منابع  تخصیص  به 

سازمان های مناطق آزاد شده است.
چهارمین تا هفتمین نقطه قوت این طرح را می توان از این قرار اعالم 
کرد: در تبصره 2 ماده 2 پیشنهادی، طراحان با عنایت به عدم همکاری 
برخی فرمانداران تصریح کرده اند که اختیارات فرماندار در مورد مصوبات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا در محدوده مناطق آزاد، به مدیر سازمان 

)منظور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل( واگذار می شود.
اخذ  مرجع  به  پیشنهادی  ماده،  همین  بند )پ(  در  قانونگذار  اینکه 
هزینه های بندری در محدوده مناطق آزاد توجه کرده، در عین حال که 
رسم موجود در تعامالت میان سازمان بنادر و مناطق آزاد می باشد، اما 

تعریف آن در قالب یک ماده قانونی، قابل تقدیر است. 
معتبر  و  داخلی  دانشگاه های  نمایندگی های  فعالیت  مجوز  بند )ث(،  در 
و  ذیربط  وزارتخانه های  اعالم  به  معطوف  آزاد  مناطق  در  خارجی 
مناطق  مابین  فی  اداری  بروکراسی  موضوعی  در  شده؛  آنها  تایید 
محورهای  از  یکی  به  بهداشت،  و  عالی  آموزش  وزارتخانه های  و  آزاد 
دانشگاهی  واحدهای  ایجاد  اجرای  مسیر  در  مطول  و  چالش برانگیز 

خارجی و بین المللی تبدیل شده است. 
بند )چ( نیز در قانون برنامه پنجم توسعه موجود می باشد، اینکه قانونگذار 

آن را در قالب یک بند قانونی دارای اهمیت کرده، قابل تقدیر است. 
   نقاط قابل اصالح در طرح پیشنهادی:

آزاد؛  مناطق  قانون  اول  ماده  به  اضافه شده  تبصره 4  در  اینکه  نخست 
معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مالیات و عوارض قانون مالیات بر 
ارزش افزوده لغو شده و در عین حال قانونگذار پیشنهاد کرده که معادل 
سهم آن در مناطق فاقد شهرداری در اختیار سازمان مدیریت قرار گیرد.
در این بند، یکی از ستون های اصلی جذب سرمایه گذار در مناطق آزاد 
ایران که معافیت های مالیاتی می باشد، از سوی طراحان لغو شده و بند 
تودیع  نافی  لغو،  مجوز  چراکه  می باشد؛  اول  بند  با  تناقض  در  نیز  دوم 

معادل سهم آن در مناطق فاقد شهرداری در مناطق آزاد است.
این نکته ظریف است در ماده 2  به  نیازمند اصالح، توجه  دومین مورد 
پیشنهادی، علی رغم توجه به ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، 
آن ماده بار دیگر تبیین شده، این در حالی است که این موارد در بند )الف( 

ماده قانونی موجود می باشد.
سومین نکته قابل اصالح اینکه؛ در بند )ب( ماده 2 اصالحی )که در واقع 
در ماده 15 قانون فعلی تصریح شده(، کاالهای تولید و پردازش شده در 
مناطق آزاد به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات 
داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و هنگام ورود به سایر 

نقاط کشور، صرفا از پرداخت حقوق ورودی معاف می شود.
در ماده سوم قانون پیشنهادی، ایجاد مناطق آزاد جدید را منوط به تایید 
مجلس شورای اسالمی کرده؛ این در حالی است که هم اکنون نیز در 

قالب تبصره 3 ماده اول قانون فعلی در حال اجرا است. 
چهارم  ماده  که  است  تلخ  واقعیت  این  نیز  اصالح  قابل  نکته  پنجمین 
طرح پیشنهادی، همان مصوبه مجلس دهم درخصوص انتقال و تحویل 
جایگاه قانونی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و 

دارایی می باشد که مع االسف باز تکرار شده است. 
ماده  آخرین  واقع  در  که  پیشنهادی  طرح  از  چهارم  ماده  درخصوص 
آیا  که  داد  قرار  تاکید  مورد  را  توضیح  این  باید  است،  شده  پیشنهاد 
آزاد  مناطق  با بخش خصوصی  تاکنون  قانونی  ماده  درخصوص همین 
که ظرف چهار سال گذشته در حوزه های تولیدی، مبادله کاالی، فعالیت 
مشکالت  با  مناطق  مختلف  حوزه های  در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
به  دست  مزبور  وزارتخانه  زیرمجموعه  نهادهای  سوی  از  عدیده ای 

گریبان بودند، گفت وگو و مذاکره ای صورت گرفته است؟
قرن  پایانی  سال  در  ایرانی  اندیشه ورزی  تاریخ  در  ماندگاری  جهت 

چهاردهم، به سمع و نظر نمایندگان محترم می رساند:
1( قانونگذاران محترم هنوز ماده اول قانون مناطق آزاد را تایید می کنند، 
یعنی کارویژه مناطق آزاد را امور زیربنایی، عمران و آبادانی می دانند؛ این 
در حالی است که به تجربه سه دهه گذشته که در قالب نهضت ترجمه 
در کشورمان، افزایش شبکه های اجتماعی و آشنایی مدیران کشورمان با 
زبان های انگلیسی، عربی، روسی و چینی؛ امکان دستیابی به منابع دست 
اول تحقیقاتی و عملکردی از تعریف و نقش مناطق آزاد در کشورهایی 
چون چین، امارات متحده عربی، ترکیه، عمان، هندوستان و کشورهای 
آسیای جنوب شرقی فراهم بوده است؛ در تعریفی که براساس آن مناطق 
و  توسعه همکاری های منطقه ای  از ساز و کارهای  به عنوان یکی  آزاد 

منطقه گرایی کشورها در نقاط جغرافیایی که از قابلیت دسترسی به آب های 
آزاد و یا قرابت جغرافیایی با چند کشور در مسیر کریدورهای بین المللی 
ایجاد زیرساخت های الزم  بر  تا عالوه  برخوردار می باشند، معنا می یابد؛ 
اقدام به جذب  و تسهیل و تسریع در فرآیندهای حمایتی و مشاوره ای، 
از  یکی  که  موضوعی  نمایند.  جدید  فناوری  و  سرمایه گذار  سرمایه، 
راهکارهای موفق در 5دهه گذشته در قالب ادبیات جهانی شدن و تشکیل 

بلوک بندی های منطقه ای قابل تحلیل و تفسیر می باشد.
در نتیجه مناطق آزاد، طرح عمرانی و یا توسعه ای نیست؛ بلکه مناطق 
آزاد الگویی از همکاری های منطقه ای و منطقه گرایی کشورها در دوران 
تحریم ها  با  ما  کشور  که  باشیم  داشته  توجه  باید  است.  شدن  جهانی 
بوده،  گریبان  به  دست  گذشته  سال های  ظرف  اقتصادی  محاصره  و 
برنامه توسعه  قانون  دائمی  احکام  اجرای مواد 65  راستای  نتیجه در  در 
می توان  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های   12 و   10 حتی  و  مواد 11 
از ظرفیت مناطق آزاد در دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم انداز 

توسعه کشور بهره برداری نمود. 
2( از مجموع 29ماده قانونی مناطق آزاد که از سال های 72 تاکنون دست 
کم سه مرحله اصالح و تکمیل را پشت سر گذاشته اند؛ مواد قانونی که 
مرتبط با فعالیت بانک های خارجی، بورس و معافیت مالیاتی می باشد، 
از سوی دیوان  قالب طرح شکوائیه ای  ارزشمند عزیزانی در  با مساعی 

عدالت اداری کشور لغو و از حیز انتفاع خارج گردیده است. 
 29 و   28  ،27  ،22  ،18  ،13  ،11 شماره های10،  به  قانونی  مواد   )3
در  همکار  ارگان های  و  نهادها  سوی  از  آزاد:  مناطق  فعلی  قانون  در 
)بانک  دارایی  اقتصادی و  امور  راه و شهرسازی،  وزارتخانه های کشور، 
مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، دارایی( با تفسیر به رأی در اجرای نص 
قانون، عدم تمکین از قانون، تالش به منظور اخالل در اجرا و بهره مندی 
مناطق آزاد و فعالین اقتصادی آن از مزیت های قانونی مناطق دست به 
گریبان است که الزمه توجه بیشتر از سوی قانونگذاران محترم مجلس 

شورای اسالمی و مرکز پژوهش های آن را مضاعف می کند.
4( چهارمین موضوع، ناظر بر این واقعیت است که اگر شهر فرودگاهی 
امام)ره( را به عنوان هشتمین منطقه آزاد کشور بپذیریم، تعداد نمایندگان 
که در حوزه انتخابی استانی آن عزیزان منطقه آزاد وجود دارد از عدد 110 
با فرصت ها و  نزدیک  آشنایی  امکان  از  نمایندگانی که  تجاوز می کند؛ 
چالش های مناطق آزاد برخوردار می باشند. در واقع آیا نمایندگان محترم 
به جز گزارش های واصله و تجربه حضور در مراکز خرید و تفرجگاه های 
مناطق آزاد، از واحدهای تولیدی و صنعتی حاضر در آنها بازدید به عمل 
آورده و یا با واحدهای تجاری و خدماتی حاضر در این مناطق به بحث 

و گفت وگو پرداخته اند. 
5( همچون تمامی پروژه های و طرح های توسعه ای کشور، امکان اقدام 
خالف قانون و شرع در مناطق آزاد نیز وجود دارد که راهکارهای قانونی 
تفحص،  و  تحقیق  اجرای طرح های  بازرسی،  سازمان  نظارت  همچون 
نهادهای امنیتی و قضایی جهت پایش امور موجود است؛ اما نمی توان از 
دالل بازی زمین در مناطق آزاد و نقاط همجوار آن که موجبات افزایش 
قیمت بی رویه زمین های مسکونی و غیرمسکونی شده و عرصه را برای 
ساکنین این منطقه و سرمایه گذاران واقعی تنگ نموده، چشم پوشی کرد. 
گذشته  سال های  مدیران  از  قابل توجهی  بخش  آشنایی  عدم  نمی توان 
و بعضا کنونی مناطق آزاد را از نقش، کارویژه و کارکرد مناطق آزاد در 
اقتصاد ملی، مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای کشورمان را کتمان کرد؛ 
موضوعی که اثرات مخرب خود را در فرآیند جذب سرمایه گذار داخلی و 

خارجی بیشتر نمایان کرده است. 
در عین حال می توان پروژه هایی در مناطق آزاد را نام برد که دستگاه های 
در  زیرساخت عمرانی  ایجاد  برای  قانونی  ادعای عدم مجوز  با  مسئول 
محدوده آن منطقه، اقدام به دریافت هزینه و فروش خدمات خود جهت 
نیز  آزاد  مناطق  که  حالی  در  نمودند؛  نظر  مورد  زیرساخت های  ایجاد 

بخشی از محدوده خدمات رسانی دولت محسوب می شود.
نکته قابل توجه دیگر، توجه به الگوی مدیریتی و حاکمیتی مناطق آزاد است 
که برخالف رویه متمرکز مدیریت کشور می باشد و مناطق آزاد به صورت 
خودگردان در یک محدوده جغرافیایی مشخص، اقدام به بازتولید نقش دولت 
در بخش های سرزمینی کوچکی از کشور می نمایند؛ چراکه در الگوی حال 
حاضر کشور که از قرن گذشته برجای مانده، تمام فرآیندهای تصمیم گیری، 

تصمیم سازی و اجرا، از سوی پایتخت نشینان عملیاتی می شود. 
قرار گرفته اند که  از کشورمان  نقاط جغرافیایی  آزاد در  وانگهی مناطق 
دارای اشتراکات قومی، فرهنگی و مذهبی با کشورهای همسایه بوده و 
از نقاط کمتر برخوردار کشورمان می باشد که از برنامه های توسعه کشور 
در دهه های گذشته عقب ماندند و این خالف اخالق اسالمی و تعهد 
قانونی است که نظام در قالب دولت و مجلس از تعهدات خود نسبت به 
اجرای تمام و کمال قانون استنکاف ورزیده و عدم اجرای آن را حواله به 

اتهاماتی چون مناطق آزاد مرکز قاچاق کشور است، نمایند.
در واقع عدم اجرای قانون از سوی نهاد مجری و ضامن قانون تفسیر 
قضایی  آرای  اخذ  آن،  اجرای  مسیر  در  ارگان ها  و  نهادها  سایر  به رأی 
علیه نص قوانین مناطق آزاد و واگرایی نهاد مسئول این امر در پیگیری 
به  ملی  اقتصاد  در  اخاللگر  و  قاچاقچی  اتهام  کردن  وارد  آن،  رفع  و 
و  دلسردی  برای  را  فضا  آیا  مناطق؛  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران 

فرار سرمایه گذاران باز نمی کند؟
مناطق آزاد انزلی و چابهار در نقاط تالقی ورودی و خروجی کریدورهای 
شمال-جنوب و حتی شرق و غرب قرار دارند، منطقه آزاد قشم در نقطه 
فوق استراتژیک تنگه هرمز قرار گرفته، کیش ایستاده بر بلندای خلیج 
همیشه فارس، اروند در جوار عراق و کویت عالوه بر خدمات رسانی به 
برخوردار  کشورها  این  با  منطقه ای  همکاری  قابلیت  الگوی  از  زائرین، 
به  ورود  و  ترکیه  قبال  در  ماکو  آزاد  مناطق  توسط  الگو  همین  و  بوده 
بازارهای اروپایی و ارس نسبت به بازارهای قفقاز و جنوب روسیه قابل 

احصا و دستیابی است.
به تعبیری آیا نمی توان در مناطق آزاد که در نقاط جمعیتی دور از پایتخت 
تمرین  و  خارجی  را جهت جذب سرمایه گذار  فرصتی  دارند،  قرار  کشور 
الگوهای فناوری خارجی و سپس تعمیم آن به داخل کشور مورد توجه قرار 
داد؟ آیا نمی توان معافیت های مالیاتی مناطق آزاد را از 20سال موجود به 
50سال افزایش داد؟ آیا نمی توان ساز و کار قانونی جهت فعالیت بانک، 
بیمه و بورس خارجی را در مورد مناطق آزاد به عنوان مولفه های اصلی در 
جذب هرگونه سرمایه گذار خارجی مورد تاکید و حمایت قرار داد؟ و توجه 
داشت که یکی از عوامل عدم دستیابی مناطق آزاد به اهداف خود، عدم 

اجرای قانون و مشوق های سرمایه گذاری خارجی است.
آیا نمی توان مناطق آزاد جنوب کشور را در تعامل هوشمند و هدفمند با 
کشورهایی چون کویت و عمان و حتی امارات متحده عربی و قطر به 
منظور بهره برداری از فرصت حضور سرمایه گذاران ایرانی در این کشورها 
بین المللی  ارزهای  قدرتمندترین  و  باثبات ترین  این اصل که  به  توجه  و 
در کشورهای مزبور داد و ستد می شود، قرار داد، تا جهت ارائه تصویری 
صحیح و واقعی و مقابله با پروژه ایران هراسی و شیعه  هراسی به کار برد؟
باید توجه داشت که  آزاد  بر صادرات در مناطق  واردات  اتهام غلبه  در 
به  معطوف  را  آزاد  مناطق  درآمدی  راهکارهای  مهم ترین  قانونگذار 
فروش زمین و یا اخذ عوارض در قالب سیف کاال که وابسته به واردات 

کاالهای مصرفی است، نموده!!؟ موضوعی که زمینه ساز افزایش واردات 
در این مناطق بوده؛ در واقع به دلیل عدم وجود منابع مالی جهت اجرای 
پروژه های زیرساختی و هزینه های جاری، مناطق آزاد مجبور به واردات 
خود  قانونی  وظایف  اجرای  منظور  به  مالی  منابع  جذب  جهت  بیشتر 

می باشند.
دفاتر  و  حضور  تعهد  از  کشورمان  هنوز  هفتاد  دهه  در  دیگر  سوی  از 
بود و مناطق  از شرکت های خارجی محروم  نمایندگی بخش عمده ای 
آزاد کیش، قشم و چابهار نخستین نقاط کشورمان بود که در آن شاهد 

حضور شرکت های خارجی برای حضور در بازار کشورمان بودیم. 
از یاد نبریم که نفس تسهیل گری در واردات می تواند به صادرات مجدد و 
ترانزیت کاال منجر شود و این به هنر مدیریتی و برنامه ریزی و ارتباطی 
ما ایرانیان باز می گردد که در منطقه آزاد جبل علی از دهه نود میالدی 
اشتراک  غیرقابل  مزیت  از  است  بایسته  نتیجه  در  شد.  محقق  تاکنون 
افزایش  نفع  به  آفریقا  و  اروپا  آسیا،  قاره های  ایران در مراودات  جایگاه 

قدرت بازدارندگی و پدافند غیرعامل کشورمان بهره مند شویم.

اصالح قانون مناطق آزاد بدون نظرخواهی از دبیرخانه 
شورایعالی

مجلس  رئیسه  هیات  به  32امضاء،  با  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  طرح 
اعالم وصول شد؛ طرحی که می تواند مقدمات محدودیت بیشتر برای 
سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی کشور را فراهم کند و استقالل بند و 
ایجاد  اقتصادی را برای  آزاد و ویژه  نیم بند دبیرخانه شورایعالی مناطق 
زیرسوال  مناطق  در  سرمایه گذاری  برای  بیشتر  مشوق های  و  مزیت 
ببرد؛ درست مثل طرح مجلس دهم که با تصمیم نمایندگان، دبیرخانه 
در عمل محدودیت های  و  رفت  اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه  شورایعالی 

مناطق آزاد و سرمایه گذاران مستقر در این مناطق بیشتر شد.
تجارت  مناطق ،  ساختاری  ضعف های  نقطه  آزاد،  مناطق  کژکارکردی 
فساد  مناسب،  زیرساخت های  نبود  مناطق،  مسلکی ، وسعت هکتارهای 
از  آزاد،  مناطق  در  صادرات  به  واردات  تبدیل  و  آزاد  مناطق  مدیران 
ایجاد  لزوم  جهت  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  گالیه های 

اصالح قانون مناطق آزاد توسط بهارستان نشین ها است.
باید اذعان داشت که اکثر امضاء کنندگان این طرح نه تنها از جزئیات، 
اما ظاهرا این طرح  از اهداف کلی این طرح نیز بی اطالع بودند؛  بلکه 
مجلس  به  ورود  از  پیش  که  می خورد  کلید  نمایندگانی  از  یکی  توسط 
هم نگاه منفی خود را نسبت به عملکرد مناطق آزاد داشته و حاال این 
طرح ممکن است با توجه به اینکه توسط عضو هیات رئیسه کمیسیون 
اقتصادی مجلس طرح می شود، بتواند نظر نهایی نمایندگان را جلب کند. 
گواه این ادعا آن است که 32نماینده بدون خواندن جزئیات، پای این 
را امضا کرده اند! طرحی که می توانست به صورت الیحه توسط  طرح 
از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه  با اعالم نظرخواهی  دولت و 
اقتصادی به مجلس برود، حاال توسط مجلس و نمایندگان جمع و جور 
می شود و این می تواند خطری جدی برای سرمایه گذاران و سخت شدن 
از  طرح  این  در  چراکه  باشد؛  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت  شرایط 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و کارشناسان اقتصادی اعالم نظرخواهی 

نشده است .
در ادامه، گفت وگوی اختصاصی ما با طراح »طرح اصالح قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد« و تنی چند از امضاءکنندگان این طرح را می خوانید.

 نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و 
طراح اصلی اصالح قانون مناطق آزاد:

لزوم تصحیح الگوی کارکرد مناطق آزاد
سیداحسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح 
این  اهداف  از  نشریه  با  گفت وگو  در  آزاد،  مناطق  قانون  اصالح  اصلی 
به  آزاد وارد و نسبت  به مناطق  انتقادات صریحی  طرح سخن گفت و 

کژکارکردی این مناطق گالیه کرد. 
خاندوزی در سخنانی گفت: مناطق آزاد یکی از تدابیری هستند که از 
بخش های  در  خدمات  و  کاال  تولید، صادرات  تشویق  برای  دهه 1970 
امتیازات  جهت  از  و  کردند  پیدا  رواج  اقتصادی  سرزمین  از  مشخصی 
ویژه ازجمله معافیت های مالیاتی یا مشوق های سرمایه گذاری و قوانین 
برخوردار  و...  بیمه  بانکداری و  امور  نیروی کار ،  استخدام  برای  ساده تر 
خیلی  تجربه ای  دنیا  کشورهای  از  برخی  در  که  شدند  موجب  هستند، 

خوبی از مناطق آزاد کسب شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ایران از سال 1372 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به تصویب رسید و تا به 
امروز هم 7منطقه تجاری- صنعتی در کشور دایر شد ؛ البته در این مدت 
تالش های بیشتری برای ایجاد 8منطقه دیگر صورت گرفت که هنوز از 

جهت قانونی به نتیجه نرسیده است .
وی افزود: اما بررسی تجربه  27ساله مناطق آزاد در کشور نشان می دهد 
که با توجه به شاخص های مختلفی اعم از میزان صادرات در مقایسه 
با واردات ، مناطق آزاد نتوانستند به اهداف تولیدی و صادراتی مطلوبی 

دسترسی پیدا کنند و صرفا تنها به واسطه معافیت و مزیت هایی که ذکر 
آنها شکل  در  تجارت مسلکی  رونق عمدتا  شد، موجب شدند که یک 
بگیرد و به جهت اینکه کامال هم از قواعد سرزمین اصلی متمایز هستند، 
بخش هایی از فعالین اقتصادی تصمیم گرفتند که محل فعالیت خود را 

از سرزمین اصلی به مناطق آزاد منتقل کنند . 
اما ثمره عدم طراحی درست عملکرد مناطق  ادامه گفت:  خاندوزی در 
ایرادات  این شده که به جهت دروازه واردات و حتی قاچاق کاال،  آزاد 
سال های  طی  در  و  شده  وارد  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  به  زیادی 
مختلف علی رغم نقدهایی که مکررا مطرح است و کارشناسان و بسیاری 
از مقامات سیاستگذار نیز به کژکارکردی مناطق آزاد ایران اذعان دارند، 

اما اقدام متناسبی برای اصالح معماری مناطق آزاد ایجاد نشده است.
قانون مناطق  لزوم اصالح  به  اقتصادی مجلس  نائب رئیس کمیسیون 
آزاد اشاره کرد و تصریح نمود: طرحی که اخیرا در مجلس یازدهم اعالم 
وصول شده، با هدف این است که نقطه ضعف های ساختاری مناطق آزاد 
به نحوی تصحیح شود تا عملکرد مناطق آزاد بیش از آنکه جهت گیری 
تجارت مسلکی داشته باشند و به دروازه واردات تبدیل شوند و یا امکان 
ایجاد منافذ قاچاق کاال در آنها شکل بگیرد، تبدیل به مناطق موثری 

برای تولید و صادرات کاال باشند. 
وی افزود: برای انجام این کار، در طرح پیشنهادی مجلس چند آیتم و 
ویژگی به مناطق آزاد تجاری اضافه شده که اگر مورد تصویب مجلس 
شورای اسالمی قرار بگیرد، موجب می شود اوال وسعت مناطق به لحاظ 
جغرافیایی محصور و محدود شود و در تمام دروازه  های ورود و خروج 
مناطق آزاد گمرک جمهوری اسالمی ایران مستقر باشد تا بهانه ای برای 

ورود و خروج کاالی قاچاق از مناطق آزاد دیگر وجود نداشته باشد.  
خاندوزی گفت: این مسئله مستلزم آن است که از لحاظ جغرافیایی آن 
منطقه قابلیت محصور شدن داشته باشد. این قابلیت به دو شکل می تواند 
ابراز شود، یک محصور شدن طبیعی که در مورد جزیره قشم و کیش اتفاق 
می افتد و در واقع این مناطق به صورت طبیعی محصور هستند، اما با این 
وجود باید در تمام درگاه های ورود و خروج این مناطق، گمرک جمهوری 
اسالمی ایران مستقر شود. ضمن اینکه شیوه دوم محصور شدن، مصنوعی 
آزاد  منطقه  اطراف  تمام محیط  است که  این  آن هم مستلزم  است که 
قابلیت حصار و یا فنس کشی داشته باشد و این با فلسفه ای که منطقه آزاد 
با وسعت هزار هکتار ایجاد کنیم، ناسازگار است؛ بنابراین یکی از لوازم قابل 

کنترل شدن مناطق آزاد، محدود شدن وسعت مناطق است.
دنیا  همه  در  کرد:  خاطرنشان  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  اصلی  طراح 
مناطق آزاد موفقی که وجود دارند، بیش از 5هزار هکتار وسعت ندارند. 

اینگونه  آزاد اضافه شود،  قانون مناطق  به  باید  را که  وی، ویژگی دوم 
توضیح داد: مناطق آزاد به جهت اینکه مزیت تولید و صادرات پیدا کنند و 
در آن تجارت مسلکی و خرده فروشی های رایج شکل نگیرد، باید برون 
آزاد  منطقه  در  روستایی  و  واقع شهر  به  باشند؛  مناطق سکونتگاهی  از 
قرار نگیرد. این مسئله کمک می کند به اینکه ارزشمند شدن زمین های 

مناطق آزاد موجب افزایش قیمت شهرها و روستاها نشود . 
که  سومی  اتفاق  درخصوص  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نائب 
باید در مورد منطقه آزاد رخ دهد، گفت: نظام درآمدی سازمان منطقه آزاد 

باید نظام درآمدی مبتنی بر خدمات تولیدی و صادراتی باشد . 
وی افزود: اکنون بخش زیادی از درآمد سازمان منطقه آزاد از محل فروش 
اراضی آن منطقه و یا از محل  پالک های خودروهای خارجی و امثال 
آن تامین می شود که در طرح پیشنهادی مجلس این دست درآمدهای 
وصولی حذف می شوند و جایگزین آن منابع درآمدی دیگری دیده می شود 
و اساسا زمانی قابلیت شروع به کار به عنوان منطقه آزاد را دارد که دولت و 
بخش خصوصی ابتدا هزینه زیرساختی را در انجام انجام داده باشد. بنابراین 
زیرساخت های متناسب اعم از زیرساخت هایی که متناسب با بخش تولیدی  
و زیرساخت های عمومی مثل بندرگاه و فرودگاه و موارد مشابه را ایجاد 
کرده باشند و بعد از آن است که مناطق آزاد می تواند یک اسم با مسمی 

تلقی شود و تنها بر روی کاغذ منطقه آزاد باقی نماند.
ویژه  و  آزاد  منطقه  قانون  در  اتفاقات  دست  این  کرد:  اظهار  خاندوزی 
خوشایند نیست و امید می رود که در عین تحقق اهداف توسعه منطقه ای، 

هیچکدام از اهداف توسعه اقتصاد ملی خدشه دار نشود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: باید تاکید داشت که 
مدل پیشین منطقه آزاد مستلزم یک نوع تعارض بین توسعه ملی و توسعه 
منطقه ای بوده؛ یعنی بهای افزایش رونق در منطقه آزاد این بود که بخش 
دیگری از رونق در مناطق همجوار منطقه آزاد یا بخش های دیگر از اقتصاد 
که از طریق تولید کاالی داخلی ارتزاق می کردند، به قیمت ایجاد رونق در 
منطقه آزاد دچار رکود و کسادی شوند. اما اگر این طرح بتواند رونق منطقه ای 
هم راستا با رونق تولید در سایر بخش ها ایجاد نماید و بهانه ای برای واردات 
و قاچاق کاال فراهم نکند و مشوق ها صرفا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
اصابت کند، موجب می شود که رونق عمومی و منطقه ای هم راستا شود و از 

تعارضی که عرض کردم، بیرون آید.
این است که  نیز  آزاد  از شواهد کژکارکردی مناطق  ادامه داد: یکی  وی 
اهداف صادراتی یعنی سهمی که مناطق آزاد در صادرات کشور دارند، بسیار 

بسیار کمتر از سهمی است که در مبادی وارداتی کشور ایفا می کنند؛ بنابراین 
تبدیل به سکوی وارداتی شدند و به لحاظ توزیع منابع داخلی هم همیشه با 
رانت ها و فسادهایی همراه بودند . با نگاه کردن به فهرست مدیران مناطق 
آزاد که بعد از مدتی علیه آنها پرونده های قضایی مفاسد اقتصادی تشکیل 
شده و یا اساسا در حین تصدی گری مدیریت یک منطقه آزاد دستگیر و 
اینها گویای این است که نه در سطح  راهی مراجع قضایی شدند، همه 
کالن اقتصادی و نه در سطح مدیریتی خرد منطقه ای، مناطق آزاد ما الگوی 
بهینه ای نیستند. لذا طراحان این طرح در مجلس معتقدند که به جای آنکه 
با اساس مناطق آزاد مخالفت صورت بگیرد، تصحیح الگوی کارکرد مناطق 
صورت گیرد تا حتی مناطقی که بعدا به الگوی هفتگانه مناطق آزاد اضافه 

خواهند شد، بیشتر قابلیت کمک به تولید کشور داشته باشند.
به دنبال محدودیت  این طرح  آیا  این سوال که  به  پاسخ  خاندوزی در 
برای سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی است؛ چراکه این موضوع موجب 
تاکید کنم  باید  اظهار داشت:  آزاد شده است،  نگرانی مسئولین مناطق 
که این طرح تعرض و اختاللی در مسیر مشوق ها و معافیت های قانونی 
مناطق آزاد ایجاد نمی کند. قرار نیست هیچ کدام از معافیت ها کم شود و 

یا اینکه مشوق ها برداشته شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنان مناطق 
این  اما  کرد،  خواهند  عمل  پیشین  معافیت های  و  مشوق ها  با  آزاد 
و  تولیدی  فعالیت های  در  که  می یابد  اختصاص  کسانی  به  مشوق ها 
از فعاالن  آزاد مشغول هستند. به عبارت دیگر برخی  صادراتی مناطق 
اقتصادی که از ثبت شرکت خود در مناطق آزاد صرفا برای بهره گیری از 
معافیت مالیاتی بهره می بردند اما هیچ تولیدی در آن منطقه آزاد صورت 

نمی دادند، حتما این مشوق ها مشمول آنها نخواهد شد. 
وی ادامه داد: ما صدها شرکت اقتصادی داریم که در یکی دو تا از برج های 
منطقه آزاد کیش ثبت هستند، اما هیچ فعالیت اقتصادی در آنجا ندارند و فقط 
از ثبت در منطقه آزاد استفاده می کنند؛ لذا برای مشمول قرار گرفتن معافیت 
مالیاتی، شرکت خود را در منطقه آزاد ثبت می کنند . در این طرح، این دست 
فعاالن اقتصادی که از قانون منطقه آزاد برای سایر اغراض مثل فرار مالیاتی 
استفاده می کردند، حتما نباید مشمول حمایت قانونگذار قرار بگیرند. اما در 
مورد کسانی که فعالیت اقتصادی واقعی در بخش های منطقه آزاد دارند، هیچ 
خللی در مشوق ها و حمایت وارد نمی شود. انتظار می رود دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد به جهت اینکه از زیر فشار انتقادهای بزرگی که نسبت به عملکرد 
مناطق آزاد وجود دارد، از این به بعد نسبت به تقاضاهای مختلفی که نسبت 
به ایجاد مناطق آزاد وجود دارد، از قانون جدید استفاده کند تا تقاضای نمایشی 
را به تقاضاهای کامال واقعی تبدیل کند. لذا باید از تغییر قانون استقبال کند، به 
جهت اینکه اگر زیرساخت ها در منطقه ای فراهم نباشد، زین پس قانونا ایجاد 
منطقه آزاد تا زمانی که واقعا در آن منطقه زیرساخت کار تولیدی و اقتصادی 

فراهم شود، امکان پذیر نیست.
خاندوزی تاکید کرد: مسئله محصور بودن و استقرار گمرکات، بسیاری 
از نقدهایی که درباره واردات و قاچاق بی رویه مطرح است را کنار خواهد 
به  نسبت  انتقادات  چشمگیری  طور  به  بلندمدت  در  بنابراین  گذاشت. 
دبیرخانه کاهش پیدا می کند و اجازه می دهد که این قطار در ریل صحیح 

خود حرکت کند. 
وی افزود: توقع ما به عنوان طراحان این طرح در مجلس این است که 
دبیرخانه با آغوش باز این تصحیح الگو را نه تنها بپذیرد، بلکه کمک کند 
در کمیسیون و صحن علنی رای بیاورد؛ چراکه بزرگترین منتفع این اقدام 

اقتصادی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در 
اصالحیه موجود، به ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور و بند 11 منشور 
اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری توجه شده است، تصریح کرد: اساسا 
غرض محوری و دال مرکزی اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، 
همین بند 11 سیاست کل اقتصاد مقاومتی است؛ به طوری که در آنجا 
تصریح شده توسعه عمل مناطق آزاد باید به نحوی باشد که تولید، صادرات 
و انتقال فناوری به کشور کمک کند. در واقع مفهوم مخالف بند 11 سیاست 
کل اقتصاد مقاومتی این است که توسعه مناطق آزاد نباید منجر به تولید و 
صادرات و انتقال فناوری به کشور شود . در این هدفی که در پشت اصالح 
قانون سال 72 پیگیری می شود، ما اتفاقا به عنوان طراحان گمان می کنیم 
که اگر این اصالح ساختار صورت بگیرد، حتی دلسوزان اقتصاد ایران و 
کسانی که دغدغه حمایت از تولید داخل را دارند، به جای آنکه با مناطق 
آزاد مخالفت کنند، بعد از اصالح، متمایل خواهند شد که از توسعه حتی 
کمی مناطق آزاد نیز دفاع کنند؛ زیرا کژکارکردهایی که به خاطر رانت ها و 
تبدیل شدن به درگاه واردات ایجاد می شود، تا حد زیادی بعد از این مصوبه 
مهار خواهد شد. بنابراین به بند یازده توجه شده و هم انتظار می رود که 
در آینده صف حامیان مناطق آزاد بیش از حامیان مناطق آزاد سنتی باشد.

خاندوزی در پاسخ به اینکه در این طرح از کدام الگوی جهانی استفاده شده 
است، اذعان نمود: تقریبا می توان گفت کشورهایی که تجربه هایشان در 
دسترس بوده و توسط مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته 
است، همه آنها آیتم های مشابه چیزی که در محتوای این طرح وجود دارد 
را در نظر گرفتند؛ البته ما یک الگو در مورد مناطق آزاد نداریم، اما الگوی 
غالب، تمرکز مشوق ها بر فعالیت های اقتصادی است که منجر به تولید و 
صاردات از منطقه آزاد می شود و اتفاقا می توان گفت نمونه مشابهی برای 
برخی از مدل های معیوب مناطق آزاد خودمان در دنیا وجود ندارد. فرض 
کنید ما در منطقه آزاد ارس 4لکه منفصل به لحاظ جغرافیایی با مساحتی 
بیش از 500هکتار را تحت عنوان منطقه آزاد ایجاد کنیم؛ این موضوع تقریبا 
بی سابقه است یا در این الیحه ای که مجلس دهم متاسفانه تصویب کرد و 
اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر رای گیری است، منطقه آزاد 
سرخس و دوغارون مورد پیشنهاد دولت و مجلس بوده است، این در حالیست 
که اساسا منطقه دوغارون 120کیلومتر با منطقه سرخس فاصله دارد! در واقع 
دوغارون یک منطقه دیگر است و به وضوح فاقد هرگونه استراکچر برای 
فعالیت تولیدی و اقتصادی است؛ یعنی نه در واقع  خطوط ریل ملی ما متصل 
به دوغارون و مرز شرقی کشور است، نه فرودگاه های تجاری قابل اتکایی 
وجود دارد؛ این منطقه به لحاظ بندری، در حاشیه دریا و خلیج قرار ندارد و 
فاقد هر ویژگی است که هر منطقه آزادی در دنیا ممکن است براساس آن 
ایجاد شود . امیدواریم بعد از اصالح این قانون، امکان ایجاد مناطق بدون آنکه 
فاقد ویژگی هایی که یک منطقه مولد تولید و صادرات باشد، به حداقل برسد. 
شاید درست باشد که همین محدودیت موجب نارضایتی برخی شود، اما اگر 
منافع ملی اقتصادی را لحاظ کنیم، به نظر می رسد این اصالح در بلندمدت 

حتما به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.
قانون  اصالح  اصلی  طراح  و  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نائب 
مناطق آزاد در پایان در پاسخ به اینکه طرح در چه مرحله ای است، گفت: 
تازه اعالم وصول شود و بناست در کمیسیون اقتصادی بررسی شود و 

البته که تازه اول راه است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی:
ایجاد محدودیت در زمینه واردات بی رویه

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی  علی اصغر عنابستانی، 
به  نسبت  که  بود  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  طرح  امضاء کنندگان  از  و 

همکارانش اطالعات بیشتری از اهداف این طرح داشت.

عنابستانی در سخنانی گفت: ما معتقدیم که هدف اصلی مناطق آزاد در 
به  تبدیل  آنکه  برای  را  آزاد  منطقه  ما  است.  نشده  محقق  فعلی  شرایط 
پایانه های صادراتی کشور شوند و بتوانند براساس دانش فنی و مواد اولیه ای 
که از خارج به کشور می آید، تولید و به تبع آن صادرات انجام بگیرد، تاسیس 
نمودیم. اما عیان است که این اتفاق با وجود سال های طوالنی که از عمر 
مناطق آزاد گذشته، نیفتاده است و هدف اصلی که مناطق آزاد باید پایانه تولید 
و صادرات باشد، محقق نشده؛ اما تبدیل به پایانه واردات کشور شده است. لذا 
این روند باید اصالح شود؛ از آن طرف هم متاسفانه ضوابطی که در منطقه 
آزاد داریم باعث شده که مقداری گستره مناطق آزاد را بدون ضابطه ، حساب 

و کتاب و بدون بررسی دقیق نیازهای کشور به شدت افزایش دادیم. 
وی ادامه داد: وسعت و گستره مناطق آزاد کشور ما به شدت زیاد است؛ 
بعضا یک منطقه آزاد ما به اندازه همه مناطق آزاد کشورهای پیشرفته 
و  دنبال  را  آن  باید  که  است  اصلی  نقض غرض  واقع  در  این  و  است 
اصالح می کردیم. اینکه این امکان وجود دارد که در مناطق آزاد خرده 
فروشی های داخلی صورت گیرد، باعث همین بی ضابطه گری ها شده که 

مناطق آزاد را از هدف خود دور کرده است . 
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس به دنبال این است که مناطق آزاد را 
به شکلی ضابطه مند کند تا این مناطق به هدف اصلی تشکیل شان که در 
دنیا همه دنبالش هستند، برساند . در مناطق آزاد باید پایانه تولید و صادرات 
شکل بگیرد؛ پایانه ای که امکان تولید در آن خیلی راحت باشد،  منتسب به 
ضوابط و قوانین دست و پاگیر داخلی نباشد، امکان استفاده از دانش فنی 
دنیا و جهان راحت باشد و در نهایت امکان ورود لوازم قطعات مصرفی 
خارجی نیز صورت بگیرد تا به همین مقدار بحث صادرات شکل گیرد . 
به همین دلیل در ضوابطی که جدید خواهد بود و طرحی که دوستان در 
مجلس ارائه دادند و بنده هم تایید و امضا کردم، به دنبال این هستیم که 
از مناطق آزاد امکان واردات به ویژه واردات جزئی را بگیریم، مثل مناطق 
تجاری و ویژه که اهالی سرزمین اصلی نمی توانند کاالی خرد بخرند؛ اما 
متاسفانه شاهدیم که در منطقه آزاد این موضوع امکان پذیر و شدنی است 
و باعث شده که فضای منطقه براساس واردات کاال باشد و در واقع با 
این روند، منطقه آزادی که هدفش گستره تولید و صادرات ارزآوری برای 
کشور است را به فراموشی سپردیم. لذا اصالحاتی که در این طرح است به 

صورت کلی محدود کردن شرایط برای واردات است .
وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح به دنبال ایجاد محدودیت 
برای سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی است، گفت: خیر؛ اگر محدودیتی 
هم به وجود بیاید، در همین زمینه واردات بی رویه است. منطقه آزادی 
چیستی  اصال  که  حالی  در  می دهیم  گسترش  هکتار  هزار  پانصد  تا  را 
فلسفه اش را نمی دانیم! قطعا این محدودیت ها مدنظر خواهد بود. مناطق 
آزاد متاسفانه به مناطق داللی ملک و زمین تبدیل شده اند و برای مردم 
آزاد  مناطق  از  ما هدفمان  دردسر درست کرده اند.  منطقه هم  اهالی  و 
این روند نبوده، بلکه قرار بود در این مناطق به قدری میدان را باز کنیم 
که هرگونه دانش فنی و مواد اولیه مورد نیاز بدون محدودیت داخلی، 
بروکراسی اداری، عوارض و مالیات و گرفتاری تامین اجتماعی وارد و از 
دانش و فناوری دنیا استفاده شود تا در نهایت تولید شکل بگیرد. همه 
قوانین  به  ما مقید  بانک ها و شرکت هایی که در داخل سرزمین  افراد، 
خاص هستند، قرار شد در مناطق آزاد ، آزاد باشند و بتوانند کار کنند؛ این 
موضوع به صورت خودکار خوب است؛ ما به اینها که اصل منطقه آزاد 
است، تعرضی نخواهیم کرد. آن چیزی که باید محدود شود این است 
که چرا منطقه آزاد ما باید تبدیل به پایانه واردات بی رویه و بدون حساب 
کاالی  واردات  پایانه  به  تبدیل  ما  آزاد  منطقه  چرا  کاال شود؟  کتاب  و 

چمدانی گردد؟ چرا به تولید مملکت لطمه می زنیم؟ 
عنابستانی در ادامه اظهار داشت:  آنقدر کاالی چمدانی از منطقه آزاد وارد 
می شود که خاصیت گمرک را در جمهوری اسالمی که نقش تنظیم گر 
بازار برای حمایت از تولید داخلی را دارد، از بین می برد و این واقعیت 
است که امروز گمرکات ما دیگر خاصیت خودشان را ندارند . این در حالی 
داخلی  کاالی  جایی  اگر  هستند؛  تنظیم گر  گمرکات  دنیا  در  که  است 
امکان تنظیم بازار را دارد، بالفاصله گمرک عوارضش را به حدی باال 
کار  این  آزاد  مناطق  اما  شود؛  حمایت  داخلی  تولیدکننده  از  که  می برد 
را نقض غرض کرده اند. لذا ما باید اینها را اصالح کنیم و اصالح این 
اتفاقا در  موضوع لطمه ای به اصل هدفگذاری مناطق آزاد نخواهد زد؛ 

مسیر هدفگذاری مناطق آزاد هم خواهد بود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال 
وجود  به  مشکلی  سرمایه گذاران  برای  اجرا،  از  بعد  اصالحیه  این  که 

نمی آورد، تاکید کرد: قطعا مشکلی به وجود نخواهد آورد. 
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا از مشکالت سرمایه گذاران 
و فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور آگاهی دارید، اظهار نمود: در حوزه 
انتخابیه بنده مناطق آزاد نیست؛ من در منطقه ویژه اقتصادی فعالیت دارم 
که آن هم هشت، نه سال است که راه نیفتاده؛ اما تا حدودی به مشکالت 
سرمایه گذاران آگاه هستم، زیرا من مدیرعامل شرکت شهاب خودرو بودم 
و از این طریق با مناطق آزاد سر و کار داشتم. ضمن اینکه بنا داشتیم 
در چابهار اقداماتی انجام دهیم و در این منطقه سرمایه گذاری از طرف 
آستان قدس رضوی و شرکت شهاب خودرو انجام دهیم؛ لذا گرفتاری های 

سرمایه گذاران و مناطق آزاد را به صورت عملی در جریانش قرار گرفتم. 
این نماینده مجلس افزود: بخش عمده ای از مشکل، مشکل نوع عمل 
ما در مناطق آزاد است که آنچه انجام می دهیم، با آنچه در قانون است و 
با آنچه که هدف اولیه ما از ایجاد مناطق آزاد بوده، تفاوت دارد. یعنی در 
واقع بخشی از مشکالت که سرمایه گذاران در منطقه آزاد دارند، ربطی 
به قانون ندارد؛ یعنی بحث های حمایتی است که در قانون وجود دارد، 
انجام نمی دهد و  آزاد  اما متاسفانه دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق 
خبری هم از زیرساخت هایی که باید شکل بگیرد، نیست. اینها ربطی به 
قانون ندارد، بلکه به مسئولیت های عادی دولت ها برمی گردد که یا کم 
توجه است و یا اینکه اولویت اهمیتش نیست و یا اینکه منابعش محدود 
امروز  مشکالت  از  زیادی  بخش  می شود  احساس  حال  هر  به  است. 
جایی  هر  نیست، ضمنا  قانون  با  مرتبط  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران 
باید اصالح گردد، قطع به  احساس شود که به نفع سرمایه گذار قانون 

یقین  در این باب نیز ما در مجلس اقدام خواهیم نمود. 
امتیازاتی  بخش هایی  در  آزاد  مناطق  قانون  گفت:  ادامه  در  عنابستانی 
اقتصادی  فعال  از  راستا  این  در  باید  و  کرده  ایجاد  سرمایه گذار  برای 
حمایت شود و دولت هم موظف است که آن قانون را اجرا کند، اما در 
واقع این موضوع تحقق پیدا نمی کند و دولت هم متاسفانه از این قانون 
سوء استفاده هایی کرده که در پی آن سوء استفاده، منطقه آزاد را به منطقه 
دالل بازی زمین تبدیل نموده و این موضوعات همان چیزی است که 
باب  این  ما در مجلس حتما در  دارد و  به اصالح  نیاز  و  غلط می باشد 
دولت را مجاب می کنیم که به امتیازات و تعهداتی که به سرمایه گذاران 

و فعالین اقتصادی دارد، عمل کند.
آزاد  مناطق  افزایش  الیحه  به  طرح  این  نگاه  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
جدید چیست، اظهار کرد: اگر قرار باشد مناطق آزاد را با همین رویه که 
االن جلو بردیم، افزایش دهیم؛ باید بگویم که  نگاه مجلس فعلی نسبت 
اینکه هم قانون و هم رویه  به افزایش مناطق آزاد مثبت نیست. مگر 
عمل برای قانون را اصالح کنیم تا به شرایط مناسبی برسیم؛ آن وقت 

می توانیم حرف از افزایش گستره مناطق آزاد بزنیم.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال 
که آیا در اصالحیه موجود، به ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور و بند 11 
تصریح  است،  شده  توجه  رهبری  معظم  مقام  مقاومتی  اقتصاد  منشور 
نمود: اصل حرف ما همین است؛ ما باید از ظرفیت و فرصت مناطق آزاد 

در کشور استفاده کنیم؛ اما تاکنون استفاده بهینه نشده است . 
عنابستانی ادامه داد: ما مرتب مناطق آزاد را گسترش دادیم، در حالی که بعضی از 
مناطق فعلی  هم هیچ تاثیری در اقتصاد منطقه نداشتند؛ به جز تاثیر منفی در جهت 
تورم ، گرانی، زمین بازی و... لذا ما باید به سمت استفاده بهینه از مناطق آزاد برویم و 
دغدغه ای که رهبری، ما و مردم داریم، همین است. مناطق آزاد ما در حال حاضر 
تبدیل شده به صرف مناطق واردات کاال و در بعضی جاها مثل اروند صادرات 
کاالی خرده فروشی بدون اینکه عوارض گمرکی هم بگیریم، انجام می شود؛ یعنی 
ما کاالیی که مورد نیاز کشورمان است، بدون هیچ ضابطه مشخصی به خارج و 
کشور همسایه می دهیم. لذا این روند باید اصالح شود و ما باید به شکلی اصالح 
کنیم که مناطق آزاد نقش گمرکات را ضعیف نکند و تسهیل گری کامل در حوزه 

تولید و ورود دانش فنی و سرمایه خارجی صورت بگیرد.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی:

لزوم اعالم نظر از دبیرخانه برای اصالح قانون مناطق آزاد
محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  نجم آبادی ، عضو  محبی  بهروز 
مجلس شورای اسالمی نیز از دیگر امضاء کنندگان طرح اصالح قانون 

مناطق آزاد است.  
به گفته او، در این تصمیم گیری می بایست از دبیرخانه شورایعالی مناطق 
اصالح  آن، طرح  از  بعد  و  نظر می شد  اعالم  مربوطه  و مسئوالن  آزاد 

قانون مناطق آزاد نهایی و به هیات رئیسه اعالم وصول می گردید.
نجم آبادی تاکید کرد: یکی از مطالب و نقد جدی که درخصوص مناطق 
آزاد وجود دارد، این است که این مناطق به کریدور قاچاق کاال و واردات 

کاالی غیرضروری تبدیل شده اند . 
تا  می کنند  تالش  مجلس  در  طرح،  این  طراحان  نظر  به  افزود:  وی 
قرار  توجه  مورد  آزاد  مناطق  بحث  در  باید  و  دارد  وجود  که  اشکاالتی 
و  مناطق  در ورود و خروج  استقرار گمرک  واقع  در  گیرد، مرتفع شود. 
اینکه بررسی و دقت بیشتری در ایجاد محدودیت ها در این مسیر باید 

ایجاد شود، از موضوعات اصلی این طرح است.  
اسالمی  شورای  مجلس  محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
گفت: یکی بحث محدودیت وسعت و دوری از مناطق روستایی و شهری 
است؛ از این جهت که جلوی سوء استفاده از ارزش افزوده برای زمین ها 

و امالک پیرامونی گرفته شود . 
نجم آبادی ادامه داد: اینکه افراد به منطقه ای می روند و می بینیم بعدا اتفاقاتی 
می افتد و عده ای واسطه پیدا می شوند و از آن شرایط و فرصت ها بیشتر 
سوء استفاده می برند، مجلس را ملزم به ایجاد یکسری محدودیت ها برای 
جلوگیری از سوء استفاده ها می کند. لذا مجلس دنبال این است که مناطق 
آزاد بیشتر خروجی واردات لوازم ضروری و صادرات تولیدات برآمده از زنجیره 
ارزش و کاالهای فرآوری شده، شود و در واقع بحث ایجاد اشتغال مولد در 
این طرح مطرح است. اینکه زمینه سازی کنیم تا اقتصادمان به یک توانمندی 
برسد، مبتنی بر تولید و تجارت و احتراز از هرگونه واسطه گری، از موضوعات 

اصلی و مهم طرح جدید است . 
این نماینده اظهار داشت: به گونه ای حرکت نکنیم که با سفته بازی و 
مسائلی از این دست مثل ایجاد ارزش افزوده برای زمین ، دست واسطه ها 
اقداماتی که گاهی سوء استفاده می شود و عده ای سود کالنی  برای  را 
ضربه  مولد  اشتغال  و  تولید  به  نهایتا  و  می کنند  ایجاد  خودشان  برای 

می زنند، باز بگذاریم. 
وی افزود: ما معتقدیم مناطق آزاد باید خارج از قوانین دست و پاگیر اداری، 
مبتنی بر معافیت ها و ارزش هایی که مناطق آزاد در جهش تولید دارند، سهم 
خودشان را بپردازند. مجلس هم به دنبال این است که مواردی اینچنینی 
ایجاد کند و این طرح هم تالشش این است که جایگاه واقعی مناطق آزاد را 

در کمک به اشتغال مولد در کشور و جهش تولید به دست آورد. 
نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوال هایی 
مبنی بر اینکه که آیا این طرح شرایط سرمایه گذاری را برای فعالین اقتصادی 
سخت می کند و آیا این احتمال وجود دارد که مزیت ها و مشوق های قانونی 
بیش از آنچه که هست، کم شود؛ تصریح کرد: این طرح هنوز خام است 
و تا به مجلس بیاید، در تک تک بندها و تبصره  ها بحث خواهد شد . قطعا 
مجموعه ای که در مجلس هستند، گوش شنوا برای دل نگرانی های مناطق 
آزاد و دبیرخانه دارند و آنها می توانند به نمایندگان و کمیسیون های اقتصادی 
و فراکسیون مناطق آزاد دغدغه هایشان را انعکاس دهند و مطالبشان را طرح 

کنند تا با هم به یک تفاهم و نتیجه مطلوب تری دست پیدا کنیم .
از دبیرخانه  نجم آبادی در پاسخ به این گالیه که وقتی در طرح موضوع، 
 نظرخواهی نشده، چطور می شود درخصوص بندها و مواد این طرح از دبیرخانه 
کمک گرفته شود، اذعان نمود: معموال وقتی دوستان می خواهند طرح را نهایی 
کنند، حتما بایستی از مرکز پژوهش های مجلس، از خود دولت و دوستان 
مناطق آزاد دعوت به عمل آورند. نمی شود بدون در نظر گرفتن کسانی که 

خودشان در خط مقدم این موضوع هستند، تصمیم منفعالنه بگیرند.
وی در پاسخ به اینکه شما کدام مناطق آزاد کشور را از نزدیک دیده اید، 
گفت: متاسفانه خیلی در مناطق آزاد حضور نداشتم و صرفا منطقه ویژه 
اقتصادی سبزوار را داریم که اکنون پیگیر مجوزهایش هستیم و هنوز 

هم افتتاح نشده است. 
نماینده مردم سبزه وار در مجلس شورای اسالمی در رابطه با نگاه این طرح 
نسبت به الیحه افزایش مناطق آزاد، اظهار داشت: در این طرح اعالم شده 
که تا پایان تصمیمات نهایی، دیگر افزایش مناطق آزاد صورت  نگیرد. در 
فلسفه وجودی مناطق آزاد هم لزومی وجود ندارد که مناطق را افزایش 
دهیم؛ مناطقی که اکنون وجود دارند هم خیلی غیرفعال هستند؛ اگر آنها 
را به ریل برگردانیم و ان شااهلل جهش تولید به صورت جدی اتفاق بیفتد، 
ممکن است در آن شرایط مناطق جدید الحاق شود؛ اما فعال تا زمانی که 

این طرح به نتیجه نرسد، افزایش مناطق آزاد مدنظر نخواهد بود. 
نجم آبادی درخصوص محدودیت های احتمالی برای مناطق آزاد گفت: باید 
حرف های طرفین شنیده شود؛ باید ببینیم چه محدودیت هایی ممکن است 
برای دبیرخانه ایجاد گردد و با تصمیم قبلی مجلس من باب زیرمجموعه رفتن 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، چه مشکالتی به وجود آمده 
که اکنون مسئوالن و سرمایه گذاران در مناطق آزاد نگران از تصمیم گیری 
جدید مجلس هستند. لذا این انتقادات باید از زبان دبیرخانه شنیده شود؛ باید 
ببینیم چه اتفاقاتی افتاده که اصالحیه قانون مناطق آزاد سرمایه گذاران ما 
را نگران کرده است؟ اگر یک دستورالعمل مشخص و شفاف برای مناطق 
آزاد تعریف کنیم و قوانین و قواعد اجرایی و دارای قابلیت اجرا برای مناطق 
داشته باشیم، دیگر لزومی به نگرانی دوستان در مناطق آزاد نیست. قطعا 
یک مجموعه دولتی باید نظارت داشته باشد؛ اما اینکه یک جریانی دیگر در 
این میان اعمال قدرت و نظر کنند، معلوم است که قواعد را محکم  نبستیم. 
لذا اگر قوانین و قواعد مربوط به مناطق آزاد را شفاف و دقیق تعریف کنیم  
و جوانب امر را ببینیم  و از تجارب عزیزان دبیرخانه و وزارت اقتصاد استفاده 
نماییم،  می توانیم به توفیقاتی دست پیدا کنیم. لذا نمی توان اکنون اظهارنظر 
و قضاوتی کرد؛ معتقدم همه در کنار هم بنشینیم،  اشکاالت را ببینیم، نظرات 
را بشنویم و نهایتا به هدف مهمی که مناطق آزاد به خاطر آن طراحی شده و 

دنیا هم  مسیرش را مشخص کرده، برسیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید 
کرد: ما درخصوص مناطق آزاد الگوی جهانی داریم، مدل ها را بررسی 
کند  کمک  بهتر  می تواند  نیز  زمینه  این  در  پژوهش ها  مرکز  می کنیم . 
مثل  کرده اند؛  موفق چگونه عمل  آزاد  مناطق  که  دهند  نشان  ما  به  و 
کشورهای موفق همچون چین و هند که اخیرا توفیقاتی داشتند؛ نشان 
دهند که چه اقداماتی درخصوص مناطق آزاد انجام دادند و از چه الگویی 
پیروی کردند. لذا باید از تجربیات کشورهای همسایه استفاده کرد تا به 

اهداف اصلی مان در مناطق آزاد دسترسی پیدا کنیم .
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گزارش: 
 مجید صیادنورد -  کارشناس مناطق آزاد 

ملیحه اسناوندی

بررسی طرح »اصالح قانون مناطق آزاد« در گفت و گو با نمایندگان مجلس:

اصالح قانون؛ دغدغه جامعه هدف مناطق آزاد



با توافق عادي سازي روابط امارات متحده عربي و رژیم اشغالگر 
قدس که با هدف کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا صورت گرفته است، به نظر مي رسد بحرین، عمان 
و سودان نیز به زودی برقراری روابط رسمی خود را اعالم کنند. 
عربستان هم که دارای جایگاه ویژه  و حساس تری در جهان عرب 
است، اقدام امارات را در مقطع کنونی، صدای خود در برابر اسرائیل 

خوانده، بدین معنا که به زودي به این توافق خواهد پیوست. 
این اقدام ها در حالي صورت مي گیرد که لوایح پیشنهادي دولت 
درخصوص ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي بعد از سال 1395 
همچنان در فضاي بالتکلیفي به سر برده و اکنون در مجمع 
تشخیص نظام بدون توجه به تاثیر منفي این توافق و نقشي که 
مناطق آزاد جدید مي توانند در مقابله با اثرات این توافق داشته 

باشند، در دست بررسي است. 
پیش بیني مي شود چنین توافقي و تاثیري که بر روند فعالیت هاي 
اقتصادي منطقه دارد، مشکالتي را بیش از پیش از بابت اتحاد امارات 
متحده با اسرائیل براي اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد؛ به نظر 
مي رسد به لحاظ اهمیت موضوع، مجمع تشخیص مصلحت باید 
نگاه ویژه تري به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي جدید داشته باشد. 
فراهم سازی  با  متحده  امارات  که  است  حالي  در  همه  اینها 
زمینه های جذب سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد فضای کسب 
و کار مناسب و برخورداری از موقعیت جغرافیایی خود، توانسته 
سرمایه گذاری های  جذب  کانون  یک  به  کوتاهی  مدت  طی 

خارجی در منطقه خلیج فارس تبدیل شود.
گفته شده در منطقه آزاد جبل علی حدود 7330شرکت ثبت شده 
بین المللی در حال فعالیت اند و حدود 12درصد از تولید ناخالص داخلی 

دبی را تشکیل می دهد که تا سال 2024 حدود 3برابر خواهد شد. 
کارآفرینی نیز در این کشور مستلزم ارائه یک بیزینس پلن قوی براي 
اثبات ایده و کار فردي داراي منفعت و اقامت 5ساله براي کارآفرینان 

است. الزم به ذکر است حداقل سرمایه مورد نیاز برای کارآفرینی در 
این کشور 5میلیون درهم پیش بیني شده است. 

این موضوعات در حالي است که آخرین وضعیت ایجاد مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی جدید از سال 1395 تاکنون در مجلس، شوراي نگبان 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام در کش و قوس است و هزینه هاي 
زماني زیادي را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. الیحه پیشنهادی 

دولت و مجلس برای ایجاد مناطق آزاد جدید جهت دریافت نظر به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده که با توجه به بررسی های 
کارشناسی در مجمع که بسیار طوالنی است، به نظر نمی رسد به این 

زودي ها نتیجه آن نهایی و به مجلس اعالم شود. 
از این رو، با توجه به توافق سیاسي میان امارات و اسرائیل و اثرات آن، 
باید در تصمیم گیري و صدور مجوز تاسیس مناطق آزاد جدید تسریع 
به عمل آید تا بتوان از پتانسیل هاي این مناطق در رشد و توسعه 
اقتصادي کشور و مناطق استفاده کرد. واقعیت آن است که کندي در 
اتخاذ تصمیم هاي اثرگذار اقتصادي، لطمات جبران ناپذیري بر اقتصاد 

کشور از خود برجاي گذارده و خواهد گذاشت. 
مناطق آزاد جدید قرار بوده در استان های گلستان )اینچه برون(، ایالم 
)مهران(، اردبیل )اردبیل(، سیستان و بلوچستان )سیستان(، کردستان 
کرمانشاه  )بوشهر(،  بوشهر  )جاسک(،  هرمزگان  )بانه- مریوان(، 
مازندران،  آزاد  مناطق  که  همچنان  شوند،  ایجاد  )قصر شیرین(، 
سرخس و دوغارون در استان خراسان رضوي در دستورکار قرار دارند. 
بدیهي است هدف از ایجاد مناطق آزاد جدید برای دستیابی به اهداف 
آمایشی عمران و آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنیت 
در مرزهای کشور و تکمیل حلقه های تعامل نظام مند اقتصادی با 
کشورهای همسایه بوده است و بهره گیری حداکثری از بازارهای این 
کشورها، الزمه تسریع در تقویت و توسعه زیرساخت های مطلوب 

برای نیل به اهداف کشور در سند چشم انداز 1404 است. 
متناسب با این قابلیت ها، موقعیت ژئواکونومیک و ظرفیت های بالقوه 
کشور مي تواند به عنوان راهبرد توسعه اي، تقویت و شکوفایی اقتصاد 
را براي افزایش رقابت پذیری منطقه اي، تولید و گسترش صادرات 

و تامین منابع مالي خارجي را در نظام توسعه ملی هدف قرار دهد.
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مناطق آزاد، راهبرد توسعه و تقویت اقتصاد کشور:

مناطق آزاد

یاداشت: 
 دکتر عبدالرسول خليلي

الهه پورجواد

داریوش محمدی- مدیرعامل بيمه ایران معينیادداشت

نقش صنعت بیمه در سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
با تبریک فرارسیدن هفته دولت و نثار درود بر روح بلند شهدای 
دولت و به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، در سطور زیر قصد دارم تا 
درباره تفاوت بین سرمایه گذاری مولد با انواع دیگر سرمایه گذاری ها 
و نسبت این نوع از سرمایه گذاری با جهش تولید و صنعت بیمه، 

نکاتی را یادآور شوم.
درباره ضرورت  را  مطالبی  که  آمده  پیش  بسیار  ما  همه  برای 
»سرمایه گذاری های مولد« و نسبت آن با افزایش رشد و رونق اقتصادی 
خوانده یا شنیده باشیم. »سرمایه گذاری مولد« از آن دست مقوالتی 
است که به کرات در ادبیات نخبگان اقتصادی بیان شده و از آن به 

عنوان گشاینده بن بست های اقتصادی و موانع تولید یاد شده است.
نکته ای که در این باره پیش می آید، این است که مگر نه هر 
سرمایه ای به لحاظ ریالی ارزشی معین دارد و از این جهت همه 
سرمایه ها را می توان با یک تراز مشخص اندازه گیری و محاسبه 
کرد؟ پس چه تفاوتی بین انواع سرمایه گذاری ها به لحاظ مولد یا 

غیرمولد بودن آنها وجود دارد؟
نزد  در  موجود  ریالی  واحدهای  که  است  این  واقعیت 
سرمایه گذاران به لحاظ ارزشی هیچ تفاوتی با مبالغ مشابه 
دیگر ندارد؛ تفاوت، تنها در شیوه حصول و به کارگیری این 
ریال ها است؛ تفاوتی که البته برای رشد اقتصادی کشور آن 

هم در شرایط اقتصادی فعلی بسیار معنادار است.
سرمایه داران بزرگ و کسانی که از راه انجام فعالیت های مولد، 
کسب سرمایه می کنند، در این مسیر به انواع شیوه های جدید 
مجهز  جدید  تکنولوژی های  و  اداری  سازماندهی  مدیریتی، 
می شوند. چنین مجموعه نیرومندی که حول محور شخصی به نام 
»سرمایه گذار« یا »سرمایه دار« شکل می گیرد، به هر اقتصادی که 
وارد شود، عالوه بر مثبت کردن شاخص های اقتصادی، به مرور 
زمان باعث ایجاد تحوالت بنیادین اقتصادی مانند »جهش تولید« 
نیز خواهد شد که از قضا سال جاری)1399( نیز از سوی مقام 

معظم رهبری با همین عنوان نامگذاری شده است.
امروزه عوامل موثر در توفیق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، موضوع 
بسیاری از پژوهش های علمی شده است؛ نتایج این پژوهش ها 
حاکی از وجود ارتباط میان میزان جذب بنگاه ها به سرمایه گذاری 

در این مناطق و رشد اقتصادی است. 
مناطق آزاد و ویژه با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع، سعی دارند 
تا سرمایه گذاری های مولد را جذب و آن را در تولید کاالهای صادراتی 
مورد استفاده قرار دهند و سپس با صادرات کاالها و خدمات، کشور را از 
آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر جهش تولید، ایجاد اشتغال، 

رشد اقتصادی و توسعه منطقه ای بهره مند کنند.
با همه این اوصاف و فارغ از مباحثی مانند انگیزه های سودآوری 
هرگونه  انجام  اساسی  ضرورت  که  قانونی  حمایت های  و 
سرمایه گذاری است، آن چیزی که در جذب سرمایه های مولد در 
مناطق آزاد بر هر چیز دیگری اولویت دارد، وجود ساز و کارهای 
بیمه ای مطمئن برای حمایت از سرمایه گذاری های مولد است؛ 
مسئله ای که البته در محاسبات مربوط به سودآوری شرکت های 

بزرگ، به عنوان یک شاخص اصلی اقتصادی مطرح است. 
یک سرمایه گذار انتظار دارد در صورت بروز خسارت یا به وجود 
آمدن مشکالت تجاری در کسب و کار، شرکت های بیمه ای 
مطمئنی برای پوشش دادن خسارات احتمالی وجود داشته باشند. 
دقیقا از همین منظر است که صنعت بیمه می تواند نقش قابل 

توجهی در توسعه اقتصادی کشور خصوصا در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ایفا کند. 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با برخورداری از ظرفیت های اقتصادی 
قابل توجه و امکانات زیربنایی مناسب، فرصت های قابل توجهی 
را پیش روی سرمایه گذاران فراهم کرده که همین مسئله فرصت 
خوبی را برای گسترش همکاری های بین صنعت بیمه و مناطق 

آزاد و ویژه به وجود آورده است.
شرکت بیمه »ایران معین« به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای 
تخصصی مناطق آزاد و ویژه کشور، در جزیره کیش قرار دارد 
که سهامدار اصلی آن نیز بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت 

بیمه ای در صنعت بیمه کشور است. 
از چهار شرکت بیمه ای که در مناطق آزاد ثبت  شده اند، بیمه ایران 
معین از نظر سرمایه  ثبت شده، بزرگترین شرکت فعال در این 
مناطق است؛ به طوری که بیش از 50درصد از بازار بیمه ای مناطق 

آزاد را راهبری می کند.
همچنین افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران معین که از محل سود 
انباشته و مطالبات حاصل شده در مجمع فوق العاده این شرکت 
به تصویب رسیده بود، در تیرماه امسال در اداره ثبت شرکت ها و 
مالکیت های صنعتی و معنوی به ثبت رسید و به این ترتیب سرمایه 

این شرکت رسما از 250میلیارد به 400میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
با این افزایش سرمایه، شرکت بیمه ایران معین رسما به باشگاه 
شرکت های با سرمایه 400میلیارد تومانی پیوست و در ردیف 
5شرکت اول صنعت بیمه کشور از حیث سرمایه قرار گرفت. با 
ثبت سرمایه جدید، عالوه بر افزایش قابل مالحظه سهم نگهداری 
ریسک های پذیرفته شده توسط این شرکت، انتظار می رود درآمد 

قبولی اتکایی بیمه ایران معین هم افزایش پیدا کند.
افزایش سرمایه شرکت بیمه ایران معین در حالی عملیاتی می شود 
که برنامه ریزی برای افزایش سرمایه و همچنین ورود به بازار سرمایه 
همچنان در اولویت  کاری ایران معین قرار دارد، به طوری که هم اکنون 
مقدمات این مهم در حال انجام است و با افزایش سرمایه دیگری که با 
موافقت و تایید سهامدار به زودی صورت خواهد گرفت، بیمه ایران معین 

آماده عرضه در بازار سرمایه خواهد شد.
بیمه ایران معین همچنین با هدف گسترش نفوذ خود در بازار و تسهیل 
خدمات رسانی به سرمایه گذاران در مناطق ویژه اقتصادی، قصد دارد تا 
شعبات دیگری از این شرکت را در 5 منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کند 

که امیدواریم این مسئله تا پایان سال عملیاتی شود. 
تا  می کند  تالش  معین  ایران  بیمه  اقدامات،  این  مجموع  با 
رسالت بیمه گری خود در قبال اقتصاد ایران و بسترسازی برای 

سرمایه گذاری های مولد را بیش از گذشته به انجام رساند.

سرعت پیشرفت در عمده مناطق آزاد، ما را از همسویی 
توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی غافل کرده است 
و هیچ توازنی در مسیر ترقی اقتصادی در کنار بسط 
اجتماعی در این مناطق نمی بینیم و از دیدگاه بسیاری 
از کارشناسان، یکی از نقاط بسیار پررنگ ضعف مناطق 

آزاد کشور، عدم توسعه و انسجام اجتماعی است.
حوزه  در  انسجام  و  توسعه  از  که  زمانی  بی تردید 
در  محلی  جوامع  نقش  می کنیم،  صحبت  اجتماعی 
مهم  بسیار  اقتصادی  توسعه  با  همسو  رشد  مسیر 
کالن  برنامه های  و  اهداف  در  اگر  است؛  کلیدی  و 
پیشرفت در مناطق آزاد در دهه های گذشته اهمیت 
جوامع  محوریت  با  را  مناطق  این  اجتماعی  توسعه 
شرایط  مسلما  امروز  بودیم،  کرده  لحاظ  محلی 

اقتصادی مناطق آزاد رویکرد دیگری داشت.

اجتماعی  مبحث  رشد،  حال  در  کشورهای  در  امروزه 
توسعه  راستای  در  را  بسیار سنگینی  وزنه  فرهنگی  و 
اقتصادی دارا می باشد و تمامی برنامه های توسعه گرا، بر 
محور ساختار جمعیتی آن مناطق طراحی و برنامه ریزی 
می شود تا با ایجاد منافع مشترک بین جوامع محلی، 
سرمایه گذاران و گردشگران بتوان اهرمی خودساخته از 
ظرفیت جوامع محلی با دیدگاه رشد اجتماعی در جهت 

پویایی آن مناطق به دست آورد.
بی شک بدون ایجاد انسجام اجتماعی در بدنه مناطق 
آزاد، نمی توان به توسعه اقتصادی و منطقه ای رسید، 
این  در  جدید  بازنگری  خصوص  این  در  باید  شاید 
ظرفیت های  از  استفاده  با  و  گردد  ایجاد  مناطق 
کارشناسان صاحب نام در این حوزه، سرعت دوچندان 
این بخش  افتادگی  تعبیری عقب  به  این رشد و  به 

قسمت  حاضر  حال  در  داد.  آزاد  مناطق  بدنه  در 
حوزه های  در  امنیت  حس  ایجاد  از  بزرگی  بسیار 
سرمایه گذاری، به نگاه و اقبال جوامع محلی نسبت 
حضور فعالین اقتصادی در مناطق آزاد بستگی دارد، 
با  را  آزاد  مناطق  در  پیشرفت  زنجیره  بتوانیم  باید 
انسجام اجتماعی گره بزنیم تا شاهد رشد توسعه گرای 

همه عرصه ها در این مناطق باشیم.
سطح زندگی در مناطق آزاد با مناطق پیرامونی خود 
و  اجتماعی  مدیریت  در  بزرگ  بسیار  معضل  یک 
فرهنگی در این مناطق است که باید با تدبیر و برنامه 
را در مناطقی که  اجتماعی  تفاوت  این دست  بتوان 
چسبندگی با جوامع محلی خارج از محدوده مناطق 
دارند، رفع کرد؛ قطعا رویکرد افزایش وسعت در قالب 
اضافه شدن شهرها و روستا ها به مناطق آزاد بدون 

در نظر گرفتن تبعات سرمایه ای و نیز عدم تخصیص 
بودجه فرهنگی و اجتماعی می تواند پیامدهای بسیار 

سنگینی در آینده برای این مناطق داشته باشد. 
شاید یکی از بزرگترین مشکالت مناطق آزاد ایران 
در مقایسه با مناطق آزاد سایر کشورهای دنیا، همین 
محدود های  در  روستاها  و  شهرها  وجود  موضوع 
مناطق آزاد کشور است  که به تبع آن می تواند در کنار 
مخاطرات  انسانی،  بزرگ  بسیار  ظرفیت های  ایجاد 
زیادی هم با توجه به عدم تعریف بودجه دولتی برای 
توسعه شهری در این مناطق در دراز مدت و شرایط 

سخت اقتصادی و تحریمی داشته باشد.
از  بیش  را  اجتماعی  انسجام  اهمیت  که  است  امید 
پیش درک نموده و در مسیر رسیدن به این اجماع از 

هیچ کوششی دریغ نکنیم.

انسجام 
 اجتماعی
 شاه کلید 
توسعه 
اقتصادی



اخبار مناطق آزاد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد اروند گفت: منطقه آزاد اروند با بازارهای چین 

و خاورمیانه وارد رقابت می شود.
از شرکت  بهره برداری  آیین  در  زمانی  اسماعیل 
شرکت  یازدهمین  اروند«،  سریرکارن  »پیام آور 
»نهضت  اقتصادی  پروژه های  سری  از  تولیدی 
با  اظهار داشت:  تولید در سرزمین فتح«  جهش 
توجه به پتانسیل و ظرفیت تولیدی که در منطقه 
آزاد اروند به وجود آمده، می توانیم با بازارهای چین 

و خاورمیانه وارد رقابت شویم.
کاهش  و  انبوه  تولید  با  می توانیم  ما  افزود:  وی 
قیمت هزینه های محصول، با تولیدات کشور چین 

و بازارهای منطقه خاورمیانه رقابت کنیم.
رئیس هیات مدیره منطقه آزاد اروند تاکید کرد: 
سازمان منطقه آزاد اروند آمادگی این را دارد هر 
نوع مانع بر سر راه تولید انبوه محصوالت پرمصرف 

همچون نوشت افزار بردارد.
تولیدی  واحد  بازار  منظور جذب  به  گفت:  زمانی 
لوازم التحریر  تولید  که  اروند  سریرکارن  پیام آور 
می باشد، درخواستی از سوی سازمان منطقه آزاد 
اروند به تمام ادارات و دستگاه های اجرایی منطقه 
خصوصا آموزشگاه های آموزش و پرورش شهرهای 
آبادان و خرمشهر و استان خوزستان ارسال گردیده 

تا از تولیدات این کارخانه استفاده شود.
تولیدی  واحدهای  از  حمایت  داشت:  اذعان  وی 
کوچک و متوسط، اساس رونق اقتصادی و توسعه 
صادرات در شهرستان های آبادان و خرمشهر است 
و سازمان منطقه آزاد اروند حمایت از این واحدها را 

در دستورکار قرار داده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد اروند، باال بردن کیفیت تولید را شرط سازمان 
منطقه آزاد اروند برای حمایت از واحدهای تولید 
واحدها  این  نمود:  و تصریح  اعالم کرد  کوچک 
باید رقابت پذیر باشند و با باال بودن کیفیت تولید، 
سهمی از بازارهای مشابه داخلی و خارجی را به 

دست آورند.

ظرفیت تولیدی منطقه 
آزاد اروند در رقابت با 
بازارهای چین و خاورمیانه

 مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار 
سازمان منطقه آزاد اروند:

کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در طول سه سال 
اخیر، 20هزار فرصت شغلی در منطقه آزاد اروند 

فراهم شده است.
سیدعلی موسوی اظهار داشت: در سال  های 97 
و  شده  انجام  سرمایه گذاری  به  توجه  با  و 98 
فعال سازی 10واحد تولیدی راکد در منطقه آزاد 
واحدهای  کار  و  کسب  و  تولید  رونق  و  اروند 
که  یافت  افزایش  گردشگران  ورود  با  کوچک 
صنعت،  بخش  در  شغل  20هزار  خوشبختانه 

گردشگری و تجارت منطقه فراهم شد.
وی افزود: در پنج ماهه امسال، اجرای سه برنامه 
اصلی و محوری جزء برنامه های سال جاری در 
دستورکار معاونت سرمایه گذاری سازمان منطقه 

آزاد اروند قرار گرفته است.
موسوی گفت: اجرایی کردن جهش تولید با توجه 
به تاکید مقام معظم رهبری از ابتدای سال جاری 
به صورت جدی پیگیری شد و تاکنون 11واحد 
تولیدی-صنعتی تحت عنوان »جهش تولید در 
سرزمین فتح« با حضور اصحاب رسانه به صورت 

هفتگی افتتاح و به بهره برداری رسیده است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان 
منطقه آزاد اروند ادامه داد: امید است با برنامه ریزی 
انجام شده، تا پنجم مهرماه، سالروز شکست حصر 
آبادان و دهه مبارک فجر، 9واحد تولیدی دیگر افتتاح 
که مجموعا 20واحد تولیدی در سال جهش تولید در 

منطقه آزاد اروند به بهره برداری برسد.
این  افتتاح  با  راستا  این  در  کرد:  اظهار  وی 
و  2هزار  و  مستقیم  شغل  750نفر  پروژه ها، 
200نفر غیرمستقیم با یکهزار و 300میلیارد ریال 

سرمایه گذاری انجام شده است.
اصلی  راهبرد  و  برنامه  دومین  افزود:  موسوی 
غیرنفتی  صادارت  توسعه  توسعه  سال 99 ،  در 
خدمات  و  کاال  صادارت  طریق  از  ارزآوری  و 
به  کشور  استان های  سایر  و  منطقه  تولیدات 
ظرفیت  افزایش  با  که  است  کشور  از  خارج 
اسمی واحدهای تولیدی، افزایش ظرفیت های 
لجستیک در شلمچه، آماده سازی زیرساخت ها، 
افزایش پست اسکله های بنادر خرمشهر و آبادان 
به وضعیت  توجه  با  تسریع شده است ؛ چراکه 
ارزی موجود کشور، وظیفه خود می دانیم تا از 
سربازان اقتصادی مملکت ، فعالین اقتصادی و 

تولیدکنندگان حمایت نماییم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان 
منطقه آزاد اروند با اشاره به سال پایانی دولت گفت: 
از 50درصد  با بیش  15پروژه تجاری و صنعتی 
پیشرفت فیزیکی در دست اقدام است که 2پروژه 
از این 15پروژه، توسط سرمایه گذار خارجی انجام 
پروژه ها در بخش های تجاری،  این  خواهد شد. 
پایین دستی  صنایع  صنعتی،  لجستیکی،  اداری، 
پتروشیمی، صنایع مادر، مواد غذایی پوشاک و معدنی 

فرآورده های نفتی هستند .
سرمایه گذاری 15پروژه  میزان  شد :  یادآور  وی 
و  خارجی  بخش  در  دالر  380میلیون  مذکور، 
70هزار میلیارد ریال در بخش داخلی می باشد و 
میزان اشتغال پیش بینی شده برای این پروژه ها، 
۶700نفر  و  مستقیم  صورت  به  21۶0نفر 

غیرمستقیم خواهد بود.
درخصوص  ما  شیوه  کرد:  خاطرنشان  موسوی 
اجرای این 3محور اصلی، بهاء دادن به اشتغال 
بومی، تبدیل کردن واردکننده به تولیدکننده و 
دادن  سوق  صادرکننده،  به  تولیدکننده  تبدیل 
سرمایه  بازار  به  تجاری  و  صنعتی  واحدهای 
طریق  از  سرمایه گذار  با  مشارکت  )بورس(، 
واگذاری مجوزها و پروانه های ساخت و زمین به 
صورت آورده سازمان منطقه آزاد اروند است؛ به 
این شکل که این سازمان زمین های خود را خام 
فروشی نکرده و همچنین نقدینگی سرمایه گذار 
درگیر خرید زمین و صدور پروانه ساخت نمی شود؛ 
مشارکت شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه 
آزاد اروند نیز در تامین سرمایه در گردش و تامین 
مواد اولیه و ماشین آالت واحدهای تولیدی است.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با هماهنگی که 
با اتاق های بازرگانی و اتاق های اصناف آبادان 
و خرمشهر داریم، امید است بتوانیم امسال در 
بخش توسعه صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی 
داشته باشیم و پیش بینی می کنیم 250میلیون 

دالر صادرات تولیدات منطقه را داشته باشیم.
سطح  ارتقای  راستای  در  کرد:  تصریح  وی 
کیفیت خدمات سرمایه گذاری و بازرگانی، تمامی 
گمرک  و  شرکت ها  ثبت  کار،  اداره  همکاران 
جمهوری اسالمی جهت شفاف سازی و مبارزه با 
قاچاق کاال و گزارش به دستگاه های نظارتی در 

یک اتاق شیشه ای فعالیت دارند.
موسوی افزود: پنجره واحد سرمایه گذاری در مدیریت 
سرمایه گذاری ایجاد شده و بحث ثبت شرکت ها به 
صورت مکانیزه بدون حضور سرمایه گذاران کمتر از 

48ساعت در اروند انجام می شود.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 

و  دالالن  حذف  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 
واسطه ها از بحث ثبت شرکت ها و اداره کل را 
از اقدامات انجام شده بیان کرد و گفت: حذف 
اقدامات  جزء  ملی،  شناسه  بدون  شرکت های 
مهم در منطقه آزاد اروند بود که به صورت جدی 
بدون  و  اکنون شرکتی سوری  و  پیگیری شد 

شناسه ملی اجازه فعالیت نخواهد داشت.

به روزرسانی و تهیه 35بسته 
سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند

موسوی ادامه داد: به روزرسانی و تهیه 35بسته 
سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند در بهمن ماه سال 
گذشته رونمایی شد که جزء اقدامات مهم این 

سازمان در سال گذشته بوده است.
وی گفت: راه اندازی مرکز نوآوری منطقه آزاد اروند 
جهت استقرار استارت تاپ ها و صنایع دانش بنیان از 
دیگر اقداماتی بود که به همت سازمان منطقه آزاد 
اروند انجام گرفت و خوشبختانه شتاب دهنده بسیار 
خوبی نیز جذب شد و در حال حاضر آموزش های 
غیرحضوری برای سرمایه گذاران و صنایع نوپا و 
ایده های جذاب انجام می شود و امید است با حمایت 
معاونت علمی ریاست جمهوری بتوانیم این مرکز 
نوآوری به عنوان پایلوت جذاب در سطح مناطق آزاد 

و سرزمین اصلی انجام وظیفه کند.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه به ساماندهی 
اصناف منطقه اشاره کرد و عنوان نمود: در بحث 
و  مالیاتی  معافیت های  صدور  منطقه،  اصناف 
صورت  به  اصناف  اتاق  انتخابات  برگزاری 
حضوری، از دیگر اقدامات و خدمات الکترونیک 

در معاونت سرمایه گذاری بوده است.

 رشد سرمایه گذاری
 و توسعه اقتصادی در اروند

از  حمایت  در  افزود:  ادامه  در  موسوی 
سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران داخلی 
رشد  امر  این  که  است  شده  تالش  خارجی  و 
سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی منطقه را در 

پی داشته است.

جذب  سرمایه گذاری  حجم  داشت:  اظهار  وی 
در  ریال،  9200میلیارد  حدود  سال 9۶  در  شده 
سال 97 بیش از 15000میلیارد ریال، در سال98 
بیش از 20000میلیارد ریال بوده و هدفگذاری ما 

برای سال 99، حدود 25000میلیارد ریال است.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
اضافه کرد: عملکرد  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
منطقه،  در  داخلی  5ماهه جذب سرمایه گذاری 
5512میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با 
5ماهه سال گذشته، 29درصد رشد داشته است.

موسوی خاطرنشان کرد: در بخش سرمایه گذاری 
خارجی ظرف سه سال گذشته، 427میلیون دالر 
جذب سرمایه گذاری داشته ایم و دو سرمایه گذار 
حال  در  دالر  ارزش 350میلیون  با  هم  بزرگ 
شیمیایی  و  معدنی  بخش  در  سرمایه گذاری 
هستند که این دو پروژه در هنگام افتتاح 500نفر 

اشتغال ایجاد خواهند نمود.
ظرف  دالر  47۶میلیون  مجموعا  گفت:  وی 
2سال گذشته واردات ماشین آالت و مواد اولیه در 
منطقه داشتیم که نشان از رونق و جهش تولید 

در بخش صنعت بوده است.

 ضرورت رفع موانع
 تولید در منطقه آزاد اروند

کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند خطاب به چند دستگاه 
خدمات رسان، خواستار رفع موانع تولید در منطقه شد.
شهرک های  شرکت  کرد:  تصریح  موسوی 
صنعتی استان خوزستان تکلیف زمین هایی که 
از 15سال پیش تاکنون واگذار کرده و خریداران 
هیچ کاری را در زمین انجام نداده اند را مشخص 
حال  در  چراکه  نمایند؛  را  فسخ  آنها  قرارداد  و 
حاضر سرمایه گذاران آماده توسعه کارخانه خود 
مبالغ  همچنین  دارند.  زمین  مشکل  و  هستند 
فروش زمین در شهرک های آبادان و خرمشهر را 
صرف زیرساخت های خود شهرک کنند و مبالغ 

در سایر شهرستان ها هزینه نشود.
وی همچنین از دانشگاه علوم پزشکی و معاونت 
غذا و دارو خواست تا سختگیری های بی مورد 
را  تولیدی  واحدهای  بی دلیل  و  ندهند  انجام 
تعطیل نکنند، زیرا این مهم با توجه به نامگذاری 
رهبری  فرمایشات  خالف  تولید،  جهش  سال 
است. همچنین باید در اعطای مجوز بهره برداری 

بهداشت واحدهای تولیدی تسریع شود.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند در پایان، درخصوص 
شرکت برق و آبفا که زیرمجموعه وزارت نیرو 
هستند، اظهار کرد: برق و آب مورد نیاز واحدهای 
اعطای  درخصوص  و  نمایند  تامین  را  تولیدی 
اشتراک و دریافت وجه امتیازات سال رونق تولید 

و توسعه و تسهیل تولید را لحاظ کنید.
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افتتاح 20واحد تولیدی با سرمایه گذاری یکهزار 
و 300میلیارد ریال در اروند

اروند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت: با افتتاح شرکت »پیام آور 
سریرکارن اروند«، منطقه آزاد اروند از وارد کننده 

لوازم التحریر به تولید کننده تبدیل شد.
سیدعلی موسوی در آیین افتتاح یازدهمین پروژه 
اقتصادی »نهضت جهش تولید در سرزمین فتح«، 
میزان سرمایه گذاری در این واحد را 200میلیارد 
ریال عنوان کرد و اظهار داشت: این مجتمع پس 
از 10سال که در تملک بانک صادرات بود، با جذب 
سرمایه گذار بخش خصوصی به بهره برداری رسید.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 20راهبرد 
در سال جهش تولید برای سازمان منطقه آزاد اروند 
تعریف شده و اکنون با افتتاح این واحد تولیدی، 

2راهبرد، اجرایی و عملیاتی گردید.
موسوی دیگر راهبرد ایجاد شده با افتتاح این پروژه 
را، مدیریت واردات بیان کرد و تصریح نمود: در سال 
گذشته حدود 100میلیون دالر نوشت افزار در کشور 
وارد شد، ولی امروز با جذب این سرمایه گذار بخش 
خصوصی که یکی از بزرگترین واردکنندگان کاال بود 
به یک تولیدکننده تبدیل شده و امید است در آینده 
نزدیک صادرات کاال از این واحد صنعتی انجام شود.

وی، مزایای راه اندازی این واحد تولیدی را جلوگیری 
از خارج شدن ارز از کشور بیان کرد و تاکید کرد: 
همچنین ضمن ایجاد اشتغال، با اعمال صادرات کاال 

در این منطقه موجب ورود ارز به کشور می شود.
کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند، معرفی سرمایه گذار برای 
اقدامات منطقه  از  تسهیالت سرمایه در گردش 
به  توجه  با  نمود:  خاطرنشان  و  کرد  عنوان  آزاد 
درخواست این سرمایه گذار برای دریافت 50میلیارد 
استان،  اعتباری  فنی  محل  از  تسهیالت  ریال 

معرفی و مکاتبات الزمه صورت پذیرفته است.

تبدیل واردکننده 
لوازم التحریر به 

تولید کننده در منطقه 
آزاد اروند

منطقه  سازمان  کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان  میان  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  گفت:  اروند  آزاد 
منطقه آزاد اروند و انجمن دوستی ایران و روسیه برای توسعه 
این  و  روسیه  کشور  ظرفیت های  از  بهره مندی  و  ارتباطات 

منطقه آزاد، منعقد می شود.
حضور  با  مشترک  جلسه ای  کرد:  اظهار  موسوی  سیدعلی 
با  رابطه  ایران و روسیه در  انجمن دوستی  مدیرعامل و دبیر 
انجمن  این  با  اروند  آزاد  منطقه  همکاری  زمینه  فراهم سازی 

برگزار گردید.
وی افزود: در این جلسه، مزایای رقابتی منطقه آزاد اروند در 
و  آبی  مرز  و  بازرگانی  گردشگری،  صنعتی،  مختلف  مباحث 
کاال  ترانزیت  زمینه  می تواند  که  عراق  کشور  با  آن  خشکی 
از روسیه به عراق را فراهم سازد و همین طور پتانسیل های 

روسیه در زمینه های صنعتی و سرمایه گذاری، مطرح شد.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد 
اروند به تشریح جزئیات این تفاهم نامه پرداخت و تصریح کرد: 
این تفاهم نامه در رابطه با زمینه های پیشنهادی ازجمله تهیه 
گزارش  تهیه  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  آینده پژوهشی  سند 
جلسات  برگزاری  روسیه،  با  تجارت  توسعه  درباره  اختصاری 

بخش های  در  روسی  سرمایه گذاران  حضور  با  سرمایه گذاری 
و  گردشگری  بحث  و  سرمایه گذاری  و  تجارت  صنعت، 

دانشگاهی است.
موسوی ادامه داد: منطقه آزاد اروند با شرکت در این نشست ها، 
ظرفیت های خود را معرفی می کند و با استقرار انجمن دوستی 
ایران و روسیه در اتاق های بازرگانی و همچنین با وجود مرکز 
تخصصی  مشاوره های  از  می توان  اروند،  آزاد  منطقه  نوآوری 
کشور  با  منطقه  بازرگانان  تجاری  تبادالت  برای  انجمن  این 

روسیه بهره برد.
منطقه  سازمان  کار  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
با  ایران  میان  شده  منعقد  تفاهم نامه  به  پایان  در  اروند  آزاد 
کشورهای اوراسیا اشاره کرد و گفت: می توان از این فرصت 
فراهم شده برای صادرات کاالهای رقابتی منطقه ازجمله خرما 
و صیفی جات استان خوزستان به کشورهای روسیه، ارمنستان، 

بالروس و دیگر کشورهای عضو این پیمان استفاده کرد.

 معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند:

 تهیه سند آینده پژوهی در اروند توسط 
انجمن دوستی ایران و روسیه

آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
اروند از تهیه سند آینده پژوهی در اروند توسط انجمن دوستی 

ایران و روسیه خبر داد.
که  هم اندیشی  و  تخصصی  نشست  در  طمیمیان  قدرت اله 
روسیه،  و  ایران  دوستی  انجمن  دبیر  و  مدیرعامل  حضور  با 
معاونت ها  این  مدیران  سرمایه گذاری،  و  فرهنگی  معاونین 
تفاهم نامه  ایجاد  هدف  با  آبادان  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  و 
انعقاد این تفاهم نامه را بسیار  مشترک در 5حوزه برگزار شد، 
مهم ارزیابی کرد و افزود: یکی از اهداف این تفاهم نامه، تهیه 
سند آینده پژوهی در اروند توسط انجمن دوستی ایران و روسیه 

است که به صورت رایگان انجام خواهد شد.
و  فرهنگی  موارد  تفاهم نامه،  این  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
خواهد  دیده  روسیه  و  ایران  دوستی  انجمن  توسط  اقتصادی 
شد؛ سپس در اختیار ما قرار می گیرد و در نهایت این انجمن 

نیز از کنار آن می تواند به منافع خویش دست یابد.
دانشجو  تبادل  افق  با  پزشکی  دانشکده  تاسیس  طمیمیان، 
در  گفت:  و  دانست  تفاهم نامه  این  ویژگی های  از  یکی  را 
الزم،  شرایط  و  اقدامات  بررسی  ضمن  شد  بنا  نشست  این 
با  دانشجو  تبادل  هدف  با  اروند  در  پزشکی   دانشکده ای 

دانشگاه های معتبر روسیه تاسیس شود.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
تبادل  بر  دانشکده عالوه  این  تاسیس  در  کرد:  تصریح  اروند 
سمینارها،  برگزاری  نظیر  دیگری  خدمات  اساتید،  و  دانشجو 
کارگاه های آموزشی تخصصی و مباحث علمی دانشگاهی نیز 

در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره رونق بخشی به صنایع دستی و گردشگری که از دیگر 
مباحث مورد نظر در این تفاهم نامه است، اظهار داشت: برگزاری 
جلسات مشترک با آژانس های توریستی روسیه در حوزه تبادل 
گردشگر و فروش و ارائه صنایع دستی در بازار آنها، از مهم ترین 

اهداف انعقاد این تفاهم نامه برای ما خواهد بود.
طمیمیان ضمن معرفی جزیره مینو به عنوان تکه ای از بهشت، 
اذعان نمود: سرمایه گذاری در مکان هایی برای داشتن آرامش 
گردشگری  حوزه  در  مهم  مباحث  از  یکی  کردن،  خلوت  و 
جهانی است که این انجمن تاکید خاص بر ایجاد چنین مکانی 

در جزیره مینو داشتند.
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
طی  شد  این  بر  قرار  نشست  این  پایان  در  گفت:  اروند  آزاد 
فرهنگی  معاونت  دو  توسط  کلی  تفاهم نامه  آینده،  روز  چند 
هرچه  تا  شود  ابالغ  انجمن  این  به  و  تهیه  سرمایه گذاری  و 

سریع تر وارد فاز عملیاتی شویم.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان انجمن دوستی ایران و روسیه و سازمان منطقه آزاد اروند



آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور  بانک  مرتضی 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و هیات همراه، با هدف شرکت 
در آیین های بهره برداری، کلنگ زنی و بازدید از پروژه های نفتی، 

عمرانی و تولیدی به جزیره قشم سفر کرد.
 

غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای قشم
مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم به همراه امام جمعه شهرستان، با حضور 
در گلزار شهدا، با آرمان های شهدا و امام)ره( تجدید میثاق نموده و 

به مقام رفیع آنان ادای احترام کردند.
با حضور  آیین غبارروبی مزار شهیدان در گلزار شهدای شهر قشم 
جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد در محل امامزاده سید 
مظفر )ع( قشم برگزار شد و حاضران در این مراسم به عطرافشانی مزار 

شهیدان پرداختند و با آرمان های آنان تجدید پیمان کردند.
 

 رونمایی از محصوالت 
شرکت دانش بنیان بازو صنعت هوشمند قشم

با حضور مشاور رئیس جمهور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
و هیات همراه، از جدیدترین محصوالت تولید شده توسط شرکت 

دانش بنیان »بازو صنعت هوشمند قشم« رونمایی شد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حاشیه این مراسم 
اقتصاد  تحقق  شاخص های  مهم ترین  از  یکی  داشت:  اظهار 
شرکت  های  فعالیت  و  جدید  تکنولوژی های  بر  تکیه  مقاومتی، 
دانش بنیان است که با تغییر رویکردی که در این حوزه در منطقه 
آزاد قشم اتفاق افتاده، شاهد رشد و شکوفایی صنایع دانش بنیان با 

نگاه صادراتی در این منطقه هستیم.
از  یکی  قشم،  هوشمند  صنعت  بازو  شرکت  گزارش،  این  بر  بنا 
شرکت های دانش بنیان ثبت شده در مرکز بین المللی رشد منطقه 
آزاد قشم است که فعالیت خود را در حوزه ربات های صنعتی آغاز 

کرده است.
این شرکت با سرمایه گذاری ۳۵میلیارد ریالی فعالیت خود را آغاز 
نموده و موفق به اشتغال زایی برای ۱۰نفر نیروی کار به صورت 
مستقیم و ایجاد اشتغال برای ۱۵نفر به صورت غیرمستقیم شده و 
با افزایش حجم سفارش محصوالت این مجموعه، ظرفیت ایجاد 

اشتغال برای ۲۰۰نفر را داراست.
۱۵میلیارد  بر  بالغ  سرمایه گذاری  با  حاضر  حال  در  مجموعه  این 
ریال نمونه های اولیه محصوالتی از قبیل انواع سوئیت های شناور 
موتورسیکلت  دریایی،  دوچرخه  سکونتی،  امکانات  و  تجهیزات  با 
موتوری،  قایق های  انواع  برای  ترکیبی  موتور  و همچنین  دریایی 

شناورهای دریایی و سوئیت های شناور تولید کرده است.
با بهره برداری از خط تولید محصوالت شرکت بازو صنعت هوشمند 
با هزینه ای  این محصوالت  داخلی  نمونه های  تولید  قشم، هزینه 
کمتر از یک هشتم نمونه های خارجی، در کشور تولید خواهد شد.

 
 رونمایی از محصوالت جدید شرکت شناورسازی 

آرام شناور کیان قشم
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  حضور  با 
همراه،  هیات  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  اقتصادی، 
کیان  توسط شرکت »آرام شناور  تولید شده  از محصوالت جدید 

قشم« رونمایی شد.
مشاور رئیس جمهور در حاشیه این برنامه بیان کرد: افزایش توان 
کاهش  و  حوزه صنایع  در  تقویت کشور  موجب  تولید،  و ظرفیت 
وابستگی ها به کشورهای خارجی شده و فعاالن صنعت شناورسازی 
جزیره قشم، با ارتقاء دانش فنی توانسته اند تا این  منطقه را به یکی 
از قطب های مهم کشور در ساخت انواع شناورهای مسافری، باری، 
تفریحی، آالچیق های گردشگری و همچنین شناورهایی با کاربری 

مختلف تبدیل کنند.
بنا بر این گزارش، شرکت آرام شناور کیان، یک شرکت پویا و آینده نگر 
سرمایه گذاری  با  که  شناورهاست  انواع  تعمیر  و  ساخت  حوزه  در 
۲۰۰میلیارد ریالی و سرمایه در گردش ۱۰۰میلیارد ریال، در شهرک 

صنعتی طوال واقع جزیره قشم مشغول فعالیت است.
این شرکت در سال ۱۳۹۱ ثبت شده و از سال ۱۳۹۷ به بهره برداری 
رسیده و با سال ها تجربه در حوزه طراحی و ساخت انواع مختلف 
تکنولوژیکی  ظرفیت های  بزرگترین  از  یکی  به  تبدیل  شناورها، 
صنعت دریایی و کشتی سازی کشور و منطقه آزاد قشم شده است.

شناورهای  از  زیادی  انواع  درخصوص  صنعتی  مجموعه  این 
مختلف، تجربه خوبی را به دست آورده و تخصص این شرکت، 
مناسب برای طراحی انواع مختلف شناورهای تفریحی از جنس 
است.  متوسط  و  کوچک  سایزهای  در  آلومینیوم  و  فایبرگالس 
و  آالچیق  کلبه  و  آالچیق  چوبی،  شناورهای  انواع  پانتون بوت، 
همچنین رستوران شناور محصوالتی هستند که با هدف کمک 
به توسعه گردشگری دریایی در جزیره قشم تولید این مجموعه 

می شود. تولید  صنعتی 
شرکت آرام شناور کیان قشم در حال حاضر برای ۴۰نفر اشتغال مستقیم 
و برای ۱۲۰نفر نیز به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال کرده است و 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان سال ۱۶۰نفر دیگر به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم در این مجموعه مشغول فعالیت خواهند شد.

 
 بازدید دبیر شورایعالی

 مناطق آزاد از اسکله نفتی حرا قشم
مشاور رئیس جمهور به اتفاق مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
از پروژه در دست ساخت اسکله نفتی حرا جزیره قشم بازدید کرد 

و از نزدیک با عملیات ساخت و پیشرفت فیزیکی آن آشنا شد.
مرتضی بانک و هیات همراه با حضور در منطقه جنگلی حرا جزیره 
قشم، یکی از بزرگترین اسکله های نفتی در جنوب کشور را که به 
پاالیشگاهی، نفت خام فوق سنگین و صادرات  اولیه  تامین مواد 
این جزیره مبادرت  بنزین، گازوئیل و قیر در  نفتی مانند  میعانات 

خواهد کرد، مورد بازدید قرار دادند.
را  اسکله  این  راه اندازی  بازدید،  این  حاشیه  در  رئیس جمهور  مشاور 
نشانه ای عینی از توسعه روابط بخش خصوصی و دولت با مدیریت 
سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد و گفت: ۳۰درصد سرمایه گذاری 
این پروژه توسط سازمان منطقه آزاد قشم و ۷۰درصد آن توسط بخش 
با  پروژه  این  اتمام  جهت  ساخت  عملیات  و  شده  انجام  خصوصی 

تالش های سربازان جبهه تولید و سازندگی در حال انجام است.
گفتنی است، پروژه اسکله نفتی حرا جزیره قشم با ظرفیت تامین 
و صدورساالنه ۱۴میلیون و ۵۰۰هزار تن مواد اولیه پاالیشگاهی، 
نفت خام فوق سنگین و میعانات نفتی مانند بنزین، گازوئیل و قیر 
با ۵۳میلیون یورو سرمایه گذاری و ۶۵درصد پیشرفت فیزیکی در 

منطقه جنگل های حرا جزیره قشم در دست ساخت است.
 

 بازدید مرتضی بانک از 
پروژه های شرکت تولید انرژی گستر قشم

به  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
همراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، از پروژه های تولید برق 
۵۰۰مگاواتی )۱۷۰مگاوات در فاز۲( و تولید آب شیرین ۱۰۰هزار 

مترمکعب در روز شرکت »تولید انرژی گستر قشم« بازدید کرد.
پروژه ها،  این  محل  در  حضور  با  همراه  هیات  و  بانک  مرتضی 
افتخارات سرمایه گذاران و  انرژی را در جزیره قشم ازجمله  تولید 

متخصصان ایرانی خواند و بر حمایت دولت از آنها تاکید نمود.
وی در حاشیه این بازدید، از پیشرفت فیزیکی ۸۷درصدی پروژه 
سرمایه گذاری  با  فاز۲(  در  )۱۷۰مگاوات  ۵۰۰مگاواتی  برق  تولید 

۳۸۶میلیون یورویی بخش خصوصی تقدیر کرد.
گفتنی است، در پروژه تولید برق ۵۰۰مگاواتی )۱۷۰مگاوات در فاز۲(  
که در سال ۹۴ اجرای آن شروع شده است، در زمان احداث ۴۱۰نفر و 

در زمان بهره برداری ۱۰۰نفر مشغول به کار شده و می شوند.
نیز  روز  در  مترمکعب  ۱۰۰هزار  شیرین  آب  تولید  پروژه  اجرای 
با  و  شده  آغاز  سال ۱۳۹۸  در  دالری  ۸۴میلیون  سرمایه گذاری  با 
پیشرفت فیزیکی ۱۵درصد و اشتغال زایی ۱۲۰نفر در زمان احداث 
و ۲۸نفر در زمان بهره برداری، از سوی شرکت تولید انرژی گستر 

قشم در دست اجرا است.
 

بازدید از پروژه پاالیشگاه شرکت پارس بهین 
پاالیش نفت قشم

مشاور رئیس جمهور به اتفاق مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
از پروژه پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین جهت تولید قیر شرکت 
»پارس بهین پاالیش نفت قشم« بازدید و با دست اندرکاران این 

پروژه گفت و گو کردند.
مرتضی بانک با حضور در محل این پروژه، اشتغال بیش از یک هزار 
و ۱۰۰نفر را در این پروژه دلیلی بر اشتغال زا بودن پروژه های نفتی 
دانست و گفت: با آغاز بهره برداری از این پروژه نیز افزون بر ۲۵۰نفر به 
صورت ثابت در این پروژه مشغول کار می شوند که به طور محسوس 

در افزایش نرخ اشتغال در جزیره قشم تاثیرگذار خواهد بود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تقدیر از مدیران و 
کارکنان این پروژه که تاکنون ۸۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

است، سرمایه گذاری ۱۳۳میلیون یورویی بخش خصوصی را در این 
پروژه مایه مباهات خواند و از همکاری تنگاتنگ بخش خصوصی 

با دولت نیز تقدیر نمود.
گفتنی است، پروژه پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین جهت تولید 
قیر شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم، با ظرفیت تولید روزانه 
۳۵هزار بشکه قیر توسط شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم از 

سال ۱۳۹۲ شروع شده است.
 

 بازدید از مجموعه بندری و
 پروژه های شاخص هاب بانکرینگ در قشم

دبیر شورایعالی مناطق آزاد به همراه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم از مجموعه بندری و پروژه های شاخص 
فاز ۲ شرکت سوخت رسانی و  پروژه  بانکرینگ کشور شامل  هاب 
خدمات کشتیرانی ستاره قشم و طرح شرکت سوخت رسانی انرژی 
قشم متعلق به شرکت مکین قشم در جزیره قشم بازدید کرد و از 

نزدیک با عملیات ساخت و پیشرفت فیزیکی آن آشنا شد.
جزیره  سلخ  منطقه  در  حضور  با  همراه  هیات  و  بانک  مرتضی 
شرکت  فاز ۲  قالب  در  موج شکن  و  اسکله  ساخت  نحوه  از  قشم، 
سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم به عنوان بزرگترین 
بندر سوخت رسانی کشور و اقدامات شرکت مکین قشم در جزیره 

قشم بازدید کردند.
و  اسکله  این  بازدید،  این  حاشیه  در  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
موج شکن را هاب )نقطه اتصال( نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه 
خواند و گفت: با آغاز بهره برداری از این پروژه و پروژه هایی از این 
قبیل که در دست اجرا می باشند، جزیره قشم به مرکز تولید، تامین 

و صدور انرژی در جنوب کشور تبدیل خواهد شد.
گفتنی است؛ پروژه فاز ۲ شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی 
به  ۹۰نفر  برای  ریال،  بر ۸۷۲میلیارد  بالغ  اعتباری  با  قشم  ستاره 

طور مستقیم و ۱۵۰نفر به طور غیرمستقیم ایجاد اشتغال می کند.
در این فاز، اسکله  با ۵۰متر طول و ۱۰متر عرض به شکل ال با 
شمع فوالدی و عرشه بتونی با ۸.۵متر عمق آبخور )در موقع جزر(، 

امکان پهلوگیری شناورهای تا ۱۵۰۰تنی را داراست.
موج شکن این فاز نیز با دو شاخه اصلی به طول ۱۶۰۰متر و فرعی 
به طول ۶۹۰متر و با فضای حوضچه به مساحت ۶۰۰هزار مترمربع 
عمق  ۸.۵متر  و  مد(  )درموقع  آبخور  عمق  ۱۲.۵متر  )۶۰هکتار(، 

آبخور )در موقع جزر( در دست ساخت است.
نیز توسط شرکت مکین  انرژی قشم  طرح شرکت سوخت رسانی 
قشم در منطقه سلخ جزیره قشم در زمینی به مساحت  ۸هکتار و با 
ظرفیت ذخیره سازی ۵۰هزار تن با ۳۶میلیون دالر سرمایه گذاری 
زمان  مدت  گرفته،  صورت  پیش بینی  طبق  می شود.  اجرا  ارزی 
احداث این طرح  ۲سال  و میزان اشتغال زایی آن  ۲۰۰نفر در دوران 

ساخت و ۵۰نفر در زمان بهره برداری است.
 

 بازدید مشاور رئیس جمهور از
 مزرعه پرورش میگو پدیده صدف قشم

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و هیات همراه، از سایت پرورش میگو پدیده صدف قشم 

واقع در غرب این جزیره بازدید کردند.
بخش  فعال  حضور  گفت:  بازدید  این  حاشیه  در  بانک  مرتضی 
خصوصی در زمینه پرورش میگو و سایر محصوالت دریایی، عالوه 
خواهد  مهمی  نقش  جامعه  و سالمت  غذایی  امنیت  در  اینکه  بر 
درآمد  امکان کسب  این محصوالت  با صادرات  داشت، همچنین 

ارزی برای کشور نیز فراهم می شود.
در  قشم  صدف  پدیده  میگو  پرورش  مزرعه  گزارش،  این  بر  بنا 
زمینی به مساحت ۲۰۰هکتار در محدوده روستای نقاشه با ظرفیت 

تولید ۱۵۰۰تن میگو در سال مشغول فعالیت است.

بر ۴۰۰میلیارد  بالغ  با سرمایه گذاری  در سال ۱۳۹۸  این مجموعه 
از  ریال فعالیت خود را آغاز کرده و زمینه ساز اشتغال برای بیش 

۱۲۰نفر نیروی کار در منطقه بوده است.
فاز اول شرکت پدیده صدف قشم در سال ۹۸ با تعداد ۲۸استخر به 
بهره برداری رسید که میزان ۹۵تن میگو برداشت شد و در فاز دوم این 
شرکت در سال۹۹ با تعداد ۳۱استخر با ذخیره سازی ۶میلیون قطعه الرو 

انجام گرفت که پیش بینی برداشت این دوره ۱۲۰تن میگو می باشد.
گفتنی است، عملیات خاکی کل استخرهای این شرکت به پایان 
خروجی  و  ورودی  دریچه های  ساخت  حال  در  و  است  رسیده 
استخرها بوده که امید است تا پایان سال جاری تعداد ۵۸استخر 

دیگر از این مزرعه وارد مدار چرخه تولید میگو کشور شود.
 

بازدید مرتضی بانک از کارخانه شناورسازی 
مدکندآلوی قشم

اتفاق مدیرعامل  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی 
شناورهای  انواع  تعمیر  و  تولید  از  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
شناورسازی  کارخانه  در  فوالدی  و  آلومینیومی  فایبرگالس، 

مدکندآلوی قشم بازدید کرد.
به  از  کارخانه،  این  از  بازدید  در  همراه  هیات  و  بانک  مرتضی 
تولید  به  اشتغال زایی در جهت کمک  بومی و  نیروهای  کارگیری 
ملی و ارتقاء سطح کیفی و کمی صنعت کشتی سازی در منطقه آزاد 

قشم ابراز رضایت کردند.
وی در این بازدید، ساخت ده ها فروند انواع شناور را در این کارخانه 
غرورانگیز خواند و با تشکر از تالش های مدیریت و کارکنان این 
خودکفایی  و  اقتصادی  رونق  در  را  آنها  نقش  تولیدی،  مجموعه 

کشور و جزیره قشم ستود.
گفتنی است، شرکت تعاونی شناورسازی مدکندآلوی قشم با هدف 
تولید و تعمیر انواع شناورهای فایبرگالس، آلومینیومی و فوالدی با 
به کارگیری نیروهای بومی و اشتغال زایی در جهت کمک به تولید 
ملی، ارتقای سطح کیفی و کمی صنعت کشتی سازی در منطقه در 

سال ۱۳۸۵ تاسیس شد.
منطقه  در  هکتار  پنج  مساحت  به  زمینی  در  این شرکت  کارخانه 
کار  اشتغال زایی ۲۰۰نیروی  با  و  احداث شده  قشم  کندآلو جزیره 
مستقیم و ۵۰۰نیروی کار غیرمستقیم، ظرفیت ساخت ۱۰۰فروند 
شناور زیر ۳۰ُتن را در سال داراست و تاکنون حدود چهار شناور 
شناور  ۴۰۰فروند  و  آذرخش  شناور  ۲۱فروند  الماس،  ۱۵۸نفره 
فایبرگالس مسافری و تفریحی را در منطقه آزاد قشم ساخته است.

 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی:
تقویت اقتصاد محلی و تحقق توسعه پایدار؛ دستاورد 

سازمان منطقه آزاد قشم
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تقدیر از زحمات مستمر 
و نتیجه بخش مجموعه منطقه آزاد قشم طی سال های گذشته در 
این جزیره، بیان کرد: عزم و اراده جدی و حرکت مستمر برای عملی 
شدن برنامه ها و طرح های پیش بینی شده در قشم، با حفظ وحدت و 

یکپارچگی و ایجاد شفافیت در فعالیت ها به نتیجه رسیده است.
به  حرکت  و  محلی  اقتصاد  تقویت  کرد:  تصریح  بانک  مرتضی 
یکی  قشم،  جزیره  نقاط  تمامی  در  متوازن  و  پایدار  توسعه  سوی 
که  است  بوده  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های  مهم ترین  از 
خوشبختانه طی سال های گذشته این روند با سرعت خوبی اجرایی 

شده است.
با تعیین  مشاور رئیس جمهور گفت: واردات کاالهای گروه چهار، 
به  از  کاال  تا ۸۵۰قلم  منطقه  برای هر  و سقف مشخص  سهمیه 

زودی آزاد می شود.
وی افزود: دولت برای حمایت از برخی کاالها که امکان تولید آن 
در کشور وجود دارد، کارگروهی پیش بینی کرد تا برای مناطق آزاد 
سهمیه ارزی و تعداد کاال را مشخص و از واردات برخی کاالهای 

دیگر جلوگیری کند.
وی ادامه داد: تصویب و ابالغ این مصوبه که دغدغه مردم، کسبه 
و بازاریان را فراهم کرده بود، به دلیل برخی مشکالت و ایرادات با 

تاخیر صورت گرفت که به زودی این مشکالت نیز حل می شود.
مشاور رئیس جمهور همچنین با اشاره به اعالم وصول طرح اصالح 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  در  مناطق آزاد  اداره  قانون 
گفت: مفاد این طرح شامل شرایطی برای مناطق آزاد جدید است.

وی افزود: این شرایط امر مطلوبی است و امید است که با تصویب 
آن، از بروز برخی مشکالت در مناطق آزاد جدید جلوگیری شود.

بانک تصریح کرد: میزان سرمایه گذاری ریالی در مناطق آزاد در 
سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۸هزار میلیارد ریال بود که در سال ۱۳۹۸ به 
ریال  میلیارد  ۱۰۰هزار  به  گذشته  سال  در  ریال  میلیارد  ۶۷هزار 

افزایش یافت.
بود که  افرادی  توسط  این سرمایه گذاری ها  از  افزود: بخشی  وی 

در بخش واردات فعالیت می کردند که به امر تولید هدایت شدند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به سفر یک روزه خود به قشم 
گفت:  در این جزیره  ۱۸طرح با سرمایه گذاری ۱۴هزار میلیارد ریال و 

سرمایه گذاری ارزی ۶۰۰میلیون یورو آماده بهره برداری است.
وی افزود: این طرح ها در مجموع سه هزار و ۹۵۰فرصت شغلی 

ایجاد می کند.
را ۴.۸درصد اعالم کرد و  بیکاری قشم  نرخ  مشاور رئیس جمهور 
افزود: امید است با بهره برداری از طرح های بزرگ قشم تا بهار سال 

آتی، این رقم به ۳٫۵درصد کاهش یابد.
و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  گزارش،  این  براساس 
فعالیت های  از  گزارشی  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شده  انجام  سرمایه گذاری های  و  گردشگری  عمرانی،  اقتصادی، 

طی سال های گذشته از دوران مدیریت خود ارائه کرد.
ارائه گزارشی درباره پروژه های قابل افتتاح توسط ریاست جمهوری؛ 
همچنین توضیحاتی پیرامون ۱۰۰پروژه بخش خصوصی و سازمان 
۲۸پروژه  معرفی  و  امید  و  تدبیر  دولت  پایان  تا  قشم  آزاد  منطقه 
جدید اقتصادی و اعالم برنامه های پیش بینی شده جهت برگزاری 
از  دیگری  بخش  توسعه،  مسیر  در  درگهان  اقتصادی  همایش 

صحبت های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بود.
جمعه  امام  تارم  میثم  دکتر  والمسلمین  االسالم  حجت  همچنین، 
شهرستان قشم ضمن خیر مقدم، از زحمات و تالش های شبانه روزی 
صورت گرفته توسط سازمان منطقه آزاد قشم با هدف بهبود کیفیت 

زندگی و وضعیت اقتصادی ساکنان جزیره قشم قدردانی کرد.

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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گزارشی از سفر مشاور رئیس جمهور به منطقه آزاد قشم:
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