
سرمقاله

 ابراهیم جلیلی
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو

بازنگری قانون مناطق آزاد به دور از منازعات سیاسی
همه می دانیم که فراکسیون مناطق آزاد، طرح اصالح قانون چگونگی مناطق آزاد را به مجلس ارائه کرده است 

و این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است. 
اقتصاد  برای کشور محسوب می شوند و در سیاست های 24گانه  اقتصادی  بزرگ  آزاد یک ظرفیت  مناطق 
مقاومتی مدنظر قرار گرفته اند. تاسیس این مناطق منطبق با بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، 

بنابراین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصتی ناب برای رشد و توسعه کشور هستند.
امروزه تولید، صادرات، صادرات مجدد و ایجاد اشتغال پایدار از اصلی ترین رویکردها و فعالیت های مناطق آزاد 
است. در شرایط فعلی این مناطق هستند که برای تامین نیازمندی ها، کاالهای اساسی و مواد اولیه برای تولید 
تالش می کنند و علی رغم همه فشارها ، محدودیت ها، تحریم ها و تغییرها، موفقیت هایی داشتند. در برخی از 
مناطق ازجمله منطقه آزاد کیش و قشم شاهد رونق صنعت گردشگری و هتلداری هستیم. منطقه آزاد چابهار 
با کشورهای آسیای میانه  انزلی  آزاد  ترانزیت، بسته بندی و صادرات  مجدد کاالها موفق بوده و منطقه  در 
مراودات خوب اقتصادی برگزار کرده، منطقه آزاد ارس در زیرساخت های صنعتی و اقتصادی عملکرد خوبی 
داشته و منطقه آزاد ماکو در جذب سرمایه گذار خارجی و ایجاد زیرساخت های لجستیکی و توسعه صنعت ، 

معدن و کشاورزی حرفی برای گفتن دارد.  
و  درست  مقوله ای  هستند،  گریبان  به  دست  عدیده ای  مشکالت  با  کنونی  شرایط  در  آزاد  مناطق  اینکه 
اقتصادی  فعالین  برای  امن  منطقه ای  و  بهشت سرمایه گذاری  را  آزاد  مناطق  نمی توانیم  و  است  انکار ناپذیر 
بدانیم. امروز فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی که به قانون و قانونگذاران، حاکمان و مجریان 
اعتماد نموده و در مناطق آزاد سرمایه گذاری کرده اند، در بالتکلیفی اقتصادی بوده و هر سازمان و دستگاهی 
به خود اجازه می دهد رفتارهای غیرقانونی در مناطق آزاد انجام دهد. برخی از دستگاه ها بدون توجه به قوانین 
مناطق آزاد، مصوبات و تصمیمات نظام در چارچوب اقتصاد مقاومتی و صرفا با تصمیمات شتاب زده، امنیت 

سرمایه گذاری و فعالیت در مناطق را به شدت تضعیف کرده اند. 
اگر واقعا دنبال بهره برداری از مناطق آزاد برای اثر گذاری در اقتصاد ملی هستیم و قرار بود اقتصاد آزاد را در 
این مناطق تجربه کرده و آرام آرام به سرزمین اصلی تسری دهیم؛ اگر مناطق آزاد باید امنیت سرمایه گذاران 
را فراهم کنند تا آنان با خیال راحت در چارچوب قانون، کارهای اقتصادی شان را انجام دهند، اگر مناطق آزاد 
باید بتوانند به کانون توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری در کشور تبدیل شوند، باید دنبال تغییر پارادایم 

حاکم باشیم و به نظر می رسد دو راه پیش رو داریم :
  پیگیری و عزم جدی برای اجرایی کردن تمام بندهای قانون فعلی 

   اصالح قانون فعلی 
در محدوده این مناطق، دستگاه های دولتی و نهادهای سرزمین اصلی با داشتن بودجه های دولتی، کارکرد 
مناسب نداشته اند  و با انواع کارشکنی ها همچنان سعی در اعمال قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه خود در 
سرزمین اصلی در مناطق را دارند و به جای صرف بودجه ملی تخصیص با برش شهرستانی در مناطق، همیشه 

دنبال بهره برداری مادی از مناطق به نفع دستگاه و کارکنان خود بوده  اند، اما از اعمال قوانین غیرقانونی در مناطق 
دست برنداشته اند و با عملکرد ضعیف خود و خالی کردن شانه از مسئولیت ها و وظایف خویش ، مناطق آزاد را به 

یک نهاد خدمتگزار ، سازمان عمران منطقه ای با جغرافیایی گسترده مثل سازمان منطقه آزاد ماکو تبدیل کرده اند. 
با توجه به اینکه مناطق آزاد از بودجه دولتی محروم هستند، ولی همه دستگاه های دولتی خواسته ها و توقعات ریز و 
درشتی هم از مناطق آزاد دارند و همین دستگاه ها و سازمان ها که خود با عدم تمکین به قانون مناطق آزاد موجب 
عدم موفقیت مناطق شدند، به عنوان منتقدین اصلی مناطق آزاد، نقش ایفا می کنند و اینجاست که به نظر می رسد 
به جای آنکه قوانین را اصالح کنیم ، باید الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد نماییم. قانونی که سال ۷2 مصوب 
شده، قانون خوب و جامعی است ؛ ولی اینکه چرا هنوز مشکالتی وجود دارد ، بدین دلیل است که خیلی از مواد قانون 

مناطق آزاد اجرایی نمی شود و دستگاه های دولتی زیر بار اجرای قانون مناطق آزاد نمی روند.
علی رغم اینکه مناطق آزاد در محدوده مرزهای جغرافیایی کشور قرار دارند، ولی قوانین و مقررات خاص خود 
را دارند که الزم االجراست. اما مدام این  قوانین دچار تغییر می  شود، سرمایه گذاران همیشه نگران هستند که 
قوانین مناطق آزاد و تجارت و فعالیت اقتصادی دستخوش تغییرات شود )که می شود(، بنابراین قوانینی که 

فعال ساری و جاری است، قوانین خوبی است  به شرط آنکه اجرایی و عملیاتی شود . 
به  منطقه  در سطح  را  وظایفشان  باید  اجرایی  و  دولتی  دستگاه های  کلیه  آزاد،  مناطق  قانون  ماده 2۷  طبق 
برنامه های  قانون های  در  بعد هم  و  نداند  انجام  را  اقدام  این  که  تفویض می کردند ،  آزاد  منطقه  مدیرعامل 
۵ساله تاکید شد و در ماده۶۵ قانون احکام دائمی توسعه به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد 
اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه 
باالترین مقام منطقه محسوب شدند و  از طرف دولت،  نمایندگی  به  آزاد  ملي مدیران سازمان های مناطق 
کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای 

دفاعی و امنیتی به عهده آنها قرار گرفت؛ اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد.
همین عدم اجرایی شدن قانون مناطق آزاد است که مناطق را آنچنان که باید به سر منزل مقصود نرسانده 
است. عالوه بر اجرایی نشدن قوانین مناطق آزاد، اجرا شدن قوانین سرزمین اصلی در منطقه هم مزید بر 
علت شده است، خصوصا در دو سال اخیر هر قانون، بخشنامه  یا آیین نامه برای کل کشور  مصوب یا صادر 
گردیده، به صورت غیرقانونی به مناطق آزاد هم تسری داده شده و ردای قانون به خود می پوشد و مرجع 
رسیدگی نهادهای نظارتی هم قرار می گیرد و همه اینها باعث شده است که مناطق، شترمرغی بشوند که نه 

مثل سرزمین اصلی اند، نه مثل مناطق آزاد دنیا ! 
در حال حاضر فرآیندهای اداری در مناطق آزاد بیشتر و پیچیده تر از سرزمین اصلی شده است و سرمایه گذار ان 
و بازرگانان در داخل کشور بسیار سهل تر از مناطق آزاد فعالیت می نمایند . قبل از اینکه که به سمت اصالح 
آیا مزیت ها و  اجرا شده اند؟ و  به خوبی  قوانین  آیا همین  باید آسیب شناسی کنیم که  برویم  قانون  تغییر  یا 
مشوق های موجود طبق قانون اعطاء و یا حذف بوروکراسی های زائد سرزمین اصلی ذکر شده در قانون فعلی، 
اتفاق افتاده است ؟ و ضرورت دارد قبل از تغییر یا اصالح قانون ابتدا این سوال پاسخ داده شود که چرا قوانین 

اجرا نشده است؟
چنانچه از بحث عدم اجرای قانون تاکنون بگذریم ، باید بپذیریم که وقتی قوانین مناطق آزاد نوشته می شد، 
فقط مناطق آزاد محدودی در جزایر به ذهن خطور می کرد که پیچیدگی های مناطق آزادی همچون ماکو 
یا اروند را نداشت و قانونگذاران هم مسلما تجربه امروز را نداشتند ؛ لذا اگر مدعی باشیم این قانون  جامع و 
مانع است، دچار اشتباه شدیم و غفلت کردیم. شاید بعد از گذشتن این همه سال الزم باشد که این قانون 
باید به شرایط ، نیات و  اما  با توجه به شرایط مناطق جدید و اوضاع جهانی و ملی به روز شود.  بازنگری و 
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الزامات و مقتضیات این بازنگری توجه ویژه کرد؛ چراکه ادامه حیات مناطق و رشد و توسعه آنها به چگونگی 
این اصالح وابسته است. 

با گذشت 2۷سال از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۷2 مجلس و اصالحات بعدی آن 
مصوب سال ۸4 ، در اصالح این قانون باید منافع تولید ملی، اشتغال و توسعه پایدار مناطق آزاد در نظر گرفته شود 
و توسعه مبادالت با همسایگان پررنگ تر دیده شود. آنچه باید مهم باشد این است که سرمایه گذاری انجام شود و 
سرمایه گذاری خارجی جذب و تسریع شود و سرمایه گذاری ها توسعه یابد تا اشتغال و افزایش ثروت و تولید ناخالص 
ملی صورت پذیرد. نباید سرمایه گذار داخلی و خارجی برای فعالیت اقتصادی با موانع جدید روبه رو شود و با ایجاد 

موانع ، قانون ها و مقررات جدید و پیچیده، سرمایه گذاران را دلسرد، ناامید و منفعل نماییم. 
اگر قرار است قوانینی اصالح کنیم، باید در جهت تسهیل باشد، نه آنکه زمینه ایجاد مانع برای سرمایه گذار 
یا کاهش جذابیت مناطق را فراهم کند . باید قوانین دست و پاگیر سرمایه گذاری حذف  شود و شرایط رقابتی 
به نفع مناطق آزاد باشد . در قوانین مناطق آزاد موجود  ، در بحث مشوق ها و مزیت ها نسبت به سایر کشورها 
ما  از دست می دهند؛  را  و جذابیت های خود  ایران مشوق ها  آزاد  مناطق  روز هم  به  روز  و  عقب تر هستیم 
کمترین مشوق ها را در میان رقبا داریم، بنابراین قوانین جدید باید بتوانند شرایط سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد را تسهیل کنند، روان تر، سهل تر ، کارآمدتر و اجرایی تر باشند و افزایش تولید، صادرات، توسعه اقتصادی 
و بهبود فضای کسب و کار ، تقویت دیپلماسی اقتصادی، ساماندهی بازار سرمایه، بهبود حکمرانی در مناطق 
آزاد ، مواجهه فعاالنه با تحریم ها را هدفگذاری نمایند و محدودیت های موجود را رفع کنند، نه اینکه تحدید 

جدیدی برای مناطق به وجود بیاورند . 
باید با در نظر گرفتن مشوق هایی خاص مانند معافیت های مالیاتی طوالنی مدت ، انگیزه سرمایه گذاران برای 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد را افزایش داد. در واقع مناطق آزاد ما باید کریدور ارتباطی اقتصاد بین الملل با 
داخل ، تسهیل گر انتقال تکنولوژی به داخل کشور و پایلوت قوانین مقررات تسهیل کننده  اقتصادی باشد . با 
عنایت به موقعیت ویژه ای که ایران دارد و با توجه به تعریف محورهای جدید لجستیکی ، اقتصادی ، ترانزیتی 
و گردشگری، نقش مناطق آزاد می تواند موثرتر از گذشته باشد. اگر هم می خواهیم تغییر ایجاد نماییم، حتما 
باید باید بیشتر مطالعه و بررسی دقیق کنیم و با استفاده از نظرات کارشناسی دبیرخانه و همکاران مناطق 
آزاد صورت بگیرد  و قانون قبلی را در مناطق مختلف آسیب شناسی کنیم از نظرات فعالین اقتصادی مناطق 
بهره ببریم تا با کمک خبرگان و فعالین اقتصادی ضمن تقویت مشوق های قبلی، جذابیت جدید ایجاد کنیم . 
برای بازنگری در قانون مناطق آزاد حتما باید درک درستی از شرایط نوین اقتصاد جهانی داشته باشیم و برای فهم 
درست از اقتصاد امروز جهان و درک شرایط موجود، باید از صاحب نظران و اندیشمندان داخلی و خارجی و تجربه 
اقتصادهای رشد یافته جهانی بهره بگیریم تا سرمایه گذار در انتخاب بین منطقه آزاد در دو کشور متفاوت، منطقه آزاد 
ما را انتخاب کند؛ مثال در منطقه ماکو باید به قدری جذابیت و مزیت رقابتی ایجاد کنیم تا سرمایه گذار به جای ترکیه ، 
ماکو را انتخاب نماید. در واقع زمینه ایجاد انگیزه و رغبت برای سرمایه گذاری در داخل منطقه فراهم شود، نه آنکه با 

اعمال قوانین دست و پاگیر، دست سرمایه گذار را ببندیم و آنها را محدودتر کنیم. 
هرگونه اصالح در قانون مناطق آزاد بایستی موجب توسعه بازار سرمایه شده و با آن موافق باشد و جریان 
ورود سرمایه های بین المللی را تسریع و مشکالت نهادینه در توسعه این مناطق را حل نماید و از بازگشت به 

نظریه ها و قانون های انقباضی و کاهش مشوق ها پرهیز کند. 
امیدواریم این بازنگری به تکامل و رشد مناطق آزاد کمک نماید و از منازعات سیاسی دور و بیانگر اجماع ملی در 
توسعه ملی این مناطق باشد . قانون مناطق آزاد و اهمیت آن در اقتصاد ملی کشور بایستی از دیدگاه اقتصادی و اهمیت 
استراتژیک این مناطق برای امنیت ملی و توسعه اقتصادی مورد بررسی و کارشناسی قرار بگیرد و مسئولین مربوطه 

تالش خود را مضاعف نمایند و رونق و توسعه این مناطق بایستی مورد توجه جدی باشد.

صفحه 4 و 5 را بخوانید
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کیش2

علمیات اجرایی سه طرح عمرانی »دو باب مدرسه 9کالسه 
با حضور مدیرعامل  و 18کالسه، مسجد و درمانگاه« 

سازمان منطقه آزاد کیش در این منطقه آغاز شد.
حضور  با  عمرانی  طرح  سه  کلنگ زنی  آیین 
مدیرعامل، معاونین و برخی از مدیران سازمان 
منطقه آزاد کیش، امام جمعه، محمدعلی وکیلی 
سرپرست معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  خالق 
اقتصادی کشور، موسی دادی زاده مدیرکل آموزش 
و پرورش استان هرمزگان، مسئولین محلی، نظامی 

و انتظامی در جزیره کیش برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم 
بر لزوم اهمیت فضاهای آموزشی، مذهبی، مدرسه و 
درمانگاه که مورد نیاز این منطقه است، اشاره داشت 
و گفت: جزیره کیش از نظر فضاهای آموزشی 
در وضعیت مطلوبی قرار دارد که با آغاز عملیات 
اجرایی این مدارس، ظرفیت پذیرش مراکز آموزشی 
کیش در قالب استانداردهای مورد نیاز به 810نفر 

دانش آموز افزایش خواهد یافت.
غالمحسین مظفری با بیان این که عملیات اجرایی 
فضای مسجد و درمانگاه آغاز شده است، اظهار 
داشت: جزیره کیش به دلیل آرامش و امنیت حاکم 
در این منطقه به عنوان یک الگو در سطح کشور 

مطرح شده است.
وی با اشاره به ضرورت تعامل هدفمند با خیرین 
و همچنین اداره آموزش و پرورش استان برای 

ساخت و توسعه فضاهای مذهبی، آموزشی و ارائه 
خدمات درمانی در کیش افزود: با همت نهاد امام 
جمعه کیش آغاز عملیات اجرایی یک باب مدرسه 
9کالسه که در بازه زمانی سه سال به بهره برداری 
خواهد رسید و ساخت یک مسجد و درمانگاه به نام 
امام محمدباقر )ع( مسئولیت خطیر جذب خیرین و 
هدایت آنان را به سمت ساخت و تجهیز مدرسه 
و مجموعه فرهنگی را برعهده گرفته تا بتواند 

فعالیت های موثر و ارزشمندی را انجام دهند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
با اشاره به این که شاهده یک رویداد ارزشمند 
فرهنگی در منطقه آزاد کیش هستیم، تصریح نمود: 
مدرسه دیگری که عملیات اجرایی آن آغاز شد، 
مدرسه 18کالسه است که به همت سازمان منطقه 
آزاد کیش در جهت ایجاد زیرساخت های آموزشی 
و ارتقای استانداردهای مورد نیار در حوزه آموزشی 

محقق می شود.
مظفری ضمن ابراز امیدواری از آغاز سه طرح عمرانی 
در کیش گفت: در توسعه همگون و همه جانبه در 

منطقه آزاد کیش که نقطه پهناوری از ایران اسالمی 
است؛ جای خوشحالی است که به مقوله آموزش 
توجه ویژه می شود و رفع نیازمندی های آموزشی 
کودکان و نوجوانان این منطقه جزء دغدغه های 

اصلی مسئولین این منطقه است.
وی مسئولیت مهم آموزش و پرورش و آموزش 
اصلی  تولید کنندگان  عنوان  به  را  عالی کشور 
اندیشه و فکر عنوان کرد و گفت: سازمان منطقه 
آزاد کیش بر همین اساس اهتمام ویژه بر توسعه 
کمی و کیفی افزایش سرانه دانش آموزشی را 

در این منطقه در دستور کار خود قرار داده است
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در پایان با بیان این که جزیره کیش در 
زمینه های»اقتصادی، گردشگری و فرهنگی« به 
عنوان یک برند در سطح کشور مطرح شده است، 
بیان داشت: با عملیات اجرایی مدرسه 9کالسه و 
18کالسه با سرمایه گذاری 325میلیارد ریال و 
همچنین مدرسه 18کالسه دیگری که ساخت آن 
12درصد پیشرفت داشته و مدرسه ۴کالسه دیگر 
که در حال ساخت است، سرانه آموزشی این منطقه 

به سطح استاندارد الزم خواهد رسید.
احیاء  درخصوص  کیش  جمعه  امام  همچنین، 
با  کیش  مدارس  در  نمازخانه  ده  بازسازی  و 
حمایت های سازمان منطقه آزاد کیش و مشارکت 
پرورش گفت:  و  آموزش  و  منطقه  این  خیرین 
المسلمین  و  االسالم  حجت  رهنمودی های  با 

علیدادی امام جمعه فهیم و فرهیخته وقت جزیره 
کیش، گام های بزرگی در زمینه ساخت مسجد در 

این منطقه برداشته شده است.
حجت االسالم و المسلمین حسن زاده خاطرنشان 
آزاد کیش  منطقه  سازمان  با حمایت های  کرد: 
اقدامات ارزشمند و موثری در حوزه مسجد سازی 
انجام شده است و اعتقاد ما بر این است که عالوه 
بر مسجد سازی، در حوزه مدرسه نیز فعالیت و نقش 

موثری ایفا کنیم.
وی با اشاره به این که جزیره کیش نیاز به ساخت 
مدارس جدید دارد، اظهار داشت: با حمایت های 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش کارهای قابل 
توجهی در زمینه های ساخت و تجهیز مدارس این 
منطقه انجام شده است و مسئولین و خیرین این 

منطقه از هیچ کمکی دریغ نکردند.
امام جمعه کیش با اشاره به حدیثی از امام صادق)ع( 
گفت: اگر کسی یک مسجد بسازد، خدا برای او 
یک خانه ای را در بهشت بنا خواهد کرد. خوشبختانه 
عملیات اجرایی یک مسجد دو باب مدرسه و یک 

درمانگاه در این منطقه آغاز شد.
سرمایه گذار  رباطی  حسین  است،  ذکر  شایان 
احمدپور سرمایه گذار  برج های طالیی و محمد 
دهکده ساحلی کیش و از خیرین این منطقه، هر 
کدام به مبلغ 1میلیارد ریال حمایت مالی در ساخت 
مدارس کیش که عملیات اجرایی آنها آغاز شد، 

مشارکت کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: نیروی انتظامی کیش در راستای حفظ 
امنیت، آرامش و سالمت اقشار مختلف جامعه؛ 
تعامل موثر و سازنده ای با ساکنین جزیره کیش 

برقرار کرده و این اقدام مهم ستودنی است.
به مناسبت گرامیداشت هفته ناجا، غالمحسین 
مظفری در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی ویژه 
کیش، دو مجموعه سازمان و نیروی انتظامی را 
با فعالیت های متفاوت و اهداف مشترک یک 
مجموعه دانست و آنان را به عنوان سرمایه های 
جامعه  امنیت  و  مدافعان سالمت  و  اجتماعی 
معرفی کرد و بیان داشت: تعامل موثر نیروی 
فرهنگی  و  اجتماعی  محوریت  با  انتظامی 
موجب اطمینان  خاطر مردم و اعتماد روزافزون 

کیشوندان نسبت به این مجموعه شده است.
وی، شرایط سخت اقتصادی کشور و شیوع بیماری 
کرونا را از موضوعات مهم کشور عنوان نمود و 

اظهار کرد: با ظرفیت هایی موجود در حوزه های 
مختلف و اقدامات موثری که به منظور توسعه و 
پیشرفت این امکانات انجام شده است، می توانیم با 
همدلی و هم افزایی تمام دستگاه های اجرایی مستقر 

در منطقه با موفقیت از این بحران ها عبور کنیم.
مظفری ظرفیت های فناورانه و ایده های خالقانه 
و نوآوری شرکت های دانش بنیان در منطقه آزاد 
کیش را فرصتی برای ایجاد تحول در حوزه های 
مختلف ازجمله گردشگری و اقتصادی برشمرد و 
افزود: با سرعت بخشیدن به فعالیت های تکنولوژی؛ 
جزیره کیش می تواند در زمینه هوشمندسازی ایران؛ 

پایلوتی برای سطح کشور باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش فضای عمومی این منطقه را با همراهی و 
همدلی شورای تامین مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
زیرساخت های  درخصوص  که  خوبی  اقدامات 
جزیره کیش انجام شده و فرصت خوبی برای 

مرتفع کردن موانع پیش رو است.
فرمانده نیروی انتظامی و پایگاه دریابانی کیش در 
ادامه این جلسه حفظ و ارتقای »امنیت و سالمت« 
را شعار هفته ناجا عنوان کرد و افزود: حفظ سالمت 
آحاد جامعه یکی از اولویت های مهم پلیس است؛ از 
این رو برنامه های امسال هفته ناجا با بهره گیری از 
ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی برگزار گردید.

اهمیت  لزوم  بر  جمالی  علی اصغر  سرهنگ 

تصویر سازی پلیس در ذهن مردم که با هدف حفظ 
امنیت و سالمت میان مردم جامعه تالش می کند، 
اظهار داست: با توجه به این که پلیس کیش یک 
نهاد اجتماعی و ارتباط تنگاتنگی با مردم و سازمان 
منطقه آزاد کیش دارد، این مجموعه با رویکرد های 

تعالی رفتار در کنار مردم حضور دارد.
فرمانده نیروی انتظامی و پایگاه دریابانی کیش 
مدیریت  و  ارزشی  نگاه  هم افزایی،  ضرورت 
مدبرانه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش را 
عامل اصلی شکل گیری جامعه کوچک اسالمی 
با حضور تمام دستگاه های مستقر در این منطقه 
عنوان کرد و گفت: تالش این مجموعه بر این 
است که یک تعامل سازنده و تاثیرگذار با مردم 
و سازمان های مردم نهاد داشته باشد و با هدف 
ارشاد، نهی از منکر در تمام حوزه ها فعالیت کنیم 
و اقدامات پیشگیرانه، جایگزین اقدامات مقابله ای 

شود تا مردم احساس امنیت و آرامش کنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: جزیره کیش 
حوزه  در  که  ظرفیت هایی  و  زیرساخت ها  با 
گردشگری دارد، می تواند گردشگران زیادی را 

از نقاط مختلف دنیا به این منطقه جذب کند.
نیروی  فرمانده  خانزادی  حسین  دریادار  امیر 
در  کیش  جزیره  به  سفر  در  ارتش  دریایی 
هیات  رئیس  مظفری  غالمحسین  با  دیدار 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
کیش، این منطقه را به عنوان یکی از مناطق 
گردشگری برتر عنوان کرد و اظهار نمود: با 
حوزه  در  که  فعالیت هایی  و  استاندارد سازی 
ارائه خدمات به تمام مسافرانی که قصد سفر 
به کیش را دارند، این منطقه می تواند مقصد 

گردشگران در تمام فصل های سال باشد.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین، 
اهمیت  لزوم  بر  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
شیوع  از  پیشگیری  حوزه  در  که  اقداماتی 
بیماری کرونا در این منطقه انجام شده است، 
رعایت  با  توانستیم  افزود:  و  داشت  اشاره 
12درصدی  افزایش  شاهد  بهداشتی  ضوابط 
و  باشیم  منطقه  این  به  گردشگران  ورود 
بین المللی  نمایشگاه  ازجمله  نمایشگاه هایی 

فوالد ایران را در این منطقه برگزار نماییم.
غالمحسین مظفری با اشاره به این که ۶0هتل 
است،  ساخت  حال  در  منطقه  این  در  جدید 

عمرانی  و  گردشگری  نظارت های  کرد:  بیان 
حوزه های  در  استانداردسازی ها  درخصوص 
مختلف با جدیت تمام در حال پیگیری است 
و خوشبختانه کسانی که در حوزه های عملیات 
و اجرای هتل در جزیره کیش فعالیت می کنند، 

تجربه و تخصص کافی را دارند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
خدمات  ارائه  و  استاندارد سازی  کرد:  تصریح 
باکیفیت به گردشگران، موجب ترغیب شمار 
زیادی از مسافران از داخل و خارج از کشور 

به این منطقه شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

 افتتاح پژوهشکده محیط زیست و 
فرهنگسرای سعدی همزمان با روز کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مجلس  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
مناطق  وجودی  فلسفه  بر اساس  گفت:  اسالمی  شورای 
انگیزه  ایجاد  برای  مالیاتی  مشوق های  باید  آزاد؛ 
آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران 

یابد. افزایش 
هیات  رئیس  نشست  در  بهرام  پاشایی  معصومه 
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
از  منطقه ،  این  سرمایه گذاری  حوزه  نمایندگان 
اقتصادی  فعالین  برای  مالیاتی  مشوق های  افزایش 
اظهار  و  داد  خبر  کیش  جزیره  در  سرمایه گذاران  و 
از  یکی  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت های  داشت: 
فعالین  از  زیادی  شمار  که  می شود  محسوب  امتیازاتی 
در  برای سرمایه گذاری  را  تجارت و صنعت  حوزه های 

می کند. تشویق  و  ترغیب  منطقه  این 
درخصوص  موثری  اقدامات  که  این  بیان  با  وی 
ازجمله  همسایه  کشورهای  در  مالیاتی  مشوق های 
گرفته  نظر  در  خصوصی  بخش  برای  امارات  و  ترکیه 
شده است که در مقایسه با مناطق آزاد ایران در شرایط 
ایران  آزاد  مطلوب تری قرار دارند، تصریح نمود: مناطق 
و  امتیازات  از  باید  همسایه  کشورهای  با  رقابت  برای 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  طبق  مالیاتی  مشوق های 
آزاد برخودارد باشند تا برای سرمایه گذاری و فعالیت در 

حوز  های مختلف به این منطقه جذب شوند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  جلفا  و  مرند  مردم  نماینده 
آزاد  مناطق  در  مالیاتی  مشوق های  اگر  کرد:  تاکید 
اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران  باشد،  نداشته  وجود 
نخواهند  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  برای  تمایلی 
داشت و صنعتگران در اطراف پایتخت و مرکز استان ها 
ندارد  لزومی  و  داد  خواهند  ادامه  خود  فعالیت های  به 
سرمایه های خود را به مناطقی همچون جزیره و یا صفر 

انتقال دهند. مرزی 
مجلس  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
شورای اسالمی با اشاره به این که حوزه تجارت و صنعت 
چنین تصوری دارند که مجلس قصد برداشتن معافیت های 
مجلس  آزاد  مناطق  فراکسیون  افزود:   دارد،  را  مالیاتی 
راستای  در  سرمایه گذاری  توسعه  برای  اسالمی  شورای 
تولید«  »جهش  را  امسال  که  رهبری  معظم  مقام  شعار 
کار گرفته است  به  را  تمام تالش خود  نامگذاری کردند، 
کشور  در  صنعتی  جهش  یک  شاهده  نزدیک  آینده  در  و 

خواهیم بود.
معافیت های  بازگشت  با  رابطه  در  بهرام  پاشایی 
از مطالبات  آزاد که یکی  مالیاتی حقوق بگیران مناطق 
کرد:  اظهار  است،  کیش  جزیره  سطح  در  کارمندان 
را  رایی  اداری  عدالت  دیوان  قانونی،  فرآیند  یک  در 
مجلس  استفساری  به  آن  بعدی  مراحل  و  کرده  صادر 
این خصوص پیگیری های الزم  ارسال می شود که در 
انجام خواهد شد. این حمایت به خاطر شرایط زندگی 
است  اصلی  سرزمین  از  متفاوت تر  که  آزاد  مناطق  در 
می شود،  کارمندان  در  کار  انگیزه  کاهش  موجب  و 

می گیرد.  صورت 
مجلس  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
شورای اسالمی مهم ترین تصمیمات این فراکسیون برای 
جامعه  بستر  در  بیشتر  را  آزاد  مناطق  مشکالت  بررسی 
آزاد  مناطق  تمام  به  کار  تقسیم  یک  با  افزود:  و  دانست 
کشور سفر خواهیم کرد و براساس خواسته بخش خصوصی 
از  است،  مناطق  این  در  اقتصادی  رونق  اصلی  عامل  که 
خواهد  قانون  که  بازنگری  در  آنان  پیشنهادات  و  نظرات 

داشت، بهره مند می شویم.
گفتنی است، معصومه پاشایی بهرام نماینده مردم مرند و 
جلفا و رئیس فراکسیون مناطق آزاد، حسین حاتمی منتخب 
مردم کلیبر و دبیر شورای فراکسیون مناطق آزاد، حسین 
آزاد  مناطق  شواریعالی  دبیرخانه  پارلمانی  معاون  گروسی 
در سفر به جزیره کیش از شرکت های همانند ساز بافت و 
شرکت تولید دارو کیش مدیفارم بازدید کردند و در جریان 
آنها  فعالیت های بخش خصوصی و مشکالت پیش روی 

قرار گرفتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

در دیدار دکتر مظفری با فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش عنوان شد:

فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار داشت:

توسعه و گسترش فضاهای آموزشی، درمانی و مذهبی در جزیره کیش

تعامل سازنده نیروی انتظامی با ساکنین جزیره کیش

جزیره کیش، یکی از مناطق برتر گردشگری در کشور

لزوم افزایش مشوق های 
مناطق آزاد در جهت توسعه 

سرمایه گذاری ها

 رئیس فراکسیون مناطق آزاد 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش از افتتاح پژوهشکده محیط زیست و 
فرهنگ سرای سعدی همزمان با 20آبان ماه که 

به نام روز کیش نامگذاری شده است، خبر داد.
غالمحسین مظفری در جلسه شورای معاونین و 
مدیران سازمان منطقه آزاد کیش گفت: این طرح ها 
با همکاری جهاد دانشگاهی و برای ایجاد پارک علم 

و فناوری کیش در نظر گرفته شده اند.
وی، حوزه های اقتصادی، تامین مالی و حقوقی 
را پایه های اساسی فعالیت های سازمان منطقه 
آزاد کیش و بخش های مربوطه عنوان کرد و 
انجام  برنامه ریزی های  بر اساس  نمود:  اظهار 
شده، تا پایان سال جاری در حوزه های مختلف 
ازجمله علم و فناوری و هوشمندسازی، اقدامات 

موثر و مفیدی در این منطقه انجام خواهد شد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
در  فاخر  و  ارزشمند  رویدادهای  یافتن  تحقق 
منطقه آزاد کیش را نیازمند اطالعات و مشارکت 
دانش،  و  علم  به روز رسانی  و  متخصص  افراد 
تجهیزات و امکانات در این منطقه برشمرد و 
نوین  تکنولوژی های  دنیای  در  داشت:  بیان 
ارتباطی، تحوالت با سرعت در حال پیشرفت 
است؛ بنابراین نباید کوچکترین وقفه ای در امور 

و  توسعه  اصلی  هدف  که  کاری  فعالیت های 
پیشرفت است، رخ دهد.

زمینه  در  موثر  اقدامات  به  اشاره  با  مظفری 
هوشمند سازی جزیره کیش که بر مبنای اطالعات و 
داده ها استوار است، گفت: مرکز نوآوری، موسسه علوم 
و فنون کیش و دانشگاه های برتر کشور مستقر در 
این منطقه نقش مهمی در سطح ملی ایفا می کنند. از 
این رو جزیره کیش می تواند در حوزه هوشمندسازی 

پیشگام و پایلوتی برای ایران هوشمند باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: در 
جزیره کیش بحث هوشمندسازی در سطح کالن 
به عنوان پایلوت مطرح و گام های نخست در این 
زمینه برای کشور برداشته شده است و در صورتی 
که یک طرح منسجم و هماهنگ از سوی شواری 
عالی مجازی در کشور به تصویب برسد، انسجام 

بیشتری در کارها ایجاد خواهد شد.
شورای  احکام  صدور  با  که  این  بیان  با  وی 
هوشمندسازی، کارها با جدیت در این منطقه آغاز 
شده است، افزود: این انسجام و هماهنگی در داخل 
سازمان و دستگاه های مربوطه منجر به اقدامات 
ارزشمندی درخصوص ایجاد و توسعه شبکه فیبر 
نوری با طول 32کیلومتر در دریا و 100کیلومتر 
داخل کیش و فیبر نوری رفت و برگشت پشتیبان 

به سرزمین اصلی انجام شده است.
تفاهم نامه ای  انعقاد  با  مظفری خاطرنشان کرد: 
چهارجانبه که به تازگی امضاء شد؛ طرح حمل و نقل 
هوشمند و فعالیت خودران ها بر بستر شبکه نسل 
پنجم اینترنت موسوم به G5 برای جزیره آغاز شده 

و شاهد اقدامات مهمی در این حوزه خواهیم بود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در رابطه با راه اندازی G5 در کشور اظهار کرد: 
برخالف ۴G به دلیل همسو نبودن نگاه ها با تاخیر زیاد 

وارد کشور شد، این بار ارکان تصمیم گیری در سطح 
سرعت  به   G5 که رسیدند  ضرورت  این  به  کالن 
عملیاتی شود. در جزیره کیش باید از این فرصت ها بهره 

الزم را برد و در جهت رفع موانع موجود تالش کنیم
گفتنی است، برنامه ریزی برای سلسله برنامه های 
قرن 15،  به  ورود  و  قرن 1۴  انتهای  به  مربوط 
هوشمندسازی جزیره با عنوان » کیش، اینجا فردا« 
تدوین و بودجه ریزی و رشد تولید محتوا از دیگر 

مباحثی بود که در این جلسه مطرح شد.

دوشنبه 28 مهر ماه 1399 - 19 اکتبر 2020 - شماره  102



3 انزلی

اکبر قاسمی سفیر جدید ایران در گرجستان با دکتر 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان 
منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون توسعه روابط تجاری 
و بهره گیری از ظرفیت های این منطقه تبادل نظر 

کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست 
ایجاد شده  زیرساخت های  و  بر ظرفیت ها  تاکید  با 
و  سرمایه گذار  جذب  منظور  به  مختلف  ابعاد  در 
بهره گیری از ظرفیت های بخش خصوصی بیان کرد: 
منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز 
سرمایه گذاری و هاب داد و ستد، در بین کشورهای 
سوی  از  گذشته  سال  در  و  شده  شناخته  همسایه 
بخش خصوصی ۱۲۹۰میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در زمینه های متنوع انجام شده و موقعیت استراتژیک 
این منطقه در کنار توسعه زیر ساخت ها و حمایت از 
سرمایه گذاران موجب شد صرفا در ۶ماه گذشته بالغ 
بر ۱۲۵۰میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی بخش 
خصوصی در این منطقه انجام شود که ۵۰میلیون دالر 

آن سرمایه گذاری خارجی بوده است.
محمدولی روزبهان کشت محصوالت هیدروپونیک 
از  یکی  را  شیالتی  مشترک  محصوالت  تولید  و 
انجام سرمایه گذاری  به منظور  ظرفیت های مغفول 
ایران خصوصا  افزود: کشورهای همسایه  دانست و 
داشته  غذایی  مواد  واردات  به  زیادی  تمایل  روسیه 

و استان گیالن از مهم ترین استان های تولید کننده 
سرمایه گذار  با جذب  و  بوده  کشاورزی  محصوالت 
خارجی در زمینه کشت هیدروپونیک و فعالیت های 
شیالتی می توان سهم کشورمان را در صادرات به 

بازار های کشورهای همسایه افزایش داد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در ادامه به فعالیت شرکت های تولیدی داخلی و خارجی 
در شهرک های صنعتی این منطقه اشاره و خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر بیش از ۱۴۰واحد تولیدی و صادراتی 
در دو شهرک صنعتی این منطقه فعالیت می کنند که در 

سال گذشته بیش از ۱۵۰میلیون دالر از تولیدات خود را 
به سرزمین اصلی صادر کرده اند و به زودی در پسکرانه 
مجتمع بندری کاسپین عملیات اجرایی شهرک شماره ۳ 
آغاز خواهد شد که این شهرک صنعتی بستری مناسب 
جهت سرمایه گذاری در حوزه های تک و صادرات محور 

می باشد.
اسالمی  جمهوری  سفیر  نشست،  این  ادامه  در 
ایران در گرجستان با تاکید بر آغاز فصل مشترک 
گرجستان  و  انزلی  آزاد  منطقه  بین  سرمایه گذاری 
بیان داشت : قطعآ این منطقه به لحاظ قرارگیری در 
برخورداری  و  بین المللی  تجاری  مسیر کریدورهای 
می تواند  عمرانی  و  بندری  مهم  زیرساخت های  از 
با  افزایش مراودات تجاری  در جذب سرمایه گذار و 

گرجستان نقش کلیدی ایفا کند.
اکبر قاسمی در ادامه افزود : آمارها بیانگر موفقیت منطقه 
آزاد انزلی در جذب سرمایه گذار خارجی بوده و تالش 
می شود با رفع موانع و تسهیل در امر سرمایه گذاری برای 
۶ماه آینده افق جدیدی از همکاری های مشترک بین دو 

کشور را طراحی نماییم.
گفتنی است، در ادامه، سفیر ایران در گرجستان به 
صورت میدانی از ظرفیت های ایجاد شده و پروژه های 
سرمایه گذاری در بخش تجاری ، گردشگری در فاز 
تجارت و گردشگری همچنین مجتمع بندری کاسپین 

و شهرک صنعتی شماره ۲ بازدید به عمل آورد.

عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر 
سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه ویدئو کنفرانسی 
با اشاره به اهمیت نقش بنادر کاسپین و انزلی در توسعه 
تجاری دریایی با کشورهای حاشیه خزر به ویژه روسیه و 
رشد شاخص های بندری و لجستیکی در سال های اخیر 
در این بنادر اظهار کرد: بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی 
با هدف توسعه تجارت دریایی با روسیه و حوزه خزر ایجاد 
شده و بندرگاه انزلی نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین 
و فعال ترین بنادر شمال کشور در محدوده منطقه آزاد 

انزلی قرار دارد.

امین افقی با اشاره به بهره مندی هر دو بندر از مزایا 
و معافیت های قانونی مناطق آزاد کشور افزود: بنادر 
منطقه آزاد انزلی در مقایسه با سایر بنادر ایرانی حوزه 
خزر، نزدیکترین بنادر ایران به بنادر روسیه می باشند 
و بیش از ۷۰درصد مبادالت کاالیی این بنادر با بنادر 

روسیه صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه فعالسازی کریدورهای عبوری و تبدیل 
منطقه آزاد انزلی به هاب ترانزیت حوزه خزر و توسعه 
اهداف  و  برنامه ها  مهم ترین  از  بندری  زیرساخت های 
لجستیکی و توسعه ای سازمان منطقه آزاد انزلی است، تاکید 
کرد: با اتصال بنادر کاسپین و انزلی به راه آهن سراسری 
در سال آینده و همچنین اتمام ساخت اسکله رو-رو ، حلقه 
نهایی راه اندازی کریدور شمال- جنوب با روش حمل و نقل 

ترکیبی از مسیر منطقه آزاد انزلی تکمیل می شود.
عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی 
آزاد  قانونی منطقه  به معافیت ها و مزایای  اشاره  با 
انزلی برای فعالیت سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
فعالسازی  توافق نامه  انعقاد  کرد:  تصریح  خارجی 
کریدور نستراک فی مابین منطقه آزاد انزلی، منطقه 
آزاد چابهار، منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان 
روسیه در نشست کمیسیون مشترک دو کشور ایران و 

روسیه ، انعقاد پروتکل چهارجانبه این مناطق با انجمن 
حمل و نقل هند، برگزاری مستمر جلسات کارگروه 
نمایندگان  حضور  با  شمال- جنوب  کریدور  توسعه 
و  توسعه ای  طرح های  اجرای  و  مسیر  کشورهای 
یکساله  اقدامات  مهم ترین  از  مرتبط،  زیرساختی 
اخیر این سازمان در راستای فعالسازی این کریدور 

بین المللی می باشد.
آزاد  منطقه  و حوزه خزر سازمان  بندری  امور  معاون 
انزلی با اشاره به مزایای فعالیت کشتی های الینر در 
بندر کاسپین با بنادر حاشیه دریای خزر به ویژه روسیه 
و همچنین برنامه های این سازمان برای رشد تجارت 
کرد:  خاطرنشان  بندر  این  در  ترانزیتی  و  کانتینری 
توسعه  بنادر الگان و کاسپین می توانند در حوزه  دو 
متقابل  و  همه جانبه  همکاری های  تجاری،  مبادالت 
داشته و از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی برای 

توسعه زیرساخت های بنادر دو کشور بهره مند شوند.
افقی با اشاره به مزایای پیمان اقتصادی اوراسیا در 
توسعه مراودات کاالیی کشورهای عضو یادآور شد: 
منطقه آزاد انزلی تجربه خوبی از اجرای تفاهم نامه های 
دارد  قزاقستان  اکتائو  و  آستراخان  بنادر  با  دوجانبه 
و زمینه های خوبی برای توسعه همه جانبه روابط و 

مناسبات اقتصادی فراهم شده است.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه ازاد انزلی با اعالم 
بین  تفاهم نامه خواهرخواندگی  انعقاد  برای  آمادگی 
بنادر کاسپین و الگان تاکید کرد: با توجه به استقرار 
پسکرانه  در  منطقه  این  شماره ۲  صنعتی  شهرک 
عملیاتی بندر کاسپین و آغاز احداث شهرک شماره ۳ 
ایران در  بندر نسل سوم  این  در پسکرانه پشتیبان 
برای پردازش کاال و  دریای خزر ، ظرفیت مناسبی 
به  روسیه  کشور  تولیدی  کاالهای  مجدد  صادرات 
قانونی  مزایای  از  بهره مندی  با  منطقه  کشورهای 

منطقه آزاد انزلی فراهم است.
گفتنی است، در این نشست، مدیرانی از اداره کل بنادر و 
دریانوردی گیالن، اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، 
سفارت ایران در روسیه ، سازمان بنادر و دریانوردی ، بندر 
الگان روسیه و فعاالن بندری و سرمایه گذاران بخش 

خصوصی دو منطقه حضور داشتند.
بنادر  توسعه  راهبردی  در طرح  است،  ذکر  به  الزم 
روسیه در دریای خزر، تا سال ۲۰۲۵ بندر جدیدی نیز با 
ظرفیت ۱۲.۵میلیون تن در منطقه کالمیکیای روسیه 
در نزدیکی شهر الگان احداث خواهد شد تا بنادر فعال 

ایران، هند و قزاقستان را به روسیه مرتبط کند.

در پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال که در تاالر آبگینه 
وزارت امور خارجه برپا شد، با تجلیل از برنامه های توسعه ای و مدیریتی 
سازمان منطقه آزاد انزلی، تندیس نشان عالی مدیر سال ایران به دکتر 

روزبهان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان اهداء شد. 
بر این اساس، در پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال که با 
حضور رئیس سازمان محیط زیست، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری برگزار شد، نشان فوق توسط دکتر داود دانش جعفری عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای سیاستگذاری همایش، 
به مهدی کاظمیان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 

آزاد انزلی به نمایندگی از مدیرعامل این سازمان، اعطاء تقدیم گردید.
مهم ترین شاخص های بررسی عملکرد سازمان ها و شرکت ها که از سوی 
کمیته علمی و ارزیابی اجالس منجر به دریافت تندیس از سوی سازمان منطقه 
آزاد انزلی شد، مشتمل بر پایدار سازی کسب و کار، مدل توانمندسازی مدیران 
در حوزه توسعه پایدار اقتصاد کشور که سرفصل های کلی و جامع آن شامل 
همسویی سازمان، پویایی سازمان، شکوفایی سازمان و توسعه سازمان می باشد 
که در قالب اهدای تندیس به مدیران برتر کشور براساس شاخص های علمی 
و کاربردی با شناسایی مدیران موفق کشور و اهدای نشان برتر ملی زمینه 

انگیزش بیشتر و بهتر منتخبین و معرفی آنها به کشور فراهم گردد. 
اجالس ملی نشان عالی مدیر سال به منظور ارائه آخرین روش های نوین 
مدیریتی در حوزه اقتصاد مقاومتی و نهادینه کردن مولفه های ارزشی 
و دینی در مدیریت، اشتراک و انتقال دانش و تجارب متخصصین و 

مسئولین و نخبگان مدیریتی ایران در دوران کرونا و پساکرونا؛ اشاعه و 
ترویج کاربردی مفاهیم اقتصاد مقاومتی از طریق پنل های هم اندیشی و 
پرسش و پاسخ در حوزه مدیریت و ارائه الگوی حمایت از تولید داخلی در 
سال جهش تولید با بهره گیری از نقش مدیریت در اقتصاد از مهم ترین 

دالیل برگزاری اجالس فوق عنوان شده است. 
از سوی دیگر، آشنایی با الگوی مدیریتی ایرانی اسالمی سایر مباحث ملی 
و فراملی در حوزه مدیریت، ارتباط بین مدیران صنعت و اقتصاد با مردم و 
دانشگاهیان جهت بهبود کیفیت محصوالت تولیدی در سال جهش تولید 
و بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی توسعه مدیریت در چشم انداز 
آینده صنعت ایران و نقش آن در توسعه پایدار، از دیگر اهداف برپایی 

پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال می باشد. 
گفتنی است، از مهم ترین مشارکت کنندگان پنجمین اجالس سراسری 
نشان عالی مدیر سال می توان به معاونت علمی و فناوری و معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست، شورای عالی 
مناطق آزاد و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات، صمت، نفت، 
از مراکز علمی دانشگاهی کشور، مرکز  و... تعدادی  راه و شهرسازی 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی اشاره کرد.

اجرای  منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  راهبردهای  راستای  در 
برنامه های اقتصاد مقاومتی و پروژه های مرتبط با جهش تولید در سال 
در سومین شهرک  فراخوان جذب طرح های سرمایه گذاری  جاری، 

صنعتی این منطقه را منتشر کرد.
سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر برنامه های توسعه ای خود در افزایش 
سهم تولیدات ایرانی در بازارهای کشورهای حوزه اوراسیا و کشورهای 
همسایه با استفاده حداکثری از توان سرمایه گذاری داخلی و خارجی، 
تعدادی از قطعات سومین شهرک صنعتی در حال احداث این منطقه 
که در فضایی به مساحت پنجاه هکتار در حال ساخت می باشد را 
برای سرمایه گذاری  متقاضیان  ارزیابی  و  فرآیند شناسایی  از طریق 
در طرح های صنعتی واگذار می کند و این در شرایط است که فضای 
صنعتی در دو شهرک قبلی منطقه تقریبا به مرز اشباع رسیده و این 
شهرک جدید گشایش قابل توجهی برای متقاضیان فعالیت صنعتی در 
منطقه محسوب می گردد که می تواند زمینه یک جهش واقعی در امور 

صنعت منطقه را فراهم آورد.
ویژگی های  از  انزلی،  آزاد  منطقه  صنعتی  شهرک  سومین 
قانونی  معافیت های  و  مزایا  از  بهره مندی  منحصر به فردی همچون 

مناطق آزاد در زمینه هایی همچون معافیت مالیاتی ۲۰ساله، امکان 
اشتغال اتباع خارجی، اتصال به خط راه آهن سراسری و مسیر ریلی 
شمال به جنوب کشور، قرار گرفتن در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین 
به عنوان یک بندر نسل جدید و نزدیکی به بندر باسابقه ایران در 
دریای خزر یعنی بندر انزلی، فاصله اندک با قطب های جمعیتی مانند 
پایتخت کشور و بازارهای فرامنطقه ای در حاشیه دریای خزر ، تمرکز و 
وحدت مدیریتی در تمامی امور مرتبط با سرمایه گذاری در سطح منطقه 
توسط سازمان منطقه آزاد انزلی، وجود گمرک اختصاصی و دسترسی 
به زیرساخت های آب، برق، گاز و مخابرات، برخوردار می باشد؛ طرح 
از طریق  سرمایه گذاری که تحقق افق های جدید سرمایه گذاری را 
افزایش تولید و صادرات در منطقه آزاد انزلی در دستورکار قرار داده 

است.
به  که  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  شده،  منتشر  فراخوان  بر  بنا 
سرمایه گذاری در این شهرک صنعتی تمایل دارند دعوت به عمل می آید 
و با ارائه مدارک و مستنداتی همچون مطالعات پیش امکان سنجی طرح 
شامل کلیات طرح، برنامه تامین مالی، برنامه زمانبندی اجرا، توجیهات 
فنی الزم مطابق فایل مندرج در سایت سازمان، ارائه اساسنامه و آگهی 

آخرین تغییرات حاوی مشخصات صاحبان امضاء مجاز برای اشخاص 
حقیقی،  اشخاص  برای  هویت  احراز  و  شناسایی  مدارک  و  حقوقی 
ترازنامه سه سال آخر در صورت وجود و گردش مالی حساب بانکی دو 
سال اخیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی یا سهامداران شرکت تازه 
تاسیس در منطقه و در نهایت سابقه و تجربه اجرایی و حسن سابقه در 
فعالیت های مشابه را جهت ارائه به دبیرخانه مرکزی سازمان به آدرس 
گیالن، منطقه آزاد انزلی، بلوار شهید فاتحی، فاز تجارت و گردشگری، 

طبقه اول ساختمان اداری سازمان منطقه آزاد انزلی مراجعه نمایند.
از سوی دیگر، در بررسی طرح پیشنهاد شده از سوی عالقه مندان 
به  انزلی،  آزاد  به سرمایه گذاری در شهرک صنعتی شماره ۳ منطقه 
اشتغال زایی،  تعداد  سالیانه،  صادرات  میزان  همچون  شاخص هایی 
تامین  فناوری،  آالیندگی، سطح  و عدم  زیست  با محیط  سازگاری 
نیازهای داخلی با جایگزینی واردات مبتنی بر مزیت های نسبی منطقه، 
میزان ارزش افزوده تولیدات، استفاده بهینه از زمین نیز مورد توجه 

قرار می گیرد.
گفتنی است، آخرین مهلت تحویل اسناد اول آذرماه ۱۳۹۹ می باشند 
به مدیریت گسترش  بیشتر می توانند  و متقاضیان جهت اطالعات 

تماس   ۰۱۳-۴۴۴۵۳۰۱۵ تلفن  شماره  با  سازمان  تولید  تسهیل  و 
 حاص نموده یا به پرتال سازمان منطقه آزاد انزلی به آدرس اینترنتی

 www.anzalifz.ir مراجعه نمایند.

اخبار منطقه آزاد انزلی

موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  نشست  دومین 
و  مدیره  هیات  رئیس  ریاست  با  سرمایه گذاری 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور معاونین 

و مدیران عضو این کارگروه برگزار شد.
دکتر محمدولی روزبهان در نشست با تصریح بر لزوم 
مقاومتی  اقتصاد  شاخص های  در  موفقیت  افزایش 
اظهار داشت: اولویت نخست ما رفع موانع موجود در 
از  ارائه خدمات  جذب سرمایه گذار و تسهیل گری در 
طریق همکاری با سایر نهادهای حاکمیتی و حمایتی 
و بانک های عامل در شرایط سخت اقتصادی موجود 

کشور است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تشریک مساعی و 
هم افزایی را مهم ترین راهبرد تبدیل چالش های موجود 
به فرصت و عبور از گردنه سخت پیش روی ارزیابی 
کرد و گفت: کسب موفقیت در شاخص هایی همچون 
جذب سرمایه گذاری و صادرات در نیمه دوم سال جاری 
با تالش مضاعف، در مسیر رفع و تسهیل مشکالت به 
منظور دستیابی به رشد بیشتر در شاخص های اقتصادی 

در سطح ملی و بین المللی باید استمرار یابد.
گفتنی است، در این نشست معاونین و مدیران عضو 
کارگروه، نقطه  نظرات خود را درخصوص بهره گیری 
نمایندگان  و  دولتی  نهادهای  ظرفیت های  از  بیشتر 
مجلس در جهت تحقق شعار جهش تولید و جذب و 

حمایت از سرمایه گذاران منطقه مطرح کردند.

اجتماعی و  معاونت فرهنگی،  تولید،  در سال جهش 
گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی اقدام به برگزاری 
روستای  در مسجد  آموزشی صنایع دستی  دوره های 

گلشن منطقه نمود.
دوره آموزشی فوق در راستای اجرای تفاهم نامه این 
سازمان با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برپا 
فنون و روش های جدید  شد و مدرسین دوره مزبور 
طراحی و ساخت صنایع دستی با محوریت حصیر را به 

صورت رایگان به شرکت کنندگان آموزش دادند.
بنا بر این گزارش، به شرکت کنندگان دوره آموزشی 
فوق گواهینامه حضور از سوی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان اعطاء می شود و در عین حال به منظور 
حمایت از آموزش دیدگان دوره فوق در قالب تفاهم نامه 
سازمان با صندوق کارآفرینی امید، تسهیالت بانکی 

کم بهره با سود چهار درصد پرداخت می شود.
تکمیل کننده برنامه آموزشی و حمایتی سازمان منطقه آزاد انزلی 
به منظور توانمندسازی جوامع ملی، خرید تضمینی محصوالت 
تولید شده است؛ طرحی که براساس آن صنایع دستی که 
با  آموزش دیده چنین دوره هایی  افراد  و  توسط هنرمندان 

بازاریابی سازمان به درآمدزایی و فروش ختم می شود.
گفتنی است، اجرای طرح آموزشی فوق به عنوان پایلوت 
حمایت از مشاغل بومی و محلی در سطح استان در 
دستورکار این سازمان قرار گرفته و براساس آن بسته های 
حمایتی، تشویقی و آموزشی مرتبط با صنایع دستی و دیگر 
مشاغل در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
افزایش توانمندی های اشتغال زایی و صادراتی با تکیه بر 

توانمندی های جوامع محلی به اجرا درمی آید.

در دیدار سفیر ایران در گرجستان با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در جلسه ویدئو کنفرانسی بنادر منطقه آزاد انزلی با سفارت ایران در روسیه و مدیران بندر الگان روسیه مطرح شد:

در پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال صورت گرفت:

در سال جهش تولید صورت گرفت:

منطقه آزاد انزلی مرکز جذب سرمایه گذار 
خارجی و تسهیل گر توسعه مراودات با گرجستان

عالقه مندی مدیران بندر الگان روسیه به توسعه همکاری های مشترک با بنادر کاسپین و انزلی

اعطاء تندیس نشان عالی مدیر سال به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

انتشار فراخوان جهت جذب سرمایه گذار در سومین شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی

لزوم افزایش موفقیت در 
شاخص های اقتصاد مقاومتی 

در منطقه آزاد انزلی

برگزاری دوره های آموزشی 
صنایع دستی در منطقه آزاد انزلی

دکتر روزبهان در کارگروه تسهیل و رفع 
موانع سرمایه گذاری تاکید کرد:

گامی دیگر در راستای توانمندسازی جوامع محلی:
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مدتی است که از اعالم وصول »طرح اصالح قانون مناطق آزاد« در مجلس 
شورای اسالمی می گذرد، طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین 
اقتصادی ، سرمایه گذاران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
را بابت خواب جدید نمایندگان برای مناطق نگران کرد . البته که بعد از اعالم 
جزییات این طرح همه حدس و گمان های مسئوالن مناطق آزاد از این 
باب که بهارستان نشین ها عزم یکنواخت کردن قوانین مناطق آزاد با قوانین 
سرزمین اصلی داشتند و به دنبال محدود کردن سرمایه گذاری بودند ، تایید و 
بعد از آن انتقادات صریحی به نمایندگان وارد شد که چرا نمایندگان مجلس 
با اعمال سختگیری ها و محدودیت های قانونی به دنبال دستیابی به اهداف 

سیاسی و جناحی خود هستند؟!
اطالعات  آزاد ظاهرا  مناطق  قانون  پایه ریزی طرح اصالح  اما سرمنشا 
این  ناموفق  و  ضعیف  عملکرد  بر  مبنی  نمایندگان  غیرواقعی  بعضا 
انتقال فناوری،  تولید و صادرات، جذب منابع مالی ،  افزایش  مناطق در 
چگونگی  قوانین  طراحان،  رو  این  از  است.  بوده  و...   محرومیت زدایی 
اداره مناطق آزاد را قدیمی خوانند و از لزوم چکش کاری بر آن سخن 
گفتند . من بعد عدم تطابق این قانون با اهداف و سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، شعار مشترکی بود که از جانب نمایندگان طراح طرح اصالح 

قانون مناطق آزاد شنیده شد.
اما بعد از رسانه ای شدن طرح، فعاالن بخش خصوصی، دبیرخانه و دلسوزان 
مناطق آزاد بیکار ننشستند و به دنبال راهکاری برای جلب نظر نمایندگان به 
نفع مناطق آزاد بودند. جلسات و مذاکرات با نمایندگان و اعضای کمیسیون 
از  ناشی  احتمالی  مشکالت  از  رفت  برون  برای  حل  راه  تنها  اقتصادی، 
تصمیم گیران مجلس بود. در نهایت هم این نامه های مکتوب ، گفت وگوهای 
مستقیم و جلسات طوالنی مدت طبق گفته فعالین اقتصادی و کارشناسان 

بی فایده نبود و به تغییر طرح اصالح قانون مناطق آزاد منجر شد.
نمایندگان و هم دبیرخانه و هم  از زبان  آنچه مهم است که هم  البته 
شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مطرح می شود، این است 
محدودیتی  و  شد  خواهد  جدید  آزاد  مناطق  شامل  این طرح صرفا  که 
برای مناطق فعلی از جهت سرمایه گذاری ایجاد نمی کند ! موضوعی که 
چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ چراکه خاندوزی طراح اصلی طرح پیش 
از این در گفت وگو با نشریه از محصور و محدود شدن مناطق فعلی به 
لحاظ جغرافیایی سخن گفت و بر استقرار گمرک جمهوری اسالمی در 
همچنین  بود .  کرده  تاکید  آزاد  مناطق  خروج  و  ورود  دروازه های  تمام 
از امضاء کنندگان طرح اصالح قانون  رئیس فراکسیون مناطق آزاد که 
مناطق آزاد  و از موافقین الیحه افزایش مناطق آزاد جدید است، پیشنهاد 
سرگردان دولت را بهترین راه مبارزه با فقر و محرومیت زدایی می داند! 
چگونه می شود این طرح صرفا برای مناطق آزاد جدید باشد، اما رئیس 
فراکسیون مناطق که مدافع مناطق آزاد جدید است، از آن حمایت کند؟! 
ارائه این طرح مشخص  با این اوصاف یا اهداف خود نمایندگان برای 
جور  بهانه ای  آزاد  مناطق  مسئوالن  کردن  آرام  برای  اینکه  یا  نیست، 

کردند تا شاید حساسیت ها نسبت به این طرح کم شود. 
طرح  روند  به  راجع  کارشناسان  و  اقتصادی  فعالین  با  گزارش  این  در 
اصالح قانون مناطق آزاد و تالش شان برای تغییر آن گفت وگو کردیم 

که در ادامه می خوانید.

 دبیر اجرایی شورای هماهنگی و 
همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

 تالش شواری فعالین اقتصادی
 برای تغییر در اصالح قانون مناطق آزاد

محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری 
مذاکرات  روند  از  نشریه،  با  گفت وگو  در  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین 
صورت گرفته با نمایندگان مجلس درخصوص طرح اصالح قانون مناطق 
آزاد سخن گفت. طرحی که به اعتقاد نمایندگان در حد پیش نویس بوده 
و مختص مناطق آزاد جدید تنظیم شده است . اما قاعدتا پس از نهایی 

شدن و تصویب، کل مناطق آزاد کشور را در بر خواهد گرفت .
با  مجلس  نمایندگان  با  گرفته  صورت  رایزنی های  درخصوص  مبرهن 
با  ویژه  به  انجام شده  برگزاری جلسات ، مذاکرات و مکاتبات  به  اشاره 
آقای دکتر خاندوزی و خانم دکتر پاشایی بهرام از طراحان طرح اصالح 
قانون مناطق آزاد، از تعامل به وجود آمده اظهار رضایت داشت و هدف 
با نمایندگان  ارتباط سازنده  ایجاد  شورا و تشکل های صنفی مناطق را 
محترم مجلس و کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون اقتصادی و 

فراکسیون مناطق آزاد مجلس دانست .
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به جلسات برگزار شده، فضای ذهنی 
و منابع اطالعاتی نمایندگانی را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت:  شورا 
و تشکل های صنفی بر اساس وظایف ذاتی پس از بررسی طرح، نظرات کلی 
خود را به صورت مکتوب اعالم و آمادگی خود را جهت ارائه پیشنهادات جزئی 

نیز به سمع و نظر نمایندگان محترم رساندند .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
ادامه داد: در نهایت با توجه به توضیحاتی که در رابطه با عملکرد مناطق  
آزاد در سه دهه گذشته با عزیزان داشتیم، از ما خواسته شد تا با استمرار 
ارتباط ، نظرات و پیشنهادات خود را به شکل مکتوب برای بررسی در 
کمیسیون های مختلف مجلس ارسال و بر این اساس طرح فوق را به 
تصویب  و  بررسی  تنظیم،  باشد،  ملی  منافع  تامین  متضمن  که  شکلی 
نمایند. ضمنا درخصوص مسائل و مشکالت فعلی مناطق نیز مذاکرات 
میزبانی  با  که  بود  جلسه ای  آن،  آخرین  که  پذیرفت  صورت  مفصلی 
شایسته منطقه آزاد کیش در جزیره زیبای کیش که با حضور نمایندگان 
عضو فراکسیون مناطق آزاد و سرکار خانم دکتر پاشایی بهرام برگزار شد 
و بر نقش نظارتی مجلس و تخلفاتی که درخصوص نقض قوانین فعلی 
مناطق توسط دستگاه های دولتی انجام می شود، تاکید شد. نمایندگان نیز 
ضمن قول پیگیری رفع مشکالت، اعالم نمودند که درخصوص نظارت 

و صیانت از  قانون فعلی، تمام تالش خود را به کار گیرند .
مبرهن تاکید کرد: هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد در واقع ایجاد محلی 
امن برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در تمامی رویکردها 
به ویژه رویکرد تولید بوده است . لذا با تثبیت قوانین و مقررات مصوب، 
آن،  در  مندرج  مزایای  ارتقاء  لزوم  و در صورت  اجرا   بر حسن  نظارت 
مطمئنا به آن هدف خواهیم رسید . متاسفانه باید اذعان کرد که ارسال 
اطالعات غیرواقعی و بعضا مغرضانه، علت اصلی نگرانی مسئولین کشور 
و نمایندگان درخصوص عملکرد مناطق آزاد شده و آنان را بر آن داشت 
تا با تنظیم طرح اصالح قانون، اقدام الزم را انجام دهند و این در حالی 
بود که به دلیل مداخالت فراقانونی و نقض مکرر قوانین و مقررات خاص 
مناطق، کمتر از 30درصد ظرفیت های قانونی مناطق محقق شده است . 
وی خاطرنشان کرد : با بررسی دقیق تاریخچه و عملکرد این مناطق از بدو 
تاسیس تاکنون و شرایط پیرامونی و امکانات در اختیار و وضعیت فعلی، بهتر 
می توان درخصوص عملکرد مناطق قضاوت کرد. از نظر ما کارنامه عملکرد 
مناطق با عنایت به موارد پیش گفته، قابل قبول است. اتفاقا یکی از دالیل 
با  قیاس  در  آنان  موفق  نسبتا  عملکرد  مناطق،  این  علیه  هجمه ها  اصلی 
دستگاه های اجرایی دارای بودجه در سرزمین اصلی می باشد تا نگاه ها را از نقاط 
ضعف عملکرد خود منحرف نمایند . لذا به نظر می رسد با همکاری دبیرخانه 
شورایعالی ، سازمان ها ، اصحاب رسانه ، تشکل های صنفی و شورا   می توان در 

راه معرفی هر چه بهتر عملکرد این مناطق گام های موثری برداریم.
مبرهن در پاسخ به این سوال که با توجه به مذاکرات شورای هماهنگی 
چه  با  مجلسی ها  مجلس ،  نمایندگان  با  اقتصادی  فعالین  همکاری  و 
رویکردی به این موضوع نائل آمدند که قوانین مناطق آزاد نیاز به اصالح 
دارد، گفت: همان گونه که قبال اشاره شد، آنها پیش فرض هایی در رابطه 
با مناطق آزاد دارند که بعضا مبتنی بر واقعیت ها نبوده و مصداق بارز آن 

بحث وجود قاچاق گسترده از مناطق آزاد به کشور است. این بحث امروز 
دست اندر کاران  و  مسئولین  اکثر  توسط  کلیشه ای  جمله ای  صورت  به 
کشور مطرح می شود و می توان به جرات ادعا نمود که این کار به صورت 
کامال سازماندهی شده توسط باندهای مافیای قاچاق کاال طراحی و پیاده 
می شود تا مسیر بررسی دستگاه های نظارتی و ذیصالح را در پیگیری 

علل و عوامل این پدیده شوم منحرف نمایند .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد اذعان 
داشت: آنچه به عنوان واقعیت میدانی درخصوص واردات کاال در محدوده 
اولیه  انواع واردات ماشین آالت و مواد  انجام می پذیرد، شامل  مناطق آزاد 
مربوط به واحد های تولیدی ، مواد و کاالی مصرفی مورد نیاز ساکنین مناطق، 
کاالهای وارداتی جهت ترخیص قطعی به صورت تجاری از طریق مناطق 
به داخل کشور و کاالی ساخته شده جهت عرضه در واحد های فروشگاهی 
نامیده  مسافر  همراه  کاالی  اصطالحا  که  واحد(  ۵0هزار  )حدود  مناطق 
می شود، می باشد . مجموع واردات طی موارد یاد شده در طی سالیان گذشته 
برای ٧منطقه آزاد، بین ۵ الی ٧میلیارد دالر تخمین زده می شود که سهم 
کاالی مسافری بین ٧ الی ١0درصد این مقدار یعنی ۵00 الی ٧00میلیون 
دالر بوده است که البته از سال ١3٩٧ به بعد با عنایت به محدودیت های 
فراقانونی )رویه ثبت سفارش( از این مقدار کمتر هم شده است، به طوری که 

در سال ١3٩٨ به کمتر از 3۵0میلیون دالر رسید . 
وی در ادامه افزود: ترفندی که معارضین مناطق آزاد به کار می برند این است 
که مجموع انواع واردات یاد شده مناطق را به عنوان واردات کاالی ساخته 
شده همراه مسافر در رسانه های جمعی اعالم نموده و آن را به عنوان خطری 

برای تولیدات داخلی مطرح می نمایند که در اصل کذب محض است .
بی رویه  واردات  ادعای  گفته،  پیش  موارد  بر  بنا  کرد:  تصریح  مبرهن 
کاالی ساخته شده در مناطق و قاچاق آن به کشور واقعیت نداشته و 
ندارد و چنانچه در برخورد با کسانی که با ایراد تهمت و افترا درخصوص 
توسط  قضایی  قاطع  اقدام  هستند  فعال  آزاد  مناطق  وارداتی  عملکرد 
مسئولین محترم دبیرخانه یا سازمان ها انجام می پذیرفت، مطمئنا باعث 
از بین رفتن حاشیه امن برای این افراد می شد؛ هر چند هنوز دیر نشده 
و هم اکنون نیز می بایستی در این خصوص اقدام کرد . البته با مذاکراتی 
که با تشکل های صنفی مناطق داشتیم، آنان نیز عزم خود را جزم نموده 

و قصد دفاع از حرمت و حیثیت خود را دارند . 
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد اظهار 
نمود: موردی دیگر که نمایندگان مطرح می کنند، بحث فرار مالیاتی در این 
مناطق است . این در حالی است که اصلی ترین انگیزه فعالیت در مناطق 
آزاد، وجود معافیت مالیاتی می باشد . لذا اصل معافیت، بحث فرار مالیاتی را 
خود به خود منتفی می نماید . البته ممکن است تخلفات جزئی توسط برخی 
افراد سودجو در این زمینه صورت بگیرد، ولی در قیاس با فرارهای مالیاتی 
در سرزمین اصلی قابل مطرح کردن نیست . البته باید اعالم کنیم فعالین 
اقتصادی و تشکل های صنفی در صدد هستند تا با شناسایی و معرفی کسانی 
که بخواهند از امتیاز معافیت مالیاتی در مناطق آزاد سوء استفاده نمایند، به 

مراجع ذیصالح اقدام خواهند نمود . 
وی افزود: مورد بعدی که در دیدار نمایندگان درخصوص طرح اصالح قانون 
مطرح شد، تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مناطق آزاد بود . متاسفانه با 
عنایت به شرایط بد اقتصادی کشور و فشار زیادی که به هموطنان عزیز وارد 
شده ، عده ای با موج سواری و سوءاستفاده از شرایط موجود ، معافیت مناطق 
آزاد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را رانت و تبعیض تلقی و با 
استفاده از امکانات فراوان رسانه ای ، ذهن مسئولین و تصمیم سازان به ویژه 
در مجلس و اعضای محترم شورای نگهبان را مسموم و آنان را علیه مناطق 
با خود همراه نمودند . این در حالی است که تسری این قانون به مناطق آزاد 
به ویژه مناطق جنوبی کشور که با افزایش ٩درصدی به هزینه های جاری 
آنان همراه خواهد بود، در شرایط کنونی نیز در مقایسه با هزینه های مشابه 
در سرزمین اصلی بین 30 تا 3۵درصد بیشتر است ، عمال ادامه فعالیت های 
اقتصادی در این مناطق را فاقد توجیه اقتصادی می نماید . ضمن اینکه این 
معافیت شامل محدوده جغرافیایی خاص بوده و به اشخاص حقیقی و حقوقی 
بهره بردار  مستقر و عموم بازدیدکنندگان از این محدوده جغرافیایی تعلق دارد؛ 

بنابراین اطالق رانت و تبعیض به نظر صحیح نمی باشد .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
در  مستمر  نظارت  بحث  بر  هر صورت عالوه  در  کرد:  تاکید  پایان  در 
شناسی  آسیب  برای  را  زیادی  موارد  فعلی ،  قانون  ظرفیت های  تحقق 
نمود .  پیگیری  نمایندگان  از طریق  آزاد می توان  جدی عملکرد مناطق 
مواردی همانند نحوه انتخاب مدیران و مسئولین متخصص و شایسته و 
ثبات مدیریت در مناطق ، مشارکت بخش خصوصی و تشکل های صنفی 
در امور جاری مناطق و  سایر مباحث که مطمئنا در فرصت های مناسب 

مطرح خواهیم نمود .
  

 مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی
 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

تغییر طرح اصالح قانون مناطق آزاد
محسن پوراحمدی، مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
مجلس  در  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  طرح  روند  درخصوص  اقتصادی 
نمایندگان محترم  تعدادی  بود که  اخیرا طرحی  شورای اسالمی گفت: 
و  جدید  آزاد  مناطق  ایجاد  از  نظام  که  دغدغه هایی  تا  کردند  تقدیم 
انتظاراتی هم از مناطق موجود داشتند، رفع شود . با وجود داشتن مطالب 
بسیار، کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد. جزییات 
آن در کارگروهی متشکل از دستگاه های مرتبط و صاحب نظر و دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرف بررسی است . بیش از 
یک ماه است جلسات مداوم برگزار می گردد و فعال مواردی که مطرح 
از این به بعد دولت ایجاد آن را به  است، مربوط به مناطقی است که 
مجلس در قالب الیحه پیشنهاد خواهد داد و ارتباطی به مناطق فعلی و 

فعالیت آنها ندارد، حداقل تاکنون این چنین است .
وی تاکید کرد: طرح اصالحی بیشتر تمرکز بر بند ١١ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری است. به نظرم اصالحات خدشه ای 
به فعالیت های اقتصادی نه تنها نخواهد داشت، بلکه تالش می شود به 
اثرگذاری  با  و  و  منسجم تر  واقعی تر ،  روی  و  رنگ  اقتصادی  فعالیت ها 

بیشتر بر اقتصاد مناطق همجوار و سایر نقاط کشور ببخشد.
کارشناسی،  جلسات  در  تردید  بدون  کرد:  خاطر نشان  پوراحمدی 
موضوعات و دغدغه های فعاالن اقتصادی را می بینیم و چنانچه مطلبی 
اقتصادی  فعالین  همکاری  و  هماهنگی  شورای  دوستان  با  باشد،  هم 

مناطق آزاد در میان خواهیم گذاشت.  
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: 
البته کامال آن طرح ابتدایی با این پیشنهادی که در حال حاضر مطرح 

می باشد، متفاوت است.
وی در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی در مفاد این طرح حاصل شده 
است، گفت: هنوز زود است در موردش صحبت کرد، فعال درخصوص 
مناطق جدید التاسیس تمرکز شده و چنانچه در مورد مناطق فعلی نکاتی 

مطرح شود، اعالم می کنیم.
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان 
فعلی  مناطق  مورد  در  قانون  منتقد اصالح  نمود: من همچنان  تصریح 

بحثی  نمایندگان  البته  نکرده اند.  ورود  حریم  این  در  هنوز  و  هستم 
جمعیتی  نقاط  و  شود  اصالح  فعلی  مناطق  نقشه  که  داشتند  مقدماتی 
شهری اگر امکانش باشد از محدوده مناطق جدا شود که این موضوعات 

مورد انتقاد شدید بسیاری قرار گرفت.

 رئیس انجمن سرمایه گذاران
 و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:
 لزوم همگرایی دولت، مجلس و

 تشکل های بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد
اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی 
آزاد  مناطق  قانون  اصالح  طرح  بررسی  به  نشریه،  با  گفت وگو  در  نیز 
سال ها  این  در  آزاد  مناطق  علیه  فرافکنی ها  و  هجمه ها  از  و  پرداخت 

گالیه کرده است.
امانی به جریانات پیدا و پنهان اقتصادی که فضای مناطق آزاد کشور را 
مسموم نشان می دهند، اشاره نمود و گفت: موضوع مناطق آزاد ، یکی از 
مسائل چالش برانگیز اقتصادی در ایران بوده و از ابتدای تاسیس این مناطق 
در کیش و سپس قشم و چابهار و سایر مناطق، دیدگاه های مختلفی در مورد 
ضرورت ایجاد این مناطق و نقش آنها در اقتصاد ملی، صادرات، صادرات 
مجدد و مهم تر از همه جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی مطرح 
گردیده است . در کنار دیدگاه های اقتصادی و نقدهای منصفانه و دلسوزانه، 
بوده اند جریان های اقتصادی پیدا و پنهانی که همیشه تالش نموده اند به 
نحوی فضای اقتصادی کشور تیره و تار باشد تا بتوانند به مقاصد خود برسند . 
آزاد  مناطق  ناکارآمدی  طبل  به  همیشه  جریانات  این  وی،  اعتقاد  به 
کوبیده و اقدامات مثبت و مهم در این مناطق را نیز وارونه نشان داده اند .
اظهار  انزلی  آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  رئیس 
داشت: در سال های اخیر این هجمه و فرافکنی شدت بیشتری به خود 
گزارشات  نشریات،  بعضی  از  استفاده  با  اقدامات  این  بانیان  و  گرفته 
صدا  حتی  پرمخاطب  رسانه های  از  استفاده  و  منفی  تبلیغات  یکسویه ، 
عنوان  به  نیز  دولت  متاسفانه  داده اند.  افزایش  را  خود  هجوم  سیما،  و 
این جریان های  نا آگاهانه در زمین  یا  آزاد آگاهانه  متولی اصلی مناطق 
اقتصادی-سیاسی بازی کرده و تنها و تنها فعاالن اقتصادی مناطق آزاد 
با استناد به قوانین کشور و تبلیغات رنگین  که طی سال های متمادی 
مناطق درخصوص سرمایه گذاری و جذب سرمایه در این مناطق فعالیت 
نموده اند، بیشترین آسیب را متحمل شده و به این نتیجه رسیده اند که 
هیچ قانونی به ویژه در مناطق آزاد قابلیت اتکاء نداشته و هر سازمان 
از قانون،  اراده خود می تواند  و دستگاه دولتی و حکومتی طبق میل و 
نانوشته،  و  نوشته  با صدور دستور العمل های  و  داشته  استنباط شخصی 

قوانین مصرح کشور خصوصا در این مناطق را به بازی بگیرند .  
و  آیین نامه ها  به  گذشته  سال  پنج  طی  است  کافی  کرد:  تاکید  امانی 
دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارتخانه های اقتصادی دولت درخصوص 
مناطق آزاد نگاهی بیاندازیم تا عمق فاجعه را درک کنیم. بخشنامه های 
تجاری، ثبت سفارش، واردات، صادرات، ارزش افزوده، مالیات بردرآمد، 
موارد دیگری  و  از صادرات  ارز حاصل  برگشت  نحوه  اولیه،  مواد  ورود 
اظهر من الشمس است و در این بین تنها این فعاالن اقتصادی هستند 
آزاد که همیشه  با همه توانمندی ها و ظرفیت های خود در مناطق  که 
یاور دولت و مردم در ورود مواد اولیه و کاالهای اساسی بوده اند و اثرات 
تحریمی را کم کرده اند و بر توسعه و اشتغال در کشور افزوده اند، اسیر 

این دست های پیدا و پنهان شده و یکی یکی بر خاک می افتند .
وی افزود: سربازان دیروز جبهه جنگ مورد تکریم مقام معظم رهبری 
که می بایست در این جنگ اقتصادی با دشمن قدار  نبرد کنند، توسط 
ناآگاه در دولت و مجلس یکی یکی  اقتصادی و دوستان  ستون پنجم 
از مدار اقتصادی خارج شده و به عنوان متهمان قاچاق و فرار از مالیات 
مورد هجوم واقع می شوند، در حالی که دزدان اصلی و فراریان از مالیات 
مضحکه  این  به  و  کرده اند  خوش  جا  روشنایی  و  تاریکی  در  واقعی 

می خندند و منابع کشور را به تاراج می برند.
رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی خاطر نشان 
کرد: قانون فعلی مناطق آزاد حاوی موارد خوب و کاملی است که متاسفانه 
کمتر مسئولی در کشور به آن توجه نموده است . حتی نمایندگان محترم 
مجلس دهم نیز کمترین توجه را به این قانون داشته اند . این نمایندگان 
بدون کمترین توجه و مصلحت اندیشی و تنها به خاطر مسائل شخصی و 
سیاسی که با دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشته اند، 
اداره این مناطق را از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد واگذار کرده اند و 
زمینه را برای دست اندازی های فراقانونی زیرمجموعه های این وزارتخانه 

و سایر دستگاه ها را آماده نمودند .
از نمایندگان محترم مجلس  اینکه تعدادی  ادامه داد: تاسف  بارتر  امانی 
یازدهم نیز صرفا در یک اقدام مطالعه نشده، پیش نویس قانون جدیدی 
را تدوین نموده اند که بخش عمده ای از آن، از همان قانون قبلی است؛ 
از  کافی  مطالعه  و  اطالعات  به ضروریات،  توجه  بدون  دیگری  بخش 
وظایف و ظرفیت های مناطق آزاد تدوین شده و نافی ظرفیت های مهم 

این مناطق می باشد. 
بررسی  کمترین  جدید،  طرح  این  تدوین کنندگان  اگر  کرد:  تاکید  وی 
کارآمدی  قصد  پیش داوری  و  نظر  بدون  یا  و  داشتند  اقتصادی  دقیق 
بهتر برای مناطق آزاد مدنظر آنان بوده، می بایست با تشکل ها و فعاالن 

اقتصادی مناطق آزاد مشورت می نمودند .
ادامه داد: به  انزلی  رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد 
نظر ما ، نمایندگان محترم قبل از هرگونه اقدامی درخصوص تغییر قانون، 
وظیفه دارند چگونگی اجرای همان قانون قبلی را بررسی کنند و ببینند که 
چه عواملی در دستگاه های اجرایی و نظارتی و امثالهم تالش می نمایند تا 
فضای کسب و کار در مناطق آزاد ملتهب و تیره و تار باشد . چگونه کسانی 
که خودشان عامل قاچاق سازمان یافته در کشور هستند، انگ قاچاق به 
مناطق آزاد می زنند و با استنباط شخصی از قانون، موجبات فساد را فراهم 
می آورند و کسی به این مسائل توجه نمی کنند. مجلس محترم نه تنها نقش 
نظارتی خود را در این خصوص انجام نمی دهند، بلکه شرایط را برای توسعه 
و رونق اقتصادی سخت تر می کند. شفافیت عملکرد مناطق آزاد از سایر 
مراکز اقتصادی کشور بسیار بیشتر بوده و تمامی فعالیت های اقتصادی در 
این مناطق برخالف وضعیت کلیت کشور، در یک اتاق شیشه ای و شفاف 

اتفاق می افتد و رصد این فعالیت ها برای همگان به خوبی امکان پذیر است .
امانی اظهار کرد: در حال حاضر و با اتفاقاتی که  در حوزه های مختلف 
اقتصادی در مناطق آزاد افتاده است، سرمایه گذاران به قوانین این کشور 
با  اعتماد نداشته و سردرگم هستند. سرمایه گذاران جدید نیز در مواجه 
وضعیت فعلی ریسک نمی کنند و سرمایه های خود را به کشورهای دیگر 

منتقل می نمایند.
وی تاکید کرد: به نظر اینجانب، راه برون رفت از شرایط فعلی مناطق 
آزاد، همکاری و همگرایی دولت، مجلس و تشکل های بخش خصوصی 

فعال در مناطق می باشد.
امانی در ادامه گفت وگو خاطرنشان کرد: تشکل های سازماندهی شده بخش 
از سایرین  بیشتر  بسیار  بلکه  و  دانایی کافی  از  آزاد  خصوصی در مناطق 
درخصوص موضوعات اقتصادی و قوانین و چگونگی فعالیت در مناطق آزاد 
برخوردار می باشند. متاسفانه دستگاه های دولتی به نصایح و پیشنهادات این 

تشکل ها وقعی نمی نهند و پس از طی مدت های مدید و مشاهده ناکارآمدی 
تصمیمات خود و پس از تحمیل زیان های فراوان اقتصادی، سیاسی و معنوی 
به کشور، به صحت گفته این تشکل ها پی می برند و سعی می کنند آن را 
اصالح کنند، ولی باز هم فرد دیگری یا تشکیالت دولتی دیگری در جایی 

دیگر، اقدامی انجام می دهد که اثرات زیان بار آن بیشتر از گذشته می باشد.
آزاد  مناطق  اقتصادی  تشکل های  پیشنهادهای  و  رسمی  مواضع  وی، 
را همانی دانست که دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
اقتصادی مناطق آزاد، در نامه ای خطاب به خاندوزی ، نایب رئیس محترم 
کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح ، آسیب های طرح را 

ذکر و از مواضع مناطق آزاد حمایت کرده است. 
رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در پایان تصریح 
کرد: اگر نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده قانون جدید اداره مناطق آزاد و 
اعضاء محترم کمیسیون اقتصادی می خواهند بدون حاشیه های سیاسی و 
باری به هر جهت تلقی کردن این رویداد و رعایت مصالح ملی کشور اقدامی 
در جهت بهبود اوضاع داشته و مناطق آزاد را در مسیر صحیح مدنظر خود قرار 
دهند، برای یکبار هم شده بدون پیش داوری پای حرف تشکل های اقتصادی 
مناطق آزاد بنشینند و به صحبت های آنان گوش بدهند. رضای خدا و خلق 
خدا در رعایت تدابیر عقلی است . از حب و بغض های سیاسی و اقتصادی 

بکاهیم و مصالح ملک و ملت را در نظر بگیریم.

هادی حق شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
لزوم اصالح قوانین برای تولید بیشتر و ارزان تر

اما هادی حق شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد نسبت به طرح اصالح 
قانون مناطق آزاد گالیه کرد و فلسفه ایجاد مناطق آزاد را یاد آور شد. 

وی در گفت و گو با نشریه تاکید نمود: هدف از تشکیل مناطق آزاد این 
بود که به دلیل انرژی ، نیروی انسانی ، مواد اولیه ارزان و از طرف دیگر 
نداشتن تکنولوژی های روز، بتوانیم  یک منطقه از سرزمین ایران را تعیین 
کنیم تا در آنجا با توجه به مزیت نسبی و با ورود تکنولوژی جدید، کاالی 
نهایی را هم برای مصرف داخل کشور و هم برای صادرات تولید نماییم. 
طبیعتا بخشی از مشکالتی که بنگاه های اقتصادی ما در سرزمین اصلی 
دارند، این است که قانون کار منعطف نیست و همچنین نظام واردات 
حتی  و  مالیاتی  قوانین  اینکه  نمی باشد؛ ضمن  انعطاف پذیر  ما  صادرات 
پولی ما انعطاف پذیری الزم را ندارد. به عبارت دیگر، تولید در کشور و 
تولید در داخل سرزمین اصلی مسائل و مشکالت خاص خودش را دارد . 
البته علی رغم اینکه قوانین اصالح می شود، اما همچنان به نظر می رسد 
که نظام تجاری ، بازرگانی، پولی و مالیاتی کشور تولید محور نیست. لذا به 
 همین دلیل مرتبا هزینه تولید در داخل کشور سیر صعودی دارد و همواره 
واردات کاال مقرون به صرفه است . شاید به خاطر همین دلیل ساده است 

که ما شاهد کولبران و قاچاق کاال به داخل کشور هستیم. 
حق شناس ادامه داد: با این اوصاف فلسفه ایجاد مناطق آزاد این بود که 
بخشی از سرزمین اصلی در قلمرو رژیم مناطق آزاد قرار گیرد تا فارغ از 
قوانین داخل کشور، به راحتی تولید انجام شود. آنچه در سنوات گذشته 
را  بود که ما منطقه ای  این  آزاد دیدیم،  قانون مناطق  از زمان تشکیل 
آنجا وجود  آزاد معرفی کردیم  که هیچ زیرساختی در  به عنوان منطقه 
مراکز  به  نزدیک  مناطق  این  موقعیتی  نظر  از  هم  طرفی  از  نداشت . 
جمعیتی بود و این موضوع شائبه را برای منتقدین ایجاد کرد که فلسفه 
دادن مجوز کاالهای مصرفی است. طبیعتا  و  واردات کاال  آزاد  منطقه 
اینگونه کال فلسفه منطقه آزاد توسط منتقدین زیرسوال رفت، در حالی 
که اگر فرض را بر این بگذاریم که منطقه آزاد هم وجود نمی داشت، باز 
هم کاالهای مصرفی از مرزهای دیگر به دالیل مختلف وارد می شد. در 
واقع مناطق آزاد مقصر نیستند که چرا کاالهای مصرفی وارد می شوند . 
از حدود  ۲٧سال و  بعد  این اصالحیه ای که  این کارشناس اظهار داشت: 
نزدیک به سه دهه انجام می گیرد، با دو قید که به نظر می رسد برجسته تر 
باشد، مطرح می شود؛ اول اینکه مناطق آزاد در نقاط دور از جمعیت باشد و 
دوم اینکه دولت زیرساخت ها را فراهم و بعد منطقه آزاد را ایجاد کند. البته 
در دل دو موضوع، نکته ای دیگر نهفته و آن این است که بورس بازی زمین 
در مناطق آزاد ایجاد نشود یا مناطق کشاورزی به یکباره تغییر کاربری ندهند 
و مالکان اصلی زمین ها که کشاورزها هستند، مغموم در این مناطق نشوند. 
لذا هر چقدر بتوان مطالعات جامع تر و کامل تر انجام بگیرد و دو شرطی که 
دولت ها هزینه زیرساخت ها را فراهم کنند و از طرف دیگر هدف از ایجاد 
مناطق آزاد این  باشد که تولید انجام بگیرد و صادرات کاال و صادرات مجدد 
انجام گیرد، لحاظ شود؛ قطعا موفقیت حاصل می شود. ضمن اینکه نقاطی 
مناطق آزاد شود که نزدیک به مناطق مرزی زمینی و دریایی باشد تا هزینه 

حمل به حداقل ممکن برسد. با این روند مناطق آزاد می توانند مکانی برای 
تمرین صنعتی شدن کشور باشد. 

وی ادامه داد: اگر ما در مناطق آزاد موجود کشور این قیود را رعایت کنیم 
و هدف این باشد که تولید کاال برای تامین نیاز کشور یا برای صادرات 
انجام گیرد، طبیعتا می تواند ما را یک قدم به اقتصاد مقاومتی نزدیک تر 
کند و تاب آوری اقتصاد کشور را در چالش های مختلف در این چهار دهه 

گذشته  افزایش دهد . 
حق شناس خاطرنشان کرد: هر چقدر مناطق آزاد ما در نقاط مرزی باشند و 
منافع مشترک با کشورهای همسایه ایجاد می کند، این به نفع کشور است . 

مالیاتی  و  پولی  مالی،  قوانین  از  ما  آزاد  مناطق  چقدر  هر  افزود:  وی 
جدید  تکنولوژی های  از  حال  عین  در  و  بگیرند  فاصله  اصلی  سرزمین 

بهره ببرند، هزینه تولید به حداقل خواهد رسید. 
این کارشناس تاکید کرد: هدف از مناطق آزاد در دنیا و ایران یک نکته بوده 
و آن این که کاال را با قیمت پایین تولید کنیم. لذا هدف این نبوده که در 
مناطق آزاد معبر جدیدی برای واردات کاال داشته باشیم، اصال نیازی به معبر 
جدیدی نیست؛ ما مرزهای زمینی ، دریایی، هوایی و ریلی قابل توجه داریم، 

اگر بخواهیم کاال وارد کنیم، مشخص است که از کجا می توان وارد کرد. 
حق شناس در پایان درخصوص طرح اصالح قانون مناطق اظهار داشت: 
که  باشد  این  نتیجه اش  اگر  شده،  ذکر  مفاد  به  توجه  با  اصالحیه  این 
مناطق آزاد به اصل خودشان که تولید کاال با قیمت ارزان و براساس 
استفاده از تکنولوژی نوین و مزیت نسبی کشور بازگردند، قطعا می تواند 

دستاوردهای مهمی برای کشور محسوب گردد.
 

علی کریمی  پاشاکی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
 نگاهی آسیب شناسانه به اصالح 

برخی قوانین مناطق آزاد
نگاهی  آزاد،  مناطق  مسائل  کارشناس  پاشاکی  کریمی  علی  همچنین، 
ارائه داد و فلسفه وجودی  آسیب شناسانه به اصالح قوانین مناطق آزاد 

مناطق آزاد را یاد آور شد. 
این کارشناس، ویژگی های منحصر به فرد مناطق آزاد را متذکر شد و بر 

نقاط ضعفش تاکید کرد.
کریمی پاشاکی، مالیات های مستقیم و عوارض گمرکی غیرمتعارف را با 
روح مناطق آزاد در تضاد دانست و بر لزوم اصالح قوانین به نفع مناطق 

آزاد اصرار ورزید.
پیشرفت های  بر  پایدار  توسعه  ارجحیت  از  نشریه  با  گفت وگو  در  وی 
موضع ای و بخشی در جهان امروز به عنوان یک راهبرد همه جانبه برای 
شکوفایی جوامع مختلف سخن گفت و تاکید کرد: در این ارتباط،  مفهوم 
توسعه از اواسط قرن گذشته و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم ، تعاریف 
بسیار متغیر و وسیعی داشته است. اما در نهایت براساس این نظریه، تنها 
مجموعه ها و جوامعی می توانند روند توسعه همه جانبه را دنبال کنند و 
در مسیر درست توسعه قرار گیرند که به روند و پروسه توسعه اقتصادی، 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نگاه متوازن و منطقی داشته باشند.
قانونمند  و  منطقی  نظارت  قطعا  ارتباط  این  در  افزود:  کارشناس  این 
مختلف  مجموعه های  و  سازمان ها  مدیریت های  و  حاکمیت  دولت، 
متنوع  فعالیت های  بسترهای  کردن  آماده  و  ساختارسازی  البته  صد  و 
روز آمد  و ضوابط  مقررات  قوانین ،  با  و...  فرهنگی  اجتماعی ،  اقتصادی، 
نیروی  همان  یا  اجتماعی  سرمایه  شکوفایی  به  نهایتا  می تواند  پویا،  و 
انسانی برای دستیابی به توسعه پایدار با به رسمیت شناختن قرارداد های 

اجتماعی، حقوق بشر و انسانی به این فرآیند بیانجامد.
برای  منحصر به فرد  ویژگی های  دارای  را  آزاد  مناطق  پاشاکی،  کریمی 
توسعه اقتصادی دانست و ادامه داد: حال با توجه به روند کار کرد مناطق 
آزاد از گذشته تا به امروز و احتساب تمام نوسانات ارادی و غیر ارادی، 
این روند مثبت و رو به جلو بوده است و در بحث جامعه پذیری پایدار، این 
قابلیت عمال با توجه به تالش های متنوع در شقوق مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی در فلسفه وجودی مناطق آزاد در دوره های مدیریتی 
مختلف وجود داشته است؛ حال گاهی روند قوت داشته و گاهی هم بنا 

به دالیل مختلف با ضعف هایی همراه بوده است.
وی تاکید کرد: مهم این است که روح کلی فلسفه وجودی مناطق آزاد ، 
روح توسعه پذیری، توسعه خواهی و توسعه مندی با باور اهمیت به نیروی 

انسانی و سرمایه اجتماعی به عنوان محور اساسی توسعه بوده است.
مخدوش  و  محدود  یا  و  انگاشتن  هیچ  و  ندیدن  افزود:  کارشناس  این 
است.  کشور  توسعه  روند  به  اساسی  ضربه ای  روند ،  این  کردن 
یا  به رشد یک سازمان  رو  فعالیت های  و محصور کردن  محدودکردن 

دارد،  گسترش  و  توسعه  ظرفیت  و  قابلیت  که  جامعه ای  یا  و  مجموعه 
یعنی اجازه ندهیم یک مجموعه پویا به روند تکوین و تکامل خود به 
شکل منطقی ادامه دهد. ظرفیت سازی قانونی و ساختاری برای چنین 
مجموعه های اقتصادی، اجتماعی و... می تواند فعالیت های آنان را هم از 
نظر کمی و هم کیفی گسترش دهد. صد البته مناطق آزاد از ظرفیت های 

بسیاری برخوردارند.
و  خودخواهی  عیب جویی،  با  نقادی  و  نقد  بین  فاصله  پاشاکی  کریمی 
فرافکنی در عملکرد مناطق آزاد را بسیار دانست و گفت: نقد و نقادی 
و عیب جویی، تمامیت خواهی و فرافکنی ، مقوله ها ی جدا از هم هستند. 
عیب جو و تمامیت خواه در صدد تحول و توسعه و پلورالیسم نیست، بلکه 
همه چیز را برای خودش می خواهد و دیگران در محاسبات وی وجود 
ندارند و این موضوع به ناهنجاری های اجتماعی ختم خواهد شد. ولی 
از ویژگی ها و مولفه های جوامع  نقد حکیمانه و منطقی  و  نقاد منصف 

فرهیخته و در حال توسعه پایدار می باشد.
وی خاطر نشان کرد: صاحب نظران معتقدند این کیش شخصیت و حدیث 
نفس و مطلق ذهنی برخی افراد است که به نقد واقعی وقعی نمی گذارند. 
همچنین باید بپذیریم که منتقد و نقاد باید از فضای مخدوش ، پر شبهه 
و تعصبات گروهی و قومی و... به دور باشد تا داوری و نقدش منصفانه و 
در چارچوب وجدان، قانون و مبانی اخالقی باشد. بدیهی است، نقد بدون 
احاطه الزم و اشرافیت بر مباحث و قضاوت وانتقاد ، بی مایه، خودخواهانه ، 
اسیر تعصبات می شود و اکثریت قریب به اتفاق جامعه به چنین نقدی 

توجه خاصی نخواهند کرد.
این کارشناس تاکید کرد: در ارتباط با عملکرد مناطق آزاد از ابتدا تا به 
با  را  نقد حکیمانه  و  داشت  منطقی  و  واقع بینانه  نگاهی  بایستی  امروز ، 
توجه به واقعیات انجام داد. به نظر می رسد اگر قوانین، مقررات و ضوابط 
و  ملی  منطقه ای،  عیار های  در  نیز  پتانسیل ها  و  ظرفیت ها  و  روز آمدتر 
بین المللی سنجیده شود، مناطق آزاد با توجه به موقعیت جغرافیایی شان 
به خوبی می توانند اقتصاد محلی، ملی و حتی فرامنطقه ای را برای تولید 

ثروت ایرانیان به پویایی و اثرگذاری مثبت برساند.
و  دانست  ضدقاچاق  را  آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه  پاشاکی  کریمی 
توسعه  به  کمک  علت  به  آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه  اساسا  گفت: 
و  پاگیر  و  دست  قوانین  برخی  نبودن  بند  و  قید  در  و  ملی  اقتصاد 
در  تسهیل گری  دلیل  به  خود  به  خود  غیرمفید،  اداری  بوروکراسی 
منافات  در  قاچاق  و  قوانین  ضد  موضوع  با  تجارت  و  اقتصاد  حوزه 
بدبینانه ترین  و  بدترین  در  موجود  ارقام  و  آمار  به  توجه  با  است . 
سطح  در  دالری  ۲۵میلیارد  حدود  گسترده  قاچاق  سهم  از  شرایط، 
دالر  ۵00میلیون  حدود  برآوردها  براساس  آزاد  مناطق  تمام  کشور، 
آزاد،  مناطق  گسترده  فعالیت های  نسبت  به  که  است  شده  ارزیابی 
این  که  اندیشید  را  کارهایی  و  ساز  باید  البته  می باشد؛  ناچیزی  رقم 
از  بیش  و  اساسی  قاچاق  پس  باشد.  نداشته  وجود  هم  ناچیز  میزان 
آزاد  ٩۵درصدی در بخش هایی صورت می گیرد که در حوزه مناطق 
دولت  و  کرد  چاره جویی  آنها  برای  باید  نخست  درجه  در  که  نیست 
تا  محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ضرورت دارد 

اقدامات عالمانه و شجاعانه تری انجام دهند. ارتباط  در این 
وی، عدم فعالیت بانک های خارجی در مناطق آزاد را یک نقطه ضعف 
در  خارجی  بانک های  فعالیت  عدم  با  ارتباط  در  نمود:  تصریح  و  خواند 
مناطق آزاد کشور، باید تاکید کرد این مسئله یک نقطه ضعف می باشد. 
فعالیت بانک های خارجی  در مناطق آزاد هم می توانست مراودات مالی 
وجود  و  کنونی  شرایط  در  هم  و  کند  تسهیل  را  ما  بین المللی  پولی   و 
تحریم های ظالمانه، وجود این بانک ها قادر بود بخشی از نیازهای مالی 

و ارزی کشور را به راحتی حل و فصل نماید.
غیرمتعارف  گمرکی  عوارض  و  مستقیم  مالیات های  کارشناس،  این 
قانونگذار  اساسا  داد:  ادامه  و  دانست  آزاد  مناطق  روح  با  تضاد  در  را 
آزاد قطعا به مباحث مختلف ازجمله  در زمان تصویب قوانین مناطق 
همچنین  و  کشور  مصلحت  و  ملی  امنیت  ارضی،  تمامیت  حفظ 
که  است  داشته  توجه  آزاد  مناطق  در  آزاد  اقتصاد  فاکتورهای 
ازجمله مزیت ها و برتری های مناطق  معافیت های مالیاتی و گمرکی 
آزاد با سایر مناطق سرزمین اصلی را دیده و آن برای جلب و جذب 
سرمایه گذاران و سرمایه گذاری درنظر گرفته است تا به راحتی بشود 
ملی  اقتصاد  گسترش  و  بسط  به  سرمایه گذاری  و  سرمایه پذیری  با 
برای  جدید  تحرکات  برخی  در ضمن  کرد.  ملی کمک  پایدار  توسعه 
مقام معظم  بیانات  با  آزاد کشور  مناطق  فعالیت های  محدود تر کردن 
رهبری برای کیفیت بخشیدن به عملکرد مناطق آزاد برای کمک به 

دارد. منافات  اقتصاد ملی  توسعه 
کریمی پاشاکی افزود: علی ایحال، به نظر می رسد اصالح برخی قوانین برای 
محدود کردن فعالیت های مناطق آزاد توسط دولت و مجلس شورای اسالمی 
در ارتباط با وضع مالیات های مستقیم و عوارض گمرکی و... تیر خالصی باشد بر 

عملکرد مثبت مناطق آزاد کشور برای کمک به اقتصاد و توسعه ملی.
و  پویایی  به  باید  اسالمی  شورای  مجلس  اینکه  بر  تاکید  ضمن  وی 
کیفیت بخشی مناطق آزاد کمک کند، نه به محدودیت در فعالیت آنها، 
از  یکی  براساس  ایران  در  تجاری - صنعتی  آزاد  مناطق  کرد:  تصریح 
ماموریت های اصلی و ذاتی شان که در زمینه ایجاد بسترهای الزم جهت 
سرمایه پذیری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی می باشد، به نظر می رسد 
در حوزه هایی مرتبط با این بخش مهم نقصان هایی وجود دارد و مجلس 
شورای اسالمی می بایست برای رفع این موانع و کمبودها ، قوانین الزم 

را تصویب و برای اجرا به دست اندرکاران ابالغ نماید.
با  ارتباط  در  آزاد  مناطق  قوانین  در  هم اکنون  افزود:  کارشناس  این 
سرمایه گذاری و فعالیت بانک های معتبر خارجی نواقص و کمبودهایی 
وجود دارد که ضرورت دارد تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی 
با استفاده از تمام پتانسیل ها، ظرفیت های علمی و دانشگاهی و مشاوران 
اقتصادی کاربلد برای رفع نواقص موجود برای گسترش سرمایه گذاری 
تا  نمایند  استفاده  خارجی  معتبر  بانک های  فعالیت  و  سرمایه پذیری  و 
برخی موانع و خأل های قانونی موجود در راه افزایش کمی و کیفی دامنه 
بتوانند  کشور  مناطق  تا  شود  برطرف  آزاد  مناطق  عملکرد  و  فعالیت ها 
ویژه در شرایط  به  اقتصاد ملی  باال، کمک حال  با کیفیت  و  به خوبی 

کنونی باشند .
برخی  می رسد  نظر  به  تاسف  کمال  با  کرد:  خاطرنشان  پاشاکی  کریمی 
نمایندگان محترم مجلس با طرح اصالح قوانین مناطق آزاد و همچنین 
دولت محترم با الیحه مالیات های مستقیم و اخذ عوارض گمرکی در صددند 
تا کارکرد های مثبت و سازنده مناطق آزاد را با تصویب این طرح و الیحه 
محدود نمایند و با این وضعیت شاید برخی ها نقشه حذف مناطق آزاد را از 

صحنه اقتصاد ملی با شعارهای غیرواقعی و احساسی در سر دارند.
تا  دارد  ضرورت  ارتباط  این  در  کرد:  تاکید  پایان  در  کارشناس  این 
آزاد موجود در حوزه جغرافیایی  نمایندگان محترمی که مناطق  حداقل 
نمایندگی شان قرار دارد که به نظر می رسد کمیت قابل توجهی هم در 
به  بیشتری نسبت  مجلس شورای اسالمی است، می بایست حساسیت 
تالش برای ایجاد محدودیت های احتمالی برخی دیگر از همکارانشان 
برای مناطق آزاد داشته باشند تا اقتصادهای محلی، منطقه ای و ملی از 

نعمت های وجود این مناطق محروم نشوند.

 
 مجید صیادنورد، دکترای اندیشه سیاسی

 و کارشناس مناطق آزاد:
ظرفیت های پیش روی مناطق آزاد از قبل ارتباط نظام مند 

با مجلس شورای اسالمی
و اما مجید صیادنورد دکترای اندیشه سیاسی و کارشناس مناطق آزاد، 
فعل و انفعاالت و اقدامات اخیر از سوی مجلس شورای اسالمی در جهت 
همچنین  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  اصالح 
چرایی چالش های پیش آمده در این مناطق را طی سال های اخیر مورد 

بررسی و مداقه قرار داد.
صیادنورد در یادداشتی نوشت: 

اینکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به دنبال اصالح قانون فعلی 
مناطق آزاد می باشند، حقی است قانونی و طبیعی که از داده های موجود 
علیه عملکرد این مناطق در قبال کارکردهای ایجابی ایجاد این ساختارها و 

نهادهای اقتصادی در سپهر اقتصاد سیاسی ایران نشأت گرفته است.
را  روابط خود  اخیر چگونه  دهه  آزاد ظرف سه  مناطق  مدیران  سئوال: 
با نمایندگان مجلس تعریف نموده اند که مجلس نشینان مناطق آزاد را 
سکوی واردات و معبر قاچاق تلقی می کنند؟ به عبارت دیگر، نمایندگان 
مجلس در هشت دوره اخیر )چهارم تا یازدهم( بر این امر اتفاق نظر دارند 
بلکه در  اهداف خود منحرف شده اند،  از مسیر  تنها  نه  آزاد  مناطق  که 
چارچوب ایفاگری نقش قاچاق از مبادی خروجی مناطق، به اخاللگری 

در نظام اقتصادی کشورمان نیز متهم می شوند.
پاسخ چرایی این برداشت واضح و مبرهن است؛ نخست اینکه نمایندگان 
از مبادی اطالعاتی غیر از مناطق آزاد با آمار و عملکرد مناطق آزاد، آشنا 
می شوند. ثانیا جلسات کاری سازمان های عامل مناطق آزاد با نمایندگان 
مجلس، معطوف به اقداماتی غیر از شفاف کردن عملکرد آنها بوده، است 
صورت  اظهارنظر  یا  و  صحبتی  مشکالت  رفع  درخصوص  اگر  چراکه 
از مشکالت  بخشی  گرفته،  گفتمانی شکل  بستر فضای  در  می گرفت، 
اینکه در مسیر حذف  نه  تا ٩٩ برطرف می شد،  از سال ٧۲  این مناطق 
مناطق آزاد حرکت می کرد. ثالثا با عنایت به اینکه مناطق آزاد هشتگانه 
در هفت استان کشور موجودیت دارند و اگر منطقه آزاد شهر فرودگاهی 
امام)ره( را که در مجلس دهم تشکیل شده را به این تعداد اضافه کنیم، 
تعداد نمایندگانی که در محدوده استان آنها منطقه آزاد وجود دارد از رقم 
پیدا می  این عدد زمانی اهمیت  فراتر می رود.  نیز  ١۲0نماینده مجلس 
دوره  چهار  مجلس ظرف  نمایندگان  تعداد  باشیم  داشته  توجه  که  کند 
اخیر ۲٩0نفر بوده، یعنی مناطق آزاد بیش از یک سوم از  آرای نمایندگان 
مجلس را می توانند در سبد رأی خود در صحن علنی مجلس متمایل و 
یا نزدیک نمایند! اما در عمل چنین نیست. در نتیجه نباید سیاه و سفید به 
موضوع نگاه کرد؛ در مناطق آزاد نیز مشکالتی بوده و هست که حداقل 

آن عدم ارتباط هدفمند و مستمر با نمایندگان مجلس است.
سئوالی که مطرح می شود این است که چه باید کرد؟ مناطق آزاد با این 
واقعیت دست به گریبان هستند که اوال قانون موجود در دهه هفتاد شمسی 
و در فضای برون آمده ایران اسالمی از جنگ هشت ساله و مشکالت دولت 
برای بازسازی خرابی ها و عقب ماندگی های کشور نگارش یافته که مهم ترین 
نماد این لزوم تغییر همان ماده یک قانون است که قانونگذار وقت، مناطق 
آزاد را در چارچوب اجرای طرح های توسعه ای، همچون یک پیمانکار ایجاد 
زیرساخت های الزم )برق، آب، راه، بندر، فرودگاه، جاده و...( تعیین کرده و 
مدل ایجاد مناطق آزاد را برخالف رویه جهانی تعریف نموده است، مدلی 
که براساس آن ابتدا یک منطقه به عنوان منطقه آزاد معرفی شده و سپس 
زیرساخت ها بدون اخذ بودجه دولتی و از طریق کسب درآمد توسط سازمان 
عامل هر منطقه باید ساخته شود. در حالی که در سطح جهان، مناطقی موفق 

بودند که این مهم از سوی دولت سرمایه گذاری شده است. 
رابعاً، نهادهای همکار دولت همت خود را صرف اخالل در اجرای قانون و 
بهره مندی سرمایه گذاران از مزایا و معافیت های قانونی صرف کرده اند )این نیز 
ناشی از عدم ارتباط صحیح نهاد مسئول مناطق آزاد است(. خامساً، ظرف سه 
سال اخیر عزیزانی با بهره گیری از ضعف های قانون موجود، اقدام به حذف آن 
قوانین با اخذ رأی موافق از سوی دیوان عدالت اداری کشور نموده اند. سادساً باید از 
فعالین سیاسی نام برد که با راهبردهای مختلف در قالب ادبیات و مفاهیم اقتصادی 
مارکسیستی و سوسیالیستی به مبانی فکری و نهادی مناطق آزاد حمله کرده و در 
همسویی آشکار با شبه کارشناسانی که اقدام به تهیه بولتن های خبری و تحلیلی 
می نمایند و بر علیه مناطق آزاد اطالعات غلط و ناصحیح را تولید و بازنشر می دهند 
و در نهایت و در ورای این فضاسازی ها، شبکه گسترده قاچاق کشور قرار دارد 
که براساس آمارهای رسمی از ١۵ تا ۲0میلیارد دالر در طول سال گردش مالی 
قاچاقچیان کشور است! طرفه اینکه با اندکی جستجو می توان به این واقعیت تلخ 
نائل آمد که بعد از اهمال های ساختاری و شخصیتی سازمان های عامل مناطق آزاد 
و اثرات مخرب شبه روشنفکری )اگر علیه نمادهای اقتصاد لیبرال صحبت کنیم 
پس التزام بیشتری داریم، در حالی که اخوی پیامبر ما بازرگان بود( شبکه قاچاق 

کشور نقش محوری در ارائه تصویر غلط از مناطق آزاد ایفا کرده اند.
اما ظرفیت های قانونی که مناطق آزاد می توانند با تکیه بر آنها با مجلس 
شواری اسالمی، به طور ویژه با کمیسیون های اقتصادی، عمران، برنامه 
امنیت ملی و سیاست خارجی،  و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن، 
انرژی، اصل نود قانون اساسی، فرهنگی و یا مرکز  قضایی و حقوقی، 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی که نهاد فکری و اندیشه ای مجلس 

را تشکیل می دهد، ارتباط مستقیم برقرار نمایند، از قرار ذیل است:
و  اقتصاد  امور  با  مرتبط  که  جمهوری  اساسی  قانون  چهارم  فصل  در 
امور مالی است، در اصل چهل و سوم؛ ضوابط حاکم بر نظام اقتصادي 
جمهوري اسالمي ایران در قالب ٩محور تعیین شده که با عبور از مولفه 
و شرح وظایفی همچون »تامین نیازهای اساسی« تا »تامین شرایط و 
امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل«، در بند هشتم 
متوجه لزوم »جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور« شده 
و قانون اساسی در بند نهم از ماده 43 خود به »تاکید بر افزایش تولیدات 
کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را 

به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند«، رسیده است. 
سئوال اینجاست: آیا مناطق آزاد در قامت تامین نیازهای اساسی کشور 
گام برنداشته اند )به ویژه در دوران تحریم(، آیا نمی توان از ظرفیت هایی 
سرمایه گذار  جذب  با  موجود  قانون  قانونی  معافیت های  و  مزایا  چون 

نسبت به افزایش تولیدات کشور حرکت کرد؟
اقتصادی  نظام  »پایه های  معرفی  از  بعد  نیز  چهارم  و  چهل  اصل  در 
جمهوری اسالمی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی« که 
آن را منوط به »برنامه ریزی منظم و صحیح« استوار نموده و مقام معظم 
رهبری نیز در خرداد ماه ١3٨4 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را 
با هدف دستیابی به مباحثی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، 
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی 
و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی 

فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال ابالغ فرمود.
ایران  اسالمی  جمهوری  مقام  عالی ترین  اهداف  این  به  نیل  برای 
تقلید  مرجع  -یعنی  می باشد  نیز  فقاهتی  شأنیت  دارای  قضا  از  که 
که  نموده اند  بازتعریف  34بند  قالب  در  حل  راه  پنج  می باشند-  شیعه 
و  غیردولتی  بخش های  توسعه  کلی  سیاست های  »الف(  بر  مشتمل 

بخش  کلی  سیاست های  ب(  دولتی؛  بخش  شدن  بزرگ   از  جلوگیری 
طریق  از  غیردولتی  بخش های  توسعه  کلی  سیاست های  ج(  تعاونی؛ 
واگذاری؛ کلی  د( سیاست های  دولتی؛  بنگاه های  و  فعالیت ها   واگذاری 

ه( سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار« می باشند. 
سئوال: کدام یک از این راه حل ها در مناطق آزاد اجرایی شده اند؟ راهکار 
تحقق اهداف تعیین و ابالغ شده از سوی رهبری چیست؟ آیا مناطق آزاد 
بهترین فرصت و محمل برای اجرای این دستورالعمل نمی باشند؟ بله، هستند!

از سوی دیگر در فصل ششم قانون اساسی متوجه قوه مقننه شده که براساس 
آن این قوه دارای دو بخش مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است. 
در این فصل از اصل 6۲ تا ٩٩ به شرح وظایف و حدود کاری این قوه مهم 
تمرکز شده که از اصول قابل توجه آن »اصل هفتاد و ششم است که براساس 
آن مجلس شورای اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد«. 
سئوال: چرا تاکنون درخصوص اجرا و یا عدم اجرای قوانین و مقررات در 
مناطق آزاد و یا نوع همکاری نهادهای دولتی در مسیر اعمال این مواد 
تفحصی  و  تحقیق  آزاد(  مناطق  مقررات  و  قانون  )مواد ۲٨گانه  قانونی 

صورت نگرفته است؟ البته این سئوال را باید مناطق آزاد پاسخ دهند!
اگر از اصول هشتاد و هفت تا هشتاد و نه، که درباره نحوه نظارت مجلس بر 
دولت است عبور کنیم، به اصل ٩0 قانون اساسی می رسیم که براساس آن 
»هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته 
باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسالمی عرضه کند. 
مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در 
مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی 
و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعالم نماید و در 

موردی که مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند«.
سئوال مهم اینکه چرا مناطق آزاد تاکنون جلسات و کارگروه های عملیاتی با 
حضور نمایندگان استان خود جهت اجرای قانون خود از سوی سایر نهادهای 

دولتی و غیردولتی در سطح استان خود را تشکیل نداده اند؟
جهت استحضار مناطق آزاد؛ درخصوص اهمیت مجلس شورای اسالمی باید 
نخست به اظهار نظرهای امام خمینی)ره( مراجعه کرد که براساس آن: مجلس 
شورای اسالمی یکی از قوای اصلی کشور بوده که از جایگاه و اهمیت بسیار 
واالیی برخوردار بوده و در رأس تمام نهادهای کشور معرفی شده است. چنانکه: 
»من تکرار می کنم مجلس باالترین مقامی است در این مملکت ]حضرت امام 
خمینی، 60/3/6[... مجلس محلی است که اکثریت قاطع مسائل مهم کشور 
بی واسطه یا باواسطه به آن وابسته است. هر چه به سر این ملت مظلوم در طول 
زمان پس از مشروطیت تا آخر دوره انتصابات ستمشاهی آمد، به طور قاطع از 
مجلس های فاسد بود که ملت در انتخاب نمایندگانش یا هیچ دخالت نداشت 
یا دخالت بسیار ناچیزی داشت ]صحیفه نور، ج ١4، ص ۲3١[... مجلس شورای 
اسالمی است که در رأس تمام نهادهای جمهوری اسالمی است.« ]همان، ج ١٨، 
ص ۲٧3[ این مجلس »ماَحَصل« خون یک جمعیتی است که وفادار به اسالم 
بوده اند. مجلس، خانه واقعی ملت است. مجلس در رأس همه امور واقع است. 

]همان، ج ١٧، ص ٩١[
اما جایگاه مجلس شورای اسالمی از سوی مقام معظم رهبری نیز حائز توجه 
و اهمیت است؛ مثال »مجلس، مهم ترین مظهر مردم ساالری دینی است؛ 
بنابراین از جایگاه خودتان غفلت نکنید. توجه داشته باشید اینجا کجاست 
و مجلس شورای اسالمی یعنی چه؟ اهمیت تصمیم و موضع گیری را در 
این مجلس مورد غفلت قرار ندهید. اینجا مرکز و قله و به تعبیری ویترین 
مجموعه نظام اسالمی است که جلوی چشم قرار دارد«. ]بیانات در دیدار با 
نمایندگان دوره هفتم مجلس، ١3٨3/3/۲٧[ یا اینکه »مجلس، مظهر حضور 
و اراده مردم در صحنه های گوناگون سیاسی و اقتصادی است«. ]حدیث 
والیت. ج 3، ص ٧١[ و »جایگاه مجلس، جایگاهی است بسیار عالی؛ انعکاس 
نظرات و اراده ملت در قوانین و مقررات کشور و رگه های اجرایی کشور است، 

این چیز کمی نیست«. ]همان، ج ٩، ص 3٨[
فعالین بخش خصوصی  آزاد و  از سوی دیگر سازمان های عامل مناطق 
می توانند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 6۵ احکام دائمی توسعه 

کشور نیز در مسیر همکاری با مجلس شورای اسالمی بهره گیرند.
در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز که در پایان بهمن ماه سال ١3٩۲ 
از سوی رهبری در قالب ۲4بند به سران سه قوه ابالغ گردید؛ بندی که 
به صورت مستقیم به مناطق آزاد مرتبط می باشد، ماده یازدهم بوده که 
براساس آن »توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی کشور به 
انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات  منظور 

کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج« است. 
پرسید،  آزاد  مناطق  مخالف  حتی  و  منتقد  موافق،  از  باید  که  سئوالی 
آزاد و حتی ویژه  نبودند که توسعه حوزه عمل مناطق  آیا رهبری آگاه 
اقتصادی را مورد توجه قرار داده اند؟ در نتیجه در نقد باید راهکار دستیابی 

به اهدافی که ایشان ترسیم نموده اند نیز را مورد توجه قرار دهند.
و  کاالها  صادرات  از  هدفمند  همه جانبه   »حمایت  بند ١0  در  دیگر  سوی  از 
خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت« از طرقی همچون 
تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با 
نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی 
با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد 
صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف؛ مورد تاکید قرار 
گرفته است؛ راهکارهایی که مناطق آزاد می توانند در آن به ایفای نقش بپردازند، 
نکته ای که با مشاهده نقاط جغرافیای قرار گرفتن هر منطقه آزاد که غالبا در 
همسایگی با یکی از کشورها یا چند کشور )از طریق دریا( قابل احصاء می باشد، 
به این موقعیت جغرافیایی ظرفیت قرابت های قومی با اقوام کشورهای همسایه 

را اضافه کنید به راهبردهای پدافند غیرعامل کشور نائل می شویم!
کاهش  و  مقاومت  قدرت  »افزایش  رهبری  معظم  مقام  نیز  بند ١۲  در 
آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه  پیوندهای راهبردی و گسترش 
همسایگان،  ویژه  به  جهان  و  منطقه  کشورهای  با  مشارکت  و  همکاری 
استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی و در نهایت 
استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای« تعریف و در واقع 
ملزم نموده اند. درباره این بنده باید تصریح کرد: قانون مناطق آزاد )علی رغم 
ضعف های گوناگون( نزدیک ترین قانون موجود در کشورمان به قوانین و 
مقررات بین المللی است که در حمایت از سرمایه گذار خارجی در سطح جهان، 
ساری و جاری است و در عین حال به دلیل بعد جغرافیایی و قابلیت نظارتی 
قوی در این محدودهای کوچک )چند هزار هکتاری( می تواند به پایلوتی برای 
هرگونه قرارداد همکاری با کشورهای دیگر تبدیل شود تا در صورت عدم 
حصول نتیجه مورد نظر از سوی نظام، آن سند همکاری بین المللی فسخ شود.
چنین رویه ای را می توان در ماده 6۵ احکام دائمی توسعه کشور که در قالب 
هفت بند و چهار تبصره تصویب و ابالغ شده نیز مشاهده کرد. به خصوص 
آزاد را در چارچوب تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله  که مناطق 
نظام قلمداد کرده و در همین راستا »مدیران سازمان های مناطق آزاد به 
نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه 
وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این 
مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است«. و اینکه 
»سازمان های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند«. دو بندی 

که در واقع بازنویسی ماده ۲٧ قانون مناطق آزاد و روح قانون مزبور است.
در پایان باید تصریح کرد اهمیت این دوره از مجلس زمانی مضاعف می شود که 
توجه داشته باشیم که در سخت ترین شرایط اقتصادی کشورمان در تاریخ خود 
قرار داریم، در آستانه ورود به قرن پانزده شمسی هستیم و دولت در سال آخر 
خود در بدترین شرایط عملکردی و مقبولیت قرار دارد و تحریم های بین المللی 
با  و  امن ترین  که  ایران  اقتصاد  برای  را  شرایط  داخلی،  ناهماهنگی های  و 
ظرفیت ترین کشور حوزه غرب آسیا و خاورمیانه می باشد به سختی پیش می برد. 
بدیهی است که هدف امریکا و کشورهای منطقه، ممانعت از رشد و جهش 
اقتصادی کشور است؛ در نتیجه راهکار موجود، هم افزایی و توجه به افق 
ملی پیش روی با تکیه بر ظرفیت های قانونی موجود -از قوانین باالدستی 
تا قوانین و مقررات موضوعه- است و اینکه آیندگان ما را چگونه قضاوت 
می کنند، دور نیست که نقدهای نسل آینده علیه ما از نقدها نسبت به عملکرد 

ایل قاجار نیز بیشتر شود.
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اعمال تغییرات در طرح اصالح قانون مناطق آزاد
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تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني و رشد و توسعه 
اقتصادي از اهداف اصلي ماده يك قانون چگونگي اداره امور مناطق 
آزاد تجاري- صنعتي به شمار مي رود. اجراي طرح هاي عمراني و 
زيربنايي، زمينه ساز تحقق طرح هاي توليدي و خدماتي در برنامه هاي 
اقتصادي سازمان هاي مناطق آزاد بوده و انجام برنامه ريزي هاي 
اجرايي در اين خصوص مي تواند دورنماي فعاليت هاي توليدي و 

صادراتي مناطق را بيش از پيش مشخص سازد. 
دبيرخانه شورايعالی  زيست  و محيط  فني  زيربنايي،  امور  واحد 
در  تسريع  و  انجام  هدف  با  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق 
فعاليت هاي كليدي ياد شده، اقدام به تعيين برنامه هاي عمراني 
مناطق در سال 99 كرده تا بتوان با آماده سازي زيرساخت هاي 
مورد نياز، چشم انداز فعاليت ها و برنامه هاي توليدي و خدماتي 
بخش  اقتصادي  فعاالن  و  سرمايه گذاران  براي  را  سازمان ها 
خصوصي در مناطق روشن كرده تا از اين طريق سازمان هاي 
مناطق بتوانند نسبت به برنامه ريزي براي تكميل زيرساخت هاي 

مورد نياز و جذب سرمايه گذاران اقدام نمايند.
با توجه به ماموريت هاي سازماني كه براي حوزه امور زيربنايي، فني 
و محيط زيست دبيرخانه در سال 1399 مشخص شده است، اين 
حوزه با ارتقاي كيفيت پروژه هاي عمراني و ساختماني، توسعه حمل 
و نقل و توسعه دسترسي ها مشتمل بر هوايي )توسعه فرودگاه(، 
توسعه بنادر، جاده، ريل و لجستيك، انرژي مشتمل بر سوخت، برق 
و انرژي هاي نو، سكونتگاه ها مشتمل بر توسعه و عمران شهري 
و توسعه روستايي، حمايت از خدمات فني- مهندسي و ساختمان 
و ابنيه در راستاي هدف فوق اقدام كرده است تا بتوان به عنوان 
فعاليت هاي زيرساختي، برنامه ريزي براي فعاليت هاي توليدي و 
خدماتي را پشتيباني كرد. به همين منظور جمع آوري برنامه هاي 
عمراني سازمان هاي مناطق آزاد كيش، چابهار، قشم، ارس، اروند، 
در  بتوان  تا  قرار گرفته  نظر  در سال 1399 مطمح  ماكو  و  انزلي 
سال جهش توليد ضمن مشخص كردن نيازها و برنامه هاي آتي، 

زيرساخت هاي مورد نياز را بيش از پيش فراهم كرد. 
امور  حوزه  برنامه هاي  از  مجموعه اي  تدوين  و  تهيه  پيشنهاد 
زيربنايي، فني و محيط زيست مناطق آزاد در سال 99 معطوف 
سازمان هاي  با  كه  هماهنگي هايي  با  است.  هدف  همين  به 
برنامه هاي  و  استراتژي  تهيه  به  نسبت  گرفته،  مناطق صورت 

عمراني مناطق در سال 99 به شرح زير اقدام شده است:
شورايعالي  دبير  و  رئيس جمهور  مشاور  ديدگاه هاي  طرح   )1
مناطق آزاد و ويژه، معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور مناطق 

و مدير امور زيربنايي، فني و محيط زيست دبيرخانه.
2( فصل هاي جداگانه درباره كيش، قشم، چابهار، اروند، ارس، 
انزلي و ماكو، كه در آينده  از آخرين وضعيت آنها نيز استفاده 

خواهد شد كه حاكي از پيشرفت پروژه ها خواهد بود. 

 ماموریت های فنی و زیربنایی 
مناطق آزاد در سال99

امور زيربنايي، فني و محيط زيست دبيرخانه شورايعالي مناطق 
آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي در راستاي ماموريت هاي 
سازماني تعيين شده، برنامه هاي عملياتي خود  را در سال 1399 

براساس 6محور زير با زيرشاخه هاي مربوطه تهيه كرده است:
1( ارتقاي كيفيت پروژه هاي عمراني و ساختماني، توسعه حمل 
و نقل و توسعه دسترسي ها مشتمل بر هوايي )توسعه فرودگاه(
2( دريايي )توسعه بنادر(، زميني )جاده اي و ريلي( و لجستيك

3( انرژي مشتمل بر سوخت، برق و انرژي هاي نو
4( سكونتگاه ها مشتمل بر توسعه و عمران شهري و توسعه روستايي

5( حمايت از خدمات فني و مهندسي
6( ساختمان و ابنيه

فرآيندها،  اصالح  و  شفافيت  شامل:  محورها  اين  رويكردهاي 
و  پرت  مديريت  فناوري،  انتقال  فرهنگ  ايجاد  و  نوآوري 
مهارت هاي  و  اطالعات  فناوري  كاربرد  گسترش  بهينه سازي، 
فني،  به روزرساني آموزش ها و مهارت هاي مهندسي و اقتصادي 

و تجاري سازي پروژه هاي عمراني تعيين شده است.
اقدامات اصلي حوزه نيز شامل: عقد تفاهم نامه با نهادهاي زيربط، 
 ،BIM بهره مندي از مراكز تحقيقاتي ملي و بين المللي، پياده سازي
تشكيل شوراي سياستگذاري، تشكيل شوراي اجرايي، بررسي و 
انتخاب روش هاي تامين منابع، اصالح الگوهاي محاسبه عوارض 
و  جامع  طرح هاي  اصالح  قراردادها،  مدل هاي  اصالح  پذيره، 
تفصيلي، اصالح الگوي معماري بر اساس اقليم و پيشينه، ايجاد بستر 
پايگاه داده هاي شهر هوشمند، آموزش و توسعه منابع و برگزاري 

جلسات فني به منظور تنظيم بودجه سال 1399 است. 

 تشریح وظایف 
حوزه امور زیربنایي، فني و محيط زیست

وظايف حوزه امور زيربنايي، فني و محيط زيست در حوزه هاي 
عمران، شهرسازي و ساختمان، آب و فاضالب، حمل و نقل و 

لجستيك و محيط زيست به شرح زير تعيين شده است:
  عمران: اجراي نظام فني و اجرايي، تجاري سازي و اثربخشي 
پروژه ها، ارتقاء كيفي و استفاده از فناوري هاي پيشرفته، شناسايي 

نوآوري هاي برتر در ساخت و ساز و تامين مالي.
  شهرسازي و ساختمان: اجراي مقررات ملي و ساختمان، 
زمان  تسريع  و  نظارت  و  پروانه  يكپارچه صدور  ايجاد سيستم 

صدور مجوز، كميسيون تخصصي معماري و شهرسازي.
  آب و فاضالب: پيگيري مطالعات و سرمايه گذاري در ايجاد 
شبكه فاضالب، ايجاد شبكه هاي توزيع آب شرب و كشاورزي 

و صنعتي، حمايت از طرح هاي نو و فناورانه.
  حمل و نقل و لجستيك: احصا وضع موجود زيرساخت ها 
)كيمت، كيفيت، خالقيت(، توسعه شبكه ريلي توسعه و بهسازي 
شبكه جاده اي، توسعه و ايجاد پارك هاي لجستيك و باراندازها.

آموزش  زيست،  محيط  حفاظت  و  احياء  زيست:  محيط    
جوامع محلي، اقتصاد سبز )پسماند و بازيافت، انرژي هاي پاك 

و تجديد پذير، كشاورزي و محصوالت ارگانيك(.
برنامه هاي مديريت امور زيربنايي، فني و محيط زيست دبيرخانه 

به شرح زير تعيين شده است:
پايش  و  عمراني،كنترل  پروژه هاي  بر  نظارت  و  كنترل    
 ،PMIS شاخص هاي كيفي- تجميع اطالعات پروژه ها در سامانه
از طريق  و ساز بخش خصوصي  بهبود كيفيت ساخت  و  ارتقاء 
مركز  از  گرفتن  كمك  و  مناطق  سازمان هاي  نظارت  اعمال 
تحقيقات مسكن و سازمان نظام مهندسي در جهت نيل به حق 
داشتن مسكن مناسب شهروندان، پيگيري اصالح الگوي معماري 
و شهرسازي در قالب طرح هاي تفصيلي، اصالح و تصويب عوارض 
و  ساخت  پروانه  صدور  قوانين  و  شرايط  يكسان سازي  و  پذيره 
رويكرد  با  مناطق  روستاهاي  بهسازي  و  توسعه  پيگيري  ساز، 
توانمندسازي ساكنين، احياء بافت هاي فرسوده و بافت هاي باارزش 
محدوده مناطق، انتخاب و اولويت بندي پروژه ها و بررسي و تحقق 
اهداف راهبردي، اخذ گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي، مقايسه 
ارائه  گذشته،  با  قياس  در  زماني  بازه هاي  در  فيزيكي  پيشرفت 
راهكارهاي تسهيل گرانه در اقدامات مربوطه، نوآوري و به كارگيري 
تكنولوژي هاي نوين و مقايسه در سطح ملي و بين المللي، مديريت 
پرت و بهينه سازي هزينه در پروژه هاي عمراني، اصالح مدل هاي 

قراردادي جديد با توجه به قوانين مناطق آزاد.
  توسعه به كارگيري فناوري هاي نوين در حوزه فني و زيربنايي: 
اجرايي  و  پياد سازي  هوشمند،  شهر  داده هاي  پايگاه  بستر  ايجاد 
در   BIM شدن  فراگير  و  ملي  پايلوت  عنوان  به   BIM نمودن  
راستاي مقدمه سازي ايجاد شهرهاي هوشمند و گسترش كاربرد 
به  و  مصرف  بهينه سازي  انرژي  حوزه  در  اطالعات،  فناوري 
كارگيري انرژي هاي تجديد پذير در ساختمان هاي مناطق با استفاده 
از ظرفيت هاي مهندسي و بخش خصوصي، معرفي پروژه هاي برتر 

در حوزه كيفيت اجرا-سرعت اجرا، هزينه و...
و  فني  حوزه  شوراهاي  به  مربوط  امور  پيگيري  و  تشكيل   
زيربنايي: تشكيل شورايعالي فني و پيگيري مصوبات شورا، تشكيل 
مشاركت  حقوقي،  منابع،  تامين  مضاعف،  كنترل  كارگروه هاي 
ذيل  ريسك  مديريت  و  مهندسي  و  فني  خصوصي،  و  عمومي 
لجستيك  شوراي  ايجاد  اجرايي،  و  فني  نظام  و  فني  شورايعالي 
مناطق آزاد و پيگيري پروژه ها با هماهنگي مجموعه وزارت راه در 

جهت توسعه حمل و نقل و دسترسي ها )هوايي، دريايي و زميني(.
هماهنگي  مناطق:  به  مربوط  امور  هماهنگي  و  پيگيري    
درخصوص استفاده از منابع ملي و عمومي جهت ايجاد زيرساخت ها 
)شبكه آب و فاضالب، برق، مخابرات، خطوط ريلي و جاده ای و...(، 
اقتصادي و تجاري سازي و منعكس كردن اثربخشي پروژه هاي 
عمراني در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، آموزش و 
ساماندهي مهندسان فعال و ساكن در مناطق، ايجاد بستر صادرات 

خدمات فني و مهندسي در غالب اقدامات حمايتي.

 اقتصادي کردن مزیت ها 
بر اساس استراتژي اقيانوس آبي

اين برنامه ها در فعاليت هاي سازمان هاي مناطق آزاد كيش، چابهار، 
قشم، ارس، اروند، انزلي و ماكو در سال 1399 را مي توان رويكرد 
تحقق قابليت هاي فني و زيربنايي و محيط زيست در مناطق آزاد 
دانست كه مستلزم توجه به فرصت ها و تبديل آنها به اقتصادي 

كردن مزيت ها بر اساس استراتژي اقيانوس آبي است. 
اين مناطق در ايران، مصداقي براي پيشروي در حوزه اقيانوس 
آبي و ارزش آفريني نوآورانه اقتصادي هستند. گام های ششگانه 
برشمرده  پايين  در  كه  آبی  اقيانوس  استراتژی  پياده سازی 

می شوند، پرمخاطره هستند:
بايد  گام  اين  در  است.  بازار  مرزهای  بازسازی  اول،  گام   )1
چهارچوب ها و مفروضات حوزه كسب  و كار خود را به چالش 

گرفته و آنها را دوباره بسازيم )ريسك جست و جو(.
2( در گام دوم بايد بر تصوير بزرگ تمركز كرد، يعني نبايد خود 
كلی، جهت گيری های  مسائل  از  و  كرد  ارقام  و  آمار  درگير  را 

كالن و موقعيت بازار خود غافل شد )ريسك برنامه ريزي(.
3( انديشيدن به فراتر رفتن از تقاضای فعلی، برای اين  كار بايد 
به جای آن كه صرفا بر برآورده كردن نيازهای فعلی مشتريان 
تمركز كرد، به آينده نظر داشت و مشتريان بالقوه و نيازهای آتی 

آنها را مورد تحليل قرار داد )ريسك مقياس(.
4( رعايت توالی و اينكه اقدام هاي استراتژيك را به درستي اجرا 
كنيم. در اين باره الزم است از آنچه بايد ارائه داد، به سواالتی 
همچون »چرا كسی بايد اين محصول را خريداری كند؟«، »آيا 
قيمت آن مناسب است؟«، »آيا مانعی در راه موفقيت محصول 

در بازار وجود دارد؟« پاسخ داده شود.
يعني عامل ريسكي كه هر اصل  استراتژي،  اجراي  5( اصول 

آن را كاهش مي دهد.

6( چيرگی بر موانع سازمانی، اين موانع عمدتا ناشی از ترس و 
محافظه كاری مديران نسبت به ورود به حوزه جديدی از كسب 

 و كار است كه با ادبياتی متفاوت اداره می شود )ريسك سازماني(.
7( گام نهايی، اجرايی كردن استراتژی اقيانوس آبي است. در 
فرآيندهای  از  يكی  چهارچوب  در  استراتژی  اجرای  مورد  اين 

شركت قابل اجراست. 
همچنين ضروری است با توجه به ماهيت مخاطره آميز ورود به 
ايجاد كرده  از اعتماد را در درون سازمان  اين عرصه، فضايی 
و آن را تحكيم بخشيد. قرار دادن اجراي استراتژي در درون 
استراتژي )ريسك مديريت(، هم راستاسازي ارزش پيشنهادي، 
كردن  تجديد  و  تداوم(  )ريسك  مشوق ها  و  پيشنهادي  سود 
از عمده مواردي  آبي كه همانا ريسك تجديد است،  اقيانوس 

است كه در اين مورد حائز اهميت است. 
رعايت  البته  است.  آبي  اقيانوس  استراتژي  مهم  اصول  اينها 
با رعايت اصول  آبي  اقيانوس هاي  تحليلي خلق  چهارچوب هاي 
مديران  پرخطر  آرزوهاي  تحقق  مي تواند  ريسك،  موثر  مديريت 
براي  مشخص  استراتژي  يك  قالب  در  را  اقتصادي  بنگاه هاي 

پيگيري نظام مند اهداف و ماموريت هاي آنان به سرانجام برساند. 
به  عالوه، مواردی وجود دارد كه رعايت آنها می تواند راهنمای موثری 
برای رشد و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد باشد: مشاركت مستقيم يا 
غيرمستقيم در سهام شركت ها و موسسات توليدي با استفاده از ساير 
مزايای قانونی در مناطق آزاد درخصوص اخذ عوارض، استفاده از زمين 
و منابع ملی در منطقه آزاد، مقررات اشتغال نيروی انسانی، بيمه و تامين 
اجتماعی در زمينه قرارداد كار، شرايط كار، آموزش و كاريابی، اشتغال 
اتباع خارجی، تامين اجتماعی، صدور رواديد اتباع خارجی، ورود و اقامت 
اتباع خارجی، سرمايه گذاری، مقررات صادرات، واردات و امور گمركی، 
ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی و معنوی، تاسيس و فعاليت 
موسسات بيمه و پوشش بيمه ای برای محصوالت، عمليات پولی و 
بانكی و نظام ارزی، مبادالت مالی بين المللی، نصاب و روش انجام 
معامالت، شرايط مناقصه و واگذاری طرح های مرتبط و واگذاری مراكز 
و موسسات پژوهشی دولتی غيرحاكميتی با اولويت  دادن به شركت ها و 
موسسات اقتصادي نوآور، واگذاری انجام تمام مطالعات و پژوهش های 
اقتصادی مرتبط با فعاليت های منطقه آزاد به شركت های خصوصي و 
استارتاپ هاي تخصصي ازجمله انجام طرح های توجيهی فنی، اقتصادی، 
مشاوره مالی و بانكی، برنامه ريزی و كنترل پروژه و نظارت طرح های 
سرمايه گذاری با هدف پياده سازی پروژه های كارآفرينی و توسعه صنايع 
كوچك و متوسط از راهكارهای اساسی برای حمايت از گسترش 
اختراعات، نوآوری ها و مالكيت های معنوی است. انجام اين كار به هدف 

جذب مشاركت جوانان و نخبگان كشور كمك فراوانی می كند. 
همچنين ايجاد اين امكان برای استفاده كاربردی از تخصص ها 
و مهارت های علمی و فنی بايد توأم با برنامه ريزی و ساختاربندی 
ازجمله  آزاد  مناطق  در  شركت ها  اين  از  مالی  حمايت  برای 
سرمايه گذاری  و  پولی  صندوق  ايجاد  باشد.  انزلی  آزاد  منطقه 
از  بيش  رونق  برای  دانش بنيان  شركت های  از  حمايت  برای 
پيش منطقه آزاد انزلی در زمينه های گوناگون فعاليت های اين 
منطقه از موارد قابل  توجهی است كه مسئوالن منطقه و استان 

بايد مدنظر داشته باشند. 
همچنين دسترسی به بازارهای هدف منطقه ای و بين المللی در 
منطقه آزاد انزلی برای عرضه محصوالت شركت های توليدي و 
اقتصادي بسيار موثر بوده و می تواند خالء های موجود را برای توليد 
و صادرات در منطقه پر كند، صادرات مجدد كاال را رونق بخشد و 
توليد محصول در فضای سايبر را كه دارای ارزش افزوده بااليی 
است )برای تامين بخشی از نياز بازار داخلی و صدور به كشورهای 

حاشيه بازار هدف منطقه ای و بين المللی( به سرانجام برساند. 
بنابراين حمايت از توسعه كمی و كيفی شركت ها و موسسات نوآور 
به  واسطه  انزلی  آزاد  آبي در منطقه  اقيانوس  استراتژي  براساس 
ثروت آفرينی از طريق علم، و ارزش آفريني نوآورانه اقتصاد منطقه ای 
و ملی را به شكوفايی حقيقی می رساند. ضمن آنكه به  دليل داشتن 
نگرش علمی در انجام كار، هزينه های ناشی از ضعف ها و مشكالت 
را به حداقل ممكن می رساند و اقتصاد منطقه را رويين تن می كند. 

در اقيانوس های آبي، تقاضا بايد خلق شود تا كسب و كارهاي جديد 
برای تصاحب سهم بيشتری از بازار به وجود آيد. عالوه بر اين منطقه، 
ساير مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز براساس ظرفيت ها و فرصت هاي 
خود مي توانند با برندسازي و مزيت هاي اختصاصي خود، از استراتژي 
اقيانوس آبي استفاده كنند. فراموش نكنيم كه اين پيشنهاد، نتيجه دو دهه 
تحقيق و مطالعه بر روی بيش از 15۰حركت استراتژيك دنيا در بيش از 

3۰صنعت متفاوت در طی 1۰۰سال گذشته  است.

خلق بازار با بهره مندی از استراتژی اقيانوس آبی
و  تمايز  استراتژی  نوع  دو  همزمان  به  كارگيری  رويكرد،  اين 
از  مجموعه ای  حال  عين  در  است.  هزينه  كاهش  استراتژی 

روش ها و ابزارهای مديريتی برای ايجاد يك فضای بازار جديد 
و بی رقيب وجود دارد كه در اختيار سازمان هاي مناطق قرار داده 
بازار  بايد  آن  در  كه  است  استراتژی ای  آبی  اقيانوس  مي شود. 
خلق كرد و حداقل تا مدتی از اقيانوس قرمز كه فضاي رقابتي 

پر تنشي دارد، در امان بود و لذت برد.
جز  چيزی  نوآورانه  ارزش  آبی،  اقيانوس  استراتژی  از  استفاده  با 
محصول پيشرفته همراه با صرفه اقتصادی برای مشتريان نيست. 
گام های ششگانه پياده سازی استراتژی اقيانوس آبی چنين است: 
بازسازي مرزهاي بازار، توجه به جهت گيري هاي كالن و موقعيت 
بازار، فراتر رفتن از تقاضای فعلی مشتريان و فعاالن اقتصادي، 
رعايت توالي راهبردي پرسش هايي درباره نحوه موفقيت محصول و 
خدمت در بازار، چيرگی بر موانع سازمانی و عملياتي كردن استراتژی 

در چهارچوب فرآيندهای سازماني. 
همچنين ضروری است با توجه به ماهيت مخاطره آميز ورود به 
اين عرصه، فضايی از اعتماد را در درون سازمان ايجاد نموده و آن 
را مدام تحكيم بخشيد. با اين اوصاف مي توان بررسي مقايسه اي 
و  مشخص  سال هاي  طي  ايران  آزاد  مناطق  اقتصادي  عملكرد 
بر اساس اهدافي كه در اساسنامه مناطق آزاد براي هفت منطقه 
آزاد كيش، قشم، چابهار، انزلي، ارس، اروند و ماكو تعيين شده و 
با توجه به شاخص هاي نسبي عملكردي منطبق با اهداف مناطق 
آزاد را با استفاده از روش تاكسونومي عددي و وزني و با هدف 
اولويت بندي مناطق هفتگانه انجام داد )آناليز تاكسونومي روش 
عالي درجه بندي، طبقه بندي و مقايسه فعاليت هاي مختلف با توجه 
به درجه بهره مندي و برخورداري آن فعاليت ها از شاخص هاي مورد 
بررسي است(؛ سپس می توان نتايج حاصله را نشان داده و توسعه 
 يافتگي و كمتر توسعه  يافتگی آنها را مشخص كرد و سپس بگوييم 

جهت توسعه  يافتگي آنها چه بايد كرد. 
در اين مناطق، منطقه آزاد اروند براي رسيدن به توسعه  يافتگي الزم 
است به افزايش صادرات، سرمايه گذاري خارجي و جذب گردشگر 
و ترانزيت بپردازد. منطقه آزاد ارس با افزايش ترانزيت و صادرات 
مي تواند به توسعه  يافتگي برسد. منطقه آزاد چابهار با افزايش ترانزيت 
و صادرات و توجه به زيرساخت هاي الزم براي آنها مي تواند به توسعه 
 يافتگي برسد. منطقه آزاد قشم با افزايش سرمايه گذاري خارجي و 
ايجاد زيرساخت هاي الزم براي ترانزيت مي تواند به سطح توسعه 
 يافتگي برسد. منطقه آزاد كيش نيز مي تواند با كاهش در هزينه ها و 

همچنين جذب گردشگر به سطح توسعه  يافتگي برسد. 
نكته مهم اينكه در حال حاضر با توجه به مفهوم اكوسيستم ها 
چه طبيعی و چه تجاری ساز و كاري برای تامين منابع و ايجاد 
خروجی از طريق توجه به اقتصاد ديجيتال وجود دارند و با وجود 
اكوسيستم های  تجاری،  اكوسيستم های  مشترك،  ويژگی های 
قابل  تفاوت های  كار  و  كسب  اكوسيستم های  با  كارآفرينی 

توجهی در اهداف و ساختار تصميم گيری آنها وجود دارد. 
پارك های فناوری، شهرك های علمی تحقيقاتی يا مناطق آزاد تجاری 
را مي توان نمونه موفق اكوسيستم كسب و كار معرفی كرد. همچنين 
فضای استارتاپی با زيرمجموعه هايی مانند استارتاپ ها، رويدادها، مربيان، 
شتاب دهنده ها، ساختار اداری و قانونی، بانك ها و سرمايه گذاران را 
مي توان ازجمله اكوسيستم كارآفرينی نام برد. اكوسيستم كارآفرينی چه 
اينترنتی و چه غير اينترنتی عبارت است از: مجموعه ای از افراد، سازمان ها، 
روش ها، قوانين، رويدادها و تمامی اجزاء مرتبط كه در يك محدوده 
جغرافيايی با تمركز بر فعاليت های كارآفرينی اقدام به خلق ارزش های 

مضاعف، رشد اقتصادی و باالبردن بهره وری می كنند. 
باشد،  كارآفرينی  اكوسيستم  حامی  و  مشوق  كه  سازماني  هر 
حمايت  اين  اگر  حتي  می شود؛  محسوب  هم  آن  ذينفع  طبعا 
غيرمستقيم و بدون انتظار خاصی باشد. برای مثال اكوسيستم 
كارآفرينی سيليكون ولی در سانفرانسيسكو يكی از موفق ترين، 
اجزا  دنياست.  در  كارآفرينی  اكوسيستم های  تاثيرگذارترين  و 
و  كوچك  استارتاپ های  از  می تواند  كارآفرينی  اكوسيستم 
دانشگاه ها و حتي  تا سازمان های دولتی و غيرانتفاعی،  بزرگ 

شخصيت هاي علمي و سرشناس شامل شود. 
واقع  در  كار  و  كسب  اكوسيستم های  و  كارآفرينی  اكوسيستم 
سرزمين جديدی را خلق  مي كنند. در استراتژی اقيانوس آبي، 
كارآفرينان و شركت ها به ايجاد بازارهای جديد با حاشيه سود 
ريسك  استراتژی  اين  كه  است  بديهی  می شوند.  تشويق  باال 
حاشيه  وجود  با  می دهند  ترجيح  سرمايه گذاران  و  دارد  بااليی 
دو  اين  بين  انتخاب  در  دارد،  استراتژی  اين  كه  بااليی  سود 

استراتژی همچنان روی استراتژی قرمز تمركز كنند. 
همان گونه كه شركت ها به دليل ريسك باال و نيز هزينه های 
زيادی كه بايد در حوزه  تحقيق و توسعه و نوآوری برای ايجاد تقاضا 
و بازارهای جديد صرف نمايند، ترجيح می دهند كه در اقيانوس 
 قرمز بمانند و در بازارهای موجود فعاليت  كنند. ولی آن دسته از 
شركت ها در مناطق آزاد كه موفق می شوند از اقيانوس  قرمز، خود را 
به اقيانوس  آبی برسانند، چگونه اين كار را انجام می دهند؟ آنان بايد 
مفهوم رنگ آبی، يعنی نوآوری -منظور از نوآوری در اينجا، يعنی 
خلق تقاضای جديد يا ايجاد انتخاب و جايگزينی برای مشتريان 
بازارهای فعلی است- را در فعاليت هاي خود قرار دهند كه تغيير يا 
تحول را به دنبال دارد )تغيير به معنی تفاوت در شكل و تحول يا 

جهش به معنی تفاوت در محتوا(.
قابل ذكر است، در يك سيستم كه مجموعه ای از اعضا و اجزای 
به  هم  پيوسته با ارتباط های مشخص و تعريف شده به فعاليت 
در  را  كلی سيستم  گاهی شكل  تحول  و  تغيير  اين  مي پردازند، 
اثر تغيير دگرگون می كند، ولی محتوا تغيير نمی كند، يعنی اجزا و 
ارتباط های يك سيستم، تغييرات جزئی را خواهند داشت. در واقع 
مديران امروزی به  جای تمركز بر تجزيه و تحليل محصوالت و 
صنعت موجود، بايد روی تحوالت بنيادين و حركت های جهشی 
تمركز كنند. برای اين كار نيز بايد به ابزارها و تئوری های جديد 
متوسل  شوند؛ ابزاری كه بتواند با تجزيه و تحليل های آينده نگر به 

نوآوری و خلق بازارهای جديد منجر شود. 
از  آزاد  اقيانوس آبی در اكوسيستم كارآفريني مناطق  استراتژی 
آن  نخست  اصل  چهار  می شوند.  تشكيل  بنيادين  اصل  شش 
برای تدوين استراتژی و دو اصل بعدی برای اجرای استراتژی 
استفاده می شوند. اين اصول عبارتند از: مرز های بازار را نوسازی 
كنيد، بر تصوير كالن تمركز كنيد نه بر اعداد ، به فراتر از تقاضای 
موجود فكر كنيد، توالی استراتژيك را درست انتخاب كنيد، بر 

موانع كليدی سازمانی غلبه كنيد و استراتژی را اجرايی كنيد.

اجراي طرح هاي عمراني و زیربنایي، تحقق طرح هاي توليدي و خدماتي در مناطق آزاد:

مزيت هاي استراتژي اقيانوس آبي در مناطق آزاد99
گزارش: 

 دکتر عبدالرسول خليلي
کارشناس مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد اروند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت : 
مصوباتی که در نشست ستاد کرونا به تصویب رسید، توسط 
سازمان ها و اصناف مختلف در منطقه آزاد اروند الزم االجرا است.

اسماعیل زمانی در نشست ستاد مبارزه با ویروس کرونا منطقه 
آزاد اروند اظهار داشت: اروند یکی از مناطقی است که کم ترین 
مشکل را در تامین نیازهای بهداشتی مردم در روزهای درگیر با 

ویروس کرونا داشته است.
صحیح  اجرای  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  افزود:  وی 
فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم، سالمت جامعه را به همراه 
دارد، ولی متاسفانه عدم رعایت پروتکل های بهداشتی شرایط نگران 

کننده ای در منطقه ایجاد کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه با اشاره به درگیر شدن 
کشور با این بیماری از اسفند پارسال تاکنون افزود: عمده چالش این 
بیماری، حضور در تجمع هاست و ضرورت دارد افراد با پرهیز از ازدحام 
و تجمع، در کاهش شیوع این بیماری همکاری الزم را داشته باشند.

نظارت  مراقبت،  اینکه هر دستگاه مسئول  بیان  با  زمانی 
پروتکل های  با متخلفانی که در حوزه مربوطه  برخورد  و 
در نشست  است؛ تصریح کرد:  نکند،  رعایت  را  بهداشتی 
روسای  مقرر شد  اروند  آزاد  منطقه  کرونا  ستاد  فوق العاده 
ادارات تمامی کارکنان خود را مکلف به رعایت پروتکل های 
بهداشتی کنند و در صورت عدم رعایت پروتکل ها در ادارات، 

مدیریت ارشد دستگاه پاسخگوی موارد فوق باشد.
وی با اشاره به لزوم راه اندازی هر چه سریع تر سیستم های 
الکترونیکی پاسخگویی به ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی 
افزود : در این راستا به سرعت کمیته ای تشکیل می شود تا 
از  پیشگیری  برای  خرمشهر  و  آبادان  اجرایی  دستگاه های 
تجمعاتی که عامل انتشار بیماری کرونا هستند، خدمات خود را به 
صورت الکترونیک به مردم ارائه دهند که این اقدام به نوبه خود 

تاثیر زیادی در کاهش انتشار بیماری خواهد داشت.
زمانی همچنین خواستار رعایت پروتکل های بهداشتی در اصناف شد 
و اظهار کرد: اگر پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنیم، جان خانواده و 
اعضای جامعه را به خطر می اندازیم و اگر در سایه غفلت ما حتی یک نفر 
دچار خطر شود و جان خود را از دست بدهید، قانونا و شرعا مسئول هستیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
در پایان تاکید کرد: تمامی اتحادیه ها موظف به رعایت 
کردن پروتکل های بهداشتی در اصناف مختلف هستند 
و در این راستا اصناف متخلف با جرائم گوناگون ازجمله 

تعطیلی مواجه خواهند شد.

اجرای تمامی مصوبات ستاد 
کرونا در منطقه آزاد اروند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

 مدیر توسعه گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

منطقه  که  کرد  اعالم  قاطعیت  با  باید  واقع  به 
است  کشور  آزاد  منطقه  صنعتی ترین  اروند،  آزاد 
بی شمار  مزیت های  و  ظرفیت ها  بودن  دارا  با  که 
در این منطقه، به سمت و سوی تبدیل شدن به 

بزرگ ترین نقطه صنعتی کشور در حرکت است.
شامل  که  اروند  آزاد  منطقه  صنعتی  سایت 
می شود،  خرمشهر  و  آبادان  شهرک های 
برابری  تعبیری  به  که  دارد  وسعت  9200هکتار 
می کند با مساحت دو منطقه آزاد کشور؛ با مداقه و 
توجه به این وسعت می توان به خوبی دریافت که 
که چه اقدامات مثمرثمری در جهت بسط و توسعه 

صنعت در این منطقه آزاد انجام گرفته است.
به جهت آشنایی و اطالع بیشتر از این ظرفیت و 
پتانسیل ملی، با رضا صلبوخی مدیر توسعه نواحی 
گفت و گو  به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  صنعتی 

نشستیم که در ذیل می خوانید.

وسعت سایت صنعتی اروند معادل 
مساحت دو منطقه آزاد کشور

مساحت سایت صنعتی منطقه آزاد اروند 9200هکتار 
به صورت یکپارچه است که از ورودی آبادان شروع 
می شود تا انتهای شهرک صنعتی به سمت شهر اول 
مسکن مهر و به صورت ذوزنقه می رود تا به سمت 
خرمشهر و از آن طرف جاده امام صادق و رودخانه 
کارون بعد جاده امام صادق بعد از آن طرف می رود به 
سمت شهرک صنعتی های لکه ای که اکنون یکپارچه 
است و بعد دوباره می رود به سمت جاده محور اهواز 
و خرمشهر در جاده حسینیه. مالحظه بفرمایید چه 
وسعتی دارد که به صورت یکپارچه ایجاد شده، این 
را  این  است.  اروند  صنعتی  سایت  محدوده  وسعت 
بدانید که سایت صنعتی اروند با مساحت 9200هکتار، 
معادل وسعت دو مناطق آزاد کشور است: یعنی کیش 
و انزلی؛ یعنی شما اگر مساحت منطقه آزاد انزلی و 
منطقه آزاد کیش را نگاه کنید یا زیر 9200هکتار و 
یا معادل 9200هکتار هستند که سایت صنعتی ما به 
اندازه این دو مناطق آزاد است. این موضوع اهمیت 
حوزه صنعت را در اروند مشخص می کند، یعنی نشان 
می دهد که اساسا آبادان و خرمشهر محلی برای تولید 
و کارآفرینی است و صنعت که ورود پیدا کرده، این 
هدف با قدرت بیشتری پیش می رود، عقبه اش را نگاه 
می کنیم می بینیم در همین شهر آبادان و خرمشهر 
پاالیشگاهی داریم با عمر چند دهه، پتروشیمی داریم 
که اولین پتروشیمی خاورمیانه است و دروازه ورود 
پتروشیمی به کشور می باشد. خیلی جای حرف دارد 
که اولین پتروشیمی ایران در آبادان احداث شود و 
هنوز هم دروازه ورود پتروشیمی ها است، یک نوع 
در  باز  تولید می کند که  را   PVC گریدهای خاص
خاورمیانه بی نظیر است. یعنی این محصول در دنیا 
منحصربه فرد است و برای کشور ارزآوری می کنید. 
ادامه  آبادان دارای این پیشینه است و به فعالیتش 

می دهد.

کنترل آالیندگی در سایت صنعتی اروند
در دل این 9200هکتار یکسری اراضی است که در 
اختیار مردم است، کشاورزی می کنند یا امالک است؛ 
قبال جزء منابع طبیعی بوده که به سازمان منطقه آزاد 
اروند واگذار شده است. منطقه روستاهای حفار غربی 
و شرقی و روستاهای کوچک کنارش که اینها هم 
جزء سایت صنعتی حساب می شوند. تعریف ما این 
نیست که خدای نکرده یک روزی مردم را از روستا 
بیرون کنیم، نه؛ تعریف ما برای این قسمت صنعت 
این است که آنجا می تواند صنایع تبدیلی کشاورزی 
ایجاد شود، مثال تولید خوراک دام کنند، گلخانه ایجاد 

گردد و یک نوع کشت هایی آنجا انجام شود که در 
نهایت محصول بیاید در حوزه صنعت به کار رود؛ مثال 
کشت آلوئه ورا به کار ببرند. آنجا نخیالت توسعه پیدا 
کنند، محصوالتی باشد که بعد بشود در حوزه صنعت 
هم استفاده کرد. در قانون داریم که 2۵درصد یک 
وسعت صنعتی را که محدوده صنعت حساب می شود 
را باید توسعه فضای سبز داشته باشیم؛ زیرا ما قبول 
داریم شهرک های صنعتی و سایت صنعتی ما شهری 
است که مرکز آالیندگی است، برای همین خارج از 
این شهر آالینده یک  اما  شهرها مستقر می شوند، 
ادامه ای هم دارد، شهری است آالینده ولی کنترل 
شده، یعنی اگر قرار است صنعتی آنجا فعالیت کند، 
یکسری الزاماتی دارد برای فعالیت و این الزامات را 
رعایت می کند. اولین الزام این است که ما 2۵درصد 
وسعت یک سایت صنعتی یا شهرک صنعتی را فضای 
سبز ببینیم که ۱۵درصد در تکلیف سرمایه گذار است 
که در کارخانه اش باید ایجاد کند؛ ۱0درصد در تکلیف 
هستم  من  یا  که  است  صنعت  قسمت  آن  متولی 
به نمایندگی سازمان منطقه آزاد اروند و یا شرکت 
شهرک های صنعتی خوزستان در اراضی خود است. 

محیط زیست برای ما اهمیت دارد، جدای از اینکه 
نباید منتشر شود؛  این آالیندگی کنترل می کنیم، 
و  آب  این  فرزندان  از  زیادی  جامعه  اینکه  ضمن 
خاک دارند در همین شهرک ها کار می کنند، آنها 
هم آلودگی برایشان مضر است؛ پس برای کنترل، 

فضای سبز را هم توسعه می دهیم.
که  9200هکتار  صنعتی  سایت  وسعت  این  در 
یک بخشی مردم هستند، یک بخشی هم اراضی 
خوزستان  صنعتی  شهرک های  شرکت  تملیکی 
در  و  است  ۴۵0هکتار  حدود  آبادان  در  که  است 
خرمشهر ۱۳۳2هکتار است و در بین شهرک های 
صنعتی کشور نه فقط مناطق آزاد رتبه دوم و سوم 

وسیع ترین شهرک صنعتی را دارد. 

توسعه صنعتی در آبادان و خرمشهر
فعالی که  واحدهای صنعتی  تعداد  در حال حاضر 
۷۸واحد  آبادان  در  و  ۷0واحد  داریم  خرمشهر  در 
اداره  آمار  با  من  آمار  دارد  امکان  است.  صنعتی 
این  دلیل  باشد،  داشته  مغایرت  مقدار  یک  تولید 
که  را  دوستان جوازی  که  است  این  مغایرت هم 
صادر می کنند از دیدگاه خودشان دیگر فعال است، 
فصلی  کارگاه  این  که  است  این  من  دیدگاه  از 
نیست و به مدت شش ماه است که به هر دلیلی 
تعطیل است، به خاطر همین در آمار من تعطیل 
و  دوستان  بگویم  نه  می خواهم  می شود.  اعالم 
همکاران من آمار غلط می دهند، نه خدای نکرده 
ما آمار غلط می دهیم. بعضی وقت ها فصلی است، 
نمی توانیم  که  ما  است  خرما  کارگاه های  مثل 
ذات  و  کار  ماهیت  است،  تعطیل  کارگاه  بگوییم 
کار فصلی بودن است؛ اما بعضی ها مجوز را گرفته 
یک فعالیت کوچک کرده به مشکالتی خورده اند 

دارد؛  اعتبار  بهره برداریش  پروانه  جواز  اینکه  ولو 
این واحد از نظر من تعطیل است؛ چراکه اشتغال 
فعال  انسانی  نیروی  و  آن  تولید  فرآیند  آن، 
بدانید  است  خوب  نمی کند.  کار  و  نیست  اکنون 
حال  در  خرمشهر  در  فعال  صنعتی  واحدهای  در 
خرمشهر  در  ۳۳9هکتار  ۷0واحد،  این  در  حاضر 
شامل اراضی شرکت شهرک ها و منطقه آزاد اروند 
زمین در اختیار صنعتگر قرار داده شده است. یعنی 
ما برای این ۷0واحد صنعتی ۳۳9هکتار زمین به 

سرمایه گذار واگذار کردیم.
حدودا  که  داریم  فعال  تولیدی  ۷۸واحد  آبادان  در 
است،  واگذار شده  کارخانه دار  به  زمین  6۸.۵هکتار 
یعنی کارخانه داری که اکنون فعال است و فعالیت 
۴۸واحد  آبادان  در  بدهم،  دیگر  آمار  یک  می کند. 
صنعتی داریم که غیرفعال است، یعنی یک روزی به 
بهره برداری رسید و تعطیل شده است، مثل کارخانه 
سنگبری که محکوم به شکست شدند؛ بعد از بحث 
برایشان  دیگر  انرژی  حامل های  یکسان سازی 
صرفه اقتصادی نداشت، چون سنگبری معموال باید 
سنگ  که  دیدگاه  این  با  بعضی ها  باشد.  کوه  کنار 
بعد می خواستند  اینجا برش می دادند،  را می آوردند 
کارخانه  چندین  خوردند؛  شکست  کنند،  صادرات 

اینطوری داریم که شکست خورده اند.
در آبادان تعداد واحدهای غیرفعال ۴۸واحد است که 
من 2۸هکتار  یعنی  می شود 2۸هکتار،  مجموع  در 
زمین دارم که مرغوب است و سرمایه گذار آمده اقدام 
به ساخت کرده ولی اکنون فعال نیست و این پتانسیل 
را دارد که فعال شود. 20واحد هم در خرمشهر داریم 
به  نه  را تصرف کرده، تصرف  که 9.۳هکتار زمین 
عنوان اینکه غصب کرده، به عنوان اینکه این زمین را 

گرفته و در اختیارش است، ولی غیرفعال است.
معاونت  حوزه  در  مطلوبی  اقدامات  مدت  این  در 
آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی  و  سرمایه گذاری 
اولین  و  هدف  اولین  است؛  گرفته  صورت  اروند 
حوزه  در  من  همکاران  تالش  با  سازمان  برنامه 
وقتی  که  بود  این  ما  و  سرمایه گذاری  و  تولید 
نمی دهیم،  زمین  او  به  اول  می آمد،  سرمایه گذار 
ابتدا همین واحدهای تعطیل و غیرفعال را معرفی 
االن  است.  شهرمان  سرمایه  این  زیرا  می کنیم، 
در  من  یعنی  است،  آماده  هم  زیرساخت هایش 
جاده  گاز،  برق،  آب،  آمدم  دوم  و  اول  فازهای 
یک  وقتی  حاال  است؛  تعطیل  واحد  اما  کشیدم، 
سرمایه گذار می خواهد بیاید، مجبورم ببرم پایین تر 
زمین به او بدهم و آن امکانات مثل فاز اول را ندارد 
و این برایش سخت است. پس ما با این دیدگاه 
که می توانیم هم از امکانات مان بهتر استفاده کنیم 
کردیم  جذب  آوردیم  را  سرمایه گذار  که  این  هم 
یک ملک نیمه آماده یا ملک نیمه فعال یا تعطیل 
شهر  این  در  سرمایه گذار  باالخره  کرده،  احیاء  را 
هزینه کرده و برای ما نباید فرسوده شود و سوم 
اینکه باالخره این واحد که به اینجا رسیده حتما 

در سرفصل  این  و  گرفته  این شهر  از  وامی  یک 
وقتی  هست؛  ما  شهرستان های  بانکی  مطالبات 
اینها را بتوانیم تعیین و تکلیف کنیم، بانک ها هم 
مطالباتشان  سرفصل  از  بکشند،  نفس  می توانند 
خارج شوند، قطعا به سرمایه گذارهای ما هم بهتر 

می توانند تسهیالت دهند.
باید تاکید کرد که طی ۳سال گذشته رشد خیلی خوبی 
در واحدهای فعال مان داشته ایم؛ در حوزه خرمشهر 
۳۳9هکتار زمین است که واحد های صنعتی-تولیدی 
فعالیت می کند به نسبت واحدهای تعطیل و غیرفعال 
واحد  ۳۳9هکتار  و  داریم  تعطیل  2۸هکتار  یعنی 
فعال داریم که زمین اختیارش است. ۳۳9هکتار در 
خرمشهر فعال و 9.۳غیرفعال. در آبادان 6۸.۵هکتار 

فعال و 2۸هکتار غیرفعال توازن این است. 
در خرمشهر در حال حاضر ۵9واحد سرمایه گذار جدید 
اقدام  و  شدند  وارد  اخیر  مدت  چند  این  در  که  داریم 
این ۵9 واحد  از  که ۳9واحد  کردند  کارخانه  احداث  به 
در جریان احداث است؛ یعنی عملیات احداث را انجام 
حدود  و  ندارد  مشکلی  شکر  را  خدا  فعال  و  می دهد 
۱۷۷6نفر  ان شاءاهلل  که  شده  واگذار  زمین  ۴۴۵هکتار 
هم اشتغال جدید ایجاد خواهد کرد. از این ۴۴۵هکتار 
مگاپروژه  از  منظور  یعنی  داریم؛  هم اکنون ۴مگاپروژه 
واحدهای تولیدی بزرگی را داریم که هم اشتغال خوبی 
را ایجاد خواهد کرد ان شااهلل هم این که سرمایه خیلی 
خوبی دارد اینجا هزینه می شود. یکی از این مگاپروژه ها، 
صنعت فوالد به نام فوالد شهید جهان آرا است، همچنین 
فعالیت می کند، یک  داریم که  پتروشیمی  دو شرکت 
که  داریم  را  ایمیدرو  کارخانه  یک  و  داریم  نیروگاه 
این  اینها االن کار می کنند و  می خواهد فعالیت کند؛ 
نوید را باید بدهیم که یک پاالیشگاه دیگر قرار است به 
منطقه بیاید، به دنبال این هستیم یک جای مناسب تر و 

نزدیک به منابع نفتی به آنها اختصاص دهیم. 
احداث مان  حال  در  واحدهای  کل  آبادان  در 
حال  در  و  فعال  آنها  ۳۱واحد  که  است  ۴۱واحد 
آبادانی را در  از اراضی  احداث است و 220هکتار 
و  می کنند  ساز  و  ساخت  و  گرفته اند  خود  اختیار 
ان شااهلل  که  است  ما 2۴0۵نفر  اشتغال  پیش بینی 
بتواند اشتغال زایی جدید کند. در این ۱0واحد راکد 
هم ۱0.6هکتار است که ۱6۷۸نفر هم اشتغال را 
هم  همین  اگر  که  داشت  خواهد  خودش  دل  در 
بعد  و  احداثی  فعالیت  بیافتد،  جریان  به  دوباره 
تکمیل و بهره برداری این تعداد نیروی انسانی هم 

نیاز می شود و جذب خواهد شد.

تامین منابع مالی، مشکل اصلی 
سرمایه گذاران

حال  در  که  واحدهایی  مشکالت  بزرگترین  از 
احداث هستند، این است که تامین منابع مالی شان 
کم شده است، یعنی نیاز به تسهیالت و منابع مالی 
تغییر می کند و شخصی  ارز  نرخ  وقتی که  دارند. 
می خواهد برای ماشین آالت سفارش دهد، با یک 
تحریم  وقتی  یا  می شود،  مواجه  دیگری  شوک 
وارد  را  تجهیزات  می توانیم  سختی  با  می شویم 
کشور نماییم و این در کل کشور عمومیت دارد؛ 
اما با این حال در اوج تحریم ها باز هم منطقه آزاد 
اروند سرمایه پذیر است، یعنی میزان جوازهایی که 
صادر می شود که آن هم سختگیری خاص خود 
را داریم، بسیار چشمگیر و قابل تامل است؛ دلیل 
نخواهیم  اینکه  نه  که  است  این  سختگیری  آن 
کمیته  در  بلکه  کنیم،  استقبال  سرمایه گذار  از 
سرمایه گذاری  اگر  که  گرفتیم  تصمیم  اقتصادی 
و  باشد  داشته  اهلیت  باید  واقعا  بیاید،  می خواهد 
اگر  باشد؛  تامین  مالی اش  منابع  باشد،  کار  کننده 
یک نفر بیاید بگوید همین االن هزار میلیارد تومان 
قطعا  بزنم،  کارخانه  می خواهم  و  دارم  حسابم  در 
می شناخت،  را  اقتصاد  اگر  چراکه  می کنیم،  شک 
راکد  حسابش  در  را  تومان  میلیارد  هزار  این 

نمی گذاشت.
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اروند پیشگام توسعه صنعت در میان مناطق آزاد
گزارش: 

 مسعود گادار

اروند

گفت وگو با مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند:

مدیر توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با 
پیگیری های انجام شده در حوزه گردشگری، شهر خالق 

در منطقه آزاد اروند ثبت جهانی می شود.
محسن قنبری گفت: در حال تالش هستیم با همکاری 
بر  شهر خالق  پرونده  ایران،  در  یونسکو  ملی  کمیسیون 
مبنای طراحی بر پایه آب در منطقه آزاد اروند تشکیل و در 

صورت دارا بودن شاخص های مربوطه، ثبت جهانی شود.
گردشگری  جامع  طرح  تهیه  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
هستیم، افزود: به دلیل اینکه نقشه راه در حوزه گردشگری 
وجود نداشته است، بناست تا با تهیه طرح جامع گردشگری 
دارد،  وجود  که  پتانسیل هایی  و  قابلیت ها  بر اساس 

برنامه ریزی های اجرایی و بودجه ای صورت پذیرد.
قنبری توضیح داد: از همه گروه ها و نهادهای تخصصی و 
ذینفع همچون دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کمیسیون گردشگری 
ایران و همچنین سایر بخش های تخصصی  بازرگانی  اتاق 
تا به موتور محرکه و  این حوزه مشاوره خواهیم گرفت  در 

مولد در حوزه گردشگری براساس نتایج طرح دست یابیم.
مدیر توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر 
اینکه موتور محرکه اروند می تواند بوم گردی و گردشگری 
طرح هایی  و  پروژه ها  تهیه  حال  در  گفت:  باشد  روستایی 
افراد  از  راه  این  در  که  هستیم  منطقه  روستاهای  برای 
متخصص باسابقه و تحصیلکرده رشته گردشگری و سایر 

علوم مرتبط به منظور آموزش در روستاها کمک  گیریم.
قنبری در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت های آبی 
این منطقه بیان کرد: در منطقه آزاد اروند چند رودخانه 
اصلی داریم؛ رودخانه های اروند، کارون، بهمنشیر، اروند 
قابل  آبی  ظرفیت های  ژیان  کانال  همچنین  و  صغیر 

برنامه ریزی در حوزه گردشگری آبی هستند.
وی، طراحی جغرافیایی منطقه را بر اساس آب برشمرد و 
گفت: زندگی مردم این منطقه بر پایه آب است و در حال 
خالق  شهر  پرونده  یونسکو  مشارکت  با  هستیم  تالش 
اروند  آزاد  منطقه  در  آب  پایه  بر  مبنای طراحی  بر  آبی 
ثبت جهانی شود؛ در حال حاضر رشت شهر خالق غذا و 

سنندج شهر خالق موسیقی است.
مدیر توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه 
در رایزنی های صورت گرفته  با نماینده یونسکو در ایران که با 
استقبال وی انجام شده است، توضیح داد: اگر شاخص های این 
پرونده با شاخص های مورد نظر یونسکو همخوانی داشته باشد، 
اینکه این موضوع به برند  ثبت جهانی انجام می شود؛ ضمن 
جهانی شدن منطقه آزاد اروند کمک می کند و اتفاقات بسیار 

خوبی نیز در حوزه گردشگری تحقق خواهد یافت.
سازمان،  این  بوم گردی  برنامه های  به  اشاره  با  قنبری 
اظهار کرد: در حال راه اندازی بوم گردی از طریق لنج ها 
هستیم تا از این طریق بین گردشگری و منطقه خور بکر 
»گوبان« در شهرستان آبادان که فالمینگوهای ایتالیایی 

نیز در آنجا هستند، پیوند بزنیم.
وی در ادامه سخنان خود بر جایگاه ویژه مناطق آزاد تاکید کرد و 
گفت: با اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به منطقه آزاد اروند تفویض اختیار کرده است، ولی در جلساتی 
که با مدیران کل استان ها در وزارتخانه برگزار می شود، مناطق 

آزاد دعوت نمی شوند و به جایگاه مهم آنها توجه نمی شود.
مدیر توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان 
تصریح کرد: ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
تاکنون به صورت کامل زیرنظر مدیریت توسعه  دستی 
گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند فعالیت نمی کنند و 
چنانچه به این حوزه ملحق شوند، یک مجموعه متمرکز 
بر پایه اجرای وظایف کامل طبق یک نقشه راه مشخص 

خواهیم رسید.

ثبت جهانی شهر خالق در 
منطقه آزاد اروند

کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
رسمی  مجوز  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
در  دالری  ۳00میلیون  خارجی  سرمایه گذاری 

منطقه آزاد اروند صادر شد.
سیدعلی موسوی اظهار داشت: در دویست و چهل 
خارجی  سرمایه گذاری  هیات  نشست  چهارمین  و 
پیگیری های  با  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
راستای  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  جدی 
از  حمایت  و  تشویق  قانون  شش  ماده  اجرای 
سرمایه گذاران خارجی، مجوز جدید سرمایه گذاری 
با  تولیدی،  بزرگ  واحد  احداث  منظور  به  خارجی 
جمهوری  دارایی  و  اقتصاد  وزیر  امضای  و  تایید 

اسالمی ایران صادر گردید.
خارجی  سرمایه گذاری  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی گفت: حمایت  توسعه  و  تجاری  تراز  در 
از  خارجی  سرمایه گذاران  فعالیت  و  حضور  از 
مهم ترین شاخص ها و اولویت ها در سازمان منطقه 
متخصصین  همت  با  ما  امروز  و  است  اروند  آزاد 
به جذب  موفق  توانمند،  و  باتجربه  کارشناسان  و 

سرمایه گذار و منابع در منطقه آزاد اروند شده ایم.
موسوی گفت: طرح پروژه سرمایه گذاری خارجی 
تولیدی  بزرگ  واحد  احداث  درخصوص  مزبور، 
سازمان  تصویب  به  که  است  بوده  معدنی  مواد 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، 

وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی رسیده است.

کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
با  کرد:  خاطرنشان  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
اشتغال  زمینه  بزرگ صنعتی،  پروژه  این  راه اندازی 
برای ۵00نفر در منطقه آزاد اروند فراهم خواهد شد.

شایان ذکر است، سرمایه گذاران خارجی متعددی در 
تنها  اما  فعالیت هستند،  اروند در حال  آزاد  منطقه 
برخی از این سرمایه گذاران به منظور بهره برداری از 
منافع قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی و اخذ 
تضامین رسمی دولتی درخواست ثبت و تایید رسمی 
و صدور مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
نمودن  با طی  که  دارند  را  ایران  فنی  و  اقتصادی 
فرآیند اداری مورد نظر و حمایت سازمان منطقه آزاد 

اروند به این مهم دست می یابند.

جذب ۴8میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی در منطقه آزاد اروند

کسب  توسعه  و  گذاری  سرمایه  معاون  ادامه،  در 
در  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و 
در  دالر  ۴۸.۵میلیون  جاری  سال  نخست  6ماهه 
قالب پروژه های مصوب سرمایه گذاری خارجی در 

منطقه آزاد اروند جذب شد.
مشکالتی  تمام  رغم  به  افزود:  موسوی  سیدعلی 
دلیل  به  منطقه  و  استان  کشور،  دنیا،  در  که 
فشارهای  همچنین  و  کرونا  بیماری  شیوع 
آمریکا و تحریم های ظالمانه وجود دارد، وضعیت 

سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند مطلوب است.
سال جاری  نخست  6ماهه  در  داشت:  اظهار  وی 
موفق به پیشبرد حجم سرمایه گذاری داخلی نسبت 

به سال گذشته شدیم.
6ماه  در  داخلی  سرمایه گذاری  میزان  موسوی 
ریال  میلیارد  هزار  هشت  را  سال جاری  نخست 
سرمایه گذاری  میزان  این  افزود:  و  کرد  عنوان 
در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته پنج 

هزار و 600میلیارد ریال  ۴۴درصد رشد را نشان 
می دهد.

کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
این  اکثر  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
صنعتی،  مختلف  بخش های  در  سرمایه گذاری ها 
بازرگانی، خدماتی و تجاری است که توسط بخش 
سال  پایان  تا  امیدواریم  و  شده  انجام  خصوصی 

جاری نیز این روند رشد حفظ شود.

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

صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی ۳۰۰میلیون دالری در اروند
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قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
جمهوری  در  عمان  کشور  سفیر  با  دیدار  در  قشم 
اسالمی ایران بر عالقه مندی و آمادگی این منطقه 
اقتصادی، تجاری و  جهت گسترش همکاری های 

فرهنگی میان دو طرف تاکید کرد.
احمد  بن  »ابراهیم  با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
اشاره ظرفیت های گسترده  با  المعینی«  بن محمد 
صنعتی،  گوناگون  حوزه های  در  قشم  آزاد  منطقه 
تجاری، نفت و انرژی و به ویژه حوزه گردشگری، 
از آمادگی این منطقه جهت جذب سرمایه گذاری و 
توسعه همکاری های اقتصادی و فرهنگی خبر داد.

مقدمات جهت  آماده کردن  گزارش،  این  براساس 
نزدیک تر  ارتباط  برقرار  و  همکاری  گسترش 
و  استان مسندم عمان  میان  فرهنگی  و  اقتصادی 
بود که  از موضوعاتی  شهرستان قشم، یکی دیگر 

در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
توانمندی های قشم در بخش  معرفی ظرفیت ها و 
صنایع نفت، گاز و انرژی و همچنین وجود ۱۷میدان 
پاالیشگاه  چندین  جزیره،  اطراف  در  هیدروکربنی 
ظرفیت  و  دریایی  نفتی  سکوی  دو  سنگین،  نفت 
بانکرینگ موجود در جزیره قشم، بخش دیگری از 

صحبت های مطرح شده میان دو طرف بود.
همچنین، سفیر عمان در جمهوری اسالمی ایران 
به وجود روابط سیاسی  اشاره  با  این جلسه  نیز در 

و اقتصادی مطلوب میان دو کشور، بر آمادگی این 
کشور جهت گسترش روابط به ویژه در بخش های 

اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.
»ابراهیم بن احمد بن محمد المعینی« در این نشست 
اعالم داشت که جزیره قشم گنجینه ای از فرصت های 
اقتصادی، علمی، فنی و فرهنگی است و با توجه به 
موجود  از ظرفیت های  باید  آن  استراتژیک  موقعیت 
در راستای، ایجاد روابط پایدار و روبه توسعه میان دو 

کشور عمان و ایران در حوزه اقتصادی بهره گرفت.
 

 دعوت رسمی از سفیر عمان
 جهت سفر به جزیره قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
جزیره  به  سفر  برای  عمان  سفیر  از  رسمی  صورت  به 
قشم و امضای تفاهم نامه همکاری دعوت به عمل آورد.

محمد  بن  احمد  بن  ابراهیم  با  مومنی  حمیدرضا 
اسالمی  جمهوری  در  عمان  کشور  سفیر  المعینی، 
ایران در مورد ظرفیت های مختلف این منطقه آزاد 
همچون گردشگری، صنایع، تجارت و نفت و انرژی 
جهت جذب سرمایه گذاری و توسعه همکاری های 

اقتصادی و فرهنگی گفت وگو کرد.
در پایان این نشست مشترک، رئیس هیات مدیره 
صورت  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
تا  از سفیر عمان در کشورمان دعوت کرد  رسمی 

از  مشترک  تفاهم نامه ای  قشم،  جزیره  به  سفر  با 
موضوعات مطرح شده در جلسه را به امضاء برسانند 
که با هدف گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی دو 

طرف تنظیم خواهد شد.

همچنینف سفیر عمان نیز با استقبال از این دعوت، 
قشم را گنجینه ای از فرصت های اقتصادی، علمی، 
فنی و فرهنگی خواند و برای تهیه و امضای این 

تفاهم نامه اعالم آمادگی نمود.

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با سفیر عمان در ایران تاکید شد:اخبار منطقه آزاد قشم

گسترش مناسبات تجاری و فرهنگی میان جزیره قشم و عمان
رفع تصرف یک میلیون و 
914هزار مترمربع اراضی 

ملی و دولتی در قشم

مسئول یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی و 
اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

صادرات بیش از 132هزار 
تن محصوالت تولید شده 

در منطقه آزاد قشم

در نیمه نخست سال جهش تولید رقم خورد:

با حضور حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و رضا حقی رئیس هیات مدیره و 
مصطفی نوری مدیرعامل خانه ریاضی تهران، تفاهم نامه 
اجرایی و همکاری متقابل در راستای تحول آموزشی و 
توسعه فرهنگ خالقیت و نوآوری دانش آموزان و ارتقای 

کیفی و کمی مدارس قشم به امضاء رسید.
مناطق  دانش آموز  تفاهم نامه، ۲۰هزار  این  اجرای  با 
پوشش  تحت  قشم  جزیره  روستایی  و  شهری 
خانه   )LMS( مجازی  آموزش  رایگان  بسته های 
ریاضی تهران در مجموع به ارزش ذاتی ۲۷میلیارد 

ریال قرار خواهند گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه امضای 
تفاهم نامه میان این سازمان و خانه ریاضی تهران، اظهار 
کرد: اجرای این تفاهم نامه می تواند قدم مثبتی در راستای 
کاهش محدودیت ها و محرومیت های آموزشی در سطح 

جزیره قشم و ارتقاء دهنده عدالت آموزشی باشد.
حمیدرضا مومنی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش 
حاکمیت ها  برای  اولویت  دارای  موضوعات  از  یکی 
است، ادامه داد: با آموزش صحیح و درست می توان 
توانمند و  انسانی ماهر،  نیروی  برای تربیت و تولید 

خالق برنامه ریزی کرد.
وی تصریح کرد: در نقاط مختلف جزیره قشم استعدادهای 
فراوانی وجود دارد که شناسایی، نگهداری و توانمندسازی 
این نیروهای خالق یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی 

حوزه آموزش و پرورش در منطقه آزاد قشم است.
وی با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه 
آموزش طی سال های گذشته، بیان کرد: به واسطه 
برنامه ریزی مدون و دقیق صورت گرفته در بخش 
موفقیت  افزایش  شاهد  جزیره،  پرورش  و  آموزش 
توسط  عملی  و  علمی  رقابت های  و  مسابقات  در 

دانش آموزان بومی قشم هستیم.
به گفته رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم؛ 
تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمند به عنوان یکی از 
ماموریت های اصلی مناطق آزاد در راستای نیل به اهداف 
پیش بینی شده است؛ اقدامی مهم در جهت اجرای اصول 
ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و 

همچنین ایجاد رونق تولید و صنعت خواهد بود.
برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  اضافه  مومنی 
حمایتی  و  اقدام  هیچ  از  جزیره  مردم  به  دین  ادای 
دریغ نمی کند و برای انجام بهتر ماموریت های خود 
و  یاری  نیازمند  ساکنان،  زندگی  کیفیت  افزایش  و 
همراهی تمامی بخش ها، نهادها، ارگان ها، مجموعه ها 

و جامعه محلی است.
آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 
قشم در پایان با اشاره به ظرفیت های باالی این منطقه 
انرژی و...،  در حوزه های گردشگری، شیالت، نفت و 
خاطرنشان نمود: تربیت و تولید نیروی انسانی ماهر و 
متخصص و متعهد به این منطقه، یکی از مهم ترین 
برنامه های حوزه آموزش و پرورش در جزیره قشم است.

استقرار یکی از استانداردترین سامانه های 
آموزش مجازی جهان در قشم

نشست  این  در  نیز  تهران  ریاضی  خانه  مدیرعامل 
گفت: بررسی های صورت گرفته در جزیره قشم نشان 
این  در  استعدادها و ظرفیت های خوبی  می دهد که 
منطقه وجود دارد که با حرکت بر بستر آموزش علمی 

و استاندارد می توانیم شاهد شکوفایی آنها باشیم.
مصطفی نوری ادامه داد: با اجرای این تفاهم نامه، یکی از 
جدیدترین و استانداردترین سامانه های آموزش مجازی 
جهان جهت استفاده دانش آموزان قشمی در این جزیره 

مستقر شده و به ارائه خدمات خواهد پرداخت.
جهت  گرفته  برنامه ریزی صورت  به  اشاره  با  نوری 
راه اندازی نمایندگی خانه ریاضی تهران به عنوان یک 
مرکز استعدادیابی در قشم، تصریح کرد: همچنین با 
مقدمات  انجام  حال  در  گرفته  صورت  برنامه ریزی 
برگزاری یک دوره مسابقات علمی در سطح ملی و 
بین المللی با حضور بیش از ۵مجموعه خارجی تحت 

عنوان »قشم کاپ« هستیم.
پایان خاطرنشان  در  تهران  ریاضی  خانه  مدیرعامل 
توسعه  و  پیشرفت  جهت  مجموعه  این  کرد: 
استعداد  تربیت  و  شناسایی  آموزشی،  ظرفیت های 
تمام ظرفیت  با  دانش آموزان خالق در جزیره قشم 
خود اقدام می کند و آمادگی افزایش ظرفیت موجود 

در بحث آموزش مجازی نیز وجود دارد.

 بهره مندی 20هزار دانش آموز قشمی
 از آموزش مجازی استاندارد

در ابتدای این نشست نیز معاون فرهنگی، اجتماعی و 

گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با ارائه توضیحاتی 
این  امضای  با  کرد:  تصریح  تفاهم نامه،  این  درباره 
تفاهم نامه ۲۰هزار دانش آموز در نقاط مختلف شهری و 
روستایی جزیره قشم امکان دسترسی و استفاده از خدمات 
آموزش های مجازی خانه ریاضی تهران را خواهد داشت.
مرتضی شیخ زاده ادامه داد: این تفاهم نامه در راستای سند 
»برنامه اقدام مشترک« به منظور بهبود کیفیت آموزشی 
مدارس و حوزه آموزش جزیره و مصوب شورای آموزش 

و پرورش منطقه آزاد قشم اجرایی می شود.
آماده سازی بسترهای  با  امیدواری کرد که  ابراز  وی 
رفاهی و آموزشی و بهره گیری از توانمندی کارشناسان 
و خبرگان بخش های مختلف در حوزه های آموزش با 
استفاده از فناوری های جدید بتوان به توسعه هرچه 

بیشتر قشم دست پیدا کرد.
نهاد فعال در  شیخ زاده اظهار کرد: سازمان های مردم 
جزیره قشم به واسطه آشنایی و ارتباط نزدیک با جوامع 
و  ظرفیت ها  پتانسیل ها،  معرفی  در  می توانند  محلی 
استعدادهای موجود در هر منطقه نقش موثری ایفا کنند.

گفتنی است، با اجرای این تفاهم نامه خانه ریاضی تهران، 
فرهنگی  موسسه  تجهیز  و  توسعه  راه اندازی،  تاسیس، 
آموزشی خانه ریاضی قشم و مدارس تابعه و همچنین 
بین المللی  کمپ  تجهیز  و  توسعه  راه اندازی،  تاسیس، 
گردشگری آموزشی فرهنگی و مدارس خانه ریاضی قشم 
در تعامل با سازمان منطقه آزاد قشم را عهده دار می شود.

زمینه سازی و راه اندازی نمایندگی رویدادها، آزمون ها و 
مسابقات معتبر بین المللی در جزیره قشم و همچنین 
ارائه استاندارد ملی آموزشی و پرورشی الگو و نمونه در 
تعامل با سازمان منطقه آزاد قشم بخشی دیگر از تعهدات 

صورت گرفته در اجرای این تفاهم نامه خواهد بود.

با امضای تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد قشم و خانه ریاضی تهران محقق می شود:

بهره مندی 2۰هزار دانش آموز قشمی از مزایای آموزش مجازی هوشمند

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم در ادامه روند بازدیدهای مستمر خود از 
از  و...،  گردشگری  اقتصادی،  عمرانی،  پروژه های 

چندین طرح عمرانی در سطح جزیره بازدید نمود.
حضور  با  که  بازدیدها  این  در  مومنی  حمیدرضا 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونین  از  جمعی 
قشم برگزار شد، در جریان روند اجرایی و پیشرفت 
فیزیکی این طرح های عمرانی قرار گرفت و برای 
تسریع روند اجرای آنها دستورات الزم را صادر کرد.
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
در  حضور  با  خود،  بازدیدهای  از  برنامه  نخستین 
هنگام  میدان  احداث  جهت  شده  پیش بینی  محل 
در جریان جزئیات پیشرفت فیزیکی این طرح قرار 
این  اجرایی  روند  در  تسریع  ضرورت  بر  و  گرفت 

طرح عمرانی شهر قشم تاکید کرد.
بازدید از روند اجرایی طرح تعریض و تبدیل جاده به بلوار 
ورودی روستای دفاری جزیره قشم جهت اتصال جاده 
ساحل جنوبی به ساحل شمالی جزیره قشم، مرحله دوم 

بازدیدهای مومنی و هیات همراه بود. مطابق تفاهم نامه 
امضاء شده برای این طرح، قرار است خاکریزی این 
و  دفاری صورت گرفته  اسالمی  توسط شورای  طرح 
آسفالت، جدول گذاری، فضای سبز و روشنایی این پروژه 

از سوی سازمان منطقه آزاد قشم انجام شود.
همراه  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جمعی از معاونین و مدیران این سازمان، در ادامه 
از مراحل زیرسازی صورت گرفته در محل احداث 

جاده و اصالح مسیر دسترسی به سمت جزایر ناز 
مراحل  قشم  جزیره  محلی  پیمانکاران  توسط  که 
مطالعاتی و آماده سازی را طی می کند، بازدید کرد.

ارتفاع  به  جدید  مراقبت  برج  برنامه،  این  ادامه  در 
و  طبقه  دو  در  بلک  تکنیکال  ساختمان  3۷متر، 
اقدامات جانبی در فضای بیرونی برج و ساختمان 
فرودگاه بین المللی قشم و همچنین مراحل تکمیل 
آسایشگاه نیروهای حفاظت فیزیکی فرودگاه مورد 

بازدید بازدید مومنی و همراهان قرار گرفت.
بازدید از مراحل خاکریزی و آسفالت صورت گرفته در 
روستای جیجیان و همچنین بررسی وضعیت جهت 
انجام عملیات عمرانی و خاکریزی مسیر دسترسی میان 
روستای جیجیان به روستای کوشه بخش دیگری از 
برنامه این بازدیدها بود. اجرای این طرح ها، در راستای 
عمل به تفاهم نامه میان سازمان منطقه آزاد قشم و بنیاد 

مسکن و با مشارکت دهیاری انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه از عملیات 
آسفالت صورت گرفته جاده دسترسی و همچنین معابر 

در روستای پی پشت بازدید کرد و همچنین دستورات 
احداث  جهت  روستا  این  دهیاری  درخواست  داد 
تجهیزات روشنایی در این مسیر توسط مدیریت های 

مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد.
مومنی و هیات همراه در آخرین مرحله از بازدیدهای 
خود، از پروژه ها و طرح های عمرانی سطح جزیره 
قشم، از عملیات تعریض، آسفالت و اصالح هندسی 
برخی از نقاط حادثه خیز واقع در مسیر میان شهر 
مسیرهای  همچنین  و  الفت  روستای  تا  درگهان 

دسترسی به اسکله کاوه و الفت بازدید کرد.
انجام  راستای  پروژه ها و طرح های عمرانی در  این  انجام 
ماموریت سازمان منطقه آزاد قشم در جهت ارتقا خدمات به 
ساکنان و گردشگران جزیره قشم اجرایی می شود. اصالح یا 
حذف نقاط پر حادثه در جاده های قشم می تواند تاثیر بسزایی 
باشد.  داشته  ترافیکی  و کاهش حوادث  ایمنی  ارتقای  در 
نیروهای معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم نیز در 
تالش هستند تا این امر به صورت علمی و مبتنی بر اصول 

جهانی و متناسب با اقلیم و شرایط این جزیره انجام شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم از روند اجرایی پروژه دهکده سالمت قشم که 
به  اشتغال زایی  بومی  جوان  هزار  برای حدود یک 

همراه دارد، بازدید کرد.
مشاوران،  از  جمعی  همراه  به  مومنی  حمیدرضا 
معاونان و مدیران این سازمان، از مراحل پیشرفت 
ساخت کلینیک دهکده سالمت قشم، واقع درغرب 

روستای گامبرون، بازدید کرد.
باهدف  ایران  توریست درمانی  بزرگ ترین مجتمع 
محرومیت زدایی از غرب جزیره، اشتغال زایی برای 
درمانی  گردشگری  سهم  ارتقای  و  جزیره  بومیان 

کشور، به وسعت ۱۲۲هزار مترمربع در منطقه آزاد 
قشم در حال ساخت است.

بیمارستان  یک  شامل  پروژه  این  نخست  فاز 
و  ارتوپدی  تخصصی  کلینیک  یک  64تختخوابه، 
ورزشکاران  جذب  برای  ورزشی  ریکاوری  مرکز 
ایرانی و کشورهای حوزه  فوتبالیست های  به ویژه 

خلیج فارس است.
گفتنی است، این پروژه با ایجاد اشتغال برای حدود هزار 

نیروی کار، در زمینی به مساحت ۱۲۲هزار مترمربع در سه 
فاز درمانی، گردشگری و تفریحی با هدف ارتقاء سطح 
سالمت جزیره و ایجاد پایگاهی برای توسعه گردشگری 
گامبرون  روستای  در  بخش خصوصی  توسط  سالمت 
جزیره قشم ساخته می شود که در فاز نخست آن یک 
بیمارستان 64تختخوابه، یک کلینیک تخصصی ارتوپدی 
و مرکز ریکاوری ورزشی و در فاز دوم و سوم هم ساخت 

یک هتل و یک شهربازی پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از روند اجرایی پروژه های عمرانی منطقه بازدید کرد:

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از روند اجرایی پروژه دهکده سالمت قشم:

جزیره قشم، در مسیر توسعه زیرساخت های عمرانی و اقتصادی

توسعه گردشگری سالمت در جزیره قشم

مسئول یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی و اجراییات 
و  اجرای سیاست ها  در  آزاد قشم گفت:  منطقه  سازمان 
تاکیدات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این سازمان مبنی 
بر احقاق حقوق مردم جزیره قشم، افزون بر یک میلیون و 
9۱4هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی جزیره قشم واقع 
در خارج از محدوده طرح هادی روستای رمچاه به ارزش 
تقریبی ۱339میلیارد و 8۰۰میلیون ریال توسط این یگان 

رفع تصرف شد.
رفع  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  مازندرانی  مصطفی 
به هلر  به موازات جاده رمچاه  اراضی که  این  تصرف 
قرار دارد، در اجرای دستور دادستان دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان قشم و در راستای وظایف کاری و 

تکلیف قانونی این یگان انجام شد.
وی با اشاره به اینکه این دستور پس از طی روند قانونی 
و انجام استعالمات موردنیاز از مراجع ذیربط  و رسیدگی 
کامل حقوقی و قضایی به پرونده به مرحله اجرا درآمده 
است، تصریح کرد: ماموران یگان حفاظت از اراضی ملی 
و دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم در معیت 
نمایندگان دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان، 
اداره کل حراست، مدیریت بازرسی، نظارت و پاسخگویی 
فرماندهی  اقتصادی  پلیس  همکاری  با  و  شکایات  به 
اعاده  به رفع تصرف و  انتظامی شهرستان قشم نسبت 

وضع سابق این اراضی اقدام کردند. 
مازندرانی یادآور شد: رفع تصرف این اراضی مدت ها بود 
که از سوی سازمان منطقه آزاد قشم پیگیری می شد، 
ولی به دالیل مختلف به نتیجه نرسیده بود تا سرانجام 
با همکاری همه مسئوالن ذیربط در شهرستان خصوصا 
قشم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادستان 
این مهم به نتیجه رسید و اراضی مذکور به بیت المال 

برگشت داده شد.
مسئول یگان حفاظت از اراضی ملی  و دولتی و اجراییات 
سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از نصب تعداد هشت 
عدد تابلو بزرگ هشدار اراضی ملی و دولتی در محدوده این 
اراضی خبر داد و تاکید کرد: این هشدار برای کسانی است 
که چشم طمع به این اراضی دارند، ولی مطمئن باشند که 
ماموران این یگان به وظیفه قانونی خود که مسئول حفظ  
و حراست از اراضی ملی و دولتی در جزیره هستند، عمل 

خواهند کرد.
وی همچنین از رفع تصرف اراضی ملی و دولتی به مساحت 
۵8۰مترمربع به ارزش تقریبی 8میلیارد و ۲4۰میلیون ریال 
واقع در روستای تورگان، مجاور جاده ساحل جنوبی قشم 
هم پس از طی همه مراحل حقوقی و قانونی فوق الذکر 
توسط یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی و اجراییات 

سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد.
رئیس  بی شائبه  حمایت های  از  تقدیر  با  مازندرانی 
آزاد  منطقه  سازمان  معزز  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
قشم و حمایت های قانونی  دادستان عمومی و انقالب 
همکاری  از  یگان،  این  اقدامات  از  قشم  شهرستان 
حراست،  مدیرکل  شهرستان،  انتظامی  فرماندهی 
و  به شکایات  پاسخگویی  و  نظارت  بازرسی،  مدیریت 
مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان منطقه آزاد 

قشم  تقدیر و تشکر کرد.

از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  تجارت  توسعه  مدیر 
صادرات بیش از ۱3۲هزار تن انواع محصوالت تولیدی 
و صنعتی در این منطقه طی شش ماهه ابتدایی سال 

جاری از مبدا اسکله کاوه خبر داد.
علی همایونی با اعالم این خبر، اظهار کرد: صادرات 
این محصوالت در قالب ۱3محموله به وزن ۱3۲هزار 
و  کرافت  لندینگ  دستگاه  پنج  توسط  و  8۱۲تن  و 
۱۱کشتی تجاری به سرزمین اصلی و خارج از کشور 

صورت گرفته است.
وی ادامه داد: سیمان، کیلینکر، سیمان سفید، سیگار، 
کامل  ست  یک  و  قایق  موتور  آب،  مخزن  کاشی، 
ترکیب محصوالت  آن  متعلقات  گازی همراه  سکوی 
آزاد قشم طی شش ماهه  بندر کاوه منطقه  صادراتی 

ابتدایی سال جاری را تشکیل می دهند.
مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد قشم افزود: از 
به  مربوط  تناژ  بیشترین  شده  صادر  محصوالت  میان 
صادرات ۱۲محموله انواع سیمان، کیلینکر و سیمان سفید 

به وزن تقریبی بیش از ۱۲8هزار تن می باشد.
امارات متحده  به گفته همایونی، کشورهای سومالی، 
صادر  کاالهای  خارجی  مقاصد  عمده  تانزانیا  عربی، 
شده از بندر کاوه هستند و همچنین صادرات سکوی 
پارس صورت  انرژی  منطقه  به  آن  متعلقات  و  گازی 

گرفته است.
مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد قشم تصریح نمود: 
رویکرد اقتصادی منطقه آزاد تولید صادرات محور است و 
مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه اقتصادی، 
تولید باکیفیت، صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در اولویت 

برنامه های اقتصادی این منطقه قرار دارد.
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