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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی  مناطق آزاد پایلوت تعامالت منطقه ای 
ایران در بستر جهانی شدن

بررسی مزیت های مناطق آزاد در راستای جذب سرمایه های بین المللی:
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 تبدیل جزیره کیش
  به برند برتر علمی

  و پزشکی منطقه
 خلیج فارس

افزایش تولیدات 
 صادرات محور

  راهبرد سازمان 
منطقه آزاد انزلی

 حذف مزیت های 
مناطق آزاد با وضع 

مصوبات محدود کننده

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
 اظهار داشت:

 دکتر روزبهان در مراسم
  تجلیل از صادرکنندگان برتر 
منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در دیدار با 
نمایندگانی از وزارت صمت و مجلس 

شورای اسالمی مطرح کرد:

3

سرمقاله

 اباذر آذربون
کارشناس حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

 بایسته ها در طرح
 اصالح قانون مناطق آزاد

هدف از تصویب قانون ، ایجاد نظم و ترتیبی مشخص در جامعه است؛ 
حداقل در کشورهایی که بر مبنای حقوق عرفی نیستند، ازجمله ایران . با 
توجه به شئون مختلفی که در کشور وجود دارد ازجمله شئون اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و غیره نیازمند قوانین متعددی هستیم که هر کدام به 
صورت تخصصی به صورت ابزار نظارتی برای بخش مرتبط با خودشان 

مورد بهره برداری قرار گیرند. 
اقتضائات جامعه به مرور زمان تغییر می کنند، لذا تغییر قوانین و مقررات 
عالوه بر اینکه موضوع بدی قلمداد نمی شود، بلکه الزم و ضروری هم 
می تواند باشد . اما این موضوع کامال کارشناسی شده و نیازمند شناخت 
خالها و تغییرات جامعه داخلی و بین المللی کشور است، علی الخصوص 

در زمینه های اقتصادی . 
بنیان ایجاد مناطق آزاد در دنیا بر محوریت ایجاد مزیت های مدیریتی و 
اقتصادی است، به این معنی که فعاالن اقتصادی با کمترین بروکراسی 
در سیاست کالن کشور  و  آورند  به دست  بیشتری  معقول  اداری ، سود 
فعالیت های  به  مربوطه  آزاد  منطقه  محدوده  در  و  آزاد  منطقه  دارای 

هدفمندی بپردازند. 
مجلس  تصویب  به  سال 1372  در  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 

شورای اسالمی رسید. از آن زمان تاکنون مدل فعالیت های اقتصادی 
عمل  و  اختیار  حوزه  و  اقتصادی  فعاالن  و  کشورها  سایر  با  مشترک 
نظر  به  و  نموده اند  زیادی  تغییرات  اجرایی  مختلف  دستگاه های 
اداره  چگونگی  قانون  متن  تغییرات  از  سریع تر  تغییرات  این  می رسد 
مناطق آزاد بوده؛ لذا به روز رسانی و تطبیق این قانون البته و صد البته 
با استاندارد های بین المللی با رویکرد اقتصاد پویا و در تعامل با خارج 

باشد .  از کشور می تواند مفید 
نکته خالصه  دو  در  است،  آن  تبیین  در صدد  نویسنده  که  موضوعی 
با مناطق  اقتصادی متناسب  می شود: اول، هدفمند نمودن مزیت های 
آزاد رقیب و موجود در منطقه و ایجاد امتیازات رقابتی با مناطق آزاد 
اداری  بروکراسی  محسوس  کاهش  دوم،  همسایه؛  حداقل  و  خارجی 
در  اجرایی  دستگاه های  سایر  حداقلی  دخالت  و  ایران  آزاد  مناطق  در 
مناطق  در  مجاز  اقتصادی  فعالیت  نوع  هر  و  صنعت  و  تجارت  حوزه 

آزاد ایران . 
آزاد  مناطق  مدیریت  کلی  سیاست  مسئولین ،  همه  که  وقتی 
بدهند،  ر  قرا مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  یازدهم  بند  را 
بند  مفاد  اجرای  لزوم  اول،  است؛  شده  پذیرفته  موضوع  دو  یعنی 
مفهوم  حفظ  دوم،  مقاومتی؛  اقتصاد  کلی  سیاست های  یازدهم 
یا  لمللی  بین ا استانداردهای  با  مطابق  مناطق  این  بودن  آزاد 

منطقه ای .  حداقل 
مشکل اول مناطق آزاد در حوزه مدیریتی، اجرا نشدن مفاد ماده 65 قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کل کشور است؛ یعنی سایر دستگاه های 
اجرایی هم عالقه مند به اعمال قدرت در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد 

هستند که این مشکل، تسریع و کارآمدی را برای مناطق آزاد کشور به 
طور محسوسی کاهش می دهد.

قانون  مواد  برخی  به روز رسانی  عدم  نیز  ایران  آزاد  مناطق  دوم  مشکل 
چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 1372 می باشد که امید است مورد 

توجه قوه مقننه و مجلس شورای اسالمی واقع شود.
ازجمله مسائلی که در این حوزه می توان برشمرد: 

با  آزاد  مناطق  در  شرکت ها  ثبت  مقررات  تعارض  مشکل  حل  لزوم   )1
قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و عالئم تجاری که در سال 1386 

تصویب شده است در هویت مستقل ثبتی این مناطق. 
قوانین خاص  با  آزاد  مناطق  قانون خاص  تعارض  لزوم حل مشکل   )2
دیگر ازجمله قانون حاکم بر بخش های عمومی غیردولتی )شهرداری ها( 

در زمینه انجام وظایف محوله در موارد تداخل.
اعطای  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  از  شدن  مستثنی  لزوم   )3
معافیت مالیاتی بیشتر از بیست سال برای فعاالن اقتصادی که در حوزه 
فعالیت  آزاد  مناطق  در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  یازدهم  بند 

می کنند.
کشور  از  خارج  با  آزاد  مناطق  بازرگانی  مبادالت  شدن  محقق  لزوم   )4
اداره  چگونگی  قانون  ماده 14  مفاد  اجرایی شدن  و  سفارش  ثبت  بدون 

مناطق آزاد.
به نظر می رسد حل مشکالت کوچک و بزرگ قانونی در حوزه مسائل 
ثبتی ، مالیاتی، گمرکی و حتی تعارض با شهرداری ها ، فعاالن اقتصادی 
و سازمان های مناطق آزاد را از مشکالت کنونی خارج و به اجرای بهتر 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نزدیک تر می کند .

صفحه 4 و 5 را بخوانید
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سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
با  کیش  جزیره  گفت:  کیش  آزاد  منطقه 
اقلیمی به ویژه  از ظرفیت های  بهره گیری 
محیط زیست فوق العاده، می تواند به مرکز 

درمان و سالمت منطقه تبدیل شود.
غالمحسین مظفری با بیان این که این 
و  علمی  های  زمینه  در  می تواند  جزیره 
پزشکی به برند برتر کشور و منطقه خلیج 
فارس و کشورهای همسایه تبدیل گردد، 
اظهار داشت: با توجه به این که تحقیقات 
علمی و دانشگاهی در جزیره کیش، موجب 
رونق سرمایه گذاری در این منطقه شده و 
کیفیت زندگی را ارتقاء داده است، می توان 
از آن به عنوان یک ظرفیت قابل توجهی 
علمی  و  اقتصادی  تحول  ایجاد  برای 
مرکز  راه اندازی  از جمله  کیش  جزیره  در 

منطقه ای سالمت استفاده کرد.

وی بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت های 
ایجاد شده در این منطقه تاکید کرد و گفت: 
نقش و رسالتی که این سرمایه عظیم می تواند 
برای کشور در حوزه دانشگاه های پزشکی و 

غیرپزشکی ایفا کند، بسیار مهم است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در ادامه با اظهار خوشحالی از رشد 
شرکت های دانش بنیان در این جزیره بیان 

داشت: تاکنون بیش از ۴۰شرکت دانش بنیان 
در مرکز نوآوری کیش استقرار یافتند و برخی 
از دانشگاه های کشور ازجمله دانشگاه های 
شهید بهشتی، تهران، صنعتی امیرکبیر و علم 
و صنعت با یک رویکرد جدید فعالیت خود را 

در این مرکز آغاز کردند.
مظفری، شرایط اقلیمی »آب و هوا، ساحل، 
محیطی«  زیست  و  خالص  اکسیژن  دریا، 
سالمت،  مراکز  برای  را  کیش  جزیره  در 
پیشگیری و درمان و بخش هایی که می توانند 
نقش مهمی در این حوزه ها داشته باشند، 
مجموعه های  برای  خوبی  بسیار  فرصت 

دانشگاهی مستقر در این منطقه برشمرد.
وی در رابطه با این که در حوزه پزشکی اقدامات 
خوبی در این منطقه انجام شده است، گفت: 
منطقه آزاد کیش در حوزه پزشکی از شرایط 
اساتید برجسته  از قبیل: دانشگاه ها و  خوبی 

و توانمند برخوردار است و در این خصوص 
می توانیم یک کار اقتصادی بزرگی انجام دهیم.

۸۰میلیونی  جمعیت  به  اشاره  با  مظفری 
ایران که بخش عمده آنان مسافرانی هستند 
که به کیش سفر می کنند و خوشبختانه از 
هستند،  برخوردار  خوبی  مالی  توان  یک 
اظهار نمود: برای پیش بینی بخش زیادی 
از نیازهای سالمت این منطقه را می توان 

در قالب برنامه راهبردی تدوین کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
را در  انقالبی و جهادی  اقدامات  آزاد کیش، 
حوزه های سالمت یکی از شاخص های اصلی 
تحقق یافتن تامین نیازهای درمان کشور عنوان 
کرد و تصریح کرد: با فراهم شدن این مهم برای 
ارائه خدمات ویژه در حوزه سالمت و درمان 
می توان از خروج ارز جلوگیر و ارزش افزوده برای 

این منطقه ایجاد کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش گفت: یکی از اولویت های 
اصلی سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه 
آسیب های اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر 
و اقدامات پیشگیرانه در سطح جامعه است.
شورای  جلسه  در  مظفری  غالمحسین 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که در سالن 
رازی مرکز همایش های بین المللی کیش 
برگزار شد، با اشاره به آیه ای از قرآن کریم، 
به شعار محوری نجات یک انسان، نجات 
یک جامعه است، گفت: با توجه به این که 
در همسایگی کشورهایی قرار گرفته ایم که 
آن  در  دنیا  مواد مخدر  از 9۰درصد  بیش 
مناطق تولید می شود و هزینه های سنگینی 
اقدامات  داشته،  دنبال  به  ایران  برای  را 
موثری در سطح کالن و ملی در دستور کار 

قرار گرفته است.
مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  رئیس 
مخدر در جزیره کیش، در ادامه به نقش 
ارزشمند ۴هزار شهید و 12هزار جانباز در 
امر مبارزه با مواد مخدر در دفاع از نوجوانان 
و جوانان دنیا اشاره داشت و افزود: برای 
آنان تفاوتی نداشت که این مواد خانمان 
را  دنیا  از  نقطه  سوز کدام جوان در کدام 
مورد هدف قرار داده است. در واقع فرزندان 
انسانی،  امر  و  کلی  هدف  یک  با  ایران 
اخالقی و بشر دوستانه برای مبارزه با مواد 

مخدر پیشگام این میدان شدند.
وی مبارزه با مواد مخدر را دفاع از انسانیت 
مرزهای  از  فراتر  که  جامعه ای  آمد  سر  و 
کشور ایران است، عنوان کرد و اظهار داشت: 
کشورهای اروپایی و غربی به عنوان هدف 

اصلی و بخش عمده ای از مواد مخدر در دنیا 
هستند و به دور از انصاف است که در کمک 

به جهموری اسالمی کوتاهی می کنند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، 
هدف اصلی ایران در مبارزه با مواد مخدر را 
یک وظیفه انسانی و اخالقی دانست و گفت: 
ایران با جدیت تمام نقش مهمی را در مبارزه 
با مواد مخدر ایفا کرده، حتی اتهام هایی را از 
سوی برخی از نهادهای به ظاهر بشر دوستانه 

به ایران نسبت دادند.
ورود  زمان  کرد:  خاطرنشان  مظفری 
امریکا به حوزه افغانستان به بهانه مقابله 
در  مخدر  مواد  تولید  حجم  تروریسم،  با 
افغانستان از 2هزار تن به بیش از 1۰هزار 
افزایش یافت و در حال حاضر تولید  تن 

مواد مخدر بیش از 5برابر شده است.
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اشاره به این که جزیره کیش یک مقصد 
و  است  گردشگری  پرطرفدار  و  پرتردد 
وظیفه و مسئولیت سنگینی برعهده داریم، 
اظهار داشت: پاکی جزیره، آب و هوا، دریا، 
آرامش و امنیت، یکی از ویژگی های مثبت 
و برجسته جزیره کیش است و کسانی که 
این منطقه را به عنوان مقصد گردشگری 
خود انتخاب می کنند، باید خاطرات خوبی 
را از سفر خود به ثبت برسانند و با هرگونه 
قانونی  برخورد  منطقه  این  در  ناهنجاری 

خواهد شد.
همچنین، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر کیش نیز از مشارکت و اطالع رسانی 
ازجمله آموزش  ادارات  حداکثری مسئولین 
کارشناسان،  متخصصین،  پرورش،   و 

دانشجویان، دانش آموزان، حفاظت و صیانت 
از سالمت نوجوانان و جوانان که به عنوان 
مهم ترین سرمایه های اجتماعی هستند خبر 
داد و گفت: با تشکیل کارگروهی با حضور 
مواد  با  مبارزه  شورای  دبیرخانه  مسئولین 
اداره  اجتماعی،  و  فرهنگی  معاونت  مخدر، 
کل حراست، شرکت عمران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش، ناجا، اداره اطالعات و ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه کیش، آگاهی بخشی به 
عموم جامعه در بستری فضای مجازی برای 

جامعه هدف انجام شده است.
به گفته علی فائقی ، مکان های بال استفاده 
که محل تجمع افراد هنجار شکن در جامعه 

بود، تعیین تکلیف و یا تخریب شده است.
وی با بیان این که گرایش به سوء مصرف 
فقر  دچار  که  افرادی  میان  مخدر  مواد 
مراتب  به  هستند  اقتصادی  و  فرهنگی 
بیش از دیگر اقشار جامعه است، اظهار کرد: 
این شورا به  منظور ایجاد امکان دسترسی 
واحد  یک  امکانات  به  بیماران  مناسب 
کلینیک درمان سرپایی جهت ترک اعتیاد، 
مورد نیاز این منطقه بوده و این مهم در 
دستورکار شورای هماهنگی مبارزه با مواد 

مخدر کیش قرار گرفته است.
رئیس دادگستری کیش با بیان این که بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی به جز دهه 6۰ 
شاهد رشد مصرف مواد مخدر در جامعه 
هستیم، اظهار داشت: 6۰ تا 7۰درصد جرائم 
و زندانیان به طور مستقیم و یا زمینه ای 
ریشه در مواد مخدر دارند و بخش بزرگی 
از دعاوی و طالق های صورت گرفته در 

خانواده ها مربوط به این موضوع است.
یاسین مطهری زاده، حمایت دستگاه های 
و  مخدر  مواد  با  مبارزه  کانون  در  امنیتی 
میزان کشفیات و کنترل خوبی که در این 
حوزه انجام شده، نشان دهنده تالش های 
مداوم دستگاه های مربوطه دانست و گفت: 
و  قضایی  دستگاه  سیاست های  بر اساس 
ازجمله در حوزه قضایی کیش؛ همکاری 
مستمر و همه جانبه با تمام اعضای ستاد 
و دستگاه های عضو در مبارزه با مواد مخدر 

هستیم.
همچنین، سرهنگ جمالی فرمانده نیروی 
انتظامی و دریابانی کیش، یکی از مهم ترین 
اعضای  و  کمیته ها  مهم  موضوعات 
و  فرهنگ سازی  بحث  در  را  سازمان ها 
جوانان  و  نوجوانان  اعتیاد  از  جلوگیری 
در  داشت:  اظهار  و  کرد  ارزیابی  مثبت  را 
الیه های  آموزشی  و  فرهنگی  حوزه های 
انجام  موثری  اقدامات  جامعه  مختلف 
طرح  سه  سال  ابتدای  از  و  است  شده 
اصلی کنترل مواصالتی، خرده فروشی و 
محیط های آلوده برنامه ریزی و با هم افزایی 
اعضای این شورا در دستور کار قرار گرفته 

است.

امام جمعه تهران از روند توسعه در نگین تابناک خلیج فارس ابراز رضایت کرد:

توسعه و پیشرفت چشمگیر جزیره کیش با عقالنیت و صداقت
اخبار منطقه آزاد کیش

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
مجموعه  کلنگ زنی  مراسم  در  کیش  آزاد 
را  طرح  این  اجرای  پلیس،  آموزشی  ورزشی 
نمونه بارزی از همکاری دولت و مردم برشمرد.

ضمن  مراسم  این  در  مظفری  غالمحسین 
به  انقالب  شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
آرزوی صحت  انتظامی،  نیروی  ویژه شهدای 
و سالمتی برای مقام معظم رهبری و تبریک 
زحمات  از  انتظامی،  نیروی  مناسبت هفته  به 
مسئوالن و کارکنان خدوم فرماندهی انتظامی 
کیش قدردانی کرد و گفت: مشارکت خیرین در 
کمک به ارتقاء زیرساخت های مورد نیاز پلیس 
در حوزه آموزش و ورزش، امر بسیار مبارکی 
است که تعامل سازنده دولت و مردم را نشان 
می دهد و من به نوبه خود از تمام خیرینی که در 
چنین حوزه هایی گام مثبت برمی دارند، قدردانی 

می کنم.
وی افزود: قطعا با تمام توان، ظرفیت و امکانی 
اجرای  برای  خصوصی  بخش  سوی  از  که 
این طرح فراهم شده، سال آینده شاهد افتتاح 

مجتمع آموزشی ورزشی پلیس خواهیم بود.
مظفری با بیان اینکه همه ما بر اساس وظایف 
اجتماعی خود باید در امور مشارکت کنیم، اظهار 
حوزه های  در  که  گسترده ای  نیازهای  کرد: 
مجموعه های  و  نهادها  سازمان ها ،  مختلف 
ما وجود دارد؛ بسیاری از طرح ها اگر بر اساس 
روال بودجه ای اجرا شود، سال ها زمان می برد. 
از این رو با کمک مردم می توان امکان تسریع 
در کارها را فراهم کرد که تنها جنبه مادی ندارد 
و همین همکاری و تعامل برقرار شده، جنبه 

معنوی کار خواهد بود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
عنوان داشت: در عین حال که این وظایف و 
است،  رسمی  نهادهای  برعهده  مسئولیت ها 
سرمایه گذاران  و  دارند  آن سهم  در  نیز  مردم 
بخش خصوصی ما هم به عنوان خیرین جزیره 
برای ایجاد امنیت پایدار و آرامش بیشتر، عنایت 
و توجه خاصی به این موضوع داشته اند که جای 

تقدیر فراوان دارد.
5۰کیلوگرم  امحاء  درخصوص  همچنین  وی 
مواد مخدر کشف و ضبط شده از ابتدای سال 
تاکنون، گفت: اعتیاد و مواد مخدر دو دغدغه 
اساسی در جزیره است که باید به آن توجه ویژه 
داشت و همان طور که سال گذشته نیز عنوان 
به حداقل  در کیش  را  این موضوع  باید  شد، 

برسانیم و اقدامات خوبی برای کنترل این بالی 
پلیس  و  امر  مسئوالن  از سوی  سوز  خانمان 

جزیره انجام شده است.
مظفری با تاکید بر اینکه توجه و پرداختن به 
را کم  ناهنجاری ها  بروز  معیشت مردم زمینه 
و  اعتیاد  بین  مستقیم  رابطه  افزود:  می کند، 
آسیب های اجتماعی نشان می دهد که بسیاری 
شده؛  اعتیاد  زمینه ساز  اجتماعی  معضالت  از 
همان طور که اعتیاد زمینه آسیب ها را فراهم 

کرده است.
وی درخصوص سوداگری و وجود معتادان و 
انتظامی  نیروی  توسط  آنها  دستگیری  بحث 
افزود: بیشتر افرادی که درگیر اعتیاد هستند، از 
خارج جزیره به کیش آمده و ماندگار شده اند و 
ما باید مدنظر قرار دهیم جزیره ای که برند خوب 
گردشگری است، از این آسیب به دور بماند. در 
جلسه هیات مدیره نیز مطرح شده که تکلیفمان 
را به معنای واقعی با افراد سوداگر و درگیر اعتیاد 
در جزیره روشن کنیم و اشخاصی که دستگیر 
می شوند به مراکز بازپروری در سرزمین اصلی 
تحویل شوند و سازمان هزینه های درمان آنها 
تا بهبودی کامل را پرداخت کند تا جزیره زیبای 

کیش از این موضوع رهایی یابد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در پایان اظهار داشت: این موضوعات 
انگیزه ای می شود تا تالش کنیم و سال آینده 
بالی خانمان سوز اعتیاد و سوداگری در کیش 
به حداقل برسد و به جای امحاء مواد مخدر، 
در  تیر اندازی  مسابقات  و  رزمی  نمایش های 
مجتمع آموزشی و ورزشی پلیس برگزار شود. 
در  کشور  مدافع  سربازان  همه  می کنم  آزرو 
سالمت کامل باشند و ما نیز در جهت خدمت 

به خلق قدم برداریم.
گفتنی است، مجموعه آموزشی ورزشی پلیس 
2۰۰۰مترمربع،  مساحت  به  زمینی  در  کیش 
زیربنای 115۰مترمربعی در مدت زمان یکساله 
هزینه های  که  رسید  خواهد  بهره برداری  به 
ساخت این مجموعه مبلغی بالغ بر 1۰میلیارد 

تومان برآورد شده است.

منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
ارزش  ایجاد  راستای  در  گفت:  کیش  آزاد 
افزوده و با هدف جلوگیری از خام فروشی و 
زمین های  در جزیره کیش،  قیمت ها  کنترل 
فراخوان  قالب  در  واگذاری  قابل  مسکونی 

اعالم شده است.
ناصر آخوندی از واگذاری زمین های مسکونی 
هلدینگ  محوریت  با  و  فراخوان  قالب  در 
سرمایه گذاری و توسعه کیش در این منطقه 
خبر داد و افزود: »طراحی نخستین صندوق 
6هزار  انتشار  کشور،  مستغالت  و  امالک 
میلیارد ریال اوراق دین بر پایه چک های آتی 
دریافتی از سرمایه گذاران در جزیره کیش و 
تسویه  و  زیربنایی  پروژه های  به  آن  تزریق 
پروژه های  پیمانکاران  به  بدهی ها  از  بخشی 
زیربنایی در قالب تهاتر«، از اقدامات ارزشمند 
سازمان منطقه آزاد کیش به منظور جلوگیری 

از خام فروشی زمین در این منطقه است.
فعالیت   و  اقدامات  برنامه ها،  تبیین  وی، 
همسو،  سال 1۴۰۰  تا  را  مختلف  واحدهای 
و  ماموریت  جهت  در  نظام مند  و  یکپارچه 
و  کرد  عنوان  سازمان  این  بلند مدت  اهداف 
تدوین  راهبردی  برنامه های  داشت:  اظهار 
شده، مورد پشتیبانی و حمایت رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
قرار گرفته و در تمام مراحل طراحی و تدوین 
آن از مشورت صاحب نظران خبره و حمایت 
بهره  شورای مطالعات و تحقیقات راهبردی 

مند شده است.
آخوندی، »انتشار ۳هزار میلیارد ریال صکوک 
اجاره به منظور توسعه ترمینال جدید فرودگاه 
کیش  هواپیمایی  شرکت  آماده سازی  کیش، 
افزایش  و  بورس  در  سهام  عرضه  برای 
ریال،  میلیارد  12هزار  سقف  تا  آن  سرمایه 
ثبت هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه کیش 
در  سهام  عرضه  برای  آن  آماده سازی  و 
بورس و یا فرابورس، طراحی 2صندوق زمین 
با  ریال  میلیارد  ارزش 6هزار  به  و ساختمان 
هدف جذب نقدینگی سرگردان در جامعه از 
طریق بازار سرمایه و ایجاد ارزش افزوده« را 
بازار سرمایه  مالی  تامین  نوین  از شیوه های 

توسط سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد که 
این  برای  خوبی  دستاوردهای  حوزه  این  در 

سازمان داشته است.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
2۰۰میلیارد  و  2هزار  پرداخت  درخصوص 
به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  بدهی  ریال 
پیمانکاران در حوزه زیربنایی در قالب تهاتر 
امالک گفت: این امالک از محل بخشی از 
توان  که  سازمان  به  سرمایه گذاران  بدهی 
پرداخت آن را نداشتند و پروژه ها متوقف شده 
بود، دریافت و با طلب پیمانکاران از سازمان 
تسویه شده است. همچنین تسویه بخشی از 
بدهی ها به پیمانکاران از پروژه های زیربنایی 

در قالب LC داخلی انجام شده است.
اجرای  ادامه  برای  کرد:  خاطرنشان  وی 
صادرات  بانک های  با  تفاهم  طی  پروژه ها، 
و ملت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی به 
نام پیمانکاران و با ضمانت و تسویه سازمان 
میلیارد  1۰هزار  سقف  تا  کیش  آزاد  منطقه 

ریال اقدام شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
را  سازمان  این  اقدامات  مهم ترین  کیش 
بررسی  مالی،  انضباط  و  متوازن  »توسعه 
معضالت پیش روی سرمایه گذاری، تشکیل 
ارائه  بررسی  و  مالی  تامین  عالی  شورای 
راهکارهای مناسب« در راستای تامین مالی 
عنوان  کیش  توسعه ای  پروژه های  اجرای  و 
کرد و بیان داشت: تالش بر این بود تا ضمن 
مالی  تامین  نحوه  مناسب،  راهکارهای  ارائه 
پتانسیل های  از  استفاده  با  کیش  اقتصاد 
بازار سرمایه به عنوان یک فرصت کم نظیر، 

بررسی و عملیاتی شود.
6۰۰درصدی  رشد  است،  ذکر  شایان 
درآمدهای سازمان منطقه آزاد کیش از محل 
جلسات  برگزاری  جدید،  پروژه های  تصویب 
بررسی  و  ارزشیابی  و  اقتصادی  کمیسیون 
صدها طرح پیشنهادی اولیه با 5۰6درخواست 
در  واگذاری  9۰مورد  میان  این  در  که  بود 
حوزه های گردشگری، نمایشگاهی، خدماتی، 
آموزشی و فرهنگی و مسکونی صورت گرفته 

است.
همچنین، برای اجرای 9۰طرح مصوب شده، 
زمین  ریال  6۸۰میلیارد  و  11هزار  بر  بالغ 
با سال 1۳97  این رقم در مقایسه  واگذر که 
یافته است. در  افزایش  در حدود 6۰۰درصد 
و  قراردها  ارقام  سیر  احتساب  با  حال،  عین 
الحاقیه ها درآمد سازمان از محل واگذاری و 
ریال  میلیارد  1۳هزار  از  بیش  به  الحاقیه ها 

رسیده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

تبدیل جزیره کیش به برند برتر علمی و پزشکی منطقه خلیج فارس

مبارزه با مواد مخدر، اولویت سازمان منطقه آزاد کیش

ساخت مجموعه ورزشی آموزشی پلیس کیش توسط خیرین

جلوگیری از خام فروشی زمین در منطقه آزاد کیش

در مراسم کلنگ زنی مجموعه ورزشی آموزشی پلیس عنوان شد:

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

امام جمعه شهر تهران، روند اقدامات صورت 
گرفته در جزیره کیش در دو سال اخیر را 

رضایت بخش و امیدوار کننده دانست.
حجت االسالم ابوترابی فرد گفت: هر کجا 
حاکم شود،  و سالمت  عقالنیت، صداقت 
می گردد.  حاصل  کشور  برای  خوبی  نتایج 
بر اساس اقدامات صورت گرفته که حاصل 
سختکوشی  و  تالش  سالمت،  صداقت، 
مدیران و دست اندرکاران سازمان منطقه آزاد 
کیش بوده، با خلق ثروت و جلوگیری از تاراج 
اموال عمومی، گام های بزرگ و چشمگیری 
برای توسعه کیش برداشته شده که می تواند 

الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
عضو سابق هیات رئیسه مجلس در ادامه 
گفت: با کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و 
ایجاد منابع مشروع و صحیح درآمدی، توسعه 
پایدار محقق می شود و خوشحالیم که چنین 

نگرشی در جزیره کیش حاکم است.
برای  الزم  زمینه های  ایجاد  افزود:  وی 
رشد یافتن بخش خصوصی واقعی، موجب 

کاهش فساد خواهد شد.
حجت االسالم ابوترابی فرد در ادامه با اشاره 
به تالش کیش برای تبدیل شدن به هاب 
عمرانی  طرح های  رشد  منطقه،  نوآوری 
طرح های  تمام  شدن  فعال  زیرساختی،  و 
نیمه تمام، مشارکت با بخش خصوصی برای 
تسریع روند اجرای طرح ها، برنامه ریزی برای 
سالمت،  گردشگری  حوزه  از  درآمدزایی 
تقویت فعالیت های دانشگاهی و حرکت به 
سوی خلق برند دانشگاهی بین المللی و در 
نهایت رونق جزیره علی رغم شرایط ناشی از 
تحریم و کرونا، را اقدامات بسیار ارزنده و قابل 
توجهی دانسته و خواستار تداوم این رویکرد 

برای رسیدن به شرایط مطلوب تر شد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین، 
سازمان منطقه آزاد کیش در این جلسه گفت: 
سازمان  مدیرعاملی  مسئولیت  قبول  از  پس 
متعال،  خداوند  به  اتکاء  با  کیش،  آزاد  منطقه 
کار  پیشین،  روندهای  و  رویه ها  در  بازنگری 
و  تهدیدها  دقیق  شناخت  با  تا  کرده  آغاز  را 

فرصت ها، نقشه راه حرکت خود را ترسیم کنیم.
غالمحسین مظفری با اظهار خرسندی از 
اینکه پس از دو سال از آغاز فعالیت، کیش 
به شرایطی بسیار بهتر دست یافته، گفت: 
در  زحمتکش  همکاران  تالش  حاصل 
سازمان منجر به بیرون آمدن از گرفتاری ها 
و بحران ها شد. در حال حاضر عالوه بر 
طرح های  همه  جاری،  هزینه های  تامین 
صد  در  صد  و  بوده  فعال  کیش  عمرانی 

بودجه مصوب، تخصیص یافته است.
وی افزود: پس از دو سال، شرایط به گونه 
معناداری تغییر کرده است؛ به طوری که به 
دنبال اصالحیه بودجه هستیم و قصد داریم 

درصدی به بودجه عمرانی اضافه شود.
که  پروژه هایی  مدت  این  در  افزود:  وی 
فعال  اکثرا  بودند،  شده  متوقف  مدت ها 
شده اند. طرح احداث ترمینال جدید فرودگاه 
نیز، فعال شده و به سرعت مراحل پایانی 

خود را طی می کند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
برای  قیمت ها  افزایش  به  اشاره  با  کیش 
تامین  گفت:  نیاز  مورد  تجهیزات  تامین 
منابع به موقع انجام شده و از این حیث 
مشکلی وجود ندارد. بخشی از تجهیزات 
دانش بنیان  شرکت های  به  اعتماد  با  نیز 
داخل انجام گرفت و این روند به گونه ای 

رضایت بخش در حال انجام است.
به گفته مظفری، با بهره برداری از ترمینال 
جدید، ظرفیت جابجایی مسافر در فرودگاه 
کیش به 6میلیون نفر در سال می رسد. این در 
حالی است که در حال حاضر فرودگاه امام ) ره ( 
برای پذیرش چهار و نیم میلیون مسافر در 
سال طراحی شده است که البته فاز توسعه ای 
در آن دیده شده است. کیش در حال حاضر، 

سومین فرودگاه پرتردد کشور است.
وی، اجرای روند سخت و زمان بر الیروبی 
اسکله ۳5هزار تنی کیش که به خاطر فقدان 
منابع مالی متوقف بود را از دیگر اقدامات مهم 
در دست انجام دانست که با اتکا به توان 
مهندسی داخل، در حال انجام است و امکان 

پهلوگیری کشتی های با آبخور باال را در کیش 
فراهم می سازد. ساخت یک جزیره کوچک 
نیز از محل الیروبی، دستاورد مهم دیگری 
برای کشور است که به موضوع گردشگری 

اختصاص خواهد یافت.
آزاد کیش، در  مدیرعامل سازمان منطقه 
این موضوع پرداخت  تبیین  به  این دیدار 
که اجرای کارهای زیرساختی در کیش با 
چشم انداز حداقل 25ساله دیده شده است 
و تصریح نمود: برای موفقیت باید از نگاه 
و  برداشت  دست  تبلیغاتی  و  کوتاه مدت 
افق های بلند مدت را برای سعادت کشور 
و امکان رقابت با دیگران مد نظر قرار داد. 
با این نگرش، علی رغم افزایش هزینه ها، 
هرگز به کاری برای منافع کوتاه مدت دست 
نزده ایم و این موضوع در توسعه شبکه فیبر 
نوری، سیستم تصفیه فاضالب و ده ها طرح 

دیگر متجلی است.
مالی  تامین  عالی  افزود: شورای  مظفری 
سازمان که در طول یک سال هر هفته 
تشکیل شد، سامان درستی در حوزه مالی 
بر جلوگیری  آورد و عالوه  و کاری پدید 
از اتالف هزینه ها، ظرفیت های بزرگی را 
ایجاد کرد که نتیجه آن خروج سازمان از 
زیان ده بودن و حرکت در مسیر سودآوری 
ریاست  مساعدت  با  مدت  این  در  بود. 
محترم قوه قضائیه و دستگاه قضاء، بیش 

از 6هزار میلیارد تومان که عمال از دست 
خارج شده بود، هم احیاء و بازگردانده شد.

با اشاره به تالش فراوان و  ادامه  وی در 
قطب  به  کیش  تبدیل  برای  همه جانبه 
نوآوری منطقه خلیج فارس گفت: راه اندازی 
برج نوآوری با هدف استقرار شرکت های 
دانش بنیان که با همکاری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری امکان تحقق 
در  ارزشمندی  گام  و  زرین  برگ  یافت، 
عنوان  به  کیش  جدید  هویت  کسب 
خدمات  و  کاال  صادرات  برای  دروازه ای 
دانش بنیان است که ثمرات آن به تدریج 

به بار می نشیند.
مظفری گفت: بیش از ۴۰شرکت دانش بنیان 
در مدت کوتاهی که از افتتاح آن می گذرد، در 
این مجموعه مستقر شده اند. در این راستا، 
زمینی در کیش برای واگذاری به شرکت های 
دانش بنیان که به تولید محصول برسند نیز در 

نظر گرفته شده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
ارزهای  تولید  موضوع  به  توجه  کیش  آزاد 
راه اندازی  سالمت،  دهکده  ایجاد  دیجیتال، 
دانشگاه بین المللی جدید با همکاری دانشگاه های 
معتبر داخل و خارج، تقویت مباحث اجرایی اقتصاد 
دریا و تسهیل روند واردات کاالهای اساسی و 
استراتژیک از طریق رفع موانع گمرکی را از دیگر 

برنامه های سازمان برشمرد.
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3 انزلی

اتحادیه  بین المللی  همایش  هماهنگی  نشست 
اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در 
توسعه روابط منطقه ای با حضور سیدیحیی )رحیم( 
صفوی رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و محمدولی 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان 

منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
رئیس  عنوان  به  که  صفوی  )رحیم(  سیدیحیی 
این  در  همایش  دبیر  و  ایران  ژئوپلیتیک  انجمن 
از همکاری های  تقدیر  با  بود،  یافته  جلسه حضور 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  آزاد،  مناطق  دبیرخانه 
انجمن  و  اسالم  جهان  آینده پژوهی  موسسه 
الزم  زمینه های  ایجاد  در  ایران  ژئوپلیتیک 
ما  گفت:  بین المللی  همایش  این  برگزاری  جهت 
علمی،  بزرگ  رویداد  این  برگزاری  با  می خواهیم 
فشار  راهبرد  که  بدهیم  دشمنان  به  را  پیام  این 
ایران  ملت  علیه  ظالمانه  تحریم های  و  حداکثری 
ایران  اسالمی  جمهوری  و  است  خورده  شکست 
با استفاده از ظرفیت های اقتصادی و کریدورهای 
دریای  ژئوپلیتیکی  حوزه های  کشورهای  تجاری 
خزر، دو مسیر راهبردی تعامل با چین را از طریق 
آسیای مرکزی و تعامل با کشورهای اوراسیا فعال 

ساخته است.
وی در تحلیل مسیر دوم ادامه داد: مسیر دوم، توسعه 
یعنی  اوراسیا  اتحادیه  با  اقتصادی  سیاسی،  روابط 
کشورهای روسیه، قزاقستان، بالروس، قرقیزستان و 

ارمنستان است.
صفوی با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست 
انجام هماهنگی های نهایی جهت برگزاری همایش 
بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیاست، اظهار نمود: 
این همایش بین المللی یک رویداد علمی و کاربردی 
تقویت  به  منجر  آن  برگزاری  امیدواریم  ما  و  است 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  میان  اقتصادی  روابط 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تعمیق 

فضای همکاری و تعامل منطقه ای باشد.
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران افزود: آمریکایی ها و 
اروپایی ها معنا و مفهوم این روابط جدید و پیام این 

همایش بین المللی را به خوبی درک می کنند.
وی در تشریح ظرفیت های باالی ایران جهت نقش 
آفرینی موثر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تاکید کرد: 
ایران در حقیقت یک چهارراه ترانزیتی است که محور 
را  شرق  به  غرب  و  غرب  به  شرق  شمال-جنوب، 

متصل می کند.
در  کشور  بنادر شمال  اهمیت  بر  تاکید  با  صفوی 
ملی  اقتصاد  تقویت  و  منطقه ای  روابط  توسعه 
ماهشهر  از  جنوب  بنادر  زمان  یک  نمود:  تصریح 
واردات  ۷۰درصد  از  بیش  چابهار  تا  بندرعباس  و 
و صادرات ایران را عهده دار بودند. اما پیشنهادات 
ارائه شده در مقاالت رسیده به همایش آن است 
حوزه  به  را  نقش  این  از  ۵۰درصد  حداقل  که 

ژئوپلیتیکی دریای خزر بدهیم.

را  نگاه  این  ایران  ژئوپلیتیک  انجمن  رئیس 
اقتصادی  حوزه  در  راهبردی  جهت گیری  یک 
جهت گیری  این  ساخت:  خاطرنشان  و  دانست 
برای  ۲۰ساله  دوره  یک  در  می تواند  راهبردی 
عضو  کشورهای  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهایی که مایل 
به پیوستن به آن هستند، به شکوفایی اقتصادی 

منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مسئولیت کمیته تدوین مالحظات 
دفاعی، امنیتی، پدافند غیرعامل و ژئوپلیتیک سند ملی 
آمایش سرزمین در افق ۱۴۲۴ را عهده دار است، تاکید 
کرد: در سند ملی آمایش سرزمین در افق ۱۴۲۴ که در 
سازمان برنامه و بودجه کشور در حال تدوین نهایی 
بنادر  است، سهم و نقش ویژه ای به دریای خزر و 
شمال کشور به ویژه بندر انزلی و کاسپین داده شده 
است، چراکه دریای خزر باعث پیوند ایران با سه حوزه 

ژئوپلیتیکی مجاور می شود.
صفوی در تشریح نقش دریای خزر در توسعه روابط 
منطقه ای میان جمهوری اسالمی ایران و حوزه های 
پیوند  موجب  خزر  دریای  گفت:  مجاور  ژئوپلیتیکی 
ایران با حوزه ژئوپلیتیکی آسیای میانه می شود که ما 
از این مسیر به چین متصل می شویم. همچنین از 
طریق حوزه ژئوپلیتیکی اوراسیا و پنج کشور عضو این 

اتحادیه به اروپا متصل می شویم.
رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران افزود: حوزه ژئوپلیتیکی 
قفقاز-آناتولی سومین حوزه است که از طریق دریای 
ارمنستان، گرجستان و  آذربایجان،  به  را  ایران  خزر 
ترکیه و اروپا پیوند می دهد. همچنین ایران می تواند 
از طریق دریای خزر، آسیای میانه را از مسیر عراق، 

سوریه به مدیترانه و اروپا متصل کند.
وی با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان 
و  واردات  برای  کشور  اقتصادی  گشایش  فضای 

تصریح  است،  مطرح  تحریم ها  دوره  در  صادرات 
از  کرد: آمریکایی ها نمی توانند راه صادرات چین را 
طریق زمینی و مسیر چین، قزاقستان، ایران، ترکیه 
و مدیترانه یا مسیر ایران، عراق، سوریه و مدیترانه 

را کنترل کنند.
و  به بصره  ایران  راه آهن  اتصال  با  افزود:  صفوی 
غرب  به  شرق  و  شرق  به  غرب  کریدور  سوریه، 
البته آمریکایی ها  از مسیر ایران فعال خواهد شد؛ 
و صهیونیست ها و برخی کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس در این موضوع کارشکنی می کنند و 

لکن اشتباه می کنند.
اهمیت  بر  تاکید  با  ایران  ژئوپلیتیک  انجمن  رئیس 
اقتصادی  اتحادیه  بین المللی  همایش  ضرورت  و 
توسعه  در  آزاد  مناطق  ژئوپلیتیک  نقش  و  اوراسیا 
همایش  این  ساخت:  خاطرنشان  منطقه ای،  روابط 
یک رویداد کاربردی است و پیش بینی شده با فعالیت 
بازرگانان و  از  ایران و روسیه جمعی  بازرگانی  اتاق 
شرکت های خصوصی و دولتی ایران و روسیه و سایر 
کشورهای عضو در این همایش بین المللی حضور پیدا 
کنند و با یکدیگر گفت وگو و تعامل تجاری برقرار 

سازند.
وی افزود: این همایش کامال در جهت منافع ملی و 
مطرح شدن نقش ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 
مطرح شدن بندر کاسپین، بندر انزلی و استان گیالن 
برگزار می شود و اینکه ما تصمیم گرفتیم این همایش 
را در منطقه آزاد انزلی برگزار کنیم، به این دلیل است 
که این منطقه در روابط بین ایران و کشورهای عضو 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برای منافع ملی ایران یک 

نقش اساسی عهده دار است.
صفوی ادامه داد: منافع مشترک کشورهای اوراسیا 
یک اصل است که در این همایش به آن پرداخته 
خواهد شد. اگرچه این همایش در استان گیالن برگزار 

می شود، اما در کشور و در روابط اقتصاد بین الملل 
تاثیرگذار خواهد بود.

تاکید  با  پایان  در  ایران  ژئوپلیتیک  انجمن  رئیس 
و  اجرایی  علمی،  کمیته های  امور  بیشتر  ارتباط  بر 
بین الملل همایش طی یک ماه آینده تصریح کرد: 
باید در زمان باقیمانده کلیه ملزومات و هماهنگی های 
الزم در جهت برگزاری این همایش ارزشمند انجام 

شود.
در ادامه این جلسه، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید بر اهمیت مناطق 
آزاد در توسعه روابط منطقه ای گفت: تجربه نشان 
داده که همواره دشمنان بر مبنای نقاط آسیب پذیری 
به کشور ما فشار وارد می کنند، آنها هیچگاه با حمله 
نظامی به دنبال تسلیم ملت ایران نیستند، چراکه از 
اقتدار نظامی و قدرت بازدارندگی موثر ایران مطلع 
علیه  هجمه  و  حمله  نقطه  را  اقتصاد  آنها  هستند؛ 
ملت و دولت ایران قرار داده اند و ما باید این نقطه 
آسیب پذیری را تبدیل به نقطه قوت کنیم و مناطق 
آزاد در این موضوع نقش تعیین کننده ای را عهده دار 

هستند.
ویژگی های  بر  تاکید  با  روزبهان  محمدولی 
سایر  به  نسبت  انزلی  آزاد  منطقه  منحصربه فرد 
منطقه  نزدیکی  افزود:  کشور  شمال  آزاد  مناطق 
کریدور  در  قرارگیری  پایتخت،  به  انزلی  آزاد 
از  برخورداری  غرب،  به  شرق  و  شمال- جنوب 
زیرساخت های توسعه، وجود منابع انسانی توانمند 
و ضریب امنیت باال، موقعیت منحصربه فردی را به 

منطقه آزاد انزلی بخشیده است.
وی با بیان اینکه روسیه و چین از طریق دریای خزر 
با ایران در ارتباط هستند، خاطرنشان نمود: منطقه آزاد 
انزلی تنها منطقه آزاد دریایی در شمال کشور است 
که از طریق دریای خزر و بندر آکتائو قزاقستان، چین 
را به ایران و به صورت مستقیم روسیه را به ایران 

متصل می کند.
در  ما  افزود:  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
منطقه آزاد انزلی برای بهره برداری از این ظرفیت ها 
هستیم،  خود  بنادر  تقویت  حال  در  داریم،  برنامه 
زیرساخت های صنعتی را توسعه می دهیم و اتصال 
ریل به منطقه را با سرعت بیشتری پیگیری می کنیم 
و برگزاری این همایش بین المللی را در همین جهت 

ارزیابی می کنیم.
گفتنی است، در پایان این نشست مقرر شد همایش 
نقش  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  بین المللی 
ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای به 
صورت یک روزه و با حفظ پروتکل های بهداشتی 
در  ویدئوکنفرانسی  و  به صورت محدود حضوری 
اساتید  حضور  با  ۲۷آبان ماه ۱۳۹۹  سه شنبه  تاریخ 
در  خارجی  و  ایرانی  مقامات  و  خارجی  و  داخلی 
انزلی  آزاد  منطقه  بین المللی  همایش های  مرکز 

برگزار گردد.

از  تقدیر  با  صادرات  ملی  روز  گرامیداشت  مراسم 
دکتر  توسط  انزلی  آزاد  منطقه  برتر  صادرکنندگان 
محمد ولی روزبهان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور معاونین و مدیران 

این سازمان برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: باید دست 
تک تک تولید و صادرکنندگان که مجاهدانه تالش 

می کنند را بوسید؛ چراکه اقدامات ارزشمند شما کشور 
را قدرتمند و بی نیاز می کند.

سازمان  راهبرد  کرد:  تصریح  روزبهان  محمد ولی 
منطقه آزاد انزلی ارتقاء قدرت و اعتبار بین المللی ایران 

از طریق افزایش تولیدات صادرات محور است.
ارائه تحلیلی از سخنان مقام معظم رهبری  با  وی 
که براساس آن فرمودند: »هر قدم در جهت تقویت 
اقتصاد کشور، جهاد در راه خداست«، اظهار داشت: 
بی تردید افزایش تولیدات صنعتی مهم ترین عامل در 
برون رفت از مشکالت پیش روی کشور است؛ چراکه 
توسعه صادرات یکی از عوامل اصلی پیشران توسعه 
اقتصادی بوده که زمینه دسترسی به بازارهای خارجی، 
افزایش تولید و دستیابی به رشد مستمر اقتصادی را 
پدید می آورد و اقتصاد صادرات محور، بر بسترهای 
فنی، نهادی و ایجاد رقابت پذیری در اقتصاد بنا نهاده 
شده؛ الزاماتی که مبنای استراتژی رشد اقتصادی با 

تکیه بر افزایش سهم صادرات صنعتی است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

آزاد انزلی با بیان اینکه با تمام توان در جهت رفع 
گام  شما  از سوی  شده  مطرح  و مشکالت  موانع 
برمی داریم، افزود: تمرکز سازمان منطقه آزاد انزلی 
تنوع بخشی  و  صنعتی  محدوده های  افزایش  بر 
که  شده  نهاد  بنا  تولید کنندگان  صادراتی  سبد  به 
تالش  صنعتی،  شهرک  سومین  احداث  قالب  در 
به  ریل  احداث خط  در عملیات  تسریع  منظور  به 
افزایش  و  منطقه  این  کاسپین  بندری  مجتمع 
با  همکاری  در  بهره برداری  قابل  فرصت های 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دستور کار قرار دارد.
معاون  طالب پور  وحید  نشست،  این  در  همچنین 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی 
از عملکرد واحدهای تولیدی منطقه در شاخص های 
صادرات گزارشی ارائه داد و صادق برزگر مدیر گمرک 
منطقه آزاد انزلی نیز به بیان ظرفیت ها و فرصت های 
همکاری گمرکات در مسیر افزایش صادرات کشور 
پرداخت و در ادامه، مدیران واحدهای تولیدی و اصغر 
کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  رئیس  امانی 

منطقه به بیان نقطه نظرات پیشنهادی جهت دستیابی 
برخی  رفع  راهکارهای  و  تولید  جهش  راهبرد  به 
مشکالت و ناهماهنگی های میان دستگاهی پرداختند 

که با استقبال مدیرعامل سازمان مواجه شد.
از  از متن لوح تقدیر بعد  گفتنی است، در بخشی 
قدردانی از مساعی ارزشمند تولید کنندگان منطقه 
عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  شده:  تاکید 
بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور با تکیه بر 
مزایا و معافیت های قانونی، زیرساخت های موجود 
افزایش  اجرا،  دست  در  راهبردی  برنامه های  و 
بازارهای  در  ایرانی  تولیدی  محصوالت  سهم 
منطقه ای و فرامنطقه ای را در دستورکار قرار داده 
و کسب موفقیت در شاخص های اقتصاد مقاومتی 
ظرف سال های اخیر را مرهون مجاهدت تولید و 
با  اقتصادی  جنگ  در  که  می داند  صادرکنندگانی 
تالش مضاعف، تقویت اقتصاد ملی در مسیر ارتقاء 
توانمندی های اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی 

و اشتغال زایی، گام برمی دارند.

افزایش ۴6درصدی  از  انزلی  مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد 
صادرات از طریق بنادر این منطقه خبر داد.

سیروس مرادی، با بیان اینکه در نیمه نخست سال ۹۹ میزان صادرات از طریق 
بنادر کاسپین و انزلی که در محدوده این منطقه واقع شده اند از نظر وزنی 
۴6درصد رشد داشته، اظهار داشت: بر این اساس، از ابتدای فروردین تا پایان 
شهریور ماه سال جاری میزان صادرات صورت گرفته از طریق بنادر منطقه از 
رقم ۹۵هزار تن فراتر رفته و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 

حجم صادرات این منطقه 6۵هزار تن بوده است.
وی، عمده کاالهای صادراتی را به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، چین، غرب آسیا و جنوب خلیج فارس عنوان کرد و افزود: سنگ و 
گچ ساختمانی، کاشی، مواد شیمیایی همچون پلی استایلر، کلسیم کلراید، 
هیدور اکسید سدیم، رب گوجه فرنگی، خرما، قیر نفت جامد، پودر قیر و 
خشکبار مهم ترین اقالم سبد صادراتی کاالهای صادر شده از منطقه آزاد 

انزلی را تشکیل داده است.
مرادی افزود: براساس برنامه های حمایتی، تشویقی و سیاست های اعمال 
شده از سوی دکتر روزبهان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، ظرف 
ماه های اخیر علی رغم همه گیری بیماری کرونا و مشکالت به وجود آمده 

در فرآیند تولید و مراودات تجاری کشور، مسیر تولید و صادرات از این 
منطقه با قدرت ادامه دارد.

وی اظهار کرد: در همین راستا، ارزش ارزی صادرات صورت گرفته ظرف 
شش ماهه ابتدایی سال ۹۹ از منطقه آزاد انزلی به رقم ۵۰میلیون دالر 

بالغ شده است.
مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد انزلی با قدردانی از همراهی 
گمرک و سازمان بنادر استان در مسیر اجرای برنامه های صادرات محور 
سازمان منطقه آزاد انزلی، مهم ترین دالیل تحقق شاخص های برنامه های 
اقتصاد مقاومتی و جهش تولید را از این قرار اعالم نمود: اجرای طرح های 
حمایتی و تشویقی از تولید و صادرکنندگان، فعال سازی واحدهای راکد و 
نیمه راکد، افزایش حجم فعالیت های مجتمع بندری کاسپین در کنار بندر 
انزلی، فعال نگاه داشتن مسیرهای ترانزیت بین المللی عبوری از طریق 
منطقه با کشورهای چین و حاشیه دریای خزر، اعمال توافق نامه کشورمان 
با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در کنار مزایا و معافیت های قانونی 
این منطقه فرصت ها و انگیزه های الزم برای افزایش، اجرای طرح های 

توسعه واحدهای تولیدی-صادراتی را طی این مدت فراهم نموده است.
گفتنی است، منطقه آزاد انزلی به عنوان کوچکترین منطقه آزاد کشور دارای 
۱۵۰واحد تولیدی-صنعتی است که ظرف سال های اخیر چندین واحد آن 
جزء واحدهای صادراتی نمونه کشور انتخاب شده اند و براساس برنامه های این 
سازمان در مسیر افزایش و تنوع بخشی به سبد صادراتی به کشورهای اوراسیا 
و روسیه، سومین شهرک صنعتی منطقه نیز وارد فاز عملیاتی خود شده است.

اخبار منطقه آزاد انزلی

دکتر احمد دنیامالی رئیس مجمع نمایندگان گیالن و 
انزلی در مجلس شورای اسالمی  بندر  نماینده مردم 
هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر  با  دیدار  در 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، پیرامون 
روستا،  توسعه همه جانبه  موضوعات مهمی همچون 
تقویت جوامع محلی، ایجاد فرصت های شغلی ، اصالح 
محدوده تاالب بین المللی بندر انزلی و گسترش شهرک 
صنعتی شماره ۱ این منطقه و ایجاد مراکز آموزش های 

تخصصی گفت وگو و تبادل نظر کردند.

مدیریت  توسعه  معاون  و  مدیره  هیات  موظف  عضو 
سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه اوراق صکوک 
طرح های عمرانی در حال ساخت در منطقه از طریق 
شرکت فرابورس عرضه می شود، اظهار داشت: براساس 
به  اوراقی  سازمان،  مدیرعامل  روزبهان،  دکتر  دستور 
ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال به منظور تسریع در فرآیند 
احداث پروژه های زیرساختی با مجوز سازمان بورس 

و اوراق بهادار ارائه می شوند.
ظرفیت  از  بهره گیری  به  اشاره  با  نقوی  سیدمهدی 
و  انجام مسیرهای حقوقی  شرکت مشاوره ای جهت 
اداری فوق، افزود: با عنایت به لزوم تسریع در تکمیل 
پروژه های عمرانی و زیرساختی در حال احداث از سوی 
سازمان که نتایجی همچون کاهش هزینه های ناشی 
از طوالنی شدن طرح های فوق به دلیل کمبود منابع 
مالی، قرار نگاه داشتن منطقه آزاد انزلی در مسیر رقابت 
با مناطق آزاد کشورهای منطقه و جذب سرمایه گذاران 
جدید را به همراه خواهد داشت؛ راهبرد استفاده از جذب 
سرمایه های عمومی در قالب ابزارهای نوین تامین مالی 
طرح های زیرساختی تحت عنوان اوراق مالی اسالمی 

)ُصکوک( در دستورکار سازمان قرار گرفته است.
اوراق  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
قرضه ای که توسط این سازمان در بازار سرمایه کشور 
ساخت  پروژه های  بر  با  مرتبط  را  می شوند  عرضه 
بندری  مجتمع  در  لجستیک  پارک  و  رو-رو  اسکله 
کاسپین اعالم کرد و گفت: با توجه به افق های جدید 
همکاری های فرامنطقه ای این منطقه با بازارهای مالی 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چین و غرب 
آسیا، سرعت بخشیدن به پروژه های زیرساخت یعنی 
تزریق منابع مالی به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل 
و  کسب  فضای  توسعه  موجبات  که  زیرساخت هایی 
کار طرح های سرمایه گذاری جدید را فراهم می کند، 

ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه تصویب صورت های مالی و عملکرد 
سازمان منطقه برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفندماه 
با  که  سازمان  عمومی  مجمع  سوی  از  سال ۱۳۹۸ 
حضور مدیران ارشد دبیرخانه شورایعالی و نمایندگان 
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد، بیانگر 
مرتبط  فعالیت های  تمامی  در  سازمان  این  شفافیت 

است. 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
در پایان گفت: حضور در عرصه بورس اوراق بهادار 
گامی به همراه فعالیت بورس کاال در این منطقه، گام 
دیگری در مسیر تبدیل شدن به مرکز مبادالت تجاری 
بین المللی  بازارهای  الگوهای  براساس  فرامنطقه ای 

است.
گفتنی است، صکوک ابزارهای مالی اسالمی در قالب 
اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در 
بازارهای مالی است. این اوراق بر اساس یکی از انواع 
قراردادهای اسالمی طراحی و دارندگان آن به صورت 
مشاع مالک یک یا مجموعه ای از دارایی ها و منافع 
حاصل از آنها می باشند. صکوک ابزار نوینی است که 
در کشورهای اسالمی و به ویژه در کشورمان به جای 
اوراق قرضه به کار گرفته می شود؛ این اوراق مبتنی بر 
دارایی با درآمد ثابت یا متغیر قابل معامله در بازار ثانویه 

و بر اساس اصول شریعت است.

با حضور رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران انجام شد:

دکتر روزبهان در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

برگزاری نشست هماهنگی همایش بین المللی 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا

افزایش تولیدات صادرات محور، راهبرد سازمان منطقه آزاد انزلی

افزایش ۴۶درصدی صادرات از بنادر منطقه آزاد انزلی

 توسعه همه جانبه 
روستاهای محدوده منطقه 
آزاد انزلی با بهره گیری از 

ظرفیت های صنعتی

 تسریع در فرآیند
 احداث پروژه های 

زیرساختی با بهره گیری از 
ابزار نوین تامین مالی

در دیدار رئیس مجمع نمایندگان گیالن با 
دکتر روزبهان بررسی شد :

 معاون توسعه مدیریت
 سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:
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برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي، به ویژه در کشورهاي درحال 
بستگی  جهانی  اقتصاد  با  ملی  اقتصاد  تعامل  میزان  به  توسعه، 
از فرآیند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده  داشته و متاثر 
جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، 
تحت تاثیر جدي این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود 
ملی،  سطح  در  اقتصادي  توسعه  و  رشد  متقابل،  وابستگی هاي 

بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدي است  .
از طرفی برنامه هاي توسعه در کشورهاي در حال توسعه به طرز قابل 
توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می باشد. اندازه دولت از اموري است 
که در راستاي تعامل یا عدم تعامل دولت ها با جهانی شدن، دستخوش 
تغییرات شده است. براساس منطق جهانی شدن، دولت ها بایستی 
نسبت به کوچک سازي خود و واگذاري امور تصدي گري به بخش 

خصوصی و اصوال ایجاد و گسترش فضاي رقابتی اقدام نمایند.
فرآیند جهانی شدن در حوزه اقتصاد، بر محور اصالح ، کاهش و حذف 
حمایت هاي دولتی از طریق مقررات زدایی و کاهش مالیات ها بنا شده 
است. در نظریه جهانی شدن اعتقاد بر آن است که فاصله ها از میان 
می رود و در واقع مناطق محلی، اهمیت جهانی پیدا می کنند. با جهانی 
شدن اقتصاد، مرزهای سیاسی و امنیتی مرسوم دولت ها دستخوش 
تغییر شده و بر شاخص های امنیتی، امنیت سایبری نیز اضافه شده، 
موضوعی که در حوزه اقتصادی نیز اثرات خود را با کوچک کردن 

حوزه نفوذ دولت نمایان ساخته است  .
اثربخشی  است،  بارز جهانی شدن  از وجوه  یکی  بازارها که  ادغام 
سیاست هاي دولت در داخل کشور را کاهش می دهد و براي کاهش 
عملگرایی دولت، فشارهاي رقابتی وارد می کند؛ چراکه یک بخش 
عمومی بزرگ می تواند موجب کاهش رقابت ملی و بین المللی گردد. 
در پدیده جهانی شدن، فرض غالب، محدودسازي و کوچک شدن 
دولت ها خواهد بود؛ زیرا در فرآیند همگرایی با اقتصاد جهانی، دولت ها 
مجبور هستند از طریق فراهم کردن زمینه هاي رشد بخش خصوصی، 
اولویت  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاري  جذب  تجاري،  آزادسازي 
رویکردهاي اقتصادي در سیاست خارجی، کارکردهاي جدیدي داشته 
باشند. جهانی شدن تاکید بسیار بر رقابت و بازار دارد و نقش دولت را 
به طور محسوسی می کاهد. آن چنان که الزم است وظایف دولت ها 
مورد بازنگري قرار گرفته و دولت باید نوسازي شود. در شرایط جهانی 
باید  دولت  و  می آید  وجود  به  دولت  براي  جدیدي  وظایف  شدن، 

هزینه هاي نوسازي و سازگاري با جهانی شدن را بپردازد.
افزایش چشمگیر تجارت و مبادالت جهاني  جهاني شدن باعث 
یکپارچه تر  و  بازتر  دائما  که  بین المللي  اقتصادي  نظام  یک  در 
گسترش  با  شدن  جهاني  پدیده  بنابراین  است.  شده  مي شود، 
و  سازمان ها  ایجاد  کشورها،  میان  همکاري  و  بین الملل  تجارت 
نهادهاي بین المللي را غیرقابل اجتناب کرده است؛ نهادهایي که 
با گسترش موضوعات اقتصادي و تجاري از قبیل سرمایه گذاري 
کشورها،  بین  تجارت  رشد  خارجي،  استقراض  و  وام  خارجي، 
شکل گیري شرکت هاي چندملیتي و غیره، وظیفه تنظیم مقررات 

و کارکردهاي اقتصاد و تجارت بین الملل را برعهده دارند.
جهانی  شدن ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژه  
اقتصاد  بازیگرانی مجازی در  به  از واحدهای سرزمینی  را  دولت ها 
سیاسی جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانی  شدن، دغدغه 
دولت ها از مسائل امنیتی و سیاسی به دستیابی به سهمی از بازارهای 

تولید، تجارت و سرمایه  جهانی تغییر یافته است  .
تجلی این تحول در عملکرد دولت ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، 
گذار از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین 
و کارآمد تعامل در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه قابل مشاهده 
این که مقوله  توسعه   نوین، نخست  می باشد. در چارچوب ساختار 
دولت ها  قدرتمندی  و  کارآمدی  تعیین کننده   مولفه    به  اقتصادی 
تبدیل گردیده و دوم، دستیابی به توسعه  اقتصادی نیازمند تعامل با 

ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می باشد  .
برای ایران به عنوان کشوری درحال توسعه، استراتژی رهایی از 
فروش مواد خام و دستیابی به مدارهایی از تولید کاالهای صنعتی 
یا مشتقات حاصل از فرآوری مواد خام، آن گونه که مقام معظم 
رهبری تاکید می کنند، نه تنها یک ضرورت، بلکه یک الزام است.

جهانی شدن، فرآیند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی 
می کند.  دگرگون  را  آنها  نهایت  در  و  می کند  کم رنگ  را  مرسوم 
جهانی شدن یک پدیده چندبعدی است که آثار آن قابل تسری به 
فعالیت های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و... می باشد. اقتصاد در جهان 
امروز بیشترین نقش را در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایفا می کند؛ 
به عبارت دیگر، اقتصاد، تنظیم  کننده کلیه رفتارها و حتی برخوردها 

و چالش هایی است که در روابط میان جامعه و دولت ها رخ می دهد.
از:  است  عبارت  پول  بین المللی  صندوق  نظر  از  شدن  جهانی 
وابستگی روزافزون کشورها به یکدیگر به علت افزایش و تنوع 
جهان  گردش  کشورها،  بین  خدمات  و  کاالها  مبادالت  حجم  
سرمایه و همزمان با آن توسعه سریع فناوری. مهم ترین ویژگی 
از:  قرار می دهد، عبارتند  تاثیر  را تحت  اقتصاد  جهانی شدن که 
جهانی شدن رفتارهای اقتصادی، به کارگیری تجارت جهانی به 
عنوان محرک توسعه اقتصادی، تمرکز اقتصادی و رقابت پذیری.

شاید عامل اصلی تحقق جهانی شدن اقتصاد، پیشرفت فناوری 
از راه دور را کاهش داده،  ارتباط  اطالعات است که هزینه های 
اهمیت فاصله را در فعالیت اقتصادی به حداقل رسانده، تولید را 
افزایش داده و در نهایت باعث افزایش رشد اقتصادی شده است  .
در  دولت  کمتر  دخالت  معنای  به  تجاری  بودن  آزاد  که  آنجا  از 
ساختار بازار، یکی از شاخص های مهم برای جهانی شدن است، 
قرار  توجه  مورد  نرخ سرمایه گذاری  و  اقتصادی  رشد  بین  رابطه 
می گیرد و در نهایت اینکه دو تغییر با یکدیگر رابطه مثبت دارند. 
درحال  کشورهای  صادرات  و  اقتصادی  رشد  بین  رابطه  بررسی 
رشد  بین  مثبت  و  معنادار  رابطه  یک  که  می دهد  نشان  توسعه 

اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی وجود دارد .

پیوستن اقتصاد ملی و دولتی به اقتصاد آزاد جهانی
در این میان یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای درحال 
توسعه به منظور پیوستن به اقتصاد و تجارت جهانی، مناطق آزاد 
است. مناطق آزاد می تواند مانند پلی به سوی جهان خارج موجب 
افزایش مبادالت تجاری در یک کشور باشد و تجارت داخلی را 
و  فنی  برخی تخصص های  با جذب  و  قرار دهد  نیز تحت  تاثیر 
سرمایه های  و  فناوری  جذب  آن  کنار  در  و  موردنیاز  سرمایه ای 
خارجی، موجب توسعه در صنعت و تولیدات شود و از این طریق، 

بر تجارت داخلی کشور نیز تاثیر بگذارد  .

یکی از مهم ترین دالیل کشورهای درحال توسعه در ایجاد مناطق 
آزاد، افزایش اشتغال است؛ همچنین در کشور ایران نیز مناطق 
داشته  اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  موثری  نقش  می توانند  آزاد 
باشند. تاسیس مناطق آزاد یکی از مهم ترین رویکردهای کشور 
ظرف سه دهه اخیر است که به منظور تسریع در امور زیربنایی، 
عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد 
عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار، کاال و حضور 
فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای تولید و صادرات کاالهای 

صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات و... راه اندازی شده اند  .
امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های اساسی 
رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های جدید، ایجاد اشتغال 
و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه ریزی برای جلب و جذب 
سرمایه های داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی یکی از مهم ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در 

چند دهه گذشته برای رسیدن به این مهم بوده است.
فلسفه اصلی رویکرد کشورهای در حال توسعه به ایجاد مناطق 
آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است. این کشورها برای تحقق 
در  ولی  هستند،  روبه رو  محدودیت هایی  و  کمبودها  با  توسعه، 
عین حال، از برتری ها و امکاناتی نیز برخوردارند و منطقه آزاد، 
ابزاری است که می تواند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات 
و برتری های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند. 
مناطق آزاد اگر براساس اهدافی که ایجاد شده اند، فعالیت کنند؛ به 
طور حتم در توسعه صنعت و اقتصاد کشور مفید واقع خواهد شد.

به آن  باید  اشتغال در کشور هستند و  باعث توسعه  آزاد  مناطق 
ماموریت هایی که در این زمینه برای آنها در نظر گرفته شده و 
همچنین به قانون و مقرراتی که برای این مناطق تصویب شده 

عمل کنیم و براساس آن قوانین پیش برویم  .
نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای 
با  مناطق  این  واقع  به  نیست،  پوشیده  کسی  بر  توسعه  درحال 
تسهیالتی که از طریق قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد 
حاکم بر سرزمین اصلی برای فعالین اقتصادی ایجاد می کنند، در 
صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی در جهت 

سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای خود هستند.

 مناطق آزاد، بستر جذب
 سرمایه گذاری داخلی و خارجی

انبار  آنها کاال  نواحي گفته مي شود که در  به  آزاد تجاري،  مناطق 
مي شود و بدون دگرگوني قابل توجه در آن، دوباره به کشور میزبان 
یا سایر کشورها صادر مي گردد. بنابراین، ویژگي برجسته مناطق آزاد 
تجاري این است که براي کاالهاي داخلي کشور میزبان، مالیات در 
نظر گرفته نمي شود و سایر محدودیت هاي تجارت خارجي در واردات 
و صادرات نیز بر مناطق مذکور اعمال نمي گردد. به عبارت دیگر، از 
این مناطق مي توان کاال را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي 
صادر یا وارد کرد، براي مدتي در انبار ذخیره نمود و در صورت لزوم، 

بسته بندي و دوباره صادر کرد .
بي شک، موفقیت مناطق آزاد به شرایطي بستگي دارد که برخي از 
آنها عوامل بازدارنده و بعضي دیگر تسهیل کننده هستند. یافته ها 
نشان مي دهد که رقابت بر مبناي ارائه خدمات و کیفیت آنها، عامل 
موفقیت مناطق آزاد تجاري محسوب مي شود. براي موفقیت یک 
منطقه آزاد، باید عوامل جذب  کننده شرکت ها شناخته شوند. طبق 
کلیدي  عوامل  توسعه،  در حال  آزاد کشورهاي  مناطق  مطالعات 

موفقیت در این مناطق عبارتند از:
  ثبات سیاسي: ثبات سیاسي مهم ترین عاملي است که موجب 
جذب سرمایه در کشور میزبان مي شود. سرمایه گذاران خارجي به طور 
معمول از سرمایه گذاري در کشوري که ثبات سیاسي ندارد و این 

بي ثباتي پیوسته براي منافع آنها تهدیدآمیز است، اجتناب مي کنند.
  تعهد به اقتصاد آزاد: هر چه تعهد دولت میزبان به سرمایه گذاري، 
تجارت آزاد و مانند اینها بیشتر باشد، مناطق آزاد تجاري جذابیت 

بیشتري براي سرمایه گذاران خارجي خواهند داشت.
به  باید  تجاري-صنعتی  آزاد  منطقه  استراتژیک:  محل    

بازارهاي بین المللي عمده نزدیک باشد.
  در دسترس بودن نیروي کار ارزان: تولیدکنندگان خارجي به 
دنبال کاهش هزینه تولید هستند و از این رو، نیروي کار ارزان از 
عواملي است که در جذب سرمایه گذاران به منطقه آزاد تجاري 

موثر مي باشد.
مانند  مناسب  زیرساخت هاي  وجود  مناسب:  زیرساخت هاي    
سیستم هاي حمل و نقل، ارتباطات و اداري براي موفقیت مناطق 

آزاد تجاري-صنعتی یک ضرورت محسوب مي شود .
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های 
طرح های  در  سرمایه گذاری  بدون  است.  اقتصادی  مختلف 
زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه 
اقتصادی را داشت. به این دلیل که امروزه توسعه به عنوان یک 
مسئله بین المللی حائز اهمیت است، بسیاری از کشورهای جهان 
به  کرده اند،  پیدا  خارجی  سرمایه های  جذب  به  شدیدی  تمایل 
طوری که جذب سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین عوامل توسعه 
با جذب سرمایه گذاری های  بین المللی به شمار می رود.  از منظر 
خارجی می توان نسبت به احداث زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز 

از طریق روش های رایج سرمایه گذاری خارجی اقدام کرد .
توسعه کشورها به مثابه فرآیندی بین المللی از طریق پیوند با اقتصاد 
و بازار جهانی شکل می گیرد و توانمندی های اقتصادی کشورها نیز 
در مقابل با این اقتصاد و بازار به وجود می آید. در کشورهایی که، 
ناکافی است،  بودن درآمد سرانه، حجم پس اندازها  پایین  به علت 
را  مالی  منابع  به  کشور  نیاز  از  بخشی  خارجی  سرمایه گذاری های 
تا مین می کند. به این ترتیب، سرمایه گذاری های خارجی از یکسو رشد 
از  از سوی دیگر حتی در کوتاه مدت  و  دارد  دنبال  به  را  اقتصادی 
فشار بر تراز پرداخت های خارجی، که در نتیجه افزایش تقاضا برای 

کاالهای وارداتی ایجاد شده است، می کاهد.
توسعه  حال  در  کشورهای  در  آزاد  مناطق  از  استفاده  تجربه 
جذب  هدف  با  صادرات  توسعه  استراتژی  چارچوب  اصلی  جزء 

سرمایه گذاری های خارجی، توسعه صادرات صنعتی ، ایجاد اشتغال 
از  بسیاری  تجربه  امروزه  است؛  بوده  جدید  تکنولوژی  کسب  و 
کشورها مانند چین، کره جنوبی و تایوان نشان می دهد که می توان 
با ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی، امکان جذب سرمایه گذاری 
خارجی را فراهم آورد و به توسعه صادرات کاالهای صنعتی و در 

نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود .
این مناطق با برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی و دوری 
از قوانین بازدارنده داخلی، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب 
سرمایه گذاری های  می توانند  و...،  کار آمد  اجرایی  سازمان های  و 
ارزانی  همچون  نسبی  مزیت های  وجود  بر  تکیه  با  را  خارجی 
نیروی کار و مواد اولیه و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند  .

مناطق آزاد در صورت توفیق می توانند سرمایه های خارجی را برای 
گسترش صنعت صادرات گرا، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت های 
شغلی مناسب به کار برند و اقتصاد بسته و ناکارآی داخلی را به اقتصاد 
بین المللی گره بزنند. بنابراین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری-
صنعتی می تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای 
تحقق اهدافی چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی 
شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد  .

توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های 
مختلف اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به حضور کم رنگ 
اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی 
موثر در جهت جبران فرصت های از دست رفته و توسعه صادرات، 
ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور، بهر ه مندی 
از اقتصاد رقابتی و جذب سرمایه داخلی و خارجی مورد توجه و تاکید 

سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور می باشد.
با توجه به این که عامل، سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد 
و توسعه کشورها محسوب می شود و متغیرهای دیگر اقتصادی 
و...  خدمات  و  کاال  عرضه  ملی،  ناخالص  تولید  اشتغال،  ازجمله 
موانع  و  تنگناها  شناخت  می پذیرند،  تاثیر  عامل  این  از  مستقیما 
جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی 
از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
ارائه می کند. از دیدگاه توسعه اقتصاد ملي، ایجاد منطقه آزاد  را 
مي تواند همانند دریچه اي به جهان خارج، آزادي مبادالت تجاري 
را تامین و تضمین نموده و به جذب برخي تخصص هاي فني و 

سرمایه اي مورد نیاز جریان توسعه صنعتي کشور یاري رساند  .
منطقه  منطقه اي،  سطح  در  اقتصادی  روابط  توسعه  منظر  از 
شده  خود  مجاور  نواحي  اقتصاد  پویایي  و  تحرک  موجب  آزاد 
منتخب  مناطق  به  را  مدیریت  و  کار  نیروي  سرمایه،  حرکت  و 
تسریع مي کند. در نتیجه، ایجاد منطقه آزاد در بطن فعالیت هاي 
آن،  وظیفه  که  مي شود  محسوب  هدفمند  فرآیندي  اقتصادي، 
کردن  فراهم  و  شدن  صنعتي  تقویت  اقتصادي،  رشد  به  کمک 
صادرات  توسعه  زمینه  در  ویژه  به  بازرگاني  مبادالت  امکانات 
است. منطقه آزاد تجاري را نباید مدل مستقل و کارآمدي از رشد 
اقتصادي منطقه محسوب کرد، بلکه آن را باید ساختاري منعطف 

و پویا دانست که اقتصاد بازار آزاد را ارتقاء مي دهد.
آزاد، پلي میان  تجربه کشورهاي موفق نشان مي دهد که مناطق 
انتقال  صادراتي،  تولیدي،  جهت گیري  با  جهاني  و  داخلي  اقتصاد 
تکنولوژي و رشد و توسعه اقتصادي بوده است. در واقع، مناطق آزاد 
تجاري- صنعتي در کشورهاي در حال توسعه، ابزار توسعه اقتصادي 

براي کل اقتصاد در نظر گرفته مي شوند نه منطقه اي صرفا تجاري.
کشورهاي موفق، مناطق آزاد را وسیله اي براي ورود به بازار جهاني 
و بهره گیري از برتري هاي نسبي در بازرگاني بین المللي مي دانند و 
از فقر و  آنان در رهایي  امیدوار هستند مناطق مذکور یاري دهنده 
عقب ماندگي باشند، تکنولوژي، مدیریت و سرمایه را به کشور آنها 
وارد کنند و عوامل تولید داخلي را با عوامل علمي و دانش فني خارجي 
تلفیق نمایند و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتي و در درازمدت 

در رده کشورهاي توسعه یافته و صنعتي قرار دهند.
اقتصادي- اجتماعي،  توسعه  دوم  و  اول  برنامه  در  نیز  ایران  در 
دولت به دنبال نهادینه کردن نقش مناطق آزاد و استفاده موثر از 
این مناطق براي توسعه صادرات و نیز صادرات مجدد با انگیزه 
در  دولت  است.  بوده  غیرنفتي  توسعه صادرات  استراتژي  تحقق 
آزاد کشور  تا مناطق  برنامه هاي سوم و چهارم خود تالش کرد 
به تدریج، به اهداف اولیه تاسیس )قانون شهریور ماه1372( دست 
یابند. تعیین کاربري هاي مناطق آزاد در برنامه سوم نشان مي دهد 
این  از  هدفمند  استفاده  و  رقابت  دنبال  به  تدریج  به  دولت  که 
و موضوع  آزاد کشورهاي همسایه  مناطق  با  مقایسه  در  مناطق 

عضویت در سازمان تجارت جهاني بوده است .
این  است،  اشتغال  ایجاد  و  تورم  مهار  دنبال  به  دولت  که  اکنون 
جهت گیري استراتژیک باید در تعیین کاربري هاي مناطق آزاد جدي 
گرفته شود تا این مناطق بتوانند با اعمال نگرش توسعه صادرات، 
توسعه اي  و  اقتصادي  اهداف  تحقق  منظور  به  حرفه اي  تولید  به 
کشور بپردازند و با جذب سرمایه هاي داخلي و خارجي و انتقال موثر 
تکنولوژي از طریق یک راهبرد مطلوب بر طبق برنامه زمان بندي شده 
صادراتي و برقراري یک ارتباط مناسب با اقتصاد داخلي، به افزایش 
صادرات، درآمدهاي ارزي، اشتغال و مازاد حساب جاري کمک کنند.

آزادي کامل  و  به سوي جهاني شدن  دنیا  در شرایط حاضر که 
این جریان  به  به پیوستن  ناگزیر  نیز  حرکت مي کند و کشور ما 
خواهد بود، مناطق آزاد به مثابه الگوي نمونه براي اصالح ساختار 
اقتصاد کشور براي انطباق با تحوالت پدید آمده در اقتصاد جهاني 
محسوب مي شوند. با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق 
حال،  عین  در  و  آسان  مقررات  برقراري  و  اداري  موانع  حذف 
مناطق  مي شود،  اصالح  کالن  نظارت هاي  و  کنترل ها  تقویت 
تکامل  و  آزمون  طراحي،  براي  ابزاري  عنوان  به  مي توانند  آزاد 
برنامه هاي اصالح ساختاري و بهره برداري از نتایج آن به منظور 

تسري اصالحات به سرزمین اصلي مورد توجه قرار گیرند  .

جبران کمبود سرمایه از مسیر مناطق آزاد
بی تردید کمبود سرمایه یکی از مهم ترین عوامل توسعه نیافتگی 
در اغلب کشورهای دنیا است. به عبارت دیگر رشد و توسعه یک 

کسب و کار کوچک و یا بزرگ بدون انباشت سرمایه امکان پذیر 
توسعه  دلیل  متفکران  همه  تقریبا  که  گونه ای  به  بود،  نخواهد 
و  درآمد  را کمبود  توسعه  درحال  از کشورهای  بسیاری  نیافتگی 

پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری ناکافی می دانند.
برای  ویژه  به  خارجی  سرمایه گذاران  از  استفاده  کارشناسان، 
کشورهای درحال توسعه را ضروری می دانند، چراکه شکاف میان 
به  از یکسو  این کشورها است که  پس انداز و سرمایه گذاری در 
دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی و از سوی دیگر، بر اثر توسعه 
کمبود  عام  پدیده  مزبور،  کشورهای  در  مالی  بازارهای  نیافتگی 
سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاران خارجی را شکل می دهد.
با رکود اقتصادی اخیر، کشورمان با مشکالت عدیده ای روبه رو بوده 
است که یکی از آن به گفته معاون رئیس جمهور با معضل تعداد کثیری 
پیمانکاری  یعنی شرکت های  است.  مواجه  ناتمام  از طرح عمرانی 
مختلف با مشکل دیرکرد دریافت به موقع صورت وضعیت های خود 
مواجه هستند و به همین دلیل سرعت اجرای پروژه ها به کمتر از 
حداقل خود می رسند که تقریبا بیش از 90درصد مشکالت موجود با 

تامین مالی از طریق سرمایه گذاران خارجی حل می شود.
فعالیت های  و  در بخش ها  نیازمند سرمایه گذاری  اقتصادی  توسعه 
مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی 
و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را 
داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب 
سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید و 

مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی است  .
تحقق  براي  ابزاري  و  فراگیر  پدیده اي  عنوان  به  آزاد  مناطق 
استراتژي هاي توسعه برون نگر با تاکید بر سیاست توسعه صادرات 
مورد توجه قرار گرفته اند؛ به طوري که اکثر کشورهاي در حال 
توسعه، به احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند. هدف از 
ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش 
سرمایه هاي  جذب  طریق  از  صنعتي  کاالهاي  صدور  و  تولید 
خارجي، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزي، افزایش درآمد حاصل 
از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراري 
مادي  و  اقتصادي  رفاه  رشد  کشور،  داخل  با  صنعتي  پیوندهاي 

مردم مناطق و سپس منافع ملي است.
اشاعه تفکر تاسیس مناطق آزاد جهان، به ویژه از سه دهه پیش 
تاکنون، به طور عمده و در بیشتر موارد در کشورهایي با موفقیت 
ملي  در سطح  را  باثباتي  و  پیوسته  حرکت  که  است  شده  قرین 
سازمان  خود  اقتصادي- اجتماعي  عقب ماندگي هاي  جبران  براي 
داده و دستیابي به پیشرفت، رشد و توسعه و ورود به عرصه تولید 
بدین  داده اند.  قرار  خویش  دستورکار  در  را  جهان  در  تجارت  و 
معنا، ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نه به صورت اقدامي مجزا 
صنعتي  توسعه  براي  ابزاري  منزله  به  باید  بلکه  ملي،  اقتصاد  از 
اقتصادي- اجتماعي  توسعه  براي  کالن  راهبردهاي  از  بخشي  و 

تلقي کرد  .
افزایش  از ایجاد مناطق آزاد در کوتاه مدت را،  بانک جهاني هدف 
صادرات، ایجاد فرصت هاي اشتغال، ترغیب سرمایه و شتاب بخشیدن 
به توسعه منطقه و در درازمدت کشور میزبان، انتقال تکنولوژي، کسب 

و ارتقاي مهارت هاي مدیریتي و رشد اقتصاد کشور مي داند.
مناطق آزاد در ایران براساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه 
اقتصادي- اجتماعي جمهوري اسالمي ایران، کم و بیش با دالیلي 
شبیه آنچه براي سایر کشورها مطرح بود و با در نظر گرفتن اصل 
مهم در ایجاد مناطق آزاد، یعني جذب سرمایه خارجي و توسعه 
صادراتي به منظور دستیابي به اهدافي مانند تسریع در اجراي امور 
زیربنایي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، ایجاد اشتغال، 

سرمایه گذاري، تولید و صادرات کاالها ایجاد شد .
در  که  فراواني  محدودیت هاي  حذف  امکان  زمان،  آن  در 
سال هاي نخست انقالب و دوران جنگ، بر اقتصاد ایران تحمیل 
رفع  براي  بنابراین،  نداشت.  وجود  یکباره  و  آساني  به  بود،  شده 

محدودیت هاي اقتصادي و جذب سرمایه گذاري خارجي و توسعه 
صادرات، شکل گیري مناطق آزاد مورد توجه مسئوالن قرار گرفت.

به واقع شاید با قاطعیت بتوان گفت که یکی عوامل مهمی که 
ماموریت های  تمامی  به  خوبی  به  نتوانسته اند  ایران  آزاد  مناطق 
پیدا کنند، عدم جذب سرمایه گذاران خارجی در  اهداف دست  و 
و  سیاست ها  از  آزاد  مناطق  چراکه  است؛  کشور  از  مناطق  این 
اصلی  سرزمین  چه  هر  و  نیستند  مستثنی  کشور  کلی  تحوالت 
دچار مشکالت و تنگناهای اقتصادی شود، بالطبع این مناطق نیز 

دستخوش اتفاقات خواهند شد.

کاهش اثر تحریم با افزار مناطق آزاد
و  اقتصاد کشورها  تقویت  با محوریت  دنیا  در  آزاد  مناطق  نقش 
ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب های تعریف شده در داخل 
سرزمین های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است. با 
از  بهتری  بسیار  به درک  آزاد می توان  منطقه  تعریف  به  نگاهی 
نقش این مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید. مناطق 
آزاد قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا نزدیکی یک بندر در 
یک محدوده سرزمینی مشخص از یک کشور قرار دارد و در آن 
تجارت آزاد با سایر نقاط جهان جریان دارد. از تعریف بیان شده 

درخصوص مناطق آزاد می توان به فلسفه ایجاد آن پی برد.
همان طور که در تعریف سازمان ملل هم از مناطق آزاد به عنوان 
که  رسید  نتیجه  این  به  می توان  شده،  یاد  آزاد  تجارت  محرک 
هدف این مناطق تشویق تولیدکنندگان و پخش کنندگان در جهت 
صادرات است؛ بر همین اساس در تعاریف جدیدی که از مناطق 
آزاد در جهان ارائه می شود، به منطقه آزاد پردازش صادرات نیز 
معروف است، که این مناطق را ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج 

از مرز گمرکی می نامند که تولیداتش بیشتر جنبه صادراتی دارد.
ظرفیت های  از  نیز  کشورمان  هفتگانه  آزاد  مناطق  بی تردید 
این  در  شده  اجرا  زیرساخت های  به  عنایت  با  منحصربه فردی 
مناطق برخوردارند که در جهت توسعه اقتصادی در کشور ایفای 

نقش می کنند.
به واقع شاید تمام کشورهایی که مناطق آزاد در آنها ایجاد شده 
توسعه ای  ایجاد شرایط  امکان  که  است  بوده  این هدفگذاری  با 
برای  زمان و یک شرایط  نمی تواند در یک  را  برای یک کشور 
کل یک سرزمین عملیاتی نمود و معموال مناطقی را با توجه به 
به  مناطق  آن  باالدستی  اسناد  و  برنامه ها  قابلیت ها ،  ظرفیت ها، 
عنوان منطقه آزاد و ویژه اعالم کرده و ماموریت ها را برای این 
این  اختیار  را در  امکاناتی  بر اساس آن،  مناطق تدوین می کند و 
مناطق قرار می دهند تا با توجه به اهداف و امکانات این مناطق 

بتوانند ماموریت های خود را محقق کنند  .
و  کنند  تامین  را  زیرساخت ها  تا  می کنند  دولت ها تالش  بالطبع 
قوانین و مقررات منطبق با آن منطقه آزاد را مصوب نمایند و در 
مسیر اجرا در اختیار این مناطق قرار دهند و در این مسیر مناطق 
آزاد هم با توجه به ماموریت ها، قوانین و ضوابط مشخص ترسیم 
واقع  مثمرثمر  دارند می توانند  موقعیت هایی که  به  توجه  با  شده 

شده و این موضوعات را به کل کشور تعمیم دهند.
کشور،  علیه  بر  امریکا  شده  بین المللی  تحریم های  به  توجه  با 
متاسفانه باید تاکید کرد چنانچه از ابتدا به صورت جدی به مناطق 
آزاد می پرداختیم و این مناطق را در حوزه های زیرساخت، توسعه، 
سرمایه گذاران  از  استفاده  سرمایه گذاری،  مزیت های  از  استفاده 
بانک های  مالی،  پولی،  حوزه های  در  همچنین  و  خارجی 
در مسیرهای  آسان  و  مقرارت سهل  و  قوانین  و  بیمه ها  آفشور، 
سرمایه گذاری یاری می کردم، امروز با توجه به تنگای اقتصادی 
به وجود آمده، مجاری تنفسی در کشور داشتیم که این مجاری 
را می توانستیم مناطق آزاد کشور تلقی نماییم و همچنین تاکنون 
تمرین کرده بودیم که چگونه می توانیم با اقتصاد جهانی تعامل 
کرده و هم یکسری اقدامات را می توانستیم تجربه نماییم که در 

حوزه های مختلف چه اهدافی را دنبال کنیم .
مناطق آزاد مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت های ایجاد شده 
بازوان کشور  این مناطق، می توان به عنوان  در چندین دهه در 
با محوریت کشورهای  بین المللی  تجارت  و  اقتصادی  توسعه  در 
به نقش  توجه  با  و  برد  بهره  بالقوه  این ظرفیت های  از  همسایه 
بزرگی که در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این 
ایجاد  با  که  شوند  بدل  نقاطی  به  می توانند  دارد،  وجود  مناطق 
منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه های مختلف صنعتی، 
تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره شرکای تجاری قویی را در کنار 
خود داشته باشند که در زمان بحران های اقتصادی از ظرفیت های 

آنها در کمک به اقتصاد داخل کشور بهره گیری کرد.
در  مهمی  گذرگاه های  می توانند  تحریم  دوران  در  آزاد  مناطق 
کشور باشند در جهت بی اثر کردن تحریم های بین المللی امریکا 
و با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در در این مناطق می توان 
با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم ها را در این مناطق 
به فرصت در جهت رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت 

کاال بدل کرد.

حسام محمدی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
موانع سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران

به  متعددی  تسهیالت  و  امتیازات  از  آزاد  مناطق  آنکه  علی رغم 
متعددی  موانع  اما  برخوردار هستند،  منظور جذب سرمایه گذاری 
عنوان  به  دارد.  وجود  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  روی  پیش 
بعضا  و  آزاد  مناطق  در  مناسب  زیرساخت های  وجود  عدم  مثال 
وجود زیرساخت مناسب تر در سرزمین اصلی یا کشورهای خارجی 
می گردد.  ایران  آزاد  مناطق  به  سرمایه  ورود  از  مانع  همجوار، 
در  اصلی  سرزمین  اقتصادی  مشکالت  بودن  ادامه دار  همچنین 
از  بروکراسی،  افزایش  بعضا  و  مدیریت  ثبات  عدم  آزاد،  مناطق 
تنها  به شرح  ادامه  در  آزاد کشور می کاهد.  مناطق  جذابیت های 

3مورد از این معضالت می پردازیم .
به  می توان  را  سرمایه گذاری  حوزه های  است،  ذکر  به  الزم 
و  آمار  طبق  که  نمود  تقسیم  غیرصنعتی  و  صنعتی  بخش های 
غیرصنعتی  زمینه های  در  غالبا  آزاد  مناطق  ارائه شده،  اطالعات 

قادر به جذب سرمایه بوده اند .
وجود امتیازات مشابه در حوزه سرمایه گذاری داخلی

تسهیالت  و  امتیازت  از  آزاد  مناطق  شد،  اشاره  که  همان گونه 
به  مشابه  تسهیالت  از  برخی  اعطای  لکن  برخوردارند،  متنوعی 
آزاد  مناطق  مزایای  کاهش  موجب  اصلی،  سرزمین  فعالیت های 
گردیده است. برخی از این امتیازات مشابه عبارتند از: معافیت های 
مالیاتی موجود در قانون مالیات های مستقیم، رویه های گمرکی 
ورودی  حقوق  معافیت های  پردازش،  برای  موقت  ورود  نظیر 
مربوط به واردات توسط مرزنشینان شامل تعاونی های مرزنشین، 
بازارچه های مرزی و کاالی همراه ملوان )ته لنجی(، معافیت های 
حقوق ورودی جهت واردات مواد اولیه و ماشین آالت خط تولید و 

سایر معافیت های مربوط به استثنائات تجاری .
و  بوده  مناسب تر  آزاد  مناطق  در  امتیازات  این  و کیف  شاید کم 
به  صورت تجمیعی در اختیار فعال اقتصادی قرار گیرد؛ لکن بنا 
بهتر در سرزمین اصلی، قلمرو گمرکی  امکانات و زیرساخت  به 
می گردد؛  برخوردار  آزاد  مناطق  به  نسبت  بیشتری  مطلوبیت  از 
تشکیل  به  نیاز  اولیه،  مواد  تامین  مصرف،  بازار  به  نزدیکی 
خوشه های صنعتی و صنایع مکمل، امنیت پایدار و بهره مندی از 
تسهیالت متنوع مالی، ازجمله امکاناتی است که غالبا در مراکز 

کشور و یا شهرک های صنعتی شکل گرفته است.
دوران کوتاه مدیریت در مناطق آزاد

به دلیل مکان یابی نامناسب و ایجاد مناطق آزاد در نقاط مسکونی، 
عمال وظایف حاکمیتی بر مدیران عامل مناطق آزاد تحمیل شده 
در  مدیریت  کوتاه مدت  دوره های  به  توجه  با  دیگر  از سوی  است. 

مناطق آزاد، عمال اغلب مدیران مناطق نمی توانند به اصالح ساختاری 
و بنیادی منطقه خود فکر و متعاقبا برنامه ریزی نمایند و در نتیجه 
گرایش ایشان به طرح های بلندمدت مخصوصا در حوزه صنعت و 
صادرات بسیار اندک است. در مقابل برای ارائه بیالن کاری مناسب، 
افزایش درآمد و رضایتمندی مردم و تجار، به رونق ظاهری نظیر 
تفریحی،  اماکن  ساخت  مسافر،  همراه  کاالی  فروش  در  تسهیل 
برگزاری جشنواره و فروش زمین اکتفا نموده و توجهی به فلسفه 
مناطق آزاد و آثار سوء ناشی از این اقدامات بر اقتصاد کشور ندارند. 
اصوال تمرکز بر فعالیت های تجاری، زودبازده و دارای نمود بیشتری 

نسبت به فعالیت های تولیدی و صادراتی است .
مشکالت فعالیت های صنعتی و صادراتی در مناطق آزاد

با  موارد  برخی  در  آزاد،  مناطق  در  مستقر  تولیدکنندگان 
سخت گیری ها و مشکالت بیشتری جهت فعالیت های خود مواجه 
هستند. ریشه این مشکالت را می توان در عدم توانمندی و عدم 
ثبات مدیریتی، افزایش بروکراسی، تمایل به فعالیت های تجاری 

و تداخل وظایف و اختیارات در حوزه مناطق آزاد دانست.
واحدهای  مشکالت  از  برخی  شده،  انجام  بررسی های  بر اساس 
تاییدیه  اخذ  انرژی،  تامین  حوزه های  در  آزاد  مناطق  در  تولیدی 
اقالم  ترانزیت  پتروشیمی(،  )محصوالت  استاندارد  کارگروه 
تولیدی، واردات مواد اولیه، صادرات مجدد، تخصیص تسهیالت، 
موارد  برخی  در  مشکالت  این  دارد.  وجود  تضامین  و  اعتبارات 
موجب شده است تا کارخانه های فعال در مناطق آزاد، مواد اولیه 
و کاالی مورد نیاز خود را در محدوده مناطق آزاد ترخیص قطعی 
)پرداخت کامل حقوق ورودی( نمایند و تمایلی به بهره مندی از 

معافیت حقوق ورودی نداشته باشند .
به  آزاد  مناطق  ویژه  شرایط  دلیل  به  مشکالت،  این  از  برخی 
تعیین  آن  برای  معینی  راهکار  مقررات،  در  که  می آید   وجود 
نشده است؛ لذا نهادهای سرزمین اصلی نظیر گمرک و کارگروه 
استاندارد، به  منظور اجرای وظایف مربوطه و جلوگیری از وقوع 
تخلف، نظارت ها را تشدید نموده و این امر موجب بروز وقفه در 

فعالیت های صنعتی منطقه می شود.
به دلیل آنکه غالبا جهت واردات مواد اولیه )خارجی( و یا صادرات 
محصوالت تولیدی مناطق آزاد، از مسیر سرزمین اصلی استفاده 
می گردد و روش معینی به  منظور جلوگیری از تخلف و همچنین 
سهولت در فرآیندها پیش بینی نشده، در این میان تولیدکنندگان 
مورد  رویه های  انواع  شناسایی  لذا  می شوند.  متضرر  آزاد  مناطق 
بهینه که  فرآیند  ایجاد یک  و  آزاد  تولیدکنندگان در مناطق  نیاز 
نقش تمامی دستگاه ها در آن تشریح شده باشد، از اهمیت ویژه ای 

برخوردار بوده و جای خالی آن احساس می شود.
سند راهبردی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ، موانعی داخل و خارج 
از مناطق آزاد را به عنوان عامل موثر در صادرات اندک عنوان 
نموده است  . این سند موانع خارجی صادرت از مناطق آزاد را به 

ترتیب زیر برشمرده است:
  عدم برخورداری از یارانه انرژی

  عدم برخورداری از تسهیالت ریالی سامانه بهین یاب
  نبود مشوق های صادراتی

  نبود نهادهای پایه همچون بانک ارزی و یا نهادهای مالی 
بازار سرمایه در مناطق آزاد

ضمانت  صندوق  خدمات  و  تسهیالت  نیافتن  گسترش    
صادرات به مناطق آزاد

  عدم وجود شرکت های مدیریت صادرات در رابطه با بازاریابی 
محصوالت در بازارهای هدف

  افزایش هزینه های حمل  و نقل و خدمات وابسته
تبیین  عدم  به  را  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  موانع  می توان  لذا 
فرآیندهای تداخلی با سرزمین اصلی، عدم تکمیل زیرساخت مناسب 
و وابستگی درآمدی مناطق آزاد به واردات و فروش زمین، مانعی بر 
گسترش جذب سرمایه  مخصوصا در حوزه های تولید و صادرات برشمرد .

مناطق آزاد، فرصتی در جغرافیای محدود برای 
تمرین جهانی شدن در اقتصاد ایران

جهانی شدن در واقع بازتعریف جدیدی از نوع روابط بشری است 
که براساس آن متغیرهای زمانی و مکانی به عنوان عوامل ایجاد 
کننده هر نوع رابطه ای دستخوش تغییر ماهوی شده است. در این 
میان می توان به متغیرهایی همچون تحوالت صورت گرفته در 
تکنولوژی های ارتباطی و وسایل ارتباط جمعی و تغییرات صورت 
گرفته در وسایل حمل و نقل بین المللی میان قاره ای؛ اشاره کرد 
که براساس آن نخست مسائل و رخدادهای نقاط مختلف جهان 
افزایش  اثرگذار می باشد، در عین حال  نقاط جغرافیایی  بر دیگر 
از چند  ایمنی حمل و نقل کاال و مسافر میان قاره ها  سرعت و 
ماه به چند هفته و یا چند ساعت، تمامی ساز و کارهای روابط 
اقتصادی و سیاسی میان کشورها را دستخوش تغییر ساخته است.
براساس  را  بشری  تمدن  تحوالت  تقسیم بندی های  اگر 
و  ارتباطات؛  و  فناوری  انقالب  و  انقالب های کشاورزی صنعتی 
تمدن های  به  را  بشری  تمدن  تحوالت  تقسیم بندی  همچنین 
کنیم،  تقسیم بندی  مدرن  پست  یا  فرامدرن  و  مدرن  کالسیک، 
وجه مشترک این دو نوع تقسیم بندی، تغییر و تحوالت صورت 
گرفته در تکنولوژی های ارتباطات بشری است که برآمده از ابزار 
نوینی است که نوع روابط را نیز دستخوش تحول نموده است. به 
طور مثال در اقتصاد کشاورزی، نوع روابط کار براساس شیوه تولید 
غیرسوداگرانه ای است که فروش و بازاریابی محصوالت تولیدی 
را در شعاع جغرافیایی محدودی جستجو می کند؛ این شیوه تولید، 

نوع روابط کار و به ویژه بازاریابی متفاوتی را طلب می کند. 
در همین راستا در دوران انقالب دیجیتال و سایبری شدن جهان، 
دانش و صنعت مرز جغرافیایی و فرهنگ متمایزی ندارد و یک 
محصول در بستر اینترنت در نقاط مختلف جهان تولید می شود؛ 
الگویی که در این فضا می توان دلیل همه گیری ویروس کرونا، یا 
توجه من ایرانی به فالن بازیگر هالیوود یا بالیوود و یا حتی تاثیر 
قیمت  بر  عدن  خلیج  در  نفت  ترانزیت  در  امنیتی  مزاحمت های 
نفت و مراودات ایران با کشورهای غربی و خاورمیانه تحلیل نمود.

بی تردید یکی از مهم ترین مولفه های جهانی شدن، جهانی شدن 
اقتصاد است؛ به این معنا که کشورهای جهان اول برای کاستن 
از هزینه تولیدات خود در رقابت های جهانی و دستیابی سریع و 
به  اقدام  یا چندین کشور،  بازارهای یک کشور  به  تضمین شده 
ایجاد خطوط تولید کاالهای خود در کشورهای مقصد کاالهای 
خود نمودند. البته این سرمایه گذاری برای آنها دستاوردهایی چون 
درحال  یا  و  نیافته  توسعه  کشور های  وابستگی  و  ارتباط  تداوم 
توسعه را نیز به همراه داشت و برای کشورهای مقصد نیز جذب 
سرمایه گذار، اشتغال زایی و برون رفت از فضای ذهنی و اجتماعی 
ناشی از عقب ماندگی های گذشته را تداعی می کرد )برای مداقه 
بیشتر می توان به نظرات ساموئل هانتینگتون و ادبیات توسعه و 

توسعه نیافتگی توجه داشت(.
چون  دستاوردهایی  اقتصادی،  عرصه های  در  جهانی شدن  فرآیند 
جهانی شدن سرمایه و سرمایه گذاری، گسترش و تنوع بخشی به 
تکنولوژی های جدید تولید، افزایش آگاهی عمومی از فرصت ها و 
چالش های تولید و تجارت در سطح منطقه ای با نگاهی بین المللی و 
لزوم پذیرش رژیم های واحد همکاری های اقتصادی همراه با تضمین 

منابع و محصوالت تولیدی سرمایه گذار را الزامی نموده است.
در مسیر تطورات مفهوم جهانی شدن و مابه ازاء های آن می توان 
به نمونه سیاسی چون انقالب اسالمی ایران در اواخر قرن بیستم 
که سودای تغییرات در ساختار نظام بین الملل موجود با بهره گیری 
از ظرفیت های اندیشه ای اسالمی و شیعی در قالب صدور انقالب 
دنگ  اصالحی  نهضت  و  داشت  را  مستضعفان  از  حمایت  و 
شیائوپنگ که چند سال بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران، در 
جمهوری خلق چین، با هدف جذب سرمایه و سرمایه گذار اروپایی 
شکل گرفت؛ نام برد. اگر ایرانیان استقالل را در سیاست و عدم 
دخالت خارجی در امور داخلی خود تعریف کردند، چینی ها این معنا 
را در جذب سرمایه گذار خارجی و حضور در جریان های سرمایه ای 
جهان جستجو کردند؛ راهبردی که با جذب سرمایه گذاران چینی 
حضور  برای  عاملی  چینی  طرف  چراکه  شد،  آغاز  خارج نشین 
شرکت های بین المللی می شود. ماحصل این دو ریکرد تقابل های 
امریکایی در  با یکجانبه گرایی  ایران و چین  اقتصادی  سیاسی و 

اقتصاد و سیاست جهانی است.
در نتیجه چین از دهه هشتاد تا دهه اول قرن بیستم به کانونی 
یعنی  شدن  جهانی  مولفه های  مهم ترین  از  یکی  اجرای  برای 
بازاریابی  و  تولید  کار  و  ساز  و  فرآیند  اقتصاد،  شدن  جهانی 
که  کیست  و  شد  تبدیل  جهان  نقاط  دیگر  تولیدی  محصوالت 

نداند مناطق آزاد نقش محوری در این موفقیت داشته اند!
و اما مناطق آزاد ایران و جهانی شدن را می توان بر این اساس 
تبیین کرد که: اوال، کارکردها و کارویژه مناطق آزاد ظرف پنج دهه 
اخیر را باید جزء ادبیات همکاری های منطقه ای و منطقه گرایی در 
روندهای جهانی شدن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که بر اساس 
آن با عنایت به روند رو به گسترش نقش سازمان ها و نهادهای 
بین المللی در روابط اقتصادی داخلی و خارجی کشورها، دولت ها 
طی این مدت اقدام به تشکیل بلوک های منطقه ای با کشورهای 
همجوار به منظور گذار از کشورهای همسود به بلوک های همسو 
و  منطقه ای  رقابت های  در  را  خود  اقتصادی  جایگاه  تا  نمودند 

فرامنطقه ای حفظ نمایند.
ثانیا، از منظر قوانین )علی رغم عدم اجرای کامل و حذف برخی 
قوانین و مقررات(، مناطق آزاد ایران نزدیک ترین قوانین داخلی 
ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی است که باید تمام و کمال 
مورد  سیاسی  ذی نفوذ  افرادی  و  دولتی  نهادهای  همه  سوی  از 
احترام قرار گیرد، این ظرفیت را باید مورد توجه و تبلیغ قرار داد.

ثالثا، ویژگی هایی از مناطق آزاد ایران در چارچوب مصادیق جهانی 
تنوع  به  می توان  میان  آن  از  که  می باشند  تطبیق  قابل  شدن 
کشورهای  با  قومیتی  قرابت های  بودن  دارا  و  فرهنگی  و  قومی 
همسایه و نزدیکی مراکز تولید و پردازش کاال به مبادی ورودی 
و خروجی محصوالت تولیدی اشاره کرد. نکته متمایزی که در 
الگوی تولید ایرانی )به دلیل بعد مسافت چند صد کیلومتری میان 
مراکز تولید و مناطق ورود مواد اولیه و صدور کاالهای تولیدی( 
موجبات افزایش هزینه  قیمت تمام شده تولید و در نتیجه کاهش 

رقابت پذیری در بازارهای جهانی شده است.
حال  عین  در  و  متمرکز  مدیریت  برخالف  آزاد  مناطق  رابعا، 
ایران که  چند بخشی در اجرا و نظارت قانون در سرزمین اصلی 
به  خدمات  ارائه  اداری  بوروکراسی  و  فرآیند  بودن  طوالنی  به 
سرمایه گذاران منجر می شود، دارای مدیریتی واحد و متمرکز در 
یک سازمان می باشند )به ویژه طبق ماده 27 قانون( که مسیرهای 
تصمیم گیری و اجرا نه از تهران، بلکه در همان منطقه و با تکیه 

بر توانمندی های محلی و استانی شکل می گیرد.
خامسا، با توجه به بعد جغرافیایی با قطب های سیاسی و اقتصادی 
معاهدات  اجرای  برای  الگویی  را  آزاد  مناطق  می توان  داخلی، 
بر  عالوه  تا  داد،  قرار  کشور  خارجی  همکاری  توافق نامه های  و 
امکان  کوچک،  جغرافیایی  محدوده  در  دقیق تر  اجرای  قابلیت 
با کمترین  را  پدافند غیرعامل  الزامات  رعایت  و  دقیق تر  نظارت 

اثرات سوء، قابل احصاء  باشد.
سادسا، شرایط تحریمی کشور در دهه نود به جز وقفه ای کوتاه 
در دوره اجرای برجام، به سمت سخت و همه جانبه شدن حرکت 
از فرصت هایی که در  بهره برداری  با  باید  نتیجه  کرده است، در 
قالب اصول یازده و حتی ده و دوازده منشور اقتصاد مقاومتی از 
سوی رهبری تصریح شده و ظرفیتی که در مجلس یازدهم وجود 
با هم افزایی بخش خصوصی و سازمان های عامل مناطق  دارد، 
آزاد نسبت به برگزاری جلسات کاری مشترک به منظور برون رفت 
از شرایط تحریمی با تکیه بر مزیت های نسبی و رقابتی مناطق 
آزاد در مسیر گسترش همکاری ها با کشورهای همسایه دریایی و 

یا سرزمینی گام برداشت.
در پایان باید تصریح کرد، هنر ما در هدر دادن مزیت ها و تبدیل 
فرصت ها به تهدید است، باید از موقعیت جغرافیایی کشور که به 
آن مزیت های رقابتی قابل توجهی در عرصه ترانزیت کاال میان 
کشورهای هند، چین و روسیه با کشورهای اروپایی و کشورهای 
فوق به همراه ترکیه با شرق و جنوب آسیا اعطا نموده، استفاده 
کرد؛ باید پذیرفت که علی رغم همه تحدید و تهدیدات آمریکا و 
کشور های همسوی او در منطقه، می توان امتیازهای قابل توجهی 
در عرصه شکستن تحریم و تحقق فرصت ها و مزیت های متنوع 
موجود برای نسل کنونی و آینده به دست آورد؛ همان کاری که 
میرزا تقی خان امیرکبیر در معاهده ارزنه الروم در حدود صد و پنجاه 
سال قبل در تقابل و تعامل با ابرقدرت همسایه یعنی عثمانی برای 
ایران به دست آورد که مبنایی برای معاهده الجزایر و در نهایت 
محکومیت عراق بعثی در تجاوز و جنگ هشت ساله علیه ایران 

را فراهم ساخت .
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گزارش: 
 مجید صیادنورد -  کارشناس مناطق آزاد 

مرضیه حسینی

بررسی مزیت های مناطق آزاد در راستای جذب سرمایه های بین المللی:

مناطق آزاد پایلوت تعامالت منطقه ای ایران در بستر جهانی شدن
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تجاری- آزاد  مناطق  اداره   چگونگی  قانون  ماده 1  بر اساس 
مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصادی  ویژه   و  صنعتی 
سال 1372 ،  21شهریورماه  تاریخ  در  اسالمی  شورای  مجلس 
در  »تسریع  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  تشکیل  از  هدف 
انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه  اقتصادی، 
ایجاد اشتغال سالم و  افزایش درآمد عمومی،  سرمایه گذاری و 
مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی 
و منطقه ای، تولید و صادرات کاالها ی صنعتی و تبدیلی و ارائه  

خدمات عمومی« می باشد. 
مبتنی  بر هدف تاسیس مناطق آزاد، ایجاد مناطق آزاد به  منظور 
تسهیل در توسعه  اقتصادی و بهبود بازار کسب  و  کار همواره 
مورد توجه بوده است. از این رو، تامین نیازهای سرمایه گذاری 
در این مناطق به ویژه تامین زیرساخت های مالی بسیار ضروری 
و حائز اهمیت می باشد. لذا، در گام اول با  توجه به  شرایط کنونی 
ایاالت  ظالمانه   و  یکجانبه  غیرقانونی،  تحریم های  تحمیل  و 
متحده  آمریکا باید این مقوله   مهم را که مناطق آزاد با  توجه به 
قوانین و مقررات مربوط  به آن و ساختار و تشکیالت فعلی آن 
چگونه می توانند در تاب آوری، توسعه و شکوفایی اقتصادی خود 
مناطق و همچنین حوزه  تحت نفوذ آن که کل پهنای کشور 
جمهوری اسالمی ایران می باشد، تاثیر کارآمد و موثری داشته 

باشند؛ مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار گیرد. 

ضرورت اصالح و بازنگری برخی قوانین مناطق آزاد
و  ساختار  بازمهندسی  و  قوانین  برخی  بازنگری  و  اصالح 
اثرات تحریمی  به  منظور کاهش  آزاد  تشکیالت فعلی مناطق 
و افزایش تاب آوری مبتنی بر حمایت از تولید داخلی و صادرات 
و  بسیار ضروری  به کشورهای همسایه  ویژه  توجه  اولویت  با 
حائز اهمیت می باشد. شرایط تحریمی باعث شده است، نقش 
برنامه ریزان  برای  تحریمی  اثرات سوء  در کاهش  آزاد  مناطق 
پیش  بیش  از   کشور  اجرایی  و  قانون گذاری  دست اندرکاران  و 
مورد توجه قرار گیرد. از  آن  جایی  که در شرایط دشوار تحریمی 
امکان مبادالت اقتصادی روز به روز و کارآمد در سرزمین اصلی 
خصوصا  ساختارها،  تقویت  است؛  شده  پیچیده تر  و  سخت تر 
مالی،  تخصصی  نهادهای  توسعه   و  ایجاد  زیرساخت های 
سهولت  ایجاد  باعث  آزاد  مناطق  در  بیمه ای  و  سرمایه گذاری 
میزان  کاهش  آن  تبع  به  و  مالی  و  اقتصادی  مراودات  در 
ریسک پذیری این مناطق نسبت به سرزمین اصلی خواهد شد.

امروزه، کشورهای متفاوتی اعم از توسعه  یافته و درحال  توسعه 
برای دستیابی  آزاد تجاری-صنعتی  به ویژگی مناطق  با توجه 
به اهدافی نظیر توسعه  اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، 
فرصت های  ایجاد  نسبی،  مزیت های  و  برتری ها  از  استفاده 
از  ناشی  درآمدهای  افزایش  انسانی،  نیروی  تربیت  شغلی، 
توسعه   ملی،  اقتصاد  کارایی  افزایش  خدماتی،  فعالیت های 
منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، 

اقدام به ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی نموده اند. 
این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع سعی دارند که 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی را جذب و آن را در تولید کاالهای 
صادراتی مورد استفاده قرار داده و سپس با صادرات این کاالها 
ایجاد  نظیر  تجارت،  و  مثبت صادرات  مزایای  و  آثار  از  را  کشور 

اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه  منطقه ای و... برخوردار نمایند. 

نقش بی بدیل مناطق آزاد در توسعه اقتصادی
مناطق  آیا  که  است  این  می شود،  مطرح  اینجا  در  که  سؤالی 
آثار مثبتی در توسعه  کشورهای درحال  توسعه  آزاد توانسته اند 
داشته باشند؟ در پاسخ باید تصریح کرد؛ مناطق آزاد به منزله  
مطرح  اخیر  دهه   چند  در  صنعتی  و  اقتصادی  توسعه   ابزار 
با موفقیت های  اکثر کشورها  ابزار در  این  به کارگیری  شده اند. 
در سطح  پیوسته  حرکتی  عنوان  به   و  بوده  همراه  چشمگیری 
اجتماعی  و  اقتصادی  عقب ماندگی های  جبران  برای  ملی 

سازمان داده شده اند.
مناطق آزاد با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع و همچنین 
توسعه  زیرساخت های مدرِن بهره گیری از فرصت های بی شمار 
موجود در بازارهای پولی، مالی و بانکداری سعی دارند تا توان 
و  داخلی  سرمایه گذاران  سرمایه   و  تخصصی  تجربی،  علمی، 
مورد  صادراتی  کاالهای  تولید  در  را  آنها  و  جذب  را  خارجی 
استفاده قرار دهند و سپس با صادرات این کاالها، کشور را از 
آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت، نظیر ایجاد اشتغال، رشد 

و توسعه  اقتصادی برخوردار نمایند.
طی دو دهه  گذشته به  دلیل اعمال فشارها، محدودیت  ها و خصوصا 
اعمال تحریم های ظالمانه  بین المللی، کشورمان به  طور متناوب 
با تغییرات شدید قیمت ارز مواجه بوده است. در چنین شرایطی، 
مدیریت هوشمندانه  ظرفیت ها و توانمندی های مناطق آزاد می تواند 

ما را از شرایط بحرانی ناشی از این تالطمات خارج کند. 
قوانین و مقررات ویژه در مناطق آزاد می تواند فرصتی مناسب 
و  اقتصادی  رکود  باشد.  کشور  کالن  اقتصاد  به  کمک  برای 
تنش هایی که در بازار ارز ایجاد می شود، با بهره گیری دقیق و 
هوشمندانه از ویژگی های بی بدیل مناطق آزاد می تواند براساس 
نوسانات  نماید.  کمک  کشور  کل  به  ویژه  مقررات  همین 
لحظه ای قیمت ارز و همچنین یکسان سازی قوانین در مناطق 
آزاد با سرزمین اصلی درد مشترک همه  سرمایه گذاران، کسبه، 

تجار و بازرگانان فعال در مناطق آزاد می باشد. 
با خروج  نیز همانند سرزمین اصلی  آزاد کشور  فعالیت مناطق 
غیرقانونی ایاالت متحده از توافق نامه برجام و اعاده  یک جانبه 
قرار  اقتصادی  نوسانات  تاثیر  تحت   شدت  به  تحریم ها  مجدد 
گرفته است. با این حال، رفع موانع قانونی و افزایش اختیارات 
از  ناشی  سوء  اثرات  کاهش  به  می تواند  تنها  نه   مناطق  این 
تشدید تحریم ها در این مناطق منتهی شود؛ بلکه می تواند نقش 
مهم تری را در مدیریت بهینه  منابع اقتصادی کشور در شرایط 

تحریمی ایفا نمایند. 
در  آزاد  مناطق  که  مهمی  ویژگی های  به  توجه  با  همچنین 
قیمت تمام شده  کاال دارند، این مناطق بستری مناسب به  منظور 
تولیدات  رویکرد  با  بازارهای جهانی  به  داخلی  تولیدات  عرضه  
باکیفیِت داخلی هستند. به این معنا که بسیاری از تولیداتی که 
در مناطق آزاد انجام می شود، از دو ویژگی مهم بخشودگی های 

اولیه،  مواد  ورود  برای  گمرکی  تعرفه های  همچنین  و  مالیاتی 
ماشین آالت و تجهیزات، بهره می برند. این عوامل، قیمت تولید 
و هزینه  سرمایه  ثابت را در مناطق آزاد کاهش می دهد و این 
مهم در قیمت تمام شده  محصوالت نهایی قطعا اثرگذار است. 
بنابراین، از این منظر فضای فعلی مناطق آزاد حتما باید مورد 

توجه جدی تری قرار گیرند. 

موانع مناطق آزاد در جهت استفاده از مزیت ها
برای استفاده از مزیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد، موانعی در 
این مناطق وجود دارد؛ وقت آن رسیده است که این مشکالت 

و موانع را به  صورت جدی مورد مداقه  نظر قرار دهیم. 
در  آزاد  مناطق  ویژه   جایگاه  و  تحریم ها  تشدید  به  عنایت  با 
حوزه  تولید و تحرک اقتصادی و کمک به کاهش هزینه  مبادله 
و قیمت تمام شده  کاال، این مناطق ظرفیت قانونی و پتانسیل 
بسیار باالیی دارند. ضروری است؛ عاجالنه و به صورت کامال 
تخصصی و کارشناسی به این موضوعات پرداخته شود تا فرآیند 

تولید را در مناطق آزاد حمایت و تقویت نماییم. 
از آنجایی  که، دبیرخانه  شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
در تعامل مداوم با همتایان خارجی خود و همچنین از اعضای 
فموزا یا فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  است؛ 
ضرورت دارد، ضمن استفاده از تجربه و دستاوردهای بین المللی 
ازجمله تصویب، اصالح و روزآمدسازی قوانین و مقررات مرتبط 
با حفظ رویکردهای ملی، جهانی بیندیشیم. بر همین  اساس؛ ما 
است؛  بازار  اقتصاد  پویایی  را که الزمه ی  آزادی هایی  باید  نیز 
نمی کنیم،  ایجاد  را  تغییرات  این  وقتی  طبیعتا  کنیم.  رعایت 
جنس و کارکرد مناطق آزاد ما با جنس و کارکرد مناطق آزاد 
با  را  خود  نمی توانیم  دیگر  آن وقت  و  شد  خواهد  متفاوت  دنیا 
مناطق آزاد دیگری که به  عنوان رقیب مطرح می باشند، مقایسه 
و مطرح کنیم؛ چراکه ما آن آزادی ها، اختیارات و انعطاف هایی 
از  دارند؛  خود  اصلی  سرزمین  به  نسبت  آزاد  مناطق  دیگر  که 
مناطق آزاد خود سلب کرده  و آنها را در سپهر رقابت های شدید 
اقتصادی بی بال  و  پر به رقابت با رقبای تا بُن دندان  مجهزشان، 
کالن،  اقتصاد  مقوله   به  نگرش  تصحیح  البته،  فرستاده ایم. 
توجه به واقعیات ساختاری و لحاظ شدن متغیرهای مربوط به 
و  برجسته  نقش  بی گمان  این  راستا،  در  سیاسی  اقتصاد  حوزه  

تعیین کننده ای دارد.
فشارهای  برخی  تشدید  دلیل  به   که  کنیم  فرض  اگر  حتی 
سال های  طی  که  خارجی  سرمایه گذاران  بین المللی،  سیاسی 
اخیر اشتیاق چندانی برای مشارکت در طرح های بزرگ صنعتی 
در مناطق آزاد کشور از خود نشان نداده اند یا به هر دلیل دیگر 
سلب انگیزه شده اند؛ باز هم می توان با همگرایی درونی برای 
تولید محصوالت  افزایش  و  بی شمار  ایجاد فرصت های شغلی 

استراتژیک در این مناطق گام برداشت. 
بنابراین، بدون فوت وقت و در تجلی اراده ملی برای پشت سر 
گذاشتن رکود آزار دهنده  حاکم بر بخش های مختلف اقتصادی 
کشور و بازگشت امید و اعتماد به قاطبه  جامعه، با در نظر داشتن 
مزیت های موجود در مناطق آزاد، ارکان حاکمیت ازجمله دولت، 
این  بازپویایی  زمینه   باید  حاکمیتی،  نهادهای  سایر  و  مجلس 

مناطق را فراهم سازند. 
در  خود  قانونی  نقش  ایفای  با  حاکمیت  ارکان  است،  الزم 
خصوصا  نرم افزاری،  و  سخت افزاری  زیر ساخت ها ی  تکمیل 
مالی  منابع  مدیریت  و  تجهیز  تامین،  زیرساختی  توسعه  شبکه  
و  اموال  مدیریت  و  مولدسازی  احصاء،  شناسایی،  همچنین  و 
خواهیم  این صورت،  در  کنند.  تسریع  آزاد  مناطق  دارایی های 
دید که چگونه با اوج گیری فعالیت ها، ضمن ایجاد زمینه  اشتغال 
و  شبکه  تقویت  کار،  جویندگان  از  عظیمی  خیل  برای  پایدار 
و  راکد  سرمایه های  تزریق  کالن،  و  خرد  صنعتی  خوشه های 
یا سرگردان در بخش های مولد از طریق مشوق ها و همچنین 
فرهنگ سازی برای مشارکت عمومی در بالندگی اقتصادی، با 
صادرات محصوالت تولید شده؛ ارز مورد نیاز برای گردش مالی 

در شبکه  بین المللی نیز تامین خواهد شد. 

 برون رفت از هزارتوی تحریم ها
 با بهره گیری از مناطق آزاد

وضعیت موجود رکود در کشور می تواند آثار و پیامدهای بسیار 
از  استفاده  بنابراین،  کند.  ایجاد  در بخش های مختلف  مخرب 
و  معیارها  واجد  زیادی  حدود  تا  که  آزاد  مناطق  ظرفیت های 
برای  اولویت ها  مهم ترین  از  هستند،  نیاز  مورد  زیر ساخت های 
بدون  می شود.  محسوب  تحریم ها  هزارتوی  از  برون رفت 
تردید، در این مسیر نیز چالش هایی وجود دارد که با استقامت، 
به  قطعی  و  قلبی  یقین  و  باور  عالمانه،  و  دقیق  برنامه ریزی 

به کارگیری  و  تعامل  کشور،  داخل  در  موجود  ظرفیت های 
غیرجانبدارانه  نقطه نظرات همه  دلسوزان، خبرگان، کارشناسان 
و متخصصان حوزه های پولی، مالی و اقتصادی و توجه خاص 
به منافع و مصالح ملی؛ کنار زدن آنها از مسیر پیشرفت و تعالی 

اقتصادی چندان دشوار و دور از ذهن نخواهد بود. 
از ۹درصد ذخایر  اختیار داشتن بیش  با وجود در  ایران  اقتصاد 
نفتی و 1۸درصد از ذخایر گازی جهان و همچنین برخورداری 
و  نفتی  ذخایر  به  وابسته  اقتصادی  به  معدنی؛  منابع سرشار  از 
معدنی تبدیل شده است که نه تنها قابل انتقاد است، بلکه پاشنه  
دلیل،  به همین  به حساب می آید. درست  ایران  اقتصاد  آشیل 
اهمیت اتخاذ و تحقق هرچه سریع تر سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری در تحقق اقتصاد پایدار 

بدون اتّکا به نفت بیش از پیش هویدا می شود. 
و  ادامه  در  که  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  به  توجه  با 
کلی  سیاست های  خصوصا  و  گذشته  سیاست های  تکمیل 
اصل ۴۴ قانون اساسی ابالغ شده است و راهبرد حرکت صحیح 
اقتصاد کشور را ترسیم نموده است؛ نقش کلیدی مناطق آزاد در 

تحقق بخش اعظم ابالغیه معظمُ له قابل تامل است.
مناطق آزاد ایران با بهره گیری از قوانین به روز و الگوگیری از 
فرآیندها و تجارب تجارت آزاد در سایر مناطق آزاد کشورهای 
توسعه یافته، زمینه های بسیار مناسبی برای جذب سرمایه های 
اقتصادی  رکود  با  مواجه  کشورهای  حتی  و  داخلی  سرگردان 
گرفتن  نظر  در  با  است،  امید  می باشند.  دارا  دنیا  سراسر  در  را 
را  اقتصادی  رهبری که حل مشکالت  معظم  مقام  فرمایشات 
در درجه  اول در گروی اعتقاد قلبی مسئوالن به حل مشکالت 
با الگوپذیری از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی بیان  کشور 
فرمودند؛ عمیقا باور کنیم که مشکالت اقتصادی کشور با تکیه 
بر ظرفیت های فراوان داخل کشور قابل حل است و نسخه های 
نظیر  دیگر،  عرصه های  در  نه  و  اقتصاد  زمینه   در  نه  غربی 

جمعیت، حاّلل مسائل و دشواری های کشور نیستند. 
اهمیت این رویکرد به ویژه در ایام کنونی که رقابت های انتخاباتی 
به  می شود؛  ایران  بازار  در  اقتصادی  تالطم های  باعث  آمریکا 
خوبی روشن می گردد. تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا، 
آموزه بسیار مهمی برای اقتصاد سیاسی ایران داشته است؛ ایران 
واقعیت  است.  خویش  اقتصاد  بنیان های  بومی سازی  از  ناگزیر 
از  باورهای غلط رایج در میان بخشی  از  این است که جدای 
آمریکایی،  نامزدهای  از  کدام  هر  پیروزی  یا  شکست  جامعه، 
اثر تعیین کننده ای در اقتصاد ایران نخواهد داشت. هرچند رفع 
ایران  اقتصاد  در  اقتصادی  گشایش های  به  می تواند  تحریم ها 
منجر شود؛ اما بدون بومی سازِی امنیت اقتصادی، اقتصاد ایران 
از  هیچ گاه  تحریم ها  مجدد  بازگشت  احتمالی  تهدید  سایه   در 

صفت »باثبات« برخوردار نخواهد شد. 
تجربه   فعالیت موفق سازمان های مناطق آزاد در سایر کشورها 
نشان می دهد این سازمان ها نظر به چابکی و رهایی از برخی 
دریچه  توانسته اند  اصلی،  سرزمین  تعرفه ای  و  مالیاتی  موانع 
اقتصادی  ثبات  و  گشوده  آزاد  بازارهای  سوی  به  موفقی 
قابل توجهی به دست آورند. این مهم، به ویژه برای کشور ایران 
به  موفق  تاکنون  آمریکا،  دولت  ناتمام  خباثت های  به دلیل  که 
همان  حکم  است،  نشده  تجارت  جهانی  سازمان  در  عضویت 
دریچه ای را خواهد داشت که با بسته بودن درها و پنجره های 
رسمی ورود به اقتصاد آزاد جهانی، امکان بازیگری در اقتصاد 
جهانی را فراهم خواهد نمود. در بلندمدت این بازیگری متضمن 

ثبات اقتصادی ایران خواهد شد .

 مناطق آزاد، کلید طالیی
 توسعه  اقتصادی ایران بدون نفت

برون رفت از وابستگی اقتصاد ایران به نفت و افزایش تولید ملی 
و صادرات غیرنفتی و اتّکا به درآمدهای پایدار و در نتیجه، فائق 
آمدن بر بحران های مالی، اقتصادی و سیاسی و تحقق اقتصاد 
متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا 
و پیشرو؛ هدف اصلی سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
دوران  در  موفقیت  کسب  و  اقتصاد  تاب آوری  افزایش  برای 

تحریم و پساتحریم است. 
با نگاه کلی به این سیاست ها و لمس و درک وضعیت نامناسب 
اقتصاد  وابستگِی  طوالنی  سابقه   در  ریشه  که  کشور  اقتصاد 
ملی به نفت دارد، می توان به این نتیجه رسید که مناطق آزاد 
کلید طالیی توسعه  اقتصادی ایراِن بدون نفت هستند. توسعه  
و  مقررات  تسهیل  دانش بنیان،  اقتصاد  پیشتازی  کارآفرینی، 
گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات تجارت خارجی و 
ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری برای 
پیوند های  تنوع بخشی  جدید،  بازارهای  شکل دهی  صادرات، 

برای  منطقه  کشورهای  به  ویژه  کشورها،  سایر  با  اقتصادی 
ثمرات  ازجمله  کاالها  صادرات  از  هدفمند  همه جانبه    حمایت 

کارکرد موفق مناطق آزاد خواهد بود. 
در این راستا، تاکید بند یازدهم این سیاست ها مبنی بر »توسعه  
حوزه  عمل مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی کشور به منظور انتقال 
فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و 
خدمات و تامین نیازهای ضروری و تجهیز و تامین منابع مالی 
از بازار سرمایه  کشور«؛ اهمیت بهره گیری و تقویت شرکت های 
سرمایه گذاری و توسعه  مستقر در مناطق آزاد را آشکار می سازد.

برای این منظور، اصالح ساختار سازمانی و مالی این شرکت ها 
و تبدیل آنها به شرکت های تخصصی سهامی عام تحت نظارت 
سازمان بورس و اوراق بهادار کشور ضروری است. این مهم به 
تعامل موثرتر و حرفه ای تر شرکت های سرمایه گذاری و توسعه 
پولی،  بازارهای  در  حاضر  نهادهای  همه   با  آزاد کشور  مناطق 
مالی و بانکداری کشور، اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی 
کمک شایانی کرده و با توجه به وجود نقدینگی کالن در کشور 
سپس  و  آزاد  مناطق  به  نقدینگی  جریان  هدایت  به  می تواند 
صنایع  زیرساخت های  تقویت  به  منظور  منابع  این  از  استفاده 

تولیدی در مناطق آزاد و خارج آن منتهی  شود.
و  به کارگیری  مهم؛  این  تحقق  منظور  به   پیشنهادی   راهکار 
توان متخصصان، صاحب نظران و مشاوران متعهد،  از  استفاده 
مجرب و متخصص در حوزه های حقوقی )داخلی و بین المللی(، 
عملی،  فکری،  بازوی  عنوان  به   سرمایه  بازار  و  مالی  تامین 
اجرایی و نیز رابط بین  نهادهای مالی در بازار سرمایه و مناطق 

آزاد است.

جذب سرمایه در مناطق آزاد از مسیر گردشگران 
فوق العاده    مزیت های  از  دیگر  یکی  گردشگری  صنعت  مقوله  
رأس  در  اخیر  سالیان  در  خوشبختانه  که  می باشد  آزاد  مناطق 
اولویت های برنامه ریزان و مدیران اجرایی کشور جایگاه ویژه ای 
یافته است؛ هر چند که در حال حاضر با همه گیری )پاندمی( 
غیر قابل  پیش بینی کرونا مواجه هستیم، اما شاهد اقدامات بسیار 
ارزشمندی در سالیان اخیر که بیشترین سهم آن در مناطق آزاد 

توسط بخش خصوصی صورت گرفته است، بوده ایم. 
قطعا، شرایط بعد از همه گیری )پاندومی( کرونا موجب تقویت 
برنامه ریزی  نظام  در  جایگاه صنعت گردشگری  پیش  بیش  از 
توجه  با  بین،  این  در  شد.  خواهد  کشور  اقتصادی  و  اجتماعی 
متحمل  کرونا  از  صنعت  از  بخش  این  که  شدیدی  آسیب  به 
و  سرمایه گذاران  دست اندرکاران،  از  حمایت  لزوم  است،  شده 
کارگزاران این صنعت به  منظور تقویت تاب آوری ایشان برای 

گذار از این بحران ضروری است. 
صنعت گردشگری و ظرفیت های نهفته در آن می تواند، نقشی 
اساسی در پیشرانی توسعه  همه جانبه  مناطق آزاد و به تبع آن 
سرزمین اصلی ایفا نماید. بر اساس تقسیم بندی سازمان جهانی 
جهان گردی ملل متحد )UNWTO( فعالیت های گردشگری 
ورزشی  و  مذهبی  تجاری،  طبیعی،  فرهنگی،  دسته های:  به 
تقسیم می شوند. مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران به  دلیل 
تنوع استقرار در نقاط مختلف کشور و همچنین برخوردار بودن 
اجتماعی،  مذهبی،  فرهنگی،  تاریخی،  طبیعی،  جاذبه های  از 
چند جانبه  کالن  توسعه   رویکرد  با  و ...  اقتصادی  و  تجاری 
می توانند نقش بسزایی در این حوزه مبتنی بر ایجاد فضای امن 
به  لحاظ اجتماعی و اقتصادی برای گردشگران داخلی و خارجی 
ایجاد نمایند و ماحصل آن قطعا تغییر نگرش گردشگران داخلی 
به  منظور  مناطق  این  به  و خارجی و جذب و هدایت سرمایه 

خنثی نمودن اثرات و تبلیغات سوء تحریمی خواهد بود.
به  دنبال  ایران  اقتصاد  امروزه  در جمع بندی معروض می دارد؛ 
قانون  تصویب  با  سال 1372  در  که  است  نسخه ای  همان 
اقتصادی  ویژه   و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره   چگونگی 
ایران، پیچیده شده است. تسریع در تحقق  جمهوری اسالمی 
کوتاه مدت  در  می تواند  تنها  نه  مناطق،  این  تاسیس  اهداف 
بلندمدت  در  بلکه  منجر شود،  اثرات سوء  تحریمی  کاهش  به 
می تواند به توسعه  همه جانبه  اقتصاد کشور منتهی شود. این مهم 
زمانی قابل تحقق است که رفع تمامی موانع قانونی، ساختاری 
و اجرایی سازمان های مناطق آزاد مورد اهتمام همه  نهادهای 
حاکمیتی قرار گیرد. در این صورت، مناطق آزاد خواهند توانست 
در برهه حساس کنونی که بی شباهت به جنگی تمام عیار علیه 

ملت شریف ایران نیست؛ نقشی تاریخی ایفا نمایند. 
به  دیگر سخن؛ »در این جنگ اقتصادی غیرقانونی و ظالمانه  
به  عنوان  آزاد  مناطق  ایران،  کشور  و  ملّت  علیه  همه جانبه 
سربازان خط مقدم می توانند پشتیبانی های الزم را برای سایر 

ارکان نظام مقّدس جمهوری اسالمی ایران ایفا نمایند «.

رضا باقری نژاد، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه  قشم:

مناطق آزاد خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی تحمیلی



اخبار منطقه آزاد اروند

صنایع  و  فرهنگی  میراث  گردشگری،  توسعه  مدیر 
واگــذاری  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  دستی 
قرارداد  عقد  با  صغیر  اروند  گردشگری  مجــموعه 

جدید به غرفه داران قبلی، خبر داد.
اینکه مجموعه تفریحی  بر  تاکید  با  محسن قنبری 
شهروندان  رفاه  جهت  که  صغیر  اروند  گردشگری 
شده  ساحل سازی  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  توسط 
و  نگهداری  در  غیراصولی  مدیریت  دلیل  به  بود، 
شده  تبدیل  نا مناسب  محلی  به  هم اکنون  کاربری 
این  بهره بردار  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  است، 
نگهداری  خوبی  به  شده  ایجاد  تاسیسات  از  پروژه 
معماری  و  واگذاری  جانمایی،  با  غرفه ها  و  نکرده 
باعث  امر  همین  و  کردند  دریافت  مجوز  نامناسب 
بهم ریختگی در ساحل اروند صغیر و موجب ناامنی 

و نارضایتی عمومی شد.
آمده،  پیش  به شرایط  توجه  با  افزود:  ادامه  در  وی 
را  مذکور  اراضی  مجددا  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
پس گرفته و در نظر دارد با رعایت اصول شهرسازی 
مشخص  حدفاصلی  در  را  غرفه ها  گردشگری  و 
غرفه داران  با  جدید  قراردادی  عقد  طی  و  جانمایی 
ایجاد  منطقه  مردم  برای  را  مناسبی  محیط  قبلی، 

کند.
قنبری تصریح کرد: در همین راستا سازمان منطقه 
این غرفه ها را جهت  انشعاب آب و برق  اروند  آزاد 
ایجاد روشنایی و تامین آب در دستورکار خود قرار 

داده است.
صنایع  و  فرهنگی  میراث  گردشگری،  توسعه  مدیر 
نحوه  درخصوص  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  دستی 
توضیح  غرفه داران،  توسط  جدید  قرارداد  عقد 
صرفا  نمی شود؛  انجام  جدیدی  جانمایی  هیچ  داد: 
باید  آنها  و  شد  خواهد  بسته  قرارداد  قبلی  افراد  با 
درخواستشان را به پیوست قرارداد قبلی به مدیریت 

سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند ارائه دهند.
از  مدیریت سرمایه گذاری پس  ادامه گفت:  در  وی 
به  سازمان  اصول  درخواست، طبق  تایید  و  بررسی 
مدیریت شهرسازی ارجاع می دهد و پس از جانمایی 
و تحویل زمین، مدیریت سرمایه گذاری طبق موازین 

و اصول جدید اقدام به عقد قرارداد، می نماید.
قنبری ضمن اشاره به این موضوع که هر غرفه داری 
با سازمان وارد قرارداد شود برای دریافت تسهیالت 
صد میلیون تومانی کم بهره به بانک معرفی خواهد 
کردن  طی  از  بعد  غرفه داران  داشت:  اظهار  شد، 
تاسیسات  مجوز  می توانند  شده،  مشخص  مراحل 
گردشگری را از این مدیریت دریافت و از معافیت ها 

و سایر امتیازات نیز بهره مند شوند.
صنایع  و  فرهنگی  میراث  گردشگری،  توسعه  مدیر 
دستی سازمان منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان 
این منطقه مستقر شده  کرد: حراست هم اکنون در 
ضمن  شد؛  خواهد  بیشتر  فعالیت شان  آینده  در  و 
اینکه جمع آوری زباله ها و ساخت سرویس بهداشتی 
عمومی نیز برعهده سازمان منطقه آزاد اروند خواهد 

بود.

واگذاری مجموعه 
 گردشگری اروند صغیر 

طبق قرارداد جدید

مدیر توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 
دستی سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی انجام شد:

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
توسعه  سند  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
صادرات منطقه آزاد اروند با بهره گیری از اسناد 
باالدستی ازجمله سند چشم انداز ۲۰ساله کشور 
و برنامه های توسعه و سیاست های کلی اقتصاد 
توسعه  سند  و  آزاد  مناطق  مقررات  و  مقاومتی 
صادرات  توسعه  سند  کنار  در  کشور  صادرات 

مناطق آزاد تهیه و در حال نهایی شدن است.
کلی  چارچوب  کرد:  اظهار  موسوی  سیدعلی 
این سند در سه بخش تحلیل وضعیت موجود، 
بررسی بازارهای خارجی همجوار و راهبردهای 
بیان  با  نهایت  در  که  است  صادرات  توسعه 
بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه های 
نسبت به تعیین مسیر توسعه صادرات در منطقه 
آزاد اروند از بندر خشک شلمچه، بندر آبی آبادان 

و خرمشهر را طراحی می کند.
وی در ادامه افزود: در این سند ضمن بررسی، 
وضع قبل، موجود و آینده را نیز ترسیم کردیم 
خود  کاالیی  توانمندی های  روی  بتوانیم  که 
صنایع  و  خرما  شیالت،  بخش  در  به خصوص 
پایین دستی پتروشیمی، صنایع فلزی و شیمیایی 
و پلیمری و همچنین غذایی، بهداشتی و دارویی، 

به نقطه عطفی در منطقه آزاد اروند برسیم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
تکیه  کرد:  تصریح  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
بازرگانی،  اتاق های  بحث  سند  این  بر  اصلی 
صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون خرمشهر 
و آبادان است که محور اصلی بخش خصوصی 
بازرگانان،  صادرکنندگان،  اقتصادی،  فعاالن  و 

تجار و صنعتگران صادرات گرا هستند.
رابطه  در  سند  این  در  داشت:  اظهار  موسوی 
و  شلمچه  مرز  در  صادراتی  زیرساخت های  با 
دنبال  به  و  بحث شده  و خرمشهر  آبادان  بنادر 
به  اروند  آزاد  منطقه  بتوانیم  که  هستیم  این 
و حمل  لجستیکی  زیرساخت های  داشتن  دلیل 
پایانه های  راه آهن،  فرودگاه،  اسکله،  نقل،  و 
روباز،  و  انبارهای سرپوشیده  بارانداز،  صادراتی، 
سردخانه و با توجه به این ظرفیت ها برای ایجاد 
شمال  شمال،  به  جنوب  صادراتی  کریدورهای 
به  جنوب  و  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  به 
کشورهای CIS  به عنوان شرکای تجاری به هم 

اتصال دهیم.
منطقه  هستیم  این  دنبال  به  اینکه  بیان  با  وی 
ژئوپلوتیکی  و  قانونی  ظرفیت های  از  اروند  آزاد 
خوبی برخوردار شود، گفت: به دنبال این هستیم 
که منطقه آزاد اروند ضمن داشتن زیرساخت های 
لجستیکی با استانداردهای جهانی و توانمندی های 
بومی، قطب تولید و صادرات کاالهای واسطه ای و 
نهایی با تکیه بر فناوری در بین مناطق آزاد باشد و 
دروازه صادرات تولیدی داخل و صادرات مجدد و 
ترانزیت کاال به سایر کشورها مخصوصا کشورهای 
تجاری  شریک  بزرگترین  و  فارس  خلیج  حوزه 

کشور که عراق است را داشته باشیم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
مهم ترین  از  یکی  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان 

صادرات  توسعه  را  منطقه  این  ماموریت های 
مجدد و ترانزیت بیان کرد و اذعان داشت: ضمن 
واحدهای  در  صادراتی  رویکرد  کردن  نهادینه 
روان سازی  تولیدی، کاهش تصدی گری جهت 
حداکثری  برون سپاری،  صادرکنندگان  فعالیت  
سازنده  تعامل  همچنین  و  منطقه  در  فعالیت ها 
با نهادهای موثر و تشکل ها خصوصا اتاق های 
صدد  در  اصناف،  اتاق  و  تعاون  اتاق  بازرگانی، 

هستیم تا بتوان در امر صادرات تسهیل شود.
از  صادراتی  جذابیت های  داد:  ادامه  موسوی 
ازجمله  صادراتی  مشوق های  ایجاد  طریق 
اعزام  نقل،  و  حمل  نمایشگاهی،  یارانه های 
آموزش های  تجاری،  هیات های  پذیرش  و 
ایجاد  جهت  تسهیالت  پرداخت  و  کاربردی 
تاسیسات حمل و نقل ازجمله برنامه هایی که در 

سند توسعه صادرات دیده شده است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند یکی از راهکاری سند 
ترمینال  کارگو  راه اندازی  را  صادرات  توسعه 
طریق  از  صادراتی  کاالهای  حمل  و  ارسال  و 
خطوط هوایی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه با 
توافقات انجام شده با شرکت هواپیمایی کارون، 
صادرات و ارسال کاال از طریق خطوط هوایی 
مطلوبی  نتایج  به  زمینه  این  در  آبادان  فرودگاه 

رسیدیم.

رشد ۹۳درصدی صدور مجوز 
واحدهای صنعتی در منطقه آزاد اروند

همچنین، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب 
گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و 
واحدهای  تاسیس  مجوز  ۳۲فقره  گذشته  سال 
در  که  بوده  تمدید  و  توسعه  طرح  صنعتی، 

مجموع ۹۳درصد رشد نشان می دهد.
ماهه  شش  در  داشت:  اظهار  موسوی  سیدعلی 
جهت  تاسیس  جواز  صدور  ۲۵فقره  امسال  اول 
واحدهای صنعتی داشتیم که در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته که ۱۴فقره بود ۸۸درصد رشد 

نشان می دهد.
توسعه  طرح  صدور  مدت  این  در  افزود:  وی 
مشابه  مدت  در  که  حالی  در  داشتیم  ۱۳فقره 
نیز  این  و  بود  واحد  هشت  تعداد  این  سال ۹۸ 

رشد ۶۲درصد رشد داشته است.
سال  در  شده  تمدید  جوازهای  تعداد  موسوی 
جاری ۲۴واحد بیان کرد و گفت: جوازهای تمدید 
شده در۶ماهه نخست سال جاری ۲۴واحد بوده 
با مدت مشابه سال گذشته که  مقایسه  در  که 

۱۰واحد بوده، ۱۴۰درصد افزایش داشته است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
خاطرنشان  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
کرد: این جوازهای تاسیس و طرح توسعه بیشتر 
در ایجاد واحدهای صنایع پایین دستی پتروشیمی، 
پلیمری، معدنی و  انرژی، صنایع غذایی،  نفت و 
فوالدی بوده است که مجموع آنها ۶۲فقره عنوان 

شده است.

رشد ۱۵۵درصدی صادرات کاال از 
منطقه آزاد اروند

وی همچنین گفت: صادرات کاال از مرز تجاری 
شلمچه، بنادر آبادان و خرمشهر به ۶۰۰میلیون 
مشابه سال  با مدت  مقایسه  در  که  رسید  دالر 

گذشته، ۱۵۵درصد رشد نشان می دهد.
موسوی اظهار داشت: به رغم همه محدودیت ها 
مرز  سال ۹۹  شهریور  و  مرداد  تیر،  ماه های  در 
بندر  فعالیت  ۶ماه  کنار  در  شلمچه  تجاری 
خرمشهر ۶۰۰میلیون دالر صادرات غیرنفتی به 
کشور عراق داشته که در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته ۱۵۵درصد رشد نشان می دهد.
مرز  تعطیلی  چهارماه  مدت  این  در  افزود:  وی 
اروند  آزاد  منطقه  در  صادرات  شلمچه،  تجاری 
بنادر  کردن  جایگزین  طریق  از  و  نشد  تعطیل 
آبی آبادان و خرمشهر، صادرات به کشور عراق 
قطع نشد، اما در این مدت، تعطیلی مرز تجاری 

شلمچه بر عملکرد ما نیز تاثیر داشته است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند گفت: عملکرد صادراتی 
کاالهای غیرنفتی از منطقه آزاد اروند به کشور 
عراق در ۶ماهه اول سال ۹۹ در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته، مسلما همانند سایر مرزها 
با شیوع ویروس کرونا، مرز تجاری شلمچه به 
عنوان مجهزترین بندر خشک صادرات ایران نیز 

به مدت چهار ماه تعطیل شد.
موسوی با بیان اینکه آغاز مجدد تبادل تجاری 

سرگیری  از  باعث  عراق  و  ایران  کشور  بین 
و  تخلیه  کارگران  و  لجستیکی  شرکت های 
بارگیری و حمل نقل شد، تصریح کرد: سازمان 
حاکمیتی  نقش  به  توجه  با  اروند  آزاد  منطقه 
خود، زیرساخت های بهداشتی ازجمله گیت های 
ضدعفونی  دستگاه های  و  کامیونی  نفررو، 
و  متعدد  مکاتبه های  با  و  کرد  مهیا  مرز  در  را 
در  ایران  سفیر  با  مستمر  جلسات  و  پیگیری ها 
خارجه  امور  وزارت  و  عراقی  طرف  با  عراق، 
مرز  این  رسما  امسال  تیرماه  صمت،  وزارت  و 
بازگشایی شد و صادرات کاال و خدمات مجدد 

آغاز شد.

 صادرات ۳۵۷میلیون دالری 
کاال از مرز شلمچه

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه بیان کرد: در 
از مرز  نیمه نخست سال جاری، صادرات کاال 

خشک شلمچه به ۳۵۷میلیون دالر رسید.
سه  تعطیلی  به  توجه  با  نمود:  اظهار  موسوی 
بیماری  شیوع  دلیل  به  و  امسال  نخست  ماهه 
مرز  از  کاال  صادرات  میزان  عمده ترین  کرونا، 

شلمچه در شهریورماه سال جاری بود.
وی میزان صادرات کاالی غیرنفتی از مرز شلمچه 
در شهریورماه سال گذشته را ۵۲میلیون دالر عنوان 
کرد و افزود: در شهریورماه سال جاری، ۲۰۳میلیون 
دالر صادرات کاالی غیرنفتی از مرز شلمچه صادر 
شد که در مقایسه با مدت زمان مشابه ساله گذشته 

رشد ۲۹۰درصدی را نشان می دهد.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند، میزان ترانزیت خارجی 
شلمچه  مرز  از  جاری  سال  شهریورماه  در  کاال 
را ۶۹۷هزار دالر عنوان کرد و گفت: این میزان 
ترانزیت نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، 

رشد ۴۱درصدی را به همراه داشته است.
آزاد  منطقه  از  کاال  صادرات  عمده  موسوی 
اروند را انواع شیالت، مواد معدنی، مواد غذایی، 
میوه، تره بار، سیفی جات، فوالد، و انواع مصالح 
مقصد  داشت:  اذعان  و  کرد  عنوان  ساختمانی 

صادرات کاال عمدتا کشور عراق بوده است.
دیگر  از  را  دانش بنیان  صنایع  از  حمایت  وی 
برشمرد  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های 
اتحادیه های  و  تشکل ها  تقویت  کرد:  تاکید  و 
در  صادرات  مهم  راهبردی  از  یکی  صادراتی 

منطقه آزاد اروند است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
توسعه  پایان،  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
با  ارتباطی  راه های  و  صادراتی  زیرساخت های 
کشورهای همسایه را ازجمله اقدامات و راهبردهای 
صادرات  بخش  در  اروند  آزاد  منطقه  اساسی 
و  رویه ها  در  تسهیل  نمود:  اظهار  و  کرد  عنوان 
مخل  قوانین  پایش  و  دستورالعمل های صادرات 
در زمینه صنایع تولیدی و فعاالن اقتصادی ازجمله 
راهبردی است که در راستای روان سازی تجاری و 

رونق کسب و کار در دست پیگیری است.
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تهیه و تدوین سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند
اروند

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند اعالم کرد:

ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  معارفه  و  تکریم  آئین 
اسالمی منطقه آزاد اروند با حضور ویدئو کنفرانسی 
و  فرهنگ  وزیر  معاون  کاراندیش  علی اصغر  دکتر 

ارشاد برگزار شد.
با حضور علی غیاثی مدیرکل امور استان های وزارت 
رئیس  زمانی  اسماعیل  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، 
مشاور ارشد، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
و  خرمشهر  شهرستان  ویژه  فرماندار  سازمان،  این 
و  فرهنگ  اصحاب  و  فرهنگی  مدیران  از  جمعی 
وزیر  صالحی  عباس  سید  سوی  از  حکمی  با  هنر، 
فرهنگ و ارشاد اسالمی »رضا مردانی« به عنوان 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند، 

معرفی شد.

برگزاری آئین معارفه 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی منطقه آزاد اروند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند از انتخاب برگزیدگان مسابقه شعر هفته دفاع 

مقدس، خبر داد.
قدرت اله طمیمیان ضمن اعالم این خبر افزود: نام نویسی 
جهت شرکت در مسابقه ادبیات مقاومت که شهریورماه 
کار خود  به  مسابقه  این  برگزیدگان  اعالم  با  آغاز شد، 

پایان داد.
و  داخلی  بخش  شرکت کنندگان  کرد:  خاطرنشان  وی 
خارجی اشعارشان را در باب مقاومت به دو زبان عربی و 
فارسی به دبیرخانه این مسابقه ارسال کردند و سرانجام 

با اعالم اسامی، منتخبین مشخص شدند.

که  هنری  و  فرهنگی  رویداد  این  از  استقبال  طمیمیان 
همزمان با هفته دفاع مقدس انجام شد را بسیار مثبت 
در بخش  نمود: شرکت کنندگان  و تصریح  ارزیابی کرد 
فارسی۳۰نفر و عربی ۴۵نفر بودند و در مجموع میزان 

استقبال از سوی عالقه مندان، قابل قبول بود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
دفاع  مسابقه شعر  برگزیدگان  تعداد  مورد  در  اروند  آزاد 
مقدس، افزود: لیال دیناروند، مرتضی ایوبی، مجید بوری 
عماد  و  مسابقه  این  فارسی  بخش  در  اقتصاد  رامین  و 
الغراوی، مسعودالفیصلی و مرتضی مقدم در بخش عربی 

نهایتا به عنوان برگزیدگان، مورد تقدیر قرار گرفتند.

کارهای  و  کسب  بلوغ  و  تعالی  آموزش،  مدیر 
هفته  اینکه  بیان  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
پژوهش امسال به صورت مجازی و غیرحضوری 
برگزار می شود، گفت: با توجه به شیوع ویروس 

با شعار »پژوهش  امسال  پژوهش  کرونا، هفته 
به صورت  تولید«  خدمت جهش  در  فناوری  و 

مجازی، برگزار می شود.
علی الیاسی در اولین نشست برنامه ریزی جهت 

برگزاری هفته پژوهش سال ۱۳۹۹ که با حضور 
برخی از نمایندگان دانشگاه های منطقه در محل 
تصریح  شد،  برگزار  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
کرد: کرونا ویروس قلمرو آموزش را بیش از هر 

حوزه دیگری تحت تاثیر خود، قرار داده است.
حمایتی  برنامه های  کرد:  خاطرنشان  وی 
اما  است،  انجام  حال  در  همچنان  آموزشی 
ثیراین  تا  تحت  توسعه ای  طرح های  متاسفانه 

ویروس مثل گذشته انجام نمی شود.
الیاسی با تاکید بر این مهم که ضمن برگزاری 
پایین  جهت  را  تالش مان  تمام  پژوهش  هفته 
دست اندرکاران  برای  احتمالی  خطرات  آوردن 
داشت،  خواهیم  رویداد  این  هدف  جامعه  و 
همه  مشارکت  با  نیز  امسال  امیدواریم  گفت: 
دستگاه های مرتبط، با برپایی این رویداد بتوانیم 
هفته پژوهش را با بهترین خروجی برگزار کنیم.

هفته  این  که خروجی  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
و  ذینفعان  برای  ویژه ای  و  موثر  پیام  بتواند 

با  مواجهه  در  اینکه  بر  مبنی  خود  مخاطبین 
اجتماعی و  رفتارهای  با  بیماری کویید ۱۹ فقط 
داشته  کنیم،  مبارزه  ویروس  این  با  باید  فردی 

باشد.
کارهای  و  کسب  بلوغ  و  تعالی  آموزش،  مدیر 
سازمان منطقه آزاد اروند در مورد نحوه برگزاری 
دنیا  داد:  توضیح  مجازی،  به صورت  هفته  این 
سمت  به  ویروس  کرونا  شیوع  از  خیلی  پیش 
اما در  آموزش های مجازی و آنالین رفته بود، 
این  رویدادهای  تا  بهانه ای شد  ما کرونا  کشور 
و...  کنفرانس  ویدئو  وبینار،  شکل  به  را  چنینی 

برگزار کنیم.
و  همفکری  نشست  اولین  در  است،  گفتنی 
پژوهش،  هفته  برگزاری  جهت  هم اندیشی 
حاضرین ضمن ارائه پیشنهادات خود، جمع بندی 

نهایی را موکول به جلسات بعدی نمودند.
الزم به ذکر است، هفته پژوهش امسال از تاریخ 

۲۲ تا ۲۷آذرماه برگزار می شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

مدیر آموزش، تعالی و بلوغ کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

معرفی برگزیدگان مسابقه شعر هفته دفاع مقدس

برگزاری هفته پژوهش منطقه آزاد اروند به صورت مجازی 



برنامه ریزی و توسعه  بیست و چهارمین جلسه شورای 
سازمان منطقه آزاد قشم با حضور حمیدرضا مومنی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل، محمدباقر سعادت عضو هیات 
مدیره و جمعی از معاونین، مدیران و مشاوران این سازمان 

در محل مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.
انتصاب  به  اشاره  با  جلسه  این  در  مومنی  حمیدرضا 
سرپرست جدید مدیریت منابع انسانی، اظهار کرد: اصالح 
ارزیابی  و  نظارت  پایش،  اداری،  مقررات  و  بخشنامه ها 
پیوسته و اعمال قوانین بدون تبعیض، از مهم ترین عوامل 
نهادینه سازی و ارتقاء سالمت و عدالت اداری در جهت 

تکریم کارکنان سازمان است.
در  عملکرد  ارزیابی  نظام های  استقرار  داد:  ادامه  وی 
بخش ها و مدیریت های مختلف سازمان، ضمن ارزیابی 
و نظارت بر فعالیت های کارکنان طبق قوانین و ضوابط، 
موجب توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش بهره وری 

سازمان کمک می کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اولویت ها و 
ایجاد  انسانی، تصریح کرد:  منابع  ماموریت های مدیریت 
شفافیت، برقراری عدالت اداری، تکریم ارباب رجوع، اقداماتی 
برای ایجاد و افزایش انگیزه کارکنان و برنامه ریزی جهت 
کارآمد  انسانی  نیروی  تربیت  و  تخصصی  آموزش های 

مهم ترین ماموریت های مدیریت منابع انسانی می باشد.

به گفته مومنی، برای خدمت رسانی مبتنی بر عدالت و 
ارتقاء پاسخگویی به مردم، ایجاد شفافیت و استقرار نظام 
نظارت و ارزیابی در حوزه های مختلف اجتناب ناپذیر است.
وی با اشاره به اهمیت نقش سیستم های تشویقی برای 
پایبندی و ترغیب کارکنان به رعایت ضوابط، قوانین و اصول 
سازمانی، افزود: فساد اداری، نقطه مقابل سالمت اداری است 
و خسارت زیادی را به جامعه، منافع شهروندان، سازمان ها و 
دولت تحمیل می کند و برای نهادینه سازی سالمت اداری باید 
در مدیران و کارکنان سازمان انگیزه و اعتقاد ایجاد کرد و با 

انجام آموزش های کافی، آنان را با قوانین آشنا نمود.
مومنی تاکید کرد: سنجش سنتی عملکرد برای ارزیابی 
کارآمدی و بهره وری نیروی انسانی کافی نیست و بدون 
توجه به راهکارهای بهسازی منابع انسانی و نقش سازنده 
آن در ارائه خدمات، هیچ سازمانی قادر به ارائه خدمات 

شایسته به کارکنان و مراجعان نخواهد بود. 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: آموزش نیروی انسانی موجب 
افزایش بهره روی و کارآمدی سازمان منطقه آزاد قشم 
خواهد شد و اقدامی راهبردی است که در سطح فردی 
سطح  در  و  کارکنان  رضایتمندی  و  ارزشمندی  باعث 

سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان می شود.
در ادامه این نشست، علی یدقار مشاور مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد قشم نکاتی را پیرامون دیدار حمیدرضا مومنی 
با  قشم  آزاد  منطقه  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
»ابراهیم بن احمد بن محمد المعینی« سفیر کشور عمان 
ایران و معرفی ظرفیت های مختلف این منطقه در  در 
انرژی  و  نفت  و  حوزه های گردشگری، صنایع، تجارت 
همکاری های  توسعه  و  سرمایه گذاری  جذب  جهت 

اقتصادی و فرهنگی ارائه کرد. 
وی در ادامه، گزارشی با عنوان »بهره و نرخ آن« درباره 

تاثیرات نرخ بهره بانکی در اقتصاد کشور ارائه کرد.

رونمایی از کتاب شعر »از امروز« با حضور 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

با حضور حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونین و مدیران 
این سازمان، در حاشیه بیست و چهارمین جلسه شورای 
برنامه ریزی و توسعه منطقه آزاد قشم، از کتاب شعر »از 

امروز« اثر راضیه کالنتر رونمایی شد.
کتاب »از امروز« اولین کتاب راضیه کالنتر در 85صفحه، 
شامل مجموعه ای از اشعار عاشقانه و آیینی که در قالب 

شعری غزل سروده شده است.
جلد این مجموعه شعر توسط یونس دهقانی در استودیو 
گویا طراحی شده و انتشارات شانی مسئولیت نشر این 

کتاب را برعهده داشته است.
راضیه کالنتر متولد سال 1366 در شهرستان میناب استان 
هرمزگان است و از سال 1390 که در جزیره زیبای قشم 
سکونت دارد. این شاعر هرمزگانی سابقه حضور در انجمن 
شعر شهرهای میناب، بندرعباس و قشم را در کارنامه 

ادبی خود دارد.
قدیمی ترین  از  یکی  قشم  شعر  کانون  است،  گفتنی 
آزاد قشم  ادبی فعال در منطقه  مجموعه های هنری و 
است که از آبان ماه سال 139۲ تشکیل شد و هشت انجمن 
نمایش، موسیقی، خوشنویسی، شعر و ادب، عکاسان خلیج 
فارس، قرآن و عترت، هنرهای تجسمی و داستان در آن 

فعالیت می کنند.

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

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: مناطق آزاد نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور 
دارند، اما برخی مصوبات دست و پاگیر باعث از بین رفتن 

مزیت ها و ظرفیت های این مناطق شده است.
حمیدرضا مومنی در دیدار با نمایندگانی از وزارت صمت 
و مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: ظرفیت های ایجاد 
شده و مزیت های موجود مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد 
قشم، فرصتی برای توسعه مراودات تجاری کشور است و 
در این برهه می تواند در رفع برخی از نیازهای کمک موثری 

برای کشور باشد.
وی تاکید کرد: با توجه به قوانین دست و پاگیری که برای 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی وجود دارد، بسیاری از تجار، 
تولیدکنندگان و ساکنان منطقه آزاد قشم، با چالش جدی 
مواجه هستند، به طوری که اهداف و برنامه های مورد انتظار 

در این منطقه آزاد، محقق نشده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به 
ظرفیت های اقتصادی باالی موجود در منطقه آزاد قشم، 
افزود: کاهش بروکراسی، بررسی دقیق شرایط هر منطقه و 
استفاده از ظرفیت قانونگذاری، می تواند مزیت های رقابتی 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی و 

کشورهای همجوار را افزایش دهد.
مومنی تصریح کرد: قیمت تمام شده کمتر و سهولت روند 
تولید کاال در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی، ازجمله 
و  اقتصادی  فعاالن  جذب  برای  اقتصادی  ویژگی های 

تولیدکنندگان برای سرمایه گذاری در این مناطق است و 
پیچیده کردن مراحل اداری و کاهش معافیت ها، موجب 
کاهش انگیزه سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در مناطق 

آزاد می شود.
ظرفیت های  از  مجلس  حمایت  استمرار  کرد:  بیان  وی 
قانونی پیش بینی شده برای مناطق آزاد، می تواند موجب 
افزایش انگیزه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان جهت حضور 
در مناطق آزاد و تسهیل و توسعه شرایط تولید و تجارت در 

این مناطق شود.
مومنی ادامه داد: برای توسعه و تقویت فعالیت های اقتصادی 
در شرایط خاص کنونی، نیازمند مشوق های جدید و اثربخش 
برای مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد قشم هستیم؛ با این اقدام 
می توان شرایط مناسبی را برای رقابت با مناطق آزاد دیگر 

کشورها به ویژه کشورهای همجوار ایجاد کرد.
به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم ؛ 
کارهای  و  ساز  باید  آزاد،  مناطق  بیشتر  موفقیت  برای 
مدیریتی و تدوین فرآیندهای اجرایی همراه با قدرت اختیار 

بیشتری در اختیار مناطق قرار گیرد.
و  صنایع  کمیسیون  رئیس  نایب  گزارش،  این  براساس 
معادن مجلس شورای اسالمی نیز در این دیدار با تقدیر از 
اقدامات زیرساختی که در سال های گذشته صورت گرفته، 
گفت: فعالیت های خوبی در حوزه های مختلف اقتصادی در 
جزیره قشم انجام شده است که نشان از برنامه ریزی دقیق 

برای حرکت به سمت توسعه پایدار در این منطقه دارد.

علی جدی ادامه داد: در بازدیدی که از ظرفیت های تولیدی 
این منطقه داشتیم، متوجه شدیم که برخی سیاست ها در 
شرایط  گمرکی  دستورالعمل های  برخی  و  ارز  تخصیص 
خوبی را ایجاد نکرده و نیازمند بررسی و دقت بیشتری است.
اسالمی  شورای  مجلس  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
دستورالعمل های  و  پاگیر  و  قوانین دست  موضوع حذف 
پیچیده مناطق آزاد را با جدیت در دستورکار خود دارد؛ از 
برنامه ریزی برای بازدید کارگروه مجلس از منطقه آزاد قشم 

در آینده ای نزدیک خبر داد.
شورای  مجلس  معادن  و  کمیسیون صنایع  رئیس  نایب 

اسالمی همچنین از وجود نگاه فرامنطقه ای در طرح های 
اقتصادی منطقه و توجه به زیرساخت های حمل و نقل و 
بهره برداری از ظرفیت های بین المللی به عنوان نقاط قوت 

منطقه آزاد قشم یاد کرد.
گفتنی است، در این دیدار، حمیدرضا مومنی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، علی جدی نایب 
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی، حسین 
کیهان  مصرف کنندگان،  از  حمایت  نماینده  شریعتمداری 
عباسیان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 

آزاد قشم و جمعی از مدیران این سازمان حضور داشتند.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در دیدار با نمایندگانی از وزارت صمت و مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:اخبار منطقه آزاد قشم

حذف مزیت های مناطق آزاد با وضع مصوبات محدود کننده راه اندازی سامانه 
»ساعد« در پرتال سازمان 

منطقه آزاد قشم

مدیر بازرسی نظارت و پاسخگویی به شکایات 
سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

ورود قاطع سازمان 
منطقه آزاد قشم به 

موضوع تکریم ارباب رجوع

 معاون توسعه مدیریت
 سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: هتل ها، واحدهای اقامتی و فعاالن حوزه گردشگری 
مقدمات  بهداشتی،  پروتکل های  کامل  رعایت  با  قشم 

استقبال از گردشگران در دوران پساکرونا را آماده کنند.
حمیدرضا مومنی در دیدار با اعضای جامعه هتلداران قشم، 
اظهار داشت: شیوع بیماری کرونا در تمام نقاط کشور و 

توقف گردشگری و مسافرت موجب خسارت به بسیاری 
از فعاالن حوزه گردشگری شده و منطقه آزاد قشم نیز از 
موارد مستثنی نیست؛ با این حال باید شرایط برای استقبال 

از گردشگران در دوران پساکرونا آماده شود.
حوزه  فعاالن  دیگر  و  هتلداران  جامعه  داد:  ادامه  وی 
گردشگری جزیره قشم می توانند براساس شرایط فعلی و 
سناریوهایی که سازمان منطقه آزاد قشم برای دوره کرونا 
و پساکرونا طراحی کرده، با این سازمان همکاری داشته و 

طرح ها و پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: 
اثرات  درگیر  همچنان  کشور  اقتصاد  که  روزهایی  در 

برنامه ریزی،  با  باید  است،  کرونا  ویروس  شیوع  منفی 
فضایی  استاندارد،  حفظ  و  الزم  آموزش های  انتقال 
مناسب در جهت ارتقاء جایگاه ملی و بین المللی هتل ها 

و اقامتگاه های قشم ایجاد کرد.
بخش های  همکاری  و  همفکری  با  مومنی؛  گفته  به 
خصوصی،  بخش  ویژه  به  قشم  آزاد  منطقه  مختلف 
می توان برای جبران خسارت ناشی از بحران شیوع کرونا 
بر صنعت و اقتصاد فعاالن گردشگری جزیره برنامه ریزی 

نمود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت 

واحدهای  برای  معافیت ها  و  تخفیف ها  برخی  گرفته، 
گردشگری فعال در قشم در نظر گرفته شده و با مذاکرات 
و رایزنی های انجام شده، واحدهای مختلف امکان استفاده 
از اعتبارات و تسهیالت کم بهره پیش بینی شده از سوی 
دولت نیز برای فعاالن حوزه اقتصادی و گردشگری جزیره 

فراهم شده است.
گفتنی است، در این نشست، اعضای انجمن هتلداران 
قشم نیز در این جلسه با اشاره به تاثیر منفی شیوع ویروس 
کرونا بر اقتصاد هتلداری جزیره، پیشنهادات و نقطه نظرات 
خود را پیرامون عبور از این بحران آماده شدن برای حضور 

گردشگران در آینده مطرح کردند.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در دیدار با اعضای جامعه هتلداران قشم تاکید کرد:

ضرورت آمادگی جهت استقبال از گردشگران قشم در پساکرونا

هفتمین نشست اعضای کمیته صیانت از اراضی ملی و دولتی 
سازمان منطقه آزاد قشم به ریاست رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل این سازمان و با حضور معاونین و مدیران سازمان 

در محل مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.
در این نشست، عملکرد یگان حفاظت از اراضی ملی و 
اجرائیات سازمان منطقه آزاد قشم ، اقدامات و برنامه های 
این یگان به تفصیل  پیش رو و موانع و مشکالت فرا رو 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات و راهکارهایی 

درخصوص آنها ارائه شد.

مسئول یگان حفاظت از اراضی ملی و اجرائیات سازمان 
منطقه آزاد قشم و دبیر این کمیته در ابتدای نشست به تشریح 
عملکرد این یگان از ابتدای سال جاری تاکنون پرداخت و 
گفت: در این مدت افزون بر ۲55هکتار از اراضی ملی و دولتی 
جزیره قشم به ارزش تقریبی 5100میلیارد ریال رفع تصرف 
شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 98 به لحاظ 
مساحت بیش از 1500درصد و به لحاظ ارزش 3875درصد 

رشد داشته است.
مصطفی مازندرانی همچنین از موضوع تصرف اراضی ملی و 
دولتی در مجتمع اقامتی، تفریحی و گردشگری ساحل طالیی 
قشم )پالژ سیمین( به عنوان یکی از مباحث مهم این نشست 
نام برد و افزود: بخشی از این اراضی و مستحدثات موجود در 
آن در حریم 60متری ساحل و بخشی در اراضی ملی و مرز 
فی مابین اراضی واگذار شده و این حریم واقع شده و بخشی 

نیز دارای سند مالکیت قانونی است.
وی اتخاذ تصمیم درخصوص اراضی تصرفی یک شرکت 
پرورش میگو را از دیگر مباحث این نشست اعالم کرد و 
یادآور شد: با همکاری مدیریت شهرسازی و معماری و اداره 
ژئوماتیک و جی آی اسی غالب بررسی های فنی در خصوص 
میزان تصرفات صورت گرفته در این شرکت انجام و طی 

هفته آینده بخش پیاده سازی میدانی آن اجرایی خواهد شد .
مسئول یگان حفاظت از اراضی ملی و اجرائیات سازمان منطقه 
آزاد قشم تصریح کرد: کلیه مستندات مربوط به تصرفات 
شرکت مذکور جهت تشکیل پرونده به مدیریت حقوقی و 
قراردادهای سازمان ارسال و پس از اخذ مجوز قضایی نسبت 

به رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق اقدام خواهد شد.
به گفته مازندرانی موضوع پاسخ به استعالمات مربوط به 
سوی  از  ماده3  کمیسیون  در  طرح  و  واگذاری  مالکیت، 

مدیریت امالک و مستغالت سازمان منطقه آزاد قشم نیز در 
این نشست بررسی و مقرر شد هرگونه اقدام از سوی یگان 
حفاظت از اراضی ملی و اجرائیات سازمان طبق پاسخ کتبی 

این مدیریت انجام شود.
گفتنی است، در این نشست معاونین فنی و عمرانی و توسعه 
مدیریت سازمان، مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، مدیر حقوقی 
و قراردادها، مدیر امور درگهان و منطقه ویژه اقتصادی قشم، 
سرپرست مدیریت امالک و مستغالت، سرپرست مدیریت 
شهرسازی و معماری، مدیر پشتیبانی، مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل و تعدادی از کارشناسان سازمان منطقه 
آزاد قشم حضور داشتند و حمیدرضا مومنی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز دستورات و 
راهکارهایی را درخصوص مباحث مطروحه در این نشست 

صادر و ارائه کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

در هفتمین نشست اعضای کمیته صیانت از اراضی ملی و دولتی سازمان منطقه آزاد قشم اعالم شد:

 رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی
 منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

نهادینه سازی و ارتقاء سالمت و عدالت اداری در سازمان منطقه آزاد قشم

رفع تصرف 255هکتار از اراضی ملی و دولتی قشم در سال جاری

منطقه آزاد قشم، میزبان 
برگزاری مسابقات 
اتومبیلرانی اساللوم

شکایات  به  پاسخگویی  و  نظارت  بازرسی  مدیر 
راه اندازی  برای  اقدام  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
اداری  عدالت  دیوان  الکترونیکی  خدمات  سامانه 

)ساعد( در پرتال سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد.
نریمان توکلی جویباری با اعالم این مطلب بیان 
داشت: این سامانه باهدف شفافیت آرا و کاهش زمان 
رسیدگی و دسترسی به آراء هیات عمومی دیوان 

توسط کارمندان، طراحی و راه اندازی شده است.
الکترونیکی  مراجعه  امکان  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
کاربران اداری به دیوان به منظور افزایش رضایت 
سرمایه های اجتماعی به کمک فناوری های روز، 

هدف دیگر این طرح است.
به گفته توکلی، تکریم بیش از پیش ارباب رجوع، 
به روز  نیز  و  شهروندی  حقوق  به  بیشتر  اهتمام 
در  امور حقوقی  متولیان  اطالعات حقوقی  شدن 
نهادهای دولتی به کمک این سامانه فراهم شده 
و با لینک شدن این سامانه در پرتال های ادارات، 
امکان بهره مندی از این طرح برای دستگاه ها و 

افراد جامعه فراهم می شود.
شکایات  به  پاسخگویی  و  نظارت  بازرسی  مدیر 
سازمان منطقه آزاد قشم در پایان عنوان داشت: 
لینک سامانه ساعد در پرتال سازمان منطقه آزاد 

قشم به زودی راه اندازی می شود.

از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
اجرای طرح چرخش شغلی برای برخی از کارشناسان 
و روسای ادارات در راستای عمل به منویات مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و ورود قاطع به بحث تکریم 

ارباب رجوع در این سازمان خبر داد.
عابدین سعادتفر اظهار کرد: در راستای ورود قاطع به بحث 
تکریم ارباب رجوع، ضمن بازرسی از واحدهای سازمانی 
که با ارباب رجوع در ارتباط هستند و کسب نظر مخاطبین 
مردمی، نسبت به اجرای طرح چرخش شغلی برای برخی از 

کارشناسان و روسای ادارات این سازمان اقدام شد.
راستای  در  شغلی 15نفر  جابه جایی  به  اشاره  با  وی 
اجرای طرح چرخش شغلی، افزود: تا کسب رضایت 

حداکثری مردم، این مسیر را ادامه خواهیم داد.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم تصریح 
کرد: طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، یکی از 
هفت برنامه تحول کشور است که به منظور ایجاد تحول 
در نظام اداری کشور به تصویب شورای عالی اداری رسیده 

و در سطح سازمان منطقه آزاد قشم نیز در حال اجراست.
سعادتفر در ادامه گفت: انتظار ما از کارمندان و روسای 
ادارات و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم، پایبندی به 
اخالق اسالمی در مواجهه با ارباب رجوع، خلوص نیت در 
انجام وظیفه، رفتار همراه با صبر و تواضع و احترام در محیط 
اداری و رعایت عدل و انصاف در کنار نظم و انضباط است.
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
پایان خاطرنشان کرد: در راستای اجرای منویات مقام 
معظم رهبری مبنی بر جهش  تولید و تاکیدات مستقیم 
مقام ریاست جمهوری مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد، اقداماتی نظیر طرح تکریم ارباب رجوع، 
در  سازمانی  شفاف سازی  و  اداری  مکانیزاسیون 
دستورکار سازمان قرار گرفته است و یقینا حرکت در 
این مسیر می تواند باعث رضایتمندی و اطمینان خاطر 

سرمایه گذاران در این منطقه گردد.

آزاد  منطقه  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  هیات  رئیس 
اتومبیلرانی  مسابقات  نخستین  برگزاری  از  قشم 

اساللوم همگانی در جزیره قشم خبر داد.
این  داشت:  عنوان  خبر  این  اعالم  با  فیضی  جواد 
آقایان و یک  آبان ماه، در چهار کالس  رقابت ها یکم 
کالس بانوان به میزبانی سازمان منطقه آزاد قشم در 

محل فرودگاه قدیم قشم برگزار شد.
استان های هرمزگان، کرمان،  از  افزود: ۴0راننده  وی 

فارس، ایالم و تبریز شامل 36مرد و چهار زن در این 
مسابقات شرکت کردند.

آزاد  منطقه  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  هیات  رئیس 
ادامه داد: مسابقات آقایان در کالس های 1300، 1۴00 

تا 1500، 1600 تا 1800 و آزاد انجام شد.
رستگار،  احسان  کالس 1300،  در  فیضی،  گفته  به 
سهیل محمدی نژاد و علیرضا ارم و در کالس 1۴00 تا 
1500، کامیار فیضی، ابراهیم اعتمادی و سجاد رجبی 

به ترتیب اول تا سوم شدند.
شایان   ،1800 تا  کالس 1600  در  کرد:  اضافه  وی 
احسان رستگار و هادی عبدلی و در  محمد صالحی، 
کالس آزاد نیز احسان رستگار، هادی عبدلی و آرش 

باقری به ترتیب بر سکوی اول تا سوم ایستادند.
فیضی با معرفی برندگان بانوی حاضر در این مسابقات گفت: 
در کالس بانوان نیز نعیمه خدری، عسل اخالقی و فرنوش 

امیری زاد توانستند مقام های برتر این کالس را کسب کنند.

رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی قشم ادامه داد: 
این مسابقات از سطح و کیفیت باالیی برخوردار بود و 
قهرمانان کشوری نیز در این مسابقات حضور داشتند.

با  که  مسابقات  این  اختتامیه  مراسم  در  است،  گفتنی 
استقبال مردم جزیره قشم همراه بود، از سوی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به 
هدایایی  مسابقات،  این  داوران  هیات  و  برگزیدگان 

اهداء شد.
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