
سرمقاله

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

 نمایندگان مجلس و مناطق آزاد
 استمرار فرصت های از دست رفته

نخست واقعیت موجود: در ۷استان از مجموع ۳۱استان کشور، ۸منطقه آزاد مشغول 
در  آزاد چابهار،  منطقه  بلوچستان  و  استان سیستان  در  یعنی  فعالیت می باشند.  به 
اروند،  آزاد  استان خوزستان منطقه  آزاد قشم و کیش، در  استان هرمزگان منطقه 
منطقه  شرقی  آذربایجان  استان  در  ماکو،  آزاد  منطقه  غربی  آذربایجان  استان  در 
آزاد ارس، در استان گیالن منطقه آزاد انزلی و در استان تهران منطقه آزاد شهر 

فرودگاهی امام خمینی)ره(.
امام)ره( را به عنوان  دوم، نکته ای که به آن توجه نمی شود: اگر شهر فرودگاهی 
هشتمین منطقه آزاد کشور بپذیریم، تعداد نمایندگان مجلس که در محدوده استان 
آن نمایندگان منطقه آزاد وجود دارد، از رقم ۱۲۰نماینده نیز تجاوز می کند، این عدد 
زمانی اهمیت پیدا می کند که توجه داشته باشیم که تعداد نمایندگان ۴دوره اخیر 
مجلس بیانگر وجود ۲۹۰نماینده در مجلس شورای اسالمی است، یعنی ظرف دو 
دوره اخیر )از زمان ابالغ منطقه شهر فرودگاهی امام( حدود ۴۰درصد از نمایندگان 
مجلس با موضوعات مرتبط با مناطق آزاد به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر یا 

آشنا بوده و می باشند.
سوم ، یک سؤال اساسی؟ نقش این نمایندگان در برساخت ذهنیت و باورهای منفی سایر 
نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد مناطق آزاد در قالب دو اتهام و انتقاد قاچاق و انحراف 
از اهداف ایجابی ایجاد مناطق آزاد بر چه اساسی قابل تبیین و کنکاش است؟ یعنی آیا 
نمایندگان محترمی که در استان آنها منطقه آزاد وجود دارد، به دلیل عدم آشنایی با مناطق 
آزاد از عملکرد آنها در برابر انتقادات سایر نمایندگان واکنشی نشان نداده اند یا خود نیز با 

سایر نمایندگان هم رأی هستند؟ موضوعی که بروندادهای آن را می توان در اظهارنظرها 
و رویه های قانونگذاری مجلس شورای اسالمی ظرف سه دهه گذشته مشاهده کرد.

بررسی موضوع: اگر از منظر نظریه امام خمینی)ره( که براساس آن مجلس در رأس 
امور قرار دارد و برونداد آن در اصول قانون اساسی در قالب شرح وظایف قانونگذاری 
و نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور احصاء کنیم، به یک 
واقعیت نائل می شویم: مجلس عصاره ملت است و این عصاره در فرآیندی چرخشی 
در هر دوره چهار ساله انعکاسی از عالیق، دغدغه ها، اهداف و رویاهای متغیر مردم 
که در واقع به تعبیر امام خمینی)ره( »ولی نعمتان انقالب هستند«، متجلی می شود.
در میان اجزاء تشکیل دهنده راهبرد منطقه آزاد زدایی در کشور، که متشکل از کارشناسانی 
که با ارائه تحلیل های غیرکارشناسی مبتنی بر داده های آماری غیرواقعی، انحرافی و بدون 
مالحظه شرایط زمانی، فرصت ها و چالش های اجرای قانون و مسائل پیش روی توسعه 
هر منطقه در سطح کشور مناطق آزاد را به انحراف از مسیر خود متهم می کنند؛ عزیزانی 
که وجه همت خود را حذف مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد از طریق اخذ رأی 
از دیوان عالی کشور در قالب بهره گیری از خالءهای قانون موجود قرار دادند؛ نهادهای 
دولتی همکار در اجرای قانون مناطق آزاد که ظرف سه دهه گذشته مساعی ارزشمند خود 
را بر اخالل و عدم اجرای مزایای موجود قرار داده اند و در نهایت گزارش )بولتن( نویسانی 
که ذهن برخی نمایندگان مجلس را درخصوص مناطق آزاد منفی نموده و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی را به یکی از مهم ترین مخالفین عملکرد و حتی موجودیت این 
مناطق در سپهر اقتصادی کشور تبدیل کرده اند، اضالع چهارگانه مربع راهبردی حذف 
مناطق آزاد در ایران تشکیل می دهند؛ مربعی که در سایه آن صدای نفس شبکه قاچاق 

حدود بیست میلیارد دالری نیز به گوش می رسد.
از  قانونی، نقش مجلس نشینان  به دلیل ظرفیت های متنوع  این است که  واقعیت 
سال  در  که  موضوعی  است،  برخوردار  ضلع ها  دیگر  به  نسبت  مضاعفی  اهمیت 
نخست فعالیت مجلسی که بیش از هفتاد درصد از هم قطاران، مجلس دوره قبل 
خود را در این دوره به همراه ندارند، برای مناطق آزاد اهمیت بیشتری پیدا می کند.

فرصت های موجود در رابطه نمایندگی مجلس شورای اسالمی با مناطق آزاد ؛ بی تردید 
در دورانی که مهم ترین درخواست مردم حوزه های انتخابی هر نماینده ای شغل و کار را 

شماره  101
دوشنبه 21 مهر ماه 1399 
 سال سوم - 7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی مناطق آزاد آینه نتایج تصمیم گیری 
نمایندگان مجلس

7

واکاوی چالش های مجلسی مناطق آزاد در گفت و گو با نمایندگان:

3

تشکیل می دهد، تفاوت منابع بودجه ای و هزینه کردی در محدوده مناطق آزاد نسبت به 
تخصیص بودجه در استان وجود دارد، این واقعیت که هر فعالیتی در مناطق آزاد سریع تر 
و بیش از سایر محدوده های استانی نمود پیدا می کند، چینش مدیران ارشد هر منطقه 
فرصتی جهت نزدیک ساختن راهبردهای مدیریت منطقه آزاد به نقطه نظرات نماینده 
و امکان بهره گیری از ظرفیت های مادی منطقه آزاد به منظور کمک به محدوده های 
استان، مجموعه  نقاط کم برخوردار  در  از محدوده  یا خارج  و  انتخابی داخل محدوده 
مؤلفه های کارکردی است که هر نماینده ای به عنوان نماینده منتخب مردم که نیازمند 

جلب نظر مردم برای دوره بعدی انتخابات خواهد بود، باید مورد توجه قرار دهد.
فرصت هایی که مناطق آزاد از قبل ارتباط با نمایندگان مجلس به دست می آورند؛ 
امکان جلب نظر مجلس برای رفع مشکالت پیش روی اجرای قانون و مقررات 
مناطق آزاد از طریق تحقیق و تفحص و سؤال از نهادهای همکار، بهره گیری از 
ارائه الیحه و یا حتی  ظرفیت قانونگذاری کمیسیون های تخصصی مجلس برای 
تطبیقی  و  ایجاد شبکه تحقیقاتی  قانونی موجود،  ناسازگاری های  رفع  طرح جهت 
درخصوص بررسی راهکارهای برون رفت از مشکالت موجود با تکیه بر نمونه های 
موفق داخلی و خارجی، تعیین تکلیف جایگاه حقوقی و حاکمیتی مناطق آزاد نسبت 
قانون و در  اجرای نص  از  تامه  از طریق حمایت  نهادهای دولتی و غیردولتی  به 
پارلمانی  دوستی  گروه های  نمایندگان  با  همکاری  طرح واره های  تشکیل  نهایت 
مشترک با دیگر کشورها و بر خط کردن نهادهای سنگ انداز شهرستانی و استانی 
در زمینه اجرای قانون، دستاوردهای قابل تحقق در چارچوب همکاری نمایندگان 

بهارستان نشین با عزیزان منطقه آزاد نشین است.
تکلمه پایانی؛ شرایط تحریم خارجی، مدیریت غیرقابل پیش بینی و اعتماد، الزامات ناشی 
از برون رفت از اوضاع موجود را به امری ملی و اسالمی در دوره امامت امام زمان)عج( 
تبدیل کرده است. در همین راستا انتشار گام دوم انقالب، لزوم اجرای حداقل بند یازدهم 
منشور اقتصاد مقاومتی و سایر استنادات قانونی به منظور دستیابی به جهش اقتصادی، 
افزایش ظرفیت های تولید و اشتغال زایی کشور، تاکیدی موکد بر این واقعیت است که 
گذر از دوران سخت کنونی کشور در گرو توجه به الزامات مناطق آزاد است؛ بایسته است 

که مناطق آزاد افزایش تعامل با مجلس یازدهم را در دستورکار قرار دهند.

صفحه 4 و 5 را بخوانید

 امضاء تفاهم نامه
  اجرای طرح های
  توسعه ای در 
جزیره کیش

 با حضور دکتر مظفری و رئیس 
دانشگاه شهید بهشتی انجام پذیرفت:

اشتغال زایی در پروژه های 
 صنعتی و حمایت از 
مشاغل خرد با رویکرد 
توانمندسازی جوامع محلی

 مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

 ضرورت تامین منابع
 مالی دولتی جهت
 ایجاد زیرساخت ها
در اروند

 مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد اروند اظهار داشت:
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مرکز  میان  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  با 
آیین  ایران در  انجمن فوالد  نوآوری کیش و 
انجمن  این  ایران؛  فوالد  نمایشگاه  افتتاحیه 
که  امتیازاتی  و  نوآوری  تسهیالت صندوق  از 

گرفته  نظر  در  دانش بنیان  شرکت های  برای 
بهره مند می شود. شده است، 

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
گشایش  آیین  حاشیه  در  کیش  آزاد  منطقه 
فوالد  بین المللی  نمایشگاه  دومین  و  بیست 
ایران و در بازدید از غرفه های این نمایشگاه، 
شرکت های  استقرار  اهمیت  لزوم  بر 
اشاره  کیش  نوآوری  مرکز  در  دانش بنیان 
از  شده  ایجاد  ظرفیت های  گفت:  و  داشت 
فوالد  سمپوزیم  دومین  و  بیست  برگزاری 
ایران، آغاز خوبی برای همکاری های این دو 

مجموعه در جزیره کیش است.
انعقاد  که  این  بیان  با  مظفری  غالمحسین 
تفاهم نامه همکاری میان مرکز نوآوری کیش 
و  ارزشمند  اقدام  یک  ایران  فوالد  انجمن  و 

در  خالقیت  و  نوآوری  حوزه  در  تاثیرگذار 
صنعت فوالد کشور خواهد شد، اظهار داشت: 
جهموری،  ریاست  علمی  معاونت  حضور  با 
رسیدن  ثبت  به  و  کشور  برتر  دانشگاه های 
صندوق نوآوری در این مرکز به عنوان یکی  
در  منطقه  این  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از 
برای  خالقانه  و  نوآوری  طرح های  حوزه 

به شمار می رود. شرکت های دانش بنیان 
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
از  دانش بنیان  شرکت های  بهره مندی  افزود: 
در  توانستند  تومان  ۱۰۵میلیارد  تسهیالت 
ساخت  حال  در  ترمینال  تجهیزاتی  مرکز 
از  کنند،  ایفا  را  مهمی  نقش  کیش  فرودگاه 
این رو جزیره کیش می تواند بستری مناسبی 
برای ارائه خدمات با کیفیت  به داخل کشور 

و درآینده نزدیک به خارج از کشور باشد.
وی گفت: در حوزه نفت و گاز مجموعه هایی در 
این منطقه فعالیت می کنند که در ارائه خدمات فنی 

و مهندسی جزء ۴کشور برتر در دنیا هستند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از  یکی  کرد:  خاطرنشان  کیش  آزاد  منطقه 
آینده  در  ایران  فوالد  انجمن  مهم  اقدامات 
صنعت  حوزه  در  خود  فعالیت های  گسترش 
ریاست  علمی  معاونت  و  است  ایران  فوالد 
صنعت  از  کیش  نوآوری  مرکز  و  جمهوری 

فوالد ایران در این مرکز حمایت می کند.
شایان ذکر است، در بازدید مدیرعامل سازمان 
حاضر  غرفه های  برخی  از  کیش  آزاد  منطقه 
در این نمایشگاه در جریان ارائه گزارش هایی 

از حوزه های مربوطه قرار گرفت.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش از طراحی و اجرای مسیر دوچرخه سواری 
و  ترافیک  روان سازی  منظور  به  شهری  داخل 

ارتقای سالمت مردم این منطقه خبر داد.
سمپوزیوم  از  بازدید  در  مظفری  غالمحسین 
عمران،  از تالش های شرکت  مجسمه سازی، 
برای  کیش  آزاد  منطقه  خدمات  و  آب 
فعالیت های هنری و تغییر و تحوالتی اساسی 
قدردانی  منطقه  این  شهری  فضای  حوزه  در 
سمپوزیوم هایی  چنین  برگزاری  افزود:  و  کرد 
و  هنر  به  توجه  ضمن  کیش  جزیره  در 
به  و  نشاط  و  تحرک  ایجاد  باعث  هنرمندان، 

آثار ارزشمند می شود. یادگار ماندن این 
وی با بیان این که جزیره کیش بخشی از ایران 
برخوردار  باالیی  فرهنگ  و  تمدن  از  که  است 
می باشد و تمام مسافران از اقصی نقاط کشور 
انتخاب  منطقه  این  را  خود  گردشگری  مقصد 
می کنند، اظهار داشت: باید اقدامات ارزشمندی 
در حوزه های مختلف ازجمله هنری و گردشگری 
در این منطقه ایجاد شود تا عالقه مندان زیادی 

را برای سفر به کیش ترغیب نماید.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به شرایط سخت اقتصادی و شیوع بیماری 
که  بهداشتی  ضوابط  رعایت  ضرورت  و  کرونا 
می شود،  هنرمندان  میان  بیشتر  نشاط  موجب 
افزود: این اقدام یک وظیفه و رسالتی است که 
بخشی از آن را شرکت عمران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش به خوبی برعهده گرفته و در 
آینده نزدیک شاهده نتایج خوبی از این اقدامات 

خواهیم بود.
فعالیت ها  این  اینکه  بر  تاکید  با  مظفری 
خاطر نشان  باشند،  داشته  استمرار  باید 
شهری،  فضاهای  متنوع  موضوعات  با  کرد: 
که  کسانی  و  کیش  در  موجود  کاربری های 
می کنند،  فعالیت  شهری  تخصص  حوزه  در 
برای  بصری  نظر  از  کیش  کنند  تالش  باید 
می کنند  سفر  منطقه  این  به  که  گردشگرانی 
جذاب باشد و از سفر به جزیره کیش خاطرات 

نمایند. را ثبت  خوبی 
وی اذعان نمود: هنرمندان پرتالش جزیره کیش 

با بهره گیری از امکانات و مصالحی که سال ها 
را  آنها  توانستند  بودند،  شده  رها  استفاده  بدون 
برای  فرصت ها  این  از  و  کنند  کار  چرخه  وارد 

توسعه منظر شهری بهره الزم را خواهند برد.
این  سواحل  آزاد سازی  ادامه،  در  مظفری 
شرکت  مهم  اقدامات  از  یکی  را  منطقه 
کیش  آزاد  منطقه  خدمات  و  آب  عمران، 
آزاد سازی  طرح  داد:  ادامه  و  برشمرد 
خوب  فرصت های  ایجاد  راستای  در  سواحل 
گردشگری و بهره مندی همه مردم ساکن در 

جزیره کیش و گردشگران اجرا شد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
سواحل  آزاد سازی  طرح  کیش  آزاد  منطقه 
پیش  از  برنامه ریزی های  براساس  را  کیش 
تعیین شده عنوان کرد و گفت: ضمن این که 
کاربری های  محدود سازی  جهت  اقدام  این 
حس  ایجاد  بلکه  نبود،  سواحل  در  موجود 
موجب  و  سرمایه گذاران  و  مردم  در  نشاط 
شده  نیز  آنان  کارهای  و  کسب  در  تحول 
اقدام  یک  با  مهم  این  شدن  محقق  و  است 

با سرعت در کار باعث جلب  مدیریتی همراه 
است. تمام ساکنین کیش شده  رضایتمندی 

نظر  این  از  کیش  جزیره  است،  ذکر  شایان 
از  کشور  آزاد  مناطق  سواحل  سایر  به  نسبت 
حداقل هایی  و  است  برخوردار  بهتری  شرایط 
به  ساحلی  جاده  ساحلی،  نوار  حوزه  در  که 
بود،  دسترسی  به  نیاز  تردد  حجم  لحاظ 
رو  این  از  است؛  شده  انجام  خوبی  اقدامات 
طراحی و اجرای مسیر دوچرخه سواری داخل 
و  آب  عمران،  شرکت  دستورکار  در  شهر 

خدمات منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.

منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
ظرفیت های  از  بهره گیری  گفت:  کیش  آزاد 
موثری  نقش  می تواند  سنتی  و  مدرن  دنیای 
در فرآیند ساخت کیش زیبا و کیشوندی فاخر 

ایفا کند. در این منطقه 
در آیین اختتامیه سمپوزیوم هفت سنگ کیش 
که در این منطقه برگزار شد، سعید پورعلی بر 
ارتقای  موجب  که  شهروند سازی  اهمیت  لزوم 
افزایش  و  مدرن  شهر  ساخت  عملکرد  کیفیت 
اشاره  می شود  منطقه  این  فعالیت های  موثر 

داشت و افزود: با مراجعه به تاریخ دوره رنسانس 
و دوره روشنگری و انقالب صنعتی، بهره مندی 
از نرم افزار و سخت افزار، موجب تغییر و تحوالتی 
از  می توانیم  امروز  که  شد  اجتماعی  جهان  در 
ماندگار  نرم افزاری  عنوان  به  هوشمند  شهروند 
و اصیل یاد کنیم و »عقالنیت، انسان مداری و 
دنیای  در  باید  شهرنشینی« سطوحی است که 

مدرن از دوره رنسانس به بعد شناسایی شود.
هنر  بدون  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
تقویت  را  مدرن  دنیای  نرم افزار  نمی توانیم 
کنیم، تصریح کرد: هنر آن گوهری است که 
جاودان  و  ماندگار  را  تحول  و  تغییر  نرم افزار 
در  که  است  تدبیری  هنر  واقع   در  می سازد. 
و  کند  برجسته  را  خود  نقش  باید  تغییر  زمان 

یکی از سطوح آن شهرنشینی است.
ظرفیت های  که  این  به  اشاره  با  پورعلی 
همچنان  که  است  ظرفیت هایی  سنت، 
جدید  دنیای  دستاوردهای  با  سازگاری  برای 
کرد:  اظهار  باشد،  هنر  تکیه گاه  می تواند 

و  داد  در  می تواند  سنت  و  مدرن  گفتمان 
و  مدرن  روح  با  شهری  دیگر،  هم  با  ستد 

شهروندی برای شهر مدرن بسازند.
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
نباید تفسیرهایی  آزاد کیش خاطرنشان نمود: 
ارائه  مدرن  دنیای  از  و  سنت  دنیای  از  که 

باشد. تزاحمی داشته  می شود، رویکرد 
بگذاریم  کنار  را  سنت  نمی توانیم  گفت:  وی 
و تصور کنیم تغییر می تواند پایدار و ریشه دار 
شود؛ همچنین جامعه ایرانی تمدن ساز بوده و 
با تفکر بر آمده از سنت توانسته دستاوردهای 

بزرگی را به بشریت ارائه کند.
دنیای  دستاوردهای  درخصوص  پورعلی 
مهم ترین  از  یکی  افزود:  مدرن  و  سنتی 
دستاوردهای جدید باید دریافت تجربه بشری 
دنیای مدرن باشد و در داد و ستد میان آنها 
دستاوردهای  بین  تضاد«  تزاحمی،  »فاصله، 
است  رمزی  این  نکند؛  ایجاد  مدرن  و  سنت 
بدون تنش و  را می تواند  که شهر و شهروند 

درگیری با هم همراه کند.
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
از  یکی  جزیره کیش  داشت:  اظهار  آزاد کیش 
نمادهای این سازگاری و همسویی است و پیام 
حرکت های این چنینی و آثاری که در معرض 
رها  تاریخ  در  را  خود  می شود  داده  قرار  دید 
می کند. در حقیقت پیام هایی را که در بسیاری 
در  می کرد،  بیان  را  تغییر  نوید  که  آثارهایی  از 

کیش سیمای آن قابل مشاهده است.
هفت  سمپوزیوم  اختتامیه  آیین  است،  گفتنی 
معاون  پورعلی  سعید  حضور  با  کیش،  سنگ 
معاون  نشان  خسرو  اجتماعی،  و  فرهنگی 
سازمان  مدیران  از  برخی  و  گردشگری 
منطقه آزاد کیش، ابوالفضل طیبی مدیرعامل 
آزاد  منطقه  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت 
تقدیر و  با  کیش، هنرمندان و ساکنین کیش 
آثار  که  سمپوزیوم  این  هنرمندان  از  قدردانی 
گذاشتند،  یادگار  به  منطقه  این  در  را  هنری 

به کار خود پایان داد.

خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل 
گروه  بهترین  گفت:  کیش  آزاد  منطقه 
سنگ  هفت  سمپوزیوم  در  کشور  هنرمندان 
هنری  آثار  و  شدند  جمع  هم  دور  کیش 

ارزنده ای را در این منطقه به جا گذاشتند.
سنگ  هفت  سمپوزیوم  اختتامیه  مراسم  در 
از  برخی  و  معاونین  حضور  با  که  کیش 
آزاد کیش، هنرمندان  مدیران سازمان منطقه 
طیبی  ابوالفضل  شد،  برگزار  کیشوندان  و 
خسرو  درگذشت  مناسب  به  تسلیت  ضمن 
افزود:  شجریان  محمدرضا  استاد  ایران  آواز 
شهرها زنده اند، نفس می کشند و حیات دارند 

زیبایی های  می توانیم  هنری  آثار  خلق  با  و 
افزایش دهیم. بصری شهرها را 

تیشه  زیادی  هنرمندان  که  این  بیان  با  وی 
خلق  را  زیبا  آثار  این  و  زدند  سنگ ها  بر 
سازمان  ارکان  تمام  از  داشت:  اظهار  کردند، 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  ازجمله 
با  و  شرکت  این  پرتالش  همکاران  کیش، 
فعالیت ها  این  توانستیم  سازمان  حمایت های 
نتیجه  به  در سمپوزیوم هفت سنگ کیش  را 

برسانیم.
خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل 
قدردانی  ضمن  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه 

کنار  در  که  زمین  ایران  بانوان  هنرمندان  از 
هفت  سمپوزیوم  در  کشور  هنرمند  مردان 
در  بسزایی  نقش  خود  تالش  با  کیش  سنگ 

کردند،  ایفا  منطقه  این  در  هنری  آثار  خلق 
گفت: هنرمندان در این گرمای طاقت فرسای 
جزیره کیش با همت و تالش خود آثار هنری 
این  به  عالقه مندان  دید  معرض  در  را  خوبی 

گذاشتند. هنر 
سمپوزیوم هایی  چنین  برگزاری  است،  گفتنی 
و  هنر  به  توجه  ضمن  کیش  جزیره  در 
و  تحرک  ایجاد  باعث  عرصه  این  هنرمندان 
ارزشمند  آثار  این  ماندن  یادگار  به  و  نشاط 
اساسی  تحوالتی  و  تغییر  شاهده  و  می شود 
در حوزه فضای شهری در این منطقه خواهد 

شد.

با حضور دکتر مظفری و رئیس دانشگاه شهید بهشتی انجام پذیرفت:

امضاء تفاهم نامه اجرای طرح های توسعه ای در جزیره کیش

دوشنبه 21 مهر ماه 1399 - 12 اکتبر 2020 - شماره  2101 کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مرکز  از  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  کووید  درمانگاه 
می شود. جداسازی  منطقه  این  در  بوعلی  بهداشتی 

شورای  سخنگوی  و  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
از  اقدام،  این  اهمیت  به  اشاره  با  کیش  سالمت 
معاونت  توسط  مرکز  این  تجهیز  و  آماده سازی 
خبر  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی 

داد.
آرامش  جدا سازی،  این  با  گفت:  رضانیا  محمدرضا 
بیماری های  دارای  که  افرادی  اطمینان  و  خاطر 
را  مرکز  این  به  مراجعه  قصد  و  هستند  زمینه ای 

می شود. فراهم  دارند، 
گزارش  ارائه  و  حداکثری  نظارت های  درباره  وی 
دستگاه های  تمام  گفت:  بهداشتی  ضوابط  رعایت 
و  تجاری  مجتمع های  بنگاه ها،  صنوف،  اجرایی، 
بر  نظارت  مسئول  عنوان  به  را  نفر  یک  باید  بازارها 
شورای  دبیرخانه  به  و  منصوب  بهداشتی  پروتکل های 

کنند. معرفی  کیش  سالمت 
این  در  شاغل  کارکنان  دورکاری  درخصوص  رضانیا 
دستگاه های  کارکنان  دورکاری  داشت:  اظهار  منطقه 
یک سوم  میزان  به  شرکت ها  و  سازمان ها  اجرایی، 

دارد. اجرا  قابلیت  مربوطه  مدیران  نظر  با  نفرات 
با  رابطه  در  کیش  سالمت  شورای  سخنگوی 
مجوز  بدون  گردشگران  برای  اجاره ای  خانه های 
از  قانون  اعمال  و  حداکثری  نظارت های  با  گفت: 
خانه ها،  این  پلمپ  به  نسبت  قضایی،  مراجع  طریق 

شد. خواهد  اقدام 
و  همایش  هرگونه  برگزاری  لغو  است،  گفتنی 
گسترش  به  توجه  با  آینده  هفته  دو  در  گردهمایی 
بود. جلسه  این  مصوبات  دیگر  از  کرونا  بیماری  شیوع 

 

روسای  تخصصی  نشست  بار،  نخستین  برای 
با  مرکزی  آسیای  و  خاورمیانه  عضو  دانشگاه های 
به  آینده  ماه  کیش،  آزاد  منطقه  دانشگاه های  روسای 

شد. خواهد  برگزار  آنالین  صورت 
دانشگاه های  روسای  تخصصی  نشست  نخستین 
  IAUP دانشگاه های روسای  با  کیش  آزاد  منطقه 
هدف  با  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  میزبانی  به 
تعامالت  و  دانشجو  جذب  علمی،  ظرفیت های  بررسی 
تحصیلی  مختلف  رشته های  ارائه  و  بین المللی 
بستر  در  بار  نخستین  برای  ۱۵آبان  دانشگاه ها، 
خواهد  قرار  بررسی  مورد  آنالین  صورت  به  اینترنت 
منطقه ای  دفتر  حضور  ظرفیت  رو  این  از  گرفت. 
منطقه،  این  در  جهان  دانشگاه های  روسای  اتحادیه 
عالی  آموزش  بین المللی سازی  رونق  باعث  می تواند 

شود. کیش  جزیره  در  
واحدهای  قالب  در  کیش  جزیره  دانشگاه های  فعالیت 
و  است  کشور  در  مادر  دانشگاه های  تابع  بین المللی 
بین المللی  تعامالت  و  خارجی  دانشجوی  جذب  قابلیت 
از  بیش  تاکنون  دارند.  را  جهان  دانشگاه های  دیگر  با 
بین المللی  پردیس های  در  خارجی  ۲۰۰دانشجوی 
زیادی  تعداد  که  شدند  پذیرش  کیش  دانشگاه های 
و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه های  از  آنان  از 
پایان  به  موفقیت  با  را  خود  تحصیالت  شریف  صنعتی 

ندند. رسا
جهان  مطرح  دانشگاه های  با  همکاری  سطح  ارتقای 
ایران  موثر  و  برتر  دانشگاه های  حضور  به  توجه  با 
آزاد  مناطق  که  پتانسیل هایی  و  کیش  جزیره  در 
و  رشد  به  دارند،  بین المللی  تعامالت  درخصوص 

کرد. خواهد  شایانی  کمک  کشور  پیشرفت 
مدیرعامل  ویژه  دستیار  سلیمی  داریوش  است،  گفتنی 
محمد  فناوری،  حوزه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
مرکزی  آسیای  منطقه  رئیس  ملک زاده  شریف 
پردیس  رئیس  غفاری  سلک  علی  خاورمیانه  و 
اعضای  شریف،  صنعتی  دانشگاه  کیش،  بین المللی 
تخصصی  نشست  نخستین  سیاستگذاری  کمیته 
آسیای  و  خاورمیانه  عضو  دانشگاه های  روسای  میان 

هستند. کیش  آزاد  منطقه  دانشگاه های  با  مرکزی 

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مرکز نوآوری کیش و انجمن فوالد ایران

طراحی و اجرای مسیر دوچرخه سواری داخل شهری در کیش

جزیره کیش، یکی از نمادهای تلفیق سنت و مدرنیه در کشور

افزایش زیبایی های بصری کیش با خلق آثار هنری

 جداسازی درمانگاه
  کووید کیش از

 مرکز بهداشتی بوعلی

میزبانی آنالین کیش از یک 
نشست دانشگاهی بین المللی

رئیس مرکز توسعه سالمت کیش خبر داد:

طرح های  اجرای  مطالعات  انجام  تفاهم نامه 
جزیره  در  گردشگری  توسعه  و  توسعه ای 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  میان  کیش 

امضاء رسید. به  بهشتی  دانشگاه شهید 
میان  همکاری  تفاهم نامه  امضای  مراسم 
شهید  دانشگاه  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
رئیس  مظفری  غالمحسین  حضور  با  بهشتی 
هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش و دکتر نصیری قیداری رئیس دانشگاه 

برگزار شد. بهشتی  شهید 
انجام  تفاهم نامه  گزارش،  این  براساس 
و  توسعه ای  طرح های  اجرای  مطالعات 
با  کیش  جزیره  در  گردشگری  توسعه 
تجربیات  تبادل  و  مشترک  همکاری  هدف 

آوردن  فراهم  همچنین  و  عملی  و  علمی 
انجام  منظور  به  همکاری  زمینه های 
مشاوره  کاربردی،  پروژه های  و  »تحقیقات 
سمینارهای  و  دوره ها  برگزاری  و  علمی 
و  نیاز  مورد  زمینه های  در  آموزشی« 
و  نیاز  به  توجه  با  آینده  در  که  قراردادهایی 
افزوده  تفاهم نامه  این  به  طرفین  امکانات 

رسید. امضاء  به  شد،  خواهد 
محوریت  با  تفاهم نامه  این  است،  گفتنی 
اقتصادی، عمران  انجام مطالعات  و  »مشاوره 
شهری،  برنامه ریزی  و  شهرسازی  شهری، 
فاضالب،  انرژی،  آب،  ازجمله  زیربنایی 
پسماند و توسعه گردشگری« در جزیره کیش 

قابل اجرا است.



با  انزلی  آزاد  منطقه  اشتغال  کارگروه  جلسه 
اجرایی  دستگاه های  برخی  نمایندگان  حضور 
و  معاونین  و  خصوصی  بخش  فعالین  استان، 
ریاست  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران 
و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر 

این سازمان برگزار شد. مدیرعامل 
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
پیشنهادی  طرح های  از  قدردانی  با  نشست 
سطح  در  محلی  جوامع  اشتغال زایی  منظور  به 
پیگیری  کارگروه  تشکیل  خواستار  منطقه، 
راهبرد  داشت:  اظهار  و  شد  طرح ها  بررسی  و 
اشتغال زایی  حوزه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
قالب پروژه های بزرگ  ایجاد شغل در  بر  مبتنی 
مشاغل  توسعه  و  حمایت  همچنین  و  صنعتی 
خرد با رویکرد توانمندسازی جوامع محلی است.

برنامه های  به  اشاره  با  روزبهان  محمدولی 
تولیدی- صنعتی  واحدهای  افزایش  و  توسعه 
منطقه  سه  ناحیه  صنعتی  شهرک  ویژه  به 
روی  پیش  افق  به  توجه  با  افزود:  انزلی،  آزاد 
در  که  منطقه  جدید  صنعتی  شهرک  زمینه  در 
و  تولید  جهش  زمینه  هکتاری  پنجاه  محدوده 
می کند  فراهم  تولید  جهش  سال  در  را  اشتغال 
در  منطقه  توسعه ای  برنامه های  تحقق  با  و 

نزدیک  آینده  در  ترانزیتی،  و  صنعتی  حوزه های 
در  کار  نیروی  برای  اشتغال  جدید  فرصت های 

ایجاد می شود. سطح گیالن 
راستای  در  را  محلی  جوامع  توانمندسازی  وی 

عنوان  خود  متبوع  سازمان  مسئولیت های 
توانمندی های  به  عنایت  با  گفت:  و  کرد 
بر  بالغ  حضور  منطقه،  سطح  روستاهای  متنوع 
منطقه،  گردشگری  فاز  در  نفر  میلیون  هفت 

با  ارتباط  عرصه  در  موجود  فرصت های 
کشورهای اوراسیا و حوزه خزر و عطش نیروی 
خود  توانمندی های  از  بهره برداری  برای  کار 
افق های  با مدیریت و راهبری سازمان  می تواند 

جدید درآمدارزی و اشتغال زایی را پدید آورد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
از طریق  را  توانمندی های جامعه  پروراندن  انزلی، 
حمایت،  صورت  به  خانواده  در  پرورش  الگوی 
احساس امنیت، توجه و محبت، از سوی نهاد دولت 
به  توجه  کرد:  تاکید  و  نمود  قلمداد  قابل دستیابی 
بر  با تکیه  توانمندسازی جوامع محلی  الگوی  این 
مزیت ها و ظرفیت های منطقه آزاد انزلی، نیازهای 

اشتغال زایی کل استان را می توان پوشش  داد.
نمایندگان  نشست  این  در  است،  گفتنی 
منطقه،  خصوصی  بخش  و  دولتی  دستگاه های 
فرهنگی  پیوست  لزوم  چون  مباحثی  درخصوص 
در هر طرح اشتغال زایی، توجه و تقویت مشاغل 
الگوی  تجاری سازی،  جهت  روستایی  خرد 
سرمایه گذاری  طرح های  در  دولتی  مشارکت 
تدوین  و  تهیه  روستاها،  اهالی  استغنای  جهت 
مدل کسب و کار، تشکیل تعاونی های روستایی 
و گسترش دوره های آموزشی کاربردی در سطح 

پرداختند. اظهارنظر  به  منطقه 

جهاد  سازمان  رئیس  الماسی  مسعود  مهندس 
با  استان و مدیران کل آن سازمان  کشاورزی 
مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمد ولی  دکتر 
آزاد  منطقه  سازمان  معاونین  و  مدیرعامل  و 
همکاری  توسعه  راهکارهای  درخصوص  انزلی 

و  کشاورزی  تجاری سازی  منظور  به  دوجانبه 
تبادل  و  بحث  به  منطقه  بازارهای  به  صادرات 

پرداختند. نظر 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مورد  توسعه  مدل  اینکه  بیان  با  نشست  این 
براساس  توسعه  بر  مبتنی  منطقه  این  توجه 
و  استان  سطح  در  موجود  ظرفیت های 
داشت:  اظهار  است،  منطقه  این  مزیت های 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با  توافق نامه  اجرای 
محصوالت  دالری  ۲۲میلیارد  واردات  و 
جهت  را  ما  توجه  روسیه  توسط  کشاورزی 
توانمندی  و  ظرفیت  تمام  از  بهره برداری 

است. نموده  جلب  کشوری  و  استانی 
از  تحلیلی  ارائه  با  روزبهان  محمد ولی 
و  روسیه  کشاورزی  کاالهای  وارداتی  سبد 

حوزه های  در  گیالن  تولیدی  توانمندی های 
محصوالت  شیالتی،  کشاورزی،  مختلف 
راستا  همین  در  کرد:  اضافه  دامی،  و  باغی 
نخست  گام  در  و  شده  منعقد  تفاهم نامه هایی 
و  خاویاری  شیالتی،  محصوالت  فرآوری  بر 

شده ایم. متمرکز  هیدروپونیک  کشت 
کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  همچنین، 
انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  به  اشاره  با  گیالن 
افزود:  است،  گیالن  استان  عطف  نقطه 
زمین های  کاربری  تغییر  عدم  راهبرد 
موجود  ظرفیت  از  بهره برداری  و  کشاورزی 
آزاد  منطقه  مزیت های  بر  تکیه  با  استان  در 

است. تقدیر  قابل  انزلی، 
رویکردها  از  گزارشی  ارائه  با  الماسی  مسعود 
کشاورزی  محصوالت  تولید  توانمندی های 

منطقه  کشورهای  نیازهای  تامین  اولویت  با 
توسعه  از  گفت:  هیدروپونیک،  کشت  و 
سهم  افزایش  جهت  هم افزایی  و  همکاری ها 
و  می کنیم  استقبال  روسیه  صادراتی  سبد  از 
تولیدکنندگان  معرفی  جهت  را  خود  آمادگی 
تامین  منظور  به  کشاورزی  ماشین آالت 

می نماییم. اعالم  صادرات  و  داخلی  نیازهای 
معاونین  نشست،  این  در  است،  گفتنی 
فرهنگی،  زیربنایی ،  و  فنی  مدیریت،  توسعه 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
اراضی،  امور  شیالت،  کل  مدیران  و  انزلی 
دامپزشکی  و  آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها، 
در  خود  نظرات  نقطه  بیان  به  گیالن،  استان 
چندجانبه  و  دو  همکاری  مختلف  حوزه های 

ختند. پردا

در  فقیه  ولی  نماینده  فالحتی  رسول  آیت اهلل 
رشت  شهرستان  جمعه  امام  و  گیالن  استان 
نقلی،  و  حمل  بندری،  زیرساختی  امکانات  از 
بازدید  انزلی  آزاد  منطقه  گردشگری  و  تولیدی 
معاونین  شورای  جلسه  در  و  آورد  عمل  به 
روزبهان  محمدولی  دکتر  حضور  با  که  سازمان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان برگزار 
و  توسعه ای  کارهای  و  ساز  درخصوص  شد، 
مختلف  مزیت های  و  ظرفیت ها  از  بهره گیری 
منطقه و استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

قدردانی  با  گیالن  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
انزلی  از تالش ها و زحمات سازمان منطقه آزاد 
اقتصاد  بودن  مقاومت زا  تولید،  جهش  سال  در 
مقاومت زایی  و  تولید  جهش  بنای  سنگ  را 
و  تولید  جهش  همراهی  به  منوط  را  اقتصادی 

کرد  ارزیابی  یکدیگر  ملزوم  و  الزم  را  دو  این 
تولید  ساختار  نمودن  نظام مند  داشت:  اظهار  و 
اقتصادی  ارکان توسعه  از  و تمرکز به صادرات، 
فنی- صادرات  به  توجه  میان  این  در  و  است 
و  بوده  اندیشه  و  فکر  صدور  که  مهندسی 
می دهد،  توسعه  و  ایجاد  را  جدیدی  بازارهای 

باید مورد توجه قرار داد.
آیت اهلل رسول فالحتی خواستار همراهی بخش 
مقوالت  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  و  دولتی 
محصوالت  فروش  و  عرضه  جهت  بازاریابی 
استان  ویژه  به  و  کشور  تولیدی  کاالهای  و 
با  و  شد  شمالی  همسایه  کشورهای  در  گیالن 
روسیه  علیه  شده  اعمال  تحریم های  به  اشاره 
جهت  فرصتی  را  غرب  اقدام  این  بالروس،  و 
افزایش صادرات قلمداد کرد و افزود: با توجه به 

خطوط  رعایت  است،  اسالمی  ما  انقالب  اینکه 
قرمز در قالب ارائه محصول باکیفیتی که توسط 
الزامات  به  توجه  و  می شود  تولید  مسلمانان 
صادرات  برای  بسترسازی  بسته بندی،  صنعت 
صادرکننده  و  تولید  حمایت  و  تشویق  طریق  از 
افزایش  اشتغال زایی،  زمینه  است؛ چراکه  حیاتی 

تولید و در نهایت جهش تولید فراهم می شود.
اینکه  بیان  با  رشت  شهرستان  جمعه  امام 
برای  باالیی  بسیار  ظرفیت  انزلی  آزاد  منطقه 
در  زمین  محدودیت  است،  ایران  و  گیالن 
تصریح  با  و  برشمرد  طبیعی  امری  را  استان 
از  بهره برداری  منظور  به  همکاری  لزوم  بر 
همه جانبه  توسعه  جهت  در  موجود  امکانات 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  استان،  و  منطقه 
و  موجود  امکانات  گرفته،  صورت  اقدامات 
سابقه  مزیت  و  اجرا  دست  در  برنامه های 
آزاد  منطقه  شمالی،  کشورهای  با  مراودات 
جهان  موفق  آزاد  مناطق  با  می تواند  انزلی 
خوب  کاالهای  صدور  با  و  نماید  برابری 
نماید. رقابت  برندهای خوب جهانی  با  ایرانی، 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  همچنین، 
و  ظرفیت ها  از  گزارشی  ارائه  با  دیدار  این  در 
شاخص ها  بیشتر  در  که  منطقه  این  مزیت های 
است،  بی نظیر  کشور  آزاد  مناطق  میان  در 
رهبری  معظم  مقام  نظرات  نقطه  به  اشاره ای 
قالب  در  اقتصادی  مقوالت  اهمیت  درخصوص 
اضافه  و  نمود  کشور  سالیانه  راهبردهای  تعیین 
قرار  و  موجود  زیرساخت های  به  توجه  با  کرد: 
شمال  بین المللی  کریدورهای  مسیر  در  گرفتن 
به جنوب و شرق به غرب، منطقه آزاد انزلی در 

کشورهای  ارتباطات  گسترش  در  نزدیک  آینده 
ایفا  محوری  نقش  اروپا  با  آسیا  شرق  و  جنوب 

خواهد کرد.
توانمندهای  به  اشاره  با  روزبهان  محمدولی 
که  انزلی  و  کاسپین  بنادر  بندری  و  لجستیک 
در محدوده این منطقه واقع شده و ظرفیت های 
افزود:  منطقه،  تولیدی-صنعتی  واحدهای 
منطقه  عنوان کوچک ترین  به  انزلی  آزاد  منطقه 
درصد  ۲دهم  از  کمتر  بودن  دارا  با  کشور  آزاد 
 GDP از  8.۲درصد  گیالن  استان  مساحت  از 
۱۵۷میلیون  با صدور  و  دارد  اختیار  را در  استان 
واحدهای  در  شده  تولید  محصوالت  از  دالر 
واردات  دالر  ۳۰میلیون  مقابل  در  خود  تولیدی 
کاال و مواد اولیه، عزم خود را در جهت دستیابی 
به اهداف اقتصاد مقاومتی و جهش تولید نشان 

داده است.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
جذب  در  کاال  ترانزیت  نقش  به  اشاره  با 
متبوع  سازمان  رویکرد  تولیدی،  سرمایه گذاران 
خود را افزایش ظرفیت های صادراتی کشورمان 
و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  به کشورهای عضو 

به ویژه روسیه عنوان کرد.
استان  در  فقیه  ولی  نماینده  است،  گفتنی 
کاسپین،  بندری  مجتمع  ظرفیت های  از  گیالن 
این  در  احداث  دست  در  توسعه ای  طرح های 
به  شاد  سرزمین  تولیدی  واحد  بندری،  مجتمع 
مجموعه  کشوری،  نمونه  صادرکننده  عنوان 
ناحیه ۳  صنعتی  شهرک  آکواریوم،  گردشگری 
منطقه  ساخت  حال  در  راه آهن  پروژه  و  منطقه 

آزاد انزلی، بازدید به عمل آورد.

داشت:  اظهار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  دستور  با 
منطقه آزاد انزلی، در سال جهش تولید، محتواهای 
واحدهای  از  حمایت  منظور  به  تبلیغی  و  خبری 
تولیدی سطح منطقه تهیه، تولید و منتشر شده است .

مهدی کاظمیان با بیان اینکه برنامه خبری-تبلیغی 
فوق در راستای راهبردهای حمایت چند بعدی و چند 
صورت  منطقه  اقتصادی  فعالین  از  سازمان  وجهی 
می گیرد، اضافه کرد: بر همین اساس، ظرف ماه های 
اخیر عالوه بر تهیه خبر و مصاحبه با مدیران واحدهای 
تولیدی-صنعتی و صادراتی فعال در منطقه، تهیه و 

تولید تیزرهای تبلیغاتی و فیلم های معرفی ظرفیت ها 
و توانمندی های این تولیدکنندگان توسط مجموعه 
با  بین الملل سازمان  امور  و  روابط عمومی  مدیریت 
همکاری معاونت ها و مدیریت های مختلف سازمان 

در دستورکار قرار گرفته است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
انزلی با اشاره به اینکه مسیر حمایتی، تشویقی و تبلیغی 
معرفی ظرفیت های تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی 
منطقه تداوم خواهد داشت، از آمادگی این مدیریت برای 
تهیه گزارش ها و محتواهای خبری از توانمندی های 

سرمایه گذاران منطقه آزاد انزلی خبر داد.

و  تبلیغ  منظور  به  دیگر  سوی  از  کرد:  اضافه  وی 
اطالع رسانی در تمام بسترها و جوامع هدف خبری، از 
امکانات موجود در تبلیغات محیطی، تلویزیون شهری، 
تولید و پخش اینفوگرافی، مو شن گرافی، طراحی عکس 
و پوستر تبلیغاتی، در شبکه های اجتماعی و خبری نیز 

در این چارچوب بهره برداری شده است.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی، راهبرد تعیین شده 
از سوی دکتر روزبهان را بهره برداری حداکثری از توان 
بخش های  از سوی  ارائه  قابل  تسهیالت  و  خدماتی 
مختلف سازمان به منظور دستیابی به اهداف منشور 

اقتصاد مقاومتی و شعار جهش تولید عنوان کرد.

منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
خبری-تبلیغی  حمایت  راهبرد  اجرای  انزلی افزود:  آزاد 
از سرمایه گذاران منطقه در حوزه های مختلف تولیدی، 
بندری  و  ترانزیتی  بازرگانی،  گردشگری،  خدماتی، 
این  معرفی  راستای  در  دانش بنیان  شرکت های  و 
توانمندی ها در سطح داخلی و خارجی، کمک به بازاریابی 
محصوالت و فرصت های سرمایه گذاری، ایجاد انگیزه در 
سرمایه گذاران موجود و ترغیب سرمایه گذار جدید جهت 
سرمایه گذاری  فرصت های  و  ظرفیت ها  از  بهره برداری 
دغدغه های  و  مسائل  برخی  رفع  منطقه،  در  موجود 
موجود در مسیر همکاری سایر نهادهای دولتی و بررسی 

راهکارهای برطرف نمودن مشکالت پیش روی در مسیر 
تحقق راهبرد جهش تولید صورت گرفته و می گیرد.

اخبار منطقه آزاد انزلی

جهش  کمیته  و  مقاومتی  اقتصاد  کارگروه 
بررسی  تولید،  موانع  رفع  منظور  به  تولید 
منظور  به  برنامه ریزی  و  موجود  وضع 
حضور  با  صادرات  و  تولید  در  جهش  ایجاد 
مدیران  و  معاونین  سازمان،  مدیرعامل 
گمرک  مدیر  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
اقتصادی  فعاالن  و  انزلی  آزاد  منطقه 

شد. برگزار 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ضرورت  بر  تاکید  با  انزلی  آزاد  منطقه 
جذب  منظور  به  الزم  زیرساخت های  ایجاد 
شماره ۳  صنعتی  شهرک  در  سرمایه گذار 
کرد :  بیان  تولیدکنندگان  موانع  رفع  و 
سرمایه گذار  جذب  منظور  به  الزم  فراخوان 
و  شد  خواهد  اعالم  آینده  ۱۵روز  از 
واحدهای  اولویت  با  پیشنهادی  طرح های 
در  دانش بنیان  و  صادرات محور  تولیدی، 

شد. خواهد  بررسی  تخصصی  کارگروهی 
اشاره  با  ادامه  در  روزبهان  محمدولی 
زیرساخت های  توسعه  اهمیت  به 
کشور  نیاز  رفع  منظور  به  سرمایه گذاری 
اقتصاد  سیاست های  و  اهداف  تحقق  و 
راه اندازی  با  صرفا  کرد:  بیان  مقاومتی 
۴۰۰شرکت  حدود  شماره ۳  صنعتی  شهرک 
فعالیت  بزرگ  و  کوچک  تولیدی  واحد  و 
خواهند  آغاز  مختلف  زمینه های  در  را  خود 
با  کشور،  نیاز  تامین  بر  عالوه  که  کرد 
صادرات  و  متنوع  محصوالت  تولیدات 
قابل  شغلی  فرصت های  ایجاد  موجب  آن 
استان  در  امر  این  که  می شود  توجهی 
بوده  بی سابقه  کوتاه  زمانی  مدت  در  گیالن 

است. 
علیه  ظالمانه  تحریم های  به  اشاره  با  وی 
و  مدیران  حاضر  حال  در  افزود :  کشورمان 
اقتصادی  حوزه  در  مجموعه  این  مسئوالن 
مسئولیت  و  بوده  ایران  مردم  نماینده 
این  در  و  دارند  عهده  به  را  را  سنگینی 
تا  می کند  تالش  دشمن  که  شرایط حساس 
معیشت و اقتصاد خانوار را مورد هدف قرار 
بیشتر  باید  موجود  وضعیت  درک  با  و  دهد 
توطئه های  مقدس  دفاع  سال  هشت  از 

کنیم. آب  بر  نقش  را  دشمنان 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تمامی  در  پیشرفت  و  رشد  لزوم  به 
و  اشاره  مقاومتی  اقتصاد  شاخص های 
استراتژیک  موقعیت  به  توجه  با  کرد:  تاکید 
و  کشور  در  انزلی  آزاد  منطقه  ممتاز  و 
مراودات  گسترش  و  جهانی  بازارهای 
در  باید  چین،  و  اوراسیا  حوزه  در  تجاری 
در  مضاعف  همتی  با  جاری  سال  دوم  ۶ماه 
گام  خارجی  و  داخلی  سرمایه  جذب  زمینه 
در  تولید  جهش  ایجاد  شاهد  تا  برداشت 

باشیم. منطقه  این  صنعتی  مجموعه های 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

در دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیالن با دکتر روزبهان توافق شد:

در بازدید نماینده ولی فقیه در استان گیالن از منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

اشتغال زایی در پروژه های صنعتی و حمایت از 
مشاغل خرد با رویکرد توانمندسازی جوامع محلی
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بهره مندی از ظرفیت ها و مزیت های گیالن جهت افزایش صادرات به بازار روسیه

منطقه آزاد انزلی می تواند با مناطق آزاد موفق جهان برابری نماید

تولید محتواهای خبری در حمایت از تولیدکنندگان منطقه آزاد انزلی در سال جهش تولید

 تامین نیاز داخلی
 رونق تولید و صادرات

  رویکرد منطقه آزاد انزلی 
در سال جهش تولید

دکتر روزبهان در کارگروه اقتصاد مقاومتی و 
جهش تولید اظهار کرد :

انزلی



قانون، یکی از زیرساخت های مهم مناطق آزاد کشور است که 
اهمیتش کمتر از زیرساخت های عمرانی ، جذب سرمایه گذاری و 
ایجاد بستر الزم برای توسعه صادرات نیست؛ تا حدی که می توان 
و  قوانین  همین  آزاد  مناطق  برای  زیرساخت  بزرگترین  گفت 

مجموعه مقررات است که اکثرا باید در مجلس تصویب شود. 
قانون  اجرای  حسن  بر  ناظر  و  قانونگذار  عنوان  به  مجلس 
همچنین  و  باشد  فعال  باید  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
حساسیت  با  قوانین  انجام  حسن  درخصوص  باید  نمایندگان 
آزاد  مناطق  جغرافیایی  محدوده  اینکه  کنند، خصوصا  برخورد 
در محدوده فعالیت نمایندگان زیادی است. اما سوال اینجاست 
آزاد  از چالش ها و مشکالت منطقه  نمایندگان چقدر  این  که 
خود مطلع هستند و تا چه میزان با مدیران عامل سازمان های 
مجلس  مصوبه های  از  چقدر  اصال  دارند؟  تعامل  مناطق  این 
است  مغایر  آزاد  مناطق  قانون  روح  با  دولت  لوایح  حتی  یا  و 
مناطق  مخالف  به طرح های  نسبت  مناطق  نمایندگان  چرا  و 
این است که مناطق  نمی دهند ؟ مگر جز  نشان  واکنشی  آزاد 
حرکتی  و  کنند  استفاده  قانونی شان  ظرفیت های  از  باید  آزاد 
به سمت سند چشم انداز 1404 داشته باشند تا بتوانند به قدرت 

اقتصادی که در شان کشور است، نائل شوند؟
قابل  اقدام  کشور  در  ما  مجالس  که  است  آن  واقعیت  اما 
توجهی که به نفع مناطق آزاد و شرایط سرمایه گذاری باشد، 
از  یکی  که  است  دهم  مجلس  نمونه اش  است.  نداده  انجام 
حوزه  در  انقالب  پیروزی  از  بعد  کشور  مجالس  ضعیف ترین 
اقتصادی شناخته شد و این موضوع نقش مهمی در تشدید آثار 

اقتصادی تحریم های آمریکا داشت. 
صرفا  آزاد ،  مناطق  حوزه  در  دهم  مجلس  کارکرد  مهم ترین 
به تصویب طرح افزایش تعداد مناطق آزاد ختم شد، هر چند 
مجمع  به  طرح  این  نهایتا  و  گرفت  ایراداتی  نگهبان  شورای 
تشخیص مصلحت نظام سپرده شد؛ اما با توجه به مشکالت 
کشور و افزایش واردات و عدم فراهم کردن زیرساخت ها ، این 

طرح موضوع چندان معقولی به نظر نمی رسید. 
دبیرخانه  بلکه  به همین مورد ختم نشد،  البته تالش مجلس 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از زیرمجموعه مستقیم 
این  شد.  سپرده  اقتصاد  وزارت  به  و  خارج  جمهوری  ریاست 
تعدد  دلیل  به  اما  نیز مطرح شد،  در مجالس گذشته  موضوع 
فعالیت های این وزارتخانه، وزیر اقتصاد در مجلس نهم زیربار 
این مسئولیت نرفت؛ طرحی که در مجلس دهم متاسفانه صرفا 
موجب محدودیت دبیرخانه و عدم استقالل اداری آنان شد و 

در عمل اقدام و رویکرد مثبتی  هم حاصل نگردید.
تاسیس  عمر  از  که  دهه  سه  این  در  که  است  آن  واقعیت 
از  باشد  آزاد  مناطق  نفع  به  که  اقدامی  آزاد می گذرد،  مناطق 
جانب نمایندگان و مجلسی ها مطرح نشد و برعکس، شرایط 
و  سخت  سرمایه گذاران  برای  مجلس  هر  در  سرمایه گذاری 
محدودتر شد؛ موضوعی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور 

می تواند به مناطق آزاد لطمه ای جبران ناپذیر بزند. 
در این گزارش با نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخصوص 
چالش ها و مشکالت مناطق آزاد گفت وگو و عملکرد مجلس 

را در قبال مناطق آزاد بررسی نمودیم که در ادامه می خوانید.
 

نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسالمی:
بین مدیران مناطق و نمایندگان زاویه وجود دارد

محمد علیپور نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی 
از  نشریه  با  گفت و گو  در  که  است  اسالمی  شورای  مجلس 
منطقه  و  کشور  آزاد  مناطق  وضعیت  به  نسبت  خود  آگاهی 
از پیشرفت منطقه آزاد ماکو خبر  آزاد ماکو سخن می گوید و 
و  می کند  گالیه  مدیران  سیاسی  انتخاب  به  نسبت  می دهد، 
مشکالت  حل  برای  را  اقتصادی  و  اجرایی  مدیران  حضور 

مناطق آزاد الزم می داند.
علیپور در این گفت وگو تاکید کرد: بنده نماینده منطقه آزاد ماکو 
هستم و این منطقه هم از سال92 راه اندازی شد، لذا از ابتدای 
شروع به کار در جریان کار منطقه آزاد ماکو تا به امروز هستم. 
از سایر مناطق آزاد نیز به جهت اینکه در کمیسیون اقتصادی 
فعال هستم، کم و بیش اطالعاتی دارم. منطقه آزاد ماکو آخرین 
مجلس  رای  با  سال 92  از  و  مصوب  که  است  کشور  منطقه 
راه اندازی گردید. از ابتدای شروع به کار منطقه ماکو به جز مقطعی 
که بعد از گشایش برجام حاصل شده بود، عموما این منطقه در 
شرایط نامساعد اقتصادی شروع به کار کرده است. ما قبال واردات 
تنگناهای  دلیل  به  امروز  خب  ولی  داشتیم،  دالری  60میلیون 

اقتصادی و مرزی، این میزان کاهش پیدا کرده است .  
وی گفت: منطقه آزاد ماکو درست است که بعد از مناطق دیگر 
شروع به کار کرده، ولی در این مدت کارکرد قابل قبولی داشته؛ 
چراکه منطقه آزاد ماکو اصال زیرساختی نداشته است . خود منطقه 
آزاد توانسته احداث فرودگاه کند ، ساماندهی جاده ها را در دستورکار 
از  ترانزیتی  جاده  متر  از 50میلیون   بیش  توانسته   و  دهد  قرار 
ابتدای گیت ورودی خود مرز را چهار بانده کند. لذا سازماندهی 
از صفر شروع شد و قبل از سال 92 اصال زیرساختی فراهم نبوده 
است . منطقه ای که از سال 92 شروع به کار کرده، نسبت به دیگر 
مناطق می توان گفت که عملکرد قابل توجهی داشته است. در 
جلب سرمایه گذاری با توجه به فضای اقتصادی کشور نیز خوب 
عمل کرده، البته اشکاالت و ضعف هایی هم داشته است، اشکاالت 
اساسی که هم در مورد منطقه آزاد ماکو و هم  سایر مناطق صدق 
می کند این است که این مناطق بیشتر بنگاه های اقتصادی هستند، 
افرادی که به عنوان مدیرعامل )البته مدیرعامل فعلی عملکردش 
درست و مورد تایید است( فعالیت می کنند، خیلی مناسب نیستند؛ 
برای اینکه در مناطق آزاد افراد اجرایی و اقتصادی نیاز است، نه 
اینکه افراد سیاسی باشند. متاسفانه براساس مالحظات سیاسی 
و جناحی برخی از افراد را تعیین و به عنوان مدیرعامل معرفی 
می کنند؛ لذا این مسئله باعث شده که فضای کلی کشور نگاه 
مثبتی به مناطق آزاد نداشته باشند و می گویند مناطق آزاد حیات 
خلوت دولت هاست و در کارنامه اینها عموما زمین فروشی ، رانت 

و مسائل مالی مطرح است . واقعیت آن است که عموما دولت ها 
سیاسی رفتار کرده اند و اجازه ندادند مناطق آزاد کارکرد واقعی خود 
را داشته باشند، خصوصا با انتخاب مدیران سیاسی این نگاه را در 

جامعه نسبت به مناطق آزاد متاسفانه ایجاد کردند .
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه چالش های 
قانونی درخصوص مناطق آزاد در بحث سرمایه گذاری خارجی ، 
بانک و بیمه و یا ارزش افزوده وجود دارد که مجلس بخواهد ورود 
کند، گفت: اکنون در مجلس طرح هایی در جریان است، اما امتیازاتی که 
برای مناطق آزاد داده اند، کم نیست؛ مثل معافیت مالیاتی بیست ساله که 
خیلی از مناطق آزاد مثل کیش ، قشم و چابهار مدت زمان زیادی است 
که از این امتیاز استفاده می کنند، چراکه مناطق دیگر بعدا ایجاد شدند. 
البته االن درخصوص بحث معافیت مالیات ارزش افزوده به نوعی به 
دنبال تجدیدنظر هستند. باید تاکید کنم که اگر امتیازی قائل می شویم، 
نباید آن امتیاز محدود شود؛ چراکه آنوقت افراد انگیزه و رغبت کمتری 

برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد پیدا می کنند.
علیپور در ادامه اظهار داشت: یک اشکال اساسی هم که وجود 
اینکه  آن  و  برمی گردد  ما  آزاد  مناطق  کلی  مشکالت  به  دارد، 
مناطق آزاد ما با کشورهایی که خیلی به مناطق توجه دارند و همه 
زیرساخت هایش را از قبل آماده می کنند و از لحاظ قوانین همه را 
تصویب می کنند و در اختیار مناطق می گذارند، مقایسه می شود و 
در نهایت می گویند مناطق آزاد ما در صادرات یا سرمایه گذاری 
خارجی موفق نیستند. ضمن اینکه در قوانین ما ناهمگونی میان 
مناطق وجود دارد، باید تاکید شود که هر کدام از مناطق کارکرد 
خود را دارند؛ ممکن است منطقه ای مثل کیش ظرفیت گردشگری 
داشته باشد، یا ارس و ماکو برای بحث صنعت و کشاورزی استعداد 
داشته باشند، یا اینکه چابهار یک کاربرد و استعدادی برای بندری 

بودن و کریدور اروپا و آسیا داشته باشد .
وی ادامه داد: ما متناسب با کارکردهای مناطق، قانونی برای 
و  اشکاالت  موضوع  این  لذا  کردیم؛  تصویب  مناطق  همه 
قانونی هم هست و  اینکه خالء  دارد. ضمن  اساسی  ایراداتی 
امتیازاتی که به مناطق هم دادیم باعث شده که برخی به دنبال 

اصالح قوانین بیفتند و این به ضرر مناطق آزاد است.
نماینده مردم ماکو در مجلس در ادامه تاکید کرد: نمونه این 
دهم  مجلس  که  است  افزوده  ارزش  قانون  بازنگری  روند، 
به  دوباره  نهایتا  اما  رفت،  نگهبان  شورای  به  و  کرد  مصوب 
مجلس بازگشت؛  احتماال معافیت مالیاتی در رابطه با ارزش 
بازنگری  این  در  بودند،  داده  آزاد  مناطق  به  قبال  که  افزوده 
این  و  بود  نخواهد  مثل سابق  قطعا  و  معافیت ها کم می شود 
برای  که  انگیزه ها  و  مشوق ها  که  می گردد  باعث  موضوع 

سرمایه گذاری است، کاسته شود.
وی گفت: اکنون اوایل مجلس یازدهم است و چون در مجلس 
مطلع  جزییاتش  از  نمایندگان  شده،  مصوب  طرح  این  قبلی 
نیستند و خیلی هم ورود نمی کنند و چون بحث اصالح است، 
مخالف و موافق هم صحبت نمی کنند؛ لذا احتمال می رود که 

مجلس هم نسبت به این اصالحیه رای بدهد.
این نماینده در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تعدد نمایندگان 
حوزه انتخابیه مناطق آزاد، طرح های این چنینی که به نفع مناطق 
آزاد نیست، رای می آورد؛ اظهار کرد: ما 7منطقه آزاد بیشتر در کشور 
نداریم، با وجود ذهنیت هایی که نسبت به مناطق آزاد ایجاد کردند، 
اما باید تاکید کنم که تعداد مناطق خیلی نیست. برخی هم گمان 
می کنند که به مناطق آزاد خیلی امتیاز داده شده، ولی عمال به 

مناطق آزاد بیایند می بینند که چنین خبرهایی نیست.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس چه اقدام مثبتی در این 
اقدام  است، گفت:  داده  انجام  آزاد  مناطق  برای  چندین سال 
البته  نگرفته است؛  انجام  باشد  آزاد  نفع مناطق  به  مثبتی که 
مناطق  امتیاز  که  کردند  سعی  گذشته  مجلس  در  نمایندگان 
مازندران، گلستان،  انتخابیه خود مثل  برای حوزه های  را  آزاد 
دولت  بگیرند،  و...  بلوچستان  و  سیستان  کردستان،  خراسان، 
هم در این خصوص الیحه ای داد تا نقاطی را تبدیل به مناطق 

آزاد کنند، ولی فضای کلی مجلس به نفع مناطق آزاد نیست.
اینکه خود شما چه  بر  علیپور در پاسخ به سوالی دیگر مبنی 
میزان تعامل با مدیران مناطق دارید، اذعان داشت: ارتباط ما 
تنگاتنگ ، خوب، منطقی و صمیمی است؛ البته در مناطق دیگر 

بین مدیران مناطق با نمایندگان زاویه وجود دارد .
وی درخصوص وضعیت اشتغال منطقه آزاد خود گفت: منطقه آزاد 
ماکو نسبت به دیگر مناطق تازه شروع به کار کرده و نوپاست، ولی 
در عین حال خیلی از جوانان در انتظارند که شرایط اشتغال برایشان 
فراهم شود . ما یک پروژه ای را در منطقه آزاد ماکو کلنگ زنی می کنیم 
که سرمایه قابل توجهی آورده  شده؛ در واقع سرمایه گذار بخش 
خصوصی است. قبال هم چینی ها و هندی ها سرمایه گذاری کردند 
که صادرات و تولید دارند و بهره برداری می کنند، اما اینها در مقایسه 
با میزان بیکاران ما ناچیز است و نیاز به سرمایه گذاری های خیلی 
زیادتری داریم تا بتوانیم مشکل بیکاری و اشتغال منطقه را حل کنیم.
این نماینده مجلس ادامه داد : قوانین زیادی در رابطه با منطقه 
آزاد در مجلس مصوب نشده است. هر منطقه آزادی هم که 
تاسیس شده، طرح یا الیحه بوده که در صحن تصویب شده 
است، لذا خیلی قوانین زیادی در ارتباط با مناطق آزاد نداریم 
که مجلس به آن بپردازد . در این شش سال اخیر هم منطقه 
آزاد در مجلس بولد شده اند، قبال حساسیت زیادی در مجلس 
و دولت وجود نداشت، اکنون نظارت مجلس بیشتر شده و از 
تمامی  با  آزاد  مناطق  است که  دیگر دولت هم مدعی  سوی 
ضعف ها و کاستی هایش مثبت است، ولی مجلس در این چند 
سال اخیر بیشتر حساسیتش این بوده که مناطق آزاد به حال 
خودشان رها شدند و باید منضبط شوند و قوانینی تصویب شود 

تا نابسامانی ها حل شود.
علیپور تاکید کرد: با توجه به اینکه در مجلس نهم و فعلی فعال 
بودم، باید اذعان کنم که دیدگاه مجلس فعلی نسبت به مناطق 

آزاد مثبت نیست.
وی درخصوص تصمیم گیری مجلس دهم در رابطه با خارج کردن 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از زیرمجموعه 
ریاست جمهوری گفت: اقدامی که نمایندگان مجلس دهم کردند، 
بیشتر به خاطر این بود که دولت را در قبال مجلس پاسخگو کنند؛ 
لذا دبیرخانه را زیرمجموعه وزارت اقتصاد بردند که البته مجلس 
نهم هم دنبال این اقدام بود، اما در مجلس دهم نهایی شد. ولی 
واقعیت آن است که این اقدام و مصوبه کمکی به مناطق آزاد نکرد، 

بلکه آنها را به نوعی متضرر کرد و جایگاهشان را پایین برد.
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  ماکو  مردم  نماینده 
خاطرنشان کرد: در مجلس نهم هم موضوع واگذاری مناطق 
اقتصاد  اما وزیر سابق  اقتصاد مطرح شده بود،  آزاد به وزارت 
برایشان  است  وزارت  نظر  زیر  که  معاونت هایی  که  می گفتند 
دادن  قرار  زیرمجموعه  لذا  است؛  سخت  مدیریتشان  زیاد  و 
دبیرخانه بار زیادی روی وزارتخانه خواهد گذاشت و آقای وزیر 
این موضوع را اعالم کرد که به هیچ وجه مسئولیت این کار را 
به عهده نمی گیرد، چون نمی توانند به مناطق آزاد کمکی کند و 
حاال می بینیم که این موضوع امروز عمال خودش را نشان داد.

 
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسالمی:

مشکالت مدیریتی در مناطق آزاد
لفته احمد نژاد عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم خرمشهر 
در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، از مشکالت 
مدیریتی در مناطق آزاد سخن گفت و وجود تحریم ها و مشکالت 

اقتصادی را علت عدم کارآیی مناطق آزاد معرفی کرد. 
مدیران  و  دولت  که  سیاست هایی  نماینده،  این  گفته  طبق 
مناطق  کارآمدی  پیش گرفته اند، موجب عدم  در  آزاد  مناطق 

آزاد در شرایط فعلی کشور شده است.
ساختار  آزاد  مناطق  مشکالت  اساس  گفت:  احمدنژاد 
از  خیلی  شود،  درست  رویه  این  اگر  است؛  مدیریتی اش 

مشکالت و چالش ها هم حل می شود . 
در  آزاد  مناطق  معضالت  از  یکی  کرد:  تاکید  نماینده  این 
جذب سرمایه گذار، رویکرد متغیر دولت و عدم ثبات مدیریتی 
برای  فضا  می شود  باعث  که  موضوعی  است؛  مناطق  در 
سیاست های  اگر  بنابراین  شود.  مشکل  دچار  سرمایه گذاران 
کالن اقتصادی طوری تنظیم شوند که باعث ثبات اقتصادی 
افزایش  و  این رویکرد سبب کاهش مخاطرات  شوند، طبیعتا 

جذب سرمایه گذاری هم می گردد.
احمدنژاد خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که از زمان تاسیس 
همت  مناطق  توسعه  جهت  در  مناطق  مدیران  آزاد ،  مناطق 
وجود  و  مدیریت  کارآیی  و  موفقیت  عدم  نکردند .  تالش  و 
مشکالت  ایجاد  زمینه ساز  اقتصادی،  مشکالت  و  تحریم ها 

اساسی در این مناطق از کشور شده است. 
گفت:  و  کرد  اشاره  آزاد  مناطق  در  زیرساخت ها  نبود  به  وی 
طبیعتا به خاطر نبود زیرساخت ها، بخش تولید هم نمی تواند در 
مناطق فعالیت کند و در واقع تولیدکننده توان سرمایه گذاری 
کردن را ندارد؛ موضوعی که باعث می شود نرخ رشد صنعتی 

پایین بیاید و امکان صادرات هم محدود شود.
این نماینده در ادامه گفت: امروز به دلیل سیاست هایی که دولت 
و مدیران در سطوح مختلف در پیش گرفته اند، در مناطق آزاد 
دچار محدودیت ها و مضیقه ها شده ایم و طبیعتا تولید باکیفیت و 
کافی هم در مناطق آزاد انجام نمی گیرد و اگر تولیدی هم صورت 
می گیرد، به دلیل وجود محدودیت ها امکان بازاررسانی وجود ندارد.
احمدنژاد تاکید کرد: سوال اینجاست که مدیران سرمایه گذاری 
و  در جذب سرمایه گذار خارجی  توانسته اند  آزاد چقدر  مناطق 
و  اعالم  که  طرح هایی  آیا  باشند؟  تاثیر گذار  و  موفق  داخلی 
افتتاح می شود، امکان اجرایی شدن دارند یا صرفا در حد شعار 
طرح های مختلف مطرح می شوند؟ کارآیی این طرح ها چه بوده 
و چقدر سبب جذب نیروهای بومی و حتی غیربومی شده است؟ 
اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  در  خرمشهر  مردم  نماینده 
با  و  موقعیت  این  در  خارجی  سرمایه گذار  بی تردید  داشت: 
اقتصادی کشور و وجود تحریم های  و  فعلی  به شرایط  توجه 
ظالمانه آمریکا می تواند موثر باشد؛ چراکه می توانند به راحتی 
دستگاه هایی را که می خواهند وارد کشور کنند و تولید داشته 

باشند و سبب ارزآوری در کشورمان شوند.
احمدنژاد در پاسخ به این سوال که تعامل شما با مدیران عامل 
مناطق آزاد چگونه است، گفت: رویه مدیریتی باید اصالح شود!

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه مجلس چه اقدامات 
موثری برای مناطق آزاد انجام داده، اظهار کرد: مجلس ورود 
مدیران  و  دبیرخانه  با  خوبی  تعامل  شد،  اصالح  اگر  می کند، 
و  نظارتی  ابزار  از  نشد  اصالح  اگر  اما  داشت،  خواهد  مناطق 

قانونی خود استفاده می کنیم.
مخالف  طرح های  رای آوری  علت  درخصوص  نماینده  این 
خوبی  به  آزاد  مناطق  قوانین  گفت:  مجلس  در  آزاد  مناطق 

توسط دولت اعمال نمی شود.
اذعان  نیز  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  طرح  با  رابطه  در  وی 
داشت: حتما پیگیر این اصالحیه هستیم و آن طور که به نفع 

کشور و مناطق آزاد باشد، تصمیم می گیریم .
باعث  طرح  این  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  احمدنژاد 
دنبال  به  ما  محدودیت سرمایه گذاران نمی شود، تصریح کرد: 
را  بلکه می خواهیم شرایط  نیستیم،  محدودیت سرمایه گذاران 

برای سرمایه گذاری بیشتر فراهم کنیم.
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  خرمشهر  مردم  نماینده 
برای  را  الزم  امکانات  که  است  آن  دنبال  به  مجلس  گفت : 
توسعه و پیشرفت مناطق آزاد فراهم کند، مانند تصمیم مجلس 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  که  قبلی 
مدیران  خود  چند  هر  داد.  قرار  اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه  را 
مناطق معتقدند که استقالل مالی و اداری شان از بین رفته، اما 
واقعیت آن است که این مجموعه با خارج کردن از زیرمجموعه 
مستقیم دولت، توسط مجلس بهتر کنترل می شود و راحت تر 

می توان به امور مدیریتی مناطق آزاد نظارت کرد.
 

نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس:
ضعف دولت و مدیریت در مناطق آزاد

یعقوب رضازاده نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای 
اسالمی، از اقدامات مجلس یازدهم در شروع کار مجلس سخن 
ارتباط  مجلس،  بودن  کار  تازه  دلیل  به  که  کرد  تاکید  و  گفت 

نمایندگان با مدیران مناطق آزاد چشمگیر نیست . 
وی از ساختار مدیریتی در سطح کالن و خرد کشور گالیه کرد و 

نقش دولت را درخصوص عملکرد مناطق آزاد ضعیف می خوانند.
رضازاده گفت: ما در مجلس یازدهم فراکسیون مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی را تشکیل دادیم و در اولین جلسه، هیات رئیسه را تعیین 
کردیم . بعد از آن جلسه ای با حضور دکتر بانک و مدیران ارشد دولتی 
در کمیسیون تلفیق تشکیل شد و نمایندگان مناطق آزاد هر کدام به 
صورت جداگانه مشکالت خود را مطرح کردند و درخصوص وضعیت 
موجود منطقه خود سخن گفتند . واقعیت آن است که متاسفانه این 
مناطق با توجه به سیاست های کشور همسایه و شیوع بیماری کرونا 
وضعیت خوبی ندارند. به طور مثال منطقه آزاد ماکو فعالیت اقتصادی اش 
کمتر شده، منطقه آزاد جلفا هم به صفر رسیده و سایر مناطق هم شرایط 
تعریفی ندارند . ضمن اینکه مناطق ویژه اقتصادی مثل سلماس نیز 
همین رویه را دارند. ده سال است که منطقه ویژه اقتصادی سلماس 
افتتاح شده، اما از اسم منطقه ویژه فقط یک دیوار نیمه کاره ، سیم خاردار 

و جدول کشی را می بینیم. 
شهرستان های  مردم  که  انتظاری  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
مرزی و محروم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای توسعه 
است  نشده  برآورده  داشتند،  صادرات  جوانان  اشتغال  تجارت 
و در حقیقت سال 99 سال رکود کاری و اقتصادی و تجاری 

مناطق ویژه و آزاد است . 
این نماینده ادامه داد: در جلسه ای که با دکتر بانک هم داشتیم 
تاکید شد که با تحریم های ظالمانه آمریکا و محاصره اقتصادی، 
بهترین وضعیت آن است که با 15کشور همسایه روابط تجاری ، 
اقتصادی داشته باشیم و مبادالت مرزی خود را از طریق بازارچه ها ، 

پایانه ها و مناطق محروم و مرزی توسعه و افزایش دهیم . 
مدیریت  و  با یک تالش  دولت می تواند  کرد:  تاکید  رضازاده 
اذعان  باید  اما  را درست کند؛  این رویکرد  صحیح و مناسب، 
داشته باشیم که متاسفانه در حال حاضر مدیریت یکپارچه در 
مناطق آزاد اعمال نمی شود و ما با مشکالت عدیده ای مواجه 
آزاد  مناطق  و  مرزی  استان های  مشکالت  اگر  قطعا  هستیم . 
نیز  هستند،  مناطق  همجوار  که  استان هایی  سایر  شود،  حل 

مشکالت شان حل می شود.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این 
سوال که چه چالش های قانونی درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، 
گفت: وضعیت ارتباطات خارجی ما در گذشته بهتر بوده، ولی با 
وجود بیماری کرونا در سال 99 تقریبا تمام کشورهای دنیا این 
مشکل اقتصادی و تجاری را دارند. اما باید تاکید کنم که در کشور 
ما از سرمایه گذار و تولیدکننده حمایت نمی شود، بسته های تشویقی 
مثل معافیت مالیاتی و ارزی می تواند راهگشا باشد؛ ولی متاسفانه 
این هم به خوبی اداره نمی شود. در قضایای اخیر دیدیم که دولت 
تصمیمی گرفت مبنی بر ارائه ارز 4هزار و دویست تومانی؛ این 
تصمیم نه تنها باعث توسعه اقتصادی کشور نشد، بلکه با واگذاری 
به  هزینه ها  این  هم  هنوز  خاص،  عده ای  به  4200تومانی  ارز 
سیستم اقتصادی کشور و تجاری کشور وارد نشده است؛ لذا ما با 

این مشکالت هم مواجه هستیم. 
وی افزود: ما دو نوع مدیریت در سطح کالن و خرد داریم . واقعیت 
آن است که مدیریت سطح کالن در کشور ضعیف است و وقتی در 
سطح کالن ضعیف باشیم، در سطح خرد هم ضعیف خواهیم بود و 

این رویه در مورد منطقه آزاد کشورمان نیز وجود دارد.
از  بایستی  دولت  شرایط  این  در  کرد:  خاطرنشان  رضازاده 
سرمایه گذار و تولید کننده حمایت کند، کارخانه هایی که تولید 
بدهکاری شان  بانکی  سیستم  توسط  اکثرا  می کنند  داخلی 

چندین برابر شده، به طوری که اکثر کارخانه ها تعطیل و توسط 
بانک ها توقیف شدند و این رویه طبیعتا به امر اشتغال و تولید 
حل  مشکالت  این  باید  باالخره  اما  است.  کرده  وارد  صدمه 
شود ، دولت می تواند این وضعیت را درست کند به شرطی که 

مدیریتی صحیح وجود داشته باشد . 
این نماینده ادامه داد: ما مشکل منابع و ذخایر در کشور نداریم، هر 
کجای کشور برویم خاک، آب ، اقلیم مناسب، معادن و ذخایر ملی 
وجود دارد، اما یک مقدار عدم مدیریت و حیف و میل و اختالس ها 
و رانت های طی سالیان گذشته باعث بی اعتمادی سرمایه گذار شد 

و به سیستم اقتصادی کشور لطمه وارد کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس چه اقدام مثبتی در این 
سال ها برای مناطق آزاد انجام داده است، گفت: ما نمی گوییم 
آزاد  مناطق  درخصوص  گذشته  مجلس  یا  دولت  اقدامات 
مردود است،  بلکه می گوییم وقتی یک نگاه جدی به توسعه 
اعتماد  این  دارد،  وجود  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  رشد  و 
روابط  متاسفانه  تبدیل شود .  به بی اعتمادی  نباید  سرمایه گذار 
ضعیف با کشورهای همسایه و بیماری کرونا و نقش کشورهای 
فرامنطقه در کشور های همسایه ما باعث وقوع چنین مسائلی 
به  دیپلماسی کشور  شده و الزم است که سیاست خارجی و 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  فعالیت ها  این  مجددا  که  برود  سمتی 

اقتصادی از سرگرفته شود.
رضازاده در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا طرح های 
مخالف مناطق آزاد مثل اصالح قانون مناطق آزاد در مجلس 
رای می آورد، اظهار داشت: از مصوبه جدید کمیسیون اقتصادی 
مجلس راجع به اصالح قانون مناطق آزاد اطالعی ندارم، ولی 
خواهان  زبان  و یک  ملت همه یک صدا  و  مردم  نمایندگان 
از  و  هستند  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  رشد  و  توسعه 

سرمایه گذار و تولیدکننده هم حمایت می کنند. 
وی ادامه داد : بیشتر از مجلس، نقش دولت و مدیریت مناطق 

آزاد را در این قضیه ضعیف می دانم.
رضازاده تاکید کرد: ما در مدیریت کشور مشکل داریم و همه 
چیز را حزبی و سیاسی می بینیم، در حالی که مسائل اقتصادی 
و  کشور  مشکالت  حل  برای  اصلی  رویکرد  بایستی  مالی  و 

مردم باشد و این موضوع مبتنی بر نگاه سیاسی نباشد.  
اسالمی  شورای  مجلس  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس  نائب 
در پایان در پاسخ به این سوال که جه میزان با مدیران عامل 
مناطق آزاد به عنوان نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد تعامل 
دارید، گفت:   تعامل مان خوب است و ارتباط مان با مدیرعامل 
سازمان های مناطق آزاد ماکو و جلفا مناسب است، ولی چون 
از امور مجلس زیاد نگذشته است، این ارتباط چشمگیر نیست.

  
نماینده مردم قشم در مجلس:

 مناطق آزاد، بهترین فرصت
 برای مردم و اقتصاد کشور

اما احمد مرادی نماینده مردم قشم در مجلس شورای اسالمی 
از منتقدین جدی مناطق آزاد است. 

طبق گفته وی، مردم برخی مناطق آزاد واقعا مشکالت دارند 
و یک جایی به بهانه قانون و جای دیگر به دلیل برخوردهای 

سلیقه ای تحت فشار قرار می گیرند. 
قانونی  و  الزم  اقدامات  تاکنون  مجلس  مرادی،  اعتقاد  به 
دولت  به  نوبت  حاال  و  داده  انجام  را  آزاد  مناطق  درخصوص 
به  سریع تر  هرچه  می بیند،  قانونی  محدودیت  اگر  که  است 

مجلس الیحه بدهد.
مرادی در گفت وگو با نشریه تاکید کرد: اگر از بومیان مناطق 
متوجه  بیشتر  را  نارضایتی شان  میزان   کنیم،  نظرسنجی  آزاد 
می شویم . در این رابطه با آقای بانک هم صحبت کردیم، اما 

متاسفانه فایده ندارد و کسی گوشش شنوا نیست .
این نماینده گفت: منطقه آزاد به عنوان حیات خلوت دولت شده و 

من به عنوان یک نماینده منتقد جدی این رویکرد هستم.
وی در پاسخ به این سوال که به اعتقاد شما علت عدم کارآیی 
عدم  و  دلسوزی  عدم  سوء مدیریت ،  گفت:  چیست،  آزاد  مناطق 

شناخت مشکالت مردم سبب ناکارآمدی مناطق آزاد شده است. 
این نماینده مجلس از نبود تعامل میان مدیران مناطق آزاد با 
دیگر مسئوالن گالیه کرد و اظهار نمود: یکی دیگر از علت 
دیگر  با  مناطق  مدیران  تعامل  عدم  آزاد،  مناطق  ناکارآمدی 

مسئولین استان است. 
مرادی تاکید کرد: مدیر منطقه آزاد تصورش این است که چون 
از رئیس جمهور حکم گرفته، به هچ کسی نباید پاسخگو باشد؛ 
از این رو متاسفانه مدیران مناطق با استاندار ، فرماندار و نماینده 

تعامل ندارند و این موضوع تبدیل به معضل بزرگی در مناطق 
آزاد شده و باید در این خصوص فکر اساسی صورت بگیرد. 

و  اشاره کرد  آزاد  اقدامات مجلس درخصوص مناطق  به  وی 
گفت: البته مجلس اقداماتی صورت داده و طرح اصالح قانون 
مناطق آزاد را کلید زده و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم 
تصویب شده و ان شااهلل به زودی بعد از چکش کاری های الزم 

به صحن علنی مجلس می آید. 
کمی  و  بگیرد  صورت  قانون  اصالح  اگر  داد:  ادامه  مرادی 
به  آزاد  از مناطق  آنوقت می توان  باشد،  مدیریت وجود داشته 
عنوان بهترین فرصت برای مردم و اقتصاد کشور استفاده کرد.

این نماینده مجلس افزود: به اعتقاد بنده منطقه آزاد باید صرفا 
هم  قانون  بپردازد؛  اقتصادی  مسائل  و  سرمایه گذاری  امور  به 
اختیاراتی داده است، اما چون مدیران توانایی انجام امور و اهداف 
اصلی را ندارند، به حواشی می پردازند و می خواهند تمام اختیارات 
وزارتخانه ها را از آن خود کنند؛ در صورتی که گرفتن اختیارات بیش 
از حد، موجب دردسر بیشتر برای مردم می شود. لذا باید بپذیریم که 
دستگاه ها هر کدام جایگاه، وظایف و اختیارات خودشان را دارند . 
هر کدام از دستگاه ها باید وظایفشان را درست انجام دهند و در 
عین حال با یکدیگر تعامل داشته باشند تا مشکالت حل و زمینه 

پیشرفت و توسعه کشور فراهم شود.
وی در پاسخ به این سوال که چه چالش های قانونی وجود دارد 
نمود:  تصریح  است،  شده  آزاد  مناطق  در  محدودیت  باعث  که 
اگر  می تواند  و  است  باز  دولت  دست  قانونی  موانع  درخصوص 
محدودیتی وجود دارد، الیحه بدهد؛ اما باید اذعان کنم که همین 
قوانین موجود می تواند گره گشا باشد و من چیزی ندیدم که بخواهد 

بهانه برای عدم کارآیی مناطق آزاد از لحاظ قوانین باشد.
مرادی نمونه ای را مثال زد و گفت: گاها سرمایه گذار می خواهد 
برای فعالیت اقتصادی در منطقه آزادی مجوز بگیرد، اما آنقدر 
شخصی  درخواست های  حتی  و  می شود  سختگیری  او  به 
صورت می گیرد که سرمایه گذار از شروع کار پشیمان می شود. 
مدیریت  به  و  ندارد  ربطی  قانون  به  این محدودیت ها  طبیعتا 
شاهد  دهه  سه  این  در  شده  باعث  مسائل  این  برمی گردد. 

توفیقات قابل توجهی نباشیم.
وی در پاسخ به این سوال که در این سال ها مجلس چه اقداماتی 
درخصوص مناطق آزاد انجام داده است، اذعان داشت: مجلس 
کاری را که می بایست، انجام داده است . دولت الیحه افزایش 
مناطق آزاد را به صحن آورد، در حالی که همان میزانی که هستند 
کافی به نظر می رسید و در نهایت این مصوبه مورد تایید قرار 
اقتصاد  وزارت  زیرتشکیالت  را  دبیرخانه  آن  بر  نگرفت.  مضاف 
بردیم که کامال ارتباط کاری دارد تا از ظرفیت ها این وزارتخانه 

مثل بانک مرکزی و گمرک به صورت مستقیم استفاده کنند . 
نماینده مردم قشم در مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید 
کرد: از سوی دیگر، خود دولت هم باید الیحه بدهد که بگوید 
قانون  جدید  اصالح  این  در  چند  هر  چیست،  قانونی  موانع 
اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی،  چگونگی 

این موضوعات را نیز در مجلس بررسی می کنیم.
 

نماینده مردم رشت در مجلس:
نگاه مردد نمایندگان به مناطق آزاد

مجلس  در  رشت  مردم  نماینده  کوچکی نژاد  جبار  ادامه،  در 
شورای اسالمی نسبت به حواشی ایجاد شده برای منطقه آزاد 

انزلی گالیه کرد و از شرایط سخت گیالن سخن گفت.
گیالن  استان  در  ما  کرد:  تاکید  نشریه  با  گفت وگو  در  وی 
شهرهای  و  رشت  شهر  برای  که  داریم  را  انزلی  آزاد  منطقه 
دیگر در حوزه صادرات خصوصا رونق اقتصاد و اشتغال منطقه 
می تواند یک فرصت خوبی باشد. اما اخیرا این منطقه به دلیل 
رای دیوان دچار مشکالت اساسی شده و شش هزار هکتار از 
زمین های مناطق آزاد به سمت دهداری ها و بخشداری ها رفته 
و در واقع دیگر سرمایه گذاری و تولید را این منطقه آزاد ندارد .

کوچکی نژاد افزود: پیش از اینها دولت یک الیحه درخصوص 
شدن  برابر  چند  موجبات  تا  بود  داده  منطقه  محدوده  توسعه 
اشتغال زایی  و  صادراتی  عرصه  در  منطقه  این  ظرفیت های 
نگهبان  شورای  الیحه،  این  تصویب  از  بعد  اما  شود.  فراهم 
باشد که در  از جوی  ناشی  ایراداتی گرفته است که می تواند 
کشور بر علیه مناطق آزاد شکل گرفته و آن اینکه مناطق آزاد 
محلی برای واردات است . این موضوع باعث شده که نمایندگان 
مجلس یازدهم با تردید به مناطق آزاد نگاه می کنند؛ لذا با این 
قانونگذاری  طریق  از  را  اساسی  کارهای  نمی توان  نگاه  نوع 
پیگیری کرد. اگر نتوانیم الیحه دولت را به قانون تبدیل کنیم، 
قطعا منطقه آزاد انزلی تعطیل می شود؛ چراکه سرزمینی ندارد و 

دو هزار هکتار حداکثر حدود جغرافیایی این منطقه آزاد است .
این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: تولید و صادرات بحث 
بسیار مهمی در گیالن است. با توجه به اینکه بحث تولید و 
هم  آن  گیالن  استان  در  توسعه  است،  کشور  نبض  صادرات 
اقتصاد کشور  به سود  آزاد  منطقه  توسعه حوزه های  بحث  در 
است؛ چون وقتی تولیدکننده در منطقه آزاد مستقر شود، قدرت 
رقابت هم بیشتر می شود . بنابراین بهترین راهکار برای افزایش 
تولید و رقابت، توسعه منطقه آزد انزلی است و باید تاکید کنم 
که منطقه آزادی که فرودگاه و شهرک صنعتی نداشته باشد، 

منطقه آزاد کامل محسوب نمی شود.
وی در پاسخ به این سوال که علت عدم کارآیی مناطق آزاد چیست، 
گفت: مناطق آزاد در تمام دنیا براساس رشد اقتصادی کشور متبوع 
خود رشد می کنند، ما تحت فشار تحریم های سنگین هستیم و 
رشد و توسعه اقتصادی کشور به شدت آسیب دیده؛ این موضوع بر 

منطقه آزاد هم اثر گذار است و باید اذعان داشت که مناطق آزاد ما 
دچار مشکل شده و نمی تواند توسعه پیدا کرده و منابع مالی خوبی 
کسب نمایند . سرمایه گذاران نیز در این شرایط اقتصادی اصوال 
انگیزه کمی برای سرمایه گذاری دارند؛ چراکه شرایط حاکم ، سخت 
و رشد اقتصادی منفی است. با این رویه خود به خود مناطق آزاد 
هم با محدودیت مواجه می شوند. مناطق آزاد غالبا در بخش تولید 
ضعیف هستند و صرفا به دلیل اینکه گردشگران داخلی می آیند و 

عوارضی از آنها می گیرند، درآمد کسب می کنند.
 کوچکی نژاد درخصوص مدیریت مناطق آزاد اظهار کرد: ما در 
مجلس دهم تغییر قانون دادیم و دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی را زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دادیم تا 
با نظارت بیشتر مجلس، شاهد ثبات مدیریتی در مناطق باشیم. 
کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
جمهوری  ریاست  نهاد  مستقیم  زیرمجموعه  قبال  آزاد  منطقه 
بود، اما براساس قانون برنامه ششم تغییر قانون دادیم و حاال 
وزیر اقتصاد و دارایی موظف به پاسخگویی حوزه مناطق آزاد 
است و این باعث شده که ثبات مدیریتی در مناطق آزاد بیشتر 

و سلیقه های خاص که در مدیران زیاد بود، کمتر شود.
وی تاکید کرد: باید بپذیریم که این حق مجلس است که بخواهد 
مجموعه بزرگی مثل مناطق آزاد از نظم مالی برخوردار شود ، یک 
حساب و کتابی داشته باشد ، دستگاه نظارتی ورود کند و منابع مالی 
بررسی شود؛ این شاید از نظر مدیران مناطق به نحوی محدودیت 

مالی باشد، اما از نظر ما نمایندگان اجرای کامل قانون است.
مدیر  با  شما  ارتباط  که  سوال  این  به  پاسخ  در   کوچکی نژاد 
منطقه آزاد حوزه خود چگونه است، گفت: ارتباط بدی نداریم 

و تعامل برقرار است.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در 
مجلس چه تعداد طرح به نفع مناطق آزاد تصویب شده است، 
اذعان نمود: اصوال در مجلس چند بار قوانین مربوط به مناطق 
آزاد را تغییر دادیم و تشویق ها و معافیت مالیاتی برای مناطق 
آزاد را برقرار گذاشتیم؛ لذا مناطق آزاد به نحو مختلف همیشه 

مورد حمایت نمایندگان بوده است.
آزاد گفت: مناطق  قانونی مناطق  وی درخصوص چالش های 
آزاد ما محدودیتی ندارند، مشوق ها وجود دارد، اما واقعیت این 
است که در شرایط فعلی کشور سرمایه گذاری دچار مشکالتی 
شده و بیشتر واردات ما از منطقه آزاد انجام می گیرد که این هم 

به دلیل شرایط پرتالطم اقتصادی کشور است .
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  اصالح  طرح   کوچکی نژاد  به 
تجاری-صنعتی در مجلس نیز اشاره کرد و تصریح نمود: بنده 
مخالف این طرح هستم؛ چراکه این تصمیم منطقه آزاد را از هویت 
خودش خارج می کند . وقتی منطقه ای آزاد است که از مشوق ها و 
حمایت ها برخوردار شود، نه آنکه سرمایه گذار دچار محدودیت شود. 
واقعیت آن است که این طرح، مناطق آزاد را به سرزمین اصلی 

تبدیل می کند و این به ضرر سرمایه گذاری تمام می شود.
در  پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
پاسخ به اینکه چرا حامیان مناطق آزاد درخصوص طرح های 
مخالفی که به مجلس می آید کاری نمی کنند، گفت: متاسفانه 
این  و  دارد  وجود  آزاد  منطقه  به  مجلس  در  منفی  نگاه  یک 
واردات  برای  محلی  آزاد  منطقه  که  دارد  وجود  هم  تبلیغات 
است؛ لذا باید این نگاه را اصالح و به توسعه و آبادانی مناطق 

و به واسطه آن سرزمین اصلی توجه کرد.
  

نماینده مردم ورزقان در مجلس:
انتظار کارکرد ویژه از مجلس نداشته باشید

شورای  مجلس  در  ورزقان  مردم  نماینده  دهقانی  اللهوردی 
اسالمی نیز در گفت و گو با نشریه از عدم الزام نقش کارکردی 
مجلس برای مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد: قرار نیست 

هر مجلسی برای هر ارگانی کارکرد ویژه ای داشته باشد!
ایجاد  خاصی  رویکرد  با  کشور  در  ما  آزاد  مناطق  گفت:  وی 
شدند و آن اینکه سرمایه گذار برای فعالیت اقتصادی به مناطق 
جذب شود و سرمایه گذاران خارجی به این مناطق رفت و آمد 
داشته باشند . این رویکرد باعث شکوفایی اقتصادی و صنعتی 

کشور ، درآمد ارزی و توسعه اشتغال می شود. 
به  کشور  آزاد  مناطق  اگر  کلی  به صورت  داد:  ادامه  دهقانی 
درستی مدیریت شوند، می توانند در شرایط فعلی برای جذب 
اولیه صنایع داخل کشور  تامین مواد  و  سرمایه گذار، صادرات 
نقش بارز و مهمی ایفا کنند و امیدواریم در این جهت مناطق 

آزاد ما توسعه پیدا کند . 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما در منطقه آزاد به دلیل 
پتانسیل ها و مزیت های نسبی که ازجمله پتروشیمی، نفت و 
محصوالت نفتی، مواد معدنی و سایر محصوالت کشاورزی و... 
داریم، می توانیم دست باالتری در دنیا داشته باشیم. امیدورایم 
و  بدانیم  هم  را  این  و  کنند  کمک  زمینه  این  در  مسئوالن 
بپذیریم که مناطق آزاد محلی برای فرار مالیاتی واردکنندگان 
و وارد کردن کاالهای نه چندان اساسی که مورد نیاز ضروری 
توسعه  برای  فرصتی  باید  برعکس  بلکه  نباشد؛  است،  مردم 

صادرات و تولیدات صنعتی و نیمه صنعتی کشور باشد.
وی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد کشور چه چالش های قانونی 
دارند که مجلس بخواهد نسبت به حل آنها اقدام نمایند، تصریح 
کرد: کسانی که در مناطق آزاد سرمایه گذاری می کنند برای یک 
مدت خاصی معافیت هایی دارند، این موارد قانونی را نمی توان چالش 
و مشکل خطاب کرد. این امتیازات برای تسهیل سرمایه گذاری بوده 
و اگر فرصت و مدت زمان آنها سرآمده، سرمایه گذاران باید به قانون 
تمکین کنند و در رابطه با مالیات عملکرد خوبی نشان دهند؛ چراکه 

اینها منافع ملی کشور محسوب می شوند.
برعکس  گفت:  و  کرد  اشاره  ارس  آزاد  منطقه  به  دهقانی 
برخی مناطق دیگر، منطقه آزاد ارس اولین منطقه آزاد از نظر 
که  دارد  را  پتانسیل  این  و  است  صادرات  و  صنعتی  تولیدات 
بیشتر سرمایه گذاری  آنجا  سرمایه گذاران خارجی و داخلی در 
کنند و تولیدات صنعتی بیشتر شود که در نتیجه اینها اشتغال 
و ثروت آفرینی خوبی صورت می گیرد. لذا منطقه ارس یکی از 

موفق ترین مناطق آزاد کشور محسوب می شود.
تعامل  نحوه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مجلس  نماینده  این 
با مدیران مناطق چگونه است، گفت:  آزاد  نمایندگان مناطق 
این ارتباط خوب است، همه ما نقش حاکمیتی داریم و خادم 
داشته  وجود  هم  مشکالتی  اگر  هستیم.  اسالمی  جمهوری 
باشد، گوشزد می شود و نظارت ها صورت می گیرد؛ تالش همه 
این  و  ببریم  را  بهره  حداکثر  پتانسیل ها  از  که  است  این  ما 

استفاده به نفع تامین منافع و کسب ثروت برای کشور باشد.
آزاد چه  وی در پاسخ به این سوال که مجلس به نفع مناطق 
اقداماتی انجام داده و می دهد، اظهار داشت: برای آنکه مناطق آزاد 
شکوفاتر شوند و نقش اساسی و راهبردی برای کشور ایفا کنند، 
نیاز به تسهیالت یا قانونگذاری است که قطعا مجلس در این رابطه 

موثر بوده و من بعد هم کمک های الزم انجام خواهد شد.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید 
کرد: اما قرار نیست که بعد از 4سال که مجلس عوض می شود، 
باشیم . مجلس  انتظار کارکرد ویژه ای داشته  ارگانی  برای هر 
یک نهاد حاکمیتی و نظارتی است و برای کل کشور در هر 
بخش که نیاز به قانونگذاری و نظارت باشد،  وارد می شود . قطعا 
تعاملی که بین مجلس و نهادهای اجرایی صورت می گیرد، به 

همه بخش های کشور کمک خواهد کرد.
 

نماینده سابق لنگرود در مجلس:
توجه دولت به تولید درمناطق آزاد

اما به واسطه آنکه نمایندگان مجلس دهم تصمیماتی مهمی 
درخصوص مناطق آزاد گرفتند که شاید در نگاهی به ضرر این 
مناطق تمام شده و باعث محدودیت و عدم استقالل مدیران 
مناطق گردید؛ با یکی از نمایندگان حوزه انتخابیه لنگرود در 

مجلس دهم گفت وگو کردیم. 
مهرداد بائوج الهوتی در این گفت وگو از عدم خالء های قانونی 
مناطق آزاد سخن گفت و بر رویکرد تولیدزای مناطق آزاد در 

دولت روحانی تاکید کرد.
وی تصریح کرد: در این دولت تا حدودی بر فلسفه تشکیل مناطق 
آزاد توجه شد، ولی خب به هر حال مناطق آزاد ما در این سال ها از 
مسیر گذشته خودشان هم خارج شدند . مناطق آزاد فلسفه اش تولید 
است، به شرط آنکه شرایط واردات و صادرات را برای تولیدکننده 
سهل تر کنیم. طبیعتا تحریم هایی که حاکم شده، در عملکرد و عدم 
کارآیی مناطق آزاد بی تاثیر نبوده است؛ چراکه مناطق آزاد بیشتر 
به تجارت پرداختند؛ در پرداختن به تجارت هم نگاه به صادرات 

کاهش و نگاه به واردات افزایش پیدا می کند. 
الهوتی در ادامه افزود: باید اذعان داشت که مثال برخی مناطق آزاد 
درآمدهایشان از واردات خودرو بود و اینگونه خود را اداره می کردند، اما 
اکنون از لحاظ منابع مالی در شرایط سخت تری هستیم؛ ولی این تهدید 
می تواند تبدیل به فرصت شود و در واقع موقعیتی است که می تواند 
مناطق آزاد را به هدف اصلی شان نزدیک کنند. لذا باید با وجود تحریم ها 
نگاه مان را بر تولید بگذاریم و سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری 
دارند، منابع خود را به داخل مناطق آزاد ببرند و از معافیت های که 
قانونگذار مشخص کرده، برخوردار شوند و بتوانند مناطق آزاد را به هدف 

اصلی شان که صادرات و ارز آوری است، برسانند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه چالش های قانونی 
درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، گفت: در قانون که مناطق آزاد 
مستثنی شده است، ولی با این حال خیلی فشار بود که مناطق آزاد از 
برخی معافیت ها برخوردار نشود، در صورتی که اگر از فلسفه مناطق آزاد 
بخواهیم معافیت ها را هم حذف کنیم، دیگر منطقه آزاد معنی ندارد . به 
هر حال در شرایط موجود معافیت ها وجود دارد و این مشکالتی هم که 
در مناطق آزاد می بینیم به خاطر باال رفتن قیمت ارز و مسائل اقتصادی 
است که در مجموع آسیبی در الیه های مختلف کشور به وجود آورد؛ 
مناطق آزاد هم از آن غافل نبودند. البته باید تاکید کرد که نیاز ارزی در 
مناطق آزاد زیاد تر است و عمده تولید و سرمایه گذاری با ارز است که در 

شرایط فعلی دچار آسیب شدند.
وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس چقدر توانستند 
طرح هایی تصویب کنند که به نفع مناطق آزاد باشد، اظهار کرد:  هر 
جا ضرورت داشت که قانون مناطق آزاد اصالح شود، نمایندگان 
این اقدام را انجام دادند؛ مخصوصا نمایندگان مناطق آزاد چون 
حوزه انتخابیه شان مناطق آزاد بوده با حساسیت بیشتری موضوع 
را دنبال و درخصوص بحث اشتغال هم بیشتر تالش می کنند؛ 
ولی به صورت کلی اگر با این طرح بخواهیم این مشکالت را 
حل کنیم، بسیار سخت است. ضمن آنکه طبق قانون هم اگر 
جایی که نمایندگان طرح بدهند، افزایش مالی وجود داشته باشد، 
شواری نگهبان ایراداتی می گیرد؛ لذا عمدتا مجلس از طریق دولت 

و الیحه پیگیر مصوبات مربوط به مناطق آزاد است.
الهوتی تاکید کرد: ما خالء قانونی در مناطق آزاد نداریم، همین 
مشکالت اقتصادی که گریبانگیر کل کشور است، تحریم ها و 
محدودیت های ارز موجب ضربه زدن به مناطق آزاد شده است.  

این نماینده مجلس دهم در پایان تاکید کرد: در مجموع به دالیلی 
که گفته شد، روی مناطق آزاد حساسیت است. در کشور هم دو 
نگاه وجود دارد، یک عده مناطق آزاد را برای کشور حسن و مزیت 
می دانند و معتقدند می توانند ارزآوری داشته باشد که البته این نگاه 
اقتصادی  آزاد می تواند پشتوانه  غلط هم نیست؛ چراکه مناطق 
کشور باشد؛ اما یکسری از کارشناسان معتقدند که مناطق آزاد 
با این روندی که در کشور داریم، آسیب می بینند و توفیقات قابل 
آزاد یک  باید تاکید کنم در دنیا هم مناطق  اما  توجهی ندارند. 
مزیت است و در سرزمین اصلی قانونگذار شرایط را برای واردات و 
صادرات فراهم و سرمایه گذار را از عوارض گمرکی و مالیات مواد 
اولیه معاف می کنند تا بتواند معافیت صادراتی باشد و ارز وارد کشور 
شود. لذا در کشور ما نگاه موافق و مخالف نسبت به مناطق آزاد 
وجود دارد که البته  هیچ کدامشان هم غلط نیست؛ اما واقعیت آن 
است که در این دولت مناطق آزاد سعی کرد خود را به سمت تولید 

بکشد و باید به این موضوع توجه کنیم.
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

واکاوی چالش های مجلسی مناطق آزاد در گفت و گو با نمایندگان:

مناطق آزاد آینه نتایج تصمیم گیری نمایندگان مجلس
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است؛  شده  بیان  آزاد  مناطق  شکل گیری  اهداف  بارها 
اهدافی که افزایش و توسعه صادرات ، ایجاد اشتغال ، جذب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال تکنولوژی ، افزایش 
درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی 
کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی در اولویت اش است. از 
در  عمرانی  پروژه های  و  کارآمد  سازهای  و  ساخت  رو  این 
می شود؛  قلمداد  آزاد  مناطق  پیشرفت  اصلی  عامل  مناطق، 
اهداف  به  را  اجرا می تواند مناطق  موضوعی که در صورت 

اولیه شان نزدیک کند.
دبیرخانه  زیست  محیط  و  زیربنایی  فنی،  سابق  مدیر 
با  گفت وگو  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
نشریه از اولویت های شکل گیری مناطق آزاد سخن گفت 
بزرگ  احداث  قشم،  جزیره  در  عمرانی  انقالب های  از  و 
رو- اسکله  از  رعیتی  مهدی  داد .  خبر  جاده ها  و  راه ها 

همچنین  گفت .  بنادر  اقتصاد  در  آن  اهمیت  و  انزلی  رو 
طرح های مهم در مسیر توسعه جلفا و مرند از موضوعات 

قابل توجه وی بود.
در  ماکو  منطقه  اهمیت  از  گفت وگو  این  در  رعیتی 
تکمیل  که  داشت  تاکید  و  گفت  غرب  به  کشور  اتصال 
آبادانی  و  توسعه  به  می تواند  جاده ای   کمربندی های 
برق  و  آب  از حل مشکالت  خبر  کند. وی  مناطق کمک 
داد؛  خرمشهر  و  آبادان  شهرهای  و  اروند  آزاد  منطقه  در 
منطقه  قبال  در  اقدام  کمترین  می تواند  که  موضوعی 

جنگ زده ایران باشد.  
پروژه های  درخصوص  گرفته  صورت  اقدامات  ادامه  در 
عمرانی در مناطق آزاد را از زبان مدیر سابق فنی و زیربنایی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  زیست  محیط  و 

اقتصادی می خوانید .

اولویت های شکل گیری مناطق آزاد
است  مناطقی  توسعه  مبنای  بر  آزاد  مناطق  تشکیل  محور 
البته  و  هستند  برخوردار  سرزمینی  امتیازات  یکسری  از  که 
محرومیت هایی هم دارند؛ این دو مطلب در تشکیل منطقه 
آزاد و انتخاب محلی به نام منطقه آزاد در اولویت بوده است.

قابل  محرومیت های  مزیت ،  همه  این  کنار  در  چابهار  مثال 
و  جنگ  بحث  اگر  هم  اروند  درخصوص  دارد؛  هم  توجهی 
خرابی اش را کنار بگذاریم، باید تاکید کنم که یک موقعیت 
با  ارتباطش  و  ترانزیتی  لحاظ  به  استراتژیک  سوق الجیشی 
مناطق  بقیه  دارد.  عراق  و  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
را  آزاد  مناطق  مزایای  ما  است.  صورت  همین  به  هم  آزاد 
احصاء  حوزه ها  در  داشتیم  که  مطالعاتی  و  اسناد  براساس 
کردیم و براساس آن برنامه ریزی های مدونی انجام دادیم تا 
پروژه های عمرانی به ترتیب تعریف و براساس اولویت هایی 
راه آهن  چابهار  در  مثال  فرض  به  شوند .  اجرا  دارند،  که 
چابهار- زاهدان که توسط دولت انجام می شود و بخشی اش 
هم مربوط به منطقه آزاد است، پروژه مهمی است، یا ایجاد 
بخش های صنعتی ،  در  برای سرمایه گذاری  زیرساخت هایی 
مسکونی، گردشگری به طور مرتب انجام می شود، یا اینکه 
پروژه های  است  گردشگری  بحث  اولویتش  که  کیش  در 
متعدد گردشگری به طور مداوم در حال انجام است . ترمینال 
فرودگاه با ظرفیت ساالنه شش میلیون مسافر در حال توسعه 
باند  احداث  و  فرودگاه در حال مرمت است  باندهای  است ، 
جنوبی در دستورکار قرار دارد. در حوزه بندری اسکله 35هزار 
تنی )ساخت جزیره مصنوعی( در سال قبل به بهره برداری 
رسید و حاال الیروبی اش در حال انجام است. زیرساخت های 
ارتباطی هم در حوزه نرم، هوشمندسازی و دسترسی سریع 
به اطالعات و هم در حوزه سخت قضیه که آماده سازی و 
فراهم کردن زیرساخت هایی مثل برق و آب و... برای جزیره 
است، فراهم شده تا هم گردشگران و هم سرمایه گذاران و 
افرادی که آنجا را برای محل اقامت خود انتخاب می کنند، 

بتوانند استفاده کنند.

انقالب عمرانی در قشم
بودیم.  انقالب عمرانی  آزاد قشم هم شاهد یک  در منطقه 
جزیره قشم به عنوان پهناورترین جزیره خلیج فارس با طول 
بیش از صد و ده کیلومتر شبکه راه ها و اتصال داخلی جزیره، 
هر روز تکمیل تر می شود . احداث بیش از 80کیلومتر بزرگراه 
و راه اصلی در جزیره با توجه به محدودیت هایی که از نظر 

مصالح داریم، کار بزرگی بوده است .
در  جزیره  اصلی  بندر  دو  عنوان  به  بهمن  و  کاوه  بندر 
در  هم  خوبی  توسعه ای  پروژه های  هستند؛  توسعه  حال 
هم  ذاکری  شهید  اسکله  است.  داشته  وجود  بندر  دو  این 
به  است  جزیره  ساکنین  و  تجار  مسافرین،  پذیرای  که 
کشتی  یک  دقیقه  چند  هر  در  و  است  فعال  مرتب  طور 
و یک طرح  می کند  آمد  و  رفت  بندرعباس  و  جزیره  بین 
یعنی  زودی  به  و  شده  آماده  برایش  خوبی  توسعه ای 
می شود؛  زده  استارتش  آینده  سال  نهایت  در  یا  امسال 
انتخاب شده  پیمانکارش  آماده تحویل و  چراکه زمین اش 

تا ان شااهلل  شروع به کار شود.

پیشرفت عمرانی در انزلی
در مجتمع کاسپین منطقه آزاد انزلی اسکله رو-رو را در حال 
اجرا داریم؛ راه آهن رشت-انزلی با کمک منطقه آزاد هم در 
حال اجراست و ان شااهلل تا آخر دولت به بهره برداری می رسد. 
رفع  و  تملکات  کلیه  بوده،  منطقه  اختیار  در  که  چیزی  آن 
معارضین انجام و مصالحش تامین شده تا پیمانکارش کار را 
انجام دهد. منطقه آزاد انزلی چون با مشکالت تعیین حدود 

محدوده مواجه بوده، به آن صورت دوستان نتوانستند فعالیت 
زیادی را برنامه ریزی کنند؛ اما با این حال خیلی خوب و فعال  
بخش خصوصی  و  افتاده  راه  کاسپین  اسکله  االن  و  بودند 
که  اسکله هایی  پست  و  می کند  سرمایه گذاری  خوبی  به 
بخش خصوصی باید انجام می داده، صورت گرفته و شاهد 
در  اسکله  13پست  هستیم .  اسکله  پست  چندین  راه اندازی 
این منطقه داریم که تا االن 3 پست از آنها راه اندازی شده 
و  منطقه  تجارت  برای  باالیی  ظرفیت  یک  خودش  این  و 
ایجاد کریدورهای بین المللی ترانزیتی بین ایران و کشورهای 

حاشیه خزر و حتی فرار از آن ایجاد می کند.

توسعه مسیر جلفا و مرند
داشتیم،  خوبی  خیلی  پروژه های  ارس  آزاد  منطقه  در 
مهم ترین پروژه ای که ان شااهلل تا پایان دولت به بهره برداری 
می رسد، مسیر جلفا و مرند است که به صورت کامل دو بانده 
می شود. زحمت این کار با وزرات راه بوده و حمایت مالی اش 
پروژه  هزینه های  منطقه   این  و  بوده  آزاد  منطقه  با  بیشتر 
پروژه های  هم  منطقه  خود  داخل  در  است.  کرده  تامین  را 
متعدد گردشگری داریم که واقعا جلفا را از آن حالتی که در 
قبل داشته، درآورده و به عنوان یک مقصد برای گردشگران 

داخلی و خارجی تبدیل کرده است.
اما آماری که در حوزه گردشگری دوستان به ما می دهند 
در  ارس  آزاد  منطقه  به  مسافر  14میلیون  ورود  از  حاکی 
مراکز  و   طبیعی  و  تاریخی  جاذبه های  است.  سال  طول 
خیلی  شده،  ایجاد  مناطق  قانون  لطف  با  که  خریدی 
صنعتی  رشد  به  توجه  با  دیگر  طرف  از  است؛  بوده  موثر 
آزاد  منطقه  در  استقرار  و  صنعتی  واحدهای  استقبال  و 
و  کردن  آماده  برای  نیاز  آمدن  وجود  به  شاهد  ما  ارس 
بیشتری  مسکونی  و  صنعتی  شهرک های  آماده سازی 
حال  در  و  منطقه  دستورکار  در  کار  این  که  بودیم 
افرادی  و  کارکنان  و  سرمایه گذاران  تا  است  آماده سازی 
می کنند،  مراجعه  ارس  آزاد  منطقه  به  اشتغال  برای  که 
راه های  اکنون  باشند .  نداشته  مسکن  درخصوص  مشکلی 
که  جایگاه هایی  و  شده  بهسازی  کامال  منطقه  ارتباطی 
نیاز به تعویض داشته، انجام شده است؛ چراکه به هر حال 
این منطقه در نوار مرزی است و مشکل وجود رودخانه به 
عنوان مرز و وجود محیط کوهستانی منطقه بعضا تعویض 

برایمان سخت می کند. را  جاده ها 

اهمیت ماکو در اتصال کشور به غرب
کشور  خروج  و  ورود  دروازه  عنوان  به  ماکو  آزاد  منطقه  در 
از  یکی  عنوان  به  اروپا  و  ترکیه  با  ما  که کشور  ارتباطی  و 
اصلی ترین نقاط ایران به غرب دارد، شبکه کمربندی و راه ها 
را تقریبا تا آخر امسال با ایجاد چند پروژه ای که داریم تمام 
می کنیم . کمربندی ها نقش مهمی در کاهش ترافیک  و در 
ایمن سازی جاده ها دارند؛ نقش جاده هم که در توسعه معلوم 
و مبرهن است. اما ایجاد شهرک لجستیکی را در منطقه آزاد 
ماکو هم داشتیم. مناطق متعددی به حوزه لجستیک و حمل 
زمان معطل  این موضوع می تواند  و  نقل کمک می کنند  و 
ماندن صادرکنندگان را کم کند و رانندگان و کامیون هایی 
که بارشان را می خواهند خارج کنند، معطلی کمتری خواهند 

داشت. 
فرودگاه  است .  ماکو  فرودگاه  منطقه،  پروژه  مهم ترین  اما 
ماکو سه سال قبل به بهره برداری رسید، ولی بحث تکمیل 
ساالنه  دارد.  ادامه  همچنان  فرودگاه  این  کامل  تجهیز  و 
دوستان تالش می کنند که این فرودگاه به عنوان فرودگاه 

قابل و کامل خدمت رسانی کند. 
سال،  و  ایام  این  در  ماکو  آزاد  منطقه  ماموریت  مهم ترین 
و  تفاهم  است که طبق  ترکیه  به  ایران  ریلی  اتصال  بحث 
یادداشت تفاهمی که بین دو دولت تعیین شده ، دولت ترکیه 
محلی را برای اتصال جدید راه آهن به ایران مشخص کرده 
است. لذا مطالعات این پروژه هم در حال انجام و نهایی شدن 
است. مسیرها و واریانس ها در آمده و به زودی ان شاهلل مسیر 
راه و  با همکاری وزارت  و  تعیین می شود  و  انتخاب  نهایی 
دستگاه های دیگر استانی این پروژه را استارت شده می شود؛ 
چراکه این پروژه مهم برای رشد منطقه موثر خواهد بود و 
کمک  کشور  صادرات  توسعه  و  ملی  اقتصاد  به  اینکه  هم 

می کند.

حل مشکالت آب و برق در منطقه آزاد اروند
وجود  دارد،  ما  برای  ویژه ای  موقعیت  اروند  آزاد  منطقه 
جنگ  مشکالت  خاطر  به  که  خرمشهر  و  آبادان  شهر  دو 
در  باید  که  آنچنان  واقعا  هوا  و  آب  بد  شرایط  و  تحمیلی 
آنجا  در  که  بازسازی هایی  و  نگرفتند  قرار  توسعه  مسیر 
انجام شده، کافی نبوده و متاسفانه در اروند حق مردم را 
ادان کردن خیلی سخت است . اگر بخواهیم حق مردم را 
ادا کنیم، بایستی یک حرکت جدید  آبادان و خرمشهر  در 
باشیم. زحمات زیادی کشیده شده  و نگرش جدید داشته 
و پروژه های خوبی در حوزه اشتغال و ظرفیت سازی برای 
انجام  آبادان و خرمشهر  سرمایه گذاری در این سال ها در 

شده است.
پتروشیمی صورت  و  نفت  در حوزه  بزرگی  هم  پروژه های 
گرفته و اخبار خوبی از آنها شنیده ایم. در حوزه فوالد هم دو 
کارخانه بزرگ فوالدی تا آخر امسال به بهره برداری می رسد؛ 
در حوزه کشتی سازی و صنایع دریایی هم چند کارخانه خیلی 
آنجا  که  داشتیم  را  کشتی هایی  تعمیر  و  شده  ساخته  خوب 

فعال هستند. 
صنایع تولیدی هم به خوبی مستقر می شوند؛ زیرساخت های 
خیلی مطلوبی نیز در حوزه شهرک های صنعتی منطقه آزاد 
مشکل  است .  شده  فراهم  خرمشهر  و  آبادان  در  هم  اروند 
برق آبادان و خرمشهر در این مدت به هر نحوی که بوده، 
تالش شده که هر سال مردم با مشکالت کمتری در این 
رابطه روبه رو باشند؛ اما به هر حال این مشکل هست ولی 
وزارت  که   GIS نصب و  شبکه  نوسازی  و  شبکه  توسعه  با 
نیرو تعهد کرده انجام دهد و منطقه آزاد زمین های این کار 
نخواهیم  دیگر  برق  مشکل  ان شاهلل  گذاشت  اختیارشان  در 

داشت . 
در بحث آب هم سال گذشته کار خوبی انجام گرفت و آب 
به خرمشهر رسید؛ لذا با طرح غدیر هم مشکالت آبی دیگر 
هم  شیرین کن ها  آب  نزدیک  آینده  در  و  داشت  نخواهیم 
مستقر می شوند و برای آب شرب منطقه نیز دیگر مشکلی 
در  ویژه ای  شرایط  که  بپذیریم  باید  منتها  داشت .  نخواهیم 
محیط شهری آبادان و خرمشهر حاکم است؛ در عین حال 

دوستان برنامه ریزی مفصلی داشتند. 
مورد دیگر موضوع فاضالب است که بسیار در این دو شهر 
مهم است؛ وزارت نیرو کمک خوبی کرده و در جلسه گذشته 
از  50درصد  که  شد  مقرر  داشتیم،  عمران  کمیسیون  با  که 
هزینه اصالح، نوسازی و بازسازی شبکه در ده منطقه آبادان 
و خرمشهر توسط منطقه آزاد انجام شود و 50درصد دیگر را 

دولت و شرکت آب وفاضالب کشور تقبل کرد .
بود  ما خیلی مهم  برای  این قضیه  است که  آن  واقعیت 
حوزه  در  کارآمد  و  به روز  خوب،  زیرساخت  بتوانیم  تا 
معیشتی  لحاظ  به  هم  چراکه  کنیم؛  تعریف  فاضالب 
مردم  روزمره  زندگی  در  و  کرده  مشکل  دچار  را  مردم 
جمع آوری  اینکه  هم  و  کرده  ایجاد  خلل  منطقه  این 
ان شاهلل  که  بوده  معضل  یک  واقعا  سطحی  آب های 
را  مشکالت  این  دیگر  مردم  طرح   این  اجرای  از  بعد 
می شد  باعث  بارندگی  آب های سطحی  داشت.  نخواهند 
و  کنند  آمد  و  رفت  خانه  از  بیرون  به  نتوانند  مردم  که 
این  امیدواریم  لذا  بود.  طاقت فرسا  و  سخت  خیلی  این 
خیلی  حد  تا  پروژه  این  اجرای  با  مشکل  و  موضوع 
زیادی رفع و برطرف شود و دیگر شاهد آبگرفتگی ها و 
شهری  معابر  بهسازی  بود.  نخواهیم  مردم  تردد  مسیر 
و  بوده  اروند  آزاد  منطقه  دستورکار  در  همواره  هم 

کردند. برایش  زیادی  خیلی  هزینه 
اما  یک بحثی که جا دارد بگویم، بحث تامین سرانه است؛ ما 
در مناطق آزاد در حال نزدیک شدن به استانداردها هستیم. 
نسبت به بقیه مناطق کشور سرانه های مان در حال استاندارد 
شدن است؛ در فضاهای فرهنگی، تفریحی ، ورزشی، سالمت 
این سرانه ها به میزان استاندارد خودش نزدیک  و آموزشی 
می شود و ما برنامه مان این است که حتما تا آخر دولت در 
این حوزه بتوانیم ان شاهلل به این هدفمان برسیم و سرانه های 
مورد نظر ما در همه حوزه ها ممتاز و به میزان استانداردش 

نزدیک تر شود .
کار بزرگ دیگر که در منطقه آزاد  اروند انجام و فاز اولش 
اجرا شد و البته  ادامه دارد و فاز دومش اتفاقا خیلی مهم است 

توانمندسازی روستایی هاست،  انجام است، بحث  و در حال 
چون در فاز اول 110روستا را به لحاظ زیرساختی بهسازی 
شدت  به  روستایی  مسکن  در  شد،  اصالح  معابر  کردیم، 
موفق بودیم و در ساخت مسکن خوب عمل کردیم؛ چراکه 
اعتباراتی با تخفیف ارائه شد، تسهیالتی قابل توجه پرداخت 
شد و اینها موجب شد که زمینه مهاجرت معکوس از شهرها 
به روستاها برای مردم فراهم کنیم، مضاف بر اینها فضاهای 
اماکن،  مثل  بازسازی هستند  در حال  روستاها  در  عمومی  

مساجد، مدارس، خانه های بهداشت و...
امروز بیشتر روستاهای منطقه آزاد اروند دارای زمین ورزشی 
بهیاران، شوراهای روستا و دوستان  این حوزه  هستند و در 
ما در بنیاد مسکن خیلی کمک کردند و جای تقدیر و تشکر 
دارد. لذا برنامه های خیلی خوب و پروژه های دیگری در حوزه 
توانمندسازی منطقه آزاد روند بخصوص در جزیره مینو در 
حال برنامه ریزی است که به زودی استارت می خورد و مردم 

از مواهبش بهره مند می شوند.

بررسی علت ناتمامی پروژه های نیمه کاره
بوده؛  کم  خیلی  جاری  سال  تا  ما  نیمه کاره  پروژه های 
پروژه های ما در بدو ورود مشکل بیرونی نداشتند و معارضی 
به وجود نمی آمد و بحث معارض ملکی یا شکایتی نبود. لذا 
مقرر  موعد  در  ما  پروژه های  نداشتیم.  کاره  نیمه  پروژه  ما 
شروع می شدند و بعضا با تاخیر کمی به اتمام می رسیدند . لذا 
فکر نمی کنم با همه این مشکالتی که به لحاظ اقتصادی 
وجود دارد، از برنامه مان انحراف قابل توجهی داشته باشیم 
انحراف خیلی کمی در پیشرفت پروژه ها  اگر هم هست،  و 

بوده است.
رصد  کلی  طور  به  پروژه هایمان  که  است  آن  واقعیت 
بررسی  را  مالی شان  و  فیزیکی  پیشرفت های  می شوند ، 
می کنیم و در کل از پیشرفت پروژه ها راضی هستیم و به 
جز دو، سه پروژه که معارضی داشتند یا مشکالتی بوده، 
بوده  مشکل  مالی  منابع  تامین  جاری  سال  در  یا  البته 
است، بقیه پروژه ها موفق بودند. اما کار خوبی که در قشم 
توسط  قشم  آزاد  منطقه  که  سیاستگذاری  و  شده  انجام 
استارت  جدید  پروژه  که  بوده  این  کرده  پیاده  مدیرعامل 
قبلی  پروژه های  تکمیل  برای  را  خود  وقت  بلکه  نخورد، 
قدیمی  پروژه ها  تکمیل  صرف  را  انرژی شان  و  گذاشتند 
پروژه های  که  نبود  اینگونه  لذا   دادند.  قرار  کاره  نیمه  و 
جدید را استارت بزنند و پروژه های قدیمی معطل بماند و 

این موضوع قابل توجه است.

مشکالت تامین مالی و تحریم های اقتصادی
که  است  آن  واقعیت  مالی  منابع  تامین  درخصوص  البته 
مدیریت،  با  اما  آورده   زیادی  فشار  اقتصادی  تحریم های 
ما  آزاد  مناطق  و  شود  زیاد  مشکالت  نمی گذارند  همکاران 

آسیبی از این جهت بخورند.
سیاستگذاری  ما  وظیفه  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  در 
و نظارت است؛ در حوزه سیاستگذاری آنچه که مورد توجه 
پیگیری  بوده،  شورایعالی  محترم  دبیر  و  جمهوری  ریاست 
می شود در حوزه نظارت هم ما دنبال این بودیم که با ابزاری 
که داریم و استفاده از نرم افزارهای روز بتوانیم این نظارت را 

به حداکثر شکل ممکن خود برسانیم.  
مناطق آزاد در اصل دروازه ورود تکنولوژی به کشور بودند و 
ما در این حوزه کار می کنیم، تکنیک هایی در که پروژه های 
عمرانی مناطق انجام می شود متمایزتر از آن چیزی است که 
در کشور وجود دارد. در حوزه ساخت مسکن االن منطقه آزاد 
قشم برنامه ای را اجرا می کند که قابل توجه است؛ ساختمانی 
که ساخته می شود پایان کارش با گرید باید باشد و رعایت 
اصول فنی و نکات ایمنی در ساخت و ساز رعایت می شود 
را در ساخت ساختمان می دهد  ارتقای کیفیت  نوید  این  و 
با  می کنند  خریداری  که  را  سازه ای  مردم  می شود  باعث  و 
رعایت  و  سازه  کیفیت  به  و  شود  انجام  بیشتری  اطمینان 

نکات فنی و ایمنی اش مطمئن باشند. 
و  علمی  ظرفیت های  لحاظ  به  پروژه ها  این  همه  نماد 
برای  بود؛  خواهد  کیش  فرودگاه  جدید  ترمینال  تکنولوژی، 
به  گاها  البته  است،  داخلی  ترمینال  تجهیزات  بیشتر  اینکه 
در  کنیم  راجلب  بهره برداران  و  مهندسان  نظر  آنکه  خاطر 
از لوازم خارجی  بعضی جاها به لحاظ کیفیت مجبور بودیم 
خیلی  و  است  داخلی  تجهیزات  بیشتر  ولی  کنیم،  استفاده 
می توانند  مردم  هم  سال  آخر  تا  و  رفت  پیش  کار  خوب 

استفاده کنند.
برای اینکه بتوانیم سهمی در بازارهای منطقه ای و بین المللی 
کشور کمک  دوش  از  باری  برداشتن  به  و  آوریم  دست  به 
کنیم، در مناطق پروژه های زیربنایی را در سطح زیاد تعریف 
کردیم و حاال این پروژه ها در حال انجام است؛ اگر بتوانیم 
می توانیم  کنیم،  فعال  را  لجستیکی  بین المللی  کریدورهای 

دسترسی ها را نیز سهل نماییم. 
نگاه  جهان  و  قاره  منطقه،  ایران،  نقشه  به  به  وقتی 
لحاظ  از  مزیتی   دارای چه  که کشورمان  می بینیم  کنیم، 
آن  از  کشور  آزاد  مناطق  که  نقاطی  و  است  لجستیکی 
خود کرده اند، چه امتیازاتی دارد. اگر ما بتوانیم محورهای 
بین المللی که می تواند در حوزه لجستیک به چابهار، قشم 
بازاریابی  کنیم،  فعال  را  شود  منتهی  ماکو  بعد  و  اروند  و 
گفتمان  این  لذا  می شود.  مهم  خیلی  برایمان  بین المللی 
دنبال  که  شده  تعریف  آزاد  مناطق  برای  دستورکار  در 
درآمدهای  تحقق  برای  بین المللی  حوزه های  در  بازاریابی 
مبادی  و  بازار  بتوانیم  و  باشیم  است،  نظرشان  در  که 
تکمیلی  زنجیره  و  تکمیلی  فرآیند  این  در  که  کنیم  پیدا 
سریع تر،  دسترسی ها  تا  کند  کمک  کشور  لجستیکی 

آسان تر و مسیرهای جدیدی ایجاد شود.

طرح های عمرانی مناطق آزاد در گفت وگو با مهدی رعیتی بررسی شد:

لزوم فعال کردن کریدورهای بین المللی لجستیکی در مناطق آزاد
گفت و گو: 

طهورا کریمان



اخبار منطقه آزاد اروند

و  مدیره  هیات  رئیس 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
اروند گفت: درآمدهای سازمان 
تنهایی  به  اروند  آزاد  منطقه 
زیرساخت ها  ایجاد  جوابگوی 
منابع  تامین  به  نیاز  و  نیست 

مالی از سوی دولت است.
همایش  در  زمانی  اسماعیل 
نقش عشایر در دفاع مقدس 

گفت: مجموع درآمد منطقه آزاد اروند در هفت سال 
۷۰درصد  که  بوده  ریال  میلیارد  ۳۰هزار  گذشته 
توسعه  عمرانی  طرح های  اجرای  صرف  درآمد  این 

زیرساخت های سرمایه گذاری شده است.
و  آب  بخش  در  زیرساخت  احداث  برای  افزود:  وی 
فاضالب به دلیل شرایط جغرافیایی و نداشتن شیب، 
بیش از ۴۰هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که 
این مبلغ در توان سازمان منطقه آزاد اروند نیست؛ لذا 

دولت باید در این زمینه توجه ویژه داشته باشد.
از  و  شهری  خدمات  حوزه  در  داشت:  اظهار  زمانی 
محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد اروند شش هزار 
خرمشهر  و  آبادان  شهرداری های  به  ریال  میلیارد 

تزریق شده است.
دولت  افزود:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
باید  و خرمشهر  آبادان  در  زیرساخت ها  ایجاد  برای 
این درآمد  با  در تامین منابع مالی کمک کند، زیرا 
نمی توانیم پروژه های بزرگی مانند ساحل سازی ها و 

زیرساخت های شهری را اجرایی کنیم.
وی تصریح کرد: در منطقه آزاد اروند حدود ۵۰کیلومتر 
ساحل رودخانه ای وجود دارد که نیاز به ساماندهی دارد 
و برای آن نیاز به منابع مالی داریم؛ ما توانسته ایم در چند 
سال گذشته و با اعتبار سه هزار میلیارد ریال روستاهای 

تحت پوشش خود را ساماندهی کنیم.
زمانی گفت: در حوزه درمانی نیز هزار و ۵۰۰میلیارد 
ریال به بیمارستان ها و مراکز درمانی اختصاص داده 
مدارس  ساخت  و  پرورش  و  آموزش  حوزه  در  شد، 
نیز تاکنون ۵۰۰میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان 

منطقه آزاد اروند اختصاص داده شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
بیان کرد: کل درآمد ۱۵سال سازمان  پایان  اروند در 
منطقه آزاد اروند به ۲۰درصد درآمد یک سال کارخانه 
گذشته  سال  کارخانه  این  است،  خوزستان  فوالد 
که  صورتی  در  داشت  درآمد  ریال  میلیارد  ۱۲۰هزار 
مجموع درآمد سازمان منطقه آزاد اروند در ۱۵سال اخیر 

۳۰هزار میلیارد ریال بود که قابل مقایسه نیست.

ضرورت تامین منابع 
مالی دولتی جهت ایجاد 
زیرساخت ها در اروند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

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

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
پاسداران  سپاه  خاتم االنبیاء)ص(  قرارگاه  گفت: 
ریالی،  میلیارد  ۲۰هزار  تفاهم نامه  اسالمی،  انقالب 

زیرساخت ها در آبادان و خرمشهر را اجرایی می کند.
سازمان  این  داشت:  اظهار  شمخانی   موعود 
راستای  در  ریالی  میلیارد  ۲۰هزار  تفاهم نامه 
قرارگاه  با  منطقه  این  در  زیرساخت ها  ایجاد 

خاتم االنبیاء)ص( منعقد نمود ه است.
وی افزود: تفاهم نامه ۲۰هزار میلیارد ریالی با قرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص( را برای ایجاد زیرساخت های آب و 
فاضالب، احداث پل های شهرهای آبادان و خرمشهر، 
بهسازی معابر شهری و ساحل سازی کارون منعقد 
کردیم و از طی روزهای آینده این قرارگاه کار خود را 

در آبادان آغاز خواهد کرد.
شمخانی با اشاره به تفاهم نامه منعقده فی مابین 
سازمان منطقه آزاد اروند و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
تصریح کرد: متاسفانه اکثر پروژه های عمرانی در 
آبادان به دلیل ناتوانی شهرداری این شهر متوقف 
شده و طی روزهای آینده با حضور رئیس قرارگاه 
خاتم االنبیاء)ص( عملیات احداث معابر شهری در 
فازهای یک تا چهار ذوالفقاری، شطیط، علوانیه و 

فاز ۲ امیرآباد آغاز می شود.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند با 
اشاره به مشکل اساسی آبادان در حوزه معابر گفت: 
برای رفع این مشکل در آبادان، ۶طرح در نظر گرفته 
پیشرفت  ۲۵درصد  طرح ها  این  تاکنون  که  شده 
شهرداری  اگر  که  صورتی  در  داشتند؛  فیزیکی 
به  پروژه ها  پیشرفت  درصد  نداشت،  اجرایی  ضعف 
مراتب بیشتر می بود و مردم آن را لمس می کردند و 

رضایت مندی آنها به مراتب بیشتر می شد.
و  هزار  بر  بالغ  اعتباری  با  تفاهم نامه ای  افزود:  وی 
۶۰۰میلیارد ریال با قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( منعقد 
شد تا طرح های باقیمانده به سرانجام برسد؛ ضمن 
آن  بر  عالوه  ریال  ۲۰۰میلیارد  قرارگاه  این  اینکه 
تفاهم نامه نیز برای لکه گیری آسفالت سطح شهر در 

نظر گرفته است.
قرارگاه  قرارگاه  امیدواریم  گفت:  شمخانی 
خارج  حتی  آبادان  آبادانی  برای  خاتم االنبیاء)ص( 

از چارچوب تفاهم نامه گامی بلند بردارد.

راه اندازی درگاه الکترونیک شفاف سازی 
پروژه های عمرانی سازمان منطقه آزاد 

اروند
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
پروژه های  کاری  منشور  زودی  به  داد:  ادامه 
محدوده  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی 
منظور  به  الکترونیکی  درگاه  ایجاد یک  با  منطقه 

شفاف سازی در اختیار عموم قرار می گیرد .
گرفته  نظر  در  برنامه های  به  اشاره  با  شمخانی 

درگاه  این  کرد:  تصریح  شفاف سازی  جهت  شده 
و  مشخصات  از  اطالع رسانی  جهت  الکترونیک 
مشخصات  پروژه ها،  پیشرفت  درصد  همچنین 
و  اعتبار  پروژه ها،  مجریان  و  ناظران  پیمانکاران، 
نحوه هزینه کرد هر کدام از آنها راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه، شفافیت 
و کلیه عملکرد و اقدامات معاونت فنی و زیربنایی 
مناقصات،  قبیل  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
مزایدات، فرآیندها و ... در معرض دید دستگاه های 

نظارتی و عموم مردم قرار می گیرد.
مردم  از  پنهانی  چیز  هیچ  کرد:  بیان  شمخانی 
رسانه ای  و  تشویق  را  خوب  اقدامات  نداریم، 
می کنیم و نقاط ضعف و کم کاری ها را نیز از جانب 

هر کسی که باشد، منعکس خواهیم نمود.

تحقق طرح های توسعه ای فرودگاه 
بین المللی آیت اهلل جمی)ره( آبادان

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
از  یکی  آبادان  بین المللی  فرودگاه  توسعه  گفت: 
مهم ترین اهداف سازمان منطقه آزاد اروند بود که 
با احداث ترمینال دوم و بهسازی ترمینال  اکنون 

قدیم این فرودگاه، به این هدف رسیده ایم .
زیرساخت ها،  توسعه  داشت:  اظهار  شمخانی 
امکانات رفاهی به عنوان اصلی ترین  تجهیزات و 
فرودگاه  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  دغدغه 
توجه  مورد  آبادان  جمی)ره(  آیت اهلل  بین المللی 
انجام  با  راستا همزمان  در همین  که  گرفت  قرار 
سایر طرح های عمرانی در این فرودگاه، به صورت 
و  احداث  مسافری  جدید  ترمینال  نیز  مشارکتی 

ترمینال قبلی نیز نوسازی شد.
۱۰۰میلیارد  و  هزار  اختصاص  به  اشاره  با  وی 
فرودگاه  شماره ۲  سالن  احداث  برای  اعتبار  ریال 
آبادان اذعان نمود: پیش بینی های اولیه در ساخت 
بود  فرا منطقه ای  کاربری  بر اساس  آبادان  فرودگاه 
مشارکتی  تفاهم نامه  انعقاد  راستا  همین  در  که 
و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  بین  ۵۰درصدی 
شرکت فرودگاهی کشور، ترمینال جدید مسافری 
این فرودگاه به شکل کامال مدرن احداث و آماده 

بهره برداری شد.
میلیارد  اعتبار ۳۰  اختصاص  به  اشاره  با  شمخانی 
ریالی جهت خرید دستگاه ILS در فرودگاه آبادان 
سازمان  مدیره  هیات   ۹۲ سال  در  داشت:  اظهار 
منطقه آزاد اروند در بدو ورود، نخستین چک خود 
دستگاه  خرید  و  آبادان  فرودگاه  تجهیز  جهت  را 
ILS برای پیشگیری از لغو پروازها در هنگام گرد 
و خاک و دیگر شرایط نامساعد جوی صادر کرد 
زیرا یکی از نقص های اساسی فرودگاه آبادان به 

شمار می رفت.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، 
مساحت ترمینال دوم فرودگاه آبادان را هفت هزار 
انجام  به  توجه  با  و گفت:  کرد  عنوان  و ۲۰۰متر 
تعهدات سازمان منطقه آزاد اروند و تکمیل عملیات 
ساختمانی، این سالن هم اکنون آماده بهره برداری 

است تا به ظرفیت فرودگاه اضافه شود.
وی تصریح کرد: با جداسازی پروازهای خارجی در 
ترمینال قدیم، عالوه بر افزایش کارایی و تسهیل 
خدمات به مسافران، امکان ارائه خدمات کارگو و 
پروازهای همزمان بیشتر نیز فراهم می شود و این 
فرودگاه نقش بارزی در صنعت حمل و نقل هوایی 

کشور ایفا خواهد نمود.
شمخانی با اشاره به نیاز ترمینال باری در فرودگاه 
فرودگاه  مبرم  نیاز  به  توجه  با  کرد:  تصریح  آبادان 
بین المللی آیت اهلل جمی)ره( آبادان، ترمینال باری با 
اعتبار ۶۰میلیارد ریال به صورت مشارکتی با شرکت 

فرودگاهی کشور در این فرودگاه احداث شد.
آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
جدید  ترمینال  خالص  مساحت  افزود:  اروند 
دو  و  مرکزی  فضای  یک  شامل  ۷۲۰۰مترمربع، 
گوشواره شرقی و غربی است که هسته مرکزی در 
راستای سالن اصلی و گوشواره ها به ترتیب برای 
فضاهای اداری و خدماتی)کافی شاپ و رستوران( 

در نظر گرفته شده است.
فرودگاه  سبز  فضای  ساماندهی  به  اشاره  با  وی 
سبز  فضای  ۲۰هکتار  الی   ۱۸ کرد:  تاکید  آبادان 
این  برای  سال ها  که  شد  ساماندهی  حالی  در 
آبادان  شهرداری  و  فرودگاه  بین  ساماندهی 

اختالف بود و اکنون بعد از ساماندهی این فضای 
سبز، ورودی شهر از مسیر هوایی برای مسافران 

جذاب تر به نظر می رسد.
شمخانی با تاکید بر لزوم توجه به توسعه فرودگاه 
سال،  شش  از  بعد  سازمان  این  گفت:  آبادان 
تمامی برنامه های خود در راستای توسعه فرودگاه 
اجرایی  را  آبادان  )ره(  جمی  آیت اهلل  بین المللی 
کرده است و بعد از افتتاح ترمینال جدید، وارد فاز 

نگهداری و بهره برداری خواهیم شد.

فرو ریختن دیوار، پنج مهری دیگر برای 
آبادان از حصر سیل بود

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند 
ادامه داد: در زمان سیل سال گذشته، سه کیلومتر 
از دیوار حائل آبادان با سرزمین مادری تخریب شد 

تا در کمال امنیت، آب وارد آبادان نشود.
افزود: سیل سال گذشته شرایط  موعود شمخانی 
کرد  تحمیل  منطقه  بر  را  بحرانی  فوق  و  سخت 
سخت  تصمیمات  اتخاذ  شرایطی،  چنین  در  ولی 
اما مهم و درست بر مبنای داده های علمی بسیار 

حائز اهمیت بود .
وی اظهار کرد: متاسفانه خروجی های خرمشهر-
اهواز، جاده امام صادق)ع( و محور آبادان به اهواز 
راه  یک  فقط  و  بودند  شده  بسته  سیل  توسط 

خروجی برای منطقه باقی مانده بود.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند 
افزود: تنها خروجی منطقه محور آبادان-ماهشهر بود 
که باید برای حفظ آن بهترین راهکار را ارائه می دادیم.

شمخانی تصریح کرد: متاسفانه آب از طریق هور 
شادگان وارد این محور شد و خروجی آب از زیر 

جاده توسط کانال ها نیز محدود بود.
استان  بحران  ستاد  تصمیم گیری  به  اشاره  با  وی 
جلسه  این  در  گفت:  شادگان  جلسه  در  خوزستان 
تصمیم گرفته شد سه کیلومتر از مجموع سی کیلومتر 
دیواری که دور آبادان کشیده شده بود، تخریب شود 

تا آب از این منطقه با سهولت عبور کند.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند 
نهایت  در  ولی  تصمیمی سخت  در  ما  کرد:  بیان 
تدبیر، سه کیلومتر از دیوار را فدای شهر کردیم تا 
آب وارد جاده آبادان- ماهشهر نشود و حتی با این 

کار مانع ورود قطره ای آب به شهر شدیم.
شمخانی گفت: بدون شک اگر این تصمیم اجرایی 
نمی شد، آب وارد شهر می شد و پیامدهای سختی 

برای شهروندان داشت.
دیوار  کیلومتر  سه  بازسازی  عدم  درخصوص  وی 
تخریب شده گفت: جاهایی که مانع طبیعی وجود دارد 
نیازی به حصارکشی نیست و آبی که در آن منطقه 

ورود کرد باعث ایجاد مانع طبیعی شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
اروند در پاین خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد 
اروند برای ایجاد امنیت در منطقه از هیچ تالشی 
ایستادیم  جهادی  سیل  در  ما  کرد؛  نخواهد  دریغ 
سریع،  عملکردی  می کنیم  اعالم  هم  جهادی  و 

حیاتی و مدبرانه در زمان سیل داشتیم.
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ورودپرقدرتقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(
بهمنطقهآزاداروند

گزارش: 
 مسعود گادار

اروند

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند:

کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
ایجاد  برای  رایزنی  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
در  برزیل  کشور  با  منطقه  این  تجاری  مبادالت 

زمینه های مختلف اقتصادی خبر داد.
اخیر  روزهای  طی  کرد:  اظهار  موسوی  سیدعلی 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  پیگیری های  با 
شهرداری  ارند،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
آبادان و فرمانداری آبادان دیداری با »رودریگو دی 
آزر دوسانتوس« سفیر برزیل در جمهوری اسالمی 
منعقد  پیوند خواهرخواندگی  و  گرفت  ایران صورت 

شد.
وی افزود: در این دیدار خوشبختانه مباحث تجاری، 
صنعتی و اقتصادی نیز مطرح شد که مورد استقبال 

سفیر برزیل قرار گرفت.
کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر اشتراکات منطقه 
مقرر  کرد:  عنوان  برزیل،  سانتوز  شهر  و  اروند  آزاد 
شد در زمینه تولید مواد غذایی ازجمله قهوه و شکر 
و  قرمز  پروتئینی همچون گوشت  مواد  و همچنین 

سفید همکاری دوجانبه صورت بگیرد.
به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  موسوی 
حوزه  در  برزیل  و  اروند  آزاد  منطقه  همکاری های 
مینی  توسعه  درخصوص  داد:  توضیح  انرژی، 
که  شد  مطرح  خوبی  تخصصی  موارد  پاالیشگاه ها 

مورد استقبال سفیر برزیل قرار گرفت.
کارها  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه مونتاژ دستگاه 
موضوعات  دیگر  از  اروند  آزاد  منطقه  در  ایکس ری 
تصریح  بود،  برزیل  سفیر  با  دیدار  در  مذاکره  مورد 
موضوعات  کنار  در  داد  قول  بزریل  سفیر  کرد: 
نمایشگاه ها  برگزاری  طریق  از  تفاهم نامه،  این 
در  سرمایه گذاران،  برای  دوجانبه  همایش های  و 
ارتباط  گردشگری  و  تجارت  صنعت،  موضوعات 

اثربخش ایجاد شود.

رایزنی جهت برقراری 
مبادالت تجاری میان 

منطقه آزاد اروند و برزیل

کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند گفت: فرودگاه بین المللی 

پروازهای  ایجاد  ظرفیت  آبادان  آیت اهلل جمی)ره( 
خارجی را دارد.

آژانس های  همایش  در  موسوی  سید علی 
شهرهای  و  اروند  آزاد  منطقه  گردشگری 
مدیرکل  حضور  با  که  ماهشهر  و  شادگان 
مدیر  و  آبادان  خوزستان،  استان  فرودگاه های 
کاروانسرای  هتل  در  کارون  هواپیمایی  شرکت 
آبادان برگزار شد، افزود: منطقه آزاد اروند دارای 
و  گردشگری  زمینه  در  متفاوتی  ظرفیت های 
خارجی  پروازهای  ایجاد  با  که  است  تجارت 
عنوان  به  آبادان  بین المللی  فرودگاه  از  می توان 
سرمایه گذاری ها  افزایش  جهت  در  ظرفیت  یک 

و توسعه گردشگری بهره برد.
در  خارجی  پرواز  ایجاد خط  کرد:  وی خاطرنشان 
آبادان- قطر،  آبادان- دبی،  آبادان- استانبول،  مسیر 
آبادان- مسکو  و  آبادان- گرجستان  آبادان- بیروت، 
زمینه ساز صادرات کاال، ورود کاالی همراه مسافر 

و افزایش تعداد سرمایه گذاران به اروند می شود.
میلیون  یک  از  بیش  ساالنه  کرد:  بیان  موسوی 
که  شده  اروند  آزاد  منطقه  وارد  عراقی  گردشگر 
پروازهای  ایجاد  و  داخلی  پروازهای  افزایش  با 

خارجی می توان در جهت رونق اقتصادی و توسعه 
گردشگری منطقه از آن بهره مند شد.

وی با اشاره به تامین اعتبار بیش از هزار میلیارد 
ریال توسط سازمان منطقه آزاد اروند در فرودگاه 
مسافری  پایانه  از  بهره برداری  با  داشت:  اظهار 
جدید فرودگاه آبادان، نیاز این فرودگاه به تقویت و 
افزایش پروازهای داخلی به ویژه در مسیر تهران 
سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن  استفاده  برای 

رفع می شود.
کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
ورود  شد:  یادآور  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
بی بدیل  فرصتی  منطقه  به  عراقی  گردشگران 
اروند  آزاد  به همجواری منطقه  توجه  با  است که 
۴.۵میلیون  ورود  ظرفیت  و  عراق  بصره  استان  با 
نفر گردشگر عراقی آن هم بدون روادید و پایین تر 
ایران،  در  خارجی  پروازهای  بلیط  قیمت  بودن 
ظرفیت الزم برای استفاده گردشگران خارجی به 
ویژه عراقی ها از پروازهای خارجی فرودگاه آبادان 

وجود دارد.

کیفی  سطح  ارتقای  و  رشد  منظور  به 
منطقه،  سطح  عمومی  کتابخانه های 
در  موجود  ظرفیت های  بررسی  جلسه 

سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.
مدیرکل  حضور  با  که  نشست  این  در 
مدیر  خوزستان،  استان  کتابخانه های 
توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه 
آزاد اروند و نمایندگانی از شهرداری های 
ضمن  شد،  برگزار  خرمشهر  و  آبادان 

معرفی برنامه های کتابخانه های منطقه، 
رویدادهای  برپایی  و  ارتقاء  موضوع 
فرهنگی و هنری مورد بحث و ارزیابی 

قرار گرفت.
بنا بر این گزارش، برگزاری برنامه های 
سرگرمی،  و  مسابقات  نظیر  متنوعی 
کتابخانه های  در محل  و …  قصه خوانی 
عمومی ازجمله پیشنهاداتی بود که در 
قرار  مسئولین  توجه  مورد  نشست  این 

گرفت.
مجلس  قانون  براساس  است،  گفتنی 
شورای اسالمی، نیم درصد از درآمدهای 
کتابخانه های  به  باید  شهرداری ها 
عمومی تعلق گیرد که با توجه به معوقات 
چندین ساله شهرداری های منطقه آزاد 
اروند، مصوب شد این مبالغ پرداخت و 
پس از این نیز به شکل منظم و مستمر 

این فرآیند بدون وقفه انجام گردد .

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

در نشست با مدیرکل کتابخانه های استان خوزستان مطرح شد:

ایجاد پروازهای خارجی، ظرفیت بی بدیل فرودگاه بین المللی آبادان

ارتقای سطح کیفی کتابخانه های عمومی منطقه آزاد اروند
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نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و 
ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب های تعریف شده در داخل 

سرزمین های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است. 
برای  جاری کشور  قوانین  و  تعریف شده  اهداف  نیز  ایران  در 
فراملی  و  ملی  اقتصاد  در  کننده  تعیین   نقشی  بر  آزاد،  مناطق 
داللت می نماید که به گونه ای براساس منطق جهانی اقتصاد 
همه گیر و آزاد پیش بینی شده اند تا در شرایط سخت نیز بتوانند 
نگه  فعال  بین الملل  اقتصاد  عرصه های  در  را  کشور  ارتباطات 
داشته و با مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت های 
قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط مقدم کمک به 
ترویج  و  توسعه  قطب های  از  و  درون محور  و  درون زا  اقتصاد 

اقتصاد صادرات محور کشور بدل نمود. 
مجاورت  در  آزاد  مناطق  متنوع  گستره  واسطه  به  کشورمان  در 
مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق می توان امیدوار بود که در 
بتوانند  آزاد  مناطق  منطقه ای،  اقتصادی  تبادالت  سطح  ارتقای 
پیشگامان بازگشت ثبات و رشد برای اقتصاد منطقه ای کشور باشند. 
این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به 
محدودیت های ایجاد شده و تعمیم دستورالعمل های وضع شده در 

سرزمین اصلی به این مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد. 
و  خلق الساعه  آیین های  و  قوانین  تسری  و  تعمیم  بی تردید 
جدید الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد، ایجاد محدودیت های 
غیرضروری، قطعا موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی مورد 
انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در 
استفاده از ظرفیت های موجود می باشد که امید است با درایت و 
برنامه ریزی مناسب بتوان نسبت به اصالح و جلوگیری از اینگونه 

رویه های بازدارنده اقدام نمود.  
امکانات  مناسب ترین  و  بیشترین  قطع  طور  به  آزاد  مناطق 
در  به کاهش فشار محدودیت های تحریم  برای کمک  کشور 
جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کاالی 
ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی را دارا می باشند. با توجه 
با  آزاد  تجارت  بستر  در  آزاد  مناطق  در  ایجاد شده  به ظرفیت 
مبادالت بین المللی با کشورهای همجوار منطقه ای و از طریق 
تامین  برای  موجود  کانال های  بهترین  کشورها؛  سایر  با  آنها 
مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا 
داخل  به  آنها  انتقال  و  تهیه  تحریم ها  واسطه  به  که  مواردی 

کشور با مشکل مواجه می گردد، خواهند بود.
ظرفیت سازي براي مناطق آزاد از مهم ترین فرصت های  اقتصادي 
بخش  واقع  به  است.  خارجي  سرمایه گذاري  جذب  براي  کشور 
تامین منابع مالي خارجي در بند 11 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي 
که از حلقه هاي مفقوده در مناطق آزاد است را باید از راه جذب 
داخلي  خصوصي  بخش  مشارکت  با  و  خارجي  سرمایه گذاري 
برجسته نمود و ازجمله مواردي است که خالء هاي ناشي از اجراي 
این بند را در مناطق آزاد در سال های اجراي اقتصاد مقاومتي در 

کشور در مقایسه با مناطق آزاد موفق دنیا نشان مي دهد. 
جذب  براي  فراملي  اقتصادي  اهرم  یک  باید  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاري خارجي باشند و از طریق آن است که مي توان 
اقدام و عمل را در حوزه تولید و اشتغال به درستي محقق کرد و 
خالء هاي موجود را درحوزه هاي زیرساختي و زیربنایي پیشرفته 
متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالي خارجي و 

مشارکتي با سرمایه گذاران ایراني مرتفع کرد. 
 

 ایجاد منطقه آزاد؛ 
راهکار جهانی جذب سرمایه گذار خارجی

اقتصادی  رشد  بر  تاثیرگذار  عمده  عوامل  از  یکی  آزاد  تجارت 
است. در این بین مناطق آزاد تجاری-صنعتی می توانند نقش 

بسزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند.
توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های 
مختلف اقتصادی است و بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی 
و روبنایی نمی توان انتظار گسترش، اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی 
را داشت و در این میان یکی از راه های مفید و مناسب بدین منظور، 

ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.
اقتصادی  رشد  ولی  دارند،  قدیمی  سابقه  دنیا  در  آزاد  مناطق 
و  تمام شده  قیمت  کاهش  مزیت ها،  به  توجه  لزوم  و  جهان 
وارد  بعد  به  سال 1۹۶۰  از  کشورها  محصوالت  برای  بازاریابی 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  که  است  شده  جدیدی  مرحله 
کسب  و  خدمات  و  کاال  صادرات  توسعه  تشویق،  هدف  با  را 

درآمدهای ارزی از اولویت خاصی برخوردار کرده است.
کشورهای در حال توسعه از طریق جذب سرمایه گذاری ها سعی 
در  اشتغال  موجبات  ارزی،  نیازمندی های  تامین  با  تا  کرده اند 
روز  تکنولوژی  انتقال  و  اقتصادی، صنعتی  بخش های مختلف 
بدین  شود؛  آنها  ملی  درآمد  افزایش  سبب  که  کنند  فراهم  را 
خاطر توجه به مزیت های نسبی سرمایه گذاری در کاهش قیمت 
تمام شده محصوالت و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار 
از طریق حضور فعال سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و 
خارجی در بازارهای جهانی و منطقه ای در راه کسب درآمدهای 

ارزی، از اهم وظایف مناطق آزاد است.
زیرساخت های  ایجاد  و  سرمایه  تامین  برای  کشورها  امروزه 
اساسی، رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های نوین، ایجاد 
اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه ریزی برای جلب 
مناطق  ایجاد  و  و خارجی هستند  داخلی  و جذب سرمایه های 
آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین راهکارهای کشورهای 
مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای نیل به این مهم بوده است.
به عبارت دیگر، در جهان امروز توسعه مناطق آزاد به عنوان یکی 
از مهم ترین نوآوری های نهادی در اقتصاد به شمار رفته و نقش 
رشد  برای  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  در  مناطق  این  کلیدی 

اقتصادی کشورهای در حال توسعه، حیاتی قلمداد می گردد.

در حال حاضر کشورهای در حال توسعه سعی دارند با اعطای 
و  مالیاتی  معافیت های  تنظیم  موجود،  تعرفه های  بر  امتیازاتی 
تسهیل رویه های اداری به حمایت از فعالیت های اقتصادی در 
این مناطق مبادرت ورزند. امروزه تعداد کثیری از مناطق آزاد 
فرآیند  یا  و  رسیده  بهره برداری  به  جهان  سراسر  در  اقتصادی 

برنامه ریزی جهت بهره برداری از آنها انجام یافته است.
فلسفه اصلی رویکرد کشورهای در حال توسعه به ایجاد مناطق 
برای  کشورها  این  و  است  اقتصادی  توسعه  به  دستیابی  آزاد، 
تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیت هایی روبه رو هستند، ولی 
امکاناتی هم برخوردارند و منطقه  از برتری ها و  در عین حال 
ابزاری است که می تواند تا حدودی کمبودها را جبران و  آزاد 
امکانات و برتری های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل 

تبدیل کند.
تامین سرمایه، نیروی انسانی ماهر و توانا، فن آوری و آشنایی 
با روش های علمی و فنی جدید، آگاهی از تحوالت اجتماعی 
و فرهنگی و برنامه های هماهنگ و سازگار برای بهره برداری 
از عوامل مختلف تولید و همچنین بهره گیری بهینه از علم و 
دانش جهانی، مدیریت علمی، داد و ستد کاال، خدمات و دانش 
برای  شده  ارائه  راهکارهای  ازجمله  ملی  مرز  از  خارج  با  فنی 
توسعه  کشورهای  جرگه  به  ورود  و  نایافتگی  توسعه  از  گریز 
یافته است و ایجاد مناطق آزاد ازجمله ابزارهای توسعه اقتصادی 
است که می تواند با تسهیل دستیابی به عوامل یاد شده، رسیدن 
به توسعه یافتگی را تسهیل کند؛ به عبارت دیگر دستیابی به 
توسعه اقتصادی هدف اصلی کشورها از ایجاد مناطق آزاد است.

کشورها  توسعه  برای  راهکاری  عنوان  به  ابتدا  از  آزاد  مناطق 
به  صادرات  توسعه  استراتژی  چون  استراتژی هایی  قالب  در 
اصل  از  استفاده  استراتژی  و  واردات  جایگزینی  راهبرد  جای 
مزیت های نسبی و راهبرد به کارگیری تجارت خارجی به عنوان 

عامل محرکه توسعه درنظر گرفته شدند.
آزاد در حل مشکالت دوران گذار  این زمینه نقش مناطق  در 
تدریجی  از طریق گسترش  توسعه  اقتصاد کشورهای در حال 
رساندن  حداقل  به  و  جهانی  اقتصاد  با  ملی  اقتصاد  پیوندهای 
مضرات جانبی این پیوند در این اقبال به مناطق آزاد موثر بود.

در استراتژی دیگر که بر استفاده از اصل مزیت های نسبی هر 
کشور برای تولید کاالهای ارزان تر و با کیفیت بیشتر در قیاس با 
سایر کشورها تاکید داشت، مناطق آزاد ابزاری برای بهره گیری 
کاالهای  و  اولیه  مواد  ارزان،  انسانی  نیروی  از  بیشتر  چه  هر 

واسطه با تعرفه حداقلی و ترویج تجارت آزاد بودند.
دلیل ازدیاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه در سال های 
اخیر به رغم تاکید بر یکی از استراتژی های یاد شده، بیشتر به 
موانع داخلی رشد اقتصادی این کشورها و لزوم کسب آمادگی 
با اقتصاد جهانی برمی گردد؛ زیرا  اقتصاد ملی برای هماهنگی 
کشورهای در حال توسعه ایجاد مناطق آزاد را کم دردسرترین 
و ساده ترین ابزار حل و فصل این موانع می یابند؛ حتی می توان 
وسیله ای  کشورها  گونه  این  اغلب  برای  آزاد  مناطق  گفت 

استراتژیک برای حصول به راهبردهای اقتصادی است.
در این میان عدم موفقیت مناطق آزاد در برخی از کشورهای در حال 
توسعه را می توان به گشوده نبودن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
به اندازه کافی برای پیوند گسترده تر با اقتصاد جهانی دانست. پاره ای از 
مهم ترین علل ناکامیابی مناطق آزاد در اغلب کشورهای در حال توسعه را 
می توان به بی ثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ تصمیم های 
اساسی، فضای نامناسب برای جذب سرمایه خارجی، مکان یابی نادرست، 
ضعف مدیریت منطقه آزاد، کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک 
نیروی انسانی، هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی و سرمایه گذاری های 
بی مورد، ضعف تعمیر و نگاهداری تاسیسات و امکانات زیربنایی عملیاتی، 

کمبود امکانات مالی و نقدینگی مربوط دانست.
از  برخی دیگر  آزاد در  مقابل علل و عوامل موفقیت مناطق  در 
سرمایه های  جلب  سیاست  بودن  روشن  به  می توان  را  کشورها 
خارجی به منطقه، آزادی کامل ورود مواد اولیه، قطعات، لوازم و 
کاالهای سرمایه ای موردنیاز واحدهای صنعتی مستقر در منطقه، 
ترخیص سریع و کم هزینه کاالهای وارداتی و صادراتی از مبادی 
از  تبعیت  آزاد،  مناطق  در  ورودی و خروجی گمرک های مستقر 
یک سیستم کنترل ارزی کامال آزاد بدون محدودیت و کنترل، 
حضور بانک ها و شرکت های بیمه بین المللی، رسیدگی سریع به 
تشریفات  بودن  ساده  سرمایه گذاری،  به  مربوط  درخواست های 
مربوط به استخدام نیروی کار یا خاتمه دادن به خدمت افراد شاغل 
در واحدهای مستقر در منطقه آزاد، انتخاب صحیح مکان منطقه از 
لحاظ قرار داشتن در یک ناحیه شهری برخوردار از نیروی کار ارزان 
و مناسب و نیز برخورداری از شبکه ارتباطی نیرومند )بنادر مهم، 

جاده های خوب، فرودگاه بین المللی( دانست.
 

 تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
 از مسیر مناطق آزاد

با وجود تمامی نقدها بر عملکرد مناطق آزاد و چالش های پیش 

روی آنها طی سه دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق 
برای  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  از  یکی  عنوان  به  آزاد 
تحقق رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی 
به اهداف سند چشم انداز بیست  ساله از سوی رهبر معظم انقالب 
نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و 
برنامه های اقدام الزم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری 

و ابزاری، تدوین و به مورد اجرا درآورد.
از طرفی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب  پذیری اقتصاد 
ملی از طریق توسعه  پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری 
به ویژه همسایگان،  با کشورهای منطقه و جهان  و مشارکت 
گسترش  الزم،  مشوق های  گسترش  و  مقررات  تسهیل 
خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، 
تنوع بخشی  و  صادرات  برای  خارجی  سرمایه گذاری  تشویق 
منطقه  کشورهای  با  ویژه  به  کشورها  با  اقتصادی  پیوند های 
اجرایی ذیل دیگر سیاست های  ازجمله راهبردهای عملیاتی و 
آزاد،  مناطق  کارشناسان  که  می باشند  مقاومتی  اقتصاد  کلی 
بهره گیری از ساز و کار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به 
عنوان یکی از ساز و کارهای عملیاتی و برنامه های اقدام این 

سیاست ها می دانند. 
بر این اساس، نقشه راه کالن حاکم و هدایت کننده مناطق در 
چارچوب سند چشم انداز، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و 
برنامه های کالن دولت ها  آزاد و  اداره مناطق  قانون چگونگی 
به  کمک  آن  طی  که  گردیده  تنظیم  پیش رو  سال های  برای 
و  اقتصادی  مقاومت  شاخص های  بهبود  و  پویا  رشد  تامین 
دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست  ساله کشور، کمک به 
تنوع بخشی پیوند های اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه ای 
و بین المللی به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان و کمک 
به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمندسازی 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی به عنوان اهداف 
کالن در مسیر تبدیل به مناطق پیشرو در محیط رقابتی سند 
مناطق  از  قرار گرفته است و هر یک  چشم انداز در دستورکار 
نیز متناسب با ظرفیت ها، استعدادها و مزیت های نسبی خود در 

جهت تحقق اهداف راهبردی مذکور تدبیر می نمایند. 
 

 مناطق آزاد، منافذ تنفسی ایران 
در شرایط تحریم اقتصادی

از  یکی  صادرات،  و  تولید  محور  بر  اقتصادی  هدفگذاری 
راهکارهای برون رفت از شرایط سخت تحریم در کشور است؛ 
این نکته را همه کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی کشور 
صادرات  توجیه  و  ارز  نرخ  گسیخته  لجام  افزایش  به  توجه  با 
این  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  بی تردید  می کنند.  بیان 
در  که  صادراتی  و  تولیدی  زیرساخت های  به  توجه  با  شرایط 
خود ایجاد کرده اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف 
به  اختیارات  افزایش  بدون  مهم  این  اما  می باشند،  کشور  در 
مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل گری در تولید، صادرات 
و  مجموعه ها  موازی کاری های  حذف  نیز  و  سرمایه گذاری  و 

سازمان های سرزمین اصلی به دست نمی آید.
تهدید تحریم ثابت نموده که فرصت های بسیاری زیادی را برای 
خودکفایی در کشورمان ایجاد کرده است؛ در این شرایط یکی از بسترها 
برای خودکفایی می تواند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باشد. 
تحریم ها، هزینه تامین کاال را بر دوش کشور سنگین می کند و این امر 
باعث ایجاد فشار اقتصادی در جامعه می شود، به یقین و باور کارشناسان 
اقتصادی با توجه به مزیت ها و فرصت های ایجاد شده در مناطق آزاد 
می توان با برنامه ریزی و آزادسازی حوزه اقتصاد در این مناطق از کشور، 
قسمت قابل توجهی از این بار افزایش هزینه برای تامین نیازهای داخلی 

را به واسطه ظرفیت های مناطق آزاد کاهش داد.
بی تردید برنامه ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف منافع مشترک 
از  برون رفت  از راهکارهای  با کشورهای همسایه می تواند یکی 
فشارهای اقتصادی به واسطه ایجاد حلقه های تولیدی، صادراتی و 

ترانزیتی با همسایگان کشور با محوریت مناطق آزاد باشد.
در  مناطق  این  قرارگیری  و  ایران  آزاد  مناطق  به  نگاهی  با 
مرزهای کشور و همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک ایران 
در منطقه به واسطه تعدد همسایگان، فرصت مبادالت تجاری و 
توسعه سرمایه گذاری خارجی می تواند در تک  تک مناطق آزاد به 
واسطه هم افزایی بیشتر با کشورهای همسایه خود ایجاد شود. 
بی شک نقطه دسترسی ایران از جنوب به خلیج فارس، دریای 
مشترک  همکاری های  جاذبه  می تواند  هند  اقیانوس  و  عمان 
آزاد  مناطق  در  بیشتر  برای حضور  را  ایران  کشورهای شمالی 

شمالی ما بیش از پیش پررنگ تر کند.
شاید با توجه به گفته کارشناسان اقتصادی، امروز بیش از همیشه نیاز 
به هم افزایی در داخل کشور میان تمامی سازمان ها و مجموعه های 
تصمیم گیر و تصمیم ساز داریم؛ بی تردید در صورت رفع تحریم های 
داخلی که به واسطه موازی کاری ها و یا بروکراسی های پیچیده 
اداری در کنار عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد که در قانون 

است،  شده  بیان  صراحت  به  کشور  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
می توانیم شاهد شکوفایی و ایفای نقش بیشتر در مسیر توسعه 

اقتصادی و گذار از تحریم های با اهرم مناطق آزاد باشیم.
مهم ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه و بدون 
محدویت در حوزه اقتصاد و تعامالت خارج از بروکراسی های معمول 
سرزمین های اصلی با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد 
از این  آزاد جهان  از زنجیره مناطق  نیز به عنوان عضوی  ایران 
رویکرد مستثنی نیستند و باید بر پایه اصول و مبانی بین المللی 
در این مسیر حرکت کنند و این مستلزم همکاری و تعامل سازنده 
مجموعه های داخلی کشور است؛ در غیر این صورت نمی توانیم با 
اعمال محدودیت و یا زدن برچسب های اتهامی به مناطق آزاد در 
شرایط سخت کنونی، توقع معجزه از این نقاط اقتصادی در کشور 

داشته باشیم.
تجارت  عرصه  در  آزاد  تعامل  از  برگرفته  آزاد  اقتصاد  مفهوم 
و  اقتصادی  فعالین  حضور  برای  امور  کلیه  تسهیل  کنار  در 
سرمایه گذاران در مناطق آزاد است، شاید تفسیر اشتباه از اقتصاد 
آزاد تاکنون باعث عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد بوده 
است و یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را به تصمیم سازان و 

تصمیم گیران نداده است.
در شرایط کنونی کشور، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری 
وابستگی  عدم  و  خودکفایی  جهت  در  ظرفیت ها  همه  از  باید 
بازو  و  اهرم  بهترین  این مسیر  در  بی شک  ببریم؛  بهره  کشور 
برای رسیدن به خودکفایی در کنار فعالیت و تعامالت اقتصادی 
با کشورهای همسایه بر پایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد 
آزاد، مناطق آزاد کشور هستند که با تجربه ای در حدود سه دهه 
می توانند بهترین راه های تنفسی ایران در شرایط سخت تحریم 
کنار  در  روانی  امنیت  ایجاد  مسلما  باشند.  اقتصادی  فشار  و 
افزایش مزیت ها و حذف بروکراسی ها و قوانین دست و پاگیر 
آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  برای  صادرات  و  تولید  مسیر  در 
اقتصادی  گره های  کردن  باز  برای  ابزار  مناسب ترین  می تواند 

کشور باشد.
شاید بهتر باشد که در شرایط فعلی اعتماد بیشتری در واگذاری 
مسئولیت ها به فعالین اقتصادی جهت توسعه و تبادالت بیشتر 
هدف  کشورهای  در  منطقه ای  تجار  و  همسایه  کشورهای  با 
داشته باشیم و تا می توانیم در مقام دولت سعی در کم کردن 
تصدی گری های دست و پاگیر در مسیر اقتصاد آزاد در کشور 
داشته باشیم. بی تردید حتی به عنوان پایلوت هم اگر بخواهیم 
این نمونه را در اقتصاد کالن کشور آزمایش کنیم، باز هم تنها 
نقاطی که می توانیم کنترل شده این طرح را اجرا نماییم، مناطق 
آزاد کشور هستند که با توجه به بسترهایی که در این سال ها 
در این مناطق ایجاد شده است، می تواند نتیجه و بازخورد بسیار 

خوبی را به ما نشان دهد.
 

مناطق آزاد، بازیگران اصلی توسعه اقتصادی کشور
مناطق آزاد ایران با عنایت به این که از برخی قوانین سرزمین اصلی 
جدا هستند، می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اقتصاد 
آزاد بازی کنند. هر یک از مناطق آزاد ایران در مناطق مرزی و 
در همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده اند و با توجه به 
محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای همسایه 
ایجاد  مسیر  در  بسزایی  تاثیر  می توانند  است،  شده  تعریف  خود 

تعامالت باالدستی با کشورهای همسایه ایران تعریف کنند.
و  سرمایه گذاری  برای  امتیازاتی  داشتن  ضمن  مناطق  این 
ویژه  بسیار  امتیازات  دارای  اصلی،  سرزمین  به  نسبت  تجارت 
به  کنونی  سخت  شرایط  در  است  مسلم  آنچه  اما  می باشند، 
گرفته  خود  به  صعودی  سیر  هزینه ها  از  بسیاری  طبیعی  طور 
و می تواند تداوم فعالیت را بر یک صنعتگر و تاجر در سرزمین 
به  عنایت  با  اما  نماید؛  تحمل  غیرقابل  و  بسیار سخت  اصلی 
امتیازات و تسهیالتی که به لحاظ معافیت های مختلف مالیاتی 
را  فعالیت  ادامه  امکان  دارد،  وجود  آزاد  مناطق  در  تعرفه ای  و 
برای سرمایه گذاری مناسب تر و اقتصادی تر می نماید و از طرف 
در  مناطق  این  استقرار  و  جغرافیایی  موقعیت  لحاظ  به  دیگر 
همسایگی برخی از کشورها می تواند بستر مبادالت طرفین را 

به خوبی تسهیل نماید. 
اما متاسفانه شاهد هستیم که در سال های اخیر اکثر بخشنامه ها 
و آیین های سرزمین اصلی به مناطق آزاد تسری داده شده و 
کماکان این روند در حال افزایش است، که بی تردید دامنه عمل 
باید اجازه دهیم که مناطق  این مناطق را محدودتر می نماید. 
ببرند؛  پیش  قانون  براساس  را  خود  شده  تعریف  وظایف  آزاد 
نباید این مناطق را درگیر محدودیت های سرزمین اصلی نماییم.
مناطق آزاد می توانند با تعریف یکسری از فعالیت های مشخص، 
اقتصادی خود را به سمت فرصت ها  از تهدید تحریم  و موانع 
با  مشترک  بانک های  ایجاد  مثال  عنوان  به  دهند،  سوق 
کشورهای همسایه که صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و 
وابسته به سیستم های مالی بین المللی نباشد تا بتوانند تبادالت 
مالی را انجام دهند و مشکالت این موضوع را به حداقل برسانند 
و یا در حوزه های تجاری و بازرگانی می توانند مراودات خود را 
افزایش دهند و به واسطه این کشورها  با کشورهای همسایه 
بازی های  تعریف  کنند.  پیدا  دسترسی  بین المللی  بازارهای  به 
تهاتری در نقاط صفر مرزی می تواند مشکالت ناشی از انتقال 
ظرفیت های  از  استفاده  طور  همین  و  کند  کم رنگ تر  را  پول 
صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها 

به کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.
بازتعریف  آزاد  مناطق  که  است  ضروری  کنونی  شرایط  در 
شوند و دولت و مجلس باید کمک کنند تا این مناطق درگیر 
را  خود  جهانی  نقش  بتوانند  تا  نشوند  کشور  بروکراسی های 
این  و  نمایند  ایفا  سرمایه گذاری  جذب  و  اقتصادی  توسعه  در 
توان را داشته باشند تا با جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و 
و  نموده  منتقل  مناطق  به  را  دنیا  روز  تکنولوژی های  خارجی، 
بشود از مزیت های مناطق آزاد در کنار ظرفیت های ورود علم و 
تکنولوژی به این مناطق در مسیر کاهش معضالت اقتصادی در 
کنار تحریم های بین المللی بیشترین بهره مندی را داشته باشیم.

نقش موثر مناطق آزاد در توسعه اقتصاد درون زا و درون محور ایران:

مناطق آزاد مهم ترین نوآوری نهادی در اقتصاد جهان
گزارش: 

مرضیه حسینی
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