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سرمقاله

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

تقلیل بن بست ها به مشکل و مشکل به مسئله قابل حل
در دورانی که سیاستمداران دولت دوازدهم و مجلس یازدهم در گیر و دار مباحث سیاسی ناشی از 
مذاکره و یا عدم مذاکره با امریکای جو بایدن برای اجرای توافق نامه برجام می باشند، ظرف سه 
سالی که دولت ترامپ از برجام خارج شد و کارزار تحریم حداکثری را بر ایران و ایرانیان عزیز در 

سطح بین المللی تعمیم داد، در مناطق آزاد کشورمان اوضاع بر گونه ای دیگر بود. 
رأی های  به  تفسیر  مناطق،  قانون  اصل  به  مختلفی  تعدی های  گذشته  سال  سه  ظرف 
گوناگون از مقررات موجود و قوانین همچون بند یازدهم اقتصاد مقاومتی و اصل 65 احکام 
به  قوانین سرزمین اصلی  را شاهد هستیم و رویه جاری سازی  توسعه کشور  برنامه  دائمی 
محدوده های مناطق آزاد که براساس قوانین مختلف جدا از اعمال محدودیت های قانونی 
کشور می باشند، شرایط سختی را برای فعالین اقتصادی، سرمایه گذاران حوزه های تولیدی و 
خدماتی این مناطق به وجود آورده و این شرایط زمانی سخت می شود که در سایه تهمت های 
مختلف سیاسیون و رفتاهای مدیران دولتی که خود متصدی اجرای قانون مناطق آزاد است، 
روح و روحیه این عزیزان سرخورده شده، سرمایه گذارانی که از سرمایه و آبروی خود برای 
کاستن از شرایط سخت تحریمی، رونق فضای کسب و کار و اشتغال زایی در مناطق کمتر 
توسعه یافته کشور گذشته و به عنوان مجاهدان این جهاد اقتصادی عمل می کنند و این در 
حالی است که به مقایسه از خود می پرسند؛ آیا حق ما بود که مردم، دولت، رهبر و کشور خود 
را رها نکردیم، چنین رفتار شود؟ و این در حالی است که ایرانیان به دالیل متعددی من جمله 
رفتارهایی که با ما شده و می شود در دبی، باکو، تفلیس، اربیل، استانبول، دبی و... حضور پیدا 

کرده و به مال و منال رسیدند! آیا آنها درست عمل کردند یا ما؟!
در بررسی مشکالت پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق آزاد، به ساختمانی 
مجلل و راست قامت و محکم برخورد می کنیم، ساختمانی که ستون های مشکالت هرگونه 

فعالیت اقتصادی در محدوده مناطق آزاد بر آنها بنا نهاد شده است.
ستون اول: نقض قانون از سوی نهادها و ارگان های محلی، ملی و دستگاه های دولتی در 
سرزمین اصلی است؛ رفتارهای فراقانونی که چونان سد سکندری در مسیر اجرای مزایا و 

و  ژنرال ها  قولی  به  که  سرمایه گذاران  یعنی  آن،  اصلی  ذینفعان  برای  قانونی  معافیت های 
مجاهدین جهاد اقتصادی باید قلمداد شوند، عمل می کند.

در این میان می توان حذف برخی از مواد قانون مناطق آزاد در قالب طرح دعوی به دیوان عدالت 
اداری اشاره کرد؛ موضوعی که به صدور آرا و ابطال برخی از مزایا و معافیت های منجر شده است، 

یعنی شما به عنوان سرمایه گذار با کتاب قانونی مواجه هستید که فقط کتاب است.
ستون دوم: این بنا مبتنی بر عملکرد حافظ و ضامن قانون مقررات مناطق آزاد، یعنی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که بر اساس نص قانون، متولی حفظ شأنیت، 
وعده های  به  دولت  تعهد  و  التزام  وجه  عنوان  به  قانون  طبق  که  است  روابطی  و  جایگاه 
خود در مسیر جذب و فعالیت سرمایه گذاران در محدوده های مناطق آزاد، برعهده این نهاد 

گذاشته شده است.
این موضوع ظرف ۷سال گذشته با شدت بیشتری تداوم یافته است، در حالی که دولت تدبیر 
و امید تحت تأثیر تفکرات بازار آزاد می باشد و رئیس دولت در دوره اول مدیریت خود بر 
با حضور معاونین رئیس جمهور و  آزاد  کشورمان، چندین جلسه نوروزی خود را در مناطق 
وزرای عضو شورای عالی برگزار نمود. رفتار مدیریتی که بیانگر عزم جدی دولت نسبت به 
نقش مناطق آزاد و کارویژه های آن در گذار کشورمان از دوره سخت اقتصاد بسته به دوره 

اعتماد و تکیه بر توانمندی های اقتصاد داخلی و سرمایه گذاران کشورمان تفسیر می شود.
نکته جالب توجه اینکه اگر دبیرخانه شورایعالی نسبت به تعدی های مکرر به قوانین و مقرراتی که 
براساس آن سرمایه گذاران در مناطق آزاد سرمایه گذاری نموده اند، واکنش در خور توجهی انجام 
نداده، اما با بی عملی و یا تفسیر به رأی، نقش خود را به عنوان سازمانی کشوری، متولی مناطق آزاد 
در قالب ادارات کل استانی تابعه خود تفسیر و اجرا نموده، یعنی به نیت خیر، هماهنگی میان مناطق 
آزاد به مدیریت بر آنها نائل آمده و در این مسیر ساختار و الگوی مدیریت منطقه ای و غیرمتمرکز 
مناطق آزاد که از دهه هفتاد در قالب الگوی مدیریتی مرحوم هاشمی در حال ساخت و اجرای 
ناقص بود را با چالش مواجه کرده و در نتیجه نهادهای کشوری ساکن در پایتخت کشور به این 

واقعیت نائل می شوند که آنها می توانند چنان کنند که تاکنون انجام داده اند.
ستون سوم: و آخرین این ساختمان، سازمان های عامل مناطق آزاد است. عملکرد آنها در 
مواجهه با مسائل و مشکالت سرمایه گذاران در برخی برخوردها و سرمایه گذاران به چالشی 

برای فعالین اقتصادی تبدیل شده است.
در واقع دو ستون دیگر به عنوان عوامل پیشران در عدم توانمندی پیگیری و رفع مشکالت 
پیش روی سرمایه گذاران هر منطقه آزاد به ایفای نقش پرداختند و این سازمان ها به حدی 
درگیر رفع مشکالت خود در مواجهه با عدم اجرا و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به محدوده 

از دست  را  به رفع مشکالت بخش خصوصی  توان رسیدن  آزاد خود می باشند که  منطقه 
داده اند.

برای رفع مشکالت پیش روی و ساخت ساختمانی جدید که در آن بن بست ها به مشکل 
باید چه  با خرد و همراهی جمعی منتهی شود،  برای حل کردن  به مسئله ای  و مشکالت 

راهبردهایی را در دستورکار قرار داد؟
نخست: همراهی سازمان های عامل مناطق آزاد و اعتماد به بخش خصوصی است، چراکه اگر 
بخش خصوصی در این مناطق نباشند، پس چه کسانی باید اینجا فعالیت داشته باشند؟! مگر خداوند 
تصریح نکرده » أَوُفوا بِالَعهِد إَنّ الَعهَد کاَن َمسُئولـاً« )سوره  مبارکه  إسراء، آیه 34( در نتیجه اگر قادر 
به نگاهداشت سرمایه گذاران کنونی نیستیم، چگونه می توانیم به دنبال سرمایه گذار جدید داخلی 
باشیم، خارجی پیشکش. از سوی دیگر چنین همکاری و اتحادی به عنوان عامل پیشران به هدایت 

دبیرخانه محترم برای دفاع از مشکالت پیش روی عمل می کند.
دوم: عدم وجود ارتباط سازمان یافته و مستمر با رسانه ها منجر به شکل گیری ذهنیت منفی 
در میان فعالین رسانه ای و به تبع آن نخبگان جامعه در حوزه های مختلف شده است. این 
موضوع که مقبول افتاده مناطق آزاد چنین است و چنان است که بر اقتصاد ملی ضربه زده، 
تاکنون چه کرده اند، از مسیر خود منحرف شده اند، فقط واردات می کنند و... زمانی مقبول 
می افتند که افتاده است که با رسانه های کشوری ارتباط نداشته ایم و در میان خود و با خود 

از خود گفته ایم.
سوم: بهترین تبلیغ، استفاده دبیرخانه شورایعالی و سازمان های عامل مناطق آزاد از محصوالت 
تولیدی در محدوده خود است. این موضوع را می توان در قالب بسته های تبلیغاتی، پذیرایی، 

پوشاک و مصالح ساختمانی تولید شده در سطح مناطق آزاد مورد اشاره قرار داد.
چهارم: تعامل اتاق بازرگانی و نهادهای بخش خصوصی مناطق آزاد امری بدیهی و الزامی است.

پنجم: ارتباط با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، رایزنان بازرگانی کشورمان در کشورهای 
هدف و برگزاری جلسات کاری با سفرا و رایزنان بازرگانی کشورهای همسایه در کشورمان.

ششم: گسترش همکاری ها با وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی؛ چراکه در بیشتر 
زمینه ها به دلیل عدم ارتباط سازمان یافته و مستقیم بین مناطق آزاد و وزارتخانه مربوطه شاهد 
تفسیر به رأی و موازی کاری هستیم، مواردی که به ایجاد اختالف نظر در راهبرد دستیابی به اهداف 

ملی در ارتباط با کشورهای منطقه و بازارهای منطقه منتهی شده است.
از مشکالت فعالین  از شرایط کنونی کشور و فهم دقیق  با درک صحیح  اینکه  به  امید  با 
اقتصادی مناطق آزاد، به جای جنگ بر سر قدرت و بقا، با هم افزایی و همفکری، به چاره ای 

مناسب و سریع برای مرتفع کردن مصائب و چالش های به وجود آمده، دست یابیم. 
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حضور کارشناسان محیط حضور کارشناسان محیط 
زیست در کیش جهت زیست در کیش جهت 
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منطقه آزاد قشممنطقه آزاد قشم
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درخواست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درخواست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست با 
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 در گفت وگوی اینترنتی دکتر روزبهان در گفت وگوی اینترنتی دکتر روزبهان
 با سفیر ایران در نروژ توافق شد: با سفیر ایران در نروژ توافق شد:
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اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  و  سالمت  شورای  دبیر 
»بیماریابی،  طرح  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
شناسایی افراد در ارتباط با بیماران مثبت و نظارت بر 
قرنطینه« با محوریت اقدامات پیشگیرانه در جزیره کیش 

با جدیت اجرا می شود.
سعید پورعلی با بیان این که غربالگری بیماران مبتال 
به کرونا، قرنطینه ۴روزه افراد در ارتباط با بیماران مثبت 
و طرح قرنطینه مبتالیان با همکاری نیروهای بسیجی 
اقدامات  محوریت  با  احمر  هالل  امدادی  نهادهای  و 
پیشگیرانه در این منطقه اجرا می شود، اظهار داشت: با 
و حفظ  بهداشتی  اجرای ضوابط  بر  نظارت حداکثری 
تاب آوری  آستانه  خوشبختانه  اجتماعی  فاصله گذاری 

بیمارستان کیش حفظ شده است.
در  بسیجی  نیروهای  از تالش همدالنه  تقدیر  با  وی 
نظارت  با  کرد:  تصریح  کرونا  با  مقابله  مراحل  تمامی 
دقیق دستگاه های اجرایی مستقر در این منطقه در جهت 
اجرای ضوابط بهداشتی و اهتمام به حفظ فاصله گذاری 

اجتماعی و کسب ۵۴درصد رای مثبت ساکنان کیش بر 
تحقق این امر مهم، منطقه آزاد کیش در وضعیت زرد 

قرار گرفته است.
رسانه ها  »مردمی،  مشارکت  و  موثر  حضور  پورعلی، 
و بخش خصوصی« را سه الیه قدرتمند در موفقیت 
اقدامات پیشگیرانه از گسترش شیوع ویروس کووید۱۹ 
در جزیره کیش برشمرد و افزود: رسانه ها باید ارتقای 
سواد سالمت و اطالع رسانی درخصوص محدودیت های 
ناشی از شیوع بیماری کرونا و کنترل آن را در اولویت 

قرار دهند.
دبیر شورای سالمت کیش اظهار کرد: باید با افزایش 
تدابیر پیشگیرانه و نظارت های حداکثری رنگ منطقه 
تغییر کرده و در وضعیت سفید قرار گیرد. محقق شدن 
این مهم نیز به انسجام و هم افزایی در سطح جامعه نیاز 

دارد.
وی با بیان اینکه ایجاد رونق اقتصادی در جزیره منوط 
به توسعه صنعت گردشگری است، ادامه داد: در صورت 

عدم رعایت پروتکل های بهداشتی ابالغ شده از سوی 
شورای سالمت کیش و توجه ویژه برای حفظ سالمت 
آحاد جامعه، محدودیت ها با جدیت تمام تشدید خواهد 
شد که این امر اقتصاد جزیره کیش را تحت تاثیر قرار 

می دهد.
پورعلی بیان داشت: برای حفظ فعالیت های اقتصادی 

و  پیشگیرانه  اقدامات  با  باید  گردشگری  حوزه  در 
اطالع رسانی گسترده و نظارت های دقیق و همیشگی 

وضعیت زرد این منطقه را به سفید تغییر دهیم.
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  و  سالمت  شورای  دبیر 
مجامع  حداکثری  نظارت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
صنفی بر رعایت پروتکل های بهداشتی در این منطقه 
را حلقه اصلی و موثر در کنار فعالیت شورای سالمت 
کیش برشمرد و گفت: تکیه بر اعتماد سازی برای اجرای 
نظارت های بهداشتی، دستاوردهای خوبی را به همراه 
دارد تا جزیره به عنوان الگوی برتر پاک در سطح کشور 

و دنیا مطرح شود.
نظارت  با  جدید  تصمیمات  اتخاذ  است،  گفتنی 
غالمحسین مظفری رئیس شورای سالمت کیش به 
این  در  مختلف  صنوف  فعالیت های  بازنگری  منظور 
منطقه و ابالغ شیوه جدید فعالیت و تالش برای ارائه 
خدمات در زمان های کوتاه سبب شده برخی صنوف 

بتوانند همچنان به فعالیت های خود ادامه دهند.

درخواست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

حضور کارشناسان محیط زیست در کیش جهت بررسی مرگ نهنگ ها 
اخبار منطقه آزاد کیش

و  ورزش  موسسه  مدیرعامل 
اجرای  از  تفریحات سالم کیش 
دو طرح ورزشی در منطقه میرمهنا 
با هدف توزیع عادالنه فضاهای 
ورزشی و افزایش رفاه بومیان و 

ساکنان کیش خبر داد.
محمد تقی امیری خراسانی گفت: 
در راستای توزیع عادالنه و متوازن 
کیش،  جزیره  ورزشی  فضاهای 

موسسه ورزش و تفریحات سالم دو پیشنهاد به معاونت عمرانی و 
زیربنایی سازمان ارائه کرد که هر دو به تصویب رسید.

وی افزود: اولین پیشنهاد، ساخت زمین فوتبال ساحلی در منطقه 
میرمهنا بود تا بومیان و دیگر ساکنان این منطقه بتوانند با دسترسی 
راحت از این امکانات استفاده کنند. این زمین در قسمت شمالی 

مجموعه ورزشی میرمهنا ساخته خواهد شد.
مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش با بیان اینکه این 
طرح پس از تصویب معاونت عمرانی به شرکت عمران، آب و خدمات 
ارسال شده است، افزود: این طرح در حال حاضر در مرحله انتخاب 
پیمانکار است و امیدواریم در اواخر آذرماه عملیات اجرایی آن آغاز شود.

خراسانی درخصوص دومین پیشنهاد موسسه ورزش و تفریحات 
سالم گفت: ساخت سه زمین چمن مصنوعی گل هندبالی در 
مجموعه ورزشی میرمهنا پیشنهاد و مقرر شد این زمین ها در کنار 
هم جانمایی شوند تا در صورت نیاز قابلیت اتصال به یکدیگر و 

تبدیل به یک زمین بزرگ فوتبالی را هم داشته باشند.
وی افزود: با این طرح، بومیان و ساکنان منطقه می توانند در مقاطع 
زمانی مختلف و برحسب نیاز از دو کاربری این مجموعه برای 

هندبال و فوتبال استفاده کنند.
مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش در پایان از همکاری 
معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان و همچنین شرکت عمران، آب و 

خدمات در توسعه و ایجاد امکانات ورزشی کیش تقدیر کرد.

نشان بین المللی گردشگری حالل با حضور رئیس منطقه آسیای 
مرکزی و خاورمیانه اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان 

“IAUP” به مدیر موزه مردم شناسی بومیان کیش اعطا شد.
رئیس منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه اتحادیه بین المللی رؤسای 
دانشگاه های جهان در بازدید از خانه بومیان کیش ، نشان بین المللی 
گردشگری حالل را به موزه مردم شناسي خانه بومیان اعطا کرد و 
گفت: نکته برجسته در این مکان، اصالت است؛ ما در این موزه با 
نحوه زندگی پیشینیان و اجداد بومیان جزیره کیش آشنا شده و 

متوجه اهمیت کیفیت و سالمت در نزد گذشتگان می شویم.
محمد شریف ملک زاده بر اهمیت ثبت ملی و جهاتی خانه مردم شناسي 
بومیان کیش تاکید کرد و گفت: با ثبت ملی این مجموعه، دولت به 
عنوان نهاد حاکمیتي باید در بازسازی و حفظ و نگهداری آن کمک کند.

وی درباره فعالیت های سازمان جهانی گردشگری با رویکرد ویژه به 
گردشگری حالل افزود: این سازمان دارای شعب گسترده در جهان 
بوده و تنها سازمانی است که در حوزه های مختلف کاال و خدمات 
فعالیت می کند. رستوران ها، آژانس ها، کافی شاپ ها، هتل ها، حمل و نقل 
هوایی، دریایی، جاده ای و ریلی، موزه ها، کشتارگاه ها و حتی حوزه های 
پولی و مالی ازجمله مواردی است که می توانند استاندارد تخصصی و 

انحصاری گردشگری حالل را از این سازمان دریافت کنند.
ملک زاده تصریح کرد: این سازمان مالکیت معنوی استاندارد گردشگری 
حالل در تمام زیرشاخه ها را به ثبت رسانده است و بر این اساس تنها 

سازمانی است که می تواند استاندارد گردشگری حالل را صادر کند.
رئیس منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه اتحادیه بین المللی روسای 
دانشگاه های جهان افزود: این استاندارد در تمامی کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی 
و تمام کشورهای آسیا و خاورمیانه و حتی کشورهای آمریکای 

التین و کانادا ثبت شده و دارای اعتبار است.
وی با بیان اینکه شعار سازمان گردشگری حالل »یک جهان، یک 
حالل است«، حلیت، کیفیت، سالمت و اصالت کاال و خدمات 

را ازجمله مالک هاي اعطای استاندارد گردشگری حالل برشمرد.
و  مرکزی  آسیای  منطقه  دفتر  راه اندازی  از  همچنین  ملک زاده 
خاورمیانه اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان با حمایت 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جزیره کیش خبر داد و عنوان 
کرد : بیش از صد دانشگاه معتبر زیر نظر این اتحادیه فعالیت می کنند .

رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور از تالش 
براي ارائه تعریفي نوین از گردشگري در عرصه بین المللي و ثبت 
جهاني تئوری mft به نام خود خبر داد و افزود: بر اساس این تئوري، 
عالوه بر سه عنصر اصلی انسان، زمان و مکان، محور دیگری به 
نام ارتقا روح و روان جهت کاهش استرس و آسایش روح و روان به 

عناصر اصلی گردشگری اضافه شد.
وی بیان داشت: در بسته های گردشگری عالوه بر فضاهای مدرن و نو، باید 
مکان هایی برای ارتقاء آسایش روح و روان گردشگر دیده شود. گردشگرانی 
ایراني و خارجي همه به دنبال خاطره سازی هستند و با توجه به جایگاه خاطرات 

در زندگي انسان ها و آینده آنها باید زمینه این خاطره سازی را ایجاد کرد.
همچنین، مدیر موزه مردم شناسی بومیان کیش اظهار کرد: هدف 
ما از احیا این خانه قدیمی و راه اندازی موزه مردم شناسی، حفظ و 
نگهداری سنت ها و آداب و رسوم بومیان کیش برای نسل های بعدی 

و همچنین معرفی آن به گردشگران و عالقه مندان بوده است.
به گفته محمد جاسم پور، خانه بومیان به طور مستقبم براي ۲۰نفر از بومیان 

جزیره و به صورت غیرمستقیم براي ده ها نفر ایجاد اشتغال کرده است.
وی همچنین از اضافه شدن فضاهای جدید در جزیره کیش نظیر 
اقامتگاه بوم گردی و محلی برای ارائه غذاها و شیرینی هاي مختلف 

محلی خبر داد .
جاسم پور، راه اندازی خانه زنان بومی با هدف ایجاد اشتغال در زمینه 
صنایع دستی و مواردی مانند تولید کیف های پارچه ای را از دیگر 

اقدامات انجام شده عنوان کرد.
مدیر موزه مردم شناسي کیش از مسئوالن درخواست کرد که اماکن 
گردشگری بومی، اصیل و تاریخی در همه شهرها ازجمله جزیره کیش را 
به گردشگران معرفی کرده و آن را در بسته های گردشگری جاي دهند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش اعالم کرد:

مدیر فنی و عمران شهری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

حفظ فعالیت های اقتصادی گردشگری کیش با عمل به پروتکل های بهداشتی

بهره برداری از باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش تا آغاز سال ۱۴۰۰

تامین مالی 6۰درصد تجهیزات پیشرفته پایانه جدید فرودگاه کیش

ساخت زمین فوتبال ساحلی 
و چمن مصنوعی بزرگ در 

مجموعه ورزشی میرمهنا کیش

اعطای نشان بین المللی 
گردشگری حالل به خانه 

مردم شناسی بومیان کیش

مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم 
کیش اعالم کرد:

توسط رئیس منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه اتحادیه 
بین المللی روسای دانشگاه های جهان انجام شد:

با پیدا شدن دومین الشه مربوط به یک نهنگ دیگر به 
فاصله کمتر از دو هفته در آب های ساحلی کیش، رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با 
ارسال نامه ای به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
خواستار اعزام گروهی از متخصصان آن مجموعه جهت 

بررسی علت این واقعه شد.
روز سه شنبه یازدهم آذرماه با پیدا شدن دومین الشه 
مربوط به یک نهنگ دیگر به فاصله کمتر از دو هفته 
در آب های ساحل مارینای کیش، رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با ارسال نامه ای 
به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خواستار اعزام 
گروهی از متخصصان آن مجموعه جهت بررسی این 

واقعه غم انگیز شد.
در نامه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش که خطاب 
به عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
و عضو شورای عالی مناطق آزاد نوشته شده، آمده است: 
طی دو هفته گذشته، الشه دو نهنگ در سواحل جزیره 
کیش رویت شد، که پدیدار شدن الشه دومین نهنگ در 
سواحل جزیره کیش در فاصله کمتر از پانزده روز، موجب 

نگرانی فعاالن و عالقه مندان محیط زیست شده است.
غالمحسین مظفری با تاکید بر اهمیت بررسی جوانب 
مختلف وقوع این پدیده کم سابقه در جزیره کیش تاکید 
کرده است: با عنایت به نامعلوم بودن علت مرگ دو 
نهنگ در فاصله زمانی کم و همچنین نگرانی دوستداران 
محیط زیست، خواهشمند است نسبت به اعزام گروهی 
این  علل  بررسی  جهت  متخصصان  و  کارشناسان  از 

پدیده در اسرع وقت اقدام الزم صورت گیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نامه عنوان 

سه شنبه  بعد ازظهر  که  نهنگ  این  الشه  است:  کرده 
بود و  به ساحل  نزدیک شدن  آذرماه در حال  یازدهم 
به  پرتردد شرقی  طبق تخمین محیط بانان در ساحل 
گل می نشست، با تالش دست اندرکاران محیط زیست 
سازمان منطقه آزاد کیش و برای پیشگیری از انتشار بوی 
نامطبوع و رفاه حال ساکنان و گردشگران، به ساحل 

خلوتی انتقال یافت.
مظفری افزوده است: با توجه به اینکه دفن الشه در 
خاک بر کیفیت و مقاومت استخوان های نهنگ تاثیر 
اسکلت  از  استفاده  امکان  ایجاد  هدف  با  دارد،  منفی 
با حمایت  نهنگ برای مقاصد آموزشی و پژوهشی و 
بخش خصوصی ترتیبی اتخاذ شد تا با اعزام گروهی 

اولیه  بررسی های  ضمن  وحش  حیات  کارشناسان  از 
جهت تعیین علت مرگ، اسکلت نهنگ در آب از الشه 
جدا شده و سپس در ساحل به هم وصل شود و برای 
پژوهشکده  موزه  به  پژوهشی  و  آموزشی  استفاده های 

دریایی کیش منتقل شود.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد کیش در این نامه یادآور شده است که نخستین 
نهنگ از گونه »براید« و به طول ۱۴متر و نیم جمعه 
۳۰آبان در ساحل سیمرغ کیش به گل نشسته بود که 
در سواحل ماسه ای دفن شد تا پس از پوسیدگی کامل 
الشه، اسکلت نهنگ برای مقاصد آموزشی و پژوهشی 
به بخش موزه مرکز آموزش و مطالعات محیط زیست 

کیش منتقل شود.
همچنین رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد 
کیش نیز در این خصوص گفت: حدود ساعت چهارده 
و سی دقیقه یازدهم آذرماه مطلع شدیم که الشه این 
نهنگ در یک کیلومتری جزیره کیش در حال نزدیک 

شدن به ساحل شرقی است.
به گل  اینکه محل  به  توجه  با  افزود:  مریم محمدی 
نشستن الشه ساحل پرتردد شرقی تخمین زده شد، با 
تالش دست اندرکاران محیط زیست سازمان منطقه آزاد 
کیش، برای رفاه حال ساکنان و گردشگران و پیشگیری 
از انتشار بوی نامطبوع ، ناچار الشه را به ساحل خلوتی 

انتقال دادیم.
وی عنوان کرد: هنوز اطالعاتی درخصوص علت مرگ 
نهنگ در دست نیست، اما پس از انجام بررسی های اولیه 
و نمونه برداری، گونه و علت احتمالی مرگ مشخص 

خواهد شد.
محمدی اظهار داشت: با توجه به اینکه دفن الشه در 
تاثیر  نهنگ  استخوان های  مقاومت  و  برکیفیت  خاک 
منفی دارد ، این بار  و با حمایت بخش خصوصی اسکلت 
نهنگ در آب از الشه جدا شده و در ساحل به هم وصل 
می شود تا جهت استفاده های آموزشی و پژوهشی به 

موزه پژوهشکده دریایی کیش منتقل شود.
وی گفت: در این روش مشکل تولید بوی نامطبوع به واسطه 

دفن الشه کامل در سواحل ماسه ای نیز برطرف می شود.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط  اداره  رئیس 
در پایان با بیان اینکه برای جداسازی الشه از اسکلت 
نهنگ در آب دریا، یک گروه متشکل از متخصصان 

حیات وحش به جزیره کیش آمدند.
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و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
فرودگاه  جنوبی  باند  گفت:  کیش  فرودگاه های 
بین المللی جزیره کیش با هدف نشست و برخواست 
منطقه  این  در   A۳8۰ ایر باس پیکر  پهن  هواپیمای 

ساخته می شود.
علی عرب با تاکید بر اینکه نوسازی و ایجاد فضای 
ضروری  زیرساخت های  از  یکی  فرودگاهی  مطلوب 
عملیات  افزود:  است،  کیش  گردشگرپذیر  جزیره 

پیشرفت  با  جزیره  فرودگاه  جنوبی  باند  اجرایی 
۵۰درصدی، جهت ارتقاء کیفیت خدمات حمل و نقل 

هوایی تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.
وی اظهار داشت: جهت تسریع عملیات اجرایی باند 
جنوبی فرودگاه بین المللی کیش کارخانه جدید تولید 
آسفالت راه اندازی شد تا حجم تولید از ۵۰۰تن در روز 

به ۱هزار تن افزایش یابد.
از  یکی  را  کیش  فرودگاه  جنوبی  باند  توسعه  عرب ، 

کرد  عنوان  جزیره  زیرساختی  طرح های  مهم ترین 
هواپیما  برخاست  و  نشست  حاضر  حال  در  گفت:  و 
و  می شود  انجام  باند  یک  روی  بر  تنها  فرودگاه  در 
برای  نیازهای اصلی  از  باند ها،  تعداد  پهنا و  افزایش 
منطقه  سازمان  مدت  بلند  اهداف  پیشبرد  و  توسعه 

آزاد کیش است.
و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
فرودگاه های کیش افزود: با وجود تمامی چالش های 
فعالیت های  کرونا،  ویروس  شیوع  ازجمله  رو  پیش 
بهداشتی  مقررات  تمامی  رعایت  با  طرح  به  مربوط 

در حال انجام است.
کرد:  تصریح  طرح  مساحت  و  ابعاد  تشریح  در  وی 
عملیات اجرایی باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش 
به طول ۴۳8۰متر و عرض ۷۵متر با رویه آسفالت در 
این طرح، کالس  اتمام  از  پس  که  است  اجرا  حال 
هوانوردی باند فرودگاه بین المللی کیش به باالترین 

کالس جهانی اف ۴ ارتقاء خواهد یافت.
مهم،  زیرساختی  عملیات  این  اجرای  افزود:  عرب 
پیکر  پهن  هواپیمای  برخاست  و  نشست  قابلیت 
ایرباس A۳8۰ را در جزیره میسر می سازد تا فرودگاه 
امام  بین المللی  فرودگاه  از  پس  کیش  بین المللی 
خمینی)ره( به دومین فرودگاه کشور با استانداردهای 

الزم تبدیل شود.
و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 

مورد  مصالح  تامین  زمینه  در  کیش  فرودگاه های 
نیاز و حجم باالیی از مصالح سنگی برای آسفالت 
پس  داشت:  اذعان  عمرانی  طرح  این  زیر سازی  و 
بر  شیمیایی  و  فیزیکی  آزمایش های  انجام  از 
اطراف  معادن  مصالح  تن  ۱۰۰هزار  از  بیش  روی 
راه  وزارت  خاک  مکانیک  آزمایشگاه  در  هرمزگان 
این مصالح  تاییدیه مشاور طرح ،  و ترابری وکسب 
به بندر شهید رجایی حمل و سپس به کیش انتقال 

می یابد.
عرب در ادامه عنوان کرد: جهت اطمینان از کیفیت 
ساخت، نوعی قیر با مشخصات فنی خاص با عنوان 
طرح  این  برای  اختصاصی  صورت  به   ۱۰-pg۷6
همچنین  می شود.  تولید  پاالیشگاه  در  توسعه ای 
اورران این طرح به روش تثبیت بستر با سیمان و با 
دستگاه WR ساخته شده و برای تکمیل زیرساخت ها 

۲۵۰۰مترمکعب بتن ریزی انجام شده است.
و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
توسعه  مصرفی  آسفالت  میزان  کیش،  فرودگاه های 
برآورد  تن  8۰هزار  بر  بالغ  را  فرودگاه  جنوبی  باند 
در  آسفالت  تامین هزار تن  افزود: در صورت  و  کرد 
روشنایی  تامین  و  ساخت  عملیات  نزدیک،  آینده ای 
این طرح همزمان به اتمام رسیده و طبق پیش بینی 
باند جنوبی فرودگاه بین المللی کیش تا پایان امسال 

به بهره برداری خواهد رسید.

و  عمرانی  معاونت  شهری  عمران  و  فنی  مدیر 
زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: پایانه جدید 
به  مجهز  فرودگاهی  پایانه  نخستین  کیش  فرودگاه 
پروازهای  برای  مسافر  بار  انتقال  هوشمند  سیستم 

داخلی در کشور است.
خرید  برای  مالی  منابع  تامین  از  پورزادی  سعید 
پایانه  پیشرفته  تجهیزات  از  6۰درصد  نصب  و 
با نظارت  فرودگاهی کیش خبر داد و اظهار داشت: 
دقیق شرکت تخصصی، مهندسی روند خرید و نصب 
تجهیزات سیستم BHS  یا انتقال هوشمند بار مسافر 
در پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش آغاز شده تا 
این جزیره بتواند برای نخستین بار در کشور از این 

سیستم در انتقال بار پروازهای داخلی استفاده کند.
فرودگاه  تنها  حاضر  حال  در  که  این  بیان  با  وی 
پروازهای  بخش  در  خمینی)ره(  امام  بین المللی 
گفت:  می کند  استفاده  سیستم  این  از  خارجی 
مجموعه  مسافر،  بار  انتقال  یا    BHS سیستم 
برچسب  و  توزین  از  پس  بار  دریافت  تجهیزات 
بر مبناي  با تجهیزات هوشمند  بار( است که  ) تگ 
پذیرش   میزهاي  تعداد  و  مسافر  حجم  و  ظرفیت 

پذیرش  حال  در  پرواز  تعداد  )cheek in(و 
مسافر، روند شناسایي مقصد براساس بارکد )تگ( 
و  خروجي  درگاه  سمت  به  بار  انتقال  و  هدایت  و 
هواپیما  به  انتقال  جهت  حامل  ترولي  به  تحویل 
کالس  و  بین المللي  استانداردهاي  بر اساس  را 

فرودگاه و در زمان استاندارد، انجام مي دهد.
مدیر فنی و عمران شهری معاونت عمرانی و زیربنایی 
سازمان منطقه آزاد کیش افزود: بخش سخت افزاري 
در  پروازهاي  تعداد  طرح  مباني  بر اساس  سیستم، 
)تعداد  بار  انتقال  نرمال  حال پذیرش مسافر و زمان 

چمدان ها( طراحي مي شود.
اساس  بر  نیز  نرم افزاري  بخش  داد:  ادامه  پورزادی 
نیمه  )اتوماتیک،     BHS و سیستم  تجهیزات  کالس 
نظیر  فرودگاهي  سیستم هاي  قابلیت  و  اتوماتیک( 
اتوماتیک  تمام  هدایت  و   BMS یکپارچه،   Qute
بار  هدایت  شناسایي،  رهگیري،  )بارکدخوان(، 
اجرا  و  بار غیرقابل شناسایي، طراحي  یا  و  غیرمجاز 

مي شود.
وی، »مساحت، زیربنا و ساختارهای معماری« طرح 
پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش را به عنوان 

یکی از بزرگترین فرودگاه در سطح کشور عنوان کرد 
و اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان بندی شده، تمام 
تالش ما بر این است که این مجموعه هر چه زودتر 

به بهره برداری برسد.
طرح  این  کل  زیربنای  که  این  بیان  با  پورزادی 
سه  آن  در  که  است  ۵۰۰مترمربع  و  ۴6هزار 
و  آسفالت  و  معابر  ۳هکتار  سبز،  فضای  هکتار 
داشت:  اذعان  است،  شده  پیش بینی  6۰۰پارکینگ 
هشتاد  منفی  ترازهای  در  مجموعه  این  ساخت 
همکف  تراز  بارانداز ،  فضاهای  شامل  سانتیمتر 
شامل سالن عمومی و فضاهای سرویس دهنده به 
شامل  تراز ۲.8۵  تاسیسات،  و  ر  با  انتقال  و  مسافر 
راهرو  بلوک،  پشتیبانی در چهار  و  اداری  فضاهای 
شامل  تراز۳.۲۰  جزئی،  تراز  اختالف  با  ورودی 
راهرو  بلوک،  پشتیبانی در چهار  و  اداری  فضاهای 
شامل  تراز6.۳۵  جزیی،  تراز  اختالف  با  ورودی 
خروج،  و  بازرسی  گیت های  و  ترانزیت  فضاهای 
و  رستوران  و   CIP فضاهای  شامل  تراز۱۱.۲۰ 

از فضاهای پشتیبان است. برخی 
و  عمرانی  معاونت  شهری  عمران  و  فنی  مدیر 

زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با اشاره 
در  پذیرش  روند ساخت ظرفیت  آغاز  در  این که  به 
پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش ۳میلیون مسافر 
در سال پیش بینی شده بود، گفت: با اعمال تغییرات 
سال  در  مسافر  6میلیون  به  ظرفیت  این  عمرانی، 

افزایش یافته است.
شایان ذکر است، پایانه مسافری فرودگاه بین المللی 
کیش با ظرفیت پذیرش 6میلیون مسافر در سال به 

بهره برداری خواهد رسید.



3 انزلی

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ایران  با مهندس علیرضا یوسفی سفیر  انزلی  آزاد 
در اسلو نروژ درخصوص معرفی ظرفیت های این 
منطقه، جذب سرمایه گذار و استفاده از مزیت های 
تبادل  و  بحث  به  منطقه  این  بین المللی  ترانزیتی 

نظر پرداختند.
محمدولی روزبهان در این مذاکره تصویری، تنها 
منطقه آزاد شمال کشور بودن، نزدیکترین منطقه 
مصرف  بازارهای  و  صنعتی  مراکز  و  پایتخت  به 
کشور، قرار گرفتن در ساحل دریای خزر و ارتباط 

با کشورهای منطقه و بهره مندی از کیفیت باالی 
حوزه  در  مختلف  توانمندی های  و  انسانی  نیروی 
گردشگری را به عنوان ویژگی های منحصربه فرد 

منطقه متبوع خود بیان کرد.
وی اظهار داشت: با طرح در حال تکمیل اتصال 
این منطقه به خط آهن سراسری، اسکله های در 
شهرک  همراه  به  عمومی  و  رو-رو  ساخت  حال 
صنعتی ناحیه ۳ منطقه، ظرفیت های این منطقه در 
ترانزیتی  حوزه  در  محوری  نقش  ایفای  خصوص 
می یابد؛  افزایش  منطقه  به کشورهای  و صادرات 

فعالیت  برای  را  خود  آمادگی  منظور،  همین  به 
سرمایه گذاران نروژی و ایرانیان ساکن شمال اروپا 
در حوزه های مختلف آبزی پروری، ساخت هتل و 

امکانات گردشگری و تولیدی اعالم می کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی با ارائه تحلیلی از تغییر و تحوالت دریای خزر 
در زمینه هایی همچون توسعه زیرساخت های بندری، 
لجستیکی و نوسازی ناوگان حمل و نقل کاال، مزیت 
مسیرهای ترانزیتی عبوری از طریق منطقه آزاد انزلی 
مشتمل بر دو مسیر کریدور شمال-جنوب و چین، 
قزاقستان، ایران را برشمرد و افزود: با توجه به نقش 
محوری منطقه آزاد انزلی در ارتباط با همکاری های 
اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  اعضای  با  کشورمان 
ظرفیت های ایجاد شده و در حال ساخت و برنامه های 
این منطقه نقش  از سوی سازمان،  درآمده  اجرا  به 
و  برای کشورمان  را  اروپا  و  اوراسیا  به  ورود  دروازه 
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان 

برعهده خواهد داشت.
با  دیدار  این  در  نروژ  در  ایران  سفیر  همچنین 
افزود:  انزلی،  آزاد  بیان ظرفیت های متنوع منطقه 
توسعه  امکان  و  خزر  دریای  جوار  در  گرفتن  قرار 
نقش  بیانگر  منطقه،  کشورهای  با  همکاری ها 
محوری در ترانزیت منطقه ای و بین المللی است؛ 
موضوعی که در قالب برگزاری همایش بین المللی 
توسعه همکاری ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که 

اخیرا برگزار شد، بیش از پیش نمایان شد.

برای  قانونی  مزیت های  اجرای  یوسفی  علیرضا 
تبلیغ  بهترین  را  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 
و راهکار برای جذب سرمایه گذار خارجی به ویژه 
در حوزه اسکاندیناوی اعالم کرد و گفت: برگزاری 
الزامات  و  فرهنگ  با  آشنایی  آموزشی  دوره های 
یک  به  اخیر  سال های  در  که  بین المللی  تجارت 
اقتصادی  فعالین  برای  شده،  تبدیل  جهانی  عرف 
سفارت  عنوان  به  ما  و  است  اهمیت  حائز  ایران 
ایران و مجموعه وزارت امور خارجه وظیفه معرفی 
ظرفیت های سرمایه گذاری داخلی برای کشورهای 
و  هستیم  قائل  خود  برای  را  ماموریت  مقصد 
توانمندی های  معرفی  و  حمایت  حال  عین  در 
تولیدکنندگان ایران در دیگر کشورها را در اولویت 

کار خود قرار داده ایم.
گفتنی است، در این جلسه که معاونین اقتصادی 
زیربنایی  و  عمرانی  معاون  و  سرمایه گذاری  و 
سازمان، و نماینده وزارت امور خارجه در استان به 
همراه مدیران روابط عمومی و فناوری اطالعات 
سازمان حضور داشتند؛ طرفین درخصوص حضور 
و  منطقه  در  اسکاندیناوی  حوزه  سرمایه گذاران 
کریدور  ترانزیتی  ظرفیت های  از  بهره برداری 
منطقه،  اقتصادی  فعالین  توسط  شمال-جنوب 
توافق کرده و برای فعالیت اقتصادی چند شرکت 
ماهی  پرورش  زمینه های  در  اسکاندیناوی  منطقه 
کشتی های  ساخت  و  پوشاک  تولید  قفس،  در 

آلومینیومی توافقات اولیه به دست آمد.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
این سازمان  انزلی در جلسه شورای معاونین  آزاد 
با نکوداشت مقام شامخ دکتر محسن فخری زاده و 
تبریک و تسلیت شهادت آن مدیر و دانشمند توانا؛ 
یاد و خاطره مجاهدت های میرزا کوچک  جنگلی را 

در سالروز شهادت ایشان گرامیداشت.
برگزاری همایش  به  اشاره  با  روزبهان  محمدولی 
میزبانی  به  پیش  چندی  که  اوراسیا  بین المللی 
از  قدردانی  با  شد،  برگزار  انزلی  آزاد  منطقه 
دکتر  و  صفوی  رحیم  دکتر  سردار  حمایت های 
مرتضی بانک از این منطقه و تشکر از تالش های 
همه پرسنل سازمان، تصریح کرد: برگزاری چنین 
مدیران  حضور  و  وزیر  سه  مشارکت  با  همایشی 
در  منطقه  این  جایگاه  و  نقش  بیانگر  روسیه، 

معادالت منطقه ای و بین المللی کشورمان است و 
یقین دارم که مسیر کاهش فشارهای اقتصادی با 
جدیت  با  انزلی  آزاد  منطقه  ظرفیت های  بر  تکیه 

تداوم خواهد داشت.
و  روی  پیش  مشکالت  از  تحلیلی  ارائه  با  وی 
منطقه  محدوده  اراضی  پیش  از  بیش  محدودیت 
که این منطقه را به کوچکترین منطقه آزاد کشور 
مشکالت  علی رغم  داشت:  اظهار  کرده،  تبدیل 
و  توانمندی ها  بر  تکیه  مسئله،  این  از  ناشی 
حداکثری  بهره وری  هدف  با  موجود  ظرفیت های 
از آن میان می توان  در دستورکار قرار گرفت که 
به پروژه سومین شهرک صنعتی منطقه در فضایی 
مجتمع  پسکرانه  در  و  ۵۰هکتار  مساحت  به 
بندری کاسپین، تکمیل پروژه های بر جای مانده 

ریل  خط  به  منطقه  اتصال  در  تسریع  گذشته،  از 
کرد؛  اشاره  رو-رو  اسکله  احداث  و  سراسری 
در  سرعت  و  جدیت  با  که  زیرساختی  طرح های 

حال انجام است.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
برون  و  درون  اینکه هم افزایی  بیان  با  انزلی  آزاد 
و  انسانی  نیروی  به  انگیزه بخشی  سازمانی، 
اولویت بندی امور راهبرد تحقق برنامه های بزرگ 
سازمان منطقه آزاد انزلی است، اضافه کرد: تامین 
تکمیل  در  تسریع  برای  سازمان  درآمدی  منابع 
پروژه ها، امری حیاتی بوده و تعلل در مسئولیت ها 
که منجر به هدررفت زمان و فرصت ها در مسیر 
بین المللی سازمان می شود،  و  ملی  اهداف  تحقق 

خیانت به آیندگان است.
گفتنی است، در این جلسه معاونین و مدیریت های 
مختلف سازمان گزارش عملکرد حوزه های متبوع 
به  دستیابی  برای  پیشنهادی  راهکارهای  و  خود 

اهداف سازمان منطقه آزاد انزلی را ارائه نمودند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن 
اتحادیه  تقویت  عامل  انزلی  آزاد  منطقه  گفت: 
کشورهای  مبادالت  توسعه  و  اوراسیا  اقتصادی 
عضو با ایفای نقش هاب ارتباطات لجستیک است.

استان  نقش  درخصوص  فرزام صفت،  آرش 
در  که  کشور  شمال  آزاد  منطقه  تنها  و  گیالن 
این استان واقع شده، با اشاره به سابقه و فرآیند 
۱۱دی ماه  از  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  تاسیس 
سال ۸۸ که توسط سه کشور روسیه، قزاقزستان 
و بالروس آغاز و پس از گذشت ۴سال از تاریخ 
۸خردادماه سال ۱۳۹۳ کشورهای عضو اتحادیه، 
کشورهای  ادامه  در  که  دادند  تشکیل  را  مزبور 
اضافه شدند،  آن  به  نیز  قرقیزستان  و  ارمنستان 
به  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  داشت:  اظهار 
این  عضو  آزمایشی  صورت  به  سال  سه  مدت 
تجارت  موقت  موافقت نامه  و  شده  اتحادیه 
به  آبان ماه ۹۸  پنجم  از  آسیا  و  ایران  ترجیحی 

مرحله اجرا درآمده است.
وی، ایجاد همگرایی اقتصادی منطقه ای از طریق 
حوزه  در  مشترک  بازار  ایجاد  تجارت،  تسهیل 
تدریجی  مستقل همسود عضو، حذف  کشورهای 
تعرفه  برقراری  اتحادیه،  قوانین گمرکی در داخل 
و  عضو  کشورهای  میان  در  مشترک  خارجی 
مهم ترین  از  را  تشریفات گمرکی  هماهنگ سازی 
اعالم  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  تشکیل  اهداف 
در  ایران  عضویت  مزایای  درخصوص  و  کرد 
فی  تجاری  مبادالت  تسهیل  گفت:  اتحادیه  این 
مابین به واسطه تنظیم مقررات و کاهش و حذف 
رقابتی  توان  ترجیحی که  تعرفه  ایجاد  و  تعرفه ها 
در  عضو  کشورهای  کاالهای  عرضه  و  صادرات 
افزایش  و  فراهم  را  غیرعضو  کشورهای  مقابل 
منابع موجود  تنوع  بازار و  تنوع  می دهند، در کنار 
کشورهای عضو اتحادیه، یک فرصت قابل توجه 
این  از  بتوان  تا  ایجاد می کند  ایران  اقتصاد  برای 

طریق بخشی از اثر تحریم ها را جبران نمود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن 
اقتصادی  اتحادیه  با  اینکه همکاری  بر  با تصریح 
جهت  ایران  اقتصاد  برای  جدیدی  دروازه  اوراسیا 
عضو  کشورهای  با  اقتصادی  مناسبات  افزایش 
تخفیف های  کرد:  اضافه  بود،  خواهد  مرتبط  و 
تعرفه ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای 
ازجمله  می توان  را  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
مهم ترین مزایای پیوستن ایران به اتحادیه مزبور 
برشمرد و در عین حال با عنایت به کاهش استفاده 
از دالر در مراودات میان اعضا، سهم پرداخت های 
افزایش  به هفتاد درصد  را  با عرضه ملی  تجاری 
استفاده  کاهش  به  می تواند  که  موضوعی  داده، 
فرصت های  ایجاد  و  تجاری  مبادالت  در  دالر  از 

تجاری برای تجار ایرانی امیدوار کننده باشد.
نخست  مرحله  در  اینکه  به  اشاره  با  فرزام صفت 
اوراسیا ۵۰۲قلم  اقتصادی  اتحادیه  با  ایران  توافق 
سبد  از  و۳۶۰قلم  اوراسیا  اتحادیه  سوی  از  کاال 
کاالهای صادراتی کشورمان مشمول قرار تجارت 
با عنایت به  از سوی دیگر  افزود:  ترجیحی شده، 
قرار  یعنی  کشورمان،  ترانزیتی  کم نظیر  موقعیت 
گرفتن بین دریای خزر در شمال و خلیج فارس در 
جنوب و نقش محوری در ترانزیت شرق به غرب؛ 
اعضای  برای  ایران  با  ارتباط  تقویت  نتیجه  در 
است؛  زیادی  اهمیت  دارای  نیز  اوراسیا  اتحادیه 
چراکه وجود اشتراکات سیاسی با اغلب کشورهای 
نقل کاالهای  و  افزایش حمل  به  عضو، می تواند 
رونق  و  ایران  مسیر  از  اتحادیه  عضو  کشورهای 
کریدور بین المللی حمل و نقل شمال جنوب منجر 

شود.
ایران  اینکه موقعیت جغرافیایی  بر  با تصریح  وی 
ایفا  اتحادیه  این  باعث می شود نقش محوری در 
نماید، اضافه کرد: ایران می تواند اعضای اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا را به آب های گرم خلیج فارس و 
خاورمیانه متصل کند و در همین راستا اگر شرایط 
زیرساخت های ترانزیتی ایران بهبود یابد، می تواند 
بر درآمدزایی از این طریق حساب ویژه ای باز کرد؛ 
اتحادیه  این  در  عضویت  منظر  این  از  نتیجه  در 

می تواند درآمد سرشاری را نصیب ایران کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن 
به  صادرات  در  مرزی  استان های  اینکه  بیان  با 
کشورهای همسایه همواره پیشرو و فعال بوده اند  و 
در عرصه ایجاد پیوند اقتصادی و توسعه صادرات 
همیشه  نیز  خارجی  سرمایه گذاری های  غیرنفتی 

از تالش های زیادی  آفرین بوده  و هستند؛  نقش 
استان گیالن برای استقرار دبیرخانه اوراسیا در این 
بسیاری  اینکه  دلیل  به  افزود:  و  داد  خبر  استان 
از تصمیمات باید در سطح ملی و کشوری اتخاذ 

کردند این امر میسر نگردید.
در  گیالن  استان  اینکه  به  اشاره  با  فرزام صفت، 
بهره مندی  درخصوص  را  فعالیت هایی  راستا  این 
داده،  انجام  اتحادیه  این  در  عضویت  مزایای  از 
عضویت  با  اوراسیا  دبیرخانه  میز  تشکیل  از 
برای  مرتبط  دستگاه های  مدیران  از  ۱۳نفر 
هماهنگی  ایجاد  و  مختلف  موضوعات  بررسی 
چگونگی  به  کمک  راستای  در  دستگاهی  بین 
داد  خبر  استان  در  فرصت  این  از  بهره مندی 
از  استفاده  اینکه  به  عنایت  با  نمود:  اظهار  و 
تعرفه های ترجیحی یکی از اهداف اصلی عضویت 
در این اتحادیه است، می توان به موفقیت استان در 
صادرات به کشورهای عضو اشاره کرد که براساس 
گزارش اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی 
گیالن از زمان شروع اجرای موافقت نامه اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا حدود ۳۶هزار فرم ct۳ از سوی 
و  تجار  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک 
تعرفه  مزایای  از  بهره گیری  جهت  بازرگانان 
بیش  مقدار  این  از  که  است  شده  ساده  ترجیحی 
از ۲۸هزار فرم توسط اتاق بازرگانی گیالن صادر 

گردیده است.
وی، عملکرد موفق استان گیالن در صادرات به 
اعضای اوراسیا را نشان دهنده نقش محوری آن 
کشورمان  منطقه ای  همکاری های  گسترش  در 
بیانگر  افزود: این آمار بسیار خوب  ارزیابی کرد و 
عملکرد موفق استان نسبت به سایر استان ها بوده 
و ثابت می کند تجار و بازرگانان گیالنی بیشترین 

بهره مندی را داشته اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن با 
اشاره به پیشنهاد تشکیل کارگروه مشاوره از سوی 
استان  کشاورزی  معادن  و  صنایع  بازرگانی  اتاق 
درخصوص  آستراخان،  بندر  در  روسی  طرف  به 
چنین  اتحادیه  این  در  فعال  راهکارهای عضویت 
گفت: فراهم کردن زیرساخت های الزم جهت نیل 
به این اهداف تعیین شده مهم ترین اولویت است 
و در همین راستا استانداری گیالن پیگیری اجرای 
پروژه های مهمی را در دستورکار قرار داده؛ که از 
رشت-بندر  راه آهن  تکمیل  به  می توان  میان  آن 
کاسپین؛ راه آهن رشت-آستارا، فعالیت کشتی های 
در  یخچال دار  کانتینرهای  کارگیری  به  و  رو -رو 

اشاره  الزم  زیرساخت های  عنوان  به  خزر  دریای 
روابط  توسعه  در  موثری  بسیار  نقش  که  کرد 
اقتصادی با کشورهای عضو این اتحادیه خواهند 

داشت.
آموزشی  دوره های  برگزاری  از  فرزام صفت، 
درخصوص توافق نامه اوراسیا برای کارکنان دولت 
و  بازرگانی  اتاق  هماهنگی  با  بازرگانان  و  تجار 
سازمان صمت استان خبر داد و اذعان داشت: از 
با همتایان  سوی دیگر تشکیل کارگروه مشترک 
خارجی برای رفع موانع احتمالی نیز در دستور کار 
قرار دارد و سازمان سمت، اتاق بازرگانی و منطقه 
برپایی  برای  برنامه ریزی  درخصوص  انزلی  آزاد 
با کشورهای  نمایشگاه واقعی و مجازی مشترک 
عضو اتحادیه برای معرفی محصوالت و روش های 
هدف  جامعه  بازارهای  به  ورود  و  بازاریابی  جدید 

اقدام الزم را به عمل آورند.
انزلی  آزاد  منطقه  نقش  درخصوص  وی 
اتحادیه  با  همکاری ها  توسعه  با  ارتباط  در 
همایش  اینکه  بیان  با  اوراسیا  اقتصادی 
ژئوپلتیک  نقش  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
منطقه ای  روابط  توسعه  در  ایران  آزاد  مناطق 
آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  پیش  چندی  که 
با  بیشتر  آشنایی  موجبات  شد،  برگزار  انزلی 
فراهم  را  روی  پیش  چالش های  و  فرصت ها 
عامل  انزلی  آزاد  منطقه  کرد:  تصریح  می کند، 
توسعه  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  تقویت 
هاب  نقش  ایفای  با  عضو  کشورها  مبادالت 
تنها  عنوان  به  و  است  لجستیک  ارتباطات 
اخیر  سال های  در  کشور  شمال  آزاد  منطقه 
آینده  در  و  می باشد  توسعه  حال  در  شدت  به 
۲۲اسکله آن فعال خواهند بود. منطقه  نزدیک 
معافیت های  وجود  به  توجه  با  انزلی  آزاد 
قانونی  تمهیدات  سایر  و  مالیاتی  و  گمرکی 
مناسبات  گسترش  در  موثری  نقش  می تواند 
عضو  کشورهای  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 

گیرد. برعهده 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن 
اتحادیه  این  تشکیل  با  که  کرد  امیدواری  اظهار 
توسعه  برای  را  مطلوب  شرایط  بتوان  منطقه ای، 
هدف  کشورهای  با  تجاری  و  اقتصادی  روابط 
داشتن  با  گیالن  استان  چراکه  آورد؛  وجود  به 
جهت  مناسبی  ظرفیت  از  الزم،  زیرساخت های 
گسترش مناسبات اقتصادی منطقه ای کشورمان و 

ارتقای تراز تجاری ایران برخوردار است.

اخبار منطقه آزاد انزلی

استعداد«  مدیریت  طرح  اجرایی  »کارگروه  نشست 
سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور جمعی از نخبگان، 
پژوهشگران و مخترعین به منظور تدوین برنامه جامع 
مدیریت استعدادیابی با حضور رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
بر  تاکید  ضمن  نشست  این  در  روزبهان  محمدولی 
لزوم شناسایی نوجوانان و جوانان مستعد در حوزه های 
مختلف علمی، ورزشی، اقتصادی و اجتماعی در سطح 
منطقه بیان کرد: یکی از مهم ترین برنامه های سازمان 
منطقه آزاد انزلی که ثمره آن در درازمدت مشخص 
منظور  به  استعداد  مدیریت  اجرای طرح  شد،  خواهد 
و  بوده  زمینه ها  تمامی  در  مستعد  نیروهای  پرورش 
بازوی کمکی  پژوهشگران  و  نخبگان  مسیر  این  در 
سازمان به منظور تدوین برنامه ای جامع و اجرای دقیق 
آن خواهند بود و سرمایه گذاری و حمایت های الزم از 
اهداف صورت  این سازمان در راستای تحقق  سوی 

خواهد گرفت.
وی در ادامه به لزوم پایش مستمر در سطح مراکز 
بررسی وضع موجود  منظور  به  و خدماتی  آموزشی 
افراد  از شناسایی  این طرح پس  افزود: در  و  اشاره 
مستعد، پرورش افراد به منظور ارتقاء سطح کیفی و 
اجرایی در جهت تبدیل به بالفعل شدن ظرفیت های 
بالقوه آنها، مهم ترین گام قلمداد می شود تا در نتیجه 
شاهد معرفی افراد موفق و با دانش به عنوان الگو به 

جامعه به عنوان خروجی این طرح باشیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی ، استان گیالن را به جهت برخورداری از اقلیم 
از  سرشار  غنی  فرهنگی  و  تغذیه  جوی،  شرایط  و 
استعدادهای درخشان عنوان نمود و خاطرنشان کرد: 
نخبگان  و  دانشمندان  استان  این  مختلف  نقاط  در 
فعالیت  مختلف  زمینه های  در  بین المللی  و  ملی 
می کنند و با اجرای این طرح و توجه به امر آموزش 
تخصصی، زمینه پرورش و معرفی نخبگان بیشتری 

در سطح ملی و بین المللی پدید خواهد آمد.
سعیدی  مهدوی  سیدحجت  نشست،  این  ادامه  در 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
طرح  اجرای  و  تدوین  بر  انزلی  آزاد  منطقه 
توانمند سازی جوامع محلی، آموزش مهارت بانوان، 
سازمان  حمایت  با  خانگی  و  خرد  مشاغل  تقویت 
و  محلی  جوامع  مشارکت  با  و  انزلی  آزاد  منطقه 

بهره گیری از ظرفیت نخبگان تاکید کرد.
از نخبگان و  تعدادی  این نشست  گفتنی است، در 
منظور  به  را  خود  ایده های  و  طرح ها  پژوهشگران 
اجرای هر چه بهتر طرح مدیریت استعداد در منطقه 

آزاد انزلی ارائه نمودند.

و  صادرات محور  فعالیت های  توسعه  راستای  در 
تسهیل گری در ارائه خدمات به بازرگانان و افزایش 
مشارکت های دو سویه مابین کشتیرانی دریای خزر و 
سازمان منطقه آزاد انزلی، دومین نشست مدیرعامل 
با مدیرعامل سازمان منطقه  کشتیرانی دریای خزر 
آزاد انزلی با حضور جمعی از بازرگانان و فعالین حوزه 

تجارت برگزار شد.
در این نشست بر ضرورت توسعه صادرات کانتینری 
کانتینرهای  از  استفاده  با  غذایی  مواد  خصوصا 
چین  کشور  و  همسایه  کشورهای  به  یخچال دار 
در  خزر  دریای  کشتیرانی  که  شد  تصریح  و  تاکید 
تالش است تا با افزایش تعداد کانتیرها و بهره گیری 
انزلی سهم کشورمان در  آزاد  از مزیت های منطقه 

بازارهای جهانی را افزایش دهد.
و  دریا محور  اقتصاد  از  پیش  از  بیش  بهره گیری 
بنادر  در  بازرگانان  فعالیت  منظور  به  تسهیل گری 
گیالن از دیگر موارد مهم مطرح شده در این نشست 
بوده و شرایط فعالیت تجار و بازرگانان در بنادر مهم 
کاسپین ، انزلی و آستارا بررسی و راهکارهای مناسب 
دریایی ،  مسیر های  از  صادرات  افزایش  منظور  به 
مورد  تخصصی  جلسه  این  در  نیز  جاده ای  و  ریلی 

توافق واقع شد.
عملیاتی سازی  راستای  در  است،  ذکر  به  الزم 
کانتینری  محموله  زودی  به  شده،  انجام  توافقات 
به  و  بارگیری  انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندر  از 

کشورهای همسایه صادر خواهد شد.

در گفت وگوی اینترنتی دکتر روزبهان با سفیر ایران در نروژ توافق شد:

دکتر روزبهان در جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن اظهار داشت:

بهره برداری سرمایه گذاران حوزه اسکاندیناوی 
از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی

هم افزایی درون و برون سازمانی، راهبرد تحقق برنامه های منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی، هاب ارتباطات لجستیک کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا

سازمان منطقه آزاد انزلی 
پیشگام در اجرای طرح 

مدیریت استعداد

افزایش سهم ایران در 
بازارهای جهانی با توسعه 
زیرساخت های صادراتی 

منطقه آزاد انزلی

در نشست کارگروه اجرایی طرح مدیریت 
استعداد سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در دومین نشست مدیرعامل کشتیرانی دریایی 
خزر با دکتر روزبهان توافق شد :
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افزایش  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاری  جلب  برای  کشورها  تمامی  در 
بهره وری، تسهیل تجارت، بهبود شرایط اقتصادی و... کمترین قوانین دست  
و پاگیر را اعمال می کنند؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شکل 

گرفت تا با توسعه  این مناطق، سایر مناطق کشور نیز توسعه یابند. 
پنجه  و  دست  اقتصادی  مشکالت  با  کشورمان  که  روزهایی  این  در  شاید 
نرم می کند، انتظارات از مناطق آزاد بیش از قبل باشد و این سوال توسط 
نتوانستند کشور  آزاد  این مدت مناطق  منتقدین مطرح می شود که چرا در 
را به تولید و صادرات نزدیک کنند تا توان دور زدن تحریم ها مهیا گردد؟ 
مخالفانی که جدا شدن مناطق آزاد از قوانین جاری کشور را تبعیض می دانند 
قانون  خالف  بخشنامه هایی  صدور  به  ملزم  را  تصمیم گیران  آن  تبع  به  و 

مناطق آزاد می کند. 
این در حالی است که فعالین اقتصادی مناطق آزاد و البته کارشناسان حقوقی 
معتقدند که قانون چگونگی اداره مناطق  آزاد به  عنوان قانونی منحصربه فرد، 
و  تلقی شده  اصلی  از سرزمین  منفصل  و  جغرافیایی خاص  برای محدوده 
قاعدتا قوانین و مقررات عام مورد استفاده در سرزمین اصلی نمی تواند ناسخ 
این  اجرایی  و  اداری  سیاست های  در  تغییر  یا  و  تصمیم  هر  لذا  باشد .  آن 
مناطق می بایستی توسط مجلس شورای اسالمی با اصالح قوانین مربوطه و 

یا دولت با مقررات منطبق بر آن انجام پذیرد .
باید تاکید داشت که واقعیت تلخ، اجرای صرفا سی درصد از قوانین مناطق 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس  که  موضوعی  است!  آزاد 
ظاهر  در  اوصاف  این  با  دارد .  اذعان  آن  بر  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
و  قانونی  موانع  حقیقت  اما  هستیم،  آزاد  مناطق  عملکرد  ناکارآمدی  شاهد 
سنگ اندازی هاست که دست فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران و همچنین 

سازمان های مناطق آزاد را برای فعالیت در این مناطق بسته است.
در این شماره از نشریه بر آن شدیم تا مشکالت و مصائب موجود در مناطق 
آزاد را از لسان فعالین اقتصادی این مناطق جویا شویم. به همین منظور در 
این گزارش با فعالین اقتصادی، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان مناطق آزاد 
هفتگانه کشور به گفت و گو نشستیم تا با چالش های پیش روی آنان بیشتر 

آشنا شویم که در ادامه می خوانید.

 محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی 
شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

لزوم ارتقای مزایای قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد
محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
اقتصادی مناطق آزاد  در گفت و گو با نشریه، اشاره ای به طرح اصالح قانون 
ادامه  برای  سرمایه گذاران  تشویش  باعث  که  نمود  مجلس  در  آزاد  مناطق 
فعالیتشان در این مناطق شده است و از دالیل ناامیدی مدیران برای انجام 

کارهای بنیادی جهت حل مشکالت مناطق آزاد سخن گفت.
آن  با  اقتصادی عمدتا  فعالین  و چالش هایی که  وی درخصوص مشکالت 
درگیر هستند، اظهار داشت: مشغله عمده فکری امروز فعالین اقتصادی این 
مقررات  و  قانون  اصالح  طرح  به  مربوط  واصله  اطالعات  و  اخبار  مناطق ، 
فعلی مناطق آزاد توسط مجلس شورای اسالمی می باشد که باعث تشویش 
و تشکیک سرمایه گذاران درخصوص ادامه فعالیت شده است؛ به طوری که 
بسیاری در فکر فروش اموال و ترک منطقه و انتخاب محل بعدی جهت 
اقتصادی  از وضعیت  ناامیدی  با  کسب و کار خود هستند و چه بسا برخی 
داخل کشور ، در فکر مهاجرت به سایر کشورها خصوصا مناطقی که با آغوش 
باز و با ارائه انواع مزایا و امتیازات ، پذیرای آنان هستند، افتاده اند و این جای 

بسی نگرانی است .
مبرهن نیاکان در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر شما به جای مدیران 
عامل سازمان های مناطق بودید، برای کاهش مشکالت پیش روی تولید و 
فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری در مناطق چه می کردید، گفت: مدیران 
مناطق آزاد تا قبل از تشکیل مجلس یازدهم بیشتر با سازمان ها و ارگان های 
دولتی معارض و یا برخی دستگاه های نظارتی که با انواع دخالت ها در امور 
اجرایی و داخلی مناطق کارشکنی می نمودند، درگیر بوده و عمدتا از کارهای 

اصلی خود باز می ماندند . 
آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  همکاری  و  هماهنگی  شورای  اجرایی  دبیر 
نوعی  به  که  آن  کار  به  شروع  و  یازدهم  مجلس  تشکیل  زمان  از  افزود: 
شروع درگیری بین دولت و مجلس و تسویه حساب های جناحی تلقی شده ، 
حمالت علیه مناطق آزاد با همراهی برخی دستگاه های دولتی شدت یافت . 
از طرفی کوتاه بودن زمان باقیمانده عمر دولت دوازدهم و تغییرات احتمالی 
نیز نوعی بی تفاوتی و بی انگیزگی را در  افراد و مدیران در دولت سیزدهم 
اکثر مدیران این مناطق به وجود آورده و از این بابت امید به انجام کارهای 
اساسی و بنیادی درخصوص مواجهه با مشکالت مناطق آزاد توسط عزیزان 
را خیلی مفید و موثر نمی بینیم و این مورد را در برخورد برخی از آنان در 
هنگامی که برای برطرف نمودن مسائل و مشکالت موردی در مراجعه به 
آنان و در عکس العمل هایشان مشاهده می نماییم. بنابراین و بر فرض محال 
چنانچه جای مدیران محترم بودم، حتما تا آخرین لحظه قبول مسئولیت با 
قدرت به رسالت خود که همانا اجرای تمام و کمال قانون و مقررات مناطق 
و ظرفیت های بالقوه آن و حمایت از فعالیت های اقتصادی شفاف، سالم و 

مبتنی بر قانون عمل می کردم .
وی درخصوص عوامل عدم اجرای قانون مناطق آزاد تصریح کرد: امیدوار 
بودیم که چنانچه برخی عوامل موثر در این مسیر ناآگاه هستند، به فکر چاره 
مطمئن  امروز  ولی  نمایند .  تالش  مقررات  و  قانون  اجرای  راه  در  و  افتاده 
هستیم که بسیاری از عزیزان از اجرای آن هراس داشته و نمی توانند نتایج 
عمل به آن را تحمل نمایند؛ چراکه باعث خواهد شد تا ناکارآمدی و نداشتن 
بهره وری مدیریت آنان در سرزمین اصلی هویدا شود . البته شاید به عقیده 
بسیاری این نظر بسیار بدبینانه باشد، ولی بنده کماکان به آن معتقد هستم . 
ولی این سیاست که بسیاری از این تالش ها صرفا جهت ارائه نشانی غلط 
از علل و عوامل ناکارآمدی اقتصاد داخلی و انحراف افکار عمومی از انواع 
داخل  در  دولتی  دستگاه های  توسط  پذیرفته،  تخلفات صورت  و  مشکالت 

کشور می باشد، به نظر منطقی تر است .
مبرهن نیاکان در پاسخ به این سوال که بهره برداری از فضای دوران گذار 
چه  قالب  در  را  منطقه ای  و  ملی  سیاست زده  فضای  از  برون رفت  و  فعلی 
راهبردی در مناطق آزاد دست یافتنی می دانید، اظهار کرد: با بررسی سوابق 
و تجربیات گذشته ، معموال در دوران گذار دولت و مجلس و قبل و بعد از 
هر انتخابات ، نوعی سکون و عدم تحرک در دستگاه های اجرایی کشور و 
در  اجرایی ،  استاندارد  نبود سیستم های  در  که  مدیران  نوع  انتخاب  بررسی 
مطمئنا  و  مشاهده  کشور  سراسر  در  هستند  موثر  اجرایی  روش های  تغییر 
نیستند .  امر مستثنی  این  از  به ساختار دولتی آن  با عنایت  نیز  آزاد  مناطق 
طبیعتا چشم انداز روشنی از بهره برداری مثبت از این دوران در مناطق آزاد 

را پیش بینی نمی نمایم  .
آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  همکاری  و  هماهنگی  شورای  اجرایی  دبیر 
درخصوص عدم جلب نظر ایرانیان مقیم خارج نیز گفت: اگر بپذیریم قوانین 
و مقررات و نوع فعالیت های اقتصادی در سایر کشورها با عنایت به حاکمیت 
مانند  متبوع  کننده  کنترل  و  ناظر  سازمان های  و  بین المللی  استاندارد های 
یا  بین المللی  بازرگانی  اتاق های  تشکیالت  یا  و  جهانی  تجارت  سازمان 
مشترک بین کشورها ، با نوع و روش حاکم بر کشورمان یعنی اقتصاد دولتی 
بسیار متفاوت است و به علت اصرار بر تسری این روش به صورت پیدا و 
پنهان در محدوده مناطق و نقض قوانین خاص مناطق آزاد باعث شد که 
با روش های  از کشور که  ایرانیان خارج  در جذب سرمایه گذاران خارجی و 
این  که  زمانی  تا  و  باشیم  داشته  کمی  اقبال  شده اند  هماهنگ  بین المللی 
اصل مسلم یعنی استقالل مناطق آزاد از کشور را در زمینه قوانین و مقررات 

تجاری صنعتی نپذیریم، توفیقی در این زمینه نخواهیم داشت .
وی درخصوص برگزاری جلسات کاری و بازدید میدانی مدیران از مناطق 
رفع  برای  اصلی  سرزمین  در  حاکمیتی  مسئوالن  مشترک  اقدام  و  آزاد 
مشکالت در این مناطق بیان کرد: مطمئنا چنانچه نیت بر آگاهی از واقعیات 
موجود در مناطق باشد، بسیار موثر خواهد بود؛ کما اینکه بازدیدهای میدانی 
انجام شده در سال جاری توسط نمایندگان محترم مجلس به ویژه اعضای 
آزاد و برخی دستگاه های  فراکسیون مناطق  اقتصادی و  محترم کمیسیون 
دولتی و نظارتی ، در تغییر یا اصالح دیدگاه بسیاری که در معرض اخبار کذب 
و مغرضانه از این مناطق بودند، کارساز بود . به هر صورت تمامی ارکان نظام 

این را قبول خواهند داشت که نظارت و بازدید های میدانی و لمس عینی 
مشکالت و تصمیمات متخذه از این بابت واقعیتی غیرقابل انکار بوده و باعث 

جلوگیری از تصمیم سازی فضایی و غیرکاربردی خواهد شد .
مبرهن نیاکان در پاسخ به این سوال که آیا عوامل و متغیرهای خارجی در 
مناطق  در  سرمایه گذاری  طرح های  به  خارجی  سرمایه گذاران  اندک  اقبال 
آزاد حائز اهمیت می باشد، گفت: به نظرم سهم منصفانه هر کدام در این راه 
مساوی و 50درصد می باشد . هیچ سرمایه گذار خارجی بدون مطالعه شرایط 
داخلی محیط سرمایه گذاری و اطمینان از ثبات و امنیت در تمامی زمینه ها 
اقدامی را صورت نخواهد داد . بنابراین با عنایت به امکانات موجود در زمینه 
انتقال اطالعات و عصر طالیی ارتباطات ، کوچکترین ناهماهنگی، درگیری، 
ناهنجاری و برخوردهای غیرسازنده داخلی در این راه بسیار موثر می باشد . در 
رابطه با متغیرهای خارجی نیز چنانچه این اطمینان از طرف حاکمیت داخلی 
مقررات  و  قوانین  و  داخلی  جاری  رویه  تسری  و  دخالت  عدم  درخصوص 
استقالل  و  بین المللی  استانداردهای  حاکمیت  رعایت  و  اصلی  سرزمین 
متناسب با فرهنگ عمومی کشور در مناطق آزاد به سرمایه گذاران خارجی 
داده نشود، احتمال حضور آنان به ویژه در زمینه جذب فناوری های پیشرفته 

بسیار ضعیف خواهد بود .
وی در خصوص تکمیل یا اصالح قوانین مناطق آزاد اظهار داشت: به نظرم 
و  بوده  اشتباه  اصل  از  آزاد  مناطق  در  خارجی  و  داخلی  قوانین  خط کشی 
قانونگذاران حکیم در سال 1371 با تصویب قانون مترقی و مقررات مصوب 
آن که در برگیرنده بسیاری از استانداردهای قانونی بین المللی است، راه را 
برای مجریان باز گذاشته و مطمئنا قوانین و مقررات این مناطق می بایستی 
با سایر مناطق به  با عنایت به تغییرات قوانین بین المللی و شرایط رقابتی 
بازبینی قرار گیرد . به عقیده بنده  ویژه مناطق همجوار ، همواره در معرض 
مدیریت  و  تولید  در بخش  فعلی خصوصا  مقررات  و  قانون  مزایای  ارتقای 
واردات اقالم مورد نیاز کشور و باالخص در زمینه جذب فن آوری های روز 
بند 11 سیاست های  آزاد در  اهداف مندرج مناطق  و  ماموریت  دنیا مطابق 
اقتصاد مقاومتی  ابالغی مقام معظم رهبری بسیار ضروری به نظر می رسد .

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در 
خطیر،  و  حساس  برهه  این  در  نظام  مجموعه  امیدوارم  کرد:  تاکید  پایان 
تصمیمات راهبردی جهت تحقق منافع ملی برای کشور و مناطق آزاد اتخاذ 

نمایند .
 

 رحمان سادات نجفی، رئیس هیات مدیره 
شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
قانون مناطق آزاد، میثاقی میان فعالین اقتصادی و حاکمیت

رحمان سادات نجفی رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
اقتصادی مناطق آزاد در گفت وگو با نشریه، از معضالت و مشکالت مناطق 
آزاد و محدودیت های سرمایه گذاری گفت؛ مشکالتی که مهم ترین آن عدم 
اجرای قوانین و سنگ اندازی هایی است که توسط دستگاه های اجرایی کشور 

صورت می گیرد. 
وی همچنین نسبت به بی ثباتی مدیریت در مناطق آزاد انتقاد کرد.

از  یکی  متاسفانه  گفت:  آزاد  مناطق  مشکالت  درخصوص  سادات نجفی 
معضالت و مشکالتی که به مناطق آزاد مرتبط است، به رسمیت نشناختن 
این مناطق توسط دستگاه های حاکمیتی در سرزمین اصلی به عنوان یک 
پروژه ملی است. ما اعتقاد داریم شاید یکی از مترقی ترین قوانینی که بعد از 
انقالب توسط مجلس شورای اسالمی تقنین شده و در سال 1372 به مرحله 
اجرا درآمد و ابالغ شد، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ اما متاسفانه 
تمام دستگاه های اجرایی سعی و تالش شان این بوده که با سنگ اندازی ها و 
مشکالتی که به وجود آوردند، قوانین سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری 
دهند، در حالی که مناطق آزاد دارای قوانین خاص هستند و این قانون خاص 

در واقع میثاقی فی مابین فعالین اقتصادی و حاکمیت است. 
اقتصادی مناطق  رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
آزاد ادامه داد: کسانی که سرمایه زندگی و عمر خودشان را بیش از دو دهه 
مناطق  قانون  پذیرش  با  نهایت  در  و  کردند  آزاد صرف  مناطق  در  گذشته 
آزاد اقدام به فعالیت نمودند؛ اما در واقعیت امروزه به گفته اکثر کارشناسان 
و اخیرا رئیس فراکسیون مناطق آزاد، شاید کمتر از سی درصد این قوانین 
به اجرا درآمده و یکی از چالش های جدی که گریبان گیر مناطق آزاد شده، 
همین عدم اجرای قوانینی است که ما اعتقاد داریم مترقی است و در صورت 
اجرایی شدن ظرفیت های این قانون، قطعا قانونگذار به اهدافی که برای این 
مناطق ترسیم کرده، می توان دست یافت. اما به دلیل آنکه این قوانین اجرا 

نشده، شاهد مشکالت و موانع متعددی هستیم. 
مواجه  آن  با  اخیر  سال های  در  که  مشکالتی  از  یکی  داشت:  اظهار  وی 
هستیم، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی است که توسط دولت صادر می شود 
بخشنامه ها  خود  بلکه  است،  آزاد  مناطق  قوانین  با  مغایر  تنها  نه  اینها  و 
مباحث  عموما  که  بخشنامه هایی  می گردد؛  ابالغ  و  صادر  هم  با  متناقض 
سرزمینی را به مناطق آزاد تسری می دهند که اصال حرفه ای نیست. بنابراین 
و  قوانین  اجرای  به عدم  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  بزرگترین مشکالت 
و  می شود  دولت صادر  توسط  عموما  که  برمی گردد  بخشنامه هایی  به  دوم 
در  داده می شود .  به هر حال تسری  اما  است،  آزاد  مناطق  قوانین  با  مغایر 
نهایت بخش خصوصی باید از دستگاه دولتی به جهت صدور بخشنامه های 
متناقض و مغایر با قوانین مناطق آزاد در قوه قضاییه و مشخصا دیوان عدالت 
اداری شکایت کند؛ اما در واقعیت سوال اینجاست که بخش خصوصی چقدر 
توان دارد که هر روز به دنبال این موارد باشد تا چیزی را که حق و حقوق 

قانونی اش است را اثبات کند و مدام در پی این باشد که قانون اجرا شود! 
هم  دومی  و  قانون  ما  مشکالت  از  یکی  نتیجه  در  افزود:  سادات نجفی 
آزاد  مناطق  درخصوص  اصلی  سرزمین  حاکمیتی  دستگاه های  برنتابیدن 
است. اما متاسفانه کاری کردیم که دیگر مناطق آزاد به عنوان یک پروژه 
ملی دیده نمی شوند و وجهه بین المللی در دنیا ندارند که اگر چنین نبود، در 
شرایط تحریمی که کشور قرار دارد با توجه به ظرفیت های کنوانسیون های 
آزاد می توانستند در دور زدن تحریم ها و تلطیف کردن  بین المللی، مناطق 
شرایط تحریمی کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی کنند؛ اما به دلیل آنکه 
خودمان باعث شدیم این وجهه بین المللی به وجود نیاید، متاسفانه در این 

زمینه هم نتوانستیم توفیقی داشته باشیم .
اقتصادی مناطق  رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
آزاد در پاسخ به این سوال که اگر شما به جای مدیران عامل سازمان های 
مناطق آزاد بودید، برای کاهش مشکالت پیش روی تولید و سرمایه گذاری 
مطالعه  را  قانون  که  روزی  مدیران هم  داشت: شاید  اذعان  چه می کردید، 
کردند، فکر نمی کردند ظرفیت هایی که قانونگذار برای مدیران مناطق آزاد 
در نظر گرفته بود و در ماده 35 برنامه چهارم ، ماده 112  برنامه پنجم توسعه 
سیاست های  ماده 11  و  توسعه  ششم  برنامه  دائمی  احکام  ماده 65  کشور ، 
ابالغی مقام معظم رهبری بر توسعه عمل مدیران مناطق آزاد تاکید زیادی 
شده و تمامی دستگاه  های اجرایی سرزمین اصلی به واسطه این مواد قانونی 
باید مسئولیت هایشان را تفویض اختیار کنند؛ نادیده گرفته شود . مدیران در 
ظاهرا این قوانین را مطالعه می نمایند، ولی در اجرا با مشکالت زیادی دست 
و پنجه نرم می کنند؛ ولی بنده اگر جای مدیر منطقه آزاد بودم، سعی می کردم 
با شهامت و جسارت از قوانینی که وجود دارد و اختیاراتی که قانونگذار به 

مدیران داده، به نحو احسن استفاده می کردم.
وی درخصوص عوامل عدم اجرای قانون مناطق آزاد در حوزه های حمایت 
درستی  به  قوانین  وقتی  گفت:  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذار  جذب  از 
چند  هر  داشت؛  توفیق  خیلی  نمی توان  حوزه ای  هیچ  در  نمی شود،  اجرا 
تمامی  آزاد  مناطق  با  قیاس  در  هستند  کشور  داخل  در  که  دستگاه هایی 
ظرفیت ها در اختیارشان بوده و از ردیف بودجه دولتی هم استفاده کردند، اما 

متاسفانه نتوانستند به اهدافشان دست یابند؛ ولی مناطق آزاد بدون استفاده 
از بودجه دولتی و با بخشی از سرمایه گذاری هایی که در منطقه جذب کردند، 
با همان اجرایی شدن صرفا سی درصد قانون، توفیق خیلی خوبی داشتند و 

شاید نمره قبولی هم بگیرند. 
مناطق  وارد  مطالعه  با  می کند  داد: سرمایه گذار سعی  ادامه  سادات نجفی 
بنده  دارد.  منفعت  برایش  که  کند  سرمایه گذاری  بخشی  در  و  شود  آزاد 
در طول این سال ها مشاهده کرده ام که سرمایه گذاران متعددی در طی 
برای سرمایه گذاری  کامال  و  کردند  آزاد سفر  مناطق  به  دهه گذشته  دو 
مشاورین شان  ابتدا  خارجی  سرمایه گذاران  چراکه  شده اند؛  ترغیب 
مشاورین  دهند.  صورت  بررسی  و  مطالعه  تا  می کنند  مناطق  راهی  را 
به  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  مطالعه  با  خارجی  سرمایه گذاران 
کنند،  سرمایه گذاری  می توانند  مناطق  این  در  که  رسیدند  نتیجه  این 
اتفاق  این  که  شدند  متوجه  اجرا  در  یافتند،  حضور  منطقه  در  وقتی  ولی 
برای  دارد،  وجود  قانون  در  که  ظرفیت هایی  آن  متاسفانه  و  نمی افتد 
و  بخشیدند  لقایش  به  را  عطایش  لذا  نیست؛  اجرا  قابل  سرمایه گذار 
حضور  بازگشتند .  کشورشان  به  و  شدند  پشیمان  سرمایه گذاری  از 
همان  علتش  نکرده،  پیدا  تحقق  امروز  به  تا  اگر  خارجی  سرمایه گذار 
عدم اجرای قانون مناطق آزاد بوده که متاسفانه تا امروز هم شاهد این 
داستان تکراری هستیم. اکنون کشور در شرایط ویژه تحریمی قرار دارد، 
اقتصادی  فعالیت  به  رغبت  سرمایه گذاری  هیچ  و  شده  متفاوت  شرایط 
اجرا  قوانین  اینکه  دلیل  به  بود  بهتر  شرایط  که  زمان هایی  ولی  ندارد، 
از  سرمایه گذاری  انجام  برای  رغبتی  سرمایه گذاران  هم  باز  نبود،  نشده 

خودشان نشان نداده بودند.
اقتصادی مناطق  رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
گذار  دوران  فضای  از  بهره برداری  اینکه  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  آزاد 
چه  قالب  در  را  منطقه ای  و  ملی  سیاست زده  فضای  از  برون رفت  و  فعلی 
که  کرد: همان طور  بیان  یافتنی می دانید،  آزاد دست  مناطق  در  راهبردی 
می دانید سال 97 مزین به شعار حمایت از کاالی ایرانی، سال 98 حمایت از 
تولید داخلی و در سال 99، سال جهش تولید است. من فکر می کنم در هیچ 
زمانی بهتر از شرایط فعلی وضعیت برای تولید و صنعت در مناطق آزاد مهیا 
امریکا،  مثل  بزرگ  و کشورهای صنعتی  خارجی  کمپانی های  نیست؛ همه 
انگلیس، استرالیا، فرانسه، آلمان و... سعی می کردند کاالهایشان را در کشور 
چین تولید کنند. چند فاکتور در این زمینه ازجمله بحث ارزان بودن انرژی، 
مواد اولیه و نیروی کار یا منابع انسانی وجود دارد. اما در ایران این سیکل 
با کاهش ارزش پول ملی برعکس شده است؛ در زمینه منابع انسانی هزینه 
یک کارگر که در واحد صنعتی می خواهد فعالیت می کند یک چهارم کشور 
چین است، انرژی به همین نسبت ارزان تر است و حتی مواد اولیه به همین 

ترتیب می باشد. 
دارد  وجود  آن  در  پتانسیل  و  ظرفیت  این  که  مناطقی  از  یکی  افزود:  وی 
مناطق آزاد است که با استفاده از ظرفیت های قانونی، ماشین آالت و مواد 
اولیه با صفر درصد قابل ترخیص است. ما می توانیم برای اینکه صنعت کشور 
را بومی سازی نماییم، مناطق آزاد را پایلوت قرار دهیم؛ بدین معنا که برای 
به روز کردن صنعت کشور نیاز داریم تکنولوژی و فناوری و خطوط مونتاژ را 
جذب کشور کنیم تا دستاورد بسیار بزرگتر از جنبه اقتصادی را هم برایمان به 
همراه داشته باشد. اگر از روز اول این هدفگذاری را به خوبی انجام می دادیم 
و صنایع مونتاژ را در مناطق آزاد جذب می کردیم و کمپانی های بزرگ را 
درگیر تولید و صنعت می نمودیم، هم صنعت خودمان را به روز کرده بودیم، 
هم اشتغال ایجاد می کردیم و البته هم کشور ایران را به راحتی نمی توانستند 
از  یکی  این  لذا  می دید.  آسیب  خودشان  کمپانی های  چراکه  کنند،  تحریم 
موضوعاتی است که می توانستیم از آن استفاده کنیم و اکنون این شرایط 

برای این هدف مهیا است. 
سادات نجفی تاکید کرد: اگر به دوران گذار و برون رفت از فضای متغیرهای 
کالن کشور برگردیم، یکی از کارهای راهبردی که در مناطق آزاد می توان 
انجام داد که ماده یک قانون مناطق آزاد هم اشاره صریح به این موضوع 
داشت، بحث پردازش کاالست تا بتوانیم در حوزه صنعت و تولید پیشرفت 

داشته و به تبع آن توسعه صادرات را از مناطق آزاد داشته باشیم.
اقتصادی مناطق  رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
آزاد درخصوص عدم موفقیت در جلب نظر ایرانیان مقیم خراج در مناطق آزاد، 
اظهار داشت: ایرانیان خارج از کشور کسانی هستند که اگر قانون در مناطق 
آزاد به درستی اجرا شده بود، اصال مهاجرت نمی کردند و سرمایه هایشان را 
به خارج انتقال نمی دادند . در حوزه بانک، بورس و بیمه قوانین خیلی خوبی 
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد داریم، اما یکی از این مواد هم اجرایی 
نشده است که اگر اجرایی می شد، بسیاری از این سرمایه ها به جای آنکه در 
کشورهای بیگانه سرازیر شوند، می توانستیم در بانک های آفشور در مناطق 
آزاد با استقالل کامل آنها را داشته باشیم و خیلی از این سرمایه ها را جلب و 
به سمت تولید، صنعت و تجارت هدایت کنیم تا به اقتصاد ملی کمک نمایند. 
وی تاکید کرد: امیدوار هستیم مسئولین محترم به این موضوع بسیار مهم و 
ملی توجه داشته باشند؛ البته هنوز هم دیر نشده؛ به عقیده بنده اگر به قوانین 
مناطق آزاد برگردیم و پرزنت درستی از این مناطق و ظرفیت هایش برای 
داشته  هستند  عزیزمان  هموطنان  و  می باشند  کشور  از  خارج  که  ایرانیانی 

باشیم، می توانیم در این حوزه موفق عمل کنیم.
مدیران  میدانی  بازدید  و  کاری  جلسات  برگزاری  درخصوص  سادات نجفی 
وزارتخانه های مرتبط با مناطق آزاد گفت: طی سال های متمادی از مدیران 
تصور  ولی شما  باشند،  داشته  بازدید  آزاد  مناطق  از  تا  مسئول دعوت شده 
خوبی  توفیقات  دارای  و  برگردد  خود  اصلی  ریل  به  آزاد  مناطق  اگر  کنید 
وجود  اصلی  سرزمین  دستگاه های  در  که  مدیریت هایی  سوء  آنوقت  باشد، 
دارد بیشتر نمایان می شود. یکی از مشکالتی که وجود دارد این است که 
مدیرانی که جهت بررسی و مشاهدات تشریف می آوردند، خیلی عالقه مندی 
چراکه  شود؛  برجسته  و  بولد  آزاد  مناطق  فعالیت های  که  نمی دهند  نشان 
مورد  و  اصلی تحت الشعاع  فعالیت های دستگاه های سرزمین  اتفاق،  این  با 

قضاوت قرار می گیرد. 
اقتصادی مناطق  رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
مناطق  این  که  است  همین  آزاد  مناطق  گرفتاری های  از  یکی  افزود:  آزاد 
ایجاد شدند که همه مشکالتشان را بر گردن مناطق بیندازند و همه قضاوت 
نادرست و تهمت های ناروا به مناطق آزاد کشور نسبت دهند تا کاستی های 
خودشان کمتر دیده شود . ما این بازدیدها را بی تاثیر نمی بینیم؛ اگر در برخی 
فکر  ملی  برخی  که  بود  آن  دلیل  به  بگیریم،  نتیجه  توانستیم  هم  مسائل 
می کردند و خود را مسئول می دیدند، اما اطالعات درستی از نحوه فعالیت ها 
در مناطق آزاد نداشتند. وقتی سفر کردند و در محیط قرار گرفتند و اتفاقات 
مثبتی که در مناطق آزاد است را مشاهده کردند، طبیعتا کمک و همکاری 
و مدیریت ها در کشور  تغییر دولت  با  اما  آنها صورت گرفت.  از جانب  هم 
متاسفانه دچار نوسانات شدید اجرایی شدیم، یعنی در واقع فراز و فرود های 
به دلیل بی ثباتی  این سال ها تجربه کردیم که آن هم  را در  بسیار زیادی 

مدیریت در این مناطق بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا عوامل و متغیرهای خارجی در اقبال اندک 
سرمایه گذاران خارجی به طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد موثر است، 
تصریح کرد:  قطعا یکی از موضوعاتی که در این خصوص تاثیر گذار می باشد، 
بحث دیپلماسی کشور است . باید دیپلماسی درست و استانداردی را از روز 
اول درخصوص برخورد با سرمایه گذاران خارجی انجام می دادیم که متاسفانه 
در این حوزه هم ضعف داشتیم . لذا این موضوع حتما حائز اهمیت است که 
قوه عاقله کشور به آن مهم، توجه و اهتمام بیشتری داشته باشد تا در آینده 
ملی  و  بزرگ  طرح های  در  خارجی  سرمایه گذاران  ظرفیت های  از  بتوانیم 
در کشور استفاده کنیم، به ویژه در مناطق آزاد که در نقاط صفر مرزی و 

معموال در نقاط محروم کشور هدفگذاری شدند؛ چراکه این سرمایه گذاری ها 
می تواند کمک شایان توجهی به آبادانی این مناطق کند.

سادات نجفی درخصوص اصالح و تکمیل قوانین فعلی مناطق آزاد گفت: هر 
چند قوانین ما کامل و مترقی هستند و نیاز به تغییر ندارند؛ اما باید بگویم که 
اگر می خواستیم برداشت یا الگویی از قوانین حمایتی که در کشورهای منطقه 
وجود دارد، برداریم، باید به بحث معافیت مالیاتی بپردازیم که در کشور همسایه 
ما برای پنجاه سال تعیین شده و بدون قید و شرط و قابل تمدید هم است و این 
یکی از نکاتی می باشد که برای سرمایه گذاری بلندمدت حائز اهمیت است و ما 
می توانستیم از موضوع استفاده کنیم. اما یکی از مواردی دیگری که در کشور 
همسایه وجود دارد ولی ما از آن محروم هستیم، ثبات مدیریت و ثبات اجرای 
قوانین است که مکررا هم قوانین ما توسط خود دستگاه های اجرایی نقض و 
مانع تراشی برای اجرا می شود. اینها موانعی است که اگر توجه بیشتری می داشتیم، 

می توانستیم نتیجه خوبی در این زمینه داشته باشیم.
وی در ادامه مثالی از بانک های آفشور زد و اظهار داشت: یکی از دالیلی 
نتوانستیم  یا  آزاد نشدیم و  ایجاد بانک های آفشور در مناطق  که موفق به 
در شورای   که  بوده  متغیری  نماییم، سیاست های  بانک های خارجی جذب 
جزیره  در  دوره ای  یک  در  می شد.  اعمال  مرکزی  بانک  در  اعتبار  و  پول 
کیش بانک های خارجی سعی کردند شعبه افتتاح کنند؛ دو، سه سال به طول 
انجامید و مذاکراتی توسط مدیران وقت هم صورت گرفت، آقایان هم قوانین 
تعیین  شعبه  تاسیس  برای  هم  دالری  50میلیون  سپرده  کردند.  بررسی  را 
شده بود، اما زمانی که تصمیم به تاسیس شعبه گرفتند، شورای پول و اعتبار 
سقف سپرده را به حدود 150میلیون دالر افزایش داد! و متاسفانه آن بانک ها 
از حضور پشیمان شدند. لذا این ثبات مدیریت و قوانین که در مناطق آزاد 
کشورهای همسایه وجود دارد، می تواند کمک کننده باشد و اگر این پیشنهاد 

را لحاظ کنند، عالی است .
سادات نجفی ادامه داد: متاسفانه قوانین مناطق آزاد دستخوش تغییر است و 
فعالین اقتصادی به شدت نگران هستند . دلیل این نگرانی هم کامال منطقی 
است؛ چراکه تمامی سرمایه هایی که به منطقه آوردند و عمر و زندگی شان را 
گذاشتند، تحت الشعاع تغییرات قرار می گیرد و جالب است وقتی از قانونگذار 
سوال می شود که چرا به دنبال تغییر قوانینی هستید که به اندازه کافی مترقی 
است؟ پاسخ شان این است که اهداف قانونگذار در مورد مناطق آزاد محقق 
نشده است! بنابراین عدم تحقق این موضوع را هم خودشان اعتراف می کنند 
پارادوکس هستیم.  دچار  نتیجه  در  است؛  قوانین  اجرای  عدم  خاطر  به  که 
توصیه ما به قانونگذاران محترم این است قوانینی که اجرایی نشده را ملزم 
به اجرا کنند و یک زمان مشخصی را قائل شوند، بعد ببینند کجا خالء وجود 

دارد، آن وقت تصمیم به تغییر قوانین بگیرند.
اقتصادی مناطق  رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
ایجاد  فکر  به  باید  آزاد  مناطق  بنده  نظر  به  پایان خاطرنشان کرد:  در  آزاد 
درآمدهای پایداری که توسط قانونگذار مشخص شده، باشند تا نیاز به خام 
فروشی در این مناطق نباشد. متاسفانه در حال حاضر شاهد هستیم که عمده 
مناطق آزاد برای اینکه بتوانند هزینه های جاری خود را پوشش دهند، اقدام 
به خام فروشی می کنند که این اتفاق خوبی نیست؛ اما اگر درآمدهای پایدار 
ایجاد شود که بسترش هم وجود دارد، مناطق آزاد بهتر می توانند در راستای 

اهداف تعیین شده حرکت کنند.
  

 اصغر امانی، رئیس انجمن
سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

اقتصاد با دستورالعمل، بخشنامه و اجبار پیشرفت نمی کند
اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز 
در گفت وگو با نشریه، از چالش ها و مشکالت سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
از مانع تراشی دستگاه های سرزمین اصلی و برخی تصمیمات  انتقاد کرد و 

اشتباه برای دستیابی به اهداف سیاسی سخن گفت .
وی درخصوص مشکالت و چالش های فعالین اقتصادی مناطق آزاد اظهار 
داشت: قانونگذار محترم طی سال های گذشته قوانین مشخصی برای فعالیت 
و سرمایه گذاری در مناطق آزاد تدوین و تصویب نموده است که تفاوت هایی 
عمومی کشور،  نیازهای  و  دارد. مصلحت اندیشی  اصلی  قوانین سرزمین  با 
ضرورت جذب سرمایه های داخلی و خارجی و بازاریابی و بازارسازی برای 
تصویب  از  پس  و  شده  لحاظ  قوانین  این  تدوین  در  مناطق  این  تولیدات 
مابین  شده  منعقد  تعهدات  آن  براساس  و  دولتی  تشکیالت  ابالغ  و  قانون 
سازمان های مناطق آزاد و سرمایه گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی و 

قانونی منعقد گردیده است.
دستگاه های  که  است  این  فرآیند  این  در  مفقوده  حلقه  داد:  ادامه  امانی 
کشور  برنامه های  مسیر  در  اقتصادی  دستگاه های  ویژه  به  کشور،  اجرایی 
و  بخشی نگری  با  تشکیالت  هر  بلکه  نمی کنند،  حرکت  منسجم  طور  به 
همیت قسمتی، فقط وظیفه خود را مالک قرار داده و به طور مرتب برای 
سایر دستگاه های دیگر مانع تراشی می کنند. تنها زیان دیده این بی توجهی 
و بی برنامگی، فقط فعالین اقتصادی هستند که وظیفه تامین هزینه و درآمد 
ناهماهنگی های  بزرگترین  در حال حاضر  دارند.  برعهده  را  اقتصادی  واحد 
موجود، مباحث مربوط به مالیات، ورود کاال، صادرات کاال، واردات مواد اولیه، 
واردات تجهیزات و ماشین آالت، قانون کار، نظارت و بازرسی و مواردی دیگر 
است که اقدامات انجام شده و تصمیمات ابالغی توسط دولت و دستگاه های 
ذیربط با مناطق آزاد، در مغایرت با قانون بوده و کال قانونگذاری در این موارد 
را بی خاصیت نموده و استنباط های شخصی و فردی افراد مسئول ناآشنا به 

قانون، جایگزین تعهدات قانونی دولت به فعالین اقتصادی شده است.
درخصوص  انزلی  آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  رئیس 
و خارجی  داخلی  از سرمایه گذار  در حمایت  آزاد  مناطق  قانون  اجرای  عدم 
گفت: به موجب قانون، سازمان های مناطق آزاد شخصیت مستقل حقوقی 
بوده و هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد می توانند در چارچوب قوانین 

مربوطه مصوباتی داشته باشند و براساس آن اقدام نمایند. متاسفانه این حق 
قانونی توسط دستگاه های دولتی و همچنین بعضا دستگاه های نظارتی نقض 
مسئله  مهم ترین  می نمایند.  فراهم  را  مشکالتی  مدیران،  برای  و  گردیده 
و  بوده  مربوط  دولت  به  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  از  حمایت  عدم  در 
نداشته اند.  مناطق  از  مناسبی  حمایت  آزاد  مناطق  تشکیل  بدو  از  دولت ها 
عدم اختصاص بودجه به مناطق آزاد برای ایجاد زیرساخت ها، عدم نظارت 
بر نقض قوانین سرمایه گذاری در مناطق آزاد توسط سایر دستگاه های ذیربط 
وابسته به دولت، عدم حمایت حقوقی و قانونی از سازمان های مناطق آزاد در 
چالش های نظارتی و تعرض به قوانین مناطق آزاد و مصوبات هیات مدیره 
هر منطقه ، عدم شفافیت در بعضی آیین نامه ها و دستورالعمل ها و همچنین 
آموزش  تشریح،  تبیین،  در  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  ناتوانی حقوقی 
و  آزاد  مناطق  سازمان های  مابین  معانی  اشتراک  ایجاد  و  همسان سازی  و 
دستگاه های ذی مدخل خارج از سازمان ازجمله مسائلی است که منجر به 
عدم حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در مناطق آزاد شده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون کمتر موفق به جلب نظر ایرانیان 
خارج نشین شده ایم گفت: دو کشور ترکیه و چین در یک فرآیند تقریبا سی 
اولین  و  کردند  اجرا  و  طراحی  درستی  به  را  خود  اقتصادی  تغییرات  ساله، 
قدم آنان نیز استفاده از هموطنان مقیم در خارج از کشور شان بود. ترک ها 
امنیت سرمایه گذاری  ایجاد  و  آلمان  در  از مهاجرین ترک ساکن  با دعوت 
و دادن امتیازهای مناسب که در نهایت سود آن نیز نصیب ترکیه می شد، 
به کشور  را  تکنیک  و  دانش  و  فن  یا صاحب  ثروتمند  ترک های  توانستند 
جلب و از طریق آنها صنایع آلمان را در ترکیه بومی سازی کنند؛ به ویژه در 
صنعت ساختمان، پوشاک، مواد غذایی و ماشین آالت  که بیشترین موفقیت 
از مهاجرین چینی ساکن در غرب موفق  با دعوت  یا چینی ها  را داشته اند . 
داخل  به  تکنولوژی  انتقال  و  سرمایه گذاری  برای  آنان  جلب  ضمن  شدند 
را  غربی  کمپانی های  از  بسیاری  فرصت،  به  تهدید جمعیت  تبدیل  و  چین 
برای تولید در چین ترغیب نمایند ، به نحوی که در حال حاضر بسیاری از 
برندهای معتبر دنیا در همه زمینه ها در چین سرمایه گذاری کرده و ضمن 
تامین نیازمندی های داخل چین، به سایر نقاط دنیا نیز صادرات می نمایند. 
با آنالیز هزینه و درآمد کاالهای تولیدی به تاسیسات، تجهیزات ، مواد اولیه، 
نیروی کار و انرژی بالغ بر 85درصد از هزینه های انجام شده تولید در داخل 

چین هزینه می شود.
تجارب  برعکس  کامال  ما  دولتی  و  فرهنگ عمومی  متاسفانه  افزود:  امانی 
از  خارج  ایرانی ساکن  ورود یک سرمایه گذار  به محض  و  بوده  دنیا  موفق 
ایران، موضوع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و درآمد زایی برای کشور مسئله 
فرعی بوده و موارد شخصی و فردی و روابط و بعضی موضوعات دیگر به 

مسئله اصلی تبدیل می شود.
رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: 
چین و ترکیه با ایجاد امنیت و بها دادن به مردم خودشان موفق شدند سایر 
سرمایه گذاران را جلب و جذب نمایند، در حالی که در کشور ما سرمایه گذاران 
ساکن داخل نیز گاهی اوقات با مواردی مواجه می شوند که ترجیح می دهند 
سرمایه های خود را به کشورهای دیگر منتقل نمایند تا از امنیت ثبات قوانین 

و سرمایه گذاری برخوردار باشند.
با  مرتبط  وزارتخانه های  مدیران  میدانی  بازدید  درخصوص  ادامه  در  وی 
مناطق و تشکیل مثلث اقدام مشترک گفت: در حال حاضر یکی از مهم ترین 
اقداماتی که باید درخصوص مناطق آزاد انجام شود، شفافیت در تدوین قوانین 
از تبصره گذاری های غلط انداز می باشد. همچنین در  آیین نامه ها و پرهیز  و 
هر وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با مناطق آزاد ، باید دفتر ویژه ای که 
به قوانین و وظایف مناطق آزاد آگاهی و اشرافیت دارد، به صورت موقت یا 
مقطعی ایجاد گردیده و دستگاه های زیرمجموعه خود را نسبت به چگونگی 
انجام قوانین توجیه نموده و آموزش دهند. در عین حال بخش های نظارتی 
مستقر در هر وزارتخانه با هر یک از مدیران تشکیالت خود که یا به عمد و 
یا به سهو این قوانین را نادیده می انگارند، به گونه ای برخورد صورت گیرد که 
از دخالت های بی مورد و بی قانونی توسط سایر دستگاه ها نیز جلوگیری شود.

و  آزاد  مناطق  مابین  مشترک  دبیرخانه  یک  ایجاد  یقینا  کرد:  تاکید  امانی 
اسالمی  و مجلس شورای  نظارتی  و سازمان های  اقتصادی  وزارتخانه های 
از عوامل ثبات در اجرای به قوانین و فعالیت های اقتصادی  می تواند یکی 

مناطق آزاد باشد.
اقبال  در  خارجی  متغیرهای  و  عوامل  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اندک سرمایه گذاران خارجی به طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد حائز 
اقدامات مخرب  به شرایط کشور ما و  با توجه  بیان کرد:  اهمیت می باشد، 
موجب  که  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  بر  تبلیغاتی  و  سیاسی  تحریمی، 
نگرانی و عدم جلب سرمایه های مناسب خارجی به مناطق آزاد شده است، 
تجربه بیست سال گذشته نشان می دهد که بیش از عوامل خارجی ، عوامل 
و متغیرهای داخلی ناشی از سیاستگذاری های غلط و دخالت های غیرقانونی 
فعالین  برای  مزاحمت  و  مانع  ایجاد  و  قوانین  از  شخصی  استنباط های  و 

اقتصادی در مناطق  آزاد اثرات مخرب تری داشته است.
پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  رئیس 
و  فعلی  گذار  دوران  فضای  از  بهره برداری  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
برون رفت از فضای سیاست زده ملی و منطقه ای را در قالب چه راهبردی 
در مناطق آزاد دست یافتنی می دانید، گفت: متاسفانه بعد از گذشت چهل 
در  ما  مدیران  ایران،  در  حکومتی  نظام  و  مدیریتی  شیوه  تغییر  از  سال 
سطوح مختلف کشور، به این نکته توجه نکرده اند که اقتصاد با سیاست 
با  اقتصاد  هستند.  تاثیر گذار  یکدیگر  بر  دو  هر  ولی  دارد،  ماهوی  تفاوت 
سیاسی  خواسته  های  جهت  در  اقدام  به  اجبار  و  بخشنامه  دستورالعمل، 
فنی،  و  غیرمعقول  فشار  و  تنش  کوچکترین  با  بلکه  نمی کند،  پیشرفت 
می کند.  ایجاد  کشور  برای  سیاسی  زیانبار  اثرات  و  شده  اختالل  دچار 
هر  از  زودتر  را  تنش ها  کوچکترین  و  بوده  محتاط  بسیار  ماهیت سرمایه 

جریان دیگری احساس کرده و نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد. 
مدیران و سیاسیون و افراد موثر در سطوح مختلف ملی باید به این نکته 
توجه کنند که فضای آرام و ثبات قانون و نظارت منطقی و جلوگیری از 
رانت  از  جلوگیری  و  کوچک  سرمایه های  به  بزرگ  سرمایه های  اجحاف 
در  ویژه  به  سرمایه گذاری  توسعه  بر  موثر  و  مهم  عوامل  از  انحصار،  و 
می توان  داخلی  سرمایه گذاری های  جذب  بر  عالوه  و  بوده  آزاد  مناطق 
خصوصا  کرد،  جلب  مناطق  این  به  بیشتر  را  خارجی  سرمایه گذاری های 
با سایر  و همگرا  ایران، همسو  آزاد  مناطق  از  اتحادیه ای  اینکه می توان 
تامین  برای  اقلیمی  و  سرزمینی  متفاوت  جغرافیای  در  دنیا  آزاد  مناطق 
تجارت  و  نمود  ایجاد  نظر  مورد  کشورهای  از  یک  هر  نیازمندی های 
تراست های  و  کارتل  ها  طریق  از  آمده  وجود  به  انحصاری  اقتصاد  و 

تاثیر قرار داد. بین المللی را تحت 
 

یاسر مروت پور، فعال اقتصادی بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی:
لزوم احترام و اجرای دقیق قوانین مناطق آزاد 

اما یاسر مروت پور یکی دیگر از فعالین اقتصادی مستقر در مناطق آزاد در 
گفت وگو با نشریه از مشکالت و چالش هایی سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد سخن گفت و از عدم اجرای صحیح قوانین 
مدیران  و  خصوصی  بخش  تشکیل  از  حال  عین  در  و  گالیه  آزاد  مناطق 

حوزه های مختلف در منطقه حمایت کرد.
فعالین  که  چالش هایی  و  مشکالت  عمده  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اولین  با آن روبه رو هستند چیست، اظهار داشت:  آزاد  اقتصادی در مناطق 
مشکل حضور گمرک در مبادی ورودی کاال و ابالغ بخشنامه های سلیقه ای 
با قوانین مناطق آزاد است. دومین چالش ورود  مختلف و متعدد که مغایر 
اداره مالیات و دارایی به مناطق آزاد و تسری دادن قوانین سرزمین اصلی 
به مناطق که عمدتا باعث مشمول شدن فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان 
معافیت  از  اخیر  این چند سال  در  را  آزاد  مناطق  به طور رسمی  و  گردیده 

مالیاتی محروم کرده ، می باشد. 
مروت پور، مشکل دیگر را که مبحث خیلی مهم تر جدید این روزهای مناطق 
آزاد است، حضور مدیرانی دانست که متاسفانه  بعضا در راس مدیریت مناطق 
حضور پیدا کرده اند و با قوانین مناطق آشنایی ندارند و با اینکه مدت ها از 
زمان مدیریتشان می گذرد اما هنوز با قوانین و مقررات آشنایی پیدا نکرده اند 
کتاب  یا  آزاد  مناطق  دبیرخانه  از  آنکه  به جای  را  کارشان  و عموما دستور 

قوانین و مقررات مناطق بگیرند، از نهادهای استانی می گیرند .
جای  به  شما  اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  اقتصادی  فعال  این 
مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد بودید برای کاهش مشکالت پیش 
روی تولید و سرمایه گذاری چه می کردید، گفت: اگر جای مدیران مناطق 
بودم کارگروه های مختلفی از ترکیب بخش خصوصی و مدیران حوزه های 
استفاده  خصوصی  بخش  تجربیات  از  و  می دادم  تشکیل  منطقه  مختلف 
می کردم. واگذار کردن بخشی از صدور مجوزها و... به بخش خصوصی و 
اتحادیه ها که متاسفانه علی رغم دستور و ابالغ آن در 2سال پیش، هنوز در 
منطقه آزاد انزلی برای تشکیل دادن اتاق اصناف مقاومت می شود تا بخش 
خصوصی نتواند در زمینه های مختلف صنفی و اتحادیه ای ورود کند، یکی از 
مشکالت ما می باشد. همچنین داشتن ظرفیت و شنیدن حرف های فعالین 
اقتصادی و تولیدکنندگان و رفع مشکالت و نگرانی های آنها و تکرار جلسات 

با اغلب فعالین اقتصادی می تواند راهگشا باشد.
وی در ادامه درخصوص مهم ترین عوامل عدم اجرای صحیح قوانین مناطق 
آزاد اذعان داشت: عدم اجرای صحیح قانون توسط خود مدیران مناطق و 
مدیران داخلی مناطق که عدم تعصب و انگیزه برخی از مدیران مناطق را 
از مهم ترین دالیل آن می شود بیان کرد، یکی از عوامل عدم اجرای صحیح 

قوانین مناطق آزاد است. 
و  نظارتی  مختلف  حوزه های  ورود  متاسفانه  داد:  ادامه  اقتصادی  فعال  این 
از  دیگر  یکی  مناطق،  با  آنها  آشنایی  عدم  و  اصلی  سرزمین  از  مدیریتی 
عوامل اجرای غلط قوانین است. ضمن اینکه صدور بخشنامه های مختلف 
منطقه  این  در  باید  قانونی  چه  با  نمی داند  سرمایه گذار  که  فراقانونی  و 
عوامل عدم جذب  مهم ترین  از  نیز  کند  اقتصادی  فعالیت  و  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران بزرگ داخلی در مناطق شده است.
مروت پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون کمتر موفق به جلب 
نظر ایرانیان خارج نشین شده ایم گفت: در سال های اخیر در مناطق آزاد که 
ایرانی  سرمایه گذاران  دارم،  منطقه حضور  در  است  دهه  از یک  بیش  بنده 
خارج از کشور و خارجی زیادی جذب منطقه شده اند، اما متاسفانه بیش از 
البته باید تاکید کرد که  90درصد آنها به سرعت از منطقه خارج گردیدند، 
بروکراسی  سیستم  و  منطقه  داخلی  مدیران  اذیت  و  آزار  دالیل  مهم ترین 
پیچیده در منطقه و دخالت نهادهای سرزمین اصلی و ابالغ قوانین غیرقانونی 

جدید، عدم حمایت مدیران مناطق از سرمایه گذاران بوده است.
با  مرتبط  وزارتخانه های  مدیران  میدانی  بازدید  درخصوص  ادامه  در  وی 
مناطق اظهار کرد: حضور وزارتخانه و سایر ارگان های دولتی و سایر قوه ها در 
بازدید از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان موثر است، اما موثرتر از آنها حضور 
مدیران منطقه آزادی و متعصب بر جایگاه مدیریتی مناطق و حوزه های آن 
است. ضمن اینکه قیاس منطقه و قیاس قبل و بعد آن و ایجاد تشکل های 

مختلف خصوصی بسیار می تواند در دفاع از مناطق موثر باشد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا عوامل و متغیرهای خارجی 
در اقبال اندک سرمایه گذاران خارجی به طرح های سرمایه گذاری در مناطق 
تاثیر  اما  تاثیر گذار هستند،  است، گفت: قطعا عوامل خارجی هم  موثر  آزاد 
عوامل داخلی مهم تر است؛ چراکه تجار و تولیدکنندگان ایرانی نشان دادند 
که در هر شرایطی با ایجاد تغییرات در بخش صنعت و بازرگانی، خود را پیدا 

کرده و شرایط فعالیت را هموار می کنند.
به  گفت:  فعلی  قوانین  تکمیل  یا  و  اصالح  پیشنهاد  درخصوص  مروت پور 
نظر بنده در حال حاضر قوانین مناطق یکی از بهترین و مترقی ترین قوانین 

اقتصادی است و فقط با نحوه غلط اجرای آن روبه رو هستیم.
آزاد در ترکیه  وی تاکید کرد: قوانین در سایر کشورها ازجمله چند منطقه 
و چین و منطقه آزاد جبل علی که با آن آشنا هستیم، بسیار شبیه به کتاب 
این  بند بند  اجرای  و  به مقررات  احترام  تاکید می کنم  و  ما می باشد  قوانین 

کتاب، یکی از راه های برون رفت از این معضل است.
این فعال اقتصادی در ادامه گفت: پیشنهاد می کنم قوانینی وضع شود تا با 
اشخاص و مدیرانی که خالف مقررات مناطق عمل کرده و ارگان هایی که 
بخشنامه هایی مغایر قوانین مناطق صادر می کنند، به شدت برخورد کرده و 
جرائم سنگینی در این ارتباط برایشان وضع گردد؛ همانگونه که با متخلفین 

اقتصادی برخورد می شود.
مروت پور همچنین توصیه کرد که مدیرانی که در راس مناطق و حوزه های 
مختلف آنها وارد می شوند و سمت می گیرند، حداقل یک سال باید در این 

ارتباط مطالعه و تحقیق و تجربه کسب نمایند، سپس سمت بگیرند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در تمامی هیات مدیره های مناطق یک نفر 
برای تصمیم گیری در ارتباط با مناطق از بخش خصوصی در جلسات هیات 

مدیره حضور داشته باشد.
اقتصادی،  تشکل های  ایجاد  با  ارتباط  در  داد  پیشنهاد  اقتصادی  فعال  این 
اتحادیه ها و امور صنفی و... عزم جدی حاصل شده و با اشخاص و مدیرانی 
که به جهت نفع بردن شخصی از ایجاد و حضور این تشکل ها ممانعت و یا 

سنگ اندازی می کنند، برخورد جدی شود.
آزاد هیاتی  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  در  بهتر است  تاکید کرد:  مروت پور 
جهت نظارت بر کارکنان و مدیران مناطق دیده شود و در صورت عدم اجرای 
صحیح قوانین در مناطق )که متاسفانه در این چند سال اخیر بسیار مشاهده 

می شود( برخورد جدی شود.

وی پیشنهاد داد که جهت جذب سرمایه گذار خارجی و جذب ایرانیان خارج 
از کشور، ضمانت معافیت گمرکی و مالیات دارایی به هر شکل ممکن ارائه 
و تضمین شود. همین دو مورد مهم، بسیاری از مشکالت جهت جذب این 

سرمایه گذاران را حل می نماید.
فرآیندهای  در  تسهیل  و  تسریع  شد:  یادآور  پایان  در  اقتصادی  فعال  این 
اقتصادی از مهم ترین فلسفه وجودی مناطق آزاد است که متاسفانه در این 
سال های اخیر عکس آن را شاهد هستیم و این از حوصله بخش خصوصی و 
سرمایه گذاران خارج و به مهم ترین دلیل برای فرار و عدم حفظ سرمایه گذار 
تبدیل شده است. مثال صدور مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه چند ماه زمان 
می برد، تمدید مجوزها  از 3 تا 10ماه زمان می برد و گاها 11ماه هم مشاهده 
پروانه ساخت  و  زمان می برد مجوز  از 6ماه  بیش  ثبت شرکت  است!  شده 

کارخانه تولیدی به بیش از یک سال هم کشیده می شود.
  

مجید حسین زاده ، فعال اقتصادی بخش خصوصی منطقه آزاد ماکو:
از بین بردن مزیت های مناطق آزاد با بخشنامه ها

آزاد ماکو  تولیدکنندگان منطقه  از  اقتصادی و یکی  مجید حسین زاده فعال 
نیز در گفت وگو با نشریه، از چالش ها و مشکالت سرمایه گذاری در مناطق 

آزاد سخن گفت.
وی تاکید کرد ابتدا باید بررسی و نگاه کرد که فعالین اقتصادی چرا مناطق 
آزاد را برای سرمایه گذاری و فعالیت انتخاب کردند. طبیعتا دلیلش وجود دو 
مزیت عمده در مناطق آزاد است؛ اولین مزیت معافیت مالیاتی است که طبق 
اما متاسفانه در عمل  فعالیتی 20سال معافیت مالیاتی دارد،  قانون هر نوع 
این موضوع اجرا نمی شود و اداره مالیات به هر روشی می خواهد جلوی این 

معافیت را بگیرد . 
فعالین  که  شناختی  عدم  و  کوچک  ایرادات  با  افزود:  اقتصادی  فعال  این 
اقتصادی از بخشنامه های اداری دارند، به نحوی به دنبال دور زدن فعالین 
اقتصادی هستند و در نهایت مشمول مالیات هم از نظر درآمدی و هم از 
نظر ارزش افزوده می کنند که این موضوع مزیت عمده منطقه آزاد را از بین 
می برد؛ چراکه اداره مالیات بایستی زیر نظر سازمان منطقه آزاد در مناطق 
آزاد باشد که این کار عمال انجام نشده و بهتر است بگویم حداقل در منطقه 
آزاد ماکو این کار صورت نپذیرفته است، یعنی اداره مالیات زیر نظر سازمان 
آنها  و  استان می گیرد  اداره کل  از  را  و مستقیما دستور  نیست  آزاد  منطقه 
هم می گویند هر چقدر خواستید مالیات بگیرید؛ اینها هم شناختی از فعالین 
اقتصادی ندارند و اصال علت حضور فعالین اقتصادی را نمی دانند و مزیت را 

از دست فعالین اقتصادی می گیرند. 
حسین زاده در ادامه گفت: مزیت دوم، عوارض گمرکی است که ما فعالین 
اینکه  ضمن  شویم،  بهره  مند  آن  از  آزاد  مناطق  در  داریم  انتظار  اقتصادی 

گمرک هم قوانین خاص خود را دارد.
سازمان های  عامل  مدیران  جای  شما  اگر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
فعالیت های  و  تولید  پیش روی  برای کاهش مشکالت  بودید،  آزاد  مناطق 
تصمیم  باید  ما  گفت:  می کردید،  چه  مناطق  در  سرمایه گذاری  و  تجاری 
بگیریم که آیا می خواهیم مناطق آزاد داشته باشیم یا نه ؟ اگر منطقه آزاد را 
بخواهیم، بایستی با تمام انرژی برنامه ها را اجرا کنیم، نه آنکه 30درصدش 
داشته  انتظار  و  بگذاریم  رویش  را  آزاد  منطقه  اسم  و  نماییم  اجرا  را صرفا 
باشیم که کل مشکالت کشور از بابت منطقه آزاد رفع  شود. بلکه بایستی کل 
تعریفی که منطقه آزاد دارد و به عنوان یک منطقه کامال مجزا از سرزمین 
اصلی شناخته می شود را مجزا و اجرا کنیم و بعد مزایایش را ببینیم. بنده اگر 
جای مدیران بودم، یا می گفتم که مناطق آزاد بدرد نمی خورد و باید به طور 
کلی کان لم یکن تلقی شود، یا اینکه باید همه قوانین مربوط به مناطق آزاد 
به طور کامل اجرا شود. اگر منطقه آزاد هم باشد بایستی زیر نظر سازمان 
یا  بگیریم،  نظر  در  ماکو  آزاد  منطقه  فرض  به  باشد.  مربوطه  آزاد  منطقه 
بایستی این منطقه را آزاد اعالم  نمی کردیم، یا اینکه کل اختیارات را به دست 
سازمان منطقه آزاد ماکو می دادیم. من اگر جای مدیران بودم این موضوع را 

مطالبه می کردم و خواستار اختیارات زیاد برای مناطق آزاد می شدم .
قانون  اجرای  عدم  عوامل  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اقتصادی  فعال  این 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذار  جذب  از  حمایت  حوزه های  در  آزاد  مناطق 
چیست گفت: در این مورد باید به عدم برنامه ریزی ها تاکید داشت. متاسفانه 
مسئولین مربوطه صرفا چند منطقه آزاد را به وجود آوردند، اما هیچ برنامه ای 
را برای جذب سرمایه گذار واقعی پیاده نکردند . در این مدت کسانی که صرفا 
منافعی می بینند و سرمایه گذاری به صورت کوتاه مدت بدردشان می خورد، به 
فعالیت مشغول می شوند و بعد یکی دو سال در سرزمین اصلی فعالیت و فقط 

به عنوان سوءاستفاده سرمایه گذاری می کنند . 
وی تاکید کرد: برنامه ای برای جذب سرمایه گذار داخلی در کشور وجود ندارد، 
چه برسد به خارجی؛  ضمن اینکه هیچ برنامه حمایتی نداریم و راهکاری هم 

برای این موضوع ارائه نمی دهیم.
اگر  که  است  این  آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه  گفت:  ادامه  در  حسین زاده 
کشوری به حالت بن بست در مورد اقتصاد قرار گرفت، مناطق آزاد به کمکش 
بیایند تا هم صادرات و هم واردات و انتقال تکنولوژی به شکل بهتری انجام 
شود . در واقع مناطق آزاد به عنوان یک کمکی که فضای سیاست زده ملی 
به کشور  اقتصادی کمک عمده ای  فعالیت  با  و  وارد می شود  بزنند،  را دور 
می کند تا ارزآوری داشته باشند . منطقه آزاد که تمام قوانینش به طور کامل 
اجرا شود، خیلی در مورد شکوفایی در دورانی که نسبتا به بن بست خوردیم، 
می تواند مشکالت ارزآوری و صادرات کشور را به راحتی حل کند، ولی مهم 

این است که در این مورد انجام نشده است.
این فعال اقتصادی در پایان درخصوص بازدید میدانی مدیران وزارتخانه ها 
راهکار  تنها  است.  خوب  خیلی  رویه  این  کرد:  خاطرنشان  آزاد  مناطق  از 
تولیدکننده  با  دیدارهای مستقیم  و  بازدید مدیران  برگزاری جلسات کاری، 
است؛ چراکه مسئوالن از نزدیک با مشکالت سرمایه گذاران آشنا می شوند. 
اینکه صرفا جلسه ای  ولی متاسفانه اجرا این رویه هم بسیار ضعیف است؛ 
برگزار شد و وقت صنعتگر گرفته شود و هیچ نفعی و کارایی نداشته باشد، 

نمی تواند موثر واقع گردد.
 

عقیل حق شناس، فعال اقتصادی بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی:
قانون گریزی و عدم اجرای قوانین در مناطق آزاد

عقیل حق شناس، فعال اقتصادی بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی، نیز در 
اقتصادی  فعالین  نشریه، درخصوص مشکالت و چالش های  با  و گو  گفت 
مناطق آزاد گفت: امروز در مناطق آزاد دو مدل از مشکالت وجود دارد؛ مدل 
اول مشکالت تحمیلی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و مدل دوم درون 
سازمانی می باشد. آنچه مبرهن است، ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 

بر تسهیل و تسریع سرمایه گذاری تاکید دارد. 
صحیح  درک  عدم  افزایش  دلیل  به  گذشته  سال  چند  در  افزود:  وی 
و  آزاد  مناطق  قوانین  به  نسبت  غیرمقیم  حاکمیتی  و  اجرایی  دستگاه های 
قوانین خاص مناطق، سبب  با  صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر 
دیگر  از سوی  است.  اقتصادی گردیده  فعالین  برای  بروز مشکالت عدیده 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان های هفتگانه در چند سال گذشته 
نسبت به هجمه ها و تهمت های وارده نسبت به عملکرد اقتصادی مناطق 
مزیت های  کاهش  و  اداری  عدالت  دیوان  توسط  شده  صادر  احکام  و  آزاد 
سرمایه گذاران،  حقوق  از  نتوانسته اند  و  نداده  انجام  مناسبی  دفاع  قانونی، 
اقدام به سرمایه گذاری نموده اند،  آزاد  اداره مناطق  که براساس مواد قانون 
باید  را  امام زاده  حرمت  است  مسلم  آنچه  آورند.  عمل  به  را  الزم  حمایت 
متولی آن نگه دارد و مدیران ارشد مناطق آزاد باید عزم خود را برای تغییر 
نگاه امروز برخی نمایندگان مجلس ، مدیران دستگاه های اجرایی کشور به 
و  کار  و  کسب  فضای  به  نسبت  اصلی  سرزمین  در  صنعتی  مدیران  ویژه 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد، جزم نمایند.
حق شناس در پاسخ به این سوال اگر شما جای مدیران عامل سازمان های 
فعالیت های  و  تولید  پیش روی  برای کاهش مشکالت  بودید،  آزاد  مناطق 
تجاری و سرمایه گذاری در مناطق چه می کردید، اظهار داشت: از باب کلیت 
به  نگاه  و  بنده ساختار مدیریتی کشور  نظر  به  موضوع مدیریت در کشور، 
جایگاه مدیریتی دارای نقایص بسیاری می باشد. تفکر دیروز و امروز حاکم 
بر ساختار انتصابات، بر مبنای سوابق اجرایی و مدیریتی گذشته افراد بر روی 
کاغذ می باشد و توان اجرایی، دانش انجام کار و شایستگی در رده های بعدی 
قرار گرفته است. لذا به نظر من ابتدا باید ساختار تفکر انتخاب مدیران در 
برای مدیریت  باال  انگیزه  افراد جوان ، شایسته و دارای  تغییر کند و  کشور 
انتخاب شوند. اهمیت موضوع شایسته گزینی این است که بخش خصوصی 
و فعال اقتصادی همیشه برای انتخاب مدیران خود توان اجرایی و شایستگی 
را اولویت قرار داده است؛ چراکه افزایش بهره وری هدف بخش خصوصی 

است.
این فعال اقتصادی در ادامه گفت: پیشنهاد من به مدیران سازمان مناطق 
اجرای  از  حمایت  برای  را  خود  توان  تمام  ابتدا  که   بود  خواهد  این  آزاد 
دقیق و کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد قرار دهند و با تشکیل یک 
تیم حقوقی توانمند بر مبنای اصل مشورت با بخش خصوصی  که ذینفعان 
اصلی هستند، پیش از تصمیم سازی و تصمیم گیری به اصالح نواقص قوانین 

مناطق آزاد اقدام نمایند.
دبیرخانه  جایگاه  تغییر  قانون  اصالح  به  باید  موازی  گام  در  داد:  ادامه  وی 
از  یکی  که  اقتصاد  وزارت  به  جمهوری  ریاست  از  آزاد  مناطق  شورایعالی 
دارم  اعتقاد  نمایند؛ چراکه  اقدام  بود،  غیرکارشناسی مجلس دهم  مصوبات 
تزلزل جایگاه قوانین خاص مناطق آزاد و ورود غیرکارشناسی سایر سازمان ها 

به حریم مناطق آزاد، ریشه در تصویب این قانون غیرضرور دارد. 
به اعتقاد این فعال اقتصادی، نکته ای که باید مدیر یک منطقه آزاد به آن 
و  مربوطه  استان  در  آزاد  منطقه  سازمان  قانونی  جایگاه  تقویت  کند،  دقت 
کشور است و یکی از مهم ترین اقداماتش باید اجرای ماده 112 قانون برنامه 
مناطق  در  اجرایی  دستگاه های  و  ادارات  حداکثری  حضور  و  توسعه  پنجم 

آزاد باشد.
حق شناس در پاسخ به این سوال که عوامل عدم اجرای قانون مناطق آزاد 
در حوزه های حمایت از جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی چیست، گفت: 
به طور کلی ریشه اکثر مشکالت ، در ضعف فرهنگی ما دارد. قانون گریزی 
یا عدم اجرای صحیح قانون نیز ازجمله همین مشکالت می باشد. آنچه که 
ایرادی  گردیده،  آزاد  مناطق  قانون  صحیح  اجرای  عدم  بروز  سبب  امروز 
ساختاری در تفهیم و تفسیر قانون و بحث سرمایه گذاری است. اگر همگان 
و  تسهیل  آزاد  مناطق  تاسیس  از  هدف  که  برسند  مشترک  درک  این  به 
تسریع در جذب سرمایه گذار و ارائه مشورت های قانونی برای افزایش تولید ، 
کارشناسی  بدنه  و  مدیریت  توان  تمام  زمان  آن  بوده ،  صادرات  و  اشتغال 
کشور و مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاری فعال می گردد و نکته اصلی 
با جذب  پرسنل بخش های مرتبط  و  تفکر مدیران  باید  ابتدا  این است که 
و  گردد  اصالح  خارجی  و  داخلی  اقتصادی  فعاالن  به  نسبت  سرمایه گذار 
واژه ارباب رجوع در کالم به عمل تبدیل گردد و برای حضور سرمایه گذاران 
از  آنکه در شعارهای خود برای جذب و حمایت  نه  فرش قرمز پهن شود، 
موضوعات  با  مواجهه  ساختاری  اصالح  باید  بمانند.  محدود  سرمایه گذاران 
جذب سرمایه گذار، پیش نیاز حل مشکالت باشد و تا زمانی که یک مدیر و 
کارشناس به این درجه از فهم و درک صحیح نرسند که ایجاد یک شغل 
و پرداخت حقوق یک نفر پرسنل در پایان ماه چقدر سخت است ، نمی تواند 
جایگاه سرمایه گذار را محترم بداند و برای او تمام قد بایستند و برای حل 

مشکالتش بی منت گام بردارد.
دوران  از فضای  بهره برداری  اینکه  بر  مبنی  دیگر  به سوالی  پاسخ  در  وی 
گذار فعلی و برون رفت از فضای سیاست زده ملی و منطقه ای را در قالب چه 
راهبردی در مناطق آزاد دست یافتنی قلمداد می کنید، اذعان داشت: آنچه در 
این شرایط اهمیت دارد، این است که نباید بر مشکالت خودمان بیافزاییم؛ 
در هر صورت ما سال هاست با تحریم های خارجی مواجه هستیم، لکن عدم 
و  ملی  اهداف  تحقق  برای  سه گانه  قوای  در  سیاستمداران  بین  همگرایی 
متهم نمودن جریان مقابل برای ناکامی های داخلی و خارجی مشکلی را حل 
به عنوان شاهراه های  آزاد  به مناطق  باید  امروز  بنده  به نظر  نخواهد کرد. 
افزایش  جهت  طالیی  فرصت  این  از  و  شود  نگاه  کشور  اقتصاد  تقویت 
جهت  همسایه  کشورهای  ویژه  به  خارجی  کشورهای  با  تجاری  مراودات 

تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه حداکثر بهره برداری انجام شود.
برای  خارج  مقیم  ایرانیان  جلب  عدم  درخصوص  اقتصادی  فعال  این 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد گفت: ما یک مشکل بزرگ فرهنگی در برخورد 
با سرمایه گذاران داریم و آن نگاه سودجویانه و منفعت طلبانه به سرمایه گذار 
می باشد و به همین دلیل به روش های مختلف از بی اعتنایی به سرمایه گذار 
دستگاه های  در  مدیریتی  و  کارشناسی  بدنه  توسط  مختلف  موانع  ایجاد  تا 
ذی ربط که نشات گرفته از زیرساخت فکری نامناسب دارد، اسباب دلسردی 
از  خارج  ایرانی  سرمایه گذاران  لکن  است.  شده  مهیا  فعلی  سرمایه گذاران 
از  حداقلی  حمایت  عدم  و  بی مهری ها  ناثواب ،  برخوردهای  دیدن  با  کشور 
برای سرمایه گذاری  داخل  در  برای حضور  داخلی ، عالقه ای  تولیدکنندگان 
از  ابتدا  با دیدگاه کشور چین در سه دهه گذشته که  ندارند. دقیقا متفاوت 
سرمایه گذاران خود در سایر کشورها برای سرمایه گذاری در چین دعوت نمود 
و به واسطه حمایت همه جانبه از هموطنان خود توانست شرکای تجاری آنان 
را به کشور جذب نماید و امروز به یکی از غول های اقتصادی دنیا تبدیل 

گردد و ما از این تجربیات به هیچ عنوان استفاده نمی نماییم.
در  خارجی  متغیرهای  و  عوامل  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حق شناس 
اقبال اندک سرمایه گذاران خارجی در اقبال اندک سرمایه گذاران خارجی به 
طرح های سرمایه گذاری در مناطق حائز اهمیت می باشد، تصریح کرد: قطعا 
تاثیرگذار می باشد؛ چراکه سرمایه گذار حداقل نیاز به تسهیل روابط تجاری 
با کشور خود برای تهیه مواد اولیه ، انتقال پول و سرمایه دارد . ما در شرایط 
کنونی به دلیل عدم ایجاد زیر ساخت های متناسب با شرایط تحریمی چهل 
البته  نماییم.  را هموار  نتوانستیم مسیر حضور سرمایه گذاران خارجی  ساله، 
توافق برجام اقدام بسیار مفید و راهگشای دولت یازدهم بود که با انتقادهای 
غیرکارشناسی و مخالفت های برخی در داخل که به منافع ملی و تولید توجه 
نداشتند و در عنایت بی تدبیری رئیس جمهور امریکا و خروج از برجام ، فرجام 

الزم را نصیب کشورمان نکرد .
وی توضیحاتی درخصوص قوانین مناطق آزاد ارائه داد و گفت: تقریبا کلیات 
قوانین حمایتی در سایر کشورها مشابه ایران می باشد و صرفا در مورد مدت 
زمان استفاده از مشوق ها توسط بخش خصوصی تفاوت داریم. اما به نظر 
بنده عمده تفاوت در نحوه اجرای قوانین ، نگاه مدیریتی و بروکراسی اداری 
بین ما و سایر کشور های منطقه می باشد و این مشکل باز ریشه فرهنگی 
مدیریتی ،  ثبات  جبل علی،  آزاد  منطقه  امارات،  مثل  کشورها  سایر  در  دارد. 
اختیارات تام مدیر منطقه، کاهش واقعی بروکراسی اداری و اجرای قوانین 
مناطق اوال بر سایر امور می باشد. عاملی که در ایران تحت فشار های سیاسی 
قوانین  و  مدیران  جایگاه  کم رنگ شدن  و  متعدد  تغییرات  باعث  جناحی  و 
می شود ؛ چراکه به نظر در کشور ما هدف اول جذب سرمایه گذار و ارتقای 

وضعیت اقتصادی کشور نیست.
بنده  برای  امروز  که  آنچه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اقتصادی  فعال  این 
به عنوان عضوی کوچک از خانواده بسیار بزرگ فعاالن اقتصادی بخش 
که  است  آن  دارد،  اهمیت  اقتصادی  جنگ  سربازان  عنوان  به  خصوصی 
همه مسئوالن و مدیران کشور تمام توان خود را جهت ترویج و پرورش 
فرهنگ احترام به سرمایه گذار و تولیدکننده به کار گیرند و وزارت آموزش 
و پرورش را مکلف به پرورش اولی بر آموزش نسل توانمند و نیک اندیش 
نمایند. متعاقبا مدیران و کارشناسان نگاه خود را به سرمایه گذار و مناطق 
از سرمایه گذاران داخلی و خارجی حمایت  باز  با آغوش  و  داده  تغییر  آزاد 
تصمیمات خلق الساعه  با  اقتصاد،  دنیای  در  نابرابر  این جنگ  در  و  نمایند 
نکنند.  سالح  خلع  را  اقتصادی  فعاالن  مناطق،  خاص  قوانین  با  مغایر  و 
همه ما در صورت آنکه بتوانیم فرهنگ مثبت نگری و تکریم سرمایه گذار 
فعاالن  از  حمایت  بر  عالوه  می توانیم  نماییم ،  تقویت  کشور  داخل  در  را 
از  خارج  ایرانی  سرمایه گذاران  گسترده  حضور  زمینه  موجود،  اقتصادی 
هر  باشد  یادمان  نماییم.  هموار  را  خارجی  سرمایه گذاران  متعاقبا  و  کشور 
به  مسئوالن  اوال  که  یافت  تغییر  گونه  به  کشور  مدیریتی  شرایط  زمان 
دیدار سرمایه گذار رفتند و در گام دوم سرمایه گذاران برای حل مشکالت 
بدون مراجعه به مدیران و صرفا توسط کارمندان مشکالتشان حل گردید ، 
می توانیم بگوییم قطار جذب سرمایه گذار و حمایت از فعاالن اقتصادی در 

ریل صحیح قرار گرفته است.
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

واکاوی مشکالت و چالش های کنونی مناطق آزاد در گفت و گو با فعاالن اقتصادی:

فعالین اقتصادی مناطق آزاد گرفتار در بن بست تعارضات قانونی
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یادداشت: داریوش محمدی - مدیرعامل بیمه ایران معین

کرونا؛ ضرورت تغییر در مبانی نظری 
حاکم بر صنعت بیمه

این مدت همه  در  و  ویروس کووید19 می گذرد  پیدایش  از  حدود یک سال 
کشورها در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... از این ویروس 
تاثیر پذیرفته اند و تقریبا عرصه ای را نمی توان یافت که از تاثیر این ویروس در 

امان مانده باشد.
متعاقب تاثیرات اقتصادی این ویروس، صنعت بیمه نیز که از صنایع تاثیرپذیر از 
متغیرهای اقتصادی می باشد، دچار تغییر شده است. به طور مشخص در اقتصاد 
ایران، صنعت بیمه به طور هم زمان یا با تاخیر زمانی از سایر بخش های اقتصادی 
تاثیر می پذیرد. تحقیقات سندیکای بیمه گران ایران نشان می دهد در اقتصاد ما، 
بیشترین ارتباط صنعت بیمه با بخش های خدماتی، صنعتی و ساختمانی است که 
پیش بینی می شود هر سه بخش به واسطه افزایش نرخ بیکاری ناشی از کرونا، 
رکود تورمی کم سابقه ای را رقم زده و در نتیجه تاثیر عمیقی بر صنعت بیمه داشته 
باشند. همچنین پیش بینی می شود تعداد بیمه نامه های صادره با کاهش همراه 
باشد و نرخ رشد مجموع حق بیمه صنعت به کمترین مقدار خود در سال های 

گذشته برسد.
چه باید کرد؟ و سوال اساسی تر اینکه وظیفه صنعت بیمه در کاهش تاثیر ویروس 

منحوس کووید19 بر صنعت چیست؟
به عقیده نگارنده تاثیر ویروس آنچنان عمیق است که نیازمند تغییر در مبانی 
نظری حاکم بر کسب و  کار بیمه است. بدون ایجاد تغییری بنیادین و استراتژیک 
در مبانی نظری و  چارچوب فکری حاکم بر صنعت بیمه، هرگونه بازنگری یا تغییر 

رویکرد، مقطعی و فاقد تاثیرات استراتژیک و بنیادین خواهد بود .
به نظر می رسد قبل از تدوین و پیشنهاد هر نوع استراتژی در حوزه های مختلف 
اعم از فروش، مدیریت ریسک و کنترل خسارت ها، منابع انسانی، سرمایه گذاری، 
فناوری اطالعات و...، بازنگری در مفروضات و مؤلفه های حاکم بر کسب و کار 

پیش از پیدایش کرونا از ضروریات است.
چارچوب فکری مدیران، محققان و حتی سهامداران و مالکان شرکت های بیمه 
در دوران پساکرونا بایستی تغییری اساسی نسبت به قبل از آن داشته باشد و باید 
بپذیریم که مؤلفه های جدیدی بر کسب و کار بیمه حاکم شود. در این صورت 

است که می توان به نتایج تغییرات امیدوار بود .
همچنین قوانین و آیین نامه های حاکم و ناظر بر صنعت بیمه نیز بایستی متناسب 
با فضای پساکرونایی تغییرات بنیادین و اساسی داشته باشند. هر چند این مهم در 
ابتدا سخت و شاید امکان ناپذیر به نظر برسد، لیکن عدم توجه به این اصل اساسی 

و استراتژیک تبعات جبران ناپذیری را در بر خواهد داشت.
با تدوین چارچوب نظری یکسان و مورد توافق همه دست اندرکاران، مجموعه ای 
منسجم از مولفه ها، استانداردها، ضوابط و قوانین ایجاد می شود که به طور جامعی 
با شرایط و نیازهای کسب و  کار متاثر از کرونا سازگار خواهد بود. به همین منظور 
پیشنهاد می شود در قدم اول کارگروهی در سندیکای بیمه گران ایران تشکیل 
و نتایج آن به منظور اعمال تغییرات و تدوین استراتژی های پساکرونایی برای 

تصمیم گیران و ذی نفعان منتشر شود.
محوریت  با  صنعت  دست اندرکاران  تمامی  همراهی  و  همکاری  است  امید 
سندیکای بیمه گران ایران، رویکرد اساسی و مثبتی را برای تمامی ذینفعان به 
دنبال داشته باشد و تهدید ویروس تبدیل به فرصتی استراتژیک برای صنعت 

بیمه کشورمان شود.

در مناطق آزاد دو مدل پروژه عمرانی معموال 
مدل ها  این  تفکیک  که  درمی آید  اجرا  به 
و  معانی  شدن  نزدیک  برای  یکدیگر  از 
موضوعات مورد توافق بایسته می نماید تا از 
این طریق در مسیر تعریف وظایف معاونت 
فنی و زیربنایی به عنوان یک حوزه کاری 

مهم و بنیادی مناطق آزاد گام برداشت. 
نخست: پروژه های زیرساختی که شامل 
راه های ارتباطی )زمینی و هوایی و دریایی( 
و خدمات زیربنایی آب، برق، گاز، تلفن و 

اینترنت می باشد.
طرح های  عمرانی  پروژه های  دوم: 
و...  اقتصادی  خدمات  و  گردشگری 

می باشد.
در همین راستا، معاونت زیربنایی دبیرخانه 
ویژه  مناطق  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
و  اجرا  مدیریت،  سوی  به  باید  اقتصادی 
مناطق  در  زیرساختی  پروژه های  طراحی 

آزاد حرکت نماید.
بر این اساس، به عنوان پیش فرض باید 
اشاره کرد که به طور کلی با توجه به طرح 
جامع توسعه هر یک از مناطق آزاد، معاونت 
فنی و زیربنایی به طراحی زیر ساخت های 
الزم و یا توسعه زیرساخت های موجود در 
آن منطقه بپردازند؛ روشی که برای منطق 
آزاد مورد نظر دارای چندین مزیت می باشد.
صرف  که  انسانی  نیروی  از  بخشی   )1
این موضوع می گردد را می توان به منظور 
بهره برداری بهتر از زیرساخت های موجود 

مورد استفاده قرار دهد.
2( با عنایت به اینکه تامین مالی و تعیین 
پیمانکار و تنظیم قراردادها و نظارت عالیه 
از زیر ساخت ها به عهده دبیرخانه مناطق 
آزاد  مالی  منابع  می توان  می شود،  سپرده 
پروژه های  در  هزینه  عدم  قبل  از  شده 
در  را  منطقه،  سطح  در  سازمان  عمرانی 
مسیر افزایش امکانات و خدمات قابل ارائه 
جهت جذب و ماندگاری سرمایه گذاران در 

منطقه صرف کرد.

پروژه های  اینکه  دلیل  به  نیز  دبیرخانه 
عمرانی و زیرساختی تمام مناطق را برعهده 
می گیرد، می تواند جهت تامین منابع مالی و 
استفاده از پیمانکاران با توان باالتر ملی و 
بین المللی اقدام نماید و از هدررفت منابع 
به دلیل اینکه با اشراف و جامعیت به تمام 
جلوگیری  می نگرد،  کشور  آزاد  مناطق 
و  پیمانکار  انتخاب  بر  تمرکز  با  و  کرده 
از  دبیرخانه  فنی  معاونت  بیشتر  نظارت 
سوء استفاده های مالی و فسادهای احتمالی 
قراردادهای  برخی  در  است  ممکن  که 

منطقه ای ایجاد گردد، جلوگیری نماید.
در مورد پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی نیز نظارت عالیه بر روند 
و  فنی  نکات  رعایت  منظر  از  آن  اجرای 
برعهده  محیطی  زیست  شاخص های 

سازمان های مناطق آزاد قرار گیرد.
در مدل جدید ساختار مدیریتی و عملکردی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
اقتصادی، هم برای مناطق موجود و هم 
مناطق آزاد جدید می تواند راهگشا باشد، که 
در این راستا با تمرکز و تقویت معاونت فنی 
و زیربنایی دبیرخانه، در واقع زمینه افزایش 
سرعت توسعه مناطق آزاد فراهم می شود. 
اجرای  دستاوردهای  سایر  دیگر  سوی  از 
چنین الگوی مدیریتی را می توان از قرار 

ذیل عنوان کرد:
دولت  طریق  از  مالی  منابع  تامین   )1

صورت می گیرد.
دلیل  به  قوی تر  پیمانکاران  انتخاب   )2
اینکه توسعه چندین منطقه را می توان به 
بنابراین  و  سپرد  پیمانکاری  شرکت  یک 
دریافت های پیمانکار را به دلیل در اختیار 
مدیریت  همزمان  پیمان  چندین  داشتن 

نمود. 
3( انحرافات مالی وفنی در پروژه ها را به 

حداقل رساند.
4( افزایش نظارت بر عملکرد پیمانکاران 
مناطق  در  فنی  نیروهای  اینکه  علت  به 
جهت نظارت مستقیم استفاده می شود و 
جداسازی مجری و بهره بردار از یکدیگر؛ 
زیرا در مدل موجود و در حال اجرا در سطح 

بهره بردار  و  پروژه ها  مجری  آزاد،  مناطق 
یک سازمان می باشد؛ در حالی که در مدل 
جدید مجری و بهره بردار از یکدیگر منفک 
می شوند، بنابراین خود به خود از لحاظ فنی 

پروژه ها رشد می کنند.
آزاد  مناطق  زیربنایی  و  فنی  معاونت   )5
از  بهتر  بهره برداری  و  نظارت  سمت  به 
زیرساخت های موجود سوق داده می شوند، 
درگیر  دیگر  مناطق  از  بخش  این  زیرا 
پیمانکاران و توسعه نیستند و صرفا نظارت 
و بهره برداری از پروژه های زیربنایی را مورد 

توجه قرار می دهند.
طبق مدل موجود در دبیرخانه مناطق آزاد، 
به  آزاد  مناطق  سازمان های  از  یک  هر 
صورت مستقل از طریق معاونت زیربنایی 
و فنی بر روند اجرا و نظارت و تامین مالی 
پروژه های عمرانی منطقه خود نظارت و 
مدیریت می کنند و این در حالی است که با 
توجه به قرار داشتن کشور در تحریم های 
برای  پروژه ها  مالی  منابع  تامین  ظالمانه ، 
سازمان های مناطق آزاد، یکی از بزرگترین 
آزاد  مناطق  و  می شود  قلمداد  معضالت 
ریالی از بودجه عمومی و عمرانی کشور از 
محل منابع خزانه کشور در قالب پروژه های 
در  نمی برند.  هره  دولتب  سالیانه  تکلیفی 
نتیجه تامین منابع مالی موجب شده که 
مدیران عامل مناطق آزاد ظرف سه دهه 
و  فردی  توانایی  براساس  کدام  هر  اخیر، 
به  را  روش هایی  داشته اند،  که  ارتباطاتی 
هر  اینکه؛  توجه  جالب  نکته  و  برند  کار 
مدیرعاملی که زیرساخت های منطقه ای را 
بهبود بخشیده، در پیش برد سایر وظایف 
نیز  مناطق  قانون  براساس  آزاد  مناطق 

موفق بوده است.
در مدل جدید، از چارت مدیریتی دبیرخانه 
مناطق آزاد با ایجاد معاونت فنی و زیربنایی، 
می توان تعاریف جدیدی در روابط دبیرخانه 
سازمان های  با  آزاد  مناطق  شورایعالی 
مسئولیت  و  آورد  وجود  به  آزاد  مناطق 
پروژه های زیربنایی را می توان به صورت 
زیرا  داد،  انجام  فوق  معاونت  در  متمرکز 

موجب می گردد که:

به  را کاهش داد و  هزینه های پروژه   )1
بر  نظارت  قراردادها،  تنظیم  تمرکز  علت 
اجرا و تمرکز پرداخت؛ صورت وضعیت ها و 
تنظیم اولویت پروژه ها براساس منافع کل 

کشور اتفاق خواهد افتاد.
2( پاسخگو بودن در برابر مراکز نظارتی.

3( استفاده از نیروهای پیمانکاری قوی تر 
در سطح ملی و بین المللی به علت افزایش 

تعداد پیمان ها با تمرکز پروژه ها
و  ساختمان  ملی  مقررات  رعایت   )4
نکات زیست محیطی و ..بدون عالیق و 

تاثیرپذیرهای منطقه ای و محلی.
زیربنایی  و  فنی  معاونت  مدل  این  در 
دبیرخانه شورایعالی، به عنوان بازوی اجرایی 
به  آزاد  مناطق  سازمان های  مشورتی  و 
کمک آنها آمده و راه دسترسی سازمان های 
مناطق آزاد را به زیرساخت های الزم فراهم 

می کند.
سازمان های مناطق آزاد در این مدل صرفا 
افزایش  جهت  خود  اصلی  مسئولیت  به 
مناطق  در  تولید  و جهش  سرمایه گذاری 
آزاد و بهره برداری مناسب از زیرساخت ها 
می پردازند و در واقع تامین زیرساخت ها و 
تقویت آنها برعهده یک نهاد حاکمیتی ملی 

واگذار می شود.
باید تصریح کرد، خرید زمان و  پایان  در 
تمرکز بر امور مرتبط با جذب و نگاهداشت 
ارتقاء  طریق  از  موجود  سرمایه گذاران 
و  امکانات  خدمات،  به  تنوع بخشی  و 
عامل  سازمان های  سوی  از  تسهیالت 
مناطق آزاد قابل احصاء می شود و این مهم 
اوال ذهن  پیدا می کند که  اهمیت  زمانی 
با  مرتبط  پرچالش  حوزه های  از  مدیران 
پروژه های عمرانی و زیرساختی آزاد شده و 
فضای ذهنی و زمان کاری آنها از عملکرد 
بهتری در بخش های تخصصی برخوردار 
می شود و در عین حال در رقابت با مناطق 
آزاد کشورهای همسایه، از گوی رقابت در 
مسیر بهره گیری از مزیت های خود جای 
نمی مانند و امکان رقابت پذیری و تبدیل 
مزایای بالقوه به مزیت های رقابتی و نسبی 

پدید می آید.

الزامات راهبردی حوزه های فعالیت معاونت زیربنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

مدیریت، اجرا و طراحی پروژه های 
زیر ساختی در مناطق آزاد

یادداشت:
 هادی وزیری

 کارشناس مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد اروند

مدیره  هیات  رئیس  سوی  از  حکمی  با 
اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
امور  و  عمومی  روابط  مدیریت  »سرپرست 

بین الملل« این سازمان منصوب شد.
طی حکمی از سوی اسماعیل زمانی، »حیدر 
جدید  سرپرست  عنوان  به  دریس«  جعفر 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیریت 

سازمان منطقه آزاد اروند، منصوب گردید .
از  پیش  دریس  جعفر  است،  گفتنی 
ارتباطات  اداره  رئیس  عنوان  به  این 
و  تبلیغات  مسئول  کارشناس  رسانه،  و 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  انتشارات 
و  برنامه ریزی  کارشناس  همچنین  و 
آزاد  منطقه  سازمان  راهبردی  مطالعات 

بود. حال خدمت  در  اروند 
انتصاب،  این  از  پیش  است،  ذکر  به  الزم 
»سروش شریفی« به مدت چهار ماه عهده دار 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیریت 

سازمان منطقه آزاد اروند بود.

انتصاب سرپرست 
مدیریت روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان 

منطقه آزاد اروند

 با حکم مدیرعامل 
 سازمان منطقه آزاد اروند

 صورت پذیرفت:

 مدیر آموزش، توسعه
  و تعالی کسب و کارهای 

سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

سرمایه گذاری  و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند گفت: ظرف یک هفته 

گذشته ۶هزار تن کلینکر از طریق ناوگان خط 
ریلی وارد مرز تجاری شلمچه شد.

از  کلینکر  مقدار  این  افزود:  موسوی  سیدعلی 
طریق ناوگان ریلی وارد شرکت توسعه سیمان 

در مرز تجاری شلمچه تخلیه شد.
از  که  کلینکر  مقدار  این  داشت:  اظهار  وی 
کارخانه سیمان درود بارگیری شده است و برای 

صادرات به کشور عراق آماده شده است.
سرمایه گذاری  و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون 
توسعه  اروند گفت: شرکت  آزاد  سازمان منطقه 
سیمان در شلمچه یکی از شرکت های لجستیک 
فعال در منطقه آزاد اروند است و عالوه بر اینکه 
ورود کلینکر از طریق حمل و نقل ناوگان ریلی 
در آن امکان پذیر شد، در کنار آن سایر مصالح 
از  را  ساختمانی، مواد پتروشیمی و مواد معدنی 
استان های مختلف جهت صادرات کاال به کشور 

عراق امکان پذیر می کند.
موسوی بیان کرد: ظرفیت تخلیه و بارگیری این 

شرکت لجستیکی پنج هزار تن در روز است.
وی افزود: ۲۰درصد صادراتی که از مرز تجاری 
شرکت  در  آن  انبارش  می شود،  انجام  شلمچه 
لجستیک توسعه سیمان که زیرمجموعه شرکت 

شستا می باشد صورت می گیرد.
پایان  تا  می شود  پیش بینی  داشت:  اظهار  وی 
از  سیمان  کلینکر  تن  میلیون  سه  جاری  سال 

منطقه آزاد اروند به عراق صادر شود.
سرمایه گذاری  و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون 
سالیانه  ایران  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
مختلف  کشورهای  به  کلینکر  تن  ۱۲میلیون 
دنیا صادر می کند که از این میزان، کشور عراق 
به عنوان بزرگترین و نخستین شریک تجاری 
بزرگترین خریدار کلینکر ایران به شمار می رود.

موسوی افزود: منطقه آزاد اروند در هفت ماه گذشته 
بعد از بوشهر و بندر امام خمینی )ره( سومین منطقه 

به لحاظ صادرات کلینکر کشور بوده است.
وی اظهار داشت: امیدواریم منطقه آزاد اروند تا 
کننده  اولین صادر  عنوان  به  پایان سال جاری 
حاضر  حال  در  گیرد،  لقب  کشور  در  کلینکر 
این  طریق  از  کشور  کلینکر  ۳۰درصد صادرات 

منطقه صورت می گیرد.
سرمایه گذاری  و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون 
زمان  از  کرد:  بیان  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
افتتاح حمل و نقل کاالی فله به صورت ریلی 
در شلمچه ۶هزار تن سیمان درود بارگیری شد 
هکمتانه،  سیمان  یک،  آبی  سیمان  آینده  در  و 
اضافه خواهند شد  این ظرفیت  به  نیز  سوفیان 
سه  به  صادراتی  رقم  سال  پایان  در  بتوانیم  تا 

میلیون تن صادرات کلینکر برسیم.

ورود 6 هزار تن کلینکر به مرز بین المللی تجاری شلمچه 
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

و  کسب  تعالی  و  توسعه  آموزش،  مدیر 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند از توزیع 
بین  آموزشی  کمک  و  آموزشی  کیت های 

داد. منطقه، خبر  استثنایی  مدارس 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  الیاسی  علی 
تجهیز  تعمیر،  پروژه  اجرای  راستای  در 
منطقه؛  استثنایی  مدارس  توسعه  و 
آموزشی  کمک  و  آموزشی  کیت های 
و  مراکز  بین  دانش آموزان،  نیاز  مورد 
شهرستان های  استثنایی  ۱۰گانه  مدارس 

شد. توزیع  خرمشهر  و  آبادان 
۴۵۰نفر  حدود  را  دانش آموزان  این  وی، 
کیت ها  این  داشت:  اظهار  و  اعالم 
ابتدایی،  علوم  آموزشی  کیت های  شامل 
علوم  ابتدایی،  ریاضی  جانوری،  علوم 
و  بینه  هوش  فناوری،  و  کار  راهنمایی، 
وکسلر،  هوش  اختالالت،  آموزشی  کمک 
کتاب های  نگاره ها،  و  لوحه  بازی،  اتاق 

می شود. و...  اختالالت  تخصصی 
و  کسب  تعالی  و  توسعه  آموزش،  مدیر 
اروند، مرحله  کارهای سازمان منطقه آزاد 
استثنایی  مدارس  تعمیر  را  پروژه  این  بعد 
تعمیر  با  داریم  عنوان کرد و گفت: تالش 
کودکان  آموزشی  فضای  مدارس،  این 
استاندارد  و  ایمن  را  منطقه  استثنایی 
همچنان  که  بعدی  گام های  در  و  نموده 
مسائل  دیگر  به  داشت،  خواهد  ادامه 
ارتقاء  و  توانبخشی  نظیر  کودکان،  این 

بپردازیم. زندگی  مهارت های 

توزیع کیت های آموزشی 
و کمک آموزشی بین 
مدارس استثنایی اروند

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
آموزش  جامع  برنامه  تدوین  از  اروند  آزاد  منطقه 
گردشگری به جامعه و ارائه دهندگان خدمات مورد 

نیاز گردشگران، خبر داد.
در  طرح  این  اینکه  بیان  با  طمیمیان  قدرت اله 
آن  اول  مرحله  هم اکنون  و  بوده  تدوین  حال 
رفتن  باال  برای  کرد:  خاطرنشان  است،  آماده 
تمامی  و  جامعه  مردم  تخصصی  آگاهی  سطح 
به  نیاز  گردشگری،  حوزه  دست اندرکاران 

داریم. آموزش همه جانبه 
وی با تاکید بر اینکه تدوین این طرح اقدام بسیار 
گردشگری  کجا  هر  داشت:  اظهار  است،  مهمی 

بر  تاکید  دلیل  به  کرده  پیدا  توسعه  و  رشد 
نیروی  تربیت  و  توسعه  و  تخصصی  آموزش های 

انسانی و سرمایه های اجتماعی بوده است.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
آموزش  و  معرفی  کرد:  تصریح  اروند  آزاد  منطقه 
برای  که  ظرفیتی  و  جامعه  بر  گردشگری  تاثیر 
توسعه اقتصادی دارد، با ارائه آموزش در حوزه های 
مختلف امکان پذیر است. همچنین در این برنامه 
جامع مشخص گردیده است که چه گروه هایی، به 
چه میزان و در چه دوره هایی می بایست آموزش 

ببینند .
طمیمیان خاطرنشان کرد: این دوره های آموزشی 

نیاز  مورد  خدمات  ارائه دهندگان  شامل  ابتدا  در 
تاکسیرانی،  ناوگان  )اصناف،  نظیر  گردشگران 

کارکنان هتل ها و فرودگاه ها و...( خواهد شد و در 
مرحله بعد آموزش در مدارس را با تهیه کلیپ ها و 
محتوای آموزشی در دستورکار خواهیم داشت که 
در این خصوص با آموزش و پرورش صحبت شده 
و در گام سوم به تعداد آموزشگاه های گردشگری 
دانشگاه ها  در  گردشگری  نیاز  مورد  رشته های  و 

اضافه خواهد شد.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند در پایان اظهار داشت: در راستای 
خصوصا  دولتی،  کارشناسان  و  مدیران  طرح  این 
آنهایی که دست اندرکار حوزه گردشگری هستند، 

می بایست در دوره های مرتبط حضور یابند .

کارهای  و  کسب  تعالی  و  توسعه  آموزش،  مدیر 
شورای  نشست  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
سیاستگذاری هفته پژوهش و فناوری، گفت: هدف 
به  رسیدن  و  عالی  آموزش  مراکز  از  حمایت  ما 
اهداف آموزشی، علمی، مهارتی و تخصصی است.

تصمیم گیری  جلسه  آخرین  در  الیاسی  علی 
شورای سیاستگذاری هفته پژوهش منطقه که 
با حضور مسئوالن و نمایندگان مراکز آموزشی 
و سازمان های ذی ربط در سالن جلسات سازمان 
منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار داشت: کمک 
به بدنه اقتصاد برای دستیابی به اطالعات، علم 
کیفیت  بردن  باال  جهت  روز  پژوهش های  و 
تولیدات و ارتقاء کیفیت، نو آوری و دستیابی به 
تولیدات جدید به لحاظ حجم و کیفیت تنوع و 

دیگر خواص از دیگر اهداف این شورا است.
اقتصاد  سمت  به  باید  کرد:  تصریح  وی 

روی  بتواند  که  برویم  دانش محور  رقابت پذیر 
در  را  بهینه  حیات  توانایی  و  بایستد  خود  پای 
آبادان و خرمشهر  جامعه خصوصا در شهرهای 

شاهد باشیم.
با توجه به بحث و تبادل نظر میان حاضران و در 
پی نتیجه گیری نهایی به  منظور انسجام بیشتر 
الیاسی اظهار داشت: کلیه  در برگزاری مراسم، 
دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، ادارات آموزش 

تاکنون  که  صنعتی  شهرک های  و  پرورش  و 
ارائه  ستاد  این  به  را  خود  اجرایی  برنامه های 
نداده اند، می بایست برنامه های خود را به صورت 
و  توسعه کسب  و  آموزش  مدیریت  به  مکتوب 

کارها اعالم نمایند.
کارهای  و  کسب  تعالی  و  توسعه  آموزش،  مدیر 
اینکه کلیه  با اشاره به  اروند  آزاد  سازمان منطقه 
پژوهشگران  باید  شده،  ذکر  آموزشی  نهادهای 
و فناوران برگزیده خود را به کمیته علمی ستاد 
هفته  در  داشت:  اذعان  نمایند،  معرفی  برگزاری 
مبلغ  برگزیده  فناور  و  پژوهشگر  هر  به  پژوهش 
۱۰میلیون ریال به عنوان هدیه پرداخت خواهد شد.

الیاسی اظهار داشت: در این جلسه مقرر گردید 
برگزیده ای  فناوران  و  پژوهشگران  از  تجلیل 
عالی،  آموزش  و  آموزشی  مراکز  سوی  از  که 
صنعتی  شهرک های  و  ادارات  و  سازمان ها 

دانشگاه ها  توسط  ریالی  مبلغ  می شوند،  معرفی 
و  شود  تامین  صنعتی  شهرک های  شرکت  و 
سازمان منطقه آزاد اروند نیز به هر پژوهشگر و 

فناور برتر یک لوح تقدیر اهدا نماید.
مدیر آموزش، توسعه و تعالی کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد: مبلغ اهدایی 
پزشکی  علوم  دانشکده  پژوهشگران  از  تجلیل 
و  آموزش  ادارات  و  فرهنگیان  دانشگاه  آبادان، 
پرورش آبادان و خرمشهر توسط سازمان منطقه 

آزاد اروند پرداخت خواهد شد.
در  فناوری  و  پژوهش  هفته  است،  گفتنی 
با  هفته  یک  مدت  به  ۲۲آذرماه  از  سال ۱۳۹۹ 
جهش  خدمت  در  فناوری  و  »پژوهش  شعار 
رویداد  مهم ترین  که  می شود  برگزار  تولید« 
در سطح  و گسترده  رسمی  فناوری  و  پژوهش 

کشور است.

دبیرکل و رئیس کمیته پدافند غیرعامل منطقه 
آزاد اروند، به عنوان مدیر برتر در حوزه پدافند 
غیرعامل در بین وزارتخانه ها، سازمان ها و سایر 

مناطق آزاد کشور معرفی شد.
ریاست  به  غیرعامل  پدافند  ملی  نشست 
با  و  کشور  وزیر  فضلی«  رحمانی  »عبدالرضا 
حضور سردار »محمدحسین باقری« رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح و سردار »غالمرضا جاللی« 

برگزار  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
از مدیران و معاونین برتر وزارتخانه ها و  شد و 

سازمان ها تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم از »مهدی زارع« دبیرکل و رئیس 
کمیته پدافند غیرعامل منطقه آزاد اروند به عنوان 
مدیر برتر در زمینه تحقق اهداف و سیاست های 
مصون سازی  و  غیرعامل  پدافند  ابالغی 

زیرساخت های کشور در سال ۱۳۹۹ تقدیر شد.

مراسم،  این  حاشیه   در  زارع  است،  گفتنی 
تالش  های  مرهون  را  افتخار  این  به  دستیابی 
کارکنان و مدیران این سازمان و منطقه دانست 
شبانه روزی همکاران  و تالش  اهتمام  و گفت: 
و  زیرساخت ها  مصون سازی  سبب  گرانقدر، 
تهدیدات  برابر  در  منطقه  این  مهم  حوزه های 
خصمانه دشمن در شرایط اضطرار شد و باید به 

همه  این افراد خداقوت عرض کنم.

مدیر توسعه فرهنگی هنری سازمان منطقه آزاد 
محصول  رضا«  »ابن  سرود  گروه  گفت:  اروند 

استعدادیابی در منطقه آزاد اروند، است.
سرود  گروه  از  تقدیر  مراسم  در  بحرینی  حمید 
این  اینکه  به  اشاره  با  آبادان  رضا«  »ابن 
مدارس  تمام  بین  استعدادیابی  ماحصل  گروه 
شهرستان آبادان است، افزود: گروه سرود »ابن 
رضا« از بهمن ماه۱۳۹۷ با استعدادیابی از بین 
تمام دانش آموزان رده سنی ۱۰ تا ۱۶سال سطح 

شهرستان آبادان انتخاب شد.
همچنان  استعدادیابی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ادامه دارد، خاطرنشان کرد: تقریبا از هر مدرسه 
شهرستان دو تا سه دانش آموز برای حضور در 
گروه انتخاب شده اند و این استعدادیابی هر ماه 

انجام و عضو جدید وارد گروه می شود.
منطقه  سازمان  هنری  فرهنگی  توسعه  مدیر 
مدت  در  گروه  این  داشت:  اظهار  اروند  آزاد 
بزرگ  اجرای  چندین  داشته،  که  فعالیتی  زمان 
کشوری را در کارنامه خود دارد و با حضور در 
جشنواره های  و  تلویزیونی  مختلف  شبکه های 

مختلف توانست به خوبی خود را معرفی کند.
حمید بحرنی تصریح کرد: آخرین جشنواره ای که 
گروه سرود ابن رضا در آن شرکت کرد، جشنواره 
»مالک اشتر« استانی بود و جشنواره »ترنم الهی« 
معتبری  از دیگر جشنواره های  و »یاد شهیدان« 

است که در آن حضور داشته اند.
وی از برگزاری جشنواره »سردار آسمانی« طی 
جشنواره  این  گفت:  و  داد  خبر  آینده  روزهای 
کشوری به خاطر شیوع کرونا ویروس به شکل 

آنالین برگزار خواهد شد.
مدیر توسعه فرهنگی هنری سازمان منطقه آزاد 
اروند گروه سرود ابن رضا را جزء گروه های برتر 
فرهنگی،  معاونت  که  دانست  شده  شناخته  و 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه  آزاد اروند 
با حمایت از آن جهت توانمند شدنشان تالش 
آخرین  داشت:  اظهار  ادامه  در  و  کرده  بسیار 

به مناسبت هفته بسیج  این گروه که  نماهنگ 
آزاد  منطقه  سازمان  عمومی  روابط  با همکاری 
آبادان  اروند و معاونت فرهنگی مقاومت بسیج 
ساخته شد، »آتش به اختیار« نام دارد و آخرین 
در  دارند  تولید  و  تهیه  دست  در  که  نماهنگی 

وصف سردار شهید» قاسم سلیمانی« است.

تقدیر معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه  آزاد اروند 

از گروه سرود »ابن رضا«
با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری؛ 
مدیر توسعه فرهنگی هنری و مدیرکل فرهنگ 
همراهی  با  اروند  آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و 
معاون فرهنگی سپاه آبادان؛ ازگروه سرود »ابن 

رضا« تقدیر شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد اروند در مراسم تقدیر از گروه سرود 
»ابن رضا« آبادان گفت: بیان ارزش های نظام 
در قالب سرود و فعالیت های هنری، برای عموم 

ملموس تر است.
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  طمیمیان  قدرت اله 
دست اندرکاران این گروه سرود جوان، اظهار داشت: 

حضور چنین هنرمندانی در منطقه باعث افتخار 
است؛ چراکه بیان ارزش های نظام در قالب سرود 

و فعالیت های هنری برای عموم ملموس تر است.
وی خاطرنشان کرد: خرسندیم گروهی که کار 
خود را از مساجد آغاز کرده اند، توانسته اند تا این 

سطح رشد و ارتقاء یابند.
را  هنری  گروه های  کلیه  از  حمایت  طمیمیان، 
افزود:  و  کرد  عنوان  معاونت  این  ذاتی  وظیفه 
شایستگی  و  جایگاه  به  گروه  این  اینکه  برای 
حقیقی خود برسد، باید به عنوان حامی در حد 

بضاعت خویش در کنار آنها بایستیم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
آثار  که  مهم  این  بر  تاکید  با  اروند  آزاد  منطقه 
خون شهدا هرگز از بین نمی رود، خاطرنشان کرد: 
امیدوارم گروه سرود »ابن رضا« با ارائه اثری فاخر 
به یاد سردار شهید »سپهبد قاسم سلیمانی«، مکتب 
این بزرگ مرد انقالب را زنده نگاه دارد؛ زیرا خون 
شهدا هرگز از بین نمی رود و آثارش تا همیشه در 

فرهنگ کشور باقی خواند ماند.
گفتنی است، در پایان این مراسم با اهداء لوح 
از گروه سرود »ابن رضا آبادان« تقدیر به عمل 

آمد.

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

در آخرین نشست شورای سیاستگذاری هفته پژوهش و فناوری اروند تاکید شد:

در نشست ملی پدافند غیرعامل کشور صورت پذیرفت:

مدیر توسعه فرهنگی هنری سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد:

تدوین طرح جامع آموزش گردشگری به جامعه و دست اندرکاران حوزه گردشگری

ضرورت حرکت به سمت اقتصاد رقابت پذیر دانش محور

انتخاب دبیرکل پدافند غیرعامل منطقه آزاد اروند به عنوان مدیر برتر

گروه سرود »ابن رضا« ماحصل استعدادیابی در منطقه آزاد اروند

7 ارونددوشنبه 17 آذر ماه 1399 - 7  دسامبر 2020 - شماره  109



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

زیر نظر: شورای سردبیری

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پالک 64 ، واحد 5
تلفن: 88841648                          فکس: 88814733

چاپ: گل آذین - 66791369                 بازرگانی و توزیع: موسسه آزاد کهن قشم www.freezonesnews.com
دوشنبه 17 آذر ماه 1399 - 7  دسامبر 2020 - شماره  109 8

قشم

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از برخی بخشنامه ها و قوانین دست و  آزاد قشم 
میزان  و  گمرک  مالیات،  پیرامون  مسائل  پاگیر، 
مشکالت  مهم ترین  عنوان  به   اختیارات  حوزه  و 
آزاد  مناطق  قانونی  ماموریت های  انجام  جهت 

کشور نام برد.
و  رئیس  نایب  با  نشست  در  مومنی  حمیدرضا 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اسالمی و معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه 
در  که  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  رشد  بین المللی  مرکز 
گمرکی،  خاص  قوانین  مالیاتی،  معافیت های 
ازجمله  خارجی  اتباع  کار  قوانین  و  ویزا  اخذ 
مناطق  برای  آنها  پیش بینی  با  که  است  مواردی 
نیازهای  از  توجهی  قابل   بخش  می توان  آزاد 

اقتصادی کشور را نیز برطرف کرد.
ایجاد زیرساخت های  وی، مشکالت موجود جهت 
اقتصادی  فعالیت  و  سرمایه گذاری  برای  نیاز  مورد 
آزاد دانست  ازجمله مهم ترین مشکالت مناطق  را 
و افزود: با مشخص شدن تکالیف و ماموریت های 
مناطق آزاد، باید زیرساخت های الزم برای حرکت 
به  سوی عملی کردن اهداف پیش بینی  شده، تامین 

شود.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
در  )به  جز کیش(  آزاد کشور  مناطق  تصریح کرد: 
نبود زیرساخت های الزم تاسیس شدند و نبود این 
زیرساخت ها بدون هیچ پشتوانه علمی، برنامه ای و 
کشورهای  آزاد  مناطق  با  رقابت  امکان  عملیاتی، 

همجوار را دشوار می کند.
از  انتظارات  می توان  زمانی  تنها  مومنی؛  گفته  به 
یک منطقه آزاد را در سطح دیگر مناطق آزاد جهان 
و حتی کشورهای همسایه مقایسه کرد که شرایطی 

مشابه باشد.
تمامی  وجود  با  و  حال  این   با  کرد:  بیان  وی 
قشم  آزاد  منطقه  توسعه ای  پروژه های  مسائل، 
و  آماری  داده های  بر اساس  و  نشده  متوقف 
در  مشکالت،  همه  به  توجه  با  و  عملکردی 
تغییرات  قوانین،  امکانات،  زیرساخت ها،  وضعیت 
و  کشور  وضعیت  همچنین  و  مدیریت ها  مداوم 

اول هستیم. تحریم ها، شاگرد 
افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مقام  عالی ترین 
تا صادرات  کرد  ایجاد  آزاد  مناطق  در  روندی  باید 
از واردات بیشتر شود؛ اما هم اکنون ماموریت هایی 
دارای  که  شده  محول  کشور  آزاد  مناطق  اکثر  به 

ایرادات بسیار است.

عملکرد موفق مناطق آزاد نسبت به 
دستگاه های اجرایی

بودجه  بدون  اختیارات  تفویض  از  انتقاد  با  مومنی 
صورتی  در  اختیار  تفویض  گفت:  آزاد  مناطق  به 
برای بهبود شرایط مناطق آزاد سودمند است که در 
کنار این تفویض، بودجه هم در اختیار قرار بگیرد؛ 
حال  آنکه عمال در حوزه تفویض اختیار، یا ادارات 
واگذاری  یا  و  شده  واگذار  آزاد  منطقه  به  هزینه بر 
بوده  بودجه  اختصاص  بدون  ادارات  آن  اختیارات 

است.
خاطرنشان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
که  امکاناتی  و  مزایا  از  یک  هیچ   بدون  اگر  کرد: 
با  را  آزاد  مناطق  نشد،  عملی  و  می شد  داده  باید 
کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دیگر نقاط جهان 
امکانات  با  اگر  اما  نبوده ایم؛  موفق  کنیم،  مقایسه 
به  باشیم،  داشته  قیاسی  کشور  داخل  با  موجود 
موفق  بسیار  آزاد  مناطق  که  درمی یابیم   راحتی 

بوده اند.
با  مقایسه  در  آزاد  مناطق  اینکه  بیان  با  وی 
دستگاه های اجرایی موفق عمل کرده اند، تصریح 
کرد: به  عنوان  مثال در استان هرمزگان 2منطقه 
پروژه های  و  دارد  وجود  کیش  و  قشم  آزاد 
با  هرمزگان  کل  به   نسبت  مناطق  این  عمرانی 
بودجه  مجموع  است.  توجه  قابل   16شهرستان 
هزار  با  برابر  در سال1400  هرمزگان  استانداری 
و 100میلیارد تومان است، در حالی  که این رقم 
در قشم و کیش بیش از یک هزار و 400میلیارد 

می باشد. تومان 

با منابع ناپایدار نمی توان فعالیت پایدار 
انجام داد

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
کشور  آزاد  مناطق  توفیق  عدم  دالیل  ادامه  در 
را در بخش های گوناگون ارزیابی کرد و گفت: 
رسمیت  به  را  آزاد  مناطق  حاکمیت،  باید  ابتدا 
مالی  منابع  دولت  آن،  پذیرش  با  و  بشناسد 
با  چراکه  دهد؛  قرار  مناطق  این  اختیار  در  را 
اداره  را  مناطق  این  نمی توان  زمین  فروش 
تمام  ناپایدار  منابع  این  باالخره  روزی  و  کرد 

شد. خواهد 
کار  نمی توان  ناپایدار  درآمد  با  نمود:  تصریح  وی 
پایدار انجام داد و برای تامین منابع پایدار باید فکر 
اساسی کرد و سازمان منطقه آزاد قشم در پنج سال 
مهم  طرح های  در  زمین،  فروش  جای  به   گذشته 
فعالیت های  سهامدار  زمین،  واگذاری  با  صنعتی 
اثرات آن  آینده  اقتصادی شده است که در  کالن 

مشخص خواهد شد.
مومنی ادامه داد: سیاست سازمان منطقه آزاد قشم 
مشارکت  غالب  در  زمین  واگذاری  حاضر  حال  در 

در طرح های مهم اقتصادی است که به نفع آینده 
سازمان می باشد، اما قوانین ناپایدار در همه زمینه ها 

مشکل آفرین است.

 قانون مصوب مجلس
 نقشه راه مناطق آزاد 

کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دیگری  مجموعه  به  را  آزاد  مناطق  بود  قرار  اگر 
شورایعالی  دبیرخانه  اینکه  به  جای  دهند،  انتقال 
اقتصاد و دارایی منتقل  به وزارت  را  آزاد  مناطق 
بودجه  و  برنامه  سازمان  زیرمجموعه  باید  کنند، 

می گرفت. قرار 
مجموعه  از  آزاد  مناطق  دبیرخانه  داد:  ادامه  وی 
شده  منتقل   دارایی  وزارت  مجموعه  به  دولت 
ریاست  نظر  زیر  کماکان  آزاد  مناطق  اما  است، 
قانون،  یک  با  حقیقت  در  و  هستند  جمهوری 
دیگر  بخش  از  را  مجموعه  یک  بدنه  از  بخشی 

آن جدا کرده اند.
دبیرخانه  اینکه  به  توجه  با  گفت:  مومنی 
واگذار  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  به  شورایعالی 
دولتی  اعتبارات  سهم  از  وزارتخانه  این  و  شده 
پرداخت سهم  ادامه  برای  دلیلی  برخوردار  است، 
به  آزاد  مناطق  سازمان  درآمد  1.5درصدی 
این  در  باید  قانونگذار  و  ندارد  وجود  دبیرخانه 

کند. تکلیف  تعیین  زمینه 

ارتباط مستمر سازمان منطقه آزاد قشم با 
سازمان بازرسی

کرد:  تاکید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اتهام فرار مالیاتی به این سازمان درست نیست و 
سازمان بازرسی می تواند به  صورت برخط اسناد این 
راه اندازی  با  کند.  بررسی  لحظه  هر  در  را  منطقه 
امضای الکترونیک، تمام اسناد این سازمان توسط 
سازمان  اختیار  در  لحظه ای  به  صورت  و  سامانه 

بازرسی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: با چنین رویکردی که سازمان منطقه 
آزاد قشم به  سوی شفاف سازی پیش می رود، طرح 
مسائلی مانند فرار مالیاتی و یا قاچاق کاال در این 
جزیره جای سوال اساسی دارد. فقط یک مورد فرار 
با  نیز  مورد  آن  که  شناسایی شد  قشم  در  مالیاتی 

همکاری نهادهای امنیتی برطرف گردید.
مناطق  به  واردات  که  آنجا  از  کرد:  بیان  مومنی 
کاال  قاچاق  بنابراین  است،  محدودیت  بدون  آزاد 
آزاد معنا ندارد. قاچاق کاال به سرزمین  به مناطق 
اصلی نیز به مناطق آزاد ارتباطی ندارد و این مناطق 
طبق قانون در قبال قاچاق کاال به سرزمین اصلی 
از  حوزه  این  به  مربوط  مسئوالن  نیست.  مسئول 
قبیل گمرک و نیروی انتظامی در کشور وجود دارند 
مبارزه  قاچاق  با  خود  وظایف  راستای  در  باید  که 

کنند.

 توسعه جامعه محلی بر دوش 
سازمان منطقه آزاد قشم

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
مانند  آزاد  مناطق  برخی  اینکه  ضمن  کرد:  بیان 
توسعه  و  گرفته اند  قرار  شهری  محیط  در  قشم 
قرار  آزاد  منطقه  دوش  بر  نیز  محلی  جامعه 
تهیه  خود  برای  ساختاری  باید  تنها  نه   ما  دارد. 
ایجاد  سرمایه گذار  جذب  برای  زیرساخت هایی  و 
کنیم تا بتوانیم ماموریتمان را انجام بدهیم، بلکه 
مسئولیت توسعه جامعه محلی هم به منطقه آزاد 

سپرده شده است.
وزارتخانه ها  قانون،  طبق  همچنین  داد:  ادامه  وی 
در  این  و  کنند  اختیار  تفویض  آزاد  مناطق  به  باید 
حالی است که دستگاه هایی که موردنیاز مناطق آزاد 
است مانند وزارت صمت و مالیات و دارایی تفویض 
اختیار نمی کنند. ضمن اینکه تفویض اختیار برخی 
راستای  در  پرورش  آموزش  و  مانند  وزارتخانه ها 
ماموریت های منطقه آزاد قشم نیست و مشکلی از 

ما را حل نمی کند.

حذف برخی مزیت ها از مناطق آزاد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: از سوی 
از  دیگر نه  تنها زیرساخت های الزم برای حمایت 
با تصویب برخی  نیامد، بلکه  مناطق آزاد به وجود 
قوانین و مصوبات، راه های تامین بودجه مناطق آزاد 

نیز تنگ تر شد. منطقه آزاد قشم بودجه خود را از 
طریق حق گمرک، حق معافیت مالیاتی و فروش 

زمین تامین می کرد.
مومنی اظهار کرد: مزایای مناطق آزاد از آن گرفته 
 شده است؛ به  عنوان  مثال بحث معافیت مالیاتی به 
 نوعی حذف و گمرک نیز محدود شد. همچنین با 
توجه به اینکه امروز در تمام فرودگاه ها ویزا صادر 
می شود، دیگر الزم نداشتن ویزا برای مناطق آزاد 

نیز مزیت محسوب نمی شود.
وی ادامه داد: حدود ۸ماه ورود کاالهای گروه چهار 
)شامل البسه و پوشاک( ممنوع بود و این در حالی 
است که بودجه منطقه آزاد براساس این عوارض و 
درآمدها پیش بینی  شده بود. فقط فروش زمین برای 
تامین بودجه سازمان منطقه آزاد قشم باقی  مانده 
که با آن نیز نمی توان ماموریت های بزرگ منطقه 

آزاد قشم را محقق کرد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
۳00کیلومتر  حدود  قشم  آزاد  منطقه  کرد:  اذعان 
سند  دارای  آن  از  60درصد  که  دارد  وسعت 
منطقه  وسعت  از  40درصد  فقط  است.  مالکیت 
جهت  واگذاری  یا  قابل  فروش  قشم  آزاد 
در  که  است  حالی  در  این  و  طرح هاست  اجرای 
کنیم.  واگذار  زمین  نمی توانیم  هم  ویژه  منطقه 
دارد  ماموریت  قشم  آزاد  منطقه  این  حال  با 
و  داخلی  سرمایه گذاری  جذب  راستای  در  که 
تولید  منطقه ای،  توسعه  اشتغال،  ایجاد  خارجی، 
تکنولوژی  و  فنی  دانش  انتقال  و  صادرات محور 

کند. فعالیت 

نگاه های غلط به مناطق آزاد
مومنی اظهار داشت: در سالیان گذشته به  رغم عمر 
نسبتا قابل  توجه مناطق آزاد، هنوز مشخص نیست 
ما مجری هستیم یا سیاستگذار؛ در واقع ما همه کاره 
و هیچ  کاره ایم که این موضوع در نحوه عملکرد و 

رویکردهای ما تاثیر بسزایی گذاشته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از نرخ بیکاری 
آزاد قشم گفت و  پنج و یک دهم درصدی منطقه 
پروژه  و  کارخانه  چندین  از  بهره برداری  با  افزود: 
عمرانی در دهه فجر، امیدواریم تا پایان دولت، این 

نرخ به چهار و هشت دهم درصد برسد.
قاچاقچی،  چون  عباراتی  بیان  مسئول،  مقام  این 
ازجمله  را  مالیاتی  فرار  برای  منابعی  و  وارداتچی 
افزود:  و  خواند  مناطق  این  به  اشتباه  نگاه های 
با قاچاق جزء وظایف ما نیست و نیروهای  مبارزه 
انتظامی وظیفه مبارزه با این گونه اقدامات را دارند؛ 
ضمن اینکه مناطق آزاد، ابزار برخورد با قاچاق کاال 

را هم ندارند.
وی ادامه داد: در حالی به ما وارداتچی گفته می شود 
که عمال با این وضع قوانین و مقررات و نبود مزیت 
اقتصادی، اصال امکان تولید و صادرات آنگونه که 
باید و شاید مهیا نیست؛ همچنین وضعیت کشور، 
تحریم های بانکی و غیره، دست مناطق آزاد را در 

این باب بیش  از پیش بسته است.
هم   از  را  آزاد  مناطق  در  گمرک  وضعیت  مومنی، 
و  خواند  مناطق  این  مناسب  رویه  فاقد  و  پاشیده 
و  اهداف  به  نیل  برای  فشار  این  همه  افزود: 
است که هیچ   حالی  در  آزاد  مناطق  ماموریت های 
دیپلماسی  حتی  و  اختیارات  قانونی،  ابزار  از  یک 
نداده  آزاد  مناطق  به  را  امکان  این  عمال  خارجی 

است.
عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم افزود: دو 
ماه است که برق جزیره را خودمان تامین می کنیم 
اما برای صادرات برق، عمال هم  دست و پای ما 
بسته  قانونی  لحاظ  از  بخش  این  به  کمک  برای 
 است، ضمن اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی به 
پیش،  سال  تا  برق  مگاوات  یک  حتی  نبود  خاطر 
کنند؛  سرمایه گذاری  جزیره  این  در  نمی توانستند 
حال  آنکه تا شش ماه آینده توان تولید برق قشم به 
هزار و ۳16مگاوات خواهد رسید و قشم صادرکننده 

برق خواهد بود.
مومنی، افزایش ظرفیت تخت مهمان پذیر و هتل ها 
از 2۸۹0 به 10هزار تخت و ارتقای کیفی آن را از 
نکات بارز قشم در این پنج سال برشمرد و اضافه 
کرد که تا پایان دولت، این تعداد به 1۳هزار تخت 
خواهد رسید که از لحاظ کمیت، کیش را پشت سر 

خواهد گذاشت.

وی تاکید کرد: در برخی بخش ها در این پنج سال 
یا  دو  بخش هایی  در  و  سال ها  تمامی  اندازه  به  
تداخل  اما  است؛  انجام  شده  اقدامات  برابر  چندین 
وظایف مانع از این شده بتوانیم به  طور کامل کار 

خودمان را انجام دهیم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
سازمان  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  آزاد 
به  شفاف سازی،  به  منظور  قشم  آزاد  منطقه 
که  است  کشور  اجرایی  دستگاه  تنها   عنوان 
را  سازمان  اطالعات  بر  برخط  دسترسی  اجازه 
بر اصناف و حقوق و  با وضع مالیات  داده است. 
مزایای کارکنان، نمی توان انتظار چندانی داشت؛ 
بسیار  آزاد  مناطق  در  زندگی  هزینه  چراکه 
سنگین تر از نقاط دیگر است و اینگونه نمی توان 

پرچم کشور را باال برد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی:

تسهیل گری در حوزه مالیاتی فعاالن 
مناطق آزاد در دستورکار مجلس

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  
کمیسیون  در  مجلس  نمایندگان  گفت:  اسالمی 
مشکالت  حل  و  موانع  رفع  پیگیر  اقتصادی 
آزاد  مناطق  در  فعالیت  تسهیل  هدف  با  موجود 

هستند. کشور 
هیات  رئیس  با  دیدار  در  خاندوزی  سیداحسان 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
اظهار داشت: در صورتی  که فعالیت ها در مناطق 
اقتصاد  برای  ضرری  که  باشد  گونه ای  به   آزاد 
تا  می توان  20سال  جای  به   باشد،  نداشته  ملی 
۳5سال و بیشتر از آن برای مناطق آزاد معافیت 

کرد. منظور  مالیاتی 
وی با اعالم اینکه جانمایی مناطق آزاد کشور خوب 
این  داخلی  طراحی  متاسفانه  افزود:  است،  بوده 
مالیات  و  نظیر حوزه گمرکی  با مشکالتی  مناطق 
همراه است و مناطق آزاد باید به گونه ای می بود که 
تداخلی با حیات شهری مردم پیدا نمی کرد و تنها 
دغدغه مدیران این مناطق هم به حوزه اقتصادی 

معطوف می شد.
در  یازدهم  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
دقیقی  داخلی  طراحی  اگر  کرد:  تصریح  ادامه 
می گرفت،  صورت  کشور  آزاد  مناطق  اداره  برای 
بدبینی های موجود نسبت به این مناطق نیز در بین 

مردم ایجاد نمی شد.
خاندوزی با بیان اینکه یکی از آسیب شناسی های 
این دوره مجلس به شرایط کنونی برخی مناطق 
متصل  روستایی  و  شهری  گستره  به  که  آزاد 
می کنیم  تالش  داد:  ادامه  می شود،  مربوط  است 
ایجاد  قانون  این  پس  از  که  آزادی  مناطق 
از حداکثر معافیت ها  بتوانند  آنکه  برای  می شوند، 
در یک محدوده  باشند،  برخوردار  ویژه  و شرایط 
و  شهری  حیات  با  تداخل  بدون  و  محصور 

کنند. فعالیت  روستایی 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  
حوزه  در  کرد:  تاکید  پایان  در  اسالمی  شورای 
مناطق  فعاالن  برای  تسهیل  دنبال  به  مالیاتی، 
نظیر  پیشنهاد هایی  بررسی  از  و  هستیم  آزاد 
بر  مبنی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  پیشنهاد 
سازمان  در  آزاد  مناطق  مالیات  معاونت  ایجاد 

می کنیم. استقبال  مالیاتی 

 عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی:

اقدامات زیرساختی و عمرانی قشم با 
دهه گذشته قابل قیاس نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
از  گرفته  صورت  میدانی  بازدیدهای  گفت: 
منطقه  زیربنایی  و  و طرح های عمرانی  پروژه های 
آزاد قشم نشان داد که وضعیت قشم با دهه گذشته 

قابل مقایسه نیست.
و  مدیره  هیات  رئیس  با  جلسه  در  توانگر  مجتبی 
از  جمعی  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
معاونین و مدیران این سازمان، اظهار داشت: برخی 
از مشکالتی که امروز در وضعیت مناطق آزاد ایجاد 

شده است، ناشی از خالء قانونی است.
مجلس  تخصصی  کمسیون های  داد:  ادامه  وی 
مقتضی  اقدام  و  دریافت  آماده  اسالمی  شورای 
هستند تا مناطق آزاد همچنان با مدیریت مطلوب 
پیدا  ادامه  مناطق  این  توسعه  مسیر  و  شوند  اداره 

کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تصریح 
شفافیت،  ایجاد  زمینه  در  خوبی  اقدامات  کرد: 
در  فرآیندها  اجرای  تسریع  و  بروکراسی  کاهش 
منطقه آزاد قشم اجرایی شده است که توجه به این 

موضوع مهم جای قدردانی دارد.
مومنی  حمیدرضا  دیدار  جلسه  در  است،  گفتنی 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مجتبی  و  خاندوزی  احسان  آقایان  و  قشم  آزاد 
کمیسیون  عضو  و  اول  رئیس  نایب  توانگر 
حسین  و  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
دبیرخانه  مجلس  امور  و  حقوقی  معاون  گروسی 
جمعی  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
ارائه  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  از 
گزارش از عملکرد و موانع موجود در مسیر ارائه 

پرداختند. این منطقه  خدمات در 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:اخبار منطقه آزاد قشم

شفافیت، سرلوحه فعالیت های سازمان منطقه آزاد قشم
انتفاع نسل های آینده 
از فعالیت های عمرانی 

منطقه آزاد قشم

عضو هیات فتوای اهل سنت جنوب کشور 
 در دیدار با مدیرعامل سازمان

 منطقه آزاد قشم بیان کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در دیدار صمیمی با شیخ محمدعلی امینی عضو هیات 
فتوای اهل سنت جنوب کشور به همراه هیاتی از معتمدین 
حوزه های  در  سازمان  این  اقدامات  از  گزارشی  قشم، 
مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه کرد.
حمیدرضا مومنی در این دیدار اظهار داشت: حرکت در 
مسیر ایجاد توسعه متوازن و پایدار در تمامی عرصه ها 
و افزایش کیفیت زندگی ساکنان تمام نقاط جزیره قشم، 

از مهم ترین برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم است.
اقتصادی و سیاسی در  از نظر  امروز  اینکه  بیان  با  وی 
شرایط حساسی هستیم، ادامه داد: تغییر رویکرد با هدف 
برقراری ارتباط نزدیک با جامعه محلی و بدنه اجتماعی در 
جزیره قشم یکی از برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم 
بوده است که خوشبختانه در این زمینه تا اندازه زیادی 

موفق عمل کرده ایم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: ارائه 
خدمات عمرانی به تمامی روستاهای جزیره کار دشواری است، 
با این حال برنامه ریزی خوبی در زمینه فعالیت های عمرانی، 
زیربنایی و توسعه روستایی صورت گرفته؛ البته کارهای انجام 
شده بدون اشکال نیست، اما با وجود مسائل و مشکالت 

مختلف، عملکرد خوبی انجام شده است.
مومنی با اشاره به برخی دستورالعمل ها که برای فعالیت های 
اقتصادی و تجاری در منطقه آزاد قشم ایجاد مشکالت 
کرده، تصریح کرد: رایزنی و مذاکرات مختلفی برای حل 
مشکل بازرگانان فعال در منطقه آزاد قشم انجام شده است؛ 
و  شده  ارائه  موضوع  این  برای  هم  متعددی  راهکارهای 

امیدواریم که این مشکالت با سرعت بیشتری حل شود.
به گفته وی، با وجود تمام دشواری ها، تزریق اعتماد و 
امید به جامعه مهم ترین اولویت و هدف فعالیت های امروز 

سازمان منطقه آزاد قشم است.
مومنی در ادامه با بیان اینکه جزیره قشم از ویژگی های 
خاصی نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار است، تاکید 
اسالمی  امت  بین  در  همدلی  و  وحدت  حفظ  با  کرد: 
اهداف  به  دستیابی  برای  بیشتری  انرژی  با  می توانیم 
برنامه ریزی شده جهت توسعه متوازن و پایدار در تمامی 

نقاط جزیره فعالیت کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان نمود: مطالبه گری شهروندان و نخبگان با 
رعایت انصاف و اخالق نقش بسیاری در توسعه و پیشرفت 
جامعه در ابعاد گوناگون دارد و سازمان منطقه آزاد قشم نیز در 
عمل نشان داده که ایجاد شفافیت و پاسخگویی را سرلوحه 

حرکت خود در مسیر کارآمدی و قانونمندی قرار داده است.

عضو هیات فتوای اهل سنت جنوب کشور:
اقدامات صورت گرفته در جزیره قشم 

شایسته تقدیر است
فتوای  هیات  عضو  امینی  محمدعلی  شیخ  همچنین، 
کرد:  بیان  جلسه  این  در  نیز  کشور  جنوب  سنت  اهل 
پیشرفت های خوبی در حوزه های عمرانی در سطح جزیره 
قشم به ویژه در حوزه راه های روستایی و ایجاد توسعه 
متوازن در سال های اخیر انجام شده و اقدامات صورت 

گرفته شایسته تقدیر است.
وی ادامه داد: در دوره مدیریت مهندس مومنی در سازمان 
منطقه آزاد قشم، اقدامات خوبی در تمامی زمینه های عمرانی، 
اقتصادی، اجتماعی، گردشگری و... انجام شده است که اثرات 

آن برای نسل های آینده نیز باقی خواهد ماند.
عضو هیات فتوای اهل سنت جنوب کشور با بیان اینکه مردم 
قشم قدردان زحمت های کشیده شده هستند، تصریح کرد: 
فعالیت های انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم به 
خوبی برای ساکنان نقاط مختلف جزیره قابل احساس است 
و با اطالع رسانی دقیق و بیشتر می توان آگاهی مردم را درباره 

فعالیت های عظیم انجام شده افزایش داد.
شیخ امینی افزود: برخی سختگیری ها و دستورالعمل ها طی 
ماه های گذشته دشواری هایی در مسیر فعالیت بازرگانان و تجار 
قشم ایجاد کرده که خوشبختانه مسئوالن منطقه آزاد قشم با 
درایت و رایزنی های خود، موجب گشایش هایی در این زمینه 

شده اند که قابل تقدیر است.
قشم  جزیره  آبادانی  و  پیشرفت  به  مردم  کرد:  بیان  وی 
عالقه مند هستند و می خواهند خود آنان نیز بتوانند با استفاده از 

امکانات خدادادی، در مسیر توسعه جزیره قدم بردارند.
عضو هیات فتوای اهل سنت جنوب کشور خاطرنشان 
کرد: اگر با شفافیت و صادقانه فعالیت های صورت گرفته 
در منطقه آزاد قشم، اهداف و برنامه ها با جزئیات کامل در 
اختیار مردم قرار گیرد و مردم بدانند این فعالیت ها برای 
ایجاد توسعه، اشتغال زایی و رونق جزیره است، قطعا از آن 

استقبال خواهند کرد.
گفتنی است، دیدار حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و شیخ محمدعلی 
امینی امام جمعه اهل سنت قشم و عضو هیات فتوای 
اهل سنت جنوب کشور با حضور هیاتی از معتمدین جزیره 
قشم برگزار شد و حاضرین در این جلسه با بیان نقطه 

نظرات خود، پیشنهاداتی  را مطرح کردند.
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