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سرمقاله

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

 طرح اصالح قانون مناطق آزاد
بایسته ای از سوی فعالین اقتصادی و سازمان های عامل

برای نیل به چرایی اصالح قانون مناطق آزاد در این برهه زمانی، باید به دوره زمانی طرح و 
تصویب قانون فعلی که در سال 1372در قالب 26ماده اولیه به تصویب مجلس وقت رسید، 
توجه داشت. طرح اولیه تصویب ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سال 1368 و در دوره 
سوم مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید؛ مجلسی که به دلیل رحلت امام خمینی )ره( 
و انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان رهبر، دو رهبر را تجربه کرد و همین موضوع را به 

توالی در ریاست جمهوری و ریاست مجلس پشت سر گذاشت. 
از جناح فکری  گفتمانی اش  آن فضای  تبع  به  و  اعضا  غالب  از عجایب مجلسی که وجه 
چپ بود، تصویب تبصره های 19 و 20 برنامه اول توسعه بود. این نکته زمانی بغرنج می شود 
که توجه داشته باشیم که نمایندگان آن دوره در راهکارهای اقتصادی تحت تاثیر نظرات 
که  آزاد  مناطق  اقتصادی چون  الگوهای  و  بوده  سیاسی سوسیالیستی  اقتصاد  مدل های  و 
برآمده از اقتصادهای بازار آزاد، حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاری و کاهش حضور 
مدیریتی دولت بود را برنمی تافتند و در مذمت سرمایه گذاری، ادبیات مخصوص به خود را 

به کار می بردند.
در نتیجه بنیان نظری مناطق آزاد در ایران از ابتدا بر دوش کسانی بود که به محدودیت 
یعنی  می دادند،  رأی  دولت  حضور  مقابل  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  از  حمایت 

خودروی چپ فرمان این عزیزان در این برهه به راست چرخید.
در عین حال با مالحظه مذاکرات جلسات تصویب قانون برنامه اول و حتی قانون چگونگی 
و  کارکردها  به  دولتمردان  همچنین  و  وقت  نمایندگان  اشراف  عدم  به  آزاد  مناطق  اداره 
کارویژه های مناطق آزاد تجاری-صنعتی پی می بریم؛ موضوعی که عیب نبوده، بلکه بیانگر 
حسن نیت کسانی است که در دوران محدودیت های پس از جنگ تحمیلی هشت ساله و 
در سطح  توسعه  نابرابر  توزیع  از  ناشی  دنبال کاهش محرومیت های  به  دوره ای که دولت 
کشور بودند، رأی موافق به ایجاد مدلی از مدیریت اقتصادی و حتی اجرایی دادند که مخالف 

زمانه خود بود را باید گرامیداشت.
تا  ایجاد  الزام  تصویب  زمان  از  است؟  اهمیت  حائز  فعلی  مقررات  و  قانون  اصالح  چرا  اما 
قانون آن در سال72 ، چهار سال طول کشید تا مناطق آزاد از نظریه به رژیم در قالب قانون، 
شکل بایسته ای پیدا کنند. اما از آن زمان تاکنون به دلیل تغییر و تحوالت ناشی از الگوهای 
مدیریتی متفاوت و بعضا متضاد دوره های مختلف دولت و مجلس و رقابت های موجود میان 

آنها، آنچه در عمل روی داد، عدم عمل به خود قانون و تفسیر به رأی در مسیر اجرا بود.
از سوی دیگر ظرف سه دهه گذشته نمایندگان و دولتمردان در هر دوره زمانی و در واکنش 
علیه  امریکا  تحریم های  از  ناشی  مواقع  برخی  در  که  کشور  روی  پیش  مسائل  رفع  به 
کشورمان بود؛ اقدام به تصویب قوانین و مقررات متنوعی نمودند؛ به حدی که تعداد قوانین و 
مقررات از قابل شمارش در عدد 26 ، به غیرقابل شمارش تبدیل شده است. گرچه این مشکل 
یک ضعف ساختاری در مدل حکومتداری ایرانی است که براساس آن به منظور جلوگیری از 
قانون گریزی، باید قوانین جدیدی تنظیم و ابالغ نمود. اما نباید از نظر دور داشت تعدد قوانین، 
از شفافیت قانون و نهادهای ناظر بر آن می کاهد و در عین حال ذی نفعان و افرادی که از 
انشای قانون جدید متضرر می شوند، به تجربه امیدوار می کند که با پیگیری از مبادی قانونی، 
قانون، تبصره و آیین نامه دیگری را از تصویب دولت و یا حتی مجلس بگذرانند. متاسفانه در 
مباحث حقوق اساسی این امر واقع در کشورمان به ام المصائب مناطق آزاد تبدیل شده است.
چرا؟ به تجربه ظرف سه دهه اخیر مشاهده کرده ایم که حاکمیت الگوهای ذهنی و سیاسی به 
جای شناخت کارشناسی، پیش فرض ها و اهداف اصلی تنظیم قانون در کشورمان را تشکیل 
می دهد و این همان پاشنه آشیل مناطق آزاد در مقایسه با الگوهای مشابه است؛ در واقع عدم 
ثبات مدیریتی در مناطق آزاد که با شاخص سه تا چند سال دوران مدیریت مدیرعامل متمایز 
باید در عدم ثبات قوانین و مقررات جستجو کرد، به عبارتی قانونی نیست که  می شود را 
کسی بخواهد اجرا نماید! تا بعد به مرحله ثبات در مسیر اعمال الگوهای مدیریتی نائل شویم.
از این مرحله به بعد در بررسی عملکرد مناطق آزاد به فاز مدل غلط اجرای مناطق آزاد در 
کشورمان می رسیم که براساس آن برخالف رویه جهانی، زیرساخت ها نه از سوی دولت و نه 
پیش از فرآیند جذب سرمایه گذار، بلکه همزمان با این دوره به اجرا درمی آیند؛ مدلی که منجر 
به طوالنی شدن زمان ایجاد و تکمیل زیرساخت به بیش از دو دهه شده است. نتیجه ای 
که ماحصل آن عقب ماندگی از نمونه های توسعه در سطح داخلی و در مقایسه با مناطق آزاد 
رقیب خود می باشد که برای بررسی صحت و سقم این ادعا می توان به تعداد شرکت های 

ایرانی ثبت شده در دبی، اربیل، پوتی، ازمیر و... استناد کرد.
برای رسیدن به بایسته های اصالح قانون مناطق آزاد در تعامل بخش خصوصی و مناطق 

آزاد، می توان به خوانشی از مسیر تطور تحول خواهی جامعه ایرانی از حدود دو قرن گذشته 
نگاه کرد.

طریق  از  قاجار  دولت  رفتار  مشروط سازی  لزوم  به  ایرانی  انسان  که  سیزدهم  قرن  در 
ایجاد عدالتخوانه و تدوین قانون و قانون اساسی و نهاد ناظر بر قدرت و تنظیم کننده 
این  بر  اثبات کرد قدرت  تا زمانی که رضا شاه  یعنی مجلس شورای ملی رسید،  قانون 
دولت های  و  مشروطه  دوران  در  حال  عین  در  و  نمی شود  کوک  قانون  ساز  به  گونه 
پهلوی اثبات شد عامل خارجی نقش محوری در خدشه دار شدن استقالل و هویت ملی 
ایرانی دارد؛ زمانی به درازای حدود یک قرن طول کشید تا در سال 57 الگوی جمهوریت 
براساس رژیم حکومتی اسالمی به منظور تحکیم استقالل داخلی در قبال سیاست های 
همین  گذشته  دهه  چهار  ظرف  اما  رسید.  منصه ظهور  به  شرق  و  غرب  مداخله جویانه 
اقتصادی  ایرانی به تجربه و صرافت دریافت که آنچه به او ضربه می زند ضعف  انسان 
بیش  بین المللی شده در طول  قالب تحریم های  امریکا در  از سوی  است، مسئله ای که 
از چهل سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در مسیر انسداد و رساندن به نقطه 
ارتباطی و درآمدی صفر گسترش یافت. گرچه به دالیل متعدد در رسیدن به این نقطه 
چون  دستورالعمل هایی  ابالغ  سالیانه،  شعارهای  از  واقعی  خوانش  با  اما  نبود،  موفق 
یک  عنوان  به  کشور  رهبری  اساسی،  قانون  اصل 44  و  ایران1404  مقاومتی،  اقتصاد 
مرجع تقلید شیعه در مسیر نظریه پردازی در حوزه اقتصادی با بهره گیری از ظرفیت های 

ملی گام برداشته و در این میان از مناطق آزاد به راحتی عبور نکرده است.
مسیر  در  گذشته  نیم  و  قرن  یک  تجربیات  از  می خواهیم  اگر  کرد  تصریح  باید  پایان  در 
استقالل و موفقیت ایران و ایرانی گام برداریم، باید از هم اکنون در نظریه و مدل به توافق 
رسیده و در پس این توافق، به چگونگی در اجرا در قرن پانزدهم نائل شویم. در این مسیر 
باید  می باشند،  دارا  را  اقتصادی  جنگ  فرماندهان  حکم  که  خصوصی  بخش  تجربیات  از 
بهره برد. این مهم را باید در قالب تعامل سازمان های عامل مناطق آزاد و کمیسیون های 
این  بازتعریف نمود و در  اقتصادی  با محوریت کمیسیون  مختلف مجلس شورای اسالمی 
مسیر از توانمندی نظری قوه قضاییه و نهادهای دانشگاهی و پژوهشی نیز به کمال مطلوب 

بهره مند شد.
به امید روزگاری در آینده که افسوس اکنون را نخورده و به دنبال متهم و عامل عدم تحقق 
و  نتیجه گفت وگو  در  آمده ایم.  آن گرفتار  در  نباشیم؛ همان وضعیتی که هم اکنون  اهداف 
تعامل بخش خصوصی و دولتی، تنها ساز و کار رسیدن به طرح واره اصالح قانون مناطق آزاد 

از دهه هفتاد قرن چهاردهم تا سال اول قرن پانزدهم می باشد.
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گسترش ارائه خدمات گسترش ارائه خدمات 
مالی و بانکی جهت تسهیل مالی و بانکی جهت تسهیل 

فعالیت های اقتصادی فعالیت های اقتصادی 
منطقه آزاد قشم منطقه آزاد قشم 

 تبدیل جزیره کیش تبدیل جزیره کیش
  به مرکز مبارزه   به مرکز مبارزه 

 با آلودگی های دریا  با آلودگی های دریا 
در منطقه در منطقه 

تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد 
قشم و بانک صادرات ایران امضاء شد:قشم و بانک صادرات ایران امضاء شد:

 مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد کیش بیان داشت: منطقه آزاد کیش بیان داشت:

 طرح پیشنهادی قانون طرح پیشنهادی قانون مناطق آزاد مناطق آزاد
نگاره ای برای قرن جدیدنگاره ای برای قرن جدید



کیش2

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به افزایش ۹درصدی آمار مسافران جزیره در شش ماه 

اخیر، این رشد را مرهون تالش مجموعه کیش ایر دانست.
غالمحسین مظفری در مراسم معارفه مدیرعامل جدید 
کیش ایر، با تاکید بر نقش موثر شرکت هواپیمایی کیش در 
پیشبرد اهداف توسعه ای سازمان و رونق صنعت گردشگری 
گفت: تقویت کیش ایر و اقتدار این شرکت با هدف تاثیرگذاری 
بیشتر در عرصه حمل و نقل هوایی کشور یکی از مهم ترین 

عوامل موثر در توسعه همه جانبه جزیره کیش است.
وی با ابراز خرسندی از شرایط فعلی شرکت هواپیمایی 
کیش اظهار داشت: با وجود تشدید تحریم ها و همه گیری 
کرونا، کیش ایر توانسته است کارنامه قابل قبولی ارائه 
همکاری های  توسعه  با  می رود  انتظار  اگرچه  کند؛ 
بین بخشی و برقراری مجدد پروازهای خارجی، روند روبه 

رشد فعالیت ها قوت گیرد.
فعاالن  و  سرمایه گذاران  اینکه  بر  تاکید  با  مظفری 
اقتصادی جزیره کیش برای رونق اقتصادی این جزیره 
به توانمندی ها و ظرفیت های کیش ایر امید فراوانی دارند، 
گفت: در همه گیری کرونا استفاده بهینه از ظرفیت های 
شرکت هواپیمایی کیش مانع از بروز مشکالت دشوار و 

طاقت فرسا در منطقه شد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
این که بار سنگین مدیریت بحران در ماه های نخست 
همه گیری کرونا در منطقه آزاد کیش بر دوش شرکت 
هواپیمایی کیش بود، تصریح کرد: با وجود شرایط ناشی 

از کرونا، از خرداد امسال تاکنون آمار مسافران جزیره 
کیش ۹درصد افزایش داشته است و این موفقیت بزرگ 
در حفظ برند کیش به عنوان قطب گردشگری کشور را 

مرهون تالش مجموعه کیش ایر هستیم.
بهداشتی،  پروتکل های  رعایت  داشت:  اظهار  وی 
برند سازی و جلب اطمینان و رضایت مسافر راهکارهایی 
بود که موفقیت شرکت هواپیمایی کیش را در شرایط 

سخت کرونایی تضمین کرد.
شرفبافی  فرزانه  تالش های  از  تقدیر  ضمن  مظفری 
مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی کیش در مسیر پیشبرد 
اهداف این شرکت و توسعه صنعت حمل و نقل هوایی با 
وجود شرایط سخت تحریم و همه گیری کرونا اظهار نمود: 
تالش دکتر شرفبافی و مجموعه همکارانشان سبب شد تا 
کیش ایر از شرایط سخت کنونی به سالمت و موفقیت گذر 
کند و خوشنامی این شرکت به عنوان یک شرکت هواپیمایی 
با شفافیت و سالمت کاری حاصل همدلی و تالش مدیران 

و کارکنان مجموعه است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: با توجه به ضرورت 
خصوصی سازی کیش ایر، مسئولیت این شرکت از سازمان 
منطقه آزاد کیش به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شده و 

تغییراتی در ساختار مدیریتی این شرکت ایجاد خواهد کرد.
مظفری با اشاره به مشکالت فراوانی که در چند سال اخیر 
شرکت هواپیمایی کیش با آن روبه رو بود گفت: خوشبختانه 
استقرار  با  امروز  و  شده  حل  مشکالت  این  عمده  بخش 
کمیته های مختلف و تعیین تکلیف مباحثی چون بودجه عملیاتی 

و قیمت های تمام شده و همچنین استقرار اعضای موظف هیات 
مدیره در شرکت و پذیرش مسئولیت های اجرایی، شرایط فعالیت 

در شرکت هواپیمایی کیش سهل تر و بهینه تر شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش با تقدیر از تالش های مسئوالنه مدیرعامل سابق 
کیش ایر تاکید کرد: وی یک سرمایه اجتماعی ارزشمند 
برای سازمان منطقه آزاد کیش است و به طور قطع از 
تجارب شان در زمینه های مختلف استفاده خواهیم کرد .

همچنین، فرزانه شرفبافی نیز با اشاره به چالش های فراوان 
صنعت حمل و نقل هوایی کشور به دلیل تحریم ها و همه گیری 
کرونا گفت: کیش ایر در سفید نگه داشتن وضعیت جزیره کیش 

در ماه های اوج گیری کرونا نقشی بی بدیل داشته است.
وی، ایجاد سیستم مدیریت گروهی را یکی از موثر ترین 
روش ها برای ساماندهی شرایط کیش ایر عنوان کرد و 
اظهار داشت: با ایجاد ۱۶کمیته ازجمله کمیته توسعه فروش 
و امالک و مستغالت بسیاری از کارهای معوق در کیش ایر 

ساماندهی و پرونده های بسیاری تعیین تکلیف شدند.

این  موفقیت  از  همچنین  کیش ایر  سابق  مدیرعامل 
و  بانکی  و  اداری  روال  انجام  در  هواپیمایی  شرکت 
به  کرونایی  تسهیالت  دریافت  جهت  موافقت  کسب 
ارزش ۹۰میلیارد تومان خبر داد و گفت: خوشبختانه این 
مبلغ جهت تهیه ارز و خرید قطعات الزم برای تعمیرات 

ناوگان هواپیمایی کیش ایر اختصاص یافته است.
تخصصی  کارگاه  راه اندازی  و  ایجاد  شرفبافی،  گفته  به 
مهندسی و تعمیرات هواپیماهای MDدر شرکت هواپیمایی 
کیش، فعال سازی برخی گواهینامه ها و کارت های بازرگانی 
شرکت هواپیمایی کیش، استقرار سیستم ایمنی کارکنان و 
تشکیل شورای ایمنی، ازجمله فعالیت های موثری است که 

در یک سال و نیم گذشته انجام شده است.
همچنین، کاپیتان سیدجواد هاشمی تهرانی نیز با تقدیر از 
تالش های شرفبافی در ایجاد یک سیستم کارآمد گفت : 
بی تردید تالش های ارزشمندی در شرکت هواپیمایی 
کیش انجام شده است و هدف ما نیز ادامه همین مسیر 

و تالش برای اعتالی جایگاه کیش ایر خواهد بود.
وی در این نشست ابراز امیدواری کرد که اعضای هیات مدیره 
کیش ایر با همدلی و تجارب ارزشمند خود ، این مجموعه را 
برای کسب موفقیت های چشمگیر در عرصه صنعت حمل 

و نقل هوایی و رونق صنعت گردشگری کشور یاری کنند.
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش با هدف تقویت مرکز تازه تاسیس نوآوری در 
جزیره کیش، فرزانه شرفبافی را به سمت عضو هیات امنا 

و قائم مقام مدیر مرکز نوآوری منصوب کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت:

تبدیل جزیره کیش به مرکز مبارزه با آلودگی های دریا در منطقه 
اخبار منطقه آزاد کیش

طی مراسمی که با حضور معاونان فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و 
بومیان و ساکنان کیش در موزه مردم شناسی خانه بومیان 
برگزار شد ، از دو اثر ارزشمند در حوزه فرهنگ و موسیقی 
جزیره کیش رونمایی و از نویسنده کتاب و بومیان هنرمند 

عرصه موسیقی کیش تقدیر به عمل آمد.
و  هنرمند  شریفیان  محسن  نوشته  الهوا«  »بابا  کتاب 
پژوهشگر برجسته کشورمان، در دوازده فصل به معرفی 
فرهنگ بومیان منطقه و تاثیر موسیقی درآداب و رسوم، کار 
و فعالیت های اجتماعی، اعیاد و مناسبت های مذهبی و صید 

و صیادی در جزیره کیش پرداخته است.
در  خاص  و  آیینی  موسیقی های  اجرای  برای  گذشته  در 
کیش ، مکان هایی مانند »بیت الهوا« و »بیت الزار« تعیین 
شده بود که هر کدام سرکرده، گروه و مقررات خود را داشت. 
الهوا«  »بابا  را  عروسی  در  مرد  نوازندگان  گروه  سردمدار 
می نامیدند. »الهوا« به معنی عشق است و در جنوب ایران 

به عنوان باد و زار نیز تعبیر می شود.
آلبوم موسیقی جزیره کیش نیز با تالش محسن شریفیان و 
هنرمندی صالح احمدپور، عبداهلل حاجی زاده و محمد اکبری 
که هر سه در زمینه نواختن نی انبان، ساز سنتی جنوب کشور 
مهارت دارند، تهیه شده و با ارائه ۱۹قطعه شنیدنی، موسیقی 

بومیان کیش را معرفی می کند.
در این مراسم، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان  منطقه 
و  اقتصاد  در  فارس  خلیج  اهمیت  به  اشاره  با  کیش  آزاد 
دیگر  بر  تاثیر فرهنگ سواحلی  و  فرهنگ ساحل نشینان 
ایران  از  فرهنگی،  ایران  گفت:  ایران  فالت  بخش های 
جغرافیایی بزرگ تر است و بخش های مهمی از شبه قاره 

هند ، آسیای میانه و قفقاز را تحت تاثیر قرار داده است.
سعید پورعلی با بیان اینکه زبان فرهنگ و تقویت ارتباطات 
زندگی  با روح  مغایر  از تنش ها و حرکات  را  ما  فرهنگی 
قرابت های  به  توجه  افزود:  می دارد،  مصون  اجتماعی 
فرهنگی برای آرامش، ثبات و همزیستی در منطقه پرتنشی 

که در آن زندگی می کنیم، ضروری و حیاتی است.
بومیان  زندگی  و  در کار  موسیقی  پررنگ  به حضور  وی 
کیش اشاره کرد و اظهار داشت: اهل سنت و شیعیان کیش 
در مناسبت های مذهبی ازجمله اعیاد دینی و جشن ها از 
موسیقی استفاده می کردند و نوای موسیقی در صیادی و 

دریانوردی نقش دستوری و ایجاد هماهنگی داشته است.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
فرهنگ  و  موسیقی  با موضوع  باباالهوا  کتاب  از  رونمایی 
بومیان کیش را اتفاق فرخنده ای برای همه ساکنان این 
جزیره به ویژه اهالی بومی منطقه عنوان کرد و گفت : تهیه 
این کتاب به همت محسن شریفیان که با دارا بودن نشان 
ازجمله  ارزشمندی  آثار  ارشاد ،  وزارت  هنری  یک  درجه 
۱7آلبوم در زمینه موسیقی جنوب کشور را درکارنامه خود 
دارد، تالشی ارزشمند در جهت صیانت از میراث فرهنگی 

ناملموس جزیره کیش است.
همچنین، معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، ثبت 
ساخت و مهارت نواختن ساز »نی انبان« به عنوان ساز خاص 
جنوب کشور در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران را 
جزء مهم ترین فعالیت های هنری محسن شریفیان برشمرد 
و ابراز امیدواری کرد با استمرار حرکت های فرهنگی، شاهد 
برگزاری جشنواره هایی ازجمله جشنواره بابا الهوا با محوریت 

موسیقی جنوب و فرهنگ سواحلی در کیش باشیم .
خسرو نشان با تقدیر ازحمایت های مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش و دکتر پورعلی در جهت چاپ کتاب بابا الهوا و 
آلبوم موسیقی کیش گفت : اگرچه در ابتدا ، هدف اصلی ما 
جذابیت های  اما  بود،  منطقه  بومیان  موسیقی  ساماندهی 
فراوان فرهنگ موسیقیایی کیش زمینه ساز تولید یک اثر 

فاخر پژوهشی و آلبومی زیبا و ماندگار شد.
با اشاره به جایگاه ویژه موسیقی در زندگی مردمان  وی 
جنوب ایران ، عالقه قلبی و آشنایی عمیق محسن شریفیان 
به فرهنگ و جغرافیای خطه جنوب و مردمان خونگرمش 
اثر برشمرد و اظهار کرد:  را دلیل اصلی موفقیت این دو 
موسیقی با زندگی بومیان کیش عجین شده است و عنصر 
اصلی جشن ها، مناسبت های آیینی و دریانوردی و صیادی 

بوده است.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر اینکه 
موسیقی سنتی کیش در کنار آثار و جاذبه های تاریخی و تفریحی 
منطقه ظرفیتی ارزشمند برای رونق صنعت گردشگری کیش 
است، اذعان  کرد: باید با مستندسازی و توجه به غنای فرهنگی 
در بخش های معماری بومی و فرهنگ موسیقایی این جزیره 
بکوشیم فرهنگ غنی و کهن کیش به چشم گردشگر بیاید و در 

سطح ملی و بین المللی معرفی شود.
محسن شریفیان نویسنده کتاب باباالهوا نیز بر ضرورت توجه 
جدی مسئوالن گردشگری کیش به فرهنگ موسیقیایی 
بومیان تاکید کرد و گفت : باید در سطح کالن به فکر جذب 
گردشگران فرهنگی باشیم، کسانی که عالقه مند هستند 
تا با بومیان کیش و جلوه های مختلف هنر و موسیقی در 

زندگی آنها آشنا شوند.
وی با اشاره به اینکه از گردشگری فرهنگی غافل شده ایم، 
افزود: باید معرفی بیت الزار و بیت الهوا ، )مکان های قدیمی 
و خاص برای اجرای موسیقی در کیش ( در برنامه تورهای 

گردشگری کیش قرار گیرد.
شریفیان با قدردانی از بومیان مهربان و خونگرم کیش که 
در روند پژوهش و تهیه کتاب باباالهوا او را صمیمانه در 
جمع خود پذیرفته و یاری کرده بودند، اظهار داشت : این 
کتاب صید بزرگ و ارزشمند من از غوص در فرهنگ عمیق 

کیش بود.
شریفیان همچنین از رئیس دانایی مدیرمسئول نشر نگاه و 
مسئوالن نشر ماهور برای تقبل هزینه های چاپ این دو اثر 

فرهنگی و هنری تشکر کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

در مراسم امضاء تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش و بیمه ایران معین مطرح شد:

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

نقش موثر هواپیمایی کیش در رونق صنعت گردشگری جزیره

کیش، پیشگام در اجرای طرح تسهیالت خرید بیمه نامه مهر ایران معین

کیش، پیشتاز تامین مالی از طریق بورس در میان مناطق آزاد

کتاب »بابا الهوا«، گامی 
ماندگار جهت حفظ میراث 

فرهنگی ناملموس کیش

 معاون فرهنگی و اجتماعی
 سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

سازمان منطقه آزاد کیش، دانشگاه علم و صنعت و سازمان بنادر 
و دریانوردی کشور با هدف ایجاد مرکز ملی مقابله با آلودگی های 

نفتی در کیش، تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در این مراسم با اشاره به موقعیت استراتژیک کیش ، اهمیت 
مسائل زیست محیطی ، اقتصاد دریامحور و بهره برداری 
هدفمند پژوهشکده محیط زیست برای دستاوردهای بزرگ 
گفت: تاکنون کمتر به موضوعات حوزه دریا پرداخته شده 

است و نباید از این ظرفیت کم نظیر غافل شویم.
غالمحسین مظفری افزود: از ۱7کالنشهر دنیا، ۱3شهر 
ساحلی و در حاشیه دریا هستند و به موفقیت های خوبی 
دست یافته اند، ما نیز باید برای تقویت این نگرش در 
کشور تالش کرده و در جهت ایجاد موقعیت های ویژه 

از آن بهره گیریم.
وی با بیان اینکه در جزیره کیش ظرفیت های کم نظیری 
برای فعالیت در حوزه دریا وجود دارد و آغاز فعالیت های 
گسترده در حوزه دریا ضروری است، تصریح کرد: برخی 
مقدمات حاصل زحمات مدیران سال های گذشته است 
و ما باید با بسترسازی های جدید و استفاده بهینه از نتایج 

تالش های دو سال اخیر، موقعیت های نو ایجاد کنیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: 
پژوهشکده محیط زیست، بستری مناسب برای دستیابی به 
اهداف کالن ما در این حوزه است که پس از پیگیری های 
مستمر و مذاکره با مجموعه های علمی بسیار در دو سال اخیر 

مورد توجه قرار گرفت و اکنون به بهره برداری رسید.
مظفری عنوان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان نهاد 
حاکمیتی کمک می کند که متخصص ترین مجموعه ها در 
کنار هم قرار گیرند و با هم افزایی هرچه بیشتر، اتفاقات بزرگی 

رقم زنند، که این امر با وجود فعالیت دانشگاه های درجه یک 
کشور در جزیره دور از ذهن نیست.

توانمندی  از  استفاده  امکان  شدن  فراهم  گفت:  وی 
دانشگاه ها، توان علمی ما را تا حدی در جزیره ارتقا داده 
که در حال حاضر مراکز علمی خوبی مانند مرکز نوآوری، 
مجموعه جدید صنایع خالق و شرکت های دانش بنیان با 
محوریت جهاد دانشگاهی و دانشگاه علم و فرهنگ در 
کیش مستقر هستند و می توانیم با استفاده بهینه از این 

ظرفیت در سطح ملی و بین المللی مطرح شویم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر ضرورت 
ساماندهی برنامه های عملیاتی در حوزه محیط زیست و دریا 
اذعان داشت : این مرکز ظرفیت الزم را برای پاسخگویی و 
رفع بسیاری از نیاز های محیط زیستی کشور و منطقه دارد 
و باید با تدابیر الزم برای کسب توان مقابله یا رویارویی با 
بسیاری از اتفاقات مانند نزدیک شدن لکه های نفتی به 

جزیره و یا مرگ نهنگ ها تالش کنیم .
مظفری با اشاره به ظرفیت های خوب جزیره کیش در 

حوزه های مختلف اظهار کرد : کیش یکی از نقاط دنیا 
است که دارای بیشترین درصد اکسیژن خالص بوده و در 
این خصوص مرجان ها مزیتی برای این منطقه محسوب 

می شوند که باید در حفظ آنها دقت بسیار داشته باشیم .
وی، انجام تحقیقات گسترده و بهره گیری از مزیت های 
موجود، استفاده از فناوری های نوین و به روز را ازجمله 
راهکارهایی موثر توسعه فعالیت های پژوهشکده محیط 
دیگر  کنار  در  بتواند  تا  برشمرد  کیش  دریایی  زیست 
اتفاقات  و  موثر  اقدامات  موجب  علمی  مجموعه های 

ارزشمندی در حوزه تحقیقات و پژوهش شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان ابراز امیدواری کرد با همت، انگیزه و ظرفیت های 
ایجاد شده، هم افزایی بین سازمان، دانشگاه ها و فعاالن این 
حوزه تقویت شده و زمینه برگزاری رویداد ها و نمایشگاه های 
متعدد با هدف ارائه و معرفی توانمندی های علمی منطقه آزاد 

کیش میسر شود.
همچنین، معاون دریایی بنادر و دریانوردی کشور با ابراز 

خرسندی از امضای این تفاهم نامه ارزشمند گفت: ما همیشه 
دوشادوش محیط زیست در اغلب کنوانسیون های بین المللی 
مربوط به دریا حضور داشته ایم و در شرایط ویژه ای که حجم 
باالیی از آلودگی های ناشی از فعالیت های داخلی و خارجی 
کشتی ها و نفتکش ها را شاهد هستیم، امضای این تفاهم نامه 

نویدبخش فعالیت های موثری است.
اسالمی اظهار داشت: ساالنه 53هزار فروند کشتی وارد خلیج 
فارس می شود و با توجه به اینکه این منطقه حساسیت های 
باالیی دارد، آمادگی داریم که عالوه بر حوزه شناورهای 
بی هویت، ایمنی دریایی، امداد و نجات در سایر حوزه ها 
همکاری کنیم و به یمن افتتاح این مرکز که قرار است در 
حوزه دریا ارزش افزوده ایجاد کند، می کوشیم تا جزیره کیش 
به مرکز کمک به مبارزه با آلودگی های دریا نه تنها در این 

محدوده بلکه در منطقه تبدیل شود.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز در این 
مراسم گفت: باید از تمامی موهبت ها به ویژه دریا با مطالعات 

فراوان در جهت انجام کارهای علمی بزرگ بهره ببریم.
راهکارهای  تنها  پژوهش،  و  تحقیق  افزود:  منادی 
کاربردی توسعه و رشد علمی کشور است تا ایران عزیز 
به مدد شمار فراوان نخبگان خود در تمامی عرصه ها 

سربلند و سرافراز باشد.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در 
پایان افزود: باید به اقتصاد دریا توجه ویژه داشته باشیم؛ چراکه 
حوزه دریا عالوه بر ثروت سازی می تواند موجب اشتغال زایی 
فراوان شود. از مواهب خداوندی به کسب دانش بپردازیم 
و مسائل زیست محیطی را جدی بگیریم، زیرا محیط ما 
سرشار از ناشناخته هایی است که در صورت آگاهی پیدا 

کردن از آنها، زندگی خود رامتحول خواهیم کرد.
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برای  معین  ایران  بیمه  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
بیمه نامه،  خرید  تسهیالت  از  کیش  ساکنان  استفاده 

تفاهم نامه همکاری امضاءکردند.
و  آزاد کیش  منطقه  سازمان  میان  تفاهم نامه  امضا  با 
بیمه ایران معین، ساکنان کیش و کارکنان سازمان و 
خرید  ریالی  تسهیالت ۱۰۰میلیون  تابعه  شرکت های 
بیمه نامه دریافت می کنند. این طرح برای نخستین بار 
در میان مناطق آزاد کشور در جزیره کیش اجرا می شود.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در جلسه امضای این تفاهم نامه گفت: مجموعه 
بیمه ای ایران معین برای پیگیری موضوعات مختلف 

به صورت مستمر، فعال و موثر در صحنه حضور دارد 
که طرح تسهیالت خرید بیمه نامه یکی از برنامه های 
خوب، عملیاتی برای فعالیت موثر در مناطق آزاد به ویژه 

کیش است.
غالمحسین مظفری افزود: بی هیچ تردیدی فرهنگ 
استفاده از بیمه در کشور نسبت به گذشته نه چندان 
دور ترویج یافته، اما هنوز در حد کفایت نهادینه نشده 

است.
وی با بیان اینکه پذیرش جایگاه بیمه در جامعه نیازمند 
تالش برای اطالع رسانی صحیح ، ارتقاء سطح آگاهی 
کرد :  اظهار  است،  تسهیالت  کردن  فراهم  و  عمومی 
در این صورت با گسترش فرهنگ بیمه ای و ترغیب 
هموطنان به استفاده از مزایای بیمه، شرایط به سمتی 
زندگی  خاطر،  آرامش  با  مردم  که  داده می شود  سوق 

خوب و شرایط بهتری را تجربه کنند.
مظفری عنوان کرد: با توجه به شمار گسترده نیروهای 
سازمانی، چنانچه اجرای این طرح از مجموعه سازمان 
منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه آغاز شود، می توان 
موضوع را به تمامی شرکت ها تعمیم داد و پس از آن، 
برای  را  بیمه نامه  خرید  تسهیالت  و  بیمه ای  پوشش 
تا  صنعتی  و  تولیدی  ازجمله  اقتصادی  بخش های 

در  رستوران ها  و  هتل ها  مانند  خدماتی  مجموعه های 
جزیره اجرا کرد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اقتصادی  شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش 
فعلی این پوشش بیمه ای کمکی بزرگ به ایجاد انگیزه 
در زندگی همکاران و مردم خوب کیش محسوب شده و 
ما باید در منطقه آزاد کیش این پوشش را در حد مطلوب 

و ایده آل داشته باشیم.
این  در  نیز  معین  ایران  بیمه  مدیرعامل  همچنین، 
شیوع  از  متاثر  اقتصادی  بد  شرایط  گفت:  خصوص 
ویروس کرونا، افزایش هزینه ها و کاهش قدرت خرید 
مردم موجب شد تا بیمه ایران معین، تفاهم نامه همکاری 
با بانک قرض الحسنه مهر ایران را برای ارائه تسهیالت 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  بیمه نامه  خرید  الحسنه  قرض 

اقتصادی امضاء کند.
داریوش محمدی اظهار داشت: این طرح برای نخستین 
بار است که در سطح مناطق آزاد و با همکاری نظام 
بانکی عملیاتی می شود تا مردم این مناطق در شرایط 
اقتصادی متاثر از کرونا بتوانند خدمات بیمه ای را با صرفه 
بیمه ها به ویژه  اقتصادی و آسان تر خریداری کرده و 
بیمه های اجباری ازجمله بیمه اتومبیل و شخص ثالث 

از سبد خانوارها حذف نشود.
بیمه نامه  خرید  تسهیالت  جزئیات  تشریح  در  وی 
ایران معین گفت: در این طرح، مبلغ یکصد میلیون 
مشتریان،  برای  الحسنه  قرض  تسهیالت  ریال 
نظر  در  جدید  مشتریان  و  شرکت  این  بیمه گذاران 

گرفته شده است.
محمدی در ادامه تصریح کرد: مدت زمان بازپرداخت 
این تسهیالت ۱2ماهه است و مشتریان بابت تسهیالت 
هیچ گونه سود و حتی کارمزد نیز پرداخت نخواهند کرد 

و تنها اصل تسهیالت دریافتی را بازپرداخت می کنند.
به گفته مدیرعامل بیمه ایران معین ، تسهیالت در نظر 
گرفته شده در طرح مهر ایران معین نیاز به ضامن نداشته 
و عملیات اداری اخذ آن بدون مراجعه به شعب بانک و 
در محل شعب و نمایندگی های بیمه ایران معین انجام 

می شود.
مهر  بیمه نامه  خرید  تسهیالت  طرح  است،  گفتنی 
ثالث(،  و  )بدنه  اتومبیل  بیمه های  شامل  معین  ایران 
آتش سوزی، حوادث و انواع بیمه های عمر زمانی و مانده 
بدهکار می باشد و متقاضیان برای استفاده از مزایای این 
طرح می توانند به شعب و شبکه فروش شرکت مراجعه 

و یا تماس بگیرند.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
اقتصاد جزیره کیش با تامین مالی 3هزار میلیارد ریالی از 
طریق عرضه اوراق یا صکوک خرید دین در بازار سرمایه 

توسط سازمان منطقه آزاد کیش رونق می گیرد.
موفق  تجربه  نخستین  از  پس  افزود:  آخوندی  ناصر 
مالی طرح های  تامین  در  آزاد کیش  منطقه  سازمان 
اوراق صکوک  انتشار  طریق  از  عمرانی  و  اقتصادی 
مناطق  تاریخ  در  بار  دومین  برای  گذشته،  سال  در 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور و به منظور تامین مالی 
پروژه های فعال در جزیره کیش با همکاری شرکت 
موافقت  پیاپی  بار  دومین  برای  ملت،  تامین سرمایه 
اصولی تامین مالی 3هزار میلیارد ریالی از طریق بازار 

سرمایه را دریافت کرد.
وی اظهار داشت: بهره مندی از ظرفیت های  بازار سرمایه 
برای تامین مالی پروژه های فعال در جزیره از اولویت های 

سازمان منطقه آزاد کیش است. بر این اساس، سعی شده 
در فضایی شفاف، منطقی، عادالنه و قابل رقابت، ضمن 
فعاالن  به  کیش  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی 
اقتصادی، مشارکت عمومی برای پیشبرد اقتصاد جزیره 

کیش از طریق بازار سرمایه جلب شود.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
منطقه آزاد کیش ادامه داد: همیشه بخشی از دارایی های 
باالی  حجم  دلیل  به  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
تراکنش های مالی، در حساب های دریافتی مورد ثبت 
و طبقه بندی قرار می گرفت تا در زمان های مقرر توسط 
در  تسویه  موعد  تا  مبالغ  این  و  گردد  سازمان وصول 
سازمان  رو،  این  از  نمی گرفت.  قرار  سازمان  دسترس 
منطقه آزاد کیش با استفاده از این مدل و انتشار اوراق 
خرید دین به عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی 
اسالمی ، مطالبات و اسناد مدت دار خود را به وجه نقد 

تبدیل خواهد کرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مالی  تامین  درخصوص  آخوندی 
کیش اظهار داشت: طرح اولیه سازمان منطقه آزاد کیش 
کیش  فرودگاهی  ترمینال  اجرایی  فعالیت  ادامه  برای 
جهت تامین مالی 3هزار میلیارد ریال، در 2مرحله مورد 
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت که در 
فاز نخست یک هزار میلیارد ریال و در مرحله دوم 2هزار  

میلیارد ریال منتشر خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش اذعان 
داشت: سال گذشته نیز مبلغ 3هزار میلیارد ریال از طریق 

صکوک اجاره از بازار سرمایه، تامین مالی شد.
گفتنی است، ماه گذشته سازمان منطقه آزاد کیش به 
عنوان پیشرو در تامین مالی از طریق بازار سرمایه موفق 
ایجاد نخستین صندوق  برای  اصولی  موافقت  اخذ  به 

زمین و ساختمان در مناطق آزاد کشور شده است.



3 انزلی

شورایعالی  دبیرخانه  زیربنایی  و  فنی  معاون 
طرح های  از  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
بازدید  انزلی  آزاد  منطقه  زیرساختی  و  عمرانی 
این  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  با  و  کرد 
این حوزه  با  سازمان درخصوص مسائل مرتبط 

به بحث و تبادل نظر پرداخت.
حضور  با  که  نشستی  در  خانزادی  مصطفی 
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی 
این سازمان برگزار شد، بر  از مدیران  و جمعی 
به  عمرانی  پروژه های  اجرای  در  تسریع  لزوم 
جذب  شاخص های  ارتقای  به  رسیدن  منظور 
سرمایه گذاران بین المللی و ایفاگری نقش فعال 
از  عبوری  بین المللی  ترانزیتی  مسیرهای  در 

طریق منطقه آزاد انزلی تاکید کرد.
انزلی ظرفیت  آزاد  منطقه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با توجه  تبدیل شدن به یک برند را دارد، گفت: 
طرح های  و  زیرساختی  متنوع  ظرفیت های  به 
توسعه ای در حال اجرای سازمان در سطح منطقه 
و با تکیه بر منابع انسانی خوبی که برخوردار است، 

این منطقه در زمینه تکمیل طرح های زیربنایی خود 
در جایگاه خوبی قرار گرفته است.

شورایعالی  دبیرخانه  زیربنایی  و  فنی  معاون 
به  اشاره  با  اقتصادی   ویژه  و  آزاد  مناطق 
از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  بهره گیری 
توانمندی های بخش خصوصی در زمینه احداث 
بندری  مجتمع  همچون  زیرساختی  پروژه های 
این  اتصال  درخصوص  داشت:  اظهار  کاسپین، 
پیگیری  باید  سراسری،  راه آهن  خط  به  منطقه 
همکاری  با  و  گیرد  قرار  دستورکار  در  ویژه ای 
از  سریع تر  بهره برداری  زمینه  دستگاهی،  میان 
این طرح ملی که دارای بازخوردهای بین المللی 
خوبی با اتصال بنادر جنوبی ایران به منطقه آزاد 

انزلی است، فراهم شود.
گفتنی است، مسعود کوچکیان مدیر فنی و امور 
مدیریت  سرپرست  رعیتی  مهدی  و  بنایی  زیر 
شورایعالی  دبیرخانه  عملکرد  ارزیابی  و  نظارت 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مصطفی خانزادی 

را در این سفر همراهی کردند.

خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاونت  سرپرست 
سازمان منطقه آزاد انزلی از صدور صد کانتینر و 
1243تن قیر از مجتمع بندری کاسپین به کشور 

چین خبر داد.
رحیم شوقی با بیان اینکه ظرف یک هفته اخیر 
بالغ بر 1۰۰کانتینر مصالح ساختمانی، مواد غذایی، 
خشکبار و مواد پتروشیمی از مجتمع بندری کاسپین 
منطقه آزاد انزلی به کشور چین صادر شده، اظهار 
داشت: از سوی دیگر در هفته گذشته 1243تن قیر 
و 1۸4تی ای یو کانتینیر )1۰۰کانتینر( 2۰ و 4۰فوت 
توسط دو فروند کشتی بارگیری و به مقصد کشور 

چین صادر گردید.
منطقه  سازمان  راهبرد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
میزان  از  صادرات  سهم  افزایش  بر  انزلی  آزاد 
بندری  مجتمع  در  کاال  بارگیری  و  تخلیه 
و  آن مشوق ها  براساس  و  گرفته  قرار  کاسپین 
صادرکنندگان  به  متنوعی  حمایتی  بسته های 
ارائه شده است، افزود: راه اندازی کریدور چین، 
که  منطقه  این  محوریت  با  ایران  قزاقستان، 
ترانزیت کاال در این مسیر نسبت به دیگر مسیر 
تجاری کشورمان با چین از نظر زمانی و هزینه 
تمام شده حمل و نقل کاال کمتر می باشد را باید 
یکی از برنامه های زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
انزلی در حوزه تسهیل و توسعه مبادالت کاالیی 

از طریق این بندر عنوان کرد.
خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاونت  سرپرست 
اینکه در روز  با بیان  انزلی  سازمان منطقه آزاد 
افزون  بارگیری  و  تخلیه  با  22آذرماه ۹۹،  شنبه 
بر 11هزار تن کاال توسطه شش فروند کشتی، 
روز  رکورد،  یک  آوردن  دست  به  بر  عالوه 
از  از سوی دیگر  شلوغی را سپری کرد، گفت: 
ابتدای فروردین تا 22آذرماه سال جاری، تعداد 
اقدام  بندری  مجتمع  این  در  کشتی  132فروند 
به تخلیه و بارگیری کاال نموده اند که این رقم 
مدت  در  کشتی  ۷۹فروند  تعداد  با  مقایسه  در 
۷2درصدی  رشد  بیانگر  گذشته،  سال  مشابه 
در فعالیت های بندری، بزرگترین بندر ایران در 

دریای خزر است.
شوقی، توسعه ترانزیت کاال و کسب درآمدهای 
ارزی ناشی از آن برای منطقه، کشور و افزایش 
ظرفیت های صادراتی و حمایت از کاالی ایرانی 
ایجاد کریدورهای جدید  از مهم ترین دالیل  را 
و  اعالم  خود  متبوع  سازمان  از سوی  ترانزیتی 
این  اتصال  دادن  قرار  اولویت  در  کرد:  اضافه 
بندر به خط ریل سراسری، انعقاد توافق نامه های 
با کشورهای منطقه، تکمیل حلقه های  تجاری 
نهادهای  با  هم افزایی  و  لجستیکی  زیرساختی 
راهبرد  بخش های  دیگر  از  دولتی،  همکار 

سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور تبدیل شدن 
را  منطقه  مبادالت کاالیی کشورهای  به مرکز 

تشکیل می دهد.
وی، صادرات چندین کانتینر پسته و محصوالت 
کارخانه شیرین عسل را در راستای تنوع بخشی 
طریق  از  کشورمان  صادراتی  کاالیی  سبد  به 
از سوی  انزلی عنوان کرد و گفت:  آزاد  منطقه 
رقابتی  مزیت های  مشوق ها،  ارائه  با  دیگر 
اقتصادی  فعاالن  به  قانونی  معافیت های  و 
از  یکی  به  کاسپین  بندری  مجتمع  کشورمان، 
مبادی اصلی تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی 
و کاالهای اساسی مورد نیاز کشور تبدیل شده 
۵21۰تن  گذشته  هفته  در  اساس  همین  بر  و 
تولیدی  واحدهای  مصرف  مورد  خام  روغن 

وارد  توسط دو کشتی  کشور و 1۶3۶تن چوب 
بندرکاسپین شد.

وجود  و  مناسب  پسکرانه  باال،  آبخور  شوقی، 
سیلوهای  و  مخازن  روباز،  و  مسقف  انبارهای 
متنوع را ازجمله امکانات موجود در بندر کاسپین 
بیان نمود و افزود: از آغاز فعالیت بندر کاسپین 
و  تن  ۵هزار  از  بیش  تاکنون،  تیرماه۹۷  در 
43فروند  توسط  کاال  کانتینر  21۰۰تی ای یو 
کشتی از مجتمع بندری کاسپین به کشورهای 
چین، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و بنادر 

روسیه تخلیه و بارگیری و صادر شده است.
خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاونت  سرپرست 
بیان  با  پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
۶۰۰تن  نیز  تاکنون  امسال  ابتدای  از  اینکه 
به  1۸کشتی  توسط  کانتینر  11۰۰تی ای یو  و 
اتحادیه  عضو  و  خزر  دریای  حوزه  کشورهای 
اقتصادی اوراسیا صادر شده است، تصریح کرد: 
ریل  خط  به  کاسپین  بندری  مجتمع  اتصال  با 
سراسری، زمینه اتصال بندر کاسپین در خزر به 
فراهم شده و  بزرگ کشورمان در جنوب  بنادر 
منطقه آزاد انزلی با تکیه بر بنادر محدوده خود 
یعنی بندر کاسپین و بندر انزلی، به محل تالقی 
کریدور چین، قزاقستان، ایران با کریدور شمال-

 جنوب تبدیل می شود.

پانزده شرکت دانش بنیان، نوآور و فناور فعال در مرکز شکوفایی 
و  بیست  در  انزلی،  آزاد  منطقه  دانش بنیان  و  نوآور  شرکت های 
یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان 
گیالن که به مناسبت هفته ملی پژوهش، به صورت مجازی برپا 

شده بود، شرکت کردند.
نمایشگاه مزبور در هفته پژوهش در فضای مجازی شروع به کار 
نمود و عالوه بر شرکت های دانش بنیان فعال در منطقه منطقه 
آزاد انزلی، 3۵دستگاه اجرایی دیگر استان با مجموع 211طرح در 

غرفه های این نمایشگاه مجازی حضور داشتند .
سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای راهبردهای حمایتی خود 
از شرکت های دانش بنیان، نوآور و فناور که بر خلق ارزش از 
دانش و تجاری سازی طرح های مرتبط با حوزه دانش بنا نهاد 
نمایشگاهی  نمود؛  نمایشگاه  این  در  مشارکت  به  اقدام  شده، 
بستر مجازی  در  بیماری کرونا  دلیل شرایط همه گیری  به  که 
این  تبادل تجربیات در  و  آشنایی  تا فرصتی جهت  برگزار شد 

دوره فراهم شود و گامی در مسیر تحقق شعار هفته پژوهش 
تولید« در فضای  فناوری در خدمت جهش  یعنی »پژوهش و 

همکاری میان نهادهای فعال در این حوزه برداشته شود.
شرکت های  جذب  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است؛  گفتنی 
دانش بنیان مقام اول مناطق آزاد کشور را کسب نموده و هم اکنون 
در مرکز شکوفایی شرکت های نوآور و دانش بنیان منطقه، بالغ بر 
این مرکز،  بر  فعالیت می باشند و عالوه  به  12۰شرکت مشغول 
سازمان منطقه آزاد انزلی با ایجاد شورای حمایت از ایده های نو 
جهت جذب طرح های سرمایه گذاری، انعقاد تفاهم نامه همکاری 
نوآوری  صندوق  و  جمهور  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با 
و شکوفایی، معرفی طرح های نوآور و دانش بنیان به بانک های 
عامل برای دریافت تسهیالت، و برگزاری همایش ها و نمایشگاه 
به  نوآوری،  و  دانش  بر  مبتنی  کارهای  و  با کسب  مرتبط  های 
شرکت های  به  مشاوره  و  تشویق  حمایت،  قطب های  از  یکی 

دانش بنیان، نوآور و فناور تبدیل شده است.

نمایشگاه  نخستین  پژوهش،  هفته  با  همزمان 
منطقه  حوزه  فعاالن  پژوهش محور  محصوالت 
روزبهان  محمدولی  دکتر  حضور  با  انزلی  آزاد 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
این  مدیران  و  معاونین  از  جمعی  و  انزلی  آزاد 
و  فناور  شرکت های  و  پژوهشگران  سازمان، 

نوآور در ساختمان اداری برگزار شد.
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  گزارش،  این  بر  بنا 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی در این 
مراسم با اشاره برنامه های تدوین شده در هفته 
برنامه های  مهم ترین  از  داشت:  بیان  پژوهش 
شرکت های  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری 
دانش بنیان، فناور و نوآور و برگزاری نشست های 
تخصصی با رویکرد مجازی و با شعار پژوهش 

مسیر توسعه و جهش تولید است.
سیدحجت مهدوی سعیدی در ادامه به لزوم معرفی 

واحد های پژوهش محور اشاره کرد و افزود: بیست 
و  دانش بنیان  تولیدی، صنعتی،  مجموعه  و یک 
دانشگاهی در کنار بنیاد ملی نخبگان و دبیرخانه 
شورای حمایت از فعالیت های دانش بنیان سازمان 
منطقه آزاد انزلی در این نمایشگاه آخرین تولیدات، 

پژوهش ها و دستاوردهای خود را عرضه کرده اند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد انزلی به برگزاری 14میزگرد تخصصی 
با رویکرد رفع موانع و بررسی ظرفیت های موجود 
نشست های  این  در  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره 
تخصصی، شرکت های مستقر در منطقه آزاد انزلی 
به همراه مسئولین مربوطه، چالش های موجود در 
اخذ  و  اختراع  ثبت  روند  ثبت شرکت،  تولید،  امر 
گواهی دانش بنیان را بررسی و به منظور افزایش 
پژوهشگران،  فعالیت  به  نمودبخشی  و  سرعت 

موضوعات را بررسی کردند.

اخبار منطقه آزاد انزلی

مستمر  پایش  طرح های  اجرای  راستای  در 
محدوده  در  شده  عرضه  و  وارداتی  کاالهای 
این  دارو  و  غذا  مدیریت  انزلی،  آزاد  منطقه 
سازمان به عنوان متولی حوزه  سالمت، اقدام به 
مصرف  غیرقابل  سالمت محور  کاالی  امحای 

نمود.
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  دارو  و  غذا  مدیر 
بیان اینکه مراسم فوق پس از اخذ دستور مقام 
قضایی و با حضور نمایندگان دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان بندر انزلی، نماینده نیروی 
ذیربط  حوزه های  سایر  نمایندگان  و  انتظامی 
کاالی  داشت:  اظهار  درآمد،  اجرا  به  سازمان 
فرآورده های  بر  مشتمل  فوق  سالمت محور 
غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، 
غیرقابل  اقالم  و  گذشته  تاریخ مصرف  تقلبی، 
گمرکی  انبارهای  در  موجود  انسانی  مصرف 
و  ملی  استانداردهای  با  انطباق  عدم  دلیل  )به 

بین المللی(، بود.
شده  امحاء  کاالهای  حجم  کوچکی،  مهدی 
ریال  2میلیارد  را  آن  ریالی  ارزش  و  ۵.۶تن  را 
از اردیبهشت ماه  عنوان کرد و افزود: این کاال 
تا آبان ماه سال جاری توسط کارشناسان فنی و 

نظارت آن مدیریت جمع آوری شده است.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  دارو  و  غذا  مدیر 
اضافه کرد: این مرحله از امحاء، پنجمین مرحله 
ظرف سال های اخیر می باشد و از نقاط عطف 
همکاری سازمان با مصوبه ستاد کرونای استان 
گیالن در نوروز ۹۹ بود که براساس آن کاالها 
نزدیک  آنها  مصرف  تاریخ  که  غذایی  مواد  و 
بود، به برخی فروشگاه های استانی عرضه شد 
تا عالوه بر مصرف، مانع ضرر فعالین اقتصادی 
ابتدای سال  در  کرونا  دلیل محدودیت های  به 

جاری باشد.

مجتمع بندری کاسپین از آغاز فعالیت خود در 
شاهد  )22آذرماه(  شنبه  روز  تا کنون،  سال ۹۷ 
دریایی  نقل  و  حمل  در  جدیدی  رکوردشکنی 
کشتی  سه  خروج  از  پس  چراکه  بود؛  خزر  در 
به مقصد روسیه و چین، سه کشتی نیز در بندر 

کاسپین پهلوگیری شد.
 TRUVOR براساس این گزارش، کشتی تانکر
که با۵21۰تن محموله روغن آفتابگردان هفته 
بود، پس  گرفته  پهلو  دلفین  اسکله  در  گذشته 
حرکت  آستراخان  مقصد  به  روغن  تخلیه  از 
بارگیری  از  پس  نیز   SARIR کشتی  و  کرده 
1۰۰کانتینر در اسکله2 بندر کاسپین به سمت 
با ۸۶متریک  نیز   Ayda چین خارج و کشتی
در  را  روسیه  آستراخان  مقصد  تریلی  کفی  تن 

پیش گرفت.
این کشتی ها، سه  از خروج  گفتنی است، پس 
کشتی در بندر کاسپین پهلوگیری شد و کشتی 
محموله  ۵۰4۶تن  با   LENKARAN تانکر 
کشتی  دلفین،  اسکله  در  آفتابگردان  روغن 
در  ذرت  344۹تن  با   Makhachkala
نیز   Neveskiy Bereg کشتی  و  اسکله 2 
پهلو  اسکله1  در  کانتینری  کاالی  محموله  با 
گرفت تا رکورد ورود و تروج کشتی ها در یک 
روز در بندر کاسپین شکسته شده و برگ زرین 
دیگری بر افتخارات منطقه آزاد انزلی در دوران 

تحریم های ظالمانه دشمنان رقم خورد.

در بازدید معاون فنی و امور زیربنایی دبیرخانه از طرح های عمرانی منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

سرپرست معاونت امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

استمرار برنامه های حمایتی سازمان منطقه آزاد انزلی در سال جهش تولید:

همزمان با هفته پژوهش انجام پذیرفت:

 تسریع در اجرای پروژه های عمرانی جهت ارتقاء
 شاخص های جذب سرمایه گذاران بین المللی

صدور صد کانتینر و ۱۲۴3تن قیر از مجتمع بندری کاسپین به کشور چین

حضور شرکت های نوآور و دانش بنیان منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه هفته پژوهش گیالن

برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی محصوالت پژوهش محور در منطقه آزاد انزلی

امحای 5.6تن کاالی 
سالمت محور غیرقابل 

مصرف در منطقه آزاد انزلی

 رکوردشکنی بندر کاسپین
برگ زرینی بر افتخارات 

منطقه آزاد انزلی

 مدیر غذا و دارو 
سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:

شنبه پرترافیک با ورود و خروج ۶کشتی 
در مجتمع بندری کاسپین:
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از زمانی که در برنامه اول توسعه و در قالب تبصره های 19 و 20 
این قانون )تبصره19 اشاره صریح به ایجاد مناطق آزاد در سه نقطه 
مرزی و تبصره 20 نیز تصریح بر ایجاد مناطق ویژه حراست شده 
در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی دارد(، مفهوم جدیدی تحت 
عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ادبیات اقتصاد جمهوری 
اسالمی ایران برآمده از جنگ هشت ساله تحمیلی متولد شده و 
به صورت قانون درآمد، بالغ بر 31سال می گذرد؛ بله! این تفاوت 
ناشی از سال تصویب و اجرای برنامه در سال 1368 می باشد. این 
در حالی است که مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار براساس این 
اداره مناطق آزاد، از سوی  تبصره ها و تصویب قانون چگونگی 
دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی و نمایندگان دور سوم مجلس 

شورای اسالمی از سال 1372 شروع به کار نمودند.
اولین نکته درخصوص مسیر تطور انشاء قانون و مقررات، تصویب 
و اجرا )شما به نیکی می دانید عدم اجرا( قانون و مقررات فوق 
و  قوانین  شدن  اضافه  مبحث  است،  اهمیت  و  توجه  قابل  که 
مقررات به صورت سنواتی و در هر دوره فعالیت یک دولت و 
نمایندگان مجلس است که در همین راستا می توان به کتاب مزبور 
استناد کرد که از کتابی مشتم بر 26ماده قانونی و اساسنامه سه 
منطقه آزاد در چند ده صفحه، تا کتابی افزون بر 500صفحه در 
آخرین دوره بازنویسی و انتشار آن یعنی در بهار سال 1394 بالغ 
شده است. کتاب قانونی که در آن عالوه بر نص قانون که به 
28ماده فزونی یافته است؛ موادی از قوانین برنامه توسعه کشور، 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی، آیین نامه ها، 
موافقت نامه ها و بخشنامه های داخلی را به همراه مقاوله نامه ها و 
یا  و  دیگر کشورها  با  قراردادهای همکاری مشترک کشورمان 

نهادهای بین المللی را نیز در برمی گیرد.
قانون نگاری  تحول  سیر  منظر  از  و  نخست  گام  در  بنابراین 
درخصوص قبض و بسط حوزه فعالیت مناطق آزاد، ما شاهد مسیر 
سازندگی،  دوم  دولت  قالب  در  که  هستیم  کم نظیری  افزایشی 
دولت های اصالحات، عدالت و مهر ورزی و به ویژه دولت تدبیر 
و امید مستظهر شد. به عبارتی، دولت ها و به تبع آنها مجلس 
متغیر  و سیاست های  مابین  رقابت های فی  و  روابط  فراخور  به 
اقتصادی و سیاسی کشور چه در چارچوب برنامه های سالیانه یا 
همان بودجه سنواتی و چه در قالب برنامه های پنج ساله توسعه، 

آیین نامه ها و مقررات مختلفی را به و یا بر این کتاب افزوند.
طرفه اینکه از تاریخ انتشار آخرین نگارش کتاب فوق، ظرف سه 
سال گذشته، انقالبی در قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری و 
هرگونه فعالیت در محدوده های مناطق آزاد رخ داده که به تعبیری 
کارکردها و کارویژه های آن را از حیز انتفاع خارج نموده است که از 
آن میان به حضور گمرک در مبادی ورودی کاال به مناطق، الزام 
ثبت سفارش، مالیات بر ارزش افزوده و اعالم فعالیت ها به دارایی 
اشاره کرد؛ به عبارت دیگر بر آن کتاب نباید صفحاتی دیگر افزود، 
بلکه کتاب قانون و مقررات مناطق آزاد به مجلد دومی نیازمند 
است. از اینکه چرا تاکنون اقدامی برای تنظیم و انتشار مجلد جدید 
و یا همان جلد دوم صورت نگرفته، نیز باید عبور کرد؛ چراکه اگر 
قرار بر لزوم بر این کار بود، قطعا دبیرخانه محترم در این مسیر 

گام برمی داشت.
در این میان نمی توان از تالش های عزیزانی نام نبرد که وجه 
همت خود را صرف حذف مواد قانونی، قانون فوق نموده اند و یا 
از شعارهایی همچون مناطق آزاد عرصه قاچاق کشور، اخاللگران 
اقتصاد ملی و اینکه مناطق آزاد از مسیر خود منحرف شده اند نیز به 
راحتی عبور نمود؛ اضالع مکعب گونه ای که در کنار ضلع قدرتمند 
)به ویژه در زیرمجموعه  ارگان های دولتی  و  نهادها  یعنی  خود 
وزارت فخیمه اقتصاد، یعنی گمرک، دارایی، بانک، بیمه و بورس( 
با تفسیر به رأی خود در نحوه اعمال و تعمیم قانون برای ذی نفعان 
قانون و مقررات فوق از طریق تفاوت ایجاد کردن در دوره زمانی 
اجرا و یا فرد بهره مند از اصل قانون و یا اخالل در زمان اجرای 
قانون و مقررات از طریق مطول سازی بوروکراسی اداری آن؛ قانون 
و مقررات فوق را ظرف حدود سه دهه به شیر بی یال و دم تبدیل 

کردند.
بی تردید اگر عدم اجرای قانون به تضعیف قانون منجر می شود و 
وارد کردن اتهامات متعدد به عملکرد فعالین اقتصادی )از تولید تا 
واردکننده(، زمینه عدم اطمینان به حضور و فعالیت در مناطق آزاد 
منتهی می شود، کارزار تولید و بازتولید قانون ظرف سه دهه به یک 
واقعیت تلخ دیگر نیز تفسیر می شود: »بی اثری قانون«، یعنی قانون 
موجود و یا تبصره ها و مواد قانونی اضافه شده به اصل قانون فعلی، 
موجودیت، حاکمیت و جامعیت قانون را تحت الشعاع قرار می دهد. 
در واقع تعدد قانون و قانون نویسی مداوم، فرصت مناسبی برای 
تفسیر به رأی میان مجریان، متولیان و بهره مندان به وجود آورده 

است که زمینه فراغت و بر زمین ماندن اصل موضوع می شود.
دادنامه ای است که بخش خصوصی  واقع  در  آنچه عرضه شد 
مناطق آزاد که از دهه هفتاد شمسی در مناطق کمتر توسعه یافته 
و محروم کشور با کمترین امکانات اقدام به سرمایه گذاری مادی و 
معنوی نموده و اگر تابع شریعت محمدی)ص( و طریقت علوی)ع( 
باشیم، باید دست این عزیزان را بوسید؛ چراکه با ایجاد کسب و 
کار در مناطق جنوبی کشور، زمینه چرخش نگاه و علقه از داخل 
به خارج را از میان برده و با سرمایه گذاری خود که زمینه اصلی 
برای درآمدزایی سازمان های مناطق آزاد بود، سهم اصلی را در 
ایجاد زیرساخت هایی همچون راه، آب آشامیدنی، برق، تلفن، منزل 
و سایر شاخص ها و امکانات زندگی انسانی را برعهده گرفتند و 
مطرح  برندهای  نمایندگی  شرکت های  ثبت  با  حال  عین  در 
بودن  آن دوران، فرهنگ مسئول  در  آزاد  مناطق  در  بین المللی 
در قبال محصول وارداتی به ایران را ایجاد کردند. در واقع ایجاد 
شغل، زیرساخت و متعهد ساختن شرکت هایی که اجناس آنها در 
طول دوران )و هم اکنون( به صورت قاچاق وارد کشور می شود، به 
ایجاد دفتر نمایندگی و پذیرفتن تعهد نسبت به تعمیر و یا تعویض 
اقدام  باید سه  ایرانی خود را  کاالهای فروخته شده به مشتری 
بی نظیر سرمایه گذاران بخش خصوصی در نسل اول مناطق آزاد 

یعنی کیش، چابهار و قشم محقق کردند.

آغاز بحث؛ مجلس دوران گذار به قرن جدید
شروع به کار مجلس یازدهم با تالقی های عجیبی از همه گیری 
آخر  از سال  آمریکا،  دولت  تحریم های  تشدید  تا  بیماری کرونا 

دولت یازدهم تا تغییر دولت ترامپ به بایدن در انتخابات ریاست 
جمهوری را ظرف یک سال گذشته تجربه کرده؛ بر رفتارها و 
انتخاب های نمایندگان برای پیگیری شعارهای انتخاباتی خود در 
دوم اسفند ماه 1398 دگرگونی و سختی  ایجاد کرد، چراکه اثرات 
منفی کرونا بر نوع برگزاری جلسات کاری و پیگیری مشکالت 
حوزه انتخابیه و حتی ملی محدودیت ایجاد نمود و این در حالی 
بود که شیب انتقادات علیه دولت که از تدبیر دوره اول خود فاصله 
گرفته، به رقابتی میان برخی نمایندگان تبدیل شد؛ تا جایی که 
راهبرد سئوال، استیضاح و حتی اعدام رئیس جمهور با برخورد مقام 
البته در بررسی رفتار نمایندگان باید  معظم رهبری مواجه شد. 
جانب انصاف را رعایت کرد، چراکه عملکرد دولت و شرایط مردم، 
چاره ای جز برخی واکنش ها باقی نمی گذارد، دورانی که ارزش 
پول ملی مایه سخره دوست و رقیب و دشمن ایران زمین شد و 

تصمیم گیری نیز با غلط امالیی یعنی طسمیم گیری همراه بود.
در میان خلجان های بازبینی و نظارت مجلس نشینان، کمیسیون 
اقتصادی به عنوان متولی اصلی اقتصاد کشور به ویژه در عرصه 
پایش اجرای قوانین و مقررات، ساز و کار اصالح بر قانون 1372 
مناطق آزاد را در دستورکار قرار داد؛ نکته جالب توجه اینکه در 
این مسیر مواد قانونی سال 72 و سال های بعد از آن و حتی برخی 
مقررات را در قالب یک طرح پیشنهادی به زیور اصالح آراست. 
و  پیشین  شماره های  در  نشریه  این  سوی  از  موضوع  طرح  با 
پیگیری های صورت گرفته از سوی شورای هماهنگی و همکاری 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد، که منجر به جلسات کاری مابین 
ذی نفعانی که از منافع قانون خوب و مضرات قانون بد، برخوردار 
می  شوند با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شد، منجر به 

ارائه طرحی شد که روی میز نمایندگان کمیسیون قرار دارد.
در ادامه، ابتدا اصل طرح نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس 
که مغز متفکر آن دکتر سیداحسان خاندوزی )عضو هیات علمی 
دانشگاه عالمه و مدیرکل اقتصادی پیشین مرکز پژوهش های 
در  و  می شود  منتشر  است،  کمیسیون  رئیس  نایب  مجلس( 
ادامه موارد پیشنهادی از سوی اینجانبان که برآمده از گفتگوها، 
دغدغه های فعالین بخش خصوصی، مدیران سازمان های مناطق 
آزاد و تجربیات عینی، تجربه شده است، جهت مالحظه و ارائه 
نظر از سوی ذی نفعان )بخش خصوصی( و مجریان )سازمان های 

عامل مناطق آزاد( تقدیم حضور می شود.

طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی )مصوب ۱۳۷۲( )نسخه کمیته 

کمیسیون اقتصادی(
  ماده1( متن زیر جایگزین  ماده 1 قانون می شود:

ماده 1: به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل 
تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع 
مالی از خارج، به  دولت اجازه داده مي شود مناطق آزاد تجاری-
صنعتی کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس، اروند، ماکو و فرودگاه 
امام خمینی )ره( را بر اساس موازین قانوني و این قانون اداره نماید .

تبصره: ایجاد مناطق آزاد جدید و تعیین محدوده مناطق آزاد بنا 
به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود.

   ماده 2( متن زیر به عنوان ماده 2 مکرر قانون الحاق می شود:
ماده 2 مکرر  :

الف( ایجاد مناطق آزاد جدید یا توسعه محدوده مناطق موجود، 
صرفا در نقاط مستعد مرز رسمی و پس از تحقق موارد زیر مجاز 

می باشد:
1( محدوده یکپارچه و متصل، حداکثر تا سقف پنج هزار هکتار 
)بدون احتساب مساحت بنادر و فرودگاه( به نحوی که شامل شهر 

و روستا نباشد،
2( تایید بی قید و شرط ایجاد منطقه از نظر شرایط زیست محیطی 
توسط سازمان حفاظت محیط زیست و از نظر انتظامی و امنیتی 

توسط ستاد کل نیرو های مسلح،
3( وجود سند جانمایی شده حدنگار )کاداستر( برای اراضی محدوده 

پیشنهادی با تایید سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،
4( تایید امکان تامین زیرساخت های مورد نیاز شامل حمل و نقل، 
سوخت، گاز، برق، آب، ارتباطات و فناوری اطالعات بر اساس طرح 

توجیهی توسط دستگاه های ذیربط،
تکمیل  و  احداث  براي  مالي  تامین  شیوه  پیوست  ارائه   )5

زیرساخت هاي منطقه توسط دولت،
6( داشتن حداقل دو زیرساخت ارتباطی از میان سه گزینه بندر، 

فرودگاه و ریل.
ب( آغاز فعالیت هر فاز منطقه آزاد )به نحوی که فاز اول شامل 
حداقل 50درصد وسعت منطقه باشد( شامل اعطای معافیت ها و 
مشوق ها، ثبت شرکت و صدور مجوز فعالیت توسط سازمان منطقه 

آزاد منوط به تحقق موارد ذیل است:
بر اساس  عالی  شورای  توسط  منطقه  جامع  طرح  تصویب   )1

مزیت های هر منطقه و نقش آن در توسعه ملی،
2( محصورسازی 100درصد محدوده آن فاز با تایید گمرک،

3( اجرایی شدن حداقل 70درصد زیرساخت های مورد نیاز محدوده 
پیشنهادي شامل حمل و نقل، سوخت، گاز، برق، آب، ارتباطات و 

فناوری اطالعات بر اساس طرح جامع در آن فاز .
مسئولیت تامین زیرساخت و نظارت بر تحقق این بند به ترتیب 
حوزه های زیرساختی برعهده وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، 

نفت و ارتباطات و فناوری اطالعات می باشد .
تبصره : تداوم معافیت گمرکی، تردد اتباع خارجی و مزایا و مقررات 
پولی، بانکی و ارزی، در مناطق آزاد که پیش از این قانون شروع به 
فعالیت نموده اند، منوط به اجرای مفاد این ماده تا حداکثر یک سال 

پس از الزم االجراشدن این قانون است.

  ماده 3( متن زیر به ماده 3 قانون الحاق می شود:
شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 

اقتصادی
دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 

اقتصادی

  ماده 4( متن زیر جایگزین ماده 4 قانون می  شود:
ماده 4: به منظور هماهنگی اداره و نظارت بر عملکرد سازمان های 
آزاد و پاسخگویی به دولت و مجلس شورای اسالمی،  مناطق 
با  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  عالی  شورای 
امور  وزیر  می شود:  ایجاد  رئیس جمهور  ریاست  به  زیر،  ترکیب 
اقتصادی و دارایی و دبیر شورا، وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت 
رئیس کل  وزیر جهاد کشاورزی،  نیرو،  وزیر  تجارت،  و  معدن  و 
بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک عضو ناظر از 

نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی .
تصویب  است:  زیر  شرح  به  عالی  شورای  وظایف  تبصره 1: 
تصویب  مناطق،  فعالیت های  نمودن  هماهنگ  و  آیین نامه ها 
اساسنامه سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه، تصویب 
برنامه ها و بودجه ساالنه و عملکرد صورت های مالی سازمان های 
مناطق، تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی 

کل قوا و تهیه گزارش های نظارتی.
تبصره 2: دبیرخانه مکلف است ضمن ایجاد هماهنگی بین مناطق 
و نظارت بر عملکرد آنها، برنامه سال بعد و گزارش عملکرد سال 
قبل و صورت های مالی حسابرسی شده هر منطقه را بر روی 

سایت دبیرخانه قرار دهد.
تبصره 3: عبارت »شورای عالی« جایگزین »هیات وزیران« در 

مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب 1372 می شود.

  ماده 5( تبصره زیر به ماده 6 قانون الحاق می شود:
مدرک  دارای  اشخاص  بین  از  منطقه  مدیره هر  هیات  تبصره: 
تحصیلی مرتبط با حوزه های تجاری، صنعتی، اقتصادی، بازرگانی 
منصوب  مرتبط،  مدیریتی  تجربه  حداقل 10سال  با  و  مالی  یا 
می شوند. دبیر شورای عالی مکلف است به محض نصب هر یک 
از اعضاء هیات مدیره مناطق توسط شورای عالی، سوابق کامل 

ایشان را در سایت دبیرخانه منتشر نماید.

  ماده 6( متن زیر جایگزین ماده 13 قانون می شود:
ماده 13: اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد، بابت آن 
بخشی از فعالیت اقتصادی آنها که در منطقه آزاد صورت می گیرد، 
به مدت بیست سال از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز، مشمول 
مالیات بر عملکرد با نرخ صفر می شوند. در صورتی که فعالیت های 
مذکور با مشارکت حداقل 40درصد سرمایه گذاری خارجی با تایید 
به سی سال  بیست سال  از  باشد، مدت فوق  مرجع ذی صالح 
افزایش خواهد یافت. پس از انقضای مدت مذکور، نرخ مالیات به 
صورت پلکانی در طول پنج سال و هر سال به میزان 20درصد 
مالیات مقرر در سرزمین اصلی افزایش یافته و پس از پایان مدت 

پنج  ساله، نرخ مالیات مقرر در سرزمین اصلی باقی خواهد ماند.
تبصره 1: مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خرید مواد اولیه و 
ماشین آالت از سرزمین اصلی به مقصد مناطق آزاد و با هدف 
بهره گیری در تولید، مشمول نرخ صفر خواهد بود. درخصوص 
کاالهای تولید شده در مناطق که هنگام ورود به سرزمین اصلی 
سهم  معادل  می شوند،  افزوده  ارزش  مالیات  پرداخت  مشمول 
جهت  صرفا  شهرداری،  فاقد  مناطق  در  دهیاری  یا  شهرداری 

مصارف عمرانی در اختیار سازمان منطقه قرار می گیرد.
تبصره 2: کلیه امتیازات، بخشودگی ها، تخفیفات و معافیت های 
پیش بینی شده در قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین سرزمین 
اصلی عالوه بر موارد مندرج در این ماده شامل فعاالن اقتصادی 

مناطق آزاد تجاری- صنعتی نیز خواهد بود.
تبصره 3: شرط برخورداری از معافیت های موضوع این ماده، ارائه 
اظهارنامه و عملکرد مالی مطابق مفاد بند )ت( ماده 132 و همچنین 

تبصره )1( ماده 146مکرر قانون مالیات های مستقیم است .
اقتصادی  فعاالن  مالیاتی  پرونده های  به  رسیدگی  در  تبصره 4: 
هر منطقه، نماینده سازمان منطقه می تواند به  عنوان نفر سوم 
هیات های حل اختالف )موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات های 

مستقیم( مورد انتخاب مؤدی یا سازمان قرار گیرد.
تبصره 5: شورای عالی می تواند در قالب لوایح بودجه سنواتی و به 
تناسب نیاز به مصارف عمرانی هر منطقه، درصدی از درآمدهای 
حاصل از مالیات های اخذ شده در منطقه را به سازمان همان منطقه 

تخصیص دهد .
تبصره 6: با هدف توسعه متوازن منطقه، سازمان منطقه مکلف 
است پس از تایید شورای عالی، درصدی از درآمدهای ساالنه خود 
را برای ارتقاء زیرساخت های آموزش، بهداشت و درمان، ارتباطات 
و رفع فقر در نقاط مجاور هزینه و در عملکرد ساالنه خود، گزارش 

نماید.

  ماده 7( متن زیر جایگزین ماده 14 قانون می شود:
ماده 14: مبادالت بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور و با سایر 
مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي پس از ثبت توسط گمرک 
و  بازرگاني  سود  گمرکي،  حقوق  از  ایران،  اسالمی  جمهوری 
عوارض ورود و صدور معاف است. مبادالت بازرگاني مناطق با 
سایرنقاط کشور به استثناي مناطق یاد شده، تابع مقررات صادرات 

و واردات مي باشد.

تبصره 1 : در مناطقی که در زمان تصویب این قانون فعال اند، واردات 
کاالهای مصرفی از خارج کشور ساالنه حداکثر به میزان 30درصد 
ارزش صادرات سال قبل آن مناطق مجاز است. در مناطقی که 
پس از تصویب این قانون و با مراعات ماده 2 مکرر این قانون آغاز 
به فعالیت می کنند، واردات کاالی مصرفی محدودیتی ندارد، اما 
ورود کاال به صورت مسافري به سایر نقاط کشور، مشمول حقوق 

گمرکی و سود بازرگانی قانونی است.
تبصره 3: پنج درصد از درآمدهای بازرگانی منطقه در حساب خاصی 
نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسالمی ایران واریز می شود و 
معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی 
منظور می گردد، در اختیار گمرک قرار می گیرد. گمرک مکلف است 
این بودجه را با رعایت مواد 160 تا 163 قانون امور گمرکی هزینه 
نماید. سایر درآمدهای موضوع این ماده به حسابی که سازمان 
منطقه تعیین و توسط گمرک ایران به فعاالن اقتصادی اعالم 

می شود، واریز خواهد شد .

  ماده 8( متن زیر جایگزین ماده 15 قانون می شود :
ماده 15: ورود کاالی تولید یا پرداش شده در مناطق آزاد به سایر 
نقاط کشور، مستلزم انجام کلیه تشریفات قانونی و گمرکی است 
و پرداخت حقوق ورودی درخصوص هر واحد محصول نهایی، 
تعلق  به کار رفته در آن  اولیه و قطعات خارجی  به مواد  صرفا 

خواهد گرفت.
تبصره: واردات محصول تولید شده در مناطق آزاد به سایر نقاط 
کشور در صورت دارا بودن حداقل 30درصد ارزش افزوده ایجاد 
شده در منطقه، مشمول محدودیت ها و ممنوعیت های مقرر برای 

کاالهای خارجی نخواهد بود.

  ماده 9( متن زیر جایگزین ماده 16 قانون می شود:
ماده 16: مواد اولیه و کاالهای واسطه ای خارجی به کار رفته در 
تولید، بعد از انجام تشریفات قانونی و گمرکی، در حکم مواد اولیه و 

کاالی داخلی محسوب می شود.

  ماده 10( متن زیر جایگزین صدر ماده 24 قانون می شود :
ماده 24: از تاریخ تصویب این قانون، واگذاری قطعی و صدور سند 
مالکیت عرصه اراضی تحت تملک یا اختیار سازمان منطقه، ممنوع 
است و صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح 
مصوب، پس از اجرای کامل طرح بالمانع خواهد بود. استفاده از 
اراضی به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع در قالب 
طرح مصوب، مجاز است. شبکه بانکی و موسسات اعتباری مکلف 
توثیق هستند.  اعیانی مذکور جهت ترهین و  اسناد  به پذیرش 
نحوه استفاده از اراضی محدوده هر منطقه، طبق مقررات مصوب 
شورای عالی و با رعایت طرح تفصیلی هر منطقه تعیین می گردد. 
درخصوص اشخاصی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون در 
مجلس شورای اسالمی، موافقت کتبی سازمان منطقه را برای 
واگذاری اراضی اخذ نموده اند، براساس مقررات سابق عمل خواهد 

شد.

  ماده 11( متن زیر جایگزین ماده 27 قانون می گردد:
ماده 27: به منظور ساماندهی مدیریت امور مناطق آزاد و اعمال 
قانون،  این  ماده 1  اهداف  تحقق  راستای  در  یکپارچه  مدیریت 
وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه های تولید،  
صادرات، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال فناوری 
در محدوده منطقه که فهرست آن توسط هیات وزیران تعیین 
خواهد شد به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی، برعهده مدیران 
سازمان های مناطق آزاد است. سازمان های مناطق آزاد منحصرا 

براساس این قانون و اصالحات بعدی آن اداره می شوند.
اجرایی  دستگاه های  اختیارات  و  وظایف  اجرای  فرآیند  تبصره: 
از قبیل سامانه های  با سامانه های ملی  باید سازگار  منطقه آزاد 
امثال آن صورت گیرد.  انبارداری و  مالیات، تجارت،  حدنگاری، 
فهرست فرآیندها و سامانه ها ظرف سه ماه از الزم االجراشدن این 

قانون توسط هیات وزیران تعیین و ابالغ می گردد.

  ماده 12( متن زیر به عنوان ماده 28 قانون الحاق می گردد:
ماده 28: تمامی قوانین و مقررات مغایر با این قانون، ازجمله ماده 65 
نسخ  آن  تبصره های  و  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون 
می گردد. اصالح احکام این قانون یا وضع احکام قانونی مغایر با هر 
یک از احکام آن، نیازمند رای دو سوم نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی می باشد.

تعریضی بر طرح اصالح قانون و ارائه پیشنهادات 
برای اصالح و تصویب مواد قانونی جدید بر قانون و 

مقررات مناطق آزاد
نخستین و مهم ترین ماده قانونی که باید تغییر و بازنویسی شود، 
ماده نخست است که براساس آن اهداف و راهبرد مناطق آزاد 
»به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد 
و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد 
اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای 
جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و 

ارائه خدمات عمومی« تعیین و ابالغ شده است. 
البته در نقد این ماده باید شرایط زمانی و مکانی آن دوران کشورمان 
را مورد توجه قرار دهیم، اما همین امر بیانگر عمق کم اطالعی از 
مبانی تئوریک و نمونه های موفق مناطق آزاد ایجاد شده در سطح 
جهانی است؛ یعنی براساس این ماده، مدل ایجاد مناطق آزاد در 
ایران نه تنها متفاوت، بلکه با سایر نمونه های مشابه خود متضاد 
است، در مدل معمول جهانی بعد از رسیدن به فهم مبانی و مفاد 
قانونی که براساس مزایا و معافیت هایی برای سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد توافق و سپس تنظیم و بعد از بررسی توسط تمامی 
بهره برداران و ذی نفعان آن قانون، سپس دولت موظف به ایجاد 
زیرساخت می شود و این همان پاشنه آشیل فعالیت های مناطق 

آزاد کشورمان ظرف سه دهه گذشته بوده و می باشد.
به عبارتی شما به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، مدیر پروژه 
احداث زیرساخت های فوق از طریق تامین مالی از منابع درآمدی 
خود هستید، منابع درآمدی که به صورت وابسته و پیوسته به درآمد 
ناشی از عوراض سیف کاالهای وارداتی است، چراکه منابع دیگری 
با  نیز  چون عوارض محدود بوده و در عین حال فروش زمین 
محدودیت تمام شدن مایملک همراه خواهد بود. در نتیجه شاهد 
به وجود آمدن این دور باطلی هستیم که در طول هشت دوره 
قانون گذاری و هفت دوره دولت های مختلف در عرصه عمل، در 

مناطق آزاد شاهد آن می باشیم.

 ماده یک پیشنهادی که معطوف به اصالح ماده نخست موجود 
است: 

مناطق آزاد به محدوده تعیین شده ای از محدوده سرزمینی جمهوری 
اسالمی ایران اطالق می شود که بعد از ارائه طرح توجیهی کارویژه 
و محدوده از سوی دولت و تصویب در مجلس شواری اسالمی؛ 
با  داخلی  کارهای  و  فضای کسب  توسعه  و  تسهیل  منظور  به 
نمونه های مشابه خارجی، جذب سرمایه و طرح های سرمایه گذاری 
تولیدی، خدماتی، بازرگانی خارجی ایجاد می شوند. در این مناطق، 
قوانین و مقررات داخلی در حوزه های مختلف فعالیت، به منظور 
گذار از اقتصاد داخلی به نقطه اتکای مراودات اقتصادی منطقه ای 
و فرامنطقه ای قابل اجرا و تعمیم نمی باشد و قوانین و مقرراتی 
که بعد از تصویب این قانون در مناطق آزاد به اجرا در خواهند 
آمد، منوط به لحاظ کردن و عدم تعارض با سیاست های اقتصادی 
مقاومتی و سیاست های ابالغی اصل 44 و احکام دائمی برنامه 

توسعه کشور است.

  ماده دو پیشنهادی که تعیین کننده منابع درآمدی مناطق 
آزاد است: 

براساس ماده 13 یکی از منابع درآمدی سازمان منطقه آزاد، اخذ 
عوارض از فعالین اقتصادی و صدور مجوزهای فعالیت است؛ این 

در حالی است که فروش زمین را در عین حال که منوط به رعایت 
برنامه های عمرانی هر منطقه  مقررات مصوب دولت و رعایت 
نموده، به عنوان دیگر منبع درآمدی هر سازمان تعیین نموده است. 
اما در این میان عوارض 15درصدی سیف کاالهای ورودی نیز 
به عنوان یک منبع درآمدی که در این قانون به آن اشاره نشده، 
را باید به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی مناطق آزاد عنوان 
کرد؛ در همین راستا پیشنهاد می شود در قالب یک ماده قانونی 
جداگانه عالوه بر اینکه این دو سه محور درآمدی احصاء و در قالب 
یک ماده تعیین شود، موارد دیگری همچون سرمایه گذاری در 
بورس، طرح های سرمایه گذاری مشترک با خارجی، فروش اوراق 

مشارکت نیز به عنوان منابع درآمدی مشخص و معلوم گردد.

  ماده سوم پیشنهادی درخصوص اعمال محدودیت بر یکپارچه 
پیشنهادی  ماده 2  قالب  در  جدید  آزاد  مناطق  محدوده  بودن 

نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس است: 
در واقع به ظن جلوگیری از قاچاق، در فضای موجود که از قبل 
فاصله جغرافیایی میان دو نقطه جدا از یکدیگر به وجود می آید، 
اصل منافع ناشی از ایجاد یک منطقه آزاد با دو بعد جغرافیایی 
)کمتر از پنجاه کیلومتر( که دارای معارض نمی باشد، مورد غفلت 
از  استفاده  با  که  است  حالی  در  این  و  می شود  واقع  حذف  و 
تکنولوژی های جدید نظارتی و پایش وسایل نقلیه و محموله های 
در حال تردد میان دو محدوده جدا از یکدیگر، امکان قاچاق نیز به 

صفر کاهش پیدا می کند.
در نتیجه پیشنهاد می شود بند 1، تبصره )الف( ماده 2 که منوط به 
یکپارچگی و متصل بودن محدوده منطقه است، حذف شود و به 
جای آن به توجیه اقتصادی بودن و بهره گیری از ابزار جدید پایش 

کاال و وسیله در حال تردد مبنا قرار گیرد.
هم  ماده 2،  )ب(  تبصره  بند 2،  در  می توان  را  مهم  نکته  همین 
مشاهده کرد که تصریح به محصورسازی صد در صدی فیزیکی 
محدوده منطقه است؛ این راهکار موجب افزایش هزینه ها، قائم 
تکنولوژی  از  استفاده  از  و  کرده  انسانی  عامل  به  نظارت  شدن 
نظارتی جلوگیری می کند. در نتیجه پیشنهاد می شود به جای مانع 
فیزیکی، از موانع دیجیتال و تکنولوژیک موجود استفاده کرد و رأی 

به قطعیت دادن در این ماده حذف گردد.

  در خصوص ماده4 پیشنهادی از سوی کمیسیون اقتصادی 
درخصوص تبیین دوباره جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی پیشنهادات ذیل اعالم می شود: 
که  شورا  آن  دبیرخانه  عنوان  به  شورایعالی  دبیرخانه  هم اکنون 
ریاست آن برعهده رئیس جمهور است، با گسترش شرح وظایف 
خود از یک دبیرخانه محدود به یک سازمان با چندین معاونت 
و مدیریت گسترش پیدا کرده و به جای انجام وظایفی همچون 
دولت های  آن  براساس  که  مقرراتی  و  قوانین  اجرای  ضمانت 
سرمایه گذاران برای  آن  اجرای  و  اعمال  به  متعهد   مختلف 

می باشند، که موفق به انجام آن نیز نشده، متوجه رفیع کردن 
جایگاه خود به عنوان یک سازمان مرکزی و تبدیل هفت منطقه 

موجود به ادارات کل تابعه خود شده است.
از سوی دیگر ظرف یک دهه اخیر شاهد وسعت وظایفی نظارتی 
و مدیریت خود تعریف شده از سوی دبیرخانه بوده ایم، به حدی که 
می توان تصریح کرد به جای کاهش بوروکراسی اداری در مناطق 
آزاد، شاهد اضافه شدن بوروکراسی هایی همچون معاونت هایی که 
با ابالغ دستورالعمل، امضای توافق نامه و سایر اقدامات، نسبت به 
تعمیم نقطه نظرات خود به سازمان های عامل مناطق آزاد که هر 
یک دارای اساسنامه و هیات مدیره متفاوتی می باشند، نموده است.

به این ایراد روند اجرای قانون و ممانعت از تسهیل گری، می توان 
منع قانونی تامین بودجه دبیرخانه از سوی هر سازمان را اضافه کرد 
که به دلیل قرار گرفتن در چارت اداری وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، از نظر قانون مانع الجمع و دارای تبعات قضایی برای مدیران 

عامل سازمان های مناطق آزاد نیز قلمداد می شود.
 راهکار پیشنهادی: تبصره واحده ماده 23 قانون برنامه ششم 
توسعه کشور که به صورت احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
ابالغ شده، حذف شود. تبصره ای که تصریح دارد: کلیه وظایف، 
اختیارات، ساختار و تشکیالت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط 
و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر 
ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
بر این اساس، اضافه کردن ماده قانونی جدیدی به منظور تعیین 

شرح وظایف دبیرخانه شورایعالی، اعالم می گردد: 
شورایعالی مناطق آزاد به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزاری 
شهرسازی؛  و  راه  خارجه؛  امور  صمت؛  دارایی؛  امور  و  اقتصاد 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ دادگستری؛ جهاد و 
کشاورزی؛ نیرو؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی؛ فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ کشور؛ نفت؛ ورزش و 
جوانان؛ رئیس بانک مرکزی؛ معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست؛ معاون علمی و فناوری و رئیس 

سازمان برنامه و بودجه.
آزاد  منطقه  یک  میزبانی  به  ماه  هر شش  شورا  کاری  جلسات 
برگزار می شود و دبیر شورا با حکم رئیس جمهور به عنوان ریاست 
شورا، مسئول هماهنگی مربوط به اعضای شورایعالی مناطق آزاد 
و پیگیری رفع مشکالت، دغدغه ها و بهره برداری از فرصت های 
سوی  از  آزاد  مناطق  مقررات  و  قانون  اجرای  طریق  از  موجود 
نهادهای تابعه اعضای شورا می باشد و در این مسیر قانون مزبور، 

قانون ارجح و باالدستی محسوب می شود .

در این میان اضافه شدن یک عضو از اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس به نظر ناقض تفکیک قوا براساس اصل 57 قانون اساسی 
و آرای شورای نگهبان قانون اساسی است. از سوی دیگر طرح این 
تقاضا، زمینه اختالف نظر در میان کمیسیون های دیگر مجلس 
را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوعات مرتبط با 
مناطق آزاد درگیر هستند را به وجود آورده و در مسیر همکاری 
از ایجاد رقابت میان  مجلس و مناطق آزاد ایجاد اخالل ناشی 
کمیسیون های مختلف مجلس و نمایندگانی که در محدوده آنها 
منطقه آزاد به وجود می آورد و بابی جدید برای ورود و به تبع آن 
تبدیل رقابت های میان نمایندگان به تنش در داخل مناطق آزاد 
می شود؛ موضوعی که قطعا با توجه کمیسیون اقتصادی حذف و 
رفع می شود تا در عین حال ردای نظارتی مجلس بر اجرای قانون 
از سوی دولت تمام قد و راست قامت بماند و ملکوک به دخالت و 

همراهی با نظرات نهاد دولت نگردد.

  درخصوص ماده 5 پیشنهادی کمیسیون محترم که اصالحی 
به ماده 6 قانون مناطق آزاد است، ماده پیشنهادی از قرار ذیل اعالم 

می شود:
هر سازمان منطقه آزاد متشکل پنج عضو هیات مدیره است که 
یکی از آنها به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با حکم 
رئیس جمهور به مدت چهار سال منصوب می شود. دیگر اعضا 
شامل استاندار، یک مقام یا مدیر بومی با مسئولیت ملی، یکی از 
مدیران سازمان و یک نماینده از بخش خصوصی است. انتخاب 
مجدد آنان  بالمانع بوده و  عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره 
با همان مراجع انتخاب کننده می باشد. هیات وزیران مسئولیت و 

اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
عضویت استاندار به منظور همگرایی میان دو مسئولیتی است 
از  قانون  اجرای  در  تسهیل  و   تسریع  زمینه  آنها  که همکاری 
سوی سایر نهادهای استان دارد؛ مدیر بومی ملی نیز استفاده از 
ظرفیت های مدیریت ملی با تکیه بر توانمندی های نیروهای بومی 
است که زمینه شناخت دقیق تر از ظرفیت ها و چالش را فراهم 
می کند. بهره گیری از یک مدیر عضو سازمان، ایجاد انگیزه در میان 
نیروهای سازمانی است و انتقال تجربیات کاری از بدنه به سطح 
عالی مدیریتی سازمان است. در نهایت حضور بخش خصوصی نیز 
تاکیدی است بر حضور ذی نفعان مصوبات جلسات هیات مدیره 
است که این نماینده در واقع رئیس نهاد بخش خصوصی منطقه 
است که با توجه به اینکه این مقام گردشی بوده، برخالف سایر 

اعضا، مدت عضویت آن یک ساله می باشد.

  در ارتباط با ماده 6 طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی که در 
واقع اصالح ماده 13 قانون فعلی مناطق آزاد است، طرح پیشنهادی 

ذیل تقدیم حضور می شود:
اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد، بابت آن بخشی 
از فعالیت اقتصادی آنها که در منطقه آزاد صورت می گیرد، به 
مشمول  مجوز،  در  مندرج  بهره برداری  تاریخ  از  30سال  مدت 
با  فعالیت های مذکور  مالیاتی می شوند. در صورتی که  معافیت 
مشارکت حداقل 40درصد سرمایه گذاری خارجی با تایید مرجع 
ذی صالح باشد، مدت فوق از 30سال به 40سال افزایش خواهد 
یافت. معافیت مزبور درخصوص شرکت های با مالکیت 100درصد 

غیرایرانی به طول 50سال افزایش خواهد یافت.
پس از انقضای مدت مذکور، نرخ مالیات به صورت پلکانی در طول 
پنج سال و هر سال به میزان 20درصد مالیات مقرر در سرزمین 
اصلی افزایش یافته و پس از پایان مدت پنج  ساله، نرخ مالیات مقرر 

در سرزمین اصلی باقی خواهد ماند.
طرح های  برای  معافیت  زمان  طول  افزایش  است،  بدیهی 
سرمایه گذاری خارجی و یا با مشارکت خارجی به منظور افزایش 
اولویت  با  مشوق های الزم برای حضور سرمایه گذاران خارجی، 
کشورهای منطقه بوده است، موضوعی که یکی از دستاوردهای 

آن کاستن از فشارهای تحریم های امریکا ارزیابی می شود.
نکته حائز اهمیت اینکه تبصره های تصریح شده از سوی کمیسیون 
محترم اقتصادی، به تحدید و کاستن از حاکمیت سازمان منطقه 
آزاد ختم می شود و موجبات تسری قوانین داخلی به قوانین مناطق 
آزاد را فراهم می کند که از آن جمله می توان به تسری تبصره 
)یک( ماده 146 قانون مالیاتی، یا ثبت سفارش و یا ثبت شرکت ها 

اشاره کرد.
 درخصوص ماده 7 طرح اصالحیه کمیسیون اقتصادی که در 
واقع اضافه کردن به ماده 14 فعلی است، در واقع از حیز انتفاع 
خارج کردن فرآیندهای گمرکی موجود در مناطق آزاد و تفویض 
مسئولیت ثبت مراودات گمرکی داخل و میان مناطق آزاد به گمرک 
جمهوری اسالمی است، در واقع گامی دیگر در تحدید و تشکیک 
در جایگاه حاکمیتی سازمان منطقه آزاد می باشد و در این میان 
واردات کاالهای مصرفی از خارج از کشور به میزان 30درصدی 
ارزش صادرات سال گذشته، منوط به داخل آن منطقه می باشد، یا 
اینکه از طریق منطقه به داخل کشور در قالب کاالی همراه مسافر 
را مورد توجه قرار داده اند. اساسا چه لزومی به درج چنین تبصره ای 
است که در آن ارزش دالری به درصدی از صادرات سال قبل 

سنجاق شده است؟!
در نتیجه اصالحی در ماده 14 نیاز نبوده و اصالحاتی در مسیر 
پیش گرفته شده در جهت تقابل های مدیریتی در ارائه خدمات به 
سرمایه گذاران و خدشه دار کردن جایگاه حاکمیتی قوانین تشویقی 
مناطق آزاد و نهاد ضامن و مجری قانون یعنی سازمان منطقه آزاد 
در قالب ضدیت با مواد قانونی همچون ماده 65 احاکم دائمی توسعه 

در برنامه ششم خواهد بود.
 مواد 8 و 9 درخصوص صدور کاالهای تولیدی در مناطق آزاد به 

داخل کشورمان است که در واقع اصالح ماده های 15 و 16 فعلی 
قانون مناطق آزاد را مورد توجه قرار داده، که براساس آن معافیت 
گمرکی اعمال شده نسبت به ایجاد ارزش افزوده در مواد اولیه که 
به تعبیری انتقال تکنولوژی به داخل کشور است را در پیچ و خم 
نظارت گمرکی، از میان برده و گامی بلند در مسیر جلوگیری از 
رونق تولید و حمایت از راهبردهای اقتصاد مقاومتی مقام معظم 

رهبری محسوب می شود.
قانون کنونی  به ماده 24  پیشنهادی معطوف  قانون   ماده 10 
مناطق آزاد است که در واقع حق قانون سازمان ها را بر مایملک 
خود که براساس این ماده قانونی به آنها واگذار شده را به عرصه 
تقلیل داده و این مهم را نیز ممنوع اعالم می کند. از سوی دیگر 
حواله دریافت وام و تسهیالت بانکی در قبال اسناد اعیانی، نیازمند 
الطفات بیشتر به واقعیت های فرهنگ بانکی کشور و پذیریش یا 

عدم پذیرش آن است.
از سوی دیگر، مطابق اساسنامه سازمان های مناطق آزاد، زمین 
اساسا به عنوان سرمایه غیرنقدی سازمان ها در نظر گرفته شده 
باشد ،  نداشته  مایملک خود حقی  به  مالکی نسبت  اگر  و  است 
از اساس این حق از بین خواهد رفت . در وضع موجود و واقعی 
هم این امر امکان ناپذیر است . کدام سرمایه گذار عاقل که قطعا 
می خواهد مالکیت زمین را داشته باشد و بر همان اساس بتواند از 
تسهیالت بانکی استفاده نماید، حاضر است صرفا قرارداد مالکیت 

اعیانی ! در مقابل سرمایه گذاری خود به دست بیاورد؟! 
و آیا هیچ بانکی حاضر است بر اساس مالکیت اعیانی )آن هم بعد 
از اجرای طرح توسط سرمایه گذار!!( به اینگونه قراردادها تسهیالت 

اعطا نماید ؟! 
 در رابطه با ماده 11 طرح اصالحی ارائه شده از سوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس که با هدف جایگزینی بر ماده 27 قانون فعلی 

تنظیم شده است، باید تصریح کرد: 
اوال: چنین موضوعی در بند )الف( ماده 65 قانون احکام دائمی به 
عنوان احکام قانون دائمی لحاظ شده است، در نتیجه قانون موخر 

و مغایر با خود را نیز می تواند نسخ نماید. 
ثانیا: بازنویسی قانون موجود که به تغییر کلمات و مصادیق آن منجر 
شده، جز این است که این تفاوت به تداخل وظایف و نقض غرض 
منجر شده و رفتارهای قانون گریزی در عدم اجرای این قانون از 
سوی نهادهای دولتی فرصت مجددی در قالب سامانه های موجود 
اینترنتی عطا کرده و رفتارهای آنها ملجأ قانونی پیدا کرده است. 
به عبارتی پیگیری ضمانت اجرا ضامن اعمال چنین قانونی است 

نه تغییر قانون.
 در ارتباط با ماده 12 طرح پیشنهادی که در واقع اصالحی بر 
ماده 28 قانون است با صدور رأی بر نسخ تمامی قوانین و مقررات 
مغایر با این قانون، به ویژه ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه و تبصره های آن، مسیر را برای بازبینی هر قانونی با شمول 
زمانی چند سال و یا حتی دائمی را باز نموده و با قانونی کردن 
تغییر مکرر قوانینی که در دوران انشاء به عنوان قوانین با دوره 
زمانی طوالنی  خطاب قرار می گیرند، زمینه را برای عدم اطمینان 
سرمایه گذار، تضعیف نهادهای مجری و حافظ قانون و تضعیف 
شأنیت قانونی هر قانون مصوب مجلس که مورد تایید سایر ارکان 

نظام نیز قرار گرفته است، فراهم می شود.

ارائه چند قانون پیشنهادی عالوه بر مباحث مطروحه فوق
  ماده 29: سازمان های عامل مناطق آزاد در کمیسیون های 
دارای  منطقه  کشورهای  با  کشورمان  اقتصادی  مشترک 
کرسی رأی و حضور بوده و هر سازمان منطقه آزاد به شرط 
تصویب شورایعالی مناطق آزاد قادر به ایجاد دفاتر نمایندگی 
در قطب های تجارت و کسب و کار جهانی، در کشورهای بازار 
هدف ایران می باشد؛ این مهم در قالب همکاری با وزارت امور 
خارجه و صمت و اتاق بازرگانی )ملی و بخش خصوی مناطق 

آزاد( تعریف می شود.
نهادی  قالب  در  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  ماده 30:    
چابک به منظور سرعت بخشی به مسیر هماهنگی ها و قدرت 
مانور در میان معاونین رئیس جمهور و وزرای کابینه، به عنوان 
زیرمجموعه ای از معاون اول رئیس جمهور مشغول به فعالیت شود.

این ماده به منظور اصالح تقلیل جایگاه آن به عنوان بخشی از 
وزارتخانه و تحکیم جایگاه حاکمیتی آن در ارتباط با سایر معاونت ها 
نهادهای زیرمجموعه هر یک در  تبع آن  به  و  و وزرای دولت 

استان ها، پیشنهاد می گردد.
و  قانون  اجرای  عدم  اداری ضامن  عدالت  دیوان  ماده31:    
مقررات مناطق آزاد بوده و متولی طرح شکایت و پیگیری رفع 
مشکالت در هرگونه اخالل از سوی سایر دستگاه های دولتی و 
یا غیردولتی در مسیر اجرای این قانون، دبیرخانه شورایعالی است. 
بدیهی است امکان طرح دعوی از سوی هر سازمان منطقه آزاد در 

طرح و پیگیری شکایت، قابل تحقق می باشد.
درخصوص این ماده پیشنهادی باید تصریح کرد یکی از مهم ترین 
مشکالت پیش روی، عدم اجرای قانون در مناطق آزاد معطوف به 
نبودن ضمانت اجرای آن می باشد و با ارائه این طرح پیشنهادی، 
ساز و کار تضمین اجرای تعهدات ارائه شده از سوی سازمان های 
عامل مناطق آزاد به بخش خصوصی از سوی آنها و دبیرخانه، 

تعیین می گردد.

سخن پایانی
در پایان نشریه اخبار آزاد مناطق برخود الزم می داند، از تمامی 
صاحب نظران، فعالین اقتصادی داخل و مرتبط با مناطق آزاد، 
مدیران و کارشناسان مشغول به خدمت در این مناطق و دبیرخانه 
شورایعالی به منظور واکاوی و بررسی ساز و کارهای بازتنظیم و 
به روزرسانی قوانین و مقررات مناطق آزاد با لحاظ شرایط کنونی 
کشورمان و افق پیش روی، نظرات پیشنهادی و انتقادی خود را 

منتقل نماید.
فرآیند بررسی اصالح قانون و مقررات مناطق آزاد در قالب گفت وگو 
با فعالین بخش خصوصی و مسئولین مناطق آزاد )از بازنشستگان تا 
مدیران کنونی( در دستورکار نشریه قرار دارد؛ چراکه در قرن جدید 
باید براساس تجربیات اعمال و یا چرایی و چگونگی عدم اجرای 
این قوانین، اقدام به نگارش قانونی کرد که نظم و نظام روابط و 
ضوابط فی مابین بخش خصوصی و بخش دولتی را در نظر گرفته 
و این قانون برآمده از نیازها و فرصت های موجود و پیش روی 

گروه ها، نهادها و افراد شامل قانون باشد.
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طرح پیشنهادی قانون مناطق آزاد، نگاره ای برای قرن جدید
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یادداشت: هادی وزیری- کارشناس مناطق آزاد

بخش:  دو  به  کلی  طور  به  را  آزاد  مناطق 
به  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  و  1(قوانین 
2(زیرساخت های  مناطق،  نرم افزار  عنوان 
می توان  سخت افزار  عنوان  به  آزاد  مناطق 
یادداشت  این  در  که  نمود  دسته بندی 
آزاد  مناطق  زیرساخت های  بخش  به 

می پردازیم.
مناطق آزاد پس از تصویب قوانین مربوطه، 
در بخشی از سرزمین اصلی ایجاد می شوند. 
برای هر یک از مناطق آزاد وظایف خاصی تعریف می گردد که این 
وظایف براساس توانمندی های سرزمین اصلی و یا نیازهای کشورهای 
موقعیت  بر  مبتنی  وظایف  مثال  عنوان  به  می شوند.  تعریف  همسایه 
از  بومی موجود در آن بخش  تولیدات  و  نظر  جغرافیای منطقه مورد 

سرزمین اصلی را برای منطقه آزاد مجاور تعریف می کنند.
وظایف  بر اساس  نیز  را  منطقه  هر  زیرساخت های  راستا،  همین  در 
که صنعتی   منطقه ای  مثال  می نمایند.  ایجاد  تعریف شده  آزاد  منطقه 
مالی-بانکی  کارکردهای  از  که  منطقه ای  با  می باشد  گردشگری  و 
تکنولوژی  آن  یا منطقه ای که وظیفه تخصصی  و  برخوردار می باشد 
و دانش بنیان تعریف شده، هر یک نیاز به زیرساخت های خاص خود 

را دارند.
بر اساس  و  منطقه  در  زیرساخت ها  ایجاد  باالی  هزینه  به  عنایت  با 
تجربیات موفق سایر کشورها و شرایط خاص کشور عزیزمان ایران، 

باید به یک نقطه بهینه در تعاریف مناطق آزاد رسید.
باثبات  قوانین  ایجاد  به  ابتدا  دنیا  در  آزاد  مناطق  موفق  تجربیات  در 
جهت اداره مناطق آزاد اقدام کرده و تنقیح و اجرای قانون در منطقه 
آزاد را در اولویت قرار می دهند؛ سپس با جذب سرمایه گذاران داخلی 
واقع  در  می پردازند.  نیاز  مورد  زیرساخت های  توسعه  به  خارجی  و 
با جذب  آزاد  ثبات آن در مناطق  رابطه مستقیمی بین نوع قوانین و 
دلیل  به  متاسفانه  که  دارد  وجود  زیرساخت ها  توسعه  و  سرمایه گذار 
تحریم های ظالمانه کشورمان، استفاده حداکثری از الگوی مناطق آزاد 
سایر کشورها در ایران امکان پذیر نبوده و موجب شکست خواهد شد. 
موفقیت  عدم  دالیل  از  یکی  اساسا  کرد،  عنوان  می توان  نتیجه  در 

مناطق آزاد در ایران، همین الگوبرداری و مقایسه می باشد.
محیط  یک  در  داخلی  کارشناسان  شدن  جمع  با  است  بهتر  بنابراین 

علمی، زمینه تعریف الگوی ایرانی مناطق آزاد را فراهم نمود.
با توجه به اینکه ایجاد هشت منطقه آزاد جدید در دستورکار دولت و 
مجلس قرار دارد و در مراحل نهایی شدن و رفع ایرادات مطروحه از 
طرف شورای نگهبان می باشد؛ بهتر است همین ابتدا به ساکن وظایف 
تخصصی برای هر یک از مناطق آزاد تعریف کنیم. به طور کلی اگر 
منطقه آزاد جدید قرار است همان وظایف مناطق آزاد موجود را انجام 
دهد، ایجاد آن با توجه به هزینه های هنگفت اصال به صرفه اقتصاد 
برداشتن در همان مسیر و  این موضوع یعنی گام  کشور نمی باشد و 
ایرادی که منتقدین به مناطق آزاد وارد می کنند. این در حالی است که 
تعریف وظایف اختصاصی به هر منطقه موجب می شود که مساحت 
زمین و زیرساخت های مورد نیاز آن نیز مشخص گردد؛ موضوعی که 
باعث می شود طرح توجیهی اقتصادی ایجاد آن منطقه قابل پذیرش تر 

باشد.
بر این اساس، معاونت فنی و زیر بنایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
می تواند با ایجاد مدیریت طرح های زیرساختی، به طراحی و بازتعریف 
نیازهای زیرساختی مناطق آزاد جدیداالحداث بپردازد. در این معاونت 
می توان براساس وظایف تخصصی هر منطقه و نه براساس دیدگاه های 
نیازهای جامع آن منطقه پرداخت تا حداقل های  سیاسی، به طراحی 
نمایند که موجب جذب  را فراهم  نیاز سرمایه گذاران تخصصی  مورد 
آنان شده و سپس متناسب با پیشرفت منطقه، توسعه زیر ساخت های 
محلی نیز در دستورکار قرار گیرد. این مجموعه مدیریتی به دلیل آنکه 
کلی تر از معاونت های موجود در مناطق آزاد و به صورت کشوری به 
ایجاد مناطق آزاد توجه دارد و امکان انجام پروژه های با اولویت کمتر 
بررسی  قابل توجهی در  نتیجه می تواند نقش  ندارد، در  در آن وجود 
و طراحی و اخذ مجوزهای الزم درخصوص زیرساخت های مورد نیاز 

مناطق آزاد جدید اقدام نماید.
روبه رو  آزاد  مناطق  از  نسل هایی  با  دنیا  در  اینکه  توجه  قابل  نکته 
هستیم که دیگر نیازی به مساحت های گسترده در محدوده اراضی و 
زمین برای اجرای مزایا، معافیت ها و جذب سرمایه گذار ندارند؛ بلکه با 
تمرکز بر شرکت های دانش بنیان و مجازی شدن فعالیت های اقتصادی 
شرکت های سرمایه گذاری با گردش مالی باال اما از لحاظ ساختاری 
سرمایه گذاران  فعالیت  حوزه  و  جذب  رویه  تغییر  به  اقدام  کوچک؛ 
از  از سوی بسیاری  این راهبرد  این در حالی است که  خود نموده و 
به  که  تولید  کوچک  شبکه های  ایجاد  با  بزرگ  صنعتی  شرکت های 
صورت زنجیره ای به یکدیگر متصل شده و با کمترین هزینه به تولید 

خود می پردازند، در حال انجام است .
به  کشور،  نخبگان  علمی  توان  به  توجه  با  می توان  نیز  ایران  در 
نسل های جدید مناطق آزاد پرداخت که نیازهای زیرساختی آنها بسیار 
تخصصی تر می باشد. مثال در نسل های قدیمی به علت اتکا به قوانین 
کارخانه های  ایجاد  به  اقدام  شرکت ها  مالیات،  و  گمرگ  به  مربوط 
زیادی  زمین  مساحت  به  نیاز  که  می نمودند  آزاد  مناطق  در  تولیدی 
داشت و به علت وسعت منطقه، کنترل مبادی خروجی آنها نیز سخت 

بود، به طوری که شائبه قاچاق از مناطق آزاد را ایجاد می کرد. 
توجه  آزاد  مناطق  جدید  نسل های  الگوی  به  می توان  اساس  این  بر 
نمود که مبتنی بر شرکت های دانش بنیان می باشد، با توجه به ارزش 
افزوده فراوان چنین شرکت هایی و متکی بودن آنها به دانش نیروی 
انسانی، نیاز به زیرساخت های معمول نمی باشد، به عنوان مثال دیگر 
در این نوع مناطق آزاد، به علت کاهش چشمگیر میزان مصرف برق، 
ایجاد  هزینه  متعاقبا  و  یافته  کاهش  به شدت  مصرفی  برق  نیازهای 
زیرساخت برق نیز کاهش می یابد. هرچند نیاز به زیر ساخت ارتباطات 
این  به توسعه کمی و کیفی  با توجه  افزایش می یابد که  فناوری   و 
با  یا  و  بسیار کاهش می یابد  آزاد  مناطق  در  تولید  هزینه  زیرساخت، 
توجه به اینکه بخشی از نیروهای این شرکت ها به صورت دورکاری 
علت  به  نیز  جاده ای  زیرساخت های  توسعه  نمایند،  فعالیت  می توانند 

کاهش ترافیک می تواند بهینه گردد.
بنابراین بهتر است با رویکرد مناطق آزاد نسل جدید، به جای توجه به 
وسعت مناطق آزاد و رشد سطحی به فضا و استفاده بهینه از زیر ساخت ها و 

تخصصی نمودن مناطق آزاد جدیداالحداث پرداخته شود.

آزاد،  مناطق  توسعه  و  ایجاد  از  هدف 
اشتغال زایی،  صادرات،  بسط  و  افزایش 
خارجي  و  داخلي  سرمایه گذاري  جذب 
درآمدهاي  افزایش  تکنولوژي،  انتقال  و 
جایگاه  ارتقاي  توریسم،  رونق  عمومي، 
اقتصاد  از  بهره مندي  و  کشور  اقتصادي 

رقابتي بوده است. 
صاحب نظران،  و  کارشناسان  اعتقاد  به 
اخیر  آزاد کشورمان طی سال های  مناطق 
به بخش قابل توجهی از اهداف تعیین شده 
شرایط  تحریم ها  وجود  اما  یافته اند،  دست 
و  مناطق  بالطبع  و  کشور  کل  برای  را 
سرمایه گذاران سخت کرده است؛ لذا برای 
دور زدن تحریم ها و گذر از شرایط سخت 
اقتصادی کنونی، نیاز به عزم و اراده جدی 
میان تمامی دستگاه ها و نهادها وجود دارد. 
برخی افراد، تحریم های بین المللی شده ایاالت 
متحده امریکا را فرصت تلقی می کنند و به 
اعتقاد آنان در این شرایط با وجود نوسانات 
ارزی می توان با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و 
اجرای کامل قوانین مناطق آزاد و با مدیریت 
کارآمد، زمینه را برای ورود به دوران پیشرفت 

مناطق سهل نمود. 

مناطق آزاد، موتور محرکه توسعه 
اقتصادی کشور

در  موفق  تجربه  یک  آزاد  منطقه  بی شک 
موفقیت  نمود  بهترین  شاید  است.  دنیا 
لذا  ببینیم؛  چین  در  بتوانیم  را  آزاد  مناطق 
توسعه  و  پیشرفت  باعث  آزاد  مناطق  این 
اقتصادی و موتور محرکه ای برای پیشرفت 

کشور هستند. 
افزایش  و  اشتغال  ایجاد  برای  آزاد  مناطق 
برای  اما  پراهمیت هستند،  بسیار  صادرات 
الزم  هم  زیرساخت هایی  مناطق  این 
و  حقوقی  زیرساخت،  مهم ترین  است؛ 
قانونی است. در نظام سیاسی و اقتصادی 
است،  ارتباط  در  دنیا  با  که  کشوری  هر 
قوانین  از  تبعیت  و  گمرک  مالیات،  بحث 
و مقررات اقتصادی- سیاسی پیش می آید؛ 
وقتی یک منطقه ای را به اسم منطقه آزاد 
معرفی می کنیم، مشخصا آن منطقه را باید 
نماییم،  اعالم  آزاد  کلمه  واقعی  معنای  به 
یعنی تولید و صادرات در آنجا راحت باشد؛ 
ضمن اینکه ورود و خروج افراد با مشکل 
سرمایه گذار  ورود  همچنین  نباشد.  همراه 
آسان باشد و به طور کلی همه موانع را باید 
و جذابیت  جایگاه  این ظرفیت،  تا  برداریم 
وجود داشته باشد تا سرمایه گذار حضور پیدا 
کنند، نه صرفا به خاطر اینکه در این مناطق 
ندارد،  وجود  قانونی  مانع  و  منع  هیچگونه 
سرمایه گذاری  دارد،  وجود  تسهیالت  بلکه 
می رود  جایی  نیز  سرمایه گذار  چراکه  کند؛ 

که فعالیت برایش سودآور باشد 
استفاده  ظرفیت ها  این  از  کشورها  اغلب 
فراهم  قانونی  ظرفیت  ابتدا  می نمایند؛ 
می کنند و بعد به مجالس خود می برند و در 
هیات دولت نیز مقررات، دستورالعمل ها و 
بخشنامه ها بررسی می شود و نهایتا قانونی 
را برای مناطق آزاد تعیین می کنند که این 
اسالمی  جمهوری  است.  اولیه  زیرساخت 
مناطق  برای  را  زیرساخت  این  نیز  ایران 
آن  موجب  به  و  کرده  ایجاد  ویژه  و  آزاد 
ویژه  و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 

تهیه شده است. 
مسئولیت  مجددا  که  دوم  زیرساخت  اما 
آن با دولت هاست، زیرا برای دولت ها این 
از کشور  است که بخش هایی  هدف مهم 
موتور محرکه برای اقتصاد باشند، آن است 
می کنند،  آماده  را  فنی  زیرساخت های  که 
آب،  جاده ها،  بنادر،  فرودگاه ها،  ازجمله 
فعالیت  برای  زمینه  تا  انرژی  و  گاز  برق، 
قراردادهایی  موجب  به  یا  و  شود  فراهم 
که با شرکت های بزرگ عقد می شود، آن 
فعالیت  برای  را  زیرساخت هایی  شرکت ها 
اقتصادی فراهم کنند که تا سال های سال 
هم بتوانند از این امکانات استفاده نمایند. 

آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  در 
تدارک  یعنی  مهم  مسئولیت  این  کشور 
هیات  عهده  به  منطقه،  زیرساخت های 
مدیره همان مناطق گذاشته شده است؛ لذا 
که  کنند  پیدا  راهکاری  باید  مدیره  هیات 
درآمد،  آن  از  و  کرده  کسب  بیشتر  درآمد 
ایجاد  را  هزینه بری  بسیار  زیرساخت های 
کنند. این موضوع کار بسیار حساسی است 
کشورمان  آزاد  مناطق  بخواهیم  اگر  که 

از  آنها  از  بعضی  کنیم،  تقسیم بندی  را 
که  کیش  مثل  کردند  عبور  مرحله  این 
زیرساخت هایش را ساخته، فرودگاه و بندر 
وارد عرصه کار شده و در زمینه خدمات و 

تجارت کار می کند. 
بعضی از مناطق هستند که هنوز در مرحله 
زیرساخت های اصلی خودشان هستند، مثل 
اروند، انزلی و چابهار که در بندر، جاده ها یا 
ساختمان سازی و یا برای تامین آب، برق، 
انرژی و مواردی از این دست کار می کنند. 
نکته مثبت این بود که تا به حال نسبتا مناطق 
آزاد موفق شدند که بخشی از این زیرساخت ها 
را فراهم نمایند، بخش دیگری از این فعالیت 
به قوانین کلی کشور برمی گردد؛ اگرچه منطقه 
آزاد، منطقه ای است که ظرفیت قانونی دارد، 
مثال از زمان بهره برداری کارخانه در منطقه 
مالیات  از  معاف  سال  بیست  مدت  به  آزاد 
است و این ظرفیت بسیار خوبی می باشد و 
جذابیت بسیاری هم دارد که سرمایه گذاران 
را جذب می کند؛ اما سرمایه گذاری و جذب 
سرمایه گذاری تابع عواملی است که در کل 
کشور باید اراده وجود داشته باشد؛ باید اراده 
باشد  برای جذب سرمایه گذار  سیاسی قوی 
آرامش بسیار خوبی  اینکه کشور در یک  و 
قرار داشته باشد که سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی رغبت کنند و تشویق شوند که بیایند 
و سرمایه گذاری کنند؛ لذا اینها عواملی است 
که به مدیریت مناطق آزاد برنمی گردد، بلکه 
به صورت کلی به سیاست های کالن و کلی 

کشور مربوط می شود. 
انسانی،  نیروهای  از  استفاده  دیگر،  موضع 
بازار مصرف و مزیت نسبی هر منطقه آزاد 
است؛ در کشور ما مزیت نسبی وجود دارد، 
انزلی  و  آزاد چابهار  به عنوان مثال منطقه 
می توانند  دارند،  ترانزیتی  بالقوه  ظرفیت 
و  دهند  پیوند  شمال  به  را  کشور  جنوب 
یک  شمال-جنوب  کریدور  چهارچوب  در 
بنابراین  باشند .  عمده ای  ترانزیتی  محور 
کشور  کلی  سیاست های  می بینیم  وقتی 
است،  شده  آماده  منظور  این  برای  تقریبا 
آن زمان خودمان را به افق اصلی نزدیک 

می بینیم. 
موضوعی  شاهد  آزاد  مناطق  در  همچنین 
مزیت  اما  هستیم؛  صادرات مجدد  نام  به 
باید  جامع  طرحی  در  منطقه  هر  نسبی 
آزاد  منطقه  اسم  به  منطقه ای  شود .  اشاره 
دیگر  منطقه ای  یا  و  گردشگری- صنعتی 
ترانزیت  محوریت  با  منطقه ای  عنوان  به 
مناطق  پیشرفت  سوم  دوره  اکنون  باشد. 
اول،  وارد آن شده ایم؛ دوره  آزاد است که 
دوره تدارک زیرساخت های قانونی و ایجاد 
ایجاد  تدارک  دوم  دوره  بود؛  آزاد  مناطق 
ایجاد  و  است  مناطق  فنی  زیرساخت های 
زیرساخت هایی مثل بندر، فرودگاه ، جاده ها، 
سرمایه گذاران .  دعوت  البته  و  گاز  و  برق 
مرحله سوم هم که اکنون وارد شده ایم باید 
با بازاریابی خوب و فعالیت های بین المللی و 
جذب سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی 
از این ظرفیت ایجاد شده حداکثر استفاده 
به عنوان نمونه در شمال کشور  ببریم.  را 
را شاهد هستیم  ارواسیا  اقتصادی  اتحادیه 
توافق نامه  نیز  ایران  و  گرفته  شکل  که 
حضور در این اتحادیه را امضاء و به مرحله 
اجرا درآورده است و اصل کار این اتحادیه 
دهد.  پیوند  اروپا  به  را  آسیا  که  است  این 
اقتصادی در  آسیا، موتور محرک پیشرفت 
دهه های آینده خواهد بود، قدرت هایی مثل 
چین، هند و ایران در آسیا و البته در اروپا 
اروپای شرقی و  مثل روسیه و کشورهای 
دریای  همسایه های  بارزش  مصداق  حتی 
خزر و ترکیه که نیاز است این کشورها در 
مکمل  و  کنند  تعامل  هم  با  اتحادیه  یک 
هم باشند و بتوانند از بازار مصرف یکدیگر 
گذار  سرمایه  جذب  هم  و  کنند  استفاده 
نمایند و هم بتوانند نقش آفرین باشند؛ لذا 

و  اتحادیه ها  این  در  این مرحله حضور  در 
به  حرکت  و  آرام  فضای  یک  در  تالش 
بسیار  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  سمت 

قابل اهمیت است . 

گذر از تحریم ها با بهره گیری از 
ظرفیت مناطق آزاد

بی تردید مناطق آزاد می توانند نقش بسیار 
مهمی در منافع ملی و اقتصادی کشور ایفا 
کنند و شاید در آینده، کل کشور وارد همان 
فضایی شود که اکنون مناطق آزاد وارد آن 
مناطق  این  بدانیم  باید  اما  شدند،  فضا 
تمرینی  ما  که  هستند  فضایی  و  پایلوت 

برای حرکت های آینده داشته باشیم.
ایران  برای  همیشه  تحریم ها  موضوع 
اسالمی بوده است؛ اما تحریم بد ، تحریمی 
سازمان  امنیت  شورای  جانب  از  که  است 
قوانین  طریق  از  ما  و  باشد  متحد  ملل 
بین المللی تحریم شویم و با اجماع کشورها 
این تحریم همراه باشد. اما ما از این مرحله 
طرف  از  تحریمی  هیچ  و  کردیم  عبور 
که  نیستیم  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
کند،  رعایت  را  آن  باشند  مجبور  کشورها 
فقط آمریکاست که کشور را تحریم کرده 
و کشورها را می ترساند که اگر با ایران کار 
با من نمی توانید کار کنید، که  کنید دیگر 
یکجانبه گرایانه ای  تحریم  نوع  یک  این 
آمد؛  وجود  به  ترامپ  دوره  در  که  است 
سر  به  زودی  به  عمرش  که  آن  ضمن 

خواهد آمد. 
این  بر  اقتصادی  و  سیاسی  کارشناسان 
که  اقتصادی  جنگ های  در  که  باورند 
و کشورهای  اروپا  و  با چین  امریکا  دولت 
از  خروج  با  و  کرده  ایجاد  همسایه اش 
متضرر  آمریکا  خود  پیمان ها،  یکسری 
برای  یا زود کشورها راهی  می شود و دیر 
کرد،  خواهند  پیدا  اقتصادی شان  فعالیت 
شاهد  ما  نیست،  آمریکا  فقط  دنیا  چراکه 
هند  و  چین  همچون  نوظهور  قدرت های 
و  ساز  آرام  آرام  حاال  هم  اروپا  و  هستید 
کاری پیدا می کند که از دالر فاصله بگیرد 
و با یورو کار کند. اینها اتفاقات مثبتی تلقی 

می شود که در حال وقوع است. 
اگر چشم انداز مثبتی به آینده داشته باشیم، این 
است که ما از یکجانبه گرایی فاصله خواهیم 
گرفت و کشورها راهکار جدید خودشان را پیدا 
خواهند کرد؛ اصوال سرمایه گذار به دنبال سود 
است و اگر قرار است با تحریم و فشار جلوی 
سرمایه گرفته شود، راه دیگری پیدا می کند 

که سودش در آن باشد.
در همین دوره تحریم، ضعف های خودمان 
ناخواسته  خدای  و  کنیم  برطرف  باید  را 
برای  را  اقتصادی  فشار  شرایط  خودمان 
خودمان فراهم نکنیم؛ بلکه باید در کشور 
تحریم ،  فرصت  این  از  که  باشد  اراده ای 

نقص هایمان برطرف شود.

تغییر رویکرد از واردات به 
صادرات در مناطق آزاد

کشور  برای  فرصت  یک  آزاد  مناطق 
نیز  مراقبت هایی  ولی  می شود،  محسوب 
فلسفه  بگیرد.  باید صورت  مناطق  این  در 
کردن  مشخص  آزاد  مناطق  تشکیل 
سرزمینی در همه جای دنیا است تا امکان 
آن  در  سرمایه گذاران  و  شود  فراهم  تولید 
آن  در  اما  کنند؛  سرمایه گذاری  مناطق 
بگیرد،  انجام  تولید  است  قرار  که  منطقه 
است  سهل تر  صادرات  و  واردات  شرایط 
فعالیت  بهتر  شرایط  با  تولیدکننده ها  تا 
تولید  احسن  نحو  به  و  داشته  اقتصادی 
داشته باشند و به کشورهای خارجی صادر 
کنند. ازجمله این مزیت ها، معافیت مالیاتی 
از  رهایی  کلی  طور  به  و  است  گمرکی  و 
قوانین دست و پاگیر که در سرزمین داخلی 

وجود دارد. 

در سال های گذشته مناطق آزاد ما تبدیل 
یعنی  بودند،  شده  تجارت  مرکز  یک  به 
تنها واردات صورت می پذیرفت و کارهای 
هم  آنجا  از  و  می گرفت  انجام  تجاری 
کشور ها  دیگر  مناطق  وارداتی  کاالهای 
دولت  در  خوشبختانه  اما  می شد؛  وارد 
به  چراکه  کرد؛  فرق  شرایط  امید  و  تدبیر 
آزاد به  این نکته دقت الزم شد و مناطق 
هدف اصلی شان نزدیک شدند و آن هدف 
این است که  این مناطق صرفا واردکننده 
مدنظر  هم  صادرات  و  تولید  بلکه  نباشند، 
کند،  پیدا  ادامه  روند  همین  اگر  باشد. 
می تواند در اقتصاد کشور اثر مثبت بگذارد 
و منجر به توسعه ملی سرزمین اصلی شود. 

البته امیدواریم این اتفاق ادامه دار باشد. 

مناطق آزاد، پایلوت جذب 
سرمایه های داخلی و خارجی

برای  شده اند  ایجاد  آزاد  مناطق  اصوال 
را  کشور  داخلی  پتانسیل  و  ظرفیت  آنکه 
نقش  آزاد  مناطق  برسانند.  منصه ظهور  به 
صادرات محور دارند و با توجه به امتیازاتی 
سرمایه گذاران  برای  آزاد  مناطق  در  که 
ایجاد  فضا  این  است،  گرفته شده  نظر  در 
حتی  داخلی مان  و  سرمایه  از  که  گردید 
استفاده  به خوبی  سرمایه گذار های خارجی 

کنیم. 
این  آزاد  مناطق  فاکتورهای  از  یکی  شاید 
بود که سرمایه گذار خارجی بتواند در آنجا 
سرمایه گذاری کند و دلیل منطقه آزاد هم 
برخوردار  ویژگی هایی  از  که  بود  همین  
خارجی  برای سرمایه گذار  انگیزه  که  باشد 
فراهم شود؛ او بیاید ، سرمایه گذاری کند و 
به تولیدات داخلی ما کمک  کند، از طرفی 

نقش صادراتی هم داشته باشد  . 
در عین حال سرمایه گذار داخلی هم انگیزه 
الزم را برای سرمایه گذاری در این مناطق 
مناطق  جهت  این  از  باشد؛  داشته  باید 
که  کنیم  انتخاب  مناطقی  از  باید  را  آزاد 
داشته  برای سرمایه گذاری  را  قابلیت الزم 
که  داریم  آزادی  مناطق  بسا  چه  باشند؛ 
چون  کنند،  اجرا  را  واقعی  نقش  نتوانستند 
مناطق  آن  انتخاب  برای  موقعیت شناسی 
خوب نبوده است؛ بنابراین مناطق آزاد باید 
و  شرایط  در  که  شوند  تنظیم  گونه ای  به 
دوران تحریم بتواند نقش موثری ایفا کنند. 
مناطق آزاد باید بتواند در این موقعیتی که 
با توجه به قوانینی که  در تحریم هستیم، 
دارند، به اقتصاد کشور کمک کنند. ضمن 
اینکه آن بخش از قوانینی که فکر می کنیم 
مناطق آزاد نیاز دارند، باید با کمک مجلس 
این  نمایندگان  چراکه  آوریم،  دست  به 
آزاد  مناطق  در  را  قوانینی  تا  دارند  توانایی 
جاری کنند که شرایط برای سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی سهل تر و به گونه ای باشد 
که بتوانیم تحریم ها را تحمل کنیم و آنها 

رو دور بزنیم . 
نکته مهم تر اینکه نباید از اقتصاد مقاومتی 
در  که  است  فرصتی  تحریم  باشیم.  غافل 
داخل مقاوم سازی ، اصالح ساختار اقتصادی 
و اصالح بانک ها را داشته باشیم و شرایط 
را به گونه ای فراهم کنیم  که مناطق آزاد 
مکمل اقتصاد مقاومتی باشد و بتوانیم این 
مهم را نیز به سرانجام برسانیم. اینکه صرفا 
به موضوع ساز و کار در مناطق آزاد بپردازیم 
اما درخصوص اقتصاد مقاومتی کاری انجام 
داشت؛  نخواهد  مطلوبی  اثربخشی  ندهیم، 
نمی توانیم در فضای اقتصادی که آمیخته 
رشد  را  آزاد  مناطق  است،  رانت  مسائل  با 
دهیم. مناطق آزاد زمانی رشد پیدا می کند 
که ساز و کارهای منطقه سرزمینی مان را 
ساماندهی کنیم که بتواند کمک کننده به 
این مناطق باشد؛ اینکه مناطق آزاد را بدون 
توجه به مولفه های اقتصادی بخواهیم جلو 

ببریم ، امکان پذیر نیست . 
می توانیم  آزاد  مناطق  فرصت  از  بی تردید 
این  کنیم،  مهیا  هم  را  مقاومتی  اقتصاد 
اتفاق دوطرفه است و باید بتوانیم به مناطق 
آزاد یک ساز و کار اثرگذار و پویاتر دهیم 
تا در این موقعیت اقتصادی که قرار داریم 
بین المللی شده،  تحریم های  به  توجه  با  و 
از تهدید، یک  آگاهانه  تدبیر و مدیریت  با 

فرصت خوب ایجاد کنیم. 
کرد  سیاسی  دخالت  نباید  آزاد  مناطق  در 
و عده ای نماینده با فشار و البی برخی از 
این  آزاد تبدیل  کنند؛  را به منطقه  مناطق 
موضوع چالش اساسی است که مسئوالن 
با  را  و فرصت های کشور  کنند  توجه  باید 

رانت های سیاسی تقلیل ندهند.

بررسی جایگاه مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور و گذر از تحریم ها:

 وجوب تدوین قوانین سهل در
 مناطق آزاد جهت جذب سرمایه گذاران

گزارش: 
مهرناز عالمی 

 گذار از توسعه در
سطح به اقتصاد دانش بنیان

بهره گیری از الگوهای جهانی مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد اروند

گردشگری،  توسعه  مدیر 
میراث فرهنگی و صنایع 
دستی سازمان منطقه آزاد 
اروند از برگزاری دوره تور 
لیدر محلی در منطقه آزاد 

اروند خبر داد.
محسن قنبری ضمن اعالم 
دوره  این  افزود:  خبر  این 
۷۰ساعته آنالین، هر روز به 

مدت یک ساعت و نیم برای عالقه مندان برگزار خواهد شد.
وی درخصوص هزینه این دوره آموزشی اظهار داشت: 
این دوره نیمه رایگان خواهد بود که ۸۰درصد هزینه ها 
را سازمان منطقه آزاد اروند و ۲۰درصد باقی مانده را 

متقاضیان برعهده خواهند داشت.
قنبری خاطرنشان کرد: ثبت نام از عالقه مندان در اداره 
گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند انجام خواهد شد و 

پس از تکمیل ظرفیت، دوره برقرار خواهد شد.
وی تصریح کرد: دوره مذکور توسط موسسه سهند 
اعتماد تنها موسسه دارای مجوز میراث فرهنگی و 

گردشگری در منطقه اجرایی می شود .
مدیر توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی 
سازمان منطقه آزاد اروند در پایان سرفصل دروس این 
دوره را ۱۰مورد عنوان کرد و اظهار کرد: دوره راهنمایان و 
بلدهای محلی در ۱۰سرفصل برگزار می گردد که عبارتند از:

۱( آشنایی با مفاهیم و اصطالحات میراث فرهنگی 
و گردشگری

۲( آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به حفظ میراث 
فرهنگی-طبیعی

3( آشنایی با جغرافیای جهانگردی و اکوتوریسم استان
4( آشنایی با جاذبه های تاریخی و میراث فرهنگی استان

5( آشنایی با فنون راهنمای تور
6( آشنایی با تاریخ و فرهنگ و اقوام استان

۷( آشنایی با اصطالحات انگلیسی در زمینه میراث 
فرهنگی و گردشگری

۸( آشنایی با صنایع دستی استان
9( بهداشت سفر و کمک های اولیه

۱۰( آموزش عملی )اجرای تور( در ۷۰ساعت برگزار خواهد شد.

برگزاری دوره تور لیدر 
محلی در منطقه آزاد اروند

مدیر توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 
دستی سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

مدیر توسعه فرهنگی هنری سازمان منطقه 
آزاد اروند خبر داد:

مدیر آموزش، توسعه و تعالی سازمان 
منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

به  اروند«  الکتریک  صنعت  »سازه  صنعتی  واحد 
عنوان چهاردهمین پروژه در سال جهش تولید در 

سرزمین فتح مورد بهره برداری قرار گرفت.
با  آبادان  صنعتی  شهرک  در  صنعتی  شرکت  این 
حضور معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند 

به طور رسمی آغاز به کار کرد.
این واحد صنعتی از سری واحد های کوچک و متوسط 
منطقه آزاد اروند است که میزان سرمایه گذاری جهت 
بخش  توسط  ریال  معادل 5۰میلیارد  آن  راه اندازی 

خصوصی تامین شده است.
۱9نفر  برای  صنعتی،  واحد  این  از  بهره برداری  با 
به صورت مستقیم و ۲۸نفر به صورت غیرمستقیم 

اشتغال زایی فراهم شد.
گفتنی است، در این واحد صنعتی تابلوهای برق با 
هدف ارائه به بازار داخلی و خارجی تولید می شود.

بهره برداری از ۳۰واحد صنعتی و تولیدی 
در اروند در سال جهش تولید

معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به شعار سال )جهش 
تولید( و منویات مقام معظم رهبری، از ابتدای سال 
تاکنون ۱6واحد صنعتی و تولیدی در منطقه آزاد اروند 
به بهره برداری رسیده است که تا پایان سال ۱4واحد 

دیگر نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
سیدعلی موسوی در آیین بهره برداری از یک واحد 

داشت:  اظهار  آبادان  صنعتی  شهرک  در  صنعتی 
این واحد صنعتی سالیان سال متروکه بود و جزء 
همت  به  که  می رفت  شمار  به  راکد  واحدهای 
اروند« و حمایت  الکتریک  شرکت »سازه صنعت 

سازمان منطقه آزاد اروند به بهره برداری رسید.
را  صنعتی  واحد  این  سرمایه گذاری  میزان  وی، 
خصوصی  بخش  توسط  اعتبار  ریال  5۰میلیارد 
عنوان کرد و افزود: در این واحد صنعتی انواع تابلو 

برق برای نیاز منطقه و کشور تولید می شود.
سرمایه گذاری  و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون 
این  اشتغال زایی  میزان  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 

واحد  صنعتی را بیش از 4۰نفر اعالم نمود و گفت: 
این واحد صنعتی برای ۱9نفر به صورت مستقیم و 
۲۸نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کردند.

موسوی ادامه داد: امیدواریم با بهره برداری از این واحد 
صنعتی عالوه بر تامین نیازمندی در منطقه، استان و 
کشور نیز امکان صادرات به کشور عراق به عنوان 

بزرگترین شریک تجاری ایران فراهم شود.
وی تصریح کرد: طی روزهای آینده نیز پانزدهیمن 
اروند به بهره برداری  آزاد  واحد صنعتی در منطقه 
افتتاح  جهت  برنامه ریزی ها  البته  رسید؛  خواهد 
۱6واحد صنعتی دیگر در منطقه انجام شده است.

معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
چهارد واحد صنعتی و تولیدی در منطقه به بهره برداری 
رسید و تا پایان سال ۱6واحد صنعتی و تولیدی دیگر 
واحدهای  تعداد  تا  رسید  خواهد  بهره برداری  به  نیز 
بهره برداری شده در سال جهش تولید به 3۰عدد برسد.

آماده  واحدهای  تعداد  این  از  گفت:  موسوی 
بهره برداری، ۱۱واحد در شهرک صنعتی آبادان و 

پنج واحد نیز در شهرک صنعتی خرمشهر است.
صنعتی  ۱6واحد  این  برای  داشت:  اظهار  وی 
و  ۲هزار  خرمشهر  و  آبادان  در  بهره برداری  آماده 
که  است  شده  سرمایه گذاری  ریال  ۷9۰میلیارد 
مستقیم  به صورت  برای 43۲نفر  اشتغال  فرصت 

و ۸۷۸نفر به صورت غیرمستقیم ایجاد می شود.
موسوی افزود: این پروژه ها در حوزه های مختلف 
مواد  گرانول،  انوان  غذایی،  مواد  پوشاک،  ازجمله 
الکترونیکی، صندوق  لوازم  معدنی،  مواد  پلیمری، 

پست و دستگاه های کارتخوان می باشد.
سرمایه گذاری  و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: 
منطقه آزاد اروند با بهره برداری از این تعداد پروژه 
در سال جهش تولید، نه تنها در مناطق آزاد کشور 
بلکه در میان سایر استان ها به عنوان یک الگو و 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  به  عملگرا  منطقه 

تبدیل می شود.

 تبدیل منطقه آزاد اروند به الگوی
یک منطقه عملگرا در کشور

معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

فرهنگی  توسعه  مدیر 
هنری سازمان منطقه آزاد 
اروند از اعالم نتایج مسابقه 
کتابخوانی ویژه کارمندان 

این سازمان، خبر داد.
عنوان  بحرینی  حمید 
مسابقه  برتر  نفرات  کرد: 
کتابخوانی ویژه کارکنان که 
برگرفته از کتاب »چگونه 
یک نماز خوب بخوانیم« به قلم استاد »علیرضا پناهیان« به 

مناسبت هفته کتابخوانی انجام شد، مشخص گردید.
و  رقابت  مهلت  پایان  از  کرد: پس  خاطرنشان  وی 
رابحی،  مالک  شرکت کنندگان؛  امتیازهای  محاسبه 
فواد دریس، کمال ترابی، پریا رضایی و علی تاجیک 

به عنوان برندگان این بخش معرفی شدند.
مدیر توسعه فرهنگی هنری سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر 
اینکه توسعه فرهنگی تنها از راه مطالعه محقق می شود، تصریح 
کرد: در همین راستا معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند تالش خواهد کرد تا با برگزاری 
مسابقات کتابخوانی تا پایان سال سرانه مطالعه بین کارمندان 

این سازمان را باال برده و گامی مهم در توسعه انسانی بردارد.
به  مراسمی  طی  برگزیدگان  هدایای  است،  گفتنی 

آنها اهداء خواهد شد.

و  توسعه  آموزش،  مدیر 
تعالی سازمان منطقه آزاد 
اروند از برگزاری دوره های 
ویژه  مجازی  آموزشی 
مربیان و مدیران مهدهای 
پیش  مراکز  و  کودک 

دبستانی فعال خبر داد.
علی الیاسی اظهار داشت: 
این دوره های آموزشی به 

منظور ارتقاء دانش و مهارت های مربیان و باال بردن 
سطح علمی آنها برگزار می شود.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
به  آموزشی  دوره های  مربیان  سالمتی  حفظ  جهت 
صورت مجازی و آنالین برگزار می شود، ادامه داد: این 
دوره ها آغاز فصل جدیدی از آموزش برای مربیان است 

که تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
مدیر آموزش، توسعه و تعالی سازمان منطقه آزاد اروند در 
پایان درخصوص تعداد این دوره ها خاطرنشان کرد: در کل 
برای مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی فعال، ۱۰دوره 
در نظر گرفته شده است که تاکنون ۲دوره آموزش ریاضی 

و زبان آموزی به صورت آنالین برگزار شده است.

اعالم نتایج مسابقه 
کتابخوانی ویژه کارمندان 
سازمان منطقه آزاد اروند

آموزش مجازی مربیان مهد های 
کودک و پیش دبستانی های 

فعال در اروند

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
نمادین  زنگ  شدن  نواخته  از  اروند  آزاد  منطقه 
مناسبت  به  آبادان  مدارس  از  یکی  در  پژوهش 

هفته پژوهش و فناوری خبر داد.
با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و 

مدیر آموزش، توسعه و تعالی سازمان منطقه آزاد 
آبادان  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر  اروند، 
زنگ  مربوطه،  مسئولین  از  جمعی  همراهی  با  و 

پژوهش در یکی از مدارس آبادان نواخته شد.
نمایشگاه  در  حضور  با  طمیمیان  قدرت اله 
ضمن  مدرسه،  این  دانش آموزان  دست سازه های 
تبریک این هفته به نخبگان منطقه، اظهار داشت: 
شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  گذشته  سال 
آبادان به صورت ویژه در نمایشگاه هفته پژوهش 
گسترش  به  توجه  با  نیز  امسال  و  کرد  شرکت 
و  گروهی  نمایشگاه  برپایی  عدم  و  کروناویروس 
منسجم، در این مدرسه نمایشگاهی برگزار نمودند.
پژوهش  اهمیت  به  توجه  با  وی خاطرنشان کرد: 
شکوفایی  در  آن  تاثیر  و  جامعه  در  فناوری  و 
استعدادها، اقتصاد و صنعت منطقه؛ سازمان منطقه 

آزاد اروند یکی از اولویت های مباحث آموزشی اش 
توجه به برگزاری هفته پژوهش است.

گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
در  اینکه  بر  تاکید  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
مبحث  سازمان  این  آموزشی  برنامه ریزی های 
که  است  موضوعاتی  از  یکی  فناوری  و  پژوهش 
توجه ویژه و خاصی به آن می شود، تصریح کرد: 
به  را  پژوهش  هفته  بار  اولین  برای  گذشته  سال 
صورت ویژه و متمرکز در سازمان منطقه آزاد اروند 
پرورش های  و  آموزش  و  ۱۱دانشگاه  همکاری  با 
شهرستان های آبادان و خرمشهر برگزار کردیم که 

نتیجه نسبتا موفقی را به دنبال داشت.
دلیل  به  امسال  متاسفانه  داد:  ادامه  طمیمیان 
را  هفته  این  نتوانستیم  کرونا  ویروس  با  درگیری 
به صورت حضوری و فیزیکال آنگونه که در شأن 

نامش است، برپا کنیم و به ناچار تصمیم گرفته شد 
این رویداد علمی را به شکل دیجیتال و استفاده از 

فضای مجازی برگزار نماییم.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند با اشاره به شعار امسال که »پژوهش 
اذعان  است،  گرفته  نام  تولید«  جهش  خدمت  در 
به  توجه  و  شده  انجام  برنامه ریزی های  با  داشت: 
استعداد یابی  دنبال  به  پژوهش،  و  فناوری  مباحث 
و شکوفایی استعدادهای منطقه هستیم و توجه به 
از برنامه های مهم ما است  فعالین این حوزه یکی 
که امیدواریم با کمک فعالین این حوزه نتایج خوبی 
را در حوزه فناوری به دست آوریم؛ چراکه پژوهش، 
تحقیقات و فناوری می تواند تاثیر بسزایی در اقتصاد 
و  هزینه ها  کاهش  باعث  و  باشد  داشته  صنعت  و 

باالبردن بهره وری کیفیت تولید شود.

مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد 
اروند گفت: منطقه آزاد اروند به عنوان میزبان مسابقات 

کشوری زیبایی اسب اصیل عرب انتخاب شد.
سوی  از  جشنواره  این  داشت:  اظهار  ادیبی  پیمان 
فدراسیون سوارکاری جمهوری اسالمی ایران برگزار 
می گردد و در صورت تایید نیز از داوران بین المللی 

خارجی در این مسابقات استفاده خواهد شد.
وی افزود: تاکنون بهترین دوره های برگزاری این 
مسابقات در استان خوزستان صورت گرفته است 
استان،  این  در  مسابقات  باالی  دلیل سطح  به  و 
و  شرکت  برای  کشور  سراسر  از  حضور  میزان 
صعود به رده های باالی رقابتی در دوره هایی که 
در استان خوزستان برگزار می شود، باال بوده است.

منطقه  سازمان  ورزشی  و  اجتماعی  توسعه  مدیر 
آزاد اروند گفت: این دوره از رقابت ها قرار است در 
آبادان  اسفندماه سال جاری در پیست سوارکاری 
آماده  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  و  شود  برگزار 

میزبانی مناسب از این رقابت هاست.
اروند در  آزاد  بیان کرد: خوشبختانه منطقه  ادیبی 
رشته سوارکاری دارای استعدادهای نابی است که 
برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی در شناخت 

و رشد این استعدادها کمک شایانی خواهد نمود.
وی اظهار داشت: مراحل ثبت نام و حضور در این مسابقات 

از سوی فدراسیون سوارکاری کشور اعالم خواهد شد.
این  میزبانی  درخواست  داد:  ادامه  ادیبی  پیمان 
جمهوری  سوارکاری  فدراسیون  به  جشنواره 

صورت  الزم  موافقت  و  ارسال  ایران  اسالمی 
به  خارجی  بین المللی  داوران  و  شده  پذیرفته 
از  ایکاهو این دوره  دلیل ثبت در سازمان جهانی 

مسابقات را داوری خواهند کرد.
این  پیشین  دوره های  برگزاری  کرد:  اذعان  وی 
کیفیت  دلیل  به  و  است  بوده  موفق  مسابقات 
باالی مسابقات در این منطقه از استقبال چمشگیر 

شرکت کنندگان از سراسر مواجه هستیم.
مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد 
از  دوره  این  هزینه های  کلیه  داشت:  اظهار  اروند 
مسابقات توسط بخش خصوصی انجام می پذیرد که 
نشان از رشد و توسعه ورزش سوارکاری در منطقه 

دارد که تمایل سرمایه گذاران را جلب نموده است.

برگزاری طرح ملی بازی و نشاط 
کودکانه در اروند

نشاط  و  بازی  ملی  طرح  گفت:  همچنین  ادیبی 

کودکانه در منطقه آزاد اروند برگزار می شود.
وی افزود: بی تحرکی، تعطیلی مدارس، تعطیلی مراکز 
تفریحی و پیامدهای دیگری که به واسطه شیوع ویروس 
سبک  تغییر  از  خبر  گویی  شده،  گریبانگیرمان  کرونا 
زندگی و تبدیل زندگی فعال بشری به زندگی کسالت آور، 

کم تحرک و پرخطر در زمینه سالمت می آورد.
مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد 
فعال،  موجودی  ذاتا  انسان  اما  کرد:  اظهار  اروند 
خالق و راهگشاست و قطعا از این شرایط سخت 

می تواند برای خود بهترین ها را به ارمغان آورد.
وی اظهار داشت: ما نیز در این روزگار همواره به فکر 
فرزندانمان بوده و بنا داریم همچون گذشته پویایی و 

سالمت را به دل ها و جسم شان هدیه کنیم .
ادیبی ادامه داد: اجرای طرح ملی بازی و نشاط کودکانه 
که از سوی فدراسیون ورزش های همگانی کشور و 
کودکان  بدنی  فعالیت های  و  ورزش  توسعه  انجمن 

ایران مدیریت می شود، گامی در این مسیر است.
مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد 
مشارکت  ۱4استان  این طرح  در  کرد:  بیان  اروند 
دارند و منطقه آزاد اروند تنها منطقه آزادی است 

که در طرح مذکور در حال مشارکت است.
حرکتی  مهارت های  از  کدام  هر  داشت:  اظهار  وی 
عدم  می شود،  بالیده  خاصی  زمانی  دوره  در  کودکان 
مشاهده و بالیدگی آن نشانه تاخیر در رشد حرکتی است.

ادیبی گفت: تشخیص به موقع تاخیر رشد حرکتی 
آنها  پیشرفت  از  اولیه کودکی،  در سنین  کودکان 

در سنین دبستان، نوجوانی و حتی بزرگسالی آنان 
پیشگیری می کند.

منطقه  سازمان  ورزشی  و  اجتماعی  توسعه  مدیر 
که  است  شادمانی  جای  کرد:  تصریح  اروند  آزاد 
بخش های خصوصی و دولتی در منطقه آزاد اروند 
با حوزه فعالیتی سالمت کودک مشغول به فعالیت 
شرکت  آنها،  اخیر  فعالیت های  از  یکی  و  هستند 

در اجرای طرح ملی بازی و نشاط کودکان است.
وی گفت: مجری این طرح در منطقه آزاد اروند، 
گروه ورزشی ایده مان و انجمن رشد و توسعه سواد 
مشارکت  با  که  است  )پلدا(  هیجانی  و  حرکتی 
انجمن توسعه ورزش و فعالیت های بدنی کودکان 

اروند به انجام این طرح اقدام نموده اند.
ادیبی اذعان داشت: در طی این طرح ۱۲۰کودک 
حوزه  متخصصین  توسط  اروند  آزاد  منطقه  در 
کودک مورد مطالعه قرار می گیرند و مهارت های 
رفع  یا  و  ارتقاء  برای  و  ارزیابی شده  آنها  حرکتی 
ارائه  هدفمند  تمرینی  برنامه های  آنها  اختالالت 
می شود و در نهایت پس از انجام تمرینات کودکان 
مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرند و کارنامه رشدی 

آنها به والدینشان ارائه می شود.
آزاد  اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه  مدیر توسعه 
اروند در پایان گفت: آنچه مهم می باشد این است که 
توانمندسازی  و  ارتقای سالمت  با هدف  برنامه هایی 
کودکان در اولویت برنامه های کاری ما قرار دارد . با امید 

به اینکه سالمتی را برای کودکانمان به ارمغان آوریم.

مسابقه  دوره  دومین  برگزیدگان  از  تقدیر  آیین 
یاسینی  شهید  سالن  در  ما«  امروز  »اروند  عکس 

سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد.
مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقه عکس »اروند 
امروز ما« با حضور مدیر توسعه گردشگری، میراث 
اجتماعی  توسعه  مدیر  دستی،  صنایع  و  فرهنگی 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  ورزشی،  و 
برگزیدگان  و  داوران  و  روند  آزاد  منطقه  سازمان 

مسابقه، انجام شد
مدیر توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 
دستی سازمان منطقه آزاد اروند، این مسابقه را در 

راستای معرفی جاذبه های گردشگری منطقه دانست 
و گفت: امسال با توجه به گسترش ویروس کرونا 
برنامه های هفته گردشگری به صورت مجازی انجام 
شد و مسابقه عکس »اروند امروز ما« نیز در همان 

ایام برگزار گردید و به برگزیدگان جوایزی اهدا شد.
محسن قنبری در ادامه اظهار داشت: هر عکاس 
به  ۸اثر  می توانست  مسابقه  این  در  برای شرکت 
تا  حداکثر  مجموعه  یک  و  عکس  تک  صورت 
نهایت  در  که  نماید  ارسال  مسابقه  به  ۱5عکس 
نفر  از:  عبارتند  برتر  افراد  عکس  تک  بخش  در 
نفر دوم حسین عبداله اصل،  اول نصرت قمری، 

فرانک  تقدیر،  شایسته  عباسی،  محمد  سوم  نفر 
سجادی و زهره مشعلی.

وی برگزیدگان جوایز بخش »مجموعه« را 4نفر 
عنوان کرد و گفت: جوایز نفر اول بخش مجموعه 
اصل،  عبداله  حسین  دوم  نفر  قمری،  نصرت  به 
تقدیرعلیرضا  شایسته  و  آهنگر  محمد  سوم  نفر 

هنرجویان تعلق گرفت.
مدیر توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع 
دستی سازمان منطقه آزاد اروند در پایان تصریح 
کرد: از ۷۰۰عکس ارسالی به این نمایشگاه، 3۰اثر 
انتخاب  نمایشگاه  برگزاری  برای  ۱3عکاس  از 
شدند که در زمان مناسب، این رویداد فرهنگی نیز 

انجام خواهد گرفت.

با حضور مسئولین سازمان منطقه آزاد اروند انجام پذیرفت:

مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد اروند اعالم کرد:

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

نواخته شدن زنگ نمادین پژوهش در منطقه آزاد اروند 

منطقه آزاد اروند میزبان مسابقات کشوری زیبایی اسب اصیل عرب

برگزاری آیین تقدیر از برگزیدگان دومین مسابقه عکس »اروند امروز ما«
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قشم

همکاری های  گسترش  تفاهم نامه  شدن  امضاء  با 
ایران  صادرات  بانک  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
توسط حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیر 
عامل سازمان منطقه آزاد قشم و حجت اهلل صیدی 
صادرات  بانک  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 
بانکی  و  مالی  خدمات  انواع  ارائه  امکانات  ایران، 
در جهت تسهیل فعالیت های مالی و اقتصادی در 

منطقه آزاد قشم توسعه و گسترش می یابد.
تبصره  چهار  و  10ماده  در  که  مزبور  تفاهم نامه  در 
به  آیینی  طی  تاریخ 22آذرماه 99  در  و  شده  تنظیم 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیران  امضای 
شده  متعهد  بانک  این  رسید،  ایران  صادرات  بانک 
است که نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی و اعطای 
تسهیالت سرمایه در گردش ریالی مورد نیاز سازمان، 
شرکت های تابعه و شرکت های متقاضی معرفی شده 

از سوی سازمان منطقه آزاد قشم اقدام نماید.
تفاهم نامه  این  در  ایران  صادرات  بانک  همچنین 
در شعب  انواع حساب ها  افتتاح  با  که  شده  متعهد 
برای  را  الزم  تمهیدات  کشور،  سراسر  در  خود 

سازمان منطقه آزاد قشم و کارکنان آن درخصوص 
و  وجوه  تبادل  و  سازمان  این  بانکی  امور  تمرکز 

اسناد بانکی آنان را فراهم سازد.
براساس این گزارش، نصب خودپرداز و دستگاه های 

کارتخوان در منطقه آزاد قشم، طراحی و پیاده سازی 
)سپهریار(،  سازمان  حساب های  مدیریت  سامانه 
اعطای انواع تسهیالت و گشایش اعتبارات اسنادی 
ارزی و ریالی و صدور انواع ضمانت نامه های ریالی 

و ارزی برای سازمان منطقه آزاد قشم و کارکنان 
آن و اعطای انواع تسهیالت موردنیاز این سازمان 
در قالب یکی از عقود اسالمی، از مهم ترین تعهدات 

بانک صادرات ایران در این تفاهم نامه است.
کارکنان  به  تسهیالت  انواع  اعطای  همچنین، 
گشایش  ضمانت نامه،  انواع  صدور  سازمان، 
در  سرمایه  تسهیالت  اعطای  و  اسنادی  اعتبارات 
گردش ریالی مورد نیاز سازمان، شرکت های تابعه و 
شرکت های متقاضی معرفی شده از سوی سازمان و 
مشارکت در تامین منابع مالی پروژه های سازمان و 
اشخاص معرفی شده از سوی سازمان و ارائه انواع 
خدمات بیمه، تسهیالت سفر و کارگزاری سهام به 
سازمان و کارکنان آن از طریق شرکت های تابعه 
بانک صادرات ایران از دیگر تعهدات بانک صادرات 

در این تفاهم نامه بشمار می رود.
گفتنی است، همکاری و مشارکت طرفین در جهت 
توسعه طرح های نوین در حوزه بانک و سرمایه در 
منطقه آزاد قشم در چارچوب ضوابط و مقررات نیز 

در تفاهم نامه مزبور مورد تاکید قرار گرفته است.

تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد قشم و بانک صادرات ایران امضاء شد:اخبار منطقه آزاد قشم

گسترش ارائه خدمات مالی و بانکی جهت تسهیل 
فعالیت های اقتصادی منطقه آزاد قشم 

بهره گیری از ظرفیت 
شرکت های بین المللی 
در پروژه های زیربنایی 

منطقه آزاد قشم

انتصاب مدیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی سازمان 

منطقه آزاد قشم

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم با وزیر راه و شهرسازی مطرح شد:

با حکم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی صورت پذیرفت:

و  مدیره  هیات  رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر 
با  دیدار  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
یکدیگر، ضمن بررسی آخرین وضعیت پروژه های 
عمرانی و زیربنایی جزیره قشم، درخصوص تامین 
منابع مالی و امکان استفاده از ظرفیت شرکت های 
قشم  زیربنایی  و  عمرانی  پروژه های  در  بین المللی 

مذاکره کردند.
و  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی  محمد  دیدار  در 
حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
آخرین  بررسی  ضمن  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
وضعیت راه های ارتباطی جزیره قشم، بر ضرورت 
تسریع اجرای پروژه ها و طرح های مرتبط حوزه های 

عمرانی و زیربنایی تاکید شد.
جهت  در  مالی  منابع  تامین  راهکارهای  بررسی 
در  زیربنایی  و  عمرانی  کالن  پروژه های  اجرای 
نقاط مختلف قشم با استفاده از ظرفیت شرکت های 
خارجی مورد تاکید دو طرف، موضوع دیگری بود 
مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  دیدار  در  که 

سازمان منطقه آزاد قشم مورد تاکید قرار گرفت.
دیدار  این  در  شهرسازی  و  راه  وزیر  است،  گفتنی 
همچنین بر استمرار برنامه های سازمان منطقه آزاد 
زیربنایی  و  عمرانی  پروژه های  توسعه  جهت  قشم 
در نقاط مختلف جزیره و اقدامات صورت گرفته با 
محورهای  وضعیت  استانداردسازی  و  بهبود  هدف 

مواصالتی این جزیره تقدیر کرد.

صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزیر 
کشور، »علیرضا امری کاظمی« را به سمت »مدیر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه 

آزاد و ویژه اقتصادی قشم« منصوب کرد.
حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
علیرضا  انتصاب  حکم  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیر  امری کاظمی 
صنایع دستی این سازمان را به سمت مدیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه آزاد و 
ویژه اقتصادی قشم در سی و یکمین جلسه شورای 

برنامه ریزی و توسعه به وی اهدا کرد.
از سوی علی اصغر مونسان وزیر میراث  این حکم 
به  کشور  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی، 

علیرضا امری کاظمی ابالغ شده است.
در متن این حکم چنین آمده است:
جناب آقای علیرضا امیری کاظمی

با سالم؛
و  مدیره  هیات  محترم  رئیس  پیشنهاد  به  بنا 
تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
قشم، به شماره 99٫100٫9۳0 مورخ 1۳99٫0۵٫2۵ 
بند )ب(  موضوع  مقررات،  و  قوانین  اجرای  در  و 
مناطق  اداره  و  تشکیل  چگونگی  قانون  ماده 2۷ 
دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  بند )الف(  نیز  و  آزاد 
برنامه توسعه کشور، به موجب این ابالغ به عنوان 
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  »مدیرکل 
دستی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم« منصوب 

می شوید.
تکالیف  و  وظایف  انجام  به  نسبت  می رود  انتظار 
صورت  به  را  عملکرد  گزارش  و  اقدام  مربوطه 
مستمر و دوره ای به معاونت توسعه مدیریت و امور 

مجلس این وزارتخانه ارائه نمایید.
متعال  خداوند  درگاه  از  را  روزافزون تان  توفیق 

خواستارم.

توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای  جلسه  سی و یکمین 
سازمان منطقه آزاد قشم با حضور حمیدرضا مومنی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، محمدباقر سعادت 
عضو موظف هیات مدیره و جمعی از معاونین، مدیران 

و مشاوران این سازمان برگزار شد.
انتصاب  تبریک  با  جلسه  این  در  مومنی  حمیدرضا 
میراث  مدیرکل  عنوان  به  امری کاظمی  علیرضا 
و  آزاد  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی منطقه 
ویژه اقتصادی قشم، این اتفاق را فرصت خوبی جهت 

برنامه ریزی و توسعه فعالیت های این حوزه دانست.
و  حوزه ها  در  خدمات  کیفیت  افزایش  کرد:  بیان  وی 
بخش های مختلف صنعت گردشگری، یکی از مهم ترین 
برنامه ها و اولویت های پیش رو جهت افزایش رضایتمندی 

گردشگران نقاط مختلف جزیره قشم است.
ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اجرای  برای  دقت  با  باید  که  دیگری  مسئله  داد: 
به  نظارت  استمرار  موضوع  کرد،  برنامه ریزی  آن 
این  تداوم  و  گردشگری  خدمات  ارائه دهندگان 

نظارت ها و حرکت به سوی استانداردسازی خدمات و 
محصوالت ارائه شده در این حوزه می باشد.

مومنی با بیان اینکه تمام واحدهای گردشگری فعال در 
منطقه آزاد قشم باید مراحل اخذ مجوز را مطابق قانون 
واحدهای  معرفی  و  پیگیری  خواستار  کنند،  سپری 
متخلف به مراجع قضای و صاحب صالحیت در این 

حوزه شد.
واحدهای  رونق  و  راه اندازی  از  هدف  وی؛  گفته  به 
بوم گردی در نقاط مختلف جزیره، کمک به اقتصاد 

جوامع محلی و روستاها بوده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: 
ارتباط خوب و همراهی جوامع محلی با سازمان منطقه 
آزاد قشم توانسته زمینه ساز رونق و توسعه گردشگری 

در جزیره باشد.
حوزه  برنامه های  و  طرح ها  کرد:  تصریح  مومنی 
گردشگری باید با هدف آماده سازی و زیباسازی جزیره 
به مسافران و  ارائه خدمات  برای دوران پساکرونا و 

گردشگران در دستورکار قرار گیرد.

درباره  خود،  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
ریاست  افتتاح  قابل  پروژه های  وضعیت  آخرین 
قشم  جزیره  در  جاری  سال  بهمن ماه  در  جمهوری 

نکاتی را مطرح کرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه 
تاکید کرد: آمارها و عملکرد مدیریت های مختلف طی 
سال های گذشته باید در کوتاه ترین زمان ممکن به روز 
شده و بانک اطالعاتی پروژه ها و طرح های اجرایی 

شده، آماده گردد.
مومنی با بیان اینکه برنامه ریزی ها جهت تامین منابع 
مالی مورد نیاز برای انجام پروژه های نیمه تمام صورت 
گرفته، افزود: بخش های مختلف سازمان منطقه آزاد 
قشم باید با تمامی قوا فعالیت و برنامه های خود را 

اجرایی کنند.
وی در ادامه با اشاره به سفر نایب رئیس اول و عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس به قشم، خاطرنشان کرد: این 
نمایندگان پس از آشنایی با پروژه های کالن اقتصادی، 
عمرانی و زیربنایی نقاط مختلف جزیره که طی سال های 

گذشته آغاز و اجرایی شده، رضایت خود را از پیشرفت های 
سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: در پایان سفر، نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی 
اقتصادی و زیربنایی قشم را  مجلس رشد پروژه های 
بی نظیر دانسته و اعالم کردند که نتیجه اجرای این پروژه ها 
و حرکت پرشتاب برای ایجاد توسعه متوازن در تمامی نقاط 

جزیره به خوبی قابل مشاهده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: تالش های زیادی برای ایجاد توسعه متوازن 
و پایدار در اقصی نقاط جزیره قشم صورت گرفته است 
و در هر منطقه ای که جوامع محلی همراهی بهتری 

داشتند، شاهد سرعت بیشتر توسعه بوده ایم.
معتمدان،  از  جمعی  با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
سرمایه گذاران و رئیس شورای اسالمی روستای رمچاه 
قشم، بیان کرد: تمام مسائل و مشکالت در روستاهای 
جزیره قشم با مطالعه کارشناسی و برنامه ریزی و با 
استفاده از ظرفیت های قانونی، قابلیت حل و اجرایی 

شدن را دارند.
وی ادامه داد: مشارکت و همکاری شورای اسالمی 

روستا، دهیاری و جوامع محلی با سازمان منطقه آزاد 
قشم، یکی از مهم ترین ارکان موفقیت در رسیدن به 

توسعه عمران روستایی مورد نظر است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: 
با تعامل خوب و قرار گرفتن در کنار یکدیگر می توان 
مشکالت را حل کرده و شاهد توسعه جزیره در زمینه های 

مختلف عمرانی، اجتماعی و اقتصادی باشیم.
به گفته مومنی؛ برای حرکت به سوی توسعه متوازن در 
منطقه نیازمند همراهی و همکاری جوامع محلی هستیم 
و برای این مهم برنامه های متفاوتی پیرامون محورهایی 
توسعه فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و عمرانی بر 

پایه اشتغال جوامع محلی صورت گرفته است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: برای ایجاد اشتغال و بهبود 

وضعیت اقتصادی در روستاهای قشم باید شرایط برای 
شیالتی،  حوزه های  در  مختلف  سرمایه گذاران  حضور 
صنعتی و گردشگری فراهم گردد و برخی موانع از سر راه 

سرمایه گذاری در منطقه برداشته شود.
گفتنی است، تخصیص زمین برای جوانان فاقد مسکن 
در محدوده روستا، آسفالت و بهسازی جاده و معابر 
منتهی به این روستا، ساماندهی وضعیت سالن ورزشی، 
آتش نشانی  ایستگاه  راه اندازی  جهت  برنامه ریزی 
سوی  از  شده  مطرح  درخواست های  مهم ترین  و... 
معتمدان، سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی و رئیس 
مقام  عالی ترین  از  رمچاه  روستای  اسالمی  شورای 

سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه بود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
بر تسهیل فرآیند حضور سرمایه گذاران جهت فعالیت در 

حوزه های مختلف اقتصادی در روستاهای جزیره تاکید کرد.
حمیدرضا مومنی در دیدار با سیداحمد توازی امام جمعه 
اهل سنت الفت، همراهی و مشارکت جوامع محلی در 
بخش های مختلف را زمینه ساز ایجاد توسعه در حوزه های 
مختلف اقتصادی، عمرانی، گردشگری، اجتماعی و... دانست.
فعال جامعه محلی می تواند  اینکه حضور  بیان  با  وی 
برای  سریع تر  حرکت  و  بهتر  خدمات  ارائه  زمینه ساز 
دستیابی به توسعه و پیشرفت باشد، اضافه کرد: با اجرای 

طرح های سرمایه گذاری در روستاهای مختلف جزیره، 
امکان ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان آن منطقه فراهم 

خواهد شد.
مومنی در ادامه اعالم کرد: همان طور که برای فعالیت های 
سازمان در همه حوزه ها دستورالعمل مشخصی داریم، باید 
دستورالعمل های مشخصی هم برای ارائه خدمات مختلف 
سازمان در روستاها نیز تهیه کرد تا از این طریق شاهد 
افزایش کیفیت خدمات رسانی و مشاهد تاثیرات مثبت آن 

در زندگی جامعه محلی باشیم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

قشم در پایان، تسهیل حضور سرمایه گذاران بخش های 
مختلف را یکی از موضوعات مهم و مورد توجه سازمان 
منطقه آزاد قشم جهت ایجاد توسعه و اجرای پروژه های 

مختلف در روستاهای جزیره قلمداد کرد.
براساس این گزارش، سیداحمد توازی امام جمعه اهل سنت 
روستای الفت نیز در این دیدار با تقدیر از مساعدت های 
سازمان منطقه آزاد قشم در بخش های مختلف به ویژه 
حوزه های عمرانی و خدماتی و راهکارهایی که از سوی 
مدیرعامل سازمان برای توسعه هرچه بهتر مناطق مختلف 

جزیره ارائه می شود، تشکر کرد.

نشست بررسی دستورالعمل شماره گذاری خودرو در منطقه 
آزاد قشم با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم، دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
قشم، فرمانده انتظامی و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان قشم و جمعی از معاونین، مشاوران و مدیران 

سازمان شامگاه در مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در این نشست، قشم را مبتکر و مبدع شماره گذاری جدید 
خودرو در میان مناطق آزاد کشور خواند و گفت: سازمان 
منطقه آزاد قشم تمام امکانات و تالش های خود را مطابق 
با قانون برای اجرای این طرح به کار بست، ولی متاسفانه 

همکاری الزم از سوی پلیس به عمل نیامد.

حمیدرضا مومنی با اشاره به اینکه سازمان منطقه آزاد 
قشم در همه امور براساس قانون اقدام می کند، افزود: 
حتی دیوان عدالت اداری نیز بر عملکرد ما درخصوص 

شماره گذاری خودرو در قشم صحه گذاشته است و ما 
براساس رای دیوان عدالت اداری منتظر هستیم تا تکلیف 
از  این موضوع که مشکالت عدیده ای برای بسیاری 

شهروندان ایجاد کرده است، هرچه زودتر روشن شود.
براساس این گزارش، رضا صفایی دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان قشم نیز در این نشست با تاکید 
الزم االجرا  و  موضوع  این  نهایی  حل  ضرورت  بر 
تدوین  خواستار  اداری،  عدالت  دیوان  رای  بودن 
یک دستورالعمل مشترک میان سازمان منطقه آزاد 
قشم و پلیس راهنمایی و رانندگی قشم درخصوص 
شماره گذاری خودرو شد و تصریح کرد: با بردن این 
به تهران و مطرح کردن آن در جلسه  دستورالعمل 

مقامات مسئول نیروی انتظامی کشور، می توان این 
موضوع را فیصله داد.

گفتنی است، سرهنگ حسین الهی فرمانده انتظامی 
شهرستان قشم، کیهان عباسیان معاون اقتصادی و 
سرمایه گذاری، نریمان توکلی جویباری مشاور و مدیر 
حوزه مدیرعامل، حسین رفیعی مشاور امنیتی و انتظامی 
مدیرعامل، علی همایونی سرپرست مدیریت توسعه 
تجارت و محسن رضایی فر رئیس اداره شماره گذاری 
رئیس  و  آزاد قشم   منطقه  فنی سازمان  و عملیات 
پلیس راهنمایی ورانندگی شهرستان قشم نیز در این 
نشست نقطه نظرهای خود را درخصوص دستورالعمل 

شماره گذاری خودرو در منطقه آزاد قشم بیان کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با امام جمعه اهل سنت الفت مطرح شد:

در جلسه بررسی آخرین وضعیت دستورالعمل شماره گذاری خودرو در منطقه آزاد قشم مطرح شد:

استانداردسازی خدمات با استمرار نظارت بر فعالیت های گردشگری قشم

حرکت به سوی توسعه متوازن با همراهی جوامع محلی در جزیره قشم

ایجاد اشتغال پایدار با اجرای طرح های سرمایه گذاری در روستاهای قشم

قشم، مبتکر شماره گذاری جدید خودرو در میان مناطق آزاد کشور


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

