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سرمقاله

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

 مرگی که زنهاری بر 
بی کفایتی بهره گیری از تجربیات گذشته است

داستان را با اشاره به نامه شماره ۳۱ موال علی)ع( خطاب به فرزند خود آغاز می کنم؛ آنجا 
که تصریح می کنند: »پسرم تمام این مطالب برای آن است که با تصمیم جّدی به  استقبال 
از طلب آن مسائل بی نیاز کردند؛ یعنی  اندیشمندان و اهل تجربه، تو را  اموری بروی که 
افرادی قبل از تو بعضی از امور را تجربه کردند و زحمت آزمودن آن را کشیدند تا تو دیگر 
نیاز پیدا نکنی به  طلب و جستجوی آن امور باشی و این که فکر کنی از تالش بیشتر آسوده 

خاطر می شوی، نه این طور نیست«.
و به منظور رسیدن به فهم مشترک از اصل داستان، نگاهی به صفحه ۳۱۴ و ۳۱۵ کتاب 
با  که  بخشی  انداخته؛  طوسی  نصیرالدین  خواجه  ماندگار  اثر  ناصری،  اخالق  ارزشمند 
بهره گیری از سخنان امام علی )ع( درباره شرایط واگذاری مسئولیت ها می نویسد: »اما این 
شرایط عبارتند از شرافت در اصل و نسب، همت بلند، متانت رای، داشتن تجربه کافی، اراده 

محکم، صبر بر شداید، توانگری، شجاعت«.
اما اصل موضوع به درگذشت مهندس سیاوش سمیعی نخستین مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار بازمی گردد، مدیری که از سال ۷۲ یعنی زمان شروع به کار نسل اول مناطق آزاد، 
به مدت ۷سال در این منطقه حضور مثمرثمری داشته و با تاکید می توان تصریح کرد که 
مساعی  یادگارهای  کشورمان  ژئواستراتژیک  منطقه  این  زیرساخت های  از  عظیمی  بخش 
ارزشمند آن مرحوم و همکاران وی در آن مقطع زمانی است، به حدی که می توان یادآوری 
کرد آنچه بعد از سال ۷۹ ایجاد شد، در مقام قیاس با دوران مدیریتی وی، قابل قیاس نیست.

در  را  مدیریت  زمانی،  دوره  آن  مدیران  و  ایشان  است که  واقعیت  این  اهمیت،  حائز  نکته 
ساختمان هایی که امروزه مدیران سازمان های عامل مناطق آزاد در آن به رتق و فتق امور 
می پردازند، مدیریت نمی کردند، بلکه خدمت آنها در کانکس بود در منطقه ای محروم و دور 

افتاده از تهران که هیچ! حتی از مرکز استان خود، یعنی زاهدان.
گرامیداشت  که،  داشت  دور  نباید  نظر  از  اما  است،  بایسته  امری  درگذشتگان  نکوداشت 

دستورات  اجرای  به  تعهد  بیانگر  مناطق،  اول  نسل  مدیران  تجربیات  از  بهره گیری  و 
حکومت داری علوی و مدل حکمرانی مطلوب خرد است.

مناطق آزادی که تا پیش از سال هفتاد و دو در سپهر دانش، تجربه و حتی تخیل مدیران 
دولتی و بخش خصوصی کشور از هیچ سابقه اطالعاتی و گفتمانی بی بهره بود. در نتیجه 
آنچه آن دوره تجربه شد، خدمت در شرایط سختی بود که نه امکاناتی بود، نه زیرساختی، نه 

حمایتی و نه بودجه ای و نه آینده ای.
را  دبیرخانه  و  آزاد  مناطق  مدیریت  دبیران مختلفی،  و  عامل  مدیران  تاکنون  دوران  آن  از 
برعهده گرفتند، مدیرانی که پای حکم مدیریت آنها از رئیس جمهور، به معاون رئیس جمهور 
از طرف، تا معاون رئیس جمهور و تا دبیر شورایعالی به عنوان امضاء کننده حکم تغییر پیدا 
کرده تا شیب مالیمی از تنزل جایگاه و شأنیت مدیریت در و بر مناطق آزاد تجاری-صنعتی 

کشور را رقم زند.
سپهر  در  قدرت  اضالع  سیاسی،  رقابت های  که  مشکالتی  تمامی  بر  مسیر عالوه  این  در 
به  آورد،  به وجود  را  آزاد  با مناطق  برخورد  انتخاب مدیران و نحوه  بر  سیاست و حکومت 
نکات قابل توجهی در دبیران مختلف دبیرخانه شورایعالی نائل می شویم که قابل توجه است.

از مرتضی الویری، اولین دبیر شورایعالی مناطق آزاد که در دوران نمایندگی مجلس و در 
با وزارت  به نخستین دولت دوران دفاع مقدس کشورمان، در مخالفت  اعتماد  جلسه رأی 
عسگراوالدی گفته بود: »وی و کسانی که با ایشان هستند، به یک بازرگانی آزاد معتقدند 
و این یک اشکال بزرگ دارد. سیاست ایشان در تجارت آهن، نشان دهنده این امر است«. 
آزاد  اقتصاد  تفکرات  به دلیل  نمایندگی مجلس که  قامت  از  ایشان  یعنی ظرف یک دهه، 
او برخواست، در سال ۷۲ ردای دبیری و هدایت یکی  با  مرحوم عسگراوالدی به مخالفت 
از مصادیق اقتصاد بازار آزاد را بر تن کرد. از این تناقض فکری که در عمل، عملکرد قابل 
دفاعی برجای گذاشت، به دبیرانی می رسیم که با خود مسائل سیاسی ای چون حلقه انحرافی 
را به مناطق آزاد تعمیم دادند و مناطق آزاد را مشحون از مدیران رده میانی سازمان میراث 

فرهنگی وقت نمودند. 
این فرآیند در دبیران دولت تدبیر و امید بر سیاقی دیگر شتاب گرفت! روندی که از قبل 
تقابل با رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس که از قضا هم اکنون نیز در چنین جایگاهی 
قرار دارد، به تقلیل جایگاه مناطق در قالب وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی ای منتج شد که 
ظرف ماه های اخیر به صدور کد پرسنلی برای پرسنل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منجر 
گردیده است. این روند در دوران دبیر فعلی به توسعه حوزه های عملکردی دبیرخانه مزبور 
در قامت ایجاد تعهد برای سازمان های عامل از طریق عقد قراردادهای همکاری با نهادهای 

کشوری ظاهر شد و به تقلیل جایگاه و حوزه عمل سازمان های عامل مناطق آزاد به ادارات 
کل این دبیرخانه، تعمیم پیدا کرد.

طرفه اینکه، منابع مالی فعالیت و تامین حقوق و برنامه های جاری دبیرخانه هنوز از قدرالسهم 
هر منطقه آزاد تامین می شود.

فراتر از مباحث فوق، نکته قابل توجهی که طی دو دهه اخیر در رفتارهای مدیریتی دبیران 
و مدیران مناطق آزاد به عنوان یک رفتار مدیریتی به عادتی معمول تبدیل شده، اصرار بر 

بی نیازی و عدم استفاده از تجربیات نسل اول مدیران مناطق آزاد است.
از دیگران است،  بافته بودن  تافته ای جدا  باور به  از  از چنین رویه های مدیریتی که ناشی 
در  ناکارآمدی  عوامل  مهم ترین  از  یکی  که  شویم  نائل  تلخ  واقعیت  این  به  می توانیم 
عرصه هایی از مدیریت در مناطق آزاد و به ویژه در قبال برخوردهای سلبی و حذفی با قانون 
مناطق آزاد، ناشی از عدم استفاده از داشته های تجربی مدیران و دبیران پیشین است؛ چراکه 
عدم بهره گیری از ظرفیت های مدیران سابق و حتی موجود مناطق آزاد که خاک این مناطق 
را خورده اند و سختی ها و مشکالت عدم اجرای قانون را تجربه کرده اند، به عدم توانایی در 

مواجهه با مشکالت پیش روی منتهی می شود.
نکته حائز اهمیت اینکه چنین عدم شناختی از ظرفیت ها، مشکالت و فرصت ها در طول این 
دوران، به عدم توانایی و نبود تعهد تجربی نسبت به مناطق آزادی ختم می شود که مدیر 
مربوطه بیش از سه سال مدیر آنجا نبوده و نیازی نمی بیند آینده شغلی و مسیر تعالی خود را 
تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه چنین می شود که شاهد هستیم؛ از عدم اجرای قانون گرفته تا 
تفسیر به رأی در برخورد با قانون، تعمیم دستورالعمل های سرزمین اصلی به مناطق آزاد، تا 
استمرار نظر مخالف و انتقادی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد مناطق آزاد که در قالب 
قانون جدید ظاهر شده، همگی بیانگر ناتوانی در دفاع از سرمایه گذارانی است که ظرف سه 
دهه گذشته در این مناطق دورافتاده و محروم کنار دولت ها و مجلس های مختلف ماندند 
و همچنین اشاره به همراهی مدیریتی برای تسریع در تحدید روزافزون جایگاه مناطق آزاد 

در کشور است.
در پایان، آدم دغدغه مند در مناطق آزاد با سواالتی بی پاسخ رها می ماند، سوال هایی همچون 
اینکه چرا چنین می کنید؟ چرا افرادی مانند علی شمس اردکانی که از مدیرعاملی قشم در 
سال هفتاد و دو تا دبیر کلی اتاق بازرگانی ایران و همچنین دریافت کننده عنوان پدر علم 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  نباید  دارند،  در سابقه  را  ایران  انرژی  اقتصاد 
کشورمان شوند؟ تا کی باید دبیران به دلیل شعاع نزدیکی به رئیس جمهور وقت و  نه سابقه 

مدیریت در مناطق آزاد، انتخاب گردند؟
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منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
فعالیت های  تقویت  در  هم افزایی  کیش،  آزاد 
نوآورانه و پژوهشی را زمینه ساز تبدیل ظرفیت های 
کیش به عامل توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد.
در  که  پژوهش  ملی  روز  گرامیداشت  مراسم  در 
پژوهشگران  از  شد،  برگزار  کیش  نوآوری  مرکز 
ازجمله  مختلفی  بخش های  در  که  کیش  جزیره 
تهیه  و  آبزیان  گیاهی،  پوشش  زیست،  محیط 
فعالیت های  منطقه  بومی  فرهنگ  و  اطلس 
شرکت های  چندین  همچنین  داشته،  پژوهشی 
ارزشمندی  تحقیقاتی  طرح های  که  دانش بنیان 
سازمان  پژوهشگر  همکاران  و  بودند  کرده  ارائه 

منطقه آزاد کیش با اهدای لوح تجلیل شد.
در این مراسم غالمحسین مظفری با تاکید بر جایگاه 
پژوهش و نوآوری در توسعه همه جانبه کشور و جزیره 
کیش گفت: هم افزایی در تقویت فعالیت های نوآورانه 
به  تبدیل ظرفیت های کیش  پژوهشی زمینه ساز  و 

عامل توسعه اقتصادی کشور است.
وی با ابراز خرسندی از شمار فراوان پژوهشگران 
ساکن در جزیره کیش اظهار داشت: با وجود رکود 
که  کشور  در  پژوهشی  و  اقتصادی  فعالیت های 
کیش  جزیره  است،  کرونا  جهانی  شیوع  از  ناشی 
با یک حرکت موثر و ایجاد مرکز نوآوری فرصت 

شرکت های  فعالیت  برای  را  ارزشمندی  بسیار 
این  در  استارت آپ ها  از  حمایت  و  دانش بنیان 

منطقه آزاد فراهم کرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، حضور 
بیش از ۴۵شرکت دانش بنیان در این مرکز را مبین 
زیرساخت های مناسب این جزیره برای فعالیت های 
اقتصادی بر پایه علم و فناوری برشمرد و اذعان نمود: 
متعدد  در حوزه های  کم نظیر  با ظرفیت های  کیش 
ازجمله اقتصاد دریامحور می تواند بار سنگینی را در 

رونق اقتصادی کشور به دوش بکشد.
آسیب شناسی  طرح ها ،  اصولی  بررسی  مظفری 
مهم  مقوله  به  توجه  و  شده  انجام  فعالیت های 
توسعه  روند  در  موفقیت  اصلی  ارکان  را  پژوهش 
به  جدی  توجه  ضرورت  بر  تاکید  با  و  برشمرد 
نیازهای پژوهشی تصریح کرد: بی تردید هم افزایی 
مبنای  بر  کارها  پیشبرد  و  مجرب  مشاوران  با 
بهتری  نتایج  به حصول  تحقیق و پژوهش منجر 

خواهد شد.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت های کیش برای 
اظهار  شود،  استفاده  بین المللی  طرح های  استقرار 
شایسته  معرفی  هدف  این  تحقق  برای  داشت : 
رسانه ها  طریق  از  آزاد  منطقه  این  توانمندی های 
روند  این  در  رسانه  اصحاب  و  است  ضروری 

مسئولیت حساس و مهمی بر دوش دارند.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
صنایع  واحد  کار  به  آغاز  از  پایان،  در  کیش  آزاد 
کیش  نوآوری  برج  در  آینده  هفته های  در  خالق 
خبر داد و از اصحاب رسانه و پژوهشگران جزیره 
دانسته  را خانه خود  نوآوری  کیش خواست مرکز 
در  فرامنطقه ای  و  ملی  ظرفیت  یک  رویکرد  با  و 
جهت معرفی شایسته این فرصت ارزشمند فعالیت 

کنند.
به  اشاره  با  کیش  نوآوری  مرکز  مدیر  همچنین، 
معظم  رهبر  رهنمودهای  در  پژوهش  جایگاه 
گفت:  کشور  کالن  سیاستگذاری های  و  انقالب 
جزیره کیش به عنوان یک منطقه آزاد پیشرو در 

عرصه فناوری و پژوهش، با ایجاد مرکز نوآوری، 
حرکت بنیادی و مهمی را در جهت استفاده بهینه 

از ظرفیت های نهفته منطقه آغاز کرد.
از  پس  مرکز  این  اینکه  بیان  با  توفیقیان  مسعود 
نهاد  فناوری  مرکز  با  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد 
ریاست جمهوری فعالیت خود را آغاز کرده است، 
به  ایده  تبدیل  فناوری،  تجاری سازی  کرد:  اظهار 
فناوری  از  ثروت  تولید  چرخه  ایجاد  و  محصول 

مهم ترین اهداف مرکز نوآوری کیش است .
در  دریامحور  اقتصاد  وضعیت  درخصوص  وی 
کشور گفت: وضعیت موجود فعالیت های اقتصادی 
حوزه دریا با برنامه توسعه ای کشور فاصله زیادی 
و  مناسب  زیرساخت های  به  توجه  با  و  دارد 
نوآوری  مرکز  جزیره کیش،  بی نظیر  جذابیت های 
هسته مهم چرخه تجاری سازی فعالیت های حوزه 

دریا محسوب می شود.
مدیر مرکز نوآوری کیش با تاکید بر اینکه معرفی 
شایسته ظرفیت های این مرکز تحقق اهداف بلند 
توسعه ای کیش را تسهیل می کند، ابراز امیدواری 
کرد اصحاب رسانه برای معرفی فرصت های ایجاد 
شده در مرکز نوآوری کیش و ترغیب شرکت های 
دانش بنیان و فناورانه برای فعالیت در این منطقه 

تالش کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

کیش،مقصدیمطلوبجهتمیزبانیازرقابتهایورزشیملیوبینالمللی
اخبار منطقه آزاد کیش

کیش  سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه  مدیرعامل 
از اجرای 2۵طرح و برنامه هدفمند در راستای ارتقاء 

استاندارد فضاهای ورزشی کیش خبر داد.
موفق  پیشینه  به  اشاره  با  امیری خراسانی  محمد تقی 
جزیره کیش در میزبانی از مسابقات و اردوهای ملی 
ایجاد  گفت:  ورزشی  مختلف  رشته های  بین المللی  و 
مطلوب  استاندارد های  با  ورزشی  مناسب  بستر های 
عالوه  که  است  ورزش  موسسه  اهداف  ازجمله 
برگزاری  زمینه  ساکنان،  بیشتر  رضایت  کسب  بر 
مسابقات در سطوح باالتر و توسعه گردشگری ورزشی 

را فراهم می سازد.
بی نظیر  ورزشی  ظرفیت های  به  اشاره  ضمن  وی، 
کیش افزود: در سال های گذشته جامعه ورزش کیش 
میزبان برگزاری 21مسابقه ملی، 13مسابقه بین المللی 
آقایان و  و 98اردوی ملی و بین المللی در دو بخش 

بانوان بوده است.
منطقه  سازمان  پشتیبانی  به  اشاره  با  امیری خراسانی 
تمام  کرد:  اظهار  ورزشی  فعالیت های  از  کیش  آزاد 
استفاده  با  تا  به کار گرفته ایم  را  توان و تالش خود 
در  ورزشی  فضاهای  توسعه  و  زیرساخت ها  از  بهینه 
خدمات  ارائه  و  بزرگ  اهداف  به  دستیابی  راستای 

شایسته در این منطقه آزاد گام برداریم.
کیش  سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه  مدیرعامل 
بازگشایی سالن اسکواش و زمین شماره یک تنیس 
اجرایی  عملیات  آغاز  کامل،  بازسازی  از  پس  خاکی 
پایگاه ورزش های ساحلی مجموعه المپیک، راه اندازی 
و  جسمانی  قوای  سنجش  مرکز  وزنه برداری،  سالن 
ایجاد  همچنین  ورزشی،  استعدادیابی  آموزش  مرکز 
زمین ورزش های ساحلی در پالژ بانوان )سپک تاکرا، 
والیبال ، هندبال ساحلی(، ساخت زمین فوتبال ساحلی 
و زمین چمن مصنوعی بزرگ در مجموعه میرمهنا را 
ازجمله طرح هایی برشمرد که در آینده نزدیک اجرایی 

شده و یا به بهره برداری می رسد.
اردوی  از  میزبانی  جهت  برنامه ریزی  همچنین  وی 
تیم های ملی در تمامی رشته  های ورزشی و مسابقات 
ویلچر  با  تنیس  مسابقات  ویژه  به  بین المللی  و  ملی 
)آقایان-بانوان(  )جانبازان-معلوالن(، جــــام حذفی 
از  متفاوت تر  فضایی  در    ITF بین المللی  مسابقات  و 
گذشته را از دیگر برنامه های این موسسه عنوان کرد.

خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  امیری خراسانی 
سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه  آتی  چشم انداز 
اهداف  به  دستیابی  و  ورزش  فضاهای  توسعه  برای 
کالن را تشریح کرد و گفت: برای ساخت زمین چمن 
در  تیم های شرکت کننده  میزبانی  با  متناسب  فوتبال 
جام جهانی قطر، ایجاد مجموعه های ورزشی میزبانی 
ازاردوهای ملی و بین المللی ، ساخت مجموعه ورزشی 
تخصصی دو و میدانی در رشته های سرعت و پرتاب و 
اختصاصی قهرمانان پارالمپیک برنامه ریزی های الزم 

انجام شده است.
ایجاد  ورزشی،  گردشگری  توسعه  کرد:  تصریح  وی 
و  کمی  ارتقاء   ،dive rexمصنوعی غواصی  سایت 
برگزاری  آبی ، ساحلی و دریایی و  کیفی ورزش های 
در  بین المللی  و  ملی  سطوح  در  حوزه  این  مسابقات 
حال بررسی است تا با همکاری جامعه ورزش کیش 

به نتایج مدنظر دست یابیم.
کیش  سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه  مدیرعامل 
همچنین اظهار داشت: تقویت تجهیزات سخت افزاری 
دریایی و نیروی انسانی این حوزه ازجمله خرید خودرو 
ایجاد  دریایی،  امور  نظارت  و  کنترل  شناور گشت  و 
مختلف  نمایشگاه های  در  و شرکت  برگزاری  امکان 
ورزشی، ایجاد پایگاه های جدید امور دریایی در نقاط 
پرتراکم در ارتباط با ارائه خدمات کلوپ های غواصی 
و تفریحات دریایی )پست کنترل(، ایجاد مرکز پیام و 
تمامی  با  ارتباط  برقراری  با هدف  امور دریایی  رصد 
شناورهای تفریحی جزیره نیز از دیگر موارد مهم در 

چشم انداز موسسه ورزش است .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت:

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

اقدامات کلیدی شرکت تله کیش در توسعه شبکه ارتباطی:

فعالیت های نوآورانه و پژوهشی کیش، عامل توسعه اقتصادی کشور

حفظ هویت اجتماعی و توجه به فرهنگ بومی، رکن اصلی توسعه متوازن کیش

تله کیش، اپراتور پیشرو در ارائه خدمات در میان مناطق آزاد

تحول فضای ورزشی کیش، 
اولویت موسسه ورزش و 

تفریحات سالم

 مدیرعامل موسسه ورزش
و تفریحات سالم کیش عنوان کرد:

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد کیش، میزبانی رقابت های ورزشی بین المللی 
را فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت های کیش 
برشمرد و بر ضرورت ارتقاء کیفی مسابقات تاکید 

کرد.
امضای  نشست  در  مظفری  غالمحسین 
به  اشاره  با  تنیس کشور،  فدراسیون  با  تفاهم نامه 
محدودیت های ناشی از شیوع کرونا و برنامه ریزی 
انجام مسابقات تنیس گفت: زیرساخت های  برای 
اقامتی ،  مطلوب  امکانات  کنار  در  ورزشی  مناسب 
به مقصدی  را  فرودگاهی، جزیره کیش  و  بندری 
مطلوب برای میزبانی از رقابت های ورزشی ملی و 

بین المللی تبدیل کرده است.
وی با تاکید بر اینکه کیش ظرفیت ایجاد تحول 
در عرصه گردشگری ورزشی کشور را دارد، تصریح 
کرد: برنامه ریزی و مدیریت برگزاری رقابت ها باید 
به گونه ای باشد که گردشگران در هر دوره شاهد 
میزبانی  و  مسابقات  کمی  و  کیفی  سطح  ارتقاء 

شایسته کیش باشند.
ورزشی  اردوهای  و  رقابت ها  برگزاری  مظفری، 
مزیت های  معرفی  برای  ارزشمند  فرصتی  را 
سرمایه گذاری و توانمندی های این جزیره زیبا عنوان 
کرد و بیان داشت: با امضاء این تفاهم نامه، جام های 

تنیس آقایان و بانوان، مسابقات بین المللی جوانان، 
تنیس با ویلچر، جام حذفی و تنیس ساحلی از 2۴ دی 

تا 21بهمن در جزیره کیش برپا خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
با تاکید بر تجارب خوب فدراسیون تنیس در برگزاری 
برگزاری  پیشنهاد  افزود:  گذشته  سال های  مسابقات 

جام دیپلمات ها که در کنار دیگر مسابقات عنوان شده، 
با توجه به شرایط خوب آب و هوایی کیش، موجب 
تداوم حضور گردشگران داخلی و خارجی ، دیپلمات های 
کشورهای عضو اکو و سایرکشورهای شرکت کننده در 

این رویدادهای ورزشی می شود.
همچنین، رئیس فدراسیون تنیس کشور نیز در این 

نشست گفت: تدابیر و تمهیدات الزم برای حضور 
بازیکنان  انجام شده و تمامی  در مسابقات تنیس 
را  مسابقات  به  ورود  اجازه  کرونا  تست  از  پس 
خواهند داشت و قوانین و مقررات بهداشتی به جد 

پیگیری و اجرا خواهد شد.
برگزاری  پیشنهاد  درخصوص  عزیزی  داوود 
کیش  جزیره  در  دیپلمات ها  جام  تنیس  مسابقات 
موسسه  مدیرعامل  با  گفت وگو  در  داشت :  اظهار 
ورزش و تفریحات سالم کیش این پیشنهاد مطرح 
شد تا پس از جام حذفی آقایان در اسفندماه سال  
جاری، مسابقاتی با حضور 100نفر از دیپلمات های 

کشورهای دیگر در کیش برگزار شود.
الزم به ذکر است، در پایان این جلسه، تفاهم نامه  
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  میان  همکاری 

فدراسیون تنیس کشور امضاء شد.
گفتنی است، در این نشست غالمحسین مظفری 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد کیش، داوود عزیزی ریاست فدراسیون تنیس 
کشور، عبدالنبی شرفی رئیس هیات تنیس کیش، 
موسسه  مدیرعامل  خراسانی  امیری  محمدتقی 
سیدعلیرضا  و  کیش  سالم  تفریحات  و  ورزش 
علوی رضوی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 

سازمان منطقه آزاد کیش حضور داشتند.
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منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
هویت  حفظ  پایدار،  و  متوازن  توسعه  کیش،  آزاد 
اجتماعی و توجه به فرهنگ بومی در جهت تقویت 
وفاق ملی را محورهای مهم توسعه کیش برشمرد.
در آیین اکران مستند »قیس و مروری بر فصلنامه 
خانه  در  که  کیش«  جزیره  ساختمان  و  معماری 
اشاره  با  پورعلی  سعید  شد،  برگزار  کیش  بومیان 
سرعت  و  است  گذار  شرایط  در  کیش  اینکه  به 
شتابان رشد منطقه نباید توسعه متوازن و همگون 
قرار دهد، تصریح کرد:  تاثیر  را تحت  این جزیره 
سیاست های فرهنگی و اجتماعی سازمان بر توجه 
به هویت اجتماعی و فضایی، زیست بوم طبیعی و 

فرهنگ کهن بومی کیش استوار است.
بر  انقالب  معظم  رهبر  تاکید  اینکه  بیان  با  وی 
فعالیت های  کانون  به  فارس  خلیج  جزایر  تبدیل 

سرعت  افزایش  سبب  سکونتگاهی  و  اقتصادی 
توسعه این جزایر شده است، اظهار داشت : در پی 
رشد آمار مهاجرت در جزایر جنوبی کشور و جزیره 
اجتماعی متفاوت، ساختار  کیش، وجود گروه های 
اجتماعی این منطقه را تغییر داد و برای مدیریت 
مهاجرت و اجتناب از بروز آشفتگی اجتماعی، توجه 
توامان به سنت و تجدد و المان های آن در فضای 
جامعه، تقویت هویت اجتماعی و فضایی بومی و 
زیست بوم طبیعی و اجتماعی کیش ضروری است.

بومی  جمعیت  بودن  کوچک  به  اشاره  با  پورعلی 
فقدان  و همچنین  دیگر ساکنان  به  نسبت  کیش 
ایجاد  گفت:  کیش  در  بومی  سنتی  نهادهای 
بر  تنها  گذار،  دوران  تحوالت  و  تغییر  در  تعادل 
در  باید  و  است  امکان پذیر  جنوب  فرهنگ  بستر 
سیاستگذاری های  و  کیش  همگون  توسعه  روند 
اجتماعی، به هویت بومی منطقه توجه ویژه داشت .

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
از وجود خرده  اذعان داشت: تکثر فرهنگی حاصل 
فرهنگ ها در کیش، ضرورت توجه به فرهنگ بومی 

برای تقویت وفاق ملی را دوچندان می کند .
بومی  فرهنگ  بر  تکیه  با  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کیش  توسعه  روند  در  بومیان  مشارکت  منطقه 
و  آموزش  اعتمادسازی،  گفت:  می یابد،  افزایش 
معیشتی،  امکانات  رفاهی،  ساختارهای  طراحی 

اعمال  و  بومیان  برای  ویژه  خدمات  تولید 
فضای  که  است  عواملی  حمایتی،  سیاست های 
مشارکت بومیان در توسعه کیش را تقویت می کند.

پورعلی، ایجاد تعادل در ترکیب سنی و جنسی جمعیت 
جزیره ، تقویت نهاد خانواده، اجتناب از کوچک شدن 
ابعاد جمعیتی خانواده و همچنین مردانه شدن فضای 
جامعه به دلیل تبعات منفی آن و تشویق فعالیت های 
مهم ترین  از  را  بانوان  برای  اشتغال زا  اقتصادی 
مولفه های سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی کیش 
عنوان کرد و افزود: ۴۵درصد جمعیت جزیره بانوان 
هستند و ایجاد فضای مشارکت اجتماعی گسترده و 

اشتغال زایی برای آنان ضروری است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، 
استفاده از فناوری و توانمندی های رسانه ای و تولید ادبیات 
تحقیقاتی و پژوهشی در مورد کیش را دو راهکار مهم 
برای جذب نخبگان علمی و اقتصادی، سرمایه گذاران 
و جامعه دانشگاهی کشور در این منطقه برشمرد و 
اظهار نمود: مجله فصلنامه معماری و ساختمان یکی از 
معتبرترین مراجع رسانه ای کشور برای فعاالن صنعت 
ساختمان است و سازمان منطقه آزاد کیش با هدف 
استفاده از ظرفیت های ملی و بین المللی رسانه ای در 
جهت معرفی ظرفیت های منطقه و اطالع رسانی گسترده 
روند توسعه کیش ، با همکاری مسئوالن این فصلنامه ، 
مستند »قیس و فصلنامه معماری و ساختمان جزیره 

کیش« را تهیه کرد.
همچنین، مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه معماری و 
ساختمان نیز با اشاره به اینکه در مستند قیس سه 
جنبه زندگی بومیان، اهالی ساکن کیش که مهاجران 
این  گردشگران  و  هستند  کشور  استان های  سایر 
شده  بررسی  کیش  توسعه  روند  در  مرجانی  جزیره 
خلیج  حوزه  در  کیش  جزیره  جایگاه  گفت:  است، 
فارس، شهر و معماری، صنعت گردشگری، طبیعت 
در  بوم گرایی  و  اقلیم  اجتماع،  و  فرهنگ  مردم،  و 
ساختار معماری و مدیریت و توسعه ازجمله محورهای 
و  معماری  فصلنامه  مطالب  سرفصل  و  مطالعاتی 

مستند قیس است.
احمد زهادی تعامل اجتماعی مطلوب بین ساکنان 
و بومیان کیش را از مشخصه های ارزشمند کیش 
به عنوان یک محیط شهری مطلوب عنوان کرد و 
افزود: کاهش بروکراسی های اداری و ارتباط نزدیک 
مردم و مسئوالن سبب شده کیش با مولفه های یک 
و  زندگی  برای  مطلوبی  فضای  دموکراتیک  جامعه 

فعالیت های اجتماعی و اقتصادی باشد.
گفتنی است، در این مراسم از هیات علمی، سردبیر، 
معماری  فصلنامه  مجله  کارشناسان  و  مشاوران 
ارزشمند  مطالب  تدوین  برای  کیش  ساختمان  و 
مبتنی بر تحقیق و پژوهش و دست اندرکاران تهیه 

مستند قیس با اهدای لوح تقدیر شد.

تقویت زیرساخت ها و استاندرد سازی خدمات ارتباطی 
به مدد تعامل موفق اپراتور تلفن همراه کیش با بخش 

خصوصی محقق شد.
شرکت اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش 
و  مطلوب  خدمات  ارائه  هدف  با  اخیر،  سال های  در 
اقتصادی، زمینه مشارکت بخش خصوصی در  رونق 

سرمایه گذاری های منطقه ای را تقویت کرده است.
با اتمام قرارداد  BOT  بین سازمان منطقه آزاد کیش و 
شرکت TKC در سال 139۵، اپراتور تلفن همراه کیش با نام 
تجاری تله کیش تحت پوشش سازمان منطقه آزاد کیش، 
مرحله جدیدی از فعالیت و خدمات رسانی در سطح جزیره را 
آغاز کرد و با توجه به تاثیر مستقیم ثبت برند تجاری در حوزه 
سرمایه گذاری و جذب و مشارکت بخش خصوصی و با 
تاکید غالمحسین مظفری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش، پس از تالش و پیگیری مستمر 
تیرماه امسال برند تجاری تله کیش به ثبت رسید.

پس از آن با توجه به لزوم ارتقاء سیستم نسل دوم به 
نسل چهارم و همچنین استانداردسازی زیرساخت های 
شبکه موبایل، فراخوانی دو مرحله ای با هدف شناسایی 
سرمایه گذار و مشارکت در ارتقاء سیستم CORE  برگزار و 
پس از ارزیابی پیشنهادات و تایید هیات امنای اپراتور همراه 
از توان بخش خصوصی برای به روز شدن شبکه موبایل به 

نسل ۴.۵ و ۵ و سیستم مرکزی کیش استفاده شد.
مشارکت در ساخت و بهره برداری شبکه زیرساخت فیبر 
نوری و تونل ارتباطی به طول 100کیلومتر نیز ازجمله 
اقدامات موثر شرکت تله کیش بوده که به روش ساخت، 
بهره برداری و انتقال با پیمانکاری شرکت فناپ تلکام 
کیش به عنوان یکی از 11طرح ملی و بزرگ جزیره با 

حضور رئیس جمهور کشورمان از طریق ویدئو کنفرانس 
در شهریورماه امسال به بهره برداری رسید و اجرای آن 

برای 60نفر ایجاد اشتغال کرد.
از سوی دیگر، اجرای کابل فیبر نوری دریایی پشتیبان جزیره 
کیش به طول 23کیلومتر برای ایجاد زیرساخت ارتباطی و 
الکتریکی پایدار بین جزایر هندورابی و کیش یا سرزمین اصلی 
و همچنین اجرای کابل برق دریایی بین جزیره هندورابی و بندر 

چیروئیه، به عنوانی طرحی مهم در حال اجرا است.
هرگونه  فاقد  که  هندورابی  جزیره  نوری  فیبر  ارتقاء 
و  رادیویی  از  اعم  مستقل  داخلی  ارتباطی  زیرساخت 
یا کابلی )شبکه فیبر نوری( است، ازجمله برنامه های 

شرکت تله کیش به شمار می رود.
با توجه به اینکه در جزیره هندورابی امکان دسترسی به 
سرویس های اینترنتی و اینترانتی در بخش های مهمی 

چون بندرگاه و فرودگاه و مراکز اقامتی میسر نیست، 
فیبر  توسعه شبکه  مسئولیت  مظفری،  دکتر  تاکید  با 
نوری و تقویت پوشش آنتن دهی در این جزیره به عهده 
معاونت عمرانی سازمان ، شرکت عمران و آب خدمات و 

مدیریت جزایر اقماری واگذار شد.
در گام نخست ایجاد و نصب برج مخابراتی برای کاربران 
طراحی  و    LT پوشش بی سیم  ارتباطات  و  همراه  تلفن 
شبکه فیبر نوری براساس نقشه ها و مطالعات طرح جامع 
در دستورکار قرار گرفت تا شرکت های دست اندرکار در 
گام بعدی عملیات عمرانی مربوطه را برای اجرای طرح و 
نقشه شبکه فیبر نوری براساس استانداردهای روز دنیا مانند 

FTTX Solution پیگیری و اجرا کنند.
همچنین با توجه به اینکه در زمینه تجمیع دکل های 
ایستگاه های  ایجاد  قرارداد  بر  نظارت  مخابراتی، 

همراه  تلفن  اپراتور  به  نیز  آنها  تجمیع  یا  مخابراتی 
واگذار شده، اپراتور تله کیش نیز در حال حاضر برای 
تاورز  ایرانیان  شرکت  با  جدید  مخابراتی  سایت های 

همکاری می کند.
به عنوان  تله کیش  نقش کلیدی  است،  به ذکر  الزم 
کننده  تجمیع  و  فاوا  در حوزه  اجرایی سازمان  بازوی 
نوری  فیبر  پروژه  بر  )نظارت  ثابت  حوزه  در  خدمات 
سراسری کشور( و سیار )اپراتور تلفن همراه( موجب شده 
تا تجمیع دکل ها منافع حداکثری اپراتور تلفن همراه 
کیش و به تبع آن سازمان منطقه آزاد کیش در تعامالت 

دوسویه با اپراتورهای سراسر کشور را حفظ کند.



3 انزلی

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
غذایی  صنعت  شرکت  مدیرعامل  از  انزلی  آزاد 
تامین  به  اقدام  اخیر  ماه های  ظرف  که  کورش 
یکی از کاالهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق 
مجتمع بندری کاسپین این منطقه نموده است، با 

اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آورد .
محمدولی روزبهان با تقدیر از تعهد حرفه ای و اخالقی 
شرکت مزبور در تامین کاالهای مورد نیاز کشور در 
شرایط سخت تحریم و محدودیت های کرونا، تصریح 
کرد: حمایت از فعالین اقتصادی که در مسیر تامین 
کاالهای  واقع  در  که  تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد 
رونق  فرآیند  در  افزوده  ارزش  دارای  و  سرمایه ای 
فضای کسب و کار و تولید کشور محسوب می شوند، 
در کنار پشتیبانی از تامین کنندگان کاالهای اساسی 
همچون روغن، گندم و...، از مهم ترین اولویت های 
سازمان منطقه آزاد انزلی محسوب می شود و کاهش 
تسریع  منظور  به  اداری  بوروکراسی  و  هزینه ها 
با حمل و نقل کاال و  اداری مرتبط  در فرآیندهای 
بازارهای مصرف  به  منطقه  این  مبدأ  از  اولیه  مواد 
و واحدهای تولیدی از راهبرهای اصلی ما در سال 

جهش تولید می باشد.
به  صادره  تقدیر  لوح  در  گزارش،  این  براساس 

منتصر  دکتر  به  خطاب  روزبهان،  دکتر  امضای 
تقدیر  با  غذایی کورش  مدیرعامل شرکت صنایع 
از مساعی ارزشمند وی و همکاران شرکت مزبور 
به منظور تامین کاالهای اساسی کشور از طریق 
شده  امیدواری  اظهار  کاسپین،  بندری  مجتمع 
و  مضاعف  همت  با  تولید،  سال جهش  در  است: 
در  بزرگ  موفقیتی  زمینه ساز  مشترک،  مساعی 

توسعه زنجیره تولید و تجارت کشور باشیم.
الزم به ذکر است، شرکت صنعت غذایی کورش 
گلرنگ  صنعتی  گروه  زیرمجموعه  شرکت های  از 
ورود  و  کار  و  توسعه کسب  با هدف  که  می باشد 
به حوزه صنایع غذایی در زمینه تولید محصوالت 
دانه  خوراکی،  روغن های  انواع  همچون  متنوعی 
زیتون، روغن زیتون، رب گوجه فرنگی، تن ماهی، 
برندهای  با  و...  ترشی  مربا،  انواع  کنسروجات، 
اویال، فامیال و کیمبال مشغول به فعالیت می باشد.

گفتنی است، در این نشست که معاونین سازمان و 
اعضای هیات مدیره شرکت صنعت غذایی کورش 
توسعه همکاری ها  نیز حضور داشتند، درخصوص 
فرصت های  و  ظرفیت ها  از  بهره گیری  و 
سرمایه گذاری در سایر زمینه های منطقه آزاد انزلی 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حجت االسالم و المسلمین حمزه خلیلی رئیس 
از  بازدید  جریان  در  گیالن  دادگستری  کل 
روزبهان  محمدولی  دکتر  با  انزلی،  آزاد  منطقه 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان دیدار 
و درخصوص راهکارهای همکاری و حمایت از 

سرمایه گذاران به گفت وگو پرداختند.
رئیس کل دادگستری گیالن با تصریح بر اینکه 
و  کنار  در  استان  دادگستری  و  قضایی  دستگاه 
حامی سازمان منطقه آزاد انزلی در مسیر تسهیل 
سرمایه گذاران  به  خدمات رسانی  فرآیندهای 
واقعی است، اظهار داشت: حضور بنده در منطقه 
آزاد انزلی یعنی حمایت از جریان سرمایه گذاری 
را  خود  آمادگی  و  توسعه خواه  و  واقعی  شفاف، 
برای رفع مشکالتی که دستگاه قضایی می تواند 
توسعه  و  تسهیل  جهت  در  مسائل  آن  رفع  به 
اعالم  نماید،  کمک  سرمایه گذاری  فعالیت های 

می دارد.
با  خلیلی  حمزه  المسلمین  و  االسالم  حجت 
قانونی  و  شفاف  فآیندهای  از  حمایت  بر  تاکید 
طی  موفقیت های  مسیر  کرد:  اضافه  مشخص، 
جذب  و  زیرساخت  ایجاد  حوزه های  در  شده 
منطقه  در  اخیر  سال های  ظرف  سرمایه گذار 
آزاد انزلی  در قیاس با برخی مناطق آزاد جنوب، 

نیازمند استمرار مسیر در پیش گرفته شده است 
و این مهم با ارتباطات و دید و بازدیدهای میان 
افزایش  با  قابل تحقق است؛ چراکه  دستگاهی 
برخی  رفع  زمینه  قضایی  دستگاه  با  مناسبات 
شبهات و همکاری جهت برطرف نمودن مسائل 

سرمایه گذاران فراهم می شود.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین، 
با  دیدار  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مختلف  بخش های  همراهی  از  قدردانی 
حمایتی  نگاه  استان،  قضایی  دستگاه 
دلگرمی  موجب  و  محرک  عاملی  را  موجود 
ارائه  با  و  کرد  عنوان  سرمایه گذاران 
موجود  مزیت های  و  ظرفیت ها  از  اطالعاتی 
حال  در  توسعه ای  و  زیرساختی  طرح های  و 
گفت:  خود،  متبوع  سازمان  سوی  از  احداث 
محدودیت ها،  و  نامالیمات  برخی  علی رغم 
منطقه  سرمایه گذاری  و  زیرساختی  طرح های 
احداث  حال  در  بخش خصوصی  توانمندی  با 
بوده و هم اکنون بالغ بر ۹۰درصد از واحدهای 
شهرک های  در  موجود  تولیدی-صنعتی 
منظور  به  و  می باشند  فعال  منطقه  صنعتی 
۶۱هکتار  از  منطقه  صنعتی  محدوده  افزایش 
اراضی  واگذاری  ۱۱۰هکتار، طرح  از  بیش  به 

طی  حال  در  منطقه،  صنعتی  شهرک  سومین 
که  شهرکی  است؛  خود  قانونی  مراحل  کردن 
کاسپین  بندری  مجتمع  پسکرانه  فضای  در 

احداث می شود.
احمد  دکتر  که  نشست  این  در  است،  گفتنی 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون  آقایی 
جرم دادگستری و دکتر سیدزاده رئیس حفاظت 
اطالعات دادگستری گیالن و دادستان بندر انزلی 
و  فنی  و  گذاری  سرمایه  و  اقتصادی  معاونین  و 
عمرانی و برخی مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی 

حضور داشتند، درخصوص برخی مشکالت حقوقی 
و قضائی مبتالبه پروژه های توسعه ای و طرح های 
سرمایه گذاری، بحث و تبادل نظر شد و در جریان 
بازدید از طرح های توسعه ای بندر کاسپین همچون 
اسکله رو-رو، اسکله مارینا، راه آهن در حال ساخت 
و یک واحد تولیدی راکد و واحد تولید کننده ماسک 
بر  مترتب  مباحث  با  آشنایی  ضمن  بهداشتی، 
فرآیند احداث یا مشکالت تولیدکنندگان، با صدور 
دستوراتی، پیگیری رفع برخی مشکالت واحدهای 

تولیدی منطقه را خواستار شدند.

و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  تولید «  جهش  »ستاد  جلسه 
این  مدیران  و  معاونین  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
فعالین  استان گیالن،  ادارات کل  از  نمایندگان برخی  سازمان و 

اقتصادی منطقه و مدیران بانک های عامل برگزار شد.
تسهیل گری  تولید،  نع  موا رفع  منظور  به  کمیته  این  در 
و  راکد  واحدهای  فعال سازی  و  کارخانجات  فعالیت  در 
تکلیف  تعیین  ضرورت  همچون  تصمیماتی  غیرفعال، 
تملک  رفع  برای  عامل  بانک های  سنواتی  بدهی 
پست  اداره  ر  استقرا نحوه  غیرفعال،  واحدهای  از  بانک ها 
و  کرونا  یام  ا در  واحدها  ینترنتی  ا فروش  انجام  منظور  به 
بررسی  کشور،  درون  و  کشورها  سایر  به  صادراتی  پست 
منطقه  تولیدی  شرکت های  در  بانک ها  تملک  وضعیت 

مشکالت  رفع  راستای  در  عامل  بانک های  با  یزنی  را و 
انجام  و  استاندارد  داره  ا فعالیت های  توسعه  تولیدکننده، 
منطقه،  در  صنعتی  واحد های  به  آزمایشگاهی  خدمات 
نواع  ا تولیدکننده  شرکت های  صادرات  موانع  رفع 
شبکه  تقویت  ممتاز،  کیفیت  با  خواب  کاالی  و  پوشاک 
بررسی  و  صنعتی  شهرک  در  باسکول  ندازی  ه ا را و  برق 
بررسی  و  مطرح  منطقه  کاریابی  موسسه  فعالیت  وضعیت 

. شد
گفتنی است، این کمیته در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
منظور  به  آزاد  مناطق  عالی  شورای  ابالغی  شیوه نامه  مطابق  و 
حمایت بیشتر از فعاالن اقتصادی و ایجاد جهش تولید در سازمان 

منطقه آزاد انزلی تشکیل شده است.

میزبانی  به  پژوهش،  هفته  از  روز  دومین  در 
منطقه آزاد انزلی نشست تخصصی گردشگری 
حضور  با  آزاد  مناطق  ظرفیت های  بر  مبتنی 
فرهنگی،  معاون  سعیدی  مهدوی  سید حجت 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی 
و حمیدرضا آذرپور معاون گردشگری اداره کل 
و  کارشناسان  و  گیالن  استان  فرهنگی  میراث 

فعاالن حوزه گردشگری برگزار شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
اینکه  بیان  با  این نشست  انزلی در  آزاد  منطقه 
صنعت گردشگری یکی از راه های توسعه کشور 
است، اظهار کرد: توجه به این امر مهم و انجام 
را  خود  طبیعی  الزامات  پژوهش ها  و  مطالعات 
علم  بر  مبتنی  پژوهش های  نتیجه  و  می طلبد 
موجب تسهیل سازی به منظور جذب حداکثری 

سرمایه گذاران خواهد بود .
اداره  گردشگری  معاون  نشست،  این  ادامه  در 
استان  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  کل 
مدیرعامل  ارشد  مشاور  همچنین  و  گیالن 
حاضر  جلسه  در  که  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
قابل  خدمات  به  تنوع بخشی  اهمیت  بر  بودند، 
رفاهی  امکانات  افزایش  و  گردشگران  به  ارائه 
نقش  و  کرده  تصریح  حوزه  این  در  تفریحی  و 
ابزار  از  یکی  عنوان  به  درجامعه  را  گردشگری 
و  کرده  یاد  فقرزدایی  منظور  به  خوداشتغالی 
مهم  امری  اهداف  این  پیشبرد  در  را  پژوهش 

قلمداد نمودند.
نوار  پارک  اینکه  به  توجه  با  است،  گفتنی 
منطقه  گردشگری  و  تجارت  فاز  ساحلی 
بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  انزلی  آزاد 

توجه  مورد  گردشگری  زیرساخت های 
گرفته  قرار  خارجی  و  داخلی  گردشگران 
امکان سنجی  )مشاوره  مشاور  شرکت  است، 
درخصوص  ساحلی(  نوار  ساماندهی  و 

راهکارهای ممکن در راستای ساماندهی نوار 
ساحلی محدوده این منطقه و همچنین توسعه 
انجام  براساس مطالعات  تاسیسات گردشگری 

شده، گزارشاتی را ارائه نمود.

اخبار منطقه آزاد انزلی

تخصصی  نشست  پژوهش،  هفته  مناسبت  به 
مستقر  دانشگاه های  در  راهبردی  پژوهش های 
در منطقه آزاد انزلی با حضور روسای دانشگاه و 

اساتید برتر مراکز آموزشی برگزار شد.
در این نشست تخصصی، معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به 
ضرورت انجام فعالیت های پژوهش محور در مراکز 
پژوهش محور،  فعالیت های  حاصل  گفت:  علمی، 
تولیدات باکیفیت و متناسب با نیاز کشور خواهد بود 
و فعاالن حوزه علم و پژوهش با دقت نظر، آثاری 

منحصربه فرد و ماندگار ارائه می دهند..
سیدحجت مهدوی سعیدی در ادامه بر لزوم ارتقای 
آموزشی  مراکز  در  آموزش  کیفی  شاخص های 
مستقر در منطقه آزاد انزلی اشاره و تاکید کرد: با 
بهره گیری از اساتید مجرب و تدوین برنامه های 
و  دانشجویان  دانش  سطح  می توان  راهبردی 
هنرجویان مراکز فنی و حرفه ای را ارتقا داد و به 
انجام فعالیت های پژوهش محور متناسب  واسطه 

با نیاز منطقه استان و کشور گام برداشت.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
آموزشی  مراکز  روابط  توسعه  انزلی ،  آزاد  منطقه 
مستقر در منطقه با دانشگاه های حوزه خزر را یکی 
از راهبردهای سازمان دانست و خاطرنشان نمود: با 
به روزرسانی های انجام شده با روسای دانشگاه های 
بین الملل  بخش  تا  هستیم  تالش  در  کشور، 
دانشگاه ها و مراکز علمی و مستقر در محدوده منطقه 
آزاد انزلی را فعال و متناسب با نوع فعالیت های مورد 
نیاز در سطح منطقه دوره های آموزشی تخصصی 
جذب دانشجو خصوصا در رشته های علوم پزشکی 

و دریانوردی صورت گیرد.
یک  هر  نشست  این  پایان  در  است،  گفتنی 
سطح  در  مستقر  دانشگاه های  روسای  از 
به  را  خود  پیشنهادات  انزلی  آزاد  منطقه 
ارتقای  و  آموزش  فرآیند  کیفی سازی  منظور 
بین المللی  منظور  به  آموزشی  شاخص های 

ارائه دادند. شدن فعالیت مراکز علمی 

آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی  کاظمیان  مهدی 
انزلی از بازگشایی فاز تجارت و گردشگری منطقه 

آزاد انزلی به روی گردشگران خبر داد.
سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
ملی  ستاد  اعالم  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه 
با  مبارزه  ستاد  ابالغیه  و  کرونا  بیماری  با  مقابله 
وضعیت  شدن  نارنجی  به  که  منطقه  این  کرونا 
کرونایی منطقه اشاره دارد، اظهار داشت: بر این 
در  که  مشاغلی  فعالیت  تداوم  منظور  به  اساس، 
امکان خدمات رسانی برخوردار  از  نارنجی  شرایط 
تا  گردشگری  و  تجارت  فاز  درب های  می باشند، 
ساعت هجده باز بوده و اصناف مجاز به فعالیت 

می باشند.
دی ماه  اول  دوشنبه  روز  از  اینکه  بیان  با  وی 
عادی  فعالیت های  منطقه  تجاری  مجتمع های 
به  عنایت  با  کرد:  اضافه  گرفته،  سر  از  را  خود 
کرونا،  بیماری  با  مقابله  ملی  ستاد  شیوه نامه 
و  فعالیت  به  مجاز  دو  و  یک  گروه های  مشاغل 
ارائه خدمات با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

می باشند.
انزلی اضافه کرد:  سخنگوی سازمان منطقه آزاد 
عالوه بر مراکز تجاری و اماکن تفریحی در فاز 
تجارت و گردشگری منطقه، مرکز شماره گذاری 
خودروهای پالک منطقه نیز آماده خدمت رسانی 

به ارباب رجوع می باشد.
شدن  قرمز  دلیل  به  این  از  پیش  است،  گفتنی 
انزلی، به منظور  بندر  شرایط کرونایی شهرستان 
وضعیت  تغییر  از  ناشی  محدودیت های  اعمال 
منطقه و حفاظت از سالمت گردشگران و فعالین 
اقتصادی، به مدت پنج روز خدمات رسانی در فاز 
این  تجاری و گردشگری منطقه قطع و درب ها 

فاز، بسته شده بود.

از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

رئیس کل دادگستری گیالن در نشست با دکتر روزبهان تصریح کرد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:

همزمان با هفته پژوهش انجام پذیرفت:

 تقدیر از تامین کننده کاالهای اساسی کشور
 از طریق مجتمع بندری کاسپین

دستگاه قضایی، حامی سازمان منطقه آزاد انزلی در جهت تسهیل فرآیند سرمایه گذاران

برگزاری جلسه ستاد جهش تولید در منطقه آزاد انزلی

 برگزاری نشست تخصصی گردشگری 
مبتنی بر ظرفیت های مناطق آزاد در منطقه آزاد انزلی

برگزاری نشست پژوهش های 
راهبردی در دانشگاه های 

منطقه آزاد انزلی

بازگشایی فاز تجارت و 
گردشگری منطقه آزاد انزلی

به مناسبت هفته پژوهش انجام شد:

 پیرو نارنجی شدن شرایط
منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:
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مدتی است که از اعالم وصول »طرح اصالح قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی« در مجلس شورای اسالمی می گذرد، 
طرحی که حرف و حدیث کم نداشت و فعالین اقتصادی ، سرمایه گذاران 
و سازمان های عامل مناطق آزاد را بابت خواب جدید نمایندگان برای 
این مناطق نگران کرده است. البته که بعد از اعالم جزئیات این 
طرح، همه حدس و گمان های مسئوالن مناطق آزاد از این باب که 
بهارستان نشین ها عزم یکنواخت کردن قوانین مناطق آزاد با قوانین 
سرزمین اصلی را داشتند و به دنبال محدود کردن سرمایه گذاری 
بودند، تایید و بعد از آن انتقادات صریحی به نمایندگان وارد شد که چرا 
نمایندگان مجلس با اعمال سختگیری ها و محدودیت های قانونی، به 

دنبال دستیابی به اهداف سیاسی و جناحی خود هستند؟ 
آزاد ظاهرا  پایه ریزی طرح اصالح قانون مناطق  اما سرمنشا 
اطالعات بعضا غیرواقعی نمایندگان مبنی بر عملکرد ضعیف 
و ناموفق این مناطق در افزایش تولید و صادرات، جذب منابع 
مالی ، انتقال فناوری، محرومیت زدایی و... بوده است. از این رو 
طراحان ، قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد را قدیمی خواندند و 

از لزوم چکش کاری بر آن سخن گفتند.
واقعیت آن است که یکی از دالیل مهم مستثنی شدن قانون و 
مقررات مناطق آزاد از قوانین عام کشوری و اعطای برخی مزیت ها 
و معافیت ها به این مناطق توسط قانون گذار، ایجاد انگیزه مضاعف 
برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، اطمینان خاطر و 
ارائه تضمین امنیت سرمایه گذاری و ثبات قوانین و مقررات جهت 
استمرار و ادامه فعالیت سرمایه گذاران در این مناطق است و در 
صورت ایجاد هرگونه خدشه، تغییر یا عدم ثبات در قوانین فوق، زمینه 
فرار و مهاجرت سرمایه و سرمایه گذاران موجود به مناطق امن تر و 
مطمئن کشورهای همسایه و اقصی نقاط دنیا با انواع امکانات و 
امتیازات قانونی اعطایی توسط آن کشورها فراهم می گردد و این 
امر با بند )۱۱( سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم 
رهبری مبنی بر توسعه حوزه عملکرد مناطق آزاد و نیاز کشور به 
جذب سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی مغایر خواهد بود و این 
مهم ترین موضوعی است که در اصالحیه قانون مناطق آزاد نادیده 
گرفته شده است و می تواند بر سرمایه گذاران مناطق آزاد فشاری 

مضاعف تحمیل کند.  
فارغ از بحث اصالحیه قانون مناطق آزاد، آنچه مهم و مورد گالیه 
فعالین اقتصادی است، عدم اجرای قانون فعلی مناطق است . در 
این سال ها مناطق آزاد با توجه به وظایفی که عهده دار هستند، 
می توانستند نقشی موثر در اقتصاد کشور ایفا کنند، اما متاسفانه در 
همه این سال ها علی رغم قانون خوب، مترقی و مدونی که در 
مناطق آزاد وجود داشت و کامال این قوانین می توانست مناطق آزاد 
مدرن و پیشرو را به کشور معرفی کند تا در نهایت نه  تنها خود آن 
مناطق بتوانند نقش بسیار مثبتی برای خودشان داشته باشند، بلکه به 
توسعه کشور کمک کنند؛ اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده است. علت 
هم این بوده که قوانین خوبی را پشت سر گذاشتیم، ولی این قوانین 
به  درستی اجرا نشده است و حال سوال اینجاست که چرا قانون که 
تعهد دولت بر حضور سرمایه گذاران است، تاکنون اجرا نشده است؟!

سیداحسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس:

اصالح قانون، منجر به پوست اندازی مناطق آزاد و 
دبیرخانه به سمت بهبود می شود

سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
از  نشریه،  با  اختصاصی  گفت وگویی  در  اسالمی  شورای 
آسیب شناسی تحقق ضعیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی مصوب سال 72 سخن گفت . 
این  در  آزاد،  مناطق  قانون  اصالح  طرح  طراح  گفته  طبق 
خصوص می توان به ابعاد و عناصر مختلفی اشاره کرد که باعث 
شده خروجی اجرای قانون آنگونه نباشد که مدنظر سیاستگذار 
اقتصادی هم  فعاالن  نظر  از  بوده است؛ موضوعی که حتی 

اجرایش موفق ارزیابی نمی شود. 
وی خاطرنشان کرد: بیشتر شکایت هایی که فعاالن اقتصادی مناطق 
آزاد در جلسات به ما منتقل می کنند به اتفاقاتی که در دو سال اخیر 
رخ داده، برمی گردد؛ اتفاقاتی که متاثر از شرایط ویژه ای است که ثبت 
سفارش و تعیین سهمیه ها در مناطق دارند یا به عدم امکان ترخیص 
کاالها به جهت موانع ارزی و یا بخشنامه های جدید یا مکرر مالیاتی 
که در این حوزه صادر شده است. به عبارت دیگر از منظر فعاالن 
اقتصادی، وضعیت اجرای قانون در سال های دهه هفتاد، هشتاد و 
اوایل نود خیلی بهتر بوده است، اما از نظر سیاستگذاران که نگاه 
می کنیم حتی در سال های دهه 80 و اوایل دهه90 عملکرد قانون 
با معیارهای مدنظر سیاستگذار برای یک منطقه آزاد ایده آل با 
کارویژه های موثر در حوزه تولید و صادرات بسیار فاصله داشته است.
خاندوزی ادامه داد: در ایران از سال ۱372 قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب رسید و تا 
به امروز هم 7منطقه در کشور دائر شد؛ البته در این مدت تالش های 
بیشتری برای افزایش مناطق صورت گرفت که تاکنون به نتیجه 
قانونی نرسید. اما بررسی و تجربیات این سال ها نشان داد که با توجه 
به شاخص های مختلفی اعم از میزان صادرات در مقایسه با واردات، 
مناطق آزاد کشور می توانستند به اهداف تولیدی و صادراتی مطلوب 
برسند، اما صرفا تنها به واسطه معافیت و مزیت هایی که برایشان 
لحاظ شده بود، به یک رونق تجارت مسلکی دست یافتند . در نهایت 
هم نتیجه عدم طراحی درست عملکرد مناطق آزاد این شده که به 
جهت دروازه واردات و حتی قاچاق کاال، ایرادات زیادی به مناطق 
آزاد وارد و در طی سال های مختلف نقدهایی مطرح شود و حاال اکثرا 

نسبت به کژکارکردی مناطق متفق القول هستند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: واقعیت این است قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از روز 
معماری  در  یک خال  دچار  سال 72  در  خود  تصویب  ابتدای 
نهادی بود، یعنی در مورد ساختار مدیریتی و تشکیالتی که 

باید مناطق آزاد را راهبری کند، ایراداتی وجود داشت.  مفروض 
قانون سال 72 این بود که سه منطقه آزاد بیشتر وجود ندارد که 
می توان مسئولیت مصوبه های الزم برای آن سه منطقه را به 
هیات وزیران سپرد؛ این همان پیش فرض قانون سال 72 است. 
اما به مرور زمان و با توجه به اینکه مناطق ویژه اقتصادی هم 
نیازمند به یک نهاد متولی شدند، آرام آرام دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح شد و به تدریج با توسعه 
و  آزاد شکل  مناطق  اداره  در دهه هشتاد،  آزاد  مناطق  کمی 
شمایل دیگری گرفت که تا سال 95 به یک صورت بود. بعد 
از آن احکام ماده 65 قانون برنامه ششم در سال 96 موجب شد 
که شکل و شمایل متفاوت تری را شاهد باشیم، اما در مجموع 
شخص بنده کامال این نقد نهادی را به مناطق آزاد وارد می دانم 
و به نظرم یکی از کاستی های جدی اجرای قانون آن است که 
طراحی خود دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه، طراحی 
نهادی و درستی نداشته، به طوری که دبیرخانه شورایعالی که 
می بایست نقش هماهنگ کننده را فراهم کند، فاقد اداره الزم 
رئیس جمهور  از  را  آزاد حکم خودشان  مناطق  و مدیران  بود 
دریافت می کردند؛ بنابراین خودشان را فقط نسبت به دولت 
پاسخگو می دانستند، لذا دبیرخانه هیچ گاه نمی توانست اقتدار را 

برای هماهنگی های الزم اعمال کند.
وی تصریح کرد: در این خصوص مثال و مصادیق زیادی وجود 
دارد که قابل ذکر است؛ در سال های مختلف دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد با خیلی از تصمیمات موافق نبود، اما مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد آن کار را به هر نحوی پیش می بردند، 
حتی می توانستند در سطح هیات وزیران موفق تر از دبیرخانه 
شورایعالی عمل کنند. آخرین مصداق آن، توسعه کمی محدوده 
منطقه آزاد چابهار در سال 98 بود که دبیرخانه شورایعالی مناطق 
هم به درستی مخالف توسعه کمی منطقه بود، اما به جهت 
مناسبات و توسعه روابط که بین خود سازمان منطقه آزاد و نهاد 
ریاست جمهوری وجود داشت، این موضوع در هیات وزیران به 
تصویب رسید و بدون اینکه از مرحله تایید شورایعالی گذشته 

باشد، به مرحله نهایی رسید. 
خاندوزی افزود: با چنین آشفته بازاری انتظار می رود مدیریت مناطق 
آزاد در کل کشور قابل هماهنگ سازی نباشد مگر آنکه ما تدابیر و 
اقتدارهای قانونی الزم دیگری را برای دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد در نظر بگیریم؛ اما این جمله بنده به این معنا نیست که دبیرخانه 
شورایعالی مناطق باید به لحاظ سازمانی به یک سازمان فربه و چاق 
تبدیل شود، این موضوع متاسفانه آسیبی است که طی یکی، دو سال 
اخیر شاهد آن هستیم که تمایل دبیرخانه شورایعالی مناطق ، گسترش 
حوزه ساختاری و سازمانی خودش است! در حالی که ما به دبیرخانه 
کوچک اما مقتدر نیازمند هستیم تا چابکی های الزم را داشته باشد 
و بتواند مسئله هماهنگی قواعد و مقرارت هفت منطقه آزاد فعلی را 
فراهم کند تا نظام یکپارچه ای از داده های عملکردی مناطق فراهم 
شود؛ همچنین بتواند در مقابل زمینه های ناکارآمدی یا فسادی که در 
مناطق آزاد رخ می دهد، پیشنهادات مقررات الزم را در شورای عالی 
مصوب کند. مضاف بر اینها باید این توانایی باشد تا به لحاظ شفافیت 
داده ها و سامانه های اقتصادی، پیوند مناطق آزاد به سرزمین اصلی 
را برقرار کند و البته از نقض حقوق فعاالن اقتصادی در مناطق هم 
جلوگیری شود. به عنوان یکی از نمایندگان مجلس یازدهم انتظارم 
این بود که اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به نحوی باشد 
که دبیرخانه شورا آن را طی سال ها کار کارشناسی آماده کند تا 
از طریق هیات وزیران رسما به مجلس ارسال شود؛ اما علی رغم 
وجود پتانسیل کارشناسی در دبیرخانه، متاسفانه چنین اقدامی صورت 
نگرفت و ما در مجلس شورای اسالمی ناچار شدیم براساس طرحی 
که مرکز پژوهش های مجلس مقدمات آن را فراهم کرده است، 
قانون سال 72 را اصالح کنیم، البته در این مسیر همکاری خوبی 
از طرف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد صورت گرفت، اما به نظر 
می رسد نسبت به وضعیت مطلوب و ایده آل همچنان فاصله زیادی 

وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: در اینجا بد نیست یادآوری کوتاهی از شرایط به وجود آمدن 
مناطق آزاد در سال 72 داشته باشیم. کشور ما با انقالبی بزرگ، 
تمام بنیان ها، رابط اقتصادی و سیاسی را تغییر داده بود؛ پس از آن 
نیز جنگ هشت ساله را پشت سر گذاشتیم که موجبات تخریب 
قابل توجهی از زیرساخت های بخش های جنوبی کشور شده بود. 
مضاف بر آنها، تحریم های بین المللی و مشکالت موجود در فروش 
نفت، شرایط را به سمت ایجاد هر چه سریع تر مناطق آزاد برد تا در 
بخش های کمتر توسعه یافته کشور بدون استفاده از منابع دولتی و 
هزینه کرد از خرانه عمومی کشور ایجاد شوند و این خالف رویه 

معمول مدل های موفق مناطق آزاد کشور است.
وی ادامه داد: البته که اصالح قانون مناطق آزاد بعد از 27سال 
می تواند به تصویب و اجرای پویاتر قانون قبلی کمک کند، 
مقاومتی  اقتصاد  در  رهبری  راهبردهای  آنکه  بر  مشروط  اما 

درخصوص مناطق آزاد لحاظ شود.
خاندوزی درخصوص جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
اینکه یک بخشی در معاونت ریاست  و پیشنهادی مبنی بر 
لحاظ  به  گفت:  شود،  تعریف  آزاد  مناطق  برای  جمهوری 
تخصصی ما نیازمند به یک مرکز چابک اما مقتدر و پاسخگو 
درخصوص هماهنگی بین مناطق آزاد هستیم؛ بنابراین شخصا 
مخالف انحالل دبیرخانه هستم، اما به نظرم جایگاه سازمانی 

دبیرخانه و بودن آن به عنوان یکی از معاونان رئیس جمهور 
اینکه ذیل مجموعه  به  می تواند وضعیت بهتری هم نسبت 
وزرات اقتصاد و امور دارایی است و هم نسبت به وضعیت فعلی 
که در حال حاضر دبیر شورایعالی که رئیس دبیرخانه است، 
داشته باشد؛ چراکه فاقد آن اقتدار بروکراتیک برای پیش برد 
امور است. یکی از پیشنهاداتی که به صورت جدی می توان 
به آن فکر کرد، تغییر جایگاه سازمانی دبیرخانه است، اما باید 
توجه کرد که دبیری شورایعالی مناطق آزاد صرفا به دبیری 
جلسات ساالنه شورایعالی نیست، بلکه رتق و فتق تمام امور 
مناطق ،  عملکرد  پاسخگویی  اطالعات،  و  داده ها  به  مربوط 
و  حق  از  دفاع  و  مناطق  مقرراتی  نیازمندی های  شناسایی 
حقوق فعاالن اقتصادی که باید مدنظر قرار بگیرد و نیازمند 
مرجع تخصصی حرفه ای و تمام وقت است. وزیر امور اقتصاد و 
دارایی با گستردگی وظایف عملکردی که در حال حاضر برایش 
وجود دارد، هیچ وقت نخواهد توانست وقت الزم و کافی برای 
دبیرخانه شورایعالی اختصاص دهد؛ بنابراین مخالف واگذاری 

این وظیفه به نهاد و معاونت ریاست جمهوری نیستم.
طراح طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در پاسخ 
به این سوال که آیا همچنان بر نقدهای پیشین خود نسبت به 
عملکرد مناطق اصرار دارید، بیان کرد: گرچه فعاالن اقتصادی 
بازده های  تنوع مقرراتی که در  یا  آزاد در مورد تکثر  مناطق 
تولیدکنندگان،  میان  سردرگمی  ایجاد  و  تغییر  کوتاه مدت 
صادرکنندگان و فعالین اقتصادی می کند، انتقادات شنیدنی دارند 
که باید از جهت خودش بررسی شود؛ اما از منظر سیاستگذاری 
آزاد  نوع طراحی که در مناطق  ما نشان می دهد  بازدیدهای 
کشور وجود داشته، عامل اصلی برای عدم دستیابی مناطق به 
اهداف از پیش تعیین شده بوده است. کاری که سیاستگذار در 
اصالح قانون باید انجام دهد این است که طراحی مناطق را به 
گونه ای تغییر دهد و تولی گری این اصالحات را به نحوی شفاف 
و دقیق تنظیم کند که مناطق آزادی که در آینده ایجاد خواهند 
شد، بتوانند تولید، صادرات و اشتغال زایی وسیع تری نسبت به 
مناطق آزاد موجود داشته باشند؛ بنابراین آن نقدها در جای خود 
باقی است و با مصادیق و مثال های بیشتری می شود آنها را 
مطرح کرد. همه این صحبت ها بدان معنا نیست که اساسا 
مناطق آزاد مفهوم شکست خورده ای است که باید با آن مقابله 
کرد، بلکه برعکس؛ نگاه ما در کمیسیون اقتصادی مجلس این 
است که باید ناکارآمدی الگوی فعلی مناطق آزاد را به یک 
ترکیبی تغییر بدهیم که مناطق آزاد که مدافع نسل یا الگوی 
اصالح شده است، بتواند کارویژه ای بهتری نسبت به نسل اول 

مناطق آزاد داشته باشد. 
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
تاکید کرد: بنابراین کامال با یک نگاه خوش بینانه نسبت به 
تحول ساختار مناطق آزاد نگاه می کنیم و امیدواریم مصوبه 
کمیسیون اقتصادی در صحن علنی مجلس بتواند یک قدم 
در پوست اندازی مناطق آزاد به سمت بهبود و اصالح محسوب 

شود.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این اصالحیه صرفا 
مربوط به مناطق آزادی است که من بعد ایجاد می شوند، گفت: 
پیش نویسی که در کمیسیون اقتصادی مطرح است، در واقع 
طراحی،  از  بعد  که  است  مناطقی  با  رابطه  در  بخشش  یک 
جانمایی و بررسی مختصات و زیرساخت هایی که باید از آن 
برخوردار باشد، تاسیس می شوند تا مناطق آزادی کارآمد داشته 

باشیم.
خاندوزی اضافه کرد: بخش دوم اصالحیه نیز به برخی اصالحاتی که 
مشترک میان مناطق آزاد جدید و قدیم است، برمی گردد. در بحث 
مالیاتی یا گمرکی در مناطق آزاد مشکالتی وجود دارد و ما نیازمند 
احکام صریح تری در قانون هستیم که به طور مشخص تعیین تکلیف 
کند. صالحیت های خود مدیران یا اعضای هیات مدیره سازمان 
مناطق هم باید صالحیت شان در قانون تایید شود. در مورد شفافیت 
اطالعات عملکردی سازمان های مناطق آزاد نیز نیازمند مدارکی 
بودیم که شاهد این همه پرونده های فساد یا دادگاهی شدن مدیران 
مناطق نباشیم، بلکه باید یک الگوی خیلی کارآمد و سالم در مدیریت 
مناطق آزاد وجود داشته باشد. درخصوص واگذاری اراضی مناطق، 
کاهش منفعت منطقه آزاد از درآمدهای ناشی از واردات و حرکت 
کردن آنها به سمت درآمدهای سالم تر و همچنین اصالح ساختار 
دبیرخانه و شورای عالی مناطق آزاد نیز از رئوس مباحثی است که 

برای مناطق آزاد قدیم و جدید حاصل خواهد شد.
طراح طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تاکید کرد: 
نقض عوارض و مالیات در هیچ بخشی از متن و پیش نویسی که 
در مجلس وجود دارد، دیده نشده است. اساسا مناطق آزاد با این 
وضعیت که هم از عوارض و حقوق ورودی معاف و هم از پرداخت 
مالیات معاف هستند، شناخته می شوند؛ اگر این ویژگی ها را از مناطق 
آزاد بخواهیم سلب کنیم، تمام مختصات رقابت پذیری مناطق آزاد 
را گرفته ایم. لذا اصال در پیش نویس و اصالح صحبت از وضع 

عوارض گمرگی و مالیات در مناطق آزاد نیست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که در قانون سال 72 
مطرح می باشد، این است که مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر 
عملکرد و دارایی معاف شوند، در حالی که رویه سازمان امور 
مالیاتی در ماه ها و سال های اخیر به سمت این بود که یک 
بخشی از فعاالن اقتصادی مناطق آزاد را با بهانه های مختلفی 

برمی گشت،  مستقیم  مالیات  قانون  ماده ۱46  به  عمدتا  که 
مشمول مالیات قرار دهد . لذا الزم بود تصحیح کنیم که این 
دغدغه از ذهن فعاالن اقتصادی برداشته شود، گرچه ما موافق 
مالیات بر نرخ صفر و الزام بر تسلیم اظهارنامه توسط کنشگران 
اقتصادی مناطق آزاد هستیم؛ اما این نباید بهانه ای شود برای 
اینکه سازمان امور مالیاتی با بهانه های مختلف بخواهد معافیت 

فعاالن مناطق آزاد را نقض کند.
قانون، همچنان مناطق  با اصالحیه  نمود:  خاندوزی تصریح 
آزاد با مشوق ها و معافیت های پیشین عمل خواهند کرد، اما 
واقعیت آن است که این مشوق ها به کسانی اختصاص می یابد 
مشغول  آزاد  مناطق  صادراتی  و  تولیدی  فعالیت های  در  که 
هستند. به عبارت دیگر برخی از فعاالن اقتصادی مناطق که 
از ثبت شرکت خود صرفا برای بهره گیری از معافیت مالیاتی 
بهره می بردند اما هیچ تولیدی صورت نمی دادند، با قانون جدید 
ملزم به کناره گیری می شوند. ضمن اینکه این دست از افراد که 
تاکنون از قانون مناطق آزاد برای سایر اغراض خود مثل فرار 
مالیاتی استفاده می کردند، دیگر مشمول حمایت قانونگذار قرار 

نمی گیرد. 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: به جهت اینکه سه منطقه آزادی که در سال 72 بود یعنی 
کیش، قشم و چابهار، مناطق شهری وسیع و جمعیت بسیار 
گسترده ای درون آنها وجود نداشت، لذا مالیات بر دارایی هم در 
قانون سال 72 برایشان ذکر شده بود؛ این در حالی است که در 
شرایط فعلی نیازمند این هستیم که در شهرهایی که در مناطق 
هستند، مالیات بر عائدی سرمایه که نوعی از مالیات دارایی 
است را وضع کنیم تا قیمت زمین و مسکن در شهرهایی مثل 
ماکو ، آبادان ، خرمشهر و چابهار مورد سفته بازی دالالن زمین و 
مسکن قرار نگیرد و قیمت شهری را افزایش ندهند، این اتفاقی 
است که بسیار جدی در حال وقوع است. به عنوان مثال در 
بازدید از چابهار شهروندان این منطقه از جهش قیمت مسکن 
بسیار بیشتر از افزایش سایر نقاط کشور در طی ماه های اخیر 
شکایت داشتند. لذا قانونگذار ناچار است برای کاهش داللی و 
سوداگری در بخش امالک و مستقالت مناطق، قانون مالیاتی 
وضع کند، این درحالی است که اگر طراحی اولیه مناطق آزاد به 
نحوی بود که شامل نقاط شهری و جمعیتی نمی شد، آنوقت بود 
که ما می توانستیم مناطق آزاد را مانند سال 72 از قانون مالیات 
بر دارایی معاف کنیم. امیدوارم با پیشنهادی که ما در کمیسیون 
اقتصادی برای خارج کردن شهرها از مناطق آزاد آینده در نظر 
گرفتیم )یعنی عدم شمول فضای شهری در مناطق آزاد آینده 
که پس از این ایجاد خواهند شد(، زمینه ای را فراهم کنیم تا 
احکام قبلی که در مورد معافیت مالیاتی وجود داشت، بتواند در 

آن محدوده های غیرسکونتگاهی لحاظ باشد. 
وی تاکید کرد: یکی از عواملی که موجب شده مناطق آزاد از عدم 
اجرای قانون خود ناراضی باشند، ناشی از طراحی مناطقی است که 
در دهه 80 و 90 ایجاد شدند . اگر مناطق شهری به مناطق آزاد کشور 
اضافه نمی شدند، می توانستند با سهل گیری، نظارت و شفافیت بیشتر 
این مناطق را شامل معافیت مالیاتی بیشتری کنند، اما وقتی که 
جمعیت ششصد هزار نفری در ذیل منطقه آزاد اروند زندگی می کنند 
و یک وسعت بالغ بر چهارصد هزار هکتاری در منطقه آزاد ارس 
و ماکو ایجاد و از ذیل نظارت ها و کنترل ها خارج می شود، به تبع 
آن سیاستگذار به این فکر می افتد برای این مناطق قواعدی خاص 
وضع کند؛ متاسفانه مناطقی که این ویژگی ها را ندارند هم قربانی 
طراحی غلط مناطق آزادی می شوند که اصال نباید در نقاط شهری 

شکل می گرفت.
خاندوزی در ادامه به طرح اصالح قانون مناطق آزاد اشاره کرد 
و گفت: اگر این قانون مورد تصویب مجلس قرار گیرد، وسعت 
مناطق به لحاظ جغرافیایی محصور می شود، البته این مسئله 

قابلیت  منطقه  آن  جغرافیایی  لحاظ  از  که  است  آن  مستلزم 
محصور شدن داشته باشد. این قابلیت به دو شکل می تواند ابراز 
شود: ۱( محصور شدن طبیعی که در مورد جزیره قشم و کیش 
اتفاق می افتد که در واقع این مناطق به صورت طبیعی محصور 
هستند؛ 2(محصور شدن مصنوعی است که آن هم مستلزم 
این است که تمام محیط اطراف منطقه آزاد قابلیت حصار یا 

فنس کشی داشته باشد. 
اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
ویژگی دوم طرح اصالح قانون مناطق آزاد را برشمرد و اظهار 
داشت: مناطق آزاد به جهت اینکه مزیت تولید و صادرات پیدا 
کنند و در آن خرده فروشی رواج پیدا نکند، باید برون از مناطق 
افزایش  موجب  رویه  این  چراکه  شود؛  تشکیل  سکونتگاهی 

قیمت شهرها و روستاها در این مناطق نمی شود. 
وی، مزیت سوم اصالح قانون مناطق آزاد را معرفی کرد و گفت: 
نظام درآمدی سازمان منطقه آزاد باید نظام درآمدی مبتنی بر 
خدمات تولیدی و صادراتی باشد. اکنون بخش زیادی از درآمد 
سازمان منطقه آزاد از محل فروش اراضی آن منطقه صورت 
می گیرد که این دست اقدامات در طرح اصالحیه مجلس حذف 

می شود و جایگزین آن منابع درآمدی دیگری می شود.
خاندوزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود به جای اصالح، 
روندی الزم االجرا برای اجرای قوانین موجود لحاظ می کردید، 
تصریح کرد: امکانش نبود. طرحی که در دهه 80 و 90 در مورد 
منطقه آزاد جدید یعنی چهار منطقه آزاد که بعد از کیش، قشم و 
چابهار اضافه گردید )اروند، انزلی، ارس و ماکو(، موجب شد که 
قانون سال 72 در بخش هایی قابل اجرا نباشد، بنابراین اینکه ما 
زمانی را در اختیار می گذاشتیم هم فایده ای نداشت؛ چراکه زمان 
برای اجرای قانونی می دادیم که هیچ فکری برای مفاسد مترتب 
بر واگذاری اراضی در مناطق آزاد در آن اندیشیده نشده و هیچ 
صالحیتی برای مدیریت مناطق آزاد در آن درج نشده است. قانونی 
که در مورد پاسخگویی مدیران مناطق و سازمان هایشان و هیچ 
حکمی برای اینکه برنامه های سال آتی شان ارئه دهند و پاسخگوی 
شاخص های علمکردی گذشته شان باشند، لحاظ نشده است. فربه 
شدن سازمان های منطقه و تعداد بسیار زیادی از کارمندان که بدون 
نیاز واقعی استخدام شدند و بسیاری از مواقع موجبات کارشکنی 
فعاالن بخش خصوصی برخی کارکنان و مدیران مناطق فراهم 
کردند، از نقاط خال جدی بود که در قانون سال 72 وجود داشت 
و سیاستگذار نمی توانست چشمش را جلوی این سکوت ها ببندد 
و این راهبردی که مورد اتفاق سیاستگذار کشور در مجلس شورای 
اسالمی، شورای نگهبان و مجمع تشخص قرار گرفت، این بود که 
ما محتاج اصالح جدی در قانون چگونگی مناطق آزاد هستیم و البته 
برای اینکه مشکل عدم اجرا برای این قانون به وجود نیاید، بایستی 
متولی اجرای این قانون را مشخص کنیم و شاخص های نظارت 
مجلس بر قانون جدید را ذکر کنیم تا بتوانیم با طراحی یک دبیرخانه 
پاسخگو، امیدوار باشیم که قانون امسال با درجه تحقق بیشتری 

نسبت به گذشته عمل کند.
طراح طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان به تاکید مقام معظم رهبری 
بر تولید اشاره کرد و خاطرنشان نمود: مدل پیشین و در واقع 
قانون سال 72 مناطق آزاد، یک نوع تعارض بین توسعه ملی 
و توسعه منطقه ای به وجود آورده است، یعنی بهای افزایش 
رونق در  از  بود که بخش دیگری  این  آزاد  رونق در منطقه 
مناطق همجوار منطقه آزاد یا بخش های دیگر از اقتصاد که 
از طریق تولید کاالی داخلی ارتزاق می کردند، به قیمت ایجاد 
رونق در منطقه آزاد، دچار رکود و کسادی شوند. اما اگر این طرح 
بتواند رونق منطقه ای هم راستا با رونق تولید در سایر بخش ها 
ایجاد نماید و بهانه ای برای واردات و قاچاق کاال فراهم نکند 
و مشوق ها صرفا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصابت کند، 

موجب می شود که رونق عمومی و منطقه ای هم راستا شود و 
تعارض موجود از بین برود.

 
 محمد باقری بنایی

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
 جایگاه مناطق آزاد و دبیرخانه

 باید برای همگان ملموس شود
اما دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
نگاه مثبتی نسبت به مناطق آزاد دارد و بیش از آنکه اصالح 
قوانین  اجرایی شدن  بر  بداند،  را ضروری  آزاد  مناطق  قانون 

موجود تاکید دارد.
به  مربوط  قانون  اجرای  عدم  درخصوص  باقری بنایی  محمد 
سال ها  این  در  گفت:  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران  حضور 
می بایست قوانینی که مربوط به مناطق آزاد است، اجرا می شد؛ 
اما واقعیت آن است که درصد کمی از قوانین به صورت عملیاتی 

محقق شد.
البته که این نماینده، مجلس را موظف می داند که طرحی را 
وضع کند و مسبب اجرای این قانون به نحو احسن شود.  اما 
متاسفانه قانون گریزی در کشور به یک رسم و رسوم مبدل 
شده است. قوانینی که برای توسعه کشور می تواند کارساز شود، 
به یک معضل تبدیل می گردد و به عبارت دیگر دولت ها اکثرا 

جرگه ای مسائل را اجرایی می کنند .
وی تاکید کرد: مناطق آزادی که برای حل مشکالت اقتصاد و 
افزایش ثروت در کشور می تواند تاثیرگذار باشد، عمال ناکارآمد 
اجرایی  به صورت کامل  قوانین  داده می شوند؛ چراکه  نشان 
نمی شود، البته در دیگر حوزه ها نیز در کشور شاهد عدم اجرایی 
شدن قوانین هستیم . به نظر می رسد اگر قوانینی که مصوب 
شده و شاید هم گاهی بد بوده، اگر اجرا می شد، عملکرد مناطق 
آزاد رضایت بخش به نظر می رسید. بنابراین ما باید در مجلس 
دنبال اجرایی شدن این قوانین مناطق باشیم تا نواقصی که 
درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، رفع و عملکرد این مناطق 
بهتر از قبل شود. ضمن اینکه باید بیشتر از مسئوالن مناطق 
آزاد برای پاسخگویی به مجلس دعوت صورت بگیرد. در طرف 
مقابل هم دبیرخانه شورایعالی مناطق و آقای بانک باید فعال تر 

عمل کنند.
باقری بنایی درخصوص عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی که نهاد ضامن اجرای قانون مناطق آزاد است، 
تصریح کرد: دبیرخانه آنگونه که باید پاسخگو باشند، نیستند. 
با توجه به اینکه مشاور ریاست جمهوری محسوب می شوند، 
ولی عملکرد قابل توجهی ندارند و گاها شاهد هستیم که از 
افراد ذیصالح استفاده نمی کنند . به نظر می رسد دبیرخانه از این 
بهتر می تواند برای حل مشکالت مجموعه مناطق آزاد ورود 
پیدا کند و پیگیر مسائل و مشکالت مربوط به مناطق آزاد و 
کار هم  پای  ولی  نمی کنند،  تعلل  البته  باشد.  سرمایه گذاران 
نیستند؛ به ویژه که اواخر دولت دوازدهم هم هستیم و مشکالت 
اقتصادی زیاد است. لذا طبیعتا موضوع مناطق آزاد خیلی جدی 
گرفته نمی شود، در حالی که اگر در زمان مناسبی به مناطق آزاد 
و اجرای قوانین آن توجه می کردیم، اکنون می توانستیم شاهد 
نجات کشور در شرایط تحریم توسط همین مناطق آزاد باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درخصوص 
برای  داشت:  اظهار  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  انفعال 
چابک سازی مناطق آزاد باید اقداماتی صورت بگیرد تا نظارت بر 
عملکرد بهتر شود. فعال وزیر اقتصاد و مقام مسئول در حوزه مناطق 
آزاد باید پاسخگو باشند، ضمن اینکه مجلس هم خیلی ورود پیدا 
و  دوگانگی  آزاد  مناطق  دبیرخانه  درخصوص  چراکه  نمی کند؛ 
موازی کاری شکل گرفته است. واقعیت این است که جایگاه مناطق 
آزاد مشخص نیست و بهتر بگویم دوگانگی در این رابطه وجود 
دارد. ما نمی دانیم باید از معاونت ریاست جمهوری پیگیر شویم یا 
از وزارت اقتصاد و دارایی و این موضوعی است که مجلس را نیز 
منفعل کرده است. باید تاکید کنم که پاسخگویی مستقیم وجود 
ندارد، ضمن اینکه رئیس جمهور هم در شان خود نمی داند که در 
این رابطه پاسخگو باشد. در این شرایط منحل شدن دبیرخانه شاید 
راهکاری باشد تا در این موقعیت ساز و کاری پیدا شود که بتواند 
سازمان مستقلی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار بگیرد تا شاید 

پاسخگویی اش بهتر باشد.
باشیم  این  دنبال  باید  می رسد  نظر  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
که مناطق آزاد به طور جد زیر نظر وزارت اقتصاد اداره شود 
و جایگاهش برای همه ملموس باشد تا بتوانیم نظارت بیشتری 
به  کنیم.  مطالبه گری  را  قانون  بهتر  اجرای  و  باشیم  داشته 
دبیرخانه هم دیگر نیازی نیست؛ اقدامات مربوط به مناطق آزاد 
زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت ریاست جمهوری 

می تواند پیگیری شود.
باقری بنایی درخصوص طرح اصالح چگونگی اداره قانون مناطق 
آزاد گفت: این طرح با حاشیه های زیادی همراه بود. هر هفته 
در کمیسیون اقتصادی در رابطه با طرح اصالح قانون مناطق 
آزاد مباحثی مطرح و در نهایتا کمیته ای تشکیل و پیگیر جزئیات 
آن شد. اما این طرح پیچیدگی هایی پیدا کرده و به مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی که در مجلس دهم تصویب شده و به مجمع 
رفته، گره خورده است.  باید پیگیر این شویم که اصالح قانون 
از این مناطق جدا شود، که چنین اتفاقی هم خواهد افتاد. ما به 

دنبال این هستیم که در کمیسیون چکش کاری اصالح قانون 
مناطق آزاد صورت گیرد تا در نهایت به صحن برود.

این نماینده مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این 
اصالحیه مربوط به مناطق آزادی است که در آینده اضافه می شود، 
اذعان داشت: این قانون مربوط به کلیه مناطق آزاد است. تا به امروز 
هر اتفاقی افتاد در جای خود است، ولی از لحظه ای که این قانون 
اجرایی شود، همه باید ملزم به اجرا باشند. نمی توان گفت که این 
قانون برای این منطقه آزاد است و برای منطقه دیگر نیست ؛ باید 
همه با این اصالحیه اداره شوند . نمی توان 7منطقه را با یک قانون 
و مناطق آینده را با قانون دیگر اداره کرد؛ اصال این روند عملیاتی 

نیست و نمی شود دو قانون را درخصوص مناطق آزاد لحاظ کرد.
وی درخصوص بندهایی در طرح اصالح که در رابطه با لغو 
مالیات و عوارض و واگذاری زمین مطرح است، گفت: این بحث 
اشتباهی است که در کمیسیون هم گفته شده است. مناطق 
آزاد در دنیا تعریف خود را دارد؛ اگر بخواهیم در بحث اشتغال 
کند.  باید همراهی  باشیم، مجلس  موفق  محرومیت زدایی  و 
بحث معافیت مالیاتی در این مناطق ویژگی مهمی بوده که 
سرمایه گذار داخلی و خارجی را به منطقه آزاد می کشاند؛ اگر 
این امتیازها و مزیت ها نباشد، که اصال منطقه آزاد معنا ندارد. در 
این خصوص مشخص است که الزمه ایجاد مناطق آزاد، بحث 
معافیت مالیاتی و عوارض در کشور است . این مناطق برای 
اشتغال زایی، افزایش ثروت و مبادالت تجاری ایجاد می شوند. 
اگر قرار باشد این مناطق مانند سرزمین اصلی اداره شود، آنوقت 
مجلس  انشاءاهلل  داشت.  نخواهد  مفهومی  آزاد  منطقه  دیگر 
کمک کند که این اصالحیه به این سمت و سو نرود. بحث رد 
قوانین معافیت مالیاتی و عوارض اگر مطرح باشد، صد در صد 

مناطق آزاد با مشکل جدی روبه رو می شوند. 
ظاهرا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به این 
موضوع اشاره دارد که اگر معافیت مالیاتی و گمرکی و واگذاری 
زمین نادیده گرفته شود، موجبات تسری قوانین سرزمین اصلی 
به مناطق آزاد فراهم می شود؛ اما با آگاهی از این موضوع باز هم 
به طرحی رای دادند که موجب نابودی سرمایه گذاران می شود.

واقعیت آن است که بندهای اصالحیه قانون مناطق آزاد به 
تحدید و کاستن از حاکمیت سازمان آزاد ختم می شود و طبق 
گفته همین نماینده مجلس، موجبات تسری قوانین داخلی به 
قوانین مناطق آزاد را فراهم می کند.  مضاف بر آن، خارج کردن 
فرآیندهای گمرکی موجود و تفویض مسئولیت ثبت مراودات 
گمرکی داخل و میان مناطق آزاد به گمرک جمهوری اسالمی، 
از دیگر بندهای طرح اصالح قانون مناطق آزاد است که گامی 
دوباره در تحدید و تشکیک در جایگاه حاکمیتی سازمان منطقه 
آزاد است . بی تردید عدم آگاهی دقیق نمایندگان به بندهای 
قانونی این اصالحیه، می تواند موجب تضرر فعالین اقتصادی و 

محدودیت سرمایه گذاران در مناطق آزاد شود.
باقری بنایی در پاسخ به این سوال که چرا به جای اصالح قانون 
مناطق، روندی الزم االجرا برای قانون فعلی در یک بازده زمانی 
مشخص در نظر نمی گیرید، گفت: یکسری مسائل و مشکالت در 
مناطق آزاد به وجود آمده بود که برای حل و یا فرار از آن، نمایندگان 
دست به اصالح زدند. اما اکنون باید در مجلس پیگیر این باشیم 
که درخصوص مناطق طرحی تصویب شود که قوانین مربوط به 
مناطق به طور کامل به مرحله اجرا برسد و سرمایه گذار به منطقه 
بیاید و سرمایه گذاری کند . ضمن اینکه بررسی کنیم بحث معافیت 
مالیاتی چقدر باعث رشد اقتصادی این منطقه شده و عمال برای 
کشور سود آوری داشته تا براساس آن مزیت ها و مشوق را برای 
سرمایه گذاری بیشتر ارتقا دهیم. لذا باید کمک کنیم ابتدا قوانین 
موجود اجرایی شود و اگر دیدیم نتیجه نداشت، به دنبال این باشیم 

که قوانین موجود را هم اصالح کنیم.
اما این اظهارات در حالی مطرح می شود که تا چند روز دیگر 
»طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصادی« به صحن می آید و احتماال با نگاه سیاسی 
کمیسیون  در  که  همانگونه  می رسد،  تصویب  به  نمایندگان 
نمایندگان  اظهارات  ظاهر  در  ولی  شد.  تصویب  اقتصادی 
درخصوص اصالحیه به گونه ای است که نه خبر از مفاد آن 
دارند و نه آن را به مرحله اجرا نزدیک می بینند. اجرای قوانین 
و  آزاد مصوب سال 72 شاید ضروری  مناطق  اداره  چگونگی 
درست باشد، اما در شرایط فعلی که برخی عزم خود را برای 
کوتاه کردن دست سرمایه گذاران در مناطق آزاد جزم کرده اند، 

صرفا نوش دارویی پس از مرگ سهراب است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
این سوال که در زمینه اصالح قانون مناطق آزاد چقدر از نظر 
سرمایه گذاران و کارشناسان درگیر و آشنا با مناطق آزاد بهره گرفته 
شد، اظهار کرد: اکثر این طرح ها از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
می آید و احتماال از نظرات کارشناس های مناطق آزاد استفاده شده 
است؛ اما باید نظر بخش خصوصی هم در این رابطه گرفته می شد، 
ولی متاسفانه ما در کشور به دنبال حل مشکالت واقعی بخش 
خصوصی نیستیم؛ در نتیجه کمی مغفول مانده ایم . باید در این رابطه 
هم در مجلس پیگیر باشیم تا از نظرات کارشناسان این بخش 
استفاده کنیم و هم اینکه مواضع آنان را در این اصالحیه در نظر 
بگیریم. البته باید تاکید کنم که در کمیسیون اقتصادی هنوز از این 
افراد دعوت نشده و باید در جلسات تذکر داده شد تا از اتاق بازرگانی 
و کارشناسان و سرمایه گذاران فعال در مناطق آزاد برای طرح اصالح 

قانون مناطق آزاد استفاده شود.
توسعه  بر  رهبری  معظم  مقام  تاکید  درخصوص  باقری بنایی 
حوزه عمل مناطق گفت: برای اجرایی شدن فرمایشات رهبری 
درخصوص مناطق آزاد باید در مجلس بررسی کنیم که کدام قوانین 
در صورت اجرایی شدن به تولید بیشتر کمک می کند و کدام قانون 
را برای مناطق آزاد باید در پارلمان در نظر بگیریم تا صادرات بیشتری 
در این مجموعه ها داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی که مقام معظم 
رهبری درخصوص مناطق آزاد مدنظرشان است، یعنی به دنبال 
تولیدی باشیم که صادرات محور است . در این مسیر باید تسهیل 
گمرکی، اخذ عوارض و معافیت ها را بیش از گذشته در نظر بگیریم، 
باید هم و غم ما این باشد که موانع و محدودیت های مناطق آزاد را 
برطرف و بحث صادرات در منطقه آزاد را پررنگ کنیم. هر منطقه 
آزادی که دروازه واردات برای کشور قلمداد نمی شود. صادرات است 
که برای کشور ارزش دارد و حرفی برای گفتن دارد. در این خصوص 
باید در قوانین مجلس مشوق ها و امتیازهایی ایجاد کنیم تا هر چه 

بیشتر صادرات و تولید داشته باشیم. 
این نماینده مجلس در ادامه از عملکرد دولت آقای روحانی در 
رابطه با مناطق آزاد سخن گفت و تاکید کرد: درست نیست بگوییم 
عملکرد مناطق آزاد در این دوره خوب نبوده؛ واقعیت آن است که 
منطقه آزاد ارس و کیش شکوفایی زیادی در این دوره داشته اند. در 
استان خود ما که منطقه آزاد ارس وجود دارد باید اذعان داشت که در 
دولت قبلی آقای روحانی سرمایه گذاری های خوبی شکل گرفت و 
سرمایه گذاران توانستند تا حدودی بحث اشتغال در منطقه آزاد ارس 
را خیلی خوب جلو ببرند؛ البته در اینجا بحث مدیریتی هم مطرح 
است که در دولت اول آقای روحانی توانستند با رویکرد درست عمل 
کنند و سرمایه گذاران را تشویق و وارد عرصه سرمایه گذاری کنند. 
پس از برجام مشکالتی به کشور تحمیل شد و شرایط سرمایه گذاری 
برای سرمایه گذاران سخت شد و در نتیجه عملکرد مناطق آزاد نیز به 
مانند گذشته یعنی دولت یازدهم مثبت نشد و در واقع سرمایه گذاران 
خیلی جدی گرفته نشدند؛ امریکا هم که به شدت سرمایه گذاران را 
زیرفشار قرار داد؛ لذا وضعیت مناطق آزاد در دولت اول آقای روحانی 
نسبت به دوره های گذشته حتی بهتر بود؛ اما با اعمال تحریم ها، این 

دستاورد با مشکل جدی روبه رو شد.
وی ادامه داد: باید اذعان داشت که مجلس و دولت آنگونه که 
باید با هم همراهی نکردند، لذا این اواخر نمی توان انتقادات را 
به مناطق آزاد ثواب قلمداد کرد. اکثرا این انتقادها به بحث های 
سیاسی برمی گردد، برخی موضوعات پولشویی و قاچاق را مطرح 
می کنند، ولی در عین حال اینکه بگوییم در این دولت کاری 

برای مناطق آزاد نشده، جفا است.
باقری بنایی به طرح اصالح قانون مناطق آزاد اشاره کرد و خاطرنشان 
نمود: می دانم برخی در مجلس به دنبال آن هستند که در روند 
قانونگذاری مناطق آزاد اتفاقاتی بیفتد، اما آنچه برای مجلس و 
حاکمیت مهم می باشد، این است که سرمایه گذاری انجام شود و 
بحث های سرمایه گذاری خارجی برای اشتغال و افزایش ثروت ملی 
صورت بگیرد. لذا هر قانونی که در این راستا باشد، مجلس از آن 
حمایت و دفاع می کند. ولی اینکه برخی بگویند که اصالح قوانین 
صورت می گیرد تا جلوی قاچاق و موارد مشابه گرفته شود، درست 
نیست؛ البته که این موضوع صد در صد برای نمایندگان مهم است، 
اما نباید کاری شود که سرمایه گذار داخلی و خارجی برای فعالیت 
اقتصادی با موانع جدید روبه رو گردد. در این خصوص باید دنبال این 
موضوع بود که پیگیر حل و فصل و تسریع در سرمایه گذاری این 
مناطق باشیم. ضمن اینکه در مقابل ایجاد موانع، قانون ها و مقرراتی 

که دست و پای سرمایه گذار را می بندد، مقاومت شود.  
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید 
کرد: ما در مجلس به دنبال این هستیم که اگر قوانینی قرار است 
اصالح شود، در جهت تسهیل باشد، نه آنکه زمینه ایجاد مانع برای 
سرمایه گذار را فراهم کند. قانون هایی که وجود دارد به دلیل آنکه 
اکثرا پشتوانه علمی ندارد، کار و سرمایه گذاری را سخت تر کرده است. 
درخصوص اجرای قوانین نیز با توجه به اینکه شاخص قانونگرایی 
ما پایین است، با مشکالت جدی روبه رو هستیم و آن  طور که باید، 
قوانین مناطق آزاد اجرا نمی شود، خصوصا در مناطق ویژه اقتصادی 
آن قوانینی که به نفع برخی است، اجرایی می شود و قوانینی که 

گره گشا می باشد، رها می گردد.
 

سخن آخر
شاید طرح مجلس درخصوص اصالح قوانین مناطق آزاد، اقدامی 
مبارک از جانب برخی نمایندگان قلمداد شود، اما امیدواریم این 
بازنگری فقط به مناسبات قدرت جدید، به منصه ظهور نرسیده 
باشد، بلکه به تکامل و رشد مناطق آزاد کمک کند و از منازعات 
سیاسی دور و بیانگر اجماعی ملی در توسعه ملی مناطق شود. 

در هرگونه اصالح در قانون و مقررات مناطق آزاد بایستی از 
خصومت با نیروهای بازار سرمایه پرهیز کرده و از بازگشت 
به نظریه ها و قانون های انقباضی به سیاست های دورنگرانه 
اقتصادی پرهیز نمود. آرایش سیاسی حاکم بر مجلس شورای 
اسالمی بیانگر مجموعه پتانسیل های علمی کشور نیست، اما 
در همین مجلس هم افراد باسواد و تحصیلکرده می توانند مانع 

تصمیم گیری نیروهای باتفکر غیراقتصادی شوند.
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیازمند 
گره گشایی بوده و حذف موانع دست و پاگیر و ایجاد امنیت برای 
سرمایه گذاران در این مناطق اهمیت بسیار دارد. اما عدم توسعه و 
رشد ناکافی مناطق آزاد را می توان به دو دوسته ناکارآمدی مدیران و 
عدم اجرای ناکافی قوانین در مجموعه مناطق آزاد دانست. مضاف بر 
اینکه موج های مختلف بحران در جهان و کشورهای منطقه بر عدم 

موفقیت مناطق آزاد بی تاثیر نبوده است.
بی تردید مجلس شورای اسالمی باید برای سهولت و پیشبرد 
فعالیت ها در مناطق آزاد، تالش چشمگیری کرده، برخوردهای 
در  اصالح  ابتکار  و  عملکرد  در  نباید  نیز  جناحی  و  سیاسی 
قانون مناطق آزاد خدشه وارد نماید و مهم تر اینکه نباید به 
روند پیچیده تر از قانون گذشته در این مناطق بینجامد ؛ باید 
سنت های گذشته سرمایه ستیزی جایشان را به متانت و بردباری 

برای توسعه دهند.
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

در گفت و گوی اختصاصی با طراح »طرح اصالح قانون مناطق آزاد« مطرح شد:

خالهای قانونی نهاد مسئول، مهم ترین چالش مناطق آزاد
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یادداشت

است؛  پاسخ  و  پرسش  تحلیل،  دنیا  یک  با  کلمه ای  ثبات، 
کمتر  اما  و...؛  فرهنگی  ثبات  سیاسی،  ثبات  اقتصادی،  ثبات 
شنیده ایم؛  تاکنون  مدیریتی  ثبات  پایه  بر  کشور  در  گفتمانی 
در  کالن  تاثیری  می تواند  تثبیت،  صورت  در  که  ثباتی 
بخش ها  سایر  و  بین المللی  سیاسی،  اقتصادی،  حوزه های 

باشد. داشته 
موثر  و  مهم  اندازه ای  به  مدیریت ها  بدنه  در  ثبات  اهمیت 
است که می توان از هدر رفت بیت المال و هزینه های گزاف 
در مسیر آزمون و خطاهای مدیران جدید و یا حتی هزینه کرد 
از جیب بیت المال جلوگیری  در مقابل به دست آمدن تجربه 

نمود.
رویکرد  با  مخالفت  پایه  بر  عنوان  هیچ  به  نگارنده  دیدگاه 
باور  این  بر  بلکه  نیست؛  کشور  مدیران  بدنه  در  جوانگرایی 
بدنه  در  جوانگرایی  رویکرد  بر  همتی  واقع  به  اگر  که  است 
مدیران داشته باشیم، با یک بار هزینه در مسیر کسب تجربه 
توسعه  مسیر  در  آزمودگی  این  از  درازی  سالیان  می توانیم 

منتفع شویم. ثبات مدیریتی  به  نگاه  با  همه جانبه کشور 
هدف از طرح این موضوع، تجربه مدل ثبات مدیریت در مناطق 
آزاد در دولت های یازدهم و دوازدهم است که نشان از عملکردی 
مثبت در توسعه این مناطق از کشور دارد و عمده این حرکت 
مدیریتی  ثبات  محور  بر  آزاد  مناطق  توسعه گرایانه  و  جلو  روبه 
در  هم  مناطقی  در  راستا،  همین  در  البته  است؛  گرفته  شکل 
به  نگاهی  با  که  بوده ایم  مدیریت  ثبات  دوران شاهد عدم  این 
عملکرد آن منطقه می توان به افول توسعه گری و از همه مهم تر 

بالتکلیفی فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران رسید.
بر  خوددرآمدی  رویکرد صرفا  با  آزاد  مناطق  تجربه  بی تردید 
پایه ایجاد و توسعه منطقه ای بدون نگاه به جیب دولت، تنها 
است؛  نبوده  کشور  آزاد  مناطق  مدل  با  توسعه ای  دستاورد 
چراکه مهاجرت معکوس از مراکز استان ها و شهرهای کشور 
به مناطق آزاد کمتر برخوردار در گذشته وجود نداشته؛ ایجاد 
زیرساخت های بزرگ عمرانی، گردشگری، صنعتی، تولیدی و 
ترانزیتی هم نبوده است؛ ایجاد اشتغال پایدار با تقویت تولید 
نبوده  هم  نداشته اند  اشتغالی  هیچ  که  مناطقی  در  صنعت  و 
و  مرزی  مناطقی  در  زندگی  به  امید  روحیه  و همچنین  است 
کشور  امنیت  ضامن  که  مردمانی  برای  امکانی  هیچ  بدون 
و  نداشته ها  این  تمامی  اما  است؛  نبوده  در مرزها هستند هم 
ناامیدی ها با شکل گیری مناطق آزاد در نقاط عمدتا محروم و 
مرزی به واقع از بین رفته است که نمونه عینی و بارز آن را 
می توان در منطقه آزاد قشم به خوبی مشاهده و لمس کرد. 
در  دستاوردها  این  تمامی  منتقدین،  تاریک  و  بسته  نگاه  از 
رمز  که  بدانید  حتم  اما  است،  بوده  هیچ  شاید  آزاد  مناطق 
حد  در  آبادانی  و  توسعه  از  میزان  این  به  رسیدن  و  موفقیت 
مدیران  به  اعتماد  و  مدیریت  ثبات  دل  در  منطقه،  هر  توان 

مناطق آزاد در دولت یازدهم و دوازدهم می باشد. 
اقتصادی  فرزند  این  موفق  تجربیات  از  نمی خواهیم  اگر 
انقالب که همانا مناطق آزاد است، استفاده کنیم، خوب است 
از این تجربه گرانبهای مثبت ثبات مدیریتی در کل کشور و 

شویم.  بهره مند  مدیریتی  ساختار 
آموزه های  همه  کنار  در  آزاد  مناطق  که  باشیم  داشته  باور 
دستیابی به اقتصاد آزاد بین المللی که ارائه می دهند، درس ها 
و تجربیات مدیریتی بر مدل اقتصاد آزاد را هم در پس خود 
دارند که می تواند راهی مطمئن در مسیر توسعه کشور باشد.

براساس ادبیات توسعه اقتصادی، تجارت آزاد یکی 
هر  اقتصادی  رشد  بر  تاثیرگذار  عمده  عوامل  از 
کشوری است. در این میان مناطق آزاد تجاری-
صنعتی می توانند نقش بسزایی در راستای توسعه 

تجارت داشته باشند.
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها 
بدون  و  است  اقتصادی  مختلف  فعالیت های  و 
روبنایی  و  زیربنایی  طرح های  در  سرمایه گذاری 
رفاه  و  تولید  اشتغال،  گسترش،  انتظار  نمی توان 
اقتصادی را داشت که در این بین یکی از راه های 
مفید و مناسب بدین منظور ایجاد مناطق آزاد تجاری-

صنعتی است.
مناطق آزاد در دنیا سابقه قدیمی دارند، ولی رشد 
اقتصادی جهان و لزوم توجه به مزیت ها، کاهش 
محصوالت  برای  بازاریابی  و  تمام شده  قیمت 
کشورها از سال ۱۹۶۰ به بعد وارد مرحله جدیدی 
شده است که جذب سرمایه گذاری خارجی را با 
هدف تشویق و توسعه صادرات کاال و خدمات و 
کسب درآمدهای ارزی از اولویت خاصی برخوردار 

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

از اهم وظایف مناطق آزاد است.
امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های 
اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های نوین، 
ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه ریزی 
برای جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستند 
و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین 
راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای 

نیل به این مهم بوده است.
به عبارت دیگر، در جهان امروز توسعه مناطق آزاد 
به عنوان یکی از مهم ترین نوآوری های نهادی در 
اقتصاد به شمار رفته و نقش کلیدی این مناطق در 
جذب سرمایه گذاران خارجی برای رشد اقتصادی 

کشورهای درحال توسعه حیاتی قلمداد می گردد.

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

بهره برداری از آنها انجام یافته است.
برای  محرکی  حقیقت  در  تجاری  آزاد  مناطق 
تشویق صادرات هستند؛ چنانکه در سال های بعد از 
۱۹۶۰میالدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه با 
به کارگیری این ابزار، سعی در رهایی از توسعه نیافتگی 

خود  داشته اند.

مناطق آزاد، مسیری برای دستیابی به 
توسعه اقتصادی

از نگاه بین المللی، فلسفه اصلی رویکرد کشورهای 
در حال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به 
توسعه اقتصادی است و این کشورها برای تحقق 
روبه رو  محدودیت هایی  و  کمبودها  با  توسعه، 
هستند، ولی در عین حال از برتری ها و امکاناتی 
که  است  ابزاری  آزاد  منطقه  و  برخوردارند  هم 
می تواند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات 
بالقوه را در سطح ملی به توانایی  و برتری های 

بالفعل تبدیل کند.
ناگفته نماند اصطالح »منطقه آزاد تجاری« عمری 
از  اما مفهوم مورد نظر  ندارد،  از چند دهه  بیش 
اولیه و بسط آن  این اصطالح یا حداقل مفهوم 
برخوردار  اقتصاد جهانی  در  از سابقه ای طوالنی 
آزاد  بندر تجاری  بندر هامبورگ نخستین  است. 
جهان است که در سال ۱۸۸۸ میالدی با هدفی 
نزدیک به اهداف مورد انتظار از تاسیس مناطق 
محصوالت  تولید  یعنی  امروزی  مفهوم  در  آزاد 
صنعتی با احتراز از رقابت با تولیدات داخلی تاسیس 
دیگری  آزاد  بنادر  ایجاد  بندر،  این  موفقیت  شد. 
را هم در اروپا نظیر کپنهاگ  ۱۸۹۴ ، دانتزیک در 
لهستان ۱۸۹۹ ، مالمو، هانگو، فیدم و تریست و در 
آسیا سنگاپور، هنگ کنگ و ماکائو )قبل از جنگ 

دوم جهانی( موجب شد.
اولین منطقه آزاد تجاری به مفهوم جدید، منطقه 
آزاد شانون در سال ۱۹۵۹ در ایرلند با هدف جذب 
ایجاد  و  فناوری  انتقال  خارجی،  سرمایه های 
اشتغال؛ یعنی اهداف اصلی مورد انتظار از تاسیس 
مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه ایجاد شد؛ 
به همین دلیل مناطق آزاد را از دهه ۱۹۷۰ ابتکاری 

ایرلندی می دانند.
تا پیش از جنگ جهانی دوم مناطق آزاد بیشتر به عنوان 

مکانی برای انبارداری، انتقال کاال از یک وسیله نقلیه 
به دیگری، صدور مجدد کاال و در مجموع تجارت 
شناخته می شد، اما موفقیت منطقه آزاد »شانون« در 
زمینه های دیگری چون پردازش صادرات یعنی تولید، 
صادرات مجدد کاال، تولید محصوالت سبک وزن 
)محصوالت الکترونیکی، منسوجات، ابزارآالت سبک( 
به جای تولید محصوالت سنگین )ماشین آالت( و 
جذب شرکت های خارجی باعث شد تا کشورهای 
در حال توسعه هم تاسیس و گسترش مناطق آزاد 
با این اهداف را مورد توجه قرار دهند و در نتیجه این 
مسئله باعث شد تعداد کشورهای دارای مناطق آزاد 
از هفت کشور در اوایل دهه ۷۰ به ۶۰کشور در اوایل 

دهه۱۹۹۰ برسد.
مفاهیم و اصطالحات به کار رفته برای تعریف مناطق 
آزاد بسیار متنوع بوده و لزوما هم یک مفهوم واحد 
از این تعاریف ارائه نمی شود. در قرن ۱۹ و نیمه قرن 
بیستم منطقه آزاد مترادف با بندر آزاد یعنی منطقه ای 
که تجارت در آن امکان پذیر است، بوده و تجارت آزاد 
هم به منزله حذف حقوق و عوارض گمرکی بر واردات 
و صادرات و نبود هرگونه قید بر تجارت خارجی تلقی 

می شد.

تسریع در سرعت توسعه یافتگی با 
ایجاد مناطق آزاد

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

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

محرکه توسعه در نظر گرفته شدند.
شده  تازه صنعتی  کشورهای  موفقیت چشمگیر 
خاور دور )کشور های کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، 
و  استراتژی  این  از  بهره گیری  در  هنگ کنگ( 
به  جهانی،  فناوری  شتابان  تغییرات  همچنین 

کارگیری این الگو را سرعت بخشید.
در این زمینه نقش مناطق آزاد در حل مشکالت 
دوران گذار اقتصاد کشورهای در حال توسعه از 
طریق گسترش تدریجی پیوندهای اقتصاد ملی 
با اقتصاد جهانی و به حداقل رساندن مضرات 
آزاد  مناطق  به  اقبال  این  در  پیوند  این  جانبی 

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

آزاد بودند.
پس از جنگ جهانی دوم و تحوالت اقتصادی ناشی 

از آن در جهان، استراتژی به کارگیری تجارت خارجی 
به عنوان عامل محرکه و یکی از راهکارهای توسعه 
درنظر گرفته شد؛ زیرا کشورها با رشد فزاینده تغییر 
و تحوالت فناوری به این نتیجه رسیدند که تامین 
همه احتیاجات کشور در داخل میسر نیست و چاره ای 
جز تجارت و مبادله کاال و خدمات با دیگر کشورها 

وجود ندارد. 
بردن کیفیت کاال و  باال  نوآوری،  رقابت،  افزایش 
تحرک اقتصادی در کشورهای در حال توسعه هم 
تا حد زیادی حاصل تجارت خارجی و روابط اقتصادی 
کشورها است و مناطق آزاد یکی از مهم ترین ابزارهای 
تحقق این استراتژی به شمار می روند، همچنان که 
مانع از بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی های 
انتقالی از یک اقتصاد بسته ملی  ناشی از مراحل 
هماهنگ سازی  امکان  و  بوده  جهانی  اقتصاد  به 
را  اقتصاد  با تحوالت جهانی  سیاست های داخلی 

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

اقتصادی است.

 دالیل موفقیت
 و عدم موفقیت مناطق آزاد

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

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

دانست.

نقش کلیدی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشورهای جهان:

مناطق آزاد، ابزاری استراتژیک جهت 
حصول به راهبردهای اقتصادی

گزارش: 
مهرناز عالمی 

 ثبات مدیریت 
 عامل تحقق توسعه

در منطقه آزاد قشم

امروزه کشورهای در حال توسعه  برای دستیابی 
تولید  سرمایه گذاري،  جذب  اقتصادي،  توسعه  به 
جذب  و  شغلی  فرصت های  ایجاد  صادرات،  و 
مناطق  تاسیس  به  اقدام  پیشرفته،  تکنولوژي 
از  بیش  تعداد  مي کنند.  تجاری-صنعتی  آزاد 

۴۰۰۰منطقه آزاد با ساز و کارهاي گوناگون، موید 
همین رویکرد است. 

سرمایه گذاری  جلب  با  دارند  سعی  مناطق  این 
خارجی، تولید کاالهای صادراتی و اپلیکیشن هاي 
تولیدي را براي جذب بازار مورد توجه قرار دهند. 
همچنین با صادرات کاال و ارائه خدمات فناورانه از 
مزایای اقتصادي صادرات و تجارت در جهت رشد 

اقتصادی برخوردار شوند. 
مشغول  خود  به  را  مخاطبان  ذهن  که  سوالی 

آزاد و ویژه  آیا مناطق  این است که  کرده است، 
اقتصادی  رشد  توانسته اند  کشور  در  اقتصادي 
بتوانند  تا  کنند  میسر  را  توسعه  کیفي  ارتقا  براي 
روند  گسترش  جهت  در  کشور  نیاز  پاسخگوی 

فعالیت هاي تولیدي و صادراتي باشند؟ 
جمهوری  محترم  ریاست  روحانی  حسن  دکتر 
کشورمان اخیرا در افتتاح رسمی طرح های مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان ساخت که مناطق 
مسئولیت  کشور  تحریم  شرایط  در  امروز  آزاد 

سنگین تری برعهده دارند. 
کشور  آزاد  مناطق  وسعت  میانگین  است،  گفتني 
آزاد جهان  مناطق  میانگین وسعت  با  مقایسه  در 
مبناي  گونه اي  به  باید  است،  ۷۵۰۰هکتار  که 
فعالیت هاي کالبدي موجود را در طرح هاي جامع 

و تفصیلي روشن کند. 
چشمگیر  استقبال  با  که  اروند  آزاد  منطقه 
مواجه  عراقی  گردشگران  خصوصا  گردشگران 
شده است، عالوه بر توسعه کسب و کارها، رونق 
مراکز خرید و بازدید از اماکن تفریحی و بنادر در 
اروند، توسعه اقتصادی و فرهنگی را نیز به همراه 
در  تولیدی  کاالهای  صادرات  رشد  است.  داشته 
واحدهای صنعتی و خدماتی در منطقه آزاد اروند 
آزاد  مناطق  بین  در  سازمان  این  تا  شده  باعث 
صادرات  زمینه  در  توجهي  قابل  رتبه  از  کشور 

برخوردار باشند. 
بنادر کشور که هم اکنون سه کشور  از مهم ترین 
چین، هند و افغانستان نگاه ویژه ای به آن دارند، 
بندر چابهار است که امید مي رود در آینده نزدیک 

روند  چابهار- زاهدان،  راه آهن  از  بهره برداری  با 
کاالها  حمل  ویژه  به  منطقه  در  ترانزیت  توسعه 
و  میانه  آسیای  کشورهای  به  چابهار  طریق  از 
افغانستان سرعت الزم را پیدا کند. در بندر چابهار 
بخش های  در  بزرگی  سرمایه گذاری  همچنین 
بهره برداری  از  بعد  که  است،  شده  انجام  فوالد 
بکارگیری  شاهد  تولیدات،  رشد  بر  عالوه  آن  از 
نیروهای بومی و متخصص در این منطقه خواهد 

بود. 
بخش  در  سرمایه گذاری  ارس  آزاد  منطقه  در 
از  یکی  به  گلخانه ای  کشت  صنعت  کشاورزی، 

پیشگامان در کشور تبدیل شده است. 
از  نیز  انزلي  و  قشم  کیش،  آزاد  مناطق 
مناطق  این  نیستند.  دور  به  پیشرفت  قاعده 
صنعتي  و  تجاري  مختلف  زمینه هاي  در 
ساخته اند.  فراهم  را  زیادي  فرصت هاي 
فرودگاهي  ترمینال  کانتینري،  اسکله  احداث 
توسعه  و  احداث  و  کانتینري  انبار  بین المللي، 
و  دریایي  صنایع  تاسیسات  صنعتي ،  منطقه 
اسکله ها،  توسعه  شناورها،  به  سوخت رساني 
سالن  و  بین المللي  نمایشگاه  احداث 

هستند. جمله    آن  از  غیره  و  همایش ها 
با توجه به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم 
جدید  برنامه های  تولید،  جهش  نام  به  رهبری 
و  تولید  افزایش  برای  کشور  آزاد  مناطق  در  نیز 
صادرات در نظر گرفته شده تا یکی از اولویت های 
مناطق آزاد برای رسیدن به شاخص مطلوب تولید 
و صادرات کاالی ایرانی از طریق کمک به بخش 

سرمایه گذاران  توانمندی  به  اعتماد  و  خصوصی 
عملیاتي خواهد شد. 

همچنین ایجاد بورس بین الملل، افزایش تعامالت 
بین المللي و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای 
برنامه های  از  صادرات  و  تولید  توسعه  و  رونق 
که  است  جاری  سال  در  آزاد  مناطق  اولویت دار 
این  فعالیت هاي  شدن  به روز  در  زیادي  تاثیر 

مناطق خواهد داشت. 
مناطق  از  صادرات  میزان  افزایش  به  عنایت  با 
آزاد در سال های اخیر که رشد قابل توجهی را 
از آن نشان می دهد،  نسبت به سال ۹2 و پیش 
آزاد  مناطق  کار  و  ساز  که  است  امر  این  مبّین 
اهداف  تحقق  و  کشور  اقتصاد  کمي  رشد  براي 
را  در  تعیین شده مي تواند موفقیت هاي زیادي 
خارجي  و  خصوصي  سرمایه گذار  جذب  راستاي 

فراهم سازد. 
زیرساخت هاي  اینکه  به  توجه  با  امر  این  تحقق 
قانوني، نرم افزاري و سخت افزاري در مناطق طي 
سه دهه گذشته ایجاد شده، عمال دولت را بر آن 
منزله  به  ویژه  و  آزاد  مناطق  به  تا  داشت  خواهد 
آنها  و مشکالت  نگریسته  تاثیرگذار  فرصت  یک 
را در مقابله با اقتصاد دولتي بیش از پیش مرتفع 

نماید. 
حاضر  حال  در  کرد،  تاکید  باید  پایان  در 
با  مقابله  براي  کشور  فرصت  آزاد،  مناطق 
توجه  گفت  باید  منظر  این  از  تحریم هاست؛ 
تسریع  را  کشور  اقتصادي  رشد  آنها  به  بیشتر 

نمود. خواهد 

مناطق آزاد، ساز و كاري براي رشد كمي اقتصادی كشور

 حسین مرادی
 مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم

یادداشت: 
 فرانك ستاري 

کارشناس مدیریت کارآفریني



اخبار منطقه آزاد اروند

منطقه  سازمان  عمرانی  طرح های  اجرای  مدیر 
قرارگاه  با  تفاهم نامه جدید  در  اروند گفت:  آزاد 
هماهنگی  ایجاد  دنبال  به  خاتم االنبیاء )ص(، 
پیشبرد  درخصوص  اجرایی  دستگاه های  تمام 

هستیم. معابر شهری  پروژه های 
اجرایی  دستگاه های  مدیران  نشست  در 
طرح های  اجرای  مدیر  با  آبادان  شهرستان 
ایجاد  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی 
معابر  پروژه های  اجرای  درخصوص  هماهنگی 
همین  در  که  جدیدی  تفاهم نامه  در  شهری 
خاتم االنبیاء )ص(  قرارگاه  پیمانکاری  با  راستا 

منعقد شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیریت  با  هستیم  امیدوار  افزود:  صفایی  فالح 
خاتم  قرارگاه  در  که  همتی  و  رویکرد  و  قاطع 
به عنوان پیمانکار جدید سراغ داریم، به زودی 
شهرستان  احیاء  و  پروژه  شدن  فعال  شاهد 

باشیم. آبادان 
وی خاطرنشان کرد: ۵فاز محل مناقشه در این 
پروژه است که شامل فاز یک و دو امیرآباد، فاز 

یک و چهار ذوالفقاری و علوانیه می شود.
منطقه  سازمان  عمرانی  طرح های  اجرای  مدیر 
سابق  پیمانکار  که  عملیاتی  آخرین  اروند،  آزاد 
فاز ۴  را  آورد  در  اجرا  به  آبادان(  )شهرداری 
به  نزدیک  پروژه  این  گفت:  و  کرد  عنوان 
آن  از  ۱۵درصد  و  داشت  پیشروی  ۸۵درصد 
۴۷درصد  با  امیرآباد  فاز ۲  همچنین  ماند.  باقی 
پیشروی، در نهایت قرارداد آن نیمه کاره خاتمه 
پیدا کرد و ذوالفقاری ۱ نیز نزدیک به ۲۰درصد 
علوانیه  آخر  در  و  ۳۶درصد  ذوالفقاری ۴،  و 
پروژه  اجرای  در  فیزیکی  پیشرفت  ۲۰درصد 

داشته اند. معابر 
در  شد  خواهد  تالش  اینکه  بر  تاکید  با  صفایی 
تفاهم نامه  در  که  چالش هایی  از  جدید  قرارداد 
با شهرداری در اجرای پروژه به وجود آمده بود 
نمی خواهیم  داشت:  اظهار  شود،  گرفته  درس 
شود؛  تکرار  خاتم  قرار گاه  در  گذشته  اتفاقات 
از همین روی دوستان قرارگاه و مشاورین شان 
که  کنند  عمل  شکلی  به  هستند  موظف 

نشود. تکرار  آسیب های گذشته 
وی با بیان این مهم که خدماتی که می بایست 
نباید  نقطه ای  هیچ  در  شود  داده  مردم  به 
متوقف شود، تصریح کرد: هیچ کدام از خدمات 
متوقف  نباید  فاضالب  و  گاز  آب،  مخابرات، 
تا  گرفتیم  نظر  در  را  چارچوبی  ما  چراکه  شود؛ 
و  را شروع  معابری  بهسازی  و  اجرایی  عملیات 
زیرساخت هایش  تمام  که  برسانیم  اتمام  به  یا 

باشد. انجام شده 
منطقه  سازمان  عمرانی  طرح های  اجرای  مدیر 
در  ما  گالیه های  از  یکی  گفت:  اروند،  آزاد 
که  بود  هماهنگی هایی  عدم  پیشین،  قرارداد 
سبب شد بعضی از این پروژه ها به تاخیر بیفتد؛ 
اجرایی  دستگاه های  امیدواریم  دلیل  همین  به 
درستی  بهره برداری  تا  کنند  بهتر  را  تعامل شان 

از پروژه داشته باشیم.
حدود  جدید  قرارداد  در  داشت:  اذعان  صفایی 
مابقی  آسفالت  روکش  برای  تومان  ۳۰میلیارد 
مناطق شهرستان آبادان غیر از ۵منطقه مذکور 
عملیاتی  صورت  در  که  شده  داده  اختصاص 
برطرف  موجود  از مشکالت  بسیاری  آن،  شدن 

خواهد شد.
به  منطقه  مردم  با  همدردی  ابراز  ضمن  وی 
مناطق  در  سطحی  آب های  انباشت  جهت 
بارندگی،  ایام  در  خصوصا  شهری  مختلف 
خاطرنشان کرد: به دنبال این هستیم از طریق 
وزارت راه و شهرسازی مشکل آب های سطحی 

آبادان و خرمشهر حل شود.
سازمان  عمرانی  طرح های  اجرای  مدیر 
راستا  همین  در  کرد:  تصریح  اروند  آزاد  منطقه 
مذاکراتی با کمیسیون عمران مجلس داشته ایم 
و گام های مثبتی نیز برداشته شده که پیرو آن 
بازدید های  برای  استان  و  وزارتخانه  از  هیاتی 
نظر  بررسی،  از  پس  و  آمدند  منطقه  به  میدانی 
موضوع،  این  تحقق  صورت  در  تا  شد  این  بر 
برعهده  را  عمران  اول  فاز  که  خاتم  قرارگاه 

گرفته، این بخش را نیز عهده دار شود.

 اجرای پروژه های 
 معابر شهری اروند 

 در گرو هماهنگی
 دستگاه های اجرایی

مدیر اجرای طرح های عمرانی سازمان منطقه 
آزاد اروند عنوان کرد:

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند با حضور 
در برنامه بازتاب شبکه آبادان، با شفاف سازی هزینه ها و 
درآمد های این منطقه از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۸، گفت: در 
مجموع سه هزار و ۱۰۲میلیارد تومان در این سال ها درآمد 

داشته ایم که در بخش های مختلف هزینه شده است.
سروش شریفی اظهار داشت: کمتر از ۳۰درصد از این 

درآمدها، صرف هزینه های جاری منطقه شده است.
وی همچنین از نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت و اینکه این منطقه نمی تواند خارج از 

چارچوب قانون درآمدی را هزینه کند.
در  حاکمیتی  دوگانگی  چرایی  به  پاسخ  در  شریفی 
منطقه تاکید کرد: دوگانگی حاکمیتی در منطقه ناشی 
ردیف  در  بودجه  اختصاص  مصوبه  نشدن  عملی  از 
بودجه  برای قطع نشدن  ترتیب که  بدین  ملی است، 
ملی دستگاه های مستقر در آبادان و خرمشهر، از اهرم 
حاکمیت برای سایر ارگان ها استفاده کردیم تا بودجه 

ملی آنها همچنان برقرار باشد.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند، امنیت، 
توسعه زیرساخت ها، عمران شهری و روستایی، آموزش و 
پرورش، بهداشت و درمان، ورزش، فرهنگ، امور اجتماعی 
و... را بخشی از حوزه های هزینه کرد سازمان منطقه آزاد 
اروند خواند و تصریح نمود: با توجه به درآمد های ناکافی این 
سازمان، برای پاسخگویی به تمامی نیازهای منطقه به عزمی 

ملی برای دریافت اعتبارات فراتر نیاز داریم.

سه هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان درآمد منابع 
سازمان منطقه آزاد اروند طی ۱۵سال

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: از 
سال ۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته که پایان بازه آماری بود، 
این سازمان سه هزار و ۱۰۲میلیارد تومان منابع درآمد 

داشته است.
آزاد  منطقه  سازمان  بودجه  در  داشت:  اظهار  شریفی 
از سرفصل های  و مصارف  منابع  هزینه،  درآمد،  اروند 

بودجه نویسی این سازمان می باشند.
وی افزود: درآمد و هزینه ها سرفصل های جاری هستند و 

منابع و مصارف نیز از سرفصل های عملیاتی می باشند.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: 

درآمدهای این سازمان بیشتر درآمد عملیاتی ازجمله عوارض، 
واردات، واردات خودرو، فعالیت های اقتصادی و هزینه های 

دریافتی از سازمان های پارتنر می باشد.
تا  از سال ۱۳۸۴  شریفی اظهار کرد: در پریود اول که 
سال ۱۳۹۲ بود، کل مجموعه منابع درآمد سازمان منطقه 

آزاد اروند ۶۴۱میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در پریود دوم که از مهرماه سال ۱۳۹۲ تا پایان 
سال ۹۸ است، ۲هزار و ۲۶۱میلیارد تومان مجموع منابع مالی 

سازمان منطقه آزاد اروند بوده است.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند گفت: 
۵۰میلیارد  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سال ۱۳۹۲  در 
در  داشت،  منابع  تومان  ۱۰۳میلیارد  و  درآمد  تومان 
سال ۱۳۹۳ نیز ۱۲۴میلیارد تومان درآمد و ۱۹۸میلیارد 

تومان منابع داشت.
تومان  نیز ۱۱۶میلیارد  در سال ۱۳۹۴  کرد:  اذعان  وی 
درآمد در سازمان منطقه آزاد اروند و ۱۸۲میلیارد تومان 
نیز ۱۳۹میلیارد  در سال ۱۳۹۵  داشت، همچنین  منابع 
سازمان  در  درآمد  تومان  ۲۵۳میلیارد  و  درآمد  تومان 

منطقه آزاد اروند کسب شده است.
شریفی، درآمد سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۹۶ را 
۱۹۶میلیارد تومان و منابع آن را ۳۸۰میلیارد تومان عنوان 
کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ نیز ۱۸۹میلیارد تومان درآمد و 
۳۷۳میلیارد تومان منابع وجود داشت و در سال ۱۳۹۸ نیز 
۲۰۲میلیارد تومان درآمد و ۱۸۱میلیارد منابع بوده است.

عملی نشدن مصوبه اختصاص بودجه در ردیف 
ملی عامل دوگانگی حاکمیتی در اروند

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
آزاد  منطقه  در  حاکمیتی  دوگانگی  افزود:  همچنین 
بودجه  اختصاص  نشدن مصوبه  عملی  از  ناشی  اروند 
در ردیف ملی است، بدین ترتیب که برای قطع نشدن 
بودجه ارگان های حاضر در آبادان و خرمشهر، از اهرم 
حاکمیت برای سایر ارگان ها استفاده شد تا بودجه ملی 

آنها همچنان برقرار باشد.
وی افزود: گستره جغرافیایی در محدوده سازمان منطقه آزاد 
اروند با اختصاص بودجه در ردیف ملی صورت گرفت، ولی 
در این امر کوتاهی شد و همکاری با سازمان منطقه آزاد اروند 

در تخصیص بودجه نشد.
شریفی اظهار داشت: اگر دستگاه ها کامال تحت نظر 
آنها  بودجه های  گیرند،  قرار  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
قطع خواهد شد؛ بنابراین مجبور هستیم با این شرایط 
دوگانگی حاکمیتی را متحمل شویم تا از بودجه دولت در 

حوزه های مختلف استفاده نماییم .
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند بیان 
بودجه  باید  خوزستان  استان  کل  ادارات  تمامی  کرد: 
آبادان و خرمشهر  ارگان های  به  را  وزارتخانه ها  سایر 
استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  دهند،  اختصاص 
خوزستان با توجه به دوگانگی حاکمیتی در منطقه آزاد 
اروند می بایست بودجه ملی را به ارگان های مستقر در 

این منطقه اختصاص دهد.

کمک های سازمان منطقه آزاد اروند به 
ارگان ها، قانونی صورت گرفته است

شریفی در ادامه صراحتا تاکید کرد: هرگونه کمکی که 
از سوی سازمان منطقه آزاد اروند به سایر ارگان ها و 
در  کامال  گرفته،  صورت  منطقه  دیگر  سازمان های 

چارچوب قانون بوده است.
اروند  آزاد  وی اضافه کرد: کمک های سازمان منطقه 
به نهادهای دیگر صد در صد در چارچوب قانون است؛ 
این سازمان یک نهاد دولتی است که به جهات مختلف 

مستندات خود را ارائه خواهد داد.
اظهار  اروند  آزاد  منطقه  مدیریت سازمان  توسعه  معاون 
داشت: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی شعبه مستقری 
در سازمان منطقه آزاد اروند دارند و تمامی عملکرد مالی و 

تفاهم نامه ها مورد بررسی دقیق قرار می گیرد .
شریفی با اشاره به هزینه کرد سازمان منطقه آزاد اروند 
در حوزه بهداشت بیان داشت: تفاهم نامه رسمی سازمان 
منطقه آزاد اروند و وزارت بهداشت و درمان جهت تجهیز 
بیمارستانی و اورژانسی در منطقه منعقد شد و کمک ها 
از سوی سازمان منطقه آزاد اروند به صورت مشارکتی با 

این وزارتخانه صورت گرفت.
وی گفت: در تجهیز و حتی ساخت و ساز در حوزه بهداشت 
آبادان و خرمشهر ۵۰درصد را سازمان منطقه آزاد اروند و 
۵۰درصد را نیز وزارت بهداشت و درمان متقبل شد تا مردم 

بیشتر از مزایای سازمان منطقه آزاد اروند بهره ببرند.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند در 
پایان با تکذیب اهدای خودروهای لوکس از سوی 
خوزستان  استان  کل  ادارات  سایر  به  سازمان  این 
تصریح نمود: تمامی کمک هایی که سازمان منطقه 
طی  است،  داشته  مختلف  حوزه های  در  اروند  آزاد 
منطقه  در  مستقر  ارگان های  سایر  با  تفاهم نامه 
ارگان ها  این  از  برخی  برای  است؛  گرفته  صورت 
واگذاری  در  ولی  است،  شده  تامین  نیز  خودرو 
تفاهم نامه ای  خوزستان  استان  مرکز  به  خودروها 
وجود نداشته و امیدواریم خود ارگان ها خودروها را 

به ادارات کل اهدا نکرده باشند.

کمک های سازمان منطقه آزاد اروند به سایر 
ارگان ها، در چارچوب قانون بوده است

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند گفت: برای اولین بار کارت مربیگری جهت 
مربیان صنایع دستی و هنری در منطقه آزاد اروند، صادر 

خواهد شد.
قدرت اله طمیمیان با اعالم این خبر افزود: دوره آموزش 
»شیوه تدریس صنایع دستی و هنری« طی ۲روز برای 
کلیه هنرمندان صنایع دستی در منطقه آزاد اروند برگزار 

شد.
وی هدف از برگزاری این دوره را تربیت مربی جهت 
این صنعت عنوان کرد  به عالقه مندان  آموزش دادن 
و اظهار داشت: در این دوره شیوه و چگونگی آموزش 
به مربیان صنایع دستی ارائه شد که تاکنون در منطقه 

معرفی نشده بود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند با اشاره به اینکه تالش می شود به هر نحوی 
از صنایع دستی منطقه حمایت گردد، تصریح کرد: عالوه 
بر آزمونی که از شرکت کنندگان در دوره گرفته خواهد 

شد، هر فرد نمونه صنایع دستی که تولید کرده را ارائه 
می کند و پس از کارشناسی و بررسی نهایی توسط اداره 
گردشگری و میراث فرهنگی منطقه ازاد اروند با رزومه 
اساتید به وزارتخانه ارسال می شود و بعد از تایید آنها، 
کارت مربیگری فرهنگی برای افرادی که عنوان درجه 

یک را کسب کنند، صادر می شود.

دوره آموزش تخصصی اکوتوریسم ویژه 
 فارع التحصیالن

 و دانشجویان گردشگری
همچنین طمیمیان اظهار کرد: در راستای آموزش های 
گردشگری، ثبت نام از فارع التحصیالن و دانشجویان 
طبیعت  دوره تخصصی  در  گردشگری جهت شرکت 

گردی)اکوتوریسم( در منطقه، انجام می شود.
وی با تاکید بر ایجاد فرصت های اشتغال که یکی از 
مهم ترین دغدغه ها در گسترش برنامه های توسعه پایدار 
است، خاطرنشان کرد: گردشگری یکی از راهبردی ترین 

صنایع خدماتی جهان در دستیابی به توسعه پایدار است؛ 
از همین روی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
با برگزاری دوره های تخصصی، سعی در باال بردن دانش 

عالقه مندان به این صنعت دارد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند درخصوص برگزاری این دوره تخصصی که 
دوره  داد: کل  توضیح  آغاز شده،  آن  نام  ثبت  مراحل 
۲۸۵ساعت خواهد بود که هر روز به مدت یک ساعت 
و نیم توسط اساتید برجسته منطقه و وزارتخانه برای 
فارغ التحصیالن و دانشجویان رشته گردشگری آموزش 

داده می شود.
دوره  این  هزینه  ۸۰درصد  کرد:  تصریح  طمیمیان 
را سازمان منطقه آزاد اروند و ۲۰درصد باقی مانده را 

شرکت کنندگان در دوره پرداخت می کند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
اروند سرفصل های دوره راهنمایان طبیعت گردی را که توسط 
موسسه سهند اروند برگزار خواهد شد را ۷مورد معرفی کرد 

و افزود: این دوره ها شامل آشنایی با خزندگان و دوزیستان، 
آشنایی با پرندگان ایران و پرنده نگری، زبان تخصصی، مبانی 
اکوتوریسم، آشنایی با جوامع محلی و اصول تسهیل گری، 
آشنایی با پستانداران ایران و آشنایی با گیاهان ایران خواهد بود.
دوره  این  متقاضیان  که  صورتی  در  است،  گفتنی 
تخصصی به حد نصاب نرسند، دیگر عالقه مندان نیز 

می توانند در این دوره شرکت کنند.

مدیر آموزش، توسعه و تعالی سازمان منطقه آزاد اروند گفت: 
پژوهشگران و فناوران امکان دستیابی به یک اقتصاد توانمند 

و دانش محور را برای جامعه ایجاد می کنند.
برتر  پژوهشگران  از  تقدیر  مراسم  در  الیاسی  علی 
منطقه آزاد اروند با اشاره به شرایط حاکم بر جامعه و 
گسترش ویروس کرونا، رعایت پروتکل های بهداشتی 
را بسیار مهم دانست و گفت: امسال برنامه های هفته 
پژوهش و فناوری با توجه به شیوع بیماری کووید ۱۹ 
از  تقدیر  مراسم  در  و  شد  برگزار  مجازی  شکل  به 
پژوهشگران برتر به لحاظ حفظ سالمتی افراد تنها از 
تعداد محدودی به نیابت از مابقی عزیزان تقدیر شد.

بابت  منتخب  پژوهشگران  دیگر  از  کرد:  تاکید  وی 
زحمات یک ساله ای که در عرصه علم، فناوری و تولید 

داشته اند، به شکل مجازی تقدیر به عمل آمد .
مدیر آموزش، توسعه و تعالی سازمان منطقه آزاد اروند 
با تشکر از افرادی که در همه حوزه ها نظیر علم، تولید، 
مطالعات  و  تالش  با  و...  اقتصاد  مختلف  بخش های 
گسترده و به کارگیری نبوغ شخصی بر تکنولوژی و ابزار 
تولید تاثیرگذار هستند، خاطرنشان کرد: این افراد امکان 
توانمندی و دستیابی به یک اقتصاد توانمند و دانش محور 

را برای یک جامعه ایجاد می کنند.
الیاسی همچنین با پاسداشت زحمات کادر درمانی که 
طی یک سال اخیر در خط مقدم دفاع از سالمتی و 
حفظ جان هموطنان بوده اند، گفت: آحاد جامعه چشم به 
تالش پژوهشگرانی که در این عرصه تالش می کنند، 
دوخته اند و امید دارند ماحصل این تالش ها منجر به 
تولید دارویی شود که دنیا را از این بیماری و شرایط 

موجود نجات دهد.
وی با ارج نهادن به تولیدکنندگان، این قشر را ایجاد 
کننده استقالل کشور معرفی کرد و افزود: تولید یعنی 
توانمندی و یک اقتصاد قابل رقابت که معنی آن می شود 
کشوری که در مراکز بین المللی جایگاه پیدا می کند و 

شرکای قوی خواهد داشت.
مدیر آموزش، توسعه و تعالی سازمان منطقه آزاد اروند 
در پایان خاطرنشان کرد: قطعا ما به توانمندی در حوزه 
ملی، اقتصادی و استقالل واقعی نخواهیم رسید مگر 
آنکه به شکل شایسته ای به تولید در حوزه های مختلف 
بپردازیم. در همین راستا بهره گیری از دانش و توانمندی 
پژوهشگران و فناوران، یک اقتصاد دانش محور و توانمند 

را در پی خواهد داشت.

 تقدیر از پژوهشگران اروند
 همزمان با هفته پژوهش

در چهارمین روز از هفته  پژوهش، از پژوهشگران برتر 
دانشگاهی، پژوهشگاهی، دستگاه های اجرایی و فناوران 

برتر منطقه آزاد اروند، تقدیر به عمل آمد.
هفته  برگزاری  کمیته  اعضای  حضور  با  آیینی  طی 
برتر در حوزه های  از پژوهشگران  فناوری،  پژوهش و 

مختلف تقدیر شد.
آزاد  منطقه  برتر  پژوهشگران  اسامی  است،  گفتنی 
هفته  خرمشهر(  و  آبادان  )شهرستان های  اروند 
پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۹ در گروه های مختلف 
که از تعداد محدودی از آنها به شکل نمادین با اهداء 

اوح سپاس و هدایا تقدیر گردید، به شرح زیر است:

 پژوهشگران برتر اعضای هیات علمی دانشگاه ها، 
مراکز آموزش عالی و واحدهای پژوهشی منطقه آزاد 

اروند )شهرستان های آبادان و خرمشهر(
گروه علوم انسانی: دکتر داور رضایی منش دانشگاه علوم 

و فنون دریایی خرمشهر
گروه علوم پایه: دکتر محمدعلی ساالری دانشگاه علوم 

و فنون دریایی خرمشهر
گروه فنی و مهندسی: دکتر مهدی بهداروندی عسگر 
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر و  دکتر شاهین 

کرد دانشگاه صنعت نفت آبادان
گروه کشاورزی و منابع طبیعی: آیناز خدانظری دانشگاه 

علوم و فنون دریایی خرمشهر
گروه علوم پزشکی: دکتر شهرزاد سلطانی، دکتر هادی 
کاظمی و دکتر معصومه اسدی هر سه از دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

  پژوهشگران برتر دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
منطقه آزاد اروند )شهرستان های آبادان و خرمشهر(

نفت  صنعت  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  حیاتی  فرزان 
آبادان

شمشاد شهبازی در مقطع دکتری دانشگاه علوم و فنون 
دریایی خرمشهر

مهسا سپهوند کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون 
دریایی خرمشهر

شهرستان  پرورش  و  آموزش  برتر  پژوهشگران    
آبادان

مهدی هاشمیان دبیر آموزشگاه شاهد خاتم االنبیاء)ص(
رعنا حیدری دبیر آموزشگاه فرهنگیان

سهام بنای پور دبیر آموزشگاه شهیده فرهانیان
فاطمه عبادی هنرآموز آموزشگاه سمیه

مسعود رئوف دانش آموز آموزشگاه شهید بهشتی

شهیده  آموزشگاه  دانش آموز  ضامن دوست  فاطمه 
فرهانیان

رویا غانمی دانش آموز آموزشگاه شهیده فرهانیان
شاهد  آموزشگاه  دانش آموز  سامانی  ریاحی  طراوت 

خدیجه کبری )س(

و  آموزش  پژوهش  حامیان  و  برتر  پژوهشگران    
پرورش شهرستان خرمشهر  

عواطف بحرانی پور آموزگار دبستان دخترانه عترت
شیرین سرلک آموزگار دبستان دخترانه شهدای شلمچه

سیما بیگ نژاد آموزگار دبستان دخترانه بوستان امامت

  پژوهشگران برتر سازمان های اجرایی منطقه آزاد 
اروند )شهرستان های آبادان و خرمشهر(

خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سقا کهواز  مهدی 
بهداشتی و درمانی آبادان

خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  سلیمانی نژاد  علی 
بهداشتی و درمانی آبادان

اسد ضیایی مهر اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر
قاسم اسدی اصل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ایران، آبادان
زینب مجدمی صدا و سیمای مرکز آبادان 

 حامیان پژوهش در پژوهش سراهای دانش آموزی 
منطقه آزاد اروند )شهرستان های آبادان و خرمشهر(

شهرستان  دانش آموزی  پژوهش سرای  خزاعی  طاهره 
خرمشهر

شهرستان  دانش آموزی  پژوهش سرای  معلمیان  زهره 
آبادان

گفتنی است، بخش بیشتری از پژوهشگران که به دلیل 
بهداشتی در  پروتکل های  شیوع کرونا ویروس و حفظ 
مراسم حضور نداشتند، به شکل مجازی مورد تقدیر گرفتند.

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

در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر منطقه آزاد اروند عنوان شد:

صدور کارت مربیگری صنایع دستی و هنری برای اولین بار در اروند

تحقق اقتصاد دانش محور، با بهره مندی از توانمندی پژوهشگران و فناوران
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قشم

در دیدار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  با  قشم  آزاد 
گزارشی از برنامه ها، پروژه های در دست اجرا و اقدامات 
صورت گرفته در حوزه های مختلف عمرانی، زیرساختی، 

گردشگری و... توسط این سازمان ارائه گردید.
حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم در دیدار با محسن رضایی دبیر مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، گزارشی از برنامه ها، طرح های 
در  خود  متبوع  سازمان  انجام  شده  اقدامات  و  توسعه 

حوزه های زیرساختی، عمرانی، اقتصادی و... ارائه کرد.
به  جلسه  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ایجاد  برای  امید  و  تدبیر  دولت  سیاست های  و  اهداف 
توسعه متوازن و ایجاد اشتغال پایدار در جزیره قشم اشاره 
کرد و روند فعالیت ها را در جهت توسعه ملی و منطقه ای 
و ارتقای موقعیت اقتصادی منطقه و کشور، مطلوب و 

امیدوارکننده توصیف نمود.

حضور  برای  جذابیت  و  انگیزه  امید،  ایجاد  مومنی، 
رونق  و  قشم  جزیره  در  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
فعالیت های اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت و کیفیت 
زندگی مردم را از مزایای فعالیت های زیرساختی و عمرانی 
سازمان منطقه آزاد قشم و ایجاد توسعه پایدار و متوازن در 

تمامی نقاط جزیره دانست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت  گزارش،  این  براساس 
تالش های  از  قدردانی  ضمن  دیدار  این  در  نیز  نظام 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاونان و مدیران 
پروژه های  پیشبرد  جهت  را  راهبردهایی  سازمان،  این 

عمرانی، زیرساختی و زیربنایی با مشارکت های طرف های 
خارجی و داخلی در منطقه آزاد قشم ارائه کرد.

محسن رضایی در ادامه با بیان اینکه یکی از محورهای 
و  عملکرد  که  است  این  مقاومتی  اقتصاد  سیاست 
طرح های مربوط به هر منطقه آزاد به  صورت جداگانه 
و با توجه به شرایط اجتماعی و وسعت آن مورد بررسی 
قرار گیرد؛ از پیشنهاد و تصویب لوایح در مجلس شورای 
اسالمی که موجب بهبود وضعیت مناطق آزاد کشور و 

منطقه آزاد قشم شود، حمایت کرد.
مربوط  شد،  مطرح  جلسه  این  در  که  دیگری  موضوع 
به تعیین تکلیف منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی در 
جزیره قشم بود که پس از ارائه توضیحات، دبیر مجمع 
طرح  ارائه  لزوم  به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخیص 
توجیهی مناسب و ایده اجرایی خاص برای این موضوع، 
بر پیگیری و تعیین تکلیف این موضوع و بدل شدن کل 

جزیره به منطقه آزاد تاکید نمود.

در دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:اخبار منطقه آزاد قشم

 پیشبرد پروژه های عمرانی با مشارکت
ســرمایه گذاران خارجی و داخلی در قشم

 خانه کتاب قشم
 افتتاح شد

برگزاری اولین 
دوره مسابقات رالی 

گردشگری خانواده در 
منطقه آزاد قشم

در آیینی با حضور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم:

سرپرست مدیریت ورزش و جوانان 
سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

خانه کتاب قشم با حضور حمیدرضا مومنی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از 
مدیران این سازمان، در محل مجتمع تجاری فردوسی 

شهر قشم افتتاح شد.
جمع  در  آیین  این  حاشیه  در  قشم  کتاب  خانه  مدیر 
خبرنگاران، برآورده کردن نیازهای فرهنگی، آموزشی و 
سرگرمی اقشاری از مردم قشم را دلیل اصلی راه اندازی 

این مکان فرهنگی در یک مجتمع تجاری اعالم کرد .
هاجر مظاهری با اشاره به اینکه در خانه کتاب قشم به 
 غیر از کتاب، انواع بازی های فکری نیز به عالقه مندان 
می شود،  عرضه  قشم  نوجوانان  و  کودکان  خصوصا 
تصریح کرد: در این مکان محلی برای برگزاری جلسات 
انجمن های فرهنگی ادبی ازجمله انجمن قلم، انجمن 
نظر  در  و حرفه ای  انجمن های مختلف هنری  و  شعر 
گرفته  شده است تا به  طور مستمر میزبان فرهیختگان 

ادبی و هنری قشم باشیم.
به گفته مدیر خانه کتاب قشم، آموزش رایگان بازی های 
فکری به کودکان و نوجوانان در محل غرفه های این 
برای  غرفه ای  گرفتن  نظر  در  همچنین  و  کتاب  خانه 
عرضه محصوالت صنایع دستی قشم، از دیگر امکانات 

این مکان فرهنگی است.
الزم به ذکر است، خانه کتاب قشم با مساحت 700مترمربع 
شامل هشت غرفه کتاب و 11غرفه بازی های فکری در 
مجتمع تجاری فردوسی قشم راه اندازی شده است. در 
غرفه های کتاب انواع کتاب با مضمون مذهبی، کودک 
و نوجوان، روانشناسی، کمک  آموزشی، ادبیات، رمان های 

ایرانی و خارجی و کتاب های شعر عرضه می شود.
گفتنی است، در خانه کتاب قشم که همه  روزه از ساعت 9 
صبح تا 11شب و 14 تا 21 در روزهای تعطیل دایر است، 
کتاب ها با 10الی 35درصد و بازی های فکری با 5 الی 
15درصد تخفیف همزمان با برگزاری جشنواره کتاب، 

ارائه می شود.

گردشگری  رالی  اتومبیلرانی،  مسابقات  دوره  اولین 
زیادی  با حضور جمع  آزاد قشم  خانواده، جام منطقه 
تفریحی،  ورزشی  مهیج  رشته  این  عالقه مندان  از 
پیست  در  بهداشتی  پروتکل های  کامل  رعایت  با 

اتومبیلرانی منطقه آزاد قشم برگزار شد.
منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  مدیریت  سرپرست 
از مسابقات به  این دوره  اینکه  به  با اشاره  آزاد قشم 
جای مهارت در رانندگی بیشتر به مهارت حرکت در 
مسیر صحیح و در زمان مطلوب تاکید داشت، گفت: 
این مسابقات برای اولین بار با همت و تالش هیات 
موتورسواری و اتومبیلرانی منطقه آزاد قشم با شرکت 
64نفر از عالقه مندان این رشته ورزشی برگزار گردید.
شهر  به  قشم  از  را  مسابقات  مسیر  حقگویان،  جلیل 
بازگشت  و  رنگو  هفت  و  طبل  روستاي  درگهان، 
افزود:  و  کرد  اعالم  قشم  سمت  به  مسیر  همان  از 
شرکت کنندگان در این مسابقات حدود صد و هشتاد 
کیلومتر رانندگي کردند و در پایان آرش ایرانمنش به 
راننده  عنوان نقشه خوان و پریچهر حقیقی به عنوان 

به مقام اول این رقابت ها دست یافتند.
به گفته وی، فرزانه پورشمسی به عنوان نقشه خوان و 
علی قهرمانی به عنوان راننده مقام دوم و سارا بهادری 
راننده  به عنوان  توماج گرئی  نقشه خوان و  به عنوان 

مقام سوم این مسابقات را کسب کردند.
منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  مدیریت  سرپرست 
آزاد قشم محوریت این مسابقات را گردشگري و ایجاد 
پروتکل هاي  نشاط و شادي در جامعه ضمن رعایت 

بهداشتي عنوان کرد.
از  12نفر  به  مسابقات  این  پایان  در  است،  گفتنی 
سوی  از  هدایایی  یادبود  رسم  به  شرکت کنندگان 
برگزارکنندگان این مسابقات توسط مرتضی شیخ زاده 
جلیل  و  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
حقگویان سرپرست مدیریت ورزش و جوانان سازمان 

منطقه آزاد قشم اهداء شد.

و  مدیره  هیات  رئیس  قشم،  شهرستان  جمعه  امام 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونین 
و مدیران این سازمان با حضور در منزل خانواده ماهیگیر 
)مرحومه غالم پور( از اقدام خداپسندانه خانواده متوفی در 

اهدای عضو آن مرحومه، قدردانی کردند.
حجت االسالم و المسلمین میثم تارم در این دیدار با 
تسلیت و ابزار همدردي با این خانواده، گفت: براي یک 
خانواده غم از دست دادن اعضای خانواده بسیار سخت 
است، اما شما با این اقدام خداپسندانه و انسان دوستانه 
کار بسیار بزرگي را انجام دادید، کاري که فقط انسان هاي 

بزرگ با قلبي بخشنده مي توانند انجام دهند.

امام جمعه شهرستان قشم با بیان اینکه اهداي عضو کار 
بسیار بزرگي است، اظهار داشت: اهداي عضو، معامله با 
خداي تعالي و کاري ارزشمند است و این ایثار و فداکاري 
دیني  آموزه هاي  و  بیت )ع(  اهل  از مکتب  برگرفته  که 
است، تا همیشه ماندگار و ابدي است که قطعا در پیشگاه 

خداوند از اجر و قرب واالیي برخوردار است.
رفتار  این  در  که  انسان هایی  یقینا  کرد:  تصریح  وی 
برای  که  خانواده هایی  و  هستند  پیشرو  ایثارگرانه 
بدانند  داده اند،  رضایت  عزیزانشان  اعضای  اهدای 
باقی  ابدیت  تا  و  بوده  همیشه  آنان  فداکاری  و  ایثار 
در  تارم  والمسلمین  االسالم  حجت  ماند.  خواهد 

پایان خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین و مهم ترین 
دستاوردهای اینگونه اقدامات، الگو و درس گرفتن از 

ایثار ماندگار خانواده های اهداکننده عضو است.
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  گزارش،  این  براساس 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این 
مراسم اعالم کرد که به پاس قدردانی و زنده نگه داشتن 
نام این مرحومه که با اهدا اعضای بدن خود به چندین نفر 
از هموطنان جان دوباره بخشید، یکی از کمپ پارک های 

در حال احداث جزیره به نام وی نام گذاری می شود.
قشمی  34ساله  مادر  غالم پور«  »نادیه  است،  گفتنی 
امید  قطع  از وی  پزشکان  مغزی،  علت مرگ  به  که 

هموطن  پنج  بدنش  اعضای  اهدای  با  بودند،  کرده 
جانی دوباره گرفتند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشستی با حضور معاون 
امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی کشور و مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان، بر لزوم هم افزایی و همکاری بیشتر میان دو دستگاه با هدف بهبود ارائه 

خدمات در بنادر قشم تاکید کرد.
حمیدرضا مومنی در جلسه با معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی 
کشور که با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، رئیس اداره بنادر 
و دریانوردی قشم و جمعی از معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار 
شد، هم افزایی و هماهنگی بیشتر میان بخش های مختلف با هدف ارتقاء کیفیت 
خدمات و ساماندهی وضعیت بنادر و اسکله های جزیره قشم را یکی از اولویت های 

این سازمان دانست.
وی در این جلسه با تاکید بر لزوم تقویت همکاری های فی  مابین با تشکیل کارگروهی 
مشترک و همچنین  امضاء تفاهم نامه های همکاری، اظهار کرد: از هرگونه برنامه های 
توسعه ای دریایی و بندری که قرار است در جزیره قشم صورت پذیرد و موجب بهبود 
وضعیت و کیفیت خدمات و افزایش رضایت مندی مسافران و گردشگران در این حوزه 

شود، استقبال خواهیم کرد.
مومنی ادامه داد: برای کنترل وضعیت و افزایش ایمنی در اسکله های قشم، نیازمند 
یک برنامه جامع و هدفمند هستیم که با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی کشور 
در انجام این طرح ها، شاهد رشد کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران و گردشگران 

خواهیم بود و از تخلفات احتمالی در اسکله های غیرمجاز نیز جلوگیری می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: ظرفیت های 
قوانین  براساس  و  شده  پیش بینی   قشم  آزاد  منطقه  اداره  برای  قانونی  خوب 
موجود می توان با تهیه و تدوین یک برنامه جامع و هدفمند به ساماندهی بنادر و 
اسکله های جزیره پرداخت و توسعه و زیباسازی مبادی دریایی ورودی جزیره همراه 
حفظ اصول ایمنی یکی از اولویت های ضروری در این حوزه است که با همکاری 
و هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد قشم و اداره کل بنادر و دریانوردی استان 

هرمزگان با شتاب بیشتری اجرایی خواهد شد.
همچنین، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این جلسه اظهار کرد: 

ایمن سازی و افزایش ایمنی بندرها و اسکله های جزیره برای ارائه خدمات بهتر 
به مسافران و گردشگران، از مهم ترین برنامه ها این اداره برای ارائه خدمات در 

اسکله ها و بنادر مختلف جزیره قشم است.
علیرضا محمدی کرجی ران در ادامه پیرامون مباحث ایمنی ترددهای مسافری و 
آماده سازی زیرساخت های بندری و دریایی به  منظور خدمات دهی مناسب به مردم، 
نکاتی را متذکر شد و مواردی را جهت تسهیل امور به  ویژه در حوزه اسکله های 

پل و الفت بیان کرد.
وی تصریح نمود: با توجه به ظرفیت های موجود و با همکاری و هماهنگی خوب 
شکل  گرفته میان دو مجموعه، می توان با تشکیل کارگروه های تخصصی شاهد 
سرعت گرفتن حرکت به  سوی شرایط مطلوب در اسکله ها و بنادر جزیره قشم بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: با هم افزایی 
بیشتر می توان مشکالت موجود در مسیر اجرای قانون را مرتفع کرد و انجام 
گسترش  و  ذی نفعان  و  نظارتی  مراجع  به  پاسخگویی  و  بندر  تقویت  وظایف، 

همکاری متقابل را مورد توجه قرار داد .
براساس این گزارش، فرهاد منتصر کوهساری معاون امور بندری و اقتصادی 
افزایش  پیرامون  را  نکاتی  این جلسه  در  نیز  دریانوردی کشور  و  بنادر  سازمان 
هم افزایی و تقویت همکاری میان سازمان منطقه آزاد قشم و سازمان بنادر و 

دریانوردی مطرح کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در ادامه روند بازدیدهای مستمر خود از واحدهای تولیدی و 

طرح های عمرانی، اقتصادی و گردشگری جزیره، از محل 
اجرای فاز دوم شرکت »متحد احسان قشم« بازدید کرد.

حمیدرضا مومنی در این بازدید که با حضور جمعی از 
مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، تاکید کرد: 
بهره برداری از شرکت های دخانیات در منطقه آزاد قشم 
پس از مطالعه و برنامه ریزی دقیق و شناسایی بازارهای 
هدف، در راستای تامین نیازهای داخلی، پایان واردات 

و کاهش ارزبری صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین ایجاد 
اشتغال برای نیروهای کار موجود در قشم، توسعه تولید 
محصوالت باکیفیت داخلی و کاهش میزان واردات را 
مهم ترین اولویت ها و برنامه های واحدهای تولیدی در 

این منطقه آزاد دانست.
براساس این گزارش، سازمان منطقه آزاد قشم در سال 
جهش تولید، با تمام توان از حضور سرمایه گذاران و 
فعاالن اقتصادی در این منطقه آزاد حمایت کرده و بر 
ادامه حرکت در مسیر تولید محصوالت صادرات محور، 
با هدف تقویت کشور در حوزه های مختلف صنعتی 
همچنین  و  باکیفیت  محصوالت  صادرات  توسعه  و 

کاهش وابستگی  به سایر کشورها تاکید دارد.
قشم  احسان  متحد  شرکت  است،  ذکر  به  الزم 
حاضر  حال  در  سیگارت،  و  سیگار  انواع  تولیدکننده 
در  واقع  مترمربع  13هزار  مساحت  به  زمینی  در 
شهرک صنعتی طوال مستقر بوده و فعالیت خود را از 

اسفندماه 1396 را آغاز کرده است. با اجرای فاز دوم این 
مجموعه در سال جاری و با سرمایه گذاری ارزی معادل 
3میلیون و 200هزار یورو، میزان اشتغال این مجموعه 
از 120نفر )در فاز اول( به حدود 260نفر افزایش پیدا 

کرده است.
انجام   برنامه ریزی  این کارخانه طبق  گفتنی است، 
به  صورت  سیگار  نخ  6میلیارد  تولید  توان  شده، 
ساالنه را داراست که پس از انجام مراحل توسعه و 
اجرای فاز دوم، توان تولید آن به دو برابر افزایش 
پیدا خواهد کرد. پیش بینی می شود مراحل ساخت و 
تکمیل و تجهیز فاز دوم این شرکت متحد احسان 

قشم تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

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

چندین طرح عمرانی و خدماتی بازدید به عمل آورد.
حمیدرضا مومنی در این بازدیدها که با حضور جمعی 
از معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار 
شد، جهت تسریع روند اجرای این طرح ها، دستورات 

الزم را صادر کرد.
عالی  آموزش  موسسه  رفاهی  مرکز  محل  از  بازدید 
منطقه آزاد قشم، نخستین مقصد بازدیدهای مومنی 
و هیات همراه بود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
بهسازی  و  ساماندهی  تسریع  جهت  بازدید،  این  در 
خدمات،  ارائه  جهت  مرکز  این  به  مربوط  فضاهای 

دستوراتی را صادر نمود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم و معاونان 
و مدیران این سازمان در بخش دیگر بازدیدهای خود، 
از محل رینگ ساحلی و کوه روستای هلر بازدید کردند 

و به بررسی ظرفیت ها و انجام فعالیت های عمرانی در 
این محدوده پرداختند. بررسی وضعیت انجام عملیات 
عمرانی احداث رینگ ساحلی درگهان همچنین بخش 

دیگری از این بازدیدها بود.
بررسی وضعیت عملیات عمرانی و انجام ساماندهی 
میدان انقالب )میدان اصلی شهر درگهان( و کمپ 
عمرانی  پروژه های  از  دیگری  درگهان بخش  پارک 
مربوط به حوزه مدیریت امور درگهان سازمان منطقه 
بررسی  مورد  بازدیدها  ادامه  در  که  بود  قشم  آزاد 

مدیرعامل این سازمان و هیات همراه قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و هیات همراه در 
ادامه بازدیدهای خود با حضور در روستای کووه ای، 
این روستا جهت  انجام شده در  از عملیات خدماتی 
جانمایی مبلمان شهری و همچنین از روند عملیات 
این  در  ساحلی  احداث کمپ پارک  با هدف  عمرانی 
روستا بازدید کردند و برای تسریع فعالیت های عمرانی 

در این طرح دستوراتی را صادر کرد.

اورژانس  بخش  مجدد  کار  به  آغاز  آیین  در  حضور 
مرکز درمانی خلیج فارس )بیمارستان جیجیان( بخش 
دیگری از برنامه بازدیدهای مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و جمعی از معاونین و مدیران این سازمان 

بود.
درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر  که  برنامه  این  در 
را  توضیحاتی  داشت،  حضور  نیز  قشم  شهرستان 

پیرامون فعالیت های این مجموعه ارائه کرد. 
شده،  انجام  برنامه ریزی  طبق  و  حاضر  حال  در 
بخش های اورژانس و داروخانه این مرکز درمانی آماده 
توسعه  جهت  عمرانی  عملیات  و  بوده  خدمات  ارائه 
به  نزدیک  آینده  در  مجموعه  این  دیگر  بخش های 
پایان خواهد رسید و کمک شایانی جهت ارائه خدمات 

به مردم غرب جزیره خواهد نمود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم و هیات همراه در بخش پایانی بازدیدهای خود، 
با حضور در روستای عایشه آباد، از فعالیت های عمرانی 

و خدماتی صورت گرفته در این روستا بازدید کرد و 
همچنین برای طراحی و ایجاد یک کمپ پارک ساحلی 
با هدف ارائه خدمات به ساکنین و گردشگران در این 

منطقه، دستورات الزم را صادر نمود.

با حضور امام جمعه شهرستان قشم و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از خانواده قشمی اهداکننده عضو تقدیر شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

به منظور تسریع در اجرای پروژه های منطقه آزاد قشم انجام شد:

نام گذاری یکی از کمپ پارک های قشم به نام بانوی اهداکننده عضو

بهبود خدمات بنادر قشم، با هم افزایی میان منطقه آزاد قشم و سازمان بنادر و دریانوردی

توسعه واحدهای تولیدی منطقه آزاد قشم در جهت تامین نیازهای کشور

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از ۱۰پروژه عمرانی و خدماتی سطح جزیره
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