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سرمقاله

بایسته های قرن پانزدهم مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران
تحریم همیشگی نیست، برای فردا بدون تحریم باید از هم اکنون آماده بود. این آمادگی بر مبنای 
انتظار تنظیم نمی شود، بلکه براساس توانمندی های مصرح در چارچوب سیاست های کالن اقتصاد 
مقاومتی، مزیت های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورمان که از آن جمله می توان به قرار گرفتن 
در مسیرهای ترانزیت کاال میان آسیا و اروپا، همسایگی با پانزده کشور و وجود زمینه های مشترک 
همکاری اقتصادی با کشورهای چین، روسیه، هند و ترکیه، اشاره کرد. کشورهایی که قطب های 
تشکیل دهنده این نظریه درباره آینده اقتصاد جهان هستند، که... قرن بیست و یکم، قرن آسیا است.

فرصت های دیگر کشورمان برای قرن پانزدهم را می توان از قرار ذیل برشمرد: تجربه 
زندگی در فضای تحریم که منجر به حکومت داری )هر چند به شیوه اجرای غلط( بدون 
رانت نفت بعد از دوران مصدق، شده است؛ باال رفتن کیفیت علمی-پژوهشی نیروی 
مختلف  قشرهای  در  تحول خواهی  به  میل  آن  در  که  ایرانی  جامعه  و  کشور  انسانی 
فرآیند  چالش های  و  فرصت ها  تبدیل  برای  عاملی  باید  را  است  روبه گسترش  و  پویا 
جهانی شدن عنوان کرد؛ تالش مستمر مقام معظم رهبری به عنوان یک فقیه شیعه، 
در نظریه پردازی عمل گرا در حوزه های تئوریک اقتصادی از طریق ابالغ سیاست های 
کالن اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی 
پانزده سال گذشته  به چالش کشیدن دولت و مجلس ظرف  و شعارهای سالیانه، که 
منتهی شده است )گرچه عملکرد قابل قبولی از خود بروز ندادند( را باید در کنار توسعه 
اکوسیستم های کسب و کار در حوزه های دانش بنیان و مرتبط با فضای سایبری که از 
زبان و بازارهای جهانی بهره مند می باشند، در کنار تجربه چهل ساله دموکراسی ایرانی و 
تالش برای به قانون مشروط کردن ارکان قدرت و حکومت، را باید از مهم ترین امکانات 

و فرصت های انسان ایرانی برای موفقیت در قرن جدید اعالم کرد.
اما در این بزنگاه تاریخی، مناطق آزاد با چند چالش دست به گریبان شده اند، نخست 
اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  که  موضوعی  خود؛  آخر  سال  در  دولت  جایگاه  تضعیف 

ناشی از ناکارآمدی مدیریتی، تشدید تحریم ها و همه گیری بیماری کرونا در قیاس با 
دولت های دیگر مسبوق به سابقه نمی باشد. روند رو به گسترش منازعه مجلس یازدهم 
با دولت که به رقابت بر علیه دولت معطوف شده و در قالب هایی چون اصالح و در 
واقع تغییر قانون مناطق آزاد مستظهر شده است و نامشخص بودن فرد و جناح پیروز در 

انتخابات قرن بعد را باید در قالب چالش هایی بر ابرچالش های مناطق آزاد اعالم کرد.
ابرچالش هایی که مشتمل بر عدم اجرای قانون؛ تعدی به مزایای و معافیت های قانونی از 
طریق تعمیم بخشنامه ها و آیین نامه های سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد؛ تنزل جایگاه 
دبیرخانه به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن پایین آمدن شأنیت سازمانی 

سازمان های عامل مناطق آزاد به ادارات کل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، می باشند.
با این مشکالت چه باید کرد؟

نخست: اجرای کامل تمامی مواد، بندها و تبصرهای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد؛ 
موضوعی که منوط به پیگیری نهاد مجری و متعهد به اجرای قانون و اخذ رأی موافق 
دیوان عدالت اداری درخصوص آرای ابطال برخی از این مواد قانونی و نظارت این دیوان 

و مجلس شورای اسالمی است.
دوم: هم افزایی بخش خصوصی مناطق آزاد از طریق تقویت و حمایت از این تشکل ها 
و  تشکیل شده اند(  آنها  به  برای خدمت رسانی  آزاد  مناطق  عامل  سازمان های  )چراکه 
تصمیم سازی؛  و  تصمیم گیری  عرصه های  در  آنها  متنوع  ظرفیت های  از  بهره گیری 
چرا؟چون آن کسی که از تصمیم مدیران و کارکنان سازمان منفعت دیده و یا متضرر 

می شود، بخش خصوصی است.
و  خود  پیشین  منزلت  به  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  جایگاه  بازگرداندن  سوم: 
بازتعریف جایگاه آن در قالب معاونت اول رئیس جمهور؛ موضوعی که در چارچوب ارائه 

الیحه قابل احصاء می باشد. )البته نه در این دولت و این مجلس(
چهارم: حاکم کردن گفتمان مناطق آزاد که براساس آن مناطق آزاد یکی از متغیرهای 
اصلی فرآیند جهانی شدن می باشد که محدود به شاخص های اقتصادی نبوده، بلکه از 
تا فرصت های  برابر متمرکز موجود در سطح کشور(،  الگوی مدیریتی )غیرمتمرکز در 
موجود  هنوز  آن  عنوان حقوقی  بر  )که  تجارت  حوزه های  در  فعالیت  و  سرمایه گذاری 
است(، گردشگری، ترانزیت، فرهنگی-هنری و صنایع دستی، همکاری های منطقه ای از 
طریق الگوهای نظریه های کارکردگرایی، مباحث اجتماعی و قومیت گرایی و... تا اجرای 
رویای تمامی وطن دوستان صد و بیست ساله اخیر یعنی تحقق اقتصاد بدون نفت در 

مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران، قابل جمع و بررسی است.
بازتولید و بازنشر فهم مشترک از معنی، کارویژه، کارکردهای  راهبردی که به منظور 
تحقیقاتی صورت  و  دانشجویی  پروژه های  پایش  با  چرا؟  گردد!  اجرا  باید  آزاد  مناطق 
با مراکز  گرفته درخصوص مناطق آزاد، تا مقاالت علمی موجود، و حتی در گفت وگو 
اطالعات  نبود  دلیل  به  این حوزه  در  فقر شناخت علمی  به  پژوهشی کشور،  و  علمی 
آماری دقیق و قابل استناد درخصوص عملکرد، فرصت ها و چالش های پیش روی هر 
منطقه آزاد نائل می شویم. واقعیتی که در سطح مدیریت دولتی و نهادهای نظارتی چون 

مجلس شورای اسالمی و ... نیز قابل رویت است.
پنجم: با توجه به تجربیات سال های گذشته و افق های پیش روی کشور و تکیه بر ظرفیت  های 
قانونی موجود، موقعیت جغرافیایی بر اساس رعایت شاخص های آمایش سرزمینی برای قرن 
بعد باید مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران به پروژه ملی در عرصه بین المللی تبدیل و معرفی 

شده و اولویت اصلی جذب سرمایه گذار خارجی برای کشورمان قلمداد شود.
که  عامل  سازمان های  حوزه  در  چه  آزاد  مناطق  انسانی  نیروی  کیفیت  ارتقای  ششم: 
خدمت رسان سرمایه گذاران بوده و چه در بخش فعالین بخش خصوصی، باید در اولویت قرار 

گیرد؛ چراکه همه ظرفیت ها و فرصت ها بدون عامل نیروی انسانی، قابل تحقق نمی باشد.
هفتم: برندسازی مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران؛ امری که در دبی به وجود آمد و 
این در حالی است که مناطق آزاد ایران از بسیاری از جهات و  مولفه ها از جایگاه بهتری 

نسبت به این منطقه و سایر مناطق آزاد کشورهای منطقه برخوردار می باشند.
هشتم: بهره گیری از ظرفیت های رژیم های بین المللی در مناطق آزاد! مثال اجرای »کنوانسیون 
و  کیوتو  کنوانسیون  به  معروف  گمرکی«   رویه هاي  هماهنگ سازي  و  ساده  بین المللي 
»کنوانسیون کیوتوی تجدید نظر شده« که از اسفند ماه سال ۱۳۸۹ جهت اجرا توسط دولت 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، یک نمونه از اجرای رژیم های بین المللی است که 
کشورمان به عضویت آن درآمده، بر این اساس کاالهای تولیدی در سطح ملی و در سرزمین 
اصلی که به مناطق آزاد ارسال می شوند در واقع در زمره کاالهای صادراتی تلقی شده؛ چراکه 
مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرک ملی و داخلی است. موضوعی که می تواند به عنوان بستر 
قانونی برای ارائه بسته های تشویقی و حمایتی به صادرکنندگان عمل نماید. اگر این رویه در 
مناطق آزاد کشور ظرف سه دهه گذشته به اجرا درمی آمد، این مناطق به یکی از مهم ترین 
مراکز تولید و صادرات کاال و تمرین صادر کردن از طریق ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان 
داخلی از طریق و یا در مناطق آزاد تبدیل می شدند، موضوعی که کماکان قابل دستیابی است.
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کیش2

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: زیرساخت های بندر چارک با هدف رونق اقتصادی و 

رشد صنعت گردشگری منطقه توسعه می یابد.
غالمحسین مظفری در جلسه ای که با حضور محمد خدنگ 
شهردار و اعضای شورای شهر بندر چارک در سالن اجتماعات 
سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد؛ بر توسعه زیر ساخت های 

عمرانی منطقه و همچنین توسعه بندر چارک تاکید کرد.
روند  در  موثری  نقش  چارک  بندر  که  این  بیان  با  وی 
توسعه منطقه آزاد کیش در حوزه های عمرانی و اقتصادی 
داشته است، افزود: بهره گیری از ظرفیت های بندرچارک 
در جهت ارائه خدمات باکیفیت به مسافران و گردشگران 
که سبب رونق اقتصادی این منطقه می شود، مستلزم ایجاد 

زیرساخت های الزم است.
مظفری، جنگل هراز با طول 2کیلومتر که تا 7کیلومتر نیز 
قابلیت توسعه دارد را به عنوان سرمایه ای ملی و یکی از 

جاذبه های گردشگری بندر چارک برای رونق اقتصادی این 
بندر برشمرد و تصریح کرد: با استفاده از مشاور متخصص و 
توانمند، نقش کلیدی جنگل هراز در رونق گردشگری این 

منطقه مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به 
ساخت سالن مسافری فرودگاه بین المللی کیش که پس از 
بهره برداری موجب افزایش ظرفیت پذیرش ساالنه مسافر 
به میزان 6میلیون نفر در سال خواهد شد، بیان داشت: با 
استفاده از مشاور مجرب جهت بهره گیری از ظرفیت های 
بندر چارک و جزیره کیش، این دو منطقه به عنوان مکمل 

توسعه و رونق گردشگری در نظر گرفته خواهند شد.
وی با تاکید بر این که نوع بهره برداری مهم تر از ساخت 
باید  گفت:  است،  مناطق  این  در  شده  تعریف  طرح های 
برنامه ای مدون و بسیار دقیق برای بهره برداری از طرح هایی 
که به اتمام می رسد پیش بینی کرد تا دستیابی به یک درآمد 

پایدار محقق شود.
لزوم  بر  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اهمیت سرعت و کیفیت اجرای طرح ها در بندر چارک تاکید 
کرد و اذعان داشت: با استفاده از ظرفیت های گردشگری 
می توانیم  گردشگری  تورهای  راه اندازی  و  بندرچارک 

فرصت های شغلی جدید را ایجاد کنیم.
همچنین، شهردار بندر چارک نیز در ادامه این جلسه ضمن 
تشکر و قدردانی از حمایت های سازمان منطقه آزاد کیش 
اسکله و سالن  اجرای طرح های »بلوار کیش،  درخصوص 
مرجع« این منطقه که در دستورکار قرار گرفته است، اظهار 
داشت: تعامل سازنده میان بندر چارک و سازمان منطقه آزاد 

کیش موجب توسعه و رونق اقتصادی بندر چارک خواهد شد.
محمد خدنگ خاطرنشان کرد: بندر چارک دروازه ورودی 
جزیره کیش است و مسافران زیادی از حاشیه خلیج فارس 
به بندر چارک وارد می شوند؛ از این رو این منطقه نمادی از 
ایران اسالمی است که باید زیرساخت های آن توسعه یابد.

شایان ذکر است، در این جلسه سیدمحمدرضا مداح مشاور و 
مدیرکل حوزه مدیرعامل، علی مقدس زاده معاون عمرانی و 
زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش و اعضای شورای شهر 

بندرچارک حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

آماده سازی اماکن ورزشی کیش جهت 
میزبانی اردوهای ملی و بین المللی

اخبار منطقه آزاد کیش

امام جمعه موقت تهران با تقدیر از اقدامات ارزشمند وزارت 
بهداشت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در مقابله با 
ویروس کووید 19، از تولید واکسن ایرانی کرونا تا بهار 1400 

خبر داد.
عضو  تهران،  موقت  جمعه  امام  خاتمی  سیداحمد  آیت اهلل 
شورای  عضو  و  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات 
نگهبان در سفر به جزیره کیش و در دیدار با غالمحسین 
مظفری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
توسط  کرونا  واکسن  تولید  طرح  اجرای  اهمیت  بر  کیش، 
پژوهشگران ایرانی تاکید کرد و اظهار داشت: با دستور مقام 
و  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  به  رهبری  معظم 
تالش پژوهشگران ایرانی در سرعت بخشیدن به مطالعات 
و بررسی تولید واکسن کرونا، این طرح به مرحله آزمایش 

انسانی رسیده است.
وی تصریح کرد: در نخستین آزمایش این طرح در مرحله 
به  واکسن  دولتی،  و  بهداشتی  مقام های  حضور  با  انسانی 
فرزند رئیس ستاد اجرایی فرمان امام تزریق شده است که 
تخصص  و  علم  به  باور  و  اعتماد  دهنده  نشان  اقدام  این 

پژوهشگران ایرانی است.
در  بسیج  تاثیر گذار  و  مهم  نقش  خاتمی  آیت اهلل سیداحمد 
عرصه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، اداري و 
امنیتي، تعالي و پیشبرد ارزش ها و اهداف انقالب اسالمي را 
مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: بسیج یعنی تمامی مردم 
در صحنه ضامن  که حضورشان  اسالمی  ایران  والیتمدار 
برای  شده  پیش بینی  طرح های  شدن  اجرایی  و  عملیاتی 

توسعه و پیشرفت ایران اسالمی است.
همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
ویروس  شیوع  ابتدای  از  که  این  بیان  با  نیز  کیش  آزاد 
با  مبارزه  و  قرنطینه سازی  پیشگام  کووید19، جزیره کیش 
بیماری کرونا در کشور بود، افزود: پیش از آن  که موضوع 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در کشور مطرح شود، 
با همت سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاه های اجرایی ، 
اجرا  منطقه  این  در  قرنطینه  و ضوابط  پیشگیرانه  اقدامات 

شد.
غالمحسین مظفری گفت: با فرهنگ سازی، رعایت ضوابط 
بهداشتی و حفظ فاصله گذاری هوشمند اجتماعی در سطح 
به  موثر  الگوی  یک  عنوان  به  مهم  این  کیش،  جزیره 
امنیتی  ستاد  نظر  براساس  و  یافت  تسری  اصلی  سرزمین 
در وزارت کشور، جزیره کیش در قرنطینه سازی و مقابله با 

ویروس کرونا در کشور پیشرو بوده است.
وی اظهار داشت: این اقدامات در جزیره کیش نشان دهنده 
اجرایی مستقر در  این است که تمام مردم و دستگاه های 

این منطقه با هم؛ همدل، همراه و در کنار هم هستند.
همچنین امام جمعه جزیره کیش با تسلیت ایام سوگواری 
تالش های  از  تجلیل  و  زهرا)س(  فاطمه  شهادت حضرت 
خستگی ناپذیر مدافعان سالمت اظهار کرد: به لطف خداوند 
جزیره  مختلف،  بخش های  مسئوالن  خوب  همراهی  و 
کیش در زمینه مقابله و پیشگیری از شیوع کرونا عملکرد 
از  بهینه  استفاده  در  موفقی  الگوی  و  داشته  شایسته ای 
این  از شیوع  ناشی  ظرفیت های موجود و مدیریت شرایط 

بیماری است.
حجت االسالم حسن زاده کیش تصریح کرد: دست اندرکاران 
خدمت  برای  هم  کیش  جزیره  درمان  و  بهداشت  عرصه 
این  اجر  توان خود تالش کردند که  تمام  با  به هموطنان 

زحمات نزد پروردگار متعال محفوظ خواهد بود.
امام جمعه جزیره کیش افزود: با هم افزایی و همدلی تمام 
بخش های مدیریتی کشور طرح تولید واکسن ایرانی کرونا 

با سرعت و کیفیت باالیی در حال پیشرفت است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش نیز با بیان این که 
از فروردین امسال با حمایت های سازمان منطقه آزاد کیش 
پایش و رصد بازگشت ساکنان کیش از سرزمین اصلی به 
این جزیره از طریق ۸قرارگاه مستقر در سطح این منطقه 
اجرا شده است، افزود: با توجه به احتمال گسترش ویروس 
ناحیه  توسط  ۸قرارگاه  مسافران،  ورود  طریق  از  کرونا 
مقاومت بسیج سپاه کیش پیش بینی شد که با تقسیم بندی 
افراد  رصد  و  پایش  قرارگاه  هر  24بخش،  به  شهر  سطح 

تحت قرنطینه در سه منطقه را پوشش می دهند.
شهداد کناری ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات پیشگیرانه 
سازمان منطقه آزاد کیش از شیوع ویروس کرونا در جزیره، 
قرنطینه  طرح  اجرای  و  بهداشتی  ضوابط  ابالغ  با  گفت: 
در  کیش  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  سازمانی،  و  خانگی 
کنار  در  بیماری  این  به  مبتالیان  رصد  و  پایش  راستای 
به  کیش  در  مستقر  اجرایی  دستگاه های  دیگر  و  سازمان 

فعالیت خود ادامه می دهند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

طی احکامی جداگانه از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت:

توسعه زیرساخت های بندر چارک با هدف رونق اقتصادی و رشد گردشگری

انتصاب اعضای ستاد هماهنگی و پیگیری مسائل جام جهانی 2022 قطر

عزم ملی جهت تولید 
واکسن ایرانی کرونا مایه 

افتخار کشور است

امام جمعه موقت تهران بیان داشت:

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش از تامین تجهیزات بدنسازی و به روزرسانی پیست 
تارتان مجموعه المپیک کیش برای تمرین اردوهای تیم 

ملی و بین المللی در این منطقه خبر داد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مظفری  غالمحسین 
وکیلی  محمدعلی  همراه  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
دبیرخانه  خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون 
از  بازدید  در  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
تبلیغات  و  اطالع رسانی  بر  منطقه،  این  ورزشی  مراکز 
مطلوب  شرایط  و  امکانات  ظرفیت ها،  معرفی  گسترده 
تدارکاتی و  اردوهای  برپایی  آب و هوایی کیش جهت 

آمادگی تیم های ورزشی در این منطقه تاکید کرد.
تالش  و  مربیان  زحمات  که  این  بیان  با  مظفری 
ورزشکاران مدال آور که به عنوان سرمایه های ملی این 
گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  و  کشور محسوب می شوند 
مجموعه  تارتان  پیست  آماده سازی  با  داشت:  اظهار 
اروهای  برگزاری  برای  ملی  تیم های  کیش،  المپیک 
تمرینی به جزیره کیش سفر می کنند و این اقدام مهم و 

ارزشمند مانع از خروج ارز خواهد شد.
با  وی گفت: صدا و سیما و نشریات ورزشی می توانند 
معرفی  جهت  در  رسانه ای،  فضاهای  از  بهینه  استفاده 
صحیح زیرساخت ها و امکانات ورزشی کیش، تیم های 
مختلف را برای برپایی اردوهای ملی و بین المللی در این 

منطقه آزاد ترغیب کنند.
اشاره  با  آزاد کیش  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
به این که مربی خارجی تیم تکواندو در سفر به جزیره 
کیش؛ امکانات ورزشی و آب و هوای مناسب این منطقه 
را کم نظیر عنوان کرده بود و عالقه مند به معرفی این 
افزود:  بود،  دنیا  فدراسیون های  روسای  به  ظرفیت ها 
نبود  و  راحت  تردد  ورزشی،  زیرساخت ها  و  امکانات 
ترافیک، هتل های مناسب و مجموعه های ورزشی این 

منطقه در شرایط ایده آلی قرار گرفته است.
در این بازدید، مربی تیم ملی دو و میدانی با اشاره به 
برپایی اردوی 40روز در جزیره کیش برای تمرین تیم 
ملی دو و میدانی، خاطرنشان کرد: جزیره کیش به مدد 

این منطقه مهیا شده،  در  مناسبی که  امکانات ورزشی 
است  ورزشی  رشته های  تمرین  برای  مکان  بهترین 
از  زیادی  شمار  می تواند  گسترده  سطح  در  تبلیغات  و 
ورزشکاران دنیا را برای تمرین به این منطقه جذب کند.
برای  که  این  به  توجه  با  داشت:  اظهار  دادروان  ایوب 
ما  به  ترکیه«  و  جنوبی  »آفریقای  کشورهای  تمرین 
پیشنهاد شده بود، اما به دلیل شرایط مناسب آب و هوا 
و امکانات ورزشی  این منطقه؛ جزیره کیش را به عنوان 

اردوی تمرینی خود انتخاب کردیم.
ملی  تیم  سرمربی  بهرامی  مصطفی  دکتر  همچنین، 
پرتاب نیزه که برای تمرین در جزیره کیش اردو زدند، 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  از  قدردانی  ضمن 
برای تمرین  امکانات ورزشی  درخصوص فراهم کردن 
رشته های مختلف افزود: جزیره کیش از نظر آب و هوا، 
فضای ورزشی و مسافت کوتاه بین محل اقامت تا زمین 
تمرین، در مقایسه با تهران از شرایط مناسب و ایده آلی 

برخوردار است.
کم بینایان  جودو  ملی  تیم  مربی  بازید ها،  این  ادامه  در 
ایران که جزء تیم های سوم دنیا هستند و برای شرکت 
اردوی  کیش  جزیره  در  ژاپن  پارالمپیک  مسابقات  در 
سخت افزاری  امکانات  از  کردند،  آغاز  را  خود  تمرینی 
ازجمله تشک های تاتامی جودو و فضاهای ورزشی این 

منطقه ابراز رضایتمندی کرد.
سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه  سرپرست  همچنین، 
رشته های  فعالیت  و  امکانات  درخصوص  نیز  کیش 
رشته های  گفت:  کیش  المپیک  مجموعه  در  مختلف 
در  بدنسازی  مویتای،  کاراته،  تکواندو،  ووشو،  ورزشی: 
2۵هکتار  بر  بالغ  مساحتی  در  کوثر  چندمنظوره  سالن 
تمرین هستند و همچنین هیات های شطرنج،  در حال 
وزنی، کشتی، توپی در سالن خلیج فارس در مساحتی 

بالغ بر ۵0هکتار مستقر هستند و فعالیت می کنند.
توپی چندمنظوره  به گفته عزیزاله فرضی پور، در سالن 
هندبال،  بسکتبال،  والیبال،  ورزشی  رشته های  نیز 

بدمینتون تمرین می کنند.
وی اظهار داشت: در هفته گذشته در این سالن میزبان 

تعامل  براساس  و  بودیم  نشسته  والیبال  پارالمپیک  تیم 
تمام  کیش،  جزیره  ورزشی  هیات های  با  فدراسیون 
خدمات ارائه شده ازجمله برای فدراسیون ها و تیم های 
ملی رایگان است و برای ساکنان کیش نیز هزینه یک 

سال 200هزار تومان می باشد.
کیش  سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه  سرپرست 
کیش  ساکنان  برای  ورزشی  خدمات  ارائه  درخصوص 
برای  اصلی  سرزمین  در  هزینه  پرداخت  کرد:  تصریح 
یک رشته ورزشی مانند تیر و کمان در ماه یک میلیون 
با اختصاص  اما  تا دو میلیون تومان است؛  و ۵00هزار 
 2۵ مبلغ  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  یارانه 
با  تنها  می توانند  کیش  ساکنان  تومان،  ۳0میلیارد  تا 
از  سال  یک  برای  شهریه  تومان  200هزار  پرداخت 

امکانات ورزشی بهره مند شوند.
فرضی پور درخصوص امضای تفاهم نامه ای میان وزرات 
ورزش با سازمان منطقه آزاد کیش گفت: پس از امضای 
برگزاری  برای  که  ملی  تیم های  تمام  تفاهم نامه؛  این 
امکانات  از  رایگان  به صورت  تمرینی در کیش  اردوی 
ورزشی این منطقه استفاده می کنند، مبلغی را به منطقه 

آزاد کیش اختصاص خواهند داد.

وی با اشاره به فعالیت های ورزشی در رشته های رزمی، 
کشتی، باستانی و شمشیر بازی رینگی در سالن الغدیر 
فستیوال  از  میزبانی  پیشینه  و  کیش  المپیک  مجموعه 
داشت:  اذعان  مجموعه  این  در  جهان  رزمی  هنرهای 
سالن های  در  باشد،  زیاد  ورزشی  مسابقات  تعداد  اگر 
برگزار می شود  قالب چند رشته ورزشی  چندمنظوره در 
در  چندجانبه  مسابقات  برگزاری  قابلیت  سالن ها  این  و 

گروه های کوچک را دارد.
سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه  سرپرست  گفته  به 
کیش، در رشته های ورزشی تیر و کمان، ژیمناستیک، 
کیش  جزیره  بردینگ،  کایت  و  پدل برد  میدانی،  و  دو 

همیشه صاحب عناوین قهرمانی و مدال آور است.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  است،  ذکر  شایان 
فرهنگی،  معاون  همراه  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
شورایعالی  دبیرخانه  خالق  صنایع  و  گردشگری 
و  معاونان  از  برخی  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
آقایان،  و  بانوان  پالژهای  از  سازمان،  این  مدیران 
و  قهرمانی  اسکیت  بسکتبال،  زمین های  همچنین 
نیز  کمان  با  تیر اندازی  و  سرعتی  و  آموزشی  هنری، 

کردند. بازدید 
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
پیگیری  و  اعضای ستاد هماهنگی  احکامی جداگانه،  در 

جام جهانی 2022 قطر را منصوب کرد.
مراسم معارفه اعضای نخستین ستاد هماهنگی و پیگیری 
مسائل جام جهانی 2022 قطر با حضور غالمحسین مظفری 
رئیس این ستاد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و 
صنایع خالق  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون  محمدعلی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.

در این مراسم ناصر آخوندی، سیدمحمدرضا مداح، داریوش 
مقدس زاده،  علی  پورعلی،  سعید  نشان،  خسرو  سلیمی، 
ابوالفضل طیبی، علی عرب، عزیزاله فرضی پور، محسن 
قریب، رحمان سادات نجفی و مسیح اله صفا، با احکام رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و رئیس 
ستاد هماهنگی و پیگیری مسائل جام جهانی 2022 قطر، به 

عنوان اعضای این ستاد معرفی شدند.
به اهمیت تعامل سازنده  با اشاره  این جلسه  مظفری در 
در  هتلداران  و  بازاریان  جامعه  ازجمله  خصوصی  بخش 
اظهار  منطقه  این  گردشگران  به  باکیفیت  خدمات  ارائه 
با هم افزایی و همدلی بخش خصوصی در قالب  داشت: 
ستاد هماهنگی و پیگیری مسائل جام جهانی 2022 قطر 
می توانیم اقدامات موثری در ترغیب و جذب گردشگران و 
شرکت کنندگان رویداد 2022 قطر برای سفر به منطقه آزاد 

کیش داشته باشیم.
وی با بیان این که بخش خصوصی از زمان شکل گیری 
و  توسعه  راستای  در  خوبی  مشارکت  کیش  آزاد  منطقه 

پیشرفت این منطقه داشته است، گفت: از ابتدای همه گیری 
بیماری کرونا، کمیته هایی برای کنترل شیوع و گسترش 
بخش  مشارکت  که  است  شده  تشکیل  ویروس  این 

خصوصی در این زمینه ستودنی است.
رئیس ستاد هماهنگی و پیگیری مسائل جام جهانی 2022 
قطر با بیان اینکه مشارکت و همراهی بخش خصوصی در 
مقابله با بحران ناشی از همه گیری کرونا مبین توانمندی های 
به  قطر  رویداد2022  در  کرد:  تصریح  است،  بخش  این 
توانمندی های  از  باید  و طالیی  ارزشمند  فرصتی  عنوان 
بخش خصوصی در جهت معرفی ظرفیت های اقتصادی، 
گردشگری و ورزشی این منطقه در عرصه بین المللی بهره 
زیرساخت های  ارتقاء  اهداف،  این  تحقق  برای  و  گرفت 

جزیره کیش ضروری است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
بر تدوین برنامه زمان بندی دقیق منطقه آزاد کیش برای 
بهره مندی از فرصت جام جهانی2022 قطر و تعهد به اجرای 

آن تاکید کرد و افزود: این ستاد در قالب کمیته های فنی و 
تخصصی موضوعات »گذرنامه، حمل و نقل، استقرار، اقامت 
گردشگران و سایر موارد مرتبط« برررسی شده که باید در 
دوماه آینده این نشست ها به یک نتیجه مطلوب برسد و 
اطالعات دقیق به صورت مکتوب و آنالین، به روز رسانی 

و استانداردسازی شود.
خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون  همچنین، 
این  اقتصادی در  آزاد و ویژه  دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  از  قدردانی  ضمن  جلسه 
مسائل  پیگیری  و  هماهنگی  ستاد  تشکیل  برای  کیش 
این  اعضای  شایسته  انتخاب  و  قطر  جام جهانی 2022 
ستاد گفت: با توجه به این که مناطق آزاد کشور فرصت 
ارزشمندی برای بهره مندی از چنین رویداد مهمی است، 
با آماده سازی و انجام مطالعات برندینگ جزیره کیش، این 
منطقه در شمار جزایر شناخته شده برای گردشگران سراسر 

دنیا قرار می گیرد.
جزیره  برند سازی  فرآیند  بر  تاکید  با  وکیلی  محمدعلی 
کیش که می تواند به عنوان شتابدهنده در این رویداد مهم 
نقش آفرینی کند، تصریح کرد: تحقق برند سازی با ارتقاء 
این  می شود  سبب  کیش  جزیره  ورزشی  زیرساخت های 

منطقه تا سکوی شناسه برای جهان ارتقاء یابد.
به گفته وی، جام جهانی 2022 قطر می تواند عامل مهمی 

در تقویت توسعه و رونق گردشگری ورزشی کیش باشد.
دبیرخانه  خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون 
داشت:  بیان  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 

گردشگری در منطقه آزاد کیش یک اولویت مهم است و 
توریسم ورزشی بهترین شاخص گردشگری برای کشور ما 

محسوب می شود.
وکیلی بر استاندارد سازی هتل ها و حمل و نقل هوشمند 
جزیره کیش در سطح قواعد فیفا برای بهره مندی از این 
رویداد مهم اشاره داشت و گفت: براساس قواعد فیفا و با 
تالش و مشارکت بخش خصوصی، استاندارد سازی در حوزه 
هتلینگ، گام نخست برای محقق شدن این امر مهم است.
وی اظهار کرد: اولویت ها و شاخص ها در قالب این ستاد باید 
بررسی شود و در مسیر مطالبه ملی قرار گیرد؛ از این رو اگر 
نظرسنجی انجام شود، اکثریت ایرانیان خواهان سهیم بودن 

و مشارکت فعال در رویداد 2022 هستند.
وکیلی با تاکید بر کسب آمادگی های الزم جهت مشارکت 
در این رویداد تصریح نمود: حتی اگر هیچ سهمی از این 
رویداد مهم نداشته باشیم، ضرری نکرده ایم و جزیره کیش 

را تا سطحی از استانداردهای جهانی ارتقاء دادیم.
دبیرخانه  خالق  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  معاون 
پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
خاطرنشان کرد: انتظار می رود با استفاده از ظرفیت های 
کشور  با  کیش  جزیره  اقلیمی  شرایط  تناسب  و  موجود 
فعاالن  برای  ارزشمند  فرصتی  ایجاد  ضمن  قطر، 
بازی های  برگزاری  جهت  مناسب  زمینه ای  اقتصادی، 
تمرینی تیم های شرکت کننده در مسابقات جام جهانی و 
جذب گردشگران و تماشاگران مسابقات برای بازدید از 

جزیره زیبای کیش فراهم شود.

با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش محقق شد:
انتقال آخرین دلفین برج میالد تهران به دلفیناریوم جزیره کیش

پس از طرح مسئله جابه جایی تنها دلفین باقیمانده در مجموعه برج 
میالد به نام »کاسیا« به دلفیناریوم کیش، با تاکید غالمحسین مظفری 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر 
حمایت همه جانبه و تعامل با بخش خصوصی در جهت تسهیل و تسریع 
از  بنادر و فرودگاه های کیش  انتقال، شرکت توسعه و مدیریت  روند 
شرکت های تابعه سازمان، آمادگی خود را برای همکاری در زمینه انتقال 

این دلفین اعالم کرد. 
در نهایت با انجام هماهنگی های الزم و تقبل بخشی از هزینه انتقال 
ازجمله هندلینگ فرودگاهی ، زمینه ورود سریع »کاسیا« به کیش فراهم 

شد تا این دلفین با برقراری یک پرواز ویژه به جزیره کیش وارد شود.
کاسیا یکی از دو دلفین دلفیناریوم برج میالد، از نوع پوزه بطری و ماده 
است که 9سال سن دارد و پس از اینکه آلفاجفت او 29آذرماه9۸ به علت 
نارسایی قلبی تلف شد، در برج میالد تنها ماند. کاسیا در نهایت پس 

از یک سفر پرزحمت و چند ساعته، با مراقبت های کامل دامپزشکان 
جمع  به  تهران،  و  کیش  دلفیناریوم  مجموعه  آبزیان  متخصصان  و 

دلفین های کیش پیوست.
در حال حاضر کاسیا وضعیت مناسبی دارد و در کنار دو دلفین دیگر در 

یکی از استخرهای دلفیناریوم کیش نگهداری می شود .
به گفته مدیر مجموعه پارک جنگلی کیش، دلفیناریوم کیش یکی از 
مجهز ترین دلفیناریوم های خاورمیانه است که به دلیل موقعیت مکانی 
برای  را  استخرها، محیطی طبیعی  در  دریا  از آب  استفاده  و  مناسب 

دلفین ها ایجاد کرده که درحفظ سالمت آنها بسیار موثر است.
محمد ممبینی با اشاره به اینکه دلفیناریوم کیش یک مجموعه های 
دارای  مجموعه  این  گفت:  است،  پیشرفته  تحقیقاتی  و  نگهداری 
آزمایشگاه بسیار مجهز، دستگاه سونوگرافی، آندوسکوپی و رادیولوژی 

برای پایش سالمت و روند رشد دلفین ها است.

مونیتورینگ  و  به صورت دوره ای  آزمایش خون  انجام  با  افزود:  وی  
24ساعته دلفین ها، شرایط بسیار مطلوبی برای این حیوانات باهوش 
فراهم شده است و تولد 4دلفین در این مجموعه در چند سال اخیر، نشان 

دهنده فضای مناسب زندگی آنها در کیش است. 
مدیر مجموعه پارک جنگلی کیش از دقت و نظارت کافی کارشناسان 
برای تهیه غذای دلفین ها شامل انواع ماهی های مورد عالقه آنها و 
و  داد  خبر  استاندارد  غذایی  مکمل های  و  ویتامین  مولتی  از  استفاده 
اظهار کرد: با هدف ارتقاء سطح علمی مربیان و کارشناسان دلفیناریوم 
کیش، کتابخانه ارزشمندی در این مجموعه ایجاد شده است که امکان 
دسترسی مربیان را به تازه ترین و  مهم ترین کتاب ها درخصوص زندگی 

دلفین ها فراهم می کند.
گفتنی است، 9دلفین در دلفیناریوم کیش نگهداری می شدند که با ورود 

کاسیا، شمار این دلفین ها به عدد 10 رسید .



3 انزلی

رئیس جمهور  روحانی  حسن  دکتر  دستور  با 
ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  رئیس  و 
در  سرمایه گذاری  ۱۸طرح  اقتصادی، 
زیرساخت های  تولیدی-صنعتی،  حوزه های 
انزلی  آزاد  منطقه  در  گردشگری  و  بندری 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
خصوصی  بخش  مزبور،  پروژه های  برای 
سرمایه گذاری  با  انزلی  آزاد  منطقه 
اشتغال زایی  زمینه  ریالی،  ۸۱75میلیارد 
به  را  ۱۱93نفر  برای  غیرمستقیم  و  مستقیم 
کرده،  ایجاد  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت 
تکمیل  با  مرتبط  آن  بخش  مهم ترین  که 
که  است  کاسپین  بندری  مجتمع  زیرساخت 
در  سرمایه گذاری  طرح  چهار  راستا  همین  در 
مشتمل  که  شدند  افتتاح  بندری  مجتمع  این 
زیرساخت های  همراه  به  شماره ۱3،  اسکله  بر 
5000متر  سرپوشیده   انبار  یعنی  آن  پسکرانه 
مربعی، پسکرانه یک هکتاری و مخزن روغن 
 BOT قرارداد قالب  در  که  بود  7000تنی 
سرمایه گذار  و  سازمان  این  میان  منعقده 
طالیی  محور  شرکت  خصوصی،  بخش 
ارائه  مدار  در  رسمی  صورت  به  کاسپین 

گرفتند. قرار  خدمات 
زیرساختی فوق،  از سوی دیگر، در طرح های 
برای  و  هزینه صرف شده  ریال  2000میلیارد 
غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  300نفر 

فرصت شغلی ایجاد شده است.
مسکونی  مجتمع   B بلوک گزارش،  بنابراین 
اول  فاز  و  مسکونی  256واحد  با  طاووس 
مجموع  با  خدماتی  و  تجاری  پردیس  مجتمع 
توسط  ریالی  4500میلیارد  سرمایه گذاری 
انزلی  آزاد  منطقه  زرین  انبوه سازان  شرکت 
که  طرح هایی  گرفتند؛  قرار  بهره برداری  مورد 

ایجاد شغل نمودند. برای 265نفر 
طرح های  افتتاح  از  هفته  یکمین  و  چهل  در 
ملی و توسعه ای کشور با دستور رئیس جمهور 
شروع  شامل  که  تولیدی-صنعتی  ۱0پروژه 
افتتاح  و  جدید  سرمایه گذاری  6طرح  کار  به 
4طرح توسعه در واحدهای تولیدی فعلی بود، 
در مدار تولید قرار گرفتند، که برای طرح های 
صورت  سرمایه گذاری  ریال  755میلیارد  فوق 
اشتغال زایی  نیز  456نفر  برای  و  گرفته 

است. مهیا شده  غیرمستقیم  و  مستقیم 
مخازن  مراسم  این  در  دیگر  سوی  از 
قالب  در  که  خام  روغن  تنی  6000هزار 
دریانوردی  و  بنادر  کل  اداره   BOTقرارداد
با  شده  احداث  آگروتامین  شرکت  و  استان 
60نفر  برای  ریالی  ۱70میلیارد  سرمایه گذاری 
بهره برداری  مورد  شده،  ایجاد  شغلی  فرصت 

قرار گرفت.
فاز اول از دو مجتمع مسکونی و اقامتی بخش 
750میلیارد  سرمایه گذاری  با  که  خصوصی 
و  مستقیم  صورت  به  ۱۱2نفر  برای  ریالی 
نیز  کرده اند،  ایجاد  شغلی  فرصت  غیرمستقیم 
در این برنامه به صورت رسمی افتتاح شدند.

اسکله های  تعداد  افزایش  است،  گفتنی 
در  پست،  چهار  به  کاسپین  بندری  مجتمع 
انبارداری  بندری،  امکانات  بر  افزودن  کنار 
ارتقای  یعنی  کاال؛  نگهداری  مخازن  و 

برای  منطقه  بندری  خدمات  ظرفیت  و  توان 
ظرفیت سازی  و  خصوصی  بخش  فعالین 
تخلیه  فرآیندهای  به  بخشیدن  سرعت  برای 
مواد  و  اساسی  کاالهای  تامین  بارگیری،  و 
و  منطقه  تولیدی  واحدهای  برای  بیشتر  اولیه 
تولید  آن  مستقیم  پیامد  که  موضوعی  کشور، 
و  خزر  حوزه  بازاهای  به  بیشتر  صادرات  و 

بود. اوراسیا خواهد 
گردشگری  جدید  زیرساخت های  و  امکانات 
پازل  قطعات  کننده  تکمیل  شدند،  افتتاح  که 
است،  انزلی  آزاد  منطقه  همه جانبه  توسعه 
توسعه  4طرح  از  بهره برداری  دیگر  سوی  از 
فعالیت  به  مشغول  تولیدی  واحدهای  در 
صنعتی  6کارخانه  رسمی  کار  به  شروع  و 
و  تحریم  شرایط  در  منطقه،  سطح  در  جدید 
بیانگر  بیماری کرونا،  از  ناشی  محدودیت های 
رونق  برای  سازمان  این  جدی  عزم  و  تالش 
و کار در چارچوب سیاست های  فضای کسب 
جهش  اهداف  به  دستیابی  و  مقاومتی  اقتصاد 
توان  افزایش  منظور  به  جاری  سال  در  تولید 
بیشتر  اشتغال  و  ارزی  درآمدهای  صادراتی، 

است.

رئیسجمهور: روحانی دکترحسن
ضرورتسرعتبخشیدن

بهاجرایپروژهاتصالراهآهن
رشتبهمنطقهآزادانزلی

مراسم  در  رئیس جمهور  روحانی  حسن  دکتر 
ویژه  و  آزاد  مناطق  ملی  طرح های  افتتاح 
راه آهن  اتصال  اینکه  بیان  با  کشور  اقتصادی 
مهم  بسیار  طرح  انزلی  آزاد  منطقه  به  رشت 
خلیج  جنوبی  بنادر  که  است  استراتژیکی  و 
در  خزر  دریای  از  بخش  این  به  را  فارس 
کار  داشت:  اظهار  می کند،  متصل  گیالن 
مخصوصا  و  انزلی  بندر  در  بزرگی  بسیار 
مجتمع بندری کاسپین انجام شده و بنده این 
مجتمع  دیده ام،  نزدیک  از  را  مهم  بسیار  بندر 
با  ارتباط  در  و  خزر  دریای  در  که  بندری 

است. اهمیت  حائز  کشورهای همسایه 
ویژه  و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  رئیس 
تصال  تسریع  لزوم  بر  تاکید  با  اقتصادی 
عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  به  رشت  راه آهن 
انتقاد از عقب  طرح بسیار مهم و استراتژیک؛ 

اسفندماه  پایان  تا  بهره برداری  زمان  از  بودن 
سال جاری، اضافه کرد: از مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، استاندار گیالن، وزیر راه و 
شهرسازی و دکتر بانک می خواهم این پروژه 
با  استراتژیک  مهم  پروژه  یک  عنوان  به  را 

همه توان در دستورکار قرار دهند.
مسیر  در  کاری  فعالیت  افزایش  خواستار  وی 
به  کاری  شیفت  سه  در  پروژه  این  تکمیل 
و  شد  آتی  سال  اوایل  تا  آن  افتتاح  منظور 
تصریح کرد: در صورت وجود هرگونه مشکل 
و اعتبار در مسیر اجرای پروژه، دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و استاندار گیالن، مستقیم به بنده 
اطالع دهند تا پیگیری شود. باید توجه داشت 
چراکه  است؛  مهمی  بسیار  طرح  پروژه  این 
از  بخش  این  به  را  فارس  خلیج  جنوبی  بنادر 

دریای خزر در گیالن متصل می کند.
رئیس جمهور، اتصال راه آهن به بندر کاسپین را 
در مقابل تمامی پروژه های منطقه دارای اهمیت 
نیز،  بنده  خود  افزود:  و  کرد  قلمداد  ویژه ای 
سرعت بخشیدن به این پروژه را دنبال می کنم. 
آینده  هفته  دو  ظرف  می خواهم  بانک  آقای  از 
گزارش مکتوبی درخصوص مشکالت و مسائل 

این پروژه به بنده ارائه داد.

انزلی: آزاد مدیرعاملسازمانمنطقه
رشد۶۸درصدیسرمایهگذاری
داخلیمحققشدهدرمنطقهآزاد

انزلی
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی در مراسم افتتاحیه طرح های 
از سوی  که  منطقه  این  تولیدی  و  زیرساختی 
صورت  به  رئیس جمهور  روحانی  حسن  دکتر 
اینکه  بیان  با  شد،  برگزار  ویدئوکنفرانس 
مشکالت  و  ظالمانه  تحریم های  علی رغم 
تولیدی  و  زیرساختی  ۱۸پروژه  کرونا  از  ناشی 
ریالی  ۸۱75میلیارد  سرمایه گذاری  حجم  با 
بخش خصوصی در مدار تولید و خدمات قرار 
با  انزلی  آزاد  منطقه  داشت:  اظهار  می گیرند، 
و  انزلی  بزرگ  بندر  دو  و  ژئوپلتیک  موقعیت 
گردشگری  زیرساخت های صنعتی،  و  کاسپین 
تجاری  مبادالت  در  محوری  نقش  تجاری؛  و 
کشورهای اوراسیا و کشورهای حاشیه دریای 
خزر دارد و کریدورهای عبوری از این منطقه 

و  انزلی  قزاقستان،  چین،  کریدور  همچون 
توسعه  هاب  نقش  شمال-جنوب،  کریدور 
هرچه بیشتر صادرات مجدد و تامین کاالهای 
وجود  به  منطقه  این  برای  را  کشور  اساسی 

آورده است.
اینکه سازمان  به  اشاره  با  روزبهان  محمدولی 
تولید علی رغم فشار  او در سال جهش  متبوع 
بیماری  شیوع  ظالمانه،  تحریم های  گسترده 
از  برخی  فعالسازی  بر  عالوه  کووید ۱9؛ 
عظیم  طرح  اجرایی  عملیات  راکد،  واحدهای 
از  بیش  ظرفیت  با  شماره 3  صنعتی  شهرک 
اشتغال زایی  برآورد  با  و  دویست واحد صنعتی 
افزود:  نموده،  آغاز  نیز  را  نفر  4هزار  از  بیش 
صنعتی  ظرفیت  صنعتی،  شهرک  سومین  با 

برابر می شود. منطقه دو 
این  مجدد  صادرات  و  صادرات  حجم  وی، 
را  جاری  سال  نخست  ماهه  نه  در  منطقه 
حدود ۱50میلیون دالر و با افزایش 7درصدی 
و  کرد  اعالم  گذشته  سال  عملکرد  به  نسبت 
سرمایه گذاری  میزان  مدت  همین  در  گفت: 
داخلی محقق شده با رشد 6۸درصدی از مرز 
سرمایه گذاری  و  گذشته  ریال  ۱6000میلیارد 
3۱درصدی،  رشد  با  نیز  یافته  تحقق  خارجی 

به 53میلیون دالر رسیده است.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
که  سرمایه گذاری  ۱۸طرح  همه  کرد:  تصریح 
و  خصوصی  بخش  ظرفیت  با  می شوند،  افتتاح 
و  ریال  از ۸۱75میلیارد  بیش  میزان سرمایه ای 
اشتغال زایی مستقیم برای 46۸نفر در بخش های 
بندری، صنعتی، مسکونی و گردشگری با دستور 

شما به بهره برداری می رسند.
بر  مبنی  رئیس جمهور  دستور  اشاره  با  روزبهان 
تکمیل مجتمع بندری کاسپین و اتصال راه آهن 
سراسری، در جریان بازدید از منطقه آزاد انزلی 
به عنوان دو برنامه محوری این منطقه، اضافه 
کرد: پروژه اصلی برنامه این افتتاحیه در راستای 
به  مربوط  منطقه  بنادر  زیرساخت های  تکمیل 
مجتمع  شماره ۱3  اسکله  پست  از  بهره برداری 
مشتمل  پسکرانه  امکانات  و  کاسپین  بندری 
انبارهای سرپوشیده و روباز، به مساحت ۱5هزار 
اختصاص  تنی  7هزار  روغن  مخزن  مترمربع، 

یافته است.
وی افزود: با بهره برداری از این اسکله، تعداد 
به  کاسپین  بندری  مجتمع  فعال  اسکله های 
است که  درحالی  این  و  یافته  افزایش  4پست 
در  نیز  دیگر  اسکله  3پست  ساخت  هم اکنون 

اقدام می باشد. دست 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
روغن  مخازن  افتتاح  به  اشاره  با  انزلی  آزاد 
6هزار تن در مجتمع بندری انزلی تصریح کرد: 
عالوه بر این، ۱0واحد تولیدی در حوزه صنایع 
پالستیک  کاغذ،  پوشاک،  نساجی،  الکترونیک، 
و... نیز در مدار تولید قرار می گیرند و سه مجتمع 
به  2۸5واحد  ظرفیت  با  اقامتی  و  مسکونی 
همراه فاز اول  یک مجتمع تجاری-خدماتی به 

بهره برداری  می رسید.
گیالن  استاندار  مراسم   این  در  است،  گفتنی 
نیز  استان  اجرایی  دستگاه های  مدیران کل  و 

داشتند. حضور 

آیین  برگزاری  حاشیه  در  گیالن  استاندار 
منطقه  سرمایه گذاری  ۱۸پروژه  از  بهره برداری 
آزاد انزلی در اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی به 
لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و دسترسی به 
بازار مصرف کشورهای حاشیه خزر و روسیه و 

امکان تولید، ساخت و صادرات کاال و کارآفرینی 
یکی از مناطق آزاد ارزشمند در بین مناطق آزاد 

کشور است.
انزلی  آزاد  اینکه منطقه  بیان  با  زارع  ارساالن 
کاهش  رویکرد  با  گذشته  سال  هفت  طی 

جدی واردات و افزایش تولید و رونق تولیدات 
شمالی  همسایه های  به  صادرات  و  داخلی 
سرزمینی،  نیازهای  برخی  تامین  و  کشور 
ایفا  کشور  و  استان  توسعه  در  موثری  نقش 
مناسبت های  در  کرد:  اضافه  است،  کرده 
دهه  و  دولت  هفته  همچون  سال  مختلف 
و  ملی  مقامات  حضور  شاهد  فجر  مبارک 
پروژه هایی  از  بهره برداری  مراسم  در  استانی 
و  خدماتی  زیرساختی،  لحاظ  به  که  هستیم 

می باشند. اهمیت  حائز  گردشگری 
اینکه علی رغم همه فشارها و  به  اشاره  با  وی 
در  هدفمند  برنامه ریزی  با  توانستیم  تحریم ها 
انزلی و بنادر گیالن و به خصوص  منطقه آزاد 
در منطقه ویژه اقتصادی آستارا سهم خوبی در 
تا  نمود  امیدواری  ابراز  باشیم،  داشته  صادرات 
پایان سال جاری پیش بینی بیش از 600میلیون 
و  روسیه  کشورهای  به  صادرات  دالری 

همسایگان شمالی تحقق یابد.
استاندار گیالن با بیان اینکه دولت تالش دارد 
تا زمینه توسعه منطقه آزاد انزلی را ایجاد کند، 
تولیدی-صنعتی  فعالیت های  کرد:  خاطرنشان 
و  مدیرعامل  گسترده  تالش های  توسط  که 
انزلی  اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 

صورت گرفته است، منجر به صدور الیحه دولت 
شد که امیدواریم با نگاه مثبت مجلس شورای 
نگهبان، ضمن رفع برخی از مشکالت مردم که 
در سال گذشته رقم خورد، زمینه توسعه بیشتر 

فعالیت های تولیدی فراهم شود.

و  جنوب  به  شمال  راه آهن  درخصوص  زارع 
که  شمال  به  جنوب  ریلی  کریدور  تکمیل  یا 
آب های آزاد، دریای عمان را به بحر خزر پیوند 
انجام  خوب  برنامه ریزی  با  گفت:  نیز  می دهد 
تن  ۱0میلیون  سقف  تا  بود  خواهیم  قادر  شده 
امر  این  که  کنیم  جابه جا  را  ترانزیتی  کاالی 
دولت  برای  مهم  اتفاقی  ۱0ساله  دوره  یک  در 

خواهد بود.
ابراز  پایان  در  گیالن  در  دولت  عالی  نماینده 
بندر  به  رشت  راه آهن  پروژه  کرد،  امیدواری 
اقلیمی  شرایط  برخی  دلیل  به  که  کاسپین 
در  بوده  همراه  تاخیر  با  مصالح  تامین  و 
خردادماه و در آخر فصل به بهره برداری برسد 
کاسپین  بندر  به  رشت  راه آهن  اتصال  با  و 
صادرات  زمینه  و  یافته  تسهیل  نقل  و  حمل 
ایران  اسالمی  جمهوری  برای  کاالها  بیشتر 

فراهم شود.

اخبار منطقه آزاد انزلی توسطریاستجمهوریصورتپذیرفت:

استاندارگیالناظهارداشت:

افتتاح 18پروژه تولیدی، زیرساخت 
بندری و گردشگری در منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی از مناطق آزاد ارزشمند کشور است
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از  میزبانی  تدابیر الزم جهت  پیش بینی  منظور  به  
خدمات  ستاد  جلسه  نوروز ۱400 ،  در  گردشگران 
سفر منطقه آزاد انزلی با حضور رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل، معاونین و مدیران این سازمان و سایر 

اعضای این ستاد برگزار شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی در این نشست با تاکید بر این که استان گیالن 
و به ویژه منطقه آزاد انزلی یکی از مهم ترین مقاصد 
باید  کرد :  بیان  است،  نوروزی  مهمانان  گردشگری 
تدابیر الزم به منظور استقبال و میزبانی شایسته از 
مهمانان نوروزی در این منطقه در نظر گرفته شود 
شیوع  روند  کاهش  و  شرایط  بهبود  صورت  در  تا 
ویروس کرونا طبق پروتکل های بهداشتی و همسو با 
بخشنامه های ابالغی از سوی ستاد ملی کرونا بتوانیم 
به بهترین شکل در مهم ترین مقصد گردشگری شمال 
کشور، میزبانی شایسته ای از گردشگران به عمل آید.

محمدولی روزبهان در ادامه به بررسی نقاط ضعف و 
رفع مشکالت در بازه زمانی باقی مانده تا اسفندماه 
تاکید و خاطرنشان کرد : دستگاه اجرایی عضو ستاد 
خدمات سفر این منطقه با در نظر گرفتن استقبال 
گردشگری  ظرفیت های  از  گردشگران  گسترده 
منطقه آزاد انزلی ، نکات ایمنی ، ابزارها و شیوه های 
رعایت  پزشکی،  خدمات  ارائه  خدمات رسانی، 
پروتکل های بهداشتی و موارد زیست محیطی برسی 
و تا اسفندماه سال جاری نقاط ضعف برطرف و نقاط 

قوت تقویت شود.
گفتنی است، در ادامه این نشست دستگاه اجرایی 
انتظامی، پلیس راه و  نیروی  همچون هالل احمر، 
راهور و  سایر دستگاه ها و مدیران سازمان منطقه آزاد 
انزلی نکات حائز اهمیت به جهت میزبانی از مهمانان 
نوروزی را بررسی و راهکارهای اجرایی را ارائه دادند.

از  یکی  مدیران  از  متشکل  چینی  اقتصادی  هیات 
به  کشور  این  سرمایه گذاری  شرکت های  بزرگترین 
منظور امکان سنجی سرمایه گذاری در حوزه های بندری 
و لجستیک منطقه آزاد انزلی، با رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون 

راهکارهای همکاری های دوسویه تبادل نظر کردند.
به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک این منطقه در بین 
کشورهای همسایه، بیان کرد: منطقه آزاد انزلی به 
جهت قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی 
به عنوان شاهراه ترانزیت کاال شناخته شده و راهبرد 
ترانزیت  حال  در  کاالهای  جذب  بر  سازمان  این 
از مسیرهای کنونی ترانزیتی میان آسیا و اروپا در 
قالب کریدورهای شمال- جنوب و سایر فرصت های 

ترانزیتی موجود قرار گرفته است.
محمدولی روزبهان در ادامه به فعالیت منطقه آزاد انزلی 
در زمینه های عمرانی، صنعت و گردشگری اشاره و 
اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی با توجه به بازه زمانی 
کوتاه آغاز فعالیتش، منطقه ای جوان شناخته شده است، 
اما میزان رشد این منطقه در این مدت از سطح کشور و 
سایر مناطق آزاد نیز باالتر بوده است و در این امر بسیاری 
از سرمایه گذاران داخلی و خارجی از کشورهایی همچون 
چین، قزاقستان، ترکیه، کشورهای حاشیه دریای خزر و 

تعدادی از کشورهای اروپایی نقش مستقیم دارند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کرد  اشاره  کشور  دو  جمهور  روسای  تعامالت  به  انزلی 
و افزود: مراودات بین دولت های دو کشور بستر فعالیت 
سرمایه گذاران چینی را بیش از پیش فراهم نموده و تاکنون 
چندین شرکت چینی ازجمله شرکت واروم گروپ به عنوان 
الکترونیکی  تولید کننده تجهیزات  سومین شرکت بزرگ 
ضد اشتعال و انفجار در جهان در این منطقه فعالیت می کنند 
بندری،  حوزه های  در  الزم  همکاری های  انجام  بستر  و 
عمرانی و صنعت بین دو کشور در این منطقه فراهم است.

در ادامه این نشست، مسئول هیات اقتصادی چین با 
اشاره به استقبال سرمایه گذاران خارجی از انجام پروژه های 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی گفت: این منطقه در 
یک نقطه استراتژیک و راهبری قرار گرفته و تعامالت 
و توافقات صورت گرفته ایران با کشورهای همسایه 
چشم اندازی روشن و موفق از این منطقه را ترسیم می کند.

وی در ادامه به فعالیت مهم شرکت عمرانی خود در 
کشور های مختلف اشاره و خاطرنشان کرد: آمادگی 
الزم جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف در 
این منطقه را داریم و قطعا با شناخت بیشتر از مزیت 
و ظرفیت های قانونی و زیرساختی از این منطقه، 

میزان همکاری های دو سویه افزایش خواهد یافت.
بزرگترین  از  یکی  مزبور  شرکت  است،  گفتنی 
شرکت های چینی در زمینه احداث زیرساخت های 
بندری و لجستیک  است که در جریان این برنامه 
آزاد  بندری کاسپین منطقه  از مجتمع  آن  مدیران 
زیرساخت های  گردشگری،  و  تجارت  فاز  انزلی، 

عمرانی و گردشگری بازدید به عمل آوردند.

 پیش بینی تدابیر الزم
 جهت میزبانی از 

گردشگران در نوروز ۱۴۰۰

تمایل یکی از بزرگترین 
شرکت های سرمایه گذاری 

چین جهت حضور در 
مجتمع بندری کاسپین

مدیرعاملسازمان
منطقهآزادانزلیاظهارداشت:

درنشستدکترروزبهان
باهیاتاقتصادیچینیمطرحشد:



مرکز پژوهش های مجلس با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، سه شنبه 16دی ماه اقدم به برگزاری همایش آسیب شناسی عملکرد 
مناطق آزاد در کشور با تاکید بر »اصالح قانون در راستای بند 11 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی« نمود و این در حالی است که یک هفته پیش از آن طی 
فراخوانی اقدام به »جمع سپاری قانون نویسی به منظور مشارکت در اصالح 

قوانین مناطق آزاد کشور« نموده است.
می گذرد،  27سال  از  بیش  آزاد  مناطق  فعلی  قانون  انشای  زمان  از 
اقدام بایسته ای که پیرو جلسات کارشناسی مشترک نمایندگان بخش 
خصوصی با نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در قالب این 

دو طرح مستظهر گردید.
نخست: در مسیر واکاوی عملکرد مناطق آزاد باید نکات مهمی را مورد 
توجه و مداقه بیشتری قرار داد. پیش فرض نمایندگان محترم مجلس و 
مرکز پژوهش ها، چرایی و به تعبیری چگونگی عدم دستیابی به اهداف 
ایجابی، ایجاد مناطق آزاد در سپهر اقتصادی کشور است که در این 

رهگذر موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد: 
 نخست: در حوزه قانونی مناطق آزاد چه کرده و در قبال عملکرد خود 

چه انتظاری داریم؟ 
  دوم: عملکرد مناطق آزاد فارغ و جدا از وضعیت اقتصادی ایران ظرف 

سه دهه گذشته نیست؟ 
  سوم: فرصت ها و مزیت های مناطق آزاد ایران برای کشورمان و در 

نهایت برای قرن پانزدهم چه باید کند؟

بررسیمحورهایجمعسپاری
قانوننویسیدرخصوصقانونمناطقآزاد

محورهای دریافت ایده از سوی مرکز پژوهش ها در قالب جمع سپاری 
قانون نویسی مبتنی بر محورهای ذیل قرار گرفته است:

1( مدل مطلوب اداره مناطق آزاد 
2( روش های افزایش تولید، صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد

3( مدل ها و روش های مشارکت در توسعه زیرساخت های اساسی
4( هدفمند شدن و ارتقای شفافیت در معافیت های مالیاتی این مناطق

5( روش های ارتقای شفافیت در فرآیندهای گمرکی در مناطق آزاد
6( روش های جلوگیری از قاچاق و واردات بی رویه در مناطق آزاد

پژوهش های  مرکز  که  ایده ای  محورهای  خالصه  بررسی  از  پیش 
مجلس شورای اسالمی به دنبال آن است، باید در عملکرد تحقیقاتی این 

پژوهشکده در حوزه تخصصی مناطق آزاد مداقه نمود. 
بخش عمده بررسی های کارشناسی صورت گرفته حول محور لوایح اصالح 
و ایجاد مناطق آزاد بوده و غیر از این، سرفصل موضوعی چهار گزارش اصلی 
در حوزه مفهومی و کارکردی و بررسی عملکرد مناطق آزاد موجود است که با 
عناوینی چون »فراتحلیل مناطق آزاد«، »با نمایندگان مردم در مجلس دهم 
با محوریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی«، »بررسی چالش های مناطق آزاد«، 
»دالیل ناکامی مناطق آزاد ایران در مقایسه با منطقه آزاد جبل علی« و در 
نهایت گزارشی با عنوان »پیرامون الیحه اصالح قانون مناطق آزاد با زیرعنوان 

دالیل عدم موفقیت مناطق آزاد در ایران« است.
درخصوص دغدغه های مرکز پژوهش ها باید ضمن احترام و قدردانی 
توجه به الزامات مدل مطلوب اداره مناطق آزاد با عنایت به سخنان رهبری 
و بند یازدهم اقتصاد مقاومتی، باید تصریح کرد تمرکز مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی به عنوان بازوی اندیشه ای و پژوهشی نمایندگان 
مردم در مجلس، بیانگر وقوف به ضعف مدل مدیریت و اعمال حاکمیت 
قانون از سوی نهاد مجری و متعهد به اجرای قانون فعلی است. ضعفی 
ساختاری که ظرف یک دهه گذشته در تداوم وضع موجود که فعالین 
بخش خصوصی تا ساکنین مناطق تا عالقه مندان به توسعه واقعی ایران 

اسالمی بر ضعف آن اتفاق نظر دارند.
پیشران درخصوص جذب سرمایه گذار  و  اصلی  عامل  دوم: مهم ترین 

خارجی و افزایش صادرات را باید حول دو عامل مورد توجه قرار داد.: 
  نخست: اجرای قانون کنونی )مصوب سال 1372( 

  دوم: همکاری نهادهای دولتی که متعهد به اجرای قانون مناطق آزاد 
می باشند. در عین حال نظارت مجلس بر اجرای قانون از سوی مجری و 

سایر اعضای شورای عالی، وجه ضمانت تحقق هدف است.
  سوم: در ارتباط با مدل و روش های مشارکت در توسعه زیرساخت های 
اساسی مناطق آزاد چندین سوال مطرح است که بیانگر باور کارشناسان 
مرکز مبنی بر استمرار عدم تعهد دولت نسبت به ایجاد زیرساخت های 

ضروری و اولیه برای هر گونه فعالیت اقتصادی است. 
در عین حال این گزاره با مفهوم مدل مطلوب مورد جستجو منافات دارد؛ 
چراکه مدل موجود مناطق آزاد بر این اساس بنا نهاده شده که در آن 
محدوده ای به عنوان منطقه آزاد تعیین و ابالغ شده و دولت ریالی جهت 
تامین زیرساخت ها برعهده نمی گیرد؛ مدلی که نقش محوری در وضع 

موجود در موقعیت کنونی کشورمان داشته و دارد.
توجه داشته باشیم که برای مشارکت کننده که محدوده نامشخصی از 
افراد و شرکت های داخلی و خارجی و حتی نهاد دولت را در برمی گیرد؛ 
صفت اساسی بودن زیرساخت برای تعیین محدوده اهمیت آن زیرساخت 
انتخاب شده محل مناقشه و تفسیر به رأی است؛ چراکه صفت اساسی 
بودن زیرساخت مشخص بودن آن امری مهم و حیاتی جهت برون رفت 
این  در  کسی  چه  حال  عین  در  و  می شود.  ارزیابی  فعلی  وضعیت  از 

مشارکت سهیم می شود، دولت یا بخش خصوصی؟
  چهارم: در ارتباط با سه محور مرتبط با شفافیت معافیت گمرکی و 
فرآیندهای گمرکی و روش جلوگیری از قاچاق باید تصریح کرد ظرف دو 
سال گذشته برخالف تمام الگوهای موفق مناطق آزاد جهان، گمرک در 
مبادی ورودی و خروجی کاال در محدوده مناطق آزاد مستقر و مشغول به 

اعمال نظارت گمرکی است. 
از سوی دیگر شفافیت مورد نظر در نص قانون موجود بوده؛ اما آنچه حائز 
اهمیت می باشد، بررسی عملکرد نهادهای مجری در مسیر اجرای قانون و 
شرح وظایف خود نسبت به تعهدات مندرج در قانون در قبال سرمایه گذاران 
است!؟ در شفافیت مطلوب فرآیندهای گمرکی و جلوگیری از قاچاق باید 
نهادهای دیگر درگیر با این پدیده شوم را مورد بررسی قررا داد؛ چراکه تمرکز 
بر آدرس غلط فعالین اقتصادی مناطق به دلیل اینکه بهره مندان از مزایا و 
معافیت های قانونی مناطق آزاد به دلیل معافیت از عوارض و مالیات معمول و 
نیاز به برندسازی در دورانی که در منطقه آزاد فعالیت می کنند، دلیلی بر انجام 
فعل قاچاق ندارند؛ عزیزان بهتر از ما اشراف دارند که پدیده قاچاق به دو دلیل 
صورت می گیرد، نخست عدم پرداخت عوارض و مالیات و دوم مشخص 
نبودن ماهیت و کیفیت کاالی وارد شده به کشور؛ دو دلیلی که در ساز و کار 

مناطق آزاد، موضوعیتی ندارد.
  پنجم: در نهایت بی رویه بودن واردات توسط کدام نهاد قابل احصا 
می باشد؟ اساسا آیا به جز عامل عرضه و تقاضا، کدام متغیر نظارتی و مدل 
حاکمیتی ظرف سده اخیر در سطح سرزمین اصلی کشورمان منجر به 
تعیین رویه و یا بی رویه بودن واردات شده است؟ مگر به تجربه کارشناسی 

و اصل شرعی نمی دانیم االنسان حریص علی ما منع.

درحوزهقانونیمناطقآزادچهکردهودرقبالعملکردخود
چهانتظاریداریم؟

1( نقض غرض قانون فعلی که از سال 1372، بعد از تصویب مجلس 

سوم به اجرا درآمد، برآمده از امر ذهنی و باورهای اقتصادی نمایندگان آن 
دوران مجلس بود. مجلسی که براساس اندیشه های اقتصادی چپ؛ قائل 
به حضور دولت در همه عرصه ها به ویژه نظارت و مدیریت بر عملکرد 
و فرآیندهای مراودات و عالیق اقتصادی جامعه، به منظور زدودن تمام 
نشانه ها و متغیرهای اقتصادی مبتنی بر نظر و روابط حاکم بر  بازار بود و 
آن را در قالب ادبیاتی تحقیر آمیز و تابوگونه؛ امپریالیستی، اسالم آمریکایی 
و سرمایه داران زالوصفت تعبیر و تلقی می کردند، به حضور و فعالیت 

مناطق آزاد در عرصه اقتصاد سیاسی کشور رأی مثبت دادند.
در واقع در خوشبینانه ترین حالت ممکن دلیل رأی مجلس به صواب بودن 
حضور مناطق آزاد به منظور رفع کمبودهای بودجه ای و ساختاری ناشی از 
تحوالت بعد از پیروزی انقالب اسالمی و جنگ هشت ساله، دولت وقت 
بازمی گردد؛ چراکه دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی، قادر به تامین 
کمبودهای مالی ناشی از اثرات سوءمدیریت دوران رژیم گذشته و خرابی های 
برجای مانده از حمالت وحشیانه و غیرانسانی ارتش صدام علیه تار و پود 
اقتصادی ایران نبود. در نتیجه مناطق آزاد با قانون خاص خود جهت بهره گیری 
از چالش ها در قالب تبدیل آن به فرصت ایجاد زیرساخت های اولیه در مناطق 

کمتر توسعه یافته و محروم ایران اسالمی تنظیم و تصویب شد.
از این پیش فرض که ناشی از وضعیت کالن اقتصادی ایران در آن دوران 
بود، به واقعیت دیگری نائل می شویم؛ در آن مقطع زمانی، در نقاط مرزی 
جنوبی ایران، پدیده قاچاق و کسب درآمد از محل واردات کاال و محصوالت 
مورد نیاز مردم )فارغ از هر طبقه اجتماعی(، امری مرسوم بود. طرفه اینکه 
فرآیند مزبور از سوی مردم آن سامان در آن دوره زمانی )حتی هم اکنون( 
عملی خالف قانون در اقتصاد ملی تلقی نمی شده! موضوعی که برآیندی از 
عدم وجود شاخص های توسعه ای و زیست اجتماعی در شهرها و روستاهای 
آن نواحی نسبت به نقاط مرکزی، شمالی و شمال غرب کشور بود. در عین 
حال نکته حائز اهمیت اینکه، وضعیت حاکم بر آن مناطق از کشورمان در آن 
مقطع زمانی باعث تقویت نگاه به فرصت های شغلی و درآمدی آن سوی مرز 

و سواحل جنوبی خلیج فارس شده بود.
بی تردید نقطه اوج این تناقض در شناخت مفهوم و مدل اقتصادی همچون مناطق 
آزاد، -به عنوان یکی از عوامل اصلی و متغیرهای شکل دهنده و پیشران فرآیند 
جهانی  شدن و اقتصاد مبتنی بر تعامل بازار در سطح جهان شده بود- را می توان در 
ماده یک قانون کنونی مشاهده کرد. جایی که اهداف ایجاد مناطق آزاد در ایران را 
مبتنی بر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی عنوان شده است؛ یعنی تقدم 
دستیابی به اهداف با این شاخص ها تعین یافته و در ادامه رشد و توسعه اقتصادی، 
سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و 
کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی 

و تبدیلی و ارائه خدمات به این لیست اضافه شده است.
از سوی دیگر، کدام بخش از اقتصاد داخلی ایران فارغ و جدا از دیگر نقاط 
است که مناطق آزاد بتوانند در قامت تنظیم کننده بازار کار و کاال ظاهر 
شوند؟ چه تعداد از قوانین سرزمین اصلی به محدوده مناطق تسری پیدا 
نکرده است!؟ کدام عامل اقتصادی و سیاست داخلی از تغییر و تحوالت 
مدیریت دولتی و نمایندگی مجلس تا تحوالت سیاست خارجی امکان 
تنظیم کننده بازار کار و کاال را در محدوده خود، برای مناطق آزاد فراهم 
می کند؟ توالی منفی، مخرب و متناقضی که به صورت دومینووار بر دیگر 

متغیرهای موثر در عملکرد مناطق آزاد، نیز اثرگذار است.
نکته قابل تامل اینکه، مناطق آزاد در نقاط سرزمینی از ایران اسالمی قرار 
دارند که در آن سوی مرز، از فرصت وجود اشتراکات قومیتی و حضور 
ایرانیان در آن کشورها نیز بهره مند می باشند؛ به این واقعیت، مزیت ها و 
مشوق های قانونی موجود در قانون فعلی برای جذب سرمایه گذار را اضافه 
کنید. حال یک سوال مطرح می شود، چرا در این ماده قانونی، الگوسازی 
و مدل سازی برای همکاری منطقه ای مورد توجه قرار نگرفته است؟! مگر 

مناطق آزاد غیر از چنین راهبردی را در سطح جهانی پیگیری می کنند؟

اعمالتغییراتدرساختارقانونمناطقآزادازابتداتاکنون
2( در بررسی بندهای قانون مناطق آزاد به نکته جالب توجه دیگری 
برخورد می کنیم؛ از سال 1372 تا سال 13۸۸ و حتی دوره مجلس کنونی، 
تمایل برای تغییر ساختار مناطق آزاد، در حوزه قانونگذاری و اجرای نص 

قانون وجود داشته که قابل تامل است. 
نخست اینکه ماده 1۸ که اشاره به عملیات و مقررات پولی و بانکی دارد، 
علی رغم اینکه برای جذب سرمایه گذار خارجی حضور و فعالیت شعب 
بانک خارجی یک پیش نیاز اعتمادساز است، اما این ماده پس از تصویب 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 7۸ و تصویب آیین نامه های آن 
در سال های۸7 و ۸9، در مردادماه97 و بنا بر حکم دیوان عدالت اداری، 
ماده فوق نقض و کان لم یکن شد. طرفه اینکه دایره لغو فوق، به ماده 29 

که اشاره به تاسیس و فعالیت بورس خارجی دارد نیز گسترش یافت. 
از  متعدد  ابالغی  آیین نامه های  نیز  ماده 1۸  از سوی دیگر درخصوص 
سوی بانک مرکزی و برخورد متغیر متولی بانکی کشور، منجر به عدم 
تشکیل حتی یک شعبه بانک خارجی و یا بانک با سرمایه ارزهای خارجی 
شده است. شاید دلیل این مخالفت، به پرداخت وام 4درصدی برای افراد 
معمولی و کمتر از 2درصد برای تولیدکننده و فعالین اقتصادی توسط 
نظام  و صداقت  ماهیت  که  موضوعی  بازمی گردد؛  خارجی  بانک های 

بانکداری حاکم بر کشورمان را زیرسوال می برد. 
از سوی دیگر ماده 27 نیز که مربوط به تسهیل وحدت رویه مدیریتی و 
هماهنگی در اعمال قانون از سوی نهادهای عضو شورای عالی در سایر 
وزارتخانه ها می باشد، به صورت بسیار محدود در برخی از مناطق به اجرا 

درآمده است
به موارد فوق، تعمیم قوانین و مقررات و آیین نامه های داخلی از سوی 
وزارتخانه های عضو شورای عالی مناطق آزاد به محدوده سرزمینی و 
حوزه شمول قانون مناطق آزاد را باید اضافه کرد؛ امری که ظرف سه 
سال گذشته، به دالیلی ازجمله در شرایط جنگی و ویژه اقتصادی بودن 
کشور، دولت یازدهم، گوی سبقت را در محدود کردن هر چه بیشتر حوزه 
عمل مناطق آزاد از سایر دوره های خدمت دولت ها و نمایندگان محترم 

مجلس ربوده است.

عدمهمکاریاعضایشورایعالیمناطقآزاددراجرای
مزایاومعافیتهایقانونی

3( مورد دیگر در حوزه بررسی قانون مناطق آزاد، این واقعیت تلخ است 
که قانون مورد بحث، منوط به همکاری در اعمال و اجرا از سوی دیگر 
اعضای شورای عالی مناطق آزاد می باشد و در این مسیر، بخش های 
مختلف قانون مناطق آزاد منوط به همکاری نهادها و ادارات ذیل است: 
ادارات  گمرکات،  بخشداری ها،  روستا،  و  شهر  شوراهای  و  دهیاری ها 
دارایی، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت 

کشتیرانی جمهوری اسالمی، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی )بخش 
اتباع خارجی(، شرکت های بیمه ای داخلی، وزارت بهداشت، وزارت علوم، 
نمایندگان مجلس حوزه شهرستان یا استان، ادارات کل صنعت و معدن 
فاضالب، شرکت  و  آب  ترابری،  و  راه  و شهرسازی،  تجارت، مسکن 
توزیع برق، استاندارد، اداره کل پایانه ها، فرهنگ و ارشاد اسالمی، میراث 

فرهنگی و گردشگری، محیط زیست، کار و امور اجتماعی و... 
سوال اساسی این است که کدام یک از پرسنل، مدیران، مدیران کل و 
وزرای تابعه که عضو شورای عالی می باشند، طی این مدت، در اجرای 

مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد همکاری کردند؟
روند همکاری نهادهایی که نقش محوری در اجرای مزایا و معافیت های 
قانونی مناطق آزاد داشته و دارند، ظرف سه دهه گذشته با فراز و نشیب 
همراه بوده، اما اصل بر همکاری در قالب لطف و عنایت فرد کارشناس یا 

مدیر بوده است!  نه توجه به رعایت قانون و منافع استانی و ملی.
این رفتار براساس این باور به رویه مألوف نهادهای همکار و ملزم به اجرای 
قانون مناطق آزاد تبدیل شده است که سایر دستگاه های اجرایی، حفظ جایگاه 
برتر حاکمیتی در معادالت مدیریتی و اجرای قانون را مبنای خدمات رسانی به 
ارباب رجوع و سرمایه گذار قرار می دهند. در نتیجه حفظ منافع اداره متبوع خود 
در قبال مناطق آزاد، اولویت اصلی است؛ موضوعی که بخش خصوصی در 
پاسخ به سوال درخصوص میزان عمل به قانون به موارد ذیل اشاره می کنند: 
اضافه کردن به بورکراسی اداری فرآیندهای صدور مجوز و خدمات رسانی 
به سرمایه گذاران در مناطق آزاد، ممانعت از اجرای قانون و طوالنی کردن 
مسیرهای اداری که به سرخورده شدن سرمایه گذارانی که مناطق آزاد را برای 

سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، منجر می شود.

عدمحمایتنهادمتولیازقوانینوجایگاهمناطقآزاد
4( فارغ از توجهات دولت دهم به مناطق آزاد که در قالب تشکیل جلسات 
نوروزی هیات دولت در این مناطق و اقدام قابل توجه و تقدیر ارتقاء 
جایگاه کیفی اعضای هیات مدیره مناطق آزاد خود را بروز داد؛ نمی توان 
انکار کرد که نوع رقابت ها میان دولت با دبیر وقت شورای عالی مناطق 
آزاد و تالش برای تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد و عدم 
اجرای این قوانین در محدوده مناطق، از سوی بخش عمده ای از اعضای 

شورای فوق و جه همت قرار گرفته است.
در عین حال اگر در دولت هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور ذیل حکم 
مدیران عامل مناطق آزاد را امضا می کرد، این موضوع در دولت خاتمی به 
از طرف رئیس جمهور و توسط یکی از معاونین وی، در دولت احمدی نژاد 
از سوی معاون و یا دبیری که همزمان معاون رئیس جمهور بود، تغییر و در 
واقع تقلیل یافت. این امر در دوران ریاست جمهوری روحانی نهادینه شد 
و حکم مدیرعامل توسط مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی امضا 
و ابالغ می شود . تنزیل جایگاه مقام مسئول امضا کننده این حکم، خود 
بیانگر جایگاه و نقشی است که شورای عالی مناطق آزاد به عنوان متولی 

مناطق برای آنها قائل می باشد.
مضاف بر این واقعیت، اگر الگوی قانونی مناطق آزاد برآمده از مدل خودگردانی 
مدیریتی با هیات مدیره جداگانه است و به این افراد شأنیی در قامت دولت 
کوچک در قالب مواد مختلف قانونی موجود ارائه شده است؛ اما رفتارهای 
دبیرخانه شورا در نمونه هایی چون انعقاد قراردادهایی که مدیران مناطق آزاد 
متعهد به اجرای آن می شوند، ابالغ دستورالعمل های حاکمیتی و رفتاری 
برای معاونت های مناطق آزاد، خالف شرح وظایف دبیرخانه است که الگوی 
عملکردی آن هماهنگی بین اعضای شورا بوده، نه تبدیل سازمان عامل هر 

منطقه به یکی از ادارات کل استانی تابعه سازمان مرکزی در تهران.
به موارد فوق دفاع ضعیف و یا متفاوت با منافع بلندمدت، از عملکرد 
مناطق در قبال محدودیت های روزافزون قانونی ناشی از حذف مزیت ها 
و معافیت ها، عدم اجرای قانون، تعدی به حاکمیت قانون مناطق آزاد 
از طریق تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، تکمیل کننده 
حلقه های عملکردی دبیرخانه در قبال مناطق آزاد ظرف حدود سه دهه 

گذشته را تشکیل می دهد. 
با اعضای شورای  نهادی که متولی حمایت و هماهنگی  به عبارتی، 
عالی مناطق آزاد بوده، ظرف سال های گذشته در کمترین محور از شرح 
وظایف خود در دفاع از منافع سرمایه گذاران و سازمان های عامل مناطق 
آزاد داشته است. این مهم به دلیل گسترش رقابت های سیاسی ناشی 
از تضاد منافع حاکمیتی میان اعضای هیات دولت و یا تضادهای منافع 
الگوی اقتصادی رئیس جمهور با مجلس بوده است؛ رقابت هایی که زمینه 
الزم برای بازتولید دشمنی علیه موجودیت، ماهیت و کارکرد مناطق آزاد! 
و وارد کردن اتهام هایی همچون قاچاق، انحراف از مسیر اصلی، عدم 
تحقق وظایف، محل حضور جریان انحرافی، مکانی برای مدیران سوخته 

و دسته چندم طیف های سیاسی برنده انتخابات شده است.

عدماختصاصبودجهدولتی
برایتامینزیرساختهایمناطق

5( مورد قانونی دیگر، منابع درآمدی مناطق آزاد و عدم تامین منابع 
این  ردپای  است.  مناطق  این  در  هزینه کردی  و  بودجه ای  مالی، 
وضعیت ناشی از اصل قانون را می توان در نقدها و اتهامات وارد شده 

علیه آنها مشاهده کرد. 
نخست اینکه بر اساس ماده 5 قانون مناطق آزاد در این مناطق ریال از 
محل منابع دولتی و خزانه عمومی کشور صرف نمی شود. این راهبرد 
به این معنی است که برای ایجاد زیرساخت هایی همچون مسیرهای 
مواصالتی، پل، خدمات شهری، برق ، تلفن، آب، گاز، حتی پروژه های 
زیرساختی بزرگی ازجمله بندر، فرودگاه و اتصال به شبکه ریلی کشور، 
مناطق آزاد تاکنون ردیف بودجه ای جداگانه در نظام بودجه ریزی سالیانه 
کشور را تجربه نکرده اند. به جای آن برای تامین هزینه های الزم برای 
عمران و آبادانی و ایجاد شرایط الزم برای هرگونه فعالیت اقتصادی 
و حتی زندگی با استانداردهای مناطق توسعه یافته کشورمان، محدود 
به عوارض ناشی از صدور مجوز )ماده 1۰( فروش زمین )ماده24( اخذ 
عوارض از کاالهای وارداتی که به آنها سیف تعلق می گیرد )ماده 14( 
صدور مجوز برای هر نوع فعالیت در محدوده منطقه )ماده 11( می باشند.

خروجی چنین محدودیت در تامین منابع درآمدی در کجا ظاهر می شود؟ 
اگر هر یک از ما مدیرعامل چنین منطقه ای در طول سه دهه گذشته 
بودیم، برای ایجاد زیرساخت های صدراالشاره باید یکی از موارد فوق 
را مورد توجه قرار می دادیم. در واقع به جز واردات که نیازمند زیرساخت 
چندانی نیست، سایر مباحث به پیش نیاز وجود زیرساخت منوط است. در 
نتیجه شما برای جذب منابع مادی به منظور احداث زیرساخت، مجبور 
به درآمد ناشی از اخذ عوارض سیف کاالهای وارداتی می شوید. چنین 

کاالهایی معموال مواد اولیه و کاالهای اساسی نمی باشند! 

در نتیجه یکی از سوژه های اتهام علیه مناطق آزاد، ناشی از ضعف قانونی 
در تامین هزینه های اجرایی طرح های زیرساختی است. در عین حال تا 
زمانی که زیرساخت موجود نباشد، شما نمی توانید سرمایه گذاران داخلی را 

جذب کنید، چه رسد به سرمایه گذار خارجی!
خروجی دیگر ضعف های ساختاری، در خرج کرد پروژه های زیرساختی 
ماندگاری  و  مرحله  این  زمانی  دوره  و... طوالنی شدن  بندر  همچون 
مناطق آزاد در دوره ایجاد زیرساخت می باشد. یعنی هنوز مناطق آزادی 
چون انزلی علی رغم حدود 15سال بعد از تبدیل شدن به منطقه آزاد، در 
مرحله تکمیل زیرساخت های بندری، ریلی و مواصالتی خود قرار دارد. 
این مسئله در منطقه آزاد چابهار نیز در زمینه کمبود و نبود زیرساخت های 

فرودگاهی، راه آه، و اتوبان، خود را بروز می دهد.
در واقع اگر روندهای فعالیت هر منطقه را ظرف حدود دو دهه از دوره 
ایجاد زیرساخت، به مرحله جذب سرمایه گذار خارجی و تبدیل شدن به 
مرکز مراوده و مبادله کاال با کشورهای دیگر تعیین نماییم، مناطق آزاد 
ایران هنوز در مرحله ایجاد و تکمیل زیرساخت باقی مانده اند. این مهم 
در مقایسه با طرح های سرمایه گذاری داخلی که ظرف حدود یک دهه، 
مرحله زیرساخت به تولید و صادرات را طی می کند، به ضعف و در مقایسه 
با مناطق آزاد کشورهای همجوار به شکست در رقابت با دیگران باید 

تعبیر کرد.
در نتیجه فهم ما از قانون و مدل مناطق آزاد به مدل غلطی تبدیل شده 
که نه آن را قبول داریم و نه از نتایج آن راضی هستیم. می گوییم در 
مناطق آزاد واردات بر صادرات پیشی دارد، اما توجه نمی کنیم که به حکم 
قانون موجود مناطق آزاد، مجبور به واردات بیشتر برای تامین هزینه تعمیر 
و نگهداری امکانات و تجهیزات، حقوق پرسنل، انجام تعهدات پروژه های 
در دست ساخت و رفع نیازهای ساکنین بومی منطقه و حتی نواحی 
همجوار بوده و مهم تر اینکه متعهد به ایجاد زیرساخت ها و نیازهای الزم 

برای هرگونه فعالیت سرمایه گذاری می باشند.

تنزلجایگاهدبیرخانهشورایعالیمناطقآزادوویژهاقتصادی
6( موضوع دیگر قانونی، معطوف به تحویل و تغییر جایگاه حاکمیتی 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از حوزه تحت نظر ریاست جمهور به 
محدوده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. قانونی که براساس تبصره 
ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه کشور در دوره دهم مجلس شورای 

اسالمی به تصویب و به اجرا درآمد. 
محمل نمایندگان آن دوره برای تصویب این تبصره، عدم امکان نظارت، 
پاسخگویی و طرح سوال از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و به تبع آن 
مناطق آزاد بود. ناگفته پیداست که طرح های تحقیق و تفحص به عنوان 
یکی از مهم ترین ابزار نظارتی و پایش عمل به قانون از سوی مجلس 
شورای اسالمی، ظرف دوره های گذشته در مناطق آزاد به اجرا درآمده 
است، در نتیجه تعامل دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد با مجلس، 
نقش محوری در اجرای تصمیم فوق از سوی نمایندگان دوره دهم را 

ایفا کرده است.
مهم ترین نقض غرض قانونی این طرح که متاسفانه ظرف سال های 
اجرای آن تالشی به منظور تغییر و یا حذف آن تبصره و یا طرح شکایت 
در دیوان عدالت اداری انجام نگردید، عدم تناسب جایگاه حاکمیتی و 
شأنیت حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد که وظیفه هماهنگی 
میان اعضای شورا که متشکل از رئیس شورا یعنی رئیس جمهور، معاونین 
و وزرای کابینه می باشد را با تنزیل جایگاه این دبیرخانه و جانمایی آن 
در یک وزارتخانه، مهم ترین چالش پیش روی حاکمیت و شرح وظایف 

این دبیرخانه است. 
با سایر  تعامل  منظور  به  دبیر  و حاکمیتی  واقع شخصیت حقوقی  در 
وزارتخانه ها و پیگیری امور، مورد اختالف قرار می گیرد! به طور مثال دبیر 
چگونه می تواند از وزارتخانه راه و شهرسازی، مسائل مناطق آزاد چابهار و 
انزلی در زمینه اتصال به شبکه ریلی را مورد پیگیری قرار دهد، در صورتی 

که خود زیرمجموعه وزارتخانه دیگر است؟!
مضاف بر این مباحث، از زمان تاسیس مناطق آزاد تاکنون، بخش های 
مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی گمرک، دارایی، بانک و 
بیمه به لطایف الحیل مختلف با تفسیر به رأی قوانین و ارجح شمردن 
قوانین و مقررات وزارتخانه  متبوع خود از سرزمین اصلی به مناطق آزاد، 
نقش بسزایی در عدم اجرای کامل مزایا و معافیت های قانونی به انجام 
رسانده اند و رویای تعامل بیشتر در سطح وزارتخانه و با یک وزیر خاص، 
که فرصتی جهت آشنایی بیشتر با ظرفیت ها و فرصت های همکاری 

است، در حد رویا باقی ماند.
بی تردید آنچه در اشارات قانونی فوق، اثرات منفی سهمگینی در حوزه 
جذب و به ویژه ماندگاری سرمایه گذار در مناطق آزاد به منصه ظهور 
رسانده، عدم اعتماد سرمایه گذاران به اصل قانون و نهاد مجری و ضامن 
قانون است؛ چراکه خروجی عملکرد دولت ها و حتی مجالس  اجرای 

مختلف در قبال بخش خصوصی بر اساس اصول اسالمی اوفو بالعهود، 
قابل جمع نیست.  موضوعی که در رفتار و حکومت نبوی و علوی، به تکثر 

در کتب روایی شیعه و سنی قابل استناد است. 
دولتمردان در دولت های مختلف و به تبع آنها و در رقابت با آنها نمایندگان 
مجلس، به تعهدات خود در قبال قانون که بر اساس آن به سرمایه گذار 
برای حضور در مناطق آزاد تعهد داده اند، متعهد نبوده و این یعنی تکثیر 
سلولی عدم اعتماد به قول و فعل قانون، نهاد مجری و یا ناظر بر قانون! 
موضوعی که اثرات مخرب آن را می توان در عملکرد مناطق آزاد در زمینه 

جذب سرمایه گذار داخلی و یا حتی خارجی آن را مشاهده کرد.

وضعموجودمناطقآزاد،بازتابی
ازوضعیتاقتصادیایرانظرفسهدههگذشته

مناطق آزاد و ویژه اقتصادي علی رغم بهره مندی از داراي قوانین و مقررات 
خاص خود، به دالیل متعدد جدا و فارغ از سیاست ها و منازعات سیاسی-

اقتصادی درون کشور نبوده و نیستند؛ این امر به واقعیت مدل حکومتی 
)متمرکز( و نظام برنامه ریزی و مدیریتی کشور بازمی گردد و این واقعیت که 
مناطق آزاد نه تنها بخش کوچکی از سرزمین ایران اسالمی )با همه توانمندی ها 
و چالش ها( به خود اختصاص داده، اما تابعی از فرآیندها و سیاست های داخلی 
و خارجی کشور می باشند. البته در این میان مدل ایجاد و سیاستگذاری حاکم 
بر مناطق آزاد ظرف سه دهه گذشته نقش محوری در وضعیت پیش روی 
داشته که مهم ترین وجه تمایز آن با سایر الگوهای موفق جهانی، شناخت 
غلط و مبتنی بر تصور و ذهنیت از نقش مناطق آزاد در فرآیندهای توسعه ای 
و منطقه گرایی کشور بوده که براساس آن مناطق آزاد بسامد باورهای فکری 
فلسفه ای عملیاتی شده پذیرفتن حقانیت نظام روابط حاکم بر اکوسیستم کسب 
و کار داخلی و ارتباطات آن با فضاهای منطقه ای و فرامنطقه ای بنا نهاد شده، 
الگویی که علی رغم اظهار نظرهای مخالفین اقتصاد بازار، به کرات در سنت 

نبوی و علوی قابل استناد است.
شاخص های  بررسی  از  باید  آزاد،  مناطق  فعلی  وضعیت  بررسی  در 
اقتصادی کشورمان ظرف سه دهه اخیر آغاز کرد و از یاد نبرد که مناطق 
آزاد بخشی از نظام برنامه ریزی توسعه ای کشور بوده که در قالب برنامه 
اول توسعه متولد شده و در همه شش برنامه توسعه بخشی و موادی از 
آن به صورت خاص مختص به حوزه کاری، بازتعریف شرح وظایف و 

انتظارات کاردی از آنها بوده است. 
به عبارت دیگر، در حالی که اجرای برنامه های پنج ساله کشور از تصویب 
تا اجرا فاصله داشته و تحقق کمتر از پنجاه درصد را در کارنامه خود دارد 
)به دالیل متعدد ضعف مفرط مدیریتی، فاصله میان ظرفیت موجود و 
متغیرهای موثر برتحقق اهداف برنامه، تغییر سیاست های اقتصادی با 
تغییر دولت و مجلس و در نهایت عامل تحریم های بین المللی و سیاست 
خارجی(، مناطق آزادی که از اجرای قانون تا نهاد مجری و نهادهای 
متعهد به اجرای قانون، مسیری به جز اجرای مزایا و معافیت های قانونی 
را در کنار وارد کردن اتهام و شبهه علیه کارکرد و حتی موجودیت مناطق 
آزاد در دستورکار قرار داده اند؛ چگونه این مناطق انتظارات اجرا نشده در 
فضای کسب و کار دارای زیرساخت و همراهی گروه های سیاسی و 

طیف های مدیریتی کشور در محدوده خود برآورده نمایند؟
مناطق  عملکرد  به  انتقاد  محورهای  مهم ترین  از  یکی  میان  این  در 
آزاد، تبدیل شدن این مناطق به سکوهای واردات کشور است؛ طرفه 
اینکه عزیزان متوجه این امر نیستند که به جز منطقه آزاد ارس که از 
فرصت های ارتباطی محدودتری در حوزه قفقاز جنوبی بهره مند است 
)به دلیل منازعات نظامی سه دهه گذشته(؛ منطقه آزاد ماکو دارای مرز 
بازرگان به عنوان مهم ترین مسیر ترانزیتی کاال میان ایران و ترکیه )اروپا(؛ 
منطقه آزاد انزلی دارای معروف ترین و قدیمی ترین بندر ایران در دریای 
خزر )و تا مدت ها سومین بندر وارداتی ایران(؛ منطقه آزاد اروند دارای بندر 
خرمشهر؛ منطقه آزاد چابهار دارای تنها بندر اقیانوسی ایران؛ و مناطق آزاد 
کیش و قشم نیز عالوه بر جزایری که دارای ارتباطات سنتی با کشورهای 
حوزه جنوبی خلیج فارس بوده و در عین حال دارای بندر می باشند و در 
عین حال به دلیل اجرای دو نوع قانون گمرکی مناطق آزاد و سرزمین 
اصلی در مبادی ورودی این مناطق، منجر به هم پوشانی زیاد در آمار 
واردات گمرکی از مسیر مناطق آزاد به داخل این مناطق و سرزمین اصلی 
شده و امکان غلط بودن آمارهای واردات به این مناطق را نیز به همراه 
دارد. در نتیجه همه کاالهای وارداتی از طریق مبادی گمرکی مناطق آزاد 
نبوده و ثانیا به عنوان کاالی سرمایه ای و یا مواد اولیه در این مناطق مورد 

استفاده قرار نگرفته و در سطح کشور مورد بهره برداری قرار می گیرند.
 از سوی دیگر، در شرایطي که هیچ گونه محدودیتي براي واردات کاال از 
سایر نقاط کشور به سرزمین اصلي وجود ندارد، تلقي مبادي وارداتي به 
مناطق آزاد در شرایطي که حدود 3میلیارد دالر بعد از پرداخت حقوق و 
عوارض گمرکي از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلي وارد مي شود و 
سهم کاالهای همراه مسافر نیز از نیم میلیارد دالر تجاوز نمی کند، به دور 

از واقع بوده و غیرقابل استناد است.
درخصوص شاخص های توسعه و رشد اقتصادی کشور می توان به آمارهای 
موجود صادر شده از سوی نهادهای رسمی دولتی، مجلس، مراکز پژوهشی 
داخلی و خارجی استناد کرد که براساس آن رشد اقتصادی و سایر شاخص های 
عملکردی اقتصاد ایران از وضعیت مطلوبی در قیاس با سایر کشورها، به ویژه 
کشورهای منطقه، برخوردار نبوده و وضعیت ناپایدار و شیب رشد ضعیف و حتی 
منفی را طی سه دهه گذشته پشت سرگذاشته است؛ موضوعی که ناشی از 
عدم تحقق قوانین و برنامه های توسعه ای به دلیل عدم اجرا از سوی دولت ها، 
مداخله مجلس در مسیر انشاء و نحوه اجرای قانون و بسته پیشنهادی اقتصادی 
کشور، مدیریت ضعیف و ناکارآمد و تحریم های بین المللی شده امریکا می باشد. 
در واقع مثال وضع موجود اقتصادی کشور، بیانگر افرادی است که جهت 
عبور از جنگلی بزرگ بدون نقشه راه و افق دید مشخص و واضح، که 
ناشی از باور به طی سریع و ایمن این مسیر است، به دنبال عبور از جنگل 
مورد بحث با تکیه بر راهبرد عالمتگذاری بر هر درخت می شویم و این 
یعنی سردرگمی، یعنی درگیر شدن با این سوال، که چرا آن درخت، این 

درخت را عالمت بزنیم!؟

فرصتهاومزیتهایمناطقآزادایرانبرایکشورمان
مناطق آزاد یکی از نمادها و محورهای جهانی شدن در قالب جهانی شدن 
اقتصاد قلمداد می شوند، که براساس این الگو، تولید و فرآوری کاال و یک 
محصول نهایی در سطح چند کشور انجام شده و مونتاژ نهایی در یک 

کشور )معموال منطقه آزاد( صورت می گیرد. 
به این فرصت، انتقال و مبادله تکنولوژی و همکاری فنی که به یک 
فعالیت  از  ناشی  دیگر  محصول جدید ختم می شود، می توان فرصت 
مناطق آزاد را برشمرد؛ یعنی تبدیل شدن به مرکز مبادله کاالیی میان چند 
کشور همسایه؛ موضوعی که به همراه خود گسترش صنعت گردشگری 

را نیز به همراه خواهد داشت. 
تمام این فرآیندها به همکاری اقتصادی، گسترش همکاری های منطقه ای و 
گسترش صلح منطقه ای و جهانی کمک می کند و در این میان مناطق آزاد 
یکی از زیرساخت ها و مبانی تشکیل بلوک های سیاسی-اقتصادی مشترک 
میان کشورهایی که در قرابت جغرافیایی با یکدیگر قرار دارند، به ایفای نقش 
پرداخته و می پردازند؛ چراکه در الگوهای جدید بهره برداری از فرآیندهای 
جهانی شدن )در ابعاد مختلف آن( کشورها در مقابل این فرآیند مجبور و ملزم 
به تشکیل بلوک های اقتصادی هم رأی بوده که براساس منافع اقتصادی و 
نه صرفا سیاسی شکل می گیرد؛ مسیری که از رهگذار همکاری مشترک در 
مناطق آزاد بازتولید می شود. فرصت و توانمندی که در تمام مناطق آزاد ایران 
قابل احصاء و تحقق برای منافع ملی کشورمان در سطح منطقه و معادالت 
فرامنطقه ای ایران در قبال تحریم ها و تحدیدات امریکا علی اقتصاد کشورمان 

قابل دستیابی ارزیابی می شود.
در معدود بررسی پژوهش محور صورت گرفته درخصوص عملکرد مناطق 
آزاد ایران، عوامل کلیدي موفقیت مزایا و معافیت های قانونی و کاهش 
بوروکراسی اداری اعمال شده در این مناطق منوط ثبات سیاسي، تعهد 
به اقتصاد آزاد، موقعیت استراتژیک، در دسترس بودن نیروي کار ارزان، 

زیرساخت هاي مناسب است.
بر این اساس، فرصت هایی که در مناطق آزاد و از مناطق مزبور برای 
ترانزیت، تولید و صادرات، تجارت، گردشگری، همکاری های منطقه ای، 
امنیت ملی، تبدیل شدن به مرکز مبادالت تجاری منطقه و تبدیل شدن 
به عامل پیشران توسعه قابل احصاء می باشد )در صورت اجرای کامل 
مزایا و معافیت ها و همکاری نهادهای عضو شورای عالی مناطق آزاد و 

نظارت همراهانه نمایندگان مجلس( از قرار ذیل عنوان می شود:
برای  تعهد  ایجاد  و  کشور  به  ورودی  کاالهای  کردن  شناسه دار   )1
شرکت هایی که محصوالت تولیدی آنها در بازار ایران مصرف می شود. 
این مهم از طریق ملزم کردن شرکت های متقاضی به ورود به بازار ایران 
به ثبت شرکت خود در مناطق آزاد به دست آمد؛ واقعیتی که با جستجو 
در ادارات ثبت شرکت های مناطق آزاد نسل اول )کیش، قشم و چابهار( 

قابل جستجو می باشد. 
این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که ظرف زمانی و مکانی 
سال های منتهی به 72 را مورد مداقه قرار دهیم؛ دورانی که به دلیل 
شرایط خاص بعد از انقالب که منجر به خروج شرکت های خارجی از 
کشور شد، مشکالت ناشی از تحریم و فضای حاکم بر روابط خارجی 
کشورمان که برآمده از اقتضائات جنگی بود، اغلب کاالها به صورت 
قاچاق وارد کشور شده و مصرف کننده ایرانی در قبال تعمیر و تامین 
قطعات و خدمات پس از خرید از سوی شرکت تولیدکننده محصول، 

دارای حق و حقوقی نبود.
2( در آن مقطع زمانی، کشور نیازمند جذب سرمایه گذار خارجی بود و 
بر همین اساس الگوی قریب به ذهن و عین دولتمردان، مدلی بود که 
دنگ شیائوپنگ از دهه هشتاد میالدی در چین به اجرا گذاشته بود؛ 
استفاده از فرصت چینی های مهاجرت کرده ای که در کشورهای دیگر 
توانمندی  از  بهره گیری  اساس  این  بر  آمده اند.  نائل  موفقیت هایی  به 
سرمایه گذاران داخلی و به ویژه ایرانیان مهاجر برای حضور در ایران به 
منظور ایجاد زیرساخت های توسعه در مناطق کم بهره از منافع توسعه 
ملی به نسبت به سایر نقاط کشور و جذب سرمایه، تکنولوژی و طرح های 
سرمایه گذاری خارجی، مقدمه ای برای جذب سرمایه گذاران خارجی و 
شرکت های بین المللی جهت گذار از دوران سازندگی ارزیابی می شد؛ 
چراکه دولت و مجلس در آن دوران به دنبال تبدیل شدن نظام جمهوری 
اسالمی به الگویی از توسعه در سطح جهان اسالم و برای کشورهای در 
حال توسعه بود. )نمونه این را می توان در جذب سرمایه گذار هتل داریوش 

کیش مشاهده کرد(
3( تسهیل واردات و مبادله کاال درون کشور و به منظور ترانزیت از کشور، 
مهم ترین کارکرد مناطق آزاد است. عنوان حقوقی این مناطق؛ مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی است، یعنی نمایندگان مجلس و دولتمردان در آن 
مقطع باور داشتند، تجارت عامل ایجاد کننده و حتی پیشران صنعت بوده 
و در بررسی الگویی مانند ایران، به دلیل ضعف های ساختاری برجای 
مانده از گذشته، فرهنگ سنتی نظام تجاری )چه در قالب روابط سنتی 
بازار و چه قانون( مجالی برای بهره گیری از فرصت های ژئواستراتژیک 
و ژئواکونومیک کشورمان در هارت لند جهان و در شاهراه ارتباطی سه 
قاره آسیا، اروپا و حتی افریقا وجود ندارد؛ موضوعی که به دلیل مزایا و 

معافیت های قانونی در مناطق آزاد قابل تحقق می باشد.
4( در مدل توسعه کشور، ساکنین مناطق آزاد از کم برخوردارترین نقاط 
این  به طوری که  بوده اند،  توسعه ای  امکانات  و  زیرساخت ها  از  ایران 
مناطق در شاخص های توسعه ای، محروم قلمداد می شده و حتی هنوز 
در برخی مولفه ها نیز در دسته بندی کمتر توسعه یافته قرار می گیرند. 

این امر زمانی اهمیت مضاعفی پیدا می کنند که ایرانیان این سامان به 
دلیل دارا بودن قومیت ها و فرهنگ مشترک با کشورهای حاشیه جنوبی 
خلیج فارس و جنوب شرقی ایران، در مقایسه وضعیت و موقعیت خود، 
محرومیت نسبی خویش در قیاس با سایر نقاط کشور را مالک جایگاه 

خود قرار می دهند.
در عین حال فضای رسانه ای و تبلیغاتی تشدید کننده این ذهنیت، به 
تقویت تمایالت و عالیق گریز از مرکز و جستجوی رویاهای خود در 
آن سوی کشور منجر می شود. در نتیجه یکی از فرصت های مناطق 
آزاد در حوزه امنیت ملی، پدافند غیرعامل و تقویت ملی گرایی ایرانی در 

قومیت های مختلف ایران عزیز ما می  باشد.
5( مدل مدیریتی و حکومتداری ساری و جاری در کشورمان به صورت 
متمرکز بوده و همه امور از سمت تهران و پایتخت کشور تعیین و تکلیف 
می شود. موضوعی که خالف جهت انقالب اسالمی، قانون اساسی و 
تفویض اختیار مردم به مردم است. مسئله ای که به ساختار بوروکراسی 
اداری باز می گردد. این در حالی است که مناطق آزاد در قالب مواد مختلف 
قانونی خود از قابلیت مدیریت خودگردان بر محدوده خود برخودار بوده اند؛ 
فرصتی که منافع ناشی از این الگوی مدیریتی در سطح جامعه و استان 
های مختلف کشور می تواند الگوی موفق از همبستگی ملی در جامعه ای 

پویا از منظر اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را به نمایش گذارد.
که  در کشورمان  موجود  رویه  برخالف  آمایش سرزمینی  منظر  از   )6
طرح های سرمایه گذاری و تولیدی در دورترین فاصله ممکن از سواحل و 
بنادر ایران به اجرا درآمده است، در نتیجه شاهد افزایش هزینه تولید، به 
عنوان یکی از مهم ترین عوامل کاهش قدرت رقابت کاالهای ایرانی در 

بازارهای رقیب را پدید آورده است. 
نکته حائز اهمیت در مدل تولید کاال در مناطق آزاد ایران، فاصله بنادر 
از  اولیه و صدور کاالی فرآوری شده است که  و مبادی ورودی مواد 
2۰کیلومتر تجاوز نمی کند. فرصت و مزیتی که در کنار مزایا و معافیت های 
قانونی و قرار گرفتن در نقاطی که امکان صدور کاالها به کشورهای 
همسایه را فراهم می آورد، امکان سرمایه گذاری سودآور با ضریب اشتغال 
ماندگار در طرح هایی که قابلیت صادرات به بازارهای کشورهای همسایه 

برخوردارند را در این نقاط از کشورمان را به وجود می آورد.
7( یکی از نقاط ضعف در مباحث مترتب بر آمایش سرزمینی در ایران )در طول 
سده های اخیر( عدم توجه به شاخص ها، مولفه ها و بهره برداری از مزیت ها 
و فرصت های توسعه دریامحور است. از مجموع 57۰۰کیلومتر مرزهای 
بین المللی ایران، قریب 3۰۰۰کیلومتر سواحل دریایی است. در این میان مزیت 
بی نظیر ایران در مقایسه با دیگر کشورها، یعنی قرار داشتن دو دریا در شمال و 
جنوب کشور )به عبارتی ایران بین دو دریا قرار دارد(، امکان گسترده ارتباطی را 

نصیب ایران می کند، بی راه نیست که ایران تحریم پذیر نیست!
واقعیتی که جای تاسف دارد، در مدار توسعه نبودن سواحل شمالی و 
جنوبی کشور است؛ یعنی اگر تفرجگاه بودن شمال و وجود ذخایر غنی 
نفت و گاز در جنوب را از دیگر مناطق کشور جدا کنیم، در مقایسه تمامی 
شاخص های توسعه ای این مناطق از نقاط جغرافیایی کمتر توسعه ای 
بوده و مدل توسعه ای موجود نیز بر بهره گیری حداکثری از فرصت های 

مراوداتی دریا قرار نگرفته است.
بر این اساس، از مجموع هفت منطقه موجود، فقط ارس و ماکو در ساحل 
دریا قرار ندارند؛ یعنی به تمامی مباحث پیش گفته، مزیت قرار گرفتن در 

مسیر تجاری دریا را باید اضافه کرد.
۸( تقارن مناطق آزاد با فرصت های ترانزیتی بین المللی عبوری از کشور، 
مزیت دیگری است که به عامل پیشران و مزیت مضاعف برای جذب 
کاالهای ترانزیتی عبوری آسیا و اروپا از مسیر کشورمان به دلیل قرار 
گرفتن تمامی مناطق آزاد )با درجه اولویت متفاوت( در مسیرهای ترانزیتی 
است. نیاز به توضیح نیست که کریدور شمال-جنوب، مسیر کریدوری 
جدید میان ایران و چین، و فرصت های کریدوری که می توان مابین هند 
و ترکیه، کشورهای شرق و غرب آسیا از طریق مناطق آزاد ایجاد کرد، در 

افق پیش روی ترانزیتی کشورمان، امری قابل توجه است. 
توجه داشته باشیم که از قبل فرصت های برشمرده می توان موفق به 
از میان بردن حلقه های تحریمی علیه کشورمان،  ارزی،  ایجاد درآمد 
اشتغال بیشتر، امکان جذب کاالهای ترانزیتی به منظور تولید در مناطق 
آزاد و سرزمین اصلی و صدور کاال که به همراه خود درآمد ارزی مضاعف 

را نصیب کشور می کند؛ شد.
9( مناطق آزاد الگویی برای همکاری های منطقه ای با کشورهای منطقه 
است. به نقاط جغرافیایی که مناطق آزاد کشورمان قرار گرفته اند توجه 
ایجاد شرکت های  برای  به مرکزی  اروند می تواند  مثال  باشید؛  داشته 
مشترک ایرانی، عراقی و کویتی باشد. این امر زمانی اهمیت بیشتری 
پیدا می کند که بدانیم؛ باثبات ترین و باارزش ترین ارز خارجی جهان، دینار 

کویت است و در این کشور، ایرانی های زیادی زندگی می کنند.
در عین حال یکی از مهم ترین مشکالت کشورمان در زمینه برقراری 
روابط با کشورهای منطقه، به پروژه ایران هراسی امریکا و هم پیمانان 
آزاد، می توان  از رهگذر مناطق  بازمی گردد. حال  آن کشور در منطقه 
سیاست های  نزدیک  تجربه  و  منطقه ای  همکاری  جدید  فرصت های 
قابل  باالدستی  اسناد  و  خارجی  سیاست  قالب  در  که  ایران  راهبردی 
استناد است، فراهم گردد؛ بستری که برای سیاست خارجی و صدور 
کاالهای تولیدی مشترک بین چند کشور همسایه در منطقه می تواند 
شود.  منجر  اسالمی  جمهوری  محور  حول  منطقه ای  بلوک سازی  به 
موضوعی که در اسنادی چون ایران 14۰4 و تبدیل شدن ایران به ام القراء 
جهان اسالم و مدل مناسبی برای توسعه براساس نظریات حکومتی 

اسالمی قابل مشاهده می باشد.
1۰( ظرفیت مناطق آزاد برای پایش و بررسی صحت و سقم طرح های 
سرمایه گذاری خارجی و الگوهای مدیریتی دیگر مزیت مناطق آزاد در 
سطح کشور است که آنها را قادر می سازد به پایلوتی برای موارد فوق 
تبدیل کرده و از هدر رفت سرمایه و اعتماد عمومی و آسیب های مختلف 

به بخش بیشتری از کشور جلوگیری به عمل آورد.

برایایرانقرنپانزدهم
ازنتایجعملکردقرنچهاردهمچهبایدکرد؟

بر این اساس و به منظور ادای تکلیف و دین به شهدای ایران عزیز از 
دوران مشروطیت تا پیروزی انقالب اسالمی و تا عصر شهدای مدافع 
حرم؛ موارد ذیل جهت بهره برداری نمایندگان محترم مجلس شورای 
محترم  دبیرخانه  پژوهش ها،  مرکز  عزیز  کارکنان  و  مدیران  اسالمی، 
شواریعالی مناطق آزاد و مدیران سازمان های مناطق و به ویژه ولی نعمتان 

مناطق آزاد یعنی بخش خصوصی تقدیم حضور می شود:
تمام مناطق آزاد تجاري- صنعتي موفق زماني به موفقیت رسیده اند 

که اقتصاد این کشورها از مناطق آزاد به عنوان یک پایلوت یا مرحله 
اولیه جهت تجارت هدفمند در اقتصاد جهاني استفاده کرده اند. یعني 
در  هدفمند  تجارت  راستاي  در  کشورها  این  توسعه  استراتژي  ابتدا 
اصلي  سرزمین  اینکه  دلیل  به  سپس  شده،  تدوین  جهاني  اقتصاد 
و  طراحي  مناطقي  نداشته،  را  استراتژي  این  کردن  پیاده  آمادگي 
موانع  کمترین  با  آزاد  تجارت  مقررات  و  قوانین  تا  شده اند  تاسیس 
اداري و بیشترین تسهیالت و امتیازات براي سرمایه گذاري خارجي 
در آنجا اجرا شود. وقتي نتیجه این سیاست ها در منطقه آزاد تجربه 
به  را  آزاد  مناطق  در  قوانین عملي شده  این  مرحله  به  مرحله  شد، 

سرزمین اصلي تعمیم مي دهند.
1( در معدود مقاالت علمی موجود در سطح کشور یک نکته مشهود 
می باشد: کمبود، نبود و به ویژه وجود آمارهای متفاوت از عملکرد مناطق 
آزاد در دوره های زمانی و در شاخص های مختلف است. موضوعی که در 
این میان پژوهشگران بر آن تاکید دارند، این واقعیت است که یکي از 
مهم ترین نقاط ضعف این مناطق، عدم ارائه گزارش هاي دقیق از عملکرد 
مناطق و در نتیجه عدم ارزیابي و آسیب شناسي آن به منظور شناسایي 

مشکالت و رفع آنها جهت بهبود روندهاي گذشته است. 
در نتیجه ابتدا به ساکن باید مسئولیت وضع موجود از سوی مدیران عالی 
رتبه دبیرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد پذیرفته شود و براساس آن 
آمارهای دقیق و مبتنی بر واقعیت که دارای تحلیل کارشناسی از دالیل 
موفقیت و یا عدم حصول به نتیجه می باشند، از سوی این نهادها به افکار 

عمومی، مسئولین و نهادهای علمی کشور ارائه شود.
2( مناطق آزاد از مدل و نهاد تحقیقاتی برای بررسی فرصت ها و چالش های 
خود در طول سه دهه گذشته محروم بوده و می باشند. یعنی در فراسوی 
تحقیقات متنوع موجود، مرکز تجمع و هدفمندی الگوهای تحقیقاتی در 
حوزه های مختلف کارکردی و کارویژه های مناطق آزاد در سطح کشور موجود 
نبوده و الزامی حیاتی است. چرا؟ چون هنوز نمی دانیم مناطق آزاد چیست؟ و 

چگونه و در چه مسیری می توان از آن استفاده کرد؟ 
3( اجرای قانون از سوی تمام اعضای شورای عالی مناطق آزاد، امری 
که به تعهد دولت و شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی 
مناطق آزاد در قبال تعهد به اجرای قانون اساسی و نمایندگان مجلس به 
عنوان قوه نظارتی بر حسن اجرای قانون و نمایندگان مردم باز می گردد. 
مثال معرف وضع حال مناطق آزاد در قبال عدم اجرای قانون از سوی 
مجری و متعهدین را باید به تالش برای هل دادن ماشینی برشمرد که 
بنزین و یا برق الزم در باطری خود برای حرکت نداشته و با هل دادن 

ظرف سه دهه گذشته حرکت می کند.
4( عدم تعمیم آیین نامه ها، قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق 
آزاد در حوزه های گمرکی، بانکداری، بیمه ای، مالیات و دارایی و ارزش 
افزوده. موضوعی که تعهد دولت برای اجرا و مجلس برای نظارت و 
مناطق آزاد برای پیگیری از همه مبادی من جمله دیوان عدالت اداری 

را حائز اهمیت می کند.
5( تغییر جایگاه حاکمیتی دبیرخانه از وزارت اقتصاد به حوزه معاونت اول 
رئیس جمهور با نهادی چابک که به جای مدیریت بر مناطق براساس 
الگوی ادارات کل تابعه خود، به نهادی هماهنگ کننده و پیگیر رفع 
مشکالت اجرای قانون از سوی اعضای شورا تغییر جایگاه پیدا می کند. 
در نتیجه ابتدا باید تبصره ماده 23 قانون بودجه سال 96 ملغی شده و در 
ادامه در قالب الیحه ای جدید، مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی به حوزه 

شرح وظایف معاون اول رئیس جمهور ارتقاء یابد.
6( در حوزه کاری و ارتباطی و به تبع آن نظارتی مجلس بر عملکرد مناطق 
آزاد، این مناطق از حوزه اختصاصی کمیسیون اقتصادی باید خارج شوند؛ 
چراکه مناطق آزاد از صنعت، تا گردشگری، از سیاست خارجی تا امنیت 
ملی، از حوزه های اجتماعی تا نظام برنامه ای و بودجه ای کشور را در مدل 
کوچک مدیریتی خود به کار می گیرند. در نتیجه محدود کردن حوزه ارتباطی 
با کمیسیون اقتصادی، در واقع به عدم استفاده از ظرفیت های مجلس در 
حوزه های دیگر کاری مناطق آزاد منجر می شود. مدیران مناطق آزاد باید توجه 
داشته باشند که باید از همه توان مجلس در مسیر اجرای قانون و دستیابی به 

اهداف مناطق بهره گیرند، نه از یک کمیسیون خاص.
7( ایجاد شهرک های تخصصی و اختصاصی کشورهای منطقه )مثال در ماکو 
و چابهار مابین هند و ترکیه، از طریق ایجاد شرکت های مشترک ایرانی، ترکی 
و هندی( که الگوی عملیاتی راهبرد رهبری در منشور اقتصاد مقاومتی را به 
اجرا درمی آید؛ چراکه در دوران جهانی شدن اقتصاد و تبدیل شدن بلوک های 
اقتصادی و جغرافیایی به مدلی برای بهره برداری از فرآیندها و روندهای جهانی 
شدن می توان با تعامل با اقتصادهای منطقه ای در عرصه جهاني، با در نظر 

گرفتن منافع اقتصاد ملي یک اقتصاد پویا و با فناوري مدرن داشت.
۸( تعامل میان مناطق آزاد و وزارت امور خارجه از طریق برگزاری جلسات 
کاری، در سطح معاونت اقتصادی آن وزارتخانه و با سفرای ایران، به حدی 
که این مناطق در بسته های اطالع رسانی و سرمایه گذاری سفارتخانه های 
جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه و جهان در اولویت قرار گرفته و 
سفیر و رایزن اقتصادی با اشراف و تعهد کامل نسبت به معرفی فرصت ها 

و جذب سرمایه گذار اقدام نماید.
با  اقتصادی  مشترک  کمیسیون های  در  آزاد  مناطق  میز  ایجاد   )9

کشورهای مختلف.
همسایه،  کشورهای  با  ترجیحی  تجارت  قراردادهای  انعقاد   )1۰
اتحادیه های منطقه ای که کشورمان عضو آن بوده و کشورهایی که 
در مسیرهای ترانزیت بین المللی با آنها دارای منافع مشترک می باشیم. 
این فرصت به مزیتی برای افزایش دسترسی ارزان تر کاالهای ایرانی به 

بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای منجر می شود.
11( بهره گیری دبیرخانه و سازمان های عامل مناطق آزاد از ظرفیت ها و 
توانمندی های بخش خصوصی در معادالت و مراودات میان نهادی خود 
که به ابزاری برای چانه زنی، صدق مدعای حضور سرمایه گذار واقعی و 
ارتباط میان نهادی با بخش خصوصی سرمایه گذار در حوزه های تولیدی، 

بازرگانی، خدماتی و گردشگری در مناطق آزاد منجر می شود.
12( ایجاد ارتباط نهادینه شده و هدفمند میان بخش خصوصی مناطق 
آزاد، میان نهادهای بخش خصوصی مناطق و نهادهای ملی )اتاق های 
بازرگانی و انجمن های صنفی( و نهادهای بین المللی بخش خصوصی 
به تقویت این نهادها در عرصه ملی و منطقه ای کمک شایان توجهی 
نموده و برای دیپلماسی غیررسمی و مردم نهاد کشورمان، فرصت ها و 

مزیت های جدید را خلق می کند.
اقتصاد  کلی  سیاست های  همچون  فرادستی  قوانین  به  تمسک   )13
کشور  توسعه  دائمی  اسناد  اساسی،  قانون  اصل 44  اجرای  مقاومتی، 
می تواند در مسیر اجرای قانون، در میز مذاکره و در عرصه چالش با 
دیگران به نفع مدیران دولتی و فعالین بخش خصوصی مناطق آزاد، 

کارکرد مثبتی داشته باشد.
14( ارتقاء کیفیت نیروی انسانی، توان مدیریتی مناطق آزاد، که خود یکی 
از پاشنه های آشیل در دستیابی به اهداف مناطق آزاد ارزیابی می شوند. 
این امر را می توان از مامور بودن، غیرمتخصص بودن، دارای ذهنیت و 
تجربه در سطح ادارات یک شهرستان )بدون فرصت های سرمایه گذاری و 
ارتباطی بین المللی( بودن، وابستگی به جناح های سیاسی غالب و پیروز در 
انتنخابات بودن، غیربومی بودن و مهم تر اینکه، عدم وجود نگاه خدمتگذار 
و اجرای تعهد ملی خود نسبت نگاهداشت سرمایه گذاران در میان پرسنل 
و مدیران مناطق آزاد در گذر سه دهه گذشته مشاهده کرد. گرچه این 
ضعف منافاتی با خدمات بدنه اصلی مدیریتی و نیروی انسانی مشغول به 
خدمت در این مناطق نمی باشد، افرادی که در کنار سرمایه گذاران در گذر 

زمان، اندک موفقیت های کنونی را خلق کرده و نگاه داشتند.
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استمرار انگاره های ذهنیت مبنا در شمایل بررسی کارشناسی عملکرد مناطق آزاد
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پررنگ شان  نقش  وجود  با  کشور  آزاد  مناطق  سال ها  این  در 
و  قوانین  تغییر  دستخوش  اما  اقتصادی ،  توسعه  بحث  در 
از  گرفتند.  قرار  تصمیم گیری های عجیب  از  ناشی  نامالیماتی 
تناقض های  تا  گرفته  آزاد  مناطق  به  واردات  محدودیت های 
قانونی در تصمیم گیری های مسئوالن که البته ریشه تمامی این 
اقدامات که با عنوان مصلحت اندیشی گرفته می شود ، اطالعات 
و آمار غلطی است که در نهایت باعث چالش فعالین اقتصادی و 

ضرر و زیان مادی و معنوی سرمایه گذاران می شود. 
به  نسبت  هم  سبزی  چراغ  دهم  مجلس  سال ها  این  در  البته 
مناطق نشان داد و به الیحه افزایش مناطق آزاد رای مثبت داد، 
آنچه  اما  است،  نامعلوم  این طرح همچنان  چند سرنوشت  هر 
دولت  خواسته  با  دهم  مجلس  یکدست  رویکرد  است  مشهود 
این  براساس  است .  بوده  آزاد  مناطق  افزایش  با  موافقت  یعنی 
رویکرد، عملکرد هیچ یک از مناطق را نباید به منطقه ای دیگر 
نسبت داد؛ ضمن اینکه منطبق با این نگاه، توسعه منطقه آزاد 
با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی می تواند در شرایط تحریم، 

راهی برای برون رفت از وضع کنونی اقتصاد کشور باشد. 
الزم به یادآوری است که مجلس دهم صرفا به این مصوبه اکتفا 
نکرد، بلکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار داد تا بتواند ابزار نظارتی خود 
را بیش از پیش پررنگ کند. این در حالی است که طبق برخی 
گفته ها، این تفویض اختیار موجب تضعیف جایگاه مدیران در 

مناطق آزاد و نبود استقالل مالی و اداری شده است.
کمتر از یک سال است که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرده 
و قطعا تصمیم گیری های آنان در رابطه با عملکرد مناطق آزاد 
و بهبود شرایط سرمایه گذاری می تواند موثر باشد، اما ظاهرا این 
نظارت  بهانه  به  آزاد  مناطق  محدودیت  دنبال  به  هم  مجلس 
بیشتر بر عملکردشان است . با این وجود نمایندگانی هستند که 
موافق وجود مناطق آزاد در کشور هستند و حتی عملکردشان 
را مثبت قلمداد می کنند، اما در عین حال از طرح هایی همچون 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  چگونگی  اداره  قانون  اصالح 

حمایت می کنند و آن را به نفع سرمایه گذاران می دانند. 
این موضوع در حالی است که در مفاد این طرح محدودیت هایی 
برای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد موجود و مناطقی که شاید 
غالمرضا  است.  شده  گرفته  نظر  در  شوند،  تاسیس  آینده  در 
مرحبا، نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، تحصیلکرده علوم اقتصاد و بازاریابی یکی از 
شرایط  بهبود  الزمه  را  آزاد  مناطق  که  است  نمایندگانی  این 
اقتصادی کشور می داند؛ او نسبت به طرح افزایش مناطق آزاد 
جدید خوش بین است و معتقد است هر جا که قابلیت و شرایط 
مناسبی باشد، مناطق آزاد می تواند در آنجا تاسیس شوند و به 

اقتصاد کشور در شرایط تحریم کمک کنند.
اقتصادی  کمیسیون  عضو  این  با  را  ما  گفت وگوی  ادامه  در 

مجلس شورای اسالمی می خوانید.

  ارزیابی شما نسبت به عملکرد مناطق آزاد طی 
سال های گذشته چیست؟

به  که  هستند  راهکارهایی  بهترین  از  یکی  اساسا  آزاد  مناطق 
عنوان یک محل تنفس برای اقتصاد در نظر گرفته می شوند . 
خیلی از کشورهای دنیا حتی با وجود اقتصادهای کامال آزادی 
نمونه های  اتفاقا  و  می کنند  استفاده  آزاد  مناطق  از  دارند  که 
بسیار موفقی در دنیا درخصوص مناطق آزاد داریم. ضمن اینکه 
تعداد مناطق آزادشان نیز از ما بیشتر و در عین حال موفق هم 
بوده اند. من فکر می کنم مناطق آزاد می توانستند در اقتصاد ما 
ورود  و  تبادل  سرمایه گذاری ،  برای  مناسب  بسیار  محل  یک 
تکنولوژی به کشور باشند و البته این رسالتشان را تا حدودی 

هم انجام داده اند.
بدهم،  نمره  آزاد  مناطق  به  بخواهم  کلی  جمع بندی  در  اگر 
با آن  آزاد  اما واضح است که مناطق  قبولی می دهم؛  نمره ای 

چیزی که انتظار داشته ایم که باشند، فاصله دارند.

  دلیل عدم برآورده شدن انتظاراتمان درخصوص 
مناطق آزاد چیست؟

شاید یکی از دالیلی که ما در مناطق آزاد به هدف بسیار خوبی 
به  را  آزاد  مناطق  جادهی  که  بود  این  نرسیده ایم،  داشتیم  که 
مناسب،   جادهی  عدم  همین  خاطر  به  و  ندادیم  انجام  خوبی 
و  ارز  ورود  و  قاچاق  برای  پایگاهی  آزاد  مناطق  از  بعضی 
محصوالت مصرفی خانگی لوکس از دیگر کشورها شدند؛ اما 
با کمی نظارت و مدیریت می شود این مسئله را نیز حل کرد 
و  خارجی   سرمایه گذاری  جلب  برای  پایگاهی  آزاد  مناطق  تا 
و  تکنولوژی  انتقال  این  با  تا  باشد  روز  به  و  جدید  تکنولوژی 
به سرزمین  از سرمایه گذاری ها  تولید شده حاصل  محصوالت 
اصلی و همین طور صادرات آنها برای کشور ارزآوری حاصل 

شود. 
را  آزاد  مناطق  مدام  برخی  که  هستم  این  مخالف  بسیار  من 
سرکوب می کنند و معتقد هستند که مناطق آزاد موفق نیست 
و یا اظهار می کنند که بایستی محدود باشد؛ ولی خب در عین 
حال تخلفاتی در مناطق آزاد طی این سال ها صورت گرفته و 
مشکالتی وجود دارد، همه هم این را قبول داریم؛ اما راه آنها 
زیرسوال بردن و حذف، یک راه حل مناسب اقتصادی نیست؛ 
بلکه راه حل افزایش نظارت و بهبود و اجرای یک برنامه ریزی 
درست است. باید نوع مدیریت ها و برنامه ریزی را اصالح کنیم 

را  کنترل ها  باید  دهیم؛  افزایش  را  نظارت ها  حال  عین  در  و 
بیشتر کنیم و تعامالت ها را به نحوی جلو ببریم که تکنولوژی 
آزاد  مناطق  آنکه  نه  بعد کشور شود،  و  منطقه  وارد  و سرمایه 

پایگاهی برای قاچاق باشد.
عمل  موفق  ما  آزاد  مناطق  از  بسیاری  کل  در  اوصاف  این  با 
کردند و سرمایه گذاری های خوبی انجام گرفته مثال در گیالن، 
آذربایجان شرقی و... اقدامات خوبی انجام گرفته است؛  در حال 
حاضر چیزی که ما نیاز داریم یک بازنگری در نحوه مدیریت 
مناطق آزاد است، حتی اگر ما در هر شرایط محل های مناسب 
و  است  خوبی  فکر  هم  باز  دهیم،  افزایش  را  آزادمان  مناطق 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
با  ما  آزاد  مناطق  برخی  گذشته  در  آنکه  براساس  نباید  یعنی 
آزاد  مناطق  تاسیس  اجازه  حاال  داشتند  فاصله  اصلی  اهداف 
محل  که  کجا  هر  خیر؛  ندهیم.  مستعد  مناطق  در  را  جدید 
مناسب و مستعدی وجود دارد باید مناطق آزاد را ایجاد کرد و 
با برنامه ریزی و نظارت بهتر  و کامل تر مدیریت کنیم. باید در 
مناطق آزاد و جاهای بزرگی مثل کیش، قشم، چابهار و ماکو 
برنامه ریزی ها را به نحوی تغییر دهیم که واقعا مناطق آزاد به 
محلی برای ورود تکنولوژی و محلی برای سرمایه گذاری تبدیل 
شوند اگر این اتفاق انجام بگیرد مانند خیلی از کشورهای موفق 

عمل می کنیم. 
30منطقه  به  نزدیک  است  ما  همسایگی  در  که  ترکیه  همین 
آزاد دارد، با وجود آنکه اقتصادش از ما بازتر هم است و مشکل 
تحریم ندارد و روابط اقتصادی و سیاسی راحت تری دارد، اما با 
تاسیس مناطق آزاد به فکر توسعه اقتصادی کشورش می باشد.  
به هر حال دشمنان ما که مخالف استقالل و سربلندی کشور 
هستند طی این سال ها برای ما مشکالتی به وجود آوردند، اما 
از  نداشتند،  این چنینی هم  می بینیم کشورهایی که مشکالت 
مناطق آزاد بهترین استفاده را می کنند؛ ما هم باید با استفاده 
از این مناطق بتوانیم خیلی از مشکالتمان را حل کنیم، بخش 
که  مشکالتی  از  خیلی  و  بزنیم  دور  را  تحریم ها  از  عمده ای 
اینکه به  برای اقتصاد ما به وجود آوردند از بین ببریم؛ ضمن 
دسترسی  است،  متصور  آزاد  مناطق  برای  که  استانداردهایی 

داشته باشیم.

  در صحبت هایتان به افزایش مناطق آزاد اشاره 
با  قبل  مجلس  اقدام  این  می کنید  فکر  آیا  کردید . 
توجه به وضعیت کنونی مناطق آزاد و کشور درست 

بوده است؟
در مجلس یازدهم و در کمیسیون اقتصادی قانون اصالح اداره 
و ایجاد مناطق آزاد را در حال بررسی هستیم . برخی از موارد 
آن به تصویب رسیده و بقیه آن هم در دست بررسی است که 
ان شاهلل کمیسیون بتواند اینها را نهایی کند. من خودم شخصا به 
عنوان کسی که کار علمی اقتصادی انجام می دهم معتقدم که 
مناطق آزاد یک وسیله بسیار مناسب برای اقتصادمان است و 
این مناطق را راه کار مفیدی برای اقتصاد می دانم؛ ضمن اینکه 
معتقدم مناطقی که موقعیت مناسب و شرایط خوب و مستعدی 
دارند و می توانند به منافع کشور خدمت کنند و می تواند موقعیت 
در  آزاد  مناطق  البته  باشند.  داشته  را  آزاد  منطقه  شکل گیری 
برخی موارد مشکالتی دارند، بنده هم موافق هستم؛ در برخی از 
این موارد هم تحقیق و تفحص شکل گرفته است و بنده عضو 
هستم؛  خصوص  این  در  تفحص  و  تحقیق  هیات های  برخی 
نباید  آزاد  مناطق  چراکه  کنیم؛  حل  باید  را  مشکالت  این  لذا 
محل قاچاق باشند، نباید به سرمایه داخلی ما نیز صدمه بزنند، 
مسیر  این  در  هم  ما  باشند؛  پشتیبان  و  حال  باید کمک  بلکه 
باید نظارت ها را تقویت کنیم، اگر مشکالت را حل کنیم هم 
می توانیم مناطق آزاد جدید داشته باشیم و هم مناطق فعلی را 
به مرکز بسیار بسیار موثر و کارآمد در اقتصادمان تبدیل نماییم. 
اقتصاد  تضعیف  با  منافاتی  هیچ  آزاد  مناطق  تعداد  افزایش  لذا 
بر  مدیریت  و  نظارت  در  آنکه  دلیل  به  ولی  ندارد،  ملی کشور 
عملکرد مناطق آزاد کمی ضعیف عمل شده است، برخی به این 

الیحه انتقاد می کنند.

  از طرح جدید مجلس درباره اصالح قانون مناطق 
آزاد بگویید. آیا با این اصالحیه ممکن است مناطق 

آزاد ما دچار محدودیت شوند؟
خیر؛ محدودیت ایجاد نخواهد شد. در هر جلسه از کمیسیون که 
درخصوص این طرح صحبت می شود، نمایندگانی از دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارایی 

آنجا  که  هم  ما  دارند،  حضور  مجلس  پژوهش های  مرکز  و 
ما  است .  تجاری  منطقه ای  که  از شهری هستم  بنده  هستیم. 
)آستارا ( سه گمرک داریم و کار خرید و فروش در  در گیالن 
و  سرمایه گذاری ها  جریان  در  لذا  می گیرد؛  انجام  منطقه  این 
تجارت هستیم. ما کاری نمی کنیم که محدودیتی برای فعالین 
اقتصادی در مناطق آزاد ایجاد شود؛ چراکه هدف ما اصال ایجاد 
محدودیت نیست، بلکه هدف ما برطرف کردن مشکالتی است 
که درخصوص اداره مناطق آزاد وجود دارد. بنده طرفدار ایجاد 
مناطق آزاد جدید هستم، اما باید با یک نگاه و برنامه ریزی جدید 
وارد عمل شد. هیچ کدام از فعالین اقتصادی و سرمایه گذارانی 
جدید  قانون  نگران  نباید  می کنند  فعالیت  آزاد  مناطق  در  که 
باشند، با یک نگاه جدید و کارشناسی و دید مترقی باید به این 

مسئله نگاه کرد.

  چرا درصد کمی از قوانین مربوط به مناطق آزاد 
اصالح،  جای  به  مجلس  نبود  بهتر  می شود؟  اجرا 
موجود  قانون  دقیق  اجرای  برای  طرحی  دنبال  به 

می بود؟
دیگران  که  کند  تصویب  نمی تواند  قانونی  وقت  هیچ  مجلس 
کند. هر طرحی که تصویب  قوانین موجود  اجرای  به  ملزم  را 
تشخیص  مجمع  و  نگهبان  شورای  به  نهایت  در  می شود، 
ابالغ می شود و الزم  مصلحت می رسد و توسط رئیس جمهور 
االجراست؛ چراکه قانون تلقی می شود. لذا هرگونه قصور و ترک 
فعل در برابر آن متعاقب قانون قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی 
دارد. بله؛ برخی از قوانین ما مسکوت مانده است، البته مجلس 
منسوخ  که  باشد  قوانینی  شاید  اما  دارد،  را  قوانین  تنقیح  هم 
شده یا محلی برای اجرای آن وجود ندارد؛ حتی ممکن است 
تکراری یا قانون ناسخ و منسوخ داشته باشد؛ مجلس اینها را 

کال تنقیح می کند. 
نمی شود،  اجرا  که  باشد  قانونی  اگر  آزاد  مناطق  مورد  در  اما 
دبیرخانه به عنوان متولی باید به این مسئله توجه کند؛ چراکه 
آنها باید قانون را اجرا کنند، مجلس هم باید قانون را اصالح 
از  را  آنها  و  بگذارد  بازتر  را  مربوطه  مسئوالن  دست  که  کند 
ما  خود  بیفتد  اتفاق  این  وقتی  ان شااهلل  بیاورد.  در  بالتکلیفی 
قانونگذاری  اینکه وظیفه  بر  مردم عالوه  نمایندگان  عنوان  به 
را داریم، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را بیش از قبل 
زمانیکه  تا  و  کرد  خواهیم  نظارت  طبیعتا  لذا  می کنیم؛  نظارت 
مسئولیت داریم پیگیر مشکالت سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
هستیم تا ترک فعلی درخصوص قوانین مربوطه اتفاق نیفتد و 

قانون به نحو احسن اجرا شود.

انتقال دبیرخانه
وقتی دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد باشد، طبیعتا پاسخگویی 
به مجلس افزایش پیدا می کند تا اینکه بخواهد خارج از حیطه 
بیرون  اینکه  می باشد؛  نظارت  از  خارج  که  باشد  وزارتخانه ها 
هم  مجلسی ها  نظارت  طبیعتا  باشد،  وزارتخانه  یک  کنترل  از 
و  این وضعیت  االن  نظارت ها  این  با وجود همه  کم می شود، 
گرفتاری ها  االن  نبود،  نظارت ها  این  اگر  داریم  را  گرفتاری ها 

چندین برابر می شد.

واردات  یا حذف  و    موضوع دیگر محدود کردن 
این  از  هدف  نظر شما  به  است.  چهار  گروه  کاالی 

طرح چیست؟
گروه  حذف  ما  برمی گردد،  ارز  بحث  به  بیشتر  موضوع  این 
به  است.  مطرح  ارز  تخصیص  بیشتر  بلکه  نداریم،  را  کاالیی 
توجه  آن  به  باید  که  داریم  محدودیت هایی  یک  ما  حال  هر 
مقطعی مشکالتی  به صورت  بتوان  در شرایط خاص  تا  کنیم 
را پشت سر گذاشت. این تصمیمات این چنینی حالت بلندمدت 
است  ممکن  محدودیت  حاضر  حال  در  باشد.  داشته  نمی تواند 
کند.  تغییر  شرایط  که  زمانی  تا  است؛  مقطعی  اما  شود،  ایجاد 
لذا با تغییر شرایط و نیاز کشور طبیعتا برای واردات یا برداشتن 

محدودیت ها فکری خواهد شد.

 این تصمیمات نقض قوانین محسوب نمی شود؟
درست است که ما یک قوانین باالدستی داریم، اما یک بحثی 
هم داریم که منافع کشور مطرح و در نظر گرفته می شود. در هر 
حال باید به شرایط خاص اقتصاد کشور و شرایط اقتصاد کالن 
دستوری  و  از محدودیت سلبی  بنده  البته  باشیم .  داشته  توجه 
نحوی  به  کشور  شرایط  اوقات  بعضی  ولی  نمی کنم،  حمایت 

ولی همان طور  ایجاد کنیم،  را  باید محدودیت هایی  است که 
که گفتم مقطعی است .

  معافیت مالیاتی در مناطق آزاد بیست ساله شد 
و بر تعداد سال های معافیت افزوده نشده. نظرتان 
رویکرد  این  آیا  چیست؟  موضوع  این  به  نسبت 

تبعاتی برای سرمایه گذاری ندارد؟
مالیات بر ارزش افزوده قانون خوبی است، اما متاسفانه خوب 
داریم،  مالیاتی  فرار  ما  که  جاهایی  از  یکی  است؛  نشده  اجرا 
نظارت ها  چراکه  است؛  افزوده  ارزش  بر  مالیات  بحث  همین 
ما  دست  به  که  اطالعاتی  طبق  است.  نبوده  دقیق  و  خوب 
رسیده، در بعضی از صنوف  فرارهای مالیاتی وحشتناک اتفاق 
افتاده است، طبیعتا با این فرمان نمی توان جلو رفت، باید فکری 
کنیم که این قبیل مالیات ها پرداخت شود. البته این مالیات ها 
توسط مردم پرداخت شده، اما بعضی از اصناف در فاکتورهای 
دولت  حقوق  که  کردند  عمل  طوری  یا  نیاوردند  چیزی  آن 
پرداخت نشده باشد. باید فکر اساسی در این مورد کنیم که یا 

تکرار نشود و یا به حداقل برسد . 
البته که نباید از قانون و نظارت ها نگران بود؛ چراکه قانونگذار 
کل کشور را در نظر می گیرد. یعنی مشکالتی که در گذشته به 
وجود آمده را در محل اجرای قانون در نظر می گیرد ، همه را 
سبک سنگین می کند، مزایا و معایبش را می بیند و نظر اصناف ، 
فعاالن اقتصادی، مرکز پژوهش ها و  وزارت اقتصاد را می گیرد. 
نهایتا همه جمع بندی می شود تا به متنی برسیم که قرار است 
در صحن علنی مجلس مطرح شود. لذا جای نگرانی نیست، ما 

باید معایب این قانون را برطرف کنیم.

  وضعیت تولید را در مناطق آزاد چگونه می بینید؟
و  شدت  البته  است.  نبوده  داشت،  وجود  انتظار  که  حدی  در 
ضعف دارد، برخی مناطق موفق و برخی  هم موفق نبود. در 
ما  مناطق  از  برخی  در گذشته  حال حاضر وضعیت فرق کرد، 
کم  خیلی  ما  و  بودند  شده  تبدیل  قاچاق  برای  دریچه ای  به 
می دیدیم که محصوالتی از قبل تشکیل منطقه آزاد تولید شود 
و سرمایه گذاری های خوبی انجام بگیرد؛ اما االن وضعیت بهتره 
است و من مطلع هستم که سرمایه گذاری های بسیار خوبی در 
برخی مناطق صورت می گیرد. ممکن است نمره قبولی بدهم، 
اما قطعا نمره باالیی در این زمینه نمی توان داد؛ چراکه هنوز 
و  تولیدی  به سلول های  را  آزاد  تا مناطق  داریم  زیادی  فاصله 

زاینده برای اقتصادمان تبدیل کنیم .

قانون  اصالح  طرح  در  که  موضوعاتی  از  یکی    
فروش  اجازه  عدم  است،  شده  مطرح  آزاد  مناطق 
زمین توسط سازمان های عامل در منطقه است که 
بی شک یکی از منابع درآمدی مناطق آزاد محسوب 
می شود. دلیل گنجاندن این بخش در طرح اصالح 

چیست؟
در  است.  کرده  بیداد  زمین خواری  ما  آزاد  مناطق  از  برخی  در 
را  روستاییان  کشاورزی  زمین های  غیربومی  افراد  گذشته 
میان  این  در  فروخته اند.  برابر  ده  چند  به  و  کردند  خریداری 
و  دارد  زیادی  زمین های  ماکو خوشبختانه  مثل  آزادی  مناطق 
جزء بزرگترین و با وسعت ترین مناطق آزاد هستند؛ اما جاهای 
داریم  محدودیت  که  هم  وقتی  داریم؛  زمین  محدودیت  دیگر 
منابع  بردن  بین  از  به  شروع  و  می شوند  وارد  سودجو  برخی 
طبیعی مردم کرده و دست اندازی می کنند تا زمین ها را از چنگ 
این  در  مناطق  برخی  در  زیادی  پرونده های  بیاروند.  در  مردم 
زمینه وجود دارد، این از مواردی است که باید نظارت بیشتری 

صورت بگیرد تا این قبیل قانون شکنی ها رخ ندهد.

  پس تامین مالی چگونه باید صورت بگیرد ؟ آیا 
تصویب  طرحی  خصوص  این  در  می تواند  مجلس 

کند؟
داشته  اگر سودآوری وجود  مناطق  در  نیست.  قانون  به  نیازی 
توانایی  ما  بانک های  می شوند؛  وارد  خودشان  بانک ها  باشد، 
تامین مالی را دارند، ولی این نگاه و جذابیت باید ایجاد شود تا 
تامین مالی صورت گیرد. در حال حاضر من فکر می کنم که 
به دلیل دردسرها، این موقعیت ایجاد نشده است. ولی یکی از 
جاهایی که بانک ها می توانند ورود پیدا کرده و سرمایه گذاری 
کنند و از یک معامله خوب بهره ببرند، همین مناطق آزاد است. 
لذا نیاز به قانونی هم دیده نمی شود؛ بانک های ما شعبی دارند 
که در مناطق آزاد  فعالیت می کنند و به صورت ویژه با توجه 
فعالین  خود  منتها  می کنند؛  ارائه  ویژه  تسهیالت  شرایط،  به 
اقتصادی و بانک ها باید به نحوی به توافق برسند و راهکارهایی 
البته در  تا تامین مالی صورت بگیرد؛  با هم برنامه ریزی کنند 
همه بخش های کشور تامین مالی برای صنعت و کسب و کار 
بسیار مهم است، اما در مناطق آزاد به طرق مطلوب تر و بهتری 

باید این اتفاق بیفتد.
 

  نگاه شما نسبت به عملکرد مدیریت مناطق آزاد 
و رویکرد ثبات مدیریتی چیست؟

ثبات  ولی  دارم،  ارادات  مدیرانشان  و  بانک  دکتر  خدمت  بنده 
مدیریتی باید وجود داشته باشد. وقتی کسی مسئولیت به عهده 
می گیرد، باید وقت کافی داشته باشد تا برنامه ریزی کند و در 
اما در  ثبات الزم است،  این  پیاده کند .  را  برنامه هایش  نهایت 
نهایت خروجی آن چیزی که ما در مناطق آزاد کشور می بینیم 
همین مدیریت است . به طور کلی نمره قابل قبولی به عملکرد 
آن  با  دبیرخانه  این  مدیریت  نحوه  در  اما  می دهم،  دبیرخانه 

چیزی که باید باشیم، فاصله داریم.

غالمرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:

دبیرخانه شورایعالی، متولی اجرای 
کامل قانون مناطق آزاد است

گفت و گو: 
ملیحه اسناوندی



اخبار منطقه آزاد اروند

سازمان  سرمایه گذاری  و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون 
جاری،  نخست سال  در ۹ماهه  اروند گفت:  آزاد  منطقه 
۵۱میلیون دالر در قالب پروژه های مصوب سرمایه گذاری 

خارجی در منطقه آزاد اروند جذب شده است.
سیدعلی موسوی افزود: به رغم تمام مشکالتی که در 
دنیا، کشور، استان و منطقه به دلیل شیوع بیماری کرونا 
و همچنین فشارهای آمریکا و تحریم های ظالمانه وجود 
دارد، وضعیت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند مطلوب 

و قابل قبول است.
اروند  آزاد  منطقه  در  خارجی  سرمایه گذاری  میزان  وی، 
را ۵۱میلیون دالر عنوان کرد و اظهار داشت: عمده این 
سرمایه گذاری ها از کشورهای چین، ترکیه و عراق بوده 

است.
برای  تاکنون  سال  ابتدای  از  همچنین  گفت:  موسوی 
یکهزار و ۵۰۰نفر در واحدهای صنعتی منطقه آزاد اروند 

شغل ایجاد شده است.
سازمان  سرمایه گذاری  و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون 
منطقه آزاد اروند در پایان با اشاره به فعالیت ۱۹۰شرکت 
تولیدی فعال در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند خاطرنشان 
فعالیت  ۲۰۰واحد  شاهد  سال  پایان  تا  امیدواریم  کرد: 

تولیدی در منطقه باشیم.

طی حکمی از سوی »رضا مردانی«  مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند، »هادی آبیار« به عنوان 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  »سرپرست 

خرمشهر« منصوب شد.
معاون  خرمشهر،  ویژه  فرماندار  حضور  با  مراسمی  در 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
اروند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند، 
مدیرتوسعه فرهنگی هنری و مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، »هادی آبیار« به عنوان 

سرپرست این اداره منصوب شد.
در متن حکم انتصاب وی از سوی »رضا مردانی« آمده 

است: 
تعهد و تجربه جنابعالی در عرصه های مختلف  به  نظر 
فرهنگی و هنری، به موجب این حکم شما را به عنوان 
شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  سرپرست 

خرمشهر منصوب می نمایم.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از توان 
و تجارب مجموعه همکاران ارجمند و اهالی فرهنگ و 
هنر، در جهت رشد فضائل اخالقی، شکوفایی و اعتالی 

فرهنگ و هنر اسالمی موفق و موید باشید.

مشاور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
برگزاری  از  صنایع خالق،  حوزه  در  اروند  آزاد  منطقه 
تک«  »اروند  شتابدهنده  سرمایه گذاری  دوره  دومین 

خبر داد.
»اروند  افزود:  خبر  این  اعالم  با  سیدی  سیدمحمد 
تک« شتابدهنده ای پیشرو در حوزه های امنیت غذایی، 
دیدگاهی  با  که  است  اطالعات  فناوری  و  سالمت 
نوآورانه و با بهره گیری از توانمندی های جوانان ایرانی 
خالق و کوشا، از ابتدای سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را در 

خوزستان آغاز نموده است.
وسعت  با  فضایی  در  مرکز  این  داشت:  اظهار  وی 
۱۴۰۰مترمربع و با رعایت استانداردهای بین المللی در 
مرکز شهر خرمشهر که دارای منابع استراتژیک زیادی 

می باشد، راه اندازی گردیده است.
مشاور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
مرکز  نبود  به  توجه  با  کرد:  تصریح  اروند  آزاد  منطقه 
شتابدهی در استان خوزستان،  در ابتدا فعالیت این مرکز 
با جنبه عمومی تر شروع شده و با گذشت زمان و رشد 
کسب و کارها، ستادهای جانبی و به صورت تخصصی 

تحت نظر این مرکز راه اندازی خواهند شد.
منابع،  بررسی  لحاظ  از  کرد:  خاطرنشان  سیدی 
که  است  کشور  پرجمعیت  استان  پنجمین  خوزستان 
دارای برخی دانشگاه های مهم بوده و بیش از یکصد 
وجود  با  و  است  داده  جای  خود  در  را  دانشجو  هزار 
کشاورزی،  گردشگری،  صنعتی،  پتانسیل های  تمام 
و...،  فناوری  زیست  شیالت،  دامپروری،  لجستیکی، 
از  بوده و  بیکاری جوانان مواجه  با مشکل  این استان 
لحاظ شرکت های دانش بنیان نیز تنها ۴.۱درصد از کل 

شرکت های دانش بنیان را در خود جای داده است.
مشاور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
»اروند  اهداف  از  اینکه  بر  تاکید  با  اروند  آزاد  منطقه 
تک« ایجاد بدیهی ترین زیرساخت های جذب و پروش 
استارت آپ ها و شتابدهنده و فضای کار اشتراکی است، 
ادامه داد: شتابدهنده اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با دانشگاه های: علوم و فنون دریایی خرمشهر؛ صنعت 
و  نموده  خوزستان  و  فناوری  و  علم  پارک  و  نفت 
همچنین تفاهم نامه سه جانبه سرمایه گذاری با مشارکت 

شناسا و فناپ تک نیز امضاء کرده است.
دوره  دومین  به  آثار  ارسال  مهلت  است،  گفتنی 
سرمایه گذاری شتابدهنده »اروند تک« تا ۱۵بهمن خواهد 

بود و سرمایه نقدی به طرح برتر ۵۰۰میلیون ریال است.

جذب ۵۱میلیون دالر 
سرمایه خارجی در اروند 

در ۹ماهه سال۹۹

انتصاب سرپرست اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خرمشهر

برگزاری دومین دوره 
سرمایه گذاری شتابدهنده 

»اروند تک«

معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

با حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی منطقه آزاد اروند صورت گرفت:

مشاور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
گفت: مگاپروژه ترمینال اروند در فرودگاه بین المللی 

آیت اهلل جمی )ره( آبادان آماده بهره برداری است.
پاییز  و  تابستان  اظهار داشت: در  سروش شریفی 
امسال در تدارک دعوت از دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی برای افتتاح برخی پروژه های 
کاری  مشغله  دلیل  به  ولی  بودیم،  اروند  در  ملی 

ایشان این امکان فراهم نشد.
اروند  آزاد  منطقه  در  امسال  رویدادی  افزود:  وی 
که  شد  تعریف  تولید(  )جهش  سال  شعار  به  بنا 
)آزادسازی  تاریخ سوم خردادماه  از  این رویداد  در 
خرمشهر( تا پنجم مهره ماه )شکست حصر آبادان( 
پروژه های صنعتی و تولیدی یکی پس از دیگری 

به بهره برداری رسید.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
اظهار داشت: در این بازه زمانی ۱۵شرکت صنعتی 
با  و خرمشهر  آبادان  در سایت صنعتی  تولیدی  و 

میزان اشتغال زایی باال به بهره برداری رسید.
این  بیان کرد: تمام سعی و تالش ما در  شریفی 
است در آینده بسیار نزدیک نیز شرکت های فوالد 
شهید جهان آرا و شرکت فوالد کاوه به بهره برداری 

برسند .
ترمینال  مگاپروژه  همچنین  نمود:  اظهار  وی 
آیت اهلل  بین المللی  فرودگاه  اروند  مسافربری 
جمی )ره( آبادان نیز آماده بهره برداری است تا در 
استفاده  جهت  کشور  فرودگاه های  شرکت  اختیار 
ساکنین محترم منطقه آزاد اروند و دیگر عزیزانی 

که به این خطه وارد می شوند، قرار گیرد.

تمام تالش ما این است تا خللی در 
خدمت رسانی به مردم ایجاد نشود

اروند  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
و  مدیره  هیات  رئیس  نبود  در  گفت:  ادامه  در 
اروند ، تمام تالش  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
مردم  به  خدمت رسانی  در  خللی  تا  است  این  ما 

ایجاد نشود .
این  مدیرعامل  داشت:  اظهار  شریفی  سروش 

دستگاه  توسط  مفتوحه  پرونده های  برای  سازمان 
ارائه  را  تا توضیحات خود  فرا خوانده شد  قضایی 

دهند.
وی افزود: این پرونده در مرحله تحقیقات ابتدایی 
است و به دلیل محدودیت های قانونی که در این 
شفاف تر  توضیحات  امکان  دارد ،  وجود  مرحله 

توسط سازمان منطقه آزاد اروند وجود ندارد.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
تصریح کرد: تمامی معاونان و مدیران این سازمان 
در غیاب مدیرعامل با تمام توان امورات را پیش 
هیچ  تا  است  این  بر  سعی شان  نهایت  و  می برند 
خللی در انجام وظایف و خدمت رسانی به مردم و 

سرمایه گذاران ایجاد نشود .
تدابیر  واسطه  به  امروز  تا  کرد:  بیان  شریفی 
اندیشیده شده توسط همکاران سعی کردیم روند و 

پروسه خدمت به مردم دچار اختالل نشود.

سفرهای معاون دبیرخانه و عضو موظف 
هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، 

منطبق با وظایف محوله است
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
دکتر  آقای  جناب  اخیر  سفرهای  گفت:  همچنین 
شورایعالی  دبیرخانه  برنامه ریزی  معاون  آهنگران 
جناب  اتفاق  به  که  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مدیره  هیات  موظف  عضو  میرزایی  دکتر  آقای 
سازمان منطقه آزاد اروند به این منطقه داشته اند، 
ایشان  به  محوله  و  شده  تعریف  وظایف  براساس 

بوده است.
سروش شریفی اظهار کرد: دکتر آهنگران، معاون 
آزاد  مناطق  شورایعالی  محترم  دبیر  برنامه ریزی 
هم  این  از  پیش  که  هستند  اقتصادی  ویژه  و 
سفرهای دوره ای و متعدد زیادی به اروند و سایر 
مناطق آزاد کشور داشته اند؛ چراکه حوزه کاری و 
مسئولیتی ایشان بسیار حائز اهمیت و کلیدی بوده 
برنامه ریزی  معاونت  در  گسترده ای  موضوعات  و 
می طلبد  موضوع  این  و  می گردد  تایید  و  تعریف 
که دکتر آهنگران بر روند مسائل کاری این حوزه 

نظارت میدانی ویژه ای داشته باشند.
دبیر  برنامه ریزی  محترم  معاون  افزود:  وی 
از  پیش  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
این هم به طور منسجم و مستمر هر دو، سه ماه 
به منطقه آزاد اروند تشریف می آوردند و موضوعات 

به  اما در حال حاضر  را پیگیری می نموند؛  کاری 
ماموریت  با  است،  داده  رخ  که  اتفاقی  واسطه 
زمانی  بازه  های  در  بانک  دکتر  از سوی  ویژه تری 
از  و  می کنند  پیدا  حضور  منطقه  در  کوتاه تری 
داشته اند؛ همچنین  نظارت  روند کارها  بر  نزدیک 
آزاد  منطقه  سازمان  معاونین  شورای  جلسات  در 
اروند شرکت کردند و از تمامی موارد گزارشاتی را 
تهیه نموده و خدمت مشاور محترم رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارائه 

کردند.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
خاطرنشان کرد: جناب آقای دکتر میرزایی نیز به 
تازگی به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان 
منطقه آزاد اروند منصوب شده اند و طبیعتا حضور 
سازمانی  وظایف  مطابق  نیز  منطقه  در  ایشان 
صورت می پذیرد. با عنایت به اینکه مدت کوتاهی 
که  می طلبد  بی تردید  می گذرد،  انتصاب  این  از 

ایشان حضور بیشتری در سازمان داشته باشند.

تا این لحظه، گزینه ای برای سرپرستی 
سازمان منطقه آزاد اروند مطرح نیست

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
سرپرستی  برای  گزینه ای  تاکنون  کرد:  تاکید 

سازمان منطقه آزاد اروند مطرح نشده است.
میرزایی،  آقایان  افزود:  ادامه  در  شریفی  سروش 
اعضای  شمخانی  دریابان  امیر  و  رستمی  زمانی، 

هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند هستند.
وی با تکذیب شایعات انتخاب سرپرست سازمان 
اعضای  انتخاب  کرد:  تصریح  اروند  آزاد  منطقه 
مناطق  سازمان های  مدیرعامالن  و  مدیره  هیات 
آزاد کشور پروسه خاص خود را دارد، تاکنون هیچ 
گزینه ای برای سرپرستی سازمان منطقه آزاد اروند 

مطرح نشده است.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
اظهار داشت: انتخاب مدیران عامل یا سرپرستان 
را  خود  پروسه  کشور  آزاد  مناطق  سازمان های 
تایید ریاست ارجمند  باید طی شود و به  دارد که 
آزاد  مناطق  شورایعالی  محترم  دبیر  و  جمهوری 
انتخاب  جهت  که  پروسه ای  همان  مشابه  برسد؛ 

استانداران محترم طی می شود.
قبل  مبارزان  از  زمانی  آقای  کرد:  بیان  شریفی 
جزء  نیز  ایشان  پدر  حتی  هستند،  انقالب  از 
خواهر  و  همسر  بودند،  رضاشاه  زمان  انقالبیون 
بودند  مملکت  سیاسی  زندانیان  از  نیز  ایشون 
کشور  و  نظام  برای  که  هستند  خانواده ای  و 

زحمات زیادی را کشیدند.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند در 
پایان خاطرنشان کرد: دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با همین شناختی که از جناب آقای 
زمانی دارند از رئیس  محترم جمهوری درخواست 
کردند تا جهت تبدیل قرار بازداشت ایشان با سایر 

قرارهای موجود در قانون، رایزنی نمایند .

مگاپروژه ترمینال اروند در فرودگاه 
بین المللی آبادان آماده افتتاح است

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

کالن  طرح های  و  جغرافیایی  اطالعات  مدیر 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیرساخت های  توسعه 
آزاد  گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه 

اروند ساماندهی می شود.
با  که  نشستی  درخصوص  قشقایی  رحیمی  مجید 
حضور سیدحسین میرشفیع مشاور وزیر راه و نماینده 
وی در امور خوزستان و هیات همراه با کارشناسان و 
مشاورین معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند 
برگزار شد، اظهار داشت: ساماندهی اراضی تصرفی 
و  شده  انجام  غیرمجاز  ساز  و  ساخت  آنها  در  که 
ماحصل آن تشکیل محالت ناکارآمد و فاقد مجوز 
را در منطقه ایجاد کرده است، ازجمله مباحث مطرح 

شده در این نشست بود.
وی با اشاره به اینکه این فرآیند یک فرآیند قانونی 
جهت سند دار شدن اراضی است، اظهار کرد: طی 
نمودن این مرحله برای آن است که مالکان بتوانند 
از خدمات شهری و دستگاه های خدمت رسان نظیر 
بتوانند  )آب، برق، فاضالب و...( بهره مند شوند و 
برای زمین هایی که به هر شکلی در آنها ساخت 
و ساز انجام داده اند و روال قانونی اش طی نشده، 

سند اخذ کنند.
کار  و  داد: درخصوص ساز  ادامه  رحیمی قشقایی 
اجرایی  روال  و  رسیده ایم  تفاهم  به  نیز  امر  این 
با  امیدواریم  و  شد  جمع بندی  جلسه  این  در  آن 
جلسات تکمیلی که ظرف هفته های آینده خواهیم 
به  را  موضوع  این  سال  پایان  تا  بتوانیم  داشت، 
نتیجه برسانیم؛ چراکه مصمم هستیم این معضل 
در جلسات  بارها  و خرمشهر که  آبادان  شهرهای 
فرمانداری ها و شورای تامین مطرح شده بود را به 
عنوان یک خدمت مشترک میان سازمان منطقه 
آزاد اروند ، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های 
نتیجه  به  و  کرده  برنامه ریزی  منطقه  حاکمیتی 

برسانیم.
کالن  طرح های  و  جغرافیایی  اطالعات  مدیر 
توسعه زیرساخت های سازمان منطقه آزاد اروند در 
توضیح موضوع طرح اقدام مسکن ملی در منطقه 
که یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این نشست 
بود،  گفت: با توجه به اینکه سایت های مسکن مهر 
آبادان تاکنون کامل نشده  خصوصا در شهرستان 
است، تمرکزمان را بر روی تکمیل مسکن مهر و 

اراضی که در مجاورت این خانه ها در همین سایت 
صد  در  صد  را  آنجا  بتوانیم  تا  گذاشته ایم  است، 
کامل کنیم و در فاز بعدی زمین هایی را پیش بینی 
کرده ایم که اگر تقاضا باال رفت، آنها را در اختیار 

این طرح قرار دهیم.
تکمیل  طرح  با  رابطه  در  کرد:  تصریح  وی 
پیشرفت  که  خرمشهر  در  مهر  مسکن  ۴۲۸واحد 
فیزیکی باالی ۷۰درصد داشته اند نیز تفاهم نامه ای 
و  نقشه برداری  و  فنی  اقدامات  تمام  و  تنظیم 
برآوردهای عمرانی آن انجام شده و تفاهم نامه اش 
شهرسازی  و  راه  وزارت  و  اروند  آزاد  منطقه  بین 

امضاء و آماده ابالغ است.
بافت  یا  بازآفرینی شهری  رحیمی قشقایی بخش 
فرسوده شهری را از مهم ترین مباحث مطرح شده 
آب های  بحث  بر  تمرکز  با  افزود:  و  کرد  عنوان 
در  مهمی  معضل  که  معابر  بهسازی  و  سطحی 
و  ارائه  گزارش هایی  پروژه  مشاور  است،  منطقه 
ماه های  در  بتوانیم  که  گرفت  صورت  جمع بندی 

پیش رو کار را به شکل اجرایی پیش ببریم.
وی اذعان داشت : یکسری از محالتی که مشکالت 
نظیر  محله هایی  شامل  آبادان  در  دارند،  بیشتری 
قدس،  کوی  سلیچ،  ذوالفقاری، سده، جمشید آباد، 
صفا،  و  سیف  محله های  خرمشهر  در  و  شطیط 
حاد  دلیل  به  نصیری  غفار  و  مولوی  شیخ،  کوت 

بودن مشکالت در اولویت قرار دارند.
کالن  طرح های  و  جغرافیایی  اطالعات  مدیر 
توسعه زیرساخت های سازمان منطقه آزاد اروند در 
پایان خاطرنشان کرد: درخصوص هر موضوع به 
طور جداگانه تفاهم نامه هایی میان سازمان منطقه 
آزاد اروند، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های 

مربوطه در شرف انعقاد است.

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

مدیر اطالعات جغرافیایی و طرح های کالن توسعه زیرساخت های سازمان منطقه آزاد اروند اعالم کرد:

نقش بی بدیل سرود در فرهنگ سازی و ایجاد شور و حماسه میان ملت

ساماندهی محالت ناکارآمد و ساخت و ساز های اراضی تصرفی در منطقه آزاد اروند
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سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند در مراسم تقدیر از برگزیدگان دوره 

مربیگری سرود، گفت: سرود، اولین هنری بود که در 
خدمت انقالب قرار گرفت.

به  لوح  اهدای  مراسم  در  طمیمیان  قدرت اله 
منطقه  در  سرود  مربیگری  دوره  اولین  برگزیدگان 
آزاد اروند که با حضور مدیر توسعه فرهنگی هنری 
این سازمان، مدیر حوزه مقاومت بسیج شهدای اروند، 
مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خرمشهر و سرپرست 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی مساجد برگزار 
انقالب اسالمی  از پیروزی  شد، اظهار داشت: پس 
ایران، سرود اولین هنری بود که توانست در خدمت 
آرمان های انقالب قرار گیرد و مابقی هنرها بعد از آن 

در محضر ارزش های نظام گام برداشتند.
وی با تاکید بر اینکه خاستگاه اصلی سرود، مساجد 
بوده اند، ادامه داد: سرود در دوران های پیش و پس از 
انقالب و در ۸سال دفاع مقدس، عالوه بر جریان ساز 
بودن، نقش بی بدیلی در فرهنگ سازی و ایجاد شور و 
حماسه میان ملت داشته که اکثر آن آثار ارزشمند در 

حافظه جمعی مردم به یادگار مانده اند.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند با ابراز تاسف از اینکه در مقطعی 
سرود کمتر مورد توجه و حمایت نهادهای فرهنگی 

و جامعه بود، اظهار کرد: پیش از این هر مسجد یک 
گروه سرود داشت که متاسفانه در برهه ای از زمان 
این هنر ارزشی مورد کم توجهی قرار گرفت؛ اما امروز 

مجددا به دنبال احیای این هنر ارزشی هستیم.
و  گوشنواز  اشعار  با  سرود  کرد:  تصریح  طمیمیان 
آواهای دلنشینش می تواند پیام انقالب اسالمی ایران 

را به همه جا صادر کند.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند در پایان با بیان اینکه استعدادهای 
باارزشی در حوزه هنر سرود همچون گروه »ابن رضا« 
در منطقه وجود دارد، اذعان داشت: تشکر می کنم از 
منطقه  استعدادهای  پرورش  در  که  کسانی  همه 
نقش پررنگی داشته اند؛ اما نباید فراموش کنیم که 
شهرهای های آبادان و خرمشهر این ظرفیت را دارا 
هستند که گروه های بیشتری در منطقه شکل بگیرد 

و نام اروند را به گوش همگان برسانند.
گفتنی است، در پایان مراسم نیز برگزیدگانی که در 
اولین دوره مربیگری سرود حائز امتیاز شده بودند، با 

اهدای لوح، مورد تقدیر قرار گرفتند.

گزارش: 
 مسعود گادار
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ایجاد توسعه متوازن

ضرورت تامین برق 
مزارع پرورش میگو در 

غرب جزیره قشم
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قشم

با دستور رئیس دولت تدبیر و امید انجام پذیرفت:

بهرهبرداریاز۲۷پروژهسرمایهگذاری
زیرساختیوصنعتیدرمنطقهآزادقشـم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: 
در بازدیدهای میدانی که از پروژه ها و طرح های عمرانی و 
زیربنایی منطقه آزاد قشم انجام شد، مشخص گردید که 

وضعیت جزیره با دهه گذشته قابل مقایسه نیست.
و  مدیره  هیات  رئیس  با  نشست  در  شریعتی  عفت 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که با حضور پروین 
مدیر  سلجوقی  فرشته  و  مدیره  هیات  عضو  فرشچی 
اجتماعی و سالمت این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: 
ایجاد  و  زیرساخت ها  توسعه  زمینه  در  خوبی  اقدامات 
اشتغال در جزیره قشم اجرایی شده است که توجه به این 

موضوع مهم جای قدردانی دارد.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی پیگیر 
رفع موانع و حل مشکالت موجود با هدف تسهیل فعالیت های 
اقتصادی و زیربنایی در مناطق آزاد کشور هستند و برای این 

منظور از نظرات و پیشنهادات سازنده استقبال می کنند.
مشاور امور بانوان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
در پایان تصریح کرد: حضور در قشم و بازدید میدانی از 
طرح ها و پروژه های اجرایی شده نشان داد که برنامه های 
خوبی جهت ایجاد توسعه متوازن و بهبود کیفیت زندگی 

ساکنان جزیره در نقاط مختلف در حال اجراست.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  گزارش،  این  براساس 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه توضیحاتی درباره 
27پروژه حوزه های نفت و انرژی، صنعتی، شیالتی، عمرانی و 
گردشگری که توسط ریاست جمهور افتتاح شد، مطرح کرد.

برنامه ریزی های صورت  با  ادامه داد:  حمیدرضا مومنی 
تسریع  و  تسهیل  شاهد  گذشته،  سال  طی  گرفته 
فرآیندهای سرمایه گذاری و اجرای پروژه های زیرساختی 

در جزیره قشم هستیم.
ابراز  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با اجرایی شدن طرح های توسعه ای  امیدواری کرد که 
و اقتصادی، شرایط برای ارائه خدمات بهتر و شایسته به 

مردم شریف جزیره قشم فراهم شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
تامین انرژی برق این منطقه را ازجمله وظایف حاکمیتی این 
سازمان دانست و گفت: اما درخصوص تامین برق موردنیاز 
مجموعه های بخش خصوصی جزیره ازجمله مزارع پرورش 
میگو با توجه به محدودیت های اعتباری سازمان منطقه آزاد 
قشم و همچنین نبود محل اعتبار برق در بودجه سازمان، 
ضروری است که بخش خصوصی در این زمینه مشارکت کند.

حمیدرضا مومنی در نشست بررسی امکانات تامین برق 
پروژه های شیالتی غرب جزیره قشم که با حضور معاونین 
و مدیران شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان و جمعی از 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم در مرکز بین المللی 
رشد قشم برگزار شد، افزود: به  رغم اینکه اعتباری هم از 
سوی دولت برای سازمان منطقه آزاد قشم تعلق نمی گیرد، اما 
تامین انرژی برق در جزیره قشم یک موضوع کامال جدی 
است و همه موظفیم یک راه حل منطقی و فوری برای آن 

پیدا کنیم.
وی با اشاره به اینکه حساب ویژه ای برای اقتصاد پرورش 
میگو در توسعه اقتصادی جزیره قشم در نظر گرفته  شده 
است، بر ضرورت تامین برق موردنیاز مزارع پرورش میگو 
در غرب جزیره تاکید کرد و گفت: در این خصوص ما سه 
پیشنهاد عملی ارائه کردیم که شامل استفاده از نیروگاه 
خورشیدی، استفاده از ژنراتور برق و سومی سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و مشارکت آن با سازمان منطقه آزاد قشم 

در تولید برق است .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان از معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم 
خواست با مسئوالن شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان 
همفکری و همکاری کرده و راه حل اجرایی درخصوص تامین 

برق موردنیاز مزارع پرورش میگو در غرب جزیره پیدا کنند.
براساس این گزارش، محرم بهاروند معاون فنی و عمرانی 
و منصور آزاد سرپرست اداره شیالت و کشاورزی سازمان 
منطقه آزاد قشم و معاونین شرکت برق منطقه ای استان 
هرمزگان نیز در این نشست  روند اقدامات و پیگیری های 
خود را برای اجرای برخی پروژه های تامین برق در جزیره 

قشم تشریح کردند.
گفتنی است، در این نشست درخصوص پروژه پست برق 
شهرک سیستان شهر قشم نیز توسط  کارشناس معاونت 
فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم گزارشی ارائه شد 
و پیشنهادات و نقطه نظرات در این خصوص مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.

آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
قشم از افتتاح 27پروژه هم زمان با دومین دور افتتاح 
در  جمهوری  ریاست  توسط  آزاد  مناطق  پروژه های 

جزیره قشم خبر داد.
مجموع  در  پروژه ها  این  افزود:  مومنی  حمیدرضا 
و  ریال  ۵۰۰میلیارد  و  ۱7هزار  حدود  اعتباری  با 
به  دالر  2۴۰میلیون  از   بیش  ارزی  سرمایه گذاری 

بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: با آغاز فعالیت این طرح ها در حوزه های 
صنعتی،  شیالت،  انرژی،  و  نفت  اقتصادی،  مختلف 
عمرانی و گردشگری مجموعا برای 2هزار و 2۶۳نفر 

فرصت شغلی ایجاد می شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تصریح 
با  پاالیش  بهین  نفت  پاالیشگاه  راه اندازی  کرد: 
پروژه  و  سنگین  نفت  بشکه  ۳۵هزار  تولید  ظرفیت 
نفت  پاالیشگاه  در  استفاده  مورد  پیش نیازهای  تامین 
دو  مولد،  قشم  شرکت  به  متعلق  سنگین  فوق  خام 
را  قشم  آزاد  منطقه  انرژی  و  نفت  حوزه  مهم  پروژه 

شامل می شود.
به گفته مومنی؛ در صنایع شیالتی هشت طرح که دو 
پروژه آن مربوط به پرورش ماهی در قفس با ظرفیت 

تولید مجموعا ۵هزار تن است، افتتاح شد .
وی ادامه داد: همچنین با بهره برداری ۶طرح پرورش 
این  به سطح زیرکشت  میگو، در مجموع ۴۰۰هکتار 
محصول در جزیره اضافه می شود و مجموع مساحت 
زیرکشت به ۱۸۰۰هکتار افزایش یافته و ظرفیت تولید 

نیز به ۸هزار تن می رسد.
آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: همچنین ۱2طرح نیز 
یک  همچنین  و  زیرساختی  و  عمرانی  حوزه های  در 
طرح در حوزه گردشگری در منطقه آزاد قشم با دستور 

رئیس دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسید.

افتتاح فاز نخست پاالیشگاه نفت خام فوق 
سنگین شرکت پارس بهین پاالیش نفت قشم

نفت  پاالیشگاه  رئیس جمهوری،  روحانی  حسن  دکتر 
نفت  پاالیش  بهین  پارس  شرکت  سنگین  فوق  خام 
و  دالر  ۱۶۴میلیون  ارزی  سرمایه گذاری  با  قشم 
ظرفیت تولید ۳۵ هزار بشکه قیر در روز را افتتاح کرد.
سرمایه گذار  قشم  نفت  پاالیش  بهین  پارس  شرکت 
خصوصی این پروژه بوده که با هدف ساخت پاالیشگاه 
نفت خام سنگین در مساحتی به وسعت ۴۰هکتار، قرار 
است در دو فاز؛ تولید قیر به  عنوان محصول اصلی و 
نفت خام سبک به  عنوان محصول فرعی به خودکفایی 

اقتصادی و ارزآوری کشور کمک کند.
شرکت  این  ساخت  دوران  در  ۱۰نیرو  و  هزار  یک 
به   2۵۰نفر  افتتاح،  از  پس  و  بوده اند  کار  به  مشغول 

صورت ثابت در این شرکت اشتغال خواهند داشت.
تولید محصوالت باکیفیت باال مطابق با استانداردهای 
بهره وری  محیط زیست،  آلودگی  کاهش  یورو 2۰۰۵، 
این  اصلی  اهداف  از  ارتقا صادرات  به  انرژی، کمک 

شرکت است.

افتتاح فاز نخست تامین پیش نیازهای 
پاالیشگاه بهین پاالیش قشم

قیر  تولید  پاالیشگاه  پیش نیازهای  تامین  نخست  فاز 
بهین پاالیش قشم با سرمایه گذاری 7۶میلیون دالری 
توسط شرکت قشم مولد در سال جهش تولید به دست 
رئیس دولت تدبیر و امید در منطقه آزاد قشم افتتاح 

شد.

پاالیشگاه  پیش نیازهای  تامین  نخست  فاز  افتتاح  با 
هزار  هشت  برق،  2۱مگاوات  قشم،  پاالیش  بهین 
مترمکعب آب شیرین و ۳۸هزار ُتن بخار در روز تولید 

می شود.
عنوان  به   فاز  این  در  شده  تولید  بخار  و  آب  برق، 
پیش نیازهای تولید قیر پاالیشگاه بهین پاالیش قشم 
به  بتواند  شرکت  این  تا  می گیرد  قرار  استفاده  مورد 
تولید روزانه ۳۵هزار بشکه قیر دست  یافته و بخشی از 
نیاز کشور به این ماده موردنیاز در پروژه های زیربنایی 

را مرتفع کند.
آب  تامین  و  برق  7۰مگاوات  تولید  ظرفیت  فاز،  این 
قشم  جزیره  پاالیشگاه های  سایر  نیاز  مورد  بخار  و 
نیروهای  توان  از  استفاده  با  که  داشت  خواهد  نیز  را 

متخصص ایرانی به بهره برداری رسیده است.
این پروژه در زمان ساخت برای ۱۵۰نفر شغل ایجاد 
ثابت  کار  ۴۵نیروی  به  بهره برداری  زمان  در  و  کرده 

نیاز دارد.

 بهره برداری از 3طرح صنعتی
 در منطقه آزاد قشم

با  قشم  آزاد  منطقه  در  صنعتی  و  تولیدی  طرح  سه 
اعتبار بیش از 7۱۰میلیارد ریال و سرمایه گذاری ارزی 

معادل ۵۰۰هزار دالر توسط رئیس جمهور افتتاح شد.
سوی  از  انجام  شده  سرمایه گذاری  با  طرح  سه  این 
بخش خصوصی و با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم 

فعالیت خود را آغاز می کنند.
و  صنعتی  پروژه های  این  اجرای  و  احداث  زمان  در 
زمان  در  که  بوده اند  کار  به  مشغول  ۵7نفر  تولیدی، 

بهره برداری تعداد اشتغال به ۱۵۵نفر می رسد.
قشم  شکیل  مروارید  شرکت  به  متعلق  سردخانه 
سرمایه گذاری  با  و  تن  2۱هزار  ساالنه  ظرفیت  با 
فرصت  2۵نفر  برای  احداث  زمان  در  ۶۰۰میلیارد 
شغلی ایجاد شده و با بهره برداری آن، ۱2۰نفر مشغول 

فعالیت خواهند شد.
به  متعلق  آبزیان  تولید ماهی خشک و خوراک  واحد 
سرمایه گذاری  با  قشم  دانه  خوراک  عصاره  شرکت 
۱۱۰میلیارد ریالی و ظرفیت تولید ساالنه ۱۵۰۰تن در 
اشتغال  ایجاد  2۵نفر  برای  احداث  زمان  در  نیز  سال 
کرده و با بهره برداری از آن، 2۰نفر مشغول به فعالیت 

خواهند شد.
به شرکت مجتمع  تولید ماسک سوبا متعلق  کارخانه 
با سرمایه گذاری ۵۰۰هزار  فرآوری سالم غذای قشم 

دالری، دیگر مجموعه تولیدی و صنعتی منطقه آزاد 
از  و پس  7نفر  برای  احداث  زمان  در  است که  قشم 
بهره برداری برای ۱۵نفر فرصت شغلی ایجاد می کند.

بهره برداری هم زمان از 8طرح پرورش 
میگو و ماهی در قشم

با  آبزیان  پرورش  و  شیالت  حوزه  طرح  هشت 
سرمایه گذاری 2هزار و 99۶میلیارد ریال توسط رئیس 

دولت تدبیر و امید افتتاح شد. 
سوی  از  انجام  شده  سرمایه گذاری  با  طرح ها،  این 
بخش خصوصی و با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم 

فعالیت خود را آغاز می کنند.
در زمان احداث و اجرای این پروژه های حوزه شیالت 
و پرورش آبزیان 2۰۰نفر در آنها اشتغال داشتند و با 
بهره برداری از این طرح ها برای ۴2۶نفر فرصت شغلی 

ایجاد خواهد شد.
فاز اول پرورش ماهی در قفس متعلق به شرکت های 
پویان  دریا  کاوه ساحل قشم و شریف  شرکت هیراد 
قشم، با سرمایه گذاری یک هزار و ۶7۳میلیارد ریال و 
در مجموع با ظرفیت تولید ۶هزار تن ماهی در سال 
در زمان احداث برای ۴۰نفر و با بهره برداری ۱۰۴نفر 

فرصت شغلی ایجاد می کنند.
به  متعلق  میگو  پرورش  ۶مجموعه  همچنین 
پدیده  قشم،  دریای  دریانوردان، صافی  شرکت های 
قشم  ساحل  عظیم  کانی،  مهر  اتحاد  قشم،  صدف 
با  قشم  سیاه  کنار  دشت  میگو  تعاونی  شرکت  و 
برای  ریال،  ۳2۳میلیارد  هزار  یک  سرمایه گذاری 
ایجاد کرده  احداث فرصت شغلی  زمان  در  ۱۶۰نفر 
خواهند  اشتغال  آن  در  ۳22نفر  بهره برداری  با  و 

داشت.
 ۶ میگو،  پرورش  ۶طرح  کار  به  آغاز  با  مجموع  در 
هزار و ۱2۰تن به ظرفیت تولید میگو و با بهره برداری 
به  پرورش ماهی در قفس، ۶هزار تن  این 2طرح  از 

ظرفیت تولید ماهی کشور افزوده خواهد شد.

 افتتاح مرکز آموزش دریانوردی 
صنعت گستر هوا دریا قشم

مرکز آموزش دریانوردی صنعت گستر هوا دریا قشم 
خصوصی،  بخش  سرمایه گذاری  ریال  ۱۶۰میلیارد  با 
اسالمی  رئیس جمهوری  روحانی  دکتر حسن  توسط 
ایران از طریق ویدئوکنفرانس رسما افتتاح و راه اندازی 

شد.

سیاست های  راستای  در  که  مرکز  این  راه اندازی 
منطقه  سازمان  علمی- تخصصی  آموزش های  توسعه 
آزاد قشم از طریق حمایت از بخش خصوصی توسط 
شرکت صنعت گستر هوا دریای قشم صورت گرفته 
است، باعث ایجاد اشتغال برای ۳۵نفر در زمان ساخت 

و 2۰نفر در بعد از بهره برداری شده است.
این مرکز آموزشی دوره های مرتبط با شناورهای کمتر 
از  ۳۰۰۰تن و بیشتر از ۵۰۰تن و همچنین زیر ۵۰۰تن 
آموزش  امکانات  با  را  فراساحل  عرشه  دوره های  و 
شبیه سازهای  مجهز،  کارگاه های  شامل  دریانوردی 
مخابرات  و   Radar-Arpa فرماندهی  مدرن 
از  استفاده  با    STCW کنوانسیون  تحت   GMDSS

متخصصین و مدرسین کارآمد برگزار می کند.

افتتاح 12طرح توسعه زیرساختي و عمراني 
در منطقه آزاد قشم

اعتباری  با  عمراني  و  زیرساختي  توسعه  دوازده طرح 
بالغ بر ۱۳هزار و ۳9۰میلیارد ریال توسط رئیس جمهور 

در منطقه آزاد قشم افتتاح شد.
دوازده پروژه زیرساختی، خدماتی، رفاهی و مسکونی 
با سرمایه گذاری دو بخش دولتی و خصوصی قشم، با 
حضور ریاست محترم جمهوری، رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان 
و مدیران این سازمان به  صورت ویدئوکنفرانسی مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
با  شده  ذکر  عمرانی  ۱2پروژه  از  پروژه  هشت 
شامل  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 
طرح های توسعه روستایی، خدماتی و زیرساختی است.

این طرح ها شامل؛ ساخت بلوار دسترسی به روستای 
ساحل  تا  نریمان  شهرک  غربی  رینگ  بلوار  دفاری، 
سه راه  جاده  بهسازی  کیلومتر،  چهار  به طول  جنوبی 
احداث  ستاری،  شهید  میدان  و  فرودگاه  تا  دیرستان 
سه کمپ پارک )آفتاب 2، مهتاب و فاز دوم جزایر ناز(، 
احداث کانال جمع آوری آب های سطحی و اجرای خط 

دوم انتقال آب است.
بخش خصوصی نیز با پروژه های برج مسکونی ماتیا، 
مجتمع تاپ آیلند، ۴۰واحد ویالیی و آماده سازی سایت 
آزاد  منطقه  این  افتتاحی  پروژه های  در  2۳هکتاری 

مشارکت داشتند.
قشم  آزاد  منطقه  عمرانی  ۱2گانه  پروژه های  مجموع 
توانسته اند برای یک هزار و ۳2۴نیرو اشتغال ایجاد کنند.

 افتتاح باغ بزرگ گردشگری
 صفاآباد جزیره قشم

واقع  صفاآباد  گردشگری  بزرگ  باغ  احداث  پروژه 
۱۸۰میلیارد  با  قشم  جزیره  گورزین  روستای  در 
حسن  توسط  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  ریال 
به  ویدئوکنفرانس  طریق  از  رئیس جمهوری  روحانی 

بهره برداری رسید.
احداث این مکان گردشگری که در راستای سیاست 
توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از طریق 
حمایت از بخش خصوصی صورت گرفته است، باعث 
ایجاد اشتغال برای ۴۰نفر در زمان ساخت و ۱۸نفر در 

بعد از بهره برداری شده است.
باغ بزرگ گردشگری صفاآباد که مجری آن شرکت 
ارتباط همراه پایدار قشم است، در زمینی به  مساحت 
و  ۱۶اتاق  با  و  ساخته  شده  ۴۸۰مترمربع  و  هزار  دو 
۵۴تخت، ظرفیت پذیرش افزون بر ۵۴نفر گردشگر را 
دارد و می تواند نقش موثری در تامین خدمات موردنیاز 

گردشگران جزیره ایفا نماید.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم گفت: مناطق آزاد بهترین موقعیت را برای اجرای 
ابتکارات نوین بیمه ای در کشور دارند و منطقه آزاد قشم 
اجرای  زمینه  آزاد،  مناطق  پایلوت  عنوان  به  است  آماده 

این ابتکارات را در قشم فراهم بیاورد.
اجرایی  تفاهم نامه  امضاء  آیین  در  مومنی  حمیدرضا 
شرکت  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مشترک  همکاری 
بیمه ایران معین که در مرکز بین المللی رشد قشم برگزار 
کشور  شرایط  و  توسعه  برنامه های  اقتضای  افزود:  شد، 
باقی  موجود  وضعیت  در  بیمه  شرکت های  که  می طلبد 
ابداعات جدیدی  و  ابتکارات  آینده کشور  برای  و  نمانند 
را طراحی و در دستورکار خود قرار دهند که مناطق آزاد 
زمینه  این  در  آماده همکاری  آزاد قشم  منطقه  خصوصا 

است.
و  آرامش  ایجاد  بیمه،  ماهیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  کارآفرینان  کارکنان،  خصوصا  مردم  همه  آسایش 
در  بیمه  شرکت های  کرد:  تصریح  است،  سرمایه گذاران 
خود،  خدمات  گسترش  عین  در  موظف اند  رقابت  بازار 

سرعت در جبران خسارت و تامین نیازهای بیمه شدگان 
را در دستورکار خود قرار دهند؛ چراکه در غیر این صورت 

از قافله رقابت بازمی مانند.
فعالیت های  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  مومنی 
اقتصادی و پایگاه های اجتماعی فعالین اقتصادی در قشم 
بیمه در  را بسیار متنوع خواند و گفت: هنر شرکت های 
ارائه خدمات  در  شرایطی  که  باشد  این  باید  جزیره  این 
خود در نظر بگیرند تا همه با رضایت خاطر از این خدمات 

استفاده کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
همچنین با اشاره به نظر  های ارائه  شده در این نشست 
درخصوص برخی فعالیت های بیمه ای در قشم تاکید کرد 
که هیچ شرکت بیمه ای نباید خارج از موازین و مقررات 
قانونی در این جزیره فعالیت کند و سازمان منطقه آزاد 
قشم اجازه نخواهد داد حقوق کسانی که با رعایت قوانین 
فعالیت در جزیره هستند، توسط نقض کنندگان  در حال 

قوانین پایمال شود.
براساس این گزارش، مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین 

نیز در این آیین ضمن تقدیر و تشکر از مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم به خاطر تاکیدات و توجهات ویژه ایشان 
بیمه، توضیحاتی درخصوص جایگاه حقوقی،  به صنعت 
مالکیت، گستره توزیع شعبات و توانمندی های مالی این 
در  این شرکت صرفا  اینکه  بیان  با  و  کرد  ارائه  شرکت 
جایگاه  تفکیک  خواستار  است،  فعال  کشور  آزاد  مناطق 
این شرکت با سایر فعاالن بیمه ای در منطقه آزاد قشم 

شد.
از سخنان خود  بخشی  در  داریوش محمدی همچنین 
با اشاره به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا، 
با  بیمه  شرکت های  فعالیت های  انطباق  ضرورت  بر 
در  و  کرد  تاکید  مصرف کنندگان  جدید  رفتارهای 
تسهیالت  ارائه  برای  طرحی  اجرای  از  خصوص  این 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  بیمه نامه  خرید  قرض الحسنه 

اقتصادی خبر داد.
مدیریت  توسعه  معاون  سعادتفر  عابدین  همچنین، 
ارائه  با  نشست  این  در  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
به  سازمان،  این  کارکنان  بیمه ای  پوشش  از  گزارشی 

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دستورات  و  دغدغه ها 
سازمان،  پرسنل  بیمه شدن  درخصوص ضرورت  قشم 
این  شدن  کامل  و  توسعه  برای  عاملی  به  عنوان 

تاکید کرد. پوشش 
گفتنی است، در آغاز این آیین، نریمان توکلی جویباری 
مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
هیات  اعضای  و  مدیرعامل  به  خوشامدگویی  نیز ضمن 
کرد  امیدواری  اظهار  معین،  ایران  بیمه  شرکت  مدیره 
منطقه  سازمان  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  امضاء  که 
مطلوب  نتایج  به  معین  ایران  بیمه  شرکت  و  قشم  آزاد 

دوطرف برسد.

تمام  گفت:  کشور  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
بهره مند   ۴G  اینترنت پوشش  از  قشم  جزیره  نقاط 

می شود.
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  آذری جهرمی  محمدجواد 
اطالعات کشور با حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دیدار و گفت وگو 

کرد.

در  ارتباطی  مشکالت  بررسی  گزارش،  این  بر  بنا 
مناسب  پوشش  عدم  و  قشم  جزیره  غرب  روستاهای 
خطوط تلفن همراه، یکی از مباحث مطرح  شده در این 

جلسه بود.
قشم جهت  جزیره  کور  نقاط  شناسایی  همچنین، 
خدمات  ارائه  هدف  با  حوزه  این  مشکالت  رفع 
اجتماعی  مسئولیت  قالب  در  طرحی  تهیه  بهتر، 

جذب  برای  ارتباطی  زیرساخت های  حوزه  در 
منطقه  سازمان  توسط  اپراتورها   USO بودجه 
جلسه  در  گفت وگو  محورهای  دیگر  از  قشم  آزاد 

بود. مذکور 
گفتنی است، با تصویب و اجرای طرح فوق، تمامی نقاط 
محروم جزیره قشم از پوشش اینترنت ۴G    بهره مند شده 

و خدمات خواهند گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آیین امضاء تفاهم نامه با شرکت بیمه ایران معین عنوان کرد:

در دیدار وزیر ارتباطات با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:

قشم؛ پایلوت مناطق آزاد در اجرای ابتکارات نوین بیمه ای کشور

4G بهره مندی تمام نقاط جزیره قشم از پوشش اینترنت
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