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سرمقاله

 مناطق آزاد تجاری-صنعتی
فرزندان انقالب و جمهوری اسالمی

این واقعیت که ادبیات برآمده از مفهوم منطقه آزاد تجاری-صنعتی تا سال 68 و زمان انشاء نخستین 
برنامه توسعه کشور که مصادف با دهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل الگوی جدیدی از 
حکومتداری ایرانی بود، مسبوق به سابقه نبود، ما را به این واقعیت رهنمون می کند که مناطق آزاد فرزندان 
انقالب اسالمی می باشند. در نتیجه باید تصریح کرد که مناطق آزاد نخستین تالش هدفمند ایران انقالبی 
برای بازتعریف مدلی از همکاری اقتصادی با شرکت های سرمایه گذاری بین المللی بود. این امر زمانی حائز 

اهمیت مضاعف می شود که مداقه ای در شرایط زمانی آن دوره  داشته باشیم.
مهم ترین راهبرد ایران در قبال جهان دوقطبی آن دوران، سیاست نه شرقی و نه غربی بود. یعنی جمهوری 
اسالمی در قبال شوروی و امریکا که سردمداران دو اردوگاه شرق و غرب بودند، چنین استراتژی را در 
دستورکار قرار داده بود. این در حالی بود که تمامی کشورهای جهان روابط منطقه ای با همسایگان و یا 
دیگر کشورها را در چارچوب این بلوک بندی تعریف می کردند؛ اما ایران و مردمان آن بر مدار دیگر بودند؛ 
آنها سودای مدل جدید حکومتداری را نه تنها در سر داشته، بلکه با مجاهدت و خون فشانی، در قامت 

جمهوری اسالمی به منصه ظهور رساندند.
بعد از تحوالت و چالش های عظیمی که از عزل رئیس جمهور تا ترور و بمب گذاری که منجر به شهادت 
رئیس جمهور تا رییس قوه قضائیه کشور بود، کشور از سال 59 درگیر جنگ و حمله نظامی کشور همسایه 
یعنی عراق شد و این در حالی بود که از سال 61 شرایط کلی داخلی به ثبات رسید. این تحوالت سیاسی 
 در کنار معادالت ناشی از تسخیر سفارت امریکا در تهران که منجر به آغاز اولین نسل از تحریم های
 بین المللی شده آن دولت علیه کشورمان بود؛ شرایط ارتباطی به تبع آن درآمد خارجی را برای دولت وقت 
سخت نمود؛ در نتیجه الگو و سیاست اقتصادی دولت بزرگ که سکان همه امور اقتصادی و بازرگانی 

کشور را در دست دارد، در آن دوران به اجرا درآمد.
بر این اساس همزمان با دوران جدید بعد از جنگ که مصادف با تغییر و تحوالت رهبری و ریاست 
جمهوری و فضای مجلس کشور بود، به دلیل نیازهای مبرم کشور به گشایش در ارتباطات منطقه ای 
و جذب سرمایه و سرمایه گذار برای بازسازی خرابی های جنگ تحمیلی و رفع عقب ماندگی های ناشی 

از توسعه نامتوازن در بخش های مختلف کشور، ایجاد مناطق آزاد کلید خورد و برای اولین بار در قالب 
تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه در مجلس سوم، که از قضا با گرایش شدید چپ اندیشی که تحت 
تاثیر انگاره های مارکسیستی و سوسیالستی بودند، این تبصره تصویب شد تا اینکه از مجلس چهارم و در 
سال 72 بعد از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به صورت رسمی سه منطقه آزاد کیش، قشم 
و چابهار به عنوان نسل اول مناطق آزاد ایران پا به عرصه وجود گذارند؛ مسیری که در سال 82 به تولد 
مناطق آزاد اروند، ارس و انزلی و در سال 89 نیز به منطقه آزاد ماکو، منتهی شد. البته می توان از منطقه 
آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( که براساس برنامه پنجم توسعه و از سال 93 شروع به کار کرد  نیز به 

عنوان هشتمین منطقه آزاد ایران نام برد.
ظرف سه دهه از عمر حضور مناطق آزاد در فضای اقتصاد ایران تمامی انتقادات مطرح شده علیه این 
مناطق حول محور انحراف از مسیر صادرات محور و پایگاهی برای واردات بودن بنا نهاده شده و این در 
حالی است که اساسا مدل ایجاد مناطق آزاد در ایران با تمام نمونه های مشابه، مخالفت و تضاد دارد؛ چراکه 
در سطح بین المللی ابتدا تمامی زیرساخت های ضروری از سوی دولت ایجاد و سپس فراخوان برای حضور 
و فعالیت سرمایه گذاران در قالب یک قانون که از ضمانت اجرایی صد در صد توسط یک نهاد متولی و 

متعهد به اجرا، برخوردار می باشد،  مطرح می شود. 
اما در ایران، به دلیل شرایط خاص دوران پساجنگ که دو عامل اصلی کمبود منابع مالی تامین خرابی های 
ناشی از جنگ و عقب ماندگی مناطق مرزی جنوبی که اتفاقا به آب های بین المللی نیز مرتبط بودند، منجر 
به تاسیس مناطق آزاد شد. در حالی که دولت هیچ ردیف بودجه ای برای ساخت زیرساخت ها در بودجه 
سالیانه خود برای این مناطق در نظر نگرفته و به صورت خودگردان موظف به ایجاد منابع درآمدی برای 

خود جهت ایجاد زیرساخت شدند.
از سوی دیگر به دلیل شرایطی که هم اکنون نیز با عنوان قاچاق 15 تا 20میلیارد دالری کاال در کشور 
دست به گریبان هستیم، به منظور برون رفت از این مشکل، واردکنندگان کاال از طریق مناطق آزاد 

موظف به تاسیس شرکت و به تبع آن ارائه خدمات پس از فروش شدند.
اما طی دوره های مختلف، رویه دولت ها با مناطق آزاد متفاوت بود، از جدیت هاشمی، تا نقدهای سیاسی 
دولت و طیف های سیاسی همسوی خاتمی به ماهیت و کارویژه مناطق آزاد، به دلیل زاویه داشتن با هاشمی 
رفسنجانی، نوع برخورد شانزده ساله اول را تشکیل می داد که خروجی آن حضور مدیرانی بود که پست دیگری 
برای فعالیت نداشتند. در دولت های احمدی نژاد این امر با ضدیتی که نسبت به هاشمی وجود داشت، مناطق را 

به محاق برده و عرصه حضور مدیران رده چندم وابسته به طیف معروف به جریان انحرافی بود. 
این  امر در دولت روحانی بر گونه ای دیگر بود. از افزایش ایراد اتهامات بدون سند گرفته تا ارائه آدرس های غلط، 
تفسیر به رأی قوانین و مقررات مناطق به نفع دستگاه های دولتی و افزایش منازعات مجلس با دبیر وقت شورایعالی 
از مهم ترین رویدادهای این دوران بود که شاه بیت آن در زمستان 95 و در قالب ماده 23 احکام دائمی توسعه کشور 

و قانون بودجه سال 96 رقم خورد که طبق آن دبیرخانه شورایعالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و در واقع 
از چارت نهاد ریاست جمهوری به چارت یک وزارتخانه، تنزیل جایگاه پیدا کرد.

این در حالی است که دوره اکبر ترکان، دوره ثبات نسبی مدیریت مدیران عامل مناطق و آغاز بهره گیری از 
مدیران میانی مناطق که از سابقه فعالیت در این سازمان ها برخوردار بودند را می توان از وجوه تمایز برشمرد؛ 
اما در دوره دوم ریاست جمهوری دولت روحانی، عدم ثبات به مناطق آزاد بازگشت، یعنی نیمی از مناطق 
ظرف سه سال گذشته دو تا سه بار شاهد تغییر مدیرعامل بودند که بر این اساس کیش دو مدیرعامل به 
خود دید، انزلی سه مدیرعامل، ارس دو مدیرعامل، ماکو سه مدیرعامل و در نهایت فرودگاه امام)ره( نیز 

سه مدیرعامل به عنوان عالی ترین مقام آن منطقه آزاد تجاری-صنعتی منصوب شدند.
در عین حال از سال 94 شاهد تعمیم قوانین و آیین نامه های سرزمین اصلی در زمینه های مالیاتی، دارایی 
و امور گمرکی به مناطق آزاد می باشیم، روندی که از سال 97 و پس از خروج امریکا از برجام و اجرای 
سیاست های انقباض اقتصادی در سطح کشور، به صورت یک رویه، گسترش بیشتری پیدا کرد. به این 
مهم، ابطال قوانین و مقررات مناطق و مصوبات شورای عالی مناطق آزاد را باید اضافه نمود که غالبا با 
شکایت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری ، موفق به از بین بردن و ملغی کردن یک به یک قوانین 
اساسی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شدند و از سوی دیگر در نهایت شگفتی شاهد سکوت و رفتار 
انفعالی متولیان و حافظین قانون، طی نزدیک به 3سال گذشته در قبال چنین حرکت های عجیبی بوده ایم.

همچنین به دلیل آنکه مناطق آزاد آوردگاه منازعات سیاسی کشور شده اند و تک صدایی و عدم همگرایی 
میان سازمان های عامل مناطق آزاد نیز در این میان، به جریانات تضعیف کننده، قدرت و نیرو می بخشد، به 
همین سبب هیچ گونه ضمانت اجرایی درخصوص قانون مناطق آزاد وجود ندارد، رویه ای که  طی سال ها، 

خصوصا سالیان اخیر نمود روشنی پیدا کرده است.
اما به طور کلی نباید از یک اصل نامیمون و به واقع چالش کلیدی مناطق آزاد در ایران غافل ماند، و آن اینکه امروز 
که در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و سومین دهه از تشکیل مناطق آزاد قرار داریم، 
همچنان در همه سطوح کشور به یک مفهوم واحد و تعریف صحیح از مناطق آزاد دست نیافته ایم! در هر دوره 
)دولت ها( انتظارها و دیدگاه ها نسبت به مناطق تغییر می کند؛ یک روز شعار تولید و صادرات می دهند و روز دگر ابعاد 
فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد؛ در یک برهه اعالم نیاز به حضور و وجود مناطق آزاد می کنند و در 
برهه ای دیگر دم از حذف این مناطق می زنند!! بی شک تا زمانی که این تکلیف روشن نشده و سنگ های انباشه 

بر روی هم وا کنده نشود، درب بر روی همین پاشنه خواهد چرخید.
با امید به اینکه در گام دوم انقالب بتوان از کلیه چالش ها و مشکالت عبور کرد و در مناطق آزاد هشتگانه 
کشور شاهد اجرایی شدن یک قانون مترقی و به تبع آن رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی باشیم تا 
همه مردم عزیز کشورمان از این دستاورد بزرگ انقالب شکوهمند اسالمی که همانا مناطق آزاد تجاری-

صنعتی هستند، منتفع گردند.

صفحه 4 و 5 را بخوانیدصفحه 4 و 5 را بخوانید
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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مناطق آزاد؛مناطق آزاد؛ الگوی توسعه اقتصادی و  الگوی توسعه اقتصادی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانفرهنگی جمهوری اسالمی ایران

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
اظهار داشت:اظهار داشت:

اتمام پروژه های اتمام پروژه های 
 نیمه تمام جزیره نیمه تمام جزیره
  قشم با جدیت   قشم با جدیت 
پیگیری می شودپیگیری می شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
تاکید کرد:تاکید کرد:

ضرورت حفظ برند ضرورت حفظ برند 
کیش به عنوان مقصد کیش به عنوان مقصد 
مطلوب گردشگری مطلوب گردشگری 
در کشوردر کشور

با حضور سرپرست سازمان منطقه با حضور سرپرست سازمان منطقه 
آزاد انزلی صورت پذیرفت:آزاد انزلی صورت پذیرفت:

بررسی موانع تولید بررسی موانع تولید 
در نشست صمیمی در نشست صمیمی 
با فعاالن اقتصادی با فعاالن اقتصادی 
منطقه آزاد انزلیمنطقه آزاد انزلی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
اظهار داشت:اظهار داشت:

کسب بازارهای کسب بازارهای 
خاورمیانه از طریق خاورمیانه از طریق 
تولیدات رقابتی در تولیدات رقابتی در 
منطقه آزاد اروندمنطقه آزاد اروند

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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کیش2

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
این  توان  و  ظرفیت ها  انسانی،  منابع  بر  اتکاء  کیش، 
پایگاه  به  تبدیل کیش  برای  را شاخصه اصلی  سازمان 

ورزشی در سطح کشور و منطقه برشمرد.
محمود  حکم  اهدا  جلسه  در  مظفری  غالمحسین 
کیش؛  جزیره  فوتبال  هیات  رئیس  عنوان  به  پازوکی 
و  گردشگری  ورزشی،  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  بر 
داشت  اشاره  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی 
دیگر  با  سازمان  این  میان  هم افزایی  افزود:  و 
است  کرده  فراهم  را  شرایطی  مختلف،  مجموعه های 

پایگاه ورزشی در سطح  به عنوان  که کیش می تواند 
کشور و منطقه مطرح شود.

و  امکانات  به روزرسانی  و  ارتقاء  که  این  بیان  با  وی 
سازمان  دستورکار  در  کیش  جزیره  ورزشی  تجهیزات 
منطقه آزاد کیش قرار گرفته است، اظهار داشت: جزیره 
را  ظرفیت هایی  ورزشی،  پایگاه  یک  عنوان  به  کیش 
و  ملی  اردوهای  و  ورزشی  مسابقات  برگزاری  برای 

بین المللی در این منطقه ایجاد کرده است.
خصوصی  بخش  مشارکت  با  کرد:  تصریح  مظفری 
ایده آلی  شرایط  از  کیش  جزیره  باانگیزه،  و  توانمند 

برخوردار است و امیدواریم در رویداد 2022 قطر شاهده 
اتفاقات خوبی در این منطقه باشیم.

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
زیرساخت ها، امکانات اقامتی و تردد گردشگران داخلی 
ارزیابی کرد و گفت:  و خارج در جزیره کیش را مثبت 
هنر استفاده بهینه از ظرفیت های ایجاد شده در منطقه 
آزاد کیش سبب برقراری ارتباطات موثر در حوزه ورزش 

با کشورهای دیگر خواهد شد.
تفریحات  و  ورزش  موسسه  که  این  به  اشاره  با  وی 
سالم کیش در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی 
به ساکنان کیش خدمات باکیفیت ارائه می دهد، افزود: 
این منطقه با بهره گیری از امکانات موجود جهت ارائه 
خدمات به تیم های ملی و ورزشکارن در سطح کشور به 

عنوان پایگاه ورزشی مطرح است.
برای  را  کیش  جزیره  هوای  و  آب  شرایط  مظفری، 
برگزاری مسابقات و اردوهای ورزشی در مقایسه با سایر 
نقاط دنیا مناسب و استاندارد معرفی و خاطرنشان کرد: 
با توسعه و ارتقا زیرساخت ها و امکانات ورزشی؛ جزیره 
کیش در آینده نزدیک به یک پایگاه ورزشی و مدرسه 

فوتبال ملی تبدیل می شود.
به گفته وی، جزیره کیش از امکانات و فضاهای مناسب 
ورزشی برخوردار است و این مهم سبب ایجاد ارزآوری 

پایدار برای این منطقه خواهد شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ورزش  پیشتاز  فوتبال،  که  این  بیان  با  پایان  در  کیش 
است و می تواند در توسعه آن نقش مهمی را ایفا کند، 

اظهار نمود: با توجه به این که جذابیت فوتبال و گرایش 
مردم به این ورزش به مراتب بیشتر از ورزش های دیگر 
برگزاری  برای  از ظرفیت های خوبی  این منطقه  است؛ 

مسابقات و اردوهای ورزشی برخوردار است.
همچنین، سرپرست موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش 
نیز در این جلسه با اشاره به این که هیات فوتبال کیش 
تاکنون به لطف پیشکسوتان ورزش این منطقه و یکی از 
فوتبالیست های ملی پوش فعالیت می کند، گفت: برگزاری 
مسابقات، اردویی، آموزشی و تربیت هنرجوهای خوب در 

این زمینه به همت هیات فوتبال کیش محقق شده است.
این  آمادگی  درخصوص  فرضی پور  عزیزاله 
مسابقات  تمرینی  اردوهای  پذیرش  برای  منطقه 
مدیرعامل  دستور  بر اساس  که  قطر  جام جهانی 2022 
در  جدید  ظرفیت های  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
کیش  المپیک  مجموعه  در  امکاناتی  و  فوتبال  زمینه 
ستاد  تشکیل  با  داشت:  اظهار  است،  شده  فراهم 
و  ها  کمیته  قطر،  جام جهانی 2022  مسابقات  بررسی 
کارگروه های آنان مشخص شده و گزارش جامعی در 

این خصوص ارائه خواهد شد.
در  کیش  سالم  تفریحات  و  ورزش  موسسه  سرپرست 
مدیرعامل  جهادی  دستور  از  قدردانی  و  تقدیر  با  پایان 
بابت  کیش  آزاد  منطقه  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت 
و  ورزشی  امکانات  بحث  در  که  خوبی  همکاری های 
رسیدگی به مجموعه المپیک کیش داشتند، خاطرنشان 
میزبان  حاضر  حال  در  کیش  المپیک  مجموعه  کرد: 

مسابقات تنیس است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

ضرورت حفظ برند کیش به عنوان 
مقصد مطلوب گردشگری در کشور

اخبار منطقه آزاد کیش

از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
برای  کرونا  بیماری  از  پیشگیری  و  مقابله  تمهیدات جدید 

میزبانی گردشگران این منطقه خبر داد.
سالمت  شورای  جلسه  چهارمین  و  سی  در  پورعلی  سعید 
با  مقابله  برای  پیشگیرانه  اقدامات  اهمیت  لزوم  بر  کیش، 

گسترش شیوع ویروس کرونا در جزیره کیش تاکید کرد.
 وی در ابتدای این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن دهه مبارک 
فجر و همچنین والدت خجسته حضرت فاطمه زهرا )س(، بر 
اقشار  از سوی  بهداشتی  رعایت ضوابط  عدم  انگاری  عادی 
افزود: کاهش  و  اشاره داشت  منطقه  این  در  مختلف جامعه 
حساسیت مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی سبب ایجاد 

نگرانی هایی در سطح جامعه شده است.
 پورعلی بر اهمیت نقش رسانه ها برای جلوگیری از ایجاد تفکر 
عادی سازی ضوابط بهداشتی در سطح جامعه اشاره کرد و اظهار 
نمود: نقش صدا و سیما در برنامه سازی و ارائه راهکارهای مقابله 
با بیماری کرونا بسیار موثر است و همه بخش های مدیریت 
سازمان منطقه آزاد کیش ازجمله بازرگانی، نظارت بر گردشگری 
و طرح های عمرانی و همچنین معاونت فرهنگی و اجتماعی در 
کنار مرکز توسعه سالمت، باید نظارت های حداکثری بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی را با جدیت دنبال کنند.
 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این 
که جزیره کیش بر اساس شاخص های اعالمی در وضعیت آبی 
قرار گرفته است، گفت: مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که 
همه موظف هستند از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا تبعیت 
کنند؛ ما هم از این امر مهم مستثنی نیستیم و باید بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی در سطح جامعه نظارت داشته باشیم.
 وی  با بیان این که رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی سبب 
ادامه و استمرار فعالیت ها در منطقه آزاد کیش خواهد شد، 
تقویت  در  منابع  امکانات  و  وقت،  چقدر  هر  کرد:  تصریح 
سیستم های نظارتی در نظر گرفته شود، به این معنا است 

که می توانیم از فرصت های پیش رو بهره الزم را ببریم  .
 پورعلی خاطرنشان کرد: اگر بخش های نظارتی غفلت کند، 
احتمال شیوع مجدد بیماري به دلیل کاهش حساسیت های 

مردم و مسافران تقویت مي شود.
 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با شاره به 
این که خوشبختانه وضعیت بیماران بستری شده در بیمارستان 
تخصصی و فوق تخصصی این منطقه نشان می دهد توفیقات در 
بحث پیشگیری همچنان ادامه دارد و در حال حاضر بیمار کرونایی 
بستری در بیمارستان سه نفر است، گفت: این یک معیار و شاخص 

خوبی در زمینه رعایت مقررات بهداشتی در جزیره کیش است.
 وی  افزود: مدیریت روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش 
باید اقدامات پیشگیرانه مجموع گروه های هالل احمر و بسیج 
که بیش از گذشته در شرایط پیش رو حضور مستمر دارند را 

در قالب گزارش های تصویری منعکس و اطالع رسانی کند.
با  کیش  آزاد  منطقه  که  این  بر  تاکید  با  پورعلی 
رعایت  در  پیشرو  منطقه  عنوان  به  حداکثری  نظارت های 
است،  مطرح  کشور  سطح  در  بهداشتی  پروتکل های 
اقدامات صورت گرفته توسط  برجسته سازی  اظهار داشت: 
قالب  در  منطقه  این  در  مستقر  اجرایی  دستگاه های  تمام 
گزارش های تصویری و استفاده از فضای مجازی می تواند 

فرصت سازی های خوبی را برای جزیره کیش ایجاد کند.
  معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
خاطرنشان کرد: براي تقویت نظارت های حداکثری در جهت 
استمرار فعالیت ها و حفظ فضای کسب و کار که سبب رونق 
اقتصادی این منطقه می شود، تمام صنوف نیز باید با جدیت 
تمام و هوشیاری بیشتر بر فعالیت های خود نظارت داشته باشند.

و  تفریحی  رالی  فجر،  مبارک  دهه  گرامیداشت  مناسبت  به 
خانوادگی در جزیره کیش برگزار شد.

این برنامه شاد که با استقبال چشمگیر ساکنان جزیره کیش 
و گردشگران همراه بود، به همت موسسه ورزش و تفریحات 
کانون  اتومبیلرانی  حوزه  و  کیش  اتومبیلراني  هیات  سالم ، 
جهانگردی کیش با حضور بیش از ۱20شرکت کننده از ساعت 
نه و سی دقیقه صبح جمعه ۱7بهمن از محوطه مقابل تاالر 

شهر کیش آغاز شد.
شرکت کنندگان در دو کالس حرفه ای و مبتدی در این برنامه با 
یکدیگر رقابت کردند و پس از طی مسافتی حدود ۱02کیلومتر 
در ۱۹ایستگاه و کنترل و ثبت زمان پیمودن مسافت بین هر 
ایستگاه توسط مربیان مجرب، سرانجام پس از ۳ساعت و نیم 

رانندگی به خط پایان رسیدند.
براساس این گزارش، حامیان مالی مسابقه دو شرکت خصوصی 
»دي اس دامات کیش« و »میتاکیش« بودند و مراسم اعالم 
نتایج و اهداي جوایز ساعت ۱٨ روز یکشنبه ۱۹بهمن در سالن 

تنیس روي میز مجموعه المپیک کیش برگزار شد.
رعایت تمامی ضوابط بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از شرایط 
حضور در این رالی بود . در جلسه توجیهی این برنامه که ساعت 
۱6پنجشنبه شانزدهم بهمن برگزار شد، موارد الزم جهت توجه ویژه 
به رعایت دستورات بهداشتی برای حفظ ایمنی فضای برگزاری 
مسابقه و پیشگیری از شیوع کرونا به شرکت کنندگان یادآوری شد.

الزم به ذکر است، در برگزاری این برنامه خانوادگی و ورزشی، 
نمایندگانی از سازمان منطقه آزاد کیش، موسسه ورزش، نیروی 
انتظامی، پلیس راهور، آتش نشانی، اورژانس ، هالل احمر ، ستاد 

مبارزه با کرونا و شماری از اصحاب رسانه حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:
تبدیل جزیره کیش به پایگاه ورزشی در سطح کشور و منطقه

عادی انگاری عدم 
رعایت ضوابط بهداشتی، 

فرصت سوزی است

برگزاری رالی بزرگ تفریحی و 
خانوادگی جزیره کیش

 معاون فرهنگی و اجتماعی
 سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد :

همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر انجام  شد:

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
همکاری  و  میان بخشی  تعامالت  تقویت  بر  کیش 
خدمات  ارائه  جهت  در  خصوصی  بخش  با  گسترده 

باکیفیت به گردشگران تاکید کرد.
غالمحسین مظفری در جلسه شورای معاونان و مدیران 
به  باکیفیت  خدمات  ارائه  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
محورهای  مهم ترین  از  یکی  را  کیش  در  گردشگران 
فعالیت این سازمان عنوان کرد و افزود: بخشی از این 
خدمات از سوی سازمان منطقه آزاد کیش ارائه می شود 
و بخشی نیز مربوط به افرادی است که حلقه اتصال ما 

با گردشگر برای ارائه خدمات باکیفیت هستند.
وی اظهار کرد: باید توجه اصلی متولیان این امر به ارائه 
ایده آل  شرایط  با  مناسب  و  مطلوب  باکیفیت،  خدمات 

جلب شود.
از  توقع گردشگران  افزایش سطح  به  اشاره  با  مظفری 
خدمات در جزیره کیش و ضرورت حضور افراد توانمند 
به عنوان  برند کیش  برای حفظ  در عرصه گردشگری 
مقصد مطلوب گردشگری در کشور و منطقه گفت: باید 
خود را با شرایط موجود تطبیق داد و در راستای ارتقای 
توانایی  که  افرادی  و  برداشت  موثری  گام های  کیفیت 
ندارند،  را  در کیش  ارتقاء خدمات  روند  با  همسو شدن 

می بایست از سیستم حذف شوند.
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
رابطه با تبیین هدفگذاری ها برای جذب گردشگران از 
اظهار  کیش  آزاد  منطقه  به  کشور  مختلف  استان های 
پربازدید  از  یکی  تفریحی  و  گردشگری  مراکز  داشت: 
ترین مکان ها در این جزیره است و سازمان منطقه آزاد 
مکان های  طریق  از  زیربنایی؛  خدمات  از  بیشتر  کیش 

گردشگری مورد قضاوت مسافران قرار می گیرد.
به  باید  فضاها  این  ساماندهی  در  نمود:  تصریح  وی 
اصلی ترین  کیفیت،  ارتقای  که  کرد  عمل  گونه ای 
موضوع برای جلب رضایت حداکثری گردشگران باشد.

مظفری درخصوص جذب ۴0برند شناخته شده در منطقه 
مکان های  کردن  فراهم  با  داشت:  اذعان  کیش  آزاد 
مناسب در ساحل جزیره کیش برای برند های یاد شده، 

سطح ارائه خدمات در این منطقه ارتقاء خواهد یافت.
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عملکرد  وی،  گفته  به 
حوزه های مالی، فرهنگی، اقتصادی و حاکمیتی باید به 
گونه ای باشد که نماینگر یک سازمان مقتدر و توانمند 

باشد.
جزیره  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کیش به عنوان منطقه گردشگرپذیر، پیشگام در توسعه 
در  و  است  اقتصادی  رشد  زمینه های  کردن  فراهم  و 

بسیاری از موضوعات برای کشور پایلوت است.
براساس این گزارش، تبدیل ساختمان منطقه آزاد کیش 
در تهران به نمایشگاه دائمی و استفاده بهینه از فضای 
موجود این ساختمان با پیش بینی تقویم ساالنه، برنامه ها 
و مناسبت های متنوع، از دیگر موارد مطرح شده در این 

نشست بود.
بر ضرورت سرعت  تاکید  مظفری ضمن  راستا  این  در 
سازمان  ساختمان  بازسازی  و  بهسازی  به  بخشیدن 
منطقه آزاد کیش در تهران اظهار داشت : به دنبال فضای 
هستیم  تالش  در  بلکه  نیستیم،  تشریفات  و  لوکس 
فضای مرتب و مناسبی که در شان سازمان و همچنین 
هموطنانمان باشد، ایجاد شده و نظم و انظباط حاکم بر 
نیز  مراجعان  به  پاسخگویی  محل  در  سازمان  سیستم 

احساس شود.
و  بهسازی  به  بخشیدن  سرعت  که  این  بیان  با  وی 
مناسب  کیفی  سطح  در  موجود  فضاهای  آماده سازی 
مطرح  منطقه  این  بارز  ظرفیت های  عنوان  به  می تواند 
بازسازی  و  بهسازی  اقدام  از  مهم تر  نمود:  اظهار  شود، 

این فضاها، مشخص کردن نوع بهره برداری آن است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت 
از  بهینه  استفاده  جهت  در  متنوع  کاربری های  تعیین 

فضاهای تازه ایجاد شده تاکید کرد و گفت : چنانچه نوع 
بهره برداری از این فضاها مشخص نشده و برنامه ریزی 
الزم برای استفاده بهینه لحاظ نشود، این فضا با وجود 

صرف هزینه، بدون استفاده رها خواهد شد.
مظفری اظهار داشت: با شناسایی مخاطبان جامعه هدف 
می توان  ساالنه؛  برنامه  بر اساس  حوزه  و  بخش  هر  در 
۴2برنامه متنوع در ساختمان منطقه آزاد کیش در تهران 

برگزار کرد.
وی با اشاره به تدوین برنامه کوتاه مدت برای برگزاری 
نمایشگاه عمومی از توانمندی ها و ظرفیت های موجود 
کیش در تهران، افزود: پس از برگزاری نمایشگاه باید 
مختلف  نمایشگاه های  برپایی  جهت  زمان بندی  برنامه 
همراه با یک سالن با ظرفیت پذیرش ۱00نفر و مجهز 

به امکانات پشتیبانی پیش بینی شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان با تاکید بر این که بخشی از ظرفیت های موجود 
در ساختمان منطقه آزاد کیش در تهران را می توان برای 
برگزاری مراسم مناسبت های مختلف مناطق دیگر کشور 
اختصاص داد، بیان کرد: با هم افزایی مناطق آزاد کشور با 
سازمان منطقه آزاد کیش، ظرفیت های موجود در قالب 

برگزاری نمایشگاه مشترک فراهم شده است.
گفتنی است، در این جلسه سیدمحمدرضا مداح مشاور 
و مدیرکل حوزه مدیرعامل، معاونان و برخی از مدیران 
سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران عامل شرکت های 
حضور  نیز  خصوصی  بخش  فعاالن  و  سازمان  تابعه 

داشتند.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:
تهیه و تدوین سند ارتقاء نقش زنان در جزیره کیش

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
مختلف  عرصه های  در  منطقه  این  زنان  حضورموفق 
توسعه  مهم  ازشاخصه های  یکی  را  خانواده  و  اجتماعی 

یافتگی جزیره کیش برشمرد.
در جشن والدت باسعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن 
که با حضور مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش، ادارات، نهادها 
و فعاالن بخش خصوصی و جمعی از بانوان منطقه در سالن 
خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ 
غالمحسین مظفری با تبریک روز زن و عید فرخنده والدت 
حضرت زهرا)س( با بیان اینکه جزیره کیش باید به الگویی 
موفق کشوری در زمینه بهره مندی از توانمندی های بانوان در 
عرصه های مختلف تبدیل شود، از پایان مرحله نخست تدوین 
سند ارتقاء نقش زنان در جزیره کیش خبر داد و گفت : این سند 
شاخص های توسعه را با محوریت زنان و نقش آن در خانواده و 

جامعه بررسی می کند.
وی تشکیل پارلمان زنان در کیش با رویکرد ایجاد فضای 
مطلوب برای مشارکت بانوان در تمامی عرصه های اجتماعی 
را گامی مهم در ارتقاء فعالیت های حوزه بانوان برشمرد و 
تصریح کرد: قرار داریم به معنای درست از مشارکت واقعی 
جمعیت بانوان که بخش عظیمی از جمعیت جزیره کیش را 

تشکیل می دهند، بهره ببریم .
اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ایجاد کمیته های تخصصی،  با  باید  پارلمان زنان  داشت : 
از ظرفیت های موجود زنان و توانمندی های در خور توجه 

بانوان کیش در بخش های مختلف استفاده کند.
تخصصی  و  فنی  کمیته های  وجود  به  اشاره  با  مظفری 
در سازمان منطقه آزاد کیش گفت: با هم افزایی و تقویت 
تعامالت کمیته های چندگانه پارلمان زنان با کمیته های 

تخصصی سازمان، نتایج ارزشمندی حاصل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پارلمان زنان فرصتی برای ارائه یک 
الگوی موفق از همکاری مشترک جامعه فرهیخته ، دانا و 
اندیشمند زنان کیش با سیستم های اداری و اجرایی منطقه 
و بخش های دولتی و خصوصی فراهم خواهدکرد، اظهار 
نمود : در جزیره کیش بخش خصوصی فعال و عالقه مندی 
داریم که منشاء فعالیت های ارزشمندی در منطقه هستند 

و باید از این عالقه مندی و مشارکت آگاهانه آنان در روند 
تقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بهره برد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: ما باید بستر 
الزم را فراهم کنیم تا مشارکت بخش خصوصی در حوزه 
فعالیت های اجتماعی افزایش یابد و پارلمان زنان یکی از 
بهترین بسترهای ایجاد شده برای تقویت همکاری زنان با 
سیستم های اداری و اجرایی و بخش خصوصی کیش است.

مظفری با بیان اینکه ما عالقه مندیم از توانمندی های بانوان 
در سازمان منطقه آزاد کیش در جهت توسعه پایدار منطقه 
کیش  پیشرفت  روند  در  بی تردید  گفت:  شویم،  بهره مند 
و توسعه همه جانبه و ماندگار منطقه باید از ظرفیت های 
ارزشمند زنان فرهیخته کیش و حضور موثر بانوان در تمام 

عرصه ها بهره گرفت.
وی با اشاره به اینکه کارهای خوبی در عرصه پژوهشی 
برای  باید  که  انجام شده  بانوان  اجتماعی  فعالیت های  و 
استمرار و تقویت آنها برنامه ریزی کرد، بر ضرورت توسعه 
فعالیت های پژوهشی در دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت های 

ارزشمند بانوان در این حوزه تاکید کرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با تقدیر از 
امور  اداره  و  اجتماعی  و  معاونت فرهنگی  عملکرد خوب 
زنان منطقه آزاد کیش در جهت ارتقاء فعالیت های فرهنگی 
با  بانوان جزیره کیش خواست  از  زنان  ویژه در حوزه  به 
مشارکت در برنامه های مختلف زمینه رشد همه جانبه و 

پیشرفت جزیره کیش را فراهم کنند.
مظفری از تالش سازمان منطقه آزاد کیش برای راه اندازی 
و  کسب  از  حمایت  هدف  با  دستی  صنایع  عرضه  بازار 

کارهای خانگی بانوان خبر داد .
زحمات  و  خود  تحصیل  دوران  از  خاطراتی  بیان  با  وی 
آموزگار فداکاری که با ایثار و ازخودگذشتگی و فراهم کردن 
زمینه تحصیل دانش آموزان در شرایط سخت ، نقش ماندگار 
از محبت مادارانه را در ذهن وی به یادگار گذاشته است، 
گفت: همه ما باید از فرصت های کوچک برای ایجاد تاثیر 
در زندگی خود و دیگران استفاده کنیم و یقین داشته باشیم 
که در میهن اسالمی ما کم نیستند زنان و مادرانی که با 
استقامتی بی نظیر سخت تالش کرده اند و مردان موفقی را 

برای آینده میهن تربیت کرده اند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  معزز شهدا  خانواده های  از  تجلیل  با  پایان  در  کیش 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقالب و دفاع مقدس 
مادران  نمونه  برترین  شهدا  مادران  کرد:  خاطرنشان 

فداکار و ایثارگر کشور هستند.
همچنین، رئیس اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش 
مبارک  دهه  و  زهرا)س(  حضرت  والدت  عید  تبرک  با 
فجرگفت : زنان ایرانی در طول تاریخ نشان داده اند که در هر 
فضایی که فرصت های برابر برای آنان مهیا باشد، می توانند 

شایستگی های ذاتی خود را به نمایش گذارند .
و  دانشگاه ها  در  دختران  پررنگ  حضور  خسروی،  عالمه 
تکاپوی پرنشاط آنان در عرصه های اقتصادی و کارآفرینی 
و درخشش های روزافزون شان در رشته های علمی و هنری 
و ورزشی را نشانه های آشکار توانمندی های ارزشمند زنان 
برشمرد و اظهار داشت: همچنان قله های فتح ناشده بسیاری 
باقی است که نیازمند هموار شدن مسیر و بسترسازی های 
حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است و دیر یا زود، گام های 

توانمند زنان بر فراز آنها نیز استوار خواهد شد.
وی، سالروز والدت دختر مکرم پیامبر بزرگوار اسالم )ص( 
را فرصتی برای تامل در سیرت فاطمه )س( و خصوصیات 
واالی این بانوی بزرگ در مقام مادرو همسر عنوان کرد و 
افزود: فاطمه تجسمی است از همه صفات ارزنده بشری که 

همه در کالبدی نورانی و زنانه گرد هم آمده اند.
رئیس اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد: 

اگرچه سخن گفتن از این سیرت و منش منحصر به یک 
روز از تقویم نیست، اما اختصاص نام زن برای روز والدت 
این بانوی بزرگ، عالمتی است که راه را گم نکنیم و بدانیم 

مسیر تعالی و فضیلت اندوزی در کدام سو قرار دارد.
در ادامه، امام جماعت اهل تسنن کیش نیز در این نشست با 
تبریک عید فرخنده والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و اشاره به 
جایگاه این بانوی بزرگ نزد پیامبر گرامی اسالم و محبت قلبی 
رسول نور و مهربانی به دختر گرانقدرشان که الگوی زنان عالم 
است، گفت: دختر مکرم پیامبر نیز محبتی بی بدیل به پدر داشت .
شیخ یعقوب شمس با اشاره به مرارت های پیامبر)ص( برای 
ترویج یگانه پرستی در عصر جاهلیت، درخصوص منزلت 
زن در آموزه های دین مبین اسالم اظهار داشت : حضور 
زنان در زندگی ما موهبت بزرگ خداوند است و پروردگار در 
آیات شریفه قرآن کریم این موضوع را بارها عنوان و برآن 

تاکید کرده است.
وی با اشاره به اینکه پیش از ظهور اسالم، دختران جایگاهی 
در میان قبایل اعراب نداشتند، گفت : در سایه تعالیم اسالمی 
و به برکت سیره رسول خدا، نگاه مسلمانان به حضور زن 
در جامعه تغییر یافته و امروز در جامعه اسالمی این باور 
قوت گرفته که شایستگی ها و توانمندی های زنان زمینه ساز 

موفقیت مردان است.
امام جماعت اهل تسنن کیش در پایان با تجلیل از فداکاری 
مادران شهدا اظهار نمود: آسایش و امنیت امروز ما مرهون 
ازخودگذشتگی مادرانی است که فرزندانی با ایمان پروردند 

تا ایثارگرانه در راه حفظ دین اسالم جان خود را نثار کنند.
بر اساس این گزارش، اجرای موسیقی توسط گروه دانش آموزی 
هور، گروه موسیقی سنتی دینگو با هنرنمایی بانوان استان 
هرمزگان ، گروه موسیقی جام جم، شعرخوانی و پخش کلیپ هایی 
با موضوع مادر و همچنین نقش زنان در پیروزی انقالب، 

بخش های متنوعی از مراسم جشن روز زن در کیش بود.
به مادران شهید حاج  این مراسم  پایان  گفتنی است، در 
بابایی و شهید تابش و 5مادر موفق که عالوه بر تحصیل و 
تالش در عرصه فعالیت های اجتماعی، فرزندان موفقی در 
رشته های مختلف علمی ، فرهنگی ، هنری و ورزشی داشتند، 

با اهدای لوح تقدیر شد.



3 انزلی

سازمان  سرپرست  نقوی  سیدمهدی  مهندس 
خود  کاری  روز  نخستین  در  انزلی  آزاد  منطقه 
عالوه بر بازدید از راه آهن رشت به منطقه آزاد 
انزلی و حضور در جلسه شورای اداری استان و 
در  قضائیه،  قوه  رئیس  رئیسی  آیت اهلل  با  دیدار 
اقتصادی در جریان  فعاالن  با  نشست صمیمی 
قرار  منطقه  این  در  تولید  موانع  و  مشکالت 

گرفت.
تسریع  لزوم  بر  تاکید  با  نقوی  سیدمهدی 
کرد:  بیان  سرمایه گذاران  به  خدمات  ارائه 
سرمایه گذاران به عنوان بازوان توانمند و پایدار 
رفع  و  شده  شناخته  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مهم ترین  از  یکی  خصوصی  بخش  مشکالت 
برنامه ها و راهبردهای مدیریتی و اعضای هیات 

مدیره است.
همکاری های  افزایش  لزوم  به  ادامه  در  وی 
دستگاه های  و  خصوصی  بخش  میان  دوجانبه 
اجرایی اشاره و اظهار داشت: تمامی دستگاه های 

اجرایی مرتبط با حوزه منطقه آزاد انزلی باید به 
عنوان دستگاه های تسهیل گر فعالیت کنند و این 
سازمان بر روند اجرای خدمات و تعهدات، بیش 

از پیش نظارت خواهد داشت.
ارائه  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
عمرانی  پروژه های  پیشرفت  هفتگی  گزارش 
مدیران  نمود:  خاطرنشان  و  تاکید  صنعتی  و 
سازمان نسبت به روند اجرای پروژه های عمرانی 
صنعتی و گردشگری، گزارش هفتگی ارائه دهند 
و از نزدیک مشکالت و موانع موجود را بررسی 
تخصصی  نشست های  موانع،  رفع  منظور  به  و 
مشکالت  رفع  و  آسیب شناسی  شود؛  برگزار 
راه  نقشه  ترسیم  و  اداری  بروکراسی  کاهش  و 
تقویت  راستای  در  خصوصا  همه جانبه  توسعه 
سازمان  این  اهداف  مهم ترین  از  تولید،  حوزه 

است.
در ادامه این نشست، هرمز ربانی عضو هیات مدیره 
سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد : سرمایه گذاران 

و سازمان از یک پیکره هستند و باید به منظور رفع 
مشکالت روح مطالبه گری و انسجام داشته باشیم 
و سازمان منطقه آزاد انزلی بر اساس قوانین، نسبت 
به سرمایه گذاران تعهدات و تکالیفی دارد که در این 
راستا باید طبق قوانین تصمیم گیری های درست 

اتخاذ شود.
از  دیگر  یکی  قربانی  محمدحسین  همچنین، 
انزلی  آزاد  اعضای هیات مدیره سازمان منطقه 
انزلی  آزاد  منطقه  اصلی  اینکه صاحبان  بیان  با 
اظهار  بوده،  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
تسهیل  کنونی  افتصادی  جنگ  در  داشت : 
مدیران  شدن  نزدیک تر  و  خدمات  ارائه  در 
در  خصوصی،  بخش  با  اجرایی  دستگاه های 
تاثیرگذار  کشور  و  سازمان  اهداف  پیشبرد 
افزایش  معنی  به  تولید کنندگان  تقویت  و  بوده 
فرصت  های شغلی و بهبود معیشت مردم است.

در ادامه، امین افقی عضو هیات مدیره و معاون 
آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندر  امور 
بخش  با  تعامالت  و  مراودات  توسعه  نیز  انزلی 

خصوصی به منظور کاهش مشکالت و افزایش 
حجم سرمایه گذاری را الزمه توسعه منطقه آزاد 

انزلی دانست.
انجمن  رئیس  امانی  اصغر  همچنین، 
سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز 
در این نشست صمیمی به نمایندگی از ۳۰۰۰نفر 
از فعاالن اقتصادی این منطقه بیان کرد : بخش 
و  نظام  کلی  سیاست های  اجرای  در  خصوصی 
شده،  ترسیم  چشم اندازهای  و  اهداف  تحقق 
هم پا و همراه سازمان منطقه آزاد انزلی بوده و 
با رفع برخی از مشکالت قانونی در سطح ملی، 
در  و صادرات  تولید  ارتقای شاخص های  شاهد 

این منطقه خواهیم بود.
در ادامه این نشست، جمعی از فعاالن اقتصادی 
مشکالت ،  بیان  به  یک  هر  منطقه  این 
از  بیش  توجه  کار،  و  کسب  رونق  راهکارهای 
استمرار  سرمایه گذار،  جذب  صنایع،  به  پیش 
واحدهای  فعال سازی  و  موانع  رفع  نشست های 

راکد اشاره و تاکید داشتند.

انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد 
انزلی با ارسال نامه ای خطاب به دکتر مرتضی 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  بانک 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از انتصاب مهندس 
سازمان  سرپرست  عنوان  به  نقوی  سیدمهدی 

منطقه آزاد انزلی تقدیر به عمل آوردند.
این نامه که به امضای اصغر امانی رئیس این 
انجمن رسیده است، با بیان اینکه اصالحات به 
عمل آمده در سازمان منطقه آزاد انزلی، نشانگر 
عزم جدی دولت محترم و شخص جنابعالی در 
انجام دقیق وظایف مناطق آزاد و اولویت دادن 
به برنامه های زیربنایی است، از تالش های دکتر 
سازمان  پیشین  مدیرعامل  روزبهان،  محمدولی 

منطقه آزاد انزلی قدردانی کرده اند.
انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد 
سیدمهدی  مهندس  انتصاب  سبب  به  انزلی ، 
آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  عنوان  به  نقوی 
انزلی و بازگشت مهندس امین افقی به معاونت 
امور بندری و حوزه خزر این سازمان،  به دلیل 
نقطه قوت بودن معاونت مزبور برای منطقه آزاد 
انزلی در زمینه پیوندهای تجاری و اقتصادی در 
بندر  قزاقستان،  و چین،  کریدور شمال-جنوب، 

کاسپین، تشکر و قدردانی  نموده اند.
از سوی دیگر، جامعه بازاریان و بازرگانان منطقه 
آزاد انزلی نیز با صدور پیامی انتصاب سرپرست 
سازمان را باعث شور و شعف در جامعه بازاریان 

توفیقات  و  کرده  عنوان  منطقه  بازرگانان  و 
منان  خداوند  از  را  نقوی  مهندس  روزافزون 

خواستار شدند .
روز  نخستین  در  و  این  از  پیش  است،  گفتنی 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  کاری 
نشست مشترکی مابین اعضای هیات مدیره و 
این سازمان  معاونین و مدیریت های تخصصی 
سرمایه گذاران  و  خصوصی  بخش  فعالین  با 
منطقه درخصوص بررسی ساز و کارهای تعامل 
و همکاری بیشتر در مسیر هم افزایی به منظور 
تشکیل  منطقه  توسعه ای  اهداف  به  دستیابی 
برخی  از  برون رفت  راهکارهای  آن  در  و  شد 
مشکالت پیش روی سرمایه گذاران مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت و سرمایه گذاران آمادگی 
تاکید  مورد  برای گسترش همکاری ها،  را  خود 

قرار دادند.

مهندس سیدمهدی نقوی سرپرست سازمان منطقه 
آزاد انزلی، در تداوم بازدیدهای میدانی و بررسی 
حضوری فرآیندهای اجرایی طرح های زیرساختی 
کارگاه  و  بندری کاسپین  از مجتمع  منطقه،  این 

ساخت مسیر ریل راه آهن بازدید به عمل آورد.
سازمان  سرپرست  سوی  از  که  بخشی  اولین 
منطقه آزاد انزلی مورد توجه قرار گرفت، نظارت 
محموله  ترخیص  عملیات  فرآیند  بر  مستقیم 

از  کانتینری  کاالهای  حامل  کشتی  پنجاهمین 
مسیر کریدور چین، قزاقستان، منطقه آزاد انزلی 

به بندر کاسپین در سال جاری بود. 
در مرحله بعد، مراحل اجرایی تکمیل طرح های 
قرارگاه  توسط  که  رو-رو  اسکله  سرمایه گذاری 
و  می باشد  ساخت  حال  در  االنبیاء)ص(  خاتم 
نوسازی موج شکن غربی منطقه مورد  همچین 

بازدید مهندس سیدمهدی نقوی قرار گرفت.
در این برنامه بازدید، گزارشی از آخرین روند اجرای 
در  اجرا  حال  در  زیرساختی  و  عمرانی  طرح های 
این مجتمع بندری ارائه شد و مهندس نقوی از 

نزدیک در جریان مسائل و دغدغه های پیش روی 
در مسیر سرعت بخشی به فرآیند احداث اسکله ها و 
موج شکن قرار گرفته و دستورات الزم را صادر کرد.
ادامه،  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
در  که  راه آهن  مسیر  ساخت  حال  در  قطعه  از 
محدوده این منطقه واقع شده است، بازدید کرد 
و بر لزوم تسریع در عملیات احداث این طرح با 
توجه به تاکید رئیس جمهور به عنوان یک پروژه 
بین المللی  بازخوردهای  دارای  که  کشور  ملی 

برای جمهوری اسالمی است، تصریح کرد.
تجاری  نوار  طرح  نیز  پایان  در  است،  گفتنی 
که  منطقه  دستی  صنایع  پردیس  مجتمع 
جهت  الزم  شرایط  نمودن  فراهم  منظور  به 
ساکنین  دستی  صنایع  تولیدات  تجاری سازی 
ساخت  حال  که در  استان  هنرمندان  و  منطقه 
می باشد، مورد بازدید سرپرست سازمان منطقه 

آزاد انزلی قرار گرفت.
گفتنی است در این برنامه اعضای هیئت مدیره، 
و  فنی  خزر،  حوزه  و  بندری  معاونین  بهمراه 

عمرانی حضور داشتند.

اخبار منطقه آزاد انزلی با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

بازخورد مثبت تغییرات مدیریتی در سازمان منطقه آزاد انزلی:

نظارت تمام عیار سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی بر پروژه های منطقه:

بررسی موانع تولید در نشست صمیمی 
با فعاالن اقتصادی منطقه آزاد انزلی

قدردانی فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی از مشاور رئیس جمهور 

سرعت گرفتن تکمیل پروژه های بزرگ زیرساختی منطقه آزاد انزلی
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با حکمی از سوی »سیدمهدی نقوی« سرپرست 
سازمان منطقه آزاد انزلی، »مهندس امین افقی« 
به عنوان »سرپرست معاونت امور بندری و حوزه 

خزر سازمان منطقه آزاد انزلی« منصوب شد.
گفتنی است، امین افقی عضو موظف هیات مدیره 
نیروهای  از  و  می باشد  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
باسابقه و بومی منطقه بوده که پیش از این نیز در 
یک دوره هجده ماهه به عنوان معاون امور بندری و 

حوزه خزر این سازمان فعالیت داشته است.

به  عنوان  نقوی  سیدمهدی  اخیر  انتخاب  طی  در 
سرپرست منطقه آزاد انزلی و ابهاماتی که از سوی برخی 
افراد صورت گرفته که یک مدیر چرا یک باره از سمت 
خود برکنار شده است، در این  راستا گفت وگویی با دکتر 
محمدحسین قربانی عضو موظف هیات  مدیره سازمان 

منطقه آزاد انزلی انجام شد. 
دکتر قربانی ضمن تبریک این انتخاب درون سازمانی از 
سوی دکتر مرتضی بانک مشاور رئیس جمهوری و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 
کشور ابراز داشت: ایام دهه فجر را تبریک عرض می کنم 
و یادآور می شوم انتخاب مدیران شایسته، کارآمد و بادانش، 
یکی از مهم ترین اهداف توسعه ای کشور است و در این  راستا 
هرگونه تغییر و تحول در سکان مدیریتی، طبیعی و مرسوم 
است و آنچه برای دولت و اصل نظام اهمیت دارد، انجام 
وظایف و رسیدن به اهداف واالی جمهوری اسالمی ا ست 
که در این  راستا هدف منطقه آزاد به  طوِر  اخص حمایت از 

سرمایه گذاران و توسعه فضای کسب وکار کشور است. 
وی ضمن گالیه از برخی اظهارات بیان داشت: به 
نابودی  قصد  حاشیه سازی ها  با  که  افراد  از  برخی 
از  تا  استان گیالن را دارند هشدار جدی می دهم، 
عزل و نصب های صورت  گرفته در سازمان منطقه 

آزاد انزلی سوءاستفاده جریانی نکنند.
دکتر قربانی اضافه کرد: امروز صاحبان اصلی منطقه، 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی این استان و کشور 
هستند و اگر اشخاص به  جهت حفظ منافع خود مانع 
رشد اقتصاد کالن استان گیالن و منطقه آزاد شوند، 
فساد، تخلفات و ناکارآمدی شان را برمال خواهم کرد. 
وی افزود: مهندس نقوی که به  عنوان سرپرست جدید 
سازمان منطقه آزاد انزلی انتخاب شده اند، کارنامه بسیار 
درخشان و موثری دارند و از نیروهای متعهد و ارزشی 
مناطق آزاد هستند که انتصاب ایشان با استقبال گسترده 
فعاالن اقتصادی و مردم منطقه و استان مواجه شد و با 
هشدار جدی به سنگ اندازان مسیر توسعه منطقه می گویم 
که به  جای وقفه در این امر، سرشان در الک خودشان باشد. 
دکتر قربانی ضمن تشکر از اصحاب جراید و رسانه، 
گفت: رسانه ها زبان صریح و گویای جامعه هستند و من 
از همه رسانه ها به  عنوان بازوان توانمند جامعه انتظار دارم 
برای ارتقاء و توسعه اقتصادی گیالن عزیز کوشا باشند. 
روزبهان  دکتر  یک ساله  تالش های  از  تشکر  با  وی 
مدیرعامل سابق و عضو هیات  مدیره فعلی سازمان منطقه 
آزاد خاطرنشان کرد: تغییر و تحوالت صورت گرفته در 
راستای تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی را باید پذیرفت و به 
آن احترام گذاشت و قطعا نگاه آقای دکتر روزبهان به  عنوان 

یک نیروی ارزشی و برادر شهید هم در همین راستا است. 
دوره  چند  نماینده  و  هیات  مدیره  موظف  عضو 
آستانه اشرفیه درپایان یادآور شد: امروز همه ما باید 
به  عنوان سربازان راستین نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران دست در دست همدیگر دهیم و برای 
آبادانی میهن خود بکوشیم تا عالوه بر خنثی کردن 
فشارها و تحریم های ظالمانه، در جهت خدمت به 

مردم عزیزمان گام برداریم.

انتصاب سرپرست 
معاونت امور بندری و 

 حوزه خزر سازمان 
منطقه آزاد انزلی

از عزل و نصب های صورت  
گرفته در سازمان منطقه 
آزاد انزلی سوءاستفاده 

جریانی نشود

طی حکمی از سوی سرپرست سازمان 
منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

 عضو موظف هیات  مدیره
 سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد:

سیدمهدی نقوی سرپرست سازمان منطقه آزاد 
پروژه  بررسی  خود،  کاری  روز  اولین  در  انزلی 
اتصال راه آهن سراسری به منطقه متبوع را در 
بازدید  ملی  پروژه  این  از  و  داد  قرار  دستورکار 

به عمل آورد.

بازدید،  این  در  گزارش،  این  به  بنا 
اراضی،  تملک  مختلف  ابعاد  از  گزارشی 
تامین  و  طرح  اجرای  نحوه  مصالح،  تهیه 
شد  ارائه  سازمان  عالی  مقام  به  بودجه 
در  تسریع  لزوم  بر  نیز  نقوی  مهندس  و 

ریاست  دستور  حسب  پروژه  این  اجرای 
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  جمهور  محترم 
تسریع  بر  مبنی  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
سه  صورت  به  اجرایی  عملیات  انجام 

نمود. تاکید  شیفت، 

در نخستین روز کاری سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

پیگیری های ویژه از پروژه اتصال راه آهن سراسری به منطقه آزاد انزلی
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دلیل  به  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس  سال های  همه  در  ایران 
اسالمی؛  جمهوری  غربی،  نه  شرقی  نه  سیاست  و  استقالل طلبی  راهبرد 
که  آمریکا  ازجمله  است،  داشته  از کشورها  برخی  با  مشکالت مشخصی 
تحریم ها،  بحث  لذا  است.  بوده  درگیر  ایران  با  کشورها  سایر  از  بیش 
در  دیرینه ای  موضوع  جهانی  جامعه  سخت گیری های  و  اقتصادی  فشار 

ما می باشد.  کشور 
هزینه ها،  با  کشور  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  بعد  کمی  فاصله  در 
به هر حال تحریم هایی  بود؛  از جنگ روبه رو  ناشی  مصائب و مشکالت 
کشورهای  که  گردید  باعث  گرفت،  زمان صورت  آن  در  ایران  علیه  که 
دوران  جنگ ،  از  پس  اما  کنند.  همراهی  ایران  علیه  تحریم  در  زیادی 
سازندگی در کشور شروع شد که همزمان شد با شکل گیری مناطق آزاد 
بود،  زده شده  انقالب  از  قبل  آزاد  مناطق  ایجاد  استارت  البته  در کشور. 
اما بنیان مناطق آزاد کنونی در دولت سازندگی پایه گذاری گردید. طبیعتا 
کشوری که تمامی این سختی ها را پشت سر گذاشته و با همه تحریم ها 
تحریم ها  از  فرار  و  توسعه  برای  راهکاری  دنبال  به  باید  بود،  آشنا  نیز 
با تفکرات دولت وقت آیت اهلل  اتمام جنگ تحمیلی  از  بعد  لذا  می گشت. 
هاشمی رفسنجانی مناطق آزاد کشور بع دلیل رهایی از مشکالت ناشی 

از تحریم، تاسیس شد.  
مناطق آزاد ایران که شامل سه منطقه آزاد اولیه در جنوب کشور یعنی کیش، 
قشم و چابهار بودند در کشور ایجاد و به دنبال آن طی این سال ها مناطق 
آزاد ثانویه شامل اروند در جنوب، ماکو، ارس و انزلی در شمال کشور به وجود 
آمدند. هر کدام از این مناطق برای ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهای 
جهان، لوکیشن منحصربه فردی دارند و می توانند نقش بسیار تعیین کننده ای 
بازرگانی،  تجاری، صنعتی،  اقتصادی،  پایداری  همه جانبه،  توسعه  در جهت 
گردشگری و... ایفا کنند و در نهایت می توان شاهد باال رفتن گردش مالی 

در این مناطق بود.
سرمایه هاي  جذب  ملي،  اقتصاد  توسعه  نظیر  هدف هایي  به  دستیابي  اما 
تربیت  شغلي،  فرصت هاي  ایجاد  نسبي،  برتري هاي  از  استفاده  خارجي، 
نیروي انساني، افزایش درآمدهاي ناشي از فعالیت هاي خدماتي، افزایش 
کارایي اقتصاد ملي، توسعه منطقه اي و تبدیل بخش هاي عقب مانده به 
قطب هاي توسعه، بخشی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در دنیا محسوب 

می شود. 
کشور  توسعه  در  آزاد  مناطق  که  نقشی  و  اهداف  این  اهمیت  وجود  با 
متاسفانه  ایران  کشور  در  که  است  آن  واقعیت  اما  باشد؛  داشته  می تواند 
مناطق  سیاسی،  تصمیمات  و  نشده  استفاده  مناطق  این  ظرفیت های  از 
نگه  مناطق  این  صرفا  واقع  در  است!  کشانده  حاشیه  به  را  کشور  آزاد 
داشته شده اند تا مشکالت داخلی کشور درخصوص ناتوانی و عدم امکان 
در  لذا  بگذاریم.  مناطق  این  به گردن  را صرفا  قاچاق  ورود  از  جلوگیری 
را  آزاد  مناطق  جریان ها،  و  افراد  برخی  که  می بینیم  مختلفی  زمینه های 
آزاد  مناطق  مولفه ها  از  خیلی  در  و  می دهند  قرار  دشمنی  و  عتاب  مورد 
زمینه  این  در  مناطق  می کنند  اعالم  و  می دهند  قرار  خطاب  مورد  را 
مقصرند و نتوانستند کاری انجام دهند. به  عنوان  مثال در زمینه واردات 
گفته می شود که مناطق آزاد سکوی واردات شدند، در حالی  که واردات 
و  می شود  انجام  آزاد  مناطق  مبادی  از  که  وارداتی  نسبت  به  کل کشور 
صورت  به   است  ممکن  که  کاالیی  میزان  به  کشور  کل  قاچاق  میزان 
قاچاق از مناطق آزاد وارد شود، به شدت ناچیز است. ضمن اینکه میزان 
تخلفات و فساد اداری که در مناطق آزاد به نسبت کل کشور وجود دارد ، 
وصله  پرجسب ها،  این  که  گفت  می توان  واقع  در  و  است  اندکی  بسیار 
مناطق  وجود  این  با  است .  مع الفارق  قیاس  و  مناطق  این  برای  ناجوری 
داشته  وجود  باید  که  واحدی  یک  عنوان  به   ما  کشور  در  متاسفانه   آزاد 
باشند تا همه مشکالت را گردن آنها بیندازیم تا از مشکالت اصلی فرار 

دیده می شود. کنیم، 
به  که  دهیم  یاری  را  آزاد  مناطق  و  عوض  را  دید  این  اگر  بنابراین 
موقعیت شان  به  توجه  با  که  بخواهیم  آنها  از  و  کنند  عمل  وظایفشان 
نقش هایی را برعهده گیرند و بازی کنند و مهم تر از همه قوانین موجود 
درخصوص مناطق آزاد را اجرایی و عملیاتی نماییم و به دنبال بخشنامه 
پیشرفت  و  توسعه  به  می توانیم  قطعا  نباشیم،  سرراهی  مصوبه های  و 
باید  کنیم .  کمک  کشور  کل  به  آن  تبع  به  و  همجوار  نواحی  و  مناطق 
مالی،  منابع  تامین  در  نقشی  چه  مناطق  از  کدام  هر  که  شود  مشخص 
کنفرانس  و  سمینار  حد  در  آنکه  نه  دارند؛  و...  تکنولوژی  و  پول  انتقال 
را مشخصا تدوین  آنچه واقعی است  بلکه  را طرح کنیم،  این موضوعات 
روی  پیش   شرایط  در  می تواند  آزاد  مناطق  در  برنامه ریزی  این  نماییم. 
بین المللی که  معادالت  در  آمده  به وجود  تغییر و تحوالت  به  توجه  با  و 
بیشترین مشکل را طی سال های اخیر برای کشورمان داشته، به  عنوان 

فرشته های نجات کشور در نظر گرفته شود.

مقدمه
اما مناطق آزاد مبتني بر این اعتقاد شکل گرفته اند که سرمایه موتور رشد و 

توسعه اقتصادي یک کشور باشند.
این مناطق در واقع  ناحیه اي از قلمرو کشور هستند که خارج از محدوده 
فیزیکي، قانوني و اداري تاسیسات گمرکي قرار دارند . ورود و خروج سرمایه 
سهولت  به  منطقه  در  متخصص  کار  نیروي  جابه جایي  و  آن  به  سود  و 
باشند،  نداشته  قانوني  منع  که  را  مواد خارجي  و  کاالها  و  صورت مي گیرد 
یا  انبارهاي آن نگهداري و  یا در  ترانزیت،  مي توان بدون موانع گمرکي و 
در کارخانه هاي مستقر در آن منطقه تغییر شکل داده و به کاالهای دیگر 

تبدیل نمود .
منطقه آزاد، در واقع قلمرو معیني از سرزمین اصلي است که در آن، تجارت 
آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلي مجاز 
شناخته شده است. این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت هاي متنوع سعي 
دارند که سرمایه گذاري خارجي را جذب و آن را در تولید کاالهاي صادراتي 
مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات این کاالها کشور از آثار و مزایاي 
مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه منطقه اي 

و... برخوردار نمایند. 
سوالي که در اینجا مطرح مي شود این است که آیا مناطق آزاد توانسته اند آثار 
مثبت در توسعه کشورهاي در حال توسعه داشته باشند؟ همچنین با توجه 
به ایجاد چندین منطقه آزاد تجاري-صنعتي در کشور، عملکرد آنها در ایران 

چگونه بوده است؟ 
روند  بررسي  به  مذکور،  به سواالت  پاسخگویي  منظور  به  پیش رو  گزارش 
تاریخي تاسیس مناطق آزاد و ارزیابي عملکرد مناطق آزاد در کشورهاي در 
حال توسعه و ایران اقدام نموده ، چالش ها و علت عدم موفقیت مناطق را در 
این سال ها بررسی شده و سرانجام پیشنهاداتي کاربردي براي بهبود عملکرد 

این مناطق آزاد کشور ارائه نموده است.

سابقه ایجاد مناطق آزاد ایران
تاریخچه  آزاد در کشور الزم است گذری به  برای بررسی عملکرد مناطق 

راه اندازی آن داشته باشیم.
طی  گرفت .  شکل  دهه 1330  در  ایران  در  آزاد  مناطق  تاسیس  اندیشه 
این شد که رونق  بر  داد، تصمیم  انجام  برنامه وقت  مطالعاتی که سازمان 
مطالعات  نتیجه  ولی  شود.  محول  دانمارکی  مشاوران  به  ایران  از  مناطقی 
در  شد.  منتهی  خرمشهر  در  کاال  نگهداری  انبار  ساخت  به  تنها  افراد  این 
سال 13۴۹ با تصویب قانونی که در آن گفته شد: »کاالهایی که به منظور 
استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند، معافیت 
از حقوق و عوارض گمرکی دارند«، اولین قدم های ساخت مناطق آزاد در 

ایران برداشته شد.
رسید،  انقالب  شورای  تصویب  به  که  مصوبه ای  موجب  به  سال 13۵۹  در 
در  ولی  برخوردار شد،  آزاد  منطقه  امتیازات یک  از  از بخشی  جزیره کیش 
سال 13۶۸ بود که در تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی 
را داد که در حداکثر  اجازه  این  به دولت  به موجب تبصره 1۹،  و فرهنگی، 
سه منطقه مرزی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تاسیس کند. براساس همین 
مصوبه هیات دولت در هفتم بهمن ماه سال 13۶۹ جزیره قشم و در هجدهم 
اردیبهشت ماه سال 13۷0 محدوده ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد 

تجاری-صنعتی نامگذاری کرد.
ارس،  آزاد  مناطق  اسالمی،  با تصویب مجلس شورای  اوایل دهه۸0  در 
تجاری- آزاد  منطقه  شدند.  افزوده  کشور  آزاد  مناطق  به  اروند  و  انزلی 
پل  عنوان  به  و  گرفته  قرار  اصلی  ارتباطی  چهارراه  در  ارس  صنعتی 
اروند  آزاد  منطقه  کرد.  پیدا  زیادی  بسیار  اهمیت  اروپا  و  آسیا  ارتباطی 
کرد.  آغاز  به طور رسمی  را  فعالیت خود  مردادماه سال 13۸3  در چهارم 
شد،  تشکیل  خرمشهر  و  آبادان  شهرستان  از  بخش هایی  از  که  منطقه 
موقعیت  از  توریستی  و  تجاری  صنعتی،  زیرساخت های  داشتن  دلیل  به 
آزاد  منطقه  سرانجام  است.  برخوردار  مناطق  باقی  به  نسبت  ممتازی 
انزلی با مساحت 3۲00هکتار خشکی و ۴0کیلومتر منطقه آبی در تیرماه 
سال 13۸۴و در محدوده ای از شهرستان های بندر انزلی و رشت، به این 

افزوده شد. مناطق 
در اواخر سال 13۸۹ هیات وزیران بنا به پیشنهاد شورای هماهنگی مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، ایجاد منطقه آزاد ماکو را به تصویب 
ایران )استان آذربایجان غربی( قرار  رساند. شهرستان ماکو در شمال غربی 
گرفته که از شمال به رودخانه قره سو و کشور ترکیه، از شرق به رودخانه 
ارس و جمهوری آذربایجان )خودمختاری نخجوان( و از مغرب به جمهوری 

ترکیه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است. 
ایجاد  با الیحه  اسالمی  اول سال 13۹۷ مجلس شورای  نیمه  در  همچنین 
منطقه  گلستان،  استان  در  اینچه برون  منطقه  شامل:  جدید  آزاد  ۸منطقه 
مهران در ایالم، منطقه اردبیل در استان اردبیل، منطقه سیستان در استان 
سیستان و بلوچستان، منطقه بانه- مریوان در استان کردستان، منطقه جاسک 
در استان هرمزگان، منطقه بوشهر در استان بوشهر، منطقه قصرشیرین در 
استان کرمانشاه به عنوان مناطق آزاد جدید موافقت کرد که البته هنوز این 
الیحه به دلیل پاره ای از مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال 

بررسی می باشد.

عملكرد مناطق آزاد
بی تردید مناطق آزاد دارای ظرفیت های بسیاری با توجه به زیرساخت های 
و  می باشند  کشور  در  اقتصادی  توسعه  در جهت  مناطق  این  در  شده  اجرا 
سوی  از  که  است  بزرگی  جفای  مناطق  این  به  وارداتی  نقاط  نگاه  صرف 
اتهام هایی همچون قاچاق کاال، رانت بازی و  آزاد در کنار  منتقدین مناطق 

زمین خواری به این مناطق وارد می کنند.
در سه دهه گذشته، یکی از مهم ترین مراکز جذب سرمایه گذاري مستقیم 
خارجي در کشورهاي در حال توسعه، در مناطق آزاد این کشورها صورت 
درحال  کشورهاي  براي  فراواني  قابلیت هاي  آزاد  مناطق  است .  گرفته 
توسعه ایجاد نموده و قادر است کشورهاي در حال توسعه را در پیمودن 
فرآیندهاي صنعتي شدن هدایت نماید، اما این تجربه در ایران به دالیل 
اخیر  دهه هاي  در  همچنین  است.  نشده  محقق  کامل  طور  به  مختلف 
در  منطقه اي  تعامالت  گسترش  و  جهاني  تجارت  سازمان  تشکیل  با 
بازار  گمرکي،  اتحادیه  ترجیحي،  تجارت  موافقت نامه هاي  چارچوب 
تسهیل  در  آزاد  مناطق  نقش  عمال  اقتصادي،  اتحادیه هاي  و  مشترک 
زیرا  است؛  کرده  پیدا  کاهش  خارجي  سرمایه گذاري  جذب  و  تجاري 
گسترش پیمان هاي یاد شده، سبب شده تا بهره گیري از ظرفیت مناطق 

باشد. آزاد، جذابیت کمتري داشته 

نگاهی کوتاه به عملكرد مناطق آزاد در چهار دولت
دولت  از  آزاد،  مناطق  عملکردی  حوزه  آسیب شناسی  و  واکاوی  در 
سازندگی مرحوم هاشمی  رفسنجانی تا دولت تدبیر و امید حسن روحانی، 
آزاد  مناطق  درخصوص  چهارگانه،  رؤسای  جمهوری  میان  از  گفت  باید 
انتظارها از ساز و کارهای این مناطق  ایران به  واقع بیشترین سخنان و 
روحانی  سوی  از  کشور،  اقتصاد  روند  بر  آنها  نقش گذاری  و  بهبود  برای 

مطرح شده است. 
حسب  ایران  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  پایه   که  است  درست 
قانون  تبصره ۲۵  )د(  بند  و  توسعه  اول  برنامه  قانون   ۲0 و  تبصره 1۹ 
برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از سوی دولتین 
پنجم و ششم هاشمی  رفسنجانی گذارده شد و او بود که در دی ماه 13۷۲ 
و  چابهار  کیش،  آزاد  منطقه  سه  مدیران عامل  و  هیات  مدیره  رؤسای 
انتخاب  پیشنهادی  افراد  از  زیادی  شمار  میان  از  خود  جذبه  با  را  قشم 
قانون  زد،  کلید  را  آزاد  مناطق  اجرایی  عملیات  آغاز  و  کار  و شروع  کرد 
۷۵درصد  و مقررات و حدود  آزاد تجاری- صنعتی  مناطق  اداره  چگونگی 
از زیرساخت های نرم افزاری راه اندازی مناطق آزاد را به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رساند و نهضت راه اندازی مناطق آزاد را برای اولین  بار 
در کشور در خدمت به اقتصاد تازه  فارغ  شده از جنگ تحمیلی آغاز کرد، 
ولی در دو دوره ریاست  جمهوری خاتمی و احمدی نژاد با استقبال مواجه 
مدیریت  عنان  و  شد  روا  آزاد  مناطق  بر  آنها  سوی  از  تردید هایی  نشد! 
اداره  در  صالحیت  فاقد  و  سیاسی  خویشاوند  افراد  گردن  بر  را  مناطق 
به   افراد  این  برای  آزاد  مناطق  مسند  که  جایی  تا  انداختند،  آزاد  مناطق 
جای آنکه محلی برای خدمت به اقتصاد کشور باشد، سکوی پرتابی شد 

تا به سمت های باالتری چشم بدوزند.
دوران  به  بیشتر  آزاد  مناطق  ناتوانی  دلیل  کارشناسان،  اظهارات  طبق  اما 
ریاست  اول  دوره  در  که  او  برمی گردد.   احمدی نژاد  جمهوری  ریاست 
جمهوری شعار فقرزدایی و محرومیت زدایی سر می داد، اصوال مناطق آزاد را 
قبول نداشت و در دولت نهم خاک ُمرده بر سر مناطق آزاد ریخت، تا حدی 
چشمگیری  عقبگرد  خارجی  و  داخل  سرمایه های  جذب  دوران  آن  در  که 

داشت.
باید اشاره داشت که در دولت هاشمی هر دو هفته یکبار جلسه شورای عالی 
مربوطه و عضو  وزرای  با حضور  و  رئیس جمهوری  ریاست  با  آزاد  مناطق 
آزاد مشکالت  مناطق  مدیران  که  می شد  باعث  کار  این  می گردید.  برگزار 
و مسائل پیرامون این مناطق را به  طور مستقیم به اطالع رئیس جمهوری 
برسانند و ضمن چاره اندیشی، تصمیمات الزم فی المجلس اخذ و مشکالت 

رودرو حل شود. 
مسائل  درخصوص  رئیس جمهوری  به  دسترسی  احمدی نژاد  دولت  در  اما 
مناطق آزاد یک پله سخت تر شد و با تفویض اختیار به دبیر شورا در وهله 
در  آزاد  مناطق  شورایعالی  ازجمله  عالی  شوراهای  از  برخی  انحالل  و  اول 
مرحله دوم، عمال رئیس جمهور کمتر در جریان مستقیم امور و حل فصل 

مسائل قرار می گرفت. 
از محدود شدن حضور  ناشی  رفتار  به دلیل سلیقه ای شدن  از سوی دیگر 
و  آزاد  مناطق  سیاست های  با  کشوری  کالن  سیاست های  تطبیق  و  وزرا 
و  رشد  در  بیشتری  افت  طبعا  و...  مدیریتی  ثبات  عدم  مرتبط ،  برنامه های 
توسعه این مناطق رقم خورد. واقعیت آن است که احمدی نژاد آن طور که 
آزاد،  مناطق  بی بدیل  به فرصت  او  بی اعتنایی  و  نرفت  آزاد  مناطق  به  باید 
مناطق  از  اقتصادی  فرصت  موهبت  از  را  کشور  دهم،  دولت  در   خصوصا 
آزاد محروم کرد و دست برخی منصوبان او را بر سفره مناطق آزاد کشور، 

رانت خواری، زمین خواری و چپاول بیت المال باز گذارد.  
البته دولت روحانی را می توان ادامه راه دولت سازندگی دانست؛ بعد از برجام 
امید می رفت که شرایط برای سرمایه گذاری گسترده و تولید بیشتر در مناطق 
فراهم شود، اما یکباره با اعمال تحریم ها و شیوع بیماری کرونا شرایط تغییر 
کرد و آنچه که مسئوالن تافته بودند، پنبه شد؛ البته با ابالغ سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و تاکید مقام معظم رهبری بر فراهم کردن شرایط سهولت 
تولید  با  تا  کردند  تالش  مسئوالن  آزاد ؛  مناطق  در  سرمایه گذاری  و  تولید 
میان  این  در  اما  کنند؛  فراهم  را  توسعه  زمینه  مناطق،  در  داخلی  کاالی 

چالش های قانونی مختلف و ابالغ آیین نامه ها و بخشنامه های مختلف، کار 
و فعالیت در مناطق آزاد را سخت تر از قبل کرد و این موضوع نقطه ضعف 

بزرگی بر کارنامه منطقه آزاد در دولت روحانی قلمداد می شود.

بررسی عملكرد مناطق آزاد در دهه هفتاد
دهه ۷0  اوایل  در  ایران  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  کارنامه  کلی  طور  به 
چندان موفق محسوب نمی شود. این مناطق در این دهه اعم از سال های 
پس از تصویب قانون و قبل از آن به عنوان بارانداز واردات کاالهای مورد 
که  اصلی  بر شاخص های  مروری  واقع  در  کرده اند.  داخلی عمل  بازار  نیاز 
مناطق  مورد  در  می شود،  دانسته  آزاد  منطقه  یک  کارکرد  کننده  مشخص 
آزاد ایران مشحون از درجا زدن ارزیابی می گردد. فی المثل آمارهای مربوط 
به میزان جذب سرمایه خارجی یا اساسا در گزارش ها وجود ندارد و یا اگر 
هست، نزدیک به صفر می باشد. همین وضعیت در مورد صادرات مناطق آزاد 

نیز به چشم می خورد.
البته الزم به گفتن است که در برخی مناطق، فعالیت های پراکنده عمرانی و 
زیربنایی انجام شده است؛ لکن تا رسیدن به نقطه مطلوب راه بسیار طوالنی 
در پیش بود. البته در بررسی علل عدم موفقیت مناطق آزاد در این سال ها 
باید به جنبه های سیاسی اشاره داشت. در این رابطه می توان گفت که وجود 
برخی خصومت های سیاسی از سوی ابرقدرت ها با جمهوری اسالمی ایران 
به آن  نوعی  به  بازرگانان که  و  از صاحبان صنایع  بسیاری  باعث شده که 

قدرت های وابستگی دارند، کمتر جذب مناطق آزاد کشور گردند . 
از سوی دیگر حساس بودن منطقه خلیج فارس و قلمداد شدن آن به عنوان 
باعث  بوده، همگی  استراتژیک قدرت ها در آن مدنظر  منطقه ای که منافع 
شده که این ذهنیت در افکار کارآفرینان اقتصادی به وجود آید که این منطقه 
ویژه  به  اقتصادی  سرمایه گذاری های  برای  امنیت الزم  و  سیاسی  ثبات  از 
سرمایه گذاری های بلندمدت برخوردار نیست و در شرایطی که مناطق آزاد 
رقیب در سایر نقاط جهان از وضعیت مناسب تری برخوردار هستند، ناگزیر 

بسیاری از سرمایه های خارجی بدان سو گسیل می گردند.
البته ناکامی مناطق آزاد ایران را نمی توان به یک یا دو عامل خاص نسبت 
داد . ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی گرچه در مجموع ایده درستی است، 
لکن توفیق آن در گرو عوامل مختلفی نظیر ثبات سیاسی و اقتصادی کشور، 
مقررات  و  قوانین  وجود  الزم،  زیرساخت های  وجود  صحیح،  مکان یابی 
هدفمند و کامل ، نیروی کار ارزان ، اعطای مشوق های قابل پرداخت با سایر 

مناطق آزاد و باالخره جهت گیری صادراتی این مناطق است. 
با  هفتاد  دهه  در  ما  کشور  زمینه ها،  این  اتفاق  به  قریب  اکثر  در  متاسفانه 
از آنها نظیر  نارسایی ها و کمبودهای جدی مواجه بوده است. گرچه برخی 
گریزناپذیر  کشورمان  علیه  بین المللی  ترحیم های  و  تحمیلی  جنگ  اثرات 
بوده اند، اما در سایر موارد باید به نارسایی ها و کم اطالعی های داخلی صحه 
گذارد که ناشی از عدم آگاهی و مطالعه کافی پیش از احداث این مناطق 
سرمایه گذاری های  همچون  نیز  کشور  آزاد  مناطق  در  متاسفانه  می باشد. 
عمومیت  و  شده  معطوف  کشور  داخل  بازار  به  نگاه ها  اغلب  داخلی ، 
توسعه  برای  حاصله  درآمدهای  از  استفاده  و  مناطق  این  در  واردات  یافتن 

زیرساخت های الزم باعث شده تا صادرات کمتر مورد عنایت قرار گیرد.

عملكرد مناطق آزاد در دوران سازندگی
پایان جنگ تحمیلی و شروع فعالیت های بازسازی خرابی های ناشی از جنگ 
و ویرانی های انجام شده، فرصت مغتنمی را ایجاد کرد تا مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی با بهره گیری از الگوهای توسعه جهانی در دستورکار نظام جمهوری 
اسالمی ایران قرار بگیرد؛ به همین دلیل به موجب تبصره 1۹ قانون برنامه 
اول توسعه کشور مصوب سال 13۶۸ مجلس شورای اسالمی اجازه داده شد 
حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی مناطق آزاد تجاری- صنعتی تاسیس کند و 
همچنین قانون چگونگی اداره مناطق در هفتم شهریورماه 13۷۲ در ۲۶ماده 

و چهار تبصره به تایید مجلس شورای اسالمی رسید.
اقتصاد  آزاد در مقابل تفکر  بازار  اقتصاد  از  تفکر دولت سازندگی و حمایت 
دولت محور، گامی موثر در گسترش مراودات بین المللی جهان داشته است 
و قانون مناطق آزاد هرچند کاستی هایی داشت، اما می توان گفت در زمان 

خود، قانونی مترقی محسوب می شد. 
به  با هدفگذاری  آزاد کیش، قشم و چابهار در دولت سازندگی  سه منطقه 
و  زیرساخت ها  راه اندازی،  با  همزمان  باید  و  شده  راه اندازی  توسعه  سمت 
فعالیت های عمرانی کار توسعه و افزایش ثروت را در اقتصاد ملی نیز دنبال 

می کرد .
تفکر تمرکزگرایی حاکم بر مجموعه کشور از شروع کار و راه اندازی مناطق 
حمایت  اما  کرد!  مخالفت  کشور  اقتصاد  نوظهور  پدیده  این  با  آزاد  مناطق 
انتخاب  و  رفسنجانی  هاشمی  مرحوم  شخصی  پیگیری های  و  همه جانبه 
آزاد  تا حدودی در پیشبرد اهداف مناطق  این مناطق  مدیران کارآمد برای 
مقیم  ایرانیان  از  تعدادی  تا  بود  فرصتی  تحمیلی  جنگ  پایان  و  بود  موثر 
کشورهای اروپایی و آمریکایی فرصت حضور در مناطق آزاد را مغتنم شمرده 
و در مناطق آزاد با بهره گیری از معافیت های مالیاتی و ورود ارز و صادرات 

کاال، اقدام به فعالیت در مناطق آزاد نمایند . 
که  است  این  آزاد  مناطق  در  سازندگی  دوران  در  اهمیت  حائز  نکته 
سرمایه گذاران اولیه مناطق آزاد سه گانه فوق الذکر با بهره گیری از فرصت های 
فراهم شده، سود حاصل از سرمایه گذاری را در مناطق آزاد کیش، قشم و 
و حتی  گردشگری  و  تجارت  رونق  باعث  که   کرده  چابهار سرمایه گذاری 

توسعه برخی از صنایع کوچک در این مناطق شد.
علی رغم تصریح قانون مناطق آزاد و تاکید آن که قانون مناطق آزاد ناحیه ای 
در داخل قلمرو کشور اما خارج از قانون داخل کشور اداره می شوند، نهال 
تمرکزگرا  توسط طرفداران  فعالیت همواره  به  در شروع  آزاد  مناطق  نوپای 
در  اقتصادی  دیدگاه  این  طرفداران  و  گرفت  قرار  هجمه  و  مخالفت  مورد 
مخالفت با مناطق آزاد از تمام تریبون ها و مراکز تحت نفوذ خود در سایر 
ارگان ها را برای سنگ اندازی در مسیر حرکت مناطق آزاد بهره گیری کرده 
با  مغایر  ارز  به عنوان مناطق حیف و میل کردن  را  آزاد  و همواره مناطق 

ارزش های سنتی مورد معرفی می کرده اند .
به کارکرد که  آزاد جهان در شرایط شروع  بود که مناطق  این در حالی 
عرصه  در  ملی  اقتصاد  پیشبرد  در  را  آزاد  مناطق  حضور  دنیا  کشورهای 
کشورها  سایر  تجربه  لذا  داده اند؛  قرار  توجه  مورد  جهانی  رقابت های 
جبران  در  موثر  عامل  عنوان  به  می توانست  آزاد  مناطق  راه اندازی  در 
مولد  و  اشتغال سالم  ایجاد  توسعه صادرات  و  رفته  از دست  فرصت های 
ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره  مندی از اقتصاد رقابتی مورد توجه 
آزاد  این مناطق  قرار گیرد . مخالفان  اقتصادی کشور  نظام  سیاستگذاران 
به واردات بی رویه کاال به داخل کشور را به عنوان نقطه ضعف مناطق 
این تحلیلگران همواره مبحث خروج  انتقاد  بیشترین  آزاد قلمداد کرده و 
چند  هر  است؛  بوده  کشور  داخل  به  ارز  ورود  تقابل  در  کشور  از  ارز 
گروه  این  گفت  باید  اما  می آمد،  نظر  به  عقالیی  بسیار  ظاهر  به  این 
ارائه  راهبردی  صادرات  از  حمایت  و  زیرساخت ها  تکمیل  درخصوص 
افراد غیرکارشناس کشور منتشر  نمی دهند؛ موضوعی که از سوی برخی 

شده و می شود.
در کشورهایی نظیر امارات متحده غربی و ترکیه، مناطق آزاد را همسو با 
ایجاد استراتژی مناسب صنعتی و اقدام مطلوب در این موفقیت ها ناشی از 
ایفای نقش صحیح و قدرتمند دولت به عنوان حاکم توسعه گرا و بهره گیری 
می دانند؛   دیپلماسی  با  همراه  بین المللی  مطلوب  اقتصادی  ظرفیت های  از 
دو  معادل  با صرف هزینه  ابتدا حدود ۸سال  آزاد جبل علی  منطقه  در  مثال 
شبکه های  برق،  و  آب  شامل  نیاز  مورد  زیرساخت های  دالر  میلیارد  نیم  و 

جاده ای و سایر نیازمندی ها راه اندازی می شود. اما منتقدین مناطق آزاد بدون 
توجه به حمایت های انجام نشده و شده، مناطق آزاد کشورمان را مورد نقد 
و بررسی غیرکارشناسی قرار می دهند. باید گفت حمایت روسای جمهور و 
مجالس مختلف کشور نقش کلیدی و مهمی در توسعه اقتصاد کشور داشته 
و موفقیت نسبی مناطق آزاد دوره سازندگی مدیون حمایت مجلس شورای 
اسالمی و همچنین نظارت دقیق و موثر رئیس جمهور وقت بوده است؛ از 
سوی دیگر وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد در پیگیری اهداف مناطق 
آزاد همسو با رئیس جمهور عمل کرده تا نتایج مفیدی در این دوره حاصل 

شود.

عملكرد مناطق آزاد در دولت اصالحات
دولت اصالحات هرچند در زمینه توسعه مناطق آزاد به جذب سرمایه های 
بر  تمرکز  بر  بیشتر  رئیس جمهور وقت  دیدگاه  اما  توجهاتی داشت،  خارجی 
مناسبات سیاسی و فرهنگی متمرکز است و افراد انتخاب شده برای تصدی 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بیشتر رویکرد سیاسی را دنبال می کردند.

بیشتر  اصالح طلب  رسانه های  در  آزاد  مناطق  با  مخالفت  دوره  این  در  اما 
در جهت حذف نیروهای دوره سازندگی از این مناطق بود که نمونه آن را 

می توان در تیترهای برخی از اصالح طلبان آن موقع مشاهده کرد. 
از  بسیاری  سیاسی،  مراودات  باز  فضای  ایجاد  لطف  به  صورت  هر  در 
رسانه های گروهی جهان از مناطق آزاد گزارش های تهیه کرده و می توان 
به جهانیان  آزاد  مناطق  در شناساندن  موثری  دولت اصالحات سهم  گفت 
داشته است. تکمیل زیرساخت ها و اتمام پروژه های نیمه کاره از دولت قبل 

در دولت سیدمحمد خاتمی، کار ارزشمندی محسوب می شود.

بررسی عملكرد مناطق آزاد در دولت احمدی نژاد
آزاد  مناطق  کلي  طور  به  گفت  مي توان  شده  انجام  مطالعات  براساس 
جذب  به  موفق  مطلوب،  حد  در  اصلي  سرزمین  همانند  دوران  این  در 
مسئله  این  مطالعات،  برخي  براساس  نشدند.  خارجي  سرمایه گذاري هاي 
نشات گرفته از نبود زیرساخت ها و امکانات اولیه جهت جذب سرمایه گذاري 
خارجي می باشد. ازجمله دیگر دالیل براي توضیح این مسئله، مي توان به 
نبود تضمین مناسب سرمایه گذاري خارجي در منطقه، نبود قوانین کافی و 
جامع  برای بیمه، ضعف های سیاسی کشور و رویکرد دولتي و عدم ثبات 
مدیریت در مناطق آزاد اشاره کرد. البته بخشي از عدم توفیق مناطق آزاد در 
جذب سرمایه گذاري هاي خارجي نیز مي تواند ناشي از اعمال تحریم ها باشد.

محمود  دوره  در  آزاد  مناطق  با  سیاسی  برخوردهای  داشت  تاکید  باید 
احمدی نژاد وارد فاز متفاوت شد که می توان آن را به دو دوره متفاوت تقسیم 
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  عنوان  به  محمود صالحی  دکتر  تصدی  کرد. 
شورای عالی مناطق آزاد فرصتی بود که رونق نسبی در مناطق آزاد را حفظ 
کرده و در برخی از زمینه ها شاهد رشد و موفقیت افزایش رشد ترانزیت و 
صادرات کاال از منطقه آزاد چابهار و رونق گردشگری در منطقه آزاد کیش 

از دستاوردهای این دوره تلقی می شود . 
احمدی نژاد  محمود  دولت  و  آزاد  مناطق  در  صالحی  حضور  گفت  باید 
مناطق  مخالفین  گیرد .  آزاد صورت  مناطق  به  کمتری  هجمه  شد  باعث 
و  رئیس جمهور  معاون  جایگاه  در  بقایی  حمیدرضا  حضور  دوره  در  آزاد 
و  همراهی  و  کاسته  خود  هجمه های  از  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر 
اما  دادند،  نشان  خود  از  احمدی نژاد  محمود  دولت  با  بیشتری  همسویی 
آمدن حمیدرضا  از روی کار  این دوره پس  در  تاکید کرد که  می بایست 
آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر  و  رئیس جمهور  معاون  کسوت  در  بقایی 
مناطق  برای  تصمیم گیری  در  رئیس جمهور  و  وزیران  هیات  اختیارات  و 
آزاد کاهش یافت . در این دوره شاهد افزایش مناطق آزاد و مناطق ویژه 
آزاد کشور،تعداد  به جمع مناطق  آزاد ماکو  با اضافه شدن منطقه  بودیم؛ 
به  بیشتر  دوره  این  در  عامل  مدیران  و  یافت  افزایش  ۷منطقه  به  آنها 
مدیرانی  تا  می کردند  عمل  دبیرخانه  تدوین  دست  در  ابزاری  عنوان 

عملگرا در جهت اهداف مناطق آزاد !

عملكرد مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید
به هر حال باید گفت دوره افول مناطق آزاد به لحاظ جایگاه ساختاری در 
امید عمال  و  تدبیر  دولت  دوره  در  و  احمدی نژاد شروع  محمود  دوم  دولت 
و  اقتصاد  وزارت  از  بخشی  عنوان  به  آزاد  مناطق  شورای  دبیرخانه  نهاد 
دارایی قلمداد شد و مناطق آزاد و مدیران آن دیگر در مناطق آزاد به عنوان 

زیرمجموعه شخص اول اجرای مملکت فعالیت نداشتند. 
در دوره اول دولت تدبیر و امید، اکبر ترکان دبیر وقت شورای عالی مناطق 
آزاد که علی رغم اینکه مدیرپروژه موفقی بود، در توسعه مناطق آزاد نقش 
شایسته ای را ایفا نکرد؛ چراکه از دیدگاه کالن برخوردار نبود و مناطق آزاد با 

ظرفیت های مناطق همچنان در دوره تصدی ایشان مغفول ماند . 
در دولت دوم تدبیر و امید با شروع تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران 

و خروج آمریکا از برجام، بیشترین فشار بر پیکره بی رمق مناطق آزاد وارد 
شد و بزرگترین ضربه، قرار دادن جایگاه اداری مناطق آزاد در زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد و دارایی بود که این وزارتخانه هم با جابه جایی وزرا نتوانست 

سیاستگذاری و توجه جدی را به مناطق آزاد داشته باشد . 
هر چند باید گفت تغییر مقررات مربوط به مبادی ورودی بسیاری از کاالها 
نظیر خودرو و صدها قلم کاالی دیگر که پیش از این از مناطق آزاد وارد 
می شد، تحریم های مربوط به نفت و سایر بخش های کشور عمال مناطق آزاد 
را در سراشیبی مهلک قرار دارد و سرمایه گذاری های انجام شده در مناطق 
آزاد را دچار سردرگمی کرد؛ اما در برخی از زمینه ها نظیر جذب سرمایه های 
موفقیت هایی  دانش بنیان  شرکت های  راه اندازی  و  تاسیس  و  داخلی 
دچار  را  آزاد  مناطق  رونق  کرونا  از  ناشی  شرایط  اینکه  شد. ضمن  حاصل 
در  سرمایه گذاری  صرف  داشت  اذعان  باید  اما  است.  کرده  بیشتری  رکود 
زیرساخت ها و بهره گیری از یک دیپلماسی متعارف برای مناطق آزاد می تواند 

نقش آفرین باشند. 
در شرایط پس از کرونا جهان با تدبیر متفاوت از گذشته عمل خواهد کرد، 
مناطق آزاد ما نیز می توانند با ایجاد امنیت و فضای سیاسی باثبات در این 
مناطق، همراه با ثبات قوانین و مقررات پولی و بانکی، حرکت مطلوبی در 
اقتصاد کشور داشته باشند. همچنین روشن و شفاف سازی قوانین و تدوین 
مختلف  ظرفیت های  از  بهره گیری  و  پایدار  و  بلندمدت  صورت  به  قوانین 
کشور به ویژه توانمندی های جغرافیایی کشور می تواند سهم ما را از کمتر از 
یک صدم اقتصاد جهانی تا 10درصد حضور در اقتصاد جهانی تصویر نماید؛ 
این زمانی میسر خواهد بود که حاکمیت به صورت یکپارچه از اقتصاد ملی و 

منافع ملی و همچنین مناطق آزاد حمایت کند.

عملكرد مناطق آزاد پس از ابالغ سیاست اقتصاد مقاومتی
با تصویب بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل 
پیشرفته،  فناوری های  انتقال  منظور  به  کشور  اقتصادی  ویژه  و  مناطق  آزاد 
گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری 
و منابع مالی از خارج، ستاد فرماندهی اقتصاد  مقاومتی در فروردین ماه 13۹۵ 
انتقال  و  ارتقاء  مراکز  ایجاد  بند  در سه  را  مناطق  آزاد  اولویت دار  پروژه های 
میزان  افزایش  و  تولیدی قطعی  افزایش صادرات کاالی  پیشرفته،  فناوری 
دبیرخانه  و  کرد  مشخص  ویژه  اقتصادی  و  مناطق  آزاد  در  صادرات مجدد 
شورای  عالی مناطق  آزاد و ویژه  اقتصادی را به عنوان دستگاه مجری، مسئول 

اجرای این پروژه ها در سال 13۹۵ نمود .
بر اساس این مصوبه، سال های بعد حوزه عملکردی مناطق  آزاد کشور رو به 
رشد رفت و ماموریت های آن در زمینه های تاثیر در اقتصاد ملی و تاثیر در 
مقایسه با گذشته بهبود یافت، به طوری که ضریب رشد آن در زمینه های 

تولید و صادرات در مقایسه با داخل کشور برتری محسوسی داشت.
مناطق  عالی  دبیرخانه شورای  بر اساس گزارش  باید گفت  ارزیابی کلی  در 
اقتصاد  ابالغیه ستاد فرماندهی  آزاد و همچنین بررسی کارشناسانه اهداف 
اقتصاد  حوزه  در  موفقی  دستاوردهای  آزاد  مناطق  خوشبختانه  مقاومتی، 
مقاومتی داشته و همچنین در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کردند. 
یکی از زمینه های قابل ذکر درخصوص رسیدن مناطق آزاد به اهداف خود، 
از  رونق  این  بوده؛  آزاد  مناطق  در  پیشرفته  فناوری  انتقال  و  ارتقاء  حوزه 

سال 13۹۵ همزمان با شروع ابالغ اقتصاد مقاومتی بوده است. 
شرکت های  و  مراکز  وسیع  رشد  شاهد  تا13۹۹  سال های 13۹۵  در 
آزاد  مناطق  در  فناورانه  کارهای  و  کسب  رونق  و  فناوری  انتقال 
اهداف  از  فراتر  بسیار  حوزه  این  در  آزاد  مناطق  موفقیت  و  بوده ایم 
افتاده،  اتفاق  شرایطی  در  چشمگیر  رشد  این  و  بوده  شده  پیش بینی 
تحریم های  همچنین  و  کرونا  از  ناشی  مشکالت  دلیل  به  که 
نظر  به  اما  است.  شده  محقق  اسالمی  جمهوری  علیه  بین المللی 
مناطق  متولیان  همکاری  موفقیت،  این  عامل  مهم ترین  می رسد 
تصمیم گیران  و  متولیان  با  تعامل  در  بخش خصوصی  مشارکت  و  آزاد 
این  حاصل  و  بوده  همکاری  و  هم افزایی  جهت  در  کشور  فناوری 
آزاد  مناطق  در  نوین  فناوری های  رونق  و  توسعه  همیاری،  و  تعامل 
که  است  مبارک  پیوندی  همسویی  و  هم افزایی  این  می باشد.  کشور 
برای  را  بهره الزم  آن  از  آزاد  مناطق  دبیرخانه  به صورت مستمر  باید 

دهد.  قرار  مدنظر  خود  توسعه  اهداف 
ستاد  دستورالعمل های  دوره  در  آزاد  مناطق  می رسد  نظر  به  همچنین 
مختلف  بخش های  در  توجهی  قابل  پیشرفت  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
ابتدایی  ۹ماهه  تا  سال های 13۹۵  طی  که  نحوی  به  بوده اند،  شاهد  را 
سال 13۹۹روند همکاری با کشورهای منطقه در بخش تجارت، صادرات و 

صادرات مجدد در مسیر مطلوبی بوده است .
همچنین مناطق آزاد بر اساس آمار های ارائه شده نسبت به آمارهای رونق 
کسب و کار در داخل کشور، رشد نسبتا قابل قبولی را به جهت راه اندازی 

واحدهای تولیدی در این مناطق داشته اند .

گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نشان می دهد رویکرد این مناطق 
نسبت به گذشته به سمت و سوی تعامل و همکاری با کشورهای منطقه 
گرایش بیشتری نشان می دهد؛ حجم تبادل کاال و صادرات مجدد و افزایش 
اقتصاد  سیاست های  شروع  ابتدای  در  ویژه  به  گردشگری  همکاری های 

مقاومتی رشد قابل توجهی داشته است. 
کرونا  شیوع  لحاظ  به  جاری  سال  و  گذشته  سال  در  که  پیداست  ناگفته 
متاسفانه مناطق آزاد مانند سایر نقاط و کشورهای جهان، از ارزآوری ناشی 
می دهد  نشان  شده  ارائه  آمارهای  به  نگاهی  بوده اند؛  محروم  توریسم  از 
مناطق آزاد درک توسعه برون گرا ظرفیت های درونی خود را افزایش داده و 
همت بیشتری برای توسعه سرمایه گذاری بخش های خصوصی صادرات و 
صادرات مجدد و نیز توسعه اقتصاد دانش بنیان به خرج داده اند. مناطق آزاد 
مناسبی  عملکرد  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در  محوله،  ماموریت های  درک  با 
برای  را  الزم  تسهیالت  دولت  چنانچه  داشته اند؛  مختلف  زمینه های  در 
استانداردسازی فرآیندهای  درون سازمانی و حذف ضوابط اضافی و دست 
و پاگیر در رونق مناطق آزاد را در دستورکار قرار دهد، مناطق با رویکردی 
و  حرفه ای  صورت  به  را  سرمایه گذاری  قابل  طرح های  عملگرا،  شفاف 
تاثیرگذار به متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق معرفی کنند، شاهد موفقیت 

بیشتر درعملکرد مناطق آزاد در حوزه اقتصاد مقاومتی خواهیم بود .
کشورها  جغرافیایی  موقعیت های  از  فارغ  جهان  سراسر  در  آزاد  مناطق 
می توانند مکمل یکدیگر بوده و روندی متفاوت از مناسبات داخلی کشورها 
را داشته باشند. صادرات مجدد از مناطق آزاد کشورمان و برقراری رابطه با 
سایر کشورها از این نظر حائز اهمیت است که دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد در گزارش خود به آن اشاره کرده است به صورتی که ما شاهد رشد 
30درصدی افزایش صادرات مجدد در سال شروع اقتصاد مقاومتی بوده ایم و 
خوشبختانه باید گفت که رقم ۹۴1میلیون دالر در سال 13۹۹ در اوج بحران 

کرونا و شرایط تحریم، رقم قبولی برای رشد صادرات مجدد بوده است.
همچنین آمار جذب سرمایه های داخلی از سال های شروع اقتصاد مقاومتی 
و اعالم سیاست های ابالغی بیانگر رونق مطلوبی در مناطق آزاد است، به 
حدی که جذب رقم 1310۷۴میلیارد ریال سرمایه داخل کشور نشان می دهد 
که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مدیران عامل این مناطق هدفگذاری 
و همت نسبتا خوبی برای جذب سرمایه گذاران داخل کشور به کار گرفته اند.
توسعه  تولیدات یا همان افزایش واحدهای تولیدی فعال، روند روبه رشدی را 
نشان می دهد، به صورتی که در آمار مزبور به آن اشاره شده، تعداد واحدهای 
تولیدی فعال در سال 13۹۸ حدود 1۲۸3واحد بوده، این در حالی است که 
در سال 13۹۹ به 1۶0۹واحد افزایش پیدا کرده و اهداف محقق شده در این 

مورد 11۵درصد بوده است .
درک  است  موضوع  این  بیانگر  می شود  مشاهده  ارقام  و  آمار  از  آنچه 
معقوالنه ای از استراتژی توسعه در مناطق آزاد پس از ابالغ سیاسته ای اقتصاد 
مقاومتی صورت گرفته که نسبت به گذشته، عملکرد بهتری نشان می دهد 
فناوری های  از  بهره گیری  و  شدن  صادرات محور  و  صادرات  بر  تمرکز  که 
نوین و پیشرفته و انتقال فناوری و توسعه شرکت های دانش بنیان و گسترش 
تولید و صادرات کاال و خدمات بیش از پیش در دستورکار قرار گرفته است .

اما حرکت ارزنده دیگر که همزمان با شروع اقتصاد مقاومتی صورت گرفته 
به  آزاد  مناطق  اهداف  کیفی عملیاتی کردن  افزایش  بر حوزه  تاکید  است، 
هر  جهت گیری  چرخش  این  که  بوده  مناطق  این  جغرافیایی  توسعه  جای 
چند کمی دیر صورت گرفته است، اما چرخشی مثبت و نگرشی نو در توسعه 

مناطق آزاد و رونق بیشتر برای اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

 بررسی دالیل عدم موفقیت مناطق آزاد
 و راهكارهایی جهت بهبود شرایط

اما علت شکست ایران در بهره گیري از منافع مناطق آزاد و ویژه اقتصادي را 
مي توان در چند دسته طبقه بندي کرد:

 دسته اول، بي توجهي به تولید است . عدم توجه به تولید به عنوان محور 
اصلي توسعه تجارت، یکي از دالیل مهم عدم موفقیت این مناطق است. 
به  جهت گیري  و  نسبي  مزیت هاي  بر  صرف  تکیه  و  تولید  به  بي توجهي 
سمت فعالیت هاي غیرتولیدي در این مناطق، باعث گردیده است که تولیدات 
این مناطق و نوع آن از آنچه مورد انتظار است، فاصله زیادي داشته باشد. 
مناطق آزاد زماني مي توانند سکویي براي صادرات باشند که اساسا تولیدي 
صورت گرفته باشد. عدم  توجهي به خلق مزیت، موجب صادرات مواد خام 
آزاد  مناطق  است.  مناطق شده  این  در  پایین  افزوده  ارزش  با  کاالهایي  و 
براي  مشخصي  برنامه  که  باشند  داشته  توسعه اي  کارکرد  مي توانند  زماني 
واردات  براي  مکاني  مناطق،  این  این صورت  غیر  در  گردد.  طراحي  تولید 

خواهند شد. 
البته باید اذعان داشت که فراهم کردن شرایط تولید در صورتی برای فعالین 
اقتصادی فراهم می شود که قوانین دست و پاگیر آنان را محدود نکند، چه 
بسا قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد درخصوص تولیدکنندگان نه تنها اجرا 
نمی شود، بلکه گاها با بخشنامه ها و آیین نامه های فوری دست آنان را برای 
تولید بیشتر در حنا گذاشته می شود . موضوعی که خالف قوانین مربوط به 
تا زمینه سرمایه گذاری و  آزاد پدید آمدند  آزاد است؛ چراکه مناطق  مناطق 

تولید بیشتر را به دلیل نبود قوانین سرزمین اصلی فراهم کنند.
انتخاب  آن  و  برمی گردد  آزاد  مناطق  تاسیس  زمان  به  دوم،  دسته   
الزم  مالي  منابع  و  زیرساخت ها  وجود  عدم  و  نامناسب  جغرافیایي  نقطه 
است. واقعیت آن است که الزمه توسعه این مناطق و دستیابي به اهداف 
زیرساخت هاي  وجود  و  جغرافیایي  موقعیت  صحیح  انتخاب  شده،  تعیین 
آزاد  مناطق  چالش  ضروري،  زیرساخت هاي  وجود  عدم  است.  مناسب 
بودجه  از  مناطق  این  ناچیز  سهم  همچنین  مي باشد.  ایران  در  ویژه  و 
براي  مناطق  این  اختصاصي  درآمدهاي  نبودن  کافي  و  کشور  عمومي 
ایجاد زیرساخت هاي مورد نیاز، از موانع اصلي مناطق مذکور در دستیابي 
اهداف  به  دستیابي  که  داشت  نظر  در  باید  است.  شده  تعیین  اهداف  به 
توجهي  قابل  بخش  تامین  مستلزم  ویژه،  و  آزاد  مناطق  در  نظر  مورد 
فعالیت  آغاز  از  پیش  مناطق  این  اولیه  نیازهاي  و  زیربنایي  امکانات  از 
است. این در حالي است که آماده سازي زیرساخت ها از همان ابتدا مورد 
غفلت واقع شد، به طوري که پیش از ایجاد این مناطق، زیرساخت هاي 
محل  از  زیرساخت ها  ایجاد  سیاست  و  نگردید  فراهم  آنها  براي  الزم 
درآمدهاي این مناطق پس از افتتاح و شروع به کار، اتخاذ شد. در میان 
زیرساخت ها، تاسیسات گروه انرژي و حمل و نقل که نیاز به منابع مالي 
گسترده اي دارد، از اهمیت ویژه اي برخوردار است؛ زیرا ابزارهاي مناسب 
حمل و نقل تاثیر بسزایي در موفقیت منطقه داشته و ناکارا بودن سیستم 

حمل و نقل عمال فرصت هاي سرمایه گذاري زیادي را سلب مي کند.
در  موجود  ابهامات  از  برخي  است.  قانوني  دسته سوم چالش هاي  اما    
به  نتوانند  مناطق  این  تا  شده  باعث  قانوني،  از خالءهاي  بعضي  و  قوانین 
دسته اي از اهداف اولیه پیش بیني شده خود دست یابند. برخي از این ابهامات 

عبارتند از:

1( نحوه محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده در مناطق آزاد :
صنایع  بخش  مشکالت  مهم ترین  از  افزوده  ارزش  محاسبه  نحوه  معضل 
مستقر در مناطق آزاد و نیز یکي از عوامل بازدارنده توسعه صنعت در منطقه 
است که همواره موجب چالش بین مناطق آزاد و گمرک شده و مشکالتي را 

در زمینه تولید کاال در مناطق آزاد ایجاد کرده است.

2( سرمایه گذاري خارجي  :
از مشکالت  دیگر  یکي  خارجي،  سرمایه گذاري  درخصوص  ابهاماتي  وجود 

تاکنون  ایران  آزاد  مناطق  است.  آزاد  مناطق  قانوني  موانع  به  مربوط 
مساعدي  زمینه  سرمایه گذاري،  فضاي  در  اطمینان  ایجاد  با  نتوانسته اند 
جذب  که  است  حالي  در  این  کنند.  فراهم  خارجي  سرمایه گذاران  براي  را 
و  انباشت  از  سرمایه گذار  خاطر  اطمینان  مستلزم  خارجي  سرمایه گذاران 

بازگشت سرمایه است .

3( بانكداري و بیمه: 
به طور معمول قوانین مربوط به بانکداري در مناطق آزاد و ویژه کشورهاي 
مختلف جهان متفاوت با سرزمین اصلي است. این قوانین به گونه اي تنظیم 
مي شوند تا امکان فعالیت بانک های خارجي در مناطق آزاد را سهل کرده و 
در پي آن امکان سرمایه گذاري خارجي در مناطق آزاد را گسترش دهد. با 
این حال سیاست هاي مالي مناطق آزاد تاکنون نتوانسته بانک ها و موسسات 
مالي خارجي را به فعالیت در مناطق آزاد تشویق کند. یکي از دالیل عدم 
تمایل بانک هاي خارجي براي فعالیت در مناطق آزاد را مي توان به بروکراسی 
پیچیده براي اخذ مجوز تاسیس و ریسک باالي سرمایه گذاري به علت عدم 

اطمینان کافي براي حفظ حقوق مالکیت نسبت داد.

4( اقبال اندک سرمایه گذاران خارجی به طرح های سرمایه گذاری 
در مناطق :

سایر  در  اقتصادی  فعالیت های  نوع  و  مقررات  و  قوانین  که  پذیرفت  باید 
کشورها با عنایت به حاکمیت استانداردهای بین المللی و سازمان های ناظر 
و کنترل کننده متبوع مانند سازمان تجارت جهانی و یا تشکیالت اتاق های 
بازرگانی بین المللی یا معاهدات مشترک بین کشورها ، با نوع و روش حاکم 
بر  اصرار  علت  به  و  است  متفاوت  بسیار  دولتی  اقتصاد  یعنی  بر کشورمان 
تسری این روش به صورت پیدا و پنهان در محدوده مناطق و نقش قوانین 
خاص مناطق آزاد باعث شد که در جذب سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان 
خارج از کشور که با روش های بین المللی هماهنگ شده اند اقبال کمی داشته 
از کشور  آزاد  این اصل مسلم یعنی استقالل مناطق  تا زمانی که  باشیم و 
را در زمینه قوانین و مقررات تجاری صنعتی نپذیریم، توفیقی هم در جذب 

سرمایه گذاران نخواهیم داشت. 
اما مورد دیگر این است که هیچ سرمایه گذار خارجی بدون مطالعه شرایط داخلی 
محیط سرمایه گذاری و اطمینان از ثبات و امنیت در تمامی زمینه ها اقدامی را 
صورت نخواهد داد. بنابراین با عنایت به امکانت موجود در زمینه انتقال اطالعات 
و  ناهنجاری  درگیری،  ناهماهنگی،  کوچک ترین  ارتباطات،  طالیی  عصر  و 
برخوردهای غیرسازنده داخلی در این راه بسیار موثر می باشد. ضمن اینکه تا 
اطمینان از طرف حاکمیت داخلی و قوانین و مقررات سرزمین اصلی و رعایت 
حاکمیت استانداردهای بین المللی و استقالل متناسب با فرهنگ عمومی کشور 
در مناطق آزاد به سرمایه گذاران خارجی داده نشود، احتمال حضور آنان به ویژه در 

زمینه جذب فناوری های پیشرفته بسیار ضعیف خواهد بود.

5( عدم اجرای قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد:
عدم  آزاد،  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران  برای  دیگر  دردسر 
اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است. باید تاکید داشت که قانونی که 
در سال ۷۲ مصوب شده یکی از بهترین و مترقی ترین قوانین موجود مناطق 
آزاد در کل دنیاست، ولی اگر مناطق آزاد ما به نتیجه ای نمی رسد به علت 
آن است که بندهای کتاب قانون مناطق آزاد اجرایی نمی شود و دستگاه های 
دولتی زیر بار اجرای قانون مناطق آزاد نمی روند. شاید بیشترین مشکالت 
مناطق آزاد در تقابل با دستگاه های دولتی هم عرض بوده است؛ یعنی یک 

بخشی از دولت با خود دولت در تناقض است.
مهم  شاخص های  و  تولید  و  صادرات  وضعیت  اگر  که  داشت  تاکید  باید 
آزاد برای توسعه کشور رضایت بخش نیست، علت اصلی آن  دیگر مناطق 
را می توان از عدم اجرای قانون و مقررات فعلی مناطق آزاد کشور دانست. 
از  دیگر  درشت  و  ریز  مصوبه های  و  بخشنامه ها  اعمال  آن  بر  مضاف 
مشکالتی است که موجب مشغله فکری امروز فعالین اقتصادی این مناطق 
شده، مواردی که باعث تشکیک و تشویق سرمایه گذاران درخصوص ادامه 
فعالیت شده است. متاسفانه باید بپذیریم که به دلیل یکسری سیاست های 
غلط، بسیاری در فکر فروش اموال و ترک منطقه خود هستند و چه بسا با 
ناامیدی از وضعیت اقتصادی داخل کشور، در فکر مهاجرت به سایر کشورها 
خصوصا مناطقی که با آغوش باز و با ارائه انواع مزایا و امتیازات، پذیرای آنان 

هستند، افتاده اند و این جای نگرانی دارد.
مضاف بر دالیل مشترک که در همه مقاالت مربوط به علت ناکامی مناطق 
آزاد آمده، موضوعات مهمی دیگری نیز باید مورد تاکید قرار گیرد . نمونه اش 
درگیری بین دولت و مجلس و تسویه  حساب های جناحی است که نتیجه آن 
حمالت تند و درگیری جناحی میان فعالین سیاسی کشور علیه مناطق آزاد 
است. موضوعات سیاسی از این دست و قرار داشتن در دوران پایانی دولت 
افراد و مدیران در دولت آینده، نوعی  دوازدهم و احتمال تغییرات احتمالی 
بی تفاوتی را در مدیران فعلی مناطق به وجود آورده و این بر پافشاری مدیران 
برای اجرای تمام و کمال قانون و ظرفیت های بالقوه و حمایت از فعالیت های 

اقتصادی شفاف کاسته است.

6( اختالف عمیق فكري دولت ها در برخورد با مناطق آزاد :
مفهوم  با  مواجهه  در  ایران  در  حاکم  دولت هاي  رویکرد  گسترده  تغییرات 
منطقه آزاد نیز خود به عاملي تاثیرگذار در ناکارآمدي این مناطق تبدیل شده 
است. در واقع باید اذعان کرد تفکرات دولت هاي چهار گانه کشور از زمان 
تاسیس مناطق آزاد در این خصوص، هیچ نقطه مشترکي ندارند. آشفتگي 
فکري درخصوص  مفاهیم بنیادی مناطق آزاد در میان دولتمردان، به صورت 
آنها همچون توسعه  از  توقعات بی جا  اداره مناطق،  فرآیند  کامال آشکار در 
پذیرش  و  تصمیم گیري  درخصوص  گسترده  محدودیت هاي  و  منطقه اي 

سرمایه خودنمایي مي کند.

بدو  در  آزاد  مناطق  نیاز  مورد  زیرساخت هاي  تكمیل  عدم   )7
تاسیس توسط دولت :

شدت  به  ایران  آزاد  مناطق  امروزه  که  مشکالتي  از  دیگر  یکي  متاسفانه 
زیرساخت هاي  تکمیل  و  تامین  در  دولت  تعهد  عدم  مي باشند،  آن  درگیر 
تامین  مناطق در جهت  به  را  آنان است که هزینه های سنگینی  نیاز  مورد 

زیرساخت های مورد نیاز جذب سرمایه گذاری تحمیل کرده است.

8( سلب آزادی از مناطق آزاد :
کشور  جاری  مقررات  برخی  شمول  از  که  است  محدوده ای  آزاد  منطقه 
مالیاتی،  معافیت های  نظیر  مزایایی  از  بهره گیری  با  و  بوده  خارج  متبوع 
و  ارزی  زائد  تشریفات  وجود  عدم  گمرکی،  عوارض  و  سود  بخشودگی 
با  صادرات  و  واردات  فرآیندهای  تسریع  و  سهولت  همچنین  و  ادرای 
سرزمین  توسعه  به  فناوری،  انتقال  و  خارجی  سرمایه گذاری های  جذب 
اهالی  برای  مهم  موضوعات  از  یکی  راستا  این  در  اصلی کمک می کند. 
معافیت های  پاگیر،  و  دست  قوانین  از  رهایی  سرمایه گذاران،  و  مناطق 
این  در  کاالها  سفارش  ثبت  و  گروه ۴  کاالهای  ورود  ازجمله  گمرکی 
رونق  را  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  که  موضوعی  است.  مناطق 
با  خواست  کشور  گمرکات  از  اقتصاد  وزیر  اواخر  همین  اما  می بخشد. 
قدرت جلوی واردات کاالهای گروه را در شرایط خاص اقتصادی کشور 
بگیرند و در پی آن ورود این کاالها به مناطق آزاد به شدت محدود شد؛ 
میزان  افول  و  آن  آزاد، کسبه های  مناطق  اقتصاد  به ضرر  که  موضوعی 
گردشگری در مناطق آزاد کشور می شود و در واقع سلب آزادی از مناطق 

آزاد کشور محسوب می گردد.

9( ابطال قوانین مربوط به مناطق آزاد :
این  تنها  نه  ملی  اقتصاد  عرصه  در  آزاد  مناطق  فعالیت  دهه  سه  تاریخ  در 
مناطق مورد انتقاد و اتهام برخی کارشناسان از باب اینکه این مناطق تبدیل 
اخیر  سال  دو  بلکه طی  گرفته اند؛  قرار  شدند،  واردات  و  قاچاق  به سکوی 
مزایای  و  بزنند  آزاد  مناطق  ریشه  به  تیشه  که  افتادند  آن  دنبال  به  برخی 
قانونی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را با رای موافق دیوان عدالت اداری 

از حیز انتفاع خارج کنند.
تاکنون بیش از دویست شکایت علیه مناطق آزاد انجام شده که اکثر آنها هم 
رای آورده اندا اما مسئوالن مناطق تاکنون این دادنامه ها را جدی نگرفته اند. 
ابطال مصوبات: محدوده منطقه آزاد انزلی، ابطال آیین نامه مالی و معامالتی 
منابع  و  زمین  از  استفاده  نحوه  آیین نامه  ابطال  آزاد،  مناطق  سازمان های 
مالی مناطق آزاد، ابطال آیین نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد ، 
ابطال تصویب نامه تعیین محدوده منطقه آزاد ارس، ابطال آیین نامه تاسیس 
بانک های خارجی در مناطق آزاد، ابطال تصویب نامه های تعیین محدوده و 
طرح جامع منطقه آزاد اروند، ابطال مواد 1 و 1۶ و ۵۸ و 1۹ و ۲ و ۷ قانون 
نهایتا  و  آزاد  مناطق  در  عوارض  اخذ  اجرایی  آیین نامه  ابطال  آزاد،  مناطق 
ابطال ماده 13 قانون مناطق آزاد چند مورد از مهم ترین حکم های گرفته شده 
توسط یکی از معترضین مناطق آزاد است که سعی بر خدشه وارد کردن به 
قوانین مناطق آزاد دارد؛ قوانینی که در خیلی از مواقع حتی نصفه و نیمه اجرا 

می شود و دست و پای سرمایه گذاران را بسته است.

نتیجه گیری
در ایران به واسطه گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای شمال، 
سطح  ارتقای  در  که  بود  امیدوار  می توان  کشور  شرق  و  غرب  جنوب، 
تبادالت اقتصادی منطقه ای، مناطق آزاد بتوانند به پیشگامان بازگشت ثبات 
قابلیت  صورتی  در  مهم  این  باشند.  کشور  منطقه ای  اقتصاد  برای  رشد  و 
تعمیم  و  شده  ایجاد  محدودیت های  به  نسبت  که  داشت  خواهد  اجرایی 
تجدیدنظر  مناطق،  این  به  اصلی  سرزمین  در  شده  وضع  دستورالعمل های 
جدی صورت پذیرد. بی تردید تعمیم و تسری قوانین و آیین های خلق الساعه 
محدودیت های  ایجاد  و  آزاد  مناطق  به  اصلی  سرزمین  در  جدید الوضع  و 
این  انتظار  مورد  کارآیی  و  مطلوب  اثرگذاری  کاهش  موجب  غیرضروری، 
مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در استفاده از ظرفیت های 
موجود می باشد که امید است با درایت و برنامه ریزی مناسب بتوان نسبت به 

اصالح و جلوگیری از اینگونه رویه ها اقدام نمود .
مناسب ترین  و  بیشترین  قطع  طور  به  آزاد  مناطق  که  است  آن  واقعیت 
تحریم  محدودیت های  فشار  کاهش  به  کمک  برای  را  کشور  فرصت های 
جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کاالی ایرانی برای 
ایجاد شده در  به ظرفیت  توجه  با  دارا می باشند.  بازارهای جهانی  به  ورود 
مناطق آزاد در بستر تجارت آزاد با مبادالت بین المللی با کشورهای همجوار 
و از طریق آنها با سایر کشورها، بهترین کانال های موجود برای تامین مواد 
اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که به 
واسطه تحریم ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با مشکل مواجه می گردد، 
فرصت های   مهم ترین  از  آزاد  مناطق  برای  ظرفیت سازی  لذا  بود.  خواهند 

اقتصادی کشور برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. 
اقتصاد  سیاست های  بند 11  در  خارجی  مالی  منابع  تامین  بخش  واقع  به 
راه جذب  از  باید  را  آزاد است  از حلقه های مفقوده در مناطق  مقاومتی که 
با مشارکت بخش خصوصی داخلی برجسته کرد.  سرمایه گذاری خارجی و 
روی  پیش  چالش های  و  آزاد  مناطق  عملکرد  به  نقدها  تمامی  وجود  با 
آنها طی سه دهه اخیر در کشور، توسعه حوزه عمل این مناطق به عنوان 
بهبود  پویا،  رشد  تحقق  جهت  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  از  یکی 
شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست 
 ساله از سوی رهبر معظم انقالب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف 
است راهبردهای اجرایی و برنامه های اقدام الزم در این ارتباط را با همفکری 

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

سیاست ها می دانند .
از  یکی  صادرات  و  تولید  محور  بر  اقتصادی  هدفگذاری  بی تردید 
واقع  به  است.  کشور  در  تحریم  شرایط سخت  از  برون رفت  راهکارهای 
زیرساخت های  به  توجه  با  شرایط  این  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
به  دستیابی  برای  بستر  بهترین  کرده اند،  ایجاد  که  صادراتی  و  تولیدی 
اختیارات  افزایش  بدون  مهم  این  اما  می باشند،  کشور  در  هدف  این 
و  صادرات  تولید،  در  تسهیل گری  مهم  نکته  دو  نیز  و  آزاد  مناطق  به 
سازمان های  و  مجموعه ها  موازی کاری های  حذف  نیز  و  سرمایه گذاری 

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

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

همسایگان کشور با محوریت مناطق آزاد باشد.
نیاز به هم افزایی در داخل کشور میان تمامی  از همیشه  امروز بیش  شاید 
سازمان ها و مجموعه های تصمیم گیر و تصمیم ساز داریم؛ مسلما در صورت 
بروکراسی های  یا  و  موازی کاری ها  واسطه  به  که  داخلی  تحریم های  رفع 
پیچیده اداری در کنار عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد که در قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به صراحت بیان شده است، می توانیم شاهد 
شکوفایی و ایفای نقش بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی و گذار از تحریم های 

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

داشته باشیم.
همه  از  باید  رهبری،  معظم  مقام  بیانات  به  توجه  با  و  کنونی  شرایط  در 
ببریم؛  بهره  کشور  وابستگی  عدم  و  خودکفایی  جهت  در  ظرفیت ها 
خودکفایی  به  رسیدن  برای  بازو  و  اهرم  بهترین  مسیر  این  در  بی شک 
و  شناخت  پایه  بر  سایر کشورها  با  اقتصادی  تعامالت  و  فعالیت  کنار  در 
تعریف دقیق از اقتصاد آزاد، مناطق آزاد هستند که با تجربه ای در حدود 
سه دهه می توانند بهترین راه های تنفسی ایران در شرایط سخت تحریم 

باشند. اقتصادی  و فشار 
در پایان باید باز هم تاکید داشت که در ایران به واسطه گستره متنوع مناطق 
آزاد در مجاورت مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق کشور می توان امیدوار 
بود که در ارتقای سطح تبادالت اقتصادی منطقه ای، مناطق آزاد بتوانند به 
پیشگامان بازگشت ثبات و رشد برای اقتصاد منطقه ای کشور باشند. این مهم 
در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به محدودیت های ایجاد 
شده و تعمیم دستورالعمل های وضع شده در سرزمین اصلی به این مناطق، 

تجدیدنظر جدی صورت پذیرد.

گزارش:
ملیحه اسناوندی

بررسی عملكرد سه دهه ای مناطق آزاد ایران از ابتدای شكل گیری تا کنون:

مناطق آزاد؛ الگوی توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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و  بزرگترين  از  يکي  گردشگري  صنعت 
دنيا  در  اقتصادي  فعاليت هاي  پربازده ترين 
است که باالترين ميزان ارزش افزوده را ايجاد 
مي کند و به طور مستقيم و غيرمستقيم، ساير 
فعاليت هاي اقتصادي و فرهنگي را تحت تاثير 

قرار مي دهد. 
توسعه گردشگري، يکي از رويکردهاي ايجاد 
تحول اقتصادي - اجتماعي در جهان مي باشد که 
همواره مورد توجه پژوهشگران و برنامه ريزان 
قرار دارد. بر اين اساس با توجه به اهميت توسعه 
به جايگاه  نگاه  اقتصاد کشور،  در  آزاد  مناطق 
گردشگري در اين مناطق به جهت برخورداري 
از منابع بالقوه گردشگري، موقعيت استراتژيک 
نظر  به  امري ضروري  منطقه اي  ژئوپلتيک  و 

مي رسد. 
به  را  صنعت  اين  پويا،  کشورهای  از  بسياری 
عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زايی، رشد بخش 
خصوصی و توسعه ساختار زيربنايی می دانند. با توجه 
به تاثير گردشگری بر تمامی شئون اقتصادی يک 
کشور، می توان گردشگری را صادرات نامرئی ناميد؛ 
چراکه هر دالر آن، همچون ديگر اقالم صادراتی، 
وارد اقتصاد کشور می شود. همچنان که دالرهای 
حاصله در اقتصاد يک کشور به گردش درمی آيند، 
ميزان اثرگذاری آن افزايش يافته و ضريب تکاثر 
درآمدی نيز محاسبه می شود. به همين ترتيب اثر 
دالرهای حاصل از گردشگری بر روی ماليات ها و 
مشاغل برآورد خواهد شد. بر اين اساس گردشگری 

يک صنعت صادراتی است. 
يکی از ابزارهای مفيد و موثر در سياست توسعه 
صادرات، استفاده از مزيت و توانايی های مناطق 
نواحی  از  است  عبارت  آزاد  مناطق  است.  آزاد 
سواحل،  کنار  در  محافظت  شده  و  محصور 
فرودگاه ها و ديگر اماکن  که کاال از طريق هوا، 
گمرکی  عوارض  پرداخت   بدون  زمين  و  دريا 
برای امر صدور مجدد وارد و با انجام  فرآيندهای 
توليدی و ايجاد ارزش افزوده  به کشورهای  مبداء 

يا ثالث صادر می گردد. 
تجاری،  آزاد  منطقه  اولين  جهانی،  سطح  در 
با  ايرلند  در  سال ۱۹۵۹  در  شانون  آزاد  منطقه 
هدف جذب سرمايه های خارجی، انتقال فناوری 
و ايجاد اشتغال، ايجاد شد. در ايران نيز مناطق 
برنامه  قانون  در  سال ۱۳۶۸  بهمن ماه  در  آزاد 
اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پا به 
عرصه حضور در اقتصاد کشور گذاردند. در حال 
حاضر هشت منطقه آزاد در کشور وجود دارد، 
که عبارتند از: مناطق آزاد کيش، قشم و چابهار، 
ارس، اروند، انزلی، ماکو و شهر فرودگاهی امام 

خمينی)ره(.
گردشگری مجموعه و منظومه ای متشکل از 
گردشگر، عرضه کنندگان خدمات و کاال، دولت 
و جامعه ميزبان می باشد که با يکديگر در تعامل 
از گردشگری جلب و  ارتباط هستند. هدف  و 
را  گردشگری  بنابراين،  است.  گردشگر  جذب 
می توان به صورت ترکيبی از فعاليت ها، خدمات، 
و  معيارها  ضوابط،  خط  مشی ها،  سياست ها، 
سفر  تحقق  برای  که  کرد  تعريف  کاالهايی 

گردشگر ضرورت دارد. 
صنعت گردشگری عالوه بر نقش و تاثير بسزای 
آن در ابراز هويت ملی و ايجاد امنيت اجتماعی، 
موجب ارتقای ابعاد وسيع اقتصادی ازجمله ايجاد 
فقر  کاهش  درآمدزايی،  شغلی،  فرصت های 
رفاه در جامعه  اجتماعی و  و گسترش عدالت 
می شود و توسعه صنعت گردشگری مقدمه ای 
برای توسعه سرمايه گذاری در ديگر بخش های 
اقتصادی است که الزمه آن حضور در زنجيره 
سامان  بزرگ  نظام های  و  گردشگری  جهانی 

يافته است. 
از سوی ديگر براساس قانون تشکيل و اداره مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادی، اين مناطق به منظور پشتيباني 

از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري 
بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد 
و پردازش کاال، انتقال فناوري، افزايش صادرات 
غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، 
عبور خارجي )ترانزيت( و انتقال کاال )ترانشيب( 
تاسيس شده اند و يکی از کارکردهای اين مناطق 
به منظور تامين و تحقق اهداف فوق، گردشگری و 

جذب گردشگر است. 

 مناطق آزاد و 
توسعه گردشگری ایران

به طور کلی صنعت توريسم از دو جهت دارای 
اهميت است: اوال موجبات آشنايی مردم با ديگر 
فرهنگ ها، نژادها، اقوام، سرزمين ها، گويش ها 
اقتصادی  نظر  از  ثانيا  می نمايد.  فراهم  را  و... 
يکی از منابع درآمد و ارز محسوب می شود که 
امروزه جنبه اقتصادی اين صنعت بيشتر مورد 

توجه است. 
از  وسيعی  مجموعه  دارای  ايران  آزاد  مناطق 
فرصت های گردشگری هستند. آثار تاريخی و 
جاذبه های طبيعی مناطق ازجمله فرصت ها و 
امکاناتی است که اگر درست و به موقع مورد 
برنامه ريزی و بهره برداری قرار گيرد، می تواند به 
گنجينه ای برای کشور و تحقق اهداف مناطق 
تبديل شود. استفاده از مديران متخصص صنعت 
گردشگری در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به 
منظور برنامه ريزی و ارائه راهکارهای مناسب 

ضروری به نظر می رسد. 
از  نيز  وسيع  اطالع رسانی  و  صحيح  تبليغات 
زمينه  در  که  است  عملی  راهکارهای  ديگر 
جذب گردشگر می تواند بسيار مفيد واقع شود. 
ارائه تبليغات داخلی و خارجی جهت به تصوير 
و  طبيعی  استعدادهای  و  امکانات  کشاندن 
عمقی  شناخت  و  توريستی  متنوع  جاذبه های 
و  تاريخ  تمدن،  فرهنگ ها،  خرده  فرهنگ ها، 
توسعه  در  مناطق  اجتماعی-اقتصادی  حيات 

صنعت توريسم بسيار موثر خواهد بود. 
استفاده از وسايل ارتباط جمعی مانند تلويزيون، 
راديو، تلفن، برگزاری کنفرانس ها و نمايشگاه ها و 
جشنواره های فرهنگی و هنری و همچنين شرکت 
در جشنواره ها و کنفرانس های بين المللی بسيار مهم 

می باشند. 
در  مدرن  روش های  و  شيوه ها  از  بهره گيری 
و  توريستی  جاذبه های  معرفی  برای  تبليغات 
گردشگری کشور و شرکت در نمايشگاه های 
سياحتی معروف جهان و فعال نمودن خانه های 
ايجاد  و  ايران در کشورهای مختلف  فرهنگ 
زمينه های الزم در سفارتخانه های خارج از کشور 
برای ارائه درست اين جاذبه ها برای عالقه مندان 
سفر به ايران و استفاده از برنامه های تلويزيونی 
و  گردشگری  جاذبه های  معرفی  جهت  در 
اقتصادی و  آزاد و ويژه  سرمايه گذاری مناطق 
مناطق  اين  مزيت های  شناساندن  همچنين 

بسيار ضروری است. 
سرمايه گذاری در زمينه ساخت هتل، اقامتگاه، 
با  مطابق  و  مدرن  خريد  مراکز  و  رستوران 
جذب  در  می تواند  دنيا  روز  استانداردهای 
اقامتگاه ها،  ضمن،  در  باشد.  مفيد  گردشگر 
هتل ها، مراکز سياحتی و واحدهای ارائه کننده 
يکسان  رويه ای  با  بايد  گردشگری  خدمات 
و  مطلوب تر  خدمات  بتوانند  تا  کنند  فعاليت 

باکيفيت تری ارائه دهند. 
تاريخی،  اماکن  گردشگر پذير،  مناطق 
جاذبه های طبيعی و گردشگری مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادی بايد به خوبی شناسايی شده و 
صورت  به  جهانی  گردشگری  سايت های  در 
و  انسان ساز  جاذبه های  شوند.  معرفی  مصور 
مصنوعی مثل آسمانخراش های بزرگ، پل های 
بزرگ  آکواريوم های  زيرآب،  تونل های  طويل، 
دريايی و... تلفيق فناوری با جاذبه های طبيعی، 
که  می کند  خلق  را  دست سازی  جاذبه های 

می تواند در جذب گردشگر موثر باشد.
همان گونه که گفته شد يکی از مهم ترين اهداف 
توسعه  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق  تاسيس 
افزايش مناسبات تجاری  و  صادرات غيرنفتی 
با کشورهای خارجی است که طی سال های 
متمادی از سوی مسئوالن امر مورد تاکيد قرار 

داشته است.
تحقق  بحث  در  آزاد  مناطق  عملکرد  بررسی 
برنامه های تعيين شده از نگاه کارشناسان، نتايج 
متفاوتی را نشان می دهد که عمدتا با اهداف 
اوليه تاسيس اين مناطق تا حدودی فاصله دارد 
که آن هم نشات گرفته از شرايط کلی کشور 
است؛ اما يک نکته را نمی توان ناديده گرفت و 
آن موقعيت مناطق مذکور در توسعه فعاليت های 

گردشگری و جذب توريست است. 
منطقه آزاد کيش به  عنوان بزرگترين و مهم ترين 
منطقه گردشگری در جنوب کشور ساالنه پذيرای 
ميليون ها نفر از مردم ايران و اتباع ساير کشورها 
خصوصا کشورهای همسايه است. اين منطقه 
زمانی نه چندان دور مقصد هزاران نفر از مردم 
کشورمان بود که به قصد سياحت و تجارت به 
آنجا می رفتند و از سفر خود لذت می بردند. منطقه 
آزاد قشم و به نوعی منطقه آزاد چابهار نيز همين 
وضعيت را داشته و به همين منظور مراکز اقامتی 
و تجاری بسيار زيادی در اين مناطق تاسيس شده 
است. طی سال های اخير استقبال بخش خصوصی 
اقامتی  مراکز  ساز  و  در ساخت  مشارکت  برای 
و سياحتی به  خصوص در جزيره کيش و قشم 

قابل توجه بوده است.
شگفتی ها  از  بسياری  که  است  اين  واقعيت 
و آثار تاريخی و جاذبه های طبيعی در مناطق 
آزاد کشورمان علی رغم تالش مسئوالن برای 
ناشناخته  هنوز  گردشگران  به  آنها  معرفی 
مانده اند و چنانچه با يک برنامه ريزی صحيح 
و تخصصی امکانات و بودجه الزم و همچنين 
جلب مشارکت بخش خصوصی بتوان آنها را به 
مردم و به ويژه جامعه بين المللی معرفی کرد، به 
 طور قطع از ميزان سفرهای گردشگران داخلی و 
خارجی به برخی از کشورهای همسايه و منطقه 
به نحو بارزی کاسته خواهد شد و درآمد ناشی 
از توريسم که امروز به منبع قابل توجهی برای 
کسب درآمد دولت ها تبديل شده، افزايش خواهد 

يافت. 
مناطق  گردشگری  مسئوالن  عالقه مندی 
و  بخش  اين  در  بيشتر  سرمايه گذاری  به  آزاد 
در  مطرح  شرکت های  با  تعامل  و  هماهنگی 
عرصه گردشگری، نويد يک همکاری نزديک 
و ثمربخش در زمينه استفاده از پتانسيل های 
افزايش سهم بخش  موجود در اين مناطق و 
گردشگری در رشد اقتصاد ملی را می دهد که 
سوی  به  روشن  مسيری  گشاينده  اميدواريم 

آينده باشد.

اميد است مديران مناطق آزاد با يک برنامه جامع 
و استراتژيک و همچنين هدف ها و سياست های 
از  بيشتری  تعداد  پذيرای  بتوانند  مشخص، 
گردشگران داخلی و خارجی در مناطق آزاد بوده 
و منجر به جذب سرمايه گذاری بيشتر در اين 

مناطق شوند.

لزوم ایجاد برند گردشگری در مناطق 
آزاد کشور

دليل  به  گردشگری  صنعت  توسعه  و  رونق 
درآمدزا بودن و سود سرشار آن يکی از آرزوهای 
و  است  حاضر  قرن  در  دولت ها  برنامه های  و 
به هر ترتيب با به کارگيری امکانات خود قصد 
تحقق آرمان های خود را در اين صنعت روبه 

توسعه در جهان داشته و دارند.
يکی از سياست ها و نسخه هايی که مسئوالن 
گردشگری برای موفقيت و توسعه اين صنعت 
برندسازی  بحث  گرفته اند،  نظر  در  بين المللی 
برای گردشگری بوده و هست. اگر چه بحث 
برندسازی در ديگر صنايع نيز برای موفقيت آنها 
مطرح شده، اما ظاهرا کارکرد علمی و عملی آن 
در بحث اقتصاد گردشگری نيز طی چند سال 

گذشته به اثبات رسيده است.
گردشگری  برند  ايجاد  مسير  در  بی ترديد 
ريزه کاری های بسيار زيادی وجود دارد که نمی توان 
با نگاهی سطحی از اين موضوعات به سادگی 
گذشت و بی شک استفاده از تجربيات و نمونه های 
موفق در جهان می تواند در دسترسی به اين مهم 

نقش پررنگی را بازی کند.
اين  در  مطرح  کشورهای  از  بسياری  بنابراين 
کالن  سرمايه گذاری های  به  اقدام  صنعت 
درخصوص برندسازی برای صنعت گردشگری 

خود کرده اند که در اين زمينه می توان به ترکيه، 
تايلند، استراليا، ژاپن، چين و هندوستان اشاره 
ساخت  به  حتی  کشورها  اين  از  برخی  کرد. 
با  و  نکرده اند  بسنده  برند  دو  يا  برند  يک 
سرمايه گذاری های هنگفت دست به انتخاب و 
معرفی بيش از ده ها برند در زمينه های مختلف 

اين صنعت زده اند.
در حوزه مناطق آزاد ما نمونه موفق برند، جزيره 
کيش را در حوزه گردشگری و تنها در يک نقطه 
از هفت منطقه آزاد خود داريم؛ اين موضوع با توجه 
به ظرفيت های بسيار بزرگی که در تک تک مناطق 
آزاد کشور از حيث گردشگری و تنوع اقليمی وجود 
دارد، نشان از توجه کم به اين ابر حوزه اقتصادی 

می باشد.
ايران  گردشگری  پايدار  توسعه  قصدمان  اگر 
به  بايد  آزاد است،  با توجه به ظرفيت مناطق 
توجه  انسانی موجود،  نيروی  ارتقای تخصص 
نمی توانيم  مهم  اين  به  توجه  بدون  و  شود 
شاهد توسعه باشيم. ضرورت آموزش عمومی 
مهم ترين  از  يکی  گردشگری  تخصصی  و 
معقوله های رسيدن به ايجاد برندينگ در اين 
حوزه به شمار می آيد و با مشخص شدن جايگاه 
گردشگری  فعلی  منابع  ايران،  در  گردشگری 
ازجمله هنر، طبيعت بکر، تنوع آب و هوايی و 
ده ها مزيت ايران زمين به عنوان جاذبه های اين 

مناطق معرفی شود. 
پيشرفته،  کشورهای  اکثر  علمی  حوزه  در  اما 
جايگاه گردشگری در صحنه علمی و آکادميک 
آنها موقعيت ويژه ای را به خود اختصاص داده 
دانشگاه ها  دانشکده ها،  اين کشورها  در  است. 
ديگر  مثل  دقيقا  تحقيقاتی  و  علمی  مراکز  و 
دانشجو  تربيت  مشغول  تحصيلی  رشته های 

و متخصصان اين صنعت هستند و دوره های 
مختلفی را در اين زمينه برگزار می کنند. بنابراين 
ما نيز بايد حتما اين مسير را طی کنيم و به 
مقوله  يک  عنوان  به  صرفا  ايران  گردشگری 
اجتماعی و صرفا داخلی نگاه نکنيم و با ترافيک 
در  در طول سال  تعطيل  روز  در چند  مردمی 
مناطق، آواز موفقيت در حوزه جذب گردشگر 
را نخوانيم؛ موفقيت ما زمانی شکل می گيرد که 
بتوانيم در يک گروه بزرگ و با هدفی مشخص 
در کنار کار علمی در حوزه ايجاد صنعت پايدار 

گردشگری در منطقه آزاد خود فعاليت کنيم.
بستر  شروع  برنامه،  و  راهکار  بهترين  شايد 
آموزش گردشگری از دبستان ها و حتی سنين 
کودکی با کار فرهنگی در جوامع محلی مناطق 
رونق  گردشگری  فرهنگ  ابتدا  تا  باشد  آزاد 
کودکان،  همان  بزرگسالی  سنين  در  و  بگيرد 
صنعت گردشگری را رونق بخشند؛ چراکه نگاه 
اختيار  در  را  گردشگری  از  درستی  فرهنگ  و 

خواهند داشت.
ايجاد هلدينگ گردشگری در مناطق آزاد کشور 
نيز خود يکی از راهکارهای عملياتی اين امر 
متخصصين  با حضور  که  هلدينگی  می باشد، 
ظرفيت های  به  کارشناسی  نگاه  و  حوزه  اين 
هر يک از مناطق آزاد می تواند با يک مديريت 
واحد با هماهنگی با مناطق و نيز فعاليت بر روی 
کشورهای همسايه مناطق، شروع به جذب و 
فعاليت در حوزه معرفی و ايجاد برند گردشگری 
با  همکاری  با  و  دهد  انجام  مناطق  اين  در 
شرکت ها و مجموعه های بزرگ گردشگری در 
کشورهای همسايه و ايجاد تعامل و توافق با 
ايرالين های بزرگ و معتبر دنيا در سطح منطقه، 
به  ترغيب گردشگران خارجی  و  در شناسايی 
استفاده از منابع بکر و جذاب مناطق آزاد فعال 

و پويا عمل کند.
اگر با مديريت صحيح و تعامل درست در حوزه 
اتفاق در کنار  به رويداد دو  گردشگری موفق 
ساخت برند گردشگری شويم، در آينده شاهد 
رشد و رونق صنعت گردشگری در مناطق آزاد 

خواهيم بود که عبارتند از:
کنار  در  گردشگری  مقوله  شدن  صنعتی   )۱

صنايع ديگر در مناطق آزاد کشور
تربيت  و  گردشگری  صنعت  شدن  علمی   )2

نيروی متخصص در اين حوزه
البته اين دو رويداد بايد همزمان با يکديگر صورت 
گيرد تا بتوانيم آينده مناسبی را برای گردشگری در 

مناطق آزاد کشورمان شاهد باشيم.
برپايی نمايشگاه ها و همايش های تخصصی و 
فعال در حوزه  و  بزرگ  از شرکت های  دعوت 
گردشگری در منطقه و همچنين حضور اساتيد 
بين   المللی در اين حوزه در کنار تبليغات تاثيرگذار 
می تواند در پايداری و تقويت اين حوزه صنعتی 

نقش بسيار مهم و تاثيرگذاری را ايفا نمايد.

بررسی عوامل موثر بر رشد گردشگری در مناطق آزاد کشور:

کسب درآمدهای پایدار در مناطق آزاد از مسیر توسعه صنعت توریسم

یادداشت

شرکت های  از  يکی  تاسيس  يادآور  سال  هر  بهمن ماه  پانزدهم 
خوشنام صنعت بيمه است که با رويکرد توسعه محور و برای فعاليت 
گرفت.  شکل  کشور  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  در  تخصصی 
اين نهال کوچک اکنون به درختی ۱۷ساله تبديل شده و هر روز 
و  گرفته  قرار  اعتالء  و  رشد  مسير  در  قبل  از  پربارتر  و  بالنده تر 
راهبری بازار بيمه مناطق آزاد کشور را در دستان پرتوان خود دارد.
پاس  را  معين«  تاسيس»ايران  سالروز  هفدهمين  حالی  در  امروز 
به  و  خدا  لطف  به  اخير  سال  يک  در  شرکت  اين  که  می داريم 
تالش  مديره،  هيات  محترم  اعضای  مساعی  و  همراهی  برکت 
فروش  شبکه  و  ارجمند  همکاران  و  مديران  بی وقفه  همکاری  و 
پرتوان و پرتالش، گام های بلند و موثری در اعتالء و پيشبرد امور 
شرکت برداشته و به نتايج و دستاوردهای ارزشمندی دست يافته 
است که از آن جمله می توان به تثبيت راهبری بازار در مناطق آزاد، 
بازار  از  احيای سهم  توانگری مالی سطح يک،  تثبيت سطح يک 
در  تثبيت جايگاه شرکت  و  افزايش سرمايه ۱2۴درصدی  سودده، 
بين ۱۰شرکت بيمه برتر صنعت از نظر سرمايه، اجرای موفقيت آميز 

طرح مهر ايران معين و... اشاره نمود.
تمام اهتمام و تالش هيات مديره و تيم مديريتی شرکت، ساماندهی امور 
و تسهيل فروش، ايجاد مزيت های رقابتی از طريق تعريف مشارکت های 
کسب و کاری جديد و خلق محصوالت متمايز، تقويت و تحکيم زيرساخت ها، 
بهبود عملکرد شرکت، ارتقاء سطح ارائه خدمات به بيمه گذاران و برداشتن 

گام های بلندتر به منظور تحقق استراتژی »راهبری بازار بيمه در مناطق آزاد 
و تبديل شدن به يکی از بيمه گران اتکايی برتر در سرزمين اصلی« است. 
بر اين باورم که تحقق اين اهداف جز با انسجام، همدلی و تالش تک تک 

همکاران و شبکه فروش عزيز ميسر نخواهد بود.
اکنون که در آستانه چهل و دومين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی، 
صديقه  حضرت  هستی  دردانه  والدت  با  شرکت  تاسيس  سالروز 
از هيات  نمايندگی  به  اينجانب  نيز مقارن شده است،  طاهره)س( 
هفدهمين  تبريک  و  خجسته  ايام  اين  گراميداشت  ضمن  مديره 
سالروز تاسيس بيمه ايران معين به همه همکاران ارزشمند، شبکه 
فروش پرتالش، سهامداران ارجمند و همه ذينفعان و بيمه گذاران 
گرامی، مراتب قدردانی خود را از يکايک شما عزيزان ابراز داشته 
و اميدوارم با انسجام و همدلی و تالش و کوشش مضاعف همه 
برنامه ها،  تحقق  در  را  موثرتری  گام های  بتوانيم  شرکت،  ارکان 

اهداف و ماموريت های عالی بيمه ايران معين برداريم.
استمرار صحت و سالمتی و عاقبت بخيری همه شما را از خداوند 

متعال خواستارم.

 داریوش محمدی
مدیرعامل بیمه ایران معین

گزارش:
مهرناز عالمی

 راهبری بیمه مناطق آزاد
در دستان »ایران معین«



اخبار منطقه آزاد اروند

با حضور معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند و امام 
جمعه محترم آبادان، 2کارخانه تولید محصوالت پلی اتیلن 

در منطقه آزاد اروند وارد مدار تولید شدند.
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت: امسال در کنار راهبردهای سازمان 
منطقه آزاد اروند در سال جهش تولید، در کنار حمایت 

همه جانبه از صادرات، واردات به منطقه نیز مدیریت شد.
سیدعلی موسوی در آیین بهره برداری از دو واحد صنعتی 
آبادان اظهار داشت: واحد صنعتی  در شهرک صنعتی 
»یکتا اتلین اروند« با سرمایه گذاری 22۰میلیارد ریال و 
اشتغال زایی ۳۰نفر مستقیم و ۸۰نفر غیرمستقیم با تولید 
اتصاالت  انواع  پروپیلن،  لوله  پلی اتلین،  لوله های  انواع 
پلیمری و لوله های خرطومی با هدف تامین نیاز بازار داخلی 
و خارجی فعالیت خود را در شهرک صنعتی آبادان آغاز کرد .
وی افزود: همچنین واحد صنعتی »تعاونی مرزبان« نیز با 
سرمایه گذاری ۱2۰میلیارد ریال با خط تولید انواع لوله های 
پلی اتلین، لوله پروپیلن، انواع اتصاالت پلیمری و لوله های 
خرطومی و ایجاد اشتغال برای ۱۱۰نفر به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم با ظرفیت هزار و ۵۰۰تن تولید در سال و با 
هدف تامین نیاز بازار داخلی و خارجی به بهره برداری رسید .

موسوی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام شده قرار بود 
به مناسبت دهه مبارک فجر امسال هفت واحد صنعتی در 
منطقه آزاد اروند افتتاح شود که اکنون سومین و چهارمین 

پروژه طبق برنامه از پیش تعیین شده، بهره برداری شدند.
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت: این 2واحد صنعتی هفدهمین و 
هجدهمین پروژه بهره برداری شده در سال جهش تولید 
در آبادان سرزمین فتح هستند و طی روزهای آینده نیز سه 
پروژه دیگر افتتاح خواهند شد و تا پایان سال جاری ۱2واحد 

دیگر در منطقه بهره برداری می شوند.
وی بیان کرد: برای بهره برداری از این ۱۸واحد تولیدی 
در منطقه آزاد اروند 2۸هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری 
داخلی و ۴۷میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی شده است 
که برای ۴۷2نفر اشتغال زایی مستقیم و هزار و ۴۸۰نفر 

غیرمستقیم ایجاد گردید.
موسوی با اشاره به حمایت از واحدهای تولیدی در منطقه 
آزاد اروند اظهار داشت: امسال در کنار راهبردهای سازمان 
منطقه آزاد اروند در سال جهش تولید در کنار حمایت 

همه جانبه از صادرات، واردات به منطقه نیز مدیریت شد.
وی گفت: مدیریت واردات یکی از راهبردهای اصلی سازمان 
منطقه آزاد اروند در سال جهش تولید است؛ واردات را به سوی 
ورود کاالهای مورد نیاز واحدهای صنعتی شامل مواد اولیه، 
قطعات، کاالهای واسطه ای و ماشین آالت برده شد تا ورود 

کاالهای مصرفی و آماده مدیریت شوند.
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد اروند در پایان اظهار نمود: با مدیریت واردات در سال 
جاری فقط 2۵میلیون دالر کاالهای آماده وارد منطقه شد و 
تاکنون حدود 2۰۰میلیون دالر واردات ماشین آالت و کاالهای 

واسطه ای و مورد نیاز واحدهای صنعتی را داشتیم.

مدیر توسعه و تسهیل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: مصوبات 
کمیسیون ارزش افزوده در۱۰ماهه امسال نسبت به زمان مشابه 

سال گذشته رشد ۱۵۵درصدی را نشان می دهد.
جبار سالم پور اظهار داشت: با توجه به منویات مقام معظم 
رهبری و شعار سال )جهش تولید(، این سازمان راهبرد و 

اهدافی را تعیین و براساس آنها اقدامات خود را آغاز کرد.
وی، فعال سازی واحدهای راکد صنعتی در منطقه آزاد 
اروند را به عنوان اولویت اصلی و اساسی عنوان کرد و 
افزود: گام بعدی در تحقق راهبردهای تعیین شده سازمان 
منطقه آزاد اروند، تبدیل شدن واردکنندگان برخی کاالها 
به تولیدکننده کاالهای صادرات محور بود؛ البته تولیدکننده 

کاال به صادرکننده کاال نیز در اولویت قرار گرفت.
سالم پور بیان کرد: هدف از انجام این اقدامات به رغم 
تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، تاثیرگذاری در ارزآوری 

برای ایران اسالمی در این شرایط است.
مدیر توسعه و تسهیل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره 
به ۹مصوبه کمیسیون ارزش افزوده این سازمان در سال 
گذشته تصریح کرد: مصوبات این کمیسیون در ۱۰ماهه 
امسال به 2۳مصوبه رسید که نشان از رشد ۱۵۵درصدی 

مصوبات در تعداد دارد.
وی ادامه داد: در ۱۰ماهه سال جاری، ۱۵۴مجوز اعم از 
تاسیس، تمدید و یا طرح توسعه صادر شده که این تعداد 
مجوز صادر شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال که 

۷۹مجوز بود، رشد ۹۴درصدی را نشان می دهد.
سالم پور گفت: در ۱۰ماهه سال جاری به رغم شیوع 
بیماری کرونا و اعمال محدودیت ها، ۱2۳پروانه بهره برداری 
در منطقه آزاد اروند صادر شد که این میزان در مقایسه 
مدت زمان مشابه سال گذشته که ۱۰۷پروانه بود، با رشد 

۱۷درصدی مواجه گردید.
وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان امسال رقم پروانه های 

بهره برداری صادره، به عدد ۱۹۰ تا 2۰۰پروانه برسد.
مدیر توسعه و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد اروند در پایان 
با اشاره به بخش تسهیالت و تامین سرمایه در گردش برای 
واحدهای صنعتی تصریح کرد: سال گذشته حدود ۶۹میلیارد 
تومان از محل کمک های تامین اجتماعی استان، تبصره ۱۸ 
و بودجه ساالنه کشور در قالب تسهیالت و یا سرمایه در 
گردش و به منظور رونق تولید به واحدهای صنعتی منطقه 
اعطا شد که این میزان تسهیالت در ۱۰ماهه امسال با رشد 

۱۳۰درصدی، به ۱۸2میلیارد تومان رسید.

مدیریت واردات، یکی از 
راهبردهای اصلی سازمان 

منطقه آزاد اروند

رشد ۱۵۵درصدی مصوبات 
کمیسیون ارزش افزوده در 

منطقه آزاد اروند

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

 مدیر توسعه و تسهیل
 سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با 
تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر گفت: سال آینده سال رونق 
اقتصادی کشور خواهد بود؛ شرایط اقتصاد جهانی و منطقه ای 
در حوزه خاورمیانه و اقتصاد ملی ایران اسالمی به گونه ای 
است که رونق اقتصادی را در سال آینده تجربه خواهیم کرد.

اسماعیل زمانی در آیین بهره برداری از دو واحد صنعتی 
در سرزمین فتح بیان داشت: سرمایه گذاران در واحدهای 
تولیدی مصرفی می توانند فرصتی مناسب برای فعالیت و 

کسب و کار را داشته باشند.
وی افزود: به سرمایه گذاران توصیه می شود در هر مقیاسی 
که می توانند به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به 
ویژه در حوزه تولیدات مصرفی اقدام نمایند؛ چراکه سال 

آینده، سال توسعه بازار مصرف و داد و ستد است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: 
شرایط و تحلیل های اقتصادی جهانی به گونه ای است 
که سال آینده، سال رونق اقتصادی جهان به ویژه در 
خاورمیانه پیش بینی شده است و کشور ایران اسالمی از 

این توسعه اقتصادی نیز بهره مند خواهد شد.
زمانی اذعان داشت: سرمایه گذاران باید بدانند در بازار اقتصادی 
شرایط برای سرمایه گذاری مهیا است و با رقابت سالم در بازار 

حضور و در توسعه کسب و کار مشارکت داشته باشند.
وی گفت: امیدواریم واحدهای تولیدی و صنعتی در منطقه 
آزاد اروند در رقابتی سالم و به سوی صادرات گام بردارند؛ 
زیرا رقابت اصل حضور و بقا در بازار و کسب و کار است؛ 

بازار صادراتی میدانی بسیار مهم است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
اروند در حوزه ای  در پایان خاطرنشان کرد: منطقه آزاد 
از خاورمیانه قرار دارد که نیازهای مصرفی بسیار باالیی 
را داشته؛ ضمن اینکه توان خرید مردم در این منطقه 
باالست، می توان تولیدات رقابتی را ایجاد کرده و از این 
طریق بازارهای منطقه ای و خارومیانه را در اختیار گرفت.

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

 بازگشت دو واحد تولیدی راکد 
به چرخه تولید در اروند

واحد  دو  فجر،  مبارک  دهه  روز  چهارمین  با  همزمان 
تولیدی در شهرک صنعتی آبادان که سال ها متروکه و 
تعطیل بود، با سرمایه گذاری بخش خصوصی با حضور 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
بار دیگر به چرخه تولید و فعالیت بازگشتند.

سرمایه گذاری  با  اروند  پالست  کامیاب  صنعتی  واحد 
۴۳۰میلیارد ریال و اشتغال زایی ۱۰2نفر مستقیم و غیرمستقیم 
با تولید انواع تولید نایلون، نایلکس، سفره یکبار مصرف و 
پالستیک فریزری با هدف تامین نیاز بازار داخلی و با حضور 

مسئوالن محلی افتتاح و به بهره برداری رسید.
همچنین، واحد صنعتی پیشگام صنعت شمس اروند با 
سرمایه گذاری ۱۰۰میلیارد ریال با خط تولید دستگاه های 
نایلون و نایلکس و ایجاد اشتغال برای ۱۱۵نفر به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم بهره برداری شد.
و  کارها  و  کسب  توسعه  معاون  گزارش،  این  بر  بنا 
آیین  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 
بهره برداری از این دو پروژه گفت: این دو پروژه با اعتباری 
در  توسط بخش خصوصی  ریال  بر ۵۹۰میلیارد  افزون 

شهرک صنعتی آبادان افتتاح و به بهره برداری رسیدند.
سیدعلی موسوی افزود: با بهره برداری از این دو کارخانه 

برای بیش از ۷۰نفر اشتغال زایی در منطقه ایجاد گردید.
وی بیان کرد: این شرکت ها در زمینه تولید انواع فیلم تک الیه 
پلی اتیلن و دستکش های یکبار مصرف و همچنین تزریق 

پالستیک و مواد پولیمری فعالیت می کنند.
و سرمایه گذاری سازمان  کارها  و  توسعه کسب  معاون 
صنعتی  واحد  دو  این  داشت:  اظهار  اروند  آزاد  منطقه 
پانزدهمین و شانزدهمین پروژه بهره برداری شده در سال 

جهش تولید در سرزمین فتح به شمار می روند که در هفته 
آینده نیز پنج پروژه دیگر افتتاح خواهند شد.

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  راهبرد  داد:  ادامه  موسوی 
درخصوص صنایع و واحدهای صنعتی، توسعه کسب و 
کارهای کوچک است؛ ضمن اینکه فعال سازی واحدهای 

راکد در اولویت این سازمان خواهد بود.
وی میزان سرمایه گذاری داخلی ۱۶پروژه افتتاح شده در سال 
منطقه آزاد اروند را 2هزار و ۶۳۰میلیارد ریال عنوان کرد و 
اذعان داشت: ۴۷میلیون دالر نیز سرمایه گذاران خارجی اقدام 
به افتتاح پروژه در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر 
کردند که برای ۴۵۰نفر به صورت مستقیم و هزار و ۴۳۰نفر 

نیز به صورت غیرمستقیم ایجاد اشتغال شد.
سازمان  و سرمایه گذاری  کارها  و  توسعه کسب  معاون 
میزان  جاری  سال  ۱۰ماه  در  گفت:  اروند  آزاد  منطقه 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند نسبت به مدت زمان 

مشابه سال گذشته، ۶۵درصد رشد داشته است.
در  داخلی  سرمایه گذاری  حجم  داشت:  اظهار  موسوی 
۱۰ماهه سال جاری 2هزار و ۵۰۰میلیارد تومان می باشد 
و  هزار  که  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 

۵2۰میلیارد تومان بود، ۶۵درصد رشد را نشان می دهد.
وی این سرمایه گذاری ها را در بخش خدمات، صنعت و 
تجارت اعالم کرد و افزود: ۵۱میلیون دالر نیز سرمایه گذاری 

خارجی در منطقه آزاد اروند انجام شده است.
و سرمایه گذاری سازمان  کارها  و  توسعه کسب  معاون 

منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان کرد: برنامه سازمان 
منطقه آزاد اروند برای سرمایه گذاری در سال جاری 2هزار 
و ۵۰۰میلیارد تومان بود که خوشبختانه در ۱۰ماهه گذشته 
به این رقم رسیده ایم و پیش بینی می شود تا پایان سال به 
سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی دست یابیم.

امام جمعه آبادان:
افتتاح ۱۶واحد تولیدی و صنعتی در اروند یک 

مزیت است
امام جمعه آبادان گفت: افتتاح ۱۶واحد تولیدی و صنعتی 
در سال جهش تولید در منطقه آزاد اروند قابل تقدیر است.
حجت االسالم و المسلمین علی ابراهیمی پور در آیین 
بهره برداری از دو واحد صنعتی در شهرک صنعتی آبادان 
اظهار داشت: اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶پروژه 
صنعتی تولیدی در منطقه آزاد اروند به بهره برداری رسیده 
است، نشان از کارآمدی نظام دارد؛ نظامی که بسیاری 
در تالش برای ناکارآمد نشان دادن آن هستند تا بگویند 

شماها قادر به انجام کاری نیستید.
وی با قدردانی از تالش های صورت گرفته برای فعا سازی 
واحدهای تولیدی و صنعتی راکد در شهرک صنعتی آبادان افزود: 
سازمان منطقه آزاد اروند و شخص مدیرعامل این سازمان با 
اجرای سیاست مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، حمایت 

قابل قبولی از سرمایه گذاری در منطقه داشته است.
امام جمعه آبادان گفت: افتتاح ۱۶پروژه تولیدی و صنعتی 
در سال جهش تولید ضمن اتکاء به توان داخلی، ایجاد 

اشتغال در منطقه را نیز در پی داشته است.
در  کرد:  بیان  ابراهیمی پور  والمسلمین  االسالم  حجت 
اثربخش  و  بلند  حرکت  یک  انجام  تولید  جهش  سال 
انجام  با  خرمشهر  و  آبادان  صنعتی  شهرک های  در  را 
راهبردهای سازمان منطقه آزاد اروند شاهد هستیم، ولی 
نمی توانیم بپذیریم که در آبادان قبل از انقالب نزدیک 
۴۷۰هزار نفر جمعیت از استان های مختلف برای اشتغال 
به اینجا می آمدند؛ اما اکنون با ۳۰۰هزار نفر جمعیت کلی 
آدم جویای کار در این شهر وجود دارد، بایستی دست به 

دست یکدیگر دهیم و در جهت رفع مشکالت بکوشیم.
وی افزود: اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند در ایجاد اشتغال و 
همچنین راه اندازی واحدهای راکد در این منطقه قابل تقدیر 

است و امیدواریم این رویه همچنان ادامه داشته باشد.
امام جمعه آبادان در پایان با قدردانی از تالش های صورت 
گرفته در جهت فعال سازی واحدهای تولیدی و صنعتی 
راکد در شهرک صنعتی آبادان خاطرنشان کرد: به رغم 
کارهای بسیار خوبی که در این شهرک صنعتی انجام 
شده، اما هنوز هم جای کار برای محوطه سازی و ایجاد 
آینده  در  امیدواریم  که  دارد  وجود  الزم  زیرساخت های 

نزدیک شاهد این اتفاق باشیم.

کسب بازارهای خاورمیانه از طریق 
تولیدات رقابتی در منطقه آزاد اروند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:
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گزارش: 
 مسعود گادار

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

نقش موثر آموزش نیروی انسانی در رونق گردشگری منطقه آزاد اروند

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند گفت: آموزش نیروی انسانی در رونق 

گردشگری بسیار موثر است.
نیروی  آموزش  راستای  در  افزود:  طمیمیان  قدرت اله 
انسانی، برنامه های جامع آموزش گردشگری را تدوین 
فروش  دستی،  صنایع  حوزه  در  تاکنون  که  کرده ایم 
اکوتوریسم  تخصصی  دوره های  دیجیتال  بازاریابی  و 
و...، ۵۵دوره برگزار شده است که بالغ بر 2۰۰نفر طی 
۵۰۰ساعت آموزش در حوزه گردشگری شرکت نموده اند.
این  توسط  دستی  صنایع  به  توجه  بر  تاکید  با  وی 
مهم،  این  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  معاونت، 
برگزاری جشنواره صنایع دستی در محوطه باز سینما 
نفت در دستورکار مدیریت صنایع دستی، گردشگری و 

میراث فرهنگی این معاونت قرار گرفته است.

 برپایی انواع رویدادهای ورزشی
 به مناسبت دهه مبارک فجر

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
جوانان  و  ورزش  کمیته  برنامه های  اروند  آزاد  منطقه 
به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر را بسیار متنوع 
عنوان کرد و اظهار داشت: برگزاری انواع رویدادها و 
تکواندو، مسابقات  هانمادانگ  نظیر  ورزشی  مسابقات 
وزنه برداری،  اتومبیلرانی،  بسکتبال،  بدمینتون،  رزمی، 
فوتبال، دوره های آموزشی و ورزشی و... تنها بخشی 

از این برنامه ها است.
۶۰رویداد  از  بیش  برگزاری  به  اشاره  با  طمیمیان 
به  نفر   ۷۰ از  بیش  حضور  و  قهرمانی  و  ورزشی 
داشت:  اذعان  کشوری،  مسابقات  در  مجازی  صورت 
معلولین  موسسات  و  خیریه  مراکز  در  رایگان  ویزیت 
تامین  و  آبادان  پزشکی  علوم  دانشکده  همکاری  با 
از  تجلیل  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  متریال 

قهرمانان مختلف کشوری به شکل مجازی با توجه به 
رعایت دستورالعمل های ستاد کرونا، رونمایی از طرح 
مبلغ حدود  پرداخت  و  زمین گلف  و ماکت  مطالعاتی 
۶۰میلیارد ریال به نهادهای حمایتی در کنار راه اندازی 
از  مردم،  عموم  برای  رایگان» آن کال«  مشاوره  مرکز 
آزاد  منطقه  سازمان  ورزش  اداره  فعالیت های  دیگر 

اروند است.

 برگزاری دوره مدیریت تخصصی
تاسیسات گردشگری در اروند

تاسیسات  تخصصی  مدیریت  دوره  برگزاری  از  وی 
گردشگری برای مدیران هتل های منطقه خبر داد.

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
صنعت  رشد  با  اینکه  به  اشاره  با  اروند  آزاد  منطقه 
نام توریسم،  به  به وجود آمدن صنعتی  گردشگری و 
هتلداری و مدیریت هتل به  صورت ویژه ای مورد توجه 
قرار گرفته است، افزود: با هدف باال بردن سطح علمی 
برگزاری  از  پس  هتل ها،  کیفیت  تحقق  به   کمک  و 
دوره مدیریت عمومی در سال گذشته، دوره مدیریت 
تخصصی تاسیسات گردشگری طی ۱22ساعت برای 

مدیران هتل های منطقه انجام می شود.
منطقه  هتل های  مدیران  همه  کرد:  تاکید  طمیمیان 
جهت دریافت کارت مدیریت هتل در اروند، موظف به 

گذراندن این دوره هستند.
وی همچنین تمدید مجوزهای بعدی هتل ها را منوط 
برای  کرد:  اظهار  و  دانست  دوره  این  گذراندن  به 
استانداردسازی و دیگر اقدامات، نیاز به حضور مدیران 

در این دوره است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
دوره،  این  در  شرکت  هزینه  درخصوص  اروند  آزاد 
مدیریت  را  دوره  این  هزینه  ۸۰درصد  کرد:  تصریح 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان 
منطقه آزاد اروند تقبل می کند و 2۰درصد باقی مانده 

توسط مدیران هتل ها پرداخت خواهد شد.

 تعمیر و تجهیز 
مراکز فرهنگی و هنری منطقه آزاد اروند 

طمیمیان همچنین گفت: پروژه تعمیر و تجهیز مراکز 
با اعتباری بیش از هفت و  فرهنگی و هنری منطقه 

نیم میلیارد تومان انجام شده است.
و  معاونت  این  مختلف  مدیریت های  به  اشاره  با  وی 
عمرانی  اقدامات  داشت:  اظهار  حوزه  این  گستردگی 
این  توسط  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  گرفته  صورت 
پروژه  که  است  مختلفی  بخش های  شامل  معاونت 
با  منطقه  هنری  و  فرهنگی  مراکز  تجهیز  و  تعمیر 
اعتباری بیش از ۷ و نیم میلیارد تومان، شامل تعمیر و 
تجهیز 2۵مرکز فرهنگی و هنری سطح منطقه نظیر 
کتابخانه ها، تاالرها و مجتمع های فرهنگی و هنری، 
احداث استودیو صدابرداری، کانون های پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان و... می شود.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
تعمیر  پروژه  اجرای  نمود:  اذعان  اروند  آزاد  منطقه 
تومان  ۱۰میلیارد  مبلغ  با  منطقه  مساجد  تجهیز  و 
پروژه  این  از  تومان  میلیارد  نیم  و  چهار  تاکنون  که 
اجرایی شده، بخش دیگری از فعالیت های عمرانی این 
معاونت می باشد که در حال حاضر متوقف شده است.

در  فرهنگی  مهم  دستاوردهای  از  یکی  طمیمیان، 
را مجتمع فرهنگی ساختمان سازمان  بخش عمرانی 
برای  مجتمع  این  افزود:  و  دانست  اروند  آزاد  منطقه 
به  و  نظر گرفته شده  در  استفاده عموم مردم منطقه 
دنبال انجام قرارداد با سازمان تبلیغات اسالمی کشور 

جهت سرمایه گذاری و بهره وری از آن هستیم.

حوزه بهداشت و درمان، از اولویت های 
سازمان منطقه آزاد اروند 

وی اضافه کرد: حوزه بهداشت و درمان از اولویت های 
سازمان منطقه آزاد اروند است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
حوزه  زیرساخت های  ایجاد  داشت:  اظهار  اروند  آزاد 
و  منطقه  سالمت  سطح  ارتقاء  و  درمان  و  بهداشت 
شاخص های دانشکده علوم پزشکی آبادان با مشارکت 
مستقیم سازمان منطقه آزاد اروند و با اعتباری بالغ بر 
۹۰میلیارد تومان و به همین میزان اعتبار توسط وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هزینه شده است.
بیمارستان  داخلی  بخش  راه اندازی  افزود:  طمیمیان 
اقدام دیگری بود که  ایام  این  حضرت زینب)س( در 
زیرساخت آن نیز با اعتبارات سازمان منطقه آزاد اروند 

انجام  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و 
شده بود.

وی، مدیریت بیماری کروناویروس در منطقه با همکاری 
دانشکده علوم پزشکی آبادان و دیگر ادارت و سازمان های 
این  تومان توسط  میلیارد  اختصاص مبلغ دو  با  منطقه 
سازمان را از دیگر اقدامات مهم در سال جاری دانست 
و گفت: بحث سگ های بالصاحب موضوع بسیار نگران 
کننده و مهمی بود که سازمان با مشارکت شهرداری ها 
در ۵هکتار زمین، پناهگاهی برای این حیوانات احداث 

نمودند.

پیگیری جهت راه اندازی پردیس دانشگاهی 
فرهنگیان در منطقه آزاد اروند

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند از پیگیری جهت راه اندازی پردیس 
آزاد  منطقه  در  برادران  و مرکز  فرهنگیان  دانشگاهی 

اروند خبر داد
این  حمایت های  از  خبر،  این  اعالم  طمیمیان ضمن 
همواره  گفت:  و  کرد  دفاع  آموزش  حوزه  در  معاونت 
آزاد  منطقه  سازمان  اولویت های  مهم ترین  از  یکی 
اروند رسیدگی و مشارکت در مسائل آموزشی منطقه 

بوده است.
توسعه  و  تجهیز  تعمیر،  فعالیت  ادامه  به  اشاره  با  وی 
توزیع  و  خرید  کرد:  تصریح  منطقه  استثنایی  مدارس 
تجهیزات شامل کیت های آموزشی و کمک آموزشی، 
ویلچر، واکر، پرکینز، سمعک و عینک و... در کنار وسایل 
ریال  ۱۰میلیارد  تجمعی  اعتبار  با  توانبخشی  و  بازی 
بخشی از عملکرد این معاونت در بخش آموزش کودکان 

استثنایی است.
دانشگاه  کتابخانه  غنی سازی  و  راه اندازی  طمیمیان، 
راه اندازی  جهت  پیگیری  و  اروند  دخترانه  فرهنگیان 
از  را  برادران  مرکز  و  فرهنگیان  دانشگاهی  پردیس 
موضوعات مورد بررسی این معاونت دانست و اظهار 
به  علوم  وزارت  با  جلسه  و  مکاتبه  پیگیری،  نمود: 
منظور تعیین دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 
به عنوان دانشگاه جامع منطقه آزاد اروند، از مهم ترین 

دغدغه های این معاونت است.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
حمایت  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه 
تامین  طریق  از  منطقه  کمتر برخوردار  کودکان  از 
نوشت افزار، تشکیل کارگروه پدافند غیرعامل معاونت 
مدارس  تفاهم نامه  انعقاد  جهت  پیگیری  فرهنگی، 
مروج سالمت و بسیاری مباحث مهم آموزشی دیگر 
در کنار برگزاری هفته پژوهش، ازجمله اقدامات مهم 
که  بوده  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت 

می توان به آنها اشاره کرد.
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

 اتمام پروژه های نیمه تمام جزیره قشم
با جدیت پیگیری می شود

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پروژه  از  خود  مستمر  بازدیدهای  روند  ادامه  در  قشم 
از  تولیدی،  و  گردشگری  اقتصادی،  عمرانی،  های 
به عمل  بازدید  چندین طرح عمرانی در سطح جزیره 

آورد.
حمیدرضا مومنی در این بازدیدها که با حضور جمعی 
برگزار  آزاد قشم  از معاونین و مدیران سازمان منطقه 
این  فیزیکی  پیشرفت  و  اجرایی  روند  جریان  در  شد، 
روند  تسریع  برای  و  گرفت  قرار  عمرانی  طرح های 

اجرای آنها، دستورات الزم را صادر کرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در نخستین 
مرحله از بازدیدهای خود، با حضور در محدوده میدان 
طرح  فیزیکی  پیشرفت  و  اجرا  روند  جریان  در  دوحه، 
محوطه  بهسازی  و  ساماندهی  جهت  شده  پیش بینی 
بر  و  گرفت  قرار  قشم  در شهر  دوحه  اسکله  و  میدان 

ضرورت تسریع اجرای این پروژه شهری تاکید نمود.
و  ساخت  مراحل  از  ادامه  در  همراه  هیات  و  مومنی 
شهر  زمین  ایران  تصفیه خانه  سوم  مدول  آماده سازی 
معادل  حاضر  حال  در  پروژه  این  کردند.  بازدید  قشم 
اتمام،  از  پس  و  داشته  فیزیکی  پیشرفت  80درصد 

قابلیت تصفیه هزار مترمکعب آب را دارا خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از مراحل 
حوضچه  الیروبی  و  اسکله  توسعه  طرح  پروژه  پایانی 
بندر بهمن بازدید کرد. هدف از اجرای طرح توسعه در 
بندر بهمن جزیره قشم، عالوه بر پهلوگیری همزمان 
پهلوگیری  شرایط  کردن  فراهم  باری،  لنج  هفت 
افزایش  و  ُتن  هزار  پنج  و  10هزار  تناژ  با  شناورهایی 

ظرفیت پهلوگیری شناورها از 7 به 14فروند است.
در ادامه بازدیدها، مومنی به همراه جمعی از معاونان 
مراحل  از  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
پارک  احداث  عمرانی  عملیات  اجرای  و  آماده سازی 
جزیره  در  فارس  خلیج  پردیس  11هکتاری  ورزشی 
خلیج  پردیس  ورزشی  پارک  کردند.  دیدن  قشم 
تنیس،  برای ورزش  6زمین تخصصی  فارس شامل؛ 
اسکیت  زمین  بسکتبال،  زمین  دو  و  والیبال  4زمین 
ورزش های  عمومی،  استفاده  برای  اسکیت برد  و 
و   BMX دوچرخه سواری  پیست  هوازی،  عمومی 

است. پینت بال  زمین 
از روند اجرایی طرح تعریض و تبدیل جاده به  بازدید 
بلوار ورودی روستای دفاری جزیره قشم جهت اتصال 
و  قشم  جزیره  شمالی  ساحل  به  جنوبی  ساحل  جاده 
پارک  پیشرفت  و  عمرانی  عملیات  وضعیت  همچنین 
بررسی وضعیت  و  دفاری  و ورزشی روستای  تفریحی 
پیست اتومبیلرانی در نزدیکی سایت گردشگری جزایر 
ناز، مقاصد بعدی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

و هیات همراه بود.
منطقه  مدیران سازمان  و  معاونان  از  و جمعی  مومنی 
ساماندهی  اجرای طرح  مراحل  از  ادامه،  در  قشم  آزاد 
جریان  در  و  کردند  بازدید  کندآلو  اسکله  محوطه 
ساماندهی  گرفتند.  قرار  طرح  این  فیزیکی  پیشرفت 
جهت  کندآلو  مسافری  و  گردشگری  اسکله  وضعیت 
جزیره  ساکنان  و  گردشگران  به  بهتر  خدمات  ارائه 

هنگام برنامه ریزی شده و در حال انجام است.
ساختمان  پروژه  عمرانی  پیشرفت  وضعیت  از  بازدید 
تکنیکال بالک و برج مراقبت فرودگاه بین المللی قشم 
پروژه های  از  گرفته  بازدیدهای صورت  مقصد  آخرین 

عمرانی منطقه آزاد قشم بود. 
این پروژه با زیربنای حدود 3هزار مترمربع در دو طبقه 
بوده و هم اکنون مراحل پایانی اجرای آن در حال انجام 
است. این پروژه دارای برج مراقبتی به ارتفاع 36متر و 
ارتفاع دید 32متر با تجهیزات کامل الکترونیکی است. 
تجهیزات  به  یافته  اختصاص  همچنین مساحت طبقه 
برج  کابین  اتاقک  مساحت  و  70مترمربع  الکترونیکی 

90مترمربع می باشد.
گفتنی است، انجام این پروژه ها و طرح های عمرانی 
در راستای انجام ماموریت سازمان منطقه آزاد قشم 
گردشگران  و  ساکنان  به  خدمات  ارتقاء  جهت  در 
راستا  همین  در  می شود.  اجرایی  قشم  جزیره 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  معاونت  نیروهای 
و  علمی  به صورت  امر  این  تا  در تالش هستند  نیز 
اقلیم و شرایط  با  بر اصول جهانی و متناسب  مبتنی 

این جزیره انجام شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: فعالیت های زیرساختی خوبی طی سال های گذشته در 
نقاط مختلف جزیره قشم در زمینه های عمرانی، اقتصادی، 
با هدف ایجاد توسعه متوازن و  گردشگری، اجتماعی و... 

اشتغال پایدار صورت گرفته است.
حمید رضا مومنی در دیدار با جمعی از معتمدین اهل تسنن 
جزیره قشم اظهار کرد: با وجود مشکالت متعدد در حوزه 
اقتصادی، تا امروز هیچ یک از پروژه های عمرانی و اقتصادی 
در منطقه آزاد قشم متوقف نشده و این موضوع نشان می دهد 
که می توان با برنامه ریزی و تخصیص هدفمند منابع، بدون 

وقفه پروژه ها را اجرایی کرد.
جهش  راستای  در  بی نظیری  فرصت های  داد:  ادامه  وی 
تولید و رونق اقتصاد ملی در جزیره قشم وجود دارد که با 
مختلف،  بخش های  حمایت  و  هماهنگی  و  برنامه ریزی 

امکان بهره مندی از آنها فراهم می شود.
در  گرفته  صورت  اقدامات  از  برخی  به  اشاره  با  مومنی 
حوزه های زیرساختی، تصریح کرد: طی سال های گذشته 

در ساخت بزرگراه ها، بهسازی جاده ها و ایمن سازی معابر 
عبوری سطح جزیره، در بخش های نفت و انرژی و همچنین 
توسعه متوازن و ایجاد اشتغال پایدار برای روستاهای جزیره 

قشم اقدامات خوبی انجام شده است.
به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم ؛ با برنامه ریزی صورت گرفته با قدرت و سرعت برای 
اتمام پروژه های نیمه تمام طی ماه های آینده تالش خواهیم 
کرد و امیدواریم که اجرای این طرح ها در زمینه های مختلف 
تمامی  کیفیت  افزایش  و  متوازن  توسعه  ایجاد  به  بتواند 

ساکنان جزیره کمک کند.
گفتنی است، جمعی از معتمدین اهل تسنن جزیره قشم نیز 
در دیدار با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم، ضمن محکوم کردن سوء قصد اخیر صورت گرفته، 
از تالش ها و فعالیت های عمرانی صورت گرفته جهت بهبود 
وضعیت زیرساخت ها و به ویژه راه های سطح جزیره و ایجاد 
شرایط برای توسعه صنعت گردشگری در روستاها، تشکر 

کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
به  اشاره  با  سینا،  بانک  مدیره  هیات  اعضای  با  دیدار  در 
ظرفیت های اقتصادی موجود در جزیره قشم، از برنامه ریزی 
جهت ارائه خدمات توسط این بانک در راستای تسریع و 

تسهیل فعالیت سرمایه گذاران حمایت کرد.
محمدباقر  حضور  با  که  جلسه  این  در  مومنی  حمیدرضا 
سعادت عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم برگزار 
شد، تهیه و تدوین دستورالعمل و چارچوب هایی جهت ارائه 
اعتبارات به سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی جزیره قشم را 

دارای اهمیت دانست.
همچنین در این جلسه حاضرین با اشاره به ظرفیت ها و 
حوزه  در  ویژه  به  قشم  آزاد  منطقه  اقتصادی  ویژگی های 
نفت و انرژی، صنعت پتروشیمی و شیالت، از لزوم بررسی 

و مطالعه دقیق جهت تسهیل فرآیند اعطای تسهیالت به 
طرح های  همچنین  و  سرمایه گذاران  اقتصادی،  فعاالن 

اقتصادی در حال اجرا تاکید کردند.
حوزه های  در  گذاری  سرمایه  بسته های  معرفی  و  تهیه 
مختلف اقتصادی در منطقه آزاد قشم که برای سرمایه گذاران 
دارای جذابیت هستند، موضوع دیگری بود که در جلسه میان 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و اعضای هیات مدیره 

بانک سینا درخصوص آن گفت و گو شد.
براساس این گزارش، اعضای هیات مدیره بانک سینا نیز 
در این جلسه با اشاره به همکاری این بانک با سایر مناطق 
آزاد، درباره توسعه فعالیت ها و خدمات و همچنین اعطای 

تسهیالت در منطقه آزاد قشم ابراز امیدواری کردند.
ایشان با اشاره به تالش های صورت گرفته از سوی این 

مجموعه در راستای ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از واحدهای 
تولید در قالب اعطای تسهیالت و همچنین سرمایه گذاری 
قالب  در  اقتصادی  طرح های  و  پروژه ها  در  حضور  و 
تفاهم نامه های چندجانبه و کنسرسیوم های اقتصادی، برای 

حضور جدی تر در منطقه آزاد قشم اعالم آمادگی کردند.
گفتنی است، این جلسه با حضور حمیدرضا مومنی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، محمدباقر سعادت 
عضو هیات مدیره و حسین مرادی مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل این سازمان و حمداله جمالی معاون اعتبارات و امور 
بین الملل بانک سینا، مجید هادی معاون فناوری اطالعات و 
شبکه ارتباطات، علیرضا برآور مدیر منطقه جنوب شرق کشور، 
محبی منش مدیرکل استان هرمزگان و فتاحی رئیس شعبه بانک 

سینا در منطقه آزاد قشم برگزار گردید.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
حفظ سالمت ساکنان جزیره و گردشگران، مهم ترین اولویت 
در برنامه ریزی های مربوط به کنترل بیماری کرونا در تعطیالت 

پیش رو و تعطیالت پایان سال است.
حمیدرضا مومنی در جلسه ای که با حضور امام جمعه شهرستان 
قشم برای قدردانی از کادر درمان و پرستاران با گرامیداشت 
ایام اهلل دهه فجر و همچنین فرخنده میالد حضرت فاطمه )س( 
برگزار شد، اظهار کرد: عملکرد کادر زحمتکش درمان در جزیره 
قشم طی بیش از یک سال گذشته در زمینه مدیریت و کنترل 

بیماری کرونا، نسبت به سایر نقاط کشور بی نظیر است.
وی ادامه داد: با همفکری امام جمعه محترم شهرستان و با 
هماهنگی و همکاری خوبی که میان بخش های مختلف به ویژه 
حوزه درمان شکل گرفته است، طی ماه های گذشته شاهد کنترل 
خوب وضعیت بیماری کرونا در جزیره بودیم و امیدواریم که این 

روند در ادامه نیز ادامه پیدا کند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: در میان تمام 
خدمات و تالش های صورت گرفته از سوی کادر درمان، سازمان 

منطقه آزاد قشم تنها نقش حمایت کننده را برعهده داشته است.
تردد  مدیریت  و  کنترل  برای  برنامه ریزی  مومنی،  گفته  به 

گردشگران ورودی به جزیره قشم و همچنین رعایت پروتکل ها 
جامع  سامانه  یک  طریق  از  مختلف  اقامتی  محل های  در 

پیش بینی شده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با 
اشاره به برنامه ریزی ها و اولویت های پیش بینی شده جهت 
کنترل بیماری کرونا در زمان تعطیالت و ورود گردشگران 
به جزیره، خاطرنشان کرد: امسال موضوع تعداد گردشگران 
ورودی به جزیره مطرح نیست و اولویت اصلی حفظ سالمت 

ساکنان جزیره و گردشگران است.
براساس این گزارش، حجت االسالم والمسلمین میثم تارم 
امام جمعه شهرستان قشم نیز در این جلسه با قدردانی از 
زحمات و تالش های کادر درمان، پرستاران و پزشکان که 
طی یک سال گذشته برای کنترل و درمان بیماران کرونایی 
مشغول فعالیت بودند، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد قشم 
در این مدت با برنامه ریزی دقیق و همکاری خوب با سایر 
بخش های شهرستان توانسته کمک های سخت افزاری در 
حوزه تامین تجهیزات و حمایت های معنوی از کادر درمان را 
به خوبی اجرایی کند و این مسئله جای تقدیر و تشکر دارد.

در ادامه این نشست، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

قشم نیز گفت: اگر توفیقی در جهت بیماری کرونا طی ماه های 
افتاده، به واسطه حمایت ها و  اتفاق  گذشته در جزیره قشم 

کمک های بی دریغ سازمان منطقه آزاد قشم بوده است.
حمیدرضا بهزادی با اشاره به موقعیت ویژه جزیره قشم و 
ورود گردشگران طی روزهای گذشته به جزیره تصریح کرد: 
با توجه به افزایش ترددها و ورود گردشگران به جزیره قشم، 
افزایش موارد مثبت مبتال به بیماری کرونا قابل پیش بینی 
بود و امیدواریم با حمایت های صورت گرفته افزایش امید و 

انگیزه کادر درمان، شاهد بهبود وضعیت باشیم.
همچنین، مریم هروآبادی رئیس بیمارستان پیامبر اعظم )ص( 
قشم نیز با قدردانی از حمایت های صورت گرفته و پیگیری های 
مستمر سازمان منطقه آزاد قشم در بخش های مختلف به ویژه 
تامین تجهیزات مرتبط با حوزه درمان، گفت: حمایت از کادر 
درمان و قدردانی از تالش های صورت گرفته توسط پزشکان 
و پرستاران در این شرایط می تواند موجب افزایش امید و انگیزه 
آنها برای ارائه خدمات به بیماران درگیر با کرونا و بهبود وضعیت 

کنترل و درمان این بیماری شود.
گفتنی است، در ابتدای این جلسه مرتضی شیخ زاده معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
نیز به ارائه گزارشی از اقدامات و حمایت های صورت گرفته 
توسط این سازمان در راستای جلب مشارکت های عمومی و 
فعاالن اقتصادی بخش های مختلف در جهت همراهی و 

حمایت از کادر درمان پرداخت.
وی همچنین تشکیل مجمع خیرین سالمت قشم در قالب 
یکی از سازمان های مردم نهاد را یکی از فعالیت های خوب 
صورت گرفته جهت تامین برخی نیازهای حوزه بهداشت و 

درمان جزیره دانست.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه 
بازدیدهای مکرر خود از طرح ها و پروژه های عمرانی در شهرها 
و روستاهای جزیره قشم، از محل احداث کمپ پارک ساحلی 
روستای مسن و سایت ورزشی نیمه ساخته و همچنین محل 
احداث سالن ورزشی در مجاورت موج شکن این روستا بازدید کرد 
و از نزدیک موانع و مشکالت ساخت این پروژه ها را بررسی و 

دستورات مقتضی برای شروع اجرای آنها صادر نمود .
حمیدرضا مومنی در ابتدای این بازدید در محل احداث کمپ پارک 

ساحلی روستای مسن، مورد استقبال شیخ محمد مالحی امام 
جمعه، عبداهلل مسنی دهیار، جمعی از اعضای شورای اسالمی و 
معتمدین این روستا قرار گرفت و دو نفر از دختران دانش آموز این 
روستا با ایراد متنی از حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در این روستا و توجه و پیگیری مشکالت روستا توسط ایشان 
قدردانی کردند و خواستار کمک سازمان به احداث کمپ پارک، 

سالن ورزشی و کتابخانه روستا شدند .
همچنین، معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم که 
مدیرعامل سازمان را در این بازدید همراهی می کرد، مساحت 
کل این کمپ پارک را حدود دو هکتار اعالم کرد و گفت: 
طراحی نقشه کامل احداث این کمپ پارک به اتمام رسیده 
است و طبق برآوردهای انجام شده اعتبار مورد نیاز برای 

احداث کامل آن افزون بر 45میلیارد ریال است.
محرم بهاروند اجرای این پروژه را منوط به احداث بلوار حد فاصل 
آن به روستای مسن به طول یک هزار و 100متر دانست و افزود: 
طبق برآوردهای ما اعتبار موردنیاز ساخت این بلوار نیز معادل 

اعتبار موردنیاز کمپ پارک یعنی حدود 45میلیارد ریال است.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به عنایت 
خاص مدیرعامل سازمان به مردم روستای مسن اظهار داشت: 

قرار شد که با انعقاد یک تفاهم نامه بین دهیاری این روستا و 
سازمان منطقه آزاد قشم، ساخت این دو پروژه همزمان توسط دو 
طرف آغاز شود و کمپ پارک توسط سازمان منطقه آزاد قشم  و 
بلوار مذکور توسط دهیاری با همیاری خیرین و سایر دستگاه های 

ذیربط ساخته شود.
براساس این گزارش، محل اجرای پروژه نیمه تمام سایت ورزشی 
مسن و محل احداث سالن ورزشی این روستا در مجاورت 
موج شکن روستا نیز مورد بازدید حمیدرضا مومنی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و هیات همراه قرار 

گرفت.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم در ارائه گزارش به 
مدیرعامل سازمان در این بازدید اعتبارموردنیاز برآورد شده برای 
ساخت سایت ورزشی، سالن ورزشی و بلوار حد فاصل آن با روستا 

را افزون بر 300میلیارد ریال اعالم کرد.
کیهان عباسیان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد قشم که در این بازدید مدیرعامل سازمان را همراهی می کرد، 
فاقد توجیه  را در مجاورت موج شکن  ساخت سالن ورزشی 
اقتصادی دانست و خواستار اجرای یک پروژه اقتصادی با کاربری 

مناسب با این مکان شد.

حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان این بازدیدها در جمع معتمدین روستای مسن 
بر اهتمام این سازمان برای توسعه روستاهای جزیره قشم تاکید 
کرد و خواستار مشارکت فعال خیرین و فعاالن اقتصادی روستای 
مسن با سازمان منطقه آزاد قشم در ساخت و اتمام پروژه های این 
روستا شد و از دهیار این روستا نیز خواست امور اداری و اجرایی 

این پروژه ها را به طور مداوم پیگیری نماید.
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم را در این بازدیدها غیر از محرم بهاروند معاون فنی و 
زیربنایی و کیهان عباسیان معاون اقتصادی و سرمایه گذاری این 
سازمان، نریمان توکلی مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل، منصور 
آزاد سرپرست مدیریت شیالت و کشاورزی، حسین ناصری نژاد 
مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی، بهادر طالبی زاده سرپرست 
مدیریت امالک و مستغالت، نوراهلل کرمی سرپرست معماری و 
شهرسازی و حسین مرادی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 

سازمان منطقه آزاد قشم همراهی می کردند .
 روستای مسن از توابع بخش شهاب شهرستان قشم که در فاصله 
42کیلومتری غرب شهر قشم قرار دارد، بالغ بر 350 خانوار را در 

خود جای داده که شغل اکثر ساکنان آن ملوانی و صیادی است.

مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد قشم از صادرات بیش 
از 75میلیون و 200هزار دالر انواع کاال توسط شرکت های 
تولیدی این منطقه به خارج و داخل کشور تا پایان دی ماه 

سال جاری خبر داد.
علی همایونی با بیان این مطلب اظهار کرد: در 10ماهه سال 
جاری بیش از 189هزار و 500تن انواع کاال به سایر کشورها 

و سرزمین اصلی صادر شده است.
وی ادامه داد: از این میزان، بیش از 179هزار و 800تن کاال 

به ارزش بیش از 54میلیون و 700هزار دالر از منطقه آزاد 
قشم به سایر کشورها ازجمله عراق، هند، پاکستان، چین، 
امارات و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس صادر گردیده 

است.
مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد قشم افزود: همچنین 
بیش از 9هزار و 700تن کاال به ارزش بیش از 20میلیون 
و 500هزار دالر از محصوالت تولید شده توسط واحدهای 
تولیدی منطقه به سرزمین اصلی )داخل کشور( صادر شده 

است.
به گفته همایونی، در این مدت حدود 5هزار تن مواد اولیه 
مصرفی مورد نیاز کارخانجات و واحدهای تولیدی جزیره به 

ارزش 35میلیون دالر واردات صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در 10ماهه سال جاری، معادل 11تن به 
ارزش بیش از 196هزار دالر انواع ماشین آالت خط تولید و 

کارخانجات جزیره وارد منطقه آزاد قشم شده است.
سوئیس،  فرانسه،  کشورهای  کرد:  خاطرنشان  همایونی 

بلژیک، ایتالیا، هلند، چین، ترکیه، امارات و آلمان مهم ترین 
مبدا محصوالت وارداتی جزیره قشم را تشکیل می دهند.

مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد قشم در پایان اظهار 
داشت: رونق بخشیدن به صادرات غیرنفتی و واردات هدفمند 
جهت تامین مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز واحدهای 
تولیدی در راستای عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و دستیابی به اهداف جهش تولید، مهم ترین ماموریت های 

گمرک سازمان منطقه آزاد قشم می باشد.

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اعضای هیات مدیره بانک سینا مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

حمیدرضا مومنی در بازدید از محل احداث کمپ پارک ساحلی و سایت ورزشی روستای مسن تاکید کرد:

مدیر توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

گسترش همکاری بانک سینا و منطقه آزاد قشم جهت اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی

حفظ سالمت ساکنان و گردشگران، اولویت سازمان منطقه آزاد قشم

توسعه روستای مسن قشم با مشارکت فعال خیرین و فعاالن اقتصادی

صادرات بیش از 75میلیون دالر کاالهای تولید شده در منطقه آزاد قشم


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

