
سرمقاله

نقش بی بدیل مناطق آزاد در توسعه  و بهبود اقتصاد ملي
بر اساس استانداردها و ادبیات بین المللی، مناطق آزاد اقتصادی از تعاریف، اهداف و انواع و حتی 
از  آزاد  مناطق  که  دریافت  موارد، می توان  این  جامع  بررسی  با  اما  برخوردارند؛  متعددی  اسامی 
چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در 

محدوده ای از سرزمین خود اعطا می کنند تا به اهداف مدنظر خود دست یابند. 
این اهداف به طور کلی می تواند شامل جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تولید و صادرات 
کاال و خدمات باشد که طبیعتا با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه ی منطقه ای، افزایش 

درآمدهای کشور و به تبع آن افزایش اشتغال پدید خواهد آمد. 
کلی  سیاست های  بند11  راستای  در  آزاد  مناطق  تشکیل  شده  تدوین  اهداف  به  دستیابی  عدم 
اقتصاد مقاومتی )انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات 
و تامین نیازهای ضروری و منابع ارزی( و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه 
در عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از: اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات، 
وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت های متناسب با اهداف مولد، تعیین 
نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی و مواردی 

از این دست می باشد.
گمرکی  و  مالیاتی  معافیت های  آزاد مخصوصا  مناطق  معافیت های  اصالح  قبیل  از  پیشنهاداتی 
و  مولد  اهداف  راستای  در  که  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون   )14( و  مواد )13(  در  مندرج 
زنجیره ی ارزش پایدار که در انطباق با اهداف بند11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد، در 
نظر گرفتن مشوق های صادارتی مبتنی بر تامین زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری الزم، 
اختصاص منابع مشخص و در مدت محدود به منظور توسعه ی زیرساخت های متناسب با اهداف 
مولد در مناطق آزاد از طرف دولت، تعیین نقش و جایگاه مناطق آزاد در اسناد باالدستی کشور 
ازجمله استراتژی توسعه ی صنعتی و سند آمایش سرزمینی و شناسایی، بازنگری و تعیین مدل 
مطلوب اداره  مناطق آزاد مبتنی بر واقعیت های وضع موجود می تواند جایگاه و نقش مناطق آزاد را 

در اقتصاد و پیشران توسعه ی ملی اثرگذار تر نماید.
با  دیدارشان  اولین  در  رهبری  معظم  مقام  راهبردی  توصیه های  و  فرمایشات  به  عنایت  با 
همچنین  و  اقتصادی  دیپلماسی  فساد،  با  مبارزه  مبنی بر  انقالبی  و  مردمی  دولت  کارگزاران 

ایجاد  و  حاکمیتی  ارکان  با  آزاد  مناطق  تعامل  و  ساختار  تقویت  وعده ها،  به  کردن  عمل 
باید  کشور  اقتصاد  کنونی  مشکالت  حل  راستای  در  بین المللی  و  منطقه ای  ملی،  پیوندهای 
اساس برنامه ریزی، اقدام و عمل مناطق آزاد در کشور باشد. یکی از اهداف اصلی دیپلماسی 
جهانی  اقتصاد  با  کار  و  کسب  و  تجارت  زمینه های  در  راهبردی  پیوندهای  ایجاد  اقتصادی 
می باشد و در این بین در نظر گرفتن الزامات و ساختار حاکمیتی در درون کشور بسیار حائز 
اهمیت می باشد؛ مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران با توجه به نقش و جایگاه آن می تواند 
پیشبرد  و  جدید  دولت  در  اقتصادی  دیپلماسی  تقویت  راستای  در  مناسبی  پایلوت  عنوان  به 

اقتصادی کشور مطرح شود.  سیاست های کالن 
دیپلماسی اقتصادی از ابزارهای مهم و اساسی دولت برای فعالیت در فضای بین المللی، کاهش 
اقتصاد جهانی  بهتر در  به موقعیت  توان داخلی و دستیابی  تولید و  به  اتکا  اثرات سوء تحریمی، 
آزاد  مناطق  موجود  ظرفیت های  تمامی  از  بهره مندی  با  دیپلماسی  نوع  این  تقویت  می باشد. 
می تواند دسترسی به بازارهای خارجی در جهت تسهیل کسب و کارهای ملی، تالش برای جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری بر روابط بین المللی برای پیشبرد منافع ملی کشور را به 
همراه داشته باشد. در این رویکرد، نگاه به مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار 
است و مستلزم فرصت سازی های بیرونی از طریق ظرفیت سازهای داخلی با اتخاذ یک دیپلماسی 
اقتصادی و تجاری هدفمند با کشورهای پیرامونی است که درخصوص همه مناطق آزاد قدیم، 

جدید و مناطق ویژه  اقتصادی می تواند مورد نظر قرار گیرد.
ساختارهای کنونی مناطق آزاد کشور ایران علی رغم مشکالت و ضعف های کنونی، اما از قوت ها 
و فرصت های بسیار مناسبی جهت ایفای نقش پررنگ در توسعه ی اقتصادی کشور و پیوند آن 
توسعه ی صادرات محور  بر اساس مدل  گونه ای  به  مناطق  این  است.  برخوردار  اقتصاد جهانی  با 
طراحی شده اند تا بتوانند در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، اهداف جذب بازارهای 
تولید  تقویت  برای  مناسب  بازاری  به طور طبیعی  و  تامین کرده  را  منطقه ای  هدف کشورهای 
حائز  بسیار  بین المللی  منظر  از  مناطق  توسعه ی  امروزه  باشند.  ایرانی  کاالی  و صادرات  داخلی 
اهمیت می باشد و باید زیرساخت های آن مبتنی بر برنامه ریزی هدفمند و با حمایت وزارت امور 
خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانه های ایران با اولویت کشورهای همسایه، مشترک المنافع و 
بین الملل پشتیبانی شود؛ چراکه دستیابی و حضور بلندمدت در بازارهای رقابتی خارجی، با ساز و 
کارهای بازار داخلی بسیار متفاوت است و اصل اساسی در دستیابی به این مهم همسو سازی ساز 
و کارهای تجارت و کسب و کار داخلی و خارجی با یکدیگر در راستای سیاست های کلی انقالب 

و منافع ملی می باشد.
مناطق آزاد می توانند تکنولوژی و مدیریت سرمایه را به کشور وارد کنند و عوامل تولید داخلی را 
با علم و دانش فنی نوین تلفیق کرده و کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار 
دهند. مناطق آزاد با در نظر گرفتن سیاست های کلی نظام، برنامه های و اسناد توسعه ای کشور 

و اصل 44 قانونی اساسی می تواند بسترهای الزم به منظور ورود به بازارهای جهانی و بهره مندی 
از برتری های نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین المللی بوده و باید به عنوان پیشران و تسریع 
این  از  اقتصاد جهانی عمل نماید. چنین منطقی سبب می شود که  با  اقتصاد ملی  ارتباط  کننده 
فعالیت های  این رو،  از  کرد.  یاد  ضد توسعه ای  موانع  رفع  توجیه  برای  ابزاری  عنوان  به  مناطق 
توسعه ای و تقویت تاسیسات زیرساخت های پیشرفته و کارآمد برای جذب سرمایه گذاری خارجی، 
از  که  بازار  جذب  برای  تاثیرگذار  نگاه های  یعنی  است؛  ویژه  و  آزاد  مناطق  به  نگاه  الزامات  از 

مهم ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود. 
به  دستیابی  هدف  با  اقتصادی  سیاست های  پیشبرد  جهت  در  اقتصادی  دیپلماسی  تقویت 
جذب  و  فناوری  سرمایه،  جذب  تسهیل  جهانی،  ارزش  زنجیره ی  در  ایران  موثر  حضور 
گردشگر، تقویت بازارهای صادرات کاالهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، زمینه سازی 
برای حضور موثر و هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه ای و جهانی و نیز شناسایی 
فرصت ها و مزیت های نسبی باید از محورهای اساسی و صدر برنامه های مجموعه اقتصادی 
برنامه ریزی،  پایلوت  صورت  به  را  جدیدی  ابتکارهای  و  گیرد  قرار  انقالبی  و  مردمی  دولت 

نمایند.  اجرایی  طراحی و 
مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی با ایفای نقش سازندگی و توسعه ای در حمایت از اقتصاد بخش 
پیشرفته  فناوری  انتقال  از  استفاده  و  صادرات  و  تولید  سرمایه گذاری،  جذب  و  خصوصی 
منظور جهش  به  راهبردی  الزامات  از  جهانی،  اقتصاد  با  آن  پیوند  و  ملی  اقتصاد  رشد  برای 
اقتصاد ایران از وضعیت فعلی و گذر از تحریم ها و دوره  پساتحریم می باشد؛ این مهم قطعا 
کشور  اقتصاد  ساختار  در  ثبات  ایجاد  و  ملی  اقتصاد  تقویت  ارزشمند جهت  فرصتی  منزله  به 
اثرات  برای کاهش  آزاد موجود کشور  مناطق  و ظرفیت  توان  تمامی  از  بهره مندی  می باشد. 
مجموعه   پیش روی  اساسی  راهکارهای  از  یکی  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  سوء تحریم های 
فعلی  وضعیت  بر  اثرگذار  مولفه های  تمامی  شناخت  با  این رو،  از  می باشد؛  دولت  کارگزاران 
به منظور عضویت  اقتصادی  دیپلماسی  تمامی ظرفیت های  از  استفاده  و  کنونی کشور  اقتصاد 
ایران در سازمان تجارت جهانی، قطعا تعامالت گسترده ای را بین مناطق آزاد ایران و سایر 
کشورهای جهان ایجاد خواهد نمود و باعث ایجاد پیوندهای محکم اقتصادی ایران با اقتصاد 

جهانی خواهد شد  .
ایجاد  مبتنی بر  رویکردی جدید  اقتصادی  ویژه   و  آزاد  مناطق  کنونی  مدیریت  در  آنجایی  که  از 
پیوندهای عمیق راهبردی با بازار سرمایه داخلی، صنایع و خدمات باالدستی، میانی و پایین دستی 
آزاد کشورهای  مناطق  با  خارجی  ارتباطات  ایجاد  است،  گرفته  آزاد صورت  مناطق  تمامی  بین 
باید گسترش اساسی پیدا کند و ایجاد این تعامالت قوی  همسایه، مشترک المنافع و بین الملل 
با محوریت تعامل دوسویه بین دستگاه دیپلماسی کشور و مناطق آزاد قطع یقین دستاوردهای 

ارزشمندی را به همراه خواهد داشت.

 شماره  144-دوشنبه
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

بررسی عملکرد و چالش های مناطق آزاد ایران در گفت و گو با هشتمین دبیر شورایعالی:بررسی عملکرد و چالش های مناطق آزاد ایران در گفت و گو با هشتمین دبیر شورایعالی:

 تغییر در رویکرد و کارویژه های  تغییر در رویکرد و کارویژه های 
مناطق آزادمناطق آزاد از نسل اول تا نسل سوم از نسل اول تا نسل سوم

صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید
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 رضا باقری نژاد
کارشناس امور اقتصادی

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 مدیرعامل سازمان  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش اظهار داشت:منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی انجام پذیرفت:اقتصادی انجام پذیرفت:

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

 جزیره کیش،  جزیره کیش، 
الگویی برای اجرای الگویی برای اجرای 
پروتکل های بهداشتی پروتکل های بهداشتی 
مبارزه با کرونا در کشورمبارزه با کرونا در کشور

افتتاح افتتاح 1414پروژه با پروژه با 
سرمایه گذاری سرمایه گذاری 41۰41۰میلیارد میلیارد 
تومان در منطقه آزاد انزلیتومان در منطقه آزاد انزلی

وفاق و همدلی، سبب ساز تبدیل وفاق و همدلی، سبب ساز تبدیل 
جزیره قشم به مقصد جدی جزیره قشم به مقصد جدی 
گردشگری کشور و جهانگردشگری کشور و جهان



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزادکیش 
برای  الگو  می تواند یک شهر  کیش  امروز  است  معتقد 

اجرای پروتکل ها باشد.
جعفر آهنگران با اشاره به آخرین وضعیت جزیره کیش گفت: 
مهم ترین موضوع کشور و به تبع آن جزیره کیش، بیماری 
کرونا است. ما اقدامات اساسی را برای کنترل و پیشگیری 
از این بیماری انجام دادیم؛ به طور مثال متوجه شدیم که در 
جزیره افرادی هستند که به دلیل مشکالت مالی اقدامات الزم 
را برای پیشگیری و درمان این بیماری انجام نمی دهند و زمانی 
به مراکز درمانی مراجعه می کنند که دیگر سودی ندارد. با کمک 
اصناف  به این نتیجه رسیدیم که هزینه های درمان را برای 
دوماه برعهده بگیریم و از صفر تا صد هزینه ها را برعهده گرفتیم.

در  بستری  25نفر  حدود  هم اکنون  ما  داد:  ادامه  وی 
بستری  آی سی یو  در  نفر هم  و هفت  داریم  بیمارستان 
شدند. تاکنون نیز حدود 50نفر از ابتدای گسترش بیماری 

کرونا در جزیره فوت کرده اند.
آهنگران با اشاره به اینکه هزینه های درمان بیماری کرونا 
بسیار باال و سنگین است، اظهار داشت: خدمات پرداخت 
هزینه درمان فقط ویژه کیشوندان است، برای اینکه بتوانیم 
این طرح را ادامه بدهیم قصد داریم اجرای آن را فقط به 
افراد بی بضاعت محدود کنیم و از کسانی حمایت کنیم که 
توانایی مالی ندارند و امیدواریم بتوانیم این خدمات را بعد 

از دوماه ادامه بدهیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه برای 
کنترل بیماری کرونا مجبور شدیم فعالیت ها را در جزیره 
کیش متوقف و تعطیل کنیم، افزود: کاهش موارد ابتال به 
بیماری کرونا در جزیره کیش به دو دلیل عمده بود؛ اول 
رعایت کامل پروتکل ها در همه اماکن و دوم همکاری 
اصناف در انجام تعطیالت. بسیاری از تعطیالت به صورت 
داوطلبانه انجام شد و در این راه جامعه بازاریان، جامعه 
هتل داران به ما بسیار کمک کردند. کلوپ داران و مراجع 

قضایی نیز با ما همکاری داشتند.
وی با اشاره به اینکه امروز کیش می تواند یک شهر الگو برای 
اجرای پروتکل ها باشد، ادامه داد: از طرف وزارت بهداشت به 
ما اعالم شد که در جزیره کیش افراد باالی 18سال می توانند 
واکسن بزنند و به ما اعالم شده است که طی روزهای آینده 
واکسن های مورد نیاز تخصیص پیدا خواهد کرد و کیشوندان 
اتمام  از  بعد  و  کرد  خواهیم  واکسینه  را  18سال  باالی 

واکسیناسیون کیشوندان در صورت وجود سهمیه، سایر افراد 
را نیز واکسینه خواهیم نمود.

آهنگران همچنین درباره بحث واردات واکسن توسط بخش 
خصوصی گفت: گروهی از بخش خصوصی عالقه مند به 
واردات واکسن بودند و قصد داشتند تا واکسن وارد کنند و 
به هر فردی که به جزیره کیش بیاید واکسن بزنند و این کار 
را قرار بود رایگان انجام دهند و مسافران به جای آنکه برای 
واکسن به کشورهای خارجی بروند، به جزیره کیش بیایند و 
ضمن گردش، واکسینه نیز بشوند و حتی اعالم آمادگی کردند 
که واکسن فایزر ساخت آلمان وارد کنند. وقتی گردشگر بیاید 
واکسینه شود، رونق به جزیره کیش بازمی گردد و از رونق ایجاد 
شده طبعا هزینه های واکسن نیز تامین خواهد شد. این طرح 
به تازگی توسط وزیر بهداشت تایید شده و به سازمان غذا و 

دارو ارجاع شده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه 
در دو سال گذشته کسب و کارها به شدت در جزیره کیش 
آسیب دیده است، اظهار کرد: چند برنامه را برای جبران این 
آسیب ها پیشنهاد داده ایم؛ یکی از آنها این است که امالکی که 
برای سازمان است و در اجاره کسب و کارهای مختلف است، 
اجاره مردادماه را معاف کنیم. دومین برنامه این است که  برای 
پروژه های در حال ساخت زمان هدررفت را در نظر بگیریم. 
همچنین با صاحبان امالک در بخش خصوصی صحبت کنیم 
و از آنها خواهش کنیم تا به مستاجران خود تخفیف بدهند و 

حداقل یک ماه از اجاره خود را ببخشند.

وی با اشاره به افزایش ناگهانی اجاره بها در کشور و به تبع 
آن جزیره کیش گفت: برای حل مشکل اجاره بها همکاری ها 
و گفت وگوهایی با دستگاه های مختلف مانند دادستانی انجام 
داده ایم و قرار است ترتیباتی اتخاذ شود تا صاحبان امالکی که 
تعداد زیادی ملک دارند، با هدف کمک به مستاجران بخشی از 
اجاره بهای خود را ببخشند. همچنین در زمینه برگشت خوردن 
چک های کسبه و جلوگیری از این امر پیگیری هایی انجام 
دادیم؛ متاسفانه تعدادی از این چک ها در بانک های سرزمین 
اصلی وصول شده است و از دسترس ما خارج است، اما برخی 
از آنها که در داخل جزیره است را می توانیم با برنامه ریزی 
راه حل هایی برای آن پیدا کنیم؛ اما در هر صورت جلوگیری 
از انجام چنین کاری بسیار سخت است. هر چند بیش از 
90درصد چک ها به سرزمین اصلی برای وصول رفته است، اما 
از طریق بانک مرکزی تالش داریم تا مسئله را پیگیری کنیم 

تا مشکالت مرتفع گردد.
آهنگران درباره اجرای یک پروژه مهم ساخت مسکن در 
جزیره کیش با هدف کاهش قیمت اذعان نمود: زمین موردنیاز 
برای این طرح شناسایی و مشخص شده است و قصد داریم 
1500 تا 2000واحد مسکونی پیش ساخته که به صورت 
زودبازه به ثمر می نشیند را آماده کنیم و این خانه ها به کارکنان 
غیربومی هتل ها، نهادهای دولتی و اداره ها تعلق خواهد گرفت 
و قصد فروش نداریم و خانه سازمانی محسوب می شود و اگر 
هیات مدیره این طرح را تصویب کند، با پولی که از متقاضیان 
این خانه ها می گیریم، کار ساخت آن را شروع خواهیم کرد؛ اما 

این منازل قابل فروش نیست و زمین آن همچنان در اختیار 
سازمان منطقه آزاد کیش خواهد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: شش ماهه این 
منازل ساخته خواهد شد و تاثیر مستقیمی بر تقاضای مسکن و 

همچنین کاهش اجاره بها در جزیره کیش خواهد داشت.
یکی  خودرو  واردات  ممنوعیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  است،  کیش  جزیره  در  اساسی  مشکالت  از 
پیگیری های الزم را از ریاست جمهوری دوره قبل ، معاون 
اول، وزارت اقتصاد و وزارت صمت انجام دادیم و تقاضا 
کردیم تا جزیره کیش را مجزا از سایر مناطق آزاد در این 
بحث درنظر بگیرند و حتی تقاضا کردیم که اجازه واردات 
خودروهای بنزینی و فسیلی را ندهید و فقط اجازه ورود 
خودروهای هیبریدی و برقی را بدهید تا بتوانیم قیمت 

خودرو را در جزیره کیش کاهش دهیم.
آهنگران ادامه داد: همچنین از آقای خاندوزی سه خواسته 
جزیره کیش را به عنوان خواسته اصلی مطرح کردیم؛ اول 
آنکه مالکیت هواپیمایی کیش ایر کامال به جزیره کیش و 
سازمان منطقه آزاد بازگردد؛ دومین مسئله بحث آب و برق 
جزیره کیش است که باید کامال در اختیار سازمان منطقه آزاد 

کیش قرار بگیرد؛ زیرا این بحث کامال حاکمیتی است .
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: امسال 
هراز گاهی دچار قطعی برق شدیم، اما علت بعضا فرسودگی و 
یا تعمیرات مقطعی بود؛ خوشبختانه کمبود برق و آب در جزیره 
نداشتیم. سومین مورد نیز واردات خودرو است که به جد در 

حال پیگیری از جناب آقای خاندوزی هستیم.
وی ادامه داد: من همین جا از سرمایه گذاران و اصحاب 
کسب و کار به دلیل محدویت ها و مشکالتی که مجبور 
شدیم ایجاد کنیم، عذرخواهی می کنم و ان شااهلل بعد از 
تمامی  کرونا  پیک  کاهش  و  مشکالت  این  حل شدن 
مجوزها به صورت سیستمی و ماشینی به سرعت صادر 
می شود. در بحث مجوزهای امالک نیز شیوه نامه اعطای 
مجوزها آماده شده و قرار است 50مجوز به عنوان سهمیه 

و براساس قوانین و ضوابط صادر شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان خاطرنشان کرد: همه تالش ما این است که انحصار را 
در جزیره کیش بشکنیم، زیرا انحصار در جزیره کیش کامال 
غیرقانونی است و ما همچنان زمین نخواهیم فروخت و معتقدیم 

هرگونه واگذاری باید از طریق تشریفات مزایده انجام گردد.

کیش2

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، از بازسازی 
اسکله بزرگ تفریحی منطقه آزاد کیش خبر داد.

برای  مالی  منابع  تخصیص  از  شرفی  عبدالنبی 
بازسازی اسکله بزرگ تفریحی کیش خبر داد و گفت: 

ایران  گردشگری  قطب  عنوان  به  کیش  آزاد  منطقه 
کشور  مختلف  نقاط  از  مسافر پذیر  مناطق  از  یکی  و 
حوزه های  در  موثری  اقدامات  باید  رو  این  از  است؛ 

عمرانی و گردشگری انجام شود.
از  شهری  طرح های  اولویت بندی  که  این  بیان  با  وی 
شاخص های مهم توسعه و پیشرفت زیرساخت های عمرانی 
و گردگشری در این منطقه است، اظهار داشت: معاونت 
انجام  با  آزاد کیش  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی 
مطالعات تحقیقاتی؛ زمینه بازسازی اسکله بزرگ تفریحی 

جزیره را در این منطقه فراهم کرده است.

به گفته شرفی، پس از ابالغ سازمان منطقه آزاد کیش 
به شرکت عمران، آب و خدمات مبنی بر بازسازی اسکله 
بزرگ تفریحی؛ این مهم با تخصیص منابع مالی در آینده 

نزدیک محقق می گردد.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، اقدامات 
شهرسازی منطقه آزاد کیش را در سطح کشور الگویی 
در  افزود: جزیره کیش  و  و کم نظیر عنوان کرد  موثر 
حوزه ساخت و ساز، فضای سبز و ترافیک از فرهنگ 

تاثیرگذاری برخوردار است.
وی با اشاره به فعالیت های حوزه امور شهری شرکت 

افزود: حفظ و نگهداری  عمران، آب و خدمات کیش 
فضای سبز، روشنایی و مبلمان شهری کیش ازجمله 

اقدامات مهم این شرکت است.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در پایان 
شرکت  این  کاربردی  برنامه های  تدوین  درخصوص 
تا  ابتدا  از  اذعان کرد: طرح هایی  نیمه دوم امسال،  در 
پایان امسال در حوزه عمرانی از قبیل »تکمیل برخی 
از بناها، مصالی بزرگ کیش، کاخ مرجان، ساختمان 
دادگستری، توسعه، تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی« 

پیش بینی و در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش، ادامه 
اجرای طرح طلوع تا غروب کیش را ناسازگار با زیستگاه های 

دریایی و محیط زیست این منطقه عنوان کرد.
مریم محمدی از ممنوعیت ادامه طرح طلوع تا غروب 
کیش که در حوزه محیط زیست قرار گرفته، خبر داد 
باید  اراضی  و گفت: اجرای فعالیت های طرح کاربری 
مطابق با مدیریت یکپارچه طرح جامع در حوزه سواحل 

و محیط زیست باشد.
وی با بیان این که در طرح های باالدستی و طرح جامع 
کیش بر بکر ماندن سواحل جنوبی تاکید شده است، اظهار 
داشت: طرح کاربری اراضی و تمام فعالیت های اجرا شده 
باید با طرح جامع مطابقت داشته باشد؛ چراکه در آن طرح 

به تمامی موارد مربوط به محیط زیست اشاره شده است.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط  اداره  رئیس 
بر ضرورت حفاظت سواحل جنوبی و بکر ماندن این 
منطقه که از تنوع زیستی برخوردار است، اشاره داشت 
و افزود: طبق طرح پیشنهادی سواحل جنوبی و تبدیل 
شدن آن به پارک ملی و منطقه حفاظت شده »زیستی 
و زیستگاه های حساس« باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
به گفته محمدی، یکی از مناطقی که در این طرح وجود 
نورپردازی  به دلیل  بوده که  دارد، سایت الک پشت ها 
پیست  ایجاد  و  جاده  تعریض  همچنین  و  ساحل  در 
دوچرخه سواری، این ساحل از حالت طبیعی و بکر خارج 
شده و از طرفی حریم حفاظتی که باید 120متر باشد 

تا 250متر افزایش یافته و تهدیدی برای این زیستگاه 
محسوب می شود.

وی فعالیت هایی از قبیل »ایجاد فضای سبز، نورپردازی و 
محوطه سازی« را به عنوان تهدیدی برای محیط زیست 
عنوان کرد و گفت: این نوع فعالیت ها تاثیر منفی برای 

تخمگذاری الک پشت ها در این سواحل خواهد داشت.
رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان با تاکید بر این که اجرای این طرح سبب از بین 
رفتن فلسفه بکر نگه داشتن و حفاظت از سواحل جنوبی 
می شود، بر اهمیت نامه ارسالی سازمان محیط زیست 
اشاره کرد و خاطرنشان نمود: هر اقدامی که در جهت 
انجام  ساحل  حریم ۶0متری  در  نخل  درخت  کاشت 

شود، با اصول حفاظت پایدار از سواحل تعارض داشته و 
منجر به کاربری سواحل جزیره کیش خواهد شد و چنین 

اقدامی ممنوع است.

اثر برگزیده حسین تهوری عکاس هنرمند جزیره کیش با 
 HIPA2021 موضوع »انسانیت«، در مسابقه بین المللی

به مرحله فینال این مسابقات راه یافت.
فواد  تهوری،  حسین  »انسانیت«،  بخش  برگزیدگان 
معرفی شدند  دهقان پور  بلباسی، هادی  احمد  اشتری، 
که در میان برگزیدگان این رقابت که آثارشان در کتاب 
فصل دهم این مسابقه عکاسی منتشر شده، حدود بیست 

عکاس ایرانی نیز به  عنوان فینالیست انتخاب شدند.
امارات  در  بین المللی  رقابتی   HIPA عکاسی  مسابقه 

)تم(  با یک موضوع  متحده عربی است که هر ساله 
مشخص، برگزار می گردد.

در  »انسانیت«  موضوع  با  رقابت  این  دوره  دهمین 
و  سفید  )سیاه  و  »عمومی«  »انسانیت«،  بخش های 
رنگی(، »پرتفلیو« و »عکاسی معماری« و نیز بخش های 
ویژه برگزار شد و عکاسان برگزیده در هر یک از این 

بخش ها معرفی شدند.
از  یکی  دالر  ۴50هزار  جوایز  مجموع  با  رقابت  این 
گرانبهاترین جوایز عکاسی در میان رقابت های بین المللی 

عکاسی محسوب می شود. از نکات قابل توجه در این رقابت 
تعداد شرکت کنندگان ایرانی در آن بود.

همچنین از میان 1۴5کشور شرکت کننده در این رقابت، ایران 
پس از هند و چین، بیشترین تعداد شرکت کننده را داشت )بیش 
از دو برابر تعداد شرکت کنندگان کشور برگزارکننده(. در نهایت، 
جایزه بزرگ HIPA به ارزش 120هزار دالر به تک عکسی از 
عکاس برزیلی Ary Bassous تعلق گرفت که یک پزشک 

شاغل در خط مقدم کووید19 را نشان می دهد.
کیوان  اشتری،  فواد  نیز  »معماری«  بخش  برگزیدگان 

برنا  شیخ االسالمی،  داوود  خواجویی،  امیر  جعفری، 
میراحمدیان، حسین یونسی و برگزیدگان بخش »پرتفلیو، 
داستان گویی« عنایت اسدی، مریم سعیدپور، کریم متقی، 

برنده مدال شایسته معرفی شدند.
 برگزیدگان بخش »عمومی، سیاه وسفید«: فرشید اشکر، 
حمید محمد حسین زاده هاشمی )برنده مدال شایسته(، 
)برنده مدال شایسته(، محدثه غالمی،  کابلی  محسن 
»عمومی،  بخش  برگزیدگان  و  معصومی  محمدرضا 

رنگی«: مهران چراغچی بازار، آریا عارف هستند.

جت فوکر F100 ، سومین هواپیمای زمین گیر شده شرکت 
هواپیمایی کیش، پس از پایان موفقیت آمیز چک تعمیراتی 

و تعمیر موتور، به ناوگان عملیاتی این شرکت پیوست.

تعمیرات شرکت  و  مهندسی  معاونت  کارشناسان  با تالش 
شرکت های  داخلی  توان  از  بهره گیری  و  کیش  هواپیمایی 
تعمیراتی، سومین هواپیمای زمین گیر شده شرکت هواپیمایی 
کیش از نوع جت فوکر F100 ، پس از پایان موفقیت آمیز چک 
تعمیراتی و تعمیر موتور، وارد ناوگان عملیاتی این شرکت شد.

شرکت هواپیمایی کیش پس از تغییرات مدیریتی، در 
راستای سیاست های جدید مبنی بر گسترش ناوگان 
و بازگرداندن هواپیماهای زمین گیر شده این شرکت 

را در دستورکار خود قرار داد.

شرکت هواپیمایی کیش طبق برنامه ریزی مدون توسط معاونت 
مهندسی و تعمیرات، نسبت به اقدام چک های سنگین تعمیراتی 
و تامین قطعات اقدام کرد و در کوتاه ترین زمان ممکن سومین 
هواپیمای زمین گیر شده کیش ایر با رجیستر EP-LCR از نوع 

جت فوکر F100 ، به ناوگان عملیاتی کیش ایر بازگشت.
مرحله چک تعمیراتی و تعمیر موتور هواپیما نوع جت 
فوکر F100  هواپیمایی کیش در شرایط سخت کرونایی 
به  داخلی   متخصصان  تالش  با  تحریم ها،  وجود  و 
پایان رسید و پس از انجام پرواز آزمایشی موفقیت آمیز، 

پروازهای برنامه ای خود را آغاز خواهد کرد.
شرکت  عملیاتی  ناوگان  به  هواپیما  این  بازگشت 
کیش ایر »صد صندلی بدون احتساب قانون ظرفیت 
ظرفیت  به  داخلی«  پروازهای  در  ۶0درصد  پذیرش 

ناوگان هوایی کشور و کیش ایر افزوده شد .
گفتنی است، پیش از این یک فروند هواپیمای جت مکدانل 
داگالس MD و یک فروند هواپیمای ایرباس A321  پس 
از پایان چک سنگین و تعمیرات موتور با استفاده از توان 

داخلی به ناوگان عملیاتی این شرکت پیوسته بودند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

جزیره کیش، الگویی برای اجرای پروتکل های 
بهداشتی مبارزه با کرونا در کشور

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات خبر داد:

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

با بهره گیری از توان داخلی شرکت های تعمیراتی انجام شد:

بازسازی اسکله بزرگ تفریحی در دستورکار شرکت عمران، آب و خدمات کیش

ناسازگاری طرح طلوع تا غروب کیش با محیط زیست و زیستگاه های دریایی

HIPA2021 اثر برگزیده عکاس هنرمند کیش در مسابقه بین المللی

بازگشت سومین هواپیمای زمین گیر شده کیش ایر به ناوگان عملیاتی
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شرکت عمران، آب و خدمات کیش با هدف ایمن سازی 
به  پرواز  »میدان  سبز  بلوار شهرک  در  تردد  و سهولت 
و  زیرسازی  اجرایی  عملیات  آغاز  از  ساحلی«،  دهکده 

روسازی 20هزار مترمربع این طرح خبر داد.
خدمات  ارائه  کیفی  سطح  ارتقاء  مدون،  برنامه ریزی  با 
شهری و استاندارد سازی، از رویکرد های اصلی عملیات 
اجرایی طرح بلوار شهرک سبز »میدان پرواز به دهکده 

ساحلی« محسوب می شود.
عملیات اجرایی این طرح با هدف ارتباط بین میدان پرواز 
به بلوار دهکده ساحلی و بلوارگردشگری، در دستورکار 

شرکت عمران، آب و خدمات کیش قرار گرفته است.
اجرای طرح بلوار شهرک سبز »میدان پرواز به دهکده 
ساحلی« در راستای دستیابی به اهداف و سیاست های 
ارائه  و  تردد  تسهیل  ایمن سازی،  جهت  سازمان  کالن 
خدمات شایسته به ساکنان کیش و گردشگران تا مهرماه 

امسال به بهره برداری می رسد.
با اتمام این طرح؛ زیرساخت های الزم در راستای تامین 

رفاه ساکنان کیش در این دو محور محقق می گردد.
بستر  کمپکت  و  آبپاشی  تسطیح،  است،  ذکر  به  الزم 
زیراساس  الیه  اجرای  25000مترمربع،  میزان  به 
3۶00مترمکعب همچنین الیه اساس 3300مترمکعب و 
اجرای الیه آسفالت به میزان 20000مترمربع در محور 

میدان پرواز به دهکده ساحلی در حال اجرا است.
گفتنی است، شرکت عمران، آب و خدمات کیش یکی 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مهم  و  تابعه  شرکت های  از 
عمرانی،  زیربنایی  اجرای طرح های  و  مطالعه  که  است 
توسعه و نگهداری امور شهری، ارائه خدمات آتش نشانی، 
بر ساخت  نظافت شهری و معابر عمومی، نظارت فنی 
نظارت  ساختمان،  پایانکار  مجوز  شهری، صدور  ساز  و 
مصرفی  آب  و  شرب  آب  تامین  تبلیغاتی،  خدمات  بر 
فضای سبز، احداث شبکه و واگذاری انشعابات و توزیع و 
فروش آب، مدیریت و راهبری سیستم تصفیه فاضالب 

را برعهده دارد  .

مدیر نظارت بر مراکز و اماکن گردشگری سازمان منطقه 
ارائه خدمات  از نظارت 58هزار و 373مرکز  آزاد کیش 
گردشگری، تجاری، حمل و نقل و طرح های عمرانی و 

ورزشی در این منطقه خبر داد.
اماکن  و  مراکز  بر  نظارت  مدیر  معینی  ابراهیمی  علی 
که  این  بیان  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
بازرسان کمیته تخصصی نظارت بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی از 58هزار و 373مرکز ارائه خدمات گردشگری، 
نقل،  و  حمل  وسایل  تجاری،  و  خدماتی  غرفه های 
طرح های عمرانی و مراکز ورزشی کیش بازدید کردند، 
5500مراکز  در  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  گفت: 
ارائه خدمات در جزیره کیش که به عنوان مراکز تحت 
نظارت این کمیته است، به صورت مستمر مورد بررسی 

قرار می گیرد.
ارائه  مراکز  بر  حداکثری  نظارت های  ضرورت  بر  وی 
مهار  و  کنترل  با هدف  جزیره کیش  در سطح  خدمات 
با  داشت:  اظهار  منطقه،  این  مردم  میان  کرونا  بیماری 
رعایت  بر  نظارت  تخصصی  کمیته  23جلسه  برگزاری 
که  شده  ابالغ  78مصوبه  تعداد  بهداشتی،  پروتکل های 
و  حمل  تجاری،  گردشگری،  خدمات  ارائه  مراکز  تمام 
رعایت  به  موظف  ورزشی  و  عمرانی  طرح های  و  نقل 

آن هستند.
مدیر نظارت بر مراکز و اماکن گردشگری سازمان منطقه 
آزاد کیش در پایان تصریح کرد: تعداد 79مراکز متخلف 
ارائه خدمات که مصوبات ابالغ شده از سوی این کمیته 

را رعایت نکردند، پلمب شده است.
بازرسان  حداکثری  نظارت های  با  است،  ذکر  شایان 
کمیته تخصصی نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
از مراکز ارائه خدمات گردشگری، تجاری، حمل و نقل 
رعایت  ضرورت  بر  ورزشی  و  عمرانی  طرح های  و 

پروتکل های بهداشتی تاکید می شود.

 آغاز عملیات اجرایی 
طرح بلوار شهرک سبز 
»میدان پرواز به دهکده 

ساحلی« در کیش

 نظارت بیش از
 58هزار مرکز ارائه 

خدمات گردشگری و 
تجاری در کیش

از سوی شرکت عمران، آب و خدمات 
کیش انجام پذیرفت:

مدیر نظارت بر مراکز و اماکن گردشگری 
سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:



در ششمین روز از هفته دولت، با حضور دبیر شورایعالی 
میزان  با  ۱۴پروژه  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
انزلی  آزاد  منطقه  در  تومان  ۴۱۰میلیارد  سرمایه گذاری 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
مهندس حمیدرضا مومنی در حاشیه افتتاح این پروژه ها 
گفت: با بهره برداری از این واحدهای تولیدی و خدماتی، 

برای ۶۲۰نفر شغل ایجاد می شود.
 در جریان این سفر، به صورت نمادین »مجموعه تفریحی 
دریایی مارینا، شرکت مکین دریا کاسپین« با ۳۰۰میلیارد 
»واحد  از  بهره برداری  اشتغال زایی،  ۳۰نفر  و  اعتبار  ریال 
میزان  با  وینا تجارت«  پوشاک، شرکت  صنعتی-تولیدی 
سرمایه گذاری ۴۰میلیارد ریالی و اشتغال زایی برای ۲۰نفر، 
»سه پروژه عمرانی روستایی« در سطح روستاهای محدوده 
منطقه با ۱۰میلیارد ریال از محل اعتبار سازمان منطقه آزاد 
انزلی بهره برداری و »یک باب انبار سرپوشیده« با صرف 
هزینه ۳۰میلیارد ریال و ایجاد فرصت شغلی برای سه نفر 

افتتاح و به بهره برداری رسید.
عملیات  اجرایی  روند  از  سفر  این  جریان  در  مومنی 
اتصال بندر کاسپین به خط آهن سراسری در بخش های 
حال  در  پروژه  و  ملی  طرح  این  اجرای  محل  مختلف 

فاز تجارت و گردشگری  احداث »پارک آبی« واقع در 
منطقه آزاد انزلی نیز بازدید به عمل آورد.

افتتاحیه  آیین  در  نیز  گیالن  استاندار  زارع  ارسالن  دکتر 
طرح های عمرانی و زیرساختی منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه 
منطقه آزاد انزلی یکی از سازمان های پیشتاز استان در حوزه 
توسعه در همه جوانب بوده که در طول سال در بازه های 
زمانی مختلف طرح های عام المنفعه را به بهره برداری رسانده 
است، اضافه کرد: با افتتاح طرح های زیرساختی، صنعتی و 
عمرانی در منطقه آزاد انزلی، فرصت اشتغال مناسبی برای 
جوامع محلی و مردم گیالن ایجاد شده و توسعه ظرفیت های 
و  گیالن  مراودات  افزایش  و  توسعه  زمینه  همه جانبه، 

کشورمان ایران را بیش از پیش فراهم می کند.
گفتنی است، حضور در نشست با فعاالن اقتصادی و مدیران 
و مسئولین سازمان منطقه آزاد انزلی از دیگر برنامه های 
سفر یک روزه حمیدرضا مومنی دبیر شورایعالی مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی به این منطقه بود.
زارع  ارسالن  حضور  با  آیین  این  است،  ذکر  به  الزم 
هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  گیالن،  استاندار 
مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از 

مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد.

ایجاد اشتغال زایی مستقیم برای ۶۳۰نفر با 
افتتاح طرح های سرمایه گذاری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
اینکه در نخسین هفته گرامیداشت یاد و خاطره  با بیان 
شهدای هشتم شهریور ماه ۱۳۶۰ و نکوداشت هفته دولت در 
دولت سیزدهم و در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، 
صنعتی،  تجاری،  زمینه های  در  سرمایه گذاری  ۱۶طرح 
بندری و گردشگری با میزان هزینه ۴۱۰۰میلیارد ریال از 
منابع بخش خصوصی و این سازمان مورد بهره برداری قرار 
گرفت؛ اظهار داشت: از میان پروژه های فوق، ۹طرح متعلق 
به سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه صنعتی-تولیدی 
است که با صرف هزینه ۲۴۷۰میلیارد ریالی برای ۳۲۷نفر 

به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.
مهندس علی اوسط اکبری مقدم درخصوص حوزه های 
توضیح  چنین  مزبور  سرمایه گذاری  پروژه های  فعالیت 
که  میان ۹طرح سرمایه گذاری صنعتی-تولیدی  از  داد: 
قرار  تولید  مدار  در  رسمی  صورت  به  دولت  هفته  در 
گرفت، ۲واحد مربوط به اجرای طرح توسعه تولید لوازم 
خانگی و دستکشن نایلونی است و ۷طرح نیز واحدهای 

کاالی  تولید  زمینه های  در  که  می باشد  جدید  تولیدی 
بهداشتی،  و  آرایشی  لوازم  الکتریکی،  فنس  خواب، 

گرانول ضایعاتی و پوشاک شروع به کار کردند.
وی با اشاره به اینکه فاز دوم مجموعه تفریحی-گردشگری 
و  آبی  تفریحات  و  ورزش ها  زمینه  در  که  مارینا  دریایی 
سرمایه گذاری ۳۰۰میلیارد  با  نیز  می کند  فعالیت  ساحلی 
ریالی به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفت، اظهار 
کرد: با شروع به کار این مجموعه، ۳۰نفر به صورت مستقیم 

مشغول به کار خواهند شد.
اکبری مقدم در ارتباط با بهره برداری از فاز دوم مجتمع تجاری 
برند سنتر که در حوزه خدمات تجاری و بازرگانی مشغول به کار 
خواهد شد؛ اضافه کرد: با شروع به کار این بخش از مجموعه 
فوق که برای احداث آن ۱۵۰۰میلیارد ریال هزینه صرف شده، 

زمینه اشتغال زایی مستقیم برای ۲۷۰نفر مهیا می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در پایان با بیان اینکه سازمان متبوع وی متعهد به تداوم 
خدمات رسانی به ولی نعمان خود یعنی روستاوندان منطقه 
آزاد انزلی است؛ اضافه کرد: در همین راستا ۳طرح عمران 
روستایی به منظور ارتقای استانداردها و شاخص های زندگی 

روستایی مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت کاسپین کارمن منطقه آزاد 
انزلی، از دریافت سه مجوز دانش بنیان برای 

محصوالت تولیدی شرکت متبوع خود خبر داد.
نادر نیکوروان با بیان اینکه براساس اعالم 
صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  کارگروه 
معاونت  دانش بنیان،  موسسات  و  شرکت ها 
تاریخ  جمهوراز  رییس  فناوری  و  علمی 
عنوان  به  مجموعه  این  ۱۲تیرماه ۱۴۰۰ 
شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو معرفی 
اساس  این  بر  داشت:  اظهار  است،  شده 
مدل  دو  در  خودرو  عیب یاب  دستگاه 
،New Lite Plus و  Auto-I۷۰۰ 
دســــتگاه عیــب یاب خــــودرو در مدل 
Carman Magic Plus  ، و شبیه ساز 
آموزشی ECU خودرو؛ از مجموعه تولیدات 
انزلی  آزاد  منطقه  کارمن  کاسپین  شرکت 
مجوز دانش بنیان بودن محصول را دریافت 

نموده است.
عیب یاب  دستگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
 Auto-I۷۰۰ مدل  دو  در   خودرو 

و  New Lite Plus ، یک دســــتگـــاه 
رایانه ای صنعتی است که برای کارگاه های 
صنعتی و تعمیرگاه های خاص مورد استفاده 
قابلیت  مزبور  دستگاه  افزود:  می گیرد،  قرار 
خودروهای  تمام  عیب یابی  خدمات رسانی 
دارا  را  آسیایی  های  مدل  ویژه  به   دنیا 
با دستگاه ها  این  مشخصات  از  و  می باشد 
lcd  هفت و ۳.۵اینچی امکان به روز رسانی 
آن  براساس  که  است  دستگاه  آنالین 
یا  به کارخانه  نیازمند مراجعه  مصرف کننده 

شرکت نمایندگی نمی باشد.
منطقه  کارمن  کاسپین  شرکت  مدیرعامل 
موفق  که  دستگاه  دومین  انزلی،  آزاد 
شد  بودن  دانش بنیان  مدرک  کسب  به 
مدل  در  خودرو  عیب یاب  دستگاه  را 
کرد  اعالم   Carman Magic Plus
به  مزبور  دستگاه  اینکه  علی رغم  گفت:  و 

نرم افزار کارمن کره جنوبی وصل می شود، 
اما یک محصول کامال ایرانی است که تحت 
برند شرکت مزبور در حال خدمات دهی بوده 
و بازار مصرف آن کشورهایی همچون هند 
ملی خاصی  دارای چند خودروی  که  است 
عراق  و  ایران  در  که  موضوعی  می باشند؛ 
نیز صدق می کند و از توانایی ارائه خدمات 
به تولیدات داخلی و چینی تولیدی در ایران 

برخوردار است.
سهم  و  آنالین  به روز رسانی  نیکوروان 
صادراتی ۷۰درصدی در محصوالت تولیدی 

را از وجوه ممیزه این دستگاه بیان کرد.
منطقه  کارمن  کاسپین  شرکت  مدیرعامل 
خودرو    ECUآموزشی شبیه ساز  انزلی،  آزاد 
موفق  که  کرد  عنوان  را سومین محصولی 
به دریافت مجوز دانش بنیان شده و درباره 
این سامانه چنین توضیح داد: این دستگاه به 

منظور شبیه سازی فرآیند آموزشی عیب یابی 
خودروها طراحی و ساخته شده تا از هزینه 
و  ایجاد  منظور  به  قطعات  خرید  اضافه 
شود؛  جلوگیری  خودرو  ایرادات  شناسایی 
صورت  به  می تواند  محصول  این  واقع  در 
به  را  خودرویی  ایرادهای  کلیه  نرم افزاری 
و  آورده  وجود  به  شده  شبیه سازی  صورت 

سپس اقدام به شناسایی نماید.
گفتنی است، شرکت کاسپین کارمن منطقه 
دیاگ  دستگاه های  تولید کننده  انزلی  آزاد 
مشارکت  با  که  خودرو(  عیب یاب  )دستگاه 
۵۱در صدی شرکت کره ای و با سرمایه گذاری 
۷۰میلیارد ریالی در شهرک صنعتی ناحیه دو 
منطقه از سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت کرده که 
با ظرفیت تولید ۱۵هزار دستگاه این کارخانه 
برای  مستقیم  اشتغال زایی  زمینه  سال،  در 

۲۴نفر مهیا نموده است.

شرکت  با  دریا«  »جام  رقابت های  دوره  ششمین 
۴۰۰ورزشکار از کشور های روسیه، قزاقستان و جمهوری 
در  لشگری  و  کشوری  مقامات  حضور  با  و  آذربایجان 

بندرگاه انزلی برگزار شد.

که  می شود  برگزار  رشته  شش  در  دریا  جام  مسابقات 
هوایی،  سطحی،  تیر اندازی  شامل  آن  بخش  چهار 
تیراندازی به مین و مهار بویه در دریا بوده و دو بخش 
محدوده  در  دریا  در  بقا  و  کنترل صدمات  شامل  دیگر 

ساحلی برگزار خواهد گردید.
ناو های مخاچ قلعه و آستراخان و اس بی ۷۳۸ یدک کش 
ناو های  روسیه،  خزر  دریای  ناوگان  از  تشریفات 
ناو های  قزاقزستان،  کشور  از  آرکا  ساری  و  مانگیستاو 

ناو های  و  آذربایجان  جمهوری  از  جی ۱۲۴  و  جی ۱۲۲ 
موشک انداز جوشن و پیکان از جمهوری اسالمی ایران 

در این دوره از مسابقات جام دریا حضور دارند.
ششمین دوره از رقابت های بین المللی ارتش های جهان 
جام دریا تا ۱۳شهریورماه جاری در محدوده منطقه آزاد 

انزلی برگزار می شود.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان نخستین 
منطقه آزاد و بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور، در 
مناسبات  توسعه  در  خود  راهبردی  نقش  ایفای  راستای 
همه جانبه با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بهره برداری 
اولویت  در  را  مابین  فی  همکاری  فرصت های  تمام  از 
برنامه های اجرایی خود قرار داده و بر این باور است که 
استمرار امنیت پایدار در منطقه خزر و حوزه اوراسیا در گرو 
همکاری های میان منطقه ای با تکیه بر مزیت های نسبی و 

رقابتی موجود در سطح منطقه قابل تحقق می باشد.

مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پیامی فرارسیدن 
هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان رجایی و 

باهنر را گرامی داشت.
در متن پیام علی اوسط اکبری مقدم آمده است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
پاکنهاد  فرزندان  فداکاری های  یادآور  دولت  هفته 
پرشور  روزهای  کننده  احیاء  و  انقالب  گرانقدر  و 
فرصتی  و  باهنر  و  رجایی  بزرگ،  خدمتگزاری شهیدان 
که  تالشگرانی  گرانبهای  داشته  های  مرور  برای  است 
با کوشش جهاد گونه و خدمت خالصانه، عشق و ایمان 
را به مردم ارزانی داشتند و خدمات شایانی را به جامعه 

ارائه دادند.
همزمان شدن هفته دولت با ایام ماه محرم و همزمانی 
شهادت شهیدان رجایی و باهنر با قیام امام حسین)ع(، 
نشانه ای قابل توجه است؛ چراکه خدمت به خلق خدا از 

جهاد در راه حق علیه باطل کمتر نیست.
دولت مردان ایران اسالمی از ابتدای پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی هیچ  گاه از ملت فاصله نداشتند و همواره 
در کنار مردم بودند؛ آنها در ادامه این مسیر برای ساختن 
فروگذار  کوششی  هیچ  از  و  شده  هم پیمان  آباد  ایرانی 
نخواهند کرد، و در این میان سازمان منطقه آزاد انزلی 
نیز با هم افزایی و همراهی در ساختن آینده ای روشن، 
نقش آفرینی می کند و چشم انداز توسعه همه جانبه کشور 

خواهد بود.
شهیدان  خاطره   و  یاد  گرامی داشت  ضمن  اینجانب 
به  را  کارمند  روز  و  دولت  هفته  باهنر،  و  رجایی 
پرتالش  همکاران  ویژه  به  کشور  خدمتگزاران  همه 
و  روزافزون  پیشرفت  و  نموده  عرض  تبریک  خود 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  سرافرازی 
عرصه های گوناگون داخلی و بین المللی را از خداوند 

خواستارم. متعال 

اخبار منطقه آزاد انزلی با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفت:

مدیرعامل شرکت کاسپین کارمن منطقه آزاد انزلی خبر داد:

با حضور مقامات کشوری و لشگری در بندرگاه انزلی صورت گرفت:

پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت روز کارمند:

افتتاح 14پروژه با سرمایه گذاری 
41۰میلیارد تومان در منطقه آزاد انزلی

دریافت سه مجوز دانش بنیان از سوی شرکت کاسپین کارمن منطقه آزاد انزلی

برگزاری رقابت  های بین المللی جام دریا در منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی چشم انداز توسعه همه جانبه کشور خواهد بود

از بین رفتن پدیده مخرب قاچاق منوط به برتری کیفیت 
با  اگر  است.  خارجی  با  داخلی  تولیدات  لباس  طراحی  و 
برندهای خارجی که به صورت رسمی در فروشگاه هایی 
قهری صورت  برخورد  فعالیت می کنند  خارجی  عنوان  با 
پیام رسان های  و  مزون ها  به  قاچاق  فعالیت  حوزه  گیرد، 
خارجی و تعداد زیادی از مردم و جوانان کشور بسط پیدا 
دستاورد  گرفت  نتیجه  می توان  حالت  این  در  می کند. 
مولد  انسانی  نیروی  که  است  این  قهری  برخورد  چنین 
خارجی  تولیدکننده  مزدور  کارگر  ایرانی،  تولیدکننده  و 
تابع  لوکس  پوشاک  و  مد  تقاضای  شکل دهی  می شود. 
علی رغم  ما  نظیر  کشورهایی  و  است  فرهنگی  هجمه 
فرهنگ غنی و پویا، تحت سیطره امواج مالتی مدیا های 
میان  این  در  داریم؛  قرار  غرب  جهان  مسلط  کشورهای 
باید توجه داشت اینترنت تنها کانال ورود صدا و تصویر 
بلکه شبکه های  نیست،  منفی فرهنگ غربی  بخش های 
باید تصریح  این زمینه فعال می باشد.  ماهواره ای هم در 
کرد برای جلوگیری از آلودگی بصری نیز نمی توان مردم 
را کور کرد، بلکه باید خود مبدع مد بود و ارزش های نو 

خلق کرد.
محصوالت  واردات  برای  تقاضاهایی  که  می دانیم  همه 
و  جهت دهی  سازوکار،  بهترین  و  دارد  وجود  خارجی 
صاحبان  توسط  واردات  ساماندهی  تقاضاها؛  مدیریت 
همان حرفه ای خواهد بود که در آن از تخصص برخوردار 
توسط  خارجی  محصوالت  قانونی  واردات  می باشند. 
شده  حساب  سازوکار  یک  بر اساس  داخلی  تولید کننده 
)داشتن برند، میزان تولید و اشتغال، مقدار مالیات بر ارزش 
افزوده که پرداخت می کنند( آن هم بر اساس سیاستی که 
روی  کشور  تولیدی  امکانات  یا  و  ارزان  تولید  قابلیت 
مجمع  توسط  می تواند  نباشد،  فراهم  خاص  محصوالت 
اتحادیه های تولیدی و توسط اعضای آن تعریف شده و 
و  ساماندهی  به  است  قادر  که  راهبردی  شود؛  مدیریت 

ریشه کن کردن پدیده قاچاق کمک نماید.
در همین راستا کسانی که صرفا توزیع کنندگان محصوالت 
می باشد نیز می توانند بر اساس میزان خرید داخلی و مالیات بر 
ارزش افزوده ای که پرداخت می کنند، تحت نظارت کمیته ای 
متشکل از اتحادیه و تولید کنندگان اجازه واردات و فروش 

محصوالت خاص خارجی را داشته باشند.
کیفیت  به  می توان  خارجی  پوشاک  مزیت های  عمده  از 
برندهای خارجی به دلیل بهره مندی از مواد اولیه مرغوب 
قیمت  دلیل  به  آن  صرفه  به  مقرون  قیمت  همچنین  و 
هزینه های  پرداخت  عدم  همین طور  و  ارزان  تمام شده 
سازوکار  اگر  خصوص  این  در  برد.  نام  رسمی  واردات 
اقتصادی  اصالحات  دستخوش  قاچاق  کاالهای  فعالیت 
رسته  این  خودکار  صورت  به  قاچاق  صرفه  عدم  شود، 
را کم رنگ  ملی  اشتغال  و  اقتصاد  فعالیت های مخرب  از 
خواهد کرد. منظور این است که اگر تولید کننده و صاحب 
برند ایرانی بتواند کسری کار خود را که تولید داخل آن به 
صرفه نیست را از خارج تامین نماید و برای واردات خود 
هزینه ای کمتر از هزینه قاچاق تودیع کند، در نتیجه ورود 
کاال به صورت قاچاق برای قاچاقچی که محصول خارجی 

را به ایران وارد می کند، مقرون به صرفه نمی شود.
تولیدات  کنار  در  خارجی  برندهای  محصوالت  حضور 
ایرانی به دلیل به وجود آوردن شرایط و انگیزه های رقابتی 
جهت حضور بیشتر و موفق تر در بازار )داخلی و خارجی(، 
سازمان  و  محصول  چنین  به  منجر  که  مدیریتی  مدل 
فروشی شده، امکان سنجش سلیقه متفاوت بازار مصرف 
طراحی  مدل های  از  الگوبرداری  خارجی،  حتی  و  داخلی 
کیفی  و  کمی  ارتقای  نهایت  در  و  بافندگی  و  دوخت  تا 
محصوالت؛ ناخودآگاه باعث افزایش سطح کیفیت تولید 
داخل و به روز ماندن صنعت مد در داخل کشور خواهد شد. 
در چنین شرایطی برند های خارجی برای افزایش فروش 
برند های  با  می شوند  مجبور  ایران  در  خود  محصوالت 
داخلی در زمینه طراحی محصول و ایجاد تناسب و تعادل 
به  که  موضوعی  نمایند؛  همکاری  محصوالت  سبد  در 
فرآیند انتقال تکنولوژی دوخت و دوز و مد در کشورمان 

ختم می شود.
توسعه  متولی  عنوان  به  صمت  وزارت  میان  این  در 
صنایع می باید همواره شرایط تولید در ایران را به صورت 
کارشناسی با شرایط تولید کشورهای رقیب مثال چین و 
برقراری  با  آنکه  نه  کند،  برابر  پوشاک  زمیته  در  ترکیه 
محدودیت های تعرفه ای، واردات قاچاق را در مقابل تولید 
وزارت صمت  اینکه  مهم تر  و  نماید  سودآور  و  اقتصادی 
قیمت  مالیاتی،  و  گمرکی  تعرفه ای،  حمایت های  با  باید 
خارجی  و  ایرانی  تولید کننده  برای  اولیه  مواد  تمام شده 
تولیدات  متوسط  قیمت  موانعی که  تمام  و  یکسان گردد 
بیشتر  کشورها   سایر  از  را  رقابتی اش  مزیت  و  ایرانی 
مالیات  علی الحساب  دریافت  بردارد.  راه  سر  از  می سازد، 
و ارزش افزوده در هنگام واردات مواد اولیه کارخانجات را 

نمی توان حمایت از تولید نامگذاری کرد.
طرفه اینکه اقتصاد مقاومتی در کشور ما وجود دارد، اما نه 
برای ایرانی، بلکه برای تولیدکننده خارجی. اگر تولید کننده 
داخلی موفق به فروش محصول خود در خارج از ایران به 
خاطر قیمت شود و از عهده هزینه های فروش برنیاید، باید 
براساس وظیفه  زیرا  را مقصر عنوان کرد؛  وزارت صمت 
تا  مجموعه  این  است.  نکرده  اقدامی  حرفه اش  و  کاری 
زمینه  در  صمت  وزارت  از  کارشناسی  گزارشی  به حال 
خارج  به  ما  پوشاک  عدم صادرات محصوالت  علت یابی 
به نظر می رسد وزارت  ندیده و نشنیده است و  از کشور 

صمت چنین مسئولیتی را در حیطه کاری خود نمی داند.
و  تک فروشی  از  دنیا  خرده فروشی  بازارهای  متاسفانه 
استور  دپارتمان  و  زنجیره ای  فروشگاه های  به  بنکداری 
برند  تحت  ارائه محصول  و  مجازی  فروش  به  امروزه  و 
حرکت کرده اند و بخشی از مسئولین کشور نمی دانند دوره 
فروش محصوالت تحت برند با شرکت در نمایشگاه های 
صادرات  به  امروزه  نیست.  ممکن  و  سرآمده  تخصصی 
محصوالت مارک دار، صادرات فروشگاه می گویند و کسی 
نمی تواند با ویترین کردن پوشاک، برای محصوالت خود 
مشتری پیدا کند، مگر آنکه کاالهایش استوک و بنجل 
باشد. باید بدانید که در ایران امکان ایجاد فروشگاه هایی 
با عنوان های بین المللی و با قابلیت جهان شمول کردن 
از نام های خارجی وجود ندارد  به دلیل ممنوعیت استفاده 
معضل  این  حل  برای  تاکنون  تنها  نه  صنایع  وزارت  و 
اقدامی انجام نداده، بلکه اجازه داده برندهای خارجی عینا 
از نام های خود در ایران استفاده کنند. این هم نمونه ای 
ایجاد  و  خارجی  برندهای  از  حمایت  برای  است  دیگری 

بازار برای کاالهای قاچاق.

حذف قاچاق پوشاک و 
ایجاد فضای رقابت بین 

برندهای داخلی و واردات

احمد طاهری کارآفرین و صادر کننده برتر 
ایران در یادداشتی عنوان کرد:
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تجربه نخستین دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از سابقه 
مدیرعاملی یک منطقه آزاد نیز برخودار می باشد، موضوع جالب توجهی 
است؛ چراکه وی از بدنه مدیریتی مناطق به عنوان مشاور رئیس جمهور 

و دبیر شورایی انتخاب شد که ریاست آن برعهده رئیس جمهور است. 
البته دبیرخانه هم اکنون و در آستانه حضور دولت سیزدهم بر مسند ریاست 
بر این شورا، با چالش های مهمی همچون تحویل دبیرخانه به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد مواجه می باشد 

و به این مسائل باید همکاری ضعیف وزرای عضو شورایعالی را اضافه کرد.
اما علی رغم همه این مشکالت و نارسایی ها، می توان به آینده مناطق 
امیدوار بود؛ چراکه خواه ناخواه، در معادالت داخلی و فرامنطقه ای ایران، 
مناطق آزاد از جایگاه متمایز و ویژه ای برخوردار شده اند، ارتقای جایگاه 
و شأنیتی که برآمده از افزایش تعداد مناطق آزاد به 15منطقه و گستره 
سرزمینی آن به بیش از نود درصد از مرزهای دریایی و زمینی کشور است 
و نکته پایانی این موزاییک نیز حضور محسن رضایی به عنوان معاون 
اقتصادی رئیس جمهور هشتم است، هم او که در دوران دبیری مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، وزنه ای به نفع مناطق آزاد بوده و نقش محوری 

در تصویب هفت منطقه آزاد جدید در اردیبهشت ماه سال جاری ایفا کرد.
همراه  به  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  عملکرد  بررسی  ادامه،  در 
دبیر  هشتمین  با  گفت و گو  در  را  مناطق  این  چالش های  واکاوی 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می خوانید.

 تفاوت فرصت ها و چالش های دبیری 
و مدیرعاملی منطقه آزاد

در ارتباط با تفاوت فرصت ها و چالش های دبیری مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و مدیرعاملی یک منطقه آزاد باید تصریح کرد که دو موضوع 
و حوزه کاری متفاوت را شامل می شود؛ یکی در حوزه اجرایی است و 
دیگری سیاستگذاری. موضوعاتی که در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی دنبال شده و پیگیری می شود، در قالب مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی حکم انتصاب 
صادر می گردد، قابل بررسی است. از زمانی که دبیرخانه زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد کشور شده، یک مقداری در تعادل و تناسب این دو جایگاه 
ایجاد می شود به وجود آورد، اما در اصل بر همان سیاق سابق، اهداف و 

برنامه هایی که در شرح وظایف تعیین شده را به اجرا درمی آوریم.
در مقابل سازمان های عامل مناطق آزاد بیشتر امور اجرایی مناطق را در 
اولویت کاری خود دارند و دبیرخانه طرح های سیاستگذاری کلی مناطق 
در حوزه هایی همچون بررسی، تصویب و ابالغ طرح های جامع را در 
دستورکار خود دارا می باشد. در این میان دبیرخانه اجرای مجامع سالیانه 
سازمان های عامل مناطق آزاد و بودجه پیشنهادی مناطق آزاد را بررسی، 
مصوب و ابالغ می کند. در واقع دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به صورت همزمان در دو حوزه نظارتی، کنترلی و برنامه ریزی، 

درخصوص مسائل مبتالبه مناطق، مجموعه اقداماتی را برعهده دارد.
در نتیجه اساسا کار در دبیرخانه و مناطق آزاد دو حوزه کاری متفاوت را 
شامل می شود؛ یکی کارهای ستادی را برعهده دارد و دیگری مجموعه ای 
از کارهای صنفی. به موارد پیش گفته باید به شرح وظایف دبیرخانه، ارتباط 
و تعامل با اعضای هیات دولت، مجلس شورای اسالمی، روسای قوای 
سه گانه و نهادهای زیرمجموعه آنها، سازمان ها، نهادها و بانک ها را اضافه 
کرد. ارتباطاتی که به منظور رفع مشکالت و موانع پیش روی فعالیت 
مناطق، از سوی دبیرخانه مورد پیگیری قرار می گیرد. فرآیند این پیگیری 
زمانی اهمیت پیدا می کند که توجه داشته باشیم در برخی موضوعات 
کاری، علی رغم پیگیری سازمان عامل، نتیجه خاصی حاصل نمی شود، این 
همان نقطه ای است که دبیرخانه به عنوان نهاد مکمل با برقرار هماهنگی، 

پیگیری موضوعات را در دستورکار قرار می دهد.
از سوی دیگر در جریان برنامه هایی که مناطق آزاد اعالم می کنند، فرآیند 
نظارت بر برنامه ریزی و چگونگی اجرا توسط دبیرخانه رصد و پیگیری 
می شود. در این برنامه کاری، راستی آزمایی برنامه های  ادعایی و در حال 
اجرا با این رویکرد که با چه دوره زمانی، هزینه ای و به منظور تامین چه 
اهدافی طرح ها پیشنهاد می شود، مورد بررسی قرار می گیرند. شاخص 
دیگری که در حوزه نظارتی قابل تقسیم بندی است، زمینه های کمی 
و کیفی عملکردی مناطق آزاد است. به طور مثال در حوزه فرهنگی، 
ورزشی و گردشگری اگر برنامه ای را منطقه ای اعالم می کند، در بخش 
نظارتی-کنترلی، این دبیرخانه است که این موارد را بررسی و ارزیابی 

می کند و نسبت به این مباحث نیز نظر خود را اعالم می کند.

انتقال دبیرخانه شورایعالی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد
امور  وزارت  زیرمجموعه  به  شورایعالی  دبیرخانه  انتقال  درخصوص 
اقتصادی و دارایی باید به شاخص انتظاراتی که از مناطق مطرح می شود، 
توجه داشت؛ که در قالب انتظارات مطروحه در قالب هایی چون سند 
اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور 
ظاهر و متبلور شده است. بر این اساس مولفه های کارکردی همچون 
رشد و توسعه کمی-کیفی مناطق آزاد و نقشی که در اقتصاد ملی 
در حوزه هایی مانند تولید، صادرات، تراز تجارت خارجی کشور، انتقال 
تکنولوژی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی می توانند ایفا نمایند، 
قابل ارزیابی است. در نتیجه اگر مجموعه مناطق آزاد محدود به یک 
وزارتخانه شود که خود یک وزارتخانه بخشی بوده و این در حالی است 
که مناطق آزاد دستگاه های فرابخشی و فراقوه ای بوده و اگر قرار است 
در اقتصاد کشورمان موفق و اثرگذار باشند، باید توجه داشت ساختار این 
مناطق محدود به حضور قوه مجریه نبوده و در مسیر رفع مسائل باید 
شاهد حضور نظام مند، قوه مقننه و قضائیه از طریق تصویب فوانین و 

مقررات الزم و نظارت و پشتیبانی نظارتی و قضایی باشیم.
روند فوق، رویه مقبول و مرسوم در حال اجرا در تمام دنیا بوده؛ یعنی اگر 
قرار است انتظاراتی وجود دارد، باید شرایط و ابزار آن را ایجاد کرد و یکی از 
مهم ترین پیش نیازهای این امر، تعیین حدود و اختیارات قانونی جایگاه مناطق 
آزاد است. در این چارچوب باید به مصوبه غیرکارشناسی انتقال دبیرخانه به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، اشاره کرد؛ موضوعی که نمایندگان نیز به 
غیرمنطقی و کارشناسی بودن این مصوبه که در مجلس دهم به تصویب و 
اجرا درآمده نیز صحه می گذارند. در همین راستا در حال مذاکره جهت خروج 

دبیرخانه از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشیم.
در این میان سئوالی که مطرح می شود، سازوکار تحقق انتظارات از مناطق 
آزاد به منظور ایفای نقش اساسی در حوزه های تولید، صادرات، سرمایه گذاری 
در قالب بازتعریف چه جایگاهی قابل تعریف است؟ باید دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد دارای جایگاهی که امکان رفع مسائل مناطق به صورت ویژه و 
فراقوه ای و فرادستگاهی به آن می دهد باشد، جایگاه اداری که موانع موجود 
در فرآیندهای کاری مناطق رفع گردد و دبیرخانه به معاونت رئیس جمهور 
ارتقاء یابد تا دارای قدرت پیگیری موضوعات مبتالبه مناطق در عالی ترین 
سطح حاکمیتی ملی باشد. نکته حائز اهمیت در مصوبه اجرا شده این و اقعیت 

است که جایگاه دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی دقیقا مشخص 
نشده؛ که مدیرکل، معاون وزیر، قائم مقام و... است، در واقع دبیرخانه از هیچ 
هویت سازمانی و اجرایی برخوردار نیست؛ چراکه از یکسو براساس حکمی 
توسط ریاست جمهوری صادر شده به عنوان مشاور رئیس جمهور در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی امور این حوزه ها را از نظر رئیس قوه مجریه کشور به 
اجرا درمی آورد و از سوی دیگر همین دبیرخانه در چارت اداری کشور، در 

زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد.
در نتیجه اگر به دنبال برآورده کردن انتظارات خود در مناطق آزاد 
داشته  توجه  باید  می باشیم،  جدید  هفت گانه  و  موجود  هشت گانه 
کرده ایم،  ایجاد  کشور  کلیدی  نقاط  در  آزاد  15منطقه  که  باشیم 
مناطقی که می توانند در افزایش حجم و ارزش صادرات کشورمان 
و حوزه لجستیک فوق العاده نقش تأثیرگذاری را ایفا نمایند و این 
در حالی است که هم اکنون دارای 76منطقه ویژه می باشیم که از 
این تعداد 40منطقه با گرایش های تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی، 

صنایع الکترونیک، تولیدات صنعتی و ... در حال فعالیت می باشند.
بر این اساس می توان تصریح کرد که راهبرد اصلی مورد توجه دبیرخانه، 
بر خروج از وضعیت کنونی و اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
مصوب سال 72 -که قانون خوبی نیز ارزیابی می شود- بنا نهاده شده 
است. در عین حال باید نواقص موجود را برطرف کرد، مواردی که 
در عدم دستیابی کامل ماموریت های مناطق نقش موثری داشته و 

امیدواریم دو راهبرد فوق در دولت جدید محقق گردد.

نقش وزراء عضو شورایعالی در بهبود وضعیت مناطق آزاد
درخصوص نقش وزراء در شورایعالی مناطق آزاد باید تصریح کرد شأن 
نزول شورا به ماموریت های این شورا و نوع کارکردی که برای آن 
دستگاه در نظر گرفته شده، بازمی گردد. هم اکنون شورایعالی مناطق آزاد 
از 14عضو دولت تشکیل شده از معاونین رئیس جمهور تا وزاری مختلف 
را شامل می شود. اینکه اعضاء چه تناسبی و براساس چه ضرورتی و 
به منظور دستیابی به چه ماموریتی و در نهایت با چه خروجی ای در 
شورایعالی حضور دارند؛ موضوعی است که بعد از گذشت سه دهه از 
چیدمان اعضای این شورا، باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد .

به صورت پیش فرض، وقتی نهادی به عضویت یک شورا درمی آید، 
مسئول اجرای سیاست های آن دستگاه در شورایی است که حضور 
باید  دارد،  حضور  شورا  در  وزارت صمت  نماینده  اگر  مثال  دارند؛ 
سیاست های وزارتخانه متبوع خود را در آن شورا پیگیری نماید تا 

مشکالت پیش روی را مرتفع نماید. 
را  باید دو رویکرد  آزاد  حال درخصوص دبیرخانه شورایعالی مناطق 
مورد توجه قرار داد، یک اینکه اساسا آیا چنین تعدادی از اعضا در شورا 
ضرورت دارد، دوم اینکه از این تعداد کدام یک وظایف مجموعه خود 
را در قبال شورا به درستی انجام می دهند؟ باید توجه داشت که اصوال 
در تعداد زیاد اعضاء نتیجه گیری خیلی منطقی و سریع حاصل نمی شود. 
پیشنهاد بنده تشکیل شورا با تعداد 5 تا 7نفر است که در آن نماینده 
مستقر معرفی نمایند و به صورت منظم و هفتگی در دبیرخانه نمایندگان 
وزارتخانه های عضو جهت رتق و فتق امور حضور داشته باشند تا مسائل 

جاری مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
در نتیجه در وضعیت کنونی تعداد اعضاء زیادی بوده و در عین حال 
برخی دستگاه های اجرایی در حد نیروی کارشناس در جلسات حضور 
پیدا می کنند و این امر در شورایی که ریاست آن با رئیس جمهور می باشد، 
فاجعه ارزیابی می شود؛ چرا که این فرد باید به مدیر خود، مدیر به مدیرکل 
و آن مقام نیز به معاون و در نهایت به رئیس دستگاه گزارش را ارائه 
نمایند؛ موضوعی که باعث شده شورا در مرحله اجرا موفق به تامین 
اهداف و ایجاد کننده فضای الزم برای عملکرد مورد انتظار از مناطق 
آزاد، نگردد. بنابراین تنزل نماینده نهاد عضو در شورا از عالی ترین مقام به 
رده های پایین تر، به اتالف وقت و بروز چالش های جدی ختم می شود؛ 
موضوعی که با روح مناطق آزاد منافات دارد. زیرا اگر مشکلی برای 
سرمایه گذار به وجود آید، باید سریعا با حضور نمایندگان شورا جلسه 

کاری در بازه های زمانی هفتگی یک یا دو بار تشکیل داد.
اگر انتظار رفتار سازمانی و مدیریت چابک، سریع، براساس نقطه نظرات 
کارشناسی با خروجی های اثرگذار از مناطق آزاد داریم، باید در این شورا 
تغییر رخ دهد؛ یکی اینکه اعضای شورایعالی به این واقعیت بازگردند که 
ماموریت های مناطق آزاد بیشتر در کدام حوزه ها شکل گرفته تا بر این 
اساس به ضرورت از آنها استفاده شود و دیگر اینکه حضور مثمر ثمری در 
شورا داشته باشند. یعنی اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی در شورا حضور 
دارد، مناطق آزاد نباید در حوزه های بانکی، بیمه ای، گمرک و مالیات با 

مشکلی مواجه شوند.
یکی از نقاط جالب توجه شورایعالی این واقعیت است که علی رغم 
اجرای  راستای  در  اعضاء  از  یک  هیچ  شورا،  در  14عضو  حضور 
قانون مناطق آزاد و ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه اقدام 
به تفویض اختیارات نکرده اند؛ امری که بیانگر عدم همکای از سوی 
اعضای شورا به جای همکاری است. البته این موارد به جدیت از 
سوی دبیرخانه در نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه های مختلف در 

حال پیگیری به منظور حصول نتیجه مطمئن می باشد.

چرایی ضرورت اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
پیش از ورود به بحث درباره لزوم اصالح قانون کنونی مناطق آزاد، 
می توان متوجه برنامه در حال تهیه و تنظیم هفتم توسعه شد تا براساس 
ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور، قانون برنامه در مسیر تسهیل گری 
امور اجرایی و اعمال قوانین و مقررات مناطق تنظیم گردد. نخستین 
عاملی که باید براساس آن نسبت به اصالح برخی مواد قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد حساس بود، معطوف به گذشت زمان نزدیک به سی 
سال از انشاء و ابالغ این قانون می باشد و این در حالی است که شرایط 
متفاوت از گذشته شده است. دومین عامل نیز ضمانت اجرایی قانون 
است که باید مورد توجه و تاکید قرار گیرد؛ چراکه مهم ترین ضعف قانون 
فعلی، ضعف در پذیرش جایگاه قانونی و ضمانت بر اعمال مواد قانون از 

سوی سایر نهادهای کشوری و استانی ارزیابی می شود.
در ارتباط با مواد اصالحی قانون بررسی های کارشناسی خوبی به منظور 
رفع خالءهای قانونی موجود به منظور تسهیل گری و سرعت بخشی 
به امور مرتبط با فعالیت اقتصادی در مناطق صورت گرفته و براساس 

آن جلسات کاری خوبی با نمایندگان مجلس برگزار و همفکری های 
زیادی ایجاد شده است. البته در این میان از نقطه نظرات کارشناسان 
صاحب نظر در حوزه های حقوقی، پارلمانی و اقتصادی نیز استفاده شده؛ 
چراکه اصالح قانون می تواند در توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد 
بسیار تاثیرگذار باشد. در این میان باید تصریح کرد اولویت کنونی تهیه 
و تنظیم ساختار برنامه هفتم توسعه براساس اولویت های مطرح شده به 
منظور رفع موانع سرمایه گذاری در مناطق است و دبیرخانه از پیشنهادات 
خوبی جهت طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار می باشد.
زمانی  اقتصادی  فعالیت  امور  به  تسهیل گری و سرعت بخشیدن 
اهمیت پیدا می کند که توجه داشته باشیم، در چنین فرآیندی افرادی 
که از بیرون نظاره گر بروکراسی اداری و اجرای قانون و مقررات 
مناطق آزاد می  باشند، جهت حضور در این مناطق تشویق می شوند 

و اصلی که برعکس آن نیز امکان پذیر است.

تعاریف و دالیل تاسیس مناطق آزاد
در ارتباط با تفاسیر موجود درخصوص مفهوم و معنای مناطق آزاد 
باید تصریح و تاکید داشت، تعریف مناطق آزاد مشخص و عام و 
مقبول بوده و چنین نیست که هر جایی تعریف جداگانه و متفاوتی را 
داشته باشد. بر این اساس دولت ها به منظور بهره برداری حداکثری 
مزایای  از  که  جغرافیایی  نقاط  در  خود  اقتصادی  ظرفیت های  از 
خوبی همچون ارتباط با کشورهای همسایه، دسترسی به بازارهای 
منطقه ای و آب های آزاد، زیرساخت ها و امکانات مناسب، و منابع 

معدنی برخوردار می باشند، اقدام به تاسیس منطقه آزاد می نمایند.
در نتیجه منطق ایجاد منطقه آزاد چنین حکم می کند که در پهنه جغرافیایی 
جمهوری اسالمی چه انتظارات کالنی و خردی از اقتصاد خود داشته و کدام 
بخش از این انتظارات برعهده مناطق آزاد است؛ موضوعی که در قالب 

تشکیل هفت منطقه جدید می توان به عنوان مثال مطرح کرد.
تاکید  باید  آزاد  منطقه  یک  تاسیس  فرآیندهای  درخصوص 
باید  فعالیت منطقه که در آن  اساسنامه  قانون و  با  کرد همزمان 
ماموریت ها و شرح کار منطقه و سازوکارهای دستیابی به آن تعیین 
شده باشد، ایجاد و تکمیل زیرساخت ها نیز در دستورکار قرار داشته 
باشد تا پس از آن نسبت به معرفی و فراخوان جذب سرمایه گذار در 

منطقه آزاد اقدامات الزم صورت گیرد.
ارائه  چرایی  به  معطوف  می شود  مطرح  که  سئوالی  میان  این  در 
مزایا و معافیت ها برای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق 
آزاد است! اگر مزایا و یا معافیت هایی در مقایسه با سرزمین اصلی 
که  نکته ای  نمی شویم.  سرمایه گذار  جذب  به  موفق  نگردد،  ارائه 
می توان در بررسی مناطق آزاد 170کشور به این نتیجه رسید که 
در 98درصد، معافیت های مالیاتی با روش ها و سبک های مختلف 

ارائه می شود و در 94درصد نیز امتیازهای گمرکی عرضه می شود.
بر این اساس، نسبت به موجودیت مفهومی به نام منطقه آزاد تعاریف نداریم، 
بلکه یک تعریف داریم که در سطح جهان نیز طبق آن اقدام می شود. در 
نتیجه اگر نسبت به تحقق کارکردهای اصلی مناطق آزاد انتظاراتی وجود 
دارد، باید توجه داشت نمی توان منطقه آزادی ایجاد کرد که زیرساخت های 
آن دارای مشکل باشد. در همین مسئله یکی از سئواالت سال های اخیر در 
مناطق آزاد این مهم است که مسئولیت ایجاد زیرساخت  ها برعهده کیست 
و از کدام منابع تامین می شود؟ آیا با دولت است یا خیر؟ حال اگر دولت 
انجام نمی دهد، این سئوال قابل طرح است که بر این اساس چه تفاوتی 
میان مناطق آزاد با شهرک ها و نواحی صنعتی کشور وجود دارد که در این 

بخش های دولت زیرساخت ها را برعهده می گیرند.
مولفه دیگری که در تعریف مناطق آزاد بعد از مزایا و معافیت های 
قانونی و بهره مندی زیرساخت، شاخصی مورد تاکید قلمداد می شود، 
وجود طرح جامع تصویب و ابالغی است تا برنامه ها و فعالیت ها در 

چارچوب آن طرح جامع صورت گیرد.
در این میان یکی از نقاط ضعف مناطق آزاد ایران گستره زیاد حوزه های 
فعالیت و کاری مناطق آزاد است، اساسا کدام منطقه در جهان وجود دارد 
که تنوع گسترده کارهایی که مناطق آزاد کشورمان برعهده می گیرند را 
در دستورکار خود قرار می دهد و این در حالی است که ظرف سال های 
اخیر تعاریف مناطق آزاد دستخوش تغییراتی شده است. در این چارچوب 
جهان به سمت تخصصی شدن مناطق آزاد حرکت کرده که براساس 
چنین الگویی در یک محدوده 1000 تا 2000هکتاری در یک یا دو 
حوزه تخصصی فعالیت کرده و تمام توان زیرساختی، تکنولوژی، نیروی 
انسانی و برنامه ریزی خود را جهت حصول نتیجه به کار می گیرد تا 
عالوه بر تبدیل شدن به برند منطقه ای در آن حوزه تخصصی، سهم 

خود را در بازارهای جهانی افزایش دهند.
به دلیل مزیت های ژئوپلیتیک  انزلی  به طور مثال منطقه ای مانند 
خود دارای بیشترین ظرفیت و فرصت در حوزه ترانزیتی و به تبع آن 
لجستیک است. باید  رویکرد این منطقه نگاه تخصصی و تمرکز بر چنین 
مزیتی باشد تا از ِقَبل حرفه ای شدن، سهم خود را در بازار های منطقه ای 
افزایش دهد و این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که توجه 
داشته باشیم منطقه آزاد انزلی با محدودیت های زیادی در حوزه اراضی 
و زمین در محدوده خود مواجه است. در مقابل منطقه آزادی مانند ماکو 
با حدود 500هزار هکتار که در برگیرنده 3شهرستان نیز می باشد، چنین 
گستره ای از وسعت به چه درد منطقه آزاد می خورد؟ مهم ترین دستاورد 
چنین محدوده ای ممانعت های ایجادی برای فعالیت های اصلی منطقه 

به دلیل وجود چند شهرستان در محدوده منطقه است.
بر این اساس می توان نتیجه گرفت در کشورمان یا تعریف درستی از 
مناطق آزاد وجود ندارد و یا تعریف درست است اما به درستی پیاده سازی 
و اجرایی نمی شود. در واقع ما در مناطق آزاد ارس، ماکو، قشم و چابهار به 
جای فعالیت در فضای محدودتر، در مساحت گسترده ای با جوامع محلی 
درگیر شده ایم، چالش هایی که مانع از ایجاد فرصت برای انجام وظایف 
اصلی منطقه آزاد شده و می شود. به عبارت دقیق تر عمال مناطق آزاد 
ایران منطقه آزاد نیستند، بلکه سازمان های عمران و توسعه منطقه ای 
می باشند. باید واقع بین بود، در کشورمان تعریف درستی از منطقه آزاد 
وجود دارد ولی در اجرای تعاریف با مشکل و چالش هایی مواجه می شویم 
که عمال این مناطق را از حیز انتفاع ساقط کرده است؛ چراکه نه تنها در 
یک حوزه تخصصی ماموریت کاری مشخصی برای منطقه آزاد تعیین 
نگردیده، بلکه به ماموریت های موجود، ماموریت های جدیدی را نیز 

اضافه کرده ایم.
از  که  زد  مثال  قشم  آزاد  منطقه  از  می توان  زمینه  همین  در 
می باشد،  برخودار  گردشگری  حوزه  در  خوبی  بسیار  ظرفیت های 
سئوال این است که چرا مورد استفاده قرار نگیرد؟ بهره برداری از این 
ظرفیت در دوره دولت گذشته از طریق ایجاد زیرساخت های متنوع 
به صورت گسترده ای در دستورکار قرار گرفت که ظرف سال های 
بعد، اثرات مثبت خود را در اقتصاد این منطقه برجای گذاشت. در 
عین حال زمانی که از آب فراوان بهره مند می باشید، چرا از آن جهت 

پرورش ماهی چه به صورت در قفس یا میگو بهره برداری نکرد!

چرایی عدم تحقق انتظارات از مناطق آزاد
در ادامه بحث پیش روی که درخصوص چرایی عدم تحقق انتظارات 
موجود از مناطق آزاد براساس تعاریف بین المللی موجود می توان به 
مکان یابی و انتخاب نادرست مکان و محدوده مناطق آزاد کشورمان اشاره 
کرد که در آن استانداردهای آمایش سرزمینی رعایت نشده است. در ادامه 
نمی توان از سهل انگاری در قبال مسئولیت ها و ماموریت های موجود به 
راحتی عبور کرد. از سوی دیگر درباره نحوه اداره منطقه نیز مسائلی وجود 
دارد که می توان به مداخالت سازمان های عامل در امور اجرایی اشاره 
کرد و این در حالی است که دولت وظیفه مراقبت در اجرای طرح جامع 
را برعهده دارد، نه اینکه با رویکردهایی همچون فروش زمین و امالک 
دولتی معضالتی که در مناطقی مانند انزلی به وجود آمده را شاهد باشیم، 
منطقه ای که زمین برای عرضه به سرمایه گذار ندارد. در چنین منطقه ای، به 
دلیل اینکه سازمان عامل دارای زمین تحت مالکیت نمی باشد، سرمایه گذار 
مجبور به خرید زمین از بخش خصوصی خواهد شد؛ موضوعی که به 

افزایش هزینه های اولیه سرمایه گذاری منجر می شود.
در واقع ظرف سه دهه گذشته به جای حرکت به سمت اصالح، 
بر مشکالت اجرای قانون مناطق آزاد افزوده شده است، مواردی 
مانند انتقال دبیرخانه به وزارات امور اقتصادی و دارایی؛ یا تمرکز 
ناپایداری مانند فروش  از محل های  تامین منابع مالی مناطق  بر 
زمین، عوارض کاالهای تجاری، موضوعاتی که در آن مناطق آزاد 

با مشکالت جدی دست و پنجه نرم می کنند.
ظرف سال ها فعالیت مناطق آزاد در کشورمان، ما برخالف رویه 
جهانی عمل کرده ایم، در حالی که در جهان مسئولیت زیرساخت 
با دولت و تکلیف دولت می باشد. در چنین الگویی از ابتدا مشخص 
این  و  بوده  نهاد  کدام  برعهده  زیرساخت ها  ایجاد  مسئول  است 
به عبارتی  بود.  آماده بهره برداری خواهد  تاریخی  امکانات در چه 
تا 3هزار هکتاری توسط دولت  زیرساخت ها در یک محدوده 2 
احداث می گردد تا در فازهای بعدی این امر در محدوده 50هزار 
هکتاری صورت گیرد. در واقع مدل ایجاد و توسعه منطقه آزاد بر 
این اسلوب استوار نیست که همه امکانات زیرساختی را یکجا ایجاد 

کنند، بلکه به مرور و به تناسب از سوی دولت ایجاد می شود. 
در این مسیر، زمانی که منطقه به بلوغ الزم رسیده و درآمدهای 
پایداری تعریف شد، سازمان عامل وارد عمل می گردد. به صورت 
مصداقی ساخت بندر و فرودگاه برعهده دولت است، نگهداری و 
اجرای طرح توسعه برعهده سازمان، در این الگو، مهم این است که 
در شروع، کار به خوبی راه اندازی و ایجاد شود و در مراحل بعدی 
مانند منطقه آزاد کیش، خود سازمان اقدام به اجرای طرح توسعه 
منظر سازه ای، طراحی،  از  که  فرودگاهی  فرودگاه کیش می کند. 
امکانات، مهندسی و ظاهر، جزء بهترین فرودگاه های کشور می باشد 
هزینه  تومان  آن 1500میلیارد  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  که 

صرف کرده است.

تفاوت نسل های اول تا سوم مناطق آزاد ایران
تا سوم که  اول  آزاد نسل  مناطق  تفاوت نسل های  ارتباط  در  اما 

هفت منطقه جدید است، باید به موارد ذیل اشاره کرد. در مناطق 
به دلیل وجود  اول که کیش، قشم و چابهار می باشند  آزاد نسل 
برخی ناهماهنگی ها در تحقق ماموریت های خود خیلی موفق عمل 
نکرده اند. به صورت موردی اگر بررسی شود باید گفت که در چابهار 
وفرصت های  مزیت ها  از  لجستیک  و  نقل  و  حمل  حوزه  در  که 
فراوانی برخودار بوده و در این زمینه ها فعالیت می کند. در کیش، قرار 
بر تبدیل شدن به صنایع پشتیبانی صنایع نفت و گاز، گردشگری و 
در قشم نیز در بخش های نفت،گاز و پتروشیمی هدفگذاری شده 
بود. مهم ترین چالش سه منطقه نسل اول، نبود زیرساخت های اولیه 
بود؛ معضلی که نسل های بعدی آرام آرام در مسیر رفع آن می باشند. 
در این میان و به طور مثال منطقه آزاد قشم؛ در حوزه های نفت، گاز، 
پتروشیمی و بانکرینگ فعالیت های خود را آغاز کرده، که می توان 
به بهره برداری از پاالیشگاه 35هزار بشکه ای و احداث پاالیشگاه 
35هزار بشکه ای دیگر و اجرای طرح های سرمایه گذاری به منظور 
تبدیل شده به هاب پتروشیمی و امور شیالتی و گردشگری کشور 
حوزه  در  خوبی  بسیار  اقدامات  چابهار  آزاد  منطقه  در  کرد.  اشاره 
لجستیک صورت گرفته و برنامه های توسعه ای خوبی در حوزه های 
هاب  به  شدن  تبدیل  می توان  که  دارد  اقدام  دست  در  را  دیگر 

پتروشیمی را مثال زد.
در رابطه با مناطق آزاد نسل دوم یعنی مناطق انزلی، ارس، اروند، ماکو 
و فرودگاه امام  باید تصریح کرد که قرار بر این بود که این مناطق به 
عنوان مکمل مناطق آزاد نسل اول به فعالیت پرداخته و در مسیر توسعه 
همکاری های اقتصادی با کشورهای منطقه گام بردارند. در واقع رویکرد 
مناطق آزاد نسل دوم بر این برنامه استوار شد که خدمات در حال ارائه در 
سه منطقه نسل اول را به صورت زنجیره ای تکمیل کنند تا اثر مثبتی در 

اقتصاد کشور و منطقه از خود بر جای گذارند.
در نسل سوم مناطق آزاد؛ ماموریت های کالنی همچون صادرات، 
انتقال دانش و تکنولوژی، لجستیک، سرمایه گذاری در نوار مرزی 
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه مورد توجه قرار گرفته 
توسعه  مناطق،  این  برای  که  ماموریتی  نخستین  آن  براساس  تا 
همکاری های اقتصادی-تجاری با کشورهای همسایه قابل تصور 
ایجاد ظرفیت های جدید  ماموریت،  تعریف می باشد. در دومین  و 
نقل صرف،  و  نه حمل  و  عام  معنای  به  لجستیک  در حوزه های 
مورد تاکید است و در سومین هدف تعیین شده، تمرکز بر صنایع 
صادرات محور در اولویت کاری قرار دارد. موضوعاتی که در مناطق 
آزاد نسل اول و دوم رخ داده، اما در مناطق نسل سوم باید کامل 

شود.
موضوع حائز اهمیتی که درخصوص کارکردهای اشتغالزایی مناطق 
جمعیت  نگاهداشت  به  معطوف  نمی گیرد،  قرار  توجه  مورد  آزاد 
بومیان و ساکنین نقاط مرزی کشور به همراه فراهم ساختن افزایش 
کارمندان  و  متخصص  نیروهای  از طریق حضور  جمعیتی  تراکم 
بخش های دولتی و به ویژه خصوصی است. در واقع زمانی که در 
یک منطقه فعالیت اقتصادی روی می دهد، نه تنها زمینه ماندگاری 
جمعیتی که وجود دارد، پدید خواهد آمد؛ بلکه شاهد مهاجرت های 
برعکس به این نقاط حساس کشورمان نیز خواهیم بود؛ شاخصی 
که امنیت نقاط مرزی و ملی ایران بسیار می تواند تاثیرگذار باشد. 
از این موضوع می توان تصریح کرد که شاید در نسل های  فراتر 
آزاد تخصصی حرکت  به سمت مناطق  ایران  آزاد  بعدی، مناطق 
نمایند. در واقع براساس تجربیات گذشته و تغییر و تحوالت روی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  منطقه ای  روابط  و  ملی  سطح  در  داده 
ایجاد  راستا  بود و در همین  آزاد تخصصی  مناطق  دنبال  به  باید 
مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه را در دستورکار قرار داد؛ 
استراتژی ای که توسط مناطق آزاد کنونی و جدید نیز قابل تحقق و 
پیگیری است. به طور مثال در منطقه آزاد قشم همین الگو با منطقه 

آزاد خصب عمان به اجرا درآمد که براساس آن دو طرف فضای 
الزم جهت سرمایه گذاری، طرف مقابل ارائه دادند.

توضیح ضروری درخصوص مناطق آزاد نسل سوم این امر است 
بسیار کمتر  مالکیتی  و  تعارض های سرزمینی  مناطق  این  در  که 
از نسل های اول و دوم وجود دارد، به حدی که دیگر منطقه آزاد 
500هزار هکتاری وجود ندارد و مناطق در محدوده 8 تا 10هزار 
توسعه  امکان  که  اصل  این  با  البته  می باشند.  نوسان  در  هکتار 

محدوده های سرزمینی این مناطق نیز وجود دارد.
نکته حائز اهمیت در همین راستا این واقعیت که مناطق آزاد جدید 
در کانون های جمعیتی تعیین نشده اند، بلکه از آنها فاصله دارند. در 
عین حال باید در نظر داشت که اگر مدل ایجاد این مناطق براساس 
به  مناطق  این  شود،  نهاده  بنا  دوم  و  اول  نسل های  آزاد  مناطق 
هیچ وجه راه اندازی نمی شوند، پیشنهاد دبیرخانه در قالب تشکیل 
کنسرسیومی با حضور بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، تامین 
سرمایه و تامین مالی است که براساس آن به صورت جداگانه یا 
مشترک مسئولیت ایجاد زیرساخت ها در مناطق آزاد جدید را برعهده 
گیرند. در همین راستا قراردادی مابین سازمان عامل و کنسرسیوم 
مزبور منعقد شده و در قابل ایجاد زیرساخت به کنسرسیوم، زمین 

جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری-تولیدی واگذار می شود.
براساس مدل پیشنهادی، دو اتفاق خوب به صورت همزمان در مناطق 
آزاد هفت گانه جدید رخ می دهد، زیرساخت های الزم احداث می گردد؛ 
چراکه کنسرسیوم از منابع مالی و اجرایی الزم برخوردار بوده و در نتیجه 
به دلیل رویکرد سرمایه گذارانه، شاهد رونق سریع فضای کسب و کار 
منطقه نیز خواهیم بود. در نتیجه در مناطق آزاد نسل سوم از ابتدای کار، 

بحث تامین زیر ساخت و جذب سرمایه گذار مرتفع شده است.
به موارد فوق باید این الزامات تعیین شده در مناطق آزاد نسل سوم 
را اضافه کرد؛ تا این پیش نیازها تکمیل و تامین نشود، اجازه شروع 
به کار داده نمی شود. یک اساسنامه، دوم طرح جامع تهیه و مصوب 
قالب طرح  در  منطقه  اقدامات  و  برنامه ریزی ها  تمام  یعنی  گردد، 
جامع تعریف شده و به اجرا درمی آید تا طرح ها و جریان های کاری 
و سرمایه گذاری منطقه وابسته به نظر و سلیقه مدیران عامل نگردد. 
یک مثال در زمینه مشکالت پیش روی در مسیر جذب سرمایه گذار 
در مناطق آزاد را می توان از منطقه آزاد قشم مطرح کرد که در این 
منطقه بیش از 50واحد تولیدی-صنعتی متوسط به باال که دارای 
میزان اشتغال زایی 200 تا 250نفر می باشند؛ به دلیل عدم وجود برق 
کافی، فعالیت های خود را آغاز نکرده اند، البته این نقیصه از عدم 
همکاری نیست، بلکه به دلیل عدم امکان ایجاد ظرفیت های جدید 
برقی بوده است. در همین زمینه می توان تصریح کرد که منطقه آزاد 
قشم از سال 72 تاکنون هنوز در برخی مسائل دارای مشکالتی بوده، 
اما در مقام مقایسه با مناطق آزاد نسل سوم باید تصریح کرد، زمانی 
که مشکالت مناطق آزاد نسل اول و دوم برطرف شده باشد، مانعی 
برای توسعه وجود ندارد و با استقبال سرمایه گذاران همراه خواهد 
در  منطقه  این  برای سومین شهرک صنعتی  انزلی  در  مثال  شد. 
مساحتی در حدود 50هکتار که حدود 15هکتار آن به زیرساخت ها 
اولیه اختصاص خواهد یافت، 176طرح و درخواست سرمایه گذاری 

ارائه شده است.
بود  باید متوجه  آزاد  ایجاد زیرساخت در مناطق  در مسیر بررسی 
برخی  چراکه  باشند؛  دولت  کننده  باید کمک  سازمان ها،  این  که 
عدم همکاری ها ناشی از نبود فهم مشترک است. پذیرش ایجاد 
زیرساخت ها در مناطق آزاد از سوی دولت حیاتی است، مثال اگر 
مناطق آزاد موفق به تولید 1000مگاوات برق شدند، برق مازاد را 

می توانند به دولت و سرزمین اصلی ارائه نمایند.
حال با عنایت به اینکه مناطق آزاد از دولت و حاکمیت جدا نمی باشند، 
این گونه نیست که اگر به مکانی منطقه آزاد گفته می شود، یعنی 

و  بی قانون  و مکان  داد  انجام  را  کاری  نقطه هر  آن  در  می توان 
نظارتی است. دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد اگر شرایط را به 
خوبی درک نمایند، با نهادهای همکار و عضو شورایعالی مناطق 
آزاد به فهم مشترک نائل می شویم. بر این اساس در مقابل اینکه 
دولت بپذیرد به منطقه آزاد کمک کند و مناطق نیز چشم طمع خود 
را از اعتبارات دولتی بردارند و متوجه ظرفیت های بخش خصوصی 
باشند، که از توانمندی خوبی نیز برخوردار می باشند، گام نخست در 

مفاهمه برداشته می شود.

شاخص های عملکردی مناطق آزاد طی 8سال گذشته
در  اینکه  آزاد علی رغم  مناطق  درخصوص شاخص های عملکردی 
تمام بخش ها و حوزه های فعالیت همچون دولت در محدوده منطقه 
خود عمل می کنند که می توان از زیرساخت، تا تولید و صادرات، انتقال 
دانش فنی و تکنولوژی، عملکرد قابل قبولی داشته اند. این موضوع در 
شاخص های اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد ظرف 8سال گذشته در قالب 
برنامه هایی که از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور ابالغ شد، به صورت 
کامل انجام داده و عملکرد منفی تقریبا نداشته اند. مثال اگر بنا بوده از این 
مناطق یک میلیارد دالر صادرات سالیانه صورت گیرد، مناطق آزاد یک 

میلیارد و 100میلیون دالر صادرات داشته اند.
گزارش عملکرد مناطق آزاد در هشت سال گذشته را می توان دو زمینه 
اولین ها و رکوردها، و عملیات عمرانی و فعالیت های عمومی تقسیم بندی 
کرد. برخی فعالیت ها و اقداماتی که در مناطق آزاد به ثمر نشسته به 
اندازه طول عمر آن منطقه محسوب می شود، مانند اینکه در قشم، در 
تاریخ این منطقه، یک مگاوات برق تولید نشده بود، اما طی این مدت 
هشت سال 1100مگاوات برق تولید شده، البته هنوز بخشی از این برق 
به مدار نیامده که در حال تکمیل جهت بهره برداری است. در زمینه 
پرورش میگو نیز هیچ اقدامی تا سال 92 در این منطقه انجام نشده بود، 
اما هم اکنون در حال انجام است، به حدی که از ظرفیت صادراتی در 
این فضای 500هکتاری پرورش میگو نیز برخوردار می باشد. درخصوص 
ظرفیت های گردشگری نیز 3برابر امکانات ایجاد شده تا پیش از سال 92، 
در این منطقه ایجاد شده است. در منطقه آزاد کیش 51هتل 3ستاره و 
باالتر مشغول به فعالیت بوده و این در حالی است که هم اکنون 52هتل 
در حال ساخت می باشند. در این میان می توان به امکانات و برنامه های 
اجتماعی، فرهنگی و مذهبی به ویژه به منظور ارتقای کیفی دانش آموزان 

و دانشجویان ظرف سال های اخیر اشاره کرد که قابل توجه است.
در  ایران  آزاد  مناطق  سرمایه گذاری  جذب  شاخص  با  ارتباط  در 
تومان  میلیارد  403هزار  جذب  به  موفق  گذشته  8سال  طول 
طرح سرمایه گذاری شده اند و در عین حال در سطح مناطق آزاد 
307میلیارد تومان پروژه نیز با میزان پیشرفت عملیات اجرایی باالی 

30درصد در دست اقدام و تکمیل می باشد.
موانع  برخی  اگر  منطقه  کشورهای  با  روابط  توسعه  با  ارتباط  در 
داخلی و به ویژه خارجی نبود، شاید یکی از بهترین عملکردها در 
با کشورهای همسایه در مناطق  اقتصادی  زمینه گسترش روابط 
آزاد تحقق می یافت. در زمینه تراز تجاری مناطق آزاد ظرف یکی 
است؛  مثبت شده  واردات  میزان  برابر  در  تراز  این  اخیر،  دو سال 
موضوعی که برخالف یکی از اتهامات مطروحه علیه مناطق آزاد 
بوده که این مناطق غیرتولیدی و واردکننده صرف معرفی شده، 
می باشند. به عبارتی مناطق آزاد ظرف هشت سال گذشته روی ریل 
توسعه قرار گرفته و این مناطق مسیر چشم انداز خود را پیدا کرده و 
در جهت دستیابی به آن در حال حرکت می باشند و طی این مدت 

نقاط قوت و ضعف خود را در تحقق اهداف خود آشنا شده اند  .
نکته حائز اهمیت عملکردی مناطق آزاد در زمینه تامین منابع مالی 
جدید است که باید به عملکرد چهار ماهه نخست سال 1400 اشاره 
کرد که در این مدت رقم 8000میلیارد تومان از محل بازارهای مالی 
و تامین سرمایه، برای فعالیت مناطق آزاد، تامین اعتبار و منابع شده 
است؛ موضوعی که در تاریخ عملکردی مناطق کشورمان مسبوق 
به سابقه نمی باشد؛ چراکه اساسا فرهنگ استفاده از این مزیت و 
فرصت وجود نداشت. باید واقع بین بود؛ باید متوجه ضرورت های 
داخلی و بین المللی کشورمان بود که ما را ملزم به اتخاذ و اجرای 
برخی تصمیمات مدیریت می کنند. براساس مستندات موجود قابل 
و  اداره  را  آزاد  منطقه  نمی توان  زمین  فروش  با  که  است  اثبات 
مالی  از شبکه  بهره گیری  این در حالی است که  و  مدیریت کرد 
اجرای  جهت  را  فوق العاده ای  فرصت های  و  امکانات  سکوک  و 

پروژه های سرمایه گذاری برای مناطق آزاد ایجاد می نماید.
آبشخور  که  آزاد،  مناطق  به  نسبت  تنگ نظری ها  برخی  برخالف 
این  عملکرد  سیاه نمایی  منظور  به  غیرمنصفانه  و  غیرکارشناسی 
عملکرد  کرد،  تصریح  می توان  جرأت  به  گرفته،  صورت  مناطق 
طور  به  نیست.  مقایسه  قابل  دیگر  دستگاه های  با  مناطق  این 
این موضوع  بر  از دو سال پیش 26دستگاه دولت دوازدهم  مثال 
توافق کردند که دستگاه های اجرایی پنجشنبه هر هفته نسبت به 
افتتاح طرح های عمرانی، زیرساختی، توسعه ای و سرمایه گذاری با 
حضور رئیس جمهور اقدام نمایند. مناطق آزاد از سال دوم وارد این 
نفت،  وزارتخانه های  از  بعد  این دستگاه ها  میان  عرصه شدند که 
راه و شهرسازی و صمت رتبه چهارم را از آن خود کردیم و نکته 
افتخار آفرین اینکه از 100درصد حجم سرمایه گذاری صورت گرفته، 

92درصد متعلق به سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
در نتیجه درخصوص مقایسه مناطق آزاد نسل اول، دوم با نسل سوم 
باید تصریح کرد با عنایت به روندهای طی شده طی سه دهه اخیر 
و به ویژه در هشت سال گذشته، اگر زیرساخت های مناطق آزاد به 
درستی انجام شود، سرعت توسعه و دستیابی به اهداف تعیین شده 
در هفت منطقه جدید آزاد ایران، فوق العاده سریع تر از مناطق آزاد 

نسل های پیش از خود خواهد بود.

نقض قوانین مناطق آزاد از سوی سایر نهادها و 
دستگاه های اجرایی

درخصوص نقض قوانین و مقررات مناطق آزاد از سوی سایر نهادها، 
دبیرخانه موضوع را دو فضای دولت و مجلس در دستورکار قرار داده 
است؛ در بخش مجلس اقداماتی صورت گرفته که منجر به اشراف 

اعضای فراکیسون مناطق آزاد نسبت به نقاط قوت و ضعف این 
مناطق شده، در این میان به ظرفیت های ناشی از آشنایی نمایندگان 
فراکسیون و نمایندگانی که در استان آنها منطقه آزاد وجود دارد 
نیز تمرکز شده و روابط دبیرخانه با کمیسیون های مختلف مجلس 
قبل  از  گسترده تر  اقتصادی  کمیسیون  ویژه  به  اسالمی،  شورای 

تبدیل گردیده است. 
در واقع اتفاقی که در جریان بودجه 1400 و تعمیم مالیات بر ارزش افزوده 
در مناطق آزاد به وجود آمد، ناشی از فاصله و ضعف ارتباطی به وجود آمد. 
در واقع باید با مبادی تصمیم گیری و قانونگذاری ارتباط مستمری داشت. 
بر این اساس عالوه بر تقویت رویکردهای همکاری معاونت حقوقی و 
پارلمانی دبیرخانه، شورای حقوقی و شورای پارلمانی ایجاد شده تا از قبل 
توسعه روابط و افزایش نشست های مشترک درخصوص مسائل مختلف 
مناطق آزاد، مانع بازتکرار رویدادهای سابق شده و قوانین و مقرراتی به 
تصویب مجلس شورای اسالمی برسد که تسهیل گر و تسریع کننده 

امور مناطق باشند.
ارتقای  بر  دبیرخانه  این  رویکرد  نیز  دولت  با  تعامل  با  ارتباط  در 
جایگاه دبیر به معاونت رئیس جمهور، بنا نهاده شده تا در جلسات 
اقتصادی حضور داشته  آزاد و ویژه  با حوزه کاری مناطق  مرتبط 
باید توان کارشناسی مناطق  البته از سمت مناطق آزاد نیز  باشد. 
آزاد تقویت گردد تا به آشنایی دقیق و دسته اول دولت و مجلس از 
فرصت ها و چالش های مناطق منتهی شود؛ چراکه هیچ دلیلی وجود 
ندارد طرف مقابل مناطق آزاد )در نهادهای حکومتی و حاکمیتی( را 
نتوان درخصوص تصمیمات مناطق آزاد متقاعد کرد؛ با تقویت توان 
تخصصی بدنه مدیریتی و کارشناسی مناطق آزاد با راحتی بیشتری 

در مسیر تحقق ماموریت های خود گام برمی دارند. 
در این میان باید به این سئوال پاسخ داد چه کسی در کشور وجود دارد 
که با توسعه مناطق آزاد مخالف باشد؟ در نتیجه باید شبهات توضیح داده 
شود و در این میان یکی از مهم ترین شبهات موجود بحث قاچاق در 
مناطق آزاد بوده و این در حالی است اساسا چنین موضوعی ربطی به 
مناطق آزاد ندارد. قانون، قاچاق را تعریف و دستگاه های متولی آن را نیز 
مشخص کرده است، عزیزان قانون را مطالعه فرمایند! مکانیزم اجرایی و 
اختیارات، مسئولیت ها و ماموریت ها مشخص شده و عیان است، مناطق 
آزاد کجای این قانون و سازوکار قرار دارند؟ در هیچ جایی دارای نقش و 
مسئولیت نمی باشند. از سوی دیگر مقبولیت این اتهام بیانگر این واقعیت 
ارزیابی می شود که در تعامل با دستگاه های نظارتی ضعیف عمل کرده 
و هیچ توجیه و دفاع مبتنی برقانون و مستندی صورت نگرفته است. در 
پایان این بخش می توان مهم ترین ضعف دبیرخانه شورایعالی را عدم 
ارتباط و اطالع رسانی به نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور عنوان 
کرد و حتی متاسفانه به جای رویکرد تعاملی، عمل تقابلی حاکم بوده که 

خروجی آن نیز انتقال دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود.

 چابک سازی ساختار و نیروی انسانی 
مناطق آزاد و دبیرخانه

در ارتباط با چابک سازی ساختار و نیروی انسانی مناطق آزاد باید 
ابتدا به ساکن این توضیح را ارائه کرد که مناطق و دبیرخانه دارای 
همکاری  مدل  و  وظایف  شرح  با  و  مستقل  حقوقی  شخصیت 
ارتباط با وظایف  مشخصی می باشند. در این میان در گذشته در 
دبیرخانه شورایعالی با مناطق آزاد خلط مبحث شده و تداخل هایی 
در حوزه های کاری ایجاد شده بود که براساس آن نه مناطق قادر 
به پیشبرد اهداف خود بودند و نه دبیرخانه؛ در واقع دبیرخانه خود را 

با مناطق آزاد مشغول کرده و به ماموریت های خود نمی پرداخت.
البته به ابعاد نظارتی و به ویژه در حوزه هایی چون بودجه به هیچ وجه 
فرصت و اجازه خدشه دار شدن، داده نمی شود. از سوی دیگر ارزیابی 
قرار  توجه  مورد  جدی  بسیار  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  عملکرد 
می گیرد؛ موضوعی که تاکنون درخصوص عملکرد اعضای هیات 
اجرای طرح  و  مدیرعامل  با  در حوزه هایی چون همکاری  مدیره 
جامع و بودجه سازمان نیز با کمبود نظارت هایی همراه بوده است. 

در واقع بعد از این آنچه در جریان های انتخاب و پایش مدیران ارشد 
مناطق آزاد باید در دستورکار قرار گیرد، معطوف به تغییر رویکردهای 
کنونی است. در واقع در این مسیر، در هر منطقه ای بنا به حوزه و 
اولویت های تخصصی خود، باید اعضای هیات مدیرع متخصص در 
آن زمینه حضور داشته باشند. بر این اساس حضور عضو مسلط و 
متخصص در زمینه تامین مالی داخلی و بین المللی در هیات مدیره 
یک منطقه آزاد الزامی است؛ یا در منطقه آزادی که رویکرد اصلی آن 
توسعه همکاری های منطقه ای با همسایگان خود است، عضویت فرد 
متخصص در زمینه روابط بین الملل بدیهی است و در عین حال یک 
عضو هیات مدیره نیز باید به دانش فناوری اطالعات اشراف داشته باشد. 
همین موضوع را در زمینه ها و اولویت های کاری هر منطقه آزاد کشور 
از اولویت لجستیک تا صنایع پتروشیمی و گردشگری قابل تعمیم است. 
در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیران ارشد مناطق آزاد براساس شاخص های 
پیش گفته در دستورکار دبیرخانه وجود دارد و مدیران براساس نظام 

ارزیابی رشد می کنند.
اساسا کارکرد اصلی هیات مدیره در مناطق تسهیل گری و سرعت بخشیدن 
به فرآیندهای تصمیم گیری کارشناسی است و وجود اختالف نظر در هیات 
مدیره های مناطق آزاد معنی و مفهومی ندارد و مدل همکاری هیات مدیره در 

قالب اساسنامه و طرح جامع مشخص شده است.

سخن پایانی
قبول  قابل  عملکرد  انتظار  دارای  که  نظام  مسئولین  از  پایان  در 
عنوان  به  را  آزاد  مناطق  می رود  انتظار  می باشند،  آزاد  مناطق  از 
به  جایگاه  این  تثبیت  مسیر  در  و  پذیرفته  فراقوه ای  دستگاه های 
مناطق کمک کنند. البته این رویکرد در مسئولین عالی رتبه وجود 
دارد که به عنوان نمونه به حجت االسالم اژه ای می توان اشاره کرد 
که در جلسه مشترک با ایشان درخصوص ایجاد کارگروه تخصصی 
مدیران حقوقی  و  توافقاتی حاصل شد که قضات  قوه قضائیه  با 
مناطق آزاد به منظور تشریک مساعی، تعامالت بیشتر با یکدیگر 
برقرار نمایند. همین روحیه و نگاه تعاملی را می توان در جلسه با 
سرلشگر باقری فرمانده ستاد نیروهای مسلح مشاهده کرد که از 
دوماه پیش تاکنون نماینده ای از ستاد مشترک به عنوان رابط با 

دبیرخانه مشغول به فعالیت می باشد.
مورد  را  جهان  کشورهای  تجربیات  باید  دقیق تر  عبارت  به 
آزاد  مناطق  داریم  انتظار  اگر  اساس  این  بر  داد،  قرار  بررسی 
باید  باشند،  داشته  برعهده  کشورمان  اقتصاد  در  کلیدی  نقش 
کننده  تسهیل  که  شرایطی  نمود.  فراهم  را  آن  تحقق  شرایط 
و سرعت بخش به امور این مناطق خواهند بود. مهم تر از این، 
مناطق  مقررات  و  قوانین  در  کامل  اجرای  و  روان سازی  مسئله 
آزاد باید در اولویت قرار گیرد؛ یعنی اگر با فردی در مناطق آزاد 
و  قالب مصوبه  در  نباید  را  این مشکل  دارد،  اختالف نظر وجود 

قانون به ابزاری علیه مناطق آزاد، بروز داد.
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مناطق آزاد با وجود محروم بودنشان و با نداشته هایشان در بحث زیرساخت 
شروع به کار کردند و در این مسیر کم و کاستی ها را به جان خریدند تا بتوانند 

به اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد دست یابند. 
در این سال ها انتظار های متفاوتی به سمت مناطق آزاد روانه شد و پس 
از آن، این مناطق بی مهری های زیادی را متحمل شدند. اما این شرایط تا 
امروز حاکم بود و درمانی هم برایش یافت نشده است، تا آنکه مسئوالن 
استانی و نمایندگان و مهم تر از همه دولت، ساز مناطق آزاد جدید را نواخت، 

بدون آنکه میزان موفقیت مناطق آزاد قبلی بررسی و سنجیده شود. 
واقعیت آن است که مناطق آزاد به واسطه بسیاری از مسائل که به چشم 
مسئوالن نمی آید، نتوانست عملکرد کامال مطلوبی ارائه دهند؛ نمونه آن 
قوانین و مصوبات ضد و نقیضی بود که هرازگاهی بر مناطق آزاد اعمال 
می شد که حاصل آن فشار بر سرمایه گذاران و ایجاد موانع بزرگ برای تولید 

و صادرات در این مناطق بود. 
طی این سال ها هر چند دولت تالش کرد که مناطق آزاد را سرپا نگه دارد، 
اما برخی اقدامات و بخشنامه ها گاها از سوی خود دولت و در بعضی موارد 
نیز اقدامات شخصی باعث از بین رفتن تاروپود سرمایه های سرمایه گذاران 
شد. بماند که مجلس نیز در سال های اخیر مانع تراشی هایی بسیاری برای 
سرمایه گذاران داشت؛ از موضوع سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد که استقالل این مناطق را زیرسوال برد، 
تا بحث حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده و موضوع اصالح قانون 
مناطق آزاد که موجب نگرانی فعالین اقتصادی شد که مبادا محدودیت های 
سرمایه گذاری و بروکراسی های اداری در مناطق آزاد حاکم شود، که اگر 
باقی  آن  معافیت های  بحث  و  آزاد  مناطق  از  چیزی  دیگر  گردد  چنین 

نمی ماند. 
اما با تمام این کم لطفی ها، موفقیت های قابل توجهی از جانب مناطق آزاد 
نصیب کشور شد؛ موفقیت هایی که اگر به آن بهاء داده شود و شرایط 
و بستر الزم فراهم گردد، نه تنها ادامه دار خواهد بود، بلکه بر مشکالت 
موجود مناطق آزاد خط بطالنی کشیده می شود و من بعد شاهدگشایش های 

عظیمی در بحث تجارت و تولید و صادرات خواهیم بود  .
باید اذعان داشت که با وجود تصمیمات گاها عجوالنه در مجلس شورای 
اسالمی، امروز نمایندگان از اتخاذ برخی مصوبات پارلمان پشیمان شدند، 
نمونه اش تغییر و تنزل جایگاه دبیرخانه و حذف معافیت مالیات بر ارزش 

افزوده است. 
نمایندگان رویکرد تغییر در دولت سیزدهم را سر داده اند؛ رویکردی که 
می تواند با مدیریت درست و اصولی و درک مشترک از قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد و اجرای درست و دقیق قوانین به دست آید.
در این گزارش گفت و گویی با نمایندگان انجام دادیم تا از مشکالت مناطق 

آزاد بگویند و انتظاراتشان از دولت سیزدهم را مطرح نمایند.
بر  نظارت  نبود  و  مدیریت  در  ثبات  عدم  نمایندگان،  اظهارات  اما طبق 
فعالیت ها یکی از مهم ترین مشکالت مناطق آزاد است؛ مضاف بر آن اشتباه 
در مکان یابی موجب گستردگی مناطق آزاد کشور در شمال و جنوب و در 

حاشیه مرزها شده، تا حدی که نظارت و کنترل بر آن سخت شده است . 
مشکل دیگر، نبود ثبات در قوانین است؛ موضوعی که طبق گفته نمایندگان 

شرایط سرمایه گذاری را در این مناطق سخت کرده است. 
بهارستان نشین ها مشوق های الزم برای سرمایه گذاری را محدود می بینند، 
ولی در عین حال تصمیم و مصوبه ای برای سهولت شرایط و فراهم کردن 
بستر سرمایه گذاری در این مناطق لحاظ نکردند. در این سال ها سالیق 
افراد در اجرای قوانین برای مناطق آزاد تاثیر گذاشت، تا حدی که برخی 
تصمیمات باعث تغییر کارکرد قوانین مربوط به مناطق شد. البته که طبیعی 
است که با تعویض و تغییر برخی مدیریت ها، تاثیرگذاری و نحوه اجرای 
قوانین نیز تغییر پیدا می کند و این خطری جدی برای رسیدن به اهداف 

اصلی مناطق آزاد محسوب می گردد.
بنابر اظهارات وکالی ملت، اگر در این سال ها مناطق آزاد خوب کار نکردند 
یا به اهداف و رسالت هایی که برای آنان تعریف شده، نرسیدند، به دلیل 
ایراد در فلسفه وجودی آنان نیست، بلکه مشکل از نحوه عملکرد، اجرا و 

مدیریت مناطق است. 
باید باور داشت که مناطق آزاد می توانند به عنوان دریچه ای برای تنفس 
اقتصادی و معابری برای توسعه صادراتی و ورود تکنولوژی عمل کنند. با 
علم به این مسئله و ایمان به آن باید برنامه ریزی مجددی داشت و بدین 

واسطه مناطق آزاد را به آن ریلی که انتظار می رود، سوق داد.
بهارستان نشین ها معتقدند که مناطق آزاد می توانند در دور زدن تحریم ها 
به کشور کمک کنند مخصوصا در این شرایط که زیر فشار تحریم ها وضع 
اقتصادی کشور آسیب پذیر است. بنابراین هرگونه اعمال محدودیت برای 
مناطق آزاد اشتباه است. باید با تجربه دنیا و برگشت به اصول اساسی 
مدیریت مناطق آزاد مجددا برنامه ریزی و قوانین را اصالح کرد. با این 
اوصاف اگر مناطق آزاد جدید هم باشند، دیگر مشکلی برای اداره این تعداد 
مناطق نیست؛ چراکه اسلوب جدید، جایگزین روش های قدیمی شده است.

که  دارند  انتظار  جدید  دولت  از  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  اما 
تغییری در نگرش ها ایجاد کنند، ضمن اینکه نظارت ها بیشتر شود تا جلوی 
قاچاق و زمین خواری در مناطق گرفته و مسدود شود. برخی نمایندگان 
از رئیس جمهور انتظار دارند که نگاه خوب و دید مثبت و وسیع نسبت 
به مناطق آزاد ایجاد شود؛ چراکه نگاه منفی این مناطق را از اهداف و 

رسالت شان دور می کند.

محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:
شرایط سخت مناطق آزاد با اعمال محدودیت ها

محمد علیپور نماینده مردم ماکو و چالدران و عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگویی با نشریه، از محدودیت های چندین 
ساله مناطق آزاد گالیه کرد و گفت: مناطق آزاد این اواخر شرایط سختی 
داشتند، آن هم به لحاظ محدودیت های ارزی که برای ورود کاال به مناطق 
باید ثبت سفارش انجام گیرد؛ در حالی که این موضوع برخالف نص صریح 

قانون مناطق آزاد است. 
طبق گفته این نماینده مجلس، این بحث موجب محدود کردن مناطق 
آزاد شده است و جلوی فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری به شدت 

گرفته می شود. 
علیپور به مانع دیگر مناطق آزاد یعنی بحث مالیات بر ارزش افزوده اشاره 
کرد؛ موضوعی که در مجلس به دلیل کسری بودجه توسط نمایندگان 
این  فعالیت سرمایه گذاران در  بر  بزرگی  اما متاسفانه مانع  تصویب شد، 

مناطق بود.

وی به بحث بروکراسی در مناطق آزاد اشاره کرد که علی رغم اینکه مناطق 
از این موضوع مستثنی هستند، اما همچنان ضوابطی سختگیرانه برای 
فعالیت سرمایه گذاران در این مناطق حاکم است؛ این در حالی است که 
در مناطق آزاد باید مقررات زدایی و تسهیل در اعطای مجوز برای بحث 

تولید صورت گیرد.
نماینده مردم ماکو و چالدران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، از دولت سیزدهم درخواست کرد تا شرایط تولید و سرمایه گذاری 
و حمایت و پشتیبانی از فعالین اقتصادی بیش از گذشته انجام شود؛ هر 
تا  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  تغییر  با  اواخر  این  چند 
حدودی تحول در مناطق صورت گرفت، اما باز نیاز است که همه غفلت ها، 

سوء مدیریت ها و سیاست های غلط اصالح گردد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:
لزوم اصالح قوانین و کارکردهای مناطق آزاد

اما جعفر قادری دکترای اقتصاد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی نیز انتظارات خود را از دولت سیزدهم درخصوص مناطق 
آزاد مطرح کرد و گفت: در ابتدا باید قوانین مربوط به مناطق آزاد و هم 
کارکردهای مربوط به این مناطق به گونه ای اصالح شود که هم بتواند 
و  اداری  بتواند شرایط  و هم  باشد  داخلی  اقتصاد  به  ورودی  نقطه  یک 
سرمایه گذاری را در مناطق آزاد نسبت به مناطق داخلی تسهیل کند تا 
اداری مناطق داخلی  سرمایه گذارانی که عالقه مند نیستند که در بحث 
گرفتار شوند، در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند. بی شک قوانین اصالح 

شده این امکان را به سرمایه گذاران می دهد.
وی افزود: نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، جهت دهی مناطق 
آزاد به سمت سکوهای صادراتی است. به جای آنکه مناطق آزاد سکوی 
وارداتی باشند، باید کاال از طریق مناطق به مناطق داخلی منتقل شود و 
این امکان و فرصت برای توسعه صادرات فراهم گردد. لذا این کارکردها 

باید کامال اصالح شود .
این نماینده مجلس ادامه داد: نکته بعدی اینکه مناطق آزادی که در مناطق 
مرزی کشور هستند بتواند حالت توسعه جزیره ای را به توسعه شعاعی تبدیل کنند 
تا بتواند مناطق و محدوده های اطراف خود را توسعه دهند؛ البته که با این روند به 
گونه ای عمل نمی شود که منابعی که در مناطق آزاد به دست می آید فقط در خود 
مناطق صرف شود و در دسترسی به مناطق و امکاناتی که می خواهند اطراف 

مناطق آزاد ایجاد شود، کمک و مشارکتی نداشته باشد.
قادری گفت: اگر مناطق آزاد بتوانند شعاع وسیعی را حمایت و خدمت رسانی 
باید بخش های  آزاد  منطقه  از  بهره مندی  با  ما  است.  توجه  قابل  کنند، 
باید توجه شود،  اما نکته دیگر که  را توسعه دهیم.  از کشور  وسیع تری 
سرمایه گذاری  طریق  از  را  آزاد  مناطق  زیرساخت های  که  است  این 
از طریق  تا  کنیم  طراحی  مناسبی  مدل های  و  تامین  غیردولتی  بخش 
این مدل ها بتوانیم در مناطق آزاد زیرساخت ها سریع تر آماده و بستر برای 

سرمایه گذاری ها فراهم گردد .
اظهار داشت:  بودجه مجلس شورای اسالمی  و  برنامه  عضو کمیسیون 
مناطق آزاد باید بتوانند از اینکه از طریق انتقال کاالی مسافری به سرزمین 
اصلی تامین مالی می شدند، جدا شوند و بیشتر به سمت و سویی بروند 
که بستر و زمینه برای سرمایه گذاری و زیرساختی توسط سرمایه گذاران 
فراهم شود و از طریق جذابیت هایی که از طریق مناطق به وجود می آید، 

سرمایه گذاران بتوانند جذب مناطق شوند.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه مناطق آزاد باید از مناطق مسکونی کامال 
تا  باشند  از منطقه مسکونی  باید جدا  آزاد  مناطق  مجزا شوند؛ محدوده 
مشکالت مردم را در مناطق نداشته باشیم و عمال بتوانیم از ظرفیت مناطق 

آزاد در جهت توسعه کشور استفاده نماییم.
به واسطه تشکیل  امنیت مرزی  ایجاد  نماینده مجلس درخصوص  این 
مناطق آزاد اذعان نمود: مناطق آزاد که در قسمت های مختلف کشور توسعه 
پیدا کرده است، کمک می کند که عمال در خود مناطق و اطراف آن عمرانی 
و آبادانی ها داشته باشیم و مناطق مرزی به جای آنکه منطقه پرت و دور 
افتاده و توسعه نیافته ای باشند، به مناطق توسعه یافته و تاثیرگذار بر روی 
اقتصاد داخلی تبدیل گردند؛ این موضوع باید همچنان تقویت شود و همان 
طور که اشاره کردم، نگاه ما به مناطق آزاد نگاه توسعه جزیره ای نباشد؛ بلکه 
توسعه ای باشد که بتواند شعاع بزرگتری از این مناطق توسعه پیدا و بتواند 

مشکالت خود را حل نمایند.
قادری در رابطه با ایجاد همگرایی منطقه ای به واسطه مناطق آزاد گفت: اگر به 
جای توسعه جزیره ای  به سمت توسعه شعاعی پیش برویم، این موضوع می تواند 
هم راستا با توسعه مناطق، مبادالت مرزی را بین ما و کشورهای همسایه بیشتر 
کند و مناطق مرزی را به مناطق پررفت و آمد و امن اقتصادی تبدیل کند. تا 
وقتی امنیت اقتصادی را در این مناطق ایجاد نکنیم و سرمایه گذاری هایی صورت 
نگیرد، طبعا امنیت الزم در این مناطق ایجاد نمی شود. تا زمانی که اشتغال مردم 
را از طریق سرمایه گذاری اقتصادی و صنعتی فراهم نکنیم، نمی توانیم مطمئن 

باشیم که در این مناطق امنیت اقتصادی ایجاد شده است.
آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  حذف  درخصوص  وی 
باید  ما  شد؛  انجام  که  بود  غلطی  اقدام  یک  موضوع  این  کرد:  اظهار 
آزاد صورت می گیرد معافیت و  برای سرمایه گذاری هایی که در مناطق 
مشوق هایی را داشته باشیم؛ یکی از این معافیت ها می تواند بحث معافیت 
مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ بنابراین حذف آن کمکی به رشد و توسعه 
مناطق نمی کند، بلکه برعکس، توسعه مناطق آزاد با مشکل مواجه می شود .

این نماینده مجلس درخصوص اصالح قانون مناطق آزاد گفت: این موضوع 
هنوز در کمیسیون است، ولی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پایان درخصوص 
سپردن وزارتخانه اقتصاد به خاندوزی و رویکرد او نسبت به مناطق آزاد بیان 
داشت: این موضوع طبعا فرصت خوبی فراهم می کند که ایشان از طریق 
دولت لوایحی را درخصوص مناطق آزاد به مجلس بیاورند؛ اگر اصالح قانون 
در قالب الیحه انجام شود، قدرت این موضوع بیشتر می شود و مشکالت 

هرچه سریع تر مرتفع می گردد.

 غالمرضا مرحبا، سخنگوی
 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

تغییر رویکرد و نگاه نسبت به مناطق آزاد
غالمرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز 
در گفت وگویی با نشریه، از مشکالت مناطق آزاد از بدو تاسیس سخن گفت 

و انتظارات خود را از دولت جدید مطرح کرد.
وی اظهار کرد: یک اتفاقی درخصوص مناطق آزاد باید بیفتد و آن اینکه نگاه به 
مناطق آزاد می بایست عوض شود. باید بپذیریم که مناطق آزاد مشکل و معضلی 
برای اقتصاد ما نیستند، اما متاسفانه اکنون برخی ها به دلیل نوع عملکردی که 
برخی مناطق آزاد داشتند، اساسا این موضوع را مطرح می کنند که مناطق آزاد 
مشکالت زیادی دارند. این در حالی است که منطقه آزاد یک فرصت و روزنه 
برای اقتصاد هستند. لذا در وهله اول باید این نگاه را جایگزین کنیم؛ دوم اینکه 
باید مطالعه ای انجام دهیم و ببینیم در مناطق آزاد موفق دنیا با الگوهای مشابه چه 
اتفاقاتی افتاده است؛ مثال در کشورهای آسیایی و یا کشورهای همسایه خودمان 
که کارکرد موفقی داشتند، پیمایش و مطالعه ای انجام گیرد و بررسی شود که 

آنها چه کار کردند.
مرحبا ادامه داد: بعضی جاها نباید دنبال اختراع چرخ و آزمون و خطا رفت. نباید 
یک طرحی بدهیم و بعد ببینیم که آیا موفق می شود یا خیر؟ برخی جاها بعضی 

اقدامات می تواند به ما کمک کنند و ما هم می توانیم از آن الگو بگیریم.
این نماینده مجلس افزود: بحث سوم داشته های خودمان است؛ ما نیازمند 
بازنگری هستیم. قانون مناطق آزاد در مجلس در دست بازنگری است، 
امیدوار هستم که به دور از نگاه منفی به مناطق، فرآیند اصالح قانون 
انجام شود. باید اذعان داشت که به دلیل همین نگاه به مناطق آزاد شاهد 
برخی اتفاقات هستیم و البته که ما هم انکار نمی کنیم، اتفاقاتی که به اصل 
فلسفه منطقه آزاد برنمی گردد، بلکه به نوع عملکرد ما و مدیرانی که آنجا 
منصوب کردیم و بدون نظارت و کنترل رها کردیم، بازمی  گردد . باید تاکید 
کنم که در مناطق آزاد ما قاچاق و پولشویی تغییر کاربری اراضی صورت 
گرفته است؛ شاید رانت هم باشد که باید با اینها مبارزه کنیم؛ اما نباید اصل 
فلسفه منطقه آزاد را قربانی این موضوعات کرد. می بایست قوانین مربوط 
به مناطق آزاد و نظارت ها را به نحوی اصالح کنیم که واقعا مناطق به آن 
هدفی که برایشان تعیین شده برسند؛ یعنی محلی برای سرمایه گذاری، 
تشویق صادرات و جلب تکنولوژی شود و در شرایطی هم که کشور تحریم 
است و محدودیت هایی برای صادرات و واردات کاال وجود دارد، مناطق آزاد 
با تسهیالتی و شرایط مناسبی که درنظر می گیرند، در از بین بردن تحریم ها 

به کشور کمک شایان توجهی کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: ضمن 
اینکه ارزش افزوده و مسائلی مانند این، از مواردی هستند که باید به آن 
بپردازیم. اما به نظر من مشکل در قوانین این چنینی و مالیات و غیره 
نیست. باید به مواردی که گفتم برسیم و آنها را اطالق و دیدگاه هایمان را 
عوض کنیم. باید عملکردمان را نسبت به گذشته تغییر دهیم، در آن صورت 
مناطق آزاد یکی از بهترین راه حل هایی است که هر اقتصادی می تواند 
داشته باشد و از آن بهره ببرد ؛ تکنولوژی وارد کند، صادرات انجام دهد ، 
سرمایه گذاری انجام دهد و از مزایای آن هم کل مناطق آزاد و سرزمین 

اصلی بهره مند گردند. 
آزاد را محدود  نداریم که مناطق  اعتقاد  این  به  بنده اصال  افزود:  مرحبا 
کنیم؛ وقتی دیدگاه هایمان را تغییر دهیم ، روش ها، راه حل ها و راهکار ها 
را تغییر دادیم، در آن صورت هر منطقه آزاد جدیدی که ایجاد می کنیم، 
اگر مکان یابی مناسبی از نظر ژئوپلیتیک ، شرایط جایابی، محل استقرارشان 
داشته باشیم می توانیم از مزایایش بهره مند شویم مشروط بر آنکه بتوانیم 
مدیریت شان را براساس رویکرد جدیدی که گفتم انجام دهیم در آن صورت 
منطقه آزاد جدید هم یک فرصت جدید برای اقتصاد کشور هستند و هرگز 

نباید محدودشان کنیم.
وی اظهار داشت: کشورهای با جغرافیا و اقتصاد کوچکتر و شرایط خیلی 
محدودتر از ما، تعداد بیشتری مناطق آزاد دارند و خیلی خوب کار می کنند 

و بهره برداری می کنند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان درخصوص 
سپردن وزارتخانه اقتصاد به خاندوزی که طراح اصالح قانون مناطق آزاد در 
مجلس بود، خاطرنشان کرد: زمانی که ایشان مجلس بودند در مورد مناطق 
آزاد در بحث اصالح قانون با یکدیگر کار می کردیم؛ ایشان دیدگاه خاص 
خودشان را دارند . آقای خاندوزی زمانی قانونگذار بود و حاال هم مجری 
قانون است؛ این پوزیشن ها متفاوت است، اما امیدوارم ایشان در جایگاه 

جدید که هستند نگرش و دید بازی را نسبت به مناطق آزاد ارائه دهند.

 مهرداد گودرزوند چگینی
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی:

لزوم به کارگیری شیوه جدید برای اداره مناطق آزاد
مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی 
نیز در گفت وگویی با نشریه، انتظارات خود را از دولت سیزدهم درخصوص 

مناطق آزاد مطرح کرد. 

وی گفت: یکی از مهم ترین مشکالت درخصوص مناطق آزاد بحث واردات 
است؛ در این سال ها مجلس سعی کرد با اعمال برخی قوانین، موضوع 
واردات بی رویه را محدود کند و مناطق به اهداف اولیه و اصلی خود یعنی 
تولید و صادرات برسند. این یکی از مهم ترین موضوعاتی است که دولت 
آقای رئیسی باید به آن توجه جدی و شرایطی مهیا کند تا این مناطق به 

رویکرد اصلی خود برگردند.
گودرزوند چگینی تاکید کرد: امیدواریم با رویکردی جدید مناطق آزاد ما 
تبدیل به مناطق آزاد واقعی شود صادرات در آن اتفاق بیفتد و شرایط برای 
سرمایه گذاری تسهیل شود. طبیعتا گستردگی صادرات از واردات بی رویه 
جلوگیری می کند. لذا مناطق آزاد نباید محلی برای داللی و رانت بازی باشد، 
بلکه باید به بهبود اقتصادی کشور کمک کند تا سرمایه گذاران دعوت به 
مناطق شوند چه ایرانی ها که خارج از کشور هستند چه ایرانی های داخل 
کشور و چه کسانی که آماده سرمایه گذاری در کشور هستند. همه اینها 
باید همیاری و کمک کنند و روند سرمایه گذاری را تسهیل کنند، اینکه 
مناطق آزاد شکل گرفته بنای آن تقویت اقتصاد بوده است، با این وضعیت 
موجود نه تنها کمکی به اقتصاد ملی نمی کند، بلکه شرایط تسهیل واردات 
در کشور را برای ما بیشتر فراهم خواهد کرد و این برای تولیدکنندگان ما 

خیلی مناسب نیست  .
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی درخصوص مناطق آزاد 
جدید گفت: برای اداره مناطق آزاد جدید از همین ابتدا باید شیوه مدیریتی 
درستی اعمال شود، اگر اینها هم شیوه شان به گونه ای باشد که روش قدیمی 
به کار بگیرند، کمکی به اقتصاد کشور نخواهد شد؛ در واقع تعداد مناطق آزاد 
هر چه بیشتر و متنوع تر باشد، خوب است؛ به شرطی که ماهیت و هویت 
مناطق آزاد به خوبی در جای خوب استقرار پیدا کند و به ماموریت اصلی 
خودشان بپردازند، وگرنه تعداد زیاد مناطق کمکی به اقتصاد ملی ما کمک 

نمی کند.
وی درخصوص حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: 
به نظرم این موضوع خیلی مانع ایجاد نمی کند؛ چون اینگونه نیست که 
اثرش روی تولید باشد، بلکه از خود مصرف کننده این پول دریافت می شود.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی در پایان در رابطه با اصالح 
قانون مناطق آزاد خاطرنشان کرد: این موضوع هنوز در کمیسیون اقتصادی 

مطرح می باشد و به صحن نیامده  است.

 جبارکوچکی نژاد
عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی:

مناطق آزاد؛ پیشران های مهم اقتصادی
اما جبار کوچکی نژاد عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی نیز در 
گفت و گویی با نشریه، تاکید کرد: مناطق آزاد  یکی از پیشران های مهم توسعه 
اقتصادی هستند، یعنی سرمایه گذاران می توانند در حوزه تولید، از تشویقات مربوط 
مناطق آزاد استفاده کنند و سپس کاالها و محصوالت خود را صادر کنند. در 

نتیجه برای رسیدن به این هدف باید مسئوالن بیشتر تالش نمایند.
وی ادامه داد: بحث گردشگری نیز در مناطق آزاد حائز اهمیت است؛ لذا باید 

شرایط و تسهیالت برای توسعه این بحث فراهم شود. 
این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود: یکسری اختیارات ویژه باید به 
مناطق آزاد داده شود، وزیر اقتصاد به عنوان پاسخگوی مطالبات نمایندگان 
در مناطق باید اختیارات بیشتری داشته باشد. متاسفانه این اختیارات محدود 
است و قانونگذار وظیفه پاسخگویی را به وزیر اقتصاد داده است، اما وزیر 

اقتصاد آنچنان مسئولیتی در قبال مناطق آزاد ندارد. 
کوچکی نژاد گفت: موضوع دیگر معافیت مالیات بر ارزش افزوده است که 
در مناطق آزاد حذف شد؛ این مصوبه نیز باید اصالح شود و این معافیت به 
مناطق برگردد؛ چراکه همین مزیت ها و مشوق ها است که سرمایه گذاران 

را به مناطق آزاد می کشاند  .
عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی در پایان درخصوص 
طرح اصالح قانون مناطق نیز اظهار داشت: این طرح در مجلس مطرح شد، 
اما حاال که دولت مستقر شده بهتر است مجلس صبر کند تا دولت در این 

رابطه الیحه بیاورد؛ الیحه دولت کارشناسی تر و قوی تر خواهد بود.

سخن آخر
با عنایت به اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مهم ترین مشکل 
اخیر مناطق آزاد مربوط به بحث اعمال مالیات بر ارزش افزوده بوده است؛ 
قانونی که باعث ایجاد موانعی برای سرمایه گذاران می باشد. این درحالی 
است که مناطق آزاد باید نسبت به مناطق دیگر از امتیازات و ویژگی های 
بیشتری برخوردار باشند. اگر این امتیازها و معافیت ها با مطالعه دوباره به 
مناطق بازگردد و اگر مناطق جمعیتی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی جدا 
شود و مشوق ها را برای مناطق در نظر بگیرند، می توان گفت کمی از 

مشکالت مناطق آزاد کمتر خواهد شد.
طبق گفته نمایندگان مجلس شورای اسالمی، وقتی دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، طبیعتا پاسخگویی 
مناطق به مجلس بهتر می شود، اما این در حالی است که اگر مناطق آزاد و 
دبیرخانه زیرمجموعه شخص ریاست جمهوری باشند، قدرت مانور آنان بیشتر 
می شود؛ چراکه جایگاه باالتری خواهند داشت. اما خب با زیرمجموعه قرار گرفتن 
در وزرات امور اقتصادی و دارایی قدرت مانور کمتر و طبیعتا مشکالت بیشتر 
می شود. در نتیجه این موضوع صرفا از جهت اینکه قدرت پاسخگویی بیشتر 

می گردد، می تواند به عنوان نکته ای مثبت قلمداد شود.
اما نکته دیگر، لزوم تخصیص منابع به مناطق آزاد در دولت سیزدهم است. 
دولت باید منابعی را در اختیار مناطق بگذارد تا زیرساخت ها در این مناطق 
توسعه پیدا کند. اگر بنا باشد که به اتکای کاالی مسافری و عوارض گمرکی 
زیرساخت های تامین شود، اهداف اصلی مناطق تحقق پیدا نمی کند . دولت 
می تواند منابع الزم را از محل تسهیالت بانکی و ارزی فراهم کند تا شرایط 

برای ورود سرمایه گذار بیش از پیش فراهم گردد.
اتهامی درخصوص مناطق آزاد وجود داشته و آن  همیشه یک بحث و 
موضوع واردات است که اگر مدیریت درست صورت بگیرد و زیرساخت ها 
فراهم شود و سیاست ها اصولی باشد، طبیعتا این مناطق امکان و فرصتی 
را برای سرمایه گذاری بیشتر به وجود می آورند و به دنبال آن نیز سرمایه های 

داخلی و خارجی نیز وارد این مناطق می شوند.
براساس گفته نمایندگان مجلس شورای اسالمی، از دولت جدید انتظار 
می رود که با فراهم کردن شرایط ، انتقال کاالی مسافری منطقه آزاد به 
داخل کشور محدود شود؛ همین طور این موضوع که محدوده هایی به 
عنوان منطقه آزاد و ویژه که خالی از جمعیت باشند، تعریف و عملی شود. 
به عبارت دیگر جمعیت در محدوده منطقه آزاد قرار نگیرد و صرفا واحد های 
صنعتی وجود داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد دیگر این نگرانی که مناطق 
آزاد محلی برای واردات کاال هستند، مرتفع می شود. امید است با برآوردن 
از مزایای  بتوانیم  انتظارات مثبت و معقوالنه نمایندگان مجلس،  برخی 
مناطق آزاد قبلی و جدید استفاده کنیم و این مزیت ها به سرزمین اصلی 

نیز تسری پیدا کند.



سیزدهم،  دولت  اقدامات  ضروری ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
اقتصادی کردن مشوق های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. 
آن  از  مهم تر  و  شغلی  فرصت های  ایجاد  و  کارآفرینی  مسئله 
توسعه اقتصاد تولیدمحور موجب حرکت به سوی توسعه و رشد 
اقتصادی در مناطق آزاد و به دنبال آن سرزمین اصلی می شود. 
اما واقعیت آن است که در سال های اخیر نه تنها این مشوق ها 
سرمایه گذاران  به  فشار  و  محدودیت  بلکه  نبوده،  ملموس 
جایگزین آن شده و در نتیجه شرایط تولید و توسعه اقتصادی 

برای این مناطق سخت شده است. 
فراهم  و  صادرات  و  تولید  محور  بر  اقتصادی  هدفگذاری  اما 
کردن شرایط و بستر الزم برای سرمایه گذاری در شرایط کنونی 
که شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، می تواند یکی از راهکارهای 
برون رفت از وضعیت سخت تحریم اقتصادی در کشور باشد. اما 
این موضوع فقط کافی نیست! نکته مهم آن است که این مسئله 
بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد محقق نمی شود. واقعیت 
شورایعالی  دبیرخانه  گرفتن  قرار  زیرمجموعه  با  که  است  آن 
مناطق آزاد در وزارت اقتصاد، استقالل دبیرخانه کاسته شد و 
پای  و  دست  متناقض  گاها  مصوبه های  و  آیین نامه ها  اعمال 
دبیرخانه را بست و به تبع آن سرمایه گذاران تحت فشار قرار 
این خطری مهم  و  آزاد کاسته شد  تولید در مناطق  و  گرفتند 
برای مناطق آزاد است که زمانی با ایجاد مزیت ها و مشوق ها 
و بدون بروکراسی اداری تاسیس شد تا تولید و صادرات در آن 

توسعه یابد و زمینه رشد اقتصادی کشور فراهم شود.
لوایحی  ارائه  و  برنامه ریزی  با  می تواند  سیزدهم  دولت  بی تردید 
مناسب به مجلس شورای اسالمی، این مشوق ها و استقالل را به 
مناطق آزاد برگرداند. مضاف بر آن می توان در جهت تعامل سازنده 
و تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه یکی از راهکارهای 
برون رفت از تحریم را به واسطه ایجاد حلقه های تولیدی صادراتی و 

ترانزیتی با همسایگان با محوریت مناطق آزاد شکل داد. 
همچنین، با افزایش تعداد مناطق آزاد این فرصت در اختیار دولت 
استراتژیک  به موقعیت   توجه  با  قرار گرفته است که  سیزدهم 
ایران در منطقه به واسطه تعدد همسایگان، به هم افزایی بیشتر 
همکاری  جاذبه های  تا  آورد  روی  کشور  برون  آزاد  مناطق  با 

مشترک بیش از گذشته ملموس و پررنگ شود.
حذف  و  مزیت ها  افزایش  کنار  در  مرزی  امنیت  ایجاد  مسلما 
بروکراسی های اداری و قوانین مدون و قابل اجرا می تواند مناطق 
آزاد را در مسیر رسیدن به تولید و صادرات را هوشیار کند تا نتیجه و 

بازخورد اقتصادی آن را در کل کشور احساس کرد. 
در گزارش پیش روی، با کارشناسان اقتصادی و حوزه مناطق 
و  کردیم  گفت و گو  مناطق  این  عملکرد  درخصوص  آزاد، 
انتظاراتشان را از دولت سیزدهم شنیدیم که در ادامه می خوانید.

هادی حق شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
لزوم فراهم کردن زیرساخت ها و مشوق های 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد
هادی حق شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت و گویی با 
نشریه، به ارزیابی عملکرد مناطق آزاد از بدو تاسیس پرداخت و 
انتظارات خود را از دولت سیزدهم درخصوص این مناطق مطرح 
کرد و گفت: طبیعتا ما بایستی به یک سوال اساسی پاسخ دهیم و 
آن اینکه فلسفه ایجاد مناطق آزاد در دنیا و در ایران چه بوده است؟ 
طبیعتا ما وقتی درباره دنیا حرف می زنیم اطالعاتمان کامل نیست 
و شاید نتوانیم ارزیابی درستی داشته باشیم؛ اما می توانیم درباره 
کشور خودمان از سال72 که مناطق آزاد در ایران شکل گرفت یک 
ارزیابی دقیقی ارائه دهیم. مبنای ایجاد مناطق آزاد در ایران این بوده 
که ایران نیروی انسانی ارزان قیمت دارد و هم انرژی ارزان قیمت و 
هم مواد اولیه! آنچه ایران ندارد تکنولوژی های جدید است که اگر 
تکنولوژی جدید بیاید و با منابع انسانی و مواد اولیه ترکیب شود، 
آن موقع می تواند محصولی تولید کند که اوال باکیفیت باشد، ثانیا 

نیازهای داخل کشور را تامین کند، ثالثا اینکه محل صادرات باشد.
وی ادامه داد: این موضوعات فلسفه ایجاد منطقه آزاد بود؛ البته 
اقتصادی مان  بنگاه های  غالب  اصلی  در سرزمین  آن،  کنار  در 
قانون  همچون  شدند،  اداری  نظام های  با  مشکالتی  دچار 
و  فضای کسب  حتی  و  مجوزها  اخذ  و  بیمه ها  قانون  مالیات، 

کار یا دوئینگ بیزینس.
این کارشناس ادامه داد: رتبه ایران در فضای کسب و کار سه 
رقمی است، به این دلیل که وقتی می خواهند مجوز یک کسب 
و کار جدید و موافقت اصولی مواد اولیه و خط تولید وارد کنند، 
فرآیند طوالنی و پیچیده ای باید طی شود، مثال قوانین گمرکی 
و قانون منع ساخت داخلی و کال بروکراسی عجیب غریبی که 
در سرزمین اصلی وجود دارد باعث می شود تا کسی که بخواهد 
و  وزارتخانه ها  به  ماه ها  باید  کند  ایجاد  جدیدی  کار  و  کسب 
دستگاه های مختلف مراجعه کند، اگر هم مجوز بگیرد در اول 
راه است. برای آنکه کار تولید شود، داستان دیگری وجود دارد. 
فلسفه منطقه آزاد این بود که مشکالتی را که در سرزمین اصلی 
اینگونه  آزاد  منطقه  در  داریم،  تکنولوژی  واردات  و  قوانین  با 
نداشته باشیم؛ به عبارت دیگر منطقه آزاد قرار بود محل تولید 
شود که محصول هم برای سرزمین اصلی باشد و هم صادرات! 
برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد باید زیرساخت ها فراهم شود. این 
زیرساخت ها از آب و برق و گاز گرفته تا راه و فرودگاه و هتل 
و حتی ساختار خود مناطق آزاد که باید فراهم می شد تا شرایط 
و بستر تولید فراهم شود. اما از سال72 تا امروز مناطق آزاد در 
واقع مشغول ساخت و ساز زیرساخت هایشان شدند. این مناطق 
مشغول تولید شدند قبل از اینکه زیرساخت شان را فراهم کنند؛ 

لذا باالجبار سراغ فروش زمین رفتند یا سراغ واردات کاالهایی 
منبعی درآمدی  بگیرند که  بتوانند عوارض و حقوق  آن  از  که 
برای زیرساخت ها باشد. وقتی دولت برای زیرساخت مناطق آزاد 
سرمایه گذاری نمی کند، طبیعتا مناطق آزاد خودشان باید چنین 
دربیاورند،  پول  آنکه  جای  به  آزاد  مناطق  دهند .  انجام  کاری 
برخی از آنها اقدام به واردات کاالهای مصرفی یا پوشاک و... 
کردند که این موضوع منجر به این شد صف مخالفین مناطق 
آزاد افزایش پیدا کند و منتقدین و مخالفین بگویند که مناطق 

آزاد محل واردات کاالست نه محل صادرات کاال!
حق شناس افزود: سوال اساسی این است که دولت ها چه چیزی 
آزاد  از مناطق  را  انتظارات  این  امروز  آزاد دادند که  به مناطق 
تکمیل  آزاد  مناطق  برای  را  زیرساخت ها  دولت ها  آیا  دارند؟ 
کردند که امروز انتظار دارند آنجا صرفا صادرات انجام بگیرد؟ 
و  داریم  آزاد  مناطق  در  ما  است  که  اساسی  موضوعات  اینها 
بنابراین به نظر می رسد که دولت جدید باید نگاه مثبت نسبت 
به مناطق آزاد داشته باشد. ضمن اینکه یک شناخت از وضع 
موجود داشته باشد و یک شناخت از فلسفه ایجاد مناطق آزاد. 
اما یکی از نکات کلیدی این است که از مناطق آزاد چه انتظاری 
قرار  چیزی  چه  دولت  همین  و  قبلی  دولت های  و  دارد  وجود 
است به مناطق آزاد بدهد تا آن اهداف تحقق پیدا کند ؟ اینها 
نکات اساسی و مبنایی است که ما بایستی به مناطق آزاد داشته 
باشیم؛ اما یادمان باشد مناطق آزاد می تواند مکانی برای تمرین 
در  را  برخی کارها  نتوانیم  ما  است  باشد. ممکن  توسعه کشور 
داخل کشور به لحاظ زیرساختی و توسعه ای انجام دهیم، مثال 
خورشیدی  پنل های  بحث  مثال  یا  هوشمند  شهر  یک  ایجاد 
مطرح است که در غالب نقاط کشور در حال برنامه ریزی است. 
مناطق آزاد می تواند در این خصوص سرمایه گذاری انجام دهند 

و یا مسائلی از این دست که بتوان اجرایی کرد.
وی اظهار داشت: مناطق آزاد جدید طبیعتا فرصت بی نظیری است، 
از این منظر که می توانند تجربه هشت منطقه آزاد قبلی را استفاده 
کنند؛ باالخره چرخ را که نباید دوباره اختراع کرد؛ هشت منطقه آزاد 
قبلی قوانین مربوط به امور بانکی، گمرکی و پذیرش گردشگران 
را تبیین کردند. سال72 مناطق آزاد از لحاظ قانون دچار مشکل 
جدی بودند، ولی امروز آنها با تالش  و پیگیری هایشان به لحاظ 
مناطق  لذا  هستند؛  کمتری  مشکل  دچار  قوانینی  یا  نرم افزاری 
آزاد جدید می توانند از تجربه آنها استفاده کنند و به قوانین جدید 
با شرایط خود تطبیق یابند و در کنار آن از تجربه سایر مناطق 
برای جذب سرمایه گذار استفاده کنند. مناطق آزاد باالخره سرمایه 
گذار جذب کردند، ممکن است مطابق با انتظارها نبوده باشد، ولی 
سرمایه گذاران متعدد وجود دارد که مناطق آزاد جدید می توانند از 

تجربیات آنها استفاده کنند.
این کارشناس حوزه مناطق آزاد درخصوص همگرایی منطقه ای 
گفت: یک فرصت تاریخی نصیب ما شده و آن الحاق ایران به 
بلوک  یک  به  فقط  انقالب  از  قبل  ما  است.  اوراسیا  کشورهای 
اقتصادی ملحق شده بودیم که اکو بود؛ بعد از آن به اوراسیا ملحق 
به  می توانیم  را  بود  حدود 360قلم  که  ایرانی  کاالهای  گشتیم. 
اوراسیا صادر کنیم که عمدتا محصوالت کشاورزی هستند. روسیه، 
قزاقستان، ترکیه و همه کشورها شدیدا به محصوالت کشاورزی 
ما نیاز دارند. ما در محصوالت سرباغی مثل سیب و پرتقال جز 
ده، پانزده کشور اول هستیم؛ اما اینکه چرا نتوانستیم صادر کنیم به 
دلیل آن است که بسته بندی، توزیع و حمل و نقل مناسب نداریم. 
مسلما مناطق آزاد می توانند روی این موضوع کار کنند. الحاق ایران 
به کشورهای اوراسیا به راحتی می تواند یک مزیت نسبی باشد، اگر 
خودمان نمی توانیم این تکنولوژی را برای بسته بندی بیاوریم، در 

مناطق آزاد می شود چنین کاری انجام داد.
حق شناس ادامه داد: نکته دیگر بحث کریدورهای شمال- جنوب و 
غرب- شرق است؛ ما بیش از دو دهه است که راجع به این موضوع 
حرف می زنیم، اما امروز دو منطقه آزاد در شمال داریم، اینچه برون 
در گلستان و انزلی در گیالن، هر دوی این مناطق به دریای خزر 
وصل هستند؛ در جنوب چابهار را داریم و مناطق آزاد کیش و قشم 
که می تواند کانتینرهای کشورهای آسیای میانه از دبی یا سایر بنادر 
خلیج فارس به مناطق آزاد ما بیایند و به شمال کشور منتقل شوند 

خصوصا اینچه برون که به ریل وصل است.
به  سنگ  ذغال  قزاقستان  از  گذشته،  روزهای  طی  افزود:  وی 
اینچه برون آمد و از اینجا به اصفهان رفت؛ لذا این امکانات زیرساختی 
برای این کارها وجود دارد؛ مناطق آزاد بایستی این را عملیاتی کنند. 

معموال ما شرکت های حمل و نقل داریم، این حمل و نقل می تواند 
دریایی، زمینی ، هوایی و ریلی باشد، اما گروهی دیگر هستند بنام 
مدل های  می توانند  تسبیح  نخ  یک  مثل  فورواردرها  فورواردرها! 
این فورواردرها  نمایند؛ نقش  را بهم وصل  نقل  مختلف حمل و 
در ایران کم رنگ است، اگر به اینها میدان داده شود می توانند از 
زیرساخت های موجود و مدل های مختلف حمل و نقل برای ترانزیت 

کاال در غالب شمال-جنوب یا غرب- شرق استفاده کنند.
این کارشناس حوزه مناطق آزاد در پایان درخصوص اصالح قوانین 
مناطق آزاد خاطرنشان کرد: ما به اندازه کافی قوانین در داخل کشور 
داریم، تصور من این است که مجلس هم حداکثر همکاری را با مصوبات 
قانونی انجام داده است؛ آنچه که برای مجلس ابهام دارد این است که 
چرا علی رغم اینکه تسهیالتی ارائه شده، اما مناطق آزاد به اهدافشان 
نرسیدند و مناطق به جای صادرات، محل واردات شده اند؟ وقتی چنین 
اتفاقی نیفتاده، دولت باید یک کار اساسی انجام دهد؛ مدیرانی در مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی به کار بگیرد که بتوانند با توجه به قوانین موجود، 
یعنی دو موضوع نرم افزاری و سخت افزاری و با شناخت از اقتصاد ایران 

و اقتصاد منطقه بتوانند این کار اساسی را انجام دهند.

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی و مسائل مناطق آزاد:
 انتظارات از مناطق آزاد هیچ وقت

 روی کاغذ نیامده است
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و مسائل مناطق آزاد نیز در 
گفت وگویی با نشریه، به ارزیابی عملکرد مناطق آزاد پرداخت و 

انتظارات خود را از دولت سیزدهم مطرح کرد. 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  گفت:  وی 
مدتی است که زیرنظر وزیر اقتصاد قرار گرفتند، بعد از آن این 
مناطق ویژگی های اصلی خود را از دست دادند. درست است 
که شرایط اقتصادی حکم می کرد خیلی مسائل به همه کشور 
مالیات ها ،  واردات،  ارز،  جابه جایی  بحث  مثل  کند،  پیدا  تسری 
مالیات  وضع  سفارش،  ثبت  بحث  آف شور،  بانک های  تاسیس 
و... اما اگر به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بپردازیم نکاتی 
درمی آید که ویژگی مناطق آزاد و مزیت های آن را کاهش داده 
است. این موضوع هم بحث سرمایه گذار جدید را زیرسوال برد و 
هم سرمایه گذار موجود و انگیزه کار، تولید و تجارت را کم کرد.
یکسال  در  حداقل  فرصتی  گفت  بشود  شاید  افزود:  بغزیان 
ببرند  آزاد تشریف  با معاونین خود به مناطق  تا وزیر  اخیر بود 
و درد دل ها را گوش کنند و اگر موردی است، قوانین را اصالح 
گوشه ای  آزاد  مناطق  اکنون  نیفتاد.  هم  اتفاق  این  اما  کنند؛ 
فرق  است  ممکن  جاها  بعضی  البته  است،  اصلی  سرزمین  از 
اداره  مناطق عمال همچون یک شهر معمولی  اکثر  ولی  کند، 
می شوند. ممنوعیت واردات خودرو هم چهره برخی مناطق را 
خدشه دار  می شود،  تاکید  آن  در  گردشگری  بحث  کیش  مثل 

کرده و در حال حاضر مشکل حمل و نقل وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی و مسائل مناطق آزاد درخصوص مناطق 
آزاد جدید گفت: انتظاراتی که از مناطق آزاد داشتند، هیچ وقت روی 
کاغذ نیامده است؛ صرفا مدام می گویند انتظارات مان برآورده نشده 
است، اما این انتظارات در بحث تولید بوده، یا ترانزیت و یا لجستیک 
و...؟ من نوشته ای ندیدیم که طبق آن منطقه آزادی بگوید که ما در 
آخر سال قرار است با این شاخص ها ارزیابی شویم تا بعد از آن در 

ارزیابی اعالم کنند که فالن منطقه کم کار بوده است.
اگر  است،  آزاد جدید هم همین  مناطق  ایجاد  در  داد:  ادامه  وی 
مناطق آزاد قبلی موفق نبودند دلیلش باید بیان شود؛ چراکه اگر 
نگاه کنیم می بینیم که بهترین مکان ها را در ابتدا شناسایی کردیم. 
حاال ممکن است گوشه و کناری پیدا شود و بگوییم اینجا منطقه 
آزاد یا ویژه اقتصادی باشد، اما وقتی می گوییم منطقه ویژه می تواند 
داخل کشور باشد، یعنی اطرافش شهرستان های دیگر باشد و در 
آن منطقه امکاناتی مثل زمین مجانی، برق و امکانات زیرساختی 
ارائه دهند. اما وقتی می گوییم مناطق آزاد تجاری-صنعتی یعنی 
وجود  همسایه  کشورهای  با  مرزی  زمینی،  دریایی،  ارتباط  باید 
داشته باشد که آنجا بتوان قوانین مالیاتی و گمرکی را به گونه ای 
طراحی کرد که به تولید و اشتغال بینجامد. صرفا این نباشد که 
یک مکانی برای واردات ماشین های لوکس و نمایشگاه ماشین 
باشد یا بازارهایی باشد که اجناس فیک در آن فروخته شود و در 
نهایت اسمش را منطقه گردشگری یا تجاری بگذاریم. مکان هایی 
که اکنون شناسایی می شوند، ویژگی قبلی را ندارد؛ پس بنابراین باید 
مشکل را پیدا کنیم که چرا آن منطقه آزاد را دولت مدعی است که 

انتظاراتش را برآورده نکرده است. 
بغزیان اظهار کرد: مورد دیگر تغییرات مدیریتی شدیدی است که در 
مناطق آزاد وجود دارد. جابه جایی های سیاسی زیاد است و انتخاب ها 
عوض  دائم  معاونین  و  رئیس  و  هستند  تغییر  دستخوش  مدام 
می شوند؛ درواقع تا شناخت حاصل می شود، دوباره تغییرات صورت 
می گیرد. لذا ثبات مدیریتی وجود ندارد. منطقه آزاد هر دوره ای به 

صورت سلیقه ای اداره شد و کل مسیر تغییر کرد.
این کارشناس اقتصادی و مسائل مناطق آزاد ادامه داد: نیازی به 
مناطق آزاد جدید نبود، مگر اینکه حالت منطقه ویژه باشد که برای 
تولید داخل تالش کنند؛ ولی مناطق آزاد بحث صادرات و سکوی 
صادراتی را باز می کنند، همانگونه که کشورهای اروپایی منطقه آزاد 
دارند، ولی در کشورهای دیگر مناطق آزاد واقعی است نه آنکه هر 
اتفاقی برای کشور می افتد به منطقه آزاد تسری پیدا کند و در نهایت 
در منطقه آزاد مزیت ها برداشته شود و به چنین روزی دچار گردند!

آزاد  مناطق  به  گاها  که  متناقض  آیین نامه های  درخصوص  وی 
روانه می شود، اذعان نمود: گاها بخشنامه های خالف قانون مناطق 
آزاد به مناطق آزاد ابالغ می شد، اما ابتدا به دبیرخانه این ابالغیه ها 
ارسال می شود و بعد به مناطق آزاد کل کشور ارسال می گردد بدون 
اینکه بدانند این تاثیر منفی است یا نه این آیین نامه ها اجرایی می 
شود و بعد هم در نهایت عده ای از بازاریان، اصناف، تجار و بخش 
گردشگری جمع می شوند و می گویند که این آیین نامه فالن لطمه 
را به ما زده است. مثال خارجی ها می توانند به مناطق آزاد بدون ویزا 
وارد شوند، ولی وقتی وارد می شوند بدتر از شرایط ویزایی معطل 
می مانند، این باعث می شود مزیت از بین برود؛ این موضوع درحالی 
است که مناطق آزاد از حالت بروکراسی که وقت را تلف می کند، 
باید به دور باشد. کاهش زمان برای سرمایه گذاران و زودتر رساندن 
به مرحله تولید بسیار مهم است. باید تاکید داشت که واردات مواد 
اولیه و بحث صادرات کاالهای ساخته شده نیز مدنظر بوده که جایی 

به نام منطقه آزاد تجاری-صنعتی و منطقه ویژه ایجاد شده است.
کشورهایی  گفت:  منطقه ای  همکاری های  درخصوص  بغزیان 
که در اطراف ما هستند به صورت منطقه ای برخورد می کنند، 
یعنی منافع داخل منطقه می ماند و در عین حال اگر نیازهایی 
کاالهای  و  اولیه  مواد  از  کنند،  برطرف  همدیگر  برای  دارند، 

ساخته شده گرفته تا  بحث نیروی کار و تکنولوژی و ...
پایان  در  آزاد  مناطق  مسائل  و  اقتصادی  کارشناس  این 
نیز  دیگر  منطقه  با  می تواند  هم  منطقه  خود  کرد:  خاطرنشان 
با کشورهای  یا  آسیای دور  با  اگر  باشد، مثال  همکاری داشته 
منطقه  با  منطقه  موقع  آن  کنیم،  معامله  بخواهیم  آسیا  شرق 
مذاکره صورت می دهد و اگر تبعیضی است، برطرف می شود.  
در واقع مثل سرزمین واحد برخورد می شود. البته در این زمینه 
مثالی ندارم که بگویم موفق بودیم، تنها اکو بوده؛ ولی واقعیت 

آن است که دستاوردهای آن در مباحث سیاسی گم شد.

سخن پایانی
از  که  می شوند  محسوب  محدوده ای  دنیا  کل  در  آزاد  مناطق 
شمول برخی مقررات سرزمین اصلی خارج هستند؛ مضاف بر 
آن برخی مزایای نظیر معافیت های مالیاتی ، عدم ثبت سفارش ، 
بروکراسی  از همه عدم وجود  متنوع و مهم تر  بخشودگی های 
می تواند  و صادرات  واردات  فرآیند  تسریع  و  سهولت  و  اداری 

زمینه الزم را برای توسعه اقتصادی فراهم کنند. 
ایجاد مناطق آزاد در ایران نیز می تواند مزیتی بزرگ محسوب شود؛ 
چراکه می تواند فرصت های اشتغال و جذب سرمایه های خارجی 
و گسترش صادرات را در نهایت فراهم کند . اما در این موضوع 
رهایی از قوانین دست و پاگیر موضوعی حائز اهمیت است؛ چراکه 
سرمایه گذاران به دور از این بروکراسی ها و با اعمال مشوق ها و 
مزیت ها به مناطق آزاد می آیند و طبعا این شرایط است که زمینه را 

برای حضور فعاالن اقتصادی مهیا می کند.
درخصوص  متناقضی  سیاست های  اخیر  سال های  طی  اما 
با مشکالت  مناطق آزاد وجود داشت تا حدی که این مناطق 
بزرگی مواجه شدند و سرمایه گذاران نیز دلسرد از فعالیت و گاها 

مجبور به طرد منطقه آزاد شدند.
به  او  از  انتظارات  و  است  آمده  کار  دولت سیزدهم روی  حاال 
انتظار،  است؛ مهم ترین  توجه  قابل  زیاد هم  واسطه مشکالت 
پذیرفتن و نگاه مثبت به مناطق آزاد است. دومین نکته مهم، 
مالیاتی،  معافیت های  اعمال  پاگیر،  و  دست  قوانین  از  رهایی 
حذف  نکته  سومین  است.  سفارش  ثبت  عدم  و  گمرکی 
سیاست های یک بام و دوهوا درخصوص مناطق آزاد و اعمال 
قانون کامل و درست چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ طبیعتا 
حرکت مناطق در چارچوب قانونی خود و دوری از آیین نامه های 
متناقض، موجب سردرگمی مناطق و فعالین اقتصادی نمی شود.

اما موضوع دیگر، دادن استقالل و اختیارات کافی به دبیرخانه 
این موضوع خود  زیر سایه  در  تا  است  آزاد  مناطق  شورایعالی 
دبیرخانه دست و پای سرمایه گذاران را برای فعالیت باز گذارد و 

زمینه و بستر الزم فراهم شود.
از دولت سیزدهم انتظار می رود که هر مانعی که به ضرر مناطق 
آزاد است را از سر راه بردارد، اگر الزم است لوایحی به مجلس 
ارائه دهد و به صورت مداوم تاکید بر حفظ منافع و حمایت از 
است  رویه  این  اعمال  از  بعد  باشد.  داشته  آزاد  مناطق  مزایای 
که می توان از این مناطق برای رشد تولید و توسعه اقتصادی 
انتظارات به وجود آید. مضاف بر آن فراهم کردن زیرساخت نیز 
نکته حائز اهمیتی است که دولت می بایست به طرقی این منابع 
را تامین کند تا شرایط برای سرمایه گذاری و فعالیت فراهم شود.

آزاد  مناطق  قانونی  برآوردن حق  با  دولت سیزدهم  است  امید 
آزاد  مناطق  برگشت  موجب  مجرب،  کارشناسان  از  استفاده  و 
به ریل اصلی شان شود و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور در 

شرایط تحریم فراهم گردد.

از تاکید بر مزایــا و مشوق ها تا حفظ 
چارچوب های قانونی مناطق آزاد

تصریح کارشناسان بر لزوم حمایت دولت سیزدهم از مناطق آزاد کشور:
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

وفاق و همدلی، سبب ساز تبدیل جزیره قشم 
به مقصد جدی گردشگری کشور و جهان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از پروژه های نفتی عنوان شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از پروژه های حوزه نفت و انرژی جزیره تاکید کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
منطقه،  این  انرژی  و  نفت  حوزه  پروژه های  از  بازدید  در 
ارزآوری و توسعه صادرات  از ظرفیت  بر ضرورت استفاده 

فرآورده های نفتی تاکید کرد.
از  جمعی  همراه  به  که  بازدیدها  این  در  درویش پور  علی 
گمرک  اداره  رئیس  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران 
شهرستان قشم انجام شد، همراهی و همکاری جوامع محلی 

را یکی از عوامل موفقیت پروژه های اقتصادی دانست.
وی در بازدید از پروژه پایانه ذخیره سازی نفت و فرآورده های 

نفتی دیرستان اظهار کرد: امروز اگر به دنبال توسعه و رونق 
کار  و  کسب  و  تولید  موانع  باید  هستیم،  قشم  جزیره  در 
برطرف شود و شرایط برای فعالیت اقتصادی کارآفرینان و 

حضور سرمایه گذاران بهبود پیدا نماید.
ادامه داد: حوزه نفت  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
و  است  اصلی جزیره قشم  از ظرفیت های  یکی  انرژی  و 
می توان با برنامه ریزی دقیق و صحیح از این ظرفیت جهت 

رفع نیازهای منطقه و کشور و ارزآوری بهره برد.
درویش پور با تاکید بر اینکه اولویت اشتغال در پروژه های 
اقتصادی قشم باید نیروهای بومی جزیره قشم باشد، افزود: 
همراهی و مشارکت جامعه محلی در پروژه های اقتصادی 

می تواند زمینه ساز موفقیت آنها باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم با تمام 
توان خود از فعالیت سرمایه گذاران حوزه های نفت، پتروشیمی 

و انرژی در این جزیره حمایت می کند.
الزم به ذکر است، پایانه صادراتی نفت دیرستان با هدف 
با ظرفیت 6میلیون و  میعانات گازی  و  نفت  ذخیره سازی 
500هزار بشکه، با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته 
6مخزن  شامل  نخست  فاز  در  پایانه  این  است.  شده 
و  است  بشکه  به ظرفیت 540هزار  هر یک  ذخیره سازی 
در فاز دوم، ظرفیت نگهداری نفت خام و میعانات گازی 

را به میزان 3.24میلیون بشکه به وسیله ساخت و راه اندازی 
ظرفیت  به  5مخزن  شامل  دیگر  ذخیره سازی  7مخزن 
را  به ظرفیت 270هزار بشکه  540هزار بشکه و 2مخزن 

دارا است.
بازدید  در  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به شرکت سوخت رسانی  متعلق  بانکرینگ سلخ  پروژه  از 
ستاره قشم گفت: حوزه بانکرینگ یکی از بخش های مهم 
ارزآوری باالیی  بر اشتغال زایی،  اقتصادی است که عالوه 

برای کشور به همراه خواهد داشت.
به گفته درویش پور، توجه به صادرات، یکی از اولویت های 
سازمان منطقه آزاد قشم است و باید با سرعت بیشتر شرایط 

برای توسعه آن فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری و همدلی تمامی بخش ها 
و بدون بهانه تراشی باید به حل موانع و مشکالت موجود 
پرداخت و برای پیشرفت و توسعه متوازن و پایدار منطقه 

تالش کرد.
آزاد قشم همچنین توجه ویژه  مدیرعامل سازمان منطقه 
اولویت های این  از  به صادرات فرآورده های نفتی را یکی 
و  هم افزایی  با  باید  نمود:  تصریح  و  کرد  اعالم  سازمان 
همراهی سایر بخش ها، زمینه توسعه صادرات فرآورده های 

نفتی در جزیره قشم فراهم گردد.

یادآور می شود، پروژه بانکرینگ سوخت رسانی به کشتی ها 
در بندر سلخ قشم، در دو بخش ساحلی و فراساحلی با هدف 
ایجاد زیرساخت های الزم برای بارگیری و تخلیه سوخت و 
مشتقات نفتی و تامین ترابری دریایی پیش بینی و به انجام 
رسیده و با احداث اسکله و موج شکن در مجاورت سایت 
خشکی و مخازن و در جهت تکمیل مسیر انتقال سوخت و 

پهلوگیری ایمن شناورها احداث گردیده است.
درویش پور و هیات همراه در آخرین مقصد بازدیدهای خود، 
از فاز دوم  انرژی جزیره قشم،  از پروژه های حوزه نفت و 

اسکله 70تنی حرای قشم دیدن کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
این بازدید بر ضرورت تسریع فرآیند اجرا و رفع موانع این 

پروژه تاکید نمود.
از  یکی  عنوان  به  قشم  حرا  نفتی  اسکله  است،  گفتنی 
بزرگ ترین اسکله های نفتی در جنوب کشور، ظرفیت تخلیه 
و بارگیری 14میلیون و 500هزار ُتن فرآورده های نفتی را دارا 
است و با اجرای فاز دوم آن امکان پهلوگیری کشتی های 
شد.  خواهد  مهیا  نیز  اسکله  این  در  تنی  80هزار  نفتی 
راه اندازی این اسکله، ضمن پشتیبانی از روند رو به رشد تولید 
در قشم، در تامین نیازهای صنعت نفت، گاز و انرژی منطقه و 
گردش چرخ های صنایع تولیدی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در ادامه بازدیدهای میدانی خود از طرح ها و پروژه های 
و  نفت  حوزه  فعال  مجموعه  سه  از  منطقه؛  اقتصادی 

انرژی جزیره قشم بازدید به عمل آورد.
علی درویش پور در این بازدیدها که جمعی از مدیران این 
سازمان  آمادگی  بر  می کردند،  همراهی  را  وی  سازمان، 

منطقه آزاد قشم در جهت توسعه فعالیت ها و ایجاد رونق 
اقتصادی تاکید کرد.

منطقه  ایران  قاره  فالت  نفت  شرکت  از  بازدید  در  وی 
حوزه  داشت:  اظهار  گورزین(  )پاالیشگاه  قشم  عملیاتی 
نفت و گاز و به طور کل انرژی دارای اهمیت باالیی است 
و با توسعه صادرات در این حوزه می توان به ارزآوری و 

رونق اقتصاد کشور کمک نمود.
اهمیت  بر  تاکید  با  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
طرح های  در  بومی  نیروهای  برای  پایدار  اشتغال  ایجاد 
فعال  حضور  کرد:  اذعان  قشم،  جزیره  اقتصادی  بزرگ 
لحاظ  از  محلی  جامعه  و  بومی  نیروهای  اشتغال  و 
و  طرح ها  در  مشارکت  مردم،  ماندگاری  شرایط  امکان 
جزیره  ساکنان  کیفیت  افزایش  و  اقتصادی  فعالیت های 

بسیار مهم است.
سایر  همکاری  و  هدفگذاری  با  داد:  ادامه  درویش پور 

تخصصی  آموزش های  اجرای  جهت  مرتبط  بخش های 
و تربیت نیروهای متخصص بومی، امکان اشتغال آفرینی 

بیشتری برای ساکنان جزیره فراهم می شود.
وی تصریح کرد: با برنامه ریزی دقیق باید برای جبران 
مانند  انرژی  و  نفت  حوزه  در  عقب ماندگی ها  برخی 
تالش  نفتی  فرآورده های  صادرات  توسعه  و  بانکرینگ 

کرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم همچنین در 
بهین  پارس  نفت سنگین مجموعه  پاالیشگاه  از  بازدید 
با هدف  افزوده  ارزش  ایجاد  کرد:  اظهار  قشم،  پاالیش 
توسعه صادرات فرآورده های نفتی، می تواند نفع اقتصادی 

خوبی برای جزیره و کشور داشته باشد.
برنامه ای  تدوین  و  تهیه  اینکه  بیان  با  درویش پور 
مشخص از دورنمای صنعت نفت و گاز در جزیره قشم 
یک ضرورت انکار ناپذیر است، تاکید کرد: باید با پرهیز از 

تصمیمات جزیره ای و ایجاد هماهنگی میان بخش های 
و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  آینده صنایع  راه  نقشه  مختلف، 

انرژی قشم آماده شود.
می توان  همدلی  و  هم افزایی  با  افزود:  ادامه  در  وی 
متوازن و  توسعه  ایجاد  با هدف  را  فعالیت های مختلفی 

اشتغال پایدار در جزیره قشم اجرا کرد.
خود،  بازدیدهای  مقصد  آخرین  در  درویش پور همچنین 
با  گفت:  مولد،  قشم  نیروگاه  مجموعه  در  حضور  با 
برنامه ریزی دقیق می توان از ظرفیت آب شیرین کن این 
جزیره  در  مختلف  مصارف  در  استفاده  جهت  مجموعه، 

قشم بهره مند گردید.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  است،  گفتنی 
منطقه آزاد قشم در جریان این بازدیدها، برای رفع موانع 
و اقدام جهت تسریع و تسهیل تولید، دستورات ویژه ای 

را صادر کرد.

جلب مشارکت و استفاده از ابتکارات مردم در حل مشکالت شهرک های قشمجلب مشارکت و استفاده از ابتکارات مردم در حل مشکالت شهرک های قشم

اهتمام در جهت توسعه صادرات فرآورده های نفتی و کسب درآمدهای ارزی در قشماهتمام در جهت توسعه صادرات فرآورده های نفتی و کسب درآمدهای ارزی در قشم

ایجاد ارزش افزوده با هدف توسعه صادرات فرآورده های نفتی در جزیره قشمایجاد ارزش افزوده با هدف توسعه صادرات فرآورده های نفتی در جزیره قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: توسعه رشته های مورد نیاز صنایع مختلف ازجمله 
صنایع دریامحور، شیالت و آبزیان و صنعت گردشگری 
در راستای ایجاد توسعه متوازن در جزیره قشم، زمینه ساز 

همکاری بیشتر با دانشگاه آزاد واحد قشم خواهد بود.
علی درویش پور در دیدار با رئیس و هیات رئیسه دانشگاه 
از  استفاده  و  اقتصادی  رونق  کرد:  اظهار  قشم  واحد  آزاد 
افزایش  نیازمند  منطقه،  در  موجود  کم نظیر  ظرفیت های 

آموزش های تخصصی در حوزه های موردنیاز منطقه است.
در طی چهار دهه  اسالمی  آزاد  دانشگاه  داد:  ادامه  وی 
فعالیت خود نقشی بی بدیل در ارتقای آموزش و فرهنگ 
کشور داشته و سازمان منطقه آزاد قشم در طرح های پیش 
روی خود اقدامات الزم جهت همکاری و بهره مندی از 

پتانسیل های واحد قشم را صورت خواهد داد.
و  دریایی  دریامحور، گردشگری  اقتصاد  افزود:  درویش پور 
موضوعاتی از این قبیل در کشور ما سال هاست که کمتر 
مورد توجه قرار گرفته اند و انتظار داریم با مشارکت دانشگاه 

آزاد واحد قشم بتوانیم چشم اندازها را ترسیم نماییم.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
توجه  با  گردشگری  صنعت  حوزه  در  قشم ؛  آزاد  منطقه 
یک  با  باید  قشم  در  موجود  کم نظیر  ظرفیت های  به 
هدفگذاری دقیق و متناسب با نیازهای منطقه و با ایجاد 
و  صنعت  این  رونق  به  می توانیم  مناسب،  علمی  بستر 

بهبود کیفیت زندگی ساکنان جزیره کمک کنیم.
براساس این گزارش، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قشم 
نیز در این جلسه گفت: یکی از مهم ترین اهداف و طرح های 
و  شیالت  تحقیقاتی  مرکز  ایجاد  قشم،  واحد  موردنظر 
آبزی پروری جهت بهینه سازی سیستم های پرورش و توسعه 

روش های نوین تولید و بهره برداری آبزیان است.
حمید رستمی جاز ادامه داد: مراحل مقدماتی این طرح در 
حال حاضر انجام شده و امیدوار هستیم هرچه سریع تر و با 
حمایت سازمان منطقه آزاد قشم به مرحله بهره برداری برسد.
آزاد  دانشگاه  تدوینی  برنامه های  به  توجه  با  افزود:  وی 
اسالمی برای تغییر رویکرد واحدها، ماموریت هایی با هدف 
توسعه و پیشرفت واحد به عنوان نهادی تاثیرگذار در آموزش، 
پژوهش، اقتصاد و فرهنگ عمومی جزیره محول شده تا 
با حداکثر توان و تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم 
و حمایت های  پشتیبانی  به  امید  و  در شعار سال  رهبری 

سازمان منطقه آزاد قشم محقق شود.
پایان گفت:  در  واحد قشم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
بزرگترین  از  به عنوان یکی  آزاد اسالمی قشم  دانشگاه 
با  کشور  جنوب  تکمیلی  تحصیالت  آموزشی  نهادهای 
بیش از 75رشته در دوره دکتری تخصصی و کارشناسی 
ارشد طی 2۹سال فعالیت خود تاثیرات فوق العاده ای در 

ارتقاء سطح علمی و فرهنگی منطقه گذاشته است.

علی  با حضور  آزادگان سرافراز جزیره قشم  از  تجلیل  آیین 
درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم، حجت االسالم حاجبی امام جمعه شهرستان قشم، 
امیری کیا فرمانده سپاه قشم، بحرینی رئیس بنیاد شهید شهرستان 
و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این آیین اظهار کرد: 
دوران دفاع مقدس، دوره ای ممتاز و بی بدیل از شجاعت و 

ایثار در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است.
علی درویش پور افزود: قدردانی از آزادگان و ایثارگران سرافراز 
دوران دفاع مقدس در حقیقت تجلیل از اسوه ها و اسطوره های 

ایستادگی، آزادگی و از خودگذشتگی کشور می باشد.
وی با اشاره به برقرار امنیت پایدار در جزیره و منطقه، تصریح 
امروز در کشور و جزیره قشم، مدیون  پایدار  امنیت  کرد: 
شجاعت و از خودگذشتگی شهدا، ایثارگران و آزادگان است.

به گفته درویش پور، امروز تالش بخش های مختلف سازمان 
منطقه آزاد قشم در راستای حل مشکالت، رفع موانع توسعه 
متوازن و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه به کار گرفته می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: همه مردم ایران اسالمی از روح و قلب 
خود قدردان شجاعت و از خودگذشتگی ایثارگران و آزادگان 

دوران دفاع مقدس هستند.
براساس این گزارش، امام جمعه شهرستان قشم نیز در این 
مراسم گفت: بیان واقعیت های دوران اسارت یکی از مهم ترین 

رسالت های امروز آزادگان کشور است که باید انجام شود.
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حاجبی ادامه داد: صبر 
و ایثار آزادگان موجب امید بخشی جامعه است و این ارزش ها 
نباید به فراموشی سپرده شود و برای این منظور می توان 
جهت تهیه کتابی از خاطرات آزادگان سرافراز با استفاده از 

ظرفیت نویسندگان و هنرمندان منطقه برنامه ریزی کرد.
و  مقدس  دفاع  پیشکسوتان  تمامی  گفت:  پایان  در  وی 
خانواده ایشان قابل احترام هستند و حرمت خاصی دارند و 
تالش تمامی بخش های مختلف باید برای حل مشکالت 

آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا به کار گرفته شود.
همچنین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم نیز در این برنامه 
اظهار داشت: نسل جدید باید بدانند که واقعیت های دوران دفاع 
مقدس چیست و ایثارگران و رزمندگان آن دوران چگونه با عشق 

به وطن، نظام و رهبر کبیر انقالب در جبهه حضور پیدا کردند.
حجت امیری کیا خاطرنشان کرد: آزادگان دوران دفاع مقدس 
باید به بیان واقعیت ها و مستندسازی دوران اسارت بپردازند 

و همه مسئوالن نیز وظیفه حمایت از این حرکت را دارند.
گفتنی است، در پایان این مراسم از آزادگان سرافراز دوران 

دفاع مقدس در جزیره قشم تجلیل به عمل آمد.

مدیره  هیات  رئیس  گسترده  و  مستمر  بازدیدهای 
و  طرح ها  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
و  واحدها  به  نیمه تمام،  و  اجرا  دست  در  پروژه های 
تسری  نیز  بهره برداری  و  فعالیت  درحال  مجموعه های 
پیدا کرد؛ به طوری که دو شهرک مسکونی بزرگ و یک 
سواحل  در  آبی  ورزش های  تفریحی  آموزشی  مجموعه 

نیلگون خلیج فارس مورد بازدید وی قرار گرفت.
به  ساعت  چندین  که  بازدیدها  این  در  درویش پور  علی 
طول انجامید، به همراه جمعی از معاونان و مدیران این 
بن  علی  امام  مسکونی حضرت  از شهرک های  سازمان 
و  قشم  مجتبی)ع(  حسن  امام  حضرت  و  ابیطالب)ع( 
مدرسه  تفریحی  و  ورزشی  آموزشی،  همچنین مجموعه 
بازدید کرد و ضمن حضور در بخش های  غواصی قشم 
از  ورزشی-تفریحی،  مجموعه  و  این شهرک ها  مختلف 
را بررسی و دستورات  آنها  نزدیک مسائل و  مشکالت 

در  ذیربط  مدیران  و  معاونان  به  آنها  برای حل  مقتضی 
سازمان منطقه آزاد قشم صادر کرد.

براساس این گزارش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در بازدید های جداگانه از شهرک مسکونی حضرت امام 
امام  حضرت  مسکونی  شهرک  و  ابیطالب)ع(  بن  علی 
حسن مجتبی)ع( هر دو واقع در شهر قشم که با حضور 
مسئوالن و نمایندگان ساکنان این شهرک ها انجام شد؛ 
زمینه های  در  شهرک ها  این  مشکالت  بررسی  ضمن 
روشنایی، فضای سبز، پاکیزگی، زیباسازی و تامین برخی 
نیازهای عمومی آنها، از متولیان این شهرک ها خواست با 
جلب مشارکت ساکنان و همراهی و همدلی با یکدیگر و 
استفاده از ابتکارات و پیشنهادات مردم، نسبت به پیگیری 
جدی امور اداری و اجرایی این شهرک ها از دستگاه های 
شرایط  این  در  تا  باشند  داشته  مضاعف  همت  اجرایی 
آرامش  با  شهرک ها  این  عزیز  ساکنان  کرونایی،  خطیر 

و آسایش بیشتری زندگی کنند.
آموزشی،  مجموعه  از  بازدید  در  درویش پور  همچنین، 
ورزشی و تفریحی مدرسه غواصی قشم واقع در مجموعه 
توسعه  ضرورت  بر  نیز  قشم  شهر  زیتون  پارک  ساحلی 
ورزش های آبی در جزیره قشم جهت جذب هرچه بیشتر 
گردشگران از داخل و خارج از کشور به این جزیره تاکید 

کرد  .
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ورزشی  اماکن  این گونه  مدیران  و  مسئوان  از  قشم 
خواست برای افزایش جذابیت های این اماکن از ابتکارات 
نهایت  موفق  خارجی  و  داخلی  مشابه  مراکز  تجارب  و 

استفاده را ببرند.
کاملی  مجموعه  قشم  غواصی  مدرسه  است،  گفتنی 
محل  آموزش،  کالس  غواصی،  کلوپ  اقامتگاه،  از 
غواصی  لوازم  فروشگاه  و  غواصی  تجهیزات  نگهداری 

است و ساختمان آن با یکهزار و 100مترمربع زیربنا در 
سال 13۹3 در مجموعه ساحلی پارک زیتون شهر قشم 
احداث شده است. این مدرسه مجهز به رختکن، حمام و 

سایر خدمات مورد نیاز غواصان است.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم گفت: مهم ترین محور توسعه و رونق جزیره قشم، 
و تشریک مساعی  وفاق، همدلی  با  و  است  گردشگری 
به مقصد  را  این جزیره می توان قشم  همه بخش ها در 

جدی گردشگری کشور و حتی جهان تبدیل کرد.
دوره  سومین  داوری  شروع  آیین  در  درویش پور  علی 
گیاه  شناسی  باغ  محل  در  قشم  پاک  روستای  انتخاب 
منطقه آزاد قشم، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد 
شهیدان رجایی و باهنر افزود: برای رسیدن به این هدف 
باید الزاماتی را فراهم کنیم که آماده کردن فضای مساعد 
این  از مهم ترین  و دلپذیر میزبانی در روستاهای جزیره 

الزامات بشمار می رود.
وی خطاب به دهیاران حاضر در این آیین تصریح کرد: 
باید طوری روستای خودتان را مهیا، مجهز و زیبا  شما 
کنید که لحظه لحظه حضور گردشگران در روستای شما 

برای آنها جذاب، خاطره انگیز و ماندگار باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خواستار هدفگذاری 
این  در  گفت:  و  شد  روستاها  توسعه  جهت  دهیاران 
هدفگذاری مقیاس کوچک تری از قشم را برای روستای 
روستاهای  تجارب  از  استفاده  با  و  بگیرید  درنظر  خود 
برای  خودتان  نوآوری های  و  ابتکارات  و  کشور  موفق 
رسیدن به این هدف تالش کنید و در این راه با پرهیز 
و  اساسی  بزرگ،  کارهای  به  جزئی،  و  کوچک  امور  از 

زیربنایی در روستا بی اندیشید.
طرح  مجریان  و  بانیان  از  تشکر  و  تقدیر  با  درویش پور 
اینکه  به  اشاره  با  و  قشم  جزیره  پاک  روستای  انتخاب 
از دو دوره قبلی خواهد بود؛ مدیریت  این دوره متفاوت 
پسماند و زباله ها، مسائل فرهنگی و اجتماعی، وضعیت 
فضای سبز و نورپردازی، وضعیت اماکن اقامتی، حضور 

و  فستیوال ها  ورزشی،  رویدادهای  مجازی،  فضای  در 
طرح  این  اهداف  مهم ترین  از  را  دست  این  از  مسائلی 

اعالم کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
دهیار  به  تبریک  ضمن  خود  سخنان  پایانی  بخش  در 
عنوان  به  شدن  برگزیده  دلیل  به  قشم  کانی  روستای 
روستای پاک جزیره در دور دوم این طرح که قرار بود 
یک خودرو حمل زباله جایزه داده شود، از اعطای وجه 
نقد معادل قیمت این خودرو به دهیار این روستا از طرف 
سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد و گفت: همچنین برای 
این  سوم  دور  در  کننده  شرکت  عزیز  دهیاران  تشویق 
سه  توسعه  برای  یافته  تخصیص  اعتبار  میزان  طرح، 
روستای برگزیده از پنج میلیارد ریال به 10میلیارد ریال 

افزایش یافته است.
براساس این گزارش، علیرضا نصری فرماندار شهرستان 
از  با تبریک هفته دولت و تقدیر  آیین  این  نیز در  قشم 
نگاه بلند و انگیزه خالقانه علی درویش پور رئیس هیات 
وجود  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
فضای همدلی و تفاهم بین مسئوالن و مردم جزیره را 

زمینه ساز رشد پرشتاب توسعه در جزیره خواند.
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  زارعی  مهدی  همچنین، 
با  آیین  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
انتخاب  دوره  سومین  داوری  طرح  اجرای  روند  تشریح 
از اجرای این طرح را تحول  روستای پاک قشم، هدف 
و آغاز دوباره برای نوسازی و پاکسازی و شروع مجدد 
برای رسیدن به یک شرایط مطلوب در روستاهای جزیره 

قشم عنوان کرد.
شاهد مالزم سرپرست مدیریت امور شهری و روستایی 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این آیین، جلب مشارکت 

دهیاران و انجام کارهای ابتکاری و مشترک با آنها را از 
مهم ترین اهداف این طرح دانست و از دهیاران خواست 
به شرایط  و  به کار گیرند  را در همه حال  خالقیت خود 
برخوردار فعلی روستای خود قناعت نکنند؛ چراکه در این 
طرح مالک عملکرد دهیاران است نه شرایط فعلی روستا.
بی آزار  حامد  آیین،  این  آغاز  از  پیش  است،  گفتنی 
سرپرست مدیریت امور فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم 

به عنوان مجری طرح سومین دوره انتخاب روستای پاک 
سوم  از  سبز«  جزیره  پاک،  »روستای  شعار  با  که  قشم 
پایان  به  مهرماه 1400  نیمه  در  و  آغاز  جاری  شهریوماه 
این  44گانه  شاخص های  درباره  توضیحاتی  می رسد، 
طرح در حوزه های خدمات شهری، فضای سبز، طرح های 
اجتماعی- زیست،  محیط  هنری،  فرهنگی  ابتکاری، 

 سالمت، ورزش و گردشگری ارائه کرد.

 مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

امنیت پایدار کشور، 
مدیون شجاعت شهدا 
و ایثارگران دوران دفاع 

مقدس است
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