
سرمقاله

فراسوی حضور نهمین دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
در دوران هشتمین رئیس جمهور

بی تردید انتخاب دبیری که چندی پیش سودای ریاست جمهوری را در دستورکار قرار 
داده؛ بیانگر جایگاه رو به تعالی مناطق آزاد در معادالت مدیریتی و سیاسی کشورمان 
از جنس  دبیری  به  و  آزادی شروع  منطقه  دبیر  اولین  از حضور  که  می باشد؛ مسیری 

اشراف بر پروژه های عمرانی منتهی شده است.
آیت اهلل  ریاست  دوران  در  آزاد  مناطق  روی  پیش  چالش های  و  فرصت ها  بررسی  در 
ْر ِعَباِد الَِّذیَن َیْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیَتّبُِعوَن  سید ابراهیم رئیسی، باید به آیه 17 سوره زمر»َفَبِشّ

أَْحَسَنُه« توجه داشت و وضع موجود این مناطق را مورد واکاوی قرارداد:
اولین دبیر دوران دولت تدبیر و امید، مرحوم اکبر ترکان بود که به عنوان یکی از برندهای 
مدیریتی کالن کشور در قامتی فراتر از کابینه، الگویی برای همکاری با نمایندگان مجلس 
قالب  اقتصادی مجلس در  نظر کمیسیون  اعمال  نبود؛ موضوعی که دستاورد آن  قائل 
تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه بود. نتیجه ای خالف ساختار اداری و حاکمیتی 
کشور! چرا؟ به این دلیل که شورایعالی، نهادی متشکل از اعضای هیات دولت و معاونین 
رئیس جمهور بوده و ریاست این شورایعالی نیز برعهده مقام اول اجرایی کشور و رئیس قوه 
مجریه است. در نتیجه تنزیل و تحویل مقام دبیرخانه به یک وزارتخانه خاص، تعارض در 

سازوکار اجرای قانون مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی دارد !
از سوی دیگر در دوران دومین دبیر یعنی مرتضی بانک، تعدی ارگان های دولتی عضو 
شورایعالی به قوانین و مقررات مناطق آزاد، در قالب اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های 

متفاوت که در تعارض و ضدیت با نص قانون در حال اجرا، به ماهیت و موضوعیت قانون، 
اعتماد قابلیت اجرای آن و نهاد ناظر بر قانون، خدشه ای گران وارد آورد .

در این میان آرای اخذ شده از دیوان عدالت اداری که در قالب بهره برداری از خالءهای 
در  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  فعالیت  روزافزون  تحدید  به  کنونی،  قانون  در  موجود 
مناطق آزاد منجر شد؛ تصویری موزائیک گونه برای هر طرح سرمایه گذاری خلق کرد 
که براساس آن دولت ایران اقدام به ایجاد مناطق آزاد براساس استانداردهای کنوانسیون 

رویه های گمرکی موسوم به »کیوتو« نموده است. 
اما از سوی دیگر نهادهای عضو شورایعالی، وجه همت خود را در تفسیر به رأی به نفع 
بخشنامه های داخلی جهت عدم اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد می کنند، در عین 
حال نمایندگان مجلس به عنوان نهاد ناظر بر چگونگی عملکرد دولتمردان که از مزیت 
انشاء و اصالح قانون نیز بهره مندند، بر طبل رسوایی مناطق آزاد کوبیده و آنها را به 
اتهام هایی همچون قاچاق و اخالل در اقتصاد ملی متهم می کنند، در صورتی که اساسا 
مالیاتی  معافیت های  از  اقتصادی  فعالین  چراکه  ندارد؛  معنی  قاچاق  مفهوم  مناطق  در 
بر  ناظر  انتظامی،  نیروی  و عوارض برخوردار بوده و در عین حال نهادهای گمرک و 
مسیرها و فرآیندهای خروجی کاال از مناطق می باشند. در این میان از دیوان عدالت 
آیا شما در  ابطال مصوبات و نص قانون صادر می شود.  اداری کشور نیز آرایی جهت 

چنین موقعیتی، وضعیت را بر قرار بنا می نهید یا فرار؟
اما مهم ترین فرصت های پیش روی مناطق آزاد در دوران دبیری سعید محمد از قرار 

ذیل است:
1( اضافه شدن تعداد مناطق به 15منطقه در سطح 13استان؛ یعنی بزرگ شدن حجم و 
فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری در مناق آزاد ایران. یعنی پیام ایران، ما می خواهیم 

با منطقه و جهان، منافع مشترک اقتصادی بیشتری تعریف کنیم.
2( فرصت بهره برداری از کریدورهای بین المللی عبوری از کشورمان که در تقارن خوبی 
با مناطق آزاد قرار دارند. بر این اساس می توان چین را به ترکیه و غرب آسیا؛ و روسیه 

را به هند متصل کرد تا در افق بلند مدت با کشورهای مخالف یکجانبه گرایی امریکا، 
در قالب اتصال سازمان همکاری شانگهای به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سیاست های 

اقتصادی کشور را مقاوم سازی کرد  .
3( در مناطق آزاد برخالف مدل آمایش سرزمینی کشور، فاصله مبادی ورودی مواد اولیه 
و صدور محصول به چند کیلومتر نمی رسد و این در حالی است که در سطح داخلی این 

امر از چند صد کیلومتر نیز فراتر می رود.
4( می توان در قالب قانون برنامه هفتم توسعه کشور، جایگاه دبیرخانه را به موقعیت پیشین 
خود بازگرداند و یا در قامت معاون رئیس جمهور یا زیرمجموعه یکی از معاونین اقتصادی و 

اول، در چارت اداری-حکومتی جمهوری اسالمی ایران، ارتقاء بخشید.
5( بخش خصوصی بهترین مشاور در دوران تحریم و نبرد اقتصادی است، نمی توان 
بر دستاوردهای آنها در قالب پدافند غیرعامل و تغییر الگوهای ذهنی-هویتی قومی با 

نیروهای آن سوی مرز به داخل، چشم پوشید.
در  محمد  سعید  دکتر  مدیریتی  و  علمی  تخصص  به  عنایت  با  می رود  امید  پایان  در 
حوزه های زیرساختی؛ مدل ایجاد مناطق به مدل های جهانی نزدیک شود؛ یعنی هزینه 
و اجرای زیرساخت برعهده دولت باشد تا با کاستن زمان و هزینه، امکان رقابت با مناطق 

آزاد کشورهای منطقه فراهم گردد. 
از سوی دیگر رسیدن به اجرای ماده یازده سیاست های اقتصاد مقاومتی منوط به فهم 
واحد مفهوم مناطق آزاد تجاری-صنعتی است؛ مناطقی که در راستای جذب سرمایه گذار 
از  اقتصادی  بلوک های  تشکیل  منظور  به  منطقه ای  همکاری  از  الگوهایی  ایجاد  و 
کشورهای همسود و همسو تشکیل می شود و تجاری سازی صنعت، کشاورزی و سایر 
حوزه های فعالیت در ایران اسالمی منوط به امر فهم درست و صحیح از مناطق آزاد 
منافع  به  وابسته کردن کشورهای مختلف  از  اینکه سازوکار دور زدن تحریم  و  است 
با  ژئواکونومی  و  ژئواستراتژیک  موقعیت  براساس  که  راهبردی  می گذرد؛  کشورمان 

استفاده از مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد قابل احصاء می باشد.
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در پیوند ایران با مراودات جهانی: 

عملیاتی سازی منافع عضویت دائم در 
شانگهای با تمتع از مناطق آزاد

صفحه 4 و 5  را بخوانید

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

نقش ارزشمند 
 مناطق آزاد و

ویژه در توسعه 
اقتصـــادي كشور

 آغاز دوران تازه با انتخاب دبیر جدید 
شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي:

صفحه 7  را بخوانید



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: انجام مطالعات نظری 
در حوزه زیرساخت های نرم؛ زمینه ساز اجرای طرح های ملی و فراملی است.

جعفر آهنگران در نشست هم اندیشی هیات مدیره شرکت های تابعه با هیات 
هدف  با  که  کیش«  آزاد  منطقه  سازمان  شرکتی  »حاکمیت  سازمان،  مدیره 
هم افزایی، بیان مشکالت، توسعه و تحول سازمان، شرکت ها و موسسات تابعه 
در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ بر لزوم اهمیت 

مطالعات نظری در توسعه پایدار به »زیرساخت های نرم و سخت« تاکید کرد.
وی با بیان این که یکی از فقدان اساسی مناطق آزاد بی اهمیت شمردن مبانی 
نظری است، اظهار داشت: اولویت نخست در تمام مطالعات انجام شده درخصوص 

مناطق آزاد کشور، توجه به زیرساخت ها است.
زیرساخت های  پایدار،  توسعه  کیش ؛  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
دووجهی نرم و سخت است و با انجام مطالعات نظری در حوزه زیرساخت های 

نرم می توان برای اجرای طرح های ملی و فراملی به یک اجماع رسید.
آهنگران، حاکمیت شرکتی را یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در حوزه 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برشمرد و افزود: در قدیمی ترین منطقه آزاد که 
باید پیشران اقتصادی مناطق آزاد کشور باشد، این مهم در دستور کار مسئوالن 

جزیره کیش قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: مناطق آزاد کشور که به عنوان پیشران اقتصادی کشور محسوب 

می شوند؛ دستاورد حاکمیت شرکتی می تواند در این زمینه نقش موثری داشته باشد.
آهنگران، اهتمام ویژه به ابزار های جدید مالی در جزیره کیش را از اقدامات مهم 
سازمان متبوع خود دانست و گفت: یکی از موضوعات اصلی مناطق آزاد، استفاده 
از ابزار مالی است و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برای استفاده از این مهم 
نسبت به تشکیل کارگروهی برای اصالح بودجه در مناطق آزاد اقدام کرده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: 
مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش در این زمینه تجربه ارزنده ای را کسب کرده است.

همچنین، سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
این که جلسه هم اندیشی هیات مدیره شرکت های تابعه با هیات مدیره سازمان؛ 
آغاز فرآیند حاکمیت شرکتی سازمان در مناطق آزاد برای نخستین بار مطرح 
می شود، افزود: در اجرای قانون مناطق آزاد، حاکمیت شرکتی در منطقه آزاد کیش 

نوید بخش فعالیت های آتی سازمان، کیشوندان و فعاالن اقتصادی است.
محمد ثاقب فرد عنوان کرد: مدل شرکت داری سازمان منطقه آزاد کیش به گونه ای 
است که شرکت های ما صرفا وظایف تصدی گرایی در چهارچوب جذب سود و افزایش 

دارایی را ندارند؛ بلکه بخشی از حاکمیت سازمان در برخی موارد توسط شرکت ها انجام 
می شود و این مهم دستاورد بزرگی برای شرکت های تابعه است.

به گفته وی؛ در سال مالی 99 تمام مجامع شرکت ها برگزار شد و برای نخستین بار از 
سازمان حسابرسی بازرس مستقل، سازمان و شرکت های تابعه گزارش مقبولی دریافت 

کردند و در اجرای قوانین، مقررات، ثبات مالی و جذب سود موفق بودیم.
در ادامه، عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: این جلسه در راستای منشور اخالقی و آشنایی تمام اعضای هیات مدیره و 

مدیران عامل شرکت ها به وظایف ذاتی و قانونی خود برگزار شده است.
ناصر آخوندی اظهار داشت: جلسه هم اندیشی هیات مدیره شرکت های تابعه 
با هیات مدیره سازمان به منظور ایجاد هم افزایی در اثربخشی، ارزش آفرینی 
و سود آوری شرکت ها، کمک حائز اهمیتي برای مرتفع کردن مشکالت مالی، 

حسابداری و تسریع در فرآیند صدور مجوزها دارد.
وی تصریح کرد: با توجه به وظایف تعیین شده اعضای هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت ها بر اساس قانون تجارت، کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی؛ منطقه 

آزاد را به بازار سرمایه متصل می کند.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش؛ شفافیت، تصمیم گیری به موقع، 
تصمیمات عادالنه، رعایت حقوق تمام ذی نفعان به ویژه سهام داران، مشتریان، مردم، 

کارکنان شرکت ها و سازمان ها را یکی از چهار اصل حاکمیت شرکتی برشمرد.
آخوندی، یکی از مهم ترین مشکالت سازمان ها را تامین به موقع منابع مالی 

برای اجرای زیرساخت طرح ها عنوان کرد که برای محقق شدن این مهم نیاز به 
حاکمیت شرکتی است؛ از این رو برای این که یک سازمان پیش رونده و پیش 
برنده باشیم باید خود را با الزامات و قوانین بازار سرمایه کشور و دنیا مطابقت دهیم.
وی در رابطه با ابالغ کمیته نرخ گذاری در منطقه آزاد کیش اذعان داشت: از 
ابتدای اردیبهشت ماه، کمیته نرخ گذاری قیمت ها را تعیین و ابتدای خرداد ابالغ 
انعقاد  به اعمال علی الحساب در  این فرآیند شرکت ها نسبت  کرد و براساس 

قرارداد ها اقدام می کنند.
به گفته عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش؛ 
بر اساس قانون زمانی که کمیته نرخ گذاری قیمت ها را تعیین می کند، نیاز به 

تصویب هیات مدیره نیست و از همان روز قابلیت اجرایی دارد.
همچنین، معاون فرهنگی و اجتماعی و سرپرست معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش، مفهوم حاکمیت شرکتی را گفتمان غالب در سازمان عنوان 
کرد و افزود: سازمان نقش حاکمیت جزیره را دارد و در ماده 5 قوانین و مقررات 
مناطق آزاد اشاره شده که هر منطقه توسط سازمانی اداره می شود که به صورت 
شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شود و سرمایه آن منطقه هم متعلق 

به دولت است.
سعید پورعلی در ادامه تصریح کرد: سازمان مفهومی به نام حاکمیت است، در 
مفهوم حاکمیت نوعی انحصار وجود دارد و یک قلمرو عرضی  91کیلومتر را 
سازمان منطقه آزاد کیش از دولت گرفته و در برنامه راهبردی سه ساله الگو سازی 

یکی از وظایف سازمان محسوب می شود.
انتقال دانش و فناوری،  به گفته وی؛ الگوسازی »پیوند با اقتصاد بین المللی، 
حکمرانی  و  دانش بنیان  شرکت های  از  استفاده  جسورانه،  پروژه های  طراحی 
مطلوب محلی« یکی از وظایف سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان نماینده عالی 

دولت در منطقه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی و سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش خاطرنشان کرد: مفهوم حاکمیت شرکتی فراتر از مفهوم مدیریت شرکتی 
اجتماعی  مفهوم مسئولیت  قالب  در  مفهوم حاکمیت شرکتی  از  باید  و  است 
بهره مند شویم تا جامعه ای بهتر، مطلوب تر، محیط زیست مناسب، انسان های 

سالم، بهداشت و آموزش بهتری داشته باشیم.
از  گفتنی است، در این جلسه مصطفی خانزادی عضو هیات مدیره و برخی 
معاونان، مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل 

شرکت ها و موسسات تابعه حضور داشتند.

کیش2

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش از تخصیص یک میلیارد و 500میلیون تومان 

کمک هزینه آموزشی در جزیره کیش خبر داد.
نواخته شدن زنگ مقاومت  جعفر آهنگران در مراسم 
از  برگزار شد،  اعتصامی  و مهر که در دبستان پروین 
تخصیص یک میلیارد و 500میلیون تومان کمک هزینه 
توسعه ای زیرساخت های آموزشی در این منطقه خبر داد 
و گفت: 6میلیارد ریال کمک هزینه به معلمان در راستای 

آموزش مجازی پرداخت شده است.
از  حمایت  راستای  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
نظر  در  کم بهره  بانکی  تسهیالت  جزیره  معلمان 

گرفته شده است.
به  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

تخصیص 47میلیارد تومان اعتبار به فعالیت های عمرانی 
فرهنگی و آموزشی در سال 1400 اشاره کرد و اظهار 
داشت: از آنجا که با کمبود فضاهای آموزشی ازجمله 
مدارس در کیش مواجه هستیم، بخش عمده این اعتبار 
صرف ساخت، نوسازی و تجهیز مراکز آموزشی در اختیار 
اداره آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا درخصوص 

زیرساخت های آموزشی، اقدامات الزم صورت گیرد.
آهنگران با بیان این که علی رغم رونق و پیشرفت جزیره 
متاسفانه به زیرساخت های مهم آموزشی در کیش توجه 
نشده است، اذعان نمود: با برنامه ریزی های انجام شده، 
اعتباراتی برای ارتقاء و توسعه زیرساخت های آموزشی در 

این منطقه اختصاص خواهیم داد.
وی اظهار کرد: با اختصاص اعتبار؛ 2مدرسه 18کالسه، 
کمک به احداث مدرسه 9کالسه شهید مدافع سالمت 

حجت االسالم سیدین در حال ساخت است.
آهنگران توسعه فیبر نوری تا مراکز و آموزشگاه های 
حوزه  در  اینترنتی  خدمات  افزایش  و  کیش  جزیره 
شده  ارائه  خدمات  دیگر  از  را  مجازی  آموزش های 

توسط سازمان منطقه آزاد کیش برشمرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان توسعه زیرساخت های آموزشی کیش را از اولویت های 
این سازمان متبوع خود عنوان کرد و خاطرنشان نمود: 

زیرساخت های آموزشی، مطالبه به حق مردم و ساکنان 
جزیره است و باید به آنها رسیدگی شود و هرگونه انتقاد 

درخصوص عدم توسعه این فعالیت ها پذیرفتنی نیست.
امام جمعه اهل سنت  همچنین، شیخ یعقوب شمس 
کیش آغاز هفته دفاع مقدس را یادآور دالور مردی و 
رشادت های رزمندگان در 8سال دفاع مقدس دانست و 
گفت: امروز عزت، سر افرازی، استقالل و سربلندی کشور 

را مدیون خون شهدا و رشادت های ایثارگران هستیم.
در  پیشرفت  علمی،  رتبه های  کسب  همچنین  وی 
را  و...  هسته ای  انرژی  دستاورد های  تکنولوژی، 

مرهون  8سال دفاع مقدس عنوان کرد.
امام جمعه اهل سنت جزیره کیش با تاکید بر این که 
بخش مهم آبادانی کیش در گرو سرمایه گذاری در حوزه 
تعلیم و تربیت دانش آموزان است، تصریح کرد: امروز 
زنگ مهر و مقاومت را مدیون خون دانش آموزان شهید 
هستیم؛ از خداوند متعال موفقیت همه دانش آموزان را 

خواهانم و امیدوارم در آموزش و پرورش موفق باشند.
امام  والمسلمین حسن زاده  ادامه، حجت االسالم  در 
دو  پرورش  و  آموزش  که  این  بیان  با  کیش  جمعه 
وظیفه مهم آموزش و تربیت را برعهده دارد، گفت: 
در  سعی  که  می شود  اجرایی  زمانی  وظیفه  دو  این 

جهت تربیت کادر اجرایی و مسئوالن کشور باشد.

وی اضافه کرد: معلمان و خانواده آموزش و پرورش 
به واسطه آموزش و تربیت باید به دنبال هدف بسیار 
مهمی که تربیت نیروی انسانی و کادر اجرایی کشور 
اهداف  این  به  دستیابی  صورت  در  و  باشد  است، 

می تواند آینده کشور را تربیت نماید.
حجت االسالم والمسلمین حسن زاده، لغو سند 2030 را 
مهم ترین گام برای بازگشت به سبک آموزش اسالمی 
خواند و گفت: سبک زندگی و آموزش اسالمی نقطه مقابل 
سبک زندگی غربی بوده و مهم ترین حرکتی که در آغاز 
دولت سیزدهم توسط ریاست جمهوری انجام شد، لغو کامل 
اجرای این سند به عنوان مهم ترین گام در راستای بازگشت 

آموزش و پرورش به سمت آموزش اسالمی بود.
امام جمعه کیش در پایان اظهار داشت: سند 2030 نقطه 
مقابل اهداف نظام اسالمی بوده و به صورت مرموزانه وارد 
ایران شده و زیرکانه در آموزش و پرورش اجرا شد. این سند 
با آموزه های اسالمی مغایرت داشته بوده و یکی از مهم ترین 
اهداف آن حذف نام شهیدان ازجمله سردار شهید سلیمانی 
و شهید حججی و حذف فرهنگ شهادت و ایثار بوده است.

گفتنی است، در این مراسم، محمد ثاقب فرد سرپرست 
اداه کل حوزه مدیرعامل، سعید پورعلی معاون فرهنگی 
و اجتماعی و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد کیش 

و جمعی از مسئوالن محلی حضور داشتند.

منطقه آزاد کیش تنها مرکزی در سطح مناطق آزاد 
کشور است که استاندارد های ملی در حوزه پوشاک و 

نساجی را کسب کرده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش به همراه معاونان و برخی از مدیران این سازمان، 
در بازدید از آزمایشگاه »بهینه آزما کیش«، در جریان 
فعالیت های این مرکز در زمینه های کنترل کیفیت و 
انکوباسیون،  اتاق  میکروبیولوژیک،  آموزشی،  نیازهای 

سم شناسی و ارزش گذاری محصوالت قرار گرفت.
که  این  به  اشاره  با  بازدید  این  در  آهنگران  جعفر 
تحقیقات  بر اساس  کیش«  آزما  »بهینه  آزمایشگاه 
انجام شده تنها مرکز استاندارد ملی پوشاک و نساجی 
در سطح مناطق آزاد کشور است، اظهار داشت: این 
مرکز در راستای تسهیل و تسریع فرآیند فعالیت های 
آزاد  منطقه  سازمان  حمایت های  از  می تواند  خود 

کیش بهره مند شود.
بنا بر این گزارش، آزمایشگاه »بهینه آزما کیش« در حوزه 
آرایشی و بهداشتی با 40استاندارد درخواست داده شده از 

سازمان ملی استاندارد ایران مورد بررسی قرار گرفته که 
در  بین المللی  استانداردهای  براساس  ایزو 1721  دارای 

60کشور در زمینه صادرات قابل پذیرش است.
همچنین نمونه هایی که در این آزمایشگاه تایید می شود، 

مورد استناد 60کشور جهان قرار گرفته است.
آزمایشگاه  عنوان  به  آزما کیش«  »بهینه  آزمایشگاه 
همکار سازمان غذا و دارو، محیط زیست، دامپزشکی، 
دارای  و  تایید  مورد  غله  اداره  و  استاندارد  اداره 

صالحیت است.
اتاق  دو  از  آزمایشگاه  این  بیولوژیک  میکرو  بخش 
کشت برخوردار است که در اتاق شماره یک اقدامات 
اولیه انجام می شود و اتاق کشت دوم نیز با تجهیزات 
برند آلمانی، تخصصی و در سطح کشور نادر است و 
کارهای خاص بیولوژیک و تحقیقاتی انجام می شود.

اتاق انکوباسیون در آزمایشگاه »بهینه آزما کیش« با 
تعداد 30انکوبه، ایده آل ترین شرایط را در این مرکز 

ایجاد می کند.
با طراحی اتاق شستشو ایزوله کار میکروبی در این مکان 

انجام می شود و به طور مستقیم به فاضالب شهری متصل 
نیست، بلکه از فاضالب شهری اختصاصی برخوردار است.

بخش تخصصی آزمایشگاه اتاق سم شناسی است که 
سالمت  بررسی  هدف  با  دنیا  به روز  دستگاه های  با 
شیمیایی انواع مواد غذایی فعالیت می کند که نسبت 
مصنوعی،  کننده  های  شیرین  انواع  اندازه گیری  به 

نگه دارنده ها و سموم غالت استفاده می شود.
در  آفت کش  سموم  برای  دیگر  دستگاه  یک 
محصوالت کشاورزی اندازه گیری می شود و دستگاه 
و  آب  مواد غذایی،  انواع  در  فلزات سنگی  نیز  دیگر 

مواد آرایشی کاربرد دارد.
با  نمونه ها؛  آماده سازی  بخش  در  است،  ذکر  به  الزم 
ارائه نمونه های مختلف در آزمایشگاه یکسری مراحل 
آماده سازی انجام می شود و به صورت محلول برای آنالیز 
در دستگاه ها قرار می گیرند که باید با استادارد های ملی 
و یا بین المللی مطابقت داشته باشد و در نهایت نمونه در 

مرحله رد و یا قبول قرار می گیرد.
در آزمایش سنجش مواد تشکیل دهنده شیر، لبنیات، 

از  و  می شود  ارسال  گمرک  از  که  محصوالتی 
حساسیت ویژه ای برخوردارند، قبل از این که به بازار 
مصرف وارد شوند در این آزمایشگاه آزمون می شوند.
گفتنی است، نمونه هایی که گمرک قصد ارزش گذاری 
تا  می کنند  ارسال  آزمایشگاه  این  به  دارد،  را  آنها 
نمونه هایی که بحث مواد عالی و یا شیمیایی، فلزات 
و پارچه است تعیین ماهیت شوند و پس از مشخص 
شدن اجزای تشکیل دهنده آنها، براساس نظرات این 

آزمایشگاه ارزش گذاری می شوند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش، همگرایی و هم افزایی را الزمه تقویت و ترویج 
نظام  دشمنان  شدن  مایوس  و  مقدس  دفاع  فرهنگ 

انقالب اسالمی عنوان کرد.
مسلح  نیروهای  پاسداشت  همایش  در  آهنگران  جعفر 

مدیرعامل،  حوزه  کل  اداره  سرپرست  حضور  با  که 
مسئوالن  و  سازمان  این  مدیران  از  برخی  و  معاونان 
بر  شد؛  برگزار  کیش  سپاه  اجتماعات  سالن  در  محلی 
میان  مقدس  دفاع  فرهنگ  ترویج  و  تقویت  ضرورت 
و  همگرایی  با  گفت:  و  کرد  تاکید  جامعه  جوانان 
برای  می توانیم  منطقه  این  مسئوالن  تمام  هم افزایی 
را  مقدس  دفاع  فرهنگ  نظام؛  دشمنان  مایوس شدن 
تقویت و ترویج دهیم که تحقق یافتن این مهم نیاز به 
تالش و فعالیت مضاعف دارد که وظیفه ما را در قبال 

مردم بیشتر می کند.

وی با اشاره به دو واژه »مبنیه و مبقیه« از اهالی فلسفه و 
منطق، که می توان گفت علت مبنایی و بقایی است، اظهار 
داشت: دهه فجر را علت بناگذاری و آنچه که موجب بقای 

این بنا شده دفاع مقدس است.
تاریخی  مقطع  یک  مقدس  دفاع  آهنگران،  گفته  به 
که  است  تاریخی  و  جریان  یک  بلکه  نیست،  صرف 
این فرهنگ برخواسته از  باید  ادامه داشته و  همچنان 

دفاع مقدس را برای تضمین انقالب ادامه دهیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: آن چیزی 
که ثبات ما را در مدیریت ها توجیه پذیر می کند، التزام 

به این فرهنگ است. هرگونه بی توجهی و کم کاری در 
رابطه با ادامه فرهنگ برتر دفاع مقدس قابلیت توجیه 

نداشته و صالحیت افراد از آنها سلب می شود.
وی با اشاره به مباحث عنوان شده در جلسه شورای تامین 
کیش تاکید کرد: از سخنانی که اعضای شورای تامین 
درخصوص جزیره کیش، اقتصاد و کشور داشتند بر خود 
قضایی،  انتظامی،  نظامی،  امنیتی،  نهادهای  که  بالیدم 
اجرایی؛ امنیت را در یک کلمه به رسمیت نمی شناسند و به 
دنبال امنیت پایدار هستند و نکاتی در این جلسه بیان شد 

که مسئولیت ما را بسیار بیشتر می کند.

آهنگران تاکید کرد: علت درخشش سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی در میان سایر شهدا این بود که وی پس 
از بازگشت از جنگ به فعالیت و تالش خود ادامه داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان 
کرد: با فراهم شدن شرایط فعالیت در حوزه های مختلف 
کمتری،  محدودیت  های  با  می توانیم  کیش  جزیره 
فعالیت های خود را بهتر و فراتر از گذشته انجام دهیم.

جانبازان،  ایثارگران،  از  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
و  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای  خانواده های 

سربازان نمونه با اهداء لوح تقدیر قدردانی کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

فرآیند حاکمیت شرکتی در 
دستور کار مسئولین منطقه آزاد کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اذعان نمود:

تخصیص بیش از یک میلیارد تومان کمک هزینه آموزشی در جزیره کیش

کیش، موفق به کسب استانداردهای ملی در سطح مناطق آزاد کشور

ضرورت تقویت و ترویج فرهنگ دفاع مقدس میان جوانان جامعه
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
فوق  و  تخصصي  درماني  مرکز  تاسیس  از  کیش 

تخصصي در این منطقه خبر داد.
اجتماعی  تامین  اداره  رئیس  با  دیدار  در  آهنگران   جعفر 
کیش، ارائه خدمات درمانی را ازجمله اقدامات این اداره 
مرکز  اجتماعی،  تامین  توسط سازمان  و گفت:  برشمرد 
تاسیس  کیش  در  تخصصی  فوق  و  تخصصی  درمانی 

می شود.
 وی در ادامه سخنان خود بر لزوم اهمیت دقت و همکاری 
این اداره درخصوص رسیدگی به مشکالت پرونده های 
فعاالن اقتصادی در جزیره کیش اشاره داشت و اظهار 
هرگونه  کارفرمایان؛  فهرست های  به  اعتماد  با  کرد: 
حسابرسی و بازرسی با رعایت اصل اعتماد صورت گیرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات   رئیس 
کیش، فعاالن اقتصادی کیش را پیشگامان قانون مداری 
در جزیره کیش معرفی کرد و خاطرنشان نمود: استفاده 
از فرصت های بخشودگی جرائم سازمان تامین اجتماعی 
سبب کاهش اختالفات کارفرمایان با این اداره می شود.

کیش  شعبه  اجتماعی  تامین  اداره  رئیس   همچنین، 
گفت:  اجتماعی،  تامین  معوق  بدهی های  با  رابطه  در 
تامین  اداره  به  معوق  بیمه  حق  تومان  120میلیارد 

پرداخت شود. باید  اجتماعی 
 حبیب حبیبی افزود: 10میلیارد تومان حقوق بازنشستگی 
تامین  توسط  ماهیانه  صورت  به  مستمری بگیری  و 

اجتماعی پرداخت می شود.
تعداد  به  کیش  شعبه  اجتماعی  تامین  اداره   رئیس 
گفت:  و  کرد  اشاره  کیش  شعبه  در  بیمه شدگان 
هستند  بیمه  پوشش  تحت  اصلی  شده  بیمه  32هزار 
شعبه  شده  بیمه  82هزار  تبعی؛  افراد  با  همراه  که 

تشکیل می دهند. را  اجتماعی کیش  تامین 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش به مناسب گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس، 

از ایثارگران جزیره کیش تقدیر به عمل آورد.
جعفر آهنگران در جلسه تقدیر از ایثارگران این منطقه 
گفت: امنیت و آرامش حاکم بر جامعه را مدیون خون 
شهدا و از خود گذشتگی ایثارگران هشت سال دفاع 

مقدس هستیم.
با  کرد:  تاکید  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کیش  جزیره  سطح  در  ایثارگری  فرهنگ  ترویج 

می توانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم.
مدیرعامل  حوزه  کل  اداره  سرپرست  همچنین، 
سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این خصوص عنوان 
کرد: در هفته دفاع مقدس دل ها و احساسات حاکم بر 
منطق و عقالنیت هست و این مهم در جامعه شور و 

نشاط وصف نا شدنی را ایجاد کرده است.
محمد ثاقب فرد افزود: مسئوالن باید رویدادهای دفاع 
مقدس را بنا و الگویی در عملکرد و رفتار خود قرار 

دهند.
نیروی  فرمانده  نماینده  نظری  سرهنگ  ادامه،  در 
دفاع  8سال  در  رزمندگان  که  این  بیان  با  انتظامی 
از عزت  در صیانت  ارزشمندی  و  نقش مهم  مقدس 
مردم ایران ایفا کردند، گفت: امنیت و آسایش امروز 
گذشتگی  خود  از  و  شهدا  خون  مدیون  را  جامعه 

جانبازان و آزادگان هستیم.
همچنین، 5تن از ایثارگران حاضر در این نشست به 
کردن  روایت  از  پس  ایثارگران،  دیگر  از  نمایندگی 
اهدا  با  تحمیلی،  جنگ  دوران  سال  هشت  خاطرات 

لوح تقدیر، تجلیل شدند.
و  فرهنگي  معاون  پورعلي  سعید  است،  گفتنی 
آزاد کیش، حجت االسالم  منطقه  اجتماعي سازمان 
و المسلمین حسن زاده امام جمعه کیش، فرماندهان و 
انتظامی در این جلسه  نمایندگان نیروهای نظامی و 

حضور داشتند.

تاسیس مرکز درماني 
تخصصي و فوق تخصصي 

در جزیره کیش

تجلیل مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش از 

ایثارگران جزیره

 مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

 همزمان با آغاز 
هفته دفاع مقدس صورت گرفت:



با  روسیه  فدراسیون  بین المللی  کریدورهای  همایش 
اروپایی  و  آسیایی  و 42کشور  انزلی  آزاد  منطقه  حضور 

به مدت سه روز در شهر سنت پترزبورگ برگزار شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بین المللی  کریدورهای  همایش  روز  آخرین  در  انزلی 
تجارت  مرکز  ایجاد  پیشنهاد  ارائه  با  روسیه،  فدراسیون 

نمایشگاه  برپایی  و  شمال- جنوب  کریدور  جهانی 
به  اشاره ای  انزلی؛  آزاد  منطقه  در  عضو  کشورهای 
ظرف  کاسپین  دریای  تحوالت  روند  و  ظرفیت ها 
سال های اخیر نموده و اظهار داشت: وجود بنادر مهم و 
امیرآباد، آستارا، ماخاچ قلعه،  انزلی، کاسپین،  استراتژیک 
با  کاسپین،  دریای  در  ترکمن باشی  اکتائو،  آستراخان، 

امکانات وسیع تخلیه و بارگیری و دسترسی به حمل و 
نقل ریلی، یقینا نقش مهمی در تجارت و ترانزیت کاال 
با  اروپا  و  هند  چین،  همانند  فرامنطقه ای  با کشورهای 
امام  بندر  بندرعباس،  چابهار،  اقیانوسی  بندر  از  استفاده 
خمینی)ره( در جنوب و شرق ایران و بنادر نووروسیسک، 

آستراخان و  سنت پترزبورگ روسیه دارد.
حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
آخرین حلقه از اتصال کریدور شمال- جنوب در منطقه 
آزاد انزلی، به پایان عملیات عمرانی خود نزدیک شده و 
در ماه های آینده با اتصال راه آهن سراسری ایران به بندر 
امکان پهلوگیری کشتی های  این منطقه و  کاسپین در 
رو- رو، فصل نوینی در تجارت منطقه ای و بین المللی و 
تحقق اهداف پیش بینی شده از ایجاد کریدور نوستراک 
آغاز خواهد شد، افزود: وجود منطقه آزاد انزلی در دریای 
کاسپین و منطقه آزاد چابهار در دریای عمان و مجاورت 
اقیانوس هند، مهم ترین حلقه اتصال تجارت منطقه ای 
و بین المللی، به ویژه ما بین کشورهای شمال-جنوب و 

قاره آفریقا است.
فعالیت  برای  قانونی  معافیت  و  مزایا  تبیین  با  وی 
بر  کرد:  اضافه  خود،  متبوع  منطقه  در  سرمایه گذاری 
این اساس و به منظور توسعه همکاری های منطقه ای 
و بین المللی در دریای صلح و دوستی کاسپین، پیشنهاد 
ایجاد دفتر مشترک همکاری های لجستیکی ما بین بنادر 
جهانی  تجارت  مرکز  ایجاد  کاسپین؛  دریای  در  فعال 
و  نقل  و  حمل  بازرگانی،  شرکت های  استقرار  برای 
کاسپین  دریای  حوزه  کشور های  بزرگ  تولیدکنندگان 
برای  هند  و  چین  به ویژه  فرامنطقه ای  کشورهای  و 

کریدور  ایجاد  از  شده  پیش بینی  اهداف  به  دسترسی 
نوستراک ارائه می شود.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کنسرسیوم های  ایجاد  لزوم  به  اشاره  با  پایان  در  انزلی 
بانک ها  و  شرکت ها  حضور  با  نقل  و  حمل  و  تجاری 
دریای  بنادر  در  آنان  نمایندگی های  استقرار  و  بیمه  و 
حمل  و  بازرگانی  تعرفه های  تنظیم  خواستار  کاسپین، 
مابین  تجاری  تبادالت  برای  یکسان  گمرکی  و  نقل  و 
برپایی  کرد:  خاطرنشان  و  شد  کاسپین  دریای  بنادر 
نمایشگاه های بین المللی و منطقه ای به صورت دوره ای 
اتاق های  تقویت  کاسپین؛  دریای  حوزه  کشورهای  در 
بازرگانی عضوICBC  برای توسعه بیشتر همکاری های 
و  گیرد  قرار  دستورکار  در  تجاری  تبادالت  و  اقتصادی 
اعالم می دارم که منطقه آزاد انزلی آمادگی دارد اولین 
و  تولیدی  توانمندی های  معرفی  مشترک  نمایشگاه 
مرکز  در  را  منطقه  کشورهای  لجستیک  و  اقتصادی 
و  فعالیت  زمینه  و  نموده  برگزار  بین المللی  نمایشگاه 
همگرایی بیشتر ما بین بخش خصوصی و دستگاه های 

پشتیبانی کننده دولتی در ایران را فراهم نماید.
با  تخصصی  نشست های  برگزاری  است،  گفتنی 
شرکت های بخش دولتی و خصوصی حاضر در پنل های 
تخصصی این همایش و بازدید از نمایشگاه حمل و نقل 
اعزامی  هیات  کاری  برنامه های  دیگر  از  لجستیک  و 
کریدورهای  همایش  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
بین المللی روسیه بود که مهم ترین کریدور مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفته از سوی کشورهای اروپایی، مسیر 

تجاری شمال- جنوب بود.

هیات  رئیس  با  دیدار  در  روسیه  در  ایران  سفیر 
گفت:  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
این  انزلی،  آزاد  منطقه  در  شده  ایجاد  زیرساخت های 
شمال- کریدور  در  ایران  خوب  ظرفیت  به  را  منطقه 

جنوب تبدیل کرده است.
با  این نشست  انزلی در  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
خود  متبوع  سازمان  برنامه های  روند  از  گزارشی  ارائه 
و   بندری  امکانات  و  زیرساخت ها  تکمیل  زمینه  در 
بهره مندی  با  انزلی  آزاد  منطقه  کرد:  اظهار  لجستیکی 
زیرساخت هایی  افزایش  کاسپین،  و  انزلی  بندر  دو  از 
و  مسقف  انبارهای  جدید،  اسکله های  همچون 
سردخانه ها، مخازن و سیلوهای نگهداری کاال، تشکیل 
این منطقه و دبیرخانه شورایعالی  شورای لجستیک در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در اولویت قرار داده است.

علی اوسط اکبری مقدم با ارائه تحلیلی از رشد شاخص های 
اقتصادی و تخلیه و بارگیری کاال در بنادر نخستین منطقه 
آزاد شمال کشور، تصریح کرد: اتصال به شبکه ریلی کشور 
تا پایان سال جاری در کنار بهره برداری از اسکله رو-رو و 

تنوع بخشی به کاالهای ورودی و عبوری از طریق منطقه 
با تکیه بر مزیت حمل و نقل ترکیبی به منظور بهره برداری 
و چین،  کریدورهای شمال-جنوب  از ظرفیت  حداکثری 
منطقه  کاری سازمان  برنامه  ایران، مهم ترین  قزاقستان، 
آزاد انزلی جهت توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری 

اسالمی ایران است.
ناوگان  سهم  افزایش  و  نوسازی  ضرورت  بر  وی 
در  با  دریای کاسپین  در  دریایی  نقل  و  ایران در حمل 

ساخت  و  کانتینربر  رو-رو،  کشتی های  گرفتن  اختیار 
بخش  سرمایه گذاری  با  مدرن  و  جدید  سردخانه های 
خصوصی تاکید کرد و گفت: این قبیل اقدامات در کنار 
ویژه  منطقه  و  آستراخان  استان  با  همکاری ها  توسعه 
اقتصادی لوتوس که جزء برنامه های این سازمان قرار 
دارد، به افزایش سهم صادرات کشاورزی، صنایع غذایی 
و سبد صادراتی کشورمان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و 

به ویژه روسیه ختم می شود.
همچنین، سفیر ایران در جمهوری فدراتیو روسیه با بیان 
دست  در  اقدامات  و  شده  ایجاد  زیرساخت های  اینکه 
در  ایران  خوب  ظرفیت  به  را  انزلی  آزاد  منطقه  انجام، 
کریدور شمال- جنوب تبدیل کرده، بر ضرورت تسهیل 
و توسعه مسیر تجارت دریایی با کشورهای حوزه دریای 

کاسپین تصریح کرد.
کاظم جاللی افزود: با اتصال بنادر منطقه آزاد انزلی و 
آستارا به خط ریل سراسری کشور، زنجیره حمل و نقل 
چندوجهی در این منطقه با محوریت جمهوری اسالمی 

ایران فراهم می شود.

وی، با اشاره به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشورمان 
در ارتباط با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و روسیه، 
انزلی  آزاد  منطقه  توجه  قابل  زیرساخت های  کرد:  اضافه 
با  ارتباط  در  بیشتر  نقش آفرینی  به  ریل،  خط  اتصال  و 

کشورهای منطقه کمک شایان توجهی می کند.
ارائه  با  پایان  در  روسیه  فدراتیو  جمهوری  در  ایران  سفیر 
تحلیلی از الزامات و منافع فعال سازی بیشتر کریدور شمال-
 جنوب، خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که رقبای منطقه ای 
جهت جذب کاال و بار از دیگر کریدورها در حال فعالیت 
می باشند؛ در نتیجه تکمیل زیرساخت ها و تسهیل و تسریع 
هم افزایی  با  تجاری  مسیرهای  این  در  خدمات رسانی  در 
عنوان  به  باید  ترانزیتی،  مسیر  این  در  کشورهای ذی نفع 

استراتژی مهم اقتصادی کشور در دستورکار قرار گیرد.
گفتنی است، در این دیدار عضو موظف هیات مدیره و 
معاون امور بندری و حوزه خزر، مشاورین مدیرعامل و 
مدیرکل حوزه ریاست به همراه عضو هیات رئیسه اتاق 
بازرگانی روسیه و ایران و  رایزن اول اقتصادی سفارت 

ایران در مسکو حضور داشتند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی با معاون وزیر حمل و نقل فدراسیون روسیه دیدار 
مناسبات  گسترش  سازوکار  و  فرصت ها  درخصوص  و 
و  انزلی  آزاد  منطقه  ظرفیت های  بر  تکیه  با  دوجانبه 

کریدور شمال-جنوب به بحث و تبادل نظر پرداخت.
بهره برداری  اینکه  بیان  با  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
گسترش  و  شمال-جنوب  کریدور  از  حداکثری 
همکاری ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کشورمان 
در  اساس  همین  بر  کرد:  اظهار  است،  اهمیت  حائز 
جمهوری  دولت  بلندمدت  راهبردهای  اجرای  راستای 

ریل  خط  به  کاسپین  بندری  مجتمع  ایران،  اسالمی 
تا  فارس  بنادر خلیج  و  سراسری کشورمان وصل شده 
پایان سال جاری از طریق منطقه آزاد انزلی به دریای 

کاسپین و روسیه متصل می شوند.
انزلی  بنادر  توانمندی های  و  ظرفیت ها  بیان  به  وی 
شده  واقع  آزاد  منطقه  این  محدوده  در  که  کاسپین  و 
به خط  آستارا  بندر  اتصال  به طرح  اشاره  با  و  پرداخت 
شاهد  نزدیک  آینده  در  نتیجه  در  کرد:  تصریح  ریلی، 
افزایش توانمندی های بندری، ریلی استان گیالن جهت 
به  ایران  از طریق  نقل کاال  و  ترانزیت و حمل  توسعه 

روسیه خواهیم بود.
فعالیت  جهت  قانونی  معافیت های  و  مزایا  مقدم،  اکبری 
اقتصادی در منطقه آزاد انزلی را برای معاون وزیر دولت 
روسیه برشمرد و خاطرنشان کرد: بر این اساس پیشنهاد 
ایجاد دفتر مشترک میان بنادر دریای کاسپین؛ کمک به 
نوسازی و تجهیز ناوگان شرکت کشتیرانی دریای خزر و 
تشکیل کنسرسیوم تجاری حمل و نقل متشکل از بانک ها 
و شرکت های فعال در این حوزه به منظور توسعه ترانزیت 

کاال از مسیر دریای کاسپین را تقدیم حضور می کنم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

اتحاد  را  فعال سازی کریدور شمال-جنوب  انزلی الزمه 
و همگرایی کشورهای ذی نفع عنوان کرد و خاطرنشان 
فعال  سازمان،  این  برنامه های  مهم ترین  از  یکی  نمود: 
کردن کریدور و توسعه همکاری های منطقه ای بر بستر 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
روسیه  فدراسیون  نقل  و  حمل  وزیر  معاون  همچنین، 
سازمان  محوریت  با  ایرانی  هیات  اینکه حضور  بیان  با 
مهم  بسیار  وزارتخانه  این  برای  انزلی  آزاد  منطقه 
کاری  اولویت  در  ایران  با  روابط  توسعه  چراکه  است؛ 
ما قرار دارد، اظهار کرد: باید همکاری های استراتژیکی 
این  فعال سازی  زمینه  تا  داشته  وجود  کشور  دو  مابین 
تکمیل  و  احداث  میان  این  در  و  شده  فراهم  کریدور 
زیرساخت های الزم مهم است؛ موضوعی که روسیه با 
و  فرودگاهی  بندری،  ریلی،  جاده ای،  مسیرهای  توسعه 

صنایع وابسته در دستورکار قرار داده است.
سنت پترزبورگ  و  آستراخان  شهرهای  زورو،  دیمتری 
تجاری  مسیر  در  روسیه  استراتژیک  معادالت  در  را 
عنوان  محوری  نقش  دارای  شمال-جنوب  بین المللی 
کرد و گفت: در حال بررسی کارشناسی جهت عملیاتی 
از روسیه به هند و برعکس  انتقال کاال  نمودن نقل و 

عزم  به  عنایت  با  و  می باشیم  اروپا  با  کاال  ترانزیت  و 
با  می توان  بود  نیاز  که  نقاطی  در  جهت،  این  در  هند 
کریدور  فعال سازی  سه جانبه  مشترک  سرمایه گذاری 

مزبور را تسریع و تسهیل نمود.
وی به ارائه تحلیلی از زمان و هزینه کمتر ترانزیت کاال 
کانال  در  موازی  مسیرهای  با  شمال-جنوب  مسیر  از 
افزود:  و  پرداخت  داردانل  و  بسفر  تنگه های  و  سوئز 
نقل  و  حمل  شرکت های  ایجاد  جهت  را  خود  آمادگی 
مشترک که جهت عملیاتی شدن این کریدور بسیار مهم 

اعالم می کنیم.
با  پایان  در  فدراسیون روسیه  نقل  و  وزیر حمل  معاون 
بیان اینکه منطقه آزاد انزلی پل اصلی ارتباطی روسیه ، 
اوراسیا و کریدور شمال-جنوب است، اظهار داشت: ما 
توانایی بنادر و شبکه راه آهن ایران را باور داریم، اما باید 
این  در  اداری  بوروکراسی  و  هزینه ها  کاهش  مسیر  در 

کریدور به توافق نائل شویم.
مدیره  هیات  موظف  عضو  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
مدیرعامل  مشاور  خزر،  حوزه  و  بندری  امور  معاون  و 
و  معاون  مدیر،  و  ایران-روسیه  اتاق  عضو  و  سازمان 

مدیرکل کریدورهای بین المللی روسیه حضور داشتند.

به  انزلی  آزاد  در حاشیه سفر کاری هیات عالی منطقه 
روسیه، توافق نامه همکاری دوجانبه سازمان منطقه آزاد 
انزلی و منطقه ویژه اقتصادی سنت پترزبورگ در شش 
ماده به امضای مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 

والدیمیرباالبانوف رسید.
توسعه  تفاهم نامه، طرفین درخصوص  این  مفاد  بر اساس 
فعالیت های  تعمیق  و  گسترش  منظور  به  همکاری ها 
سازمان های کشورهای  و  با شرکت ها  خارجی  اقتصادی 
متبوع خود؛ سازماندهی مراودات و ارتباطات تجاری بین 
کارآفرینان ایرانی و روسی در قالب برگزاری نمایشگاه ها، 
هدف  با  مشترک  رویدادهای  و  کنفرانس ها  سمینارها، 
آشنایی بازرگانان با فرصت های اقتصادی صادراتی یکدیگر 
و ارائه اطالعات درخصوص اقدامات قانونی و برنامه های 
با محوریت صادرات، واردات،  اقتصادی داخلی و خارجی 
با  عالقه  مورد  موضوعات  و  شرکت ها  احتمالی  شرکای 

یکدیگر به همکاری خواهند پرداخت.
از سوی دیگر، طرفین در زمینه توسعه مشاغل کوچک و 
متوسط از طریق ایجاد شرکت های مشترک اقتصادی و 
انتشار اطالعات در این حوزه و تهیه و اجرای برنامه های 

ویژه در راستای گسترش همکاری های ایران و روسیه 
مابین  منظم  تخصصی  نشست های  برگزاری  طریق  از 
مسئولین ارشد دو کشور را در دستورکار قرار خواهند داد.
قید  درج  عدم  مزبور،  توافق نامه  توجه  جالب  نکات  از 

زمان در مدت همکاری دوطرف است.
تکمیل  می توان  را  مزبور  توافق نامه  دستاورد  مهم ترین 
و  هندی  ایرانی،  طرفین  همکاری  رژیم سازی  روند 
روسی با محوریت سازمان منطقه آزاد انزلی جهت رونق 
ترانزیت کاال از مسیر کریدور شمال-جنوب عنوان کرد؛ 
مناطق  با  تفاهم نامه های همکاری  انعقاد  از  بعد  چراکه 
قزاقستان  اکتائو  آستاراخان،  لوتوس  اقتصادی  ویژه 
شنال-جنوب  کریدور  مسیر  در  ذی نفع  کشورهای  و 
مزبور  کریدور  فعال سازی  کارگروه  ایجاد  به  منجر  که 
اقتصادی  ویژه  منطقه  با  همکاری  افق  ترسیم  با  شد؛ 
سنت پترزبورگ، در واقع این سازمان با دو منطقه ویژه 
در  شمال-جنوب  کریدور  خروجی  و  ورودی  اقتصادی 
کشور روسیه یعنی آستراخان و سنت پترزبورگ توافق نامه 
عملیاتی سازی  گام های  تا  رسانده  امضاء  به  همکاری 
افزایش حمل و نقل کاال در این کریدور مهم بین المللی 
مابین آسیا و اروپا برداشته شود؛ راهبردی که می تواند در 

گسترش همکاری های میان منطقه ای اعضای اتحادیه 
نقش  شانگهای  همکاری  سازمان  و  اوراسیا  اقتصادی 

موثری ایفا کند.
عضو  توافق نامه،  این  انعقاد  جریان  در  است،  گفتنی 

خزر،  دریایی  و  بندری  امور  معاون  و  هیات  موظف 
ایران  اتاق  رئیسه  هیات  عضو  و  مدیرعامل  مشاورین 
اقتصادی  ویژه  منطقه  معاونین  و  مدیران  و  روسیه  و 

سنت پترزبورگ حضور داشتند.

اخبار منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در همایش کریدورهای بین المللی روسیه مطرح کرد:

سفیر ایران در روسیه در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

معاون وزیر حمل و نقل روسیه در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

با هدف توسعه همکاری ها در بستر کریدور شمال-جنوب صورت گرفت:

ایجاد مرکز تجارت جهانی کریدور 
شمال- جنوب در منطقه آزاد انــزلی

منطقه آزاد انزلی، ظرفیت بی بدیل ایران در جهت فعال سازی کریدور شمال- جنوب

منطقه آزاد انزلی، پل اصلی ارتباطی روسیه، اوراسیا و کریدور شمال-جنوب

انعقاد توافق نامه سازمان منطقه آزاد انزلی و منطقه ویژه اقتصادی سنت پترزبورگ

در جریان نخستین جشنواره بین المللی برند سبز که با حمایت 
اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  معنوی 
وزارتخانه های متعدد، در سالن همایش های بین المللی رایزن 
تهران برگزار گردید، سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان یک 

سازمان سبز موفق به دریافت تندیس و تقدیرنامه شد.
در بخشی از تقدیرنامه مزبور با اشاره به شاخص های ارزیابی 
2۰گانه صورت گرفته تصریح شده که این لوح به پاس خدمات 
ارزشمند آن سازمان در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار به 
سازمان منطقه آزاد انزلی تقدیم می شود و با توجه به رویکرد 
آموزشی- پژوهشی و فرهنگ سازی در پیش گرفته در راستای 
حفظ محیط زیست و توسعه پایدار به عنوان برند سبز انتخاب 
گردیده که شایسته است از زحمات بی دریغ مساعی ارزشمند و 
اهتمام ویژه مدیرعامل و مدیران سازمان در حوزه محیط زیست 
تشکر و قدردانی نموده و آرزوی موفقیت روز افزون در مسیر 
برندسازی در راستای حفظ محیط زیست و توسعه پایدار را داریم.

بنا بر این گزارش، مهم ترین شاخص های 2۰گانه ارزیابی و حضور 
در کنفرانس و جایزه بین المللی برند سبز را می توان فعالیت موثر در 
تحقیق و توسعه، رعایت الزامات مدیریت زیست محیطی، سیستم 
مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، سیستم مدیریت یکپارچه و 
اجرای جامع مطالعات سیستم مدیریت محیط زیستی، استقرار 
دفتر محیط زیست، استفاده و حمایت از تولید و کاالی ایرانی و 
اخذ تقدیرنامه ها و استاندارادها از دستگاه متولی )اخذ گواهینامه های 
استقرار نظام ایمنی و بهداشت و محیط زیست( و توجه به 
ماده ۱2۳ قانون برنامه پنج ساله ششم و بند ۵ سیاست های کلی 
کشور در بخش محیط زیست ابالغی مقام معظم رهبری است.

عالوه بر این، سازمان منطقه آزاد انزلی در زمینه رعایت ضوابط 
و مقررات شیوه های برندسازی با رویکرد سبز در فرآیند تولید، 
عرضه، صادرات و واردات؛ سرمایه گذاری در حمل و نقل پاک 
با رویکرد سازگار با محیط زیست؛ وجود رویکرد دانش بنیان و 
استارتاپ و ایجاد کسب و کار مبتنی بر مزیت رقابتی با رویکرد 
حفظ محیط زیست و نگاه مدیران برای موفقیت در بازارهای 
جهانی و تسخیر حداکثری از سهم بازار؛ نیز از سوی جشنواره 

مزبور عملکرد قابل قبولی از خود بروز داده است.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد انزلی در طول سال های اخیر، 
توجه به الزامات زیست محیطی و برندسازی در زمینه رعایت 
شاخص های زیست محیطی و توسعه پایدار را به عنوان مهم ترین 
اولویت کاری در دستورکار قرار داده و با عنایت به شکننده بودن 
ساختار زیست محیطی گیالن زمین و جایگاه الگویی این سازمان 
در سطح استان و کشور، این مهم در بررسی طرح های پیشنهادی 

سرمایه گذاری در جایگاه نخست قرار دارد.

کشاورزی  کمیسیون  رئیس  عسگری  محمدجواد  دکتر 
مجلس شورای اسالمی به همراه دکتر محسن علیزاده عضو 
کمسیون اقتصادی مجلس و همچنین مهندس الماسی رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی و مدیرکل شیالت گیالن، از انبارها و 

زیر ساخت های بندری احداث شده در بندر کاسپین بازدید کرد ند.
در این بازدید که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، عضو هیات 
مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر و مدیران سازمان نیز 
حضور داشتند، گزارشی از میزان و  نحوه تامین کاالی اساسی 
کشور از این بندر ارائه و  اعالم شد که با تدابیر و  تمهیدات صورت 
گرفته، کاالهای اساسی متروکه نشده و اکثریت کاالهای اساسی 

وارده در زمان مجاز ترخیص می گردند.
رعایت  درخصوص  رضایت  ابراز  ضمن  عسگری  دکتر 
استانداردهای الزم در احداث زیرساخت های بندری و انبارهای 
موجود در بندر کاسپین و شرایط مطلوب نگهداری کاالی اساسی 
در انبارها، مخازن و  سیلوهای این بندر، قول مساعد داد در راستای 
ارائه خدمات 24ساعته گمرک در منطقه آزاد انزلی برای تسهیل 
و تسریع روند ترخیص و خروج کاال از این بندر، پیگیری های 
الزم را برای ارتقای جایگاه گمرک منطقه آزاد انزلی به اداره 
کل گمرک، انجام داده تا بدین وسیله کاالهای بیشتری از مبداء 
بندرکاسپین وارد کشور شده و منطقه آزاد انزلی بیش از پیش در 

تامین کاالهای اساسی کشور نقش آفرین باشد  .
الزم به ذکر است، مجتمع بندری کاسپین با 6۵۰۰۰مترمکعب 
و  غالت  نگهداری  سیلو  4۵۰۰۰تن  و  مایع  فله  مخازن 
فعال، جزء  اسکله  و  4پست  4۱۰۰۰مترمربع سوله مسقف 
بنادر نسل سوم کشور محسوب شده و  از ابتدای سال جاری 
تاکنون 47فروند شناور شامل ۱9فروند کشتی حامل انواع 
تانکر  کشتی  و 28فروند  وزن ۵2۰۰۰تن  به  جمعا  غالت، 
جمعه به وزن ۱۳4۰۰۰روغن خام خوراکی در مجتمع بندری 
کاسپین منطقه آزاد انزلی تخلیه شده که با توجه به مزیت های 
اتحادیه اوراسیا، شاهد رشد باالی این بندر نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته در تامین کاالهای اساسی کشور به ویژه 

روغن خوراکی از کشور روسیه و حوزه خزر خواهیم بود  .
همچنین، سازمان منطقه آزاد انزلی سرعت بخشیدن به فرآیند 
تخلیه و بارگیری کاالهای اساسی در مجتمع بندری کاسپین و 
ارسال آن به اقصی نقاط کشور را به عنوان یکی از اهداف خود 
در دستورکار داشته و به همین منظور در سال های اخیر نیز با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی انبارها ، مخازن و  انبارهای جدید 
به ظرفیت تاسیسات بندری این مجتمع بندری اضافه شده است.

تقدیر از سازمان منطقه 
آزاد انزلی به عنوان یک 

سازمان سبز

بازدید رئیس کمیسیون 
کشاورزی مجلس از ظرفیت های 

مجتمع بندری کاسپین

 در جریان نخستین 
جشنواره بین المللی برند سبز انجام شد:

 در جریان نظارت میدانی 
از استان گیالن صورت پذیرفت:
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سازمان همکاری شانگهای، سازمانی میان دولتی و برای همکاری های 
چندجانبه امنیتی اقتصادی و فرهنگی است. این سازمان شامل 9عضو 
اصلی و 3عضو ناظر است که ایران نیز سال ها به عنوان عضو ناظر در آن 
حضور داشت. اما اکنون در دولت سیزدهم این فرصت فراهم شد و ایران 
نیز به اعضای دائم این سازمان پیوست. با وجود اعمال فشار تحریم از 
سوی آمریکا و اهمال غربی ها در تعهدشان، ایران نیازمند همکاری های 
منطقه ای است تا شرایط توسعه اقتصادی خودش را فراهم کند . البته که 
از سازمان های بزرگ منطقه ای جهان است که  پیمان شانگهای یکی 

می تواند زمینه ساز گسترش روابط سیاسی کشورمان هم باشد.
اهمیت  دارای  شانگهای  سازمان  عضو  کشورهای  برای  ایران  اما 
اقتصادی ، سیاسی و ژئوپلیتیکی است. ایران دروازه دسترسی کشورهای 
عضو این سازمان به سمت بازارهای غرب آسیاست و البته که ژئوپلیتیک 
امن و به صرفه دارد که می تواند محصوالت و تولیدات کشورهای عضو 

این سازمان را به سمت اروپا و غرب آسیا برساند .
در حال حاضر ایران به عنوان چهارراه مواصالتی شمال به جنوب و شرق 
به غرب ، نقش اساسی در حوزه ترانزیت کاال را ایفا می کند و با توجه 
صورت  نفتی  فرآورده های  ترانزیت  مواصالتی ،  مسیر  این  از  اینکه  به 
می گیرد ، ایران می تواند به واسطه مناطق آزاد با تقویت تولید داخلی از 
ظرفیت عظیم به وجود آمده بهره برداری نماید. سهم منطقه آزاد ماکو ، 
چابهار، اروند، کیش، قشم ، اینچه برون و بوشهر برای صادرات کاالهای 
شانگهای ،  همکاری  سازمان های  عضو  کشورهای  به  خود  تولیدی 
آسیای  کشورهای  برخی  و  هند  چین ،  تجاری  مبادالت  از  برخورداری 
میانه با اروپا با قرار داشتن در مسیر ترانزیت کاال بر کسی پوشیده نیست. 
این مناطق می توانند با بازاریابی مناسب، تقویت توان الزم توان الزم و 
بهره مندی از مزایای فروش خدمات در این مسیر در حوزه لجستیک و 

حمل و نقل جایگاه خوبی داشته باشد.
باید تاکید داشت که عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای 
با  و  بوده  ایران  ترانزیت  مسیر  احیای  برای  مغتنمی  فرصت  می تواند 
امضای قراردادهای حیاتی در کنار قراردادهای همکاری موجود با چین ، 
روسیه و هند با جلوگیری از تغییر مسیر ترانزیت کاال، سهم کشور در 

صنعت حمل و نقل را به میزان باالیی افزایش دهد.
توسعه  برای  پیمان  این  در  ایران  دائم  عضویت  که  نماند  ناگفته  البته 
روابط اقتصادی کافی نیست و برای ایجاد فرصت های بزرگتر باید ایران 

با کشورهای عضو سازمان روابط دوجانبه هم برقرار کند .
در این گزارش، نگاه دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران، نمایندگان مجلس، 
معاونین اقتصادی و کارشناس مناطق آزاد را در ارتباط با عضویت ایران 
در پیمان شانگهای و نقش و موقعیت مناطق آزاد از این فرصت برای 

توسعه اقتصادی بیشتر می خوانید.

سیدمحمدتقی رئیس السادات، دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران:
شانگهای، فرصتی برای منطقه گرایی ایران

سیدمحمد تقی رئیس السادت دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی از 
دانشگاه خوارزمی و دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران در گفت و گو با نشریه، 
دیدگاه خود را نسبت به عضویت ایران در شانگهای و منافع مناطق آزاد 

کشور از این پیمان مطرح کرد. 
در  ایران  کشور  گفت:  و  کرد  اشاره  ایران  جغرافیایی  موقعیت  به  وی 
چهارراه تجارت شرق به غرب و شمال به جنوب واقع شده است. این 
ژئواستراتژیک  و  ژئواکونومیک  ژئوپلیتیکی،  لحاظ  به  طبیعی  مزیت 
در  سیاسی  و  اقتصادی  مناسبات  در  ویژه  کشوری  عنوان  به  را  ایران 
ایران در  این جهت عضویت  از  داده است.  قرار  سطح منطقه و جهان 
افزایش  باعث  می تواند  بین المللی  و  منطقه ای  همکاری  سازمان های 
مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران شود و به نوعی ایران را از 

انزوای بین المللی خارج کند.
رئیس السادت، اولین همکاری منطقه ای ایران را نام برد و گفت: سازمان 
ایران،  با حضور سه کشور  در سال 1962  )اکو( که  اقتصادی  همکاری 
پاکستان و ترکیه تاسیس شد در جهت بهره گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی 
و ژئواکونومیک برای تعامالت اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه برای 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی  باعث بهتر شدن مناسبات  ایران بود که 
ایران با کشورهای منطقه می شد و به نوعی می توان گفت این شروعی 
برای منطقه گرایی ایران با توجه به موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران 
کشورهای  پیوستن  علی رغم  اخیر  سال های  طی  بود.  سال ها  آن  در 
قرقیزستان،  ترکمنستان،  قزاقستان،  آذربایجان،  جمهوری  افغانستان، 
اختالفات  و  منافع  تداخل  دلیل  به  اکو  به  تاجیکستان  و  ازبکستان 
سیاسی اعضا، وضعیت متفاوت نظام اقتصادی کشورهای عضو، نامتوازن 
اکو  سازمان  فرامنطقه ای،  دخالت های  و  کشورها  اقتصاد  سطح  بودن 
نتوانسته موفقیت چشمگیری در سطح منطقه ای برای کشورهای عضو 
توجه  با  ایران  اخیر  سال های  طی  در  رو  این  از  باشد.  داشته  ایران  و 
شرایط اقتصادی و وجود تحریم های بین المللی نتوانسته عضو سازمان 
همکاری های منطقه ای یا بین المللی مهمی شود. شروع حضور ایران در 
در سال 2008  درخواست عضویت  و  ناظر  عنوان عضو  به  سال 2005  
ایران در یک سازمان  در سازمان همکاری های شانگهای آغاز فعالیت 

همکاری های منطقه ای و بین المللی بود.
این  در  ایران  حضور  درخصوص  ادامه  در  ژئوپلیتیک  انجمن  دبیر 
با  ابتدا  که  شانگهای  همکاری های  سازمان  داشت:  اظهار  سازمان 
حضور کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در 
سال 1996 با عنوان شانگهای 5شکل گرفته بود، با عضویت ازبکستان 
در سال 2001 به سازمان همکاری های شانگهای تغییر نام داد. اگرچه در 
ابتدا این سازمان با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو 
در منطقه پایه گذاری شد، اما با پیوستن کشورهایی چون هند و پاکستان 
همکاری های کشورهای عضو در سه سطح امنیتی، اقتصادی و فرهنگی 
از مهم ترین  تروریسم  با  مقابله  و  امنیتی  بیشتری گرفت. مسائل  قوت 
دغدغه های کشورهای عضو شانگهایی است. از طرف دیگر حضور چین 
و هند که از قطب های اصلی اقتصاد جهانی در سازمان هستند موقعیت 
اقتصادی و ژئواکونومیک سازمان همکاری های شانگهای را باال می برد  .

ایران در سازمان همکاری های  دائم  اما عضویت  وی خاطرنشان کرد: 
شانگهای پروسه ای حدودا سیزده ساله را طی کرد که البته عضویت هند 
نیز در این سازمان به همین اندازه زمان برد و نشان از حساسیت باالی 
کشورهای هسته مرکزی برای تایید پیوستن اعضاء جدید به این سازمان 
را می رساند. شاید از مهم ترین نکاتی که روند عضویت دائم ایران تسریع 
از ماده هفت سازمان ملل بود .  ایران  کرد، موافقت نامه برجام و خروج 
همچنین مبارزه همه جانبه ایران با تروریسم و افراطی گری به خصوص 
از عواملی  نیز می توان  را  مبارزه در مقابل داعش  با  اخیر  در سال های 
دانست که باعث تغییر رویکرد کشورهای عضو برای پذیرش ایران به 
همکاری  سند  امضاء  همچنین  گرفتند.  نظر  در  دائم  عضویت  عنوان 
ایران در  ایران و چین را هم می توان از عوامل عضویت دائم  25ساله 

سازمان همکاری های شانگهای برشمرد.
در  ایران  عضویت  تسریع  درخصوص  دیگر  نکته  افزود:  رئیس السادت 
و  داخلی  مسائل  در  آمریکا  درگیری  شانگهای،  همکاری های  سازمان 
کشورهای  منفعالنه  عملکرد  نیز  و  بود  پساترامپ  دوران  در  بین المللی 
اروپایی پس از خارج شد آمریکا از برجام که نتوانستند با ایران به توافق 
و  این رو، چین  از  یابند.  آمریکا دست  بدون حضور  جداگانه ای  و  جامع 
روسیه از این فرصت استفاده کردند و به خاطر منافع اقتصادی به ایران 
فعلی  وضعیت  از  برون رفت  برای  هم  ایران  طرفی  از  شدند.  نزدیک 
سیاسی و اقتصادی و بی اثر کردن تحریم ها، همکاری خود را با شرق 
در  ایران  جغرافیایی  موقعیت  عامل،  مهم ترین  شاید  اما  داد.  گسترش 

منطقه باشد. موقعیت چهار راهی ایران که باعث پیوند میان شرق با غرب 
و شمال با جنوب می شود. حضور تعدادی از کشورهای اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا در سازمان همکاری های شانگهای و حجم تجارت باالی چین 
و هند با کشورهای اوراسیا و اروپا و استفاده از موقعیت ترانزیتی ایران 
برای تجارت ازجمله عواملی است که می تواند جایگاه ایران را در سازمان 

همکاری های  باال ببرد و مستحکم کند.
در  ایران  عضویت  داخلی  بعد  در  کرد:  تاکید  ژئوپلیتیک  انجمن  دبیر 
نباید به حساب یک دولت یا گروه  سازمان همکاری های شانگهای را 
خاصی گذاشت؛ بلکه این یک روند پانزده، بیست ساله ساله بوده است 
و سه دولت قبلی نقش مهمی در روند عضویت ایران داشته اند که البته 
به هر حال عضویت  پیوست.  به وقوع  این مهم  با حضور دولت جدید 
همه  به حساب  باید  را  شانگهای  سازمان همکاری های  در  ایران  دائم 

سیاستمداران و دولتمردان جمهوری اسالمی ایران گذاشت.
و  تروریسم  با  مبارزه  روند  باید  ایران  که  کرد  تاکید  حال  عین  در  وی 
منطقه  در  صلح  و  ژئوپاسفیک  جهت  در  و  دهد  ادامه  را  افراطی گری 
وجود  است  مهم  ایران  برای  هم اکنون  آنچه  کند.  حرکت  جهان  و 
از کارشناسان زبده و نوگرا در ژئوپلیتیک،  یک وفاق داخلی و استفاده 
اقتصاد، سیاست و فرهنگ برای پیشبرد بهتر اهداف ایران در سازمان 
ایران را به عنوان  همکاری های شانگهای می باشد که به نوعی بتوان 

بازیگر اصلی در سازمان همکاری های شانگهای مطرح کرد.
دیگر  طرف  از  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  ژئوپلیتیک  انجمن  دبیر 
سازمان  یک  که  شانگهای  همکاری های  سازمان  در  ایران  حضور 
بسیاری  کمک  می تواند  است  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  امنیتی، 
ژئوپلیتیکی،  جغرافیایی،  مشخصات  به  توجه  با  ایران  منطقه گرایی  به 
منطقه  در  را  ایران  موقعیت  و  باشد  داشته  ایران  فرهنگی  و  اقتصادی 
را  اقتصادی  و  سیاسی  تحریم های  که  دهد  قرار  گونه ای  به  جهان  و 

بی اثر کند.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد :

ابتدا تکلیف مناطق آزاد توسط سران قوا 
مشخص شود

همکاری  و  هماهنگی  شورای  اجرایی  دبیر  مبرهن نیاکان  محمدصادق 
آزاد  مناطق  منافع  نشریه،  با  در گفت و گو  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین 
کشور از قبل عضویت ایران در پیمان شانگهای را منوط به تصمیم گیری 

سران قوا در رابطه با مناطق دانست.   
وی تاکید داشت: ابتدا می بایست تکلیف مناطق آزاد در حاکمیت داخل 
دارد،  وجود  آن  قانونی  در ظرفیت  که  بین المللی  نقش  و  روشن  کشور 
برای قوای سه گانه اثبات و برابر آن ، اختیارات به مسئولین مناطق واگذار 
شود تا سپس از نقش مناطق جهت استفاده از ظرفیت عضویت ایران در 

سازمان مزبور صحبت کرد  .
و  سازمان ها  اینگونه  ذاتی  کارکردهای  درخصوص  مبرهن نیاکان 
پیمان های منطقه ای و فرا منطقه ای گفت: باید این اهداف را به درستی 
شناخت و سپس به انواع ظرفیت ها و فرصت های احتمالی موجود در آن 
شانگهای  سازمان همکاری  اما درخصوص  پرداخت ؛  سازمان مشخص 
که همانند بسیاری از سازمان ها و پیمان های مشترک کشورها با هدف 
بنیانگذاری  سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی ،  امنیتی ،  همکاری های  انواع 
شده چنانچه بخواهیم اشاراتی داشته باشیم مطمئنا در این مقال نخواهد 
گنجید و احتماال موضوع بحث را تنها در رویکرد اقتصادی تلقی و در 

نظر گرفته و به آن بپردازیم .
وی افزود: درخصوص فرصت های اقتصادی تبدیل به فعل شده از قبل 
عضویت رسمی ایران در سازمان فوق که از سال 1996 پایه گذاری و در 
به آخرین  ناظر پذیرفت ، می توانیم  به عنوان عضو  را  ایران  سال 2005 
آمارهای رسمی عملکرد اقتصادی اعالم شده مراجعه نماییم . بر اساس 
آمار منتشره در سال 201۷، سهم ایران در صادرات درون گروهی سازمان 
5درصد )رتبه چهارم( و در واردات درون گروهی 4.3درصد )رتبه هفتم( 
این در حالی است که مجموعه صادرات درون گروهی سازمان  بوده و 
بوده  دالر  964میلیون  درون گروهی  واردات  و  دالر  329میلیارد  فوق 
ایران به 4کشور چین،  است. الزم به توضیح است، 95درصد صادرات 
افغانستان، پاکستان و هند و 96درصد واردات ایران نیز از چین، هند و 
روسیه بوده است. البته این میزان صادرات و واردات درون گروهی ایران 
موانع  و  عوامل  بلکه  نمود،  محسوب  عدم عضویت  به حساب  نباید  را 
توسط  آن  رفع  و  توجه  عدم  صورت  در  که  دارد  وجود  دیگری  متعدد 

مسئولین کشور ، مطمئنا شاهد ادامه رویه سابق خواهیم بود .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
سازمان  با  همکاری  روند  در  کشورمان  آزاد  مناطق  نقش  درخصوص 
همکاری شانگهای نیز اظهار داشت: ابتدا می بایست تکلیف مناطق آزاد 
در حاکمیت داخل کشور روشن و نقش بین المللی که در ظرفیت قانونی 
آن وجود دارد، برای قوای سه گانه اثبات و برابر آن ، اختیارات به مسئولین 
از ظرفیت  استفاده  از نقش مناطق جهت  تا سپس  مناطق واگذار شود 

عضویت ایران در سازمان مزبور صحبت کرد  .
و  بین المللی  نقش  کنیم  فرض  چنانچه  داد:  ادامه  مبرهن نیاکان 
ظرفیت های نهفته قانونی مناطق آزاد در حاکمیت داخلی تثبیت و محقق 
شود، باید به عرض برسانم رویکرد اقتصادی و ظرفیت های این جنبه 
از فعالیت های سازمان همکاری شانگهای پس از ۷سال از تشکیل آن 
بین کشورهای عضو  آزاد  با هدف تشکیل منطقه  یعنی در سال 2003 
یکصد  شامل  بازرگانی  سطح  افزایش  یعنی  آن  نهایی  سند  و  شروع 
شانگهای  پیمان  اعضای  تصویب  به  سال 2004  در  مشخص  برنامه 
موجود  ظرفیت های  و  اقتصادی  فعالیت های  چهارچوب  بنابراین  رسید. 
آن سازمان بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده بین المللی مناطق آزاد 
بنیان گذاری گردیده که بخش عمده آن در قانون فعلی مناطق آزاد ایران 
نیز دیده شده است. لذا مناطق آزاد ایران نیز با عنایت به چهارچوب های 
و  مزایا  ارتقاء  با  و  سازمان  آن  شده  تصویب  برنامه های  در  مشخص 
انطباق قوانین مناطق آزاد کشورمان با شرایط بین المللی و عدم دخالت 
و تسری سیاست های اقتصادی سرزمین اصلی در این مناطق می توانند 
داخلی  اقتصادی  ارکان  سایر  و  آزاد  مناطق  با  همکاری  و  فعالیت  به 

کشورهای عضو ادامه دهند .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
در پایان تاکید کرد: بنابر موارد پیش گفته و با عنایت به موقعیت کلی 
جغرافیای ایران و مناطق آزاد کشورمان که در مرزهای زمینی و دریایی 
ثقل  نقطه  مانند  فراوانی  و  متفاوت  نقش های  می توان  گرفته اند،  قرار 
را  ترانزیت و حمل و نقل کشورهای عضو سازمان  بازرگانی ،  مبادالت 
برای کشورمان و مناطق آزاد آن قائل و نقش متمایز ایران در مبادالت 
بازرگانی و صادرات و واردات درون گروهی کشورهای عضو را ارتقاء داد. 
الزم به توضیح است تا زمانی که سیاست های اقتصادی کشور هماهنگ 
ابالغ سیاست های  و  اتخاذ  فرمانده واحد نشود ، همواره شاهد  دارای  و 
متناقض و خنثی کننده در جهت منافع ملی خواهیم بود . لذا چنانچه در 
اقتصادی توجه  به واقعیت ها و ظرفیت های داخلی و خارجی  این روند 

نکرده و تنها به ارائه انواع شعارهای فریبنده و غیر واقعی از توانایی های 
خودمان پرداخته و ظرفیت های موجود در دنیا و به ویژه انواع پیمان ها 
و سازمان های اقتصادی موجود در جهان را انکار نماییم، مطمئنا دچار 

فرصت سوزی مکرر همانند سالیان گذشته خواهیم شد .

  رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاران و 
کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

 پیمان های اقتصادی شانگهای و اوراسیا 
فرصت مهم اقتصادی ایران

کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  امانی  اصغر 
منطقه آزاد انزلی در گفت و گو با نشریه، از اتفاق خوب عضویت ایران در 
پیمان شانگهای سخن گفت ؛ اتفاقی که به عنوان محرک جدید برای 

اقتصاد کشور قلمداد می شود.
وی اظهار کرد: عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای ، اتفاق خوبی بود 
انتظار به عنوان ناظر برای ما رقم خورد  که پس از سال های طوالنی 
و قطعا می تواند محرک جدیدی برای اقتصادی ایران باشد. بلوک های 
اقتصادی آ.سه .آن ، نفتا، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، اوراسیا و شانگهای 
روابط  توسعه  و  تحکیم  در  مهمی  جایگاه  کدام  هر  اقتصادی  منظر  از 
کشورهای  یقینا  و  داشته  عضو  کشورهای  بین  ما  اقتصادی  و  سیاسی 
خارج از این گروه ها نیز تحت تاثیر این اتحادیه ها هستند. هر چند بعضی 
اتفاقات سیاسی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، موجب تضعیف برخی 
روابط اقتصادی در اتحادیه های مذکور به ویژه نفتا گردید؛ لیکن شالوده 
بین  این  در  می باشد.  ریشه دار  و  محکم  همچنان  روابط  این  اساس  و 
وضعیت اقتصادی ایران ، تافته جدا بافته ای است و نیازمند فرمول های 
مخصوص به خود می باشد. یقینا در شرایطی که بسیاری از کشورهای 
ضعیف تالش زیادی نموده اند تا خود را در پهنه اقتصاد جهانی مطرح 
کنند، متاسفانه کشور ما به دالیل مختلف سهم خود را از دست داده و 
این سفره برای ما هر روز کوچکتر شده است. امروزه جایگاه اقتصادی 
کشورهایی مانند تایلند، بنگالدش، ویتنام، اندونزی و بعضی کشورهای 
آفریقایی با ده سال پیش آنها قابل مقایسه نبوده و پیشرفت های شگرفی 

داشته اند.
شانگهای  اقتصادی  پیمان های  در  که عضویت  حال  کرد:  تاکید  امانی 
مهمی  بخش  با  اقتصادی  و همگرایی  برای همکاری  فرصت جدیدی 
از جهان برای ما فراهم کرده است، می بایست به خود بیاییم و نواقص 
خودمان را برطرف کنیم. در حال حاضر به غیر از موضوع تحریم های 
ظالمانه آمریکا و عدم امکان فعالیت های بانکی مطابق با آنچه که در 
مدیریت  و  و سازماندهی  اقتصادی ، ساختار  فرهنگ  است،  دنیا مرسوم 
به  ما، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی  اقتصادی کشور 
شدت مشکل دار بوده و در صورتی که تحریم های ظالمانه نیز برداشته 
شوند، با این ساختار فعلی ، باز هم جایگاه ما در اقتصاد جهانی به طور 
واقعی معلوم نشده و تنها فروش نفت موجب تغییر نه چندان محسوس 

در این جایگاه خواهد گردید.
رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی 
خاطر نشان کرد: ما باید دقت کنیم که چرا در کشور ما قوانین مربوط 
به واردات، موجب گسترش قاچاق گردیده و قوانین مربوط به صادرات، 
موجب پنهان کاری و عدم تمایل صادرکنندگان به شفافیت و صادرات 
فرهنگ  و  تجاری  قوانین  اینجانب،  نظر  به  می شود؟  خودشان  نام  به 
اقتصادی به ویژه روابط اقتصادی کشور ما بسیار بد و نامتوازن شده است 
و در اولین فرصت و قبل از کوبیدن بر طبل و دهل عضویت در شانگهای 
و برپایی کنفرانس ها و سمینارهای بی خاصیت در این مورد، می بایست 
قوانین داخلی خودمان را اصالح کنیم. به نظر می رسد چند کار مهم در 

این رابطه باید انجام شود.
وی انتظارات از دولت سیزدهم را نیز مطرح کرد و گفت: دولت سیزدهم 
دارد. وضعیت  این دولت  از  زیادی  انتظار  و جامعه  است  راه  ابتدای  در 
در حال  و  است  ریخته شده  بهم  به شدت  فرهنگی جامعه  و  معیشتی 
ازدواج ،  است.  گرفته  ما شکل  اجتماع  در  غنی  و  فقیر  طبقه  دو  حاضر 
نیازهای  با  متناسب  غذایی  سفره  داشتن  خودرو،  خرید  شدن،  خانه دار 
واقعی خانواده ها، کم کم در حال تبدیل شدن به افسانه است و نه تنها 
جامعه شناسان ، بلکه مردم عادی نیز کامال می فهمند که اگر وضع به 

همین منوال پیش برود، چه فاجعه اجتماعی رقم خواهد خورد.
و  ثبات  ایجاد  برای  ضربتی  و  فوری  اقدام  چند  داشت:   اظهار  امانی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان بسیار ضروری است؛ هر  برای  اطمینان 
چند اصالح ساختارها و تدوین قوانین جدید و عملیاتی کردن آنها زمان بر 
خواهد بود. لیکن برداشتن چند گام کوچک و سریع، زمینه ساز تحوالت 
بزرگی برای اقتصاد ما به ویژه به دست آوردن سهم واقعی در دو پیمان 

شانگهای و اوراسیا خواهد شد. 
وی این اقدامات را اینگونه برشمرد:

1( آمایش اقتصادی مبتنی بر آمایش سرزمینی بر اساس توانمندی ها و 
ظرفیت های اقتصادی استان ها

2( اصالح نرخ ارز حاصل از صادرات برای صادر کننده و پرداخت معادل 
و ...  برداشتن صفرها  و  ارز  شدن  )تک نرخی  بازار  نرخ  با  مطابق  ریالی 

پیشکش(
3( اصالح چگونگی عرضه مواد اولیه در بورس و قطع بورس بازی مواد 
اولیه و حذف رانت های ایجاد شده برای مواد اولیه عرضه شده در بورس 

که هزینه تولید را افزایش داده است.
4( حذف کارت بازرگانی از چرخه اقتصادی که موجب شده است بسیاری 
کشور  بانکی  مخوف  سیاست های  به خاطر  که  واقعی  صادر کنندگان  از 
از چرخه  بازرگانی شده اند، عمال  کارت  تمدید  یا  دریافت  دچار مشکل 
به  مربوط  شعارهای  طرح  علی رغم  نیز  عده ای  و  شوند  خارج  فعالیت 
و  واردات  به  هنوز  غیره،  و  اجاره ای  کارت  و  فروشی  کارت  با  مبارزه 

صادرات به همان شکل ادامه می دهند.
تجاری  شرکت های  و  تولیدی  واحدهای  از  دارد  وظیفه  دولت   )5
ارزان قیمت  آنها، تسهیالت  ازاء صادرات  به  صادرکننده حمایت کنند و 

برای توسعه صادرات به آنان پرداخت نمایند.
6( ایجاد شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های مدیریت لجستیک 

و مساعدت دولت برای تامین تجهیزات لجستیکی از ضروریات است.
کشورهای  سایر  استانداردهای  با  ما  داخلی  استانداردهای  تطبیق   )۷
عضو پیمان از مهم ترین اقداماتی است که باید انجام شود. عدم تطابق 
استانداردها علی رغم کیفیت خوب برخی کاالهای ایرانی و امکان ایجاد 
سهم خوب از بازار، به خاطر نداشتن استاندارد کشور های مقصد نمی توانند 

در بازار حضور پیدا کنند.
8( کنترل کیفیت و برنامه ریزی برای اقالم صادراتی که در سبد مصرف 
داخلی ما هم نقش مهمی دارند و متاسفانه با عدم برنامه ریزی درست 
دولت، اکثرا مواجه با ممنوعیت صادراتی شده و صادرکنندگان ما به دلیل 
بد هدی و عدم توانایی در انجام تعهدات خود در قبال خریداران خارجی، 
ضمن پذیرفتن ضرر و زیان فراوان، از گردونه رقابت هم خارج می شوند.
9( ایجاد زمینه برای تولید مشترک برخی کاالهای مصرفی در کشورهای 
عضو، به نحوی که تولیدکنندگان بتوانند با دارا بودن مزیت رقابتی برخی 

کاالها، با تولید کنندگان سایر کشورهای عضو در داخل ایران و یا سایر 
کشورها به صورت مشارکتی کاالهای مورد نیاز بازار را تولید و با هزینه 

کمتر عرضه نمایند.
آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی در پایان خاطرنشان کرد: پیمان های اقتصادی شانگهای و اوراسیا 
مهم ترین فرصت بخش اقتصادی ایران برای حضور قوی در بازار و به 
دست آوردن سهم از دست رفته از طریق تولید و صادرات محصوالت 
در  مهمی  بسیار  نقش  تجارت  توسعه  سازمان  و  می باشد  غیرنفتی 
و  تولیدکنندگان  بین  ما  همگرایی  و  همکاری  و  امور صادراتی  اصالح 
صادرکنندگان ایران و کشورهای عضو اتحادیه های شانگهای و اوراسیا 
دارد، به نحوی که روابط اقتصادی فعلی ما بین ما و این کشورها که در 
حال حاضر به صورت سنتی وجود دارد، بتواند مدرنیزه شده و مانند سایر 

کشورهای دنیا از استاندارد قابل قبول برخوردار باشد.

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری
و توسعه منطقه آزاد ماکو:

 دستاوردهای سیاسی و امنیتی پیش روی
 فعاالن اقتصادی

آزاد  منطقه  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  جلیلی  ابراهیم 
ماکو در گفت و گو با نشریه، از مهم ترین اتفاق در عرصه روابط خارجی 
اخیر یعنی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای سخن گفت و 

دستاوردهای آن را برشمرد.
وی در پاسخ به پاسخ به این سوال که چه فرصت هایی برای بهره برداری 
دارد،  وجود  مزبور  سازمان  در  ایران  از ظرفیت های عضویت  حداکثری 
ایران در سازمان همکاری های شانگهای  گفت: پذیرش عضویت دائم 
به  آغاز  در  ایران  خارجی  روابط  عرصه  در  اتفاقات  مهم ترین  از  یکی 
این  ناظر  عضو  سال ها  ایران  می شود.  محسوب  سیزدهم  دولت  کار 
سازمان منطقه ای بود و با پذیرش عضویت دائم ایران از سوی اعضای 
بهره مند می شود.  امکانات جدیدی  و  از ظرفیت ها  آن سیاست خارجی 
از قدرت های  به لحاظ جغرافیایی متشکل  سازمان همکاری شانگهای 
و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  ظرفیت های  که  آسیاست  منطقه  مهم 
فرهنگی گسترده ای برای همکاری های منطقه ای دارد و حضور در این 
سازمان نقش غیر قابل انکاری در پیشبرد سیاست  خارجی آسیا برای ایران 
خواهد داشت. بنابراین هر چقدر کشور عزیزمان بتواند در سازمان ها و 
نهادهای بین المللی و منطقه ای عضویت پیدا کند، بی شک به نفع اقتصاد 
اقتصادی  رونق  و  تسهیل  سازمان ها،  در  عضویت  بود.  خواهد  کشور 
سازمان  در  ایران  رسمی  که عضویت  دارد  همراه  به  خود  با  تجاری  و 

همکاری های شانگهای از این موضوع، مستثنی نیست.
جلیلی ادامه داد: عضویت ایران در این سازمان، عالوه بر دستاوردهای 
روی  پیش  نیز  را  گسترده ای  اقتصادی  فرصت های  امنیتی،  و  سیاسی 
با  تجاری  مبادالت  مسیر  و  می دهد  قرار  کشورمان  اقتصادی  فعاالن 
کشورهای عضو را تسهیل می کند. با عضویت در هر سازمانی اهدافی 
تشکیالت  ازجمله  شانگهای  همکاری های  سازمان  و  می شود  دنبال 
به  عضو  کشورهای  برای  رونق  و  توسعه  می تواند  که  است  جهانی 
همراه داشته باشد و عضویت ایران در این سازمان، توسعه صادرات با 
کشورهای عضو را همراه خواهد داشت؛ زیرا قوانینی برای اعضاء وجود 
چارچوب  در  و  کند  تسهیل  را  کاال  انتقاالت  و  نقل  می تواند  که  دارد 
دسترسی  و  شده  حذف  منطقه  در سطح  تعرفه ها  و  تجاری  موانع  آن، 
بر مزایای نسبی  و  تکیه  با  ایران  فراهم می شود.  بزرگ تر  بازارهای  به  
توانایی های مختلف اقتصادی می تواند فضای الزم در این زمینه را ایجاد 
کرده و با کسب تجارب متفاوت از یکپارچگی های مختلف اقتصادی-

منطقه  ای، توان خود را برای حرکت در مسیر جهانی  شدن افزایش دهد. 
این تجربه در سازمان های دیگر وجود دارد که کشورهای عضو با تعرفه 
کمتر بتوانند تجارت خود را گسترش دهند و تبادالت در شرایط جدیدی 
با اعضای سازمان ادامه پیدا کند. گردهمایی چند کشور شرایط اقتصادی 
مختلف  های  بخش  در  اشتغال،  ایجاد  با  و  می بخشد  بهبود  را  اعضاء 

اقتصادی رونق به وجود می آورد  .
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: 
جهانی  و  منطقه ای  مختلف  اتحادیه  و  سازمان ها  ترکیب  به  نگاهی  با 
می توان به اشتراکات فراوانی در بین اعضای این سازمان ها و اتحادیه ها 
دست یافت. در این بین سه سازمان اتحادیه شانگهای، اوراسیا و گروه 
بریکس می تواند اهمیت اتحاد کشورهای روسیه، چین، هند و ایران را 
نشان داد؛ چراکه چهار کشور چین، روسیه، هند و ایران در سه سازمان 
و اتحادیه عضویت کامل دارند. در این بین سازمان همکاری شانگهای 
که عمال باالی 90درصد آسیا را شامل می گردد، به عنوان یک سازمان 
اوراسیا محسوب گردد؛ زیرا کشورهای  اتحادیه  برای  تکمیلی و بزرگ 
محسوب  نیز  شانگهای  همکاری  سازمان  عضو  اوراسیا،  اتحادیه  عضو 
و چین عضو  روسیه  هند،  این کشورها، سه کشور  بین  از  و  می گردند 
و  مربوطه  ترکیب  به  توجه  با  می گردند.  محسوب  نیز  بریکس  گروه 
وجود ظرفیت ها و ارتباطات بین اعضا و در عین حال موقعیت سیاسی 
از  بیش  را  سازمان  این  اهمیت  می تواند  اعضا،  از  اقتصادی هر یک  و 

پیش آشکار سازد.
ناتو، سازمانی  افزود: سازمان همکاری شانگهای برخالف سازمان  وی 
همکاری ها  از  توجهی  قابل  ابعاد  بلکه  نیست؛  امنیتی  و  نظامی  صرفا 

می شود.  شامل  را  انرژی  و  بانکی  بازرگانی،  فرهنگی،  حوزه های  در 
پیشینه  با  خاورمیانه  نقطه  کلیدی ترین  در  ایران  قرارگیری  همچنین 
سیاسی و جغرافیایی قوی و ظرفیت های اقتصادی باال می تواند هم برای 
فعالیت های سازمان و هم برای رشد و اقتصادی کشورمان مثمر ثمر بوده 
و یک حالت برد-برد برای کشورها داشته باشد. این عضویت عالوه بر 
منافع مستقیم برای ایران، می تواند با رفع اختالفات سیاسی بین برخی 

اعضا، به صورت غیر مستقیم نیز برای کشورمان ثمربخش باشد.
جلیلی اذعان داشت: سازمان همکاری شانگهای، سازمان حائز اهمیتی 
است که عضویت در آن برای ایران مزایای زیادی خواهد داشت . حضور 
این  چین و روسیه که حق وتو دارند، حضور چهار قدرت هسته ای در 
پیمان و همراهی با کشورهایی که 42درصد جمعیت جهان و 28درصد 
تولید ناخالص جهان را تشکیل می دهند، اهمیت این سازمان را نشان 

می دهد  .
منافع  ماکو،  آزاد  منطقه  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
عضویت در سازمان شانگهای را برشمرد و گفت: سازمان همکاری های  
معدود  ازجمله  جهان  ملی  ناخالص  تولید  25درصد  حدود  با  شانگهای 
بر  است.  نظامی  امنیتی-  و  اقتصادی  هم زمان  ماهیت  با  سازمان هایی 
اساس اعالم گمرک، میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو 
پیمان شانگهای در سال 99 به 55میلیون تن کاال به ارزش 28میلیارد 
و  14میلیارد  ارزش  به  تن  46میلیون  صادرات  سهم  که  رسید  دالر 
و  13میلیارد  ارزش  به  تن  9میلیون  واردات  سهم  و  دالر  600میلیون 
به  چین  با  ایران  تجارت  حجم  بیشترین  است.  بوده  دالر  400میلیون 
ارزش 18میلیارد و 900میلیون دالر است و هند با 3میلیارد و 400میلیون 
میلیارد  یک  با  روسیه  دالر،  300میلیون  و  2میلیارد  با  افغانستان  دالر، 
در  دالر  200میلیون  و  میلیارد  یک  با  پاکستان  و  دالر  600میلیون  و 
رتبه های بعدی قرار دارند. یعنی با بررسی روند صادرات ایران در سال 
گذشته )1399( می بینیم : چین )رتبه اول(، افغانستان )رتبه پنجم(، هند 
)رتبه ششم(، پاکستان )رتبه هفتم(، روسیه )رتبه نهم(، قزاقستان )رتبه 
ایران  کاالیی  بازارهای هدف  در  را  نوزدهم(  )رتبه  ازبکستان  هفدهم(، 

کسب کرده اند.
گسترش  بدون  تجاری  و  اقتصادی  اهداف  پیشبرد  کرد:  تاکید  وی 
در  عضویت  چشم انداز  و  نمی باشد  مقدور  سیاسی  تعامالت  و  مراودات 
برنامه های  پیشبرد  برای  ایده آل  و  مناسب  فرصتی  شانگهای  سازمان 
پیوند  معنی  به  عضویت  این  است.  کشور  اقتصادی  مراودات  گسترش 
ایران با زیرساخت های اقتصادی آسیا و منابع وسیع آن است. عالوه بر 
این، ایران می تواند دسترسی چشمگیری به منطقه آسیای میانه داشته 
باشد که می تواند به عنوان بازار صادرات کاالهای ایرانی در نظر گرفته 
شود، ظرفیت های اقتصادی این سازمان به خصوص با توجه رهبری و 
قدرت نفوذ چین در این سازمان می تواند بخش مهمی از خواسته های 
عضو  کشورهای  انرژی  نیازهای  سازد.  برآورده  را  کشورمان  اقتصادی 
این سازمان خصوصا هند و چین با توجه به ظرفیت منابع نفتی کشور 
موجود،  آمار های  طبق  بر  باشد.  کشورمان  اقتصاد  راهگشای  می تواند 
بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان را ما داریم که به شدت مورد نیاز چین 

و هند به عنوان دو عضو مهم پیمان شانگهای است.
جلیلی افزود: عضویت ایران در این  سازمان ، فرصت ها و دستاوردهاي 
امنیتي و  اقتصادي، تجاري، سیاسي،  براي کشور در زمینه هاي  زیادي 
ایران  توانمندي هاي  و  پتانسیل  به  توجه  با  و  داشت  خواهد  فرهنگي 
پیوند  بر  شمالی ،  و  جنوبی  مرزهای  در  آزاد  مناطق  وجود  با  خصوصا 
اینکه  به  توجه  با  می افزاید  .  فوق الذکر  سازمان  و  ایران  استراتژیک 
همکاری های  وارد  اقتصادی  مشترک  اهداف  حصول  برای  کشورها 
اقتصادی  تعامالت  خوب  بسیار  شرایط  و  می شوند  منطقه ای  اقتصادی 
میان ایران با چین و هند به عنوان دو قدرت مطرح اقتصادی در جهان 
اقتصادی،  وجود دارد، تقویت همکاری های دوجانبه به ویژه در عرصه 
عامل مهمی در ارتقای نقش راهبردی سازمان همکاری شانگهای در 
اقتصادی  تعامالت  و  چند جانبه  روابط  می رود.  شمار  به  جهانی  اقتصاد 
ایران با کشورهای مهمی مثل چین، روسیه، قزاقستان و سایر کشورهای 
عضو این سازمان می تواند کمکی به رشد اقتصادی و برون رفت از فضای 
تحریم و خنثی سازی تحریم ها باشد. لجستیک و استفاده ار ارزش افزوده 
آن با بهره گیری از ظرفیت های مناطق آزاد در این سازمان نقش پررنگی 
نقش  ایران  چین،  جاده«  یک  کمربند،  »یک  طرح  در  داشت.  خواهد 

کلیدی دارد.
گفت:  ماکو  آزاد  منطقه  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
و  عربی  کشورهای  حوزه  با  چین  ارتباطی  مسیر  بهترین  ایران  اساسا 
حتی افغانستان است. منطقه آزاد چابهار که بخشی از قرارداد 25ساله با 
چینی ها است، فرصتی دوجانبه هم برای هر دو کشور است. عالقه مندی 
چابهار  آزاد  منطقه  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری  به  هم  هندی ها 
همواره مورد تاکید بوده است. همچنین باتوجه به آنکه دو پروژه بزرگ 
ترانزیتی منطقه ای و بین المللی ازجمله کمربند و جاده ابریشم جدید و 
راهبری  و  برنامه ریزی  از طریق چین  بین المللی شمال-جنوب  کریدور 
در  عضویت  با  پروژه  دو  این  در  ایران  نقش آفرینی  تقویت  می شوند ، 

شانگهای می تواند تقویت شود  .
سخن  شانگهای  پیمان  عضویت  در  کشور  آزاد  مناطق  نقش  از  وی 
گفت و تاکید کرد: ایران می تواند از طریق کریدور شمال- جنوب حلقه 
وصل جنوب و شمال اوراسیا باشد و آسیای مرکزی و روسیه را به هند 

آسیا  و غرب  مرکزی  آسیای  کریدور چین،  مسیر  در  ایران  دهد.  پیوند 
مناطق  باشد.  اوراسیا  غرب  و  شرق  دهنده  پیوند   می تواند  و  دارد  قرار 
خود  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  ماکو  و  ارس  انزلی ،  چابهار،  آزاد 
را  همسایه  و  کشور عضو  چند  تبادالت  مرکز  به  تبدیل شدن  ظرفیت 
دارند و می توانند مرکز همکاری های اعضای سازمان شانگهای باشند. 
ژئواکونومیک  جایگاه  ارتقای   به  منجر  حتما  شانگهای  در  عضویت 
می تواند  شانگهای  همکاری  سازمان  به  ایران  پیوستن  می شود،  ایران 
فرصت  فعالیت بیشتر و گرفتن سهم عمده ای از حوزه حمل ونقل دریایی 
آزاد  منطقه  بدهد .  ما  به  را  دارد  کشور  ترانزیت  در  بسزایی  سهم  که 
انزلی با توجه به قرار گرفتن در ساحل دریای خزر می تواند در ترانزیت 
موقعیت  با  انزلی  بندر  کند. ظرفیت  موثر عمل  و  راهبردی  بسیار  کاال 
حوزه  کشورهای  با  ترکیبی  حمل ونقل  راستای  در  خود  ژئواستراتژیک 
ماکو  آزاد  منطقه  و  در جنوب  چابهار  با  در همپوشانی  و  اوراسیا  CIS و 
به عنوان دروازه اروپا می توانند بسیار در پیشبرد اهداف اقتصادی موثر 
شمال  در  آزاد  مناطق  بنادر  ظرفیت های  از  استفاده  مهم  مسئله  باشد. 
با  آنها  ارتباط  و همچنین  چابهار (  و جنوب کشور) کیش، قشم،  ) انزلی( 
اروپا از طریق مرز بازرگان واقع در منطقه آزاد ماکو است که می توانند 
در کریدورهای ترانزیتی نقش آفرینی کنند. همچنین می توان در حوزه 
سازمان  در  ناظر  و  با کشورهای عضو  و گمرکی همکاری  گردشگری 

همکاری شانگهای را توسعه بخشید.
جلیلی در عین حال تاکید کرد: هر کدام از مناطق آزاد ایران با توجه به 
ظرفیت ها و پتانسیل ها و موقعیت مکانی خود می توانند نقش موثری در 
پیشبرد اهداف شانگهای ایفا کرده و از ظرفیت این پیمان نهایت استفاده 
را ببرند. وجود مناطق آزاد ایران با بیشترین فرصت ها ، نیروی کار و انرژی 
تا  ارزان و وجود روابط و مشترکات فرهنگی، اجتماعی باعث می گردد 
ازجمله  مختلف  حوزه های  در  کلیدی  نقش  دارای  مناطق  از  یک  هر 
نمایند.  ایفا  مشترک  سرمایه گذاری  با  تولید  و  لجستیک ،  گردشگری 
اعضای سازمان مزبور بزرگترین تولید کنندگان و مصرف کنندگان جهانی 
پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  استفاده  با  می توانند  و  گردیده  محسوب 
فراوان مناطق آزاد یکدیگر در بلند مدت از سایر اتحادیه های اقتصادی 
گردند.  بهره مند  امر  این  از  نیز  و کشورهای عضو  گرفته  پیشی  جهان 
بردن  باال  با  می توانند  پیمان  این  فرصت های  بر  تکیه  با  آزاد  مناطق 
سطح و میزان سرمایه گذاری خارجی و فراهم آوردن امنیت اقتصادی و 
اقتصادی، تکنولوژیکی  نیازهای  تامین  برای  پنجره های جدید  سیاسی، 

کشور را تامین نمایند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه منطقه آزاد ماکو گفت: مناطق 
آزاد می توانند بستری برای بررسی و ایجاد شاخص های مشترک مثل 
پول مشترک، صندوق سرمایه گذاری مشترک باشند و ظرفیت های این 
سازمان را بیش از پیش افزایش دهند و موجب گردند تا از امکانات و 
پتانسیل های استفاده نشده به نحو کامال مطلوب و شایسته استفاده نمود. 
بنابراین توسعه همکاری ایران با اعضای سازمان شانگهای و عضویت 
مناطق  ظرفیت های  از  بیشتر  استفاده  و  سازمان  این  در  ایران  رسمی 
با کشورهای  ایران  تامین کننده منافع مشترک و متقابل  آزاد می تواند 
تا سازمان  بتوانند کمک کنند  باید  آزاد  باشد و مناطق  عضو شانگهای 
شانگهای مسیر بالنده خود را تداوم بخشد  . اما علی رغم همه امتیازاتی که 
برای عضویت ایران در سازمان شانگهای برشمردیم، باید توجه داشته 
باشیم که شانگهای اساسا یک سازمان امنیتی و سیاسی است، هر چند 
را  خود  اقتصادی  ابعاد  تا  کرده  تالش  بعد  به  سال 200۷  از  شانگهای 
پررنگ تر کند؛ اما کماکان فاصله زیادی با اتحادیه های اقتصادی نظیر 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سازمان همکاری  اقتصادی اکو دارد.
وی ادامه داد: نگاه شانگهای به حوزه اقتصاد عموما ابزاری برای تقویت 
در  ایران  دائم  عضویت  تایید  دیگر  طرف  از  است.  سیاسی  همگرایی 
اتمام  از  پس  آن،  اصلی  اعضای  توسط  شانگهای  همکاری  شورای 
مراحل فنی و حقوقی ممکن است تا دو سال به طول انجامد و لذا در 
کوتاه مدت میزان سودمندی آن به افزایش اعتبار و دیپلماتیک محدود 
خواهد بود. اما دستاوردهای عمده اقتصادی، زمان بر است و بستگی به 
شرایط همکاری های آتی ایران با این بلوک و دیگر مناسبت های نظام 
بین المللی دارد و نباید انتظار معجزه یک شبه یا چند ماهه از این سازمان 
داشته باشیم . همچنین بهره مندی از بستر این پیمان الزاماتی دارد که 

باید هوشمندان آن را راهبری نماییم.
که  است  داده  نشان  گذشته  سال های  تجربه  کرد:  خاطرنشان  جلیلی 
این  و  نداشتند  اقتصادی  رشد  مهم  اولویت  بر  تمرکز  قبلی  دولت های 
باعث شده است که همواره در دیپلماسی هم مسائل اقتصادی در حاشیه 
همزمان  لذا  پوشیده ایم.  چشم  آزاد  تجارت  مزایای  از  ما  و  گیرد  قرار 
آزادسازی  بتوانیم  باید  بین المللی  و سازمان های  بلوک ها  به  پیوستن  با 
پیش  شعار  بدون  و  درست  و  به طور جدی  را هم  داخل  در  اقتصادی 

ببریم و در سیاستگذاری اقتصادی پویا، جهادی و جهانی عمل کنیم .
پایان  در  ماکو  آزاد  منطقه  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
در  تجربه های شکست خورده سابق  تکرار  برای عدم  را  پیشنهاد خود 
ارتباط با سازمان ها و بلوک های همکاری منطقه ای بیان کرد و گفت: 
در صورتی پیوستن به  سازمان ها و نهادهای چندجانبه و بین المللی برای 
پایبند  آنها  مقررات  به   اوال  که  هستند  موثر  اقتصادی  اهداف  پیشبرد 
بمانیم و همچنین برای بهره برداری از آنها استراتژی تعریف کنیم. باید 
برنامه  با  آنها  از  استفاده  برای  و  را شناسایی کرده  ظرفیت های موجود 
جلو برویم . حال که به عضویت این سازمان در آمده ایم باید به آن پایبند 
باشیم که مثل سازمان همکاری اقتصادی نشود. می دانیم تا زمانی  که 
نمی تواند  شانگهای  در  عضویت  با  حتی  ایران  باشند،  برقرار  تحریم ها 
تجارت عادی بین المللی خود را از سر بگیرد. با توجه به  استمرار تحریم ها 
و روابط نه چندان مطلوب تجاری با اروپایی ها، در شرایط کنونی، یکی از 
بهترین گزینه های پیش روی ایران، همگرایی با قدرت های آسیایی است . 
چنین موقعیتی به  ایران فرصت می دهد که برای استفاده از ظرفیت های 
همکاری با کشورهای شرقی برنامه ریزی نموده و هوشمندانه از پتانسیل 

این کشورها برای مقابله با تحریم ها استفاده کند .

معین الدین سعیدی ، نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد 
مجلس شواری اسالمی:

چابهار؛ دروازه ورود به سازمان شانگهای
فراکسیون  رئیس  نایب  و  چابهار  مردم  نماینده  سعیدی  معین الدین 
مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با نشریه از منافع ایران 
درخصوص عضویت همکاری های اقتصادی شانگهای و نقش چابهار به 

عنوان مرکز ترانزیتی سخن گفت.
بهره برداری  برای  فرصت هایی  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
دارد،  وجود  مزبور  سازمان  در  ایران  از ظرفیت های عضویت  حداکثری 
گفت: سازمان شانگهای مبنا و اساسش بر پایه همکاری های اقتصادی 
شکل گرفته است و پایه گذاران اصلی اش چین و روسیه هستند که بعد 
از آن کشورهای آسیای میانه هم به آن ملحق شدند. اخیرا هم در این 
سازمان  این  در  نیز  ایران  عضویت  تاجیکستان،  در  نشست  آخر  دوره 
ایران می تواند از قبل عضویت در  پذیرفته شد. اما ماموریت اصلی که 

این سازمان برای خودش تعریف کند تا منافع ملی کشور را تضمین کند، 
در  شانگهای  اعضای  سایر  با  چین  که  است  پیوندی  و  ارتباطی  نقش 
آسیای میانه و روسیه برقرار می کند؛ اما دروازه ورود به این سازمان ها نیز 
چابهار است. چابهار هم منطقه آزادی است که شرایط و مقررات خاص 
خودش را دارد و به عنوان یکی از چهار شهر لجستیک کشور ظرفیتی 
بی نظیری دارد که در دو دهه گذشته به دلیل دستور مقام معظم رهبری 

مورد توجه دولت ها هم قرار گرفته است . 
سعیدی ادامه داد: این ظرفیت می تواند تحولی در شرق کشور در قدم 
اول و بعد اقتصاد کشور فراهم کند . مسلم است که ظرفیت منطقه آزاد 
در چابهار به عنوان یک قانون مترقی می تواند تسهیل گر و سهولت را 
از  یکی  و  کند  ایجاد  ترانزیت  نقل   و  و حمل  کار  و  در فضای کسب 
به عنوان هسته مرکزی  اصلی ترین کانون های فعالیت سواحل مکران 
یک تحول بزرگ در اقتصاد یعنی همان منطقه آزاد چابهار مورد توجه 
قرار بگیرد؛ این موضوعی است که حتما در آینده سازمان شانگهای موثر 
خواهد بود و رئیس جمهور محترم هم اشاره داشتند که چابهار به عنوان 
تعاملی و همگرایی برای حضور یکپارچه اعضای شانگهای  یک نقطه 
می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و این اعالم از طرف جمهوری اسالمی 
ایران در اجالس اخیر صورت گرفت که از این بستر برای حضور همه 
ظرفیت ها  این  از  ایران  اقتصاد  برای  حداکثری  بهره برداری  و  اعضا 

استفاده شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا می توان برای مناطق 
ما بین  کاالیی  نقل  و  حمل  و  ترانزیتی  مرکز  همچون  نقش هایی  آزاد 
کشورهای عضو این سازمان متصور بود، اظهار داشت: چابهار به عنوان 
یکی از 4شهر لجستیک کشور ، در کنار بندرعباس، بندر امام و تهران 
است . چابهار منطقه آزادی است که طرح توسعه آن دو سال قبل پهنه 
بندر و اراضی پسکرانه ای هم شامل شده و این نکته حائز اهمیت است. 
بین  هماهنگی  و  تعامل  نقطه  عنوان  به  که  کارکردی  کرد:  تاکید  وی 
اعضای شانگهای هم برای چابهار تعریف می کنیم، همین نقش ارتباطی 

و لجستیک است.
و  ایران  آزاد  مناطق  مابین  همکاری  سازوکارهای  درخصوص  سعیدی 
است؛ حتما  این یک ظرفیت ملی  تردید  بدون  کشورهای عضو گفت: 
دوستان ما در منطقه آزاد باید روی این موضوع متمرکز شوند. مناطق 
آزاد ماکو و ارس در غرب، منطقه آزاد انزلی و چابهار به عنوان دروازه 
ورودی حتما می توانند نقش بسیار مهمی هم در ارتباط میان خودشان و 
هم ارتباطی که با این کشورها برقرار می کنند و شرق و غرب و شمال 
و جنوب را به هم متصل می کنند، داشته باشند. لذا  باید کار اساسی در 
این مورد انجام شود و انتظار هم هست که دولت این موضوع را به طور 

جدی مورد توجه قرار دهد.
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای 
اسالمی در پایان پیشنهاد خود را برای عدم تکرار تجربه های شکست 
خورده سابق در ارتباط با سازمان ها و بلوک های همکاری منطقه ای طرح 
کرد و خاطرنشان نمود : پایبندی به تعهدات ، برنامه ریزی، اقدام صحیح 
و درست و تصمیم پایدار از شروط الزم برای پیمان ها و همکاری های 
منطقه ای است. وقتی می بینیم در این توافقات و همکاری های ناپایداری 
در  که  تعهداتی  به  چراکه  است؛  اعضا  بدعهدی  به خاطر  دارد،  وجود 
پایبند نمی مانند. سازمان  تعریف منافع می کنند،  بر مبنای آن  اول  روز 
شانگهای به نظر می رسد که این پایداری را درون خود خواهد داشت؛ 
منافع  و  بوده  اقتصادی  منافع  اولیه اش  هدف  و  سازمان  اینکه  بدلیل 
روشنی  آینده  نظر می آید  به  گرفته  تعریفی که شکل  این  با  اقتصادی 
موفق  سازمان های  جزء  آینده  در  ان شاهلل  و  بود  متصور  بتوان  برایش 

اقتصادی منطقه حتما مورد توجه قرار خواهد گرفت.

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:
شانگهای، فرصتی برای توسعه صنایع پایین دستی ، 

پتروشیمی ، دارویی و پزشکی
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  قادری  جعفر 
در گفت و گو با نشریه، دیدگاه خود را نسبت به عضویت دائم ایران در 
سازمان شانگهای مطرح کرد و از نقش موثر مناطق آزاد در منتفع شدن 

کشور نسبت به این پیمان سخن گفت.
ایران  وی در پاسخ به این سوال که چه فرصت هایی از قبل عضویت 
کرد:  اظهار  می شود،  کشورمان  عائد  شانگهای  همکاری  سازمان  با 
نکته مهم اول آن است که از این عضویت استفاده و در جهت جذب 
سرمایه تالش کنیم. نکته بعدی اینکه منطقه آزاد ما بستر خوبی برای 
جذب سرمایه از کشورهای عضو پیمان شانگهای دارند؛ لذا می شود از 
فرصت ها و ظرفیت هایی که در منطقه آزاد ما وجود دارد، برای توسعه 
ظرفیت های صنایع پایین دستی ، پترشیمی ، توسعه صنایع غذایی، صنایع 
معدنی ، ماشین آالت و تجهیزات پزشکی و تولید دارو و سایر حوزه هایی 
این  در  باید  اما  کرد.  استفاده  است،  دولت  کاری  برنامه های  جزء  که 
موضوع ظرفیت های جدیدی هم ایجاد شود تا به مرحله ای برسیم که 
کشور را از خارج بی نیاز کنیم. لذا در این حوزه باید مشوق هایی را قائل 
شویم و این امکان و فرصت را فراهم کنیم تا سرمایه گذاران خارجی به 

مناطق بیایند و سرمایه گذاری کنند .
واقع  مرزها  کنار  در  ما  آزاد  مناطق  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه  قادری 
شده اند، می توانیم تعامالت مرزی و ارتباطات تجاری مان با کشورهای 
عضو شانگهای تقویت کنیم و همان طور مناطق آزادی را که در جوار 
کشورهای غیرعضو شانگهای هستند را از ظرفیت ارتباط با کشورهای 
عضو شانگهای در جهت افزایش تجارت با این کشورها بهره مند کنیم .

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: توجه کنیم که اگر بتوانیم مناطق 
مرزی مان را که بنادر آزاد در آنجا مستقر است، به مناطق فعال و توسعه 
آن  می کند،  پیدا  افزایش  هم  مرزها  امنیت  کنیم،  تبدیل  یافته صنعتی 
وقت این معضالت که به دلیل درگیری ها، تنش ها و حساسیت مرزی 
و جنگ هایی که به ما تحمیل شده، در آینده نمی تواند برای ما مشکلی 
ایجاد کند؛ چراکه مناطق مرزی ما مناطق پرتردد و دارای منافع مشترک 
می کند  ایجاب  مشترک  منافع  این  و  می شوند  همسایه  کشورهای  با 

مناطق مرزی ما به منطقه امن تبدیل گردند.
نوعا  ما  آزاد  منطقه  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  این 
جذب  قبل  از  ما  هستند؛  محروم  مناطق  که  شدند  مستقر  جاهایی  در 
داشته  می توانیم  شانگهای  عضو  کشورهای  طریق  از  که  سرمایه هایی 
باشیم، این شهرها را هم می توانیم از محرومیت دربیاوریم و مشکالت 
این مناطق را می توانیم حل کنیم. لذا این موضوع فرصت بسیار خوبی 
است تا بتوانیم در حوزه هایی که مزیت نسبی داریم ولی خال و مشکالتی 

هم وجود دارد، ورود و از قبل این ارتباط این مشکالت را حل کنیم.
قادری در پاسخ به این سوال که آیا می توان برای مناطق آزاد نقش هایی 
ما بین کشورهای عضو  نقل کاالیی  ترانزیتی و حمل و  همچون مرکز 
قشم  یا  چابهار  آزاد  مناطق  از  بخشی  بله؛  داشت:  اظهار  کرد ،  تصور 
می توانند به عنوان بارانداز کاالهای وارداتی و ترانزیت میان کشورهای 
توسعه  جهت  در  مناطق  این  از  گیرند.  قرار  توجه  مورد  شانگهای 
دیگر  مناطق  از  بعضی  یا  کرد  استفاده  می توان  ترانزیتی  ظرفیت های 

می توانند به عنوان انبارهای ذخیره کاال برای کشورهای همسایه عمل 
کنند، مثل سرخس یا مناطقی دیگر مثل مهران می توانند محل ذخیره 
دپوی کاال برای کشور عراق باشند و در موارد اضطراری برای ترانزیت 
کاالیی که از خارج آمده از این مناطق برای انتقال کاال به عراق استفاده 

کرد.
و  ایران  آزاد  مناطق  مابین  همکاری  سازوکارهای  درخصوص  وی 
ساله،  بیست  بلند مدت  طرح های  قالب  در  باید  گفت:  عضو  کشورهای 
جزئیات همکاری با کشورهای عضو شانگهای را بیشتر کنیم تا در این 
موضوعات بین المللی تحت فشار خارجی قرار نگیریم و اطمینان نسبت 
به فروش نفت و تغییر ارزش افزوده ظرفیت های معدنی و سایر پتانسیل 

و ظرفیت هایی که داریم، حاصل کنیم . 
قادری تاکید کرد: در واقع شرایطی را باید فراهم کنیم که این نوسانات 
و مشکالت بین المللی برای ما مانع و مشکل به وجود نیاورد . باید جزئیات 
را در قالب قراردادهای دوجانبه و چند جانبه تنظیم و بعد از آن از ظرفیت 

این پیمان برای توسعه تجارت با تک تک کشورها استفاده کرد.
پیشنهاد  پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
با  ارتباط  خود را برای عدم تکرار تجربه های شکست خورده سابق در 
سازمان ها و بلوک های همکاری منطقه ای بیان کرد و اذعان نمود: باید 
این پیمان ها را جدی بگیریم، ضمن اینکه تا پیمانی سازوکارش تعریف 
از سازوکارش استفاده نشود؛ زیرا تمرکز روی آن اتالف وقت  نشود و 
است . ضمن اینکه بعضی از پیمان ها در عین اینکه می تواند ظرفیت هایی 
ایجاد کنند، ممکن است محدودیت هایی هم به وجود آوردند. لذا باید از 
ظرفیت ها نهایت استفاده را کرد و پیامدهای منفی را به حداقل برسانیم. 
نباشد،  مترتب  آن  برای  آثاری  ولی  باشد  پیمانی  امضای  فقط  اینکه 

موضوع پذیرفته شده نیست و نباید در این حد باقی بماند.

هادی حق شناس ، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
ایران ؛ شاهراه ترانزیت جهان

با  گفت و گو  در  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  حق شناس  هادی  اما  و 
نشریه، نگاه خود را نسبت به عضویت ایران در شانگهای مطرح کرد و 
نقش مناطق آزاد را در توسعه اقتصادی کشور به واسطه این عضویت 

برشمرد.
وی در پاسخ به این سوال که چه فرصت هایی برای بهره برداری حداکثری 
از ظرفیت عضویت ایران در سازمان مزبور حاصل می شود، گفت: امروز 
ظرفیت های  از  که  است  این  سازمان ها  این  تشکیل  فلسفه  دنیا  در 
همدیگر استفاده کنند ؛ طبیعتا اگر این کشورها از ظرفیت های همدیگر 
رفت.  زیرسوال خواهد  سازمان ها هم  این  ایجاد  فلسفه  نکنند؛  استفاده 
به عنوان مثال اگر اتحادیه اروپا یا آ .س .آن و اتحادیه عرب و ... شکل 
می گیرد، فلسفه آنها این است که از ظرفیت های همدیگر استفاده کنند. 
امروز دو کشور هند و چین که از دوازده عضو شانگهای هستند، حدود 
سه میلیارد جمعیت دارند، تقریبا می توان گفت چهل برابر جمعیت ایران 
است. هند و چین ظرفیت بی نظیری برای مواد اولیه ، انرژی و گاز ایران 
و هند مطرح  پاکستان  و  ایران  بین  گاز  زمانی خط صلح  هستند. یک 
االن  دیگر  شانگهای هستند .  کشورها عضو  این  سه  هر  حاال  اما  بود، 
از ظرفیت همدیگر استفاده کنند . اکنون وقتی  این تعهد داده شده که 
یا هندی ها  افغانستان به آسیای میانه برسند و  از  چینی ها می خواهند 
به کشورهای آسیای میانه برسند، مسیر ایران برای اینها بی نظیر است .

حق شناس ادامه داد: در چین بحث تجارت کمربندی مطرح است؛ این 
کمربندی 60کشور جهان را بهم متصل می کند. امروز دیگر چین باید 
از ظرفیت های همدیگر  است  قرار  چراکه  کند؛  استفاده  ایران  مسیر  از 
از  استفاده  یعنی  شانگهای  در  ایران  عضویت  لذا  نماییم.  استفاده 

ظرفیت های همدیگر .
چه  از  آزاد  مناطق  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  کارشناس  این 
در شانگهای  ایران  از ظرفیت عضویت  بهره برداری  برای  فرصت هایی 
بهره می برند، اظهار داشت: کریدور های شمال به جنوب و غرب به شرق 
و از طرف دیگر ده کریدوری که در جهان تعریف شده، به دلیل این است 
که ترانزیت کاال انجام شود و مهم تر آنکه ایران در شاهراه این ترانزیت 
است. تا دیروز کشورهای آسیای جنوب شرقی یا حتی کشورهای عربی 
اگر می خواستند کاالیی به روسیه بفرستند، باید از اقیانوس هند ، دریای 
سرخ، دریای مدیترانه و سیاه و بعد به کشورهای روسیه می رسیدند. اما 
حاال پاکستان و هند دیگر به دریای اقیانوس هند، دریای سرخ دریای 
سرخ و مدیترانه و سیاه نمی روند، بلکه به بندر چابهار و بندر شهید رجایی 
در بندرعباس می روند و از بنادر دریای خزر به کشور مقصد می رسند. 
لذا در موضوع استفاده از ظرفیت اقتصادی از شانگهای اساس اقتصاد 
است و اساس اقتصاد نیز حمل و نقل است و از همه مهم تر اساس در 
حمل و نقل ، انتخاب کوتاه ترین مسیر است . کشورهای عربی و آسیای 
به  رفتن  برای  کنند  استفاده  ایران  هوایی  کریدور  از  اگر  جنوب شرقی 
بنابراین  ایمنی به نفعشان است؛  اروپا هم به لحاظ زمان پرواز  و هم 
حتما ترانزیت کاال و خدمات هوایی یک مزیت بی نظیر است؛ پس باید از 
ظرفیت منطقه آزاد چابهار، بندر انزلی و اینچه برون که مرز ترکمنستان 
است، استفاده کنند؛ ضمن اینکه این مناطق  شامل معافیت های مالیاتی 
هستند و ورود کاال بدون تشریفات گمرکی انجام می شود و این فرصت 

بی نظیری است.
وی ادامه داد: به هر حال مناطق آزاد جزء سرزمین اصلی کشور است، با یک 
تفاوت که قوانین تجاری سهل تر و آسان تر به لحاظ بیمه ای ، مالیاتی ، بانکی، 
قانون کار و تشریفات ورود و خروج کاال دارد. مناطق آزاد ایران به ویژه 
چابهار، کیش و قشم موقعیت مناسبی دارند، اگر کشورهای عضو بخواهند 
کاالیی بیاورند، پردازش کنند و صادرات مجدد انجام دهند، این فرصت از 
جانب مناطق آزاد فراهم است. ضمن اینکه در شمال کشور هم فرصتی 
بی نظیر برای مناطق آزاد و کشورهای عضو شانگهای است. امروز در دنیا 
بنادری داریم که خواهرخوانده هستند، مناطق آزاد ما اکنون 15منطقه آزاد 
است، با منطقه آزاد چین، هند، پاکستان، قزاقستان و تاجیکستان می توانند 
ظرفیت های  از  که  است  این  فلسفه اش  کنند.  شروع  را  خواهرخوانده ای 
موافقت نامه  و  تفاهم نامه  قالب  در  می شود  حتما  کنند.  استفاده  همدیگر 
آزاد کشورهای عضو  مناطق  و  ایران  آزاد  مناطق  بین  همکاری مشترک 

شانگهای، برنامه های بلند مدت و میان مدت تنظیم کرد.
حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا می توان سازوکارهای همکاری 
ما  گفت:  کرد،  ترسیم  را  عضو  کشورهای  و  ایران  آزاد  مناطق  مابین 
فرصتی در اکو داشتیم و آن اینکه درست از آن استفاده نکردیم، اکنون 
دو سال است که فرصتی در اوراسیا برایمان ایجاد شد، اما از آن به نحو 
اختاللی  و  به خاطر تحریم  آن  از  نشده است؛ بخشی  استفاده  مطلوب 
ما درست شده که همه  تجارت  امر  برای  از کشور  در خارج  است که 
اینها درست است؛ ولی ما باید یک ساختار تجاری درستی شکل دهیم.

وی در توضیح این موضوع گفت: ما در ایران کاالهایی با تنوع برای صادرات 
سبد  به  معدنی  مواد  و  پتروشیمی  فرآورده های  اخیر  سال های  در  داریم، 
صادرات ما اضافه شده، ولی شاید 10سال است که خاوریار، فرش ، پسته 
و نفت صادر می کردیم و در دنیا با اینها ما را می شناختند . اما این صادرات 
محدود است، درحالی که تنوع تولید ما می تواند زیاد باشد؛ مثال در صنعت 
مرغداری درست است که وابسته به دانه هستیم، اما مرغی را که تولید 
می کنیم با ارزش افزوده ای می توانستیم صادر کنیم. همان طور درخصوص 

محصوالت باغی فرصت بی نظیری برای تولید وجود دارد . 
این کارشناس مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: ما جز 10کشوری هستیم که 
محصوالت سردرختی تولید می کنیم، اما از این فرصت برای صادرات استفاده 
نکردیم. باید یک سازمان باشد، نه وزرات جهاد کشاورزی و نه وزرات صنعت 
و گمرک و... بلکه یک سازمانی باشد که وظیفه اش کشف و بررسی این 
موضوع باشد که چه چیزی در ایران قابل صادرات است و چه چیزی را باید 
وارد کنیم. این موضوع را به اطالع تجار برسانیم، نه آنکه خود تاجر دنبال 
این رویه باشد. در واقع مرکزی که اطالعات ظرفیت اقتصادی را به تجار 
و کشورهای اطراف بدهد، وجود داشته باشد؛ ضمن اینکه اطالعات تجاری 

کشورهای دیگر را نیز به تجار ایرانی بدهند تا این معامله شکل بگیرد.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در پیوند ایران با مراودات جهانی: 

عملیاتی سازی منافع عضویت دائم در شانگهای با تمتع از مناطق آزاد



گزارش6

واکاوی چالش های مناطق آزاد در مسیر کمک به رونق و توسعه اقتصادی کشور:

تشکیل اجماع ملی در جهت برون رفت 
مناطـق آزاد از خودتحریمی ها

گزارش: 
مرضیه حسینی
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این روزها نگرانی ها و دلهره های اقتصادی در چهره جامعه به خوبی 
مشهود و نمایان است؛ مواردی همچون نوسانات بازار ارز، رشد فزآینده 
نرخ تورم، آشفتگی قیمت ها در بازارهای مختلف و به طور کلی ثبات 

اقتصادی در پرده ابهام قرار گرفته است. 
به نظر می رسد تنها راه نجات از بحران اقتصادی، اتکاء به داشته ها، 
باید  است؛  تولید  عرصه  در  ویژه  به  داخلی  قابلیت های  و  ظرفیت ها 
یک اجماع همگانی در همه قوا و دستگاه ها در جهت رونق و تقویت 
تولید و صادرات ایجاد شود؛ ضرورت تسهیل گری در قوانین یک امر 
مسلم و حذف بروکراسی های زائد در مسیر پروسه اداری یک موضوع 
مهم و حیاتی است، زیرا راه حل برون رفت از وضعیت فعلی، تقویت و 

پشتیبانی همه جانبه از تولید است.
در این میان، مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل گر و دارا 
بودن ظرفیت ها، مزایا و امتیازاتی مناسب ازجمله معافیت بیست ساله مالیاتی، 
پایین بودن نرخ تعرفه های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و 
ماشین آالت، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری، بستر مناسبی را 
در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت و کاهش هزینه های تولید فراهم 
می آورد و این فرصت طالیی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، 
هم می تواند به اقتصاد منطقه و هم در عرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا 
نماید. اما تمامی این مزیت ها در صورتی اجرایی خواهد شد که به این مناطق 
اجازه داده شود، براساس قانون خود، در مسیر توسعه قرار گیرند؛ چراکه با 
عنایت به برخوردهای قهری که در طول 3-2سال گذشته با این مناطق شده 
است، قطعا و مسلما این مناطق نه تنها نمی توانند به ماموریت های محوله 

دست پیدا کنند، بلکه در اداره خود نیز دچار مشکل خواهند شد.
آنچه بر همگان واضح و روشن است، نقش بی بدیل مناطق آزاد در 
تحقق رونق تولید و صادرات می باشد. بی شک وجود زیرساخت های 
تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و مقررات تسهیل گر 
می تواند  آزاد  مناطق  در  صادرات  نگاه  با  تولید،  از  حمایت  مسیر  در 

بستری آماده برای تحولی در اقتصاد کشور باشد.
مناطق آزاد ایران با تجربه نزدیک به سه دهه در مسیر توسعه اقتصادی 
تولیدی  فعالیت های  برای  بهترین محل  تولید، می توانند  با محوریت 
و  برنامه ریزی  با یک  و  باشند  نگاه صادارتی  با  اقتصادی خصوصا  و 

همگرایی مناسب و هدفمند می توان به این مهم دست یافت.
عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنیا، ایجاد بستری خارج از چهارچوب های 
قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است، 
از این رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه 70 شکل گرفته اند و با 
توجه به ظرفیت هایی که در این مدت خصوصا در حوزه های زیرساختی مهیا 
نموده اند، می توانند ابزاری موثر در جهت رسیدن به گسترش تولید در کشور و نیز 

شکوفایی صادرات محصوالت تولیدی در این مناطق باشند.
عمده مشکالتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به گریبانند، 
به موضوعاتی ازجمله مالیات، گمرک، تامین مواد اولیه و تخصیص ارز و 
سرمایه در گردش برمی گردد، که تصمیم سازان و تصمیم گیران می توانند 
با نگاهی بلندمدت در جهت توسعه اقتصادی با توجه به وجود تحریم های 
 همه جانبه بر علیه ایران، این قبیل تهدیدات را با استفاده از ظرفیت های 
ایجاد شده در مناطق آزاد، به فرصتی برای توسعه اقتصادی بدل نمایند. 
وجود  ازجمله  مناطق،  این  در  موجود  بسترهای  بر  تمرکز  با  می توان 
شهرک های صنعتی، راه های دسترسی، زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی، 
فرودگاه ها، بنادر و حمل و نقل ریلی موجود، شرایطی را ایجاد نمود تا شاهد 
حضور بیش از پیش سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی برای توسعه تولیدات 

صادرات محور در این مناطق باشیم.
مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران برای دستیابی به هدف هایی نظیر 
توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های 
نسبی، ایجاد فرصت های شغلی، توسعه صنعت توریسم ، تربیت نیروی 
افزایش  خدماتی،  فعالیت های  از  ناشی  درآمدهای  افزایش  انسانی، 
کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده 

به قطب های توسعه، ایجاد شده   است. 
منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده ای از سرزمین اصلی باشد که در آن، 
تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت از سرزمین اصلی 
مجاز شناخته شود . در این مناطق با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع 
تالش می شود سرمایه گذاری خارجی برای تولید کاالهای صادراتی جذب 
شود تا سرزمین اصلی از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد 

اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و... برخوردار گردد. 
بین  محکم  ارتباطی  باید  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  حقیقت  در 
اقتصاد ملی و بین الملل ایجاد کنند، به طوری که از یک سو با جذب 
سرمایه  گذاری مستقیم خارجی مقدمات توسعه صادرات را فراهم آورده 
و از طرف دیگر، با بهره گیری از منابع و مزیت های نسبی، رقابتی و 
ظرفیت های منطقه و کشور، در اقتصاد بین الملل ایفای نقش نمایند . 

راه های گسترش صادرات صنعتی،  از  یکی  عنوان  به  باید  آزاد  مناطق 
خدمات و تسهیل دسترسی  به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرند . 
برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد می تواند نقش مهمی در 

توسعه صادرات داشته و موجب افزایش درآمد ملی و ارزی شود.
بی شک مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند برنامه های 
مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت های منطقه متبوع خود هستند و اجرای این 
برنامه ها نیازمند منابع مالی است ؛ با توجه به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و 
وابستگی زیاد به درآمدهای گمرکی، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که 
امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند 
که امکانات ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار 
و خالقیت، شناسایی و به کار گیرند. بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین 
اقتصادی دنیا، به سرمایه گذاری های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این ابزار کارآ 

برای توسعه ملی و بین المللی بهره گیریم.
توانایی ها،  شناسایی  آزاد،  مناطق  موفقیت  مهم  عوامل  از  یکی 
بنابراین  است.  منطقه  هر  بالقوه  استعدادهای  و  مزیت ها  ظرفیت ها، 
است،  داده  روی  گذشته  سال های  طول  در  که  اشتباهی  مهم ترین 
پیچیدن نسخه ای واحد برای تمامی مناطق آزاد بود . هر یک از مناطق 
آزاد باید استراتژی های خاص خود را برای بقاء اتخاذ نمایند. همچنین 
نهادهای قانونگذار همچون مجلس شورای اسالمی و هیات وزیران 
باید در ثبات قوانین تالش کنند و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی نیز باید حافظ این قانون باشد؛ چراکه صدور بخشنامه ها 
و دستورالعمل های متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر آنها 

محسوب می شود.

مناطق آزاد، راهکار برون رفت از مشکالت اقتصادی
نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و 
داخل  در  شده  تعریف  چارچوب های  از  خارج  تجارت  و  تعامل  ایجاد 
با  است؛  گردیده  ترسیم  مختلف  کشورهای  با  اصلی  سرزمین های 
این  نقش  از  بهتری  به درک  آزاد می توان  منطقه  تعریف  به  نگاهی 

مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید.
مناطق آزاد قلمرو معینی است که غالبا در داخل یا نزدیکی یک بندر 
در یک محدوده سرزمینی مشخص از یک کشور قرار دارد و در آن 
تجارت آزاد با سایر نقاط جهان جریان دارد. به عبارتی در مناطق آزاد 
این  از  گمرکی،  عوارض  و  حقوق  پرداخت  بدون  می توان  را  کاالها 

مناطق خارج و یا به آن وارد کرد.
به  آزاد،  مناطق  درخصوص  شده  بیان  تعریف  از  می توان  راحتی  به 
فلسفه ایجاد آن پی برد. همان طور که در تعریف سازمان ملل هم 
به  می توان  شده،  یاد  آزاد  تجارت  محرک  عنوان  به  آزاد  مناطق  از 
سرمایه گذاران،  تشویق  مناطق،  این  هدف  که  رسید  نتیجه  این 
همین  بر  است؛  صادرات  جهت  در  پخش کنندگان  و  تولیدکنندگان 
اساس، در تعاریف جدیدی که از مناطق آزاد در جهان ارائه می شود، 
منطقه آزاد به »مناطق پردازش صادرات« نیز معروف است، که این 
مناطق را ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی می نامند که 

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

رانت بازی و زمین خواری به این مناطق وارد می کنند.
مناطق آزاد مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت های ایجاد شده در چندین 
دهه در این مناطق، می توان به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و 
تجارت بین المللی با محوریت کشورهای همسایه از این ظرفیت های بالقوه 
بهره برد و با عنایت به پتانسیل هایی که در جذب سرمایه گذاری های داخلی 
و خارجی در این مناطق وجود دارد، می توانند به نقاطی بدل شوند که با 
ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه های مختلف صنعتی، 
تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قوی  را در کنار خود 
داشته باشند که در زمان بحران های اقتصادی، از ظرفیت آنها در کمک به 

اقتصاد کشور بهره گیری نمود.
بی شک تمامی کشورهایی که در خاک خود مناطق آزاد را احداث کرده اند، 
به این مهم رسیده اند که امکان ایجاد شرایط توسعه ای برای یک کشور 
نمی تواند در یک زمان و یک شرایط برای سراسر یک سرزمین عملیاتی 
شود؛ به همین دلیل معموال مناطقی را از یک کشور با توجه به ظرفیت ها، 
قابلیت ها، برنامه ها و اسناد باالدستی به عنوان منطقه آزاد اعالم کرده 
در  را  امکاناتی  آن،  براساس  و  نموده  تدوین  و  تعریف  را  ماموریت ها  و 
اختیار این مناطق قرار می دهند تا با توجه به اهداف و امکانات بتوانند 
ماموریت های خود را محقق نمایند. بالطبع دولت ها نیز تالش می کنند تا 
زیرساخت ها را تامین نموده و قوانین و مقررات را منطبق با آن منطقه آزاد 
مصوب نمایند و در اختیار این مناطق جهت اجرا قرار دهند و در این مسیر 
مناطق آزاد نیز با توجه به ماموریت ها، قوانین و ضوابط مشخص و ترسیم 
شده، با عنایت به موقعیت هایی که دارند می توانند موثر واقع شده و این 

موضوعات را به کل کشور تعمیم دهند.
باید گفت اگر از ابتدا به صورت جدی به مناطق آزاد پرداخته می شد 
و این مناطق را در حوزه های زیرساخت، توسعه، استفاده از مزیت های 
سرمایه گذاران خارجی با ملیت های مختلف و همچنین در حوزه های 
و  سهل  مقرارت  و  قوانین  و  بیمه ها  آفشور،  بانک های  مالی،  پولی، 
آسان در مسیرهای سرمایه گذاری یاری می رساندیم و در این بخش ها 
اقدامات بهتری را انجام می دادیم، در شرایط بحرانی کنونی و با توجه 
تنفسی  مجاری  می توانستیم  کشور،  علیه  بر  تحریم های خصمانه  به 
مطلوبی در کشور داشته باشیم که این مجاری را مناطق آزاد کشور 
تلقی نماییم و این که تاکنون تمرین کرده بودیم که چگونه می توانیم 
با اقتصاد جهانی تعامل کنیم و می توانستیم مسائلی را تجربه کنیم تا 
بدانیم در حوزه های مختلف چه اهدافی را دنبال نماییم. البته با توجه 
به تجربه  3دهه ای مناطق آزاد و تا پیش از اعمال خودتحریمی های 
داخلی، مناطق آزاد ایران با عنایت به اختیارات و امکاناتی که از سوی 
دولت ها به آنان داده شده، کارنامه درخشانی را ارائه کرده اند و همچنان 
با قاطعیت می توان گفت که  مناطق آزاد بهترین راهکار برون رفت از 
شرایط اقتصادی کنونی می باشند؛ اما این مهم به طور کامل محقق 
نخواهد شد مگر با همراهی و هم افزایی تمامی نهادها و دستگاه های 
کشور؛ چراکه براساس قانون، رویه و مسیر این مناطق کامال روشن 
و واضح است و تحت هیچ شرایط و با هیچ بهانه ای نمی توان و نباید 
مناطق آزاد را به گودال بحران ها کشاند و باید اجازه داد تا با بهره مندی 

از مزیت ها، تجربیات و ظرفیت هایشان به اقتصاد کشور یاری رسانند.

تجربه اقتصاد آزاد در بستر مناطق آزاد
راهکارهای  از  یکی  صادرات  و  تولید  محور  بر  اقتصادی  هدفگذاری 
برون رفت از شرایط سخت تحریم اقتصادی در کشور است، این نکته را 
همه کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی با توجه به افزایش نرخ ارز و 
توجیه صادرات بیان می کنند؛ بی تردید مناطق آزاد در شرایط فعلی با عنایت 
به زیرساخت های تولیدی و صادراتی که در خود ایجاد کرده اند، بهترین 
بستر برای دستیابی به این هدف می باشند، اما این مهم بدون افزایش 
اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل گری در تولید، صادرات 
و سرمایه گذاری و نیز حذف موازی کاری های دستگاه ها و سازمان های 

سرزمین اصلی محقق نخواهد شد.
در  خودکفایی  جهت  را  زیادی  بسیاری  فرصت های  تحریم،  تهدید 
خودکفایی  برای  بسترها  این  از  یکی  است؛  نموده  ایجاد  کشورمان 
تامین  هزینه  ابتدایی  نقطه  در  تحریم ها  باشد.  آزاد  مناطق  می تواند 
فشار  ایجاد  باعث  امر  این  و  بر دوش کشور سنگین می کند  را  کاال 
با  اقتصادی  باور کارشناسان  به یقین و  اقتصادی در جامعه می شود، 
توجه به مزیت ها و فرصت های ایجاد شده در مناطق آزاد می توانیم با 
برنامه ریزی و آزادسازی حوزه اقتصاد در این مناطق از کشور، قسمت 
به  را  نیازهای داخلی  تامین  برای  افزایش هزینه  بار  از  قابل توجهی 

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

با محوریت مناطق آزاد باشد.
مرزهای  در  مناطق  این  قرارگیری  و  ایران  آزاد  مناطق  به  نگاهی  با 
کشور و همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه به 
واسطه تعدد همسایگان، این فرصت می تواند در تک  تک مناطق آزاد 
به واسطه هم افزایی بیشتر با کشورهای همسایه ایجاد گردد. بی شک 
نقطه دسترسی ایران از جنوب به خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس 
هند می تواند جاذبه همکاری های مشترک کشورهای شمالی ایران را 
برای حضور بیشتر در مناطق آزاد شمالی بیش از پیش پررنگ تر کند.

تمامی  بین  کشور  داخل  در  هم افزایی  نیازمند  بیشتر  امروز  ما  شاید 
سازمان ها و مجموعه های تصمیم گیر و تصمیم ساز هستیم؛ بی تردید 
و  موازی کاری ها  واسطه  به  که  داخلی  تحریم های  رفع  صورت  در 
به  اختیارات  واگذاری  عدم  کنار  در  اداری  پیچیده  بروکراسی های  یا 
مناطق آزاد که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صراحت بیان 
مسیر  در  بیشتر  نقش  ایفای  و  شکوفایی  شاهد  می توان  است،  شده 

توسعه اقتصادی و گذار از تحریم های با اهرم مناطق آزاد کشور بود.
و  آزادانه  فعالیت  جهان،  در  آزاد  مناطق  عملکرد  رکن  مهم ترین 
بروکراسی های  از  خارج  تعامالت  و  اقتصاد  در حوزه  بدون محدویت 
معمول سرزمین های اصلی با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق 
آزاد ایران نیز به عنوان عضوی از زنجیره مناطق آزاد جهان، از این 
رویکرد مستثنی نیستند و باید بر پایه اصول و مبانی بین المللی در این 
تعامل سازنده  این موضوع مستلزم همکاری و  مسیر حرکت کنند و 
با  نمی توانیم  صورت  این  غیر  در  است؛  کشور  داخلی  مجموعه های 
در  آزاد  مناطق  به  اتهامی  برچسب های  زدن  یا  و  محدودیت  اعمال 
شرایط سخت تحریم، توقع معجزه از این نقاط اقتصادی داشته باشیم.
مفهوم اقتصاد آزاد برگرفته از تعامل آزاد در عرصه تجارت در کنار تسهیل 
کلیه امور برای حضور فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
است، شاید تفسیر اشتباه ما از اقتصاد آزاد تاکنون باعث عدم واگذاری کامل 
اختیارات به مناطق آزاد بوده است و یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را به 

تصمیم سازان و تصمیم گیران نداده است.
باید  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  توجه  با  کنونی کشور،  در شرایط 
بهره  وابستگی کشور  و عدم  در جهت خودکفایی  از همه ظرفیت ها 
برای  بازو  و  اهرم  بهترین  این مسیر  بدانیم که در  جست؛ پس حتم 
رسیدن به خودکفایی در کنار فعالیت و تعامالت اقتصادی با کشورهای 
آزاد  مناطق  آزاد،  اقتصاد  از  دقیق  تعریف  و  شناخت  پایه  بر  همسایه 
راه های  بهترین  می توانند  دهه  در حدود سه  تجربه ای  با  که  هستند 
تنفسی ایران در شرایط سخت تحریم باشند. مسلما ایجاد امنیت روانی 
در کنار افزایش مزیت ها و حذف بروکراسی ها و قوانین دست و پاگیر 
در مسیر تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می تواند 

بهترین کلید برای باز کردن قفل تحریم اقتصادی در کشور باشد.
واگذاری  در  بیشتری  اعتماد  کنونی  شرایط  در  که  باشد  بهتر  شاید 
مسئولیت ها به فعالین اقتصادی جهت توسعه و تبادالت بیشتر با کشورهای 
همسایه و تجار منطقه ای در کشورهای هدف داشته باشیم و تا می توانیم 
در مقام دولت سعی در کم کردن تصدی گری های بی رویه در مسیر اقتصاد 
آزاد داشته باشیم. بی تردید حتی به عنوان پایلوت هم اگر بخواهیم این 

نمونه را در اقتصاد کالن کشور آزمایش نماییم، باز هم تنها نقاطی که 
می توانیم کنترل شده این طرح را اجرا کنیم، مناطق آزاد هستند که با توجه 
به بسترهایی که در این سال ها در این مناطق ایجاد شده است، می تواند 

نتیجه و بازخورد بسیار خوبی را نشان دهد.

ضرورت اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
منطقه آزاد محدوده ای است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع 
خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، عدم ثبت 
سفارش، بخشودگی سود و عوارض گمرکی و عدم وجود تشریفات زائد 
ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع فرآیندهای واردات و صادرات 
با جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین 
اصلی کمک می نماید. باید تاکید داشت که ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات 
ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد؛ ازجمله فرصت های اشتغال و 
به  جذب سرمایه های خارجی و همچنین کمک به کشور جهت ورود 
بازارهای جهانی و گسترش صادرات. به همین جهت، امکانات و تسهیالت 
قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیربنایی 

برای حضور فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است.
سرمایه گذاران  و  اهالی  برای  مهم  موضوعات  از  یکی  راستا  این  در 
و  معافیت های گمرکی  پاگیر،  و  قوانین دست  از  رهایی  آزاد،  مناطق 
که  موضوعی  است؛  مناطق  این  در  کاالها  سفارش  ثبت  و  مالیاتی 

سرمایه گذاری در این مناطق را رونق می بخشد . 
در طول دو، سه سال اخیر، سیاست های غلط و ناثواب، مناطق آزاد 
آزاد تشکیل شده اند  مناطق  را دچار مشکالت عدیده ای کرده است. 
تا از قوانین محدودکننده که اکنون در کشور وجود دارد و بروکراسی 
طوالنی اداری، رهایی یابند. قوانین خشک و بسته باعث می شود که 
نرسد،  به دست مصرف کننده  مستقیم  در کشور،  نیاز  مورد  کاالهای 
از  خارج  چه  و  داخل  در  چه  هستند  سرمایه گذار  که  کسانی  آن  اما 
کشور می توانند براساس نیازهای کشور صادرات و واردات داشته باشند 
و  می کند  طوالنی  را  کار  فرآیند  محدودکننده  بخشنامه های  قطعا  و 

مهم تر اینکه در راستای اهداف اولیه مناطق آزاد نیستند.
در نهایت باید این موضوع را روشن نماییم که منطقه آزاد را بپذیریم  و یا 
نپذیریم! حاال که مناطق آزاد را پذیرفتیم  و اختیارات کامل را به منطقه و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد داده ایم، باید اجازه دهیم که در آنجا فعالیت 
اقتصادی انجام گیرد و سرمایه گذاران در هر جای دنیا که هستند، به این 
مناطق بیایند؛ در نتیجه ورود به اختیارات تفویض شده و کاستن از آنها 

در برهه های زمانی مختلف کاری غیرمنطقی و عجیب به نظر می رسد. 
هر مانعی که در این مسیر ایجاد شود، قطعا در کالن به نفع نظام نخواهد 
بود؛ بنابراین به نظر می رسد دستگاه های مستقر در سرزمین اصلی باید 
بپذیرند که براساس قوانینی مصوب، مناطق آزاد تشکیل شده و این مناطق 
اگر آزادی عمل داشته باشند و در چهارچوب اهداف و قوانینی که مختص 
به خودشان است حرکت کنند، باعث توسعه کشور خواهند شد؛ اما اگر هر 
روز بخواهیم  قانون را دور بزنیم و با یک دستورالعمل و دستور وزیر که 
نمی تواند باالتر از قانون باشد، بخشنامه صادر نماییم؛ روند کار به خوبی طی 
نمی شود. ضمن اینکه قانون باالتر از همه دستورالعمل ها و بخشنامه هایی 

است که از طریق وزارتخانه ها و سازمان ها ابالغ می گردد. 
قانون به مناطق آزاد اجازه داده است که فضا و اشتیاق را فراهم و ایجاد کند 
تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این مناطق فعالیتشان را انجام دهند؛  
اما مصوبات و بخشنامه ها قطعا فرآیند کار را پیچیده و مشکالتی ایجاد 
می کند که این موضوع به نفع کشور  نخواهد بود و هر سازمان و دستگاه 
دیگری باید بدانند که مناطق آزاد تابع قوانینی است که مجلس شورای 
اسالمی مصوب کرده؛ لذا ذیل همان قوانین فعالیت می کنند و باید اجازه 
دهیم بر پایه قوانین و اصول خود، فعالیت و ادامه حیات داشته باشد. مناطق 
آزاد نباید تحت تاثیر سلیقه های مختلف قرار گیرند؛ چراکه اگر به صورت 
مکرر  بخشنامه ها  صادر شوند، بی شک سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی 
در مناطق دلسرد خواهند شد و در ادامه فعالیت با مشکالت عدیده ای 
روبه رو می شوند، کما اینکه در حال حاضر نیز کم نیستند فعاالن اقتصادی 
در مناطق آزاد که یا با شرایط سختی ادامه کار می دهند و یا به شکل 

تاسف باری دچار تعطیلی واحدهای تولید و صنعتی شده اند. 
اما به واقع قانون فصل الخطاب است، هیچ شخصی و نهادی نمی تواند باالتر 
از قانون و با سلیقه شخصی و تصمیمات مقطعی یا بلندمدت فرآیند کار را زیر 
سوال ببرد؛ زیرا فردی که می خواهد سرمایه گذاری نماید، این سرمایه گذاری 
مقطعی نخواهد بود؛ سرمایه گذار برنامه ریزی کرده و می خواهد کارش را 
پیش ببرد؛ اما متاسفانه هر کسی با هر سلیقه ای بخشنامه ای صادر می کند 
که این ماه یا این  سال این روند در کار شما باید انجام شود یا نشود!! بنابراین 
اعتماد سرمایه گذار از بین  می رود و بی تردید فعال اقتصادی به خاطر عدم 
اعتمادی که به آینده کاری خویش دارد، سرمایه خود را از منطقه مزبور 
خارج می کند. از سوی دیگر کسانی هم که قصد سرمایه گذاری دارند، از 
تصمیم شان منصرف می شوند. بنابراین نباید در فرآیند کار قانونی بیش از 
این تداخل ایجاد کرد، نباید چند نوع مدیریتی در این مناطق باشد و باید 
اجازه دهیم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد طبق قانون به عنوان باالترین 

مقام دولتی حاضر در منطقه، تصمیم گیری و اعمال نظر نماید.

سخن پایانی
ازجمله  آزاد  مناطق  در  ایجاد شده  به سبب محدودیت های  متاسفانه 
موانع گمرکی، شمول مناطق آزاد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
طی  را  خود  روزهای  سخت ترین  مناطق  این  اقتصادی  فعالین  و...، 
می کنند. باید توجه داشت که اگر به هر دلیلی این روند ادامه پیدا کند، 
بخش عظیمی از واحدهای تولیدی، صنفی و صنعتی مناطق آزاد به 
تعطیلی کشانده خواهند شد و موج عظیمی از بیکاری در این مناطق 
که عمدتا مناطق محروم و کم برخوردار هستند را شاهد خواهیم بود.  
بی شک یک اجماع کلی باید در کشور صورت گیرد که مناطق آزاد 
می توانند در تحول و رونق اقتصادی نقش بسزایی ایفا کنند؛ زمانی که 
این اجماع تحقق یابد، به طور قطع از دخالت دستگاه ها و سازمان های 

سرزمین اصلی در مناطق آزاد کاسته خواهد شد. 
این امر در صورتی محقق خواهد شد که به معنای واقعی مدیریت یکپارچه 
در مناطق آزاد شکل گیرد، خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، 
بانک، صنعت و حتی شبکه های زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و... باید 
به شکل یکپارچه تحت لوای سازمان های مناطق آزاد قرار گیرند؛ ماده112 
قانون برنامه پنجم و ماده65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را اجرا 
نمایند و مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور تشکیل  شود. با این 
اجماع، بی شک انجام تحوالت در جهت رسیدن به ثبات اقتصادی کشور 
در راستای  اهداف کلی نظام، در مناطق آزاد امکان پذیر خواهد بود. با عنایت 
به وجود قانون و مقررات در مناطق آزاد و برای اجرایی شدن تمامی موارد 
فوق، باید به یکپارچگی ملی برسیم تا بتوانیم از شرایط سخت اقتصادی 

عبور نماییم.



برآمد نگاه سعيد محمد انرژي مضاعفي براي توسعه اقتصادي كشور با 
اتكا به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، نشان از عزم دبير جديد شورايعالي 
شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي ايفاي نقش ارزشمند اين 

مناطق در توسعه اقتصادي كشور دارد. 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به منزله  پارادايم توسعه يكی از مهم ترين 
توانمندی های توسعه ملی برای رشد تجارت، ترانزيت، توليد، خدمات و 
گردشگری به شمار می روند. مناطقی كه در دوره جديد بايد ظرفيت های 
بيرونی منطقه  ای و بين المللی را هدف قرار داده تا اقتصاد بازار و صادرات 
شكل واقعی به خود بگيرند و تحرک اقتصادی در گستره  ايران برای ايجاد 
پيوندهای پس رو و پيش رو در ارتباط با سرزمين اصلی به وجود آيند. به 
ويژه كه تقويت روابط با كشورهای همسايه كه از اولويت هاي ديپلماسی 
اقتصادی دولت سيزدهم است، مي تواند نقشه راه مناطق آزاد و ويژه را 
براي توسعه روابط اقتصادی با كشورهای همسايه و منطقه فراهم كند 

و فرصت هاي بيروني زمينه هاي فعاليت مناطق آزاد و ويژه كشور باشند. 
ظرفيت بازار صادرات به كشورهای همسايه بيش از 1100ميليارد دالر 
ايران حدود 44  برآورد شده است. در سال هاي اخير صادرات غيرنفتی 
در طي  ويژه  و  آزاد  مناطق  در  رقم  اين  است؛  بوده  دالر  تا 45ميليارد 

سال هاي 92 تا سه ماهه اول سال 1400، بالغ بر 143ميليارد دالر است.
اقتصادي به اضافه دو منطقه  آزاد و 77منطقه ويژه  اهميت 15مناطق 
ويژه اقتصادي قشم و منطقه ويژه فرودگاه امام خمينی)ره( در كشور به 
گونه اي است كه برنامه هاي پيشنهادي وزير امور اقتصادي و دارايي را 
تجاري- صنعتي  آزاد  مناطق  اداره  چگونگي  قانون  اصالح  درخصوص 
راهبردي  اهميت  با  بعدي  الحاقات  و  اصالحات  با  مصوب 1372/6/7 
بيشتري جلوه مي دهد؛ هرچند دستيابی به اهداف و ماموريت هاي تشكيل 
مناطق آزاد در جهت تحقق بند يازده سياست های كلی اقتصاد مقاومتی 
شامل توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه  اقتصادی كشور به منظور 
انتقال فناوری های پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كاال و 
خدمات و تامين نيازهای ضروری و منابع مالی از خارج، نشان از انقالبي در 
ماهيت مناطق آزاد و ويژه با راهبرد تشويق صادرات دارد كه در دوره جديد 
قطعا عينيت بيشتري پيدا مي كنند. هم چنانكه با تقويت بنيه زيرساختي 
مناطق آزاد و ويژه ايران بهتر مي توان جايگاه آنها را در مقايسه با مناطق 
آزاد موفق جهانی تجزيه و تحليل و تبيين كرد و از وابستگی منابع درآمدی 
آنها به واردات كاالي مصرفي كاست و از اين طريق به انتقادهاي وارده به 

واردات از طريق مناطق خاتمه داد. 
زيرساخت های متناسب با اهداف مولد، تعيين مناسب وسعت و مكان يابی 
وظايف  بر  تمركز  و  بين المللي  استانداردهاي  حسب  آزاد  مناطق  دقيق 
تخصصی مناطق آزاد و ويژه به طور قطع با اصالح نحوه تامين منابع مالی 
برای تكميل زيرساخت های پيشرفته مناطق آزاد ارتباط نزديك دارد و بايد 
مورد بازنگري جدي قرار گيرد. آن چنانكه نحوه تامين منابع مالي  در اليحه 
اصالحيه قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي بايد از طريق 
اختيار  در  مناطق مي توانند  اعضاي شورايعالي  و تسهيالتي كه  امكانات 
مناطق آزاد و ويژه قرار دهند، گنجانيده شود. هم چنانكه وزير امور اقتصادي 
و دارايي در برنامه هاي پيشنهادي خود در مجلس شوراي اسالمي به آن 

اشاره كرده است. 
سيداحسان خاندوزي در كند و كاو مناطق آزاد ايران آنها را با نزديك به 
سه دهه فعاليت آنچنان كه مورد انتظار قانون گذار بوده است، فاقد دستيابي 
فناوری و جذب سرمايه گذاری خارجی  انتقال  افزايش صادرات،  اهداف 

دانسته است. اهدافي كه پيشرفت آنها از عوامل موفقيت مناطق آزاد و 
ويژه در سطح جهان بوده اند؛ اگرچه مناطق ايران در بعد توسعه منطقه ای و 

محروميت زدايی برخی اقدام های مثبت را انجام داده اند. 
جذب 1.869ميليون دالر از سال 1392 تا سه ماهه اول سال 1400 نشان از 
ضعف عملكرد مناطق آزاد در حوزه جذب سرمايه خارجي دارد. با اين ضعف 
عملكردي براي رونق مناطق، در عمل انتقال تكنولوژي نوآور و متناسب 
با موج هاي سوم و چهارم هم آن چنان كه مورد انتظار بوده، انجام نشده و 
سطح فعاليت ها را براي جذب بازارهاي هدف منطقه اي و بين المللي براي 
توليد و گسترش صادرات كاهش مي دهد. البته براي مقابله با اين ضعف 
بايد راهكارهاي اساسي تري را درخصوص تعامل موثر با همه كشورهای 
جهان  خصوصا كشورهای همسايه دنبال كرد. هم چنانكه رئيس جمهور در 
هفتاد و ششمين اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از همكاری و 

همگرايی گسترده اقتصادی و سياسی با جهان ياد كرده است. 
عملياتي كردن اين نگاه رئيس جمهور به درستي مي تواند اولويت سياست 
خارجی ايران را در حوزه گسترش و ايجاد روابط همه جانبه با كشورهای 
همسايه و منطقه نشان دهد؛ به طوري كه امروز با توجه به ظرفيت بزرگی 
كه در قالب سازمان همكاری های شانگهای ايجاد شده، اعضاي شورايعالي 
رشد  مسير  در  و  شناسايی  را  دارند ظرفيت های همكاری  وظيفه  مناطق 
دروازه  منزله  به  آزاد  مناطق  رويكرد  اين  بگيرند.  كار  به  اقتصادی كشور 
ارتباط با كشورهای آسيايی و جهان است؛ رويكردي كه شتاب در توسعه 
و بهره برداری از آن را هموار مي كند و مي تواند دستيابی به اهداف تشكيل 
اقتصاد مقاومتی،  يازده سياست های كلی  بند  براي تحقق  را  آزاد  مناطق 
يعني توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه  اقتصادی كشور به منظور انتقال 
فناوری های پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كاال و خدمات و 
تامين نيازهای ضروری و منابع مالی از خارج را فراهم كرده و ضعف كاركردي 
آنها را در مقايسه با مناطق آزاد موفق جهانی مرتفع سازد. اين نقصان ريشه در 
عوامل متعددی دارد كه مهم ترين آنها وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به 
واردات كاال، فروش زمين، نبود زيرساخت های متناسب با اهداف مولد، تعيين 
وسعت نامناسب و مكان يابی غيردقيق و عدم تمركز بر وظايف تخصصی 

است كه عمدتا متوجه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. 
وزير امور اقتصادي و دارايي برای حل و فصل چالش هاي مناطق آزاد، 
اقدام هاي مربوط به تمركز بر بهينه سازی عملكردی مناطق آزاد موجود، 
امكان  كاهش  آزاد،  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  اصالح  اليحه  ارائه 

سوءاستفاده در قالب شركت های پوششی يا فرار مالياتی و اصالح نحوه 
تامين مالی مناطق آزاد برای تكميل زيرساخت های اساسی را در دستوركار 

قرار داده است.  
به دنبال آن در اول مهرماه 1400، وزير امور اقتصادي و دارايي با صدور 
حكمي با اشاره به ضرورت توجه به اهداف تحول گرايی و محوريت توليد 
ملی و برون گرايی، دبير جديد شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را 

برای تحقق راهبردهای زير برگزيد.
توليدكنندگان  برای  مناطق  مقرراتی  و  قانونی  جذابيت های  تقويت   )1
از  برخورداری  و  كار  و  كسب  كامل  تسهيل  ويژه  به  صادركنندگان  و 

معافيت های مالياتی و گمركی
2( تمركز بر كيفيت )نه گسترش كمی( مناطق آزاد با هدف تحقق بند يازده 

سياست های كلی اقتصاد مقاومتی
پيوند  افزايش  و  صادرات  گسترش  در  مناطق  عملكرد  دقيق  رصد   )3

اقتصادی با كشورهای همسايه و ترغيب سرمايه گذاری و مشترک
4( اصالح نظام درآمدی سازمان های مناطق با هدف كاهش تمايل به 

واردات و واگذاری اراضی
قانون چگونگی  پيش نويس اليحه اصالح  ارائه  اين مسائل،  بر  عالوه 
اداره مناطق آزاد، تكميل رويه های مبارزه با قاچاق كاال و ارز با تاكيد 
بر محصور بودن مناطق و استقرار گمرک در درب های خروج و اتصال 
به سامانه های حاكميتی، وضع قواعد عزل و نصب مديران شايسته برای 
مناطق و شفافيت عملكردی مالی برای سازمان منطقه، تقويت مديريت 
متمركز مناطق و حذف ناهماهنگی ها با اجرای ماده )65( قانون احكام 
دائمی برنامه های توسعه، ايجاد ظرفيت دور زدن تحريم های ظالمانه و 
نقش آفرينی در توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و كاهش محروميت، 
از ديگر برنامه هايي است كه تمام توان دبير جديد بايد مصروف آن شود. 

ارسال متناوب گزارش شش ماهه و يك ساله از عملكرد مناطق به دولت 
و مجلس نيز مي تواند ديده بان دولت و مجلس را نسبت به عملكرد مناطق 
آزاد و ويژه در دوره جديد تقويت كرده و نقش ارزشمند اين مناطق را در 
توسعه اقتصاد كشور تقويت كند. نقشي كه دبير جديد در توئيت خود بعد از 

صدور حكم به آن اشاره كرده است.
به عالوه، بايد توجه كرد كه گسترش فعاليت های اقتصادی در مناطق 
مرزی، سواحل جنوبی و جزاير حاشيه ای با هدف استفاده از ظرفيت های 
ويژه  و  آزاد  مناطق  فعاليت های  روح  می تواند  كشور  خارجی  بازرگانی 

اقتصادی كشور را منطبق با فرصت ها و منابع اقتصادی موجود برای توسعه  
پايدار و تحكيم امنيت بيشتر نشان دهد؛ يعنی آن چيزی كه بايد بيش 
آزادسازی تجاری و رونق  از پيش مورد توجه قرار گيرد. بدين ترتيب، 
فعاليت هايی در جهت جذب بازار كشورهای همجوار مناطق آزاد و ويژه 
سرمايه گذاری  جذب  ترانزيت،  مجدد،  صادرات  صادرات،  واردات،  برای 
خارجی و ايجاد فرصت هاي شغلي، راهی ميانبر برای توسعه اين مناطق 
در شكل آزاد و ويژه است. برای نيل به اين هدف ها، توجه به اجرای 

راهكارهای زير ضروری است: 
1( تعيين و تقويت جايگاه مديريت ارشد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به 
نحوی كه مديريت اين مناطق در هيات دولت حضور داشته باشند. مديريت 
مناطق آزاد از بدو فعاليت تاكنون در هيات دولت جايگاهی نداشته  اند. بدين 
ترتيب، توجه به تعدد فعاليت هاي مناطق آزاد و ويژه و شمار اين مناطق 
مي تواند ذهنيت ارتقاء حوزه مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادی را به معاون رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادی كه راه حلی اساسی به شمار می رود، تقويت كند؛ به خصوص آنكه 
با ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی جديد، بر حجم فعاليت های اين مناطق 
افزوده شده است. از اين جهت ايجاد معاون مناطق آزاد و  ويژه اقتصادي در 
وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به مولفه هاي متعدد كاري در مناطق 
آزاد و ويژه به مثابه كشوري كوچك در كشوري بزرگ، جاي تامل بسيار 
دارد و راهكار مناسبي به نظر نمي رسد! همچنين در اصالحيه قانون مناطق 
آزاد بايد به ادغام و بازنگري قوانين مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به صورت 
يك پكيج متناسب با رويكردها، ماموريت ها و اهداف جديد آنها توجه شود. 
به عالوه، براي بخش خصوصي به عنوان سازمان مسئول در مناطق ويژه 
فكري اساسي شود و راه را براي تقويت بخش خصوصي و كنسرسيوم هاي 

تشكيل شده در اين مورد گشود  .
2( چگونگی وضعيت جذب سرمايه گذاری خارجی و داخلی در مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادی بايد در برنامه های توسعه ای مناطق مشخص شود. سرمايه  
ايرانيان خارج از كشور بالغ بر 150هزار ميليارد دالر برآورد شده است. 
اين رقم در گذشته براساس آمار منتشره يونيدو بالغ بر 800ميليون دالر 
بوده است. جذب اين سرمايه ها در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی با تبيين 
راهكارهايی جديد، بايد در رويكردهای توسعه ای مناطق آزاد و ويژه معلوم 
شود. گفته می شود كشور چين برای سرمايه گذاری و توسعه  صنعتی ابتدا از 

چينی های مقيم غرب دعوت كرد. 
الزم به يادآوری است كه مديران شن ژن چين در آغاز برای راه اندازی 
منطقه ويژه حدود 20هزار دستگاه اتوبوس از ايران خريداری كردند. اين 
و  اتصال كشورهای هنگ كنگ، سنگاپور  در حال حاضر حلقه   منطقه 
ژاپن است. در برنامه های توسعه ای، بايد جايگاه مناطق آزاد و ويژه در 
كميسيون های اقتصادی و تفاهم نامه های دو يا چندجانبه خود با كشورها 
با هدف جذب سرمايه گذاری ها از طريق وزارت امور خارجه يا سازمان 
توسعه تجارت ايران در وزارت صمت مورد توجه جدي قرار گرفته و وزارت 
امور اقتصادی و دارايی با وجود امكانات و تسهيالتي كه از طريق سازمان 
سرمايه گذاري و خدمات فني براي پيشبرد امور مناطق آزاد و ويژه در 
اختيار دارد، سعي كند تا در مذاكرات اقتصادی خارجی با كشورها، تمهيداتی 
اجرايی را برای صدور سرمايه به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي فراهم كند. 

در برنامه های توسعه ای بايد بين  فعاليت های دفتر نمايندگی WTO در 
ايران با مناطق آزاد ارتباط برقرار كرده و آن دفتر، زيرمجموعه  مديريت 
عاليه  مناطق آزاد و ويژه قرار گيرد. چگونه است كه وزارت صمت مناطق 
آزاد را پايلوت سازمان تجارت جهانی می داند؟! از اين رو، دفتر سازمان 
تجارت جهاني بايد زيرمجموعه مديريت عاليه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 

كشور شود تا ارتباط اين مناطق با سازوكار اقتصاد جهاني پيوند بخورد. 
بی ترديد انجام اين موارد آغاز راهي جديد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
است كه در دولت سيزدهم كليد خورده است. راهي كه نقش مناطق آزاد و 

ويژه اقتصادي را در توسعه اقتصادي كشور ارزشمند مي داند.

 نقش ارزشمند مناطـق آزاد و ويژه
در توسعه اقتصـادي كشور

آغاز دوران تازه با انتخاب دبير جديد شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي:
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گزارش: 
 دكتر عبدالرسول خليلي

كارشناس مناطق آزاد

رشد اقتصادی در هر جامعه ای برآيند توليد است. افزايش توليد از نظر 
اقتصادی  وضعيت  بهبود  و  اقتصادی  رشد  معنای  به  كيفی،  و  كمی 
است. از اين رو می بايست به توليد توجه ويژه ای مبذول داشت؛ چراكه 
اگر افزايش مصرف همراه با افزايش توليد نباشد، به معنای فقدان رشد 
اقتصادی در جامعه است. هر جامعه ای بايد توليداتش بيشتر از مصارف 
بتواند فرصت های  جامعه  تا  بچربد  بر خرج  و همواره دخل  بوده  آن 

تازه ای برای سرمايه گذاری در بخش های ديگر به دست آورد.
افزايش توليد و رشد اقتصادی در هر جامعه به معنای ايجاد فرصت های 
بيشتر و بهتر برای شكوفايی اقتصادی و ورود به عرصه های تازه و نو 

خواهد بود و امكان خالقيت بيشتر را در جامعه فراهم می آورد. 
اگر  دارد.  ملی  سرانه  درآمد  يا  توليد  افزايش  بر  داللت  اقتصادی،  رشد 
توليد كاالها يا خدمات به هر وسيله ممكن در يك جامعه ای افزايش 
پيدا كند، می توان گفت كه در آن كشور و جامعه، رشد اقتصادی اتفاق 
افتاده است. رشد اقتصادی به جامعه اين امكان را می دهد تا در شرايط 
مناسب و مطلوبی، توسعه در بخش های ديگر انسانی را پيگيری كند؛ 
است،  برخوردار  مناسبی  و  اقتصادی مطلوب  از رشد  زيرا جامعه ای كه 
دغدغه برآورد نيازهای ابتدايی را ندارد و فكر و عمل خويش را مصروف 
تامين امور ابتدايی زندگی نمی كند. بر اين اساس، هر جامعه ای بايد تالش 
كند تا وضعيت اقتصادی خود را در چارچوب آنچه رشد اقتصادی ناميده 
می شود، بهبود بخشد؛ چراكه بهبود وضعيت اقتصادی و رشد آن به معنای 

فرصت های بهتر و آسان تر برای رشد در جنبه های ديگر بشری است.
يكی از مهم ترين موانع توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه 
ازجمله ايران، كمبود سرمايه است. همين سرمايه كم نيز به دليل نبود 
در  می شود.  غيراقتصادی  فعاليت های  سرمايه گذاری، صرف  فرهنگ 
ايران با توجه به وجود 8منطقه آزاد فعال و 7منطقه آزاد تازه تاسيس، 
می توان با جذب سرمايه گذاران خارجی اين كمبود و معضل را برطرف 

نمود و از آنها به نفع كشور و توسعه اقتصاد ايران اسالمی بهره برد.
مناطق  در  داخلی  توليد  ضرورت  و  اهميت  به  پرداختن  ديگر،  زاويه 
آزاد، نگاه به آن از منظر آثار و پيامدهايی است كه مترتب بر آن است. 
در صورت شكل گيری و سامان يافتن توليد داخلی در اين مناطق به 
شكل درست و اصولی، تحوالت بنيادينی در اقتصاد ملی و در نتيجه در 

معيشت مردم خصوصا در شهرهای اطراف، حل و مسائل و مشكالت 
اقتصادی زندگی مردم منطقه رخ خواهد داد. 

افزايش توليد داخل در اين نقاط به افزايش صادرات كمك خواهد كرد و آن نيز 
به نوبه خود ضمن افزايش درآمدهای كشور، به افزايش توليد منجر خواهد شد؛ 
سرمايه گذاری و مشكل جذب سرمايه های داخلی و خارجی را برطرف خواهد 
نمود، سرمايه های سرگردان كه گاهی بسيار مضر به حال اقتصاد عمل می كند 
را قابل مديريت می نمايد. در نتيجه مطلوب است از امكانات و زيرساخت های 

موجود در مناطق آزاد به نحو مطلوب تری استفاده  گردد. 
اين مناطق، رشد علمی و صنعتی  در پی تحوالت و دگرگونی ها در 
را  كشور  اقتصادی  سنگين  هزينه های  و  داشت  خواهد  دنبال  به  را 
همچون هزينه های واردات، حمل و نقل و وابستگی ها را كاهش خواهد 
داد. دانش و تكنيك و فن آوری های توليد در عرصه های مختلف را 
رشد داده و به ويژه مهارت های مديريت در امر توليد را باال برده و با 

ساير كشورها قابل رقابت خواهد نمود. 
امنيت داخلی به دليل حل مسائل اشتغال و تورم و امنيت منطقه ای 
خصوص  به  و  دنيا  اقتصاد  در  نقش  افزايش  دليل  به  را  جهانی  و 

سرمايه گذاری ها افزايش خواهد داد.
بنابراين با عنايت به توسعه توليد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و با درنظر 
گرفتن شرايط و ويژگی هايی كه اين نقاط به لحاظ گمركی، مالياتی، هزينه های 
جابه جايی و... دارند، می توان اين چشم انداز را داشت كه باال رفتن توليد ملی در 
اين مراكز، هم به اقتصاد و پويايی اين مناطق كمك خواهد شد و هم اينكه 

تحوالت شايانی را در چرخه اقتصادی كل كشور به وجود خواهد آورد.

ضرورت پيوند اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد بين المللی
مناطق آزاد، ظرفيت هايی در دل توسعه اقتصادی، تجاری و توليدی خود 
دارند كه نياز به محرک هايی برای شكوفايی اين مزيت ها به نام پيوند با 
تجارت و اقتصاد روز در بازار داخل و خارج از سرزمين های خود را می طلبد.

بی شك با نگاهی به مزيت هايی كه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی بر پايه 
قانون جامع اين مناطق وجود دارد، فعاليت اقتصادی و توليدی را به نسبت 
سرزمين اصلی با امتيازاتی باال در تامين مواد اوليه، دسترسی به بازارهای 
جهانی، عدم پرداخت عوارض گمركی و ده ها مزيت ديگر روبه رو می كند 
و با توجه به رقابت شديدی كه در بين فعالين اقتصادی درخصوص پايين 
آوردن قيمت تمام شده كاالها وجود دارد، بی ترديد هيچ شكی برای اين 

پيوند ها ميان فعالين اقتصادی و مناطق آزاد وجود نخواهد داشت. 
چندين  به  آزاد  مناطق  در  اهداف  اين  به  دستيابی  عدم  چرايی  حال 
موضوع برمی گردد كه يكی از مهم ترين اين موضوعات، عدم معرفی 
در  موظف  مجموعه های  جانب  از  مزيت ها  اين  تاثيرگذار  و  صحيح 

برنامه و حتی پاسخگويی در قبال  يا نداشتن  اين سازمان ها است و 
فرصت سوزی ها در اين راستا می تواند از عوامل مهم عدم دستيابی به 

اين پيوند مهم و تاثيرگذار در مناطق آزاد باشد.
نيروی  نبود  را،  پيوند  عدم  اين  دليل  دومين  بتوان  تجربه  به  شايد 
متخصص در مناطق آزاد كشور بيان داشت و عدم رويكرد در تربيت 
نيروی متخصص در مناطق آزاد بی ترديد در دهه های گذشته باعث 
وجود عمده نيروهای بدون تخصص در اين مناطق شده است، تا جايی 
كه به گفته تعدادی از فعالين اقتصادی كه حوزه توليد تخصصی در 
اين مناطق در حال فعاليت هستند، اين موضوع و خالء به يك بحران 

در مقاطعی برای اين فعالين اقتصادی بدل شده است.
سومين دليل مهم عدم اين پيوند كه می تواند در توسعه اقتصاد كالن كشور 
هم نقش آفرينی كند، عدم تامين مالی بنگاه های اقتصادی در مناطق آزاد 
توسط بانك ها می باشد؛ اقتصاد توليدمحور يك نكته كليدی دارد و آن 
هزينه حقوق و جاری توليد نيست، بلكه هزينه در گردش تامين مواد اوليه 
در مسير توليد است و با توجه به عدم تامين مواد اوليه از ساير كشورها 
برپايه اعتبار توسط فعالين اقتصادی به واسطه مشكالت تحريمی كشور، 
اين خالء نيز حجم بسيار بزرگی از نقدينگی و سرمايه فعالين اقتصادی كه 
می تواند در مسير توسعه فعاليت بنگاه اقتصادی هزينه شود، در مسير تامين 
مواد اوليه همراه با نوسانات بسيار زياد نرخ عرض از كف فعالين اقتصادی 
می رود و شايد كند بودن توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی در مناطق 

آزاد به اين دليل است.
در مجموع هيچ ترديدی بر نقش پررنگ و مزيت های فراوان مناطق 
آزاد در مسير توسعه اقتصادی كشور نيست؛ اما رسيدن به پيوند پايدار 
بين تجارت روز كه توسط فعالين اقتصادی بخش خصوصی صورت 

می گيرد، در مناطق آزاد نيازمند يك برنامه منسجم و باثبات است.

 توسعه اقتصادی مناطق آزاد با تحقق مديريت يکپارچه 
تعبيری  به  و  آزاد  مناطق  از مهم ترين عوامل موفقيت  بی  شك يكی 
نظام اقتصاد آزاد در جهان، بحث مديريت تصميم گيری يكپارچه در 
نظام تصميم سازی و تصميم گيری كالن آن خالصه می شود. زمانی 
دستورالعمل های  و  تصميم ها  هم  موازات  به  سيستم  يك  در  كه 
مشتركی اتخاذ شود، مسلما بيشترين ضرر و زيان اين مدل مديريتی، 

متوجه فعالين اقتصادی و سرمايه گذاران آن منطقه خواهد رفت.
فلسفه وجودی مناطق آزاد در كشور كه بيش از سه دهه از تشكيل آن 
بر  اقتصادی  جريان های  روان سازی  و  تسهيل گری  مبنای  بر  می گذرد 
محوريت توليد و صادرات متمركز است؛ مهم ترين عامل تشويق حضور 
فعالين اقتصادی و سرمايه گذاران در اين مناطق نيز بر پايه ايجاد مزيت ها 

نسبت به سرزمين اصلی بنا شده است كه يكی از اصلی ترين اين مزيت  ها 
می تواند خالصه در مديريت يكپارچه كه تضمين كننده ثبات سرمايه گذاری 

و كار و توليد در مناطق آزاد است، ديده شده باشد.
بحث تفويض اختيارات سازمان ها و دستگاه های كشوری به مناطق آزاد كه 
در ماده  65 احكام دائمی برنامه های توسعه كشور به صراحت به آن اشاره 
شده است، يكی از مهم ترين كليد واژه های توسعه و پيشرفت در مناطق 
آزاد قلمداد می شود كه با عدم پايبندی اغلب دستگاه ها با بهانه های مختلف 
درخصوص عدم تفويض اختيار ، فعالين و سرمايه گذاران مناطق آزاد را با 
مشكالت بسيار عديده ای روبه رو ساخته است كه ادامه اين روند می تواند 
باعث از بين رفتن مزيت های نسبی مناطق آزاد در قياس با سرزمين اصلی 

و به تبع آن كوچ فعالين اقتصادی و سرمايه گذاران از اين مناطق باشد.
از زمان  اين سه دهه  ايران در  آزاد در  بی ترديد بررسی عملكرد مناطق 
شكل گيری و پس از جنگ تحميلی، گواهی بر موفقيت نگاه اقتصاد آزاد 
و به تبع آن دموكراسی اقتصادی در كشور است. در شرايط كنونی كه 
كشور با مشكالت بسيار زيادی به جهت تحريم های بين المللی و همچنين 
پاندمی كرونا مواجه شده است، با استناد به بيانات مقام معظم رهبری نبايد به 
شكلی رفتار كنيم كه دچار خودتحريمی داخلی شويم. بی ترديد روان سازی 
و تسهيل گری در كنار ارتباطات منطقه ای با كشورهای همسايه با پشتوانه 
مناطق آزاد كه نقش مهمی در كم اثر كردن تحريم ها می توانند بازی كنند، 
يكی از راه های برون رفت از شرايط كنونی اقتصادی در كشور محسوب 
می شود و تداوم رويكرد عدم تفويض اختيارات سازمان های مختلف به 
سازمان های مناطق آزاد، به تعبيری جلوگيری از توسعه اقتصادی با نگاه 
حمايتی از توليد داخلی در سال »توليد؛ پشتيبانی ها و مانع زدايی ها« و همچنين 

ضربه زدن به اشتغال مولد اين مناطق با عنايت به شرايط فعلی است.
به  توجه  با  كه  توسعه ای  مسير  يكجانبه،  بعضا  تصميمات  با  نبايد 
زيرساخت های بسيار عظيمی كه در مناطق آزاد ايجاد شده را مسدود كنيم.

بررسی چالش ها و مشکالت مناطق آزاد در مسير تحقق اهداف و ماموريت ها:

تفویض اختیارات و مدیریت یکپارچه؛ الزامی برای موفقیت مناطق آزاد
گزارش: 

 حسين مرادی
  مدير روابط عمومی و امور بين الملل

سازمان منطقه آزاد قشم



اخبار منطقه آزاد قشم

تفویض اختیار صدور گواهی 
بهداشت صادرات به اداره 

غذا، دارو و استاندارد 
منطقه آزاد قشم

کاهش آسیب های اجتماعی 
در قشم با تبدیل هر 

شهروند به یک امدادگر

 تقسیط عوارض
 صدور پروانه ساختمانی 

منطقه آزاد قشم

 مدیر غذا، دارو و استاندارد
 سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

در دیدار مدیر اجتماعی و سالمت سازمان 
منطقه آزاد قشم با رئیس جمعیت 
هالل احمر شهرستان عنوان شد:

مدیر شهرسازی و معماری سازمان 
منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با فعاالن حوزه گردشگری جزیره مطرح کرد:

ضرورت تغییر گفتمان گردشگری در 
جهت معرفی برند جزیره قشــم

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام پذیرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از پروژه نیمه تمام شهر قشم تاکید کرد:

در آیین تکریم و معارفه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان قشم عنوان شد:

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مدیران  و  معاونین  از  جمعی  همراه  به  قشم  آزاد 
این سازمان، از مراحل پیشرفت یکی از پروژه های 

نیمه تمام در شهر قشم بازدید به عمل آورد.
از  بازدید  در  همراه  هیات  و  درویش پور  علی 
جواهر  »تک  گردشگری  و  خدماتی  مجموعه 
فعالیت  روند  به  بخشیدن  لزوم سرعت  بر  قشم«، 
جهت  مجتمع  این  باقیمانده  کارهای  و  عمرانی 

تکمیل و ارائه خدمات به قشموندان و گردشگران 
جزیره تاکید کرد.

همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از  حمایت  جهت  را  دستوراتی  بازدید  این  در 
پروژه های  اجرای  فرآیند  تسریع  و  سرمایه گذاران 

نیمه تمام صادر نمود.
صورت  برنامه ریزی  با  گزارش،  این  براساس 
سطح  نیمه تمام  پروژه های  اتمام  گرفته 

یکی  عنوان  به  نزدیک  آینده  در  قشم  جزیره 
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اولویت های  از 

قرار گرفته است. دستورکار 
گفتنی است، هدف از بازدیدهای میدانی و دوره ای 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم، پیگیری آخرین وضعیت و تسریع فرآیند 
و  اقتصادی  عمرانی،  مختلف  پروژه های  اجرای 

گردشگری در سطح جزیره قشم می باشد.

دادستان  و  دادگستری  رئیس  معارفه  و  تکریم  آیین 
کل  رئیس  با حضور  قشم  انقالب شهرستان  و  عمومی 
و  مدیره  هیات  رئیس  هرمزگان،  استان  دادگستری 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، امامان جمعه شیعه 
مسئوالن  از  و جمعی  فرماندار  اهل سنت شهرستان،  و 

نظامی، انتظامی و اجرایی قشم برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این مراسم اظهار 
داشت: حفظ امنیت اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران 
به موضوع  نگاه ویژه  اقتصادی و  در حوزه های مختلف 
عدالت،  بسترساز  می تواند  گردشگری،  حوزه  در  امنیت 
پایدار در جزیره  و  جلب رضایت مردم و توسعه متوازن 

زیبای قشم باشد.
علی درویش پور ادامه داد: آرامش، آسایش و امنیت پایدار سه 
ویژگی مهم جزیره قشم به عنوان مقصد گردشگری است 

که دستگاه قضا در این زمینه نقش بی بدیلی ایفا می کند.
وی اضافه کرد: شکوفایی گردشگری و رونق فعالیت های 
شکل گیری  فلسفه  سرمایه گذاری،  جذب  و  اقتصادی 
مناطق آزاد است که در سایه امنیت تحقق پیدا می کند.

جزیره  در  پایدار  و  متوازن  توسعه  درویش پور؛  گفته  به 
قشم با مشارکت جامعه محلی و به شرط برقراری عدالت 

و رعایت بدون تبعیض قوانین ایجاد خواهد شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

در  قضائیه  قوه  نقش  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم 
حاکم شدن امنیت، بیانگر این واقعیت است که افتخار، 
سربلندی و پیشرفت نصیب ملتی می شود که از دستگاه 

قضایی قوی، مستقل و مردمی برخوردار باشد.
هرمزگان  دادگستری  کل  رئیس  گزارش،  این  براساس 
نیز در این مراسم گفت: صید ترال باعث تخریب محیط 
زیست دریا می شود که باید با آن به شدت برخورد کرد و 
شناورهایی که هنگام صید ترال کشف می شوند، باید به 

نفع دولت و به نفع سازمان کاشف ضبط گردند .
علی صالحی با اشاره به آسیب های قاچاق ادامه داد: قاچاق دام 
مولد در قشم یک خسارت جبران ناپذیر است که جلوگیری از 

آن به همکاری همدالنه تمام مسئوالن نیاز دارد.
در  باید  یافته  سازمان  قاچاق  با  برخورد  کرد:  تصریح  وی 
اولویت قرار گیرد و سرشاخه های این امر شناسایی شوند 
و با توجه به اینکه قاچاق با انگیزه مالی انجام می شود، باید 

به قاچاقچیان ضربه مالی وارد شود تا انگیزه ها از بین برود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ظرفیت محدود 
زمین و ساحل در جزیره قشم ادامه داد: باید در واگذاری  
ساحل و زمین به سرمایه گذار بیشترین دقت صورت گیرد و 
پس از واگذاری نیز باید نظارت کرد تا طرح ها اجرا شود و در 

غیر این صورت، زمین باز پس گرفته شود.
و  ظرفیت ها  وجود  با  قشم  گردشگری  افزود:  صالحی 
اقدامات مناسبی که انجام شده، هنوز با آنچه باید تحقق 
یابد، فاصله دارد. امنیت گردشگر مقوله ای است که باید 
مورد توجه دستگاه قضایی شهرستان قرار گیرد تا مردم 

با آسودگی به این جزیره مسافرت کنند.
وی گفت: مبارزه با فساد و فاسد جزء محورهای اصلی 
دستگاه قضا است و به ویژه از مسئوالن این مسئله به 
عملکرد  بر  باید  مدیران  و  نیست  پذیرفته  عنوان  هیچ 
زیردستان نظارت مستمر داشته باشند و سالمت جامعه 

را از طریق ابزارهای نظارتی و صیانتی تضمین کنند.

حفظ  کرد:  خاطرنشان  هرمزگان  دادگستری  کل  رئیس 
ارتباط با مردم، رعایت اخالق و ارتقاء رضایتمندی جامعه 

از دستگاه قضا، از دیگر محورهای مهم این نهاد است.
مراسم  این  در  قشم  شهرستان  جمعه  امام  همچنین 
گفت: در قشم نیاز به آموزش های الزم در حوزه قانون و 
حقوقی احساس می شود که دستگاه قضا با همراهی تمام 

نهادها برای این امر برنامه ریزی کند.
از  بی اطالعی  افزود:  حاجبی  غالمرضا  االسالم  حجت 
به  که  است  اجتماعی  معضالت  از  برخی  موجب  قانون 

راحتی و با آموزش جامعه می توان آن را برطرف کرد.
وی ادامه داد: دستگاه قضا فعالیت اقتصادی را بیمه و ضمانت 
می کند و از این نظر باید مشکالت مردم و سرمایه گذاران را 
رفع کند. در برخورد دستگاه قضایی با آسیب های اجتماعی 

باید مردمداری محور فعالیت ها قرار گیرد.
امام جمعه شهرستان قشم اظهار داشت: عدالت نیز دارای 
اهمیت خاصی است که سعادت فردی و اجتماعی بر اساس 
آن قابل محاسبه است. بر این اساس مجموعه دادگستری و 
دادسرا در شهرستان قشم باید در کنار مردم داری به عدالت 

و اجرای قانون همچون گذشته اهتمام راسخ داشته باشند.
در ادامه، امام جمعه اهل سنت قشم نیز گفت: برای رعایت 
بهداشت قضایی و ایمن سازی جامعه باید پیشگیری از جرم 
را به صورت جدی دنبال کرد و برای پیشگیری از جرم نیز 

باید ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی را ریشه یابی نمود.
شیخ عبدالرحیم خطیبی افزود: بسیاری از مردم از حقوق خود 
و از قوانین و مقررات آگاه نیستند که اگر نسبت به آن مطلع 
شوند، رعایت می کنند و بسیاری از مشکالت به وجود نمی آید.

امام جمعه اهل سنت قشم در پایان تصریح کرد: دستگاه 
قضا در این شهرستان هیبت و اقتدار را با مردمداری و 
اخالق مداری توام کرده است و از همین رو در کسب و 

ارتقاء رضایت مردمی توفیق داشته است.
فرماندار قشم نیز در این مراسم گفت: براساس بیانیه گام دوم 

دیگر  هم افزایی  و  مساعی  تشریک  با  قضا  دستگاه  انقالب، 
بخش ها و نهادها باید برای تحقق حداکثری عدالت تالش کند.

در  تمام مسئوالن  باید  کرد:  علیرضا نصری خاطرنشان 
همه دستگاه ها برای ایجاد جامعه ای سالم تالش کنند تا 

ورودی پرونده به دستگاه قضا کاهش یابد.
براساس این گزارش، رئیس جدید دادگستری شهرستان قشم 
هم در این آیین گفت: با برنامه ریزی از ظرفیت و نفوذ روحانیت، 
بزرگان و شیوخ منطقه برای ترویج فرهنگ ایثار و بخشش و 

کاهش تعداد پرونده های قضایی تالش خواهیم کرد.
رضا صفایی تصریح کرد: در زمینه حقوق عامه طی سال های 
گذشته اقدامات خوبی در این منطقه اتفاق افتاده و در آینده 
بهبود  برای  دستگاه ها  تمامی  هم افزایی  و  تعامل  با  نیز 
وضعیت قضایی و کاهش آسیب های اجتماعی اقدام می شود.
پایان  در  قشم  شهرستان  دادگستری  جدید  رئیس 
خاطرنشان کرد: طرح »هر مسجد، یک حقوقدان« یکی 
از برنامه هایی است که در آینده نزدیک و با بهره گرفتن 
از ظرفیت های موجود در جزیره قشم اجرایی خواهد شد.
همچنین دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم نیز در 
این جلسه اظهار کرد: برخورد قانون محور با مخالن امنیت و 
مجرمان و همچنین حفظ حقوق عامه و حقوق شهروندی در 

کنار ارتقا امنیت، مهم ترین وظیفه دادستان است.
امید مهدوی مجد ادامه داد: برنامه ریزی برای برگزاری 
و همچنین  دادستان  و  مردم  چهره  به  چهره  دیدارهای 
فعال سازی سامانه پیامکی برای ارتباط نزدیک تر دستگاه 
قضا و مردم، از برنامه های اصلی در جهت ارائه خدمات 

و افزایش رضایتمندی عمومی می باشند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم همچنین در 
پایان از تشکیل ستاد صلح و سازش در دادسرای عمومی 
کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  قشم  شهرستان  انقالب  و 
تمامی برنامه ها و اقدامات دادستانی در راستای پیشگیری 

از تشکیل پرونده های قضایی به کار گرفته خواهد شد.

برگزاری آیین غبارروبی مزار شهدای گمنام شهرستان قشم

حمایت از سرمایه گذاران در راستای تکمیل سریع تر پروژه های نیمه تمام قشم

تحقق توسعه متوازن و پایدار جزیره قشم در سایه امنیت و عدالت قضایی

مدیر غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با 
موافقت معاونت غذا و دارو و اداره کل فرآورده های غذایی و 
آشامیدنی وزارت بهداشت، برای نخستین بار گواهی بهداشت 

برای محموله های صادراتی به این مدیریت تفویض اختیار شد.
نسرین نانوایی قشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: با 
این تفویض اختیار صدور گواهی بهداشت، برای کاالها و 
محصوالت تولید شده جهت صادرات در کوتاه ترین زمان 

ممکن و در قشم انجام می گیرد.
وی ادامه داد: گواهی بهداشت یکی از مواردی است که موجب 
اعتبار محموله های صادراتی شده و زمینه ساز حضور پررنگ تر 
محصوالت و کاالهای تولید شده در بازارهای هدف خواهد بود.

نانوایی قشمی اضافه کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
خلیج  حوزه  کشورهای  بازار  به  نزدیکی  و  قشم  جزیره 
با سایر کشورها، صدور گواهی  تجارت  امکان  و  فارس 

بهداشت می تواند، تسهیل کننده صادرات باشد  .
مدیر غذا، دارو و استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم در 
صورت  اختیار  تفویض  براساس  کرد:  خاطرنشان  پایان 
گرفته، صادرات محصوالتی مانند ماهی خشک از قشم 

به سایر کشورها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

مدیر اجتماعی و سالمت سازمان منطقه آزاد قشم با هدف 
برنامه ریزی برای کمک به ارتقاء دانش کمک های اولیه در 
جزیره، با رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان قشم دیدار کرد.

به  اشاره  ضمن  دیدار  این  در  موسوی  سیدمسعود 
تمامی  از  استفاده  گفت:  کرونا  بیماری  فراگیری  شرایط 
انسانی برای کمک به کادر درمان در این  ظرفیت های 
نسبتا  و  اولیه  زمینه درمان های  دانش در  ارتقاء  شرایط، 
پیشرفته را به ویژه برای کادر هالل احمر، الزامی می کند.

وی افزود: تبدیل هر شهروند به یک امدادگر به کاهش 
آسیب های اجتماعی ناشی از حوادث و بالیا کمک کرده 
و بخشی از بار زحمات کادر درمان را نیز کم خواهد کرد.

عمومی  دانش  و  آگاهی  افزایش  موسوی،  گفته  به 
تحت  حوادث  با  برخورد  و  پاسخ دهی  درخصوص 
کاهش  موجب  باال،  باکیفیت  و  مطلوب  آموزش های 
و  جانی  خسارت های  و  مصدوم  فوتی،  آمار  قابل توجه 

مالی ناشی از حوادث طبیعی و انسانی می شود.
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سالمت  و  اجتماعی  مدیر 
پایان اظهار کرد: این مدیریت آمادگی دارد تا با برگزاری 
دوره های پیشرفته، به توسعه خدمات جمعیت هالل احمر 

شهرستان قشم کمک کند.
همچنین، رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان قشم با اعالم 
آمادگی برای طراحی برنامه های آموزشی مشترک با سازمان 
منطقه آزاد قشم عنوان داشت: کادر این مجموعه آماده است 
تا با برگزاری دوره کمک های اولیه برای جامعه محلی نیز 
به ارتقاء اطالعات امداد و نجات در سطح جزیره قشم، برای 

کمک بیشتر به کادر درمان همراهی کند.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  معماری  و  شهرسازی  مدیر 
پروانه  صدور  عوارض  تقسیط  شرایط  شدن  فراهم  از 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  دستور  به  ساختمانی 

سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد.
لیال زین افزا اظهار کرد: این طرح در راستای مساعدت مدیرعامل 
محترم سازمان منطقه آزاد قشم و حمایت از سرمایه گذاران 

صنعت ساختمان در 6ماهه دوم سال جاری اجرا می شود.
ابتدای مهرماه  از  افراد متقاضی که  ادامه داد: تمام  وی 
پروانه  صدور  برای  را  خود  مدارک  سال 1400  پایان  تا 
ساختمانی تحویل دهند، از مزایای این طرح قسط بندی 

بهره مند می گردند.
زین افزا اضافه کرد: براساس این طرح، پس از کسر 50درصد 
نقدی از کل عوارض صدور پروانه ساختمانی، باقیمانده مبلغ 

به صورت اقساط در بازه زمانی یک ساله اخذ می شود.
مدیر شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح و افزایش 
دیگر  بخش های  فعالیت  قشم،  در  ساز  و  ساخت  روند 

مرتبط با صنعت ساختمان نیز متحول گردد.

آیین  مقدس،  دفاع  هفته  از  روز  دومین  با  همزمان 
هیات  رئیس  حضور  با  گمنام  شهدای  مزار  غبارروبی 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، امام جمعه 
با  سپاه،  بسیح  مقاومت  ناحیه  فرمانده  قشم،  شهرستان 
و  انتظامی  نظامی،  قضایی،  مسئوالن  از  جمعی  حضور 

اجرایی شهرستان قشم برگزار شد.
رئیس هیات مدیره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
این مراسم گفت: دوران هشت سال جنگ تحمیلی  در 
و دفاع مقدس یکی از نقاط عطف و طالیی تاریخ ایران 
برای  را  فراوانی  برکات  و  دستاوردها  که  است  اسالمی 

کشور به همراه داشته است.
علی درویش پور ادامه داد: خودباوری به توانایی جوانان ایران 
اقوام و اقشار مختلف، یکی از مهم ترین  از  اسالمی فارغ 

درس های دوران دفاع مقدس برای ملت ایران بود.
وی اضافه کرد: رشد فضائل اخالقی در جامعه و نظام اجرایی 

و اداری و تحول در عرصه های مختلف دفاعی و نظامی 
نیز از دستاوردها و برکات هشت سال جنگ تحمیلی است.

مقدس  دفاع  دوران  در  ایران  ملت  درویش پور ؛  گفته  به 
تمامی  مقابل  در  خود  بی نظیر  همدلی  و  وحدت  با 
از  پیروزمندانه  و  کردند  ایستادگی  جهان  ابرقدرت های 

آرمان های انقالب اسالمی دفاع کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان با اشاره به ضرورت انتقال تجربیات و دستاوردهای 
دوران دفاع مقدس به نسل های آینده، خاطرنشان کرد: باید 
شرایطی در عرصه های مختلف فراهم کرد که تجربیات، 
جوانان،  برای  مقدس  دفاع  دوران  برکات  و  دستاوردها 

نوجوانان و نسل های آینده تشریح و تبیین شود.
براساس این گزارش، امام جمعه شهرستان قشم نیز در این 
پیروزمندانه  دفاع  شاهد  مقدس  دفاع  دوران  گفت:  مراسم 
کشور با همراهی تمامی اقشار در کنار دیگر و با وحدت بودیم.

و  نگارش  داد:  ادامه  حاجبی  غالمرضا  االسالم  حجت 
دوران  شهدای  و  رزمندگان  حماسه های  تدوین  و  تهیه 
دفاع مقدس باعث انتقال مفاهیم واالی از خودگذشتگی 

و فداکاری ها به نسل های بعدی می شود.
وی اضافه کرد: جوانان و نوجوانان امروز باید با آرمان های 

شهدای دوران دفاع مقدس و انقالب آشنا شوند.
امام جمعه شهرستان قشم در پایان تصریح کرد: گسترش 
آرمان های انقالب، امروز از مرزهای ایران اسالمی فراتر 
مقاومت  جبهه  فعالیت های  گسترش  و  حضور  و  رفته 

نشان از پیروزی گفتمان انقالب اسالمی است.
همچنین، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم نیز در 
رشادت های  و  بیان حماسه ها  داشت:  اظهار  مراسم  این 
از  یکی  جوانان،  برای  مقدس  دفاع  سال  هشت  دوران 
بیشتر  آشنایی  موجب  می تواند  که  است  ضرورت هایی 

نسل های آینده با آرمان های انقالب و شهدا شود.

گذشته  سال های  تمام  طی  داد:  ادامه  امیری کیا  حجت 
انقالب کند شده  شاید در برخی زمان ها قطار پیشرفت 
باشد، اما هیچ گاه متوقف نشده و گفتمان انقالب اسالمی 

همیشه در مسیر شکوفایی به پیش رفته است.
پایان  در  قشم  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده 
پیشرفت  و  پیروزی  رمز  انقالبی  تفکر  کرد:  خاطرنشان 

ایران اسالمی در عرصه های مختلف است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
بسترسازی برای فعالیت های تولیدی و اقتصادی و همچنین رونق 

گردشگری؛ دو بال توسعه متوازن و پایدار در جزیره قشم هستند.
علی درویش پور در نشست با فعاالن حوزه گردشگری جزیره 
قشم اظهار کرد: صنعت و ارائه خدمات گردشگری، بخش 
قابل توجهی از اقتصاد جزیره را به خود اختصاص داده است.
تغییر  گردشگری  موضوع  به  نگرش  تا  داد:  ادامه  وی 
به یکی  تبدیل شدن جزیره قشم  برای  نمی توان  نکند، 
از مقاصد اصلی گردشگری در کشور و منطقه اقدام نمود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: برای توسعه 
متوازن و پایدار در منطقه نیازمند تغییر گفتمان گردشگری و 
مشارکت فعال جامعه محلی جهت معرفی برند قشم هستیم.
به گفته درویش پور؛ با برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره ها 
میراث  ظرفیت  از  گرفتن  بهره  با  مختلف  رویدادهای  و 
فرهنگی و سنت های محلی منطقه، می توان زمینه را برای 

جذب و حضور گردشگران فراهم کرد.
وی تصریح نمود: طی ماه های گذشته شیوع ویروس کرونا 
گردشگری  مختلف  بخش های  به  را  فراوانی  آسیب های 
جزیره وارد کرده است؛ اما باید برای دوران پساکرونا و ارائه 

خدمات به گردشگران در آینده نزدیک آماده شد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ضرورت 
تامین زیرساخت ها برای رونق گردشگری، اضافه کرد: سازمان 
منطقه آزاد قشم با تمام امکانات موجود برای ایجاد زیرساخت 
های عمومی اقدام می کند و بخش خصوصی نیز باید برای 

تامین زیرساخت های تخصصی تالش کنند.
درویش پور افزود: بهسازی امکانات و استانداردسازی خدمات 

ارائه شده به گردشگران در کنار رفع نقاط ضعف موجود و 
حل چالش های پیش روی فعاالن حوزه گردشگری، می تواند 

زمینه ساز معرفی بهتر »برند گردشگری قشم« باشد.
وی تاکید کرد: تامین زیرساخت های عمومی و تخصصی در 
حوزه گردشگری، شرایط را برای رونق منطقه فراهم می کند 
و حضور گردشگران در جزیره می تواند موجب افزایش انگیزه 
سرمایه گذاران برای حضور و فعالیت اقتصادی در قشم شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اذعان داشت: باید با استفاده 
 EXPO از ظرفیت های بین المللی و منطقه ای مانند برگزاری
بهتر  معرفی  برای  قطر،  جام جهانی 2022  همچنین  و  دوبی 

ظرفیت های گردشگری قشم و جذب گردشگر تالش نمود.
متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  درویش پور؛  گفته  به 
گردشگران  به  استاندارد  و  شایسته  خدمات  ارائه  جهت 
امروز جزیره قشم است که بخش  نیازهای  از  نیز یکی 

خصوصی باید برای آن برنامه ریزی کند.
وی با بیان اینکه بهسازی وضعیت سیما و منظر شهرها 
و روستاهای جزیره می تواند موجب جذب گردشگر بیشتر 
و  تبلیغ  زیرساخت ها،  تامین  با  کرد:  خاطرنشان  شود، 
روستای  هر  محلی؛  جامعه  مشارکت  و  مناسب  معرفی 

جزیره قشم می تواند یک مقصد گردشگری باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
میان  هم افزایی  و  همفکری  با  کرد:  تصریح  پایان  در 
تمامی بخش های جزیره و مشارکت فعال جامعه محلی، 
می توان به رفع مشکالت پیش روی صنعت گردشگری 

در جزیره پرداخت و برای رونق این حوزه تالش کرد.
براساس این گزارش، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 

سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه گفت: طی ماه های 
گذشته بخشی از نقاط ضعف پیش روی صنعت گردشگری در 
جزیره قشم شناسایی و آسیب شناسی شده است و با تهیه و تدوین 

یک نقشه راه جامع برای حل این چالش ها اقدام خواهد شد.
مهدی زارعی تصریح کرد: شیوع ویروس کرونا موجب 
خدمات  ارائه  شیوه  و  امکانات  برخی  به  جدی  آسیب 
حوزه های  فعاالن  مشارکت  با  که  است  منطقه شده  در 

مختلف باید برای رونق صنعت گردشگری تالش کرد.
فرهنگی،  میراث  مدیر  امری کاظمی  علیرضا  همچنین، 

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
در این نشست اظهار کرد: برای توسعه متوازن و رونق 
صنعت  زنجیره  تمام  تقویت  نیازمند  منطقه  پویایی  و 

گردشگری در جزیره قشم هستیم.
گفتنی است، در نشست رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم با فعاالن حوزه گردشگری جزیره 
که با حضور معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار 
شد، نمایندگان بخش های مختلف فعال در حوزه گردشگری 

قشم به بیان مشکالت و نقطه نظرات خود پرداختند.
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