
سرمقاله

فرمانده دیروز، دبیر امروز
سخن آخر را باید در ابتدای بحث مطرح کرد؛ مهم ترین برنامه کاری دبیر شورایعالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس دو راهبرد اصلی و ساختاری است:
نخست، حذف تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه کشور که براساس آن 
درواقع  و  شده  منتقل  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  زیرمجموعه  به  دبیرخانه 
جایگاه اداری و حاکمیتی آن از دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در  و  می باشد  رئیس جمهور  معاونین  و  کابینه  وزرای  از  تعدادی  از  متشکل  که 
عین حال ریاست این شورا با رئیس جمهور است، به زیرمجموعه یک وزارتخانه 
تنزل پیدا کرده است؛ طرفه این که این همان وزارتخانه ای است که ظرف سه 
دهه گذشته با تکیه بر دنده معکوس و ترمزدستی، ماشین مناطق آزاد را متوقف 

و ساکن کرده است.
پیشنهاد واضح و مشخص اینجانب و تمام بزرگان مناطق آزاد و دبیران اسبق که 
معاون  شأن  در  شورایعالی  دبیری  جایگاه  ارتقای  نشدند؛  موفق  اما  کردند،  تالش 
رئیس جمهور است تا در برابر تعارضات و تعرض های دیگران، مقامی فراتر از وزاء و 

هم طراز با سایر معاونین رئیس جمهور جهت رفع مشکالت آستین باال زند. 
مگر اکنون تعداد مناطق ویژه اقتصادی کشور از یکصد منطقه عبور نکرده است؟ 
مگر پانزده منطقه آزاد نداریم؟ آیا نباید توجه داشت که گسترده تر شدن کارها با 
عمیق تر و چندبعدی شدن مشکالت همراه خواهد بود؟ پس باید از فرصت همراهی 
سه قوه در مسیر اعتالی مناطق آزاد که به تجربه سایر کشورها از ارکان توسعه 
با  را  گذشته  حسرت های  باید  باز  و گرنه  برد؛  بهره  می شوند،  محسوب  اقتصادی 

یکدیگر شماره کرد.
با  نیمی  آن،  28ماده  از  که  قانونی  آزاد؛  مناطق  قانون  از  صیانت  آن که،  دیگر 

عدم اجرا، تفسیر به رأی در برابر آیین نامه ها و بخشنامه ها و در نهایت با ابطال 
انتفاع ساقط شده است. آن چه در  از حیز  مواجه شده و ظرف سه دهه گذشته 
قالب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تصریح شده، مبتنی بر این واقعیت 
یازدهم  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  نیمه تمام  طرح  که  است 

ابتر است؛ حال باید چه کرد؟
نخست این که باید بررسی کرد چرا قانون به اجرا درنیامده؟ دبیرخانه شورایعالی 
آن  اجرای  مسئول  که  قانونی  بر  نمی تواند  که  است  برخوردار  ضعفی  چه  از 
برای  را  قانون  می توانند  نهادها  سایر  اگر  دیگر  سوی  از  کند!؟  نظارت  بوده، 
سرمایه گذاران کان لم یکن سازند و یا عزیزانی با لطایف الحیل از طریق نواقص 
قانون  این  طومار  اداری  عدالت  دیوان  از  آرایی  اخذ  با  قانون،  این  در  موجود 
آن  انشای  از  سال  که حدود سی  قانونی  با  کرد  باید  چه  پیچند؛ پس  درهم  را 

است؟!  گذشته 
فعالین بخش خصوصی که  با مشورت  قانون جدیدی  طبیعی و منطقی است که 
درآید؛  نگارش  به  می باشند،  آن  از  ناشی  مقررات  و  قانون  این  مشکالت  درگیر 
موضوعی که پیش تر در شماره122 همین هفته نامه به رشته تحریر درآمده است.  

دبیران شورا و  باشیم که ظرف سه دهه گذشته،  داشته  توجه  باید  از سوی دیگر 
مدیران عامل مناطق آزاد در برابر قول ها و تعهدات خود نسبت به سرمایه گذارانی که 
منبع درآمد، اشتغال زایی و آمارهای موفقیت این عزیزان بوده و می باشند؛ در بهترین 
دهیاری  یک  حتی  که  مشکالتی  برطرف سازی  توان  و  کرده اند  همدردی  حالت 
برای یک سازمان  به وجود می آورد، نداشته اند! چه رسد به مسائلی همچون تغییر 
معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به ارائه گزارش عملکرد مالی ساالنه جهت اعمال 
مالیات با نرخ صفر و یا تعمیم مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد! موضوعی که 
باعث افزایش حداقل 9درصدی در تمام هزینه های تمام شده تولید و ارائه خدمات 
ارتزاق  دولت  از خزانه عمومی  آزاد  مناطق  اساسا مگر  است!  آزاد شده  مناطق  در 
با  به صورت خودگردان  قانون خدمات کشوری هستند؟ مگر  می کنند؟ مگر جزو 

قوانین خاص خود اداره نمی شوند؟
اما اجرای ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه و عملیاتی سازی برنامه هایی که 

در قالب ماده 11 سیاست های کلی اقتصادی ابالغی مقام معظم رهبری را می توان 
در راهبردهای پیشنهادی برنامه هفتم توسعه کشور تعریف کرد. می توان سازوکار 
ایجاد بانک خارجی را در مناطق آزاد براساس آیین نامه ای مشخص که از قابلیت 
اجرا در طول زمان برخوردار است، به همراه تشکیل شرکت های بیمه ای و بورسی 
خارجی با مشارکت طرف ایرانی، به عنوان اضالع مثلث زیربنای حضور و اعتماد 

سرمایه گذار خارجی در دستورکار قرار داد.
دبیران  برخی  که  غلطی  توافق نامه های  مشکالتی همچون  از  نباید  میان  این  در 
اسبق به منظور امتیاز دادن به دوستان حزبی خود در سایر نهادها واگذار کردند؛ به 
راحتی عبور کرد! مواردی همچون توافق با سازمان امور مالیاتی و یا توافق نامه هایی 
اداری  یا  قانون مالی و  تعهدات خالف  آزاد  برای سازمان های مستقل مناطق  که 

ایجاد کرده است.
البته نقطه امید، سابقه حضور و خدمت دبیر جدید در ارگانی است که به آدمی 
می کند؛  ارائه  ژئواستراتژیک  و  راهبردی  مسائل  از  موشکافانه ای  و  دقیق  فهم 
رقابتی  به مزیت های  ارتقاء مزیت های نسبی  آزاد،  اداره مناطق  به عبارتی هنر 
آزاد  تقارن و تالقی مناطق  از ظرفیت های موجود در  با استفاده  است؛ چگونه؟ 
نوین  قدرت های  با  مشترک  منافع  ایجاد  فرصت  و  بین المللی  کریدورهای  با 
مناطق  قالب  در  می توان  که  طرحی  روسیه.  و  هند  چین،  همچون  اقتصادی 
تا  نمود  تعریف  نیز  کرده ایم  ایجاد  هم جوار  در همسایگی کشورهای  که  آزادی 
آزاد  مناطق  توانمندی های  بر  تکیه  با  اقتصادی  منطقه ای  بلوک  یک  سازوکار 
برای جمهوری اسالمی ایران به اجرا درآید و تحریم از اقتصاد و سفرهای مردم 

ایران برچیده شود.
این نشریه، به عنوان رسانه بخش خصوصی مناطق آزاد آمادگی کامل خود را جهت 
نیل به اهداف صدراالشاره اعالم داشته و یقین دارد با تعامل و ایجاد اتحاد میان 
دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد، فعالین اقتصادی و سرمایه گذارانی که آبرو و 
سرمایه خود را در این مناطق هزینه کرده اند و همراهی نمایندگان مجلس که از 
قدرت نظارت بر اجرای قانون تا اصالح و انشای قانون برخوردار می باشند؛ می توان 

تمام آرزوهای محال را به خاطراتی شیرین و موفق تبدیل نمود. ان شاءاهلل...

 شماره  149-دوشنبه
 12 مهر ماه 1400 
  سال چهارم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

پیشنهادات و انتظارات نمایندگان مجلس و فعالین اقتصادی از دبیر جدید شورایعالی:پیشنهادات و انتظارات نمایندگان مجلس و فعالین اقتصادی از دبیر جدید شورایعالی:

 از ارتقاء جایگاه دبیر به معاون ریاست جمهوری  از ارتقاء جایگاه دبیر به معاون ریاست جمهوری 
تا صیانت از قانون تا صیانت از قانون مناطق آزادمناطق آزاد
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مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

تبدیل مرکز صدا و تبدیل مرکز صدا و 
 سیمای کیش به سیمای کیش به
مرکز منــاطق آزاد و مرکز منــاطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کشورویژه اقتصادی کشور

 مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد کیش اعالم کرد: منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

ضـــرورت بازنگری در ضـــرورت بازنگری در 
سیاست ها و برنامه های سیاست ها و برنامه های 

منـاطق آزاد  تجاری-صنعتیمنـاطق آزاد  تجاری-صنعتی

 مناطق آزاد، راهکار  مناطق آزاد، راهکار 
تغییر جهت از اقتصـــاد تغییر جهت از اقتصـــاد 

درونگرا به تجارت آزاددرونگرا به تجارت آزاد

 بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد در بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد در
 جهت توسعه اقتصادی و عبور از تحریم ها: جهت توسعه اقتصادی و عبور از تحریم ها:

 بررسی نقش مناطق آزاد  بررسی نقش مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی کشور:تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی کشور:

فعال سازی کریدور فعال سازی کریدور 
 شمال-  جنوب با  شمال-  جنوب با 
همکاری مناطق آزاد همکاری مناطق آزاد 
ایران و روسیهایران و روسیه

 دبیر شورایعالی مناطق آزاد دبیر شورایعالی مناطق آزاد
 تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
اظهار داشت:اظهار داشت:

برگزاری آیین تجلیل از برگزاری آیین تجلیل از 
 خانواده  شهدا و خانواده  شهدا و
 ایثارگران سازمان  ایثارگران سازمان 
منطقه آزاد قشـممنطقه آزاد قشـم

 با حضور مدیرعامل با حضور مدیرعامل
 سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت: سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 6  را بخوانیدصفحه 6  را بخوانید

صفحه 7  را بخوانیدصفحه 7  را بخوانید

صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از ارتقاء و توسعه مرکز صدا و 
سیمای کیش به مرکز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خبر داد.

تفاهم نامه همکاری تولیدی و پژوهشی میان سازمان منطقه آزاد کیش و صدا و سیمای 
مرکز جزیره با هدف نمایش هرچه بهتر ظرفیت ها و قابلیت های جزیره زیبای کیش 
در قالب تولید و پخش برنامه های مشترک در سطح ملی و بین المللی، انعکاس گزارش 
عملکرد و فعالیت سازمان، اطالع رسانی رویدادها و فعالیت های علمی و فرهنگی، بیان 
مراحل و قوانین، زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در کیش، هندورابی و فارور، 
ارائه تولیدات چندرسانه ای رادیو، تلویزیونی و خبری، معرفی فرهنگ بومیان، امکانات، 
خدمات بازارها، رستوران ها، خدمات حمل و نقل شهری، هوایی، دریایی و اماکن 

گردشگری، در سالن اجتماعات صدا و سیمای مرکز کیش به امضاء رسید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم، از تبدیل مرکز 
صدا و سیمای کیش به مرکز مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خبر داد و گفت: مناطق 
آزاد کشور به نمادهایی از اقتصاد مقاومتی در سطح کشور تبدیل شدند و این مهم به 

دلیل نبود ابزارهای موردنیاز، در سطح گسترده اطالع رسانی نشده است.
جعفر آهنگران با بیان اینکه نبود ابزاری های الزم آینده امیدوار کننده تر از قبل را 
نتوانستیم به شکل شایسته تری اطالع رسانی کنیم، تصریح کرد: صدا و سیمای مرکز 
کیش برنامه نخست سازمان منطقه آزاد کیش برای تبدیل شدن به مرکز مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی کشور است.

وی، صدا و سیمای مرکز کیش را به عنوان یکی از مولفه های اصلی گردشگری 
معرفی کرد و گفت: رشد نامتوازن این منطقه و نبود نقشه راه سبب بی توجهی به توسعه 

فرهنگی در این منطقه شده است.
آهنگران در ادامه سخنان خود بر نقش موثر آموزش و پرورش کیش در حوزه های 
فرهنگی اشاره داشت و افزود: شخصیت های فرهنگی قبل از مقطع دبستان شکل 

می گیرند و انسان های تربیت شده می توانند در توسعه کشور نقش آفرینی کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش محور فعالیت های اصلی این منطقه را گردشگری 
عنوان کرد و گفت: ابزارها و اراده ای که در اختیار صدا و سیما مرکز کیش است، می تواند 

کمک حائز اهمیتی در این زمینه داشته باشد.
وی، با بیان این که رفتار فرهنگی و هویت کیشوندی باعث شده کیش زیبا در سطح 
منطقه به عنوان یک الگو مطرح شود، اظهار کرد: کارت کیشوندی بیانگر این مهم است 

که ساکنان کیش هویتی را در جزیره دنبال می کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با تاکید بر اینکه باید 
مرجعیت صدا و سیمای مرکز کیش را حفظ کنیم و با آغاز تولیدات فرهنگی و دینی 
مشترک به فضاهای فرهنگی اهتمام ویژه شود، خاطرنشان کرد: صدا و سیمای مرکز کیش 
می تواند با نام کیش، در سیاستگذاری های سازمان منطقه آزاد کیش نقش مهمی ایفا کند.

بنا بر این گزارش، پس از این مراسم با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
فرستنده تلویزیونی دیجیتال با کیفیت4K پخش فراتر، فرستنده دیجیتالی رادیویی 

DAB در صدا و سیمای مرکز کیش افتتاح شد.
گفتنی است، در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری تولیدی و پژوهشی میان سازمان منطقه 
آزاد کیش و صدا و سیمای مرکز جزیره، حجت االسالم والمسلمین حسن زاده امام جمعه 
کیش، محمد ثاقب فرد سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل، ناصر آخوندی معاون توسعه 
مدیریت، سعید پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، داود سیروس 

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کیش و برخی از مدیران سازمان و این مرکز حضور داشتند.

کیش2

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر 
نقش موثر مناطق آزاد جهت راه اندازی ایرالین ها در عرصه های 

بین المللی و فراملی تاکید کرد.
جعفر آهنگران در همایش بررسی فرصت ها و تهدیدهای 
گردشگری جزیره کیش که در سالن ابن سینا مرکز همایش های 
بین المللی کیش برگزار شد، با تاکید بر نقش موثر مناطق آزاد 
در حوزه های بین المللی و فراملی گفت: راه اندازی پروازهای 
بین المللی در منطقه آزاد کیش ازجمله اقدامات مهمی است که 

باید در دستورکار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه فعاالن حوزه گردشگری نقش موثری در 
توسعه و پیشرفت جزیره کیش دارند، افزود: با تحقق یافتن 

این مهم می توانیم گام های موثری در این زمینه برداریم.
آهنگران اظهار کرد: مدیریت جدیدی که مسئولیت دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد را برعهده گرفته است، نه فقط دولت بلکه 
امین نظام است و این نویدبخش روزهای بهتر برای مناطق 

آزاد خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: با اهتمام به راهبرد 
جزیره کیش و به ویژه وفاداری به استراتژی این منطقه، باید 
تالش مضاعفی برای محقق شدن این اقدام مهم به کار گرفته 

شود.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد کیش 
باید پیگیر این موضوع باشد و اگر اقدامی به فوریت انجام نشود، 

قاعده جزیره کیش را از دست خواهیم داد.
آهنگران گفت: در حال حاضر زمینه این طرح فراهم شده 
است و آمادگی استفاده از مسکن های پیش ساخته وجود 
داشته و جلساتی هم با قرارگاه خاتم و وزارت دفاع صورت 

گرفته است.
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
تکنولوژی های مورد نیاز برای احداث خانه های پیش ساخته  

4طبقه در جزیره کیش مهیا است.
وی با اشاره به این که برنامه مدونی برای احداث خانه های 
پیش ساخته در دستورکار قرار گرفته است، افزود: مدل ساختاری، 
مالی و اجرایی این طرح برعهده بخش خصوصی بوده و تمایل 
فراوانی به انجام این کار دارند که این مهم در قیمت ها نیز 

تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان بر لزوم اهمیت تامین انرژی در کیش تاکید کرد و 
خاطرنشان نمود: 49درصد از سهام سازمان در فهرست واگذاری 
قرار دارد که در صورت واگذاری به بخش خصوصی فعال جزیره 
که حامی زیرساخت های کیش است، این امر صورت می گیرد.

گفتنی است، در همایش بررسی فرصت ها و تهدیدهای 
گردشگری جزیره کیش، محمد ثاقب فرد سرپرست اداره 
کل حوزه مدیرعامل، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت، 
سعید پورعلی سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه 
تبلیغات  و  بازاریابی  مدیر  یکه دهقان  سعید  کیش،  آزاد 
گردشگری، سید علیرضا علوی رضوی مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، روسای اصناف 

و جمعی از فعاالن اقتصادی و گردشگری حضور داشتند.

مسئوالن  حضور  با  الکترونیک  ورزش های  جشنواره 
آزاد  منطقه  مدیران سازمان  و  معاونان  از  ارشد، جمعی 

کیش افتتاح شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
مراسم افتتاحیه جشنواره ورزش های الکترونیک اظهار داشت: 
این حوزه یکی از عرصه های مورد تاکید و توجه مقام معظم 
رهبری بوده و در جلسات مختلف به عنوان وظیفه ملی و شرعی 

یکایک ما به آن اشاره داشته اند.
جعفر آهنگران عنوان کرد: توجه به صنعت بازی های دیجیتال 
موجب تحقق آرمان های بلند کشور است و می تواند آینده ایران 

بزرگ در جهان را تضمین کند.
وی با بیان اینکه کیش می تواند مهد اتفاقات بی همتا باشد، 
خطاب به شرکت کنندگان گفت: ایران با داشتن جوانان پویا و 
آینده ساز و حضور پرقدرت شما در صحنه های مختلف علمی 
سربلند خواهد شد؛ سیاست گذاری مسئوالن سازمان منطقه آزاد 
کیش نیز به گونه ای است که خود را موظف بر حمایت از همه 

عرصه های منحصر به فرد این چنینی می داند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به سخن امام 
خمینی )ره( فرهنگ را یکی از مولفه های مهم استقالل کشور 
برشمرد و اذعان نمود: یکی از مولفه های قطعی پویایی فرهنگ 

ما، توجه به علوم و امور جدید در جهان است.

آهنگران بر لزوم توجه به دو مفهوم مهم محافل علمی و 
دانشگاهی که در دنیا نیز مد نظر قرار گرفته است، با عنوان آینده 

مشاغل و مشاغل آینده تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به تنوع و تعدد بازی های دیجیتالی 
گفت: صنعت بازی های دیجیتال با اختالف در صنایع خالق 
و فرهنگی، جایگاه اول اقتصادی را از آن خود کرده و مشکل 

تقاضا ندارد و این بازی ها نیز محدوده بزرگی را در برمی گیرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، رعایت حرمت ها 
و حریم ها را نکته ای مهم برشمرد و اظهار کرد: در این صنعت 
باید بومی سازی را مد نظر قرار داده و در کنار آن به تحوالت 

جهانی نیز آگاه باشیم.
آهنگران با بیان اینکه فناوری نقش نخست را در صنعت 
حضور  با  نمود:  تصریح  می کند،  ایفا  دیجیتال  بازی های 
تعیین کننده و تحول بزرگی که هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء 
و واقعیت مجازی در آینده نزدیک ایجاد می کند، بازی های 

دیجیتال دستخوش تغیرات فراوان خواهد شد.
وی به ایجاد فرهنگسرای صنایع نرم و خالق با همکاری جهاد 
دانشگاهی در کیش اشاره کرد و عنوان داشت: انتظار می رود 
جوانان خبره و نخبه فعال در حوزه بازی های دیجیتال در جزیره 
حضور پیدا کرده و مستقر شوند و موسسه علوم و فنون نیز با 
بنیاد بازی های رایانه ای تفاهم نامه ای منعقد کند تا استقرار فعاالن 

این حوزه در کیش تسهیل شود.
آهنگران همچنین فعاالن اقتصادی جزیره را به برنامه ریزی 
برای ایجاد تحوالت این صنعت تا رسیدن کیش به بالندگی 
ترغیب کرد و افزود: در نظر داریم در سال های آتی یکی از 
بازارهای کیش را به بازی های دیجیتال از شرکت های معروف 

دنیا اختصاص دهیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان با اشاره به اینکه اقتصاد بازی های دیجیتال تا سال 2022 
به حدود 200میلیارد دالر خواهد رسید، گفت: همگی باید تالش 
کنیم تا از این بازار بزرگ سهم قابل قبولی داشته باشیم و فعاالن 

ما باید این امر مهم را به جد مدنظر قرار دهند.
همچنین، مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش نیز در 
آیین افتتاح جشنواره ورزش های الکترونیک، هدف از برپایی 
پیشران های  فعالیت  تعمیم  و  گسترش  را  جشنواره  این 
فناوری کشور در حوزه ورزش های الکترونیکی، گیمینگ، 
ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر استارت آپ 

و حوزه دیجیتال عنوان کرد.
مسعود توفیقی با بیان اینکه فستیوال ورزش های الکترونیک به 
منظور ارتقاء سطح فعالیت های بدنی و ذهنی به صورت گیمینگ 
برای نخستین بار در جزیره کیش برگزار شده است، گفت: ما 
در موسسه علوم و فنون افتخار میزبانی از بازیکنان درجه 1 و 

داوران بین المللی در این مسابقات را داریم و عالقه مندان به 
این رقابت ها می توانند برای تماشای این رویداد به سالن المپیک 

جزیره کیش مراجعه کنند.
در ادامه، مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم ضمن 
ابراز خرسندی از حضور جوانان پرشور و نخبه عرصه بازی های 
الکترونیک در کیش بیان داشت: امید است این رویداد که به 
همت موسسه علوم و فنون و همکاری دانشگاه های معتبر 

جزیره کیش برگزار شده، در آینده نیز تداوم داشته باشد.
عزیزاله فرضی پور، تفریحات دریایی را وجه تمایز کیش 
اظهار  و  برشمرد  کشور  گردشگر پذیر  مناطق  دیگر  با 
داشت: اتفاقات مثبتی در حوزه تفریحات دریایی نیز با 
برگزاری رویداد های نوآورانه از سوی مرکز نوآوری، به 
همت سازمان منطقه آزاد کیش رخ داد که مورد استقبال 

عالقه مندان قرار گرفت.
مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم در پایان از نگاه ویژه 
و مشارکت مسئوالن ارشد سازمان منطقه آزاد کیش در بحث 

ورزش جزیره تقدیر کرد.

سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، تقویت 
و ارتقاء صنعت گردشگری به ویژه ورود گردشگران خارجی به 

داخل کشور را، زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
تهدیدهای  و  بررسی فرصت ها  در همایش  پورعلی  سعید 
گردشگری جزیره کیش، بر لزوم اهمیت صنعت گردشگری 
که زمینه ساز اقتصادی مقاومتی در این منطقه است اشاره داشت 
و گفت: اگر کشور به دنبال اقتصاد مقاومتی است، باید صنعت 
گردشگری و به ویژه  ورود گردشگران خارجی به کشور را 

تقویت کند تا این چرخه با قدرت بیشتری به حرکت درآید.
وی اظهار کرد: بیشترین سهم منطقه آزاد کیش در مسیر توسعه 
و پیشرفت مربوط به فعاالن حوزه گردشگری، اقتصادی و 

سرمایه گذاران است.
پورعلی، جزیره کیش را دارای جامعه خصوصی، صنفی و مدنی 
قوی معرفی کرد و افزود: در جایی که ضعفی در عملکرد و 
کارآیی دولت وجود دارد، با هوشمندی و پیگیری فعاالن کیش 

باید این نقاط ضعف برطرف شود.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
منطقه آزاد کیش باید الهام بخش سایر مناطق باشد، نه اینکه 

مناطق دیگر الگوی منطقه آزاد قرار گیرند.
وی افزود: منطقه ای که قرار است تا افق 1410 صد هتل با 
بیش از 14هزار اتاق در آن ساخته شود، با منطقه ای که تعداد 
انگشت شماری هتل در آن وجود دارد، قابل مقایسه نخواهد بود.
پورعلی اذعان داشت: در جایی که محور و قطب گردشگری 
منطقه آزاد کیش کلوپ تفریحات دریایی و استفاده از دریا است 
و یکی از حوزه های درآمدهای پایدار بخش خصوصی و منطقه 
آزاد به شمار می رود و شباهتی به آن ندارد، نمی تواند الهام بخش 

باشد.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، به 
طرح جامع جزیره کیش اشاره کرد و گفت: اگر جزیره کیش 
به عنوان یک منطقه گردشگری برتر در سطح ملی معرفی 

شده است، به دلیل طرح  های جامعی بوده که از قبل انقالب 
تاکنون ارائه شده است و در طرح 84 تا 1404 در بازنگری یک 
افق 1410  به آن اضافه شده و تا 10سال آینده طرح جامع 1384 

به قوت خود باقی است.
وی افزود: طرح جامع 84 جزء طرح های برتر جامع شورایعالی 
معماری و شهرسازی بوده که در بین مناطق آزاد به شورایعالی 

معماری و شهرسازی راه یافته و به تصویب رسیده است.
پورعلی تصریح کرد: با توجه به شاخص سازی طرح جامع، 
60هدفگذاری خرد و 5هدف کالن برای سازمان منطقه آزاد 
کیش تعیین شده و نیاز به بودجه ای ندارد و سازمان می تواند در 

مسیر اهداف خود حرکت کند.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار 
داشت: بسیاری از فعالیت ها در جزیره کیش بدون مجوز دفتر 

طرح جامع امکان پذیر نخواهد بود.
وی به وضعیت گردشگری داخلی در جزیره کیش اشاره کرد 

و گفت: گردشگری مبتنی بر مجتمع های تفریحی، طبیعت، 
گردشگری اقامتی، گردشگری جوانان، گردشگری ورزشی، 
گردشگری همایش ها و کنفرانس ها و گردشگری حالل در 

سطح جزیره کیش مطلوب است.
کیش،  جزیره  مزیت های  از  یکی  کرد:  تصریح  پورعلی 
گردشگری رویداد محور بوده که شامل همایش، نمایشگاه و 

جشنواره ها، رویدادهای ورزشی است.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
خاطرنشان کرد: فضای کسب و کار برای کارکنان مراکز اقامتی 
دارای تحصیالت دانشگاهی مرتبط با خدمات گردشگری ایجاد 

می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی از سوی تمام ساکنان، 

گردشگران و صنوف مختلف در جزیره کیش تاکید کرد.
جعفر آهنگران با بیان این که عادی انگاری در رعایت ضوابط 
بهداشتی ضمن شتاب گرفتن شیوع بیماری کرونا میان عموم 
مردم کیش، سبب گسترش اندازه اپیدمی و فشار مضاعف بر 
کادر درمان و شکست تاب آوری بیمارستان کیش می شود، 
گفت: افرادی که واکسینه شدند چنین تصوری نداشته باشند که 

دیگر به کرونا مبتال نمی شوند، بلکه واکسیناسیون فقط سطح 
مرگ و میر و طول بستری را کاهش می دهد و رعایت ضوابط 

بهداشتی همچنان الزامی است.
وی تاکید کرد: با تسریع در واکسیناسیون ساکنان کیش، 
عادی انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی میان عموم مردم 
رخ داده و شاهد افزایش بیماران کرونایی هستیم که این مهم 
می تواند زمینه ساز پیک ششم کرونا و تشدید محدودیت ها در 

جزیره کیش باشد.
آهنگران در ادامه سخنان خود تصریح کرد: ساکنان کیش، 
گردشگران و تمام صنوف مختلف در این منطقه باید ضوابط 

بهداشتی را با دقت و حساسیت بیشتری رعایت کنند.
آزاد کیش، عادی انگاری  به گفته مدیرعامل سازمان منطقه 

شیوه نامه های بهداشتی ابالغ شده از سوی شورای سالمت کیش 
تخلف محسوب می شود و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

وی با اشاره به این که در پیک پنجم کرونا، بیمارستان کیش 
تا مرز تاب آوری خود رسیده بود، اظهار داشت: کادر بهداشت 
و درمان با توانی مضاعف در راستای ارائه خدمات شایسته به 
کیشوندان به صورت شبانه روزی تالش می کنند؛ از این رو 

ضروری است ضوابط بهداشتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آهنگران، پیشگیری از شیوع پیک ششم کرونا را نیازمند انسجام 
همگانی در کیش عنوان کرد و تاکید نمود: در صورت افزایش 
موارد عدم رعایت ضوابط بهداشتی طبق تشخیص مرکز توسعه 
سالمت و دستگاه های اجرایی مستقر در جزیره، نسبت به اعمال 

محدودیت های شدید اقدام خواهیم کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
پایان خاطرنشان کرد: نظارت های حداکثری بر رعایت  در 
اجرایی  دستگاه های  مشارکت  و  بهداشتی  پروتکل های 
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  نظارتی  بخش های  ویژه  به 
طرح های بزرگ »حمل و نقل، مراکز پذیرایی، سوپر مارکت ها، 
مجموعه های تفریحی و گردشگری«، در ارتقاء سطح هوشیاری 

جامعه موثر خواهد بود.
گفتنی است، رسانه ها در کنترل و مهار بیماری کرونا از اهمیت 
بسزایی برخوردار هستند و در آگاهی بخشی و اطالع رسانی به 
موقع درخصوص اینکه وضعیت جزیره کیش عادی نیست و 
بی توجهی به پروتکل های بهداشتی سبب تنگ شدن حلقه 

کرونا می شود، نقش مهمی ایفا می کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

 تبدیل مرکز صدا و سیمای کیش به
مرکز منــاطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اذعان نمود:

سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

نقش آفرینی مناطق آزاد جهت راه اندازی ایرالین ها در عرصه های بین المللی

حضور جوانان خبره و نخبه فعال در حوزه بازی های دیجیتال در جزیره کیش

صنعت گردشگری، زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی در جزیره کیش

ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی از سوی تمام ساکنان و گردشگران در کیش
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
فرهنگ سازی، آموزش و اقدامات پیشگیرانه از وقوع حوادث 
را از رویکردهای اصلی شرکت عمران، آب و خدمات و اداره 

آتش نشانی کیش برشمرد.
جعفر آهنگران به مناسب گرامیداشت روز آتش نشانی و خدمات 
ایمنی، با حضور در ایستگاه شماره1، از نیروهای خدوم و پرتالش 

این مجموعه با اهداء لوح تقدیر و شاخه گل قدردانی کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این دیدار، اهتمام ویژه 
به فرهنگ سازی، آموزش و پیشگیری را سه رویکرد مهم اداره 
آتش نشانی و خدمات ایمنی برشمرد و گفت: یکی از اقدامات 
ارزشمند واحد پیشگیری اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش، 
نظارت دقیق بر اجرای مقررات و ضوابط در ساختمان های در 
حال ساخت جزیره است که تداوم این مهم سبب می شود 

کیشوندان از ساختمان های ایمن برخوردار شوند.
همچنین، مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد 
کیش، رویکرد اصلی این شرکت را اقدامات پیشگیرانه از حوادث 
احتمالی در جزیره عنوان کرد و اظهار داشت: بخش عمده ای از 
هزینه ها به حوزه فرهنگ سازی اختصاص یافته که شنبه های 
ایمنی، نشر، ترکیب و پیگیری در ساختمان ها ازجمله اقدامات 

اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش است.
به گفته عبدالنبی شرفی، بیش از 90درصد حوادث در منطقه آزاد 
کیش در زمینه های برق است که با آموزش های الزم، شعار ما 

»کیش، شهر ایمن« در سال آینده 100درصد محقق می شود.
در ادامه، مدیریت بحران شرکت عمران، آب و خدمات کیش با 
بیان این که در دنیا به ویژه ایران تالش می شود ساختمان هایی 
احداث شود که از ایمنی کامل برخوردار بوده و در صورتی که 
حادثه ای رخ داد، ساکنان بتوانند مرحله نخست حادثه را مدیریت 
کنند، افزود: آموزش و نظارت بر اجرای ضوابط در قالب اقدامات 
پیشگیرانه در دستورکار شرکت عمران، آب و خدمات و اداره 

آتش نشانی کیش قرار گرفته است.
مسعود احمدی در رابطه با فرآیند نظارت بر ایمنی، بیان داشت: با 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مالکین و سرمایه گذاران، قوانین 
و مقررات در ساخت و ساز رعایت می شود و در این زمینه نقش 
مهندسین ناظر و شرکت های مجری در حوزه آتش نشانی و 

خدمات ایمنی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی با اشاره به این که ضوابط محلی در جزیره کیش وجود 
نداشت، تصریح کرد: با تهیه شش جلد ضوابط و چاپ نخستین 
جلد آن، به عنوان معدود شهرهایی هستیم که ضوابط محلی 

داریم و در کتابخانه ملی ثبت شده است.
مدیریت بحران شرکت عمران، آب و خدمات کیش خاطرنشان 
کرد: از ضوابط اجرایی سامانه های اطفاء حریق ویرایش 1400 را 
داریم که شش جلد دیگر هم دارد و این ضوابط جزییات اجرای 
سیستم اطفاء حریق، مشخصات فنی و وظایفی که بخش های 
مختلف دارند، تشریح کرده است و در این زمینه سعی شده از 

کارشناسان مجرب استفاده شود.
احمدی گفت: با منتشر کردن شش جلد ضوابط، نخستین 
و  ایمنی  از ضوابط  در سطح کشور هستیم که  شهرهایی 
آتش نشانی برخورداریم که با مشارکت سرمایه گذاران، مهندسین 

ناظر، شهری ایمن خواهیم داشت.
وی بر لزوم اهمیت آموزش در جزیره کیش اشاره داشت و 
گفت: برای نخستین با اداره آتش نشانی کیش طی توافقی با 
مرکز آموزش آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران؛ شرایط حضور 
نیروهای تازه استخدام شده در دوره های آموزشی 36روزه را 
فراهم کرده و در حال حاضر نیز دوره های آموزشی 18روزه با 
حضور اساتید مجرب و با توجه به امکانات موجود در این منطقه 

در حال برگزاری است.
به گفته احمدی، با تاکید مدیرعامل شرکت عمران، آب و 
خدمات کیش، آموزش شهروندی به صورت جدی آغاز شده 
و با توجه به شرایط کرونا سعی کردیم این آموزش ها به صورت 

مجازی برگزار گردد.
مدیریت بحران شرکت عمران، آب و خدمات کیش از شنبه های 
ایمنی در جزیره خبر داد و افزود: ساخت انیمیشن های آموزشی 
با کمک همکاران شهرداری تهران و به همت اداره آتش نشانی 
ایمنی کیش و همچنین پوسترهای آموزشی و  و خدمات 
آموزش های مجازی برای شمار زیادی از ساکنان کیش تولید 

شده است.
همچنین، رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش با 
ارائه گزارش عملکرد شش ماه نخست امسال، اظهار داشت: در 
شش ماه نخست امسال 180مورد آتش سوزی در جزیره کیش 
رخ داده است که علت عمده این اتفاقات مربوط به اتصال برق و 

شرایط آب و هوایی این منطقه است.
سهراب رضایی با بیان این که در شش ماه نخست امسال 
234مورد عملیات امداد و نجات در جزیره کیش انجام شده 
است، افزود: از تعداد 234مورد عملیات امداد و نجات؛ 108مورد 
رفع مزاحمت حشرات و خزندگان، 36مورد آسانسور و 19مورد 

مربوط به تصادف بود.
به گفته وی، خوشبختانه نیروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی 
کیش در کوتاه ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند 
و توانستند با تسریع در انجام عملیات؛ خدمات شایسته ای به 

کیشوندان در حوزه ایمنی ارائه دهند.
رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش گفت: استاندارد 
زمان رسیدن به محل حادثه در ایران 3 تا 5دقیقه است که در 
جزیره کیش این زمان بین 3 تا 4دقیقه کاهش یافته است و در 
این زمینه با توجه به شرایط کیش از رتبه نخست در ارائه خدمات 

برخوردار هستیم.
رضایی با بیان این که تعداد 64نیروی آتش نشانی در سه ایستگاه 
جزیره کیش مشغول فعالیت هستند، افزود: در ایستگاه شماره 
یک: با 34نیرو آتش نشان و تعداد 5خودروی عملیاتی نقش 

پشتیبانی ایستگاه های یک و دو را برعهده دارد.
رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش اظهار کرد: در 
ایستگاه شماره2، تعداد 16نیرو آتش نشان و 4خودروی عملیاتی و 
همچنین در ایستگاه شماره 3 مرجان تعداد 15نیروی آتش نشان 
و 4خودروی عملیاتی آماده ارائه خدمات ایمنی در سطح جزیره 

کیش هستند  .
گفتنی است، در این دیدار سعید پورعلی معاون فرهنگی و 
اجتماعی و سرپرست معاونت گردشگری، محمد ثاقب فرد 
سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل و سید علیرضا علوی رضوی 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش و 
بابک خالقی سرپرست معاونت مالی و اداری شرکت عمران، آب 

و خدمات حضور داشتند.

فرهنگ سازی، آموزش و 
پیشگیری؛ سه رویکرد اصلی 

اداره آتش نشانی کیش

 مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد کیش عنوان کرد:



شمال- جنوب  بین المللی  کریدور  فعال سازی  مشترک  نشست 
دبیر  محمد  سعید  حضور  با  روسیه  و  ایران  آزاد  مناطق  محوریت  با 
از  جمعی  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  و  روسیه  دولت  اقتصادی  مدیران 
سازمان منطقه آزاد انزلی و معاونین و مدیران این سازمان در محل 

دبیرخانه شورایعالی برگزار شد.
این نشست به منظور ارائه راهکارها و پیشنهادات طرفین ایرانی و روسی 
با هدف تسریع در راه اندازی کریدور بین المللی شمال- جنوب و همچنین 

جذب سرمایه گذاری و توسعه هرچه سریع تر بندر کاسپین برگزار گردید.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست با تاکید بر 
همکاری طرفین بر تسریع روند راه اندازی کریدور شمال- جنوب گفت: 
با توجه به اهداف مشترک ایران و روسیه در زمینه های اقتصادی و 
امنیتی، می توانیم در کنار هم به عنوان دو کشور همسایه روند تسریع 

این همکاری ها را پوشش دهیم.
شمال- جنوب  کریدور  ژئوپولتیکی   و  اقتصادی  ابعاد  به  محمد،  سعید 
اشاره کرد و افزود: با راه اندازی این کریدور درخصوص مباحث اقتصادی 
کاهش هزینه، افزایش کیفیت حمل و نقل، کاهش زمان، صرفه جویی در 
هزینه های اضافی و در کنار آن ابعاد راهبردی و امنیتی را شاهد خواهیم 
بود. راه اندازی این کریدور نه تنها توسعه اقتصادی برای ایران و روسیه را 
به همراه دارد، بلکه سایر کشورهای منطقه خصوصا کشورهای چین و هند 

نیز از این همکاری های مشترک متنفع خواهند شد.
وی به ظرفیت های حمل و نقل ریلی و بندری در مناطق آزاد کشور 
اشاره کرد و اظهار نمود: با توجه به مشخص بودن راهبرد، باید به دنبال 
راهکار باشیم. باید هر یک از وظایف کشورهای ایران و روسیه احصاء 
شوند و هر کدام با توجه به چارچوبی که دارند، به انجام کارها سرعت 
در  بندری می توانیم  در حوزه  موجود  با کمک ظرفیت های  ببخشند. 
زمینه ساخت شناور، تکمیل اسکله رو- رو، تکمیل موج شکن مجتمع 

بین  نیز همکاری مشترک  راه آهن رشت- کاسپین  و  کاسپین  بندری 
مناطق آزاد دو کشور و وزارت راه و شهرسازی داشته باشیم.

این مقام عالی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پیشنهاد داد: این 
سرمایه گذاری ها می تواند از طریق شرکت های مشترک و بهره برداری 
مستلزم  امر  این  البته  شود؛  انجام  کاسپین  بندر  احداث  از  مشترک 
الیروبی رودخانه ولگا است و در این  صورت استفاده از کریدور شمال-
 جنوب توسعه جدی یافته و اقتصادی خواهد بود. ما در کشور بزرگترین 
تجهیزات الیروبی را در خلیج فارس در اختیار داریم و استفاده از توان 

شرکت های ایرانی می تواند در این زمینه به ما کمک کند.
کرد:  تصریح  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
پیشنهاد می شود کارگروه مشترکی در این خصوص تشکیل گردد و 
نمایندگانی  ایران و روسیه و  نمایندگان طرفین  از طریق  موضوعات 
منظور سرعت  به  راهکارهایی  و  پیگیری  و شهرسازی  راه  وزارت  از 

بخشیدن به کار ارائه شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:
 ایجاد دفاتر مشترک تجاری، اعمال

  تعرفه های گمرکی یکسان و تشکیل کنسرسیوم
راهکار فعال سازی کریدور شمال- جنوب

همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
و  انزلی  بندر  دو  در  موجود  امکانات  و  ظرفیت ها  به  نشست  این  در 
جاری  پایان سال  تا  اینکه  به  عنایت  با  گفت:  و  کرد  اشاره  کاسپین 
منطقه آزاد انزلی به مسیر ریل سراسری کشور متصل می شود، آمادگی 
خود را نسبت به توسعه همکاری های دو جانبه با طرف روس در زمینه 

لجستیک و بخش حمل و نقل ریلی اعالم می کنیم.
علی اوسط اکبری مقدم، ایجاد دفاتر مشترک تجاری، اعمال تعرفه های 
بانکی- بیمه ای و بخش  گمرکی یکسان، تشکیل کنسرسیوم مشترک 

خصوصی و عقد قراردادهای همکاری مابین شرکت های کشتیرانی دو 
کشور را مهم ترین راهکارهای پیشنهادی فعال سازی کریدور شمال- جنوب 
عنوان کرد و افزود: در این مسیر می توان از توانمندی های بخش خصوصی 
بازرگانی و همپنین تشکیل شرکت های مشترک در حوزه های  اتاق  و 
مختلف اقتصادی و عملیاتی کردن توافقات، سازوکار جلوگیری از تضعیف 

کریدور شمال- جنوب توسط مسیرهای تجاری رقیب نیز بهره برد.

عضو هیات مدیره اتاق ایران- روسیه:
استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در همگرایی اقتصادی و 

توسعه دوجانبه بین المللی ایران و همسایگان
گفت:  ایران- روسیه  اتاق  مدیره  هیات  عضو  نشست،  این  ادامه  در 
کشور ایران و کشور روسیه وجه اشتراک و موقعیت ژئوپلیتیک زیادی 
ما  دارد.  همسایه  ۱۴کشور  روسیه  و  همسایه  ۱۵کشور  ایران  دارند. 
نیازمند توسعه همگرایی سازمانی و بین سازمانی هستیم، مناطق آزاد 

کشورهای مرزی ما می تواند در این عرصه نقش آفرینی کنند.
سیدجلیل جاللی فر افزود: خوشبختانه دولت های ایران و روسیه مصمم 
به توسعه همکاری های اقتصادی و فعال سازی کریدور شمال- جنوب 
خصوص  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  گذشته  ۴سال  طی  در  هستند . 

همکاری های گسترده ای انجام داده است.

وی اظهار کرد: ما در جمهوری اسالمی ایران سیاست های اقتصاد مقاومتی 
را داریم و در کشور روسیه سند راهبردی که چارچوب فعالیت مسیر کریدور 
شمال- جنوب را تعیین کرده است. کشور روسیه ماموریت سازمان های 
دولتی خود را سازماندهی می کند، ما نیز باید درخصوص مناطق آزاد اروند، 

چابهار، انزلی و سایر مناطق آزاد کشور ماموریت هایی را تعریف نماییم.
بنا بر این گزارش، در این نشست مدیران اقتصادی بخش های دولتی 
روسیه نیز با استقبال از طرح های ارائه شده از سوی دبیر شورایعالی 
اپراتور  ایجاد  لزوم  بر  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
واحد جهت مدیریت حمل و نقل در مسیر کریدور با مشارکت ایران و 
روسیه، توسعه همکاری ها میان ذی نفعان کریدور به ویژه هندوستان، 
از  بهره گیری  اداری،  بوروکراسی  و  نقل  و  حمل  هزینه های  کاهش 
ظرفیت ها و فرصت های همکاری در چارچوب مناطق آزاد دو کشور 
تاکید و بر عزم جدی والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به منظور 

توسعه فعالیت ها در کریدور شمال- جنوب تصریح نمودند.
رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  نشست  این  پایان  در  است؛  گفتنی 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان نماینده 
لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
برای تشکیل کارگروه  نماینده کشور روسیه  به عنوان  نیز  آستراخان 

مشترک کریدور شمال- جنوب انتخاب شدند.

به مناسبت هفته دفاع مقدس، آیین تجلیل از پرسنل 
ایثارگر سازمان با حضور علی اوسط اکبری مقدم رئیس 
انزلی ،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
حجت االسالم والمسلمین سیدعبدالجواد شمس الدین 
معاون  شکراللهی  اصغر  سردار  انزلی ،  بندر  جمعه  امام 

دریای  نیروی  خامنه ای  امام  دانشگاه  هماهنگ کننده 
سپاه ، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران سازمان 

منطقه آزاد انزلی برگزار شد. 
در این مراسم، امام جمعه بندر انزلی  با بیان اینکه دفاع 
بیان کرد :  مقدس درس ها و عبرت های فراوانی دارد، 
است؛  حجت  اتمام  گرایش  با  مقدس  دفاع  در  عبرت 
گاهی انسان از واقعه ای عبرت می گیرد و مهم نیست 
که بدان عمل کند یا نکند؛ اما اگر برخی عبرت ها را 
گرفت؛  خواهد  قرار  مواخذه  مورد  نکند،  عمل  و  ببیند 
حادثه کربال و قیام سیدالشهداء)ع( نیز درس هایی دارد 

و عبرتش اتمام حجت با همه انسان ها است.
حجت االسالم و المسلمین سید عبدالجواد شمس الدین 
با  ما  کشور  در  مقدس  دفاع  داشت :  اظهار  ادامه  در 
نظام  روسفیدی  و  سرافرازی  با  رزمندگان  رشادت 
اسالمی به پایان رسید و تاریخ اسالم همواره مملو از 

ایثارگری ها است.
انزلی به لزوم عملیاتی شدن فرهنگ  امام جمعه بندر 
ایثار در  ارتباط  دفاع مقدس اشاره و خاطرنشان نمود: 
و  بوده  متصل  ما  امروز  به  اسالم  و صدر  الهی  ادیان 
زنده  همچنان  تاریخ  گذر  در  ایثار  مختلف  جلوه های 

بخش ها  همه  در  مقدس  دفاع  فرهنگ  اگر  و  است 
عملیاتی نشود، زود مورد تحریف قرار می گیرد.

دانشگاه  هماهنگ کننده  معاون  مراسم،  این  ادامه  در 
تقدیر  با  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  خامنه ای  امام 
مراسم  برگزاری  کرد :  بیان  مراسم  این  برگزاری  از 
به  یاد و خاطر رزمندگان و خانواده شهدا  گرامیداشت 
دفاع  مبانی  کننده  تبیین  و  نیست  خاطره گویی  صرف 
امکانات  کمترین  با  سال  هشت  در  که  بوده  مقدس 
ابرقدرت های  برابر  در  کشور  یک  و  آفریدند  حماسه 

نظامی ایستاد و از ۱۳کشور جهان اسیر جنگ داشت.

واژه  کرد :  اظهار  ادامه  در  شکراللهی  اصغر  سردار 
بیانات  در  همواره  مقدس  دفاع  درخصوص  حماسه 
این  دارند  سعی  دشمنان  و  بوده  رهبری  معظم  مقام 
حماسه را تحریف کرده و قطعا با تولید محتوا درست 
جوانان  مقدس،  دفاع  و  انقالب  دستاوردهای  تبیین  و 
با هوشیاری  استوار و  ثابت و  این مسیر  کشورمان در 

گام بر می دارند.
گفتنی است، در پایان این مراسم با حضور مقامات، از 
تجلیل  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  در  شاغل  ایثارگران 

به عمل آمد.

نشست »چیستی ایران قوی و ساز و کارهای رسیدن 
به آن« در راستای فرمایش ریاست جمهوری در آغاز 
سال تحصیلی از سوی معاونت فرهنگی ، اجتماعی و 

گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد انزلی با تبیین اهداف این نشست گفت: 
به منظور دستیابی و تحقق ایران قوی، باید در سه مرحله 
و بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برنامه و 
استراتژی داشت، خصوصا ما باید به مهارت آموزش پایه و 

جامع در مدارس و خانواده به تفکر ایران قوی دست یابیم.
کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  مهدوی سعیدی  سیدحجت 
تبادل نظر  و  گفت وگومحور  جلسه های  برگزاری 
و  امید  تا حس  کند  بسیار کمک  می تواند  تعلق محور 

آرامش در جامعه زنده نگه داشته شود.
فعاالن  و  جوانان  نشست،  ادامه  در  است،  گفتنی 
فرهنگی حاضر در جلسه به بیان دیدگاه خود در حوزه 
و  پرنشاط  ایجاد فضای  بانوان ،  نقشه  تقویت خانواده ، 

راهکارهای دستیابی به ایران قوی پرداختند.
آزاد  با ویروس کرونا سازمان منطقه  مقابله  دبیر ستاد 
واحدهای  کارکنان  واکسیناسیون  روند  ادامه  از  انزلی 
تولیدی منطقه در محل سالن همایش های سازمان و 

شهرک صنعتی شماره یک خبر داد.
تاکیدات  به  عنایت  با  افزود:  ادامه  در  کوچکی  مهدی 
سازمان  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  محترم  ریاست 
و  کارخانجات  ماندن  فعال  بر  مبنی  انزلی  آزاد  منطقه 
واحدهای تولیدی ، واکسیناسیون کارکنان شهرک های 

معاونت  همکاری  با  و  گرفته  قرار  اولویت  در  صنعتی 
همچنین  و  سازمان  صنایع  مدیریت  و  اقتصادی 
و  خدمات  شرکت  و  سرمایه گذاران  انجمن  مشارکت 
عمران شهرک صنعتی، واکسیناسیون بخش اعظم این 
گروه انجام شده و بخش اندک باقیمانده نیز در روزهای 

آتی انجام می گردد.
منطقه  سازمان  کرونا  ویروس  با  مقابله  ستاد  دبیر 
علوم  دانشگاه  همکاری  از  قدردانی  ضمن  انزلی  آزاد 

بندر  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  و  پزشکی 
واکسیناسیون  آغاز  از  واکسیناسیون،  فرآیند  در  انزلی 
در  تولیدی  شرکت های  و  سازمان  کارکنان  دوم  دوز 
به  توجه  با  کرد :  خاطرنشان  و  داد  خبر  مقرر  زمان 
که  است  نیاز  واکسینه،  افراد  ایمنی  سطح  افزایش 
را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  افراد  همه  همچنان 
حاصل  کامل  ایمنی  و  اثربخشی  تا  داده  قرار  مدنظر 

شود.

تفاهم نامه  اقتصادی،  فعالین  از  و حمایت  تسهیالت  ارائه  راستای  در 
همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و بانک کشاورزی گیالن با حضور 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
منطقه آزاد انزلی و رضا نوری مدیر امور شعب بانک کشاورزی گیالن 

منعقد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با اشاره به فعالیت 
بندر کاسپین و دو شهرک صنعتی در این منطقه بیان کرد : با توجه 
با  تجاری  روابط  و  انزلی  آزاد  منطقه  ممتاز  جغرافیایی  موقعیت  به 
سوی  از  مناسبی  نقدینگی  حجم  اوراسیا،  و  خزر  حاشیه  کشورهای 
سرمایه گذاران، تجار و بازرگانان در این منطقه در حال تبادل بوده و با 

توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰واحد تولیدی در دو شهرک صنعتی، بانک 
واحدهای  و  اقتصادی  فعالین  به  خدمات  ارائه  با  می تواند  کشاورزی 
فعالیت های  رونق  موجب  کشاورزی  زمینه  در  خصوص  به  تولیدی 

اقتصادی شود.
از  یکی  را  کشاورزی  بانک  ادامه،  در  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
خاطرنشان  و  دانست  خدمات  ارائه  زمینه  در  خوشنام  بانک های 
انزلی،  آزاد  منطقه  در  کشاورزی  بانک  فعالیت  گسترش  با  کرد : 
اقتصادی  فعالین  اختیار  در  کم بهره  و  مناسب  بانکی  تسهیالت 

قرار خواهد گرفت .
نیز  گیالن  کشاورزی  بانک  شعب  مدیر  نوری  رضا  همچنین، 

به  کرد :  بیان  دوسویه  همکاری های  افزایش  ز  ا استقبال  با 
کشاورزی  بخش های  از  هکتار  هزار  در  سرمایه گذاری  منظور 
مناسب  تسهیالتی  طرح های  و  هستیم  سرمایه گذاری  آماده 
خواهد  قرار  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران  اختیار  در 

. فت گر
بنابر این گزارش، در تفاهم نامه بین سازمان منطقه آزاد انزلی و بانک 
بانکی  ارائه خدمات  بر  مبنی  افزایش همکاری  به  کشاورزی گیالن، 
اعم از ارزی، ریالی، مالی و بانکداری الکترونیک به سازمان و حمایت 
از سرمایه گذاران جهت تولید صادرات با رعایت مقررات جاری بانک 

اشاره شده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

 به همت معاونت فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری
 سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

در راستای مقابله با ویروس کرونا و ارائه خدمات به واحدهای تولیدی انجام گرفت:

با هدف راستای ارائه تسهیالت و حمایت از فعالین اقتصادی صورت پذیرفت:

 فعال سازی کریدور شمال-  جنوب با 
همکاری منــــــاطق آزاد ایران و روسیه

برگزاری آیین تجلیل از پرسنل ایثارگر سازمان منطقه آزاد انزلی

 برگزاری نشست راهکارهای
 ایران قوی در قرن جدید

 واکسیناسیون پرسنل واحد های تولیدی
شهرک های صنعتی در منطــــقه آزاد انزلی

انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و بانک کشاورزی گیالن
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با آغاز به کار دولت یازدهم شاهد تخلفات عمده درخصوص صدور 
بوده ایم.  آزاد  قوانین و مقررات مناطق  با  متناقض  آیین نامه های 
ورود و دخالت ها ارگان ها و سازمان های مختلف در امور مناطق 
سرمایه گذاری  برای  را  شرایط  و  را سلب  مدیران  استقالل  آزاد، 

فعالین اقتصادی سخت نمود. 
اصلی  سرزمین  قوانین  از  بسیاری  تسری  که  است  آن  واقعیت 
به مناطق آزاد عمال امتیاز و مشوق هایی که در قانون برای این 
مناطق مشخص شده بود را از بین برد! تا حدی که دیگر تفاوتی 
البته که مجلس  نشد.  دیده  آزاد  مناطق  با  اصلی  میان سرزمین 
نیز در این مسیر در کنار دولت بود و سنگ اندازی های خود را در 
مسیر مناطق آزاد داشت. از موضوع حذف معافیت های مالیاتی در 
مناطق آزاد گرفته تا قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزرات امور اقتصادی و دارایی که 

عمال مجلس دهم استقالل مناطق آزاد را از بین برد. 
باید تاکید داشت که در این سال ها نقض معافیت های مالیاتی و 
گسترش نفوذ و دخالت فراقانونی در وظایف دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ضعف دستگاه های نظارتی، باعث 
سردرگمی فعالین اقتصادی و فرار سرمایه از مناطق آزاد به نقاط 

دیگر کشور و یا بعضا خارج از مرزهای ایران شده است.
اما اشاره ای داشته باشیم به زیرپوشش بردن دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت مجموعه وزرات امور اقتصاد 
از  آزاد کارکردشان  را  مناطق  باعث شد  دارایی! موضوعی که  و 
دست بدهند و دیگر استقاللی برای حفظ اختیارات نداشته باشند. 
بردن  زیرسوال  و  نظارت  بهانه  به  گذشته  مجلس  نمایندگان 
نتیجه  اما  سپردند؛  اقتصاد  وزارت  به  را  مجموعه  این  دبیرخانه، 
امر صرفا محدود کردن دبیرخانه و زیر فشار قرار دادن آن توسط 
اداره  چگونگی  قوانین  نقض  و  مختلف  سازمان های  و  ارگان ها 

مناطق آزاد بود! 
واقعیت آن است که اصلی ترین مزیت های قانونی مناطق آزاد به 
نام مصلحت کشور، طی هشت سال اخیر مخدوش و نقض شد 
و مجلس نیز در این راه سنگ تمام گذاشت ، کمر همت بست و 

فشار بر این مناطق را تشدید کرد.
به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  جدید  دبیر  که  اکنون 
میدان آمده است، انتظارها از او زیاد است؛ چراکه عملکرد ضعیف و 
ناکارآمد دولت و مجلس شرایط را برای مناطق آزاد نامناسب کرده و 

در ماحصل کار طبق اهداف برشمرده برای مناطق آزاد نبوده است. 
در گزارش پیش روی، با فعالین اقتصادی مناطق آزاد و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی درخصوص مشکالت و چالش های این 
مناطق گفت وگو کردیم و انتظارات آنها را از دبیر جدید شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت حل معضالت شنیدیم که 

در ادامه می خوانید.

محمد صادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای 
هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی:

 نقش ممتاز دبیر در تهیه لوایح
 و متن مصوبات شورای عالی

و  هماهنگی  شورای  اجرایی  دبیر  مبرهن نیاکان  محمد صادق 
مطرح  را  آزاد  مناطق  چالش های  آزاد،  مناطق  فعالین  همکاری 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  محمد  سعید  از  را  خود  انتظارات  و 
و ویژه اقتصادی درخصوص فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری 

برای فعالین اقتصادی بیان کرد.
وی اظهار داشت: به نظر بنده، اولین و بزرگترین چالش و مشکل 
شدت  با  تاسیس  ابتدای  از  که  اقتصادی  فعالین  و  آزاد  مناطق 
نبود  هستند ،  روبه رو  آن  با  کمتری  میزان  به  هم اکنون  و  زیاد 
زیرساخت های الزم جهت انجام انواع رویکردهای سرمایه گذاری 
اول  نسل  آزاد  مناطق  مستحضرید  که  همانگونه  و هست .  بوده 
یعنی کیش ، قشم و چابهار از آغاز تاسیس، به شدت از این حیث 
در مضیقه قرار داشتند و مدیران و مسئولین اولیه مناطق فوق به 
همین دلیل با رویکرد سازندگی توسط دولت وقت انتخاب و الحق 
و االنصاف تمامی تالش خود را ظرف چهار سال اولیه با عنایت به 
امکانات محدود در اختیار که فقط تحصیل عوارض ورود کاالی 
همراه مسافر بود، انجام دادند. الزم به توضیح است، مناطق آزاد 
طبیعی  محدودیت های  و  بودن  جزیره  دلیل  به  قشم  و  کیش 
تا  ۲۰۰۰کیلومتر  از   )بیش  مسافت  بودن  دور  دلیل  به  چابهار  و 
پایتخت( و همچنین آب و هوای گرم و به شدت شرجی مختص 
نیروی  از حیث جذب  نیز دچار مشکالتی  سواحل جنوبی کشور 
انسانی متخصص جهت انجام تاسیسات زیربنایی )آب، برق، گاز 
و...( مواجه بوده و با صرف هزینه های مضاعف و به مراتب بیشتر 
اقدام می نمودند .  از سرزمین اصلی ، می بایستی در این خصوص 
به همین جهت به عنوان کسی که از ابتدا در این مناطق حضور 
وضعیت  و  کیفیت  از  اطالعی  هیچ گونه  که  عزیزانی  از  داشته ، 
و  شرایط  بر اساس  تنها  و  نداشته  مناطق  این  ابتدایی  سال های 
امکانات روز درخصوص عملکرد مناطق آزاد قضاوت می نمایند، 
خواهشمندم نسبت به نوع قضاوت خود تجدید نظر و به مدیران و 
مسئولین این مناطق از بدو امر تاکنون به عنوان کارگزاران نظام 
خدا قوت و خسته نباشید بگویند؛ چرا که مطمئنا بعدها مدیون آنان 

از بابت » حق الناس « خواهند شد .
امتیازات  و  مشوق ها  درخصوص  گفت:  ادامه  در  مبرهن نیاکان 
مصرح و مندرج در قانون مترقی و متعالی فعلی مناطق آزاد که 
مبنای  بر  و  وقت  دولت  کارشناسان  اساسی  مطالعات  براساس 
شرایط استاندارد مناطق آزاد بین المللی و نزدیک به قواعد تجارت 
شورای  مجلس  تصویب  به  و  تنظیم  الیحه  صورت  به  جهانی 
اسالمی رسید نیز باید به عرض برسانم که از ابتدای تاسیس، این 
ایذایی توسط دستگاه های  اقدامات  انواع مقاومت طی  با  مناطق 
فوق  قانون  مفاد  اجرای  عدم  در جهت  ذیربط  عوامل  و  اجرایی 
روبه رو و از دهه گذشته نیز با همکاری برخی عوامل خود در مرکز 
پژوهش ها ، نمایندگان و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای 
اسالمی و همچنین برخی اعضای دولت و با وارونه جلوه دادن 
حقایق و انواع تبلیغات کاذب و بزرگنمایی برخی ناهنجاری های 
موجود و بی ثمر نشان دادن عملکرد این مناطق ، موفق به تصویب 
و  قانون  روح  و  و خالف هدف  متناقض  مقررات  و  قانون  انواع 
مقررات خاص این مناطق شده و باعث دلسردی و فرار سرمایه 
و سرمایه گذاران که طی سالیان متمادی به هزاران زحمت جذب 
شدند، گردیدند. به طور کلی نقض اصلی ترین مزیت مناطق آزاد 

یعنی معافیت های مالیاتی )مالیات بر درآمد و دارایی و مالیات بر 
مانند  اصلی  سرزمین  قوانین  تسری  همچنین  و  افزوده(  ارزش 
سازمان های  در  به ویژه  کار  قانون  مستقیم ،  مالیات های  قانون 
مناطق آزاد، عدم اجرای مقررات تاسیس و ایجاد موسسات مالی 

و اعتباری بین المللی با ایجاد انواع موانع را می توان ذکر کرد  .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در 
پاسخ به این سوال که دلیل ایجاد محدودیت های برای مناطق 
آزاد چیست،  بیان داشت: اصلی ترین دلیلی که می توان به عنوان 
کیفیت  سرعت ،  کرد؛  اشاره  آن  به  مناطق  این  مخالفین  انگیزه 
الزم ،  زیرساخت های  ایجاد  زمینه  در  به ویژه  کار  انجام  نحوه  و 
و  ضعف  شدن  آشکار  و  مولد  کارهای  و  کسب  رونق  و  توسعه 
راه  در  دولتی  بودجه  دارای  دولتی  دستگاه های  عملکرد  معایب 
تجارت،  بخش  با  مرتبط  دستگاه های  به ویژه  وظایفشان  انجام 

صنعت، بانک، بیمه، گمرک و اشتغال می باشد .
توسط  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت  حذف  با  رابطه  در  وی 
ارزش  بر  مالیات  درخصوص  گفت :  اسالمی  شورای  مجلس 
از  کدام  هیچ  متاسفانه  و  شد  گفته  زیادی  مطالب  قبال  افزوده 
مراجع ذی صالح توجهی به عرایض و درخواست های کارشناسان 
درخصوص  اقتصادی  فعالین  و  صنفی  تشکل های  اقتصادی ، 
تسریع این قانون به مناطق آزاد ننموده و متاسفانه کاری را که 
نمی بایست انجام شود، محقق کردند و مطمئنا آثار زیان بار این 
تصمیم یعنی لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 
به زودی برای عزیزان مشخص خواهد شد و فرار سرمایه اولین 
حال  در  زیاد  با سرعت  که  بود  خواهد  نامعقول  تصمیم  این  اثر 
ناصواب  روند  این  در  که  کسانی  امیدوارم  می باشد .  شکل گیری 
دستی بر آتش داشتند، بتوانند پاسخگوی اعمال خود در این دنیا 

و آن دنیا یعنی ضایع شدن حق الناس باشند.
مبرهن نیاکان در ادامه به بیان انتظارات از دبیر جدید شورایعالی 
اشاره کرد و اظهار نمود: درخصوص نقش دبیر ابتدا می بایستی به 
جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره و 

سپس نقش دبیر را در همین راستا بیان نمود .
در  مندرج  وظایف  شرح  قسمت  از  ماده ۴  در  آنچه  افزود:  وی 
اتخاذ  با  بعدها  و  واگذار  وزیران  هیات  به  آزاد  مناطق  قانون 
رویکرد تخصصی و کوتاه کردن مسیر تصمیم گیری ها )بر اساس 
شورایعالی  بنام  شورایی  به  ذیربط(  و  درگیر  دولتی  دستگاه های 
مناطق آزاد با ترکیب وزیران و معاونین ریاست جمهوری مرتبط با 
فعالیت این مناطق با تعیین شرح وظایف مبسوط و دقیق با مصوبه 
ابالغ شد، در صورت اجرای دقیق و عینی، دقیقا  هیات وزیران 
شورایعالی  بنابراین  باشد .  آزاد  مناطق  فعالیت  راه  چراغ  می تواند 
مناطق آزاد به عنوان مجامع عمومی سازمان های مناطق دارای 

جایگاهی رفیع و اثر گذار می باشد.
آزاد  مناطق  فعالین  همکاری  و  هماهنگی  شورای  اجرایی  دبیر 
ادامه داد: با عنایت به موارد پیش گفته، می توان نقش ممتاز دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اجرای صحیح وظایف 
و اختیارات و تحرک الزم از این بابت را به وضوح درک کرد. به 
هر صورت کلیه عزیزان که از ابتدا تاکنون عهده دار سمت دبیری 
شورا بودند، دارای کارنامه ای متفاوت بوده و این موضوع بیشتر 
به موقعیت آنان نزد ریاست جمهوری ، هیات وزیران و همچنین 
شخصیت و کارنامه مدیریتی آنان قبل از انتصاب به سمت دبیری 
در  زیادی  فرود  و  فراز  شاهد  دلیل  همین  به  و  داشته  بستگی 

عملکرد دبیر و دبیرخانه طی سه دهه گذشته بودیم .
راه  در  دبیر  ممتاز  نقش  بنابراین  نمود:  اذعان  مبرهن نیاکان 
رفع  درخصوص  وزیران  هیات  و  شورایعالی  اعضای  هماهنگی 
متن  و  لوایح  تهیه  همچنین  و  آزاد  مناطق  مشکالت  و  مسائل 
مصوبات شورایعالی را نمی توان نادیده گرفت و اصلی ترین انتظار 
دبیر شورایعالی  از  فعالین بخش خصوصی  و  تشکل های صنفی 
آزاد و ویژه اقتصادی، اجرای بدون کم و کاست اهداف  مناطق 
و وظایف شورایعالی و دبیرخانه در راه برطرف نمودن مشکالت 
موجود و صیانت از قوانین و مقررات مناطق آزاد به ویژه ماده ۶۵ 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور )از افتخارات و گل سرسبد 

قوانین مرتبط با مناطق آزاد محسوب می گردد( می باشد  .
شورای  مجلس  در  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  درخصوص  وی 
اسالمی گفت : به نظر اینجانب و بسیاری از کارشناسان اقتصادی 
و اکثر فعالین اقتصادی و تشکل های صنفی، قانون فعلی نیازی 
درخصوص  می بایستی  تنها  و  نداشته  آنچنانی  اصالحات  به 
به رأی  تفاسیر  و  تعابیر  برخی  از  جلوگیری  و  شفاف سازی 
اقدام شود .  فعلی  مزایای  ارتقای  دولتی و همچنین  دستگاه های 
مرتبط  مزایای  ارتقای  است،  آزاد  مناطق  امروز  مبرم  نیاز  آنچه 
و به ویژه خروج دبیرخانه شورایعالی از مجموعه وزارت اقتصاد و 
تبدیل آن به معاونت ریاست جمهوری در متن برنامه هفتم توسعه 

و ترجیحا احکام دائمی است که می تواند بسیار راهگشا باشد .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین مناطق آزاد در 
پایان خاطرنشان کرد: تشکر و قدردانی از زحمات و تالش های 
جناب آقای مهندس مومنی در دوران کوتاه مسئولیت ایشان در 
دبیرخانه که منشاء خیر و اثر گردید، دارم و انتصاب شایسته جناب 
آقای دکتر سعید محمد که دارای وجهه و سوابق مدیریت ملی 
و خدمت صادقانه و درخشان در نقطه ثقل سازندگی کشور یعنی 
قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( سپاه پاسداران می باشد را به فال نیک 
گرفته و امیدواریم با توسل و عنایت خداوند متعال، در انجام امور 

محوله موفق باشند .

عقیل حق شناس ، فعال اقتصادی مناطق آزاد:
بررسی و شناخت درست مناطق آزاد توسط دبیر و 

لزوم برنامه ریزي کوتاه مدت و بلند مدت
با  گفت و گو  در  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعال  حق شناس  عقیل 
نشریه، مشکالت فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
را برشمرد و انتظارات خود از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی مطرح کرد.

وی گفت: اصلي ترین مشکل مناطق آزاد در سال هاي اخیر، عدم 
دستورالعمل هاي  و  تصویب نامه ها  آزاد،  مناطق  قوانین  به  توجه 
مسئوالن  نگاه  تغییر  سبب  امر  همین  و  است  بوده  تسهیلگر 
بخش های مختلف نظام و دولت که در مناطق آزاد مقیم نیستند ، 
و  گردیده  مشوق  داراي  و  قوانین خاص  اجراي  نحوه  به  نسبت 
به  آزاد  مناطق  در  قانوني  مشوق هاي  تدریجي  حذف  شاهد  ما 

بهانه هاي مختلف بوده و هستیم.
حق شناس تاکید کرد: در سال هاي اخیر نه تنها مشوق جدیدي 
با حذف مشوق هاي قانوني مانند حذف  بلکه  لحاظ نشده است، 
معافیت مالیات بر حقوق، معافیت مالیات بر ارزش افزوده، عدم 
ثبت سفارش ورود کاال و مواد اولیه و ده ها مورد دیگر ، به شرایط 
مناطق،  اداره  چگونگي  قانون  ماده )یک(  با  منطبق  تسهیلگرانه 

بي توجهي گردیده است.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که دلیل 
ایجاد محدودیت ها برای مناطق آزاد در طول سال های اخیر چه 
مناطق  براي  اتفاقات  این  دلیل شروع  داشت:  اظهار  است،  بوده 
آزاد، اختالفات سیاسي بین دولت و مجلس در زمان دبیري مرحوم 
ترکان بوده است ؛ این امر سبب گردید با تغییر مصوبه قانون دائمي 
کشور ،  توسعه  ششم  موقت  برنامه  در  مجلس  نمایندگان  توسط 
جایگاه مناطق آزاد از سطح ریاست جمهوري به معاونت وزارت 
امور اقتصادی و داریی تقلیل یابد و این سرآغاز مسیر بي مهري ها 
و سوء برداشت ها به مناطق آزاد بوده است و همچنان ادامه دارد. 
اقتصادي  فعاالن  به  آسیب  سبب  صرفا  اساسي  اختالفات  این 
گردید و بخش خصوصي درگیر تبعات این دعواهاي سیاسي ، تنها 
محدود کننده  جدید  دستورالعمل هاي  و  بخشنامه ها  شاهد صدور 
سبب  امر  این  و  بوده  سال ها  این  در  مناطق  قوانین  با  مغایر  و 
عدم استقبال سرمایه گذاران جهت افزایش سرمایه گذاري یا ورود 

سرمایه گذاران جدید به مناطق آزاد شده است.
بر حذف  مبنی  اخیر مجلس شورای اسالمی  درباره مصوبه  وی 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده اذعان نمود: این اولین بار نیست 
که نمایندگان مجلس قوانین دائمي را در قالب قوانین موقت تغییر 
مي باشد!  ما  مجلس  خاص  ویژگي هاي  از  یکي  این  و  مي دهند 
ایجاد  و  تسهیلگرانه  قوانین  تصویب  جاي  به  انقالبي  مجلس 
مشوق هاي جدید براي فعالین اقتصادي مناطق آزاد جهت کاهش 
اثر سوء تحریم هاي خارجي غیرقابل کتمان، خودشان عامل ایجاد 
فرار  عدم  قوانین  آنکه  جاي  به  مي گردند.  داخلي  تحریم هاي 
مالیاتي را محکم تر اصالح و مصوب نمایند، به دنبال اخذ مالیات 
از فعالین مناطق آزاد هستند . قطعا این مسیر، حمایت از سربازان 
جنگ اقتصادي نمي باشد. حذف قانون معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده سبب نارضایتی فعاالن اقتصادي مناطق و حذف یکي از 

مشوق هاي تاثیرگذار براي حضور در این مناطق گردیده است.
و  کرد  مطرح  را  جدید  دبیر  اقدامات  مهم ترین  حق شناس، 
بخش  به ویژه  مختلف  منابع  توسط  باید  ابتدا  جدید  دبیر  گفت: 
خصوصي فعال در مناطق از جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشور  
بر اساس  سپس  و  کند  پیدا  آگاهي  آن  بین المللي  کارکردهاي  و 
شناخت درست، نسبت به برنامه ریزي کوتاه مدت و بلند مدت اقدام 

نماید. 
این فعال اقتصادی مناطق آزاد افزود: از دبیر جدید انتظار مي رود 
نظر  از  آزاد  مناطق  بازگشت وضعیت  را جهت  تمام تالش خود 
به کار گیرد  از سال ١٣٩٧  به قبل  قانون و دستورالعمل ها  اجراي 
و پیشنهاد بنده این است از تیم متخصص و آشنا به مناطق در 
نیروهاي  از حضور  و  نماید  استفاده  مناطق  مدیریت  و  دبیرخانه 
آزاد  مناطق  از  شناخت  داشتن  بدون  همسو  و  همفکر  صرفا 
باز فعال سازي  میسر  امر  این  نمایند؛ در صورت تحقق  خودداري 
خواهد  کوتاه تر  خارجي  تحریم هاي  اثرات  کاهش  مناطق جهت 

شد.
کرد:  تصریح  آزاد  مناطق  در  اختیارات  تفویض  رابطه  در  وی 
و  دارد  صراحت  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  ماده ۶۵ 
تا امروز هم به هر دلیلی اجرا نشده است، سبب بروز مشکالت 
عدیده براي فعاالن اقتصادي گردیده است؛ چراکه طبق ماده ۶۵ 
بخش  مشکالت  رافع  باید  آزاد  مناطق  سازمان هاي  صرفا 
آزاد  مناطق  دبیر جدید شورایعالی  بنده  نظر  به  باشند .  خصوصي 
را  قانوني  ماده  این  خود،  اقدام  اولین  در  باید  اقتصادی  ویژه  و 
به طور کامل اجرایي کرده و سازمان هاي غیرمقیم را مکلف به 

تمکین نماید.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد افزود: در مجموع دبیر جدید شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابتدا باید نسبت به قوانین مناطق آشنایي 
ترمیم  با  آزاد ،  مناطق  تشکیل  اهداف  بر اساس  و  نماید  پیدا  کامل 
تیم کارشناسي دبیرخانه و استفاده از نیروهاي متخصص و به قول 
معروف منطقه آزادي )از بخش سازماني و بخش خصوصي( در برنامه 
کوتاه مدت با حذف دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغایر قانون مناطق 
آزاد، نسبت به بازگشت مشوق ها و معافیت هاي این مناطق تالش 
نماید و در گام دوم با اصالح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد در 
مجلس شوراي اسالمي و استفاده از کلمات شفاف و صریح ، از تفاسیر 
سلیقه اي سازمان هاي غیرمقیم و برخورد ناصواب با سرمایه گذاران و 

فعاالن اقتصادي جلوگیري نماید.
عقیل حق شناس در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت امر به دلیل 
آنکه مناطق آزاد به سبب قرار گرفتن در نقاط مرزي و موقعیت 
تحریم هاي  مشکالت  رفع  اصلي  گذرگاه هاي  از  استراتژیک، 
ریاست  به  دبیرخانه  جایگاه  دارد  ضرورت  مي باشند،  خارجي 
جمهوري بازگردد تا از تحریم هاي داخلي در امان بماند و با قدرت 

بیشتر تحقق اهداف مناطق آزاد کشور را پیگیري نماید.

حامد افروز، فعال اقتصادی مناطق آزاد:
 رفع موانع و مشکالت با کمک دبیر شورایعالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
در  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن  از  دیگر  یکی  افروز  حامد  اما 
را  سرمایه گذاران  و  آزاد  مناطق  مشکالت  نشریه،  با  گفت وگو 

مطرح و انتظارات خود از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی بیان کرد.

وی در مورد معافیت ها و مشوق های اعمال شده در مناطق آزاد 
طی سال های اخیر گفت: در طول این چند سال گذشته، نه تنها 
بلکه  آزاد داده نشده است،  به فعالین مناطق  امتیازاتی  مشوق و 
شدند؛  محروم  نیز  داشتند  که  حقوقی  و  حق  از  سرمایه گذاران 
مقررات  و  قوانین  نشدن صحیح  اجرا  و  بی مدیریتی  هم  دلیلش 
سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعالین  دامان  که  است  آزاد  مناطق 

مناطق آزاد را گرفته است. 
امتیاز  این فعال اقتصادی مناطق آزاد تاکید کرد: هیچ مشوق و 
و دلگرمی در سال های اخیر به فعالین مناطق آزاد داده نشده و 
همین موضوع باعث فرار سرمایه و سرمایه گذاران از مناطق آزاد 

شده است.
برای  محدودیت ها  ایجاد  عمده  دالیل  از  یکی  داد:  ادامه  افروز 
شکل  مناطق  عمده  در  که  بوده  مدیریت  بی ثباتی  آزاد،  مناطق 
یا  و  زیرساخت  براساس  نه  مدیران،  از  کدام  هر  است .  گرفته 
برنامه هایی که برای مناطق آزاد تعریف شده، بلکه طبق سلیقه 

خویش عمل کرده  اند .
ورود  آزاد  مناطق  به  مدیریت  جهت  بعضی  داشت:  اظهار  وی 
پیاده می کنند، سلیقه ای که  اما سلیقه خودشان را  پیدا می کنند، 
سنخیتی با آن منطقه آزاد نداشته است و صرفا سردرگمی فعالین 
اقتصادی را به همراه دارد و  ضرر و زیان زیادی به سرمایه گذاران 

وارد می کند. 
گذشته  سال های  در  ما  گفت:  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعال  این 
وارد  آزاد  مناطق  به  هرازگاهی  که  بودیم  بخشنامه هایی  شاهد 
می شد؛ بخشنامه هایی که منجر به چند ماه تعطیلی گمرک و ضرر 
و زیان فعالین اقتصادی مناطق شد و با این آیین نامه های اجباری 
دیدیم که چقدر سرمایه از دست رفت و چه تعداد سرمایه گذار از 

مناطق آزاد فرار کردند.
افروز درخصوص حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد بیان 
داشت: فعال اقتصادی در هر منطقه دلخوش به معافیت مالیاتی 
آزاد  مناطق  برای  که  آیتم هایی  مدت  این  طی  هرحال  به  بود، 
یکدفعه  و  یکباره  یا  و  خرد خرد  به صورت  بودند  گرفته  نظر  در 
امتیازهایی که مناطق  یعنی  این  آزاد حذف می شود و  از منطقه 
براساس آن به وجود آمد و تعریف شد، از بین رفت و این موضوع 
متاسفانه باعث بی رونقی مناطق آزاد کشور شد. یکی از این موارد 
هم حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده است که با اعمال آن 
دیگر منطقه آزاد با سرزمین اصلی تفاوتی ندارد و فقط اسم منطقه 

آزاد باقی خواهد ماند.
مناطق  شورایعالی  جدید  دبیر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
کاری می تواند  امور چه  این  برای اصالح  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
انجام دهد، تصریح کرد: اولین و بزرگترین کار که به رفع موانع 
و مشکالت کمک می کند، این است که دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تعامل ویژه ای با مجلس شورای اسالمی داشته باشد تا بتواند 
صادر  مجلس  در  مناطق  برعلیه  که  بخشنامه هایی  و  قوانین  از 
می شود، دفاع کند. نمونه آن اصالح قانون مناطق آزاد در مجلس 
است که الزم است دبیر شورایعالی مناطق آزاد به ارائه دیدگاه و 
نکات مهم فعالین مناطق آزاد و شرایط سرمایه گذاری آنها همت 

گمارد.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: به کارگیری کارشناسان 
اهداف  تحقق  به  می تواند  مشکالت  و  موانع  رفع  درخصوص 
کند؛  کمک  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  ماموریت های  و 
همچنین بهره مندی از مشاوران و بهره گیری از تجربیات فعالین 
می کنند،  فعالیت  منطقه  هر  در  که  متخصصینی  و  باتجربه 

می تواند شرایط را بهبود ببخشد. استفاده از مشورت های شورای 
از  آزاد و تجربیات شورا و مهم تر  مناطق  همکاری و هماهنگی 
به عنوان  به کارگیری مدیران متخصص و دلسوز و کاربلد  همه 
مدیرعامل یا مسئول یا هر مدیری که در این زمینه به کار گرفته 
سمت ها  این  برای  که  فردی  هر  است.  ضروری  و  الزم  شود، 
انتخاب می شود باید تجربیات مناطق آزاد را داشته باشد تا بازوی 
کمکی برای دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محسوب 
شود تا بدین واسطه و با هماهنگی، موانع و مشکالت از بین برود.
افروز در پاسخ به این سوال که درخصوص فعالیت سرمایه گذاران 
چه انتظارات از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
به  ایران  مردم  همه  است؛  باالتر  خیلی  انتظارات  گفت:  دارید، 
دولت سیزدهم امیدوار هستند . این دولت ، دولت انقالبی است و 
هماهنگی و تعامل قوی میان سه قوه وجود دارد. مجلس و دولت 
دلخوش  مسئوالنش  و  دولت  به  مردم  لذا  هستند.  انقالبی  هم 
هستند . از این جهت امیدواریم پاسخگوی مطالبات مردمی باشند.
وی اظهار کرد: دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
یعنی جناب دکتر سعید محمد نیز روحیه جهادی دارند و در سمت 
استفاده  با  مسیر  این  در  امیدوارم  بودند؛  موفق  نیز  گذشته شان 
تجربیات  از  بهره مندی  با  و  داشتند  گذشته  در  که  تجربیاتی  از 
پیش  مسیر  در  بتوانند  هستند،  آزاد  مناطق  در  که  متخصصینی 

روی هم عملکرد درخور اهداف اولیه مناطق آزاد داشته باشند . 
این فعال اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: همچنین انتظار می رود 
که ایشان نگاه مسئولین را که به مناطق آزاد منفی بوده است را 
عوض کند . از آقای سعید محمد توقع می رود که دفاع جانانه ای 
مجلس  در  آزاد  مناطق  به  مربوط  قوانین  اصالح  درخصوص 
شورای اسالمی داشته باشند . ضمن اینکه درمورد مالیات و پرونده 
حمایت  اسالمی  شورای  مجلس  در   ٩۴ تا  سال  های٩۰  مالیاتی 
به  را  آزاد  فعالین مناطق  با دفاع شان،  باشند و  قابل قبولی داشته 

جایگاه اصلی خودش برگردانند.
افروز گفت: به نظر بنده یکی از مهم ترین اقداماتی که دبیر جدید 
می تواند انجام دهد و نگاه ویژه به مناطق آزاد داشته باشد، این 
است که برای مناطق آزاد جدیدی که در حال شکل گیری هستند، 
زیرساخت و ریل گذاری درستی انجام دهند تا به مشکالت مناطق 
آزاد قبلی دچار نشوند. ایشان باید نگاه ویژه تری به مناطق آزاد 
این  و  دارند  استراتژیک  موقعیت  چراکه  باشند؛  داشته  جنوب 
موضوع حاال که عضو سازمان همکاری شانگهای شده ایم، بیشتر 
حائز اهمیت است. امیدواریم این چالش ها با نگاه مثبت مدیران 

برطرف گردد.
وی درخصوص مشکالت مربوط به صادرات و واردات در مناطق 
آزاد گفت: ما مشکالت فراوانی در سال های گذشته درخصوص 
مربوط  قوانین  درست  اجرای  عدم  به  که  داشتیم  سفارش  ثبت 
این قوانین استفاده  از  اگر به درستی  آزاد برمی گردد؛  به مناطق 
می شد و از مدیرانی که این قوانین را به خوبی می شناختند و به 
استفاده می شد، چنین مشکالتی هم وجود  آن عمل می کردند، 
نداشت؛ کما اینکه برای صادر کردن محصوالت در مناطق آزاد 
با  امیدواریم  که  برخورده ایم  مشکل  به  هم  اصلی  سرزمین  به 
کار کارشناسی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این 

مشکالت هم مرتفع گردد.
قانون  به طرح اصالح  ادامه  در  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعال  این 
اذعان نمود: اصالح قوانین  اشاره کرد و  آزاد در مجلس  مناطق 
حال  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  که  آزاد  مناطق  مقررات  و 
به  بزرگی  باشد که کمک  به درستی  اگر  بررسی است،  بحث و 
مناطق آزاد می کند؛ البته اصل قوانین و مقررات درست است؛ اگر 
اصالحیه ای بخواهد شکل بگیرد، باید برای منافع مناطق آزاد و 

فعالین اقتصادی این مناطق باشد.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی   دبیرخانه  استقالل  درخصوص  افروز 
دبیرخانه  اصلی  جایگاه  گذشته  در  داشت:  اظهار  اقتصادی  ویژه 
چراکه  بود؛  توجه  قابل  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
با  اما  است.  می کرده  فعالیت  جمهوری  ریاست  مستقیم  زیرنظر 
به وجود  اسالمی  در مجلس شورای  پیش  چند سال  که  چالشی 
به  را  ما  محترم  دبیر  داریم  انتظار  کرد.  تغییر  جایگاه  این  آمد، 
مستقیم  راهی  می شود  وقتی  چراکه  برگردانند؛  اصلی  جایگاه 
برسیم.  اول  نقطه  به  تازه  بعد  و  بزنیم  دور  را  آن  نباید  برویم، 
راحت تر  خیلی  باشد،  آزاد  مناطق  درخصوص  حقوقی  و  هر حق 
می توانیم به آن برسیم. به نظرم باید جایگاه اصلی منطقه آزاد به 

همان جایگاه قبلی برگردد.
وی از مدیران و دبیرانی که تا به امروز تالش داشتند و زحمت 
کشیدند تقدیر و تشکر کرد و گفت: تقدیر ویژه از آقای مومنی 
می کنم؛ چراکه تنها مدیری بودند که از دل منطقه آزاد به منصب 

دبیرخانه رسیدند و تجربیات خوبی داشتند .
این فعال اقتصادی مناطق آزاد ادامه داد: همچنین به آقای سعید 
محمد تبریک می گویم و امیدوارم با تجربیات جهادی ایشان و 
با استفاده از متخصصین و مشاوران هر منطقه، برای رفع موانع 
و مشکالت مناطق آزاد تالش جدی کنند. به هر حال انتظارات 
مردم از ایشان خیلی زیاد است؛ ضمن اینکه اگر به قبل تر برگردیم، 
وی یکی از شانس های ریاست جمهوری بودند . ما در این دولت 
خوشبختانه از تجربیات کسانی استفاده می کنیم که می توانستند 
رئیس جمهور باشند . نگاه ویژه ای که آقای سعید محمد باید داشته 
باشد این است که بدانند مناطق آزاد بازوی کمکی اقتصاد ایران 
خواهد بود و می تواند از این موقعیت ها استفاده بهینه ای برای رفع 

تحریم ها و رونق اقتصادی در سرزمین اصلی داشته باشند.
حامد افروز در پایان خاطرنشان کرد: نبود مناطق آزاد در جایگاه 
اجرای  آزاد،  مناطق  برخی  در  مدیریتی  بی ثباتی  خود،  اصلی 
فرستادن  آزاد ،  مناطق  مقررات  و  قوانین  ناصحیح  و  نادرست 
به مناطق  بخشنامه های غیرکارشناسی شده و سرازیر شدن آن 
آزاد، ازجمله مشکالت مربوط به مناطق آزاد است که امیدواریم 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  در  تغییرات  با 

حل شود.

احمد کتابفروش، فعال اقتصادی مناطق آزاد:
مناطق آزاد مستقیما به ریاست جمهوری وصل شود

در  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعال  از  دیگر  یکی  کتابفروش  احمد 
گفت و گو با نشریه، مشکالت مناطق آزاد را برشمرد و از انتظارات 
خود از دولت و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سخن 

گفت.
وی در پاسخ به این سوال که چه مشکالت و چالش هایی پیش 
اصلی ترین  گفت:  دارد،  قرار  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  روی 
قانون  به  نکردن  عمل  اخیر،  سال های  در  آزاد  مناطق  مشکل 
چگونگی اداره مناطق آزاد بوده است و متاسفانه تمامی وزارتخانه 
عضو شورایعالی مناطق آزاد نیز هر از گاهی با صدور بخشنامه های 
برای  بزرگی  چالش های  آزاد،  مناطق  قانون  با  مغایر  و  متضاد 

سرمایه گذاران ایجاد کردند. 
نبود  آن  که الزمه  سرمایه گذاری  شرایط  و  مسیر  به  کتابفروش 
آزاد  ادرای و وجود مزیت و مشوق ها در مناطق  بروکراسی های 
است اشاره کرد و اظهار داشت: در سال های اخیر برعکس آنچه 
برای مناطق آزاد تعیین شده، هیچ مشوق و امتیازی برای مناطق 
آزاد لحاظ نشد و اتفاقا برعکس محدودیت هایی نیز اعمال و ایجاد 

شده است.
اخیر  سال های  در  کرد:  تاکید  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعال  این 
مزیت های مالیاتی و گمرکی مخدوش شده برای فعالین اقتصادی 

مشکالتی را نیز فراهم کرده است. 
وی در پاسخ به این سوال که دلیل ایجاد محدودیت برای مناطق 
آزاد چه بوده است، گفت: نبود اجماع در بین مسئولین ارشد نظام 
در مورد پروژه مناطق آزاد به عنوان یک الگوی توسعه اقتصادی-

اداره  چگونگی  قانون  به رای  تفسیر  و  متفاوت  تفاسیر  اجتماعی ، 
برای  محدودیت  ایجاد  اصلی  دالیل  از  فرافکنی،  و  آزاد  مناطق 

مناطق آزاد بوده است.
افزوده در مجلس  بر ارزش  کتابفروش به حذف معافیت مالیات 
همه  از  بیش  مصوبه  این  گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمی  شورای 
فعالین اقتصادی و  واحدهای تولیدی را تحت تاثیر قرار داده است 
با  مقابله  در  داخلی  تولیدی  واحدهای  از  رقابت  امکان  عمال  و 

خارجی ها در مناطق آزاد را سلب کرده است.
رفتن  باال  دلیل  به  نمود:  اذعان  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعال  این 
در  به ویژه  آزاد  مناطق  در  زندگی  هزینه های  تمام شده،  قیمت 
مناطق آزادی همچون کیش، منابع انسانی از مناطق آزاد فراری 
توسط  زندگی  باالی  هزینه های  تقبل  صورت  در  و  می شوند 
کشورهای  مقابل  در  آنان  از  رقابت  امکان  اقتصادی  بنگاه های 

همسایه از دست می رود.  
وی در پاسخ به این سوال که دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در حل مشکالت و چالش های مناطق آزاد چه 
اقداماتی می تواند انجام دهد، گفت: پیگیری ایجاد اجماع در بین 
مسئولین ارشد نظام در مورد پروژه مناطق آزاد و ایجاد الزام عملی 
در مورد اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بررسی دالیل 
مغفول ماندن بخش های اجرا نشده قانون مذکور، از اهم اقداماتی 
است که انتظار می رود دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی بدان بپردازد.
کتابفروش تاکید کرد: عمل بدون چون و چرا و بی کم و کاست 
راه رفع مشکالت در  تنها  آزاد،  ادراه مناطق  قانون چگونگی  به 
بدنه سازمان های مناطق  کالن و چابک سازی و کوچک کردن 
آزاد و اصالح فرآیندهای ادرای، تنها راه حل مشکالت در داخل 

سازمان های مناطق آزاد است.
این فعال اقتصادی مناطق آزاد درخصوص بحث تفویض اختیارات 

و  نهادها  مدیریت  اختیار  تفویض  کرد:  تصریح  آزاد  مناطق  در 
ادارات مستقر در مناطق آزاد یعنی همان موضوع ماده ۶۵ احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور، می تواند راهگشای حل مشکالت 
داخلی مناطق آزاد و ایجاد انسجام در مدیریت این مناطق باشد. 
اولویت  در  مهم  این  موانع  رفع  در جهت حل  است  شایسته  لذا 

قرار بگیرد.
وی درخصوص بحث صادرات و واردات در مناطق آزاد گفت: در 
درجه اول باید از صدور هرگونه بخشنامه، آیین نامه و دستورالعمل 
وزارتخانه ها و ارگان های در ارتباط با مناطق آزاد جلوگیری شود و 
در مرحله بعدی طرح ها و لوایح موجود در دولت با قانون مناطق 
آزاد تطبیق داده شود و در صورت وجود ابهام در عملکرد مناطق 
در سه دهه گذشته  آزاد  مناطق  قانون  بررسی شود؛ چراکه  آزاد 
امکان اجرا پیدا نکرده است و مهم تر از همه آنکه در یک کالم 
بخش نظارتی عدم اجرای قوانین مناطق آزاد احصاء و پیگیری 

شود  .
کتابفروش، نگاه خود را نسبت به اصالح قانون مناطق آزاد مطرح 
از  آزاد یکی  قانون مناطق  اینجانب  نظر  به  بیان داشت:  و  نمود 
مترقی ترین قوانین کشور می باشد و شایسته است قبل از هرگونه 
اقدام در مورد اصالح قانون، نسبت به دالیل عدم اجرای آن و 
موانع عدم اجرای قانون در حدود سه دهه گذشته بررسی الزم 
صورت پذیرد و ضمنا قبل از هرگونه اقدام جهت اصالح قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد نظر بخش خصوصی نیز اخذ گردد و 
در مذاکرات مجلس و کمیسیون های مربوطه، بخش خصوصی 

حضور یابد.
که  پیشنهاد  این  درخصوص  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعال  این 
زیرمجموعه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
اهداف  و  تشکیالتی  ساختار  گفت:  گیرد،  قرار  ریاست جمهوری 
مدنظر قانونگذار در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد طوری است 
جمهوری  ریاست  به  مستقیما  آزاد  مناطق  می نماید  ایجاب  که 
زیرمجموعه  در  آزاد  مناطق  گرفتن  قرار  چراکه  شوند؛  وصل 
وزرات امور اقتصادی و دارایی نمی تواند متضمن به مقصود باشد، 
به خصوص که گمرک در مناطق آزاد نقش نظارتی و سازمان های 
مناطق آزاد نقش اجرایی دارند و مجری و ناظر نمی تواند در یک 

شخصیت حقوقی و ذیل یک وزرات تجمع شود. 
دبیرخانه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  پایان  در  کتابفروش  احمد 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه کمکی می تواند برای 
بحث معافیت های مالیاتی داشته باشد، اظهار کرد: اجرای قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد و اخذ حکم حکومتی از رهبری در مورد 
اجرای دقیق و بی کم و کاست قانون مناطق آزاد و عدم تسری 

قانون سرزمین اصلی، مناسب ترین رویکرد می باشد  .

محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی:

کمک مجلس به دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ضروری است

کمیسیون  عضو  و  ماکو  مردم  نماینده  علیپور  محمد  همچنین، 
از  نشریه،  با  گفت وگو  در  نیز  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای 
لزوم همکاری بیشتر مجلس و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
مجلس  توسط  شرایط  کردن  سهل  بر  و  گفت  سخن  اقتصادی 

برای بهبود شرایط مناطق آزاد تاکید کرد.
وی اظهار داشت: دولتمردان به این نتیجه رسیدند که از جناب 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیری  برای  محمد  سعید  آقای 
اقتصادی استفاده کنند؛ ما نمایندگان هم این انتصاب را به فال 
نیک می گیریم. سوابق آقای محمد نشان می دهد که ایشان در 
کارهای سازندگی و اقتصادی که در قرارگاه خاتم داشتند، موفق 
بودند؛ وی مرد عمل و میدان است و نشان دادند که می توانند 

مجموعه بزرگی را به خوبی مدیریت کنند و بچرخاندند. 
بزرگی  کارهای  آقای محمد  آن مجموعه  در  کرد:  تاکید  علیپور 
داشتند، از لحاظ اقتصادی هم کارنامه بسیار موفقی دارند، شاید به 
ظاهر به نظر بیاید که سابقه کار مناطق آزاد با کار ایشان ارتباط 
اینکه ایشان کارنامه بسیار  با توجه به  اما  مستقیم نداشته باشد، 
درخشانی در امور اقتصادی و زیربنایی در قرارگاه خاتم داشتند، 

می توانیم به وضعیت مطلوب مناطق آزاد امیدوار باشیم .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: در سطح 
وسیعی ما مشکالت اصلی مان در مناطق آزاد این است که این 
مناطق زیربناهای الزم را ندارند ، درست است که فلسفه وجودی 
مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذاری است، اما 
در دوره دولت دوم روحانی وضعیت اقتصادی مناسب نبود و به 
کار  روی  با  اما  گرفتند.  قرار  تاثیر  تحت  نیز  آزاد  مناطق  نوعی 
ایجاد  این رویکرد مثبتی که  امیدوار هستیم  آقای رئیسی  آمدن 
شده، ادامه داشته باشد. آقای سعید محمد هم باید بتواند از این 

فرصت استفاده کند. 
وی ادامه داد: قطعا کمیسیون اقتصادی و مجلس در کنار وزیر 
اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد است. اکنون مجلس پیگیر 
موضوعاتی درخصوص مناطق همچون ضرورت بازنگری قانون 
مناطق آزاد است؛ قطعا جناب سعید محمد تشریف می آوردند و بر 

اوضاع مسلط می شوند و کمک می کنند.
قانون  بازنگری  پیگیری  در  وقفه ای  شاید  کرد:  اضافه  علیپور 
مناطق آزاد ایجاد شود، ولی امیدواریم که با روحیه جهادی آقای 
ایشان کمک کند و مجلس هم همراهی کند که  سعید محمد، 
بازنگری در قانون مناطق آزاد را زودتر داشته باشیم و از این به 

بعد مناطق در اقتصادمان بتواند نقش اصلی خود را ایفا کند .
نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: اکنون 
در سطح منطقه ای و هم بین المللی شرایط کار برای مناطق آزاد 
فراهم شده است. ایران با پیوستن به سازمان همکاری شانگهای 
کند.  بهتر  را  خود  وضعیت  می تواند  است،  بزرگی  سازمان  که 
اراده ای که چین برای گسترش مناطق آزاد ما دارد، نه به خاطر 
ما، بلکه برای توسعه تجارت خود و هم به لحاظ موقعیت خاص 

استراتژیک ایران است؛ چین می خواهد از موقعیت ما استفاده کند، 
ما نیز برای گسترش و رونق بخشی مناطق آزاد خودمان باید از 
این پل ارتباطی استفاده کنیم. امیدوارم با فضای مثبتی که ایجاد 
شده است، همه دست به دست همدیگر بدهند، هم جناب سعید 
محمد موفق شوند و هم ما از مناطق آزاد خودمان که در بهترین 
نقاط کشور هستند و پل ارتباطی آسیا، اروپا و سایر کشورهای دنیا 

محسوب می شوند، بتوانیم به نحو احسن استفاده نماییم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دبیرخانه با قرار گرفتن در زیرمجموعه 
وزرات امور اقتصادی و دارایی استقالل خود را از دست داده است، 
گفت: بله ! بنده این موضوع را در عمل دیدم؛ چراکه در دوره نهم به 
عنوان نماینده فعالیت داشتم؛ آن موقع دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی زیرنظر ریاست جمهوری بود، اما دوره دهم دبیرخانه 
زیرمجموعه وزرات اقتصاد رفت. این موضوع مقداری موقعیت رئیس 
به عنوان مشاوره  دبیرخانه  قبال  زیرا  را تضعیف می کند؛  دبیرخانه 
ریاست جمهور منصوب می شد، ولی اکنون به عنوان معاون وزیر 
اقتصاد منصوب می شود و حکمش را از وزیر اقتصاد می گیرد. این 
شرایطی است که در دوره گذشته پیش آمده و من این را قبول دارم . 
البته هر دو شکل هم نقاط مثبت دارد هم نقاط منفی؛ اینکه زیرنظر 
وزرات اقتصاد آمده خوب است؛ چراکه باید به مجلس پاسخگو باشد، 
اما آن زمان که زیرمجموعه ریاست جمهوری فعالیت می کرد، مجلس 
نمی توانست از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سوال کند 
و نقش نظارتی خود را به خوبی انجام دهد. لذا هر دو وضعیت حسن ها 
و ضررهایی دارد، اما اگر نیاز باشد که به شکل قبلی برگردد، کمیسیون 

اقتصادی مجلس شورای اسالمی همراهی خواهد کرد.
اقتصادی مجلس شورای  کمیسیون  و عضو  ماکو  مردم  نماینده 
آقای سعید محمد  زمانی که  پایان خاطرنشان کرد:  در  اسالمی 
فرمانده قرارگاه خاتم بودند، با کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت 
داشتند و با هم تعامل داشتیم؛ ان شاهلل در این سمت جدید بیش 
ما  و  می کنند  همراهی  اقتصادی  کمیسیون  با  ایشان  گذشته  از 
نیز  آزاد  باشند و مناطق  آنکه در مسئولیت شان موفق  برای  هم 
کار خود را به درستی پیش ببرد و به اهدافشان برسند، به ایشان 

کمک می کنیم و امور را سهل می نماییم.

جعفر قادری ، نائب رئیس کمیسیون جهش تولید 
مجلس شورای اسالمی:

نمایندگان مرتبط با مسئولین اجرایی هستند
جعفر قادری دکترای اقتصاد و نائب رئیس کمیسیون جهش تولید 
مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با نشریه، از انتظارات مجلس 
نسبت به دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سخن 

گفت و بر لزوم همکاری میان مجلس و دبیر تاکید کرد.
وی گفت: مناطق آزاد پل کوچکی برای الحاق به اقتصاد جهانی 
محسوب می شوند، از این رو از یکسری قید و بندها و محدودیت ها 

حذف شده اند. 
که  باشند  به گونه ای  باید  ما  آزاد  مناطق  کرد:  تصریح  قادری 
بتوانند در ارتباط با کشورهای همسایه و مناطق آزاد کشورهای 
دیگر سرمایه خارجی جذب کنند؛ همچنین سرمایه ایرانیانی که 
به دالیلی نمی خواهند در اقتصاد داخلی سرمایه گذاری کنند، به 
داشته  رقابتی  شرایط  باید  آزاد  مناطق  دهند.  سوق  خود  سمت 
باشند و در عین حذف محدودیت ها و ماموریت های سخت، زمینه 

ورود ما به اقتصاد جهانی را فراهم کنند. 
نائب رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسالمی اظهار 
داشت: دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نقش کلیدی 
و اساسی دارد برای اینکه قوانین را در راستای تحقق این هدف 
بتواند هماهنگ کند و پیشنهادات الزم را به مجلس بدهد و در 
هیات دولت و در خود دبیرخانه بتواند هماهنگی میان وزارتخانه 
را ایجاد و از ظرفیت مجموعه های مختلف استفاده کند. بنابراین 
آقای  همچون  فردی  طبیعتا  و  دارد  اساسی  و  کلیدی  دبیرنقش 
دارد و چون در حوزه های مختلف  سعید محمد که جایگاه ملی 
کار کرده است، می تواند ارتباط خوبی با مجموعه باالدستی برقرار 

کند.
و  پیگیر  و  فعال  فردی  فعلی،  دبیر  حال  هر  به  داد:  ادامه  وی 
دارای ظرفیت ارتباطی است و به خوبی می تواند خال و کمبودهای 
قانونی را هم رفع کند. ضمن اینکه مغایرت قانونی های را هم باید 
پیگیری کند تا از طریق مجلس برطرف شود . دبیر می تواند کمک 
کند سریع تر آیین نامه های مربوط به قوانین مناطق آزاد که تا به 

حال تنظیم نشده و ایراد و اشکال دارد، اصالح گردد.
و  رشد  روی  پیش  موانع  باید  جدید  دبیر  داشت:  اظهار  قادری 
توسعه مناطق آزاد را با کمک مجلس  و دولت بردارد ، در جذب 
فضای  و  توسعه  را  زیرساخت ها  کند ،  عمل  فعال  سرمایه گذار 

رقابتی را در مناطق آزاد فراهم کند. 
این نماینده مجلس ادامه داد: آقای سعید محمد کارهای کلی و 
کالن کرده و در جایگاه فرمانده قرارگاه خاتم پروژه های بزرگی را 
اجرا کرده است؛ لذا او با الفبای مسائل اقتصادی ، با سرمایه گذاری 
و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی آشنایی کامل دارد، ضمن 
اینکه با مجموعه نمایندگان نیز در ارتباط بوده و با تیم اقتصادی 
دولت و مجموعه کالن کشوری ارتباط داشته است، پس می تواند 

از این ارتباط، جایگاه و سوابق به خوبی استفاده نماید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد دبیرخانه زیرمجموعه 
اگر  دبیرخانه  شاید  داشت:   بیان  برگردد،  جمهوری  ریاست 
پیدا  ارتقاء  جایگاهش  گیرد،  قرار  جمهوری  ریاست  زیرمجموعه 
این موضوع حساسیت داشته و دارد؛  به  اما مجلس نسبت  کند، 
بود.  نخواهد  پاسخگوی مجلس  دبیرخانه  آن موقع  چراکه دیگر 
و  اقتصادی  امور  وزرات  زیرمجموعه  دبیرخانه  که  اکنون  شاید 
داریی است، پاسخگویی به مجلس بیشتر باشد و اگر عملکردهای 
ضعیف و ایرادات و اشکاالتی در کار دبیرخانه باشد، با تذکر به 
وزیر و پیگیری نمایندگان و طرح سوال این ایرادات نیز برطرف 
شود؛ ولی اگر زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار بگیرد، کمتر به 
مجلس پاسخگو هستند و سرعت رفع اشکاالت کندتر می شود و 

شاید از این منظر مجلس حمایت و همراهی نکند.
قادری درخصوص همکاری مجلس با دبیرخانه تاکید کرد: عالوه 
بر بحث قانون، بخش قابل توجهی مشکالت و معضالت مناطق 
آزاد از طریق پیگیری های نمایندگان قابل حل است به هر حال 
ارتباط دارند و  انتخابیه و استان مربوطه شان  با حوزه  نمایندگان 
روسای  به  می توانند  این رو  از  کنند .  دنبال  را  مسائل  می توانند 

مناطق آزاد نیز کمک داشته باشند. 
در  اسالمی  تولید مجلس شورای  کمیسیون جهش  رئیس  نائب 
اجرایی  کار  نمایندگان  که  است  درست  کرد:  خاطرنشان  پایان 
نمی کنند، اما مرتبط با مسئولین اجرایی هستند و می توانند سریع تر 

موضوعات و مشکالت مناطق آزاد را پیگیری و مرتفع نمایند.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

پیشنهادات و انتظارات نمایندگان مجلس و فعالین اقتصادی از دبیر جدید شورایعالی:

از ارتقاء جایگاه دبیر به معاون ریاست جمهوری تا صیانت از قانون مناطق آزاد



مناطق آزاد6

بهرهگیریازظرفیتمناطقآزاددرجهتتوسعهاقتصادیوعبورازتحریمها:

ضرورت بازنگری در سیاست ها و 
برنامه های منـاطق آزاد  تجاری-صنعتی
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از  استفاده  و  ملی  ظرفیت های  همه  از  بهره مندی  جهت  برنامه ریزی 
به کارگیری  و  تدوین  راستای  در  جامعه  درونی  نیروهای  توانایی های 
با  مواجهه  در  اساسی  و  مهم  اقدامات  ازجمله  موثر،  استراتژی های 

تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان محسوب می شود. 
بی تردید توجه به ساختار اقتصادی و امکانات مادی موجود در مناطق آزاد 
بروکراسی  و  تشریفات  کمترین  با  اجرایی  روش های  اجرای  و  یکسو  از 
بسیار  زمانی  مقطع  این  در  سو خصوصا  دیگر  از  مقررات زدایی  و  اداری 
ضروری بوده و ایجاد تسهیالت الزم برای شکل گیری کسب و کارهای 
و  کاال  به  دستیابی سریع  از طریق  جامعه  نیازهای  رفع  و  پایدار  و  مولد 
سرزمین  جاری  رویه های  از  متفاوت  کامال  شرایط  با  نیاز  مورد  خدمات 

اصلی امری موثر و اجتناب ناپذیر است. 
براساس تعاریف و علل شکل گیری مناطق آزاد تجاری- صنعتی در بسیاری 
از کشورهای جهان ، فراهم آوردن بسترهای الزم برای ارتقاء درجه پیوند با 
بازارهای جهانی و افزایش میزان صادرات کاال و خدمات از طریق حذف 
اصلی  سرزمین  با  مقایسه  در  موجود  متعارف  محدودیت های  کاهش  یا 
بیشتر  انگیزه مندی  رقابتی، موجبات  و  نسبی  و خلق مزیت های  ایجاد  و 
و  بین الملل  رقابتی در عرصه های  فعالیت های  برای  را  اقتصادی  فعاالن 

تامین کاالهای مورد نیاز بازار داخل را فراهم می کند.
آزاد  مناطق  رویکردهای  و  دنیا  در  مالی  منابع  جذب  در  کشورها  رقابت 
و  سهل  روش های  از  استفاده  در  همسایگان مان  و  منطقه  کشورهای 
متفاوت ، ضرورت توجه به این مهم را نیز بیش از پیش اهمیت بخشیده 
موجود،  رقابتی  کامال  فضای  و  تحریم  شرایط  در  علی القاعده  و  است 
گونه ای متفاوت از روش های مدیریتی و اجرایی برای خنثی سازی اثرات 
محدود کننده تحریم ها الزم است؛ لذا برخورداری از اختیارات الزم و قدرت 
تصمیم گیری سریع مدیریتی ، فرآیندهای سهل و کوتاه اجرایی در صدور 
و  کارآفرین  از  و حمایت همه جانبه  زمین ، همکاری  واگذاری  و  مجوزها 
سرمایه گذار طی دوره ساخت و بهره برداری و پس از آن و پایبندی همه 
ارکان و دستگاه های اجرایی مرتبط، به اجرای صحیح قانون و استفاده از 
وجوهات مثبت قوانین و مقررات مناطق آزاد در کمک به اجرای شایسته 
فعالیت های اقتصادی، اقداماتی مسلم و مفید هستند که در شرایط فعلی 
کارکرد کالن آن در فضای کسب و کار کشور و به طریق اولی در مناطق 

آزاد بایستی اجرایی گردند. 
علیهذا به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در مناطق آزاد الزم است 
و  شده  اتخاذ  برنامه های  و  سیاست ها  از  برخی  در  کلی  بازنگری  با  تا 
رشد  و  پویایی  زمینه  مناطق ،  مدیریت  دهه  چند  تجربیات  از  بهره گیری 

کسب و کارها در این مناطق مهیا گردد.
برخی از سیاست ها و برنامه های پیشنهادی عبارتند از :

1( توجه ویژه به تدوین و تصویب طرح جامع مناطق و تعریف استراتژی 
و  نسبی  ویژگی های  و  مزیت ها  با  متناسب  منطقه،  هر  برای  مشخص 

اهداف مندرج در اسناد باالدستی و سند چشم انداز بیست ساله کشور 
در  مدیران  برای  الزام گذاری  و  مدیریتی  اختیارات  تفویض  و  تثبیت   )2
اجرای برنامه های هر منطقه و ارزیابی عملکرد و میزان تحقق اهداف در 

چارچوب برنامه های مصوب مناطق
ارتقاء جایگاه سازمانی و تقویت سیستم مدیریت دبیرخانه شورایعالی   )3

برای پشتیبانی قدرتمند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
ماده 27  علی الخصوص  قانون  اجرای  در  اجرایی  دستگاه های  تمکین   )4
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 

توسعه کشور
برقراری  و  آزاد  مناطق  در  باثبات  سیاسی  فضای  و  امنیت  ایجاد   )5
تعرفه های ترجیحی برای مناطق در مقایسه با کشورهای همجوار، جهت 

تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی
6( بازنگری و تدوین قوانین روشن و شفاف به صورت بلندمدت و پایدار، 
هماهنگ با استانداردهای جهانی و بسترساز برای رقابت در عرصه تجارت 

و اقتصاد بین الملل
7( مساعدت و اختصاص بخشی از بودجه دولت در کل بودجه پیشنهادی 
برای تقویت زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
در  همسایه  کشورهای  سهم  افزایش  و  بازار  ظرفیت  از  بهره برداری   )8
تبادالت تجاری از طریق تشکیل کارویژه سفرای کشورهای همسایه با 
منافع مشترک و همسو در هر یک از مناطق آزاد و تعریف مناطق مشترک 

اقتصادی با همسایگان در مرزها
9( مدیریت واردات هدفمند و مبتنی بر تامین مواد اولیه مورد نیاز برای 

تولید
و  همسایه  کشورهای  با  دوجانبه  پولی  پیمان های  اجرای  و  تدوین   )10

طرف های تجاری
مالیاتی  و  معافیت های گمرکی  تعریف مشوق های موثر صادراتی و   )11

برای کاالهای تولیدی صادراتی

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

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

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

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

حضور بیشتر در مناطق آزاد شمالی ما بیش از پیش پررنگ تر کند.
به  نیاز  همیشه  از  بیش  امروز  اقتصادی،  کارشناسان  گفته  به  عنایت  با 
مجموعه های  و  سازمان ها  تمامی  میان  کشور  داخل  در  هم افزایی 
تصمیم گیر و تصمیم ساز داریم؛ بی تردید در صورت رفع تحریم های داخلی 
اداری در کنار  پیچیده  بروکراسی های  یا  و  به واسطه موازی کاری ها  که 
عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد که در قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد کشور به صراحت بیان شده است، می توانیم شاهد شکوفایی و ایفای 
نقش بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی و گذار از تحریم های با اهرم مناطق 

آزاد کشور باشیم.
بدون  و  آزادانه  فعالیت  جهان،  در  آزاد  مناطق  عملکرد  رکن  مهم ترین 
معمول  بروکراسی های  از  خارج  تعامالت  و  اقتصاد  حوزه  در  محدویت 
ایران  آزاد  پیرامونی خود است؛ مناطق  با کشورهای  سرزمین های اصلی 
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 مسیر حرکت کنند 
و این مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه های داخلی کشور است؛ 
در غیر این صورت نمی توانیم با اعمال محدودیت و یا زدن برچسب های 
اتهامی به مناطق آزاد در شرایط سخت کنونی، توقع معجزه از این نقاط 

اقتصادی در کشور داشته باشیم.

مفهوم اقتصاد آزاد برگرفته از تعامل آزاد در عرصه تجارت در کنار تسهیل 
آزاد  اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق  فعالین  برای حضور  امور  کلیه 
واگذاری  عدم  باعث  تاکنون  آزاد  اقتصاد  از  اشتباه  تفسیر  شاید  است، 
اختیارات به مناطق آزاد کشور بوده است و یا فشار منتقدین داخلی این 

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

اقتصادی در کشور باشد.
واگذاری  در  بیشتری  اعتماد  کنونی  شرایط  در  که  باشد  بهتر  شاید 
با  بیشتر  تبادالت  و  توسعه  جهت  اقتصادی  فعالین  به  مسئولیت ها 
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 دست 
و پاگیر در مسیر اقتصاد آزاد در کشور داشته باشیم. بی تردید حتی به 
کشور  کالن  اقتصاد  در  را  نمونه  این  بخواهیم  اگر  هم  پایلوت  عنوان 
آزمایش کنیم، باز هم تنها نقاطی که می توانیم کنترل شده این طرح 
بسترهایی  به  توجه  با  که  هستند  کشور  آزاد  مناطق  نماییم،  اجرا  را 
و  نتیجه  است، می تواند  ایجاد شده  مناطق  این  در  این سال ها  در  که 

بازخورد بسیار خوبی را به ما نشان دهد.

گزارش:
فریباشیخی

توسعهگردشگریدریاییوعواملالزمبراثرپذیریاینصنعت:

گردشگری دریایی از الزامات مورد نظر در اقتصاد دریامحور بوده است که 
منطقه آزاد قشم به واسطه قرار گیری در خلیج فارس، مورد توجه شایسته 

در بهره مندی از ظرفیت های موجود در این حوزه اقتصادی خواهد بود .
توجه به حوزه گردشگری دریایی چنانچه بسترها و زیرساخت های موثر در 
این حوزه مورد دقت و ساخت قرار گیرد  و به صورت هدفمند و منطبق بر 
سند اجرایی و راهبردی مناسب هدفگذاری شود، به خوبی در بازه زمانی 
مشخص و در بستر تمهیدات الزم ایجاد شده، می تواند موجب ایجاد درآمد 
پایدار، ایجاد اشتغال و همچنین ارزآوری گردد، که بدیهی است ارزی آوری 
در این صنعت از موارد قابل تاملی خواهد بود که در کنار صنایع هدف بر 
مبنای ظرفیت های داخلی در برون رفت از اقتصاد بدون نفت مورد نظر در 

برنامه صحیح و کاربردی خواهد بود. 
و  در جنوب  و عمان  فارس  خلیج  دریای  و  از سواحل  بهره مندی کشور 
دریای خزر در شمال و قرار گیری هفت استان کشور و همچنین قرارگیری 
5منطقه آزاد در مجاورت این دریاها ، به خوبی امکان و ضرورت برنامه ریزی 

و سیاستگذاری های عملیاتی در این مسیر را مهم و مشهود می سازد .
اجماال  آزاد قشم ، عمدتا و  تعریف  گردشگران دریایی منطقه  راستای  در 
این گردشگران در دسته بندی زیر مورد نظر و متعاقبا برنامه ریزی متناسب 

و مناسب با نیازمندی ها قرار می گیرند  :

1( گردشگران دریایی عبوری یا پرتردد که عمدتا ساکنان مناطق بوده و 
به صورت روزانه و به جهت انجام امور جاری و یا ضرورت ، در سفر دریایی 

کوتاه مدت بوده اند .
توریست  قالب  در  که  تفریحی  و  توریست محور  دریایی  گردشگران   )2
کوتاه مدت  صورت  به  داخلی  دریایی  گذار  و  گشت  از  دریایی  تفریح  و 

استفاده می کنند .
سفرهای  قالب  در  که  بین المللی  توریست محور  دریایی  گردشگران   )3
از  خارجی  تورهای  یا  و  برون مرزی  ترددهای  به صورت  بیرونی  دریایی 

سفرهای دریایی استفاده می کنند .
عمده تعاریف از گردشگری دریایی در منطقه آزاد قشم بر سه محور فوق 
می تواند  این حضو ر،  به سرفصل های  تامل  و  دقت  که  بوده  توجه  مورد 
هدفگذاری های  و  زیر ساخت ها  ایجاد  به  توجه  برای  الزم  ضرورت های 
گردشگری دریایی برای رسیدن به یک فرآیند و فعالیت مناسب در صنعت 

گردشگری دریایی که موجب درآمد پایدار و مدت دار شود را منجر گردد .
در ساختار کلی برای ایجاد ، بهره برداری و توسعه صنعت گردشگری دریایی در قالب 
هر یک از سرفصل های فوق، به اصول کلی زیر به عنوان هدف مبتنی بر الزامات 
ایجاد زیر ساخت ها و بسترهای مناسب گردشگری دریایی باید توجه داشت و نسبت 

به این مهم در راستای سیاست های اجرایی متقن و پایدار اهتمام ورزید  :
1( توجه به ایجاد زیر ساخت های جذب گردشگر مبتنی بر هدفگذاری ها 
دریایی  گردشگری  جذب  در  اصلی  عامل  که  موردنظر  سیاست های  و 
بوده است . در توضیح بیشتر باید گفت ، در مسیر گردشگری، گردشگری 
هدف محور باید مورد نظر سیاستگذاری و برنامه ریزی قرار گیرد تا بر این 
ساخت  مورد  گردشگری  هدف  محوریت  با  متناسب  زیر ساخت ها  اساس 

قرار گیرد ؛ گردشگری درمانی و سالمت ، گردشگری ورزشی ، گردشگری 
به  که  توجهاتی هستند  از  یک  هر  و ...  سیاحتی  گردشگری  اکوتوریسم ، 
جهت جلب مسافر و گردشگران دریایی در مناطق هدف محور ، می بایست 
شرایط و تمهیدات الزم برای ایجاد زیر بناها و روبناهای آنها به صورت 

دقیق انجام  شده تا بتواند مورد استقبال گردشگران قرار گیرد . 
بدیهی است، ایجاد امکانات مناسب ، موجب استقبال گردشگران و متعاقبا 
ایجاد اشتغال پایدار در کوتاه مدت ، درآمد زایی بر مبنای بهبود نسبی کسب 
گردشگران  از  ارزی  درآمدهای  ایجاد  برای حضور ،  بیشتر  تردد  و  کار  و 
خارجی ، امکان سرمایه گذاری بیشتر توسط سرمایه گذاران و متعاقبا تسریع 
و تسهیل در بازگشت سرمایه و کاهش هزینه ها و سایر عوامل مورد توجه 

در توجیهات اقتصادی و فنی خواهد گردید .
2( توجه به برندینگ و مارکتینگ گردشگری در راستای ایجاد بستر مناسب و 
زیرساخت ها ، بدین معنی است که : در صنعت گردشگری چنانچه تمامی فعالیت ها 
و خدمات مورد توجه در گردشگری در راستای قانون مورد نظر قرار گیرد این 
موضوع منجر به حضور بیشتر گردشگران در منطقه شده که مبیین تاثیر گذاری این 
زیر ساخت های خدماتی در بازاریابی گردشگری بوده است . همچنین ایجاد نمادها و 
قابلیت های تفریحی ، گردشگری قابل توجه و منحصر به فرد در منطقه که به عنوان 
یک فعالیت تفریحی خاص می تواند در برندینگ منطقه گردشگری تاثیر گذار باشد . 
بدیهی است در این راستا افزایش گردشگران منطقه ای منتج به افزایش گردشگران 

دریایی در مناطق دریایی هدف خواهد شد .
3( ایجاد امنیت عمومی و امنیت سرمایه گذاری و قوانین پایدار در حوزه 
الزامات  به  قالب توجه  امنیت عمومی در  ایجاد  البته  صنعت گردشگری . 
اقتصادی  امنیت  فرهنگی ،  ازجمله گسترش  عمومی و فراگیر در جامعه 
امنیت  این  ایجاد و تعمیم  و اجتماعی مورد توجه و نظر خواهد بود ؛ که 
افزایش گردشگر در مناطق هدف خواهد شد . همچنین در بستر  موجب 
برای سرمایه گذاران  امنیت سرمایه گذاری  ایجاد  قابلیت  امنیت ،  به  توجه 
حوزه گردشگری مورد تامل خواهد بود . توجه به الزامات امنیت اقتصادی 
که یک مبحث عمومی و فراگیر است و نیز تثبیت و پایداری قوانین مرتبط 
با حوزه گردشگری ، می تواند موجب به گسترش فعالیت ها و سرمایه گذاری 
در ایجاد زیر ساخت ها متناسب با استانداردهای بین المللی و البته در قالب 

قانون مداری و توجه به الزامات اساسی شود .
4( ایجاد الزامات ایمنی و بهداشتی و استانداردهای بین المللی گردشگری عمومی و 
گردشگری دریایی و توجه به الزامات بازرسی های فنی و قوانین بین المللی دریایی 
که بتواند سفر ایمن دریایی مطلوب را فراهم سازد؛ در ایجاد و افزایش مسافران 
دریایی و گردشگران مناطق هدف مورد توجه اساسی می باشد. همچنین ساماندهی و 
سازماندهی اسکله ها و بنادر پهلوگیری شناورها و نیز شناورهای گردشگری براساس 
و تحت پوشش استانداردها و مدیریت واحد ، می تواند موجب تضمین و ایمنی بیشتر 

سفرهای دریایی برای مسافران شود .
به کشورهای هدف  توجه  بر  گردشگری عالوه  بازاریابی  راستای  در   )5
یکسان  و  مشترک  عالقه مندی های  و  توجهات  قالب  در  گردشگری  در 
و مطلوب طرفین و تهیه الزامات و زیرساخت های مطلوب و مورد توافق 
فی مابین ، می بایست مناسبات با کشورهای هدف به صورت توافق نامه و 
قراردادهای مدت دار و مشخص و معین با مشارکت یکدیگر و با حضور 
سرمایه گذاری این کشورهای هدف مورد اقدام مشترک قرار گیرد . بدیهی 
تعمیم   و  تبادالت  به  منتج  قانونمند  سرمایه گذاری های  نوع  این  است 
متعاقبا  که  می شود  گردشگری  صنعت  در  مدت دار  و  مطلوب  اقتصادی 

موجب درآمد زایی مطلوب برای سرمایه گذاران و نیز ارز آوری خواهد شد  .
هزینه ها ،  کاهش  گردشگری ،  بازاریابی  الزامات  به  توجه  موضوع  در   )6
تثبیت قیمت های اماکن مورد نظر گردشگران ، کیفیت مناسب خدمات و 
بهبود رفاه و افزایش بهره وری خدمات نیز به عنوان عوامل اصلی در ایجاد 

بستر و زیر ساخت ها مورد توجه می باشد .
سخت افزازی  و  نرم افزاری  زیر ساخت های  ایجاد  و  الزامات  به  توجه   )7
در زمینه فن آوری اطالعات و نت ورک مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ 
گردشگری  توسعه   و  بهره برداری  ایجاد ،  بستر  در  گردشگری  زمینه  در 
هوشمند می تواند با توجه به ضرورت فراگیر جهانی در عرصه گردشگری ، 

مورد توجه در جذب گردشگران قرار گیرد .
و  بالقوه  ظرفیت های  بر  تمرکز  با  گردشگری  منطقه ای  هاب  ایجاد   )8
نوع  بر  مبتنی  هدف  کشورهای  گردشگران  جلب  راستای  در  بالفعل 
تعامالت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و توجه به الزامات مورد 
قبول طرفین ، می تواند موجب به گسترش گردشگر در حوزه های مختلف 

و مورد انتظار و تولید درآمد و اشتغال پایدار گردد .
بدیهی است، توجه به الزامات نسبی فوق در جهت ایجاد زیر ساخت ها و شرایط 
مطلوب که بر اساس یک سند راهبردی و جامع محقق می شود ؛ موجب جذب 
توریست و گسترش صنعت توریسم و همچنین افزایش درآمد مطلوب ، مناسب 
و متناسب برای سرمایه گذاران این حوزه شده که موجب بازگشت سرمایه در زمان 
پیش بینی شده اقتصادی بر اساس و در بستر راهبردهای صحیح مدیریت گردشگری 
خواهد شد . لذا تدوین این برنامه جامع الشرایط می بایست با هماهنگی ارگان های 

مرتبط و ذی نفع و بر اساس دستورالعمل مشخص انجام پذیر گردد .
به  پهل  و  ذاکری ، الفت  بندر  شهید  سه  قشم ،  آزاد  منطقه  درخصوص 
عنوان سه بندر فعال در حوزه گردشگری دریایی و جابه جایی مسافر ، با 
توجه به تعاریف اولیه فوق نیز مورد نظر در ایجاد زیر ساخت ها به عنوان 

پیشانی ورودی به منطقه آزاد قشم خواهد بود .
دستیابی به ضرورت ایجاد و گسترش سفرهای تفریحی داخلی و بین المللی بر اساس 
تهیه ، تدوین و حصول به جذابیت سفرهای تفریحی دریایی داخلی و گردشگری 
خارجی از برنامه های قابل توجه در سازمان منطقه آزاد قشم می باشد ؛ که دسترسی 
به آن در قالب سند راهبردی گردشگری جامع دریایی و با توجه به ایجاد الزاماتی که 

در باال به آن اشاره شده است ؛ قابل برنامه ریزی و اجراء خواهد بود .
بهمن  بندر  بین المللی  مسافری  بین المللی  پایانه  و  مجهز  ترمینال  وجود 
خلیج  حاشیه  کشورهای  به  بین المللی  سفرهای  برای  آن  امکانات  که 
برنامه ریزی  با  می تواند  است ؛  بوده  فعال  نیز  قبال  و  بوده  فراهم  فارس 
مورد بهره برداری مجدد در حوزه گردشگری و جذب توریست بین المللی و 

گردشگری دریایی داخلی قرار گیرد .
حضور سرمایه گذاران مرتبط بخش خصوصی داخلی و خارجی و انعقاد و تبادل 
همکاری بین طرفین از مواردی بوده است که با توجه به اهداف و سیاست های 
راهبردی سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه صنعت گردشگری دریایی و اقتصاد 

دریا محور موردنظر بوده و بر اساس یک طرح جامع اجرایی خواهد گردید  .
مربع،  1500کیلومتر  آبی  گستره  داشتن  اختیار  در  با  قشم  آزاد  منطقه 
برای  را  مطلوبی  شرایط  فارس  خلیج  منطقه  جزیره  بزرگترین  عنوان  به 
تاثیر گذاری برنامه محور ، هدفمند و باقابلیت در جهت ایجاد درآمد پایدار در 
اقتصاد دریامحور داشته است که قطعا در میان مدت و با ایجاد ساختارهای 
مطلوب که از الزامات گردشگری بوده است، موجب این امکان و فرصت 

در گسترش صنعت گردشگری در کشور خواهد شد .

گسترش گردشگری دریایی در منطقه آزاد قشم با رویکرد اقتصاد دریا محورگسترش گردشگری دریایی در منطقه آزاد قشم با رویکرد اقتصاد دریا محور

گزارش:
علیگلامینی

مدیرکلحملونقلدریایی
سازمانمنطقهآزادقشم



توسعه اقتصادي نيازمند سرمايه گذاري در بخش ها و فعاليت هاي 
طرح هاي  در  سرمايه گذاري  بدون  است .  اقتصادي  مختلف 
زيربنايي و روبنايي نمي توان انتظار گسترش اشتغال، توليد و رفاه 
از کشورهاي جهان تمايل شديدي  را داشت. بسياري  اقتصادي 
به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا کرده اند؛ بدين منظور يکي از 
راه هاي مفيد و مناسب، ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي است .

امروزه اين اعتقاد وجود دارد که مناطق آزاد مي توانند تکنولوژي 
و مديريت سرمايه را به کشور وارد کنند، عوامل توليد داخلي را 
با علم و دانش فني نوين تلفيق کرده و کشور را در مسير توسعه 
اينکه سرمايه  به  توجه  با  دهند.  قرار  اقتصاد جهاني  با  و همسو 
موتور رشد و توسعه اقتصادي يک کشور است، بنابراين مناطق 
به  ورود  براي  وسيله اي  که  گرفته اند  شکل  اعتقاد  اين  بر  آزاد 
بازارهاي جهاني و بهره گيري از برتري هاي نسبي اقتصاد داخلي 
در بازرگاني بين المللي بوده و بايد به عنوان تسريع کننده ارتباط 

اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني به کار روند. 
دارند  متنوع سعي  معافيت هاي  و  مشوق ها  ايجاد  با  مناطق  اين 
که سرمايه گذاري های داخلی و خارجی را جذب و آن را در توليد 
کاالهاي صادراتي مورد استفاده قرار دهند. سپس با صادرات اين 
کاالها، کشور را از آثار و مزاياي مثبت صادرات و تجارت نظير 
ايجاد اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه منطقه اي برخوردار نمايند. 
به  مناطق  اين  از  که  و طرز فکري سبب مي شود  منطق  چنين 

عنوان ابزاري براي توجيه رفع موانع ضد توسعه اي ياد گردد.
منطقه آزاد قلمرو معيني از سرزمين اصلي است که در آن تجارت 
آزاد با ساير نقاط جهان با قوانين خاص و متفاوت از سرزمين اصلي 
مجاز شناخته شده است. شکل گيري مناطق آزاد تجاري- صنعتي در 
بسياري از کشورهاي جهان و ازجمله در ايران با هدف فراهم آوردن 
بسترهاي الزم براي ارتقاي درجه پيونديابي با بازارهاي جهاني و 
افزايش ميزان صادرات کاالها و خدمات از طريق حذف يا کاهش 
محدوديت هاي متعارف موجود در سرزمين اصلي و ايجاد مزيت نسبي 
براي فعاليت اقتصادي در آن مناطق بوده است که به طور معمول 
با تجهيز سرمايه هاي خارجي و بهره گيري از مديريت و دانش فني 
سطح باال به تسريع رشد و توسعه اقتصادي آن مناطق انجاميده است. 
بدين معنا، ايجاد مناطق آزاد در هر کشور را نه به صورت اقدامي مجزا 
از اقتصاد ملي، بلکه بايد به منزله ابزاري براي توسعه صنعتي و بخشي 

از راهبردهاي کالن براي توسعه اقتصادي- اجتماعي تلقي کرد  .
امروزه کشورهای متفاوتی اعم از توسعه يافته و يا درحال توسعه 
با توجه به ويژگی های مناطق آزاد برای دستيابی به هدف هايی 
نظير: توسعه اقتصاد ملی، جذب سرمايه های خارجی، استفاده از 
برتری های نسبی، ايجاد فرصت  های شغلی، تربيت نيروی انسانی، 
افزايش درآمدهای ناشی از فعاليت های خدماتی، افزايش کارايی 
توسعه  جهانی،  اقتصاد  با  تجربی  و  عينی  آشنايی  ملی،  اقتصاد 
توسعه،  قطب های  به  عقب مانده  بخش های  تبديل  و  منطقه ای 

اقدام به ايجاد مناطق آزاد نموده اند.
يکی از بهترين راه های جذب سرمايه گذاری خارجی، ايجاد مناطق 
آزاد در کشورهای درحال توسعه است. مناطق آزاد يکی از بهترين 
راه های بهبود شرايط جهت تجارت آزاد در يک منطقه محصور از 
کشور است؛ چراکه اين شرايط به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در 
کشور ممکن نمی باشد. ايجاد مناطق آزاد، خصوصا در کشورهای 
درحال توسعه، باعث ايجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی که موجبات 

افزايش درآمد ملی و ارزآوری کشور را فراهم می سازد .
مناطق آزاد در ايران بر اساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه 
اقتصادي-اجتماعي جمهوري اسالمي ايران کم و بيش با داليلي 
شبيه آنچه براي ساير کشورها مطرح بود و با در نظر گرفتن اصل 
مهم در ايجاد مناطق آزاد، يعني جذب سرمايه خارجي و توسعه 
صادراتي به منظور دستيابي به اهدافي مانند تسريع در اجراي امور 
زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، ايجاد اشتغال، 
زمان،  آن  در  ايجاد شد.  توليد و صادرات کاالها  سرمايه گذاري، 
نخست  سال هاي  در  که  فراواني  محدوديت هاي  حذف  امکان 
به  بود،  شده  تحميل  ايران  اقتصاد  بر  جنگ،  دوران  و  انقالب 
آساني و يکباره وجود نداشت. بنابراين، براي رفع محدوديت هاي 
صادرات،  توسعه  و  خارجي  سرمايه گذاري  جذب  و  اقتصادي 

شکل گيري مناطق آزاد مورد توجه مسئوالن قرار گرفت  .

شکل گیری مناطق آزاد در ایران
با  که  برمی گردد  دهه 1340  به  ايران  در  آزاد  مناطق  ايجاد  فکر 
و  شد  فراهم  کيش  جزيره  در  جهانگردی  مراکز  اولين  تاسيس 
البته با هدف اصلي ايجاد  اين جزيره به عنوان يک بندر آزاد و 
امکانات گردشگري بين المللي در نظر گرفته شد و در همان زمان 

زيربناهايي نيز ساخته شد. 
اين جزيره تا سال 1357 نقش جهانگردی خود را حفظ کرد و اما 
در سال 1358 با تصويب ماده واحده ای از سوی شورای انقالب، 
حق  و  گمرکی  عوارض  و  حقوق  پرداخت  از  کيش  آزاد  منطقه 
انحصار و ثبت سفارش در مورد کاالهای وارد شده، معاف شد. به 

اين ترتيب نقش جهانگردی اين جزاير حذف گرديد. 
برنامه  قانون  تبصره 19  براساس تکليف مقرر در  انقالب  از  پس 
اول توسعه)1368-1372( مجوز تاسيس سه منطقه آزاد تجاري-
جنبه هاي  و  مختلف  ابعاد  هنگام  اين  در  شد.  صادر   صنعتي 
اين  از  که مي توان  انتظاراتي  و  اقتصاد  بر  آزاد  مناطق  تاثيرگذار 
به طور  و  داشت  کشور  اقتصادي  توسعه  و  رشد  روند  در  مناطق 
در سال  نشد.  تعيين  مناطق  اين  دقيق  برنامه  و  اهداف  خالصه 
پاياني اين برنامه، سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي کيش، قشم و 
چابهار تاسيس شدند و فعاليت هاي خود را در سطح بسيار ناچيزي 

آغاز نمودند. 
در سال 1371 با شکل گيري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد، تدوين 
» قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسالمي 
ايران« در دستورکار قرار گرفت که سرانجام در سال 1375 به تصويب 
نهايي رسيد. در قانون ياد شده براي اين مناطق، پس از تاسيس، 
اهدافي به اين شرح در نظر گرفته شد: »تسريع در انجام امور زيربنايي، 
عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش 
درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کاال، 
حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات کاالهاي 

صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي«.
و پس از آن سه منطقه آزاد ارس، اروند و انزلی به اين مناطق 
اضافه شدند . همچنين  هيات وزيران در جلسه مورخ 1389/10/5 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگي  قانون  ماده )4(  بند»ب«  استناد  به 
تجاري- صنعتي جمهوري اسالمي ايران )مصوب 1372( اساسنامه 
سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي ماکو را تصويب نمود و بدين 
ترتيب منطقه آزاد ماکو به اين مناطق اضافه گرديد و در نهايت 
فرودگاه بين المللی امام خمينی )ره( نيز به جمع اين مناطق اضافه 
شده و اکنون هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی فعال در کشور 

فعاليت دارند.
همچنين در ارديبهشت ماه سال 1400 ايجاد هفت منطقه آزاد تجاری-

 صنعتی جديد: مهران در استان ايالم، سيستان در استان سيستان و 
بلوچستان، بانه- مريوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، 
قصر شيرين در استان کرمانشاه، اردبيل در استان اردبيل و اينچه برون 

در استان گلستان به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد  .

اهداف مناطق آزاد
)شامل  تکنولوژی  انتقال  و  خارجی  سرمايه های  جلب   )1

سخت افزار و نرم افزار(
2( افزايش درآمدهای ارزی

3( افزايش اشتغال و ايجاد فرصت های شغلی
4( افزايش صادرات

5( ارتقای سطح دانش فنی و توسعه فرهنگ صنعتی- تجاری
6( انتقال مديريت، دانش و تجربيات مربوط به آن

7( ايجاد ارتباط و مراوده با ديگر ملل
8( ورود به عرصه تجارت جهانی

9( توسعه اقتصادی و صنعتی
10( بهره ور ساختن منابع طبيعی و امکانات بالفعل کشور

11( تقسيم ريسک سرمايه گذاری
12( کسب دانش و تجربه مديريت نوين
13( آموزش و تربيت نيروهای متخصص

14( ارتقای فرهنگ صنعتی و انضباط صنعتی

رسالت اصلی مناطق آزاد
مختلفی  طريق  از  که  است  ثروت  توليد  و  ارزی  درآمد  کسب 
برگزاری  بازرگانی،  خدمات  انبارداری،  ترانزيت،  توليد ،  همچون 
قابل  کاال  ورود  عوارض  همايش ها،  و  تخصصی  نمايشگاه های 
را  آزاد  منطقه  رسالت  نيز  بازگانی  حوزه  در  و  می باشد  حصول 

می توان به صورت زير نام برد:
الف( صادرات کاال و خدمات به بازارهای منطقه ای ، جهانی و محلی

ب( صادرات مجدد کاال
ج( ترانزيت کاال

د( تبديل شدن به منطقه تجاری
در  حرکت  منظور  به  و  اوليه  امکانات  و  زيرساخت ها  تکميل  با 
جهت رسالت عنوان شده برای چنين مناطقی، جذب سرمايه های 

خارجی و داخلی در اولويت قرار می گيرد .

عوامل كلیدي موفقیت مناطق آزاد تجاري-صنعتی
بي شک، موفقيت مناطق آزاد به شرايطي بستگي دارد که برخي از 
آنها عوامل بازدارنده و بعضي ديگر تسهيل کننده هستند. عوامل 

کليدي موفقيت در اين مناطق عبارتند از:
اقتصادی  و  سياسي  ثبات  اقتصادی :  و  سیاسي  ثبات   
مهم ترين عواملی هستند که موجب جذب سرمايه در کشور ميزبان 
مي شود. سرمايه گذاران خارجي به طور معمول از سرمايه گذاري در 
کشوري که ثبات سياسي  و اقتصادی ندارد و اين بي ثباتي پيوسته 

براي منافع آنها تهديدآميز است، اجتناب مي کنند.
به  ميزبان  دولت  تعهد  چه  هر  آزاد:  اقتصاد  به  تعهد   
سرمايه گذاري، تجارت آزاد و مانند اينها بيشتر باشد، مناطق آزاد 

جذابيت بيشتري براي سرمايه گذاران خارجي خواهند داشت.
 محل استراتژیك: منطقه آزاد بايد به بازارهاي بين المللي 

عمده نزديک باشد.
توليدکنندگان  ارزان:  كار  نیروي  بودن  دسترس  در   
خارجي به دنبال کاهش هزينه توليد هستند و از اين رو، نيروي 
کار ارزان از عواملي است که در جذب سرمايه گذاران به منطقه 

آزاد تجاري موثر مي باشد.
مناسب  زيرساخت هاي  وجود  مناسب:  زیرساخت هاي   
مانند سيستم هاي حمل و نقل، ارتباطات و اداري براي موفقيت 

مناطق آزاد يک ضرورت محسوب مي شود.
آنچه از ديدگاه راهبردي حائز اهميت است ميزان تاثيرگذاري مناطق 
آزاد به منزله ابزاري براي توسعه بلندمدت اين کشورها است. اين 
مطلب به گستردگي و عمق پيوند بين صنايع احداث شده در مناطق 
آزاد با صنايع سرزمين اصلي همچنين به اثربخشي آنها در انتقال 

تکنولوژي و ارتقاء مهارت ها در سطح ملي وابسته است .
ويژگي هاي  مي توان  جهان  در  موفق  آزاد  مناطق  تجربيات  از 

مناطق آزاد موفق جهان را شامل موارد زير بيان نمود:
 صراحت در سياست ها و مقررات پولي و مالي صادرات و واردات، 
چگونگي جلب سرمايه گذاران خارجي تضمين اين سرمايه ها و نحوه 

ادراه موسسات بانکي و اعتبار خارجي و مشترک.
ترخيص  زمينه  در  تشريفات  و  مقررات  کمترين  اعمال    

کاالهاي وارداتي و تعيين هزينه هاي مربوطه در مقياس رقابتي.
 برقراري نظام ارزي کارا و آزادي در ورود و خروج سرمايه.

 رسيدگي سريع به درخواست هاي سرمايه گذاري.
طبيعي  جغرافيايي  مؤقعيت  تعيين  و  صحيح  مکان يابي   
نيز  و  فراوان  و  ارزان  کار  نيروي  از  برخورداري  و  اقتصادي  و 

تاسيسات زيربنايي.
ارتباطي  و  مخابراتي  پيشرفته  شبکه هاي  به  دسترسي   

تاسيسات بندري اسکله ها و تاسيسات فرودگاهي و جاده اي.
 دسترسي به خدمات فني و مهندسي.

 برخورداري از ثبات سياسي و پايين بودن ريسک سرمايه گذاري.
 گرايش به خصوصي نمودن مديريت مناطق آزاد و گسترش 

حوزه هاي سرمايه گذاري خارجي به فعاليت ها.
 زيربناي گردشگري و خدماتي به موازات سرمايه گذاري صنعتي.

بازارهاي  به  لحاظ دسترسي  از  آزاد  منطقه  موقعيت مکاني   
اطراف از نظر هزينه هاي حمل و نقل.

 ميزان دسترسي به نيروي کار انساني ماهر و متخصص.

شرایط و عوامل موفقیت مناطق آزاد
اجتماعي،  اقتصادي،  متعدد  عوامل  آزاد  منطقه  يک  موفقيت  در 
مکاني  موقعيت  و  داخلي  مقررات  و  قوانين  فرهنگي،  سياسي، 

دخالت دارند که به چند عامل به طور اختصار اشاره مي شود:
ملي:  اقتصاد  استراتژي  با  آزاد  منطقه  هدف هاي  سازگاري   
هدف ها و راهبردهايي که براي ايجاد منطقه آزاد انتخاب مي شوند 
قرار  ملي  اقتصاد  راهبردهاي  و  هدف ها  راستاي  در  کامال  بايد 
گيرند. چنانچه آمادگي الزم جهت پذيرش فلسفه وجودي منطقه 
آزاد در برنامه هاي ملي وجود نداشته باشد، ايجاد اين مناطق به 

تنهايي گره گشاي مشکالت اقتصادي کشور نخواهد بود.
 صراحت هاي قانوني: قانون مناطق آزاد هر کشوري بايد به طرز 
مشخص و صريح، ويژگي هاي نقش منطقه آزاد در توسعه ملي و 
تبيين و  را  اختيارات آن  منطقه اي و همچنين اهداف و وظايف و 
روشن سازد و امتيازاتي را که براي تحقق اهداف تعيين شده و ايجاد 
انگيزه هاي تشويقي براي موسسات و شرکت هاي سرمايه گذار داخلي 
و خارجي در نظر گرفته است و شرايط ورود و خروج سرمايه و نيروي 
کار را به وضوح بيان کند. هرگونه ابهامي در اين زمينه ها تحقق 

اهداف از پيش تعيين شده را غيرممکن مي سازد.
 دسترسي به تسهيالت زيربنايي و خدمات همگاني: دسترسي 
به تسهيالت زيربنايي از مهم ترين عوامل است که سرمايه گذار را به 
سوي منطقه آزاد جلب مي کند. امکانات اوليه نظير آب، برق، سوخت، 
تلفن، اينترنت ، ارتباطات راه دور، تسهيالت حمل و نقل در خشکي و 
آب، بندرگاه و اسکله هاي مناسب، خطوط ارتباطي )راه ها و فرودگاه ها( 
ساختمان اداري و مسکوني در استانداردهاي پذيرفته شده ازجمله 

شرايط ضروري جهت موفقيت منطقه آزاد به شمار مي آيند.
عالوه بر تاسيسات فيزيکي مذکور ، ارائه خدمات به موقع بانکي و 
بيمه اي، کشتيراني و تجاري، تسهيالت مسافرت هوايي، خدمات 
به  مي توانند  تفريحي  امکانات  و  مناسب  بهداشتي  و  آموزشي 
گونه اي مثبت براي جلب سرمايه گذاران، بازرگانان و گردشگران 

به منطقه آزاد تاثيرگذار هستند.
 سازمان اجرايي مناسب: وجود نهادها و تشکيالت سازماني 
امور  پيشرفت  شرايط  مهم ترين  از  منسجم  و  منظم  عملکرد  با 

بشمار مي رود. بنابراين به کار گرفتن پرسنل آموزش ديده و آشنا 
به فرهنگ صنعتي- تجاري مدرن، وجود مديران کارآمد همراه با 
ضوابط و مقررات صريح و روشن جهت اتخاذ تصميمات سريع و 

روزمره، نهايت اهميت و اعتبار را دارد.
اقتصادي  سياست هاي  اقتصادي:  سیاست هاي  ثبات    
نيز  و تصميماتي که جهت جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و 
جهانگردان و گردشکران به منطقه آزاد اتخاذ و رسما اعالم مي شود، 
بايد پايدار و درازمدت باشد. تغييرات پي در پي در سياست ها موجب 
سلب اطمينان فعاالن تجاري و سرمايه گذاران از اين مناطق شده و 

هدف هاي موردنظر را با شکست مواجه مي سازد.
تخصص  امروزه  فرهنگ صنعتي:  و  تکنولوژي  انتقال   
توليدي بيش از ابزار، در مغزها جمع شده است و تقاضا براي نيروي 
انساني متخصص، همراه با ضرورت عرضه خدمات با کيفيت باال در 
منطقه آزاد  -که سرعت، دقت، سهولت، اطمينان و کارآيي از اجزاي 
تفکيک ناپذير آن بشمار مي رود- به اين گونه مغزها، تخصص ها و 
آموزش ها نياز دارد. متقابال منطقه آزاد با نيروهاي متخصصي که 

تربيت مي کند، به نياز اقتصاد ملي پاسخ مي دهد.
بين  اختالفات نظر  بروز  مردم:  و  مجریان  هماهنگي   
مردم و مقامات دولتي يا مسئولين منطقه آزاد و وجود ناهماهنگي 
يا  توقف  موجب  وظايف جاري،  انجام  در  اجرايي  بين مسئوالن 

کندي کارها مي شود.
حمايت  و  پشتيباني  تقويت ،  دولت:  پیگیرانه  حمایت   
مادي و معنوي از مناطق آزاد، به گونه اي پيوسته از سوي دولت 
و مسئوالن اجرايي و کمک به پيشبرد اهداف اعالم شده، نقشي 

مهم در توسعه فعاليت هاي مناطق آزاد دارد.
 تامین فضاي باز كار و زندگي اجتماعي: منطقه آزاد 
مکاني براي توسعه فعاليت هاي گوناگون اقتصادي در انطباق با 
شرايط مناسب طبيعي، اقليمي و اجتماعي از طريق پيوند نيروهاي 

داخل يا بازارهاي بين المللي است.
ويژه  به  بيگانه ،  اتباع  با  رفتار  و  برخورد  چگونگي  صورت  اين  در 
يا  و  هستند  مناطق  اين  در  فعاليت  به  مايل  که  سرمايه گذاراني 
جهانگرداني که براي خريد يا تفريح به مناطق آزاد مي آيند، مي تواند 
در  بين المللي  همکاري هاي  جهت  در  بازدارنده  يا  مناسب  الگوي 
مجموع کشور تلقي شود. آزادي فعاليت در اين مناطق در سطح قابل 
پذيرش و مطابق بر باورها و فرهنگ حاکم بر مناطق آزاد براي اتباع 

بيگانه، ويژگي اصلي اين گونه مناطق به شمار مي رود.
برنامه هاي  از  ناشي  ايجاد محدوديت  يا  بنابراين هرگونه دخالت 
که  منطقه  از  خارج  عوامل  تصميم گيري هاي  و  دولت  اقتصادي 
بگذارد،  منفي  تاثير  خارجي  اتباع  آزاد  فعاليت هاي  وضعيت  بر 
سبب ترديد و احتياط سرمايه گذاران و گردشگران شده و اساس 
طرح ريزي هاي منطقه آزاد را به زيرسوال مي برد. نکته مهم آن 
زندگي  شيوه  که  شده  ياد  فضاي  تامين  براي  شرايط  اگر  که 
اتباع خارجي را نيز شامل مي شود، فراهم نباشد، انتظار گسترش 

فعاليت هاي صنعتي-تجاري در منطقه آزاد معقول نخواهد بود.
از شرايط فرهنگي الزم براي موفقيت مناطق آزاد، در حوزه وفاق 
فرهنگي متبلور مي شود. وجود سيستم خردي چون يک منطقه آزاد 
بايد مورد توافق اجتماعي مردم سرزمين اصلي، چه نخبگان و چه 
توده آنها باشد . براي رسيدن به چنين توافقي چندين شرط الزم است.

بيش از هر چيز، بايد نزد نخبگان درباره لزوم ايجاد چنين مقاطعي 
تشريح  راه  از  توافق  اين  به  رسيدن  باشد.  داشته   وجود  توافق 
تدوين  با  همچنين  و  منطقه اي  چنين  مکانيسم هاي  و  کارکرد 
دقيق اهداف آن ميسر است و زماني که به يک تدوين قانوني 

دست بيابيم، قاعدتا بايد به چنين توافقي نيز رسيده باشيم.
مناطقي  چنين  لزوم  مسئله  آنکه  از  پيش  مردم،  توده  حوزه  در 
مطرح باشد، چگونگي کارکرد و مکانيسم دروني آنها و همچنين 
درک  بايد  خرد  سيستم  و  سيستم کالن  ميان  تفکيک  ضرورت 
شود. در اين مرحله عنصر فرهنگي و به ويژه تحقيق اجتماعي، 
مي تواند نقشي مثبت و بسيار فعال ايفا کند و از طريق ارائه يک 
الگوي فرهنگي ويژه، بي آنکه اين الگو لزوما در تضاد با الگوي 
اجتماعي  توافق  ايجاد  در  بگيرد،  قرار  کالن  سيستم  فرهنگي 

نسبت به دروني مناطق آزاد موثر بيافتد.

نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادي كشور
در تقسيم بندي هاي بين المللي به طور کلي کشورها به دو دسته تقسيم 
مي شوند: يک دسته کشورهايي که توسعه يافته اند و دسته دوم کشورهاي 
درحال توسعه با درجات مختلفي از توسعه نيافتگي. تفاوت اساسي دو 
گروه ياد شده اين است که کشورهاي توسعه يافته، کشورهايي هستند 
که انقالب صنعتي را با موفقيت پشت سر گذاشته اند و به تبع چنين تحولي 
ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آنان نيز متحول شده 
است. اما کشورهاي درحال توسعه به علل و عوامل مختلف تاريخي و 
مشکالت جاري نتوانسته اند تحوالت صنعيتي به اصطالح »انقالب 

صنعتي« را با موفقيت پشت سر بگذارند.
جمهوري اسالمي ايران نيز يکي از کشورهاي درحال توسعه است، 
چه به رغم برخورداري از منابع عظيم انساني و اقتصادي، خصوصيات 
همچنين  و  نفتي  و  معدني  عظيم  منابع  و  هوايي   و  آب  متنوع 
جاذبه هاي توريستي بي همتا و آثار باستاني بي رقيب نتوانسته است 

مراحل دستيابي به توسعه مورد دلخواه و مطلوب دست يابد.
از آنجا که يکي از راه هاي بسط تجارت خارجي، به کارگيري ابزار 
منطقه آزاد است، بسياري از اقتصاددانان، استفاده از اين ابزار را مفيد 
عاملي  مي تواند  ابزار  اين  به کارگيري  آنکه  به ويژه  مي کنند،  تلقي 
جهت جلوگيري از شوک هاي ناشي از مراحل انتقالي اقتصاد باشد 
جهاني  اقتصاد  تحوالت  با  زيادي  حد  تا  را  داخلي  سياست هاي  و 

هماهنگ ساخته و کارآيي اقتصادي را افزايش دهد.
مناطق آزاد از طرق زير مي توانند به توسعه اقتصاد ملي ياري رسانند:

نیاز  مورد  قطعات  و  اولیه  مواد  سریع  تامین   
تامين  در  عمل  سرعت  و  سهولت  داخلي:  كارخانه هاي 
سفارش هاي داخلي مي تواند سبب صرفه جويي در هزينه توليد و 
در نتيجه کاهش قيمت تمام شده کاالهاي ساخت داخل و افزايش 

امکان صادرات آن به خارج گردد.
 كاستن از میزان بیکاري در اقتصاد ملي: فعاليت ها 
انبارداري،  همچون  آزاد  منطقه  يک  در  شده  انجام  خدمات  و 
و  توليد  بيمه ،  بانکداري،  کاال،  توزيع  و  نقل  و  بسته بندي ، حمل 
مونتاژ کاال و انواع داد و ستدها و خدمات جانبي، مولد درآمدهايي 
ازجمله  و  ميزبان  کشور  به  آن  از  بخشي  نهايت  در  که  هستند 

نواحي مجاور منطقه آزاد انتقال مي يابد.
 ارتقاء كیفیت تولیدات داخلي به منظور صادرات: 
قيمت تمام شده کاالهاي صنعتي و کيفيت و بسته بندي کاالها از 
روي نمونه هاي مرغوب و رايج در منطقه آزاد مي تواند الگوبرداري 

شده و جهت صدور توليدات داخلي مورد استفاده قرار گيرد.
 تاثیر جریان توسعه در مناطق محروم مجاور مناطق 
آزاد: توسعه اقتصادي در بلند مدت، همچون ظروف مرتبط سبب 
آزاد  منطقه  اطراف  شهرهاي  در  به ويژه  جديد  فعاليت هاي  ايجاد 
مي شود. ايجاد اشتغال و درآمدهاي جديد با اثر تکاثري خود مي تواند 
اقتصاد راکد مناطق محروم تر را به تکاپوي تازه سوق دهد و سطح 
فعاليت هاي اقتصادي اين مناطق را باال ببرد. در نتيجه اقتصاد ملي و 
منطقه اي چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم از ايجاد منطقه آزاد 
و گسترش فعاليت هاي صنعتي-تجاري در آن منتفع مي گردد و به 

سطوح باالتري از توليدات و مبادالت خارجي گام مي گذارد.
توریسم  صنعت  رشد  براي  الزم  امکانات  ایجاد   
و جذب گردشگران داخلي و خارجي: اکثر مسافرت های 
داخلی به مناطق آزاد با مقاصد تجاري و به خاطر ارزان بودن کاال 
نسبت به پايتخت و ساير شهرهاي ايران انجام مي گيرد، ولي قطعا 
گردشگران خارجي به دليل ارزاني اجناس به اين مناطق مسافرت 
را  مناطق  توريستي  جاذبه اي  استعداد  بايد  بلکه  کرد،  نخواهند 
متناسب با خواسته  ها و ساليق گردشگران خارجي شکل داد )البته 
در چارچوب ارزش هاي حاکم بر نظام مقدس جمهوري اسالمي 
توريست هاي خارجي  را در  مناطق  به  انگيزه مسافرت  تا  ايران( 
بيشتر کرد و از اين راه به درآمدهاي ارزي )مشروع( دست يافت.

عالوه بر موارد ياد شده، سوابق کشورهاي ديگر نشان داده است 
که آنها مناطق آزاد را همچون آزمايشگاهي جهت کسب تجربه 
توليد و بازرگاني بر مبناي اصول و ضوابط اقتصاد آزاد تلقي کرده 

و سياست هاي خود را در جهت آن اصالح و تعديل کرده اند.

بررسي وضعیت موجود مناطق آزاد
تجزيه و تحليل وضعيت موجود مشخص مي کند که مناطق آزاد با 
وجود داشتن زمينه ها و توان بالقوه براي رسيدن به توسعه و پيشرفت ، 
دچار کمبودهاي زيرساختي بوده و از ساختار مناسبي در شکل اداره 
خود بهره نمي برند؛ در همين حال سعي و تالش مستمر انجام گرفته 

در مناطق نيز در زمينه هاي مختلف ، به ثمر نشسته است . 
اين تجزيه و تحليل نشان مي دهد که موازي با رفع کمبودها و آماده 
شدن نسبي زيرساخت ها و نيز با اصالح روش  ها و اصرار بر عمل 
قانونمند ، ميزان سرمايه گذاري داخلي و خارجي به صورت تصاعدي 
افزايش مي يابد و کوشش و تالش براي تنوع بخشيدن به منابع 
بالقوه و بسط فعاليت در جذب  بالفعل کردن توان هاي  درآمدي و 

سرمايه ، امکان توفيق و غلبه بر مشکل ها را فراهم مي سازد  .
در بخش عوامل تعيين کننده و دروني تاثيرگذار بر روند حرکت و توسعه 

مناطق، عمده ترين نقاط ضعف مناطق آزاد و ويژه را مي توان شامل:
 نبود سازوکار مستحکم و کارآمد ميان نظام اجرايي و مناطق ، 
سامان نيافتگي زيربناهاي اصلي و پسکرانه ها ، نبود تقسيم وظايف 
با  مقايسه  در  مناطق  نسبي  مزيت هاي  کاهش  ملي،  سطح  در 
افزايش تسهيالت و معافيت هاي قانوني در شهرک هاي صنعتي و 
سرزمين اصلي ، پايبند نبودن به قوانين موجود در مناطق و ناديده 
در  ويژه  و  آزاد  مناطق  نقش  گرفتن  نظر  در  اولويت ها ،  گرفتن 

تعميق اقتصاد و امنيت ملي دانست.
وجود  شامل:  هم  مناطق  قوت  نقاط  عمده ترين  همچنين    
جايگاه قانوني، موقعيت بسيار مطلوب جغرافيايي، وسعت خاک، 
و  پذيرش  اوليه،  مواد  تنوع  و  گاز  و  نفت  معدنی ،  منابع  وجود 
استقبال مردم و جمعيت بومي، قابليت هاي متنوع زيست محيطي 
و از همه مهم تر وجود نيروي انساني توانا در داخل کشور دانست.
شامل:  ملي  سطح  در  آزاد  مناطق  فرصت هاي  عمده ترين   
امکان بهره گيري  از ويژگي جغرافياي اقتصادي ايران نسبت به ساير 
کشورهاي منطقه، مزيت و برتري نسبي ترانزيت و صادرات مجدد و 
کاهش هزينه سرمايه گذاران، بهره گيري از شرايط بين  المللي منطقه 
و حوزه نفوذ جغرافيايي فرهنگي ايران بوده و عمده ترين تهديدها نيز 
ضعف ساختاري در جذب سرمايه خارجي ، وجود رقبا ، قاچاق کاال و 
از دست رفتن فرصت هاي اقتصادي است ، که در مجموع عوامل 

تاثيرگذار بيروني بر مناطق را شکل مي دهد  .

وضعیت مطلوب
اهداف قانوني در نظر گرفته شده براي مناطق آزاد و ويژه بسيار کالن 
و عمده است، به شکلي که رسيدن به آنها توانايي بسياري نياز دارد 
و از طرفي برخي از مواد قانون چگونگي اداره مناطق کشور داراي 
ابهام هايي است که بازنگري و اصالح اين قانون در جهت تحقق 
اهداف و برنامه هاي مناطق يک ضرورت محوري محسوب مي شود.

همچنين اين مناطق اگر بخواهند بدون هماهنگي و همکاري ميان خود و 
برنامه ريزي همه جانبه معطوف به منافع ملي ، عمل کنند، بي شک هزينه هاي 
بسياري را بر اقتصاد ملي تحميل خواهند کرد؛ اين مناطق بايد به مثابه 
اعضاي کالبد واحد براي افزايش منافع مالي در زمينه  هاي تعيين شده 
ماموريت ها و رسالت  هاي متفاوتي داشته باشند؛ ضمن اينکه در بسياري 
از موارد زمينه هاي فعاليت آنها مشترک است . به عبارتي هر کدام از آنها 
بايد با تکيه بر خصوصيات ژئواکونوميک، با فعاليت گسترده در زمينه آباداني 

و عمران و توسعه پايدار به فعاليت خاصي گرايش و تاکيد داشته باشند  .
عمده ترين ماموريت هاي ملي پيشنهادي براي مناطق شامل سه 

وظيفه اصلي زير است  :
الف( مناطق آزاد و ويژه با برخورداري از تسهيالت قانوني و ارتباطي ، 
مي توانند نقش ويژه اي در زمينه دسترسي به فن آوري و تسهيل انتقال 

تکنولوژي به کشور، دسترسي به سرمايه و بازارهاي بين المللي و ايجاد 
مناسبات آزاد با اقتصاد جهاني ايفا کنند.

ب( مناطق آزاد و ويژه در توسعه و پردازش صادرات به بازارهاي 
در  مستقر  صنايع  محصوالت  صدور  راه  از  جهاني  و  منطقه اي 
نهايت  در  و  صادرات محور  صنعتي  قطب  هاي  ايجاد  مناطق ، 
ممتاز  موقعيت  به  توجه  با  مجدد  صادرات  براي  برنامه ريزي 

جغرافيايي ايران در منطقه مي توانند ايفاي نقش کنند.
ج( مناطق آزاد و ويژه با توجه به مزاياي قانوني و شرايط خاص 
خود در صورت برنامه  ريزي درست و اصولي و کسب حمايت  هاي 
قانوني مي توانند روند جذب سرمايه گذاري خارجي را تسريع کنند.
اين ماموريت  ها با هدف انجام سه رسالت عمده انجام مي پذيرد: 

از  استفاده  راه  از  ملي  اقتصاد  در  شايسته  نقش  ايفاي  نخست ( 
نقل  و  و حمل  ترانزيت  تجارت،  توسعه  در  ويژه کشور  موقعيت 
کاال، تغيير کانون صادرات دوباره کاال از کشورهاي مجاور و در 

نهايت تبديل کشور به مرکزيت اصلي تجارت منطقه اي.
دوم ( بهبود رفاه اجتماعي فراگير از راه ايجاد زيرساخت ها و امکانات 
پيشرفته مناسب و در همين حال هماهنگ با فرهنگ ديني و ملي، 
براي تحقق زيست انساني بر اساس استانداردهاي پيشرفته و توسعه 
يافته و تبديل آن به مبناي گسترش و آباداني در سطح کشور و بهبود 
شاخص هاي درماني ، بهداشتي ، ورزشي ، هنري و فرهنگي و باال بردن 
ميزان استفاده عمومي  از اين شاخص ها و در نهايت ايفاي نقش فعال 
در تربيت علمي  و فني نيروي انساني کشور و گسترش آموزش و 

تحقيقات و افزايش روابط علمي در سطح بين المللي.
جمهوري  نظام  ملي  امنيت  ارتقاي  در  مناطق  نقش  ايفاي  سوم( 
اسالمي ايران؛ اين نقش آفريني متاسفانه تاکنون کمتر مورد توجه 
قرار گرفته است؛ با توجه به وضعيت مناطق آزاد و ويژه مي توان در 
چارچوب افزايش امنيت ملي از راه توسعه و تمرکز و تحرک نيروي 
انساني و ايجاد اشتغال دائم و جذب نيروي انساني از سراسر کشور و 
ترکيب و تعامل جمعيت هاي قومي و ديني و تقويت همبستگي ملي 
و همچنين توسعه فعاليت ها در خط ساحلي جنوب و محور شرق، اين 
امکان را فراهم ساخت که زمينه براي محو قاچاق و انتقال مرکز 

تجارت منطقه اي به شمال فراهم آيد.

سخن پایانی
در سال های گذشته، اقتصاد کشور با مسائل و مشکالت اساسی دست 
به گريبان بوده و به لبه بحران نزديک می شود. اما به نظر نمی رسد که 
اوضاع به اين بدی باشد و نتوان از بحران و بهم پاشيدگی جلوگيری 
کرد. در واقع، دو مسئله اساسی کنونی در اقتصاد ايران، يکی بروز 

»رکود- تورمی« و ديگری تحريم ها است. 
به نظر می رسد که حل مسئله تحريم و برداشتن موانع تجاری، مبادالت 
بتواند وضعيت رکود- تورمی را مهار کرده و  بانکی و سرمايه گذاری، 
تحت درمان قرار دهد. سياست های دولت جديد در زمينه انضباط مالی، 
استقالل هرچه بيشتر بانک مرکزی در اعمال سياست های پولی، کنترل 
حجم پول و محدود کردن نظام بانکی به فعاليت در چارچوب متعارف و 
جلوگيری از فعاليت های سوداگرانه و... به ادامه کاهش نرخ تورم انجاميده 
و اقدامات ديگری نظير کاهش سطح ذخيره قانونی بانک ها نزد بانک 
مرکزی و از اين دست اقدامات، می تواند منابع مالی الزم برای افزايش 
حجم اعتبارات بانک ها در زمينه تقويت اعطای تسهيالت بانکی در رابطه 
با اجرای طرح های سرمايه گذاری جديد و طرح های توسعه ای و رفع 
مشکل واحدهای توليدی را از حيث سرمايه در گردش مورد نياز به ميزان 
زيادی برطرف نمايد. منتهی، بايد در نظر داشت که اقدامات مربوط به رفع 
تحريم ها تدريجی بوده و حتی در شرايط رفع کامل تحريم ها نيز ساماندهی 

اقتصاد کشور کاری زمان بر است که در کوتاه مدت انجام پذير نيست  .
در مجموعه اقدامات و سياست هاي مربوط به راهبردهاي صادرات گرا و 
تقويت مناطق آزاد، به عنوان راهکاري براي تغيير جهت کلي اقتصاد از 
درونگرايي به برونگرايي و تجارت آزاد مورد استفاده اغلب کشورهاي رو به 
توسعه قرار گرفته است. بدين ترتيب هدف ها، خط مشي ها و سياست هايي 
که براي مناطق آزاد انتخاب مي شود بايد در مسير و در جهت هدف ها و 
راهبردهاي اقتصاد ملي باشد. يک منطقه آزاد هنگامي مي تواند شرايط 
الزم را براي آزادي توليد و مبادالت تجاري احراز و تامين کند که به جذب 
تخصص هاي فني و مديريتي و نيز سرمايه هاي مورد نياز در جريان صنعتي 
شدن کشور مبادرت ورزد و عاملي براي تحرک بخشيدن به اقتصاد ملي و 
حرکت سرمايه و ارتقاي نيروي کار، مديريت و توانمندي هاي صنعتي شود 

که حداقل شرايط زير فراهم شده باشد:
1( سياست اقتصادي دولت فضايي را ايجاد کند که مغاير با انگيزه 

بخش خصوصي نباشد.
2( تعادل و ثبات اقتصادي در سطح کالن حفظ شود.

3( در منطقه آزاد امکانات همگاني و زيربنايي در حد پاسخگويي 
به نيازمندي ها فراهم شود.

4( مديريت اجرايي مناطق آزاد از توان اداري، فني، آگاهي الزم 
براي پيگيري سياست هاي دورانديشانه برخوردار باشند و بتوانند 
و  سرمايه هاي خصوصي  به جذب  بازاريابي  مناسب  ابزارهاي  با 

خارجي در اين مناطق بپردازند.
5( حمايت مداوم دولت از اهداف مناطق آزاد و استقرار تسهيالت 

الزم براي حضور اين مناطق در بازارهاي جهاني صورت گيرد  .
از ميان شمار بسيار مناطق آزاد و پردازش صادرات جهان، تنها 
توسعه  در  اساسي  نقش  توانسته اند  و  بوده اند  موفق  مناطقي 
مناسب  جايگاه  در  که  نمايند  ايفا  کشورها  صنعتي  و  اقتصادي 
در ميان بسته هاي سياستي کل کشور نشسته باشند. در غير اين  
صورتي  به  غيرواقعي  و  نمايشي  جنبه  تنها  مناطق  اين  صورت 

مجزا از تماميت اقتصاد کشورها داشته اند.
براي بهبود عملکرد مناطق آزاد ايران و رسيدن به توسعه پايدار 

پيشنهادهاي زير ارائه مي گردد:
 برنامه توسعه مناطق آزاد و ويژه بايد در دستورکار دولت در 
دو بخش آمايش سرزمين و برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور 

به عنوان يک بخش مستقل و جدی قرار گيرد.
مناطق  و تشکيالتي سازمان هاي  اداري  نقص ساختار  رفع   
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  نمودن  اجرايی  و  آزاد 

توسعه و اعمال مديريت يکپارچه .
 تقويت و رفع ضعف در زيرساخت هاي حياتي سخت افزاری 
و نرم افزاری مورد نياز محدوده مناطق براي جذب سرمايه گذاران 

داخلي و خارجي با روش های متنوع تامين مالی .
 رفع مشکالت و ناهماهنگی های موجود بين مناطق و سازمان 
امور مالياتی و شفاف سازی معافيت های مالياتی به طوری که فعالين 

اقتصادی در يک اکوسيستم مشخص به فعاليت اقتصادی بپردازند .
 اختصاص تسهيالت بانکی و امکان تامين مالی پروژه های 

سرمايه گذاری، مشابه سرزمين اصلی به  فعالين مناطق آزاد .
جهت  گمرک  حوزه  در  به ويژه  قوانين  در  ثبات  و  شفافيت   
ايجاد حس روانی امنيت اقتصادی و اجتماعی برای سرمايه گذاران  
و جلو گيری از سردرگمی فعالين اقتصادی و متضرر شدن آنان به 

دليل تغيير قوانين .
 ايجاد مراکز آموزشی و بهداشتی مدرن جهت ايجاد امکانات 
رفاهی برای ساکنين و خانواده های فعالين اقتصادی و گردشگران .
  ايجاد ساختارهاي ارتباطي تعاملي يکپارچه با پارک هاي علم 
و فناوري سرزمين اصلي و دانشگاه های ملی و بين المللی جهت 

انتقال دانش و فناوري و توسعه نظام کارآفريني.
  ايجاد امنيت و فضاي سياسي و اقتصادی باثبات در مناطق آزاد.
و  آزاد  مناطق  مديريت  سيستم  نمودن  کارآتر  و  تقويت    

جلوگيري از فعاليت موازي ساير ادارات در اداره اين مناطق.
صورت  به  قوانين  تدوين  و  قوانين  شفاف سازي  و  روشن   

بلند مدت و پايدار، هماهنگ با استانداردهاي جهاني.
  ثبات قوانين و مقررات پولي، بانکي، صادرات و واردات و 

سرمايه گذاري در مناطق آزاد.

مناطق آزاد، راهکار تغییر جهت از اقتصاد 
درونگرا به تجــارت آزاد

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی كشور:
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قشم

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

 برگزاری آیین تجلیل از خانواده  شهدا و
 ایثارگران سازمان منطقه آزاد قشـم

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد:

رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

به مناسبت روز جهانی پاکسازی انجام شد:

مدیر پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم اظهار کرد:

به مناسبت روز آتش نشانی و با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

اجراییات  و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس 
سازمان منطقه آزاد قشم گفت: میزان اراضی خالصه رفع 
تصرف شده جزیره قشم از سوی این یگان در طول شش 
ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 

افزون بر 86درصد رشد داشته است.
مصطفی مازندرانی با اعالم این خبر افزود: مجموع اراضی 
اول  ماهه  شش  در  جزیره  این  شده  تصرف  رفع  خالصه 

که  بوده  897مترمربع  و  605هزار  بر  افزون  سال 1399 
این میزان با 86درصد رشد، به یک میلیون و 129هزار و 
742مترمربع نسبت به مدت مشابه سال جاری رسیده است.
وی تصریح کرد: به رغم این میزان رشد در میزان مساحت 
اراضی رفع تصرف شده، مجموع ارزش ریالی اراضی رفع تصرف 
شده جزیره قشم در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته بالغ بر 33درصد کاهش داشته است.
مازندرانی، علت این کاهش را متفاوت بودن موقعیت منطقه ای و 
مکانی اراضی رفع تصرف شده در طول دو بازه زمانی شش ماه 
اول سال 99 با شش ماهه اول سال 1400 در جزیره عنوان کرد 
و گفت: ارزش ریالی مجموع اراضی رفع تصرف شده در طول 
شش ماهه اول سال گذشته در این جزیره توسط یگان حفاظت 

از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم افزون 
بر 3730میلیارد و 792میلیون ریال بود که این رقم درمدت مشابه 
امسال با 33درصد کاهش به 2483میلیارد و 465میلیون و یکصد 

هزار ریال رسیده است.
اجراییات  و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس 
با  یگان  این  گفت:  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
و  اردیبهشت ماه  در  اراضی  تصرف  رفع  رشد  2042درصد 
31درصد کاهش در تیرماه امسال نسبت به ماه های مشابه 
سال گذشته از نظر میزان سطح اراضی رفع تصرف شده، به 

ترتیب بیشترین و کمترین فعالیت را داشته است  .
اراضی  این  وی تصریح کرد: تمامی عملیات رفع تصرف 
در راستای اجرای احکام قضایی و وفق دستورات دادستان 

همکاری  با  قشم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
جزیره  دریابانی  فرماندهی  و  انتظامی  فرماندهی  مامورین 
قشم بدون هیچ گونه تلفات و خسارات جانی و مالی از سوی 

ماموران این یگان صورت گرفته است.
رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان با تاکید بر تداوم اینگونه اقدامات 
حمایت های  از  جزیره،  مردم  و  عامه  حقوق  احقاق  برای 
قانونی دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قشم 
و همچنین از فرماندهی انتظامی و فرماندهی دریابانی این 
شهرستان و سایر مسئولینی که در این امر با یگان حفاظت 
از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم 

همکاری داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
آزاد قشم از اجرای برنامه پاکسازی سواحل جزیره قشم با 
مشارکت افزون بر 50نفر از عالقه مندان حفظ محیط زیست 
در این جزیره خبر داد و گفت: این برنامه به مناسبت روز 
جهانی پاکسازی در سواحل زیتون و ایران زمین واقع در 

محدوده شهر قشم به مرحله اجرا گذاشته شد.
مهدی زارعی هدف از اجرای این برنامه را جلوگیری از آلوده 
شدن سواحل جزیره قشم دانست و افزود: در همه دنیا زباله های 

دریایی، آبزیان، دریاها و سواحل را تهدید می کند و با توجه به 
ارتباط ساکنان و گردشگران جزیره با دریا و سواحل، این تهدید 

می تواند در این جزیره متوجه انسان ها هم باشد.
وی با اشاره به اینکه آلودگی دریا و سواحل یک تهدید فراگیر 
است، تصریح کرد: چه ما صیاد باشیم یا قایقران یا شناگر و 
غواص و یا اینکه فقط برای تفریح به ساحل برویم، با این 

تهدید مواجه هستیم.
به گفته زارعی ؛ زباله های رها شده در سطح جزیره توسط باد به 
سواحل و دریا منتقل می شوند و زباله های دریایی نیز توسط موج 
و جریان ها آب دریا به ساحل راه می یابند و نه تنها محیط زیست 

انسان ها، بلکه حیات وحش دریایی را نیز به خطر می اندازند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان بر ضرورت گسترش کمی و کیفی برنامه های پاکسازی 
سواحل قشم تاکید کرد و اظهار نمود: سازمان منطقه آزاد قشم 
در اجرای وظایف و ماموریت های قانونی و ذاتی خود از طریق 
مدیریت محیط زیست سازمان به طور دائم این نوع برنامه ها را 
اجرا می کند؛ ولی اعتقاد دارد که با جلوگیری از تجمع و پخش 
زباله در سطح جزیره، می توان مانع انتقال آن به سواحل و دریا 
شد که این مهم نیز به همکاری و هماهنگی همه بخش ها و 

دستگاه های ذیربط در جزیره نیاز دارد.
همچنین، مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم نیز با 
تشکر از همکاری و مشارکت کلوپ های غواصی و تفریحات 

دریایی، غواصان، گردشگران و عالقه مندان به حفظ محیط 
ایران  و  زیتون  پاکسازی سواحل  برنامه  اجرای  در  زیست 
زمین این جزیره گفت: در این برنامه بیش از 50نفر از این 
افراد نسبت به پاکسازی ساحل دریا حد فاصل سینما دریا و 
سایت ایران زمین اقدام کردند و زباله های جمع آوری شده 
نیز به سطل های زباله بزرگ جهت انتقال به سایت دفع زباله 

جزیره انتقال داده شد  .
سید محمد هاشم داخته اظهار داشت: مدرسه غواصی قشم، 
کلوپ غواصی دلفین مرجان قشم، کلوپ غواصی نگین ساحل 
قشم، کلوپ تفریحات دریایی و غواصی یاس و نیز کلوپ 

غواصی ستاره دریای پارس در این برنامه مشارکت داشتند.

مدیر پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم گفت: شرکت 
زیست پاالیشگاه ریزجلبک قشم با تولید 3گونه تجاری و 
بیش از 15گونه آزمایشگاهی در غربی ترین روستای جزیره، 

رقیب جدی گونه وارداتی است.
محمد شریف رنجبر با اعالم این مطلب عنوان داشت: شرکت 
50حوضچه  از  بیش  با  قشم  ریزجلبک  پاالیشگاه  زیست 
زیرکشت و ویژگی هایی مانند تازگی، دسترسی و نیم بها بودن نرخ 
تمام شده آن، جایگزین مناسبی برای واردات این محصول است.

وی افزود: یکی از برتری های ریزجلبک تولید شده در قشم نسبت به 
گونه وارداتی، حفظ رنگدانه های سرشار از آنتی اکسیدان  قوی ضد سرطانی 
در این محصول است که در دسترس مصرف کننده قرار می گیرد، اما در 

گونه وارداتی آن، رنگدانه ها به طور کلی جداسازی می شوند.
رنجبر ادامه داد: این شرکت دانش بنیان یکی از 12شرکت زیرمجموعه 
پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم است که با داشتن 40نیروی 
متخصص در بخش های آزمایشگاه، کشت، نگهداری و برداشت 

ریزجلبک، ماهانه حدود یک تن محصول برداشت می کند.

تاکید کرد:  فناوری خلیج فارس قشم  پارک زیست  مدیر 
میزان تولید ریزجلبک ها در این شرکت، تا پایان امسال به 

2هزار 500ُتن در ماه افزایش می یابد.
این شرکت،  تولیدی  محصول  اصلی ترین  رنجبر،  گفته  به 
ریزجلبک اسپیرولینا نام دارد که به علت دارا بودن پروتئین فراوان، 
انواع ویتامین ها، آهن، کلسیم و رنگدانه های گوناگون، مکمل 

غذایی بسیار سودمندی برای انسان، دام، طیور و آبزیان است.
مدیر پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم در پایان خاطرنشان 

کرد: چند گونه از ریزجلبک های موجود در بانک شرکت زیست 
پاالیشگاه، بومی جزیره قشم است که از غار نمکدان و اطراف 

آن برداشت شده و در مرحله تحقیق و توسعه قرار گرفته است.
گفتنی است، این شرکت از سال 1393 در روستای دوستکو 
در صد کیلومتری شهر قشم مشغول به فعالیت شده و بیش از 
70درصد از نیروی کار متخصص آن بومیان هرمزگانی هستند.

آیین بزرگداشت روز آتش نشانی و ایمنی و تجلیل از آتش نشانان 
با حضور علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان، مدیران و پرسنل 

واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی این سازمان برگزار شد.
علی درویش پور در این آیین، آتش نشانان را قهرمانانی نامید 

و درماندگی هموطنانان آسیب دیده،  استیصال  اوج  در  که 
راهی برای نجات آنها پیدا می کنند.

وی با اشاره به اینکه مردم کشورمان به خصوص مردم جزیره 
قشم همیشه قدردان خدمات ارزشمند آتش نشانان بوده و 
هستند، افزود: آتش نشانان منطقه آزاد قشم به دلیل احساس 
مسئولیت، مهربانی و هوشمندی شان شایسته و الیق بهترین 

تجلیل ها و قدردانی ها هستند  .
درویش پور با تاکید بر اینکه آتش نشانان منطقه آزاد قشم باید از 
هر نظر آماده و مجهز باشند، تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد 

قشم براساس وظایف ذاتی و ماموریت قانونی خود موظف است 
امکانات و ابزارهای الزم را برای این عزیزان فراهم کند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با 
تاکید بر ضرورت آمادگی و چابکی آتش نشان برای مقابله با 
هرگونه حوادث غیرمترقبه از مدیر و پرسنل واحد آتش نشانی 
و خدمات ایمنی منطقه آزاد قشم خواست با اقتدار و شجاعت 

وظایف خود را انجام دهند.
براساس این گزارش، در آغاز این آیین نجم الدین فریدونی 
رئیس واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی منطقه آزاد قشم با 

ارائه گزارشی از اقدامات و خدمات این واحد در طول شش 
ماهه اول سال 1400  از ثبت افزون بر 547مورد حادثه در 
طول این مدت در قشم خبر داد و ضمن تاکید بر سخت 
و دشوار بودن کار آتش نشانان خواستار رسیدگی به نیازها و 

کاستی های شغلی آنها شد.
گفتنی است، در پایان این آیین که به مناسبت هفتم مهر روز 
آتش نشانی و ایمنی برگزار شد، لوح تقدیر و هدایایی از سوی 
سازمان منطقه آزاد قشم توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، 
معاونان و مدیران این سازمان به آتش نشانان برگزیده اهداء شد.

با اجرای طرح روستای پاک، جزیره قشم آماده میزبانی از گردشگرانبا اجرای طرح روستای پاک، جزیره قشم آماده میزبانی از گردشگران

رشد رشد 8686درصدی رفع تصرف اراضی در جزیره قشمدرصدی رفع تصرف اراضی در جزیره قشم

پاکسازی سواحل جزیره قشم با مشارکت 50نفر از عالقه مندان حفظ محیط زیست

ریزجلبک تولیدی قشم، رقیب جدی گونه وارداتی استریزجلبک تولیدی قشم، رقیب جدی گونه وارداتی است

آتش نشانان منطقه آزاد قشم تجلیل شدندآتش نشانان منطقه آزاد قشم تجلیل شدند

سرپرست مدیریت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم با 
بیان اینکه ایمن سازی، بهبود وضعیت راه ها و معابر از اهداف 
از  بلوار مرکزی طوال« است،  انجام پروژه »احداث  اصلی 

پیشرفت 50درصدی این پروژه خبر داد.
فرج طهماسبی اظهار کرد: با احداث بلوار طوال، گام بلندی 
جهت توسعه زیرساخت های حمل و نقل و ایمن سازی معابر 

در این منطقه برداشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه این پروژه در حال حاضر 50درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد، ادامه داد: این پروژه به طول 2.2کیلومتر و 
حدفاصل  ریال  490میلیارد  بالغ بر  سرمایه گذاری  اعتبار 
میدان ورودی طوال تا میدان صنایع احداث می شود و طبق 
برنامه ریزی زمان بندی در کوتاه ترین زمان ممکن )تا پایان 

دی ماه سال جاری( آماده بهره برداری خواهد بود.
سرپرست مدیریت فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم 
آب های سطحی،  دفع  کانال  احداث  کرد:  اظهار  ادامه  در 
تجهیزات روشنایی، فضای سبز، ریفیوژ، 5دهنه پل به عرض 
2متر، دو مسیر تندرو و کندرو و همچنین سایر ابنیه فنی در 

این پروژه عمرانی پیش بینی شده است.
به ویژه  زیرساخت ها  وضعیت  بهبود  طهماسبی؛  گفته  به 
زیرساخت های عمرانی و جاده ای، یکی از اولویت های اصلی 
سازمان منطقه آزاد قشم برای رسیدن به توسعه متوازن و 

پایدار در تمام نقاط جزیره می باشد.
گفتنی است، آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات عمرانی احداث 
مرکزی طوال 27اردیبهشت ماه سال1400  با حضور  بلوار 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
این پروژه بدون توقف در حال  تاریخ  از آن  برگزار شد و 

اجرا است.

به مناسبت ماه های محرم و صفر، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
از  از جمعی  با برگزاری مراسمی  آزاد قشم  اسالمی منطقه 
هنرمندان و فعاالن حوزه هنرهای آیینی جزیره قشم تقدیر کرد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم 
در حاشیه این مراسم که به عنوان یکی از برنامه های هفته 
دفاع مقدس برگزار شد، اربعین حسینی را یکی از بزرگ ترین 
آیین ها و مناسک اسالمی خواند و گفت: هنرمندان و فعاالن 
تقویت  و  تحکیم  در  بزرگی  نقش  آیینی،  هنرهای  حوزه 
جایگاه ارزش های اسالمی در جامعه ازجمله اربعین حسینی 

و سایر مناسک  اسالمی داشته و دارند.
حامد بی آزار، هنر را آیینه تمام نمای هر جامعه خواند و افزود: 
جامعه ای پویا و شکوفا محسوب می شود که هنرمندانش پویا 
باشند و آثارشان همان طور که سرگرم کننده و لذت بخش 
است، مفاهیم معنوی و فرهنگی را با زبان نافذ هنری به 

مخاطبان خود انتقال بدهد.
وی، هنرمندان حوزه هنرهای آیینی را ازجمله هنرمندان 
پویا دانست و گفت: این هنرمندان مفاهیم ارزشمند دینی 
و مذهبی را با زبان زیبای هنری به مخاطبان خود خصوصا 
نسل جوان انتقال می دهند و در این راه بدون کمترین توقع 
و چشمداشت مادی تالش می کنند؛ چراکه خود معتقد و 

باورمند  این مفاهیم هستند.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم 
با تقدیر از هنرمندان و فعاالن حوزه هنرهای آیینی، بر اهتمام 
جدی سازمان منطقه آزاد قشم نسبت به تقویت و تحکیم 

ارزش های اصیل اسالمی در جزیره قشم تاکید کرد.
اجرایی  مشاور  فالح نژاد  که  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  زارعی  مهدی  مدیرعامل، 
به  رسیدگی  و  نظارت  بازرسی،  مدیر  شاملو  گردشگری، 
شکایات، مالزم سرپرست مدیریت امور شهری و روستایی 
و داخته مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم و سایر 
عالقه مندان هنرهای آیینی جزیره قشم حضور داشتند، از 
تعدادی از هنرمندان، فعاالن و پیشکسوتان حوزه هنرهای 

آیینی این جزیره با اهداء لوح و تندیس تقدیر شد.

از  برخی  با حضور  جلسه ای  در  سهیلی  روستای  دهیاری 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد قشم و اعضای شورای اسالمی 
و معتمدین این روستا، از 9دانش آموز قبول شده در کنکور 

سال 1400 تقدیر کرد.
این جلسه با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم، مدیر محیط زیست این سازمان، 
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم 
و مدیر آموزش و پرورش بخش شهاب و حرا قشم برگزار 

شد.
ناعمه  تاخره،  فاطمه  فراریان،  اسما  گزارش،  این  براساس 
صلغی، فاطمه حیدری، امینه طولی، آمنه ابراهیمی، حارثه 
حاجی پور، عهدیه خانگاه، احمد اعتباری، 9دانش آموز روستای 
سهیلی بودند که موفق به قبولی در کنکور سال 1400 شده و 

از آنها تقدیر به عمل آمد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: بندر الفت دارای ارزش و اعتبار تاریخی باالیی 
است و باید با یادآوری این جایگاه ویژه برای کودکان و نسل 
جوان، مسئولیت پذیری در رابطه با این میراث تاریخی در 

نسل های جدید زنده نگه داشته شود.
مهدی زارعی در دیدار با اعضای شورای اسالمی، معتمدین 
و جوانان شهر الفت، اظهار کرد: طبق دستور مدیرعامل 
آزاد  آقای دکتر درویش پور، منطقه  محترم سازمان جناب 
قشم در آبادانی الفت و سایر شهرها و روستاهای جزیره 
در کنار مردم قرار دارد و شرایط را برای حرکت به جلو و 

پیشرفت مهیا و فراهم می کند  .
وی ادامه داد: الفت بندرگاهی بین المللی با تاریخچه ای غنی 

است که از سال های دور با برخی کشورهای دنیا در ارتباط 
بوده است و تاریخ دریانوردی این منطقه، بخشی مهمی از 

دیپلماسی دریایی کشور در گذشته است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم افزود: رونق صنعت گردشگری خون تازه ای در رگ های 
اقتصادی قشم بود که با شروع پاندمی کرونا پیشرفت آن با 
وقفه مواجه شد؛ اما خوشبختانه با واکسیناسیون سراسری و 
شروع فصل گردشگری، چشم انداز جدیدی در انتظار اقتصاد 

گردشگری جزیره قشم است.
اجرای طرح  با  و  گذشته  هفته های  زارعی؛ طی  گفته  به 
جامعه  توسط  تقدیری  شایان  تالش های  پاک،  روستای 
محلی و منطقه آزاد در نقاط مختلف جزیره در حال انجام 

است و بسیاری از روستاها به سطح ایده آلی در این زمینه 
رسیدند و آماده میزبانی از گردشگران هستند.

و  ظرفیت ها  دارای  الفت  تاریخی  بندر  اینکه  بیان  با  وی 
سرمایه های متعددی است، تصریح کرد: الفت به یک بازتعریف 
در سطح ملی و بین المللی نیاز دارد، که در صورت همکاری 
جوامع محلی، منطقه آزاد قشم آماده معرفی این ظرفیت ها است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: بافت تاریخی الفت افتخار و سند هویت 
و اصالت تاریخی مردم منطقه است که با توجه به شرایط آب و 

هوایی جزیره و فرسایش باال، نیاز به توجه ویژه دارد.
زارعی  مهدی  جلسه،  این  از  پیش  گزارش،  این  براساس 
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 

زیست  محیط  مدیر  داخته  هاشم  سیدمحمد  و  قشم  آزاد 
این سازمان از بافت قدیم و بخش های مختلف شهر الفت 

بازدیدی میدانی داشتند.

آیین تجلیل از سه خانواده شهید و 51تن از ایثارگران 
سازمان منطقه آزاد قشم با حضور رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از 

معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد.
این مراسم اظهار کرد: دوران  علی درویش پور در 
دوران  از طالیی ترین  یکی  بی شک  مقدس  دفاع 
تاریخ جمهوری اسالمی است که در آن ملت ایران 
با وحدت و همدلی بی نظیر خود در مقابل تمامی 
دفاع  پیروزمندانه  و  ایستادند  جهان  ابرقدرت های 

کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: امنیت 
امروز کشور و به ویژه قشم به عنوان جزیره ثبات 
در منطقه، مدیون از خودگذشتگی شهدا و ایثارگران 
دوران دفاع مقدس است و باید تمام روزهای سال 

قدردان از خودگذشتگی این بزرگواران باشیم.
دوران  برکات  تشریح  ضرورت  به  اشاره  با  وی 

تصریح  جوانان،  و  نوجوانان  برای  مقدس  دفاع 
جنگ  دوران  ایثارگران  و  آزادگان  جانبازان،  کرد: 
تحمیلی، سندهای زنده مقاومت ملت ایران برای 
حفظ آرمان های انقالب اسالمی هستند و باید در 
تبیین این آرمان ها برای نسل های آینده از حضور 

آنها بهره مند شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
پایان صحبت های خود خاطرنشان کرد:  در  قشم 
خانواده بزرگ سازمان منطقه آزاد قشم افتخار حضور 
در  را  شهدا  معظم  خانواده  و  ایثارگران  از  تعدادی 
میان کارکنان خود دارد و جهت ارتقاء سطح کیفیت 

خدمات به این عزیزان تالش می کند.
براساس این گزارش، در پایان این مراسم از خانواده 
سه شهید بزرگوار تارک، رضایی و کهوری و 51تن 
لوح  اهدا  با  آزاد قشم  ایثارگران سازمان منطقه  از 

سپاس تجلیل شد.

برگزاری مراسم تقدیر از 
هنرمندان و فعاالن حوزه 

هنرهای آیینی در قشم

از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:
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