
سرمقاله

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

دستگاه های سرزمین اصلی به دست نمی آید.
تهدید تحریم فرصت های بسیاری زیادی را برای خودکفایی در کشور ایجاد 
این بسترها برای خودکفایی بی تردید می تواند مناطق  از  کرده است؛ یکی 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور باشند. تحریم ها در نقطه ابتدایی 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 اقتصادی با توجه به مزیت ها 
و فرصت های ایجاد شده در مناطق آزاد می توانیم با برنامه ریزی و آزادسازی 
حوزه اقتصاد در این مناطق از کشور، قسمت قابل توجهی از این بار افزایش 
آزاد  مناطق  ظرفیت های  واسطه  به  را  داخلی  نیازهای  تامین  برای  هزینه 

کاهش دهیم.
با  مشترک  منافع  تعریف  و  سازنده  تعامل  جهت  در  برنامه ریزی  مسلما 

شرایط  از  برون رفت  راهکارهای  از  یکی  می تواند  همسایه  کشورهای 
سخت اقتصادی به واسطه ایجاد حلقه های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی با 

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

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

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

مناطق آزاد توقع معجزه از این نقاط اقتصادی کشور داشته باشیم.

از تعامل آزاد در عرصه تجارت در کنار تسهیل  مفهوم اقتصاد آزاد برگفته 
کلیه امور برای حضور فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق آزاد است؛ 
شاید تفسیر اشتباه ما از اقتصاد آزاد تاکنون باعث عدم واگذاری اختیارات به 
مناطق آزاد بوده است و یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را به تصمیم سازان 

و تصمیم گیران نداده است.
باید  رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  توجه  با  کشور،  کنونی  شرایط  در 
بهره  کشور  وابستگی  عدم  و  خودکفایی  جهت  در  ظرفیت ها  همه  از 
به  رسیدن  برای  بازو  بهترین  مسیر  این  در  که  بدانیم  حتم  پس  ببریم؛ 
خودکفایی در کنار 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 

باشند.  تحریم  شرایط سخت 
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 اهرم برای باز کردن گره اقتصادی کشور باشد.
مطلوب است در شرایط کنونی اعتماد بیشتری در واگذاری مسئولیت ها به 
فعالین اقتصادی جهت توسعه و تبادالت بیشتر با کشورهای همسایه و تجار 
دولت  مقام  در  می توانیم  تا  و  باشیم  داشته  هدف  کشورهای  در  منطقه ای 
سعی در کم کردن تصدی گری های دست و پاگیر در مسیر اقتصاد آزاد در 

کشور داشته باشیم. 
اقتصاد  در  را  نمونه  این  بخواهیم  اگر  پایلوت هم  عنوان  به  بی تردید حتی 
کالن کشور آزمایش نماییم، باز هم تنها نقاطی که می توانیم کنترل شده 
این طرح را اجرایی کنیم، مناطق آزاد هستند که با توجه به بسترهایی که در 
این سال ها در این مناطق ایجاد شده است، می تواند نتیجه و بازخورد بسیار 

خوبی را به ما نشان دهد.
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در گفت و گو با معاونین و مدیران سازمان های مناطق آزاد بررسی شد:در گفت و گو با معاونین و مدیران سازمان های مناطق آزاد بررسی شد:
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 در دیدار مدیرعامل سازمان  در دیدار مدیرعامل سازمان 
 منطقه آزاد انزلی با رئیس کنفدراسیون  منطقه آزاد انزلی با رئیس کنفدراسیون 
صادرات ایران صورت پذیرفت:صادرات ایران صورت پذیرفت:

انعقاد تفاهم نامه همکاری انعقاد تفاهم نامه همکاری 
تبدیل منطقه آزاد انزلی تبدیل منطقه آزاد انزلی 
به کانون صادراتی کشور به کانون صادراتی کشور 
به اوراسیا و چینبه اوراسیا و چین

 با حکم مشاور رئیس جمهور با حکم مشاور رئیس جمهور
 سرپرست سازمان منطقه سرپرست سازمان منطقه
آزاد کیش منصوب شدآزاد کیش منصوب شد

 با حکم مشاور رئیس جمهور با حکم مشاور رئیس جمهور
 سرپرست سازمان منطقه سرپرست سازمان منطقه
آزاد قشم منصوب شدآزاد قشم منصوب شد

صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید

صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید



و  رئیس جمهور  مشاور  محمد«  »سعید  حکم  با 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
عنوان  به  لواسانی«  نوایی  »محمدرضا  اقتصادی، 

»سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش« منصوب شد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالي مناطق آزاد تجاري-
 صنعتي و ویژه اقتصادي، انتصاب محمدرضا نوایی لواسانی 
را به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش؛ تحولی 

بزرگ در حوزه سرمایه گذاری این منطقه عنوان کرد.
سعید محمد در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، ضمن قدردانی از خدمات شایسته جعفر 
مدیری  ایشان  گفت:  خود،  مدیریت  دوره  در  آهنگران 
باتجربه و آشنا به مناطق آزاد هستند و از تجربیاتشان در 

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد استفاده خواهیم کرد.
لواسانی  نوایی  محمدرضا  به  تبریک  با  ادامه  در  وي 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  جدید  سرپرست  عنوان  به 
اظهار داشت: ایشان از سوابق ارزشمندی در عرصه های 
مگاپروژه ها  و  اشتغال زایی  سرمایه گذاری،  اقتصادی، 
بخش  در  تحول  ایجاد  سبب  مهم  این  و  برخوردارند 

سرمایه گذاری کیش خواهد شد.
آزاد  مناطق  شورایعالي  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاري- صنعتي و ویژه اقتصادي درخصوص شاخص ها 
و راهبردهای استراژی برای ارزیابی عملکرد مدیران بیان 
تبیین شاخص ها و استراتژی ها در قالب  از  داشت: پس 
برنامه ریزی های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، عملکرد 

مدیران مناطق آزاد ارزیابی می شود.
سعید محمد با بیان این که مناطق آزاد کشور با هدف 
و  مسائل  حل  و  اشتغال زایی،  تولید  سرمایه گذاری، 
مشکالت سرزمین اصلی تاسیس شدند، افزود: در چند 
سال گذشته با ارزیابی هایی که انجام شده است، در این 

زمینه از کمترین شاخص ها برخوردار بودند.
)مدظله(  رهبری  معظم  مقام  تاکید  به  اشاره  با  وي 
باید  داشت:  اذعان  آزاد،  مناطق  در  تحول  ایجاد  برای 
با استفاده از ظرفیت های موجود، نسبت به اجرای طرح 

تحول در مناطق آزاد اقدام گردد.
به گفته دبیر شورایعالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و 
ویژه اقتصادي، با بهره گیری از شاخص ها، برنامه ریزی 
را  مدیران  عملکرد  نوع  می توانیم  دیپلماسی  و  دقیق 

مورد ارزیابی قرار دهیم.
سعید محمد از تکمیل سامانه شفافیت خبر داد و اظهار 
و  شد  رونمایی  خدمت  هفت  با  شفافیت  سامانه  کرد: 
هم اکنون پس از تکمیل با 16خدمت در دسترس اقشار 

مختلف جامعه قرار گرفته است.
آزاد  مناطق  شورایعالي  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاري- صنعتي و ویژه اقتصادي ، در این مراسم با بیان 
این که در سفر گذشته مشکالت و موضوعاتی که از 
سوی عموم مردم جزیره مطرح شد، مورد بررسی قرار 
گرفته و با برنامه ریزی های الزم در سفر آینده گزارشی 
این  مردم  و  بومیان  مشکالت  حل  راستای  در  جامع 

منطقه ارائه خواهیم کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش:
حمایت از کارآفرینان، محور مدیریتی در 

سازمان منطقه آزاد کیش
مهم  نقش  بر  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
کرد  تاکید  کیش  امانتداری  در  منطقه  این  مسئوالن 
از  خودمان  بقای  حفظ  برای  نداریم  اجازه  گفت:  و 

بیت المال هزینه کنیم.
معارفه  و  تکریم  آیین  در  لواسانی  نوایی  محمدرضا 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش که با حضور سعید 
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد 
آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد، افزود: 
نهادینه شده است  این منطقه  از موضوعات در  برخی 

که با انقالب اسالمی منافات دارد.
وی، محور مدیریتی خود را در جزیره کیش، حمایت از 
فرآیند  در  باید  اظهار داشت:  و  کارآفرینان عنوان کرد 
حمایت از کار آفرینان، شفافیت سرلوحه کار قرار گیرد 
صورت  این  غیر  در  شود؛  حذف  طالیی  امضاهای  و 

سازمان با چالش مواجه خواهد شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ، از اصالح فرآیند ها 
و هدایت جزیره به سمت بهشت کار آفرینی خبر داد و 
افزود: مدیر جوان و انقالبی، مدیری است که با دانش 

و آگاهی الزم تصمیمات کارآمد اتخاذ کند.
نوایی لواسانی ، با اشاره به این که روش مدیریتی که آغاز 
کردیم، در سیستم سازمانی ماندگار و سبب رونق مولفه های 
آرامش در کیش خواهد شد، گفت: آرامش، هدفی است که 
مولفه های مختلفی ازجمله فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و 

سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.

جنگ های  بزرگترین  از  یکی  داشت:  اظهار  وی 
و  گرفته  صورت  باطل  و  حق  بین  دنیا،  در  اقتصادی 
توفیق رزمندگی در این جبهه را داریم که با لطف الهی 
می توانیم در این مسیر سخت گام های موثری برداریم.

این  درخصوص  کیش   آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
که با رصد مشکالت جزیره و ارتباط با ساکنان کیش 
آشنایی کامل با این منطقه دارم، گفت: با توجه به این 
کوتاهی شده؛  منطقه  این  به  دوره های گذشته  در  که 
اقدامات  دلسوز  مدیران  از  برخی  نیز  دیگر  سوی  از 

ارزشمندی برای آبادانی و توسعه کیش انجام دادند.
کوتاه  دوره  جز  به  کرد:  تصریح  ادامه  لواسانی در  نوایی 
مدیریت جعفر آهنگران مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد 
کیش، در سنوات گذشته با بدعهدی در امانتداری کیش 
بهترین امتیاز منطقه آزاد را از دست دادیم، در صورتی که 

این امتیازات می توانست رونق بخش جزیره باشد.
وی، حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد را بدعهدی 
واگذاری  نمود:  اذعان  و  عنوان کرد  امانتداری کیش  در 
برخی از شرکت ها که نقش مهمی در رونق بخشی جزیره 

داشت، مشکالت عدیده ای را ایجاد کرده است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تاکید کرد: 
پس از گذشت سال ها از تاسیس منطقه آزاد کیش، این 
جزیره باید مهد کارآفرینی می شد، متاسفانه تاکنون این 

مهم تحقق نیافته است.

مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش:
 طرح جامع، جزیره کیش را 
به مقصد مطلوب می رساند

مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر 
باید  گفت:  سال1410  تا  گردشگری  جامع  طرح  دوام 
میزان  سنجش،  هرگونه  و  عملکردها  ارزیابی  مالک 
پایبندی به طرح جامع باشد؛ چراکه نقشه  راهی است 

که جزیره کیش را به مقصد مطلوب می رساند.
جعفر آهنگران در آیین معارفه مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش که با حضور مشاور رئیس جمهور برگزار شد، با 
اشاره به شامگاهی که به ناچار ملزم به پذیرش مسئولیت 
اشراف  علی رغم  داشت:  اظهار  اداره کیش شد،  سنگین 
از آنجایی که مصلحت ملی  به دوران سخت در پیش، 
این  می دانستم،  ارجح  شخصی  مصلحت  بر  همواره  را 
مسئولیت را برای سرپرستی موقت پذیرفتم و نمی دانستم 

باید ماه ها منتظر چنین روزی باشم.
وی، آغاز تصدی مدیرعاملی خود را در آستانه  دومین 
تعطیالت نوروزی کرونایی، انتخابات ریاست  جمهوری 
و  کرونا  پنجم  پیک  دوازدهم،  دولت  پایان  شوراها،  و 
دوران سیاه تعطیلی جزیره و همزمان با آغاز کار دولت 
جدید، زمان نرخ گذاری زمین با توجه به تورم فوق العاده 
در بخش امالک جزیره عنوان کرد و گفت: با توجه به  
علقه  وافر من به مناطق آزاد و کیش، برای حفظ آرامش 
و ایجاد تعامل بیشتر و همکاری برای احتراز از هرگونه 
مسئولیت  این  پذیرش  برای  امور  روند  در  اختالل 
انتخاب شدم تا مسئولیت بدون ایجاد تعهد برای دولت 
جدید به اهلش واگذار شود؛ راهبردی که به لطف الهی 

به بهترین شکل آن عملیاتی شد.
آهنگران با تاکید بر به کارگیری تمام توان خود اظهار کرد: 
توانستم در همگرایی و همبستگی موثر با همه  نهادهای 
مستقر در جزیره ازجمله ائمه جمعه و جماعت، اعضای 
اعضای  اجرایی،  دستگاه های  تامین،  شورای  روشن بین 
و  کارآفرینان  و  فعاالن  شورای سالمت،  اداری،  شورای 
سرمایه گذاران جزیره، نقشی ولو اندک ایفا کنم و سازمان 

در این عرصه نمایش مطلوبی ارائه داشته است.
وی با تاکید بر اینکه در بررسی ها و مشورت های مداوم 
ما را به چند برنامه  اولویت دار با محوریت متوازن سازی 
رشد جزیره و تبدیل آن به توسعه  همه جانبه و پایدار و 
رسانده  آینده نگری  با  مخاطرات  از  جزیره  کردن  دور 
با  که  مصوب 1384  جامع  طرح  کرد:  تصریح  است، 
خواهد  دوام  سال 1410  تا  به روزرسانی  و  اصالحات 
به  دقیق  مطالعات  پیرو  راهبردهای  بر اساس  داشت، 
همه  مطالبات ما پاسخ می دهد و نقشه  راهی است که 

جزیره را به مقصد مطلوب می رساند.
و  تعهد  خردجمعی،  بر  تکیه  با  داد:  ادامه  آهنگران 
درون  به  سازمان  سطح  از  را  سند  این  به  وفاداری 
انجمن های سرمایه گذاری و اصناف جزیره کشانده ایم.

وی با تاکید بر اینکه راهی جز وفاداری به طرح جامع و 
اصرار بر اجرای کامل مفاد آن نداریم، با ابراز امیدواری 
گفت: باید مالک ارزیابی عملکردها و هرگونه سنجش، 

میزان پایبندی به طرح جامع باشد.
آهنگران با اشاره به آخرین مراحل طرح توسعه سواحل 
گردشگری  رکن  در  فعالیت  و  جانمایی  گفت: هرگونه 

جزیره، در انطباق با آن مشروعیت خواهد داشت.
جامع  طرح  از  برخوردار  را  هندورابی  همچنین  وی 
بهره برداری  برای  اولیه  مذاکرات  افزود:  و  کرد  عنوان 
از این فرصت استثنایی با استفاده از ظرفیت های بخش 

خصوصی در حال انجام است.
آهنگران تصریح کرد: دیگر نباید اجازه داد هر فعالیتی 
تکراری و قابل  اجرا در سایر نقاط کشور به جزیره راه 
پیدا کند و مبنای ما در هر طرح و پروژه ای عالوه بر 
بودن  منحصر به فرد  گردشگری،  جامع  طرح  با  انطباق 

باشد تا بر ماندگاری گردشگر بیفزاید.
وی چنین رویکردی را در مسیر رشد متوازن جزیره عنوان 
کرد و ادامه داد: دیگر نمی توان بیش از این، دست اندازی 

به محیط شکننده  جزیره در آب و خشکی را تحمل کرد.
آهنگران، آموزش و پرورش، محیط زیست، شبکه های 
خصوصی،  و  عمومی  نقل  و  حمل  شبکه  برق،  و  آب 
گاز  شبکه  انتقال  شبکه  قریب  اتصال  هواپیمایی، 
بین المللی  فرودگاه  عظیم  پروژه  اتمام  جزیره،  به 
کار  اتمام  و  مالی  تامین  نوین  ابزارهای  توسعه   کیش، 
شرکت  تبدیل  روند  اتمام  ساختمان،  و  زمین  صندوق 
سرمایه گذاری به شرکت مادرتخصصی، کیفیت زندگی 
در کیش، ادامه روند آی تی  محورسازی سازمان، شتاب 
در  بالنده  تحرک  شفاف ساز،  سامانه های  استقرار  در 
جهت تحقق کیش به شهر هوشمند و همچنین شهر 
آغاز ساخت  به  انجام تشریفات مربوط  بدون کربن، و 
خانه های سازمانی را عناوین بخشی از مسایل  مبتالبه 

جزیره و اولویت آنها را بدون  شک دانست.
وی با بیان این مطلب که تامین مالی و منابع درآمدی 
ندارد،  تطابقی  هیچ  بودجه  برآورد  با  سازمان  انسان 
موردنظر  زمین  طریق  از  منابع  تامین  مقدمات  گفت: 
که پیش تر برای ساخت فرودگاه بین المللی تدوین شده 
بود، فراهم شده و بر اساس بودجه1400، اعتبار و منابع 
مالی الزم  جهت تکمیل حدود ده درصد باقی مانده هم 

قرار خواهد گرفت.
آهنگران با توجه به پیش بینی جمعیت ساکن در جزیره 
به غیرهمخوان بودن مصالح موردنیاز ساخت ساختمان 
اشاره کرد و افزود: یکی از معضالت جزیره، که به زخم 
کهنه تبدیل شده است، عمر بعضی پرونده های قضایی 
است که قدمتی برابر با طول عمر مناطق آزاد دارد و با 
رایزنی های مستمر، ساماندهی شده اند و طی مذاکرات 
با دفتر قوه قضائیه، زمینه برای سفر ایشان به جزیره و 

طرح موضوعاتی از این قبیل مهیا شده است.
مطالبات  از  را  نیمه تمام  پروژه های  تعیین تکلیف  وی، 
بخش  فعالین  سفارش  ضمن  و  کرد  عنوان  قابل توجه 
خصوصی و مدیران آتی سازمان به توجه به خدمات و 
قاعده  جزیره گفت: اینان ضمانت فعالیت ها و رونق جزیره 
به شمار می روند و باید تمام فعالیت ها به سمتی برود که 
کیش را در دسترس همه  ایرانیان قرار دهد و شعار »کیش 

برای همه« به گفتمان واحد جزیره تبدیل گردد.
بر خود فرض می دانم  این جمله که  بیان  با  آهنگران 
از تمام زنان و مردانی که در طول چند دهه  گذشته، 
آرزوی  و  تقدیر  بوده،  جزیره  آفرینش گر  دستان شان 
خیر نمایم، گفت: کیش دوست داشتنی بر خود می بالد 
با  همواره  و  می دانند  را  قدرش  آدمیان سرزمینش  که 

حالوت تمام، بر صدر می نشانندش.
وی ادامه داد: خاک گیرا و جذاب کیش، دل ها را نشانه 
می رود و کسی نیست که این ماه پاره و نه خاک پاره، 

پاره ای از وجودش نشود.
دانست  متمایز  کیش  در  را  شهروندی  رفتار  آهنگران 
و گفت: قانون مندی، دیانت، مهربانی، فرهنگ مداری، 
ادب و اخالق از شاخصه هایی است که کیش را برای 

ایران عزیزمان الگو می سازد.
خداباوری،  امن،  جزیره   آرامش،  همچنین  وی 
پیاده روی  فطر،  باشکوه  نماز  قدر،  بی نظیر  شب های 
دفاع  هفته  خرمشهر،  فتح  روایت  اربعین،  کم مانند 
جماعت  نمازهای  صفر،  و  عاشورا  دهه های  مقدس، 
بی مانند  آیین های  جزیره،  فعال  مساجد  در  سه گانه 
مجمع  اسالمی،  مذاهب  تقریب  الگوی  وحدت،  هفته 
روحانیت  حضور  ایرانی،  اصیل  ملیت های  و  قومیت ها 
نواندیش و قابل اتکا، معبد شهدای گمنام، موفقیت در 
تا  از سالمت  دفاع  در  روحانیت  پیشتازی  کرونا،  مهار 
شهادت، تاریخی مملو از رونق، میراثی چون حریره و 
مروارید، نمایشگاه کتاب و کتابخوانی، مهد ورزش های 
لطافت  از  پر  بومیان  دریا،  و  هوا  و  زمین  در  حرفه ای 
در  سرمایه گذاران  فعاالنه   حضور  دوستی،  و  مهر  و 
رسانه های  اجتماعی،  و  فرهنگی  عرصه های  تمامی 
دلسوز، سرزمین فرصت های بی نظیر، نهادهای دولتی و 
غیردولتی و مردم نهاد و برخوردار از مسئوالن و روسای 

کالن نگر و فهیم را هویت کیش عنوان و تصریح کرد: 
همه  اینها گویای آن است که جزیره کیش آماده  ارائه   

الگویی از حکمروایی موثر محلی است.
آهنگران با بیان این مطلب که آنچه از خانواده آموخته ام 
این است که کمتر دروغ بگویم، گفت: دل کندن از این همه 
خوبی جزیره و لطف و صفای سرشار آن برای من سخت 
است، من می روم اما قلبم با کیش می ماند و سعی می کنم 

محبت های مردم را با خدمت به ایشان پاس بدارم.
وی با تقدیر از همکاری اعضای هیات مدیره، معاونان، 
مدیران و همه  همکاران گفت: همکاری پایان می باید، 

اما می تواند آغاز دوستی ها باشد.
سابق  امام جمعه   یاد  گرامیداشت  با  همچنین  آهنگران 
جزیره؛ حجت االسالم حسن زاده و شیخ یعقوب شمس 
تقدیر  و ضمن  کرد  عنوان  جزیره  محور وحدت  دو  را 
به  را  تمام کوتاهی ها  داد:  ادامه  از همراهی همسرش 
عهده می گیرم و برای هرگونه تقصیرم عذرخواه و آماده  
قصاص هستم و از تمام آنان که علیه منی سخنی گفته 

یا خواهند گفت، می گذرم.
وی در پایان، پذیرش مسئولیت مدیرعاملی سازمان منطقه 
آزاد کیش را به نوایی لواسانی تبریک گفت و ضمن اعالم 
آمادگی برای هر کمکی، اظهار کرد: مدیریت پرانگیزه، 
مستعد، جوان و معتمد نظام در دبیرخانه و انتصاب نیروی 
پاکدامن، دردمند، انقالبی و انگیزه دار در کیش نوید آینده ای 

بهتر از قبل و دورنمایی روشن را می دهد.

امام جمعه جزیره کیش:
کیش با تالش جوانان انقالبی در مسیر 

ترقی و رشد حرکت می کند
و  پرتالش  جوانان  حضور  کیش،  جزیره  جمعه  امام 
موفق انقالبی را زمینه ساز ترقی و پیشرفت این منطقه 

آزاد عنوان کرد.
حجت االسالم و المسلمین حسن زاده در مراسم تکریم 
آزاد کیش، ضمن  و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه 
تبریک به مناسبت فرارسیدن میالد حضرت امام حسن 
در  فرهنگ  متولی  را  جمعه  امامت  نهاد  عسگری )ع(، 
جمعه  امامت  نهاد  گفت:  و  کرد  عنوان  کیش  جزیره 
مسئوالن  کنار  در  تمام قد  قبل  دوره های  تمام  مانند 

برای خدمت به فرهنگ و مردم جزیره ایستاده است.
وی افزود: به لطف خدا در دوره های مختلف این نهاد 
فرهنگ  ارتقا  برای  مسئولین  و  مردم  کنار  در  مقدس 
ناب اسالمی ایرانی تالش کرده و در این دوره نیز به 
همین ترتیب خواهد بود و در جهت ارتقا سطح فرهنگ 
و به تبع آن ارتقا حوزه های مختلف کمک خواهد کرد.

تا  می کنیم  تالش  داشت:  بیان  کیش  جمعه  امام 
جزیره ای آباد داشته باشیم و ذهنیت خوبی که از کیش 
در اذهان مردم نقش بسته باقی بماند و مردم همچنان 
کیش را به عنوان یک شهر مدرن اسالمی و با فرهنگ 
و قانونمند یاد کنند. در همین راستا نهاد امامت جمعه 
با کمک نخبگان جزیره و مسئوالن محترم یک برنامه 
کلی تحت عنوان »نظام نامه شهر اسالمی« آماده کرده 
قرار  جمعه  ائمه  سیاستگذاری  شورای  اختیار  در  که 
گرفت تا مدیران و مسئوالن از این برنامه که محصول 

فکر جوانان نخبه شهر است، استفاده کنند.
این  امامت جمعه در کنار همه  وی تصریح کرد: نهاد 
می کند،  عمل  نیز  خود  تشکیالتی  مسائل  به  خدمات، 
به  را  مسئولیت  این  قبل  دوره های  در  که  همان طور 
بر  نظارت  نیز  وظایف  این  از  بخش  کرده،  ایفا  خوبی 
عملکرد مسئوالن و تذکرات الزم احتمالی و مورد نیاز 

از سوی وظایف نهاد امامت جمعه است.
از  سخنانش  دیگر  بخش  در  کیش  جزیره  جمعه  امام 
گفت:  و  کرد  تشکر  و  تقدیر  آهنگران  دکتر  زحمات 
بود،  کوتاه  بسیار  گرچه  آهنگران  دکتر  مدیریت  دوره 
اما تالش های خوبی در این دوره انجام شد و امید دارم 
در هر پست و مسئولیتی موفق باشد و ما از تجربیات 
و مشورت های دکتر آهنگران که شناسنامه مناطق آزاد 

به شمار می آید، بهره مند شویم.
وی ضمن خوشامدگویی به دکتر نوایی لواسانی به عنوان 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، عنوان کرد: توقع ما 
برای جزیره کیش حکم مدیریت بود و امید دارم هرچه 

زودتر تصمیمات الزم در این خصوص اخذ شود.
تشریح  ضمن  حسن زاده  المسلمین  و  االسالم  حجت 
لواسانی خاطرنشان  نوایی  فعالیت های دکتر  از  بخشی 
کرد: امیدوارم با عنایت خداوند متعال، این جوان فعال 
و  باشد  موفق  خود  مسئولیت  در  انقالبی  پرتالش  و 
زمینه های خوبی برای کار و تالش و ترقی با حضورش 

در کیش فراهم شود.

امام جمعه اهل سنت کیش:
مسیر آینده کیش، توسعه، سازندگی و 

خدمت به همه اقشار است
امام جمعه اهل سنت کیش، سرافرازی وطن و صیانت 
مسئولیت های  مهم ترین  از  را  کشور  ملی  منافع  از 

مسئوالن و مردم کیش برشمرد.
شیخ یعقوب شمس در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به سخنی از امیر مومنان 
حضرت علی )ع( در نامه ای به مالک اشتر و تاکید بر انتخاب 
شایسته از میان یارانش، بیان داشت: حضرت فرمودند »ای 
مالک؛ به جمع ماموران خود رسیدگی کن، کارهای خود را 
به دست نیکان آنان بسپار، نامه ها و نقشه ها و اسرارت را 
به دست کسی بسپار که فضایل او از همه شایسته تر باشد، 
کسی که احترام او را مغرور نسازد و در حضور دیگران 
گستاخ نباشد، کسی باشد که غفلت تو موجب نشود گزارش 
فرمانداران و نمایندگان و نامه های آنان را به تو عرضه 
ندارد و جواب درخور و شایسته تو برای آنها صادر نکند. 
بدان بدترین مردم در نزد خداوند انسان یا مسئول منحرفی 
است که خود گمراه باشد و موجب گمراهی دیگران شود«.
وی افزود: امروز بار دیگر و برای چندمین بار در ده های 
جدید  مدیر  تا  آمده ایم  هم  گرد  تاالر  این  در  گذشته 
ثبات  کنیم؛ موضوع عدم  معرفی  را  آزاد کیش  منطقه 
مدیریتی یکی از دغدغه ها و نگرانی های اهالی کیش 
خوشایندی  وضعیت  که  بوده  اخیر  دهه  چند  طول  در 

برای مردم به دنبال نداشته است.
امام جمعه اهل سنت کیش ضمن قدردانی از تالش های 
دکتر جعفر آهنگران در طول دوره مدیریتی کوتاه خود 
اظهار داشت: به سهم خود از زحمات و خدمات برادر 
مومن،  خوش سیرت،  و  خوش اخالق  مرد  ارجمندم، 
دوران  در  که  آهنگران  جعفر  دکتر  تالشگر،  و  متدین 
کوتاه مسئولیتش خدمات شایان توجهی به مردم جزیره 
نوایی  دکتر  حضور  و  می کنم  تشکر  داشتند،  کیش 
به مسند مسئولیت جزیره کیش خوش آمد  را  لواسانی 

گفته و گرامی می دارم.
شیخ یعقوب شمس تصریح کرد: برخالف تمام نگرانی 
در  خوب  اتفاق  دو  شاهد  خدا  لطف  به  دلواپسی ها  و 
از  یکی  حضور  نخست  هستیم،  آزاد  مناطق  حوزه 
جوانان شایسته و موفق دکتر سعید محمد که به عنوان 
سکاندار مناطق آزاد انتخاب شد که امید می رود این بار 
با واقع بینی و تالش مضاعف، مسیر درستی پیش روی 
مناطق آزاد بگذارد و دوم اینکه حضور مدیرعاملی جوان 
و پرتالش چون دکتر نوایی لواسانی با عملکرد مدیریتی 
پربار، شخصیتی امین و آشنای به امور می تواند مزایای 

زیادی برای کیش داشته باشد.
به  کیش  جزیره  مدیریت  اینکه  بیان  با  همچنین  وی 
دوره  بار  این  است  امید  گفت:  رسیده  آرامش  ساحل 
فرصت  لواسانی  نوایی  دکتر  و  نباشد  کوتاه  مدیریتی 
کافی برای اجرایی کردن برنامه های خود داشته باشد و 
این امر زمانی تحقق خواهد یافت که همه ما در همه 
سیاسی  حزبی،  مباحث  هرگونه  از  جدای  مسئولیت ها 
برای  تنها  هم  دست  در  دست  رایج،  گروه بندی ها  و 

سرافرازی و منافع ملی کشور عزیزمان تالش کنیم.
امام جمعه اهل سنت جزیره کیش در پایان با آرزوی 
و  متعال  خداوند  عنایت  سایه  در  خدمتگزاری  توفیق 
ابراز  کشور  مسئوالن  همه  برای  انقالب  فرزانه  رهبر 
آینده  مسیر  الهی  لطف  به  دارم  امید  کرد:  امیدواری 
فعاالن،  همه  به  خدمت  و  سازندگی  و  توسعه  کیش، 
سرمایه گذاران و شهروندان به ویژه بومیان کیش باشد.

کیش2

مشاور رئیس جمهور در آیین تكریم و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

 منطــقه آزاد کیش در آستانه تحول بزرگ 
در حوزه ســـرمایه گذاری
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انتقال  و  نقل  افزایش  پیگیری های کشوری  ادامه  در 
با  کشور،  شمال  آزاد  منطقه  نخستین  مسیر  از  کاال 
همکاری و حضور دکتر هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و روسیه و مهندس ابوالقاسم 
یوسفی نژاد ناظر گمرکات استان گیالن؛ مهندس علی 
اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  اوسط 
با مهندس محمد الهوتی  انزلی  آزاد  سازمان منطقه 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درخصوص سازوکار 
هم افزایی دو و چندجانبه به منظور افزایش صادرات از 
مسیر کریدورهای صادراتی منطقه آزاد انزلی به بحث و 

تبادل نظر پرداخت.
آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
انزلی در این نشست با بیان اینکه بهره برداری حداکثری 
جهت  خصوصی  بخش  و  دولتی  توانمندی های  از 
افزایش صادرات و ترانزیت کاال از مسیر کریدورهای 
اقتصادی  اتحادیه  کشورهای  به  منطقه  بین المللی 
دستورکار  در  شانگهای  همکاری  سازمان  و  اوراسیا 
این سازمان قرار دارد، اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی 
با بهره مندی از دو مجتمع بندری کاسپین و انزلی که 
هم اکنون حجم تخلیه و بارگیری سالیانه 9.5میلیون 
تن کاال را دارا می باشند که تا ۱۱میلیون تن قابلیت 
افزایش دارد، به همراه وجود ۱۱۳هزار مترمبع انبارهای 
سرپوشیده، ۱۰۳هزار مترمربع سیلوی غالت و ۷۱هزار 
مترمکعب سیلوی مایعات در کنار دو شهرک صنعتی 
با ۱5۳واحد تولیدی فعال و مرکز نمایشگاهی و سایر 

بهره برداری  برای  خوبی  فرصت  زیرساختی  امکانات 
صادرکنندگان ایران است.

علی اوسط اکبری مقدم با ارائه تحلیلی از مزیت ها و 
فرصت های موجود در کریدورهای چین، قزاقستان، ایران 
و شمال-جنوب که با محوریت این سازمان شروع به 
کار و فعال شده از آغاز عملیات احداث سومین شهرک 
صنعتی در این منطقه خبر داد و گفت: از سوی دیگر طرح 
ملی اتصال به شبکه ریلی سراسری که تا ابتدای سال آتی 
مورد بهره برداری رسمی قرار می گیرد، به همراه شروع به 
کار اسکله رو-رو، مهم ترین طرح هایی است که باعث 
اتصال بنادر جنوبی کشور به منطقه آزاد انزلی و افزایش 
حمل کاال از طریق انتقال مستقیم بار توسط کشتی های 
رو-رو )قطاری و کامیونی( می شود؛ فرصت هایی که به 
نفع سرعت بخشیدن به فرایند و هزینه نقل و انتقال کاال 

در مسیرهای بین  المللی را پدید می آورد.
آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
انزلی در پایان با اشاره به فرصت صادرات کاال در قالب 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش محوری منطقه متبوع 
منطقه  سازمان  کرد:  خاطرنشان  ارتباط،  این  در  خود 
معافیت ها  خصوصی،  بخش  همکاری  با  انزلی  آزاد 
و کاهش عوارض قابل توجهی را برای حمل و نقل 
کاال و صادرات به محور چین، قزاقستان، ایران در نظر 
گرفته تا زمینه افزایش میزان ترانزیت کاال از این مسیر 

ترانزیتی بین المللی کشورمان فراهم گردد.
همچنین، ناظر گمرکات استان گیالن در این جلسه 

ظرف  استان  گمرکات  از  وارداتی  کاالهای  میزان 
هفت ماهه سال جاری را یک میلیون تن و به ارزش 
صادرات  درخصوص  و  کرد  بیان  دالر  ۷۲۲میلیون 
کاالهای  وزن  گفت:  مدت  این  گرفته طی  صورت 
پایان مهرماه ۱۴۰۰،  تا  ابتدای فروردین  از  صادراتی 
مشتمل بر 59۴هزار تن با ارزش ارزی ۳۶۲میلیون 
بوده و این درحالی است که گمرکات استان گیالن 
به  اخیر  با سابقه ای حدود ۳۰۰ساله، طی سال های 
به  نبوده و  هیچ وجه حتی برای یک ساعت تعطیل 

صورت تمام وقت در حال خدمت رسانی می باشد.
مهندس ابوالقاسم یوسفی نژاد با اشاره به طرح آزمایشی 
ترانزیت کاال از اسکاندیناوی به هندوستان در مسیر 
کریدور شمال-جنوب اضافه کرد: در ادامه فعالیت های 
فعال سازی  مسیر  در  انزلی  آزاد  منطقه  توسعه ای 
کریدورهای بین المللی و نقل و انتقال کاال، گمرکات 

استان آماده هرگونه همکاری جهت افزایش میزان و 
ارزش کاالهای صادراتی است و این مهم را در راستای 

اجرای وظایف ذاتی خود قلمداد می کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اظهار خوشحالی 
نسبت به اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی و حمایت 
توسعه  خواستار  صادرکنندگان،  و  سرمایه گذاران  از 
به  نسبت  بیشتر  اطالع رسانی  و  مابین  فی  ارتباطات 
توانمندی ها و فرصت های همکاری در این منطقه شد و 
افزود: اگر به دنبال تبدیل شدن به هاب صادراتی کشور 
می باشید، باید عالوه بر زیرساخت های موجود و در حال 
احداث، افزایش مشوق های حمایتی و تشویقی را در 

دستورکار قرار دهید.
وی، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی  های سازمان 
توسعه تجارت به عنوان نهاد مسئول در این حوزه 
را حائز اهمیت عنوان کرد و از آمادگی کنفدراسیون 

صادرات ایران به منظور انعقاد تفاهم نامه سه جانبه با 
محوریت سازمان متبوع خود و سازمان منطقه آزاد 
تصریح  و  داد  خبر  تجارت  توسعه  سازمان  و  انزلی 
کرد: توجه داشته باشید که کنفدراسیون متشکل از 
۳۲تشکل صادراتی بوده که ۸۰درصد صادرات ایران 

توسط اعضاء صورت می گیرد.
اتاق  و  کنفدراسیون  اعضای  جلسه،  این  ادامه  در 
بندر  معاون  و  مدیره  افقی عضو هیات  امین  ایران، 
و  اقتصادی  معاون  طالب پور  وحید  خزر،  حوزه  و 
خصوصی  بخش  فعال  و  سازمان  سرمایه گذاری 
منطقه آزاد انزلی که با تملک بیش از ۱۰۰۰دستگاه 
کانتینر این منطقه را به قطب حمل و نقل کانتینری 
فرصت های  درخصوص  است،  کرده  تبدیل  کشور 
همکاری و مزیت های پیش روی توسعه صادرات از 

مسیر منطقه آزاد انزلی به اظهار نظر پرداختند.

با  انزلی  آزاد  منطقه  مقاومتی  اقتصاد  کارگروه 
رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس  ریاست 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
و با حضور اعضای شورای معاونین این سازمان، 
نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی 

همکار برگزار شد.
بررسی  به  جلسه  این  در  گزارش،  این  بر  بنا 
میزان  شاخص های  ماهه  شش  عملکرد  گزارش 
و  داخلی  از  اعم  شده  محقق  سرمایه گذاری 
شرکت های  مجدد ؛  صادرات  و  صادرات  خارجی؛ 

فناور و دانش بنیان؛ میزان تولیدات منطقه و تعداد 
واحدهای صنعتی و سایر شاخص های مرتبط که 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  توسط 
اقتصادی به صورت مقایسه ای مابین مناطق آزاد 

تدوین شده ، پرداخته شد.

هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
این  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  همراه  به 
پیگیری  و  میدانی  نظارت  منظور  به  سازمان، 
از  منطقه،  سرمایه گذاری  واحد های  مشکالت 
شیمیایی  کودهای  تولیدکننده  نوپا«  »بهسا  شرکت 
شماره  صنعتی  شهرک  در  کشاورزی  ارگانیک  و 

با  گفت وگو  ضمن  و  بازدید  انزلی  آزاد  منطقه  یک 
از نزدیک در جریان چگونگی  سرمایه گذار شرکت، 

خط تولید این واحد قرار گرفت.
هیات  رئیس  نیز،  برنامه  این  ادامه  در  است،  گفتنی 
از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
نیز  شرکت  توسعه  طرح  احداث  حال  در  ساختمان 

بازدید به عمل آورد.

»آرکاتک  شرکت  مدیرعامل  نادری  محمد  مهندس 
سپهر« با اشاره به سابقه کاری خود و همکاران مجموعه 
در حوزه های مختلف فنی-مهندسی ، تجهیزات پزشکی 
و دندانپزشکی اظهار داشت: با توجه به نیاز بازار و لزوم 
توسعه فضای کار حرفه ای، از اواخر سال 9۷ شروع به 
فعالیت در منطقه آزاد انزلی کرده و از خردادماه سال 9۸ 
واحد تولیدی شرکت آرکاتک سپهر در شهرک صنعتی 

ناحیه یک منطقه وارد مدار تولید آزمایشی شد.
به  که  دندانپزشکی  و  پزشکی  تجهیزات  تولید  وی 

کشور وارد می گردید، به منظور تامین نیازهای داخلی 
و صادرات به کشورهای منطقه را راهبرد اصلی و اولیه 
شرکت متبوع خود بیان کرد و گفت: بر این اساس، به 
عنوان نخستین محصول، تولید کمپرسورهای سایلنت 
گرفت  قرار  دستورکار  در  هوا(  )تولید  روغن  بدون  و 
که علی رغم اینکه با کاربری های عمومی متنوعی در 
صنایع مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرد، اما با 
عنایت به نوع تکنولوژی و بدون روغن بودن که منجر 
به تمیزی هوا خروجی می شود؛ در بخش های پزشکی و 

دندانپزشکی از کاربری بیشتری برخوردار است.
اینکه  به  اشاره  با  سپهر  آرکاتک  شرکت  مدیرعامل 
کمپرسور فوق به دلیل کم صدا بودن و عدم استفاده 
از روغن، در استفاده از آن با مشکالت حمل و نقلی 
همچون وزن زیاد و روغن ریزی مواجه نمی شوید، به 
همین دلیل در صنایع کوچک نیز مورد استفاده قرار 
تولید محصول  اجزای  و  فرآیند  می گیرد؛ درخصوص 
فوق چنین توضیح داد: فرآیند کمپرسور تولیدی این 
شرکت به چند بخش تولید در داخل کارخانه و با قطعات 

داخلی و مونتاژ تجهیزات وارداتی تقسیم می شود.
وی اضافه کرد: بخش مخزن کمپرسور که از طراحی تا 
ساخت توسط این شرکت انجام می شود، یعنی از تهیه 
و  نورد، پرس  فرآیندهای ساخت همچون  تا  قطعات 

خم کاری، رنگ آمیزی و جوشکاری اتوماتیک.
نادری، بهره گیری از رنگ آنتی باکتریال که از شرکت 
این  تمایز  وجه  را  می گردد  تامین  داخلی  دانش بنیان 
کمپرسور با نمونه های موجود در بازار ایران بیان کرد 
و افزود: قطعات قسمت موتور دستگاه به دلیل اینکه 
تولید آن مقرون به صرفه نیست، وارد و در کارخانه مونتاژ 
می گردد و در نهایت رابط کلیدها، رابط های الکتریکی، 

مابین  ورودی-خروجی  فیلترهای  و  دهنده ها  ارتباط 
مخزن و موتور وصل شده و بعد از انجام تست های 
الکتریکی و مکانیکی محصول آماده خروج از کارخانه و 

عرضه به بازار مصرف می شود.
داخلی  تولیدی  نمونه های  معدود  اینکه  بیان  با  وی 
در فضای کارگاهی مونتاژ شده و فرآیند تولید انجام 
برخی  که  کرد  قبول  باید  کرد:  تصریح  نمی شود، 
محصوالت برندهای خارجی از نظر قدرت و کیفیت از 
نمونه تولیدی ما برتر می باشند و در حال حاضر امکان 
رقابت در بازارهای منطقه ای با آنها وجود ندارد؛ اما با 
توجه به هزینه تمام شده کمتر و کیفیت قابل توجه، 

امکان صدور به بازار کشورهای همسایه وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ارکاتک سپهر، تکمیل چرخه تولید 
حجم های مختلف کمپرسور تولیدی به جهت کاربری در 
صنایع مختلف را از برنامه های آتی این مجموعه تولیدی 
بیان کرد و گفت: طرح توسعه شرکت در شهرک صنعتی 
ناحیه دو منطقه آزاد انزلی مراحل ساخت کارخانه را طی 
می کند و ظرف دو سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد 
و با توجه به فضای بیشتر، امکان افزایش میزان و تنوع 

محصوالت تولیدی براحتی امکان پذیر خواهد بود.

وی، گیالنی بودن اعضای موسس شرکت و وجود مزایا و 
معافیت های قانونی در این منطقه، وجود امکانات و خدمات 
قابل توجه که هزینه و فرآیند تولید را تسهیل می بخشد 
و جایگاه آن در توسعه مراودات کشورمان با کشورهای 
حوزه خزر و اوراسیا را به عنوان مهم ترین دالیل انتخاب 
منطقه آزاد انزلی اعالم کرد و افزود: با عنایت به اینکه اخیرا 
وارد تولید رسمی شده ایم، در حال ایجاد سیستم فروش و 

خدمات پس از فروش و ارتباط با مشتریان قرار داریم.
بدون روغن منطقه  تولیدکننده کمپرسورهای سایلنت 
آزاد انزلی، با ارائه تحلیلی از فرآیند سریع تغییر و تحوالت 
تکنولوژی و به تبع آن نیازها و عالیق بازار، مهم ترین 
مشکل پیش روی تولید در کشورمان و حتی مناطق آزاد را 
وقت گیر و به شدت کالفه کننده بودن مجوزهای اداری بیان 
و خاطرنشان کرد: این فرآیند بوروکراسی اداری پردردسر و 
مشکل ساز است؛ چراکه با عنایت به فناورانه بودن محصول، 
تامین سریع تقاضای بازار حائز اهمیت می باشند؛ زمانی که 
روند اداری طوالنی شود، تولید کننده عمال بازار را از دست 
می دهد، زیرا چنین کاالهایی براساس نیاز بازار، به سرعت 
به روز می شود در نتیجه سرعت فرآیندهای اداری نقش 

مهمی در بازاریابی محصول دارا می باشد.

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با رئیس کنفدراسیون صادرات ایران صورت پذیرفت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و نمایندگان بخش خصوصی انجام شد:

به منظور پیگیری مشکالت واحد های سرمایه گذاری منطقه صورت گرفت:

تولیدکننده کمپرسورهای تولید هوا بدون روغن در منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری تبدیل منطقه آزاد انزلی 
به کانون صادراتی کشور به اوراسیا و چین

برگزاری کارگروه اقتصاد مقاومتی منطقه آزاد انزلی

آگهی مزایده عمومی اجاره غرف مجتمع تجاری »برند سنتر« در منطقه آزاد انزلی 
بازدید مدیرعامل سازمان از واحد 

تولیدی بهسا نوپا در منطقه آزاد انزلی

تامین نیازهای بازار داخلی تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و صادرات به کشورهای منطقه
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خوشه های صنعتی یکی از محوری ترین موضوعات در سیاست های 
اقتصادی صنعتی کشورها محسوب می شود. در سال های گذشته 
توسعه  و  متوسط  و  کوچک  صنایع  به  توجه  بحث  کشورمان  در 
خوشه های صنعتی مورد توجه قرار گرفته است، هرچند همچنان 
نیازمند حرکت های بنیادی و پایه ای و تعامل بیشتر دستگاه ها برای 

پیشبرد این موضوع در سطح کشور به ویژه مناطق آزاد است.
در  خود  ویژه  مشخصات  با  کوچک  صنایع  که  داشت  تاکید  باید 
بیکاری  بحران  اقتصادی و حل  موضوعات مهمی همچون رشد 
راهکارهای  بهترین  از  یکی  نتیجه  در  دارند؛  توجهی  قابل  اثرات 
ارائه شده برای حل مشکالت، راهکار خوشه سازی است؛ با تجمیع 
ایجاد  همدیگر،  تجربیات  از  استفاده  امکان  جهت  در  شرکت ها 
امکانات مشترک و انجام امور به صورت اشتراکی به وجود می آید، 
بنابراین می توان گفت که خوشه های صنعتی در حوزه های مختلف 
بر عملکرد شرکت ها تاثیر گذاشته و موجب ایجاد مزیت های یک 

بنگاه بزرگ برای بنگاه های کوچک این صنایع می شود. 
البته که برای تشکیل و رشد خوشه صنعتی در مناطق آزاد کشور نیاز 
به ایجاد پیش شرط هایی است که مهم ترین آن عبارتند از: توافق 
کلی و اصولی بر روی اهداف اصلی مانند باال بردن کارآیی تولید ، 
افزایش درآمد و ایجاد نوآوری و ورود به بازارهای بین المللی. وجود 
مهارت ها و توانایی نیز از دیگر پیش شرط های خوشه های صنعتی 
فضای  و  اشخاص  در  تجاری  روحیه  وجود  اینکه  ضمن  است، 
قانونگذاری مناسب و مهم تر از همه نبود مانع برای ایجاد تغییرات 
این هدف  پیشبرد  برای  دیگر  اصلی  شروط  از  می تواند  تولید  در 
مهم باشد. هرچند مناطق آزاد برای دستیابی به این موضوع برنامه 
تدوین شده ای پیاده نکرده اند، اما می توانند در این حوزه به واسطه 
قرار گرفتن این مناطق در مرزهای کشور، موقعیت مناسبی را برای 

تولید بیشتر و سرمایه گذاری و صادرات فراهم نمایند.
و  آزاد  مناطق  و مدیران سازمان های  معاونین  با  این گزارش،  در 
نماینده مجلس و کارشناس امور مناطق آزاد درخصوص عملکرد 
این مناطق در جهت تبدیل واحدهای تولیدی به خوشه صنعتی به 

گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

 سیدمهدی نقوی، معاون توسعه مدیریت 
سازمان منطقه آزاد انزلی:

 عدم تعامل و نداشتن شناخت و آگاهی
 دستگاه های اجرایی از قوانین مناطق آزاد

مدیریت  توسعه  معاون  و  مدیره  هیات  عضو  نقوی  سیدمهدی 
سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت وگو با نشریه، دیدگاه خود را نسبت 
به ایده تبدیل مناطق آزاد به عنوان خوشه صنعتی مطرح کرد و از 
ویژگی های منحصر به فرد هر منطقه درخصوص تولید یک محصول 

تولیدی سخن گفت.
وی در این گفت وگو در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای برای 
راهبرد اعالم شده جهت تبدیل مناطق آزاد به عنوان خوشه های 
باید  ما  این است که  بنده  ایده کلی  صنعتی دارید، اظهار داشت: 
به سراغ ویژگی های منحصربه فرد به هر منطقه برویم . به عنوان 
و  فرهنگی  تجاری، صنعتی ،  آزاد  منطقه  بگوییم  نمی توانیم  مثال 
خاصی  گردشگری  ویژگی  منطقه  این  چراکه  ماکو؛  گردشگری 
ندارد. یا نباید بگوییم منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی؛ زیرا ویژگی 
منحصربه فرد این منطقه در بحث گردشگری است . اینجا حتی اگر 
انزلی  منطقه آزاد نباشد، در سال دو تا شش میلیون گردشگر به 
می آید، یعنی خواه ناخواه چنین ویژگی در منطقه آزاد انزلی وجود 
دارد. لذا باید در بحث سیاست های جدید که دولت جدید استقرار 
پیدا کرد و دبیر جدید می خواهد پیاده نماید، به این سمت برویم 
همه  آنکه  نه  کنیم،  تقویت  را  منطقه  هر  خاص  مزیت های  که 
این  به  مناطق  در  تاکنون  ببینیم؛ چراکه  با یک چشم  را  مناطق 
موضوع توجه نشده است. به عنوان مثال درخصوص کیش راجع به 
ترانزیت نمی شود بحثی کرد، اما طبیعتا ماکو منطقه آزاد ترانزیتی 
است؛ بنابراین باید بتوانیم از ظرفیت ملی برای آن منطقه استفاده 
کنیم؛ باید وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را پای کار بیاوریم 
و از آنها کمک بخواهیم و ظرفیت ها را روی هم بگذاریم و بحث 
گردشگری را پیش ببریم. یا اینکه میراث فرهنگی درخواست کنیم 
توجه  با  و  کنند  معرفی  ما  به  را  گردشگری  حوزه  سرمایه گذاران 
به اینکه بحث ترانزیت هم داریم از این پتانسیل می توانیم بهتر 

استفاده نماییم.
نقوی ادامه داد: اکنون بحث ترانزیت شمال به جنوب را داریم، اما 
متاسفانه در این موضوع هم عقب مانده ایم؛ در حال حاضر در بندر 
گوادر کشور پاکستان، چینی ها سرمایه گذاری کنند و بندر می سازند؛ 
چراکه می خواهند ایران و چابهار را حذف کنند و از طریق پاکستان 
از باال به سمت قزاقستان و روسیه بروند و ما در حال از دست این 
به  که  با مسیری  آذربایجان  مزیت هستیم . هم کشور  و  فرصت 
سمت ترکیه ایجاد کرد و ایران را از مسیر ترانزیت حذف کرد و هم 
چینی ها و هندی ها که با توجه به  اینکه می گویند شریک اقتصادی 
ما هستند، اما در عمل گونه ای دیگر رفتار می کنند؛ آنها هر روز را 
برای خود فرصت می دانند، اما ما نشسته ایم تا ببینیم وزارت امور 
خارجه چه می کند! اما در واقع خودمان باید به سراغ شان برویم . 
روسیه تاکنون چند بار با ما مذاکراتی داشته، پیگیری و اعالم کرده  
را فعال  را می خواهند مسیر کریدور  ترانزیت شمال به جنوب  در 
کنند، متاسفانه به زمان تغییر دولت برخورد کردیم و نتوانستیم از 

این فرصت استفاده کنیم.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی اذعان داشت: در 
بحث های صنعتی، منطقه آزاد انزلی دارای دو شهرک صنعتی است؛ 
همچنین در حال ایجاد سومین شهرک صنعتی هستیم؛ البته باید 
این موضوع را در نظر بگیریم که در مناطق آزادی که بحث های 
گردشگری وجود دارد، در فضای جنگل و دریا باید به سمت صنایع 
»های تک« برویم و نباید بحث های فوالد و آالیندگی داشته باشیم؛ 
این قبیل صنایع را می توان در مناطق آزاد دیگری سرمایه گذاری 
کرد، ازجمله اروند دو، سه سایت صنعتی دارند یا حتی ارس. در مورد 
استانی  آذربایجان شرقی  استان  بگویم که  باید  ارس  آزاد  منطقه 
ارس  اینکه  دارد، ضمن  بزرگ  بسیار  کارخانه  است، چند  صنعتی 
هم در منطقه ای قرار گرفته که می تواند صنعتی باشد. منطقه آزاد 
ماکو در بحث ترانزیتی می تواند خوب عمل کند؛ متاسفانه اگر بحث 
ترانزیت را از دست بدهیم، خیلی از مناطق دچار رکود می شوند. مثال 
اگر بحث ترانزیت ماکو به مشکل بخورد یا  ترکیه مسیر را ببندد، 
واردات  و  موضوع صادرات  و  می شود  ماشین جمع  کثیری  تعداد 

بین  خوبی  بسیار  هماهنگی  باید  لذا  می گردد .  روبه رو  مشکل  با 
وزارتخانه های صمت و اقتصاد خصوصا گمرک انجام شود؛ ضمن 
اینکه باید به اهداف مناطق آزاد رجوع کنیم و سراغ بحث اصلی شان 
برویم که براساس چه ویژگی مناطق آزاد تشکیل شدند. متاسفانه 
در فرآیندی چند ساله خیلی از مناطق به دلیل ایجاد درآمد، به سراغ 
واردات بی رویه از سایر کشورها رفتند و اکنون بودجه های شان را بر 
مبنای همان سهمیه جذب کاال یا فروش زمین می بندند. آن هدف 
اصلی که ایجاد سرمایه گذاری و موارد دانش بنیان دیده  شده بود؛ در 

نتیجه در این حوزه ها بسیار ضعیف عمل کردیم.
آزاد را در جذب صنایع  بیان دالیل عدم موفقیت مناطق  به  وی 
کشاورزی ، دامپروری و شیالت پرداخت و گفت: ما هیچ استفاده ای 
از همین دریایی که کنار آن قرار گرفته ایم، نمی کنیم؛ در کویر قم 
ماهی خاویاری پرورش داده می شود و در آنجا استخرهایی ایجاد 
کرده اند. می توانیم در کنار دریای خزر با هماهنگی که با شیالت 
هم  و  سردابی  ماهی  هم  دهیم،  پرورش  قفس  در  ماهی  داریم، 
ماهی هایی که با آب دریا سازگاری دارند؛ اما متاسفانه به دلیل عدم 

تمایل دستگاه ها این اتفاق نمی افتد.
نقوی افزود: دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید نشستی 
با بسیاری از وزارتخانه ها داشته باشند و بحث های تخصصی مناطق 
را پیش ببرند. درست است که مناطق آزاد شخصیت حقوقی دارند و 
به صورت مستقل اداره می شوند، ولی دست ما به وزرا نمی رسد که 
بخواهیم با وزیر جهاد کشاورزی بنشینیم و تفاهم نامه امضا کنیم و 
بگوییم در داخل محدوده، به ما سرمایه گذار معرفی کنید. به هر حال 
در این منطقه یکسری مزیت ها و امتیازات داریم و می توانیم صنایع 
تبدیلی ایجاد نماییم، پرورش ماهی صورت گیرد و بسته بندی شود، 
پرداخت  بحث  از  چراکه  بیاید؛  خارج  از  تجهیزات  و  ماشین آالت 
عوارض معاف هستند و در واقع معافیت مالیاتی دارند؛ می توان از 
این مزیت ها استفاده و تولیدات صادرات محور را تقویت کرد. مثال 
در بحث کشت گلخانه ای، ظرفیت خوبی در منطقه آزاد انزلی وجود 
دارد، استان گیالن مشکل کم آبی ندارد؛ در بحث پرورش گل و گیاه 
فقط یکسری مشکالت با منابع طبیعی داریم؛ بخشی از زمین ها 
دست مردم یا منابع طبیعی است؛ می شود آن را با کمک دستگاه ها 
مرتفع نمود. به هرحال سرمایه گذار باید بیاید و در این حوزه ورود 
پیدا کند؛ ما هم در بحث های بروکراسی اداری و صدور مجوز کمک 
می کنیم؛ در واقع سازمان منطقه آزاد انزلی می تواند با هماهنگی 

مجوزها را صادر نماید. 
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: در بحث 
شیالت و دامپروری هم در این منطقه خیلی می توان کار کرد؛ اما 
در چند مدت گذشته، مراجعه ای نبوده است، به خاطر اینکه با وزارت 
جهاد کشاورزی که متولی این کار است، تعامل نداریم؛ اگر تعامل 
داشته باشیم، وزارتخانه می تواند سرمایه گذار را به ما معرفی کند. 
مزیت های خیلی خوبی وجود دارد، ولی عدم تعامل با دستگاه های 
و  آگاهی  عدم  اینکه  ضمن  می زند؛  را  ضربه  بزرگترین  اجرایی 
شناخت دستگاه های اجرایی نسبت به قوانین مناطق آزاد مشکالت 

دیگری را هم به وجود می آورد. 
وی تاکید کرد: بزرگترین ایراد این است که بسیاری از دستگاه های 
اجرایی متاسفانه هنوز قوانین مناطق آزاد را نمی دانند . ما پیشنهاد 
دادیم که کتاب قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد را هر وزیر و معاون 
دستگاه های  آزاد  مناطق  بخوانند؛  استان ها  مدیرکل های  و  وزیر 
بخشنامه  و  نامه  از دستگاه های مختلف  دائما  نیستند که  استانی 

می فرستند؛ باید این قوانین را بشناسند و خالف آن عمل نکنند.
نقوی در پاسخ به این سوال که مجلس شورای اسالمی در این 
بحث  در  مجلس  گفت:  باشد،  داشته  می تواند  کمکی  چه  رابطه 
قانونگذاری است. موضوع مالیات بر ارزش افزوده 9درصدی، جلوی 
سرمایه گذاری ها را می گیرد، چند مزیت در مناطق آزاد داشتیم که 
یکی از آنها بحث معافیت مالیات بر ارزش افزوده بود؛ وقتی این 
مشوق ها را برمی دارند، مناطق آزاد مثل سرزمین اصلی می شوند. 
دیگر سرمایه گذار رغبتی به سرمایه گذاری ندارد. وقتی مزیت ها و 
به مناطق نمی آید؛ چراکه  امتیازها حذف شود، دیگر سرمایه گذار 

سرمایه گذار می تواند همین کار را در سرزمین اصلی داشته باشد .
آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
انزلی در پایان در پاسخ به این سوال که چه برنامه و ایده ای برای 
عملیاتی سازی و بهره وری حداکثری در حوزه تولید دارید، تصریح 
کرد: باید سراغ ویژگی های منحصر به فرد مناطق آزاد برویم، باید 
ببینیم چه کمکی می توانیم انجام دهیم که این مناطق به هدف 
برسند.  منصه ظهور  به  ظرفیت شان  براساس  و  برسند  اصلی شان 
اگر  بیایند؛  آزاد  مناطق  به کمک  اجرایی  دستگاه های  اینکه  دوم 
نمی خواهند دستمان را بگیرند، حداقل در مسیر کار و حرکت ما 
و  برای خودشان جاری  مقرراتی که  و  قوانین  نکنند.  ایجاد  خلل 
ساری است را به مناطق آزاد تسری ندهند؛ چراکه قوانین مناطق 
آزاد مختص به همین مناطق است. مثال برای کاری نظام مهندسی 
را وارد می کنند یا بخشنامه هایی از منابع طبیعی و محیط زیست را 
ورود می دهند، در حالی که همه اینها در قوانین مناطق آزاد دیده 
شده است! اگر بتوانیم به قانون مناطق آزاد احترام بگذاریم و آن 
را اجرا کنیم، مشکالت مناطق مرتفع می شود . متاسفانه عدم تعامل 
دستگاه های اجرایی با مناطق و عدم شناخت دستگاه ها با قوانین 

آنها، بیشترین ضربه را به مناطق آزاد کشور وارد می کند.

محمد هدایی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد چابهار:

مناطق آزاد برای فعالین بخش کشاورزی و دامپروری 
جذابیتی ندارد

محمد هدایی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
چابهار نیز در گفت وگو با نشریه، به بررسی عملکرد و برنامه های 
ما  سواالت  به  و  پرداخت  اقتصادی  حوزه  در  چابهار  آزاد  منطقه 
راهبردهای  و  صنعتی  خوشه های  به  آزاد  مناطق  تبدیل  پیرامون 

پیش روی برای این هدف پاسخ داد.
وی نگاه خود را نسبت به ایده تبدیل مناطق آزاد به عنوان خوشه های 

صنعتی مطرح کرد و گفت: از سال98، تهیه خوشه های صنعتی و 
پیش بینی خوشه های صنعتی ، در فرصت های سرمایه گذاری منطقه 
آزاد چابهار مدنظر بوده و با رهنمود و رویکرد مشاور رئیس جمهور 
تجاری-صنعتی،  آزاد  منطقه  سازمان  شورایعالی  محترم  دبیر  و 
چابهار با نگاه تخصصی تر به این موضوع پرداخته  است . با توجه 
به موقعیت استراتژیک چابهار و قرارگیری منطقه آزاد چابهار در 
کرانه های دریای عمان و امکان استقرار صنایع آب بر در محدوده 
منطقه آزاد چابهار، تالشمان بر این بوده که سه خوشه عمده را در 
این منطقه توسعه دهیم و خوشبختانه گام های خیلی خوبی برداشته 

 شده و اثرات آن به زودی  مشخص خواهد شد.
هدایی در ادامه از خوشه های منطقه آزاد چابهار نام برد و اظهار کرد: 
خوشه های فوالد و پتروشیمی از خوشه های مهم در حال توسعه 
در این منطقه این می باشد و در حال حاضر سه واحد پتروشیمی 
در شهرک پتروشیمی نگین مکران در اجرا و ساخت هستند که 
آن  متعاقب  و  متانول  واحد  اولین  اردیبهشت 1402  در  امیدواریم 
واحدهای دوم و سوم به بهره برداری برسد و واحد چهارم نیز در 
مراحل مطالعاتی می باشد. این واحدی ها که خوشه پتروشیمی در 
راس خوشه ها قرار دارند و به عنوان صنایع باالدستی پتروشیمی 
تعیین گردیده اند و در ادامه صنایع میانی پتروشیمی یا MTO نیز 
پیش بینی شده است که این واحدها محصوالت صنایع باالدستی 
را به عنوان مواد اولیه تبدیل به زیرشاخه های میانی یعنی اتیلن و 
پورپیلن خواهند نمود. اخیرا برای فرآورده های پایین دستی پتروشیمی 
هم اقدامات خوبی در دستورکار قرار گرفته و سرمایه گذاران را به 
صنایع پایین دستی پتروشیمی هدایت می نمایم. ضمنا جهت تکمیل 
چرخه پتروشیمی و زنجیره خوشه ها، یک پارک صنایع شیمیایی 
نیز پیش بینی شده است که امیدواریم با استقرار واحدهای تولیدی، 
خوشه صنعت پتروشیمی را کامال در منطقه آزاد چابهار تا حدود 

هفت سال آینده داشته باشیم.
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
درخصوص خوشه صنعت فوالد منطقه آزاد چابهار اذعان داشت: 
در حوزه صنعت فوالد نیز در حال حاضر دو پروژه مهم فوالدی 
را در منطقه تعریف نموده ایم و پروژه سومی نیز در حال مذاکره 
جهت اختصاص زمین می باشیم که شرکت فوالد مکران درحال 
حاضر در حال احداث یک خط تولید آهن اسفنجی با ظرفیت یک 
میلیون و ششصد هزار تن در سال از کنستره آهن می باشد دارای 
پیشرفت فیزیکی بیشتر از 40درصد است و محصول آن به عنوان 
صنایع باالدستی فوالد طبقه بندی می گردد و از آن به عنوان مواد 
اولیه در کارخانجات ذوب و نورد استفاده خواهد گردید و در راستای 
توسعه خوشه فوالد درحال حاضر مذاکرات با چند سرمایه گذار جهت 
تاسیس کارخانه ذوب و نبرد در جریان می باشد. یک واحد دیگر 
فوالد در منطقه آزاد چابهار جانمایی شده است که خود به تنهایی 
کل زنجیره فوالد از گندله سازی تا تولید انواع مقاطع فوالدی را در 
طرح پیش بینی نموده و ظرفیت محصول نهایی آن در افق طرح 
بیش از 10میلیون تن در سال تعیین شده است . براساس برآورد های 
اولیه، تکمیل خوشه پتروشیمی و فوالد تا پنچ سال آینده محقق 

خواهد شد .
وی در ادامه گفت: با عنایت به استقرار منطقه آزاد چابهار در همسایگی 
منطقه  برنج،  تولید  قطب های  از  یکی  عنوان  به  پاکستان  کشور 
برنامه ریزی برای توسعه خوشه صنایع تبدیلی و بسته بندی محصوالت 
غذایی با تمرکز بر برنج در دستورکار این سازمان بوده که خوشبختانه در 
این امر موفقیت قابل توجهی کسب گردیده که و درحال حاضر شانزده 
واحد فرآوری و بسته بندی برنج در چابهار مستقر و فعال هستند و به یکی 
از هاب های تولید برنج وارداتی تبدیل شده ایم؛ یعنی فعالین اقتصادی 
برنج نیمه آماده را از پاکستان وارد و در اینجا فرآوری و بسته بندی می کنند 
که ضمن ایجاد ارزش  افزوده ، اشتغال قابل ت وجهی را هم ایجاد می کند . 
هر واحد متناسب با ظرفیت تولید خود برای سی تا هفتاد نفر به طور 
مستقیم فرصت اشتغال  ایجاد می نماید که اگر این چرخه موفق عمل 
کند و مصوبات و دستورالعمل های برون سازمانی خللی ایجاد نکند، 
به طور مستقیم حدود هزار نفر و به صورت غیرمستقیم حدود سه هزار 

نفر فرصت شغلی خواهند داشت .
هدایی افزود: با در نظر گرفتن مزیت استقرار منطقه آزاد چابهار در 
حاشیه سواحل مکران، لزوم تعریف خوشه صنایع شیالتی مشخص 
اقدامات قابل توجهی صورت گرفته  نیز  این راستا  می گردد و در 
و در جهت توسعه در دستورکار می باشد. از اهم اقدامات صورت 
گرفته می توان به تاسیس کارخانه توربافی که محصول آن موجب 
پیشگیری از خروج ارز از کشور و ایجاد ارزش افزوده بسیار باال و 
تاسیس چندین  کنار  در  است،  توجه شده  قابل  اشتغال  همچنین 
سردخانه و مجتمع سورتینگ و بسته بندی محصوالت دریایی و 
صدور مجوز برای احداث کارخانه تولید کنسرو و تن ماهی ، کارخانه 

تولید خوراک آبزیان با تکنولوژی روز دنیا و... را نام برد .
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در ادامه در 
پاسخ به این سوال که چه اقداماتی جهت تولید، بسته بندی محصوالت 
با اولویت غیرصنعتی و کشاورزی در منطقه و در حوزه های مختلف 
انجام گرفته است، گفت: تا پیش از الحاق اراضی جدید به محدوده 
منطقه آزاد چابهار در انتهای سال 1398 ، در طرح جامع سازمان هیچ 
محدوده ای برای دام پروری و کشاورزی پیش بینی  نشده بود، به  همین 
دلیل در زمینه فعالیت های کشاورزی و دام پروری هیچ فعالیتی در منطقه 
آزاد چابهار تعریف نشده است؛ ولی با توجه به گسترش محدوده منطقه 
آزاد ، ما پهنه ای را درخصوص ترویج صنایع و محصوالت کشاورزی 
پیش بینی کرده ایم و امیداوریم بتوانیم پس از تصویب و ابالغ طرح جامع، 
درخصوص جذب سرمایه گذاران در حوزه کشاورزی با روش های نوین 

اقدام نماییم.
صنایع  جذب  در  آزاد  مناطق  توجه  قابل  موفقیت  عدم  دالیل  وی 
کشاورزی، دامپروری و شیالتی را برشمرد و اظهار داشت: باید تاکید 
داشت که بزرگترین مزیت مناطق آزاد، معافیت مالیاتی است و چون 
در حوزه کشاورزی و دامپروری نیز این معافیت به صورت دائمی از 
طرف قانون گذار پیش بینی شده است، این مزیت مناطق آزاد برای 
سرمایه گذاران و فعاالن بخش کشاورزی و دامپروری محسوس نیست. 

همچنین بهای اراضی در مناطق آزاد با توجه به مزایایی که دارند، از 
اراضی منابع طبیعی بیشتر می باشد؛ در نتیجه سرمایه گذاران ترجیح 
می دهند از اراضی منابع طبیعی برای توسعه فعالیت های دامپروری و 
کشاورزی استفاده کنند و باز باید تاکید کنم که مناطق آزاد کال در 
حوزه صنایع کشاورزی و دامپروری جذابیتی ندارند و برای این منظور 
نیز تاسیس نشده اند . همان طور که می دانید براساس قوانین و مقررات 
باالدستی، هر منطقه آزاد برای اهداف خاصی تعیین و طراحی شده که 
اهداف برای منطقه آزاد چابهار در اسناد باالدستی نیز ترویج و توسعه 
کشاورزی تعریف نشده است، در نتیجه نمی توان انتظار داشت در حوزه 

دامپروری و کشاورزی موفق عمل کند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان 
در پاسخ به این سوال که کدام محصوالت استان شما یا استان های 
همجوار به کشورهای همسایه صادر می شود، تصریح کرد: محصوالت 
به  استان های همجوار  و  استان سیستان وبلوچستان  از  قابل توجهی 
کشورهای همسایه شرقی یعنی افغانستان و پاکستان حمل و صادر 
می شود که عمده این محصوالت مواد پتروشیمی، حامل های انرژی، 
سیمان، کاشی و سرامیک، مواد غذایی و انواع مقاطع فوالدی است 
که منطقه آزاد چابهار نیز به طور متوسط ساالنه حدود 20میلیون دالر 
صادرات به کشور پاکستان دارد و با توجه به تخصیص نقطه منفصل 
مرزی ریمدان در مجاورت با مرز پاکستان به منطقه آزاد چابهار و 
برنامه ریزی های گسترده در حال تدوین به جهت تولید و تدارک مواد 
و کاالهای مورد نیاز در کشورهای همسایه خصوصا بازار 220میلیون 
صادرات  در  بزرگتری  سهم  به زودی  که  امیدواریم  پاکستان،  نفری 
به کشورهای همسایه داشته باشیم. ضمن آن که در صورت تکمیل 
زنجیره های تولید براساس خوشه های صنعتی تعریف شده، افزایش و 
تنوع ظرفیت تولید کاال و محصوالت را انتظار داریم و نهایتا این کاالها و 
محصوالت به بازارهای مصرف که عمدتا کشورها و استان های همسایه 
می باشند، صادر خواهند گردید و این امر نیز موجب افزایش صادرات 
منطقه آزاد چابهار به عنوان قطب بزرگ پتروشیمی و فوالد کشور در 

آینده نه چندان دور خواهد بود.
 

محمدمهدی برنجی، مدیر صنعت، معدن و تسهیل 
تولید سازمان منطقه آزاد قشم:

موازی کاری های استانی مانعی در زمینه تولیدات 
شیالت در منطقه آزاد قشم

اما محمدمهدی برنجی مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان 
منطقه آزاد قشم نیز در نگارشی کوتاه، به ارائه دیدگاه خود نسبت به 

بحث تولید براساس خوشه صنعتی پرداخت. 
وی درخصوص این ایده گفت: مبحث برنامه ریزی تولیدی مناطق 
آزاد براساس خوشه های صنعتی استان همجوار بیشتر در راستای 
محصوالتی دیده شده است که واردات کشور در آن حوزه ها انجام 
می پذیرد. در همین راستا در منطقه آزاد قشم تالش شده تا ابتدا 
نسبت به استقرار صنایع آرایشی و بهداشتی اقدام و سپس نسبت 
به تکمیل خوشه اقدام گردد. همچنین در همین راستا نسبت به 
پیاده سازی شبکه های تامین نیز توجه ویژه به عمل می آید. در حوزه 
پوشاک، بسته بندی موادغذایی )ماهی و میگو(، تولید خوراک آبزیان، 
شناورسازی ها نیز در مبحث پیاده سازی خوشه های مربوطه مدنظر 

می باشد.
برنجی در پاسخ به این سوال که با توجه به ظرفیت ها و مزیت های 
تولیدات صنعتی، کشاورزی، دامپروری و شیالتی استان هرمزگان، 
تاکنون چه اقداماتی جهت تولید، بسته بندی محصوالت با اولویت 
غیرصنعتی انجام شده است، اظهار کرد: جهت بسته بندی تولیدات 
شیالتی منطقه تاکنون نسبت به استقرار  سردخانه های صنعتی اقدام 
شده است. همچنین یک زون صنعتی جهت استقرار صنایع غذایی 
با محوریت بسته بندی آبزیان در غرب جزیره قشم جانمایی شده 

است.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم تاکید 
کرد: با توجه به تولید ماهی خشک به روش سنتی، برنامه احداث 
کارخانجات صنعتی جهت افزایش ارزش افزوده محصول فوق در 

حال انجام می باشد.

وی در ادامه دلیل عدم موفقیت قابل توجه مناطق آزاد در جذب صنایع 
کشاورزی، دامپروری و شیالتی کشور )استان و استان های همجوار( 
البته موضوع جذب سرمایه گذار در حوزه  نمود:  اذعان  برشمرد و  را 
شیالت در منطقه آزاد قشم، با موفقیت روبه رو بوده و هم اکنون بیش از 
1500تن میگو در این جزیره پرورش داده می شود. البته در بعضی مواقع 

موازی کاری های استانی باعث ایجاد تاخیر می گردد.
برنجی در پاسخ به این سوال که چه محصوالتی از استان  شما یا 
استان های همجوار به کشورهای همسایه منطقه آزاد متبوع شما 
مانند سیمان،  تولیداتی  آزاد قشم  منطقه  از  صادر می شود، گفت: 
کلینکر، سرب و روی، محصوالت دخانی، شناور، ماهی و ماهی 

خشک و میگو به کشورهای همسایه صادر می گردد.
وی تصریح نمود: در حوزه صنایع تبدیلی، با توجه به استقرار مزارع 
پرورش ماهی و میگو در منطقه آزاد قشم و از آنجا که پودر ماهی در 
منطقه تولید می شود، برنامه احداث چند کارخانه تولید غذای آبزیان 
و دام و طور مدنظر می باشد. همچنین استقرار واحدهای دانش بنیان 
فعال در این زمینه نیز با پیگیری مرکز رشد منطقه آزاد قشم در حال 
انجام است. ضمن اینکه با توجه به استقرار چندین کارخانه تولید 
دخانیات، برنامه احداث کارخانه مربوط به خوشه صنعتی و زنجیره 

تامین آن مدنظر می باشد. 
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
تاکید کرد: موارد فوق در مورد محصوالت آرایشی و بهداشتی نیز در حال 
انجام می باشد. همچنین برنامه هایی نیز در جهت تولید پارچه مورد نیاز 

صنایع پوشاکی در منطقه و کشور نیز در حال انجام می باشد.
   

 رضا صلبوخی، مدیر توسعه نواحی
 صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند:

خوشه های صنعتی پتروشیمی ، خرما ، شیالت و 
دامپروری در منطقه آزاد اروند

رضا صلبوخی مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند 
نیز در گفت وگو با نشریه، به ارزیابی ایده تبدیل محصوالت تولیدی 
به خوشه های صنعتی پرداخت و گفت: طبیعی است که خوشه های 
صنعتی وقتی شناسایی می شوند که مدل و محصولی خاص را به 
عنوان خوشه صنعتی برای حمایت از زنجیره تامین مواد اولیه و 
فروش آماده و براساس نیاز استان یا پتانسیل آن استان و منطقه 
آن محصولی دیده شود . در منطقه آزاد اروند چند خوشه صنعتی 
آنها، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی  از  می توان تعریف کرد یکی 
است؛ چراکه خواستگاه این منطقه انرژی است. دوم خوشه صنعتی 
خرما و شیالت و دامپروری می تواند باشد، به این دلیل که ما در 
منطقه مزارع دام پروری و شیالتی زیادی داریم که می توانیم در 
حوزه تامین مواد غذایی تا تولید ماهی یا پرورش ماهی و سپس 
برای شان  صادرات  و  فرآوری  کارخانجات  ایجاد  و  بسته بندی 
پیش بینی کنیم. طبیعی است وقتی خوشه ها را دسته بندی می کنند 
و مورد حمایت قرار می دهند، هدف بازار داخل نیست و بیشتر هدف 
این است که با این حمایت، بازار تجار را تقویت کنند که در نهایت 
محصولی که تولید می شود ارزان باشد و فروشی که انجام می شود 
با قیمت مناسب و کیفیت بهتر و برند بهتر به صادرات منجر گردد.

و  ظرفیت ها  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
شیالتی  و  دامپروری  کشاورزی،  صنعتی،  تولیدات  مزیت های 
محصوالت  بسته بندی  تولید،  جهت  اقداماتی  چه  تاکنون  استان 
فوق با اولویت غیرصنعتی انجام شده است، اظهار داشت: در حوزه 
غیرصنعتی می توان گفت بحث خرما و شیالت در این منطقه قوت 
دارد، کشاورزان که در این منطقه هستند تقریبا یکسری حمایت ها 
را برای تولید خوراک دامی و خوراک آبزیان تا بستر الزم برای تولید 

مزرعه های ماهی دارند.
تولیدات  بحث  در  را  آزاد  مناطق  موفقیت  عدم  دلیل  صلبوخی 
در  مانع  و  سد  بزرگترین  نمود:  اذعان  و  کرد  مطرح  را  صنایع 
بودیم،  اگر تک حاکمیتی  است؛  بودن  آزاد، چندحاکمیتی  مناطق 
بهتر می توانستیم برنامه ریزی کنیم و حمایت از بخش کشاورزی 
و تولیدات صنعتی داشته باشیم. متاسفانه این موضوع، بزرگترین 
معضل را برای مناطق  ایجاد می کند؛ اما تاکنون این حمایت ها در 

بخش شیالت و صنعتی در بحث فرآوری صورت گرفته و کمک ها 
انجام شده و درحال انجام است؛ برای مثال ما در بحث فرآوری 
ماهی و میگو جانمایی کردیم، زمین در اختیار صنعتگر گذاشتیم، 
یکسری مزیت ها برای واگذاری زمین ایجاد کردیم که بتواند آن 
حمایت را داشته باشد، اما برای بخش تسهیالت همیشه وابسته به 
مرکز استان یا به سرزمین اصلی هستیم. عدم سقف اعتبارات خاص 
به مناطق آزاد این ناهماهنگی را به وجود می آورد که ما نتوانیم در 

مناطق آزاد حمایت بیشتر داشته باشیم.
پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  صنعتی  نواحی  توسعه  مدیر 
خاطرنشان کرد: در منطقه آزاد اروند هم اکنون در بحث ماهی و 
میگو صادرات خوبی داریم و در بخش کشاورزی  نیز محصول خرما 
خوب صادر می شود؛ یک بخش هایی در فرآوری خرما کار می کند 
که موجب صادرات به  امارات کویت و روسیه می شود؛ نه اینکه خرما 
را فقط بسته بندی کنند؛ بلکه فرآوری انجام و ارزش افزوده ایجاد 

می کنند و سپس ارسال می گردد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید 
مجلس شورای اسالمی:

بازنگری در قوانین مناطق آزاد جهت تسهیل 
سرمایه گذاری و تولید

جعفر قادری عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی در گفت وگویی با نشریه، به وضعیت 
تولید در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و از تالش نمایندگان برای اصالح 

قانون مناطق آزاد در جهت تسهیل سرمایه گذاری و تولید سخن گفت.
وی گفت: هدف از تاسیس مناطق آزاد در وهله اول، توسعه صادرات 
بود در واقع این مناطق بیشتر سکویی برای پرش صادرات درنظر گرفته 
شده بودند؛ طبیعتا با توجه به حذف محدودیت ها و قید و بندهایی که در 
مناطق داخلی و سرزمین اصلی برای تولید کننده وجود دارد، استدالل این 
است که در مناطق آزاد بهتر می توان تولید را ساماندهی و اقدام به تولید و 
صادرات کرد . اگر بتوانیم در مناطق آزادمان تولید را ساماندهی کنیم و از 
مزیت مرزی بودن مناطق برای صادرات کاال به مناطق همجوار استفاده 
نماییم و بتوانیم ارتباطی بین سرزمین اصلی و کشور همسایه خارجی 
برقرار کنیم، مسلما خیلی می تواند هم موثر و مفید فایده واقع شود و هم 

به رشد تولید کمک کند.
قادری ادامه داد: ما در کشورهای همسایه مان ظرفیت های خوبی 
داریم . در این شرایط تحریم متاسفانه به علت کاهش ارزش پول 
که  می کند  پیدا  کاهش  ملی  پول  خرید  قدرت  دیگر  عمال  ملی 
خودش مزیتی است؛ چراکه صادرات را مقرون به صرفه می کند و 
تولید را توجیه پذیر می نماید و طبعا اگر بتوانیم ظرفیت مناطق آزاد 
را برای تولید استفاده کنیم، می توانیم بخشی از ارز موردنیاز کشور 

را از طریق مناطق تامین کنیم .
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسالمی افزود: این 
اتهام همیشه متوجه مناطق آزاد بود که به جای آنکه سکوی پرش 
صادراتی باشند، بیشتر سکوی پرشی برای واردات هستند؛ اما مناطق باید 
این اتهام را از خود رفع کنند و رفع این اتهام همین است که در جهت 
افزایش تولید و صادرات به اقتصاد کشور و تامین ارز کمک کنند؛ چراکه 

این موضوع برای کشور نقش مهم و اساسی دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین مناطق آزاد برای تقویت 
اینکه  درباره  گزارشی  حال  به  تا  شاید  گفت:  است،  کافی  تولید 
مقررات و قوانین مانع صادرات و تولید در مناطق آزاد شده، نداشته 
بیشتری  و شرایط  تسهیل  قوانین  باید  حال  عین  در  ولی  باشیم؛ 
برای تولید فراهم شود . عمال در مناطق آزاد نباید محدودیت هایی 
که بعضی از سازمان ها دارند، حاکم باشد؛ بلکه در عمل باید زمینه 
این موضوع فراهم شود که تولید راحت تر صورت بگیرد. شاید در 
این بخش ها نقطه ضعف هایی داشته باشیم که بخشی از قوانین و 
مقررات داخلی در مناطق آزاد نیز کافی نباشد، اما با توجیهاتی مثل 

حمایت از نیروی کار می توان این اتفاق را مثبت قلمداد کرد. 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  و  تولید  جهش  ویژه  کمیسیون  عضو 
مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید کرد: البته خیلی توجیهی 
ندارد که در مناطق آزاد محدودیت هایی وجود داشته باشد، بلکه باید 

شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بدون محدودیت بتواند فعالیت 
اقتصادی داشته باشد. شاید بازنگری در قوانین مناطق آزاد و حذف 
بسیاری از مقرراتی که در داخل کشور اعمال می شود، کمک کند تا 

تولید رونق بهتری در مناطق آزاد کشور صورت گیرد.

فرزین حقدل، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
لزوم تعامل میان بخش  خصوصی ، دولتی و مناطق آزاد 

برای ایجاد خوشه های صنعتی
فرزین حقدل کارشناس مسائل مناطق آزاد نیز در گفت وگویی با 
نشریه، به بیان ایده های خود درخصوص تبدیل تولیدات مناطق آزاد 
به خوشه های صنعتی پرداخت و از لزوم تعامل دستگاه های اجرایی 

برای پیشبرد این هداف سخن گفت.
وی در پاسخ به این سوال که چه ایده ای برای تبدیل مناطق آزاد 
به عنوان خوشه های صنعتی در نظر دارید، گفت: همه کشورهای 
پیشرفته دنیا از بحث شهرک های صنعتی عمومی بیرون آمدند و به 
سمت شهرک های تخصصی با توجه به مزیت های منطقه ای روی 
آورده اند؛ یعنی روی هر منطقه یا نواحی اطراف آن بررسی صورت 
گرفته که چه چیزهایی مزیت است و سپس براساس آن خوشه های 
صنعتی مربوط به همان مزیت را ایجاد کردند . در مناطق آزاد هم 
به تبع دیدگاه جهانی و از این جهت که قرار بود این مناطق پیشرو 
باشند و کریدور اتصال اقتصاد ملی به جهانی باشند؛ این مورد یعنی 
ویژگی منحصر به فرد هر منطقه را در نظر گرفته بودند؛ در مناطق 
آزاد اولیه هر کدام براساس این دیدگاه ایجاد شده بودند تا عالوه بر 
وظایفی که در انتقال تکنولوژی، توسعه صادرات و بحث تراز تجاری 
کشور داشته باشند، در حوزه صنعت نیز این مورد را بتوانند اجرایی 
کنند. در هر منطقه آزادی با توجه به لوکیشن جغرافیایی که قرار 
گرفتند ، استانی که در آن قرار گرفته و یا استان های همجوار، در 
حوزه های مختلف محصوالتی بوده که می توانستند آنها را در قالب 
خوشه های صنعتی به میدان بیاورند تا هم بازاریابی بین المللی شود، 
هم پردازش گردد و هم اقدام تکمیلی روی آنها انجام بگیرد ، تا در 
نهایت روی کریدور همان منطقه آزاد بحث صادرات آن محصول 
انجام شود. متاسفانه در سال های اخیر این موضوع در مناطق آزاد 
واقع  در  نشد  آمایش  طرح های  به  توجهی  هیچ  و  نگرفت  انجام 
تقریبا همه جای ایران شبیه هم شدند؛ همه جا می خواهند فوالد و 
پتروشیمی داشته باشند و کاری هم ندارند که مقدمات آن صنعت 

وجود دارد یا خیر!
حقدل در پاسخ به این سوال که با توجه به ظرفیت ها و مزیت های 
تولیدات صنعتی، کشاورزی، دامپروری و شیالتی کشور، تاکنون چه 
اقداماتی جهت تولید، بسته بندی محصوالت با اولویت غیرصنعتی 
و  تولیدات  این  کرد:  اظهار  است،  شده  انجام  آزاد  مناطق  در 
محصوالت می تواند کشاورزی باشد تا در نهایت صنایع تبدیلی و 
بسته بندی و پایانه های تخصصی صادراتی در مناطق آزاد در رابطه 
با آن محصول ایجاد گردد. متاسفانه در کشور ما دیدگاهی حاکم 
است مبنی بر اینکه تولیدات داخل کشور نمی شود از کانال منطقه 
آزاد صادر شود. این مسئله باعث شده که از ظرفیت مناطق آزاد، 
استان ها برای بازاریابی بین المللی و صادرات محصوالتشان نتوانند 
نمود دارد  نیز  تولیدات صنعتی  استفاده کنند. همچین موردی در 
یعنی دقیقا تولیدات صنعتی هر استان یا استان های همجوار مناطق 
آزاد که می تواند یکسری اقدامات تکمیلی در آن انجام شود و در 
نهایت به جایی برسد که این را از کانال منطقه آزاد صادر کنند ؛ 
به علت ممنوعیت هایی که وجود داشته است، امکان صادرات آن 
تولیدات به سایر نقاط کشور از کریدور منطقه آزاد در قالب پایانه 

صادراتی تخصصی وجود ندارد.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در ادامه گفت: تجربه ای که در منطقه 
آزاد قشم داشتیم این بود که یک تعاملی را با سازمان توسعه تجارت 
ایران داشتیم که پایانه های تخصصی صادراتی با توجه به مزیت های 
هرمزگان را در منطقه آزاد قشم ایجاد کنیم که از کانال آن پایانه ها 
بشود توسعه صادرات  و مثبت شدن تراز تجاری کشور را داشته باشیم . 
یک همچین موردی را در منطقه آزاد چابهار هم پیگیری کردیم؛ با 
توجه به مزیت بسیار زیاد چابهار در حوزه شیالت و صادرات محصوالت 
شیالتی نظیر تن ماهیان و ماهی های صنعتی )چابهار در اتحادیه تن 
ماهی های اقیانوس هند، مقام بسیار خوبی دارد( به دنبال این بودیم 
یک شهرک تخصصی برای شیالت ایجاد کنیم. همه مصوبات آن را 
از سازمان شیالت و سازمان منطقه آزاد گرفتیم تا در نهایت خروجی آن 
یک پایانه تخصصی صادراتی محصوالت شیالتی باشد . اکنون شاهد 
هستیم تقریبا 50درصد محصوالت شیالت ما یا از بین می رود یا با 
قیمت پایین فروخته می شود که اگر اینها از مسیر درستی انجام شود، 
مسلما می تواند نقش بسیار مهمی در صادرات باکیفیت این محصوالت 
داشته باشد. نظیر همین ها را در رابطه با میوه و تره بار ایرانی داریم که آنها 
هم از مراحل جمع آوری از سراسر کشور تا صادرات، بخش عمده ای به 
علت نگهداری و حمل و نقل بد از بین می رود که بحث بسته بندی های 
مدرن و خوب می تواند تاثیرگذار در صادرات خوب و با تعداد باالی این 

محصوالت باشد.
وی به بحث تقابل مناطق آزاد با سایر دستگاه های دولتی اشاره کرد 
و اذعان نمود: برخی دستگاه های دولتی مناطق آزاد را یک تافته جدا 
بافته می دانند و تا جایی که می توانند به آن ضربه می زنند، تا این 
مناطق به جایگاهی که داشته و یا باید داشته باشند، نرسند . علت 
هم این است دستگاه های مختلف دولتی زیاد راضی نیستند که یک 
بخشی از حوزه جغرافیایی فعالیت شان از آنها حرف شنوی نداشته 
باشد و تحت قوانین آنها عمل نکند. در همه دستگاه های دولتی 
این موضوع به وفور دیده می شود؛ بنابراین سایر دستگاه های دولتی 
متولی در امر صادرات ، تولید، کشاورزی، دامپروری ، شیالت، صنعت 
نفت و گاز و مواردی شبیه به اینها زیاد دوست ندارند کاالهایشان 
از کریدور مناطق آزاد به بازارهای جهانی راه پیدا کند. این موضوع 
یک رابطه دو طرف است؛ عالوه بر اینکه محصوالت از این مسیر 
مناطق آزاد می تواند به بازارهای خارجی راه پیدا کند، از آن طرف 
انتقال تکنولوژی از کریدور مناطق فراهم خواهد بود  هم قابلیت 
که این قضیه محقق نشده و تنها راه آن بحث ایجاد خوشه های 

صنعتی تخصصی است. با توجه به مزیت های منطقه ای و اینکه 
پایانه های صادراتی تخصصی هم در مناطق آزاد ایجاد شود، باید 
تاکید کنیم که مناطق آزادی که اکنون فعال هستند و مناطقی که 
جدیدا مصوبه ایجاد گرفتند، لوکیشن های بسیار خوب و استراتژیکی 

دارند که می توانند از کانال آنها خیلی از این موارد را اجرایی نمود.
حقدل ادامه داد: به هرحال این موضوع یک بازی برد-برد است . 
نمی دانیم در کشورمان چه دست هایی در کار بوده که قومیت ها و 
افراد مختلف را با هم دشمن کرده است؛ این شهر با شهر کناری 
و آن استان با استان همجوار خود مشکل دارد. این دستگاه دولتی 
با  دولتی  دستگاه های  و کل  دارد  دیگر مشکل  دولتی  دستگاه  با 
مناطق آزاد مشکل دارند و مواردی شبیه به اینها... اما باید جامعیتی 
که فصل الخطاب همه ما باشد، شکل گیرد و آن اینکه ما همه در 
ایران هستیم؛ وقتی موضوع را در این قالب ببینیم که در یک نقطه 
خاص مزیتی است، آن وقت کل کارها انجام می گیرد؛ چراکه این 

بازی برد-برد خواهد بود . 
بسیار  آزاد  مناطق  درخصوص  موضوع  این  داشت:  اظهار  وی 
مناطق کشور  دولتی و سایر  اگر سایر دستگاه های  دارد؛  مصداق 
بحث های  اینکه  برای  بهتر،  اقدامات  برای  که  می کردند  قبول 
ایجاد خوشه هایی که محصوالت را طبق یک استاندارد بین المللی 
از  باالتری برساند؛  افزوده  با ارزش  به دست مصرف کننده نهایی 
ظرفیت منطقه آزاد استفاده می کردند و می پذیرفتند که این مناطق 
حل  مشکل  وقت  آن  باشند،  داشته  خوبی  بسیار  نقش  می توانند 

می شد و از این ظرفیت استفاده می گردید.
این کارشناس مناطق آزاد خاطرنشان کرد: در این سال ها همه دست 
و پای مناطق آزاد را قطع کردند و همه امکاناتی را که می توانستند 
تازه  گرفتند؛  آنها  از  باشند،  داشته  فعالیت ها  یکسری  انجام  برای 
قرار گرفتند که  مورد عتاب هم  مناطق ،  این  است که  آن  جالب 
چرا کاری انجام نمی دهند! به هرحال مناطق آزاد در زمینه ایجاد 
خوشه های صنعتی با توجه به مزایای منطقه ای، ایجاد شهرک های 
تولیدی و صنعتی تخصصی و در نهایت ایجاد پایانه های صادراتی 
بازاریابی  تخصصی، می تواند زنجیره منطقه ای برای فروش بهتر 

بهتر با قیمت باالتر در بازارهای منطقه ای و جهانی باشند.
حقدل در ادامه به محصوالت منطقه آزاد قشم اشاره کرد و گفت: در 
حوزه مناطق آزاد جنوبی، منطقه آزاد قشم محصوالت زیادی را در حوزه 
صنعت کشاورزی، شیالت و آبزی پروری می تواند داشته باشد؛ چراکه 
بازار مصرف بسیار خوبی در کشورهای جنوبی خلیج  فارس وجود دارد. 
تولیدات مصرفی ساختمانی، تجهیزات و مواردی که در ساختمان سازی 
مثل درب و پنجره، کاشی، سرامیک و مصالح ساختمانی به کار می رود، به 
عالوه محصوالت کشاورزی و عمده محصوالت شیالتی و آبزی پروری 
از طریق منطقه آزاد قشم قابلیت بازاریابی در سطح بین المللی در حوزه 
جنوبی خلیج فارس را دارد. با توجه به فاصله کمی که بین قشم با این 
کشورها وجود دارد، مسلما با قیمت قابل رقابت می تواند محصوالت به 
آن کشورها گسیل شود. در منطقه آزاد چابهار نیز هر چه که تولید شود، 
برای رسیدن به بزرگترین مرکز جمعیتی ایران یعنی تهران با 14 یلیون 
جمعیت است، باید چیزی حدود بیش از دوهزار کیلومتر مسافت طی 
شود؛ در حالی که از طریق مرز ریمدان با فاصله بسیار کم جاده ای، حدود 
سه یا چهار ساعت به بزرگترین مرکز جمعیت مصرفی پاکستان یعنی 
بندر کراچی با جمعیت فراتر از بیست میلیون نفر می رسد . بنابراین چابهار 
می تواند نقش بسیار مهمی در تامین مایحتاج کشوری مثل پاکستان 
داشته باشد. از آن طرف چابهار با توجه به روابط خویشاوندی و فامیلی و 
فاصله نزدیکی که با کشور پادشاهی عمان دارد، می تواند بسیار تاثیرگذار 
باشد و ما معموال می بینیم که در همین کشورهای اطرافمان کاالهای 
ایرانی خوشبختانه از اقبال خوبی در بین ساکنین برخوردار است؛ این 
مثال ها درخصوص مناطق آزاد دیگر نیز حاکم است؛ مثال نقشی که اروند 
می تواند در بازار جنوب عراق و بصره داشته باشد و یا نقشی که منطقه 
آزاد ماکو در شرق ترکیه و اقلیم کردستان عراق می تواند داشته باشد و یا 
نقشی که منطقه آزاد ارس در کشورهای ارمنستان، آذربایجان و نخجوان 

می تواند داشته باشد و البته موارد مشابه دیگر آن که فراوان است.
وی در ادامه گفت: ما یک تجربه بسیار خوبی در منطقه آزاد قشم 
اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 داشتیم و آن تجربه وجود مرکز رشد 
در منطقه آزاد قشم بود، که این مرکز رشد خوشبختانه بعد از یکسال 
موفق به دریافت جایزه مرکز رشد و پیش رو در خاورمیانه شد و از 
اتحادیه جهانی رشد جایزه ای دریافت کرد . کاری که مرکز رشد 
قشم انجام می داد این بود که کلیه محصوالت دانش بنیان و فناورانه 
پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد داخل کشور که توانایی 
بازاریابی بین المللی و ارتباطات با جوامع بین المللی را نداشتند، از 
کانال این مرکز رشد به کشورهای دیگر صادرات انجام می گرفت؛ 
از مشابه  آلمان صادر می شد و قیمت آن،  به  بود که  رباتی  مثال 
چینی پایین تر بود؛ یا سیستم های آنتن شبکه های بی سیم داشتیم 
که همه اینها صادراتی بود و موارد مشابه زیادی در این زمینه وجود 
دارد که در قالب مرکز رشد فعالیت می کردند؛ یعنی محصوالتی 
در  بودند،  گذرانده  را  نیمه صنعتی شان  تولید  و  رشد  مراحل  را که 
زمینه های مختلف فناورانه و دانش بنیان از کانال مرکز بین المللی 
مجامع  در  قشم  رشد  مرکز  که  ارتباطاتی  به  توجه  با  قشم  رشد 
بین المللی مختلف صاحب کرسی بود و ارتباطات بین المللی بسیار 
خوبی داشت، از اقصی نقاط دنیا بازاریابی می شد و اگر سرمایه گذار 
وخریداری برای آن ایده و محصول دیده می شد، از آن طریق پیدا 
و وصل می شدند . در واقع فلسفه وجودی مراکز رشد و پارک های 
علمی فناوری را ما به صورت عینی و واقعی در قشم اجرا کردیم؛ 
براساس تجربه مثبت ما در بحث دانش بنیان، پیشنهادات مختلفی 
نیز مطرح و طرح های مختلفی داده شد که به دلیل تغییر تحوالت 

مداوم مدیریتی متاسفانه به مرحله اجرا نرسید.
خوشه های  ایجاد  تخصصی ،  صنعتی  شهرک های  ایجاد  بحث 
آزاد و مناطق همجوار  صنعتی که دارای مزیت نسبی در منطقه 
بودند و در نهایت ایجاد کریدور اتصال بین کشور و بازار جهانی 
برای بازاریابی بین المللی و نهایتا رساندن آن محصولی که کلیه 
پروسه های ایجاد ارزش افزوده این محصول و بسته بندی استاندارد 
بین المللی و بقیه موارد روی آن انجام گرفت. این مواردی بود که 
متاسفانه بعد از تجربه موفقی که در قشم داشتیم، علی رغم اینکه 
تجارت  توسعه  سازمان  در  هم  دوستانی  شد،  مطرح  بار  چندین 
حمایت کردند، مسلما حمایت بدنه مناطق آزاد هم داشتیم، اما در 
به عنوان همکار و ذی نفع  با سایر دستگاه های دولتی که  تقابل 
اصلی در این قضیه کنار ما باشند، صورت نگرفت. بنابراین اگر قرار 
است این اتفاق بیفتد، باید بحث ممنوعیتی که اکنون وجود دارد تا 
کاالهای تولیدی و محصوالت سایر نقاط کشور امکان صادرات از 
کریدور مناطق آزاد را ندارند، رفع شود و در نهایت تعامل، همکاری 
و تعاونی بین همه بخش های خصوصی ، دولتی و مناطق آزاد ایجاد 
گردد تا در نهایت بهره آن را کل کشور ایران بتواند از این رونق 

اقتصادی ببرد.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با معاونین و مدیران سازمان های مناطق آزاد بررسی شد:

خوشه های صنعتی مناطق آزاد ، فرصتی جهت توسعه صادرات ایران



گفت و گو6

نگاه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم مشکین شهر در مجلس نسبت به قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد:

وجوب به روزرسانی قوانین براساس 
مقتضیات زمانی و مکانی در منـاطق آزاد
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مهم ترین  بررسی  من باب  رسانه  این  در  زیادی  گزارشات  تاکنون 
مشکل مناطق آزاد یعنی عدم اجرای بخش مهم و زیادی از قوانین 
چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 72 منتشر شده است؛ قوانینی 
که توسط دستگاه های اجرایی و دولتی نه تنها اجرا نشده، بلکه با اعمال 
محدودیت ها و ارسال بخشنامه های مختلف، شرایط سرمایه گذاری را 

برای فعالین اقتصادی این مناطق سخت تر کرده است. 
بدون شک بی توجهی به قوانین مناطق آزاد پس از اعمال تحریم های 
آمریکا بیش از گذشته شد و در عین حال دستورالعمل ها و تصویب 
قوانین مغایر با اهداف اصلی ، روانه این مناطق از کشور گردید؛ از لزوم 
ثبت سفارش برای ورود کاال و خدمات به مناطق توسط دولت گرفته 
تا حذف قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده که در قالب الیحه 

بودجه1400 توسط نمایندگان مجلس صورت پذیرفت.
قوه  و  دولتی  که  تصمیماتی  دلیل  به  که  است  آن  واقعیت 
دیگر  گرفتند،  تحریم  سخت  شرایط  از  برون رفت  جهت  مقننه 
سرمایه گذاران نمی توانند به وضعیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  موضوع  این  و  کنند  اعتماد  کشور 
مسئولین مناطق آزاد است. به هرحال یکی از اهداف اصلی مناطق 
بحث سرمایه گذاری و رونق تولید و توسعه اقتصادی این مناطق 
و به دنبال آن سرزمین اصلی است، ولی با ایجاد شرایط سخت و 
این اهداف وجود ندارد و مزیت های  امکان تحقق  محدود، دیگر 

مناطق آزاد یک به یک در حال از بین  رفت است. 
البته مجلس شورای اسالمی مدتی است که بر روی اصالح قوانین 
مناطق آزاد تاکید دارد؛ جالب آنکه طراح این طرح، وزیر کنونی امور 
اقتصادی و دارایی است! هر چند این طرح فعال در مجلس مسکوت 
مانده، اما به احتمال زیاد در قالب الیحه، این موضوع به مجلس شورای 
اسالمی ارسال می گردد؛ البته نمی توان خیلی به این مهم نیز خوش بین 
بود؛ چراکه این طرح در مجلس نیز محدودیت های جدیدی را برای 
مناطق آزاد و به ویژه مناطق آزاد جدید کشور با هدف کاهش واردات 
و رویه قاچاق کاال در نظر گرفته بود. هرچند در گفت وگو با نمایندگان 
مجلس اکثریت آنان موافق طرح های تشویقی برای افزایش انگیزه 
آزاد هستند،  مناطق  برای سرمایه گذاری در  میان سرمایه گذاران  در 
ولی در عمل گاها شاهد هستیم که بهارستان نشین ها به دلیل بحث 
واردات محور بودن این مناطق، دست به تصمیماتی می زنند که دست 

سرمایه گذاران را بیش از گذشته در پوست گردو می گذارد! 
در گزارش پیش روی، با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و نماینده 
مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی به گفت وگو نشستیم 
و از میزان اطالعات ایشان نسبت به قانون چگونگی اداره مناطق 

آزاد و لزوم اصالح آن سوال کردیم. 
آنچنان  آزاد  مناطق  که  است  معتقد  مشکینی  عباس زاده  محمود 
ازجمله  اولیه  اهداف  به  نتوانستند  بوده،  قانونگذار  انتظار  مورد  که 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  و  فناوری  انتقال  صادرات،  افزایش 
دست پیدا کنند، در حالی که این اتفاق در برخی از مناطق به راحتی 

دست یافتنی بوده است.
همکارانش  برخی  برعکس  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
تمامی  که  است  معتقد  می دانند،  کافی  را  آزاد  مناطق  قوانین  که 
قوانین نیازمند به روز رسانی هستند و باید براساس مقتضیات زمانی 
و مکانی مورد بازنگری، اصالح و ارتقاء قرار گیرند، خصوصا اینکه 
همچون  باالدستی  اسناد  مبنای  بر  آزاد  مناطق  عملکرد  مقایسه 
اقتصاد  کلی  سیاست های  و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 

مقاومتی چنگی به دل نمی زند!
طبق گفته عباس زاده مشکینی ، اصالح قانون مناطق آزاد باید با 
هدف تسهیل سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و همچنین اجرای 
منویات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی معتقد است 
که اگر بیش از 30درصد قوانین مربوط به مناطق آزاد اجرا نشده، به 
دلیل عملکرد مدیران عامل این مناطق است؛ چراکه آنها فرماندهی 
تمامی ارگان ها در این مناطق برعهده دارند و تمامی آنها مکلف به 
تبعیت از سیاست های و برنامه های مناطق آزاد می باشند؛ بنابراین عدم 
مشارکت در پیاده نمودن سیاست های مناطق از نگاه این نماینده، صرفا 

به دلیل ضعف مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد است .
شورایعالی  دبیرخانه  انتقال  مشکینی درخصوص  عباس زاده  نگاه 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
این گونه است  که این اتفاق به  سبب نظارت بیشتر مجلس صورت 
گرفته، ولی این انتقال دارای نقاط قوت و ضعفی بوده است ؛ هرچند 
او این مصوبه را در مغایرت با ماده 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی 
نمی بیند، اما نگرانی های منتقدان این انتقال را درک می کند و در 

برخی از موارد با آنها موافق است.
در ادامه، گفت گوی ما را با جناب آقای محمود عباس زاده مشکینی 
مشکین شهر  مردم  نماینده  و  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 

مجلس شورای اسالمی می خوانید.

 ضمن تشکر از شما برای پاسخ به سواالت نشریه؛ 
بفرمایید که از میان مواد قانون مناطق آزاد با کدام یک 

از مواد آن آشنایی دارید؟
اگر منظور شما قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
جمهوری اسالمی ایران مصوب شهریور ماه سال 1372 می باشد که 
به صورت اجمالی با کلیه این مواد آشنایی دارم؛ اما نقطه نظراتی نیز 

درخصوص بازنگری و اصالح برخی از مواد آن دارم . 
قانون مزبور در سال 72 تصویب و ابالغ شده و تاکنون چند اصالحیه 
کوچک بر آن اضافه و اعمال گردیده است. حضرتعالی کدام محورهای 
قانون را برای جذب و نگهداشت سرمایه گذاران جذاب و قابل توجه 
اداره  چگونگی  قانون  در  استحضاردارید  که  همان طوری   می دانید؟ 
 21 و  مواد 20  همچون  موادی  ایران،  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
آزاد بودن سود  این قانون اشاراتی به ضرورت جذب سرمایه گذار و 
حاصل از فعالیت های اقتصادی و تضامین الزم برای سرمایه گذاران 
پیش بینی شده است؛ اما طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس که 
به تحلیل عملکرد مناطق آزاد پرداخته است، این مناطق در ایران با 

نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته اند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار 
بوده به اهداف اولیه همچون افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب 
سرمایه گذاری خارجی دست یابند؛ اگرچه در بعد توسعه منطقه ای و 
محرومیت زدایی برخی اقدام های مثبت انجام شده است، اما این مناطق 
در سایر بخش ها نتوانسته اند به صورت کامل به اهداف از پیش تعیین 
شده خود نائل آیند و این درحالی است که به نظر بنده این اتفاق در 

برخی از این مناطق به راحتی دست یافتنی است .

و  تصویب  از  30ساله  تقریبا  گذار  به  عنایت  با   
ابالغ قانون مزبور؛ آیا با لزوم اصالح آن بنا به تغییر و 
تحوالت گسترده صورت گرفته داخلی و خارجی در این 

مدت موافق هستید؟
قطعا موافق هستم؛ تمامی قوانین نیازمند به روز رسانی هستند و باید 
ارتقاء  و  اصالح  بازنگری،  مورد  مکانی  و  زمانی  مقتضیات  براساس 
قرار گیرند، خصوصا اینکه مقایسه عملکرد مناطق آزاد بر مبنای اسناد 
باالدستی همچون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی چنگی به دل نمی زند . اصالح قانون مناطق آزاد باید 
با هدف تسهیل سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و همچنین اجرای 

منویات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی همراه باشد.

 به نظر جنابعالی کدام مواد باید اصالح شود و آیا 
پیشنهادی برای اصالح قانون مورد بحث دارید؟ 

همان طور که در پاسخ به سوال اول عرض کردم، با توجه به عملکرد 
نظرات  نکته  تاکنون،  تاسیس  بدو  از  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
اصالحی درخصوص برخی از قوانین و ساختارهای آن دارم و با توجه 
به اینکه بیشتر مواردی که مدنظر بنده می باشد، به صورت مختصر 
و مفید در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است؛ لذا اجازه 

می خواهم در پاسخ به سوال شما، از این گزارش استفاده نمایم. 
اصالح  برای  ضروری  محورهای  مهم ترین  گزارش،  این  طبق 

قانون مناطق آزاد عبارت است از:
1( اصالح نحوه تامین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت های 

اساسی.
2( اصالح محدوده مناطق آزاد ناظر به خارج کردن نقاط جمعیتی و 

شهری از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل.
3( محصورسازی مناطق آزاد.

4( ساماندهی و هدفمند شدن معافیت های مالیاتی.
5( مدیریت کاالهای وارداتی به مناطق آزاد.

6( شفافیت در ارائه آمار و اطالعات.
7( عدم واگذاری کامل امور حاکمیتی به این مناطق و تمرکز بر 

وظایف تخصصی.

 حضرتعالی مطلع هستید که بیش از 30درصد از 
به  ارگان ها  و  نهادها  سایر  توسط  آزاد  مناطق  قانون 

اجرا درنمی آید؟
دستگاه های  تمامی  سوی  از  شده  تعریف  وظایف  انجام  قطعا 
اهداف  کامل  تحقق  در  می تواند  سازمان ها  و  ارگان ها  اجرایی ، 
مناطق آزاد مفید و موثر باشد؛ اما اینکه عدم انجام وظایف به قول 
در حصول  مناطق  این  ناکامی  بر  دلیلی  را  آنها  30درصدی  شما 
به اهداف سازمانی این مناطق بدانیم، به نظر من راه را به خطا 
رفته ایم؛ چراکه با مطالعه شرح وظایف و اختیارات مدیران عامل 
این مناطق، به این نتیجه می رسیم که فرماندهی تمامی ارگان ها 
و  بوده  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیریت  برعهده  مناطق  این  در 
تمامی آنها مکلف به تبعیت از سیاست های و برنامه های مناطق 
می باشند. بنابراین عدم مشارکت آنها در پیاده نمودن سیاست های 
مناطق آزاد را می توان از ضعف مدیران عامل این مناطق دانست .

  آیا اطالع دارید چند ماده از اصل قانون و تعدادی 
از مهم ترین آیین نامه های اجرایی آن طی این مدت در 
قالب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باطل اعالم 

شده است؟
قانون  ماده12  ازجمله  قانون  این  مواد  و  آیین نامه ها  از  برخی  بله؛  
به  اختیار وضع مقررات مربوط  بر  آزاد مبنی  اداره مناطق  چگونگی 
اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی به موجب آیین  نامه های 
مصوب هیات وزیران ، یا بند3 تصویب نامه سال 82 هیات وزیران مبنی 
بر مامور شدن مدیران دولتی با انگیزه دریافت حقوق و مزایای بیشتر به 
مناطق آزاد ، یا ابطال مصوبه ثبت سفارش واردات کاال در مناطق آزاد 
و... که اغلب این مصوبات دیوان عدالت اداری درست و بجا بوده و در 
تعداد قلیلی از آنها به نظر می رسد که دفاع کارشناسی مستدلی به عمل 

نیامده و می توانست بهتر از آن عمل شود . 

  با عنایت به اینکه اصل قانون توسط سایر ارگان ها 
به ویژه نهادهای زیرمجموعه دولت به اجرا درنمی آید 
با توجه به خالهای قانون موجود  نیز  و تعدادی دیگر 
است؛  شده  اعالم  باطل  اداری  عدالت  دیوان  توسط 
آزاد  مناطق  در  است  حاضر  کسی  شما  عقیده  به  آیا 
داشت  اعتماد  می توان  آیا  سرمایه گذاری  کند؟  ایران 
که قانونی که براساس آن در یک منطقه وارد شده اند، 
اجرایی  قابلیت  از  دیگر  ساعت  چند  یا  و  روز  چند  تا 

برخوردار  باشد؟
در بخش اول  اشاره فرمودید به اینکه اصل قانون توسط سایر ارگان ها به ویژه 
نهادهای زیرمجموعه دولت به اجرا درنمی آید !!! در پاسخ به این بخش از 
سوال شما باید عرض کنم که دولت به عنوان قوه مجریه مکلف به اجرای 
قوانین بوده و عدم اجرای کامل قوانین ، ناشی از ضعف دولت ها است. برای 
وضع قوانین ساعت ها کار کارشناسی در کارگروه ها، کمیسیون ها ، صحن 
مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد 
تا به دولت ابالغ شود؛ قرار نیست دولت با ناکارآمدی و ضعف خود، این 
پروسه طوالنی را ابتر گذاشته و قوانین بر زمین بمانند. قطعا دیوان محاسبات 
و مرکز پژوهش های مجلس باید در اینگونه موارد با جدیت و حساسیت 
بیشتری اجرای مصوبات و قوانین را مورد مطالبه قرار داده و با افرادی که 

ترک فعل می نمایند، برخورد قاطع شود. 
بخش دوم سوال شما مبنی بر تمایل یا عدم تمایل سرمایه گذاری 
در این مناطق  به واسطه ابطال برخی از آیین نامه ها و قوانین توسط 
دیوان عدالت اداری، باید عرض کنم که سرمایه گذار به مانند پرنده ای 
است که برای ساختن آشیانه و تخم گذاری و پر کشیدن جوجه هایش 
ریسک  و  امنیت  از  تا  سرمایه گذار  می گردد.  امن  محلی  دنبال  به 
پایین سرمایه گذاری خود اطمینان نداشته باشد، قطعا اقدام به انتقال 
توسعه  که  آنجایی  از  داشت.  نخواهد  را  آزاد  مناطق  به  سرمایه اش 
اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال  سالم 
بازارهای جهانی و  بازار کار و کاال، حضور فعال در  و مولد، تنظیم 
منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات 
بنده  می باشد؛  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اهداف  ازجمله  عمومی، 
معتقدم که با مانع زدایی و اصالح قوانین دست و پاگیر باید امنیت 
سرمایه گذاری را به بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی تضمین 
نمود و اصطالحا با گستردن فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران، این 

امنیت را به آنها القا کرد. 

سه  حدود  ظرف  و  تاکنون  چرا  جنابعالی  نظر  به   
دهه گذشته با وجود فعالیت شش دوره مجلس شورای 
اسالمی و حضور نمایندگانی که در شهر و استان آنها 
مجلس  محترم  نمایندگان  داشته،  وجود  آزاد  منطقه 
مشکالت  رفع  و  پیگیری  به  نسبت  نظارتی  قدرت  از 

آن  سازمان های  و  مناطق  این  اقتصادی  فعالین 
بهره برداری نکرده اند؟

اگر منظور شما از این نظارت ، صرفا مختص به نمایندگان آن مناطق 
باشد، باید عرض کنم که منظور قانونگذار از نظارت مجلس شورای 
اسالمی، اینگونه نظارت مستقیم توسط شخص نماینده نیست؛ چراکه 
تعبیر شود. مجلس شورای  اجرایی  امور  به دخالت در  ممکن است  
اسالمی از طریق قانونگذاری، رسیدگی به شکایات از طرز کار سه 
قوه در کمیسیون های اصول 88 و 90، رای اعتماد به وزیران، تحقیق 
و تفحص در تمام امور کشور و حق سوال و استیضاح، نوعی نظارت 
بر قوای دیگر و سایر نهادهای موجود را اعمال می کند و ضمن آن از 
طریق دیوان محاسبات، بر امور مالی سایر قوا و نهادها نظارت دارد. لذا 
نه تنها باید نظارت از این مجرای قانونی صورت پذیرد، بلکه رفع تمامی 
موارد و مشکالت نیز باید از خود مجلس مورد مطالبه قرار گیرد، نه فقط 
نماینده آن منطقه؛ در حقیقت نقش نماینده در این مناطق می تواند یک 

نقش تسهیل گر و ایجاد تعامل و هماهنگی بین دستگاه ها باشد.

 با عنایت به اینکه یکی از مهم ترین مشکالت پیش 
روی قانونی کنونی ، عدم ضمانت اجرایی است؛ راهکار 

حضرتعالی برای برون رفت از این چالش چیست؟ 
اثر اصلی قانون، ایجاد نظم و الزام به حفظ و رعایت آن از سوی همه 
نهادها و اعضای جامعه است؛ بنابراین فارغ از خوب و بد بودن ، موثر یا 
غیرموثر بودن قوانین، چنانچه از الزام و پایبندی افراد به قوانین غفلت 
شود، هیچ تضمینی برای اجرای آن قانون وجود نخواهد داشت. به 
نظر من آنچه می تواند موجب قوت اجرای قوانین شده و اجرای آنها 
را تضمین نماید، حساسیت ویژه دستگاه های نظارتی ازجمله دیوان 
محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس 
درخصوص اجرای درست قوانین و برخورد با افرادی است که ترک 
فعل می نمایند. بررسی ها و تحقیقات بیانگر آن است که هر قانونی 
ممکن است در صورت اجرای صحیح ، منافع برخی ذی نفعان را مورد 
تهدید قرار دهد و این ذی نفعان به انحای مختلف در صدد ایجاد مانع 

یا به تعویق افتادن اجرای آن بر آیند.

 حضرتعالی مطلع هستید که پس از مصوبه مجلس 
دهم که منجر به انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی شده 
است؛ حجم و گسترده محدودیت ها و مشکالت پیش 
بیشتر  مناطق  و سرمایه گذاران  اقتصادی  فعالین  روی 
مقام  نظر  را در راستای  اقدام  این  آیا  گردیده است؟ 
اقتصاد  سیاست های  بند 11  قالب  در  رهبری  معظم 
به  رفتارها که منجر  این  آیا  قلمداد می کنید؟  مقاومتی 
رهبری  نظرات  راستای  در  شده ،  سرمایه گذاران  فرار 
معظم انقالب به منظور حمایت از تولید و اقتصادی ملی 
در  را  پیشنهادی  و  اینکه شما چه طرح  است؟ ضمن 

مجلس می توانید مطرح کنید؟
حوزه  توسعه  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های  بند 11  هدف 
»انتقال  راستای  در  موجود،  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عمل 
»صادرات  تولید«،  تسهیل  و  »گسترش  پیشرفته«،  فناوری های 
کاال و خدمات« و »تامین نیاز های ضروری و منابع مالی از خارج« 
بوده است. انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
بیشتر مجلس  با هدف نظارت  دارایی  اقتصادی و  امور  به وزارت 
دارای  شکلی  به صورت  انتقال  و  مصوبه  این  که  گرفت  صورت 
بند11  با  مغایرت  در  را  آن  اما  است ،  بوده  ضعفی  و  قوت  نقاط 
سیاست های اقتصاد مقاومتی نمی بینم؛ ولی نگرانی های منتقدان از 
این انتقال را درک نموده و در برخی از موارد با آنها موافق هستم.

 با توجه به مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد 
قرار  است،  خارجی  نمونه های  به  نزدیک  که  ایران 
داشتن آنها در جوار کشورهای همسایه ، دو برابر شدن 
مناطق آزاد براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ؛ به نظرحضرتعالی چگونه باید این توانمندی ها را 
در مسیر برون رفت مشکالت اقتصادی کشور در مسیر 

عملیاتی سازی به کار برد؟ 
تنفیذ  مراسم   در  انقالب  معظم  رهبر  تاکیدات  به  توجه  با 
رئیس جمهور محترم، که ایشان از مسئوالن کشور مقابله جدی با 
فسادهایی ازجمله قاچاق و فرار مالیاتی را مطالبه نمودند و نقش 
و  ساماندهی  قوانین،  برخی  اصالح  با  زمینه،  این  در  آزاد  مناطق 
تغییر ریل گذاری توسط مجلس شورای اسالمی، انتظار می رود که 

این مناطق به اهداف اصلی خود نزدیک تر شوند.

  با عنایت به تجربیات موفق جهانی و سیره نبوی 
و علوی در حمایت از کسب و کارهای حالل و این اصل 
آزاد تجاری-صنعتی  آزاد، مناطق  که در عنوان مناطق 
مسیر  در  که  نرسیده  آن  زمان  آیا  است؛  شده  قید 
تولیدی ،  فرآورده های صنعتی،  و  تجاری سازی صنعت 
کشاورزی کشورمان گام برداریم و این مهم با توجه به 
ظرفیت ها و مزیت های مناطق مزبور قابل تحقق است؟ 
تجاری،  اخالق  ترویج  با  که  است  شده  سعی  اسالمی  نگرش  در 
تجارت از شکل نوعی بازی برد- باخت در اقتصاد سودگرانه، به یک 
بازی برد- برد تبدیل گردد. این منطق دینی با وارد کردن معنویات 
به همراه کسب سود در تجارت به عنوان بخشی از مطلوبیت یک 
فرد مسلمان امکان پذیر است. تجربه  مناطق آزاد تجاری در جهان 
باید سعی  ما  و  بوده  ما، تجربه موفقی  به ویژه کشورهای همسایه 
رشد  برای  را  زمینه  قوانین ،  اصالح  و  موانع  بردن  بین  از  با  کنیم 
ایجاد  افزایش درآمد عمومی،  اقتصادی، سرمایه گذاری و  و توسعه 
از گذشت  نماییم. متاسفانه هنوز پس  اشتغال  سالم و مولد فراهم 
سه دهه، موانع و مشکالتی در این مناطق وجود دارند که نیازمند 
عالج بخشی است؛ به عنوان مثال در چگونگی واگذاری زمین به 
خارجی ها  تاکنون آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری زمین و منابع ملی 
در مناطق آزاد تدوین و تصویب نشده است، یا اینکه زمینه الزم برای 

حضور بانک های خارجی در این مناطق فراهم نگردیده است .

 اگر بیش از 30درصد قوانین مربوط به مناطق آزاد اجرا نشده، به 
دلیل عملکرد مدیران عامل این مناطق است؛ چراکه آنها فرماندهی 

تمامی ارگان ها در این مناطق برعهده دارند و تمامی 
آنها مکلف به تبعیت از سیاست های و برنامه های مناطق 
آزاد می باشند؛ بنابراین عدم مشارکت در پیاده نمودن 
سیاست های مناطق، صرفا به دلیل ضعف مدیران عامل 

سازمان های مناطق آزاد است 

گفت و گو:
مهرناز عالمی



یکی از بزرگ ترین مشکالت مناطق آزاد در دولت یازدهم و دوازدهم، 
ابطال قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد توسط برخی افراد بود! کسانی 
که به دلیل منافع شخصی و یا حتی گروهی حاضر به پذیرش قوانین 
مناطق آزاد نبودند و سعی در خدشه وارد کردن به قوانین این مناطق 

داشته و دارند. 
به واقع مشخص نیست سود این ماجرا به جیب چه کسی می رود، اما 
به هرحال عناد برخی افراد با مناطق آزاد مبرهن است؛ مناطقی که 
معظم  مقام  فرمایشات  و طبق  در کشور هستند  سرمایه گذاری  مولد 
فراهم  را  اقتصادی کشور  توسعه  و  پیشرفت  زمینه  رهبری می توانند 
قوانین آن توسط اشخاصی عادی دستخوش  اما خیلی ساده  نمایند، 

تغییر قرار گرفت و بازیچه آنها شد! 
در این میان عده ای نیز نه تنها با این اقدامات مقابله نمی کنند، بلکه در 
زمین دشمن به عنوان حامی عمل می نمایند. تاکنون نزدیک به سیصد 
شکایت در دیوان عدالت اداری در راستای ابطال قوانین مناطق آزاد 
مطرح شده است که نتیجه آن ابطال قوانین و آیین نامه های متعددی 
از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده است. این در حالی است که 
پیش از ابطال این قوانین و آیین نامه ها، همان قوانین نیز به صورت 
نصفه و نیمه و حتی به گفته بسیاری از کارشناسان صرفا سی درصد 

آن اجرایی شده است.
که صورت  ابطال ها  این  به  نسبت  می بایست  که  مسئولینی  از  یکی 
گرفته پاسخگو باشد و از حیثیت قانونی مناطق آزاد دفاع کند و پشت 
فعالین اقتصادی در بیاید، مدیریت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی است که در این گزارش زحمت پاسخ سواالت 
ما را پیرامون ابطال این قوانین کشیده اند؛ هرچند آنان مصر هستند 
که این مصوبات ارسالی به هیچ وجه در هیات عمومی دیوان مطرح 
ابطال قرار نگرفته است، بلکه در کمیسیون تخصصی  نشده و مورد 

صرفا رد شده است!
معاونت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد 
است فقط ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ابطال شده که آن 
هم هیچ ارتباطی به دبیرخانه نداشته و طرف دادخواست شورای عالی 
مالیاتی  معافیت  صرفا  موضوع  این  اینکه  ضمن  است!  بوده  مالیاتی 

کارکنان دستگاه اجرایی است و ارتباطی به فعالین اقتصادی ندارد.
تاکید مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
این بود که صرفا یکی دو مورد از قوانین ابطال شده است؛ بنابراین 
به  بار  برای چندمین  نشریه در شماره ای دیگر  این  است  شاید الزم 
این  قوانین  ابطال  آزاد  مناطق  مسئوالن  آگاهی  برای  ویژه  صورت 
مناطق را برشمرد و مورد بررسی قرار دهد که تا فرصت باقی است، 

اقدامی برای احیای این قوانین انجام گردد.  
مدیر  پور احمدی  محسن  آقای  جناب  با  را  ما  گفت وگوی  ادامه،  در 
امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

می خوانید.

 با عنایت به اینکه معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه 
طی هشت ساله گذشته در مقابل تمام رویدادهای معطوف 
به مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی و دیوان عدالت 
موافق  نقد  این  با  آیا  می باشد!  سکوت  به  متهم  اداری 
هستید؟ خصوصا این که معاون کنونی حقوقی و پارلمانی 
دبیرخانه در سال گذشته با طرح اصالح قانون مناطق آزاد 

از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس موافق بودند.
بنده به عنوان مدیرکل حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی موظف به پاسخگویی در حوزه عملکرد حقوقی هستم و امور 
مجلس با اینجانب نیست؛ لکن  تا آنجا که اینجانب در جریان هستم، 
بررسی  دنبال  به  تمام  جدیت  با  نیز  دبیرخانه  مجلس  امور  مدیریت 
دقیق هر طرح مربوط به مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی بوده 
است . در این رابطه شورای پارلمانی نیز در دبیرخانه تشکیل شده و 
کلیه طرح ها و لوایحی که به نوعی قرار است مناطق را تحت تاثیر 
به  باید  لکن  می گیرد؛  قرار  بحث  مورد  مذکور  شورای  در  دهد،  قرار 
این موضوع توجه داشت که دبیرخانه شورایعالی باالخص درخصوص 
طرح های نمایندگان مجلس تا حدی و آن هم صرفا از جنبه مضرات و 
محسنات طرح ها می تواند نمایندگان را در جریان بگذارد؛ بدیهی است 
قوه ای  مقننه،  قوه  و  بوده  مجلس  نمایندگان  برعهده  اصلی  تصمیم 
بسیاری  موارد  در  بسا  چه  بنابراین  می باشد.  مجریه  قوه  از  مستقل 
رایزنی های امور مجلس دبیرخانه موثر قرار گرفته و در موارد دیگری 
نیز این رایزنی ها هیچ تاثیری در اراده قبلی مجلس ایجاد ننموده است. 
ضمن اینکه معاون حقوقی و پارلمانی دبیرخانه موافق طرح پیشنهادی 
است،  بوده  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  نمایندگان مجلس درخصوص 

مطلقا منطبق با واقعیت نمی باشد .

این  در  نهادها  سایر  از  نمایندگانی  حضور  دلیل   
سایر  اعمال نظر  بیانگر  حضور  این  آیا  چیست؟  کارگروه 
ارگان ها در مسیر تهیه و تدوین قانون مناطق آزاد نیست؟
اگر منظور حضور نمایندگانی از سایر نهادها در کارگروه های دبیرخانه 
شورایعالی است که این امر نه تنها مذموم نبوده، بلکه حسنات بسیاری 
و  نهادها  قانونگذاری  روند  در  یقینا  و  قطعا  است .  داشته  پی  در  را 
ارگان های دیگری از قبیل نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات 
می نمایند؛  ارائه  را  خود  متبوع  دستگاه های  نظرات  قضاییه  قوه  یا 
دبیرخانه،  کارگروه های  جلسات  در  که  دارد  اشکالی  چه  بنابراین 
نمایندگان این نهادها جهت تعاطی افکار و اعالم نظرات خود شرکت 

داشته باشند.

و  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  نقطه نظرات  از  چرا   
وکالی حقوقی در این زمینه استفاده نمی شود؟

اقتصادی،  فعالین  از نقطه نظرات  چه کسی گفته است در کارگروه ها 
وکال و مشاورین حقوقی استفاده نمی شود؟! در جلسات شورای حقوقی 
طوالنی  سابقه  با  حقوقی  مدیران  جزو  یا  مدعوین  اکثریت  دبیرخانه 
در مناطق آزاد یا دبیرخانه و یا مستشاران سابق دیوان محاسبات یا 
معاونین حقوقی و لوایح سابق معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستند 
با  و حضور دارند . همچنین درخصوص موضوعاتی که به هر نحوی 
فعالین اقتصادی سروکار دارد ، نمایندگان جامعه فعالین اقتصادی نیز 

در کارگروه های مربوطه حضور داشته و دارند.

 اصالح کدام مواد قانون مناطق آزاد را مورد توجه قرار 

داده اید؟ لطفا دلیل آن را توضیح دهید.
قانون  ماده 27  موضوع  معطوف  بیشتر  اصالحات  در  دبیرخانه  نظر 
چگونگی اداره مناطق آزاد و تبصره )یک( ماده 65 قانون احکام دائمی 
دستگاه های  اختیارات  واگذاری  درخصوص  کشور  توسعه  برنامه های 
اجرایی به مناطق آزاد است و تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم 
مناطق  قانون  در  اصالحات  و  بوده  مناطق  جایگاه  تنزل  درخصوص 
جدیدالتاسیس نیز برای دبیرخانه مورد ضرورت است و در مورد سایر 
موارد اعالم نموده است که قانون نیاز به اصالح ندارد و 29ماده قانون 

از غنای الزم برخوردار است.

تهیه است،  در حال  قانونی که  اجرای   وجه ضمانت 
چیست و کدام نهاد قابلیت اعمال این قانون را برعهده 
توجه  که  می کند  پیدا  اهمیت  زمانی  امر  این  می گیرد؟ 
مناطق  و  دبیرخانه  مسئولیت  علی رغم  که  باشیم  داشته 
برای  کافی  قدرت  از  هنوز  دهه  سه  گذشته  از  بعد  آزاد؛ 

انجام وظایف خود برخوردار نبوده اند.
درخصوص ضمانت اجرای این قانون نیز خصوصا در مورد واگذاری 
اختیارات بحث زیادی داریم و یکی از پیشنهادهای دبیرخانه این است 
که چنانچه دستگاهی وظایف خود را انتقال ندهد، مستنکف به انفصال 

از خدمت محکوم شود.

قرار  توجه  مورد  ساله  چند  افقی  کنونی  قانون  در   
گرفته است؛ آیا در مسیر تهیه و تدوین قانون در دست 
اصالح می توان انتظار دوام چندین ساله را داشت؟ یعنی 
دبیر،  توسط  که  می شود  برخوردار  قابلیتی  از  قانون  این 
وزیر، رئیس جمهور و یا مجلس بعدی با تفسیر به رأی و 

اصالح و تغییر همراه نگردد؟
بدون تردید چنانچه طرح مربوطه براساس آنچه نظر دبیرخانه بوده، 
اعمال نمایند و مابقی مفاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را تغییرات 
زیادی ندهند، قطعا چشم انداز خوبی دارد. لیکن اگر برابر آنچه که در 
شود؛  مصوب  دارد،  وجود  کمیسیون  فعلی  پیشنهاد  و  اولیه  پیشنهاد 
اولین  در  می کنم،  عرض  حقوق  کارشناس  دیدگاه  از  تردید  بدون 
روزهای اجرایی با ابهامات و اشکاالت در اجرا و تفسیر به ضرر فعالیت 

اقتصادی در مناطق  روبه رو خواهیم شد. 
یک نکته درخصوص مجلس عرض کنم، در حوزه مجلس، تغییرات 
انتخابیه  حوزه های  نمایندگان  در  تغییر  و  دبیرخانه  در  مدیریتی 
دستخوش تغییر در رفتار با مجلس شده است و تفکر و ارتباط تعاملی 
قانونی  تغییرات  درخصوص  مجلس  با  نیز  شورایعالی  وقت  دبیر های 
آسیبی  بیشترین  بود.  نخواهد  و  نبوده  علت  بر  مزید  نیز  مجلس  در 
که دبیرخانه از مجلس دید، در دوره دولت یازدهم بوده و به عملکرد 
دبیر وقت در دولت یازدهم برمی گردد؛ اما در دوره های بعدی فشار و 
هجمه نمایندگان علیه مناطق آزاد با ایجاد تعامل و رفت و آمد بیشتر 

کاهش پیدا کرد . 
حقوقی  معاونت  دارای  دبیرخانه  این  که  زمانی  از  نمایم  عرض  باید 
هیچ  تقریبا  و  شده  کمتر  مشکالت  مراتب  به  شد،  مجلس  امور  و 
بر  مالیات  استثناء  مگر  نگردید،  مصوب  آزاد  مناطق  علیه  موضوعی 
ارزش افزوده که خود داستان مفصل دارد و بادی باید وقت مفصلی 
برای آن داشته باشیم که به مجلس امروز و  فردا و شرایط عملکردی 

حاکم بر مناطق آزاد ارتباطی ندارد. 
نفس  تازه  مجلس  کنم  باید عرض  نیز  قانون  اصالح  مورد طرح  در 
انجام  اصالحاتی  مناطق  در  می خواهیم  که  آمد  شعار  این  با  یازدهم 
و  واردات  سکوی  به  و  شده  دور  خود  اهداف  از  مناطق  زیرا  دهیم؛ 
قاچاق تبدیل شده است. لذا با کمک مرکز پژوهش های مجلس تمام 
تالش خود را صرف نمود که اصالحات قانون را در حوزه های مالیاتی، 
از  نیز  کارگروهی  دهد؛  انجام  موارد  سایر  و  زمین  واگذاری  گمرک، 
تمام دستگاه های دعوت کرد، با وجود اعتراض دبیرخانه به موضوع، 
همچنان مجلس طرح خود را دنبال داشت تا اینکه دبیرخانه باالجبار 
ایرادات  با  و  یافت  حضور  جلسات  در  طرح  نداشتن  قبول  علی رغم 
وارده و اساسی و حضور موثر در جلسات موجب شد این طرح تاکنون 
نیز متوقف شود. در حال حاضر نیز با حضور دبیر محترم شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جناب آقای دکتر سعید محمد در اولین 
اجازه  اعتراض داشتند و  به طرح مربوطه  اقتصادی  جلسه کمیسیون 
خواستند موضوع طرح متوقف تا الیحه اصالح قانون از طریق دولت 
به مجلس ارائه شود . با وجود اینکه دبیرخانه با تشکیل کارگروهی با 
حضور رئیس و دبیر شورای فعالین اقتصادی در موضوعات ورود نموده 
و اعالم نظر درخصوص طرح تهیه و مهیای ارائه به کمیسیون است، به 
نظر اینجانب پیش نویس طرح فعلی بسیار با طرح اولیه فاصله دارد و 
به مراتب اصالحات اساسی به نفع فعالین اقتصادی مناطق آزاد صورت 

گرفته است، به نحوی که نه تنها اصالحات روبه پیشرفت و رفع موانع 
است، بلکه برخی از مواردی که می خواستند محدودیت و حذف بعضی 
این  باشند، عدول شد و صرف نظر کردند؛ که  مشوقات و تسهیالت 
و  مجلس  مربوطه  کمیسیون های  در  کارشناسان  حضور  مدیون  هم 
حضور نمایندگان موثر در بازدیدهای از مناطق آزاد بود . ضمن اینکه 
طرح مزبور بیشتر به اصالحات در مناطق آزاد جدید معطوف شده و 
اصالحات ساختاری دبیرخانه است و هیچ ارتباط معنایی با روند فعالیت 

اقتصادی مناطق نداشته و ندارد .
 

 به عقیده حضرتعالی به عنوان مدیر حقوقی دبیرخانه 
آشیل  پاشنه  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
قانون فعلی کجاست؟ می توانید خودتان ده ایراد )نقص، 
کمبود، ضعف، نبود و یا عدم شأن نزول قانون با موضوع 
نه  محوری  صورت  به  را  قانون  این  از  قانون(  شامل 

مصداقی عنوان کنید؟
اینجانب با ده سال سابقه مدیریت حقوقی در دبیرخانه عرض می کنم 
اشکالتی  و  آزاد هیچ خلل  منطقه  فعلی  قوانین  و  قانونگذاری  در  ما 
نداریم، تنها اشکال در اجرای قانون است؛ فقط هر بار که مجلس در 
مورد مناطق آزاد بیانی داشته است، متاسفانه نه تنها کمک اقتصادی 
نشده، که ابهامات و اشکاالت را بیشتر نموده است؛ ازجمله تبصره ذیل 
ماده 23 برنامه ششم و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
ابهام، تاکنون اجرایی نشده است.  کشور که متاسفانه به دلیل وجود 
کارایی  کامال  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  29ماده  کلیه  لیکن 
داشته است. بنابراین اگر مجلس بخواهد کمک اقتصادی به مناطق 
آزاد داشته باشد، به هیچ وجه به قانون مناطق تعرض ننموده و داعیه 
موانع  قانون،  به  بردن  دست  مجرد  به  چراکه  باشند؛  نداشته  اصالح 
اگر  اسالمی  شورای  مجلس  کرد.  خواهد  سرازیر  آزاد  مناطق  بر  را 
به راستی داعیه و دغدغه رونق تولید و صادرات به مناطق داشته باشد، 
و  نمایند  جلوگیری  قوانین خلق الساعه  و  بخشنامه  مقررات،  ایجاد  از 
خود نمایندگان برای این موضع پیش قدم شوند؛ قطعا ما هم در این 
ما  بود .  خواهیم  آنها  حال  کمک  طوالنی،  تجربه  به  توجه  با  مسیر 
صحیح تر  و  بهتر  بسا  چه  نداریم،  قانون  اصالح  یا  و  کمبود  مشکل 
این است که قوانین موجود را کوتاه تر و از نظر کمی کاهش داده و با 
تصویب قوانینی که بیشتر مساعدت کیفی برای توسعه و رونق تولید 
اصلی  قانون  با  معارض  و  مزاحم  قوانین  سایر  دارند ،  آزاد  مناطق  در 
یعنی قانون چگونگی را از گردونه مناطق آزاد خارج نماییم. به نظر من 
مناطق آزاد باید با سیستم حقوقی کامن ال یا عرفی اداره شود؛ یعنی 
قانون نوشته از مناطق برچیده شود. )امکان چنین چیزی وجود ندارد؛ 

  در قانون اساسی قوانین عرفی پیش بینی نشده  است(.
 

 در فرآیند اصالح قانون با خالءهای موجود در آن که 
مقررات  و  قوانین  طریق  از  و  کرده  به رأی  تفسیر  ایجاد 
دیگر افراد حقیقی و حقوقی موفق شده اند در قالب هایی 
عدالت  دیوان  موافقت  رأی  اخذ  و  شکایت  طرح  چون 
اداری،آن قانون را باطل کنند، چه می کنید؟ آیا در قانونی 
موادی  و  بندها  دارای  مجددا  دارید  اصالح  دست  در  که 
داشته  آن وجود  در  به رأی  تفسیر  امکان  که  بود  خواهیم 

باشد؟
هشت  طول  در  کنم  عرض  باید  شما  خدمت  دیوان  رای  مورد   در 
و  کاشفی  آقایان  نام های  به  دونفر  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  سال 
پاشاکی به نظر با غرض ورزی و سوء تفاهم هایی که فی مابین خود 
مامور  همکاران  بعضی  و  انزلی  آزاد  منطقه  وقت  مدیرعامل  و   
185مصوبه  از  بیش  داشتند،  آزاد  منطقه  سازمان  به  استانداری  از 
از  استفاده  با  را  آزاد  مناطق  سازمان های  به  مربوط  آیین نامه  و 
ابطال  درخواست  اداری  عدالت  دیوان  تشکیل  قانون  قانونی  خالء 
و  وزیران  هیات  مصوبت  ابطال  می تواند  شخصی  هر  نمودند. 
شده  وضع  قانون  برخالف  خود  زعم  به  که  دولتی  بخشنامه های 
هزینه  پرداخت  بدون  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیات  از  را 
در  مورد  چهار  تا  دو  صرفا  185مورد  این  از  که  نماید،  درخواست 
است،  آزاد  مناطق  سازمان های  با  مرتبط  که  اداری  عدالت  دیوان 
اقتصادی  فعالیت  موضوع  در  کدام  هیچ  که  است  شده  ابطال 
سرمایه گذاری،  به  مستقیم  ارتباط  و  نداشته  اختالل  آزاد  مناطق 
قانونی  مزایایی  و  تسهیالت  و  مشوق ها  کاهش  و  اقتصادی  رونق 
ابطال  موارد  است.  نبوده  مناطق  اقتصادی  فعالیت های  بر  مترتب 
دیگری  و  کارکنان  به  زمین  واگذاری  شیوه نامه  ابطال  یکی  شده 
پرداخت حق الزحمه مامورین دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد و 
بعدی حذف معافیت مالیات بر حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی 
دولتی مستقر در مناطق آزاد است و در نهایت ابطال طرح توسعه 

منطقه انزلی که به خارج از محدوده شهر انزلی تسری یافته بود. 
با این وجود به جز طرح توسعه محدوده انزلی، در موارد فوق از دبیرخانه 
از  نیز  دفاعیه  الیحه  حتی  و  بود  نیامده  عمل  به  دعوت  شورایعالی 
اینکه  به جهت  بود،  نشده  اخذ  دادخواست ها  برخالف همه  دبیرخانه 
مصوبات شورایعالی در حقیقت مصوبات هیات وزیران است  و طرف 
دعوت، دفتر محترم هیات عمومی دیوان برابر قانون معاونت حقوقی 
رئیس جمهور است و رئیس امور لوایح و دفاعیات آن معاونت می باشد 
و اما در مورد حذف معافیت حقوق کارکنان نیز مخاطب دعوت، هیات 
نامه  ابطال  اینکه  دلیل  به  است،  بوده  مالیاتی  امور  سازمان  عمومی 
سازمان مالیاتی در این خصوص مورد تقاضای شاکی بوده است . لذا 
دبیرخانه از نحوه دادخواست و دفاعیه و جلسات هیات هیچ اطالعی 
قانون  ماده 91  براساس  را  مربوطه  دفاعیه های  لیکن  است .  نداشته 
محاسبات عمومی انجام و پیگیری های الزم نیز صورت گرفته و به 
مردم  محترم  نماینده  خصوصا  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  حمایت 
شریف خرمشهر و آبادان آقای مختار موضوع در شرف پیگیری بوده 
و خواهیم بود. متن مورد توافق با مشورت شورای نگهبان و مجلس 
مامورین  مصوبه  است؛  گرفته  قرار  کمیسیون  دستورکار  در  و  نهایی 
نیز با همکاری خوب سازمان استخدامی کشور در دولت مصوب و در 
قالب تبصره 3 ذیل ماده 7 آیین نامه ماده 121 قانون خدمات کشور در 
دولت دوازدهم تصویب و حل و فصل شده است و در مورد شیوه نامه 
کارکنان نیز موضوع در دیوان پیگیری شده که ماده 13 قانون تشکیل 
دیوان در هیات عمومی اصالح و از رای حذف تا رای دیوان از تاریخ 

صدور الزم االجرا شود و به واگذاری های قبلی خدشه ای وارد نشود. 
علی ای حال نه تنها مصوبه ای از مصوبات و مشوقات که الزمه فعالیت 
اقتصادی در مناطق آزاد است در دیوان ابطال نشده، بلکه با مشورت 
ثبت  مصوبه  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  شورای  خوب  همکاری  و 
سفارش و استقرار گمرک که واقعا موجب ایجاد اختالل و مشکالت 
ابطال  عدالت  دیوان  در  بود،  اقتصادی  فعالین  پیشروی  در  موانع  و 
دبیرخانه  که  احتمالی  ابطال  موارد  از  جلوگیری  برای  ضمنا  گردید. 
مطلع شوند، به ریاست محترم قوه قضائیه نامه نوشته شده که عالوه 
بر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، از دبیرخانه شورایعالی نیز برای 
حضور در جلسات هیات تخصصی و شعب دعوت به عمل آید . موضوع 
مدیریت حقوقی  از  زین پس  و  مکاتبه  دیوان  محترم  ریاست  به  نیز 
دبیرخانه در جلسات دعوت به عمل می آید و یک نفر به عنوان نماینده 
دیوان  در  فیزیکی  و حضور  معرفی  دیوان  به  آزاد  مناطق  شورایعالی 
خواهد داشت تا از سرنوشت دادخواست های علیه مصوبات شورایعالی 
اقدامات  و  باشیم  داشته  اطالع  تقریبا  روز  هر  دیوان  در  آزاد  مناطق 
از هرگونه تصمیمات موضوع  انجام شده قبل  پیشگیری دیگری که 
به  فرهیخته مسلط  با حضور حقوقدانان  دبیرخانه  در شورای حقوقی 
موارد در دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مجلس شورای اسالمی، 

موضوع بررسی کارشناسی خواهد شد.
بنابراین سکوت نکرده ایم؛ بلکه همواره در تالش شبانه روزی بودیم که 
مبادا مصوباتی که موجبات ایجاد موانع برای پیشبرد اهداف اقتصادی 
و سرمایه گذاران شده است ، جلوگیری نماییم؛ ضمنا اوال دیوان عدالت 
در مورد مصوبات دولت صالحیت ورود دارد و در مورد قانون نمی تواند 
از  که  تفسیری  و  قانون  برخالف  دولت  اینکه  مگر  کند،  رای  اعالم 
قانون داشته، بخشنامه و یا مصوبه صادر نماید که دیوان عدالت ورود 
و  رای صادر  آن می رسند،  به  آنچه هیات عمومی  براساس  و  نموده 
مصوبه و یا بخشنامه مربوطه را باطل نمایند . به خاطر همین سئوال 
شما است که هرچه قانون منجز تر و کمتر نوشته شود، قطعا از تفسیر 
کمتری نیز برخوردار خواهد شد؛ حداقل در این مدیریت تالش خواهد 
سمت  به  بیشتر  و  بگیرد  قرار  تغییر  دستخوش  کمتر  قانون  که  شد 
اصالح و کاهش بروکراسی و حذف قواعد و مقررات زائد و لغو مقررات 
و قوانین متعارض و متناقض رفته و خواهد رفت؛ برای اولین بار در 
که  آزاد  مناطق  منقح شده  مقررات  اخیرا  آزاد  مناطق  مقررات  کشور 
مقررات منسوخه و لغو شده را از سایر مقررات معتبر پاکسازی نموده و 

به تصویب دولت رسیده و در شرف چاپ و انتشار است  .

فعالین  به  را  آن  آیا  قانون،  اصالح  تدوین  از  پس   
اقتصادی مناطق آزاد جهت تشریک مساعی و بهره گیری 
حداکثری از خرد جمعی، ارسال می نمایید؟ آیا قبول دارید 
اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه  هر قانونی دارای 
هدف و حوزه شمول خود است و این شاخص در مناطق 
و  محلی  سرمایه گذاران،جامعه  اقتصادی،  فعالین  آزاد، 

سازمان های عامل است؟ 
بله؛ اتفاقا در جلسات کارگروه اصالح قانون، نمایندگان جامعه فعالین 
این  متولی  اساسا  همچنین  دارند؛  حضور  دبیرخانه  در  نیز  اقتصادی 
قطع به یقین  بنابراین  می باشد؛  دبیرخانه  اقتصادی  معاونت  جلسات 
اصالحیه نهایی مدنظر ما برای اظهارنظر فعالین اقتصادی نیز ارسال 
سازمان های  برای  را  کمیسیون  11ماده ای  طرح  ضمنا  شد.  خواهد 
درج  و ضمن  احصاء  را  مناطق  نظرات  و  کردیم  ارسال  آزاد  مناطق 
کمیسیون  به  مناطق  نظرات  موارد  جداگانه  دبیرخانه،  اعالم نظر  در 

اقتصادی مجلس ارسال خواهد شد .

 بزرگترین نقد به معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه، 
وزارتخانه ها،  در  خود  مشابه  ارگان های  با  ارتباط  عدم 
پاسخ  است.  نگهبان  شورای  و  اسالمی  شورای  مجلس 
حضرتعالی به عنوان مدیر ی که از سابقه مدیریت طوالنی 
آیا  چیست؟  می باشد،  برخوردار  حوزه  این  در  مدت 
برنامه هایی بوده و هست که به دنبال اجرای آن بوده اید 
اما به دالیلی موفق به انجام آن نگردیده اید؟ توصیه شما 
خود  مدیریت  دوران  به  توجه  با  خود  بعدی  مدیران  به 

چیست؟
ارتباط این مدیریت با سایر دستگاه های اجرایی به مراتب مطلوب بوده 
است؛ یکی از مزیت های شورای عالی این است که تعداد 17دستگاه 
این  از  و  دارد  وجود  مربوطه  کارگروه  و  شورا  این  در  مهم  اجرایی 
طریق ارتباط ما چه بسا بیشتر از سایر دستگاه هاست؛ به عالوه اینکه 
مواجه  جدی  چالش  با  دستگاهی  در  که  داشتیم  مورد  کمتر  تاکنون 
شده باشیم، جز در شورای تامین فرمانداری ها و وزرات کشور؛ وزارت 
اقتصادی و دارایی هم در حوزه مالیات عموما موضوعاتمان در  امور 
دستگاه های اجرایی کشور حل و فصل خواهد شد، مگر موارد حسب 
مورد پیش بیاید که با تشکیل جلسات و هم فکری با دستگاه مربوطه 
سطح  در  و  است  استان  سطح  در  اختالفات  بیشترین  خواهد.  رفع 
دارد  وجود  آنچه  ندارد؛  وجود  اختالف  مرکز  مسئولین  و  وزارتخانه ها 

متاسفانه در موارد اختالفی محلی است، نه ملی.

 حمایت حداکثری از فعالین اقتصادی
در اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

در گفت وگو با مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح شد:
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گفت و گو:
طهورا کریمان



مشاور  محمد«  »سعید  سوی  از  حکمی  طی 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی، »افشار فتح الهی« به عنوان سرپرست سازمان 

منطقه آزاد قشم منصوب شد.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
آیین تکریم و  اقتصادی در  تجاری- صنعتی و ویژه 
معارفه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم، ماموریت اصلی مدیرعامل جدید این سازمان 
را در کنار کمک به توسعه اقتصاد کشور، بهبود وضعیت 

معیشتی مردم جزیره قشم خواند.
سعید محمد در این آیین، فعال کردن سرمایه گذاران 
جدید  مدیرعامل  ماموریت های  دیگر  از  نیز  را 
این  و گفت:  کرد  اعالم  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
منطقه رشد نخواهد کرد مگر اینکه سرمایه گذاران 
قشم رشد کنند؛ ولی باید در همه حال مراقب باشیم 
که به نام توسعه و رشد اقتصادی، مردم این جزیره 

زیر چرخ توسعه له نشوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ 
فرهنگ بومیان این جزیره تاکید کرد و افزود: ما باید 
کاری کنیم که گردشگران از این فرهنگ تاثیر بپذیرند، 

نه اینکه فرهنگ آنها به فرهنگ بومیان غلبه کند.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با تشکر از خدمات علی 
درویش پور مدیرعامل سابق سازمان منطقه ازاد قشم و با 
شریف، پاکدست و پیگیر خواندن وی، این تغییر و تحول 
را در راستای تغییر سمت و سوی حرکت مناطق آزاد و به 
نفع مردم جزیره ارزیابی کرد و گفت: از ظرفیت و توانمندی 

ایشان در جای مناسب استفاده خواهد شد.
سعید محمد همچنین با برشمردن تخصص، تجارب و 
سوابق اجرایی افشار فتح الهی مدیرعامل جدید سازمان 
اوج  نقطه  را  اقتصادی  دیپلماسی  قشم،  آزاد  منطقه 
توانمندی وی خواند و روحیه انقالبی و جهادی او را 

مکمل توانمندی های ایشان دانست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تبدیل 
شدن مناطق آزاد کشور به حیاط خلوت برخی دولتمردان 
تصریح کرد: من متاسف هستم که گوهر ارزشمندی مانند 
جزیره قشم به حیاط خلوت و پرکردن جیب برخی ها 
تبدیل شده و من از امروز اعالم می کنم که مناطق آزاد در 

کشور به حیاط خلوت مردم تبدیل خواهد شد.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
وجود  از  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 

مشکالتی مانند آب و برق و سوخت در جزیره قشم 
اظهار شرمندگی کرد و خاطرنشان نمود: گرچه شرایط 
تحریم، محدودیت هایی را برای ما تحمیل کرده است؛ 
اما ما تمام تالش مان را خواهیم کرد تا این مشکالت 
خصوصا مشکل معیشت مردم جزیره قشم حل شود 
و در نخستین گام مدیرعامل جدید منطقه برنامه ریزی 
کنند تا آخر ماه جاری، اخذ عوارض تردد قشموندان در 

اسکله های الفت و پهل ممنوع شود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم:
تغییر رویکرد اقتصادی سازمان منطقه 

آزاد قشم از محلی گرایی به منطقه گرایی و 
فرامنطقه ای

همچنین، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم ، مزیت 
و سرمایه اصلی این منطقه را فرهنگ غنی، تمدن 
کهن و مردم اصیل و نجیب جزیره خواند و گفت: تغییر 
رویکرد دیپلماسی اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم 
برای تبدیل شدن قشم به هاب انرژی منطقه، تغییر 
و  منطقه گرایی  به  از محلی گرایی  اقتصادی  رویکرد 
فرامنطقه ای و بهره گیری از ابزارهای تامین مالی نوین 

از اولویت های ویژه این سازمان خواهد بود.
معارفه مدیرعامل  و  تکریم  آیین  در  فتح الهی  افشار 
سازمان منطقه آزاد قشم با حضور مشاور رئیس جمهور 
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 
اعتماد بین مردم و سازمان  افزایش  اقتصادی،  ویژه 
جذب  دریامحور،  اقتصاد  تحقق  قشم،  آزاد  منطقه 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی و کوتاه کردن فرآیند 
صدورمجوزها با هدف مبارزه با فساد را هم از دیگر 

برنامه های خود اعالم کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور دکتر 
سعید محمد را در راس مدیریت مناطق آزاد کشور 
نزد صاحبنظران و متخصصان مناطق  امیدی  بارقه 
آزاد خواند و افزود: به طور قطع این حضور در شرایط 

تحریم های ظالمانه بسیار موثر خواهد بود  .
فتح الهی تصریح کرد: منطقه آزاد قشم در میان مناطق 
آزاد کشور شرایط ویژه و موقعیت  ژئوپلیتیکی خاصی 
دارد که متفاوت از سایر مناطق آزاد است و امید است 
که در ریل گذاری جدید، حرکت این منطقه در مسیر 

درستی هدایت شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم  در پایان، تحقق 
تمامی این برنامه ها را منوط به همدلی و هماهنگی 

همه مسئوالن دستگاه های اجرایی و بزرگان و شیوخ 
جزیره و جوامع محلی با سازمان متبوع خود دانست و 
یادآور شد: همه برنامه ها با قید زمان در اختیار عموم 
قرار خواهد گرفت تا همه  بتوانند با نقد و بررسی این 
برنامه ها و ارائه پیشنهادات و ابتکارات خود، در ساختن 
جزیره ای زیبا و توسعه یافته با سازمان مشارکت نمایند.

استاندار هرمزگان:
حاکمیت مدیریت دوگانه در جزیره قشم 

برطرف خواهد شد
در ادامه، استاندار هرمزگان نیز در آیین تکریم و معارفه 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، اصلی ترین مسئله 
برای  تامین آب شرب سالم  را  استانداری هرمزگان 
برخی روستاهای این استان به ویژه روستاهای جزیره 
قشم خواند و گفت: این مسئله با توجه به اینکه آب در 
دین ما هم جایگاه ویژه ای دارد، با تغییر و تحوالت 

مدیریتی و تالش های همگانی حل خواهد شد.
مهدی دوستی، مباحث و اظهارنظرهای مطرح شده 
درخصوص مشکالت مردم جزیره را بسیار ملموس 
از  ناشی  این مشکالت  افزود: بخش عمده  خواند و 

دوگانگی مدیریت در سطح جزیره است.
در  دوگانه  مدیریت  حاکمیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
جزیره قشم برطرف خواهد شد، تصریح کرد: حضور 
مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم که یک مدیر 
عملگرا هستند، باعث خواهد شد تا این مشکالت با 

کمک همکاران پاکدست او مرتفع گردد.
از مردم جزیره  با ستایش  پایان  استاندار هرمزگان در 
قشم، هیچ شانی را باالتر از شان مردم ندانست و اظهار 
امیدواری کرد که مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد قشم 

در پاسداشت این شان از هیچ کوششی دریغ نکند.

 انتظارات و مطالبات ائمه جمعه
 و جامعه محلی جزیره از مدیرعامل جدید 

منطقه آزاد قشم
امام جمعه شهرستان قشم مسئله اول جزیره را تامین 
جزیره  این  روستاهای  برای  برق  و  سالم  آب شرب 
خواند و گفت: در حالی که مردم و شیوخ سرمایه اصلی 
این جزیره هستند و روی ارزش های دینی و انقالبی 
ایستاده اند، شایسته نیست که آنها از آب شرب سالم 

محروم باشند و با حداقل ها زندگی کنند.
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حاجبی با تشکر 

از خدمات علی درویش پور در مدت کوتاه مدیرعاملی 
سازمان منطقه آزاد قشم و آرزوی موفقیت برای افشار 
فتح الهی مدیرعامل جدید این سازمان، از توقف ساخت 
پل خلیج فارس که جزیره قشم را به سرزمین اصلی وصل 
می کند، انتقاد کرد و افزود: ساخت این پل، آرزوی دیرینه 
مردم این جزیره است و امیدوارم مدیرعامل جدید سازمان 

در این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.
امام  عبدالرحیم خطیبی  این گزارش، شیخ  براساس 
از  با تشکر  جمعه اهل سنت قشم نیز در این آیین 
خدمات علی درویش پور و آرزوی موفقیت برای افشار 
فتح الهی مدیرعامل جدید این سازمان، »آب«، »زمین 
و مسکن« و »کار و اشتغال« را سه محور بی عدالتی 
در جزیره خواند و از مدیرعامل جدید سازمان منطقه 
آزاد قشم خواست با گشودن گره های این سه محور، 

امید را به جامعه قشم برگرداند.
قشم،  شهرستان  فرماندار  نصری  علیرضا  همچنین 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  مشاور  براهیمی  عباس 
آزاد قشم و داوود اسالمی نماینده شوراها و دهیاران 
جزیره قشم در سخنان کوتاهی با تشکر از خدمات 
درخصوص  را  خود  نقطه نظرهای  درویش پور،  علی 
مشکالت جزیره برای مدیرعامل جدید مطرح کردند.

بنا بر این گزارش، علی درویش پور رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این 
آیین به تفصیل از برنامه ها، اقدامات و عالیق خود در 
طول این مدت کوتاه مدیریت در این سازمان سخن 
گفت و با اشاره به اینکه مردم جزیره بسیار قدرشناس 
هستند، موفقیت مدیرعامل جدید سازمان را آرزو کرد 
و گفت: رفتن من پایان تعلق خاطرم به قشم نیست، 

بلکه تکه ای از دلم در جزیره می ماند  .
گفتنی است، در آیین تکریم و معارفه رئیس هیات 
که  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  حضور  با 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
ائمه  هرمزگان،  استاندار  دوستی  مهدی  اقتصادی، 
از مقامات  جمعه شیعه و اهل سنت قشم و جمعی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، استان 
جامعه  مختلف  اقشار  و  قشم  شهرستان  هرمزگان، 
ارشاد اسالمی  اداره کل فرهنگ و  محلی در محل 
منطقه آزاد قشم برگزار شد، افشار فتح الهی به عنوان 
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم معرفی و از خدمات 

علی درویش پور همتای سابق وی قدردانی شد.

اخبار منطقه آزاد قشم

اهتمام دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد در جهت رفع 
موانع توسعه فرهنگی قشم

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در سفر 

به جزیره تاکید کرد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پالک 64 ، واحد 5
تلفن: 88841648                          فکس: 88814733

چاپ: گل آذین - 66791369                 بازرگانی و توزیع: موسسه آزاد کهن قشم www.freezonesnews.com
دوشنبه 24 آبان ماه 1400 - 15 نوامبر 2021 - شماره  155 8

قشم

مشاور رئیس جمهور در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

 کمک به توسعه اقتصاد کشور همراه با
 بهبود وضعیت معیشتی مردم جزیره قشم

در نخستین روز کاری سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در نخستین روز 
کاری خود در بازدید سرزده، از نحوه خدمات دهی 
به گردشگران و ساکنان جزیره قشم در اسکله های 
الفت و پهل بازدید کرد و برای ساماندهی وضعیت 

این اسکله ها دستوراتی صادر نمود.
شنیدن  ضمن  بازدید  این  در  فتح الهی  افشار 
صحبت های جمعی از ترددکنندگان در این مسیر، 
بر ساماندهی فوری اسکله های الفت و پهل جهت 

و  گردشگران  به  مناسب  و  استاندارد  خدمات دهی 
ساکنان جزیره تاکید کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در جریان این 
در  استفاده  مورد  سامانه  برنامه ریزی  جهت  بازدید 
و  اتالف وقت  از  جلوگیری  منظور  به   مسیر،  این 
تعدد توقف خودروها جهت پرداخت هزینه  با هدف 
تکریم مسافران و گردشگران دستورات ویژه صادر 

کرد.

دستور ویژه سرپرست سازمان منطقه 
آزاد قشم برای تمدید کارت قشموندی

تسهیل  و  به  منظور ساماندهی  فتح الهی همچنین 
خدمات دهی به ساکنان جزیره قشم، دستور داد تا 

کارت قشموندی به  صورت پنج ساله تمدید شود.
کرد:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
را  کارها  و  فعالیت ها  همدلی،  و  جمعی  حرکت  با 

به   برد که مشکالت مردم  به نحوی جلو خواهیم 
سرعت حل شود.

و  معاونان  از  جمعی  بازدید  این  در  است،  گفتنی 
مدیران سازمان منطقه آزاد قشم، سرپرست سازمان 

منطقه آزاد قشم را همراهی کردند.

 دستور ویژه سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم  دستور ویژه سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم 
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دبیرخانه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سفر به جزیره 
قشم، ضمن بازدید از چند واحد گردشگری و حضور در 
میان مردم و جوانان روستایی این جزیره، بر اهتمام این 
معاونت در جهت رفع موانع توسعه فرهنگی قشم تاکید و 
کمک به یکدیگر و انجام حرکت های انقالبی و جهادی 

را راه حل مشکالت جامعه امروز دانست.
مهدی حسین زاده در این بازدیدها که مهدی زارعی 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم و جمعی از مدیران سازمان وی را همراهی 
می کردند، در ابتدای این بازدیدها از نمایشگاه صنایع 
با  و  کرد  دیدن  قشم  گورزین  روستای  زنان  دستی 
حضور در غرفه های مختلف این نمایشگاه، با مسئوالن 

نمایشگاه و هنرمندان روستایی به گفت وگو پرداخت.
گورزین  روستای  هنرمند  زنان  نمایشگاه  این  در 
گالبتون دوزی،  شامل  دستی  صنایع  محصوالت 
خوس دوزی، شک و زری دوزی، ملیله دوزی، برقع و 
لبه  دوزی، گلیم بافی و سایر رشته های صنایع دستی 

روستای خود را به نمایش گذاشتند.
سرپرست  حسین زاده  مهدی  گزارش،  این  براساس 
معاونت فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه بازدیدهای خود در اسکله 
گردشگری حرا روستای سهیلی جزیره قشم حضور یافت 

و از غرفه های مختلف این اسکله بازدید کرد.
در هنگام این بازدید، برخی آیین های فرهنگی ازجمله 
مراسم موسیقی اسبا و مولود خوانی توسط  هنرمندان 
پخت  و  حنابندان  و  درآمد  اجرا  به  روستای سهیلی 
غذاهای محلی و سایر رشته های صنایع دستی این 

روستا نیز به نمایش درآمد.
لنج سازی  موزه  از  بازدید  است،  حاکی  گزارش  این 
روستای گوران جزیره قشم برنامه بعدی بازدید های 
و  فرهنگی  معاونت  سرپرست  حسین زاده  مهدی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اجتماعی 

اقتصادی و هیات همراه بود.
این موزه حدود 63هکتار مساحت دارد که دوسوم آن 
در خشکی و یک سوم آن در دریا قرار دارد و  با هدف 
قدیم  های  روش  احیای  و  لنج سازی  دانش  توسعه 

دریانوردی ایجاد شده است.
مهدی حسین زاده سرپرست  بازدیدها،  این  ادامه  در 
معاونت فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، در محل ساختمان تماشاگه حرا 
در روستای سهیلی در میان جمعی از مردم این روستا 

حضور یافت و با آنها به گفت وگو پرداخت.
در این دیدار رو در رو، جمعی از اهالی روستای سهیلی 
دبیرخانه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست  با 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مسائلی مانند 
که  شد  مطرح  سوخت  و  آب  کمبود  ترال،  صیادی 
مهدی حسین زاده با ارائه توضیحاتی درخصوص نحوه 
مقابله با این مشکالت خطاب به حاضرین تصریح 
حرکت های  و  یکدیگر  کمک  با  را  مشکالت  کرد: 

انقالبی و جهادی حل می کنیم.
ماکت جنگل حرا جزیره قشم نیز در این ساختمان 
دبیرخانه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  بازدید  مورد 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت.
مختلف  بخش های  از  بازدید  گزارش،  این  براساس 
موسسه و انجمن قرآن و عترت قشم شعبه روستای 
کووه ای، آخرین ایستگاه بازدیدهای مهدی حسین زاده 
دبیرخانه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و هیات همراه 
بود که با حدود 350قرآن آموز و 12مربی قرآن، دارای 
کالس های مختلف حفظ و قرائت قرآن و همچنین 
مهد کودک و کتابخانه است و فعالیت های چشمگیری 
در توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در روستای کووه ای 

دارد.
با جوانان روستای کووه ای قشم در  دیدار صمیمانه 
برخی  و طرح  روستا  این  فوتبال  زمین چمن  محل 
طرح  و  جوانان  این  سوی  از  مشکالت  و  مسائل 
نقطه نظرها و ارائه پاسخ های متناسب از سوی مهدی 
این  نشده  پیش بینی  برنامه های  ازجمله  حسین زاده، 

بازدیدها بود.
معاونت  سرپرست  حسین زاده  مهدی  است،  گفتنی 
فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی را در این بازدیدها مهدی زارعی معاون 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری  سازمان منطقه آزاد 
قشم، حامد بی آزار سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سید محمدهاشم داخته مدیر محیط زیست، 
سیدمسعود موسوی مدیر اجتماعی و سالمت و جلیل 
حق گویان مدیر ورزش و جوان سازمان منطقه آزاد 
قشم و یک مقام دبیرخانه و تنی چند از مسئوالن و 

دهیاران جزیره قشم همراهی می کردند.
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