
سرمقاله

مناطق آزاد جدید، فرزند ناخواسته پردردسر
عقبه بحث اضافه شدن مناطق آزاد جدید به دوران دبیری مرحوم ترکان و سال ۱۳۹۵ بازمی گردد که براساس آن با 
همکاری نمایندگان مجلس دهم، فوریت الیحه تاسیس مناطق آزاد جدید به تصویب رسید. پس از کش و قوس های 
دبیر با نمایندگان مجلس که منجر به تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و تحویل جایگاه دبیرخانه از حوزه نظر 
ریاست جمهوری به وزیر امور اقتصادی دارایی شد، در معادالت و مراودات مناطق آزاد با مجلس شورای اسالمی ورق 
به سمت نمایندگان برگشت و بر این اساس در شهریور سال ۱۳۹۷ الیحه اولیه در تعامل و همسویی با نظر نمایندگان 
به الیحه ای یک پارچه به اسم الیحه ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصالح محدوده ۳منطقه آزاد دیگر و ایجاد 
مناطق ویژه اقتصادی جدید؛ تغییر و توسعه پیدا کرد. طرفه اینکه در این مدل تعداد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی که در 

دبیرخانه مورد تصویب قرار گرفته بود؛ به ۹۰منطقه افزایش یافت.
در بده بستان میان مجلس نشینان وقت و شورای نگهبان -در عین حال که شورا مبنای مخالفت خود را 
مغایرت با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با جزء )د( بند)۱( سیاست های کلی آمایش سرزمینی 
اعالم کرده بود- نمایندگان اقدام به تفکیک الیحه افزایش محدوده جغرافیایی سه منطقه موجود از الیحه 
ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نمودند. البته هیات عالی نظارت در سال ۱۳۹۸ با هر دو مورد تفکیک 
شده اظهار مخالفت نمود؛ تا اینکه در دوران ریاست یک ساله الیاس حضرتی بر کمیسیون اقتصادی مجلس 
دهم، هر دو موضوع به تصویب رسیده و به دلیل اصرار نمایندگان بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام عودت داده شد.
سرانجام در ۱۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در حالی که تمام ارزیابی ها از مخالفت آن با نظر مجلس دهم حکایت داشت، با ایجاد ۷منطقه 

آزاد جدید و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی جدید اظهار موافقت کرد.
به گزاره فوق باید سفرها و تالش های آخرین دبیر دولت روحانی در دوران شش ماهه دبیری خود به منظور 
فعال سازی مناطق آزاد جدید را اضافه کرد؛ موضوعی که بر گرده دبیر کنونی شورایعالی مناطق آزاد نیز گذارده 
شد و همچون یک چک برگشت خورده ملزم به پاس کردن آن است. در این میان براساس آخرین مصاحبه 
منعکس شده از سوی وی، ایجاد ۷منطقه آزاد جدید اشتباه بزرگ خوانده است )مشرق نیوز.کد خبر۱۳۰۵۴۰۲. 
6آذر۱۴۰۰( و این در حالی است که تاکنون دفتر اجرایی منطقه آزاد سیستان و منطقه آزاد اینچه برون را افتتاح 

و مدیران اجرایی آنها را نیز معرفی نموده است.
دالیل مخالفت سعید محمد را می توان حول محورهایی همچون عدم وجود زیرساخت، مشخص نبودن 
سازوکار تامین منابع و چگونگی ایجاد زیرساخت، توجه به مشکالت عدیده مناطق آزاد کنونی به ویژه در 
عرصه تامین بودجه الزم به منظور ایجاد زیرساخت های ضروری باعنایت به عدم برخورداری از ردیف بودجه 

کشور، عدم اجرای قانون کنونی مناطق آزاد و مباحث مطرح شده درخصوص اصالح قانون که به صورت 
متمرکز به عدم ضمانت اجرای قانون فعلی منجر شده است، دانست. در عین حال در دورانی که کشور درگیر 
مشکالت بودجه ای، تحریم،کرونا و آثار سوءمدیریتی برجای مانده می باشد، اضافه کردن مشکلی بر مشکالت 

مدیریتی به مصلحت ارزیابی نمی شود.
اما این همه داستان نیست! علی رغم همه تحلیل ها و اظهار نظرهای کارشناسانه نسبت به پیش قدم بودن رفع موانع 
مناطق آزاد موجود بر ایجاد مناطق آزاد جدید، زمانی که شما نظر مجمع تشخیصی که مخالف بوده و یا وزیر امور 
اقتصادی و دارایی که بعد از اظهار نظرهای مخالف خود در جریان شروع به کار دفتر منطقه آزاد اینچه برون حضور 

می یابد، در میز تحلیل خود داشته باشید؛ باید به این تحلیل نائل شوید که داستان آش دوست داشتنی خاله است  .
سئوال اینجاست که جهت برون رفت از تناقض موجود، چه راهکاری را باید در دستورکار قرار داد؟ با فشار 
نمایندگان استان هایی که در حوزه انتخابیه آنها منطقه آزاد ایجاد شده و به امید فعال شدن آن جهت جلب 
آرای مردم در سال آتی مجبور به افزایش فشار به دبیرخانه هستند، چه باید کرد؟ طرفه اینکه به دلیل مشکالت 
ناشی از همه گیری بیماری کرونا و آثار سوء تحریم های بین المللی شده امریکا، در مسیر اشتغال جوامع هدف 

خود مغموم مانده اند.
۱( معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه نقش کاتالیزور خوبی را می تواند در تعدیل انتظارات نمایندگان حوز های 
انتخابیه ایفا نماید؛ رفتاری که فضای ذهنی دبیر را جهت تصمیم گیری درست آزاد نموده و او را از تیررس 

انتقادات و تهاجم نمایندگان دور می کند.
۲( مسیر طی شده و پیش روی را چاره ای نیست، یعنی همان که دکتر محمد در حال اجرا دارد؛ انتخاب سازمان 
معین و تدوین، تصویب، ابالغ و اجرای طرح جامع مناطق آزاد جدید؛ بدیهی است که در این مسیر از تجربه 
)یعنی شکست و انحراف( مناطق آزاد نسل اول )کیش، قشم و چاربهار(، نسل دوم )انزلی، ارس، اروند ، ماکو 

و شهر فرودگاهی( استفاده می شود.
۳( واجب تر از نان شب، اصالح قانون مناطق آزاد است؛ قانونی که بر جذابیت های موجود سرمایه گذاری 
و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد ایران بیافزاید و مهم تر اینکه سازوکار ضمانت اجرایی و پیگیری تخلف 
و تعرض به قانون و یا مقررات مناطق آزاد را تعیین نماید. این در حالی است که الزمه انشای قانون، تامین 
دغدغه های فعالین اقتصادی داخلی است؛ زیرا زمانی که نمی توانید سرمایه گذار داخلی که در اکوسیستم 
کشورمان مشغول کسب و کار است را جذب کنید! چگونه به سرمایه گذار خارجی می اندیشید؟ سرمایه گذاری 
که باید ریسک بسیار باالی حضور در بازار تحریم شده ایران، کشوری که در آن خبری از شرکت های مشاوره 
حقوقی و سرمایه گذاری، بانک و بیمه خارجی نیست و فرهنگ حقوقی آن نیز برای آنها ناآشنا نیست را پذیرد؟!

۴( از هم اکنون کارگروهی با عضویت شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد، اتاق های 
بازرگانی کشور و استان هایی که دارای منطقه آزاد جدید شده اند، اتاق های بازرگانی مشترک با کشورهای 
همسایه، رایزنان بازرگانی ایران و کشورهای همسایه مستقر در کشورمان به منظور تعیین نقشه راه و مدل 

همکاری منطقه ای بر بستر مناطق آزاد جدید ترسیم شود. 
بی تردید در دوره زندگی این نوزاد در رحم مادر می توان فرزندی برومند را متولد کرد تا در مسیر رشد در 
محیطی کانالیزه شده و برخالف مسیر طی شده در سایر مناطق آزاد، براساس قانونی با مجری متعهد و 

ضخامت اجرا و نه تحت تاثیر رفت و آمد نمایندگان مجلس و دولت ها باشند.

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی توسعه دیپلماسی اقتصادی و همگرایی منطقه ای توسعه دیپلماسی اقتصادی و همگرایی منطقه ای 
کشور با کشور با مناطق آزاد جدیدمناطق آزاد جدید

در گفت و گو با بهارستان نشینان ظرفیت های مناطق آزاد جدید بررسی شد:در گفت و گو با بهارستان نشینان ظرفیت های مناطق آزاد جدید بررسی شد:

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 سرپرست سازمان سرپرست سازمان
 منطقه آزاد کیش اعالم کرد: منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

در دیدار مدیرعامل ساتکاب با مدیرعامل در دیدار مدیرعامل ساتکاب با مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی توافق شد:سازمان منطقه آزاد انزلی توافق شد:

 سرپرست سازمان  سرپرست سازمان 
منطقه آزاد قشم تاکید کرد:منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

احداث مسکن استیجاری احداث مسکن استیجاری 
 برای خانواده های برای خانواده های

 سـاکن در  سـاکن در 
جــزیره کیشجــزیره کیش

حمایت از واحدهای فناور و حمایت از واحدهای فناور و 
نوآور و برگزاری نمایشگاه نوآور و برگزاری نمایشگاه 

 تخصصی در  تخصصی در 
منطقه آزاد انزلیمنطقه آزاد انزلی

ارتقاء کیفیت خدمات سفر ارتقاء کیفیت خدمات سفر 
در جزیره قشم با همگرایی در جزیره قشم با همگرایی 

سازمان و ارگان های سازمان و ارگان های 
شهرستانشهرستان

صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای فریدون فدایی دولت
معاون محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم

را  تالم ضایعه جانسوز فرزند برومندتان  تاثر و  با نهایت 
تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.

از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم علو درجات و همنشینی با 
اولیای الهی و برای جنابعالی و خانواده محترم تان، شکیبایی و 

اجر در تحمل این مصیبت بزرگ را مسألت داریم.
نشریه اخبار مناطق آزاد

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب آقای فریدون فدایی دولت
معاون محترم اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم

مرگ پایان زندگی نیست؛ آغازی است بر پرواز مرغ جان بر 
گستره آسمان حق و رجعتی به محضر حضرت دوست؛ به ویژه 
مرگ آنان که در دوران کوتاه عمر ، قدم های بلندی برداشته اند  .
روح پاک فرزند عزیزتان در آرامش ابدی و یادش همیشه سبز
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش



مسکن  احداث  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
استیجاري با متراژهای کوچک و متوسط برای زوج های 

جوان و خانواده های ساکن در جزیره کیش خبر داد.
عامل  مدیران  از  برخی  همراه  به  نوایی لواسانی  محمدرضا 
شرکت های تابعه و معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش 
در بازدید از زمین احداث مسکن استیجاری برای ساکنان کیش 
گفت: این زمین از اهمیت ویژه و فوق العاده ای برای احداث 

مسکن برای ساکنان این منطقه برخوردار است.
وی افزود: فهرست قراردادهای این طرح به زودی تکمیل شده 
و در قالب BOT و به صورت استیجاری تعداد قابل توجهی 
واحد مسکونی با متراژهای کوچک و متوسط برای زوج ها و 
خانواده های ساکن در کیش احداث می شود و به زودی خبرهای 

خوشی از این طرح به اطالع عموم رسانده خواهد شد.
نوایی لواسانی، مشکل مسکن را به عنوان نخستین دغدغه 
مردم کیش عنوان کرد و گفت: بحرانی ترین موضوع در 
جزیره کیش، مشکل مسکن است و این موضوع مهم در 

دستورکار سازمان قرار گرفته است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه اذعان نمود: 
در سنوات گذشته قراردادهای مشارکت یا واگذاری با یک 
امضای طالیی همه را دچار مشکالت عدیده ای کرده و 
بزرگترین امضای طالیی سازمان منطقه آزاد کیش امضای 

انتخاب خریدار یا انتخاب شرکت مشارکت کننده است.

وی ادامه داد: این موضوع سبب نارضایتی هایی شده است که در 
اصالح فرآیندها برای همیشه این موضوع را مرتفع خواهیم کرد و 
در این انتخاب شفافیت و عدالت سرلوحه کار ما قرار گرفته است.
نوایی لواسانی با تاکید بر این موضوع که مردم بهترین بازرسان 
ما هستند، اظهار کرد: تمام اقشار مردم باید بتوانند این انتخاب را 

مشاهده کنند و فرآیندها را به گونه ای تغییر خواهیم داد که این 
امضای طالیی کامال از سازمان حذف شود و هیچ پرونده ای، 

نارضایتی و فسادی در امضای بزرگ طالیی نداشته باشد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بر لزوم اهمیت مرتفع 
شدن مشکل مسکن در کیش اشاره داشت و گفت: از آنجا 

که مشکل اول مردم کیش مشکل مسکن است، در این 
خصوص کوتاهی نکرده و حل این مورد جزء مهم ترین 

کارهای درنظر گرفته شده از سوی سازمان خواهد بود.
وی در رابطه با تعداد واحدهای مسکونی خالی در کیش 
برای  که  مسکن هایی  و  خالی  مسکن  داشت:  اظهار 
گردشگران درنظر گرفته شده، مورد توجه بوده و مشکل ما 
تعداد مسکن برای ساکنین کیش است و به تدریج زمانی 
که بتوانیم دو تا ۳هزار واحد مسکونی را آماده کنیم، همین 

عرضه سبب تعدیل قیمت در کل جزیره خواهد شد.
نوایی لواسانی تصریح کرد: با طرح های جدیدی که در دست 
احداث داریم، امکان افزایش جمعیت کیش در سال های آینده 
وجود دارد؛ از این رو اجرای طرح هایی از این دست باید در اولویت 

اصلی سازمان قرار گیرد تا با مشکل مواجه نشویم.
وی در ادامه افزود: زمین دیگری نیز درنظر گرفته شده است 
که با انجام فعالیت های نخست آن بازدیدی خواهیم داشت و به 
دنبال این هستیم که واحدها تا حد قابل توجهی بتوانند مشکل 
ساکنان جزیره را حل کند و هم استاندارد و شیک بودن واحدها 
در شان جزیره کیش باشد و تبدیل به کمپ هایی که در ابتدا به 

عنوان منازل مسکونی ساخته شده اند، نشود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان 
کرد: این طرح بزرگی بوده و برای آن عزم جدی درنظر 
گرفته ایم و امید است تا این طرح به سرعت پیشرفت کند.

کیش2

بازار  از  بازدید  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
خدماتی ارم، دستور بررسی طرح توسعه واحد تولیدی »خانه 

و هتل« برای واگذاری زمین، دستور مساعد صادر کرد.

بازار ارم واقع در شهرک  از  محمدرضا نوایی لواسانی در بازدید 
صنعتی درخت سبز؛ سطح کیفیت و اشغال زایی واحد تولیدی 
»خانه و هتل« که کاالی خواب و جوراب تولید می کند،  مثبت 
ارزیابی کرد و گفت: محصوالت تولیدی با برند ایرانی و افزایش 
در  باید  مهم  این  و  است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  کیفیت 
دستورکار تمام حوزه های مختلف صنایع در جزیره کیش قرار گیرد.
واحد  این  استیجاری  قرارداد  اتمام  درخصوص  وی 
تولیدی گفت: معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
به صورت کوتاه مدت واحدی را به صورت استیجاری در 

اختیار این مجموعه قرار خواهد داد.
در ساخت  تسریع  آزاد کیش  منطقه  سازمان  سرپرست 

زمین واگذار شده به واحدهای صنعتی را مهم و ضروری 
دانست و اظهار داشت: شرط واگذاری زمین به واحدهای 

صنعتی، سرعت بخشیدن در فرآیند ساخت است.
سازمان  اولویت های  از  را  اشتغال زایی  نوایی لواسانی، 
اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  کیش  آزاد  منطقه 
طرح  ارائه  و  مدارک  تکمیل  با  افزود:  و  کرد  عنوان 
زمین  واگذاری  کمیسیون  باید  متقاضایان،  سوی  از 
در کوتاه ترین زمان ممکن برگزار شود؛ چراکه هدف 
اصلی رونق تولید و اشتغال زایی در این منطقه است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان، صادرات 
محصوالت تولیدی این واحد در راستای معرفی کیفیت 

و برند ایرانی را از شاخص های مهم واحدهای صنعتی 
موفق برشمرد و خاطرنشان کرد: آینده خوبی در انتظار 

این واحد تولیدی است.
گفتنی است، واحد تولیدی »خانه و هتل« در زمینه تولید 
کاالی خواب و جوراب فعالیت می کند که از تعداد ۷هزار بالشت 

تولیدی، تعداد ۵۰۰عدد آن را به دبی صادر کرده است.
الزم به ذکر است، در این بازدید افزایش اجاره بهاء مسکن، 
بررسی  و  مجوز  صدور  فرآیندهای  در  تسریع  و  تسهیل 
هزینه های قبوض آب ازجمله موضوعاتي بود که از سوی 
نیروهای انسانی این واحد تولیدی مطرح شد و براي بررسي 

و رفع مشکالت موجود دستور مساعد صادر شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم گرامیداشت 
ایثار و شهادت، بر نقش موثر بسیجیان و ایثارگران در ارائه 

ایده های نو در جبهه های فرهنگی و اقتصادی تاکید کرد.
شرایط  شدن  فراهم  با  گفت:  نوایی لواسانی  محمدرضا 
کنار  در  می توانیم  امروز  کیش  جزیره  در  مناسب 
بسیجیان و ایثارگران در جبهه های فرهنگی و اقتصادی 

گام های موثری برداریم.
به  هستیم  که  جایگاهی  هر  در  ما  همه  وی؛  گفته  به 
شهادت  و  ایثار  حوزه های  در  باید  ایثارگر  یک  عنوان 
با  رقابت  وارد  حوزه  این  در  و  دهیم  ارائه  نو  ایده های 

فعالیت های دیگر شویم.
نوایی لواسانی اظهار داشت: در یک جنگ نظامی کامال آتش 
معلوم است؛ ولی جنگ های اقتصادی و فرهنگی بی صدا 

ویران می کند و همه ما در خط مقدم این جنگ هستیم.
که  این  بیان  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
فرزندان شهدا اگر در این جنگ دچار خطا و اشتباه شوند 
حتما در آخرت دوبار مجازات می شوند، گفت: یعنی یک 
آبروی  که  این  خاطر  به  هم  بار  یک  و  همه  مثل  بار 

پدرانمان را حفظ نکردیم.
و  است  سخت  خیلی  ما  برای  کار  کرد:  تصریح  وی 

تک تک همه ما مسئول هستیم.
نوایی لواسانی با تاکید بر این که موضوعات و مشکالت 

حیاط  نمی تواند  دیگر  که  است  رسیده  حدی  به  کیش 
جدی  کارهای  باید  امروز  افزود:  باشد،  برخی ها  خلوت 
انجام داد، در غیر این صورت دچار چالش خواهیم شد؛ 

به طوری که حتی برای ابراز نظر باید جنگید.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که در 
حق این جزیره بی امانتی و بدامانتی شده است، اظهار کرد: 
جزیره ای که به شبکه آب و برق کشور متصل نیست و 
کامال خودگردان است، کل آب و برق جزیره را به بخش 
خصوصی فروختند و دیگر تصمیم گیر نیستیم؛ حتی طبق 

قانون شبکه را نمی توان فروخت.
وی افزود: در جزیره کیش یک نیروگاه وجود دارد اگر 
خاموش شود، کیش با مشکل بزرگی مواجه می شود و 
این موضوعی است که مردم با آب و برق سر و کار دارند 

و متوجه این موضوع می شوند.
نوایی لواسانی در ادامه این مراسم با اشاره به خاطرات یکی 
از اسرای شهید هشت سال جنگ تحمیلی، اظهار داشت: 
حاج آقا ترابی نقل می کند که در روز تاسوعا اسرا مشغول 
قرائت زیارت عاشورا بودند که یکی از آنها به نام عمو حسن 
بی اختیار بلند گریه می کرد که مورد شکنجه عراقی ها قرار 
گرفت، به طوری که بدن عمو حسن را با طناب به جیپ 

جنگی بسته بودند و روی زمین می کشیدند.
وی افزود: به نقل از حاج آقا ترابی نزدیک های صبح که 

نفس های آخر عمو حسن بود وصیت کرد که اگر آزاد شدید 
به خانواده ام و همه مردم اطالع بدید که من به خاطر گفتن 
یا حسین چگونه شهید شدم و اگر کسی در ادامه مسیر 
شهدا کوتاهی کند، در آخرت از آن شخص نخواهم گذشت.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان 
کرد: همه ما مسئوالن، خادم مردم هستیم و در مقابل 

ایثارگران این خادم بودن دوچندان است.
کیش،  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  همچنین، 
عنوان  برنامه ای  را  شهادت  و  ایثار  گرامیداشت  مراسم 
کرد که از دل برآمده و با پیشنهاد مجموعه ایثارگران و 
به میزبانی آنان برگزار شده است و گفت: همه مهمانان 
و کسانی که در کیش حضور دارند، مهمان محفل شهدا 

هستند و روحشان ناظر و شاهد بر این محفل است.
تجدید  مراسم  این  افزود:  میرزاده  پاسدار محمد  سرهنگ 
میثاق و مروری است بر خاطرات شهدا و سرآغاز خوبی برای 

کارهای ارزشمند و ماندگار شهدا و ایثارگران خواهد بود.
در ادامه، سردار فتح اله جعفری در مراسم گرامیداشت ایثار و 
شهادت به روایت عملیات هشت سال جنگ تحمیلی پرداخت 
و گفت: رزمندگان اسالم با فرهنگ و روحیه شهادت طلبی به 
نبرد دشمن رفتند و حماسه های بزرگی آفریدند، به طوری که 
نقشه حمله به ایران روی میز آمریکایی ها بود و تجربه کرده 
بودند که با ایران نمی توانند وارد جنگ شوند و هیچ اقدام 

نظامی برعلیه ایران نتوانستند انجام دهند.
علیرضا قزوه نیز در این مراسم ضمن اجرای شعر آیینی 
و حماسی، بر لزوم اهمیت شناسایی ظرفیت های فرهنگی 
این جزیره اشاره کرد و گفت: باید نسبت به تربیت فرزندان 

کیش در حوزه شاعری و نویسندگی اقدام شود.
وی افزود: به خاطر اهمیت موضوع، جزیره کیش باید به 

مرکز اقتصادی و فرهنگی ایران تبدیل شود.
قزوه خاطرنشان کرد: کتاب قصه ای در هندوستان ۱۵بار 
بازنویسی و به ۴زبان منتشر کردیم؛ لذا باید در این زمینه 

و ترویج زبان شعر فارسی گام های موثری برداشت.
گفتنی است، در این مراسم ماشاهلل شاهمرادی به برنامه 
احمد  حاج  مداحی  با  ادامه  در  و  پرداخت  جنگ  و  طنز 
نیکبختیان و اجرای رزم نماهنگ این مراسم به پایان رسید.

واحد  از  بازدید  در  آزاد کیش  سرپرست سازمان منطقه 
این  مهم  نقش  بر  ترمه،  توانمند سازی  و  کارآفرینی 
تولیدی  محصوالت  عرضه  و  رقابت  بازار  در  مجموعه 

با قیمت عمده به مشتریان تاکید کرد.
و  کارآفرینی  واحد  از  بازید  در  نوایی لواسانی  محمدرضا 
توانمند سازی ترمه؛ در جریان سطح فعالیت این مجموعه 
قرار گرفت و گفت: حضور واحد کارآفرینی و توانمندسازی 

ترمه در بازار رقابت، کاالهای تولیدی باکیفیت و طراحی 
ویترین غرفه برای عرضه برند ایرانی و شیوه جذب نیروهای 

توانمند مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی با تاکید بر رونق کاالهای تولیدی واحد کارآفرینی و 
توانمندسازی ترمه، اظهار داشت: با هدف خصوصی سازی 
به  عمده  نرخ  با  تولیدی  کاالهای  ارائه  و  مجموعه  این 

مشتریان، می توان گام های موثری در این زمینه برداشت.
برای  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  گفته  به 
رونق بخشیدن به کاالهای تولیدی واحد کارآفرینی و 
توانمندسازی ترمه، یکی از فعاالن این حوزه به عنوان 

پیمانکار انتخاب خواهد شد.
با  آزاد کیش  منطقه  داشت: سازمان  اظهار  نوایی لواسانی 
حمایت از »کسب و کارها به ویژه کارآفرینان« با در اختیار 
گذاشتن غرفه استیجاری ارزان قیمت به مدت شش ماه و 
انعقاد قرارداد حمایتی ۴۰درصدی، رونق و توسعه کسب و 
کار این واحد را مورد ارزیابی قرار می دهد و در صورت عدم 

توانایی، غرفه مورد نظر پس گرفته خواهد شد.

لزوم  بر  تاکید  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
افزود:  تولیدی،  کاالهای  در  ایرانی  برند  درج  اهمیت 
خرید  به  تمایل  کیش  ساکنان  از  توجهی  قابل  درصد 

کاالی ایرانی تولید شده در کیش دارند  .
وی اظهار کرد: الزمه توسعه و برندسازی هر کسب و کاری، 
مستلزم تالش مضاعف و عرضه محصوالت تولیدی به 
قیمت عمده به مصرف کنندگان است و این مهم سبب 
رونق کسب و کار و جذب شمار زیادی از مشتریان می شود.
نوایی لواسانی در بازدید از این واحد، در جریان مشکالت 
قرار گرفت  به سرزمین اصلی  تولیدی  ارسال کاالهای 
ارسال  گمرک،  با  الزم  هماهنگی های  طی  گفت:  و 

کاالهای تولیدی به سرزمین اصلی تسهیل می شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که واحد 
هنرهای  عرضه  برای  ترمه  توانمندسازی  و  کارآفرینی 
دستی خود به عنوان سوغاتی کیش باید نسبت به ایجاد 
غرفه در فرودگاه و ارتباط موثر با هتل های پرتردد اقدام 
کند، خاطرنشان کرد:  با شناسایی جامعه هدف می توانید 

در عرضه کاالهای  صنایع دستی گام های موثری بردارید.
وی با اشاره به این که مجموعه مهنورا محل مناسبی برای 
عرضه هنرهای دستی نیست، تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد 
کیش غرفه ای با قیمت مناسب در فرودگاه برای عرضه هنرهای 
دستی اختصاص خواهد داد؛ چراکه شمار زیادی از مسافران، 

صنایع دستی را به عنوان سوغاتی به شهر خود می ببرند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش کارهای تولیدی این واحد 
را مثبت  ارزیابی کرد و گفت: عرضه کاالهای تولیدی با 
قیمت مناسبی عرضه می شود و غرفه ای نیز در نمایشگاه های 

آتی برای عرضه هنرهای دستی اختصاص خواهد یافت.
گفتنی است، با استفاده از شبکه سازی ۱9۱منازل، هنرهای 
تمام  و  می شود  انجام  بانوان  توسط  ۳2رشته  در  دستی 

کاالهای تولیدی در نمایشگاه مهنورا به فروش می رسد.
همچنین، تولید پوشاک، پوست بافی، پوست دوزی، گالبتون 
دوزی، حصیربافی و زیورآالت، جواهردوزی، رزین دوزی و... 
از فعالیت های مجموعه کارآفرینی و توانمندسازی ترمه است 

که به کشورهای دیگر ازجمله ترکیه نیز صادر می شود.

از شرکت  بازدید  آزاد کیش در  سرپرست سازمان منطقه 
همانندساز بافت کیش در جریان فرآیند فعالیت های این 

شرکت قرار گرفت.

محمدرضا نوایی لواسانی در بازدید از شرکت همانندساز بافت 
کیش، سطح فعالیت ارزشمند این مجموعه را مثبت ارزیابی کرد.
به گفته وی؛ کارهای ارزشمند شرکت همانندساز بافت کیش 
سبب خشنودی خداوند و خیر دنیا و آخرت نصیبشان خواهد شد.
بنا بر این گزارش، این مجموعه از دهه ۷۰ با تالش های 
تکنولوژی  یک  به  شده  موفق  حوزه  این  در  خود  زیاد 
فوق العاده خاص دست پیدا کند و ایران در این زمینه به 

عنوان یکی از ۸کشور برتر دنیا مطرح شده است.
شرکت همانندساز بافت کیش با ۱۳۰نیروی مجرب، در سه شیفت 
کاری با فناوری بسیار باال فعالیت دارند و حدود یک میلیون و 

هشتصد هزار نفر در داخل کشور از تولیدات آن استفاده می کنند.
این شرکت در زمینه تولید بافت اندام انسان فعالیت می کند 
و زمانی که یک نفر اندام های خود را اهدا می کند، ۸نفر و در 
صورت اهدا بافت نزدیک به 2۰۰نفر از آن بهره مند می شوند.

اتاق  به  نسبت  مجموعه  این  مختلف  بخش های  داخل 
جراحی باز، از نظر تمیزی، بیولوژیکی و فنی اهمیت بیشتر 

دارد و دارای اتاق هایی در کالس های مختلف است.
محصوالت این شرکت بعد از صنایع دارویی کشور، از رتبه 

های نخست کشوری برخوردار است.
فعالیت کار این مجموعه از سازمان پزشک قانونی آغاز می شود و 
فرد سالمی که بر اثر حادثه کمتر از ۴۸ساعت از دنیا رفته و تمام 

اعضای بدن آن شخص به این شرکت انتقال داده می شود و بعد از 
سنجش تمام عفونت ها و استخوان بزرگ ران که قابلیت اهدا دارد و 
می توان برای حفظ سالمت ده ها نفر دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه 
بازدیدها از شرکت طاها پویش این منطقه نیز بازدید کرد.

محمدرضا نوایی لواسانی در این دیدارها با شنیدن مشکالت پیش روی این 
دو شرکت دستور بررسی و پیگیری برای رفع مشکالت آنان را صادر کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

احداث مسکن استیجاری برای 
خانواده های ساکن در جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

به منظور بررسی روند فعالیت ها و احصاء مشکالت صورت گرفت:

رونق تولید و اشتغال زایی با اختصاص زمین به واحدهای تولیدی فعال در کیش

حرکت کیش همگام با بسیجیان و ایثارگران در جبهه های فرهنگی و اقتصادی

ارزیابی سطح فعالیت واحد کارآفرینی و توانمند سازی ترمه در کیش

بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از شرکت همانندساز بافت کیش
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سایت  از  بازدید  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
بازیافت کیش، اقتصاد چرخشی را در این حوزه  پسماند و 
را  مهم  این  و  برشمرد  متبوع خود  سازمان  اولویت های  از 
سرمایه گذاران  برای  خوبی  افزوده  ارزش  ایجاد  زمینه ساز 

عنوان کرد.
عامل  مدیران  از  برخی  همراه  به  نوایی لواسانی  محمدرضا 
شرکت های تابعه و معاونان و مدیران این سازمان، در بازدید 
بازیافت  تحقق  کیش،  جزیره  بازیافت  و  پسماند  سایت  از 
سرمایه گذاران  ورود  مستلزم  را  چرخشی  اقتصاد  و  واقعی 

توانمند و دارای ایده های نو در این حوزه دانست.
دارای  و  توانمند  ادامه تصریح کرد: سرمایه گذاران  در  وی 
ایده نو می توانند در حوزه بازیافت، ارزش افزوده خوبی را 

کسب کنند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  داشت:  اظهار  نوایی لواسانی 
و  برخوردارند  خوبی  مالی  توان  از  که  سرمایه گذارانی  از 
حمایت  دهند،  ارائه  حوزه  این  در  نو  ایده های  می توانند 

می کند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که اقتصاد 
چرخشی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد، افزود: در اقتصاد 
چرخشی نباید با یک یا دو روند ارزش افزوده راضی شویم، 

بلکه باید ادامه این چرخش را جدی گرفت.
به گفته وی؛ این سرمایه ای که در سایت پسماند و بازیافت 
داشته  دنبال  به  را  مردم  نارضایتی  و  می دهد  تعفن  بوی 
و  شده  نامگذاری  دنیا  در  کثیف  طالی  عنوان  به  است، 

تاکنون نتوانسته ایم هیچ بهره ای از آن ببریم.
نوایی لواسانی بیان داشت: سودی که نصیب سرمایه گذاران 
در  که  است  فعالیت هایی  از  بیشتر  مراتب  به  شد،  خواهد 

جزیره کیش انجام می شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش گفت: هر کارآفرین و 
سرمایه گذاری که در این موضوع ایده جدید ارائه دهد و از 
بازیافت واقعی در  تولید  راه اندازی خط  برای  آمادگی الزم 
باشد،  برخوردار  پالستیک  و  سلولزی  شیمیایی،  حوزه های 

مورد حمایت ویژه سازمان قرار می گیرد.
وی اظهار کرد: تا هفته آینده مسئول محیط زیست سازمان 
زیستی  محیط  تشکل های  با  نشستی  کیش  آزاد  منطقه 
برگزار کند و با جمع آوری نظرات و ایده ها درخصوص این 

موضوع مهم، تصمیم گیری جدی خواهد شد.
نوایی لواسانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این 
بیان  انجام نمی شود،  بازیافت جدی در این سایت  که کار 
امروز  کیش  جزیره  برای  بازیافت  و  زباله  موضوع  داشت: 

تهدید و فرصت خیلی بزرگی است.
باید  که  رسیده ایم  نقطه ای  به  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
برای حفظ محیط زیست فکر اساسی کرد؛ چراکه به تدریج 
آسیب جدی خواهد  دچار  زیست جزیره  مولفه های محیط 

شد  .
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با پیشگیری 
از آسیب های محیط زیست خاطرنشان کرد: مسئول محیط 
جلسه ای  برگزاری  طی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیست 
به  نسبت  زیستی،  محیط  تشکل های  و  ان.  جی.  اوها  با 

جمع آوری نظرات آنها اقدام کند.
گفتنی است، در مرحله پردازش و پاالیش سایت پسماند و 
بازیافت جزیره کیش جداسازی زباله ها و بسته بندی انجام 

می شود.
همچنین، دستگاه هایی که در این سایت وجود دارد، متعلق 
به دهه۸۰ است و فرسوده شدند؛ از این رو بخش خصوصی 
دارد،  برعهده  را  بازیافت  و  پسماند  سایت  مسئولیت  که 

نسبت به نوسازی دستگاه ها اقدام کرده است.
در  زمینی  جدید،  خط  راه اندازی  برای  است،  ذکر  به  الزم 
فاصله دو کیلومتری این سایت درنظر گرفته شده که سوله 
نظر  از  که  می شود  مستقر  مورد نظر  زمین  در  تجهیزات  و 

زیست محیطی نیز مناسب است  .

از راه اندازی نخستین  سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
هتل سالمندان در جزیره کیش خبر داد.

شده  متوقف  طرح  از  بازدید  در  نوایی لواسانی  محمدرضا 
راه اندازی  جهان،  جاده  در  کیش  بیمارستان  ساختمان 
و  مهم  اقدامی  را  منطقه  این  در  سالمندان  هتل  نخستین 
ایجاد چنین  ارزشمند در سطح کشور عنوان کرد و گفت: 
فرصت ارزشمندی در جزیره امکان حضور تمام سالمندان 
از نقاط مختلف کشور در کیش برای بهره مندی از فضایی 

آرام، دریایی بی نظیر و هوای سالم را مهیا می کند.
هتل  نخستین  راه اندازی  فراخوان  برگزاری  وی؛  گفته  به 
سالمندان در دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته 

است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: طرح هایی 
نو  ایده های  از  باید  می شوند،  ارائه  فراخوان  این  در  که 
توان  مستلزم  شدن،  پذیرفته  شرط  و  باشند  کرده  استفاده 

مالی است.

تحقق اقتصاد چرخشی، 
اولویت نخست سازمان 

منطقه آزاد کیش

راه اندازی نخستین هتل 
سالمندان در جزیره کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:



مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق 
وزارت نیرو با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
دیدار و درخصوص افزایش توان بخشی واحدهای تولیدی در حوزه صنعت 

آب و برق و صادرات محصوالت تبادل نظر کردند.
موقعیت  به  اشاره  با  نشست  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

ژئوپلیتیک این منطقه و برخورداری از زیرساخت های ترانزیتی و بندری بیان 
کرد: منطقه آزاد انزلی به عنوان هاب داد و ستد در بین کشورهای حاشیه 
دریای خزر شناخته شده و با بهره گیری از پیمان های تجاری همچون اوراسیا 
و استفاده از کریدورهای تجاری نستراک و چین، قزاقستان، ایران با محوریت 
منطقه آزاد انزلی می توانیم تولیدات ارزشمند نخبگان کشورمان در حوزه صنایع 

آب و برق را به بازارهای جهانی صادر کنیم .
صنعتی  ۱۵۶واحد  از  بیش  فعالیت  به  اشاره  با  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
فعال در دو شهرک صنعتی در محدوده منطقه آزاد انزلی اشاره و اظهار 
داشت: بسیاری از تولیدات این واحدهای دانش بنیان نوآور و فناور تولیدات 
انحصاری و بومی سازی شده بوده و خوشبختانه تعداد باالیی از واحدهای 
تولیدی و صنایع منطقه آزاد انزلی در حوزه آب و برق فعالیت می کنند، اما 
نیاز است دولت نیز با استفاده از تولیداتشان در سطح ملی از تولیدکنندگان 

و نخبگان حمایت کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان به لزوم 
گسترش همکاری های دوسویه میان سازمان منطقه آزاد انزلی و شرکت 
نیرو  مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالهای آب و برق وزارت 
فعال تر  انزلی  آزاد  منطقه  در  دفتر شرکت  است  نیاز  کرد:  تاکید  و  اشاره 
نسبت به گذشته عمل کند و به منظور معرفی تولیدات شرکت های وابسته 
انزلی  آزاد  منطقه  در  حوزه  این  دستاوردهای  نمایشگاه  نیرو،  وزارت  به 

تا در جریان برگزاری نمایشگاه در سطح ملی و بین المللی  برگزار گردد 
بازاریابی مناسب به منظور فروش و صادرات محصوالت صورت گیرد.

حمایت های  به  اشاره  با  نیز  ساتکاب  مدیرعامل  نشست،  این  ادامه  در 
تولیدات  حوزه  در  نوآور  و  فناور  واحدهای  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
کاالهای آب و برق، بیان کرد: مجموعه منطقه آزاد انزلی در حوزه صنایع 
بسیار پویا و سرزنده بوده و با توجه به اقدامات صورت گرفته، نگاه سازنده 

و تولیدمحور در این منطقه محسوس و قابل تقدیر است.
علی اکبری در ادامه به ظرفیت های موجود به منظور حضور شرکت های 
تخصصی حوزه آب و برق در این منطقه اشاره و اظهار کرد: کلیه شرایط 
الزم به منظور حضور شرکت های تخصصی در این منطقه فراهم بوده و 
در جلسات وزارتخانه و شناسایی سرمایه گذاران با توجه به موقعیت خوب 
منطقه آزاد انزلی و زیرساخت های مناسب تجاری و صادراتی که در آن 
فراهم شده است ، تالش می کنیم سرمایه گذاران را به سمت این منطقه 

هدایت نماییم.
مدیرعامل ساتکاب به برگزاری نمایشگاه تخصصی در منطقه آزاد انزلی 
و  تولیدی  واحدهای  معرفی  منظور  به  نمود:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره 
منطقه  و سازمان  نیرو  وزارت  فروش محصوالت  و  ایده ها  تجاری سازی 
و  کرده  حمایت  برق  و  آب  صنعت  حوزه  فعالین  از  تمام قد  انزلی،  آزاد 
انزلی  آزاد  منطقه  در  حوزه  این  دستاوردهای  معرفی  دوساالنه  نمایشگاه 
نیز  حوزه  این  تخصصی  نمایشگاه های  دور  اولین  و  شد  خواهد  برگزار 
همایش ها  مرکز  در  جاری  سال  فجر  دهه  در  گرفته  توافقات صورت  با 
برتر  با حضور شرکت های  انزلی  آزاد  منطقه  بین المللی  نمایشگاه های  و 

تولید کننده کاالهای آب و برق برگزار خواهد شد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  ساتکاب  مدیرعامل  با حضور  است،  گفتنی 
از  میدانی  بازدیدهای  مجموعه،  دو  مدیران  و  معاونین  و  انزلی  آزاد 
زیرساخت های تجاری، بندری و واحدهای تولیدی و خدماتی در حوزه آب 

و برق در محدوده منطقه آزاد انزلی انجام شد.

با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي 
و ویژه اقتصادی، »دفتر اجرایي منطقه آزاد اینچه برون« افتتاح شد.

حسن ملک حسینی که با حکم سعید محمد به عنوان مدیر اجرایی منطقه 
آزاد اینچه برون معرفی شد، با حضور در دفتر اجرایی این منطقه در شهر 

گرگان رسما کار خود را آغاز کرد.
گفتنی است، مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه برون در استان گلستان در مراسمی 
با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 

اقتصادی ویژه و وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شد.
سعید محمد در این مراسم، منطقه آزاد انزلی را به عنوان معین منطقه آزاد 

اینچه برون معرفی کرد  .
الزم به ذکر است، اینچه برون تنها گمرک زمینی و ریلی استان گلستان 
در بخش داشلی برون از توابع شهرستان ۳۷۰هزار نفری گنبدکاووس در 

مرز ایران و ترکمنستان واقع است.
پایانه های  آن  زیرمجموعه  و  بوده  گلستان  گمرکات  مرکز  اینچه برون 

صادراتی در گرگان و گنبدکاووس، گمرک امانات پستی گرگان، گمرک 
بندر ترکمن و گمرک فرودگاه بین المللی گرگان هستند.

المللی  بین  راه آهن  از  بهره برداری  با  اخیر  سال های  در  است،  گفتنی 
گمرک  خدمات  اینچه برون،  از  آن  گذر  و  ایران  ترکمنستان،  قزاقستان، 

ریلی به فعالیت معمول در مجموعه گمرکات استان اضافه شده است.
استان مرزی گلستان در شمال ایران با کشور ترکمنستان و استان های 

مازندران، سمنان و خراسان شمالی همسایه است.

علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره 
به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
این  مدیران  و  معاونین  از  تعدادی  همراه 
و  میدانی  نظارت  منظور  به  سازمان، 
پیگیری مشکالت و برطرف نمودن موانع 
از شرکت افرند تاج تولید کننده پوشاک در 
و ضمن  بازدید  دو  شهرک صنعتی شماره 
گفت وگو با سرمایه گذار شرکت، از نزدیک 
واحد  این  تولید  خط  چگونگی  جریان  در 

قرار گرفت.

دادستان بندر انزلی با حضور در منطقه آزاد انزلی، با علی اوسط اکبری 
مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و 

پیرامون تسهیل گری در ارائه خدمات تبادل نظر کردند.
بنا بر این گزارش، در ادامه سبحانی دادستان بندر انزلی به همراه رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل و معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه 

آزاد انزلی از زیرساخت های بندر کاسپین بازدید به عمل آوردند.
گفتنی است، در این بازدید ضمن بررسی ظرفیت های تجاری و خدمات بندری 
پیرامون تامین کاالهای اساسی و  مواد اولیه واحدهای تولیدی و  کاالهای 
تجاری موجود در انبار های این مجتمع بندری و کاهش بروکراسی اداری حوزه 

گمرکی و تسهیل گری در ارائه خدمات تبادل نظر شد.

علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی به همراه سیدمهدی نقوی و محمدحسین قربانی دو عضو هیات 
مدیره این سازمان، از پروژه تجاری، تفریحی و فرهنگی در حال ساخت 

آرش مال بازدید به عمل آوردند.
این پروژه تجاری، تفریحی و فرهنگی مدرن در ۶طبقه به مساحت ۲۲هزار 

مترمربع بنا شده است و دارای ۱۵۰واحد تجاری، یک سالن کنسرت استاندارد 
آرامش ، شهربازی  مرکز  رستوران ،  فودکورت ،   ، vipو چهار سالن سینمایی
کودکان و واحد های تجاری و خدماتی ویژه می باشد که به همت سرمایه گذار 
و  تجارت  فاز  در  دهکاء  تقی پور  امین  و  آرش  برادران  خصوصی  بخش 

گردشگری منطقه آزاد انزلی در حال ساخت و تکمیل است.

ابوالقاسم یوسفی نژاد ناظر گمرکات استان گیالن با علی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط 
توسعه  پیرامون  و  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 

همکاری های دوجانبه به تبادل نظر پرداختند.
سازوکارهای همکاری  درخصوص  دوطرف  دیدار  این  در 
به  خدمات رسانی  گسترش  و  تسهیل  مسیر  در  دونهاد 
فعالین اقتصادی و حوزه بندری منطقه آزاد انزلی گفت وگو 
کرده و بر لزوم افزایش هم افزایی در نیل به این اهداف 

تاکید کردند.
به  تخصصی  کارگروه  تشکیل  گزارش،  این  براساس 
از محدوده  به خارج  ارائه خدمات گمرکی  بررسی  منظور 
زمان  افزایش  انزلی؛  آزاد  منطقه  در  گمرکی  فنس کشی 
توسعه  تخصصی؛  گمرک  ایجاد  و  گمرکی  خدمات  ارائه 
با همکاری سازمان  ارائه خدمات گمرکی  زیرساخت های 
منطقه آزاد انزلی به منظور رشد تجارت فرامزی از طریق 
بندر کاسپین؛ افزایش ظرفیت های موجود خدماتی که از 
سوی گمرک ارائه می شود؛ تدوین شیوه نامه های مناسب 
جهت ممانعت از رسوب کاال و در نهایت ارتقای جایگاه 
و  گفت وگو  محورهای  مهم ترین  از  منطقه  این  گمرک 
توافق مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و ناظر گمرکات 

استان گیالن بود.
افقی عضو  امین  نشست تخصصی  این  در  است،  گفتنی 
هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر، سیدمهدی 
نقوی عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت، وحید 

طالب پور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری به همراه جمعی 
انزلی و همچنین معاونین  آزاد  از مدیران سازمان منطقه 
راهکارهای  ارائه  به  و  داشته  نیز حضور  گیالن  گمرکات 

پیشنهادی در حوزه های تخصصی خود پرداختند.

در دیدار مدیرعامل ساتکاب با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی توافق شد:

با حضور مشاور رئیس جمهور انجام پذیرفت:

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
انجام پذیرفت:

به منظور تسهیل گری در ارائه خدمات حوزه گمرکی صورت گرفت:

در دیدار ناظر گمرکات گیالن با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

حمایت از واحدهای فناور و نوآور و برگزاری 
نمایشگاه تخصصی در منطقه آزاد انزلی

افتتاح»دفتراجراییمنطقهآزاداینچهبرون«

مانعزداییازواحدتولیدی
افرندتاجدرمنطقهآزادانزلی

بازدیددادستانبندرانزلیاززیرساختهای
بندرکاسپینمنطقهآزادانزلی

بازدیدرئیسواعضایهیاتمدیرهسازمانمنطقه
آزادانزلیازپروژهتجاری-فرهنگیآرشمال

راهکارهایتسهیلوتوسعهخدماتبهفعالینبندریواقتصادیمنطقهآزادانزلی
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با اقدام مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی، طی هفته اخیر دفاتر اجرایی مناطق آزاد جدید سیستان و اینچه برون 

افتتاح و مدیران اجرایی این دو منطقه با حضور سعید محمد معرفی شدند .
به عنوان معین منطقه  را  انزلی  آزاد  رئیس جمهور ، منطقه  مشاور 
آزاد اینچه برون و منطقه آزاد چابهار را معین منطقه آزاد سیستان 
سوی  از  که  ابالغیه ای  طی  داشت  اذعان  باید  کرد.  معرفی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد کشور اعالم شده است، هر منطقه آزاد با 
توجه به نزدیکی و همچنین شباهت های منطقه از لحاظ اقدامات 
و ظرفیت های تعریف شده به عنوان معین آن منطقه معرفی شدند.
الزم به یادآوری است که با رای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران در استان ایالم، سیستان 
در استان سیستان و بلوچستان، بانه-مریوان در استان کردستان ، بوشهر 
در استان بوشهر، قصرشیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل 

و اینچه برون در استان گلستان به تصویب رسیدند.
اکنون با شروع عملیاتی مناطق آزاد اینچه برون و سیستان، دیگر استان ها 
انتظار دارند تا هرچه سریع تر فاز اجرایی و عملیاتی مناطق آزاد جدید کلید 
بخورد تا در شرایط فعلی کشور این استان ها بتوانند بخشی از مشکالت 
اقتصادی را به واسطه ایجاد اشتغال، رونق تولید و صادرات مرتفع نمایند. 
هرچند هنوز انتقادها نسبت به ایجاد مناطق آزاد جدید وجود دارد، به ویژه 
که مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصادی در آخرین اظهار نظرش ایجاد 7منطقه آزاد جدید را 
اشتباه بزرگ خواند؛ چراکه ظرفیت مناطق آزاد فعلی هنوز به بهره برداری 

نرسیده و ایجاد مناطق آزاد جدید می تواند به کشور آسیب بزند  .
اما با این وجود، نمایندگان استان هایی که مناطق آزاد جدید در آن تصویب 
شده است، دغدغه اجرایی و عملیاتی شدن مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را دارند و مطالبه اصلی شان از مشاور رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، اقدام فوری برای نهایی شدن 

طرح جامع و شروع فعالیت اجرایی در این مناطق می باشد. 
در گزارش پیش روی، گفت وگوی ما را با نمایندگان حوزه انتخابیه مناطق 
آزاد جدید می خوانید و از وضعیت این مناطق از جهت زیرساخت ها و 
کاالهای مرسوم تولیدی و صنعتی و مهم تر از همه پتانسیل های اصلی 

برای شکل گیری این مناطق از زبان وکالی ملت مطلع می گردید.
 

 محمد سرگزی ، نماینده مردم 
سیستان در مجلس شورای اسالمی:

راه اندازی منطقه آزاد سیستان، مسبب ماندگاری و 
مهاجرت معکوس مردم منطقه 

محمد سرگزی  نماینده مردم شهرستان های زابل، زهک ، هاموند، هیرمند 
و نیمروز در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، از رویکرد 

فعالیت های مردمی در سیستان به سمت حوزه تجاری سخن گفت .
طبق گفته این نماینده مجلس، ایجاد منطقه آزاد در والیت نیمروز کشور 
افغانستان باعث افزایش تبادالت بین دو کشور می شود. الزم به ذکر است که 
منطقه آزاد سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان قرار دارد و بخش های 

از شهرستان های زابل، هامون، زهک، هیرمند و نیمروز را در بر می گیرد.
در حوزه  زیرساخت ها  اظهار کرد: سالیان گذشته یکسری  سرگزی 
ساختمان های ادرای ، سوله ها و یک پهنه مسکونی وجود داشته است؛ 
چراکه طی سال های اخیر منطقه ویژه اقتصادی رامشار در محدوده 
منطقه آزاد قرار گرفته است و از این جهت قرار شد از همین ظرفیت 
برای بحث حوزه اداری و ستادی منطقه آزاد استفاده شود . از سوی دیگر، 
یک شهرک صنعتی در همین محدوده وجود دارد که به منطقه آزاد 
ملحق شده است؛ ضمن اینکه در جوار مرز، سابقه فعالیت های تجاری 
در گذشته وجود داشته است؛ گمرک، بازارچه های مرزی، پایانه مرزی و 
سوله های مختلفی در آنجا وجود دارد که می شود به عنوان یک ظرفیت 
ابتدایی برای شروع فعالیت منطقه آزاد سیستان از آنها استفاده نمود و 
در گذر زمان نیز آن طرح جامعی که باید طراحی گردد، نهایی و پهنه ها 
مشخص شوند . اما یک نکته مثبت دیگر که وجود دارد این است که 

فرودگاه در منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان قرار دارد  .
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که برای تامین زیرساخت ها 
چه راهکاری وجود دارد که با مشکالت مناطق آزاد قبلی مواجه 
آزاد  منطقه  ابتدا  که  بود  اینگونه  گذشته  در  نمود:   اذعان  نشویم، 
مصوب و با امکانات حداقلی کار شروع می شد. اما در قانون مناطق 
آزاد اخیر ظرفیت تجاری-صنعتی مناطق باید بالفعل شود و سپس 
مناطق آزاد فعالیت ها را شروع کنند. با توجه به اینکه اساس تصویب 
منطقه آزاد همین زیرساخت ها بوده، نکته مهم این است که پهنه 
منطقه آزاد باید احصاء شود، گمرک در ورودی و خروجی مستقر و 
شبکه های مورد نیاز ارتباطی در حوزه ارتباطات توسعه پیدا کند . 
از طرف دیگر آن پهنه تجاری یا شهرک های صنعتی با توجه به 
فلسفه مناطق آزاد که تولید و صادرات،  محور اصلی آن است، باید 

هرچه سریع تر در منطقه سیستان شکل گیرد.
نماینده مردم شهرستان های زابل، زهک ، هاموند، هیرمند و نیمروز در 
مجلس شورای اسالمی درخصوص تعداد واحدی های تولیدی- صنعتی 
مشغول به کار در این استان گفت: در حوزه سیستان فکر می کنم تعداد 
واحدهای فعال حوزه صنعتی قریب به بیست واحد کارگاهی باشد؛ اما 
نگاه بر این است که چند ظرفیت خوب حوزه سیستان که مثل معادن 
است، در این مدت فعال شود و صنایع پایین دست معدن نیز در آنجا 

تشکیل گردد و بخش عمده آن نیز مورد صادرات قرار گیرد.
سرگزی در پاسخ به این سوال که چه کاالهای صنعتی و غیرصنعتی 
است،  برخوردار  باالتری  افزوده  ارزش  از  آزاد سیستان  منطقه  در 
اظهار داشت:  نکته ای که وجود دارد این است که می توان در رابطه 
با لوازم الکترونیک و قطعات الکترونیکی که وابسته به آب نیستند، 
با مس، کاه، مفتول ،  تولید آن، بحث صنایع مرتبط  دارو و  حوزه 
ظروف مسی و موارد مرتبط با حوزه مس فعالیت کرد و کاالهای 
مصرفی مورد نیاز کشور افغانستان که بسیار متقاضی دارد ازجمله 

حوزه مواد خوراکی، بهداشتی و... را نیز توسعه داد. 
وی تاکید کرد: رویکرد فعالیت های مردم در سیستان به سمت حوزه 
تجاری مورد توجه است و ایجاد منطقه آزاد والیت نیمروز کشور 

افغانستان باعث افزایش تبادالت بین دو کشور می شود   .
تولید  سرمایه گذاری ،  افزایش  نمود:  تصریح  مجلس  نماینده  این 
و تجارت پس از تصویب و راه اندازی منطقه آزاد سیستان باعث 

ماندگاری و مهاجرت معکوس مردم منطقه می شود  .
سرگزی در ادامه در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما در رابطه با 
شروع به کار منطقه آزاد حوزه انتخابیه شما چیست، گفت:  مدیر اجرایی 
فعال سازی مناطق آزاد سیستان در هفته گذشته معرفی شد و حاال 

باید هرچه سریع تر اعتبارات الزم برای انجام طرح جامع و پیاده سازی 
ظرفیت های مورد نیاز برای فعال شدن منطقه آزاد فراهم گردد. یکی از 
ظرفیت های خوبی که وجود دارد در بحث تهاتر نفت است. انتظار می رود 
دولت نفتی را در حوزه تهاتر نفت به مناطق آزاد اختصاص دهد تا از محل 
این تهاتر، بتوانیم زیرساخت هایی که مورد نیاز است و در حوزه سیستان 

کمبود داریم، هرچه سریع تر فراهم کنیم .
وی، مهم ترین اقدامی که مجلس شورای اسالمی می تواند برای 
مناطق آزاد جدید داشته باشد را حذف محدودیت های سرمایه گذاری 
معرفی کرد و عنوان داشت: مهم ترین بحثی که ان شااهلل در بودجه 
امسال دنبال خواهیم کرد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق 

آزاد است تا این معافیت و مشوق را مجددا در مناطق مهیا کنیم.
سرگزی در پاسخ به اینکه آیا جلساتی با دبیرخانه برای چگونگی 
فرآیند شروع به کار منطقه آزاد داشتید، گفت: بله؛ این جلسات بوده 

و به نتیجه مثبت هم رسیده است.
وی، هماهنگی استاندار را برای شکل گیری اقدامات الزم درخصوص اسناد 
و طرح توجیهی مثبت قلمداد کرد و اظهار کرد: ارتباط میان استاندار و 
دبیرخانه در این رابطه مناسب و هماهنگی های الزم صورت گرفته است.

نماینده مردم شهرستان های زابل، زهک ، هاموند، هیرمند و نیمروز 
آزاد  مناطق  ایجاد  از  پایان، هدف  در  در مجلس شورای اسالمی 
جدید را تولید دانست و خاطرنشان کرد: بنای شکل گیری مناطق 

آزاد رونق تولید و توسعه صادرات بوده است.

حجت االسالم کاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

 ایجاد منطقه آزاد در استان اردبیل باید 
از اولویت های دولت باشد

حجت االسالم کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل و نایب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، 
بر  انتخابیه خود سخن گفت و  آزاد حوزه  پتانسیل های منطقه  از 

اینکه این منطقه باید جزء اولویت دولت باشد، تاکید کرد.
وی در پاسخ به این سوال که منطقه آزاد تجاری-صنعتی حوزه انتخابیه 
شما دارای چه امکانات زیرساختی است، گفت: اوال ایجاد مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی طبق قانونی در جهت توسعه مناطق محروم است. 
استان اردبیل نیز جزء مناطق محروم کشور محسوب می شود، در عین 
حال استان مرزی با آذربایجان و حوزه قفقاز هستیم؛ در نتیجه ایجاد این 
منطقه آزاد تجاری-صنعتی باید از اولویت های دولت باشد؛ چراکه هم 
ایجاد اشتغال می شود و هم اینکه با کریدور شمال- جنوب با راه آهن که 
چندماه دیگر افتتاح خواهد شد و به هم وصل می شود، یک منطقه خوب 

و اقتصادی در کشور شکل خواهد گرفت. 
موسوی در ادامه اظهار داشت: زیرساخت ها به آن معنایی که شما گمان 
می کنید در این منطقه فراهم نیست؛ ولی غرض از منطقه آزاد این است 
که در شهرستان پارس آباد ، بیله سوار، گرمی و نمین و قسمت اعظمی از 
محدوده  ارشق که مربوط به شهرستان مشکین شهر می باشد، این اتفاق 
بیفتد؛ به بیان روشن این چند نقطه مورد نظر ما است و اگر یک یا دو 
منطقه از این نقاط در طرح و نقشه وجود نداشته باشد، از لحاظ اقوام و 
بین شهرستان ها ممکن است اختالفی پیش بیاید. لذا ما به دنبال ایجاد 
مفاهمه هستیم، زیرا شهرستان ها با هم مرتبط هستند و مربوط به یک 
استان است و از لحاظ قانونی هم باالی 10هزار و خرده ای هکتار نیست  .
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بعضی 
که  درحالی  است،  313هکتار  حدود  ماکو  ازجمله  آزاد  مناطق  از 
منطقه آزاد ما 10هزار و خرده ای هکتار می باشد. قانون هم می گوید 
که بیشتر از 10هزار هکتار نباشد که منطقه ما نیز بیشتر نیست؛ 
بنابراین قانونا باید ما منطقه آزاد شویم. اما متاسفانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام یک نقطه ای از این استان را تایید کرده است؛ ما هم 
قانونی که مصوب مجلس  اعمال شود ، همان  قانون  می خواهیم 
است و براساس آن قانون ان شاهلل این اتفاق به زودی خواهد افتاد.

وی اذعان نمود: آقای سعید محمد مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انسانی توانمند، باظرفیت ، فنی، 
انقالبی و جهادی است؛ قبال جلسه ای در فراکسیون با ایشان داشتیم، 
البته که حدود منطقه و تعیین مناطق دست خودشان است و ان شاهلل 
در این زمینه ما مشکل نخواهیم داشت تا اینکه بتوانیم منطقه آزاد را 
برای مردم شریف ، والیتمدار ، کشاورز و عشایر غیور و کارخانه داران و 

دهک های پایین جامعه فراهم و تحویل شان  دهیم .
موسوی تاکید کرد: به هرحال منطقه آزاد تجاری-صنعتی یک فرصت 
برای منطقه محسوب می شود و نیاز است که با برنامه ریزی های اساسی، 
مشکالت مربوطه برطرف و توسعه استان حتمی شود که درصدد دستیابی 
به این اهداف موردنظر هستیم. ضمن اینکه این استان ظرفیت های مطلوبی 
در جهت توسعه منطقه آزاد دارد، به همین منظور امید می رود مسئولین و 
دستگاه های مربوطه در راستای تصویب مناطق آزاد تجاری-صنعتی جدید 

نهایت سعی خود را انجام دهند تا از این بابت مشکلی پیش نیاید.
این نماینده مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال منطقه آزاد اردبیل 
چه پتانسیل هایی دارد و اصال طرح توجیهی آن برای شکل گیری منطقه 
آزاد چیست، گفت: قطعا که طرح توجیهی دارد؛ چراکه ما مرز آذربایجان 
هستیم و از هر لحاظ قابلیت و پتانسیل وجود دارد . از زمان های قدیم در 
بیله سوار گمرک داریم و این یکی از شاخص های منطقه است . مردم هم 
آماده برای ایجاد منطقه آزاد هستند. مردم خودجوش زمین های خود را 
علی رغم اینکه بعدا با قیمت باالتر می تواند به فروش برسانند، اما در عین 
حال در اختیار مناطق آزاد قرار می دهند تا این منطقه آزاد ایجاد شود. این 
روش خوبی است و انگیزه برای رسیدن به اهداف اصلی از جانب مردم 
وجود دارد. لذا در این مسیر باید به خواسته های مردم توجه کرد؛ دولت 
کمر همت ببندد، ما هم در مجلس اگر مشکالتی باشد رفع می کنیم. 
در برخی استان ها برای اینکه کار و کاسبی صورت گیرد ، اشتغال زایی 
ایجاد شود، معافیت مالیاتی انجام گیرد، باید بگویم شکل گیری مناطق 
آزاد مخصوصا برای استان اردبیل از واجبات است و الزم است در این 
رابطه پیشاپیش از مساعدت آقای سعید محمد تشکر ویژه داشته باشم  .

وی در رابطه با تعداد واحدی های تولیدی- صنعتی مشغول به کار در 
این استان اظهار کرد: یکی نمونه از واحدهای صنعتی استان، تولید ام .
دی .اف است که صادرات آن به حوزه قفقاز و از طریق آنجا به اروپا 

انجام می گیرد. به عنوان مثال دو کارخانه تولید ام .دی .اف در این منطقه 
وجود دارد که 3هزار نفر اشتغال زایی دارد و کارخانه های دیگری هم با 
محصوالت زیاد فعال هستند. به عنوان نمونه در رابطه با محصوالت 
کشاورزی باید بگویم که صادرات سیب زمینی در اردبیل انجام می گیرد. 
4میلیون تن محصوالت استراتژیک در پارس آباد، بیله سوار و شهرستان 
گرمی تولید می شود؛ لذا این محصوالت در منطقه قرار گرفته و این 

امکانات در منطقه وجود دارد . 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: این 
پتانسیل بالقوه در منطقه حاکی از این است که باید به این منطقه توجه 
ویژه ای شود؛ در منطقه کارخانه های دیگری هم وجود دارد و اخیرا هم 
یک کارخانه فوالد اسفنجی و میلگرد احداث شده است که ان شااهلل 
به زودی افتتاح و شرایط منطقه بهتر مهیا می شود. البته این میزان 

واحدهای در حد الزم است، اما می دانیم که کافی نیست. 
موسوی تاکید کرد: دولت باید توجه ویژه ای به این منطقه داشته 
باشد و برای زیرساخت های استان اعتبارات خوبی تخصیص دهد. 
البته این اعتبارات باید قابل توجه باشد، نه اینکه اعتبارات را بدهند 
و در فصل زمستان تخصیص آن را اعالم می کند؛ بلکه باید در 
فصولی که می شود در این منطقه کار کرد، اعتبارات را تخصیص 

دهند، نه در زمان بارش باران و برف.
وی، اقدامات استاندار را برای شکل گیری اقدامات الزم درخصوص 
اسناد و طرح توجیهی منطقه آزاد اردبیل مثبت قلمداد کرد و گفت: 
استاندار جدید ما موافق این امر است و باید در این مسیر کمک کند.
نماینده مردم اردبیل و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در پایان در پاسخ به اینکه آیا جلساتی با دبیرخانه برای چگونگی 
فرآیند شروع به کار منطقه آزاد اردبیل داشته اید، اذعان داشت: هفته گذشته 
جلسه داشتیم که جناب مهندس جهانگیرزاده نماینده محترم پارس آباد و 
بیله سوار نیز حضور داشتند در خدمت آقای سعید محمد بودیم. جزییاتی از 
موضوع این منطقه آزاد مطرح شد و آقای جهانگیرزاده فرمودند که باالی 
150هکتار زمین از مردم خریداری شده و مردم آماده هستند، که این 
نکته مثبتی است که مردم در شهرستان هایی که مورد توجه دولت است 

و تبدیل به منطقه آزاد شده، برای شروع کار تالش و کمک می کنند.
 

 رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان
 در مجلس شورای اسالمی:

 جذب هرچه سریع تر سرمایه گذاران 
با مدیریتی قوی و باتجربه

رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با نشریه، بر اهمیت استراتژیک منطقه آزاد اینچه برون تاکید 

کرد و از آماده بودن زیرساخت های این منطقه خبر داد.
تجاری- آزاد  منطقه  گرگان،  استان  آزاد  منطقه  کرد:  اظهار  وی 
هزار  منطقه  که  است  آزادی  منطقه  و  است  اینچه برون  صنعتی 
هکتاری اترک را دارد که می تواند به عنوان شهرک صنعتی از آن 
استفاده شود. ضمن اینکه زیرساخت ها نیز آماده است؛ یعنی آب ، 
برق و گاز تامین شده است. منطقه آزاد اینچه برون شرایط خوبی 
اینکه ریل راه آهن به سمت ترکمنستان و کشورهای  دارد، یکی 
اوراسیا آماده است و نکته دیگر اینکه از سمت ایران نیز به خط ریلی 

سراسری متصل است و ریل پهن نیز آماده می باشد.
سنگدوینی افزود: این منطقه بکر است، یعنی شرایط می تواند برای 
توسعه اقتصادی و تجاری با کشورهای اوراسیا و همچنین آسیای 
میانه آماده شود. ضمن اینکه استان گلستان بحث کشاورزی خوبی 
هم دارد و همچنین در تولیدات دامی ازجمله گوشت و مرغ در کشور 
مقام اول را دارد و می تواند به موضوعات تجاری و اقتصادی کمک 
اینکه ما در بحث هوایی،  کند . منتها یک نکته وجود دارد و آن 
این موضوع یک  را داریم که خود  بین المللی در گرگان  فرودگاه 
زیرساخت مهم است و شرایط آماده می باشد . تا آنجا که من اطالع 
دارم در بحث زیرساختی دیگر مثل آب هم مشکلی نداریم، چراکه 
سدی که آنجا وجود دارد می تواند به موضوع تامین آب کمک کند . 
اگر بخش زیرساختی مشکل داشته باشد، بحث برق است که به 

هرحال باید کمک کنند این موضوع هم مرتفع شود.
این نماینده مجلس از لزوم مدیریت قوی بر منطقه آزاد اینچه برون 
سخن گفت و تاکید کرد: مدیری که در این منطقه آزاد قرار است مشغول 
شود، فارغ از اینکه بومی یا غیربومی باشد ، باید توانمند باشد ، شرایط الزم 
را داشته باشد و در مناطق آزاد کار کرده باشد تا هرچه زودتر شرایط را 
برای سرمایه گذاران آماده کند. یک نکته بسیار حائز اهمیت این است 
که اگر شهرک هزار هکتاری از نظر صنعتی متصل شود، می تواند زمینه 

صنایع تبدیلی بخش کشاورزی نیز در آنجا مهیا شود  .
وی ادامه داد: یک نکته حائز اهمیت دیگر مغفول ماندن پتروشیمی 
گلستان است . پتروشیمی گلستان هم تقریبا در همان محدوده است؛ اگر 
این پتروشیمی هم راه بیفتد، باز می تواند اتفاق مثبتی صورت گیرد. لذا 
تمام شرایط برای اینکه منطقه آزاد اینچه برون به عنوان منطقه ای که 
دارای رونق اقتصادی و تجاری باشد، خیلی آماده است. ضمن اینکه باید 
ارتباط مان با کشور ترکمنستان را فراهم کنیم تا آنها هم بتوانند از این 
منطقه آزاد استفاده نمایند. تقریبا حدود سی و پنج تا چهل درصد از عزیزان 
منطقه اهل تسنن هستند و این نقطه قوتی برای مناطق آزاد است تا 

به واسطه آن رونق و توسعه اقتصادی فراهم شود  .
سنگدوینی در ادامه در پاسخ به این سوال که پتانسیل اصلی برای ایجاد 
منطقه آزاد اینچه برون چه بوده است، گفت: از لحاظ امنیتی این منطقه 
ویژگی منحصر به فردی دارد . وقتی نوار مرزی را مالحظه می فرمایید، 
منطقه آزاد اینچه برون در نقطه مرزی با ترکمنستان یک منطقه امن 
محسوب می شود. یک روزی اگر برای استان های جنوبی و غربی ما که 
داراری مرز با کشورهای همسایه هستند، مشکلی پیش بیاید؛ این منطقه 
راحت می تواند برای شرایط سخت پوشش باشد. یک نکته حائز اهمیت 
دیگر  اینکه کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و کشورهای اوراسیا و 
آسیای میانه خیلی شرایط خوبی دارند از آن طرف هم به قطب اقتصاد 
دنیا متصل می شوند. چین اکنون قطب اقتصادی دنیاست و می تواند به 
ما کمک کند که از این طرف هم می توانیم به وضعیت خوبی برسیم. 
اما موضوع دیگر دریا است، ان شاهلل اگر بنادری که در آنجا وجود دارد 
راه بیفتد، می تواند به این مسیر کمک کند؛ به عنوان مثال بندر امیر آباد 

در استان مازندران می تواند کمکی برای اقتصاد کشور و قوت بخشیدن 
به این منطقه باشد  .

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی در ادامه در پاسخ به 
این سوال که چه راهکاری برای حل مشکالت زیرساختی در منطقه 
آزاد خود دارید تا مشکالت مناطق آزاد قبلی تکرار نشود، اظهار کرد: 
زیرساخت موضوع خاصی نیست؛ برق ، آب و... وجود دارد. فاصله منطقه 
آزاد اینچه برون با دریا خیلی نیست؛ این موضوع به راحتی می تواند آب 
را اگر کسری هم باشد، از طرف دریای خزر جبران کند. در علی آباد 
نیروگاهی داریم به اسم علی آباد کتول که اگر تکمیل شود، برق هم 
قابل تامین خواهد بود. اینها مسائلی است که به راحتی می توان تامین و 
مسیر را طی کرد. ضمن اینکه وقتی سرمایه گذاری به این منطقه می آید 
و سرمایه گذاری می کند، مطمئنا خودش به رونق اقتصادی آنجا کمک 
می نماید. اینچه برون منطقه بسیار خوبی است و شرایط خوبی هم دارد 
و می تواند به ما کمک کند؛ ضمن اینکه استان گلستان استانی است که 
هم اقوام مختلفی دارد و هم اینکه از 16اقلیمی که در دنیاست، 12اقلیم 
صرفا در استان گلستان وجود دارد. همچنین جاذبه های گردشگری در 
منطقه وجود دارد. طبیعتا این موارد می تواند به منطقه آزاد اینچه برون 
کمک کند که ان شاهلل هر چه زودتر راه بیفتد. اگر منطقه آزاد اینچه برون 
راه بیفتد، هیچ نیازی نیست که دولت پول بیاورد، بلکه خودش می تواند 
پول دربیاورد و رونق اشتغال ایجاد کند، به ویژه که در گلستان از لحاظ 

اشتغال مشکالتی داریم.
و  صنعتی  کاالی  کدام  روی  بر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
غیرصنعتی در این منطقه می توان سرمایه گذاری کرد، گفت: بحث 
خاویار و میگو را در گمیشان داریم؛ این محصول می تواند شرایطی 

را فراهم کند که رونق در بحث آبزی پروری صورت گیرد.
که  است  مواردی  از  دیگر  یکی  پتروشیمی  افزود:  سنگدوینی 
می توان روی آن سرمایه گذاری کرد؛ یا اگر زمینه فراهم شود، بحث 
آبزی پروری می تواند بسیار جوابگو باشد. محصوالت کشاورزی که 
تولید می شود نیز ازجمله گندم، جو، کلزا ، سیب زمینی ، برنج، تولید 
مرغ و دام و گوشت قرمز نیز همه از محصوالتی است که می توان 

روی آن سرمایه گذاری انجام شود.
این نماینده مجلس در ادامه در پاسخ به این سوال که اکنون چه 
تعداد واحد تولیدی-صنعتی در این منطقه فعالیت دارند، عنوان کرد: 

از لحاظ صنعتی استان ما ضعیف است و جزء آخری ها هستیم  .
وی پیشنهاد خود را نسبت به اجرایی شدن طرح و چگونگی فعالیت 
منطقه آزاد اینچه برون بیان کرد و اذعان نمود: اول از همه باید مدیریت 
قوی و باتجربه بیاید و سرمایه گذاران را هرچه سریع تر جذب کنند . وقتی 
سرمایه گذار به این منطقه می آید و می بینید که مشکل خاصی وجود 
ندارد، می تواند از قوانین مناطق آزاد استفاده کند، برای تداوم فعالیت 
ترغیب می شود. همه زیرساخت های اولیه همچون فرودگاه، راه آهن ، 
جاده زمینی و... آماده و شرایط الزم مهیا است؛ درواقع زیرساخت هایی 

که سرمایه گذار نیاز دارد، در این منطقه فراهم است.
سنگدوینی هدف از تشکیل مناطق آزاد را جدید معرفی کرد و گفت: 
اگر منطقه آزاد مصرف کننده باشد، فایده ندارد. یک موقع هست که 
مواد اولیه از خارج کشور می آید و اینجا تبدیل به محصول می شود 
و دست مصرف کننده داخلی و حتی مصرف کننده خارجی می رسد؛ 
ولی گاهی هم فرد جنس را از خارج به منطقه می آورد و با قیمت باال 
می فروشد. حتما باید این شرایط درنظر گرفته شود و این دو موضوع 
مجزا شود . بسیاری فکر می کنند منطقه آزاد یعنی مصرف کننده و 
ورود خودور که خدا را شکر در قوانین جدید و در مجمع تشخیص 
مصلحت بحث خودور لوکس هم ممنوع شد؛ بنابراین در منطقه آزاد 

باید به فکر تجارت، تولید، واردات و صادرات بود.

وی درخصوص طرح توجیهی منطقه آزاد اینچه برون اذعان نمود: هم 
مجلس قبل این شرایط را دیده و مجمع تشخیص گروه های مختلف 
به منطقه فرستاده و از نزدیک بررسی کردند. خود ما سال گذشته 
با  اقتصادی  در جلسه ای  موارد  تمام  و  داشتیم  افراد جلسات  این  با 
حضور کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شد . لذا طرح 
توجیهی الزم ایجاد شد، ضمن اینکه 40درصد مردم ما ترکمن و اهل 
تسنن می باشند و رابطه آنها با ترکمنستان مهم است، حتی از لحاظ 
خویشاوندی ارتباط دارند و این مسائل می تواند کمک کننده باشد . با این 
اوصاف خیلی راحت تر می توان ارتباط تجاری برقرار و بازارچه های مرزی 
ایجاد کرد؛ البته اکنون هم این وضعیت وجود دارد، اما وقتی منطقه آزاد 
شود، مطمئنا بازارچه  های مرزی ایجاد و گمرک فعال می شود. لذا این 

مسائل می تواند به سیستم منطقه آزاد کمک کند.
نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی در پایان درخصوص 
برگزاری جلسات با دبیرخانه پیرامون شروع به کار منطقه آزاد اینچه برون 
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  معاون  با  بله،  اظهار داشت: 
اقتصادی جلساتی داشتیم  و ان شااهلل من بعد نشست ها در رابطه با ایجاد 

تصمیمات الزم برای شروع به کار این منطقه آزاد بیشتر هم می شود  .
 

 بهزاد رحیمی، نماینده مردم سقز و بانه
 در مجلس شورای اسالمی:

بی مهری مسئوالن نسبت به منطقه آزاد بانه- مریوان
بهزاد رحیمی نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس 
شورای اسالمی در گفت و گو با نشریه، از پتانسیل های ویژه منطقه 
آزاد تجاری-صنعتی بانه- مریوان سخن گفت؛ از اینکه این منطقه 

به نقطه صفر مرزی و بازارچه های مرزی متصل است. 
اما این نماینده مجلس در عین حال از بی مهری مسئوالن نسبت 
به منطقه آزاد بانه- مریوان خبر داد و گفت: اقدامی در راستای شروع 
عملیات اجرایی این موضوع مهم در سطح استان  صورت نگرفته است. 
باید درخصوص راه اندازی عملیاتی منطقه  تاکید کرد که  رحیمی 
از  تا  گیرد  اقدامات الزم صورت  بانه- مریوان هرچه سریع تر  آزاد 
این ظرفیت در راستای کمک به رفع بخشی از مشکالت استان 

کردستان ازجمله شهرستان های بانه و مریوان بهره برداری شود.
وی در پاسخ به این سوال که چه زیرساخت هایی در منطقه آزاد 
هیچ  حاضر  حال  در  کرد:  اظهار  دارد،  وجود  شما  انتخابیه  حوزه 
اتفاقی در منطقه آزاد بانه- مریوان نیفتاده و زیرساخت ها نیز آماده 
نیست؛ چراکه اساسنامه این هفت منطقه آزاد جدید باید تبیین شود 
و براساس آن اساسنامه کار آغاز گردد؛ لذا تاکنون کار و اقدام الزمی 

برای منطقه ما انجام نشده است  .
بانه در مجلس شورای اسالمی درخصوص  نماینده مردم سقز و 
این  گفت:  بانه- مریوان  آزاد  منطقه  توجیهی  طرح  و  پتانسیل ها 
منطقه در نقطه صفر مرزی قرار گرفته و مستقیما به مرز مشترک 
به  بین  این  در  و  است  متصل  کردستان  اقلیم  در  عراق  و  ایران 
به صادرات کاال  اقدام  زیادی هستند که  بازرگانان  بالقوه  صورت 
می کنند. ضمن اینکه در خود شهرستان بانه که شهرستان اصلی 
این منطقه است؛ تولیدکننده های زیادی در حوزه لوازم خانگی و 
کولرگازی فعالیت می کنند که می توانند در همین منطقه آزاد نیز 
اقدام به تولید و مجددا هم از این مناطق اقدام به صدور کاالهای 
خانگی،  لوازم  حوزه  در  خوبی  بسیار  تجربه  چراکه  نمایند؛  خود 

کولرگازی ، المپ های کم مصرف دارند . 
که  هستند  خوبی  بسیار  ظرفیت های  اینها  کرد:  تصریح  رحیمی 
مناطق آزاد می توانند محرکی برای چنین صنایعی باشد تا بتواند از 

این شرایط و پتانسیل برای صادرات نیز استفاده کنند.

تامین  برای  طرحی  یا  راهکار  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
زیرساخت های مناطق آزاد جدید دارید تا با مشکالت مناطق آزاد نسل 
قبلی مواجه نشویم، عنوان کرد: مشکل بحث تامین زیرساخت ها نیست؛ 
زیرا مناطق آزاد جدید باید محدود و محصور باشند . اکنون به دلیل اینکه 
منطقه مشخص و محصور نیست، اتفاق خاصی با این شرایط نمی افتد؛ 
وگرنه زیرساخت و امتیاز آب، برق و گاز و... در مناطق وجود دارد، ولی 

چون منطقه محصور نشده است، براساس نقشه نمی توانند کار کنند.
واحدهای  فعالیت های  میزان  درخصوص  مجلس  نماینده  این 
واحد  هیچ  حاضر  حال  در  گفت:  منطقه  این  در  تولیدی-صنعتی 

تولیدی در منطقه نیست.
برخی  درخصوص  سرمایه گذاری  برای  را  خود  پیشنهاد  رحیمی 
داشت:  اظهار  و  کرد  مطرح  بانه- مریوان  آزاد  منطقه  در  کاالها 
سنگین  چه  و  سبک  چه  خانگی  لوازم  کاالهای  برای  ما  منطقه 
ظرفیت خوبی دارد و می تواند پاسخگو باشد. بیشتر در حوزه صنایع 
الکترونیک می تواند تاثیرگذار باشند. با توجه به اینکه واردات از آنجا 
انجام می گیرد، قطعات باید برخی مواد اولیه را وارد کنند و در آنجا 

تبدیل به کاالی آماده و صادرات کنند  .
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه پیشنهاد شما درخصوص 
مراحل ایجاد و شروع به کار منطقه آزاد حوزه انتخابیه تان چیست، گفت: 
پیشنهاد بنده این است که با قوانین فعلی اساسنامه زودتر تهیه و نهایی 
شود. در اساسنامه همه اختیارات هیات امنا و انتظارات مطرح است؛ 
با این وضعیت باید ابتدا شروع به کار شود؛ چراکه فرصت خوبی برای 
سرمایه گذار است؛ اما چون ادارات دولتی ازجمله گمرک در آنجا استقرار 
پیدا نکرده اند، تولیدکننده نیز رغبتی برای فعالیت ندارد؛ زیرا کاالیش در 
آنجا دپو می شود. باید برای شروع به کار قبل از هر چیزی دولت به این 
منطقه بیاید و ادارات استاندارد و دستگاه های دیگر را متمرکز کند تا با 

خیال راحت صادرات انجام گیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا به عنوان نماینده مردم 
پیگیر مطالبات سرمایه گذاران و شرکت های تولیدی هستید، تاکید 
دبیر  محمد  سعید  آقای  که  وقتی  از  و  جدید  دولت  در  بله؛  کرد: 
جلساتی  دوبار  شده اند،  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
و  دادند  قول هایی  هم  ایشان  گذاشتیم.  فراکسیون  صورت  به 
تا بتوان هم برنامه مطالعاتی را کامل  ارائه کردند  راهکارهایی را 
کرد، هم تامین زیرساخت های الزم صورت گیرد و شرایط مهیا شود 
تا منتظر سرمایه گذار برای تامین این موارد نباشیم و انگیزه و رغبت 
تولیدکننده ها را با فراهم کردن موقعیت و پتانسیل مناسب به اضافه 

زیرساخت های الزم ایجاد کنیم  .
رحیمی درخصوص اقدامات صورت گرفته توسط استانداری برای 
طرح توجیهی منطقه آزاد بانه -مریوان اظهار کرد: متاسفانه تا این 

لحظه اقدامی نکرده اند.
نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی 
در پایان هدف از ایجاد مناطق آزاد جدید را مطرح کرد و خاطرنشان 
نمود: متاسفانه ذهنیتی درست شد که مناطق آزاد صرفا برای واردات 
است، اما قطعا اینگونه نیست . این مناطق باید صادرات محور باشند، 
زمانی که صادرات محور باشند، طبیعتا از مشوق های خوب صادراتی 
هم استفاده خواهند کرد. ضمن اینکه دسترسی به بازارهای مصرف 
خارجی هم در این مناطق وجود دارد و با کمترین هزینه می توان 
بازارهای مصرف را تامین کنند. در حال حاضر دولت اقلیم کردستان 
را درنظر بگیریم که از جنوب ترکیه تا بندر الذقیه این صادرات 
بتوانند  ان شاهلل  دارد .  بانه -مریوان  آزاد  منطقه  در  دید  افق  کاال 
سرمایه گذاران حتی با طرح های کوچک و امکانات محدود تولید 

کنند و اشتغال زایی را افزایش دهند  .

 
 علی اکبر بسطامی، نماینده مردم ایالم 

در مجلس شورای اسالمی:
 راه اندازی منطقه آزاد مهران

 یک امر حیاتی و مطالبه عمومی است
 علی اکبر بسطامی نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی در 
گفت و گو با نشریه، از ویژگی ها و پتانسیل های منطقه آزاد مهران 
خبر داد و از لزوم رصد دقیق تر مشکالت این منطقه توسط دبیر 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سخن گفت. 
وی، منطقه آزاد مهران را یک امر ضروری ، حیاتی و یک مطالبه عمومی 
دانست و تاکید کرد: مرز مهران یکی از امن ترین مرزهای تجاری کشور 
است و با توجه به اینکه فاصله کمی تا مرکز عراق دارد، می تواند در 

ارتباطات اقتصادی و تجاری برای کشور بسیار مناسب باشد.
چه  مهران  آزاد  منطقه  در  که  سوال  این  به  پاسخ  در  بسطامی 
زیرساخت هایی فراهم است، اظهار داشت: منطقه آزاد مهران که 
سال گذشته تصویب شد، یکی از مطالبات اصلی مردم استان ایالم 
آن  دنبال  به  مردم  سال ها  آن  بود.  مهران  مرز  مردم  باالخص  و 
این منطقه یک  این جهت  از  آزاد شود،  بودند که مهران منطقه 
امر ضروری و حیاتی و یک مطالبه عمومی است. اما اوال متاسفانه 
شعاع منطقه آزاد مهران نسبت به سایر مناطق آزاد کشور بسیار 
کمتر از حد استانداردی که در سایر استان های کشور لحاظ شده، 
می باشد؛ درحالی که مرز بین المللی مهران می طلبد یک منطقه آزاد 
ویژه ای را در سطح کشور و منطقه باشد. اما درخصوص زیرساخت ها 
باید بگویم که اکثر این زیرساخت ها در منطقه مهران فراهم شده 
است؛ به عنوان مثال موضوع زمین حل شد، مسئله فیبر نوری در 
منطقه نیز فراهم شد و دسترسی به آب و جاده نیز فراهم است. 
می کنم  تاکید  باز  اما  ندارد.  وجود  خاصی  مشکل  هیچ گونه  لذا 
سیاستگذاران شعاع این منطقه را خیلی کم دیدند و در واقع حدود 
7هزار هکتار پیش بینی کرده اند که به نظرم بسیار محدودیت دارد 
اولیه اش  این درحالی است که طرح  این می بود.  از  بیشتر  باید  و 
140هزار هکتار بود. متاسفانه مقداری کوتاهی صورت گرفت، اما 
سایر امکانات زیرساختی در مهران کامال فراهم است؛ منتها باید 
تاکید کنم که از زمان تصویب تاکنون اقدامات خاصی که بتواند 
در راستای آن نگاهی که دولت داشته، انجام نگرفته است. ما در 
شرایطی هستیم که رئیس جمهور محترم تاکید بر بحث صادرات 
در کنار به حداقل رساندن واردات دارند. این مرز علی رغم اینکه 
ما  با  خوبی  تعامالت  هم  اطراف  کشورهای  و  است  بین المللی 
دارند، اما متاسفانه نتوانستیم این مرز را به مرحله ای برسانیم که 
از تعامالت بین المللی با کشورهای همسایه استفاده نماییم. بخش 
عمده ای از مشکالت به واسطه دیپلماسی ضعیف اقتصادی ایران با 
کشور مقابل است و بنده این موضوع را با وزیر محترم امور خارجه 
مطرح کردم تا این موانع و مشکالت حل شود . دبیر قبلی شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منطقه آمدند و بازدید داشتند؛ اما به 
نظر می رسد دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید 
این موضوعات را در دولت دقیق تر دنبال کنند تا متناسب با نگاهی 
از قبل مرز  بتوانیم  دارند،  رئیسی  آقای  که رئیس جمهور و دولت 
بین المللی مهران که بزرگترین مشترک ما با کشور همسایه است 
و مرز امن ما محسوب می شود و نزدیکترین مرز به مرکز کشور 
همسایه است، استفاده کنیم. البته با هماهنگی دولت و نظارت و 
کمک مجلس و دیگر مسئولین محلی ان شاهلل این پتانسیل ها و 

مزیت ها به بهره برداری و اجرا برسد.
توجیهی  این سوال که چه طرح  به  پاسخ  در  نماینده مجلس  این 
درخصوص منطقه آزاد مهران مطرح است و مهم ترین پتانسیل این 
منطقه چیست، تصریح کرد: پتانسیل مهم منطقه، پیوست های فرهنگی 
و اقتصادی ما با کشورهای همسایه است و از این جهت تعامالت ما زیاد 
است . نکته دیگر اینکه نزدیکی مرز ما با کشور همسایه هم مطرح است، 
ضمن اینکه امن ترین مرزهای سرمایه گذاری در اختیار این منطقه است 
و نسبت به سایر مرزها قابل توجه می باشد. در کنار مسئله اقتصادی، 
بحث مرز مهران به واسطه اربعین و حضور در کربالی معلی نیز حائز 
اهمیت است و این نشان از تعامل فرهنگی- مذهبی میان ایران و عراق 
است و ما شاهد هستیم که هر ساله میلیون ها نفر از انسان های موحد ما 
به سمت عتبات عالیات و کشور عراق می روند. اما بحث دیگر این است 
که بسیاری از کاالهای داخل ایران در بازارهای عراق رونق دارند؛ لذا 
به نظر می رسد که از قبل اجرای این منطقه آزاد و فعالیت آن می توانیم 
بسیاری از مشکالت منطقه ای ، جغرافیایی و بین المللی را با ایجاد منطقه 

آزاد مهران مرتفع نماییم.
وی در پاسخ به این سوال که برای تامین زیرساخت های این منطقه چه 
راهکاری ارائه می دهید، گفت: در سفر رئیس محترم جمهور هم یکی 
از مهم ترین مطالبات مردمی مان بحث فعالیت منطقه آزاد مهران بود و 
به نظر می رسد یکی از مطالبات نمایندگان مجلس و مسئولین محلی 
و استانی هم این است که با توجه به اراده ای که در کشور مقابل است 
و اطمینانی که به داخل ایران است )مخصوصا در شهرهای مرزی ما 
نسبت های قومی، فامیلی و فرهنگی داریم (، هر چه زودتر بتوانیم منطقه 

آزادی در تراز نظام جمهوری اسالمی و مردم فهیم ایالم داشته باشیم  .
بسطامی درخصوص تعداد واحدهای تولیدی-صنعتی در این منطقه اعالم 
کرد: ایالم یکی از استان های نفت خیز کشور است، ضمن اینکه دومین 
استان گازخیز کشور هم محسوب می شود؛ لذا فعالیت ما در حوزه های صنایع 
پایین دستی در حوزه نفت و گاز قابل توجه است؛ منتها در حوزه صنعت و 
شهرک های صنعتی در ایالم بسیار ضعیف عمل کردیم؛ یکی از مطالبات ما 
نیز در این راستا همین بحث بود که شهرک های صنعتی را فعال کنند تا بتوانیم 
در بحث طرح هایی که زیرمجموعه پتروشیمی هستند و بازار بین المللی دارند 

و خیلی هم اقتصادی هستند، از ظرفیت و پتانسیل های استان استفاده کنیم  .
این نماینده در پاسخ به این سوال که توصیه شما برای سرمایه گذاران و 
فعاالن اقتصادی در منطقه آزاد مهران در رابطه با چه محصولی است، 
اظهار داشت: توصیه من صنایع پایین دستی پتروشیمی است. در حال 
حاضر در بحث پتروشیمی ایالم به مرحله تولید رسیده ایم و پس از تولید 
اتیلن و پلی اتیلن می توانیم طرح های شرکت های بزرگ پایین دستی را از 
قبل همین تولیداتی که پتروشیمی دارد، به انجام برسانیم. ضمن اینکه 

در بحث کشاورزی نیز قابلیت سرمایه گذاری وجود دارد. بحث صنعت 
گردشگری استان ایالم نیز قابل توجه است به ویژه که هم مرز با کشور 
عراق هستیم و می توان در جهت مسائل سیاحتی و گردشگری بهره برد. 
همچنین از مناطق جنگی و حضور کاروان های سیاحتی در مرز مهران 
برخوردار هستیم. لذا امیدواریم بتوانیم از حوزه های گردشگری ، نفت و 
گاز، محصوالت کشاورزی و صیفی کاری استفاده و سرمایه گذاری نماییم. 

وی درخصوص همکاری استانداری در بحث طرح توجیهی منطقه 
آزاد بانه -مریوان گفت: به طور کلی خیلی از اقدامات انجام گرفته 
است و منتظر هستیم مشکالتی که با کشور همسایه داشتیم، تمام 
شود؛ البته که قسمت اعظم آن حل شد. در این راستا ان شاهلل دولت 
سیزدهم بتواند تعامالت بهتری با کشورهای همسایه برقرار کند تا 
به واسطه این ارتباطات، بستر رونق در منطقه آزاد ایالم فراهم گردد. 
بسطامی تاکید کرد: استانداردی و دولت اهتمام جدی بر رونق تولید 

و صادرات و کاالهایی که بازار مشترک بین المللی هستند، دارند.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی در پایان درخصوص 
برگزاری جلساتی پیرامون چگونگی شروع به کار منطقه آزاد ایالم 
خاطرنشان کرد: پیش تر با دبیر سابق شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی جلساتی داشتیم و از ایشان درخواست کردیم و به اینجا 
آمدند و مهران را دیدند؛ اما هنوز با جناب آقای سعید محمد دبیر 
بتوانیم جلسه ای  تا  البته در تالش هستیم  نداشتیم؛  جدید جلسه 
برگزار و مشکالت استان را به درستی رصد کنیم تا با تفاهم و تعامل 

با دولت و مجلس زمینه و بستر کار فراهم شود  .

 جعفر قادری، عضو کمیسیون بودجه 
مجلس شورای اسالمی:

 دالیل توجیهی مناطق آزاد جدید
کمک به توسعه اقتصادی است

و اما، جعفر قادری عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسالمی 
نیز در گفت وگو با نشریه، از طرح توجیهی مناطق آزاد جدید کشور 
سخن گفت و بر حفظ چارچوب های قانونی برای آنکه این مناطق 

تبدیل به محلی برای ورود کاال نباشند، تاکید کرد  .
وی اظهار داشت: با وجود آنکه دوره قبل به عنوان نماینده در مجلس 
نبودم، اما پیگیر مناطق آزاد جدید ازجمله بوشهر و سیستان بودم. اگر در 
چارچوب قانون مناطق آزاد جدید از ظرفیت نقاط جغرافیایی استفاده شود 
و در نقش درست و منطقی خودشان کارکرد داشته باشند و به دروازه ای 
برای ورود کاال تبدیل نشوند و به عنوان سکوی صادراتی مورد توجه قرار 
گیرند، می توانند در پروسه منطقه ای و اقتصاد ملی نقشی اثرگذار داشته 
باشند. شاید ایراد اصلی این باشد که ما کمک نمی کنیم که مناطق آزاد 
با استفاده از ظرفیت های ملی و جذب سرمایه گذار، زیرساخت فراهم 
کنند؛ بلکه می خواهیم هزینه زیرساخت را از درآمد حاصل از واردات 
کاالهای مسافری تامین نماییم. این روش غلط است؛ اگر مدل تامین 
مالی را اصالح و سرمایه گذاران را وارد کار کنیم، می تواند خیلی منطقی تر 

و موثرتر باشد.
قادری در پاسخ به این سوال که طرح توجیهی مناطق آزاد جدید چیست، 
گفت: یکی از دالیل توجیهی می تواند کمک به توسعه منطقه ای باشد. 
مناطق مرزی ما، مناطق متروکه و خالی از سکنه هستند که شکل گیری 
منطقه آزاد در نقاط مرزی به پذیرش و ماندگاری جمعیت کمک کند. 
دوم اینکه می تواند امنیت و توسعه را به همراه داشته باشد. وقتی در 
منطقه متروکه و دورافتاده فعالیت اقتصادی شکل می گیرد، کم کم این 
مناطق متروک و غیرفعال به مناطق فعال تبدیل می شوند. سوم اینکه 
به صورت شعاعی می توانند بخشی از اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار 
دهند . مورد دیگر اینکه امکان جذب سرمایه از خارج وجود دارد؛ چراکه 
سرمایه گذاران خارجی مقداری نسبت به مناطق آزاد اقبال بیشتری نشان 
می دهند و راحت تر استقبال می کنند. شاید هم نیاز باشد در برخورد با 
مناطق آزاد از آن جهت که با سرمایه گذاران خارجی در ارتباط هستیم، 
تغییر قوانین مربوط به مناطق آزاد را سخت تر لحاظ کنیم؛ همچون تغییر 
آیین نامه داخلی مجلس که نیاز به دو سوم آرای حاضرین دارد. شاید 
قوانین مربوط به مناطق آزاد نیاز داشته باشد به این شکل عمل شود تا 
یک ثباتی را در قوانین مرتبط با مناطق آزاد داشته باشیم تا باعث اعتماد 
سرمایه گذاران خارجی شود. اینگونه نباشد که دانه بپاشیم و سال بعد اینها 
را منتفی کنیم و عمال سرمایه گذار خارجی را فراری دهیم ؛ شاید نیاز باشد 
اصالح قوانین مربوط به قوانین مناطق آزاد سختگیرانه تر باشد تا اطمینان 

و اعتماد بیشتری به اجرای آن داشته باشیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: به هر حال موضوع مناطق آزاد جدید 
می تواند کمک به توسعه ملی و امنیت مرزها کند، می تواند در توزیع 
درآمد منطقه تاثیرگذار باشد و به رشد و توسعه اقتصادی منطقه 
نیز کمک کند. فراتر از آن نیز حتی می تواند بخش هایی از اقتصاد 
داخلی را تحت تاثیر قرار دهد و امکان صادرات بیشتر را فراهم نماید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا راهکاری برای تامین زیرساخت 
هرچه سریع تر مناطق آزاد جدید وجود دارد، اظهار کرد: اگر قوانین 
سرمایه گذاری را در این مناطق تسهیل کنیم که بخش دولتی ورود 
پیدا کند، خوب است. اگر بنا باشد خود سازمان مجری مناطق آزاد 
این منابع را از کمک های دولتی و از محل عوارض واردات کاال 
به سرزمین اصلی تامین کند، خیلی برایش جذاب نیست؛ لذا اگر 

چهارچوب ها اصالح شود، عملکرد نیز طبیعتا بهتر خواهد بود  .
قادری درخصوص تعداد واحدهای تولیدی-صنعتی در مناطق آزاد جدید 
عنوان کرد: بعضی از مناطق آزاد جدید پتانسیل و ظرفیت های بسیار 
خوبی دارد. در برخی مناطق دیگر یکسری کارهای زیرساختی در حال 
انجام است و یکسری پاالیشگاه و پتروشیمی ، پایگاه های صادراتی و 
نفت خام قرار است، افتتاح شود. همچنین از ظرفیت مرز با عراق می توان 
در جهت سرمایه گذاری عراقی ها در کشور استفاده کرد؛ به ویژه که به 
دلیل وضعیت کشورشان امنیت مناسبی جهت سرمایه گذاری در منطقه 
خودشان ندارند و این موضوع می تواند موقعیت مناسبی برای کشور ما 
باشد. یا حتی برعکس ممکن است ایرانی ها تمایل داشته باشند که 
در بازار عراق سرمایه گذاری کنند. در مناطقی دیگر نیز ظرفیت های 

زیرساختی مناسبی جهت تامین آب و برق و سایر خدمات وجود دارد.
وی درخصوص اهداف ایجاد مناطق آزاد جدید تصریح کرد: افزایش 
اصلی  اهداف  می تواند  توامان  تجارت  تسهیل  و  صادرات  تولید، 
دروازه ورود  آزاد می توانند  مناطق  باشد.  آزاد جدید کشور  مناطق 
به اقتصاد جهانی باشند، اما ممکن است یکباره نتوانیم این ورود را 
داشته باشیم و در اقتصاد جهانی اقتصادمان را ادغام کنیم، ولی در 
محدوده مناطق آزاد می توانیم با تجارت این موضوع را محقق کنیم. 
لذا باید به صورت کنترل و هدایت شده از این ظرفیت استفاده گردد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسالمی در پایان به اقدامات اخیر 
مجلس در بحث تامین زیرساخت های مناطق آزاد اشاره کرد و خاطرنشان 
نمود: ما در کمیسیون جهش اقتصادی ، طرح تامین مالی و تولید زیرساخت ها را 
داریم که این موضوع می تواند درخصوص کل کشور به ویژه منطقه آزاد کاربرد 
داشته باشد. سرعت تصمیم گیری در مناطق آزاد بیشتر است و انتظار می رود 

سازمان های مناطق آزاد نیز در این رابطه کمک های الزم را داشته باشد  .
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با بهارستان نشینان ظرفیت های مناطق آزاد جدید بررسی شد:

توسعه دیپلماسی اقتصادی و همگرایی منطقه ای کشور با مناطق آزاد جدید



گزارش6

مالك ها و شاخص هاي موفقیت و عدم موفقیت مناطق آزاد در جهان:

پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در 
جهت توسعه اقتصادی ایران

گزارش: 
 دكتر عبدالرسول خلیلي

كارشناس مناطق آزاد
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تاسیس مناطق آزاد در جهان سابقه اي قديمي و طوالنی دارند. از قديمي ترين 
بنادر  به  ايجاد شد، مي توان  مبادالت  با هدف گسترش  كه  آزاد جهان  بنادر 
چالیس و پیرائوس در يونان و بندر دالس در رم باستان اشاره كرد كه با هدف 
افزايش حجم مبادالت تجاری بین مصر، يونان، سوريه، شمال آفريقا، آسیا و 
رم تاسیس شده بود و در آن همه  داد و ستدها بدون دريافت حقوق گمركی 
انجام می گرفت. بنادر جنوا، ونیز و جبل الطارق ازجمله بنادر ديگري بودند كه 

وظايف مشابه بندر آزاد دالس در درياي اژه داشتند. 
با رشد اقتصادي جهان، منطقه آزاد هامبورگ در سال ۱۸۸۸ را مي توان پیشگام 
مناطق آزاد در جهان محسوب كرد. اين منطقه در ابتدا برای تولید و حمايت از 
صنايع داخلی به وجود آمد؛ هرچند توجه به مزيت هاي نسبي در كاهش قیمت 
تمام شده و با هدف جذب سرمايه گذاري و بازاريابي براي محصوالت تولیدي 
مناطق آزاد از سال ۱960 وارد مرحله جديدي شدند كه جذب سرمايه گذاري 
خارجي را با هدف تشويق صادرات كاال، خدمات و كسب درآمدهاي ارزي از 

اولويت هاي اساسي قرار داده كه همچنان ادامه دارد. 
در ايران نیز با ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سعي شد با هدف الگوسازي براي 
توسعه و تعامل با اقتصاد بازار، جذب سرمايه  هاي داخلي و خارجي، انتقال فناوري، 
پشتیباني از صنايع داخلي، ايجاد اشتغال و فرصت هاي شغلي، گسترش صادرات و 
صادرات مجدد؛ زمینه هاي رفع محرومیت زدايي منطقه اي، رونق تجارت، تولید، 

خدمات، صنعت و گردشگري به مثابه  صنعت مكمل فراهم شود. 
كاهش  در  سرمايه گذاري  نسبي  ظرفیت هاي  و  مزيت ها  به  توجه  اين رو،  از 
قیمت تمام شده محصوالت و ايجاد بستر مناسب براي تنظیم بازار كار و كاال 
از طريق حضور فعال سرمايه گذاران و تولیدكنندگان داخلي در بازار منطقه اي 

و جهاني، از اهم وظايف مناطق آزاد به شمار مي رفته است.
امروزه با توجه به تالش هاي گسترده اي كه در جهان براي جذب سرمايه گذاري هاي 
خارجي صورت مي گیرد، بايد گفت كه نیاز به سرمايه گذاري صرفا به منزله  به دست 
آوردن امكانات تولیدي نیست، بلكه سرمايه گذاري خارجي درواقع سهمي از بازار 
جهاني را به ما اختصاص مي دهد كه مي توان از طريق جذب منابع، به بازارهاي 

مطمئني دسترسي پیدا كرد تا سرمايه گذاري در مناطق را توجیه كند. 
آن چیزي كه اكنون در ايران به ويژه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي انتظار 
مي رود، تحقق سرمايه گذاري در قسمت هايی است كه مناطق در آن داراي 
مزيت هستند. هرچند صرفا نبايد به اين مزايا اكتفا كرد، بلكه مزيت سازي نیز 

در اين راه از اهمیت ويژه ای برخوردار است. 
در اين مورد تشريح مالك ها و شاخص هاي ارزيابي موفقیت مناطق آزاد و مقايسه  
آنها در جهان و ايران براي جذب سرمايه گذاري با هدف رشد و توسعه اقتصادي و 
تشويق صادرات كاال و خدمات بر اساس مزايا، زمینه ها و فرصت هاي سرمايه گذاري 

از هدف هاي قابل توجه و عمده ايجاد مناطق آزاد در سرتاسر جهان هستند.

روند شکل گیری مناطق آزاد در ایران و جهان
پیش  سال  2هزار  به  نزديك  و  قديم  دوران  به  آزاد  مناطق  تاريخي  سابقه  
آزاد  بنادر  يا  را به صورت مناطق  يا منطقه اي  بنادر  بازمي گردد. درآن دوران 
محدوديت هاي  بدون  بتوانند  بازرگانان  و  تجار  آنجا  در  تا  مي گرفتند  درنظر 
بازرگاني و گمركي به فعالیت بپردازند. بدين ترتیب، كاالهاي تجار بدون توجه 
نقاط ديگر  به  بنادر تخلیه و مجددا  يا  به محدوديت هاي گمركي در مناطق 
حمل مي شدند. اين كار همان صادرات مجدد است كه امروزه به صورت يكي 

از فعالیت هاي مهم مناطق آزاد انجام مي شود.
هامبورگ ،  آزاد  بندر  مانند  مناطق جهان  بعضي  در  دوم  از جنگ  جهاني   بعد 
ماكائو  و  هنگ كنگ  سنگاپور،  اروپا،  در  تريست  مالمو،  گدانسك،  كپنهاك، 
در آسیا در زمره بنادر آزادی بودند كه به تدريج تا قبل از جنگ جهانی دوم 
ايجاد شدند. تفكر موجود در اين مناطق تا قبل از جنگ دوم جهانی در زمینه  
انبارداری، انتقال كاال از يك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه ديگر، صدور مجدد 
كاال و به طور كلی در تجارت خالصه می شد و هر كدام با توجه به موقعیت 

خاص ارتباطي و بازرگاني خود به فعالیت مي پرداختند. 
اما ايجاد منطقه آزاد با مفاهیم جديد به آغاز دهه ۱960 میالدي در بندرشانون 
ايرلند بازمي گردد كه به سرعت در كشورهاي ديگر خصوصا خاور دور در آسیا 

و ساير كشورهاي جهان گسترش يافت  .
براي معرفي مناطق آزاد از اصطالحاتي همچون منطقه پردازش صادرات ، منطقه 
تجارت خارجي و ساير واژه هايي مانند محدوده حراست  شده بندری و غیربندری 
استفاده مي شود. طبق تعريف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ، مناطق آزاد تجاری 

به  منزله  محركی براي تشويق صادرات صنعتی به كار رفته است. 
قلمرو معینی هستند كه غالبا در محدوده   اين مناطق،  بانك جهاني،  از نظر 
نقاط جهان مجاز  با ساير  آزاد  تجارت  و  گرفته  قرار  آن  در مجاورت  يا  بندر 
شناخته مي شود. در اين مناطق، كاالها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی 
قابلیت صادرات و واردات داشته و مي توان آنها را برای مدتی در انبارها ذخیره، 
بسته بندی و مجددا صادر كرد. كاالهايی كه از منطقه آزاد تجاری به كشور 

میزبان وارد می شوند، حقوق و عوارض گمركی مقرر را می پردازند. 
مناطق پردازش صادرات عالوه بر اين تسهیالت، ابنیه و خدمات مورد نیاز را براي تولید، 
تبديل مواد خام و كاالهای واسطه ای وارداتی به محصوالت نهايی با هدف صدور آنها 
و در برخی مواقع امكان فروش در بازار داخلی با پرداخت حقوق و عوارض گمركی 
فراهم می كنند. منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ويژه ای است كه تولید 
در آن جهت گیری صادراتی دارند. تسهیالت اين مناطق جهت جلب سرمايه گذاران 

خارجی و تسهیل استقرار آنها است و معموال با مشوق های ديگری نیز همراه است  .
الزم به يادآوري است، در مقاوله نامه مورخ ۱973 كیوتو درباره  مناطق آزاد، بین 
مناطق آزاد تجاري و مناطق آزاد صنعتي تمايز قائل شده است. بدين ترتیب كه 
در مناطق آزاد تجاري، كاال تا انتقال بعدي پذيرفته مي شود و معموال پردازش 
يا ساخت كاال ممنوع است؛ اما در مورد كاالهاي پذيرفته شده در مناطق آزاد 

صنعتي مي توان عملیات پردازش مجاز را انجام داد. 
برخي از مناطق آزاد جهان فقط جنبه تجاري دارند، مانند منطقه آزاد تجاري 
كاالها  ساير  و  صنعتي  كاالهاي  تولید  به  ديگر  برخي  و  پاناما  در  كلون 

مي پردازند، مانند مناطق آزاد در هند، تايوان، كره جنوبي و غیره.
بنابراين با توجه به تعريفي كه براساس اسناد و مدارك بانك جهاني و صندوق 
بین المللي پول، يونیدو و ديگر نهادهاي اقتصادي بین المللي از مناطق آزاد شده است، 
منطقه آزاد را مي توان منطقه اي در يك كشور دانست كه براي تسهیل و توسعه 
صادرات و جذب سرمايه هاي خارجي به وجود مي آيد. به عبارت ديگر، منطقه آزاد در 
زمینه  صادرات كاال و جذب سرمايه هاي خارجي به طور كامل آزاد است و با راهكارهاي 
بسیار تسهیل كننده اي براي موضوع صادرات و جذب سرمايه هاي خارجي از طريق 
اين مناطق،  دولت ها سعي مي كنند تا زمینه هاي مناسب را براي سرمايه گذاري، توسعه 
صادرات و كسب درآمدهاي ارزي به وجودآورند. اعمال اين سیاست درواقع تجربه 

چندين دهه  امروز جهان از سال ۱960 به بعد در مورد ايجاد مناطق آزاد است.
به عالوه، امروزه جهاني كردن اقتصاد مستلزم داشتن زمینه ها و پیش شرط هاي الزم 
و كافي است كه هزينه هاي زيادي را جهت ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي به مقیاس 
كالن و با استانداردهاي جهاني به همراه دارد كه كشورها در كوتاه مدت از عهده  انجام 
آن ناتوان هستند. از اين رو، با ايجاد يك محدوده  جغرافیايي به نام مناطق پردازش 
صادرات يا اصطالح متعارف آن به نام مناطق آزاد و با اتخاذ سیاست هاي خاص 
اقتصادي و تجاري، راه حل مناسبي را براي جذب سرمايه، تكنولوژي پیشرفته، تربیت 
نیروي انساني، فراهم كردن فرصت هاي شغلي و جهت گیري صادراتي فراهم مي كنند 

تا از اين طريق به سمت جهاني كردن اقتصاد حركت كنند.
مناطق آزاد تجاري در حقیقت نواحي معیني هستند كه دولت آنها را به روش و 
سبك خاصي طراحي كرده تا موانع تجاري و گمركي كه در ساير مناطق يك كشور 
وجود دارند، در اين مناطق برچیده شوند. ضمن آنكه امكانات زمین، آب، برق، جاده 
مواصالتي و ساختمان هاي الزم اداري و تجاري را فراهم كرده تا افراد و شركت ها، 

واحدهاي تولیدي خود را با كمترين هزينه، وقفه زماني و بوروكراسي داير كرده و 
به تولید و صادرات بپردازند و به همین منظور هرگونه عوارض و تعرفه گمركي بر 
واردات ماشین آالت، مواد خام و قطعات را معاف مي كند. مناطق آزاد شامل تمام 

حوزه هاي مجاز بندر آزاد،  تجارت آزاد و مناطق صنعتي آزاد است. 
با هدف  حومه  صنعتي  يك  طراحي  به  مربوط  آزاد  مناطق  محدودتر  تعريف 
با  يا  داخلي  يا  خارجي  سرمايه گذاران  سوي  از  صنعتي  محصوالت  صادرات 
مشاركت هر دو است. عالوه بر اهدافي مانند جذب سرمايه، صادرات و ايجاد 
و  تمركززدايي  مناطقي  چنین  ايجاد  از  هدف  كشورها  از  بعضي  در  اشتغال، 

توسعه منطقه اي ذكر شده است. 
برخي كشورها اهداف مختلفي را براي تاسیس مناطق آزاد يادآور شده اند كه 

در زير به آنها اشاره مي كنیم :
الف( در كشور تركیه اهداف زير براي مناطق آزاد تعیین شده است: افزايش 
صادرات صنعتي، شتاب بخشیدن به ورود سرمايه هاي خارجي به كشور، انتقال 
تكنولوژي به داخل كشور، جلب سرمايه ها در بخش هاي مولد، افزايش میزان 

بهره وري از امكانات مبادالت و اعتبارات بین المللي  .
افزايش  است:  شده  تعیین  چنین  آزاد  مناطق  اهداف  هند  كشور  در  ب( 
كارآيي  و  تخصص  میزان  بردن  باال  اشتغال،  سطح  ازدياد  ارزي،  درآمدهاي 
بخش هاي  از  برخي  تبديل  پیشرفته،  تكنولوژي  به  دستیابي  انساني،  نیروي 

عقب مانده كشور به قطب هاي صنعتي .
پ( در كشور كره جنوبي فلسفه وجودي مناطق آزاد عبارت است از: تشويق 
سرمايه گذاران خارجي به فعالیت در رشته هاي صنعتي، تولید كاالي صنعتي به 

قیمت مناسب، صدور كاال به خارج از كشور.
تشكیل  از  را  زير  اهداف  )آ.سه.آن(  جنوب شرقي  آسیاي  ملل  اتحاديه  ت( 
مناطق آزاد دنبال مي كنند: جلب سرمايه گذاران بزرگ خارجي به منطقه آسیاي 
تسهیل  عضو،  كشورهاي  بین  دادوستد  بیشتر  هرچه  گسترش  جنوب شرقي، 
مقررات پیچیده گمركي و ضوابط فني و اصالح مقررات مربوط به شركت در 
برابر رقباي بزرگ  بین كشورهاي عضو در  ايجاد وحدت  مزايده هاي دولتي، 

بین المللي مانند ژاپن، اتحاديه اروپا، منطقه آزاد تجاري آمريكاي شمالي.
با توجه به اهداف تعیین شده باال، به طوركلي مي توان اهداف ايجاد مناطق آزاد 

را به شرح زير خالصه كرد: 
ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، كسب درآمدهاي  جلب سرمايه هاي خارجي، 
نقدينگي  جذب  پیشرفته،  تكنولوژي  به  دستیابي  صادرات،  افزايش  و  ارزي 
سرگردان داخلي و كمك به مهار تورم، محرومیت زدايي از مناطقي كه امكان 

رشد و توسعه را به طور بالقوه دارند.

شاخص  ها و ویژگی های مهم مناطق آزاد
مناطق آزاد عموما سه ويژگي مهم دارند كه به شرح زير هستند:

۱( منطقه تجاري كه در آن بنگاه ها و كارفرمايان به طور آزادانه مي توانند مواد 
خام، كاالي نیمه ساخته، ماشین آالت و تجهیزات خود را بدون پرداخت عوارض 
گمركي، تعرفه و مالیات وارد كرده و به تولید و يا مونتاژ كاال اقدام نموده و با 

كمترين محدوديت و مقررات صادر نمايند.
2( منطقه صنعتي كه در آن ساختمان هاي استانداردي براي تاسیس كارخانه، 
ارائه  خدمات عمومي و امكانات صنعتي از سوي دولت ايجاد شده تا تسهیالت 
الزم را براي تولیدات صنعتي فراهم كند. اين مناطق براي سهولت صادرات 
اداري  كادر  از سوي يك  و  فرودگاه ساخته شده  يا  بندر  نزديكي  در  معموال 
مستقل اداره می شود تا كارها را با كمترين زمان و مقررات انجام دهد. بنابراين، 
مناطق آزاد زيرساخت هاي ويژه اي را احداث مي كند كه معموال درخارج از آن 
مناطق وجود ندارد. همچنان كه يك كشور توسعه مي يابد و زيرساخت هاي 
مناطق  اين  نسبي  جذابیت  مي كند،  پیدا  بهبود  ملي  سطح  در  آن  اقتصادي 

كاهش يافته و به نسبت گذشته از اعتبار الزم مي افتد.
3( صنايع و بنگاه هاي مستقر در مناطق آزاد كه معموال از مجموعه اي امتیازها و تسهیالت 
سرمايه گذاري و صادرات مانند معافیت مالیاتي برخوردار مي شوند. مجموعه  اين شرايط، 
مناطق آزاد را براي سرمايه گذاري شركت هاي خارجي و تولید صادرات محور جذاب 
مي كند. كشورهاي توسعه نیافته امیدوارند از طريق ايجاد چنین مناطقي بیشترين مزيت ها 

را با كمترين هزينه از همسويي با اقتصاد جهاني به دست آورند.
مي شود،  افزوده  كشورها  در  آزاد  مناطق  برتعداد  روز به روز  اوصاف،  اين  با 
وجود  دنیا  در  تجاري  آزاد  تنها ۱00منطقه  دهه ۱960  اوايل  در  كه  به طوري  
داشت، اما با افزايش شمار آنها در سراسر جهان گفته شده آمار اين مناطق به 

بیش از 4500منطقه رسیده است. 

دالیل موفقیت برخی مناطق آزاد در دنیا
نظر  از  و  كامل  قانونمندي،  نظر  از  كه  هستند  مناطقي  موفق،  آزاد  مناطق 
تسهیالت زيرساختي و زيربناهاي الزم در مورد فرودگاه، شبكه حمل و نقل 
و دسترسي به ساحل دريا، حمل محموله هاي  كانتینري، ساختمان، كارگاه ها، 
شبكه هاي  مخابراتي،  تسهیالت  و  ارتباطات  استاندارد،  و  فعال  كارخانجات 
تولید  يا  عرضه  فیزيكي  خدمات  شامل  خدماتي  پشتیباني  و  آب  برق رساني، 

نیروي الكتريسته، آب، فاضالب و دفع زباله و غیره برخوردار هستند. 
به عالوه، حجم انبارها، كیفیت و كمیت راه ها، اسكله ها، بنادر، هتل، شبكه هاي 
زيربنايي، سهولت  انرژي، حجم سرمايه گذاري هاي  برق، هزينه  و  آب  توزيع 
تامین منابع مالي براي سرمايه گذاري زيربنايي، مشاركت بخش خصوصي در 

زيربناسازي و هزينه مطالعات و تحقیقات نیز در آنجا قابل توجه است. 
اين كشورها با تاكید بر مناطق آزاد خواهان جذب سرمايه و تكنولوژي پیشرفته و 
منابع بالاستفاده  خود را مورد استفاده قرار داده و از نیروي كار مازاد بهترين بهره برداري 
را انجام مي دهند. همچنین با فراهم كردن تسهیالت زيربنايي و ارائه  امكانات و 
انگیزه هاي الزم، انتظار مي رود سرمايه هاي خارجي از معافیت هاي مالیاتي و حذف 
قوانین و مقررات دست و پاگیر اداري برخوردار شده و بخشي از فعالیت هاي تولیدي 
خود را به اين كشورها منتقل كنند و از طريق شبكه هاي گسترده جهاني با اين مراكز 

پیوند برقرار كرده و موجبات توسعه صنعتي آنها را فراهم نمايند. 
بااليي  اهمیت  از  اقدام ها  اين  آزاد،  مناطق  اهداف  به  دستیابي  براي  گرچه 
مناطق  اين  بر  و مقررات حاكم  قوانین  اما الزم است كه  برخوردار می باشد، 
كامال مشخص و از شفافیت كافي برخوردار باشند و با حفظ اصول و به دور از 
اعمال سلیقه، امكانات الزم را براي سرمايه گذاري در مناطق آزاد فراهم كنند.
بنابراين توجه به زمینه هاي زيرساختي و تاسیسات زيربنايي از الزام ها و مشخصه هاي 
ضروري مناطق آزاد در زمینه  پردازش صادرات است. بدين ترتیب، سرمايه گذاري هاي 
گسترده، همزمان و هماهنگ در زمینه هاي زيرساختي و تاسیسات زيربنايي از مسائل 

مهم براي مناطق در حوزه  تولید و گسترش صادرات است. 
از اين رو، بدون انجام سرمايه گذاري همه جانبه از سوي دولت در يك منطقه 
خصوصا در زمینه هاي زيرساختي و تاسیسات موردنیاز و وجود و اعمال ساير 
مشوق هاي قانوني، نمي توان فرصت جذب و موفقیت مناطق آزاد را براي تولید 

و توسعه  صادرات به وجود آورد. 

نكته حائز اهمیت، وظیفه  تامین كننده امكانات زيربنايي منطقه آزاد تا مرحله  
راه اندازي است كه برعهده  دولت است. در امارات متحده عربي از سال ۱97۸ تا 
۱9۸5، حدود 5.2میلیارد دالر صرف ايجاد منطقه آزاد جبل علي شد و با ايجاد 

امكانات زيربنايي موردنیاز، به افتتاح منطقه پرداخته است.
به عالوه با افزايش درآمد نفتي از ۱2.9میلیارد دالر به ۱9.6میلیارد دالر، از 
وقف  را  مازاد كشور  ارزي  درآمد  از  تا 35درصد  موفق شد  اوايل سال ۱9۸0 
سرمايه گذاري در زمینه هاي موردنیاز براي تاسیس منطقه آزاد جبل علي كند. 

انبارهاي  باراندازها،  در طي سال هاي۱9۸0 تا ۱9۸5 نیز به توسعه  اسكله ها، 
دوره  اين  طي  در  است.  كرده  اقدام  سردخانه ها  احداث  و  روباز  سرپوشیده، 
همچنین بیش از 6میلیارد دالر سرمايه گذاري دولتي در جبل علي انجام شده 
سرمايه گذاري  دالر  میلیاردها  جبل علي  منطقه  كه  است  درحالي  اين  است. 
زيربنايي و صنعتي را پیش از ماه  مه ۱9۸0 كه دولت تصمیم گرفت تا منطقه 
صنعتي و بازرگاني جبل علي را به يك منطقه آزاد تبديل كند، به ارث برده بود. 
و  تكنولوژي  مديريت،  زمینه  جذب  آوريل سال ۱9۸5  در  تصمیم  اين  اجراي  با 
زيربناي خدماتي موردنیاز براي پیشرفت اين منطقه فراهم شد؛ به طوري  كه مي توان 
حجم سرمايه گذاري زيربنايي در جبل علي را در زمینه  بندر، جاده سازي، انبارسازي، 
مخابرات و ارتباطات بسیار سنگین و باال دانست؛ هرچند رقم قطعي درمورد هزينه  
سرمايه گذاري اعالم نشده است، اما منابع خارجي حجم سرمايه گذاري مستقیم و 
غیرمستقیم را از ۸ الي ۱۱میلیارد دالر برآورد كرده اند. البته گفته شده دولت امارات 

متحده  عربي تا سال 200۱ هیچ درآمدي از منطقه آزاد جبل علي كسب نكرد.
 افزايش سرمايه گذاري در زمینه هاي مختلف تا سال 200۸ میالدي باعث شد تا 
منطقه آزاد جبل علی در دبی، امروزه يكی از بزرگترين مناطق آزاد دريايی در جهان 
باشد. منطقه آزاد جبل علی چیزی حدود 32درصد از سرمايه گذاری مستقیم خارجی 

را در خود جای داده و میزبان سرمايه گذاری های خارجی بسیاری بوده است. 
درحال حاضر حدود 7330شركت ثبت شده بین المللی در اين منطقه در حال فعالیت 
بوده كه در مقايسه با 3000شركت فعال و شناخته شده در سال 2004 میالدی 
تعدار قابل توجهی است. اين منطقه حدود ۱2درصد از تولید ناخالص داخلی دبی را 
تشكیل داده كه پیش بینی می شود تا سال 2024 حدود 3برابر شود. اين منطقه يكی 
از بزرگترين بنادر خاورمیانه به شمار می رود كه به طور هفتگی با بیش از ۱00بندر 
در جهان در ارتباط بوده و به بیش از ۱70خط كشتیرانی خدمات ارائه مي دهد. يكی 
از داليل موفقیت منطقه آزاد جبل علی را می توان در ثبات و كیفیت مديريت آن 
دانست. توجه به تنوع و نوآوري هاي جهاني از طريق توسعه و پیشرفت فناوری 

بخشی جدايی ناپذير از اين منطقه است. 
اهداف  تحقق  براي  سريع  استراتژي  يك  منزله   به  حاضر  درحال  آزاد  مناطق 
برنامه هاي توسعه ملي در كشورهای جهان مطرح است و از سال ۱970 به عنوان 

اهرمي تعیین كننده براي تحقق راهبرد توسعه صادرات مطرح شده است.
بسیاري از كشورها به رغم چندين دهه استفاده از استراتژي جايگزيني واردات، 
كشورشان  توسعه  در  را  صادرات  تشويق  استراتژي  خود،  خط مشي  تغییر  با 
برگزيده اند. در دهه هاي اخیر با رشد سريع مناطق آزاد به ويژه در كشورهاي 
درحال توسعه، نقش و جايگاه مناطق آزاد عموما به عنوان يك مسئله  مهم در 
مباحث مربوط به سیاست هاي راهبردي به ويژه به مثابه  ابزاري كارآمد براي 

توسعه ملي و منطقه اي مطرح بوده است. 
اين مناطق، همچنین قلمروي مطلوب از نقطه نظر تخصیص بهینه  امكانات و منابع 
و همچنین فضاي مناسب براي آزمودن سیاست هاي موردنظر در حوزه اي محدودتر 
و باالخره كانالي تعیین كننده براي ايفاي نقش فعال تر در صحنه  مبادالت تجاري 
و صنعتي خصوصا در عرصه  منطقه اي و جهاني به شمار می روند. مناطق آزاد 

هم اكنون به عنوان پلي براي اتصال به اقتصاد جهاني و WTO مطرح هستند.

مالك ها و شاخص هاي ارزیابي موفقیت مناطق آزاد
در مقايسه  سابقه ايجاد مناطق آزاد در جهان و ايران مالحظه مي شود كه بین 
تاسیس اولین منطقه آزاد جديد جهان در بندر شانون ايرلند و ايران، بیش از 60سال 
مي گذرد و اين به اختالف نظر گفتمان رشد و توسعه میان دست اندركاران اقتصادي 
كشور بازمي گردد، همچنان  كه اهمیت ايجاد مناطق آزاد نیز به عنوان يك اهرم 

اقتصادي براي تعامل با اقتصاد جهاني در كشور از آغاز محل مناقشه بوده است. 
برخي اتفاق تشكیل مناطق آزاد را حاصل جريان غلط در دوره سوم مجلس 
شوراي اسالمي دانسته اند كه با وجود مخالفت كارشناسان خبره اقتصادي و 
كمیسیون اقتصادي مجلس، طرح تاسیس مناطق آزاد تجاري- صنعتي با اصرار 

دولت پنجم به تصويب رسید. 
نكته  ديگر زمان استفاده از ابزار مناطق آزاد در ايران است كه زماني مسئولین 
اقتصادي كشور به اهمیت آن پي برده و سعي كردند تا مناطق محروم را از 
طريق ايجاد مناطق آزاد با مقوله  رونق و توسعه همراه كنند كه مناطق آزاد 
اقتصاد بین المللي در فرآيند  اقتصاد داده بود و  جاي خود را به جهاني شدن 
با  آزاد  اين نتیجه رسید كه در عصر جهاني شدن، مناطق  توسعه اي خود به 
مفهوم اولیه ديگر كارآيي الزم را نداشته و بدون تطبیق با اصول تجارت جديد 

جهاني نمي تواند به دنبال جذب بازارهاي هدف بین المللي باشند. 
اين موضوع درست همزمان با تصويب بند ۱9 و 20 قانون برنامه اول توسعه 
آزاد در  اداره مناطق  قانون چگونگي  ابالغ  اجتماعي و فرهنگي و  اقتصادي، 
ايران بود كه نشان مي دهد كشور در استفاده به موقع از ابزار اقتصادي مناطق 
آزاد، همواره يك دوره، بلكه بیشتر عقب بوده و به لحاظ تاخیر در استفاده از 
آن، بهره برداري الزم را از اين مناطق نداشته ايم؛ آن چنان كه پس از 5سال در 
سال ۱400 اليحه پیشنهادي دولت در مورد ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
جديد، پس از كش و قوس هاي فراوان در مجلس شوراي اسالمي و شوراي 

نگهبان، عاقبت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصويب رسید. 
در سال ۱9۸9 برابر با سال ۱36۸ هجري شمسي همزمان با فروپاشي اتحاد شوروي 
كه عصر جهاني شدن اقتصاد به تدريج در حال آغاز شدن بود، عصري كه مناطق 
آزاد در آن كارايی خود را همانند گذشته از دست داده بودند و اقتصاددانان به دنبال 
اقتصاد خود  از مزاياي آن براي  با بهره برداري  تا  از اهرم WTO بوده  استفاده 
ظرفیت سازي كنند، تازه كشور ما سعي كرد از اهرم مناطق آزاد استفاده كرده و آن 

را پلي براي ارتباط و اتصال با اقتصاد جهاني تعبیر كنیم. 
اين تاخیر زماني در ايجاد مناطق آزاد در ايران در مقايسه با دنیا عالوه بر اينكه اقتصاد 
ما را در فرآيند جهاني شدن، دچار نوعي سردرگمي كرده است، باعث شده تا به 
اهرمي بسنده كنیم كه ايده  آن مربوط به حال نبوده و به عصر ماقبل جهاني شدن 
باز مي گشت، هرچند اگر اكنون نیز آن را هماهنگ با ساختار واقعي آن استفاده كنیم 
و قوانین، مقررات، آيین نامه ها و دستورالعمل هاي آن را متناسب با رسالت اولیه ايجاد 
مناطق آزاد در جهان تدوين كنیم و مانعي در راه اجراي سازوكارهاي اجرايي آن به 
وجود نیاوريم، مي توان به كارآيي آن براي كمك به تقويت اقتصاد داخلي باور داشت. 
هم چنان كه بعد از گذشت حدود 30سال از تاسیس آنها، بايد زيرساخت ها و تاسیسات 
اولیه و پیشرفته آنها را براي جذب سرمايه گذاري خارجي، توسعه صادرات و كسب 
درآمدهاي ارزي، مطابق با استانداردهاي جهاني ايجاد كرده و به اهداف آنها امیدوار بود.

آزاد  اقتصادي مناطق  فعالیت هاي  قابل توجه است كه  اين نظر  از  اين نكته 

فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  اول  برنامه  آغاز  از  دهه  سه  طي  در 
جذب  و  بین المللي  فرآيند  در  توسعه  شكل گیري  بین  همواره  سال ۱36۸  در 
سرمايه گذاري خارجي و يا مشاركت سرمايه گذاران داخلي و شكل گیري توسعه 
و گردش  كاال  مبادله  آن  كه الزمه   بازرگاني  و خدمات  تجارت  رشد  نظر  از 

سرمايه برپايه تجارت است، همچنان در نوسان مي باشد. 
با توجه به سابقه  ايجاد مناطق آزاد در ايران به نظر مي رسد قانونگذار از منظر عامل 
رشد و توسعه تجارت براي دستیابي به توسعه و رفع محرومیت منطقه اي به روند 
فعالیت هاي مناطق آزاد عملكرد اين مناطق طي 30سال در مناطق آزاد نگريسته 
است؛ چنانكه عملكرد مناطق آزاد كیش، چابهار و قشم و مناطق آزاد اروند، ارس، انزلي 
و ماكو به مثابه  مناطق آزاد پسیني اين موضوع را ثابت مي كند. اگرچه به عامل اول 
نیز توجه شده، ولي پیشرفت قابل توجهي نداشته و بیشتر در حد شعار متوقف مانده 
است. ايجاد درآمد ازطريق عوارض كاالهاي مسافري و تخفیف در سود بازرگاني براي 
ورود كاالهاي تجاري از طريق مناطق آزاد اين موضوع را به واقع ثابت كرده و ازجمله 

مواردي است كه راهبرد توسعه مناطق آزاد را با راهكارهاي كوچك توجیه مي نمايد.
از اين رو، لزوم تغییر و تبديل ساختار تجاري و اهمیت رونق تجاري كشور در تعامل 
با اقتصاد بین المللي، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از طريق افزايش تولید، تحرك 
در صادرات و رونق گردشگري به كانون فعال اقتصادي كشور حائز اهمیت بوده 
و ضرورت تعیین جايگاه اين مناطق را در ساختار جديد اقتصاد نشان مي دهد. 
هم چنان كه توجه به سابقه و تعريف جديد منطقه آزاد، مالك ها و شاخص هاي 
ارزيابي موفقیت مناطق آزاد معطوف به اهداف توسعه اي آنها در مقايسه با اهداف و 
نحوه تكوين مناطق آزاد در كشور نشان مي دهد كه نیاز به سرمايه گذاري در مناطق 
آزاد، صرفا به منزله  به دست آوردن امكانات تولیدي نبوده، بلكه هدف، اختصاص 
سهمي از بازار جهاني است، به ويژه آنكه سهم تجاري ايران در اقتصاد جهاني چیزي 
كمتر از 0.5درصد است و بايد بیش از پیش به اهمیت شناخت و گشايش بازارهاي 
هدف منطقه اي و جهاني به مثابه  عامل اصلي پیوند با اقتصاد بین المللي توجه كرد. 
به خوبي شناخته شود و سیاست هاي ملي و  بین المللي  اگر سازوكار تجارت 
منطقه اي حساب شده اي اتخاذ شود، مناطق آزاد و ويژه ايران خواهند توانست 
اقتصادي،  توسعه  برنامه هاي  در  شده  تعريف  فعالیت  زمینه هاي  براساس 
اجتماعي و فرهنگي كشور موقعیت شايسته اي را در فرآيند بازرگاني جهاني 
به دست آورند و به مناطق مهمي براي تجارت، تولید، خدمات و گردشگري 
تبديل شوند تا از اين جهت بتوان تحولي در فعالیت هاي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي به وجود آورد؛ به طوري كه مناطق با نگرش توسعه صادرات، به دست 
آوردن بازار از اهداف استراتژيك آنها باشد و تولید حرفه اي در راستاي تحقق 
اهداف اقتصادي و توسعه اي كشور ماموريت اصلي آنها باشد. از اين رهگذر 
مي توان هرچه بیشتر به شناخت و پیوند با اقتصاد بین المللي از طريق گشايش 

بازارهاي هدف منطقه اي و جهاني دست يافت .

اهداف اصلی دولت ها برای تاسیس مناطق آزاد
میزان تحقق اهداف، يكي از مهم ترين شاخص های داوري و ارزيابي اقتصادي 
عملكرد مناطق آزاد موفق، نیمه موفق و ناموفق در كشورها می باشد. هدف هاي 
تعیین شده براي مناطق آزاد يكي از اساسي ترين جنبه هايي است كه فضاي 

ارزيابي را مشخص مي كند. 
پیگیري  آزاد  مناطق  ايجاد  طريق  از  عموما  دولت ها  كه  اصلي  هدف  شش 
مي كنند و مي توان از آنها به منزله  معیارهاي ارزيابي عملكرد مناطق آزاد و 

ويژه ياد كرد، به شرح زير قابل ذكر است:
۱( ايجاد درآمد ارزي: كسب درآمد ارزي از مهم ترين هدف هايي است كه از 
تاسیس مناطق آزاد دنبال مي شود. ايجاد درآمد ارزي درواقع تحت تاثیر تولید و 
گسترش صادرات كاال و عملكرد صنعت گردشگري است كه تاثیر مثبت خود 

را بر اقتصاد كشورها نشان مي دهد.
از  خارجي  سرمايه گذاري  جذب  تكنولوژي:  انتقال  و  خارجي  سرمايه هاي   )2
عوامل مهم تحرك اقتصادي و افزايش صادرات كاال و خدمات است. جذب 
سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد با انگیزه رونق و شكوفايي محصوالت 
دنبال  فناوری  و  صنعتي  توسعه  فرآيند  گسترش  در  تسريع  هدف  با  تولیدي 
مي شود. اين موضوع در بیشتر موارد با  انتقال تكنولوژي همراه است. انتقال 
تكنولوژي فرآيندي پويا براي انتقال ظرفیت هاي فني از خارج است. دستیابي 

به اين هدف معموال با روش هاي زير انجام مي شود:
2-۱( مالكیت خارجي يا سرمايه گذاري خارجي: در اين نوع سرمايه گذاري، اشخاص 
حقوقی با مالكیت خارجي مبادرت به تاسیس شركتي در كشور میزبان يا مناطق آزاد 
مي كند. سرمايه گذاري نیز معموال به صورت مجموعه اي كامل مشتمل بر كاالهاي 
سرمايه اي، حق مالكیت معنوي، حق عالمت تجاري، نام تجاري، دانش فني مربوط 

به اختراع و انتقال تجربیات و مهارت هاي سازماني، مديريت و بازاريابي است.
2-2( سرمايه گذاري مشترك : اين نوع سرمايه گذاري در قالب همكاري هاي تجاري 
و بازرگاني میان سرمايه گذاران خارجي و شركت هاي داخلي در شكل هاي متنوع 
انجام مي شود. سرمايه گذاري مشترك از متعارف ترين و موثرترين روش های انتقال 
تكنولوژي در مناطق آزاد و ويژه است كه همواره با خود، مهارت هاي مديريتي، 

دانش سازماني و تجربیات بازاريابي را به همراه دارد.
3( ايجاد اشتغال و فرصت هاي شغلي: اشتغال و فرصت هاي شغلي در مناطق آزاد، 
يكي از هدف هاي اساسي برنامه ريزي اقتصادي بلندمدت در كشورها است كه 
همواره براي ايجاد آن و كاهش بیكاري به صورت يكي از راهكارهاي اساسي اين 
مناطق براي افزايش كیفیت اشتغال به ويژه در قالب دستمزدها، مهارت ها و شرايط 
نیروي كار پیگیري مي شود. از اين رو، مسئله  اشتغال و ايجاد فرصت هاي شغلي در 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي هدفي كلیدي براي بررسي و ارزيابي موفقیت مناطق 
آزاد به شمار مي رود. همچنین ساختار آن از نظر نوع، میزان، تركیب شاغلین، مهارت 

و ديگر موارد از نكات مهم موضوع اشتغال در ارزيابي موفقیت مناطق آزاد است  .
4( تربیت نیروي انساني، ارتقاي مهارت هاي شغلي و ثبات و كیفیت مديريتي: تربیت 
نیروي انساني متخصص از ديگر اهداف مهم ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
است كه به دنبال انتقال و جذب تكنولوژي به دست مي آيد. شاخص تربیت نیروي 
نیازمند تدابیر و سازماندهي مشخص و برنامه ريزي شده برای آموزش و تحقیقات 
در زمینه  آموزش هاي عملي و كاربردي است. ارتقاي سطح مهارت ها و كیفیت 
مديريتي ازجمله  مسائلي است كه در نتیجه  تحقق اين شاخص به دست مي آيد. 
تاسیس دانشگاه و مراكز فني و حرفه اي به ويژه براي تربیت و به بار نشستن موضوع 
ارتقاي كیفیت و ثبات مديريتي و شغلي در مناطق آزاد و ويژه بسیار حائز اهمیت 
است. به همین دلیل، فراهم  كردن شرايط مناسب براي ايجاد فرصت هاي شغلي و 

ارتقاي سطح مهارت هاي تخصصي و مديريتي بسیار مهم مي باشد.
5( ايجاد پیوندهاي صنعتي بین صنايع مناطق آزاد و ويژه با اقتصاد ملي ازجمله آثار 
قابل توجه اين مناطق از طريق فراهم آوردن انواع پیوندها و ارتباط هاي مفید با 
اقتصاد داخلي است. اين پیوندها را مي توان در دو دسته  ارتباط پسرو و ارتباط پیشرو 
تقسیم بندي كرد. اولین نوع اين پیوندها، پیوند پسرو شامل استفاده از مواد اولیه 
داخلي و همكاري با بنگاه هاي داخلي است. ارتباط پیشرو، نوع دوم از پیوند مناطق 
آزاد و ويژه با اقتصاد داخلي است كه در قالب فروش بخشي از تولیدات مناطق آزاد 
و ويژه در حوزه تولید و صادرات به بازار داخلي صورت مي گیرد. نمونه هاي اين 
پیوندها میان اقتصاد ملي و مناطق آزاد و ويژه و برعكس را مي توان در مناطق آزاد 
هامبورگ در آلمان و مناطق ايري و ماسان در كره جنوبي يافت. اغلب اين مناطق 
توانسته اند با جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي از طريق انتقال موثر دانش فني و 
تكنولوژی روز در بستر يك استراتژي مناسب و زمان بندي شده  توسعه صادرات، 
از يكسو ارتباط هاي پسرو و پیشرو مناسبي با اقتصاد داخلي برقرار سازند و از سوي 
ديگر با افزايش صادرات، درآمدهاي ارزي و ايجاد اشتغال را افزايش داده و مازاد 

حساب جاري كشور را زياد كنند. 
6( نفوذ در بازارهاي خارجي: يكي از ابزارهاي مهم براي رشد و توسعه اقتصادي 
كشورها، تولید حرفه اي و ورود به بازارهاي جهاني با بهره گیري از مزاياي نسبي، 
رقابتي و اقیانوس آبي است. اين موضوع به ويژه از مسائل مهمی است كه هدف از 
جذب سرمايه گذاري خارجي را براي به دست آوردن سهمي از بازار جهاني توجیه 
مي كند، تا جايي  كه اگر اقتصاد مناطق آزاد نتوانند حاصل بسترسازي و فعالیت هاي 

خود را با بازارهاي جهاني و منطقه اي پیوند بزنند، میرا و قابل شكست هستند. 
بايد تاكید كرد، تحقق اين اهداف در واقع موفقیت يا عدم موفقیت  پايان  در 

مناطق را در كشورها نشان مي دهد.



 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري-
صنعتي و ویژه اقتصادی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از 
ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای شناسایی بازارهای هدف 
بازارهای  نیاز  شناخت  گفت:   گلستان  پیرامون  کشورهای 
توان  از  استفاده حداکثری  و  رونق  به  قفقاز  حوزه  خارجی 

منطقه آزاد اینچه برون شتاب می بخشد.
سعید محمد در دیدار با نخبگان گلستان اظهار داشت: برای 
استفاده حداکثری از ظرفیت و توان منطقه آزاد اینچه برون باید 
نیاز و سالیق بازارهای کشورهای قفقاز به طور کارشناسانه و 
دقیق شناسایی شود و سرمایه گذاران براساس نیاز کشورهای 

هدف، به ایجاد صنایع مورد نیاز و صنایع تبدیلی بپردازند.
باید  آزاد  مناطق  اقتصادی  توسعه  با  همزمان  افزود:  وی 
حال  در  که  فرهنگی- اجتماعی  مشکل  تا  باشیم  مراقب 
آن دست  با  آزاد کشور  مناطق هشتگانه  تمامی  در  حاضر 

به گریبان هستیم، در این مناطق ایجاد نشود.
مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: در طرح جامع تفصیلی منطقه 
آزاد اینچه برون تمامی پیوندهای فرهنگی و اجتماعی منطقه 

لحاظ خواهد شد تا در این خصوص معضلی به وجود نیاید.
سعید محمد ادامه داد: برای این که بومیان از سهم مناطق 
آزاد بی نصیب نباشند، باید تعاونی های محلی شکل بگیرند 
صنایع  ایجاد  اجازه  آنها  به  نقدینگی  و  منابع  تزریق  با  و 

تبدیلی به بومیان داده شود .
آزاد  و جامع منطقه  تفصیلی  تهیه طرح   در  داد:  ادامه  وی 
اینچه برون باید به مزیت های رقابتی گلستان تکیه کنیم و 

نباید سراغ فعالیت های تقلیدی برویم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 

زراعت،  شیالت،  حوزه  در  زیادی  ظرفیت  گلستان  گفت: 
دامداری، آبزی پروری و ایجاد صنایع تبدیلی دارد و باید صنایع 

مرتبط و همسو با این ظرفیت ها در استان راه اندازی کرد  .
نخبگان  ظرفیت  از  استفاده  ضرورت  بر  محمد،  سعید 
درخصوص منطقه آزاد تجاری-صنعتی اینچه برون گلستان 

تاکید کرد و اذعان نمود: با توجه به اینکه باالترین شناخت 
از منطقه در اختیار نخبگان بومی منطقه است، باید در قالب 

یک اتاق فکر از ظرفیت همه این نخبگان استفاده شود.
تمام  با  گلستان  کرد:  تصریح  رئیس جمهور  مشاور 
است  محروم  و  کم برخوردار  استانی  موجود،  پتانسیل های 

و فقر این استان پشت چهره سرسبز آن پنهان مانده است.
آزاد  منطقه  ظرفیت  از  بتوانیم  آنکه  برای  داد:  ادامه  وی 
اینچه  برون بهره بیشتری ببریم، باید اصالحاتی در مسیر ریلی 
فعلی انجام دهیم و احداث مسیر ریلی اینچه برون- شاهرود یکی 
از راهکارهایی است که می توان با کاهش مسافت در مسیر 
ترانزیتی شمال- جنوب رونق بیشتری برای گلستان ایجاد کرد 
و سایر کشورها را برای استفاده از این مسیر ریلی ترغیب نمود.
آزاد تجاری- مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور 

 صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان به وجود برخی سیاست های 
غلط مالی در سالیان گذشته اشاره نمود و خاطرنشان کرد: 
افزایش هشت برابری نقدینگی در جامعه و خلق پول بدون 
از  بسیاری  و  شده  کشور  در  باالیی  تورم  سبب  پشتوانه، 

سرمایه گذاران را به سمت داللی سوق داده است.
که  اینچه برون  آزاد  منطقه  ایجاد  است،  گفتنی 
تشخیص  اعضای  نشست  در  سال1400  1۵اردیبهشت ماه 
سه  طول،  4۲کیلومتر  دارای  شد،  تصویب  نظام  مصلحت 

کیلومتر عرض و 1۲هزار هکتار مساحت است.
اینچه برون به عنوان تنها گمرک زمینی و ریلی گلستان در 
و  ایران  مرز  در  گنبدکاووس  برون شهرستان  داشلی  بخش 
ترکمنستان واقع شده و زیرمجموعه آن پایانه های صادراتی در 
گرگان و گنبدکاووس، گمرک امانات پستی در گرگان، گمرک 

بندرترکمن و گمرک فرودگاه بین المللی گرگان است.
از  بهره برداری  با  اخیر  سال های  در  است،  ذکر  به  الزم 
راه آهن بین المللی قزاقستان، ترکمنستان، ایران و گذر آن 
از اینچه برون، خدمات گمرک ریلی نیز به فعالیت معمول 

در مجموعه گمرکات استان اضافه شد.

ضرورت استفاده از دیپلماسی اقتصادی 
در جهت رونق منطقه آزاد اینچه برون 

مشاور رئيس جمهور در دیدار با نخبگان استان گلستان تصریح كرد:
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اخبار مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بسیاری از بخش های زیرساختی 
این  اصلی  مشکل  گفت:  است،  کامل  اینچه برون  آزاد  منطقه 
منطقه آب است که پیگیر هستیم از طریق وزارت نیرو بحث  آب 

آشامیدنی و صنعتی آن برطرف گردد.
سعید محمد در بازدید از مرز و گمرک اینچه برون، ایستگاه راه آهن 
و برخی زیرساخت های منطقه آزاد تجاری - صنعتی اینچه برون در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای آغاز عملیات اجرایی منطقه آزاد 
اینچه برون، اولین گام طرح جامع است که قرارداد مشاور منعقد شده تا 
ظرف ۶ماه طرح جامع را تهیه کند؛ البته در این مدت منتظر نمی مانیم و 
به مجرد اینکه اسناد آماده شود، راه اندازی زیرساخت ها آغاز خواهد شد.

اقتصادی  امور  افزود: طبق صحبت هایی که خدمت وزیر  وی 
الزم  اینچه برون  به  بخشیدن  رونق  برای  داشتیم،  دارایی  و 
است مسیرهای ترانزیت را فعال کنیم که اولین اولویت  بحث 
اینچه برون به شاهرود و البته بعد به طبس است که این بخش 

نیاز به همکاری وزارت راه و شهرسازی دارد.
سعید محمد ادامه داد: تقاضای ما این است که به صورت جدی 
روی این موضوع برنامه ریزی صورت گیرد و برای سال 1401 

بودجه کافی درنظر گرفته شود.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی در پایان یادآور شد: اگر این اتصال برقرار شود، شاهد 
رونق بسیار خوبی خواهیم بود و تا آن موقع سعی می کنیم براساس 
دیپلماسی منطقه و شناسایی ظرفیت های منطقه ای در ترکمنستان، 
قفقاز و روسیه فعالیت ها را ادامه دهیم؛ منتها وقتی می توانیم رونق 
جدی داشته باشیم که اتصاالت و بحث ترانزیت خصوصا کریدور 

شمال- جنوب برقرار گردد.

یادداشت

یادداشت

مدیر بندر سالیانکا آستراخان 
روسیه، افتخار ایران

آغاز دورِ تازه ای از رفاقت ها

»سیدجواد  چپ،  سمت  از  دوم  نفر  می رساند،  استحضار  به 
پوردست« جوان بسیجی و متدین اهل انزلی است که در حال 
حاضر مدیر تنها بندر ایرانی در تمام دنیا، بنام بندر سالیانکا در 

آستراخان روسیه می باشد. 
سه سال پیش این بندر در شرف ورشکستگی و تعطیلی بود و به دلیل 
عدم انجام تعهدات قانونی ، به شدت تحت فشار دولت روسیه قرار 
داشت. با ورود سیدجواد پوردست و اعمال مدیریت صحیح و متعهدانه، 
این بندر اکنون دوسال پیاپی است که به عنوان موفق ترین بندر 

آستراخان از بین 1۵بندر روسی معرفی می شود.
بنادر شمالی کشور به ویژه انزلی و کاسپین، مدیون سیدجواد هستند. 

کشتیرانی جمهوری اسالمی و کشتیرانی دریای خزر، مدیون 
سیدجواد هستند. 

جالب اینجاست که مقامات روسی به دفعات از این جوان ایرانی 
قدردانی کرده اند، اما تاکنون هیچ یک از مقامات کشتیرانی ایران و 
هیچ مقام رسمی در استان گیالن و مازندران و دولت ایران از این 

جوان شایسته تشکری ننموده اند. 
انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با افتخار 
از سوی بخش خصوصی فعال در این منطقه مراتب تشکر و 

قدردانی خود را تقدیم این جوان بسیجی و متدین می نماید. 
کشور  رسمی  مقامات  برای  و  روزافزون  موفقیت  ایشان  برای 

حق شناسی و قدرشناسی آرزومندم. 

با نام و یاد خدای مهربان
زمانی را که می گذرانم بیشتر به دوستان و سرورانی می رسم که 
کمک ام بودند و راهنمایم در مسیر دشوار فرارو تا نقطه پایانی... 

دل شان  بر  نشسته  زحمت  غبار  می توانم  نه،  و  توانستم  نه، 
را به روبم... 

باز شاید مثل همیشه یار خوبم این قلُمک به کمک ام بیاید تا با 
واژه ها، دسته گلی از تار و پود قلب ام بسازم و با تمام احساس ام 

هدیه کنم به شما که جای تان ویژه است در سپهر ذهن ام...
در تمام زمانه ای که گذشت، بیشتر برای شما بار بودم و کمتر یار؛ 
گستره لطف لطیف تان که از اصالت و نجابت و راه و رسم تان 
برآمده، اجازه می دهد پوزش به خواهم و می دانم برای گذشت از 

من به خاطر همه کوتاهی ها؛ چندان منتظرم نمی گذارید...
می خواهم هرچه سبکبارتر باشم به وقت رفتن از جزیره... 

جزیره بر سرمایه زندگی ام بسیار افزود... 
دوستانی چون برگ گل که عطرشان به جان ام تازگی  و روح  ام 

را جال می دهد... 
دوِر تازه ای از رفاقت ها به دور از هیاهوهای بی ثمر، برایم آغاز 

شده...؛ خدا کند تاب بیاورم دوری تان را...
خدا را شاکرم، در این ماه های دشوار با خردجمعی، مبانی نوین و 
اصالح رویکردها با بازگشت متعهدانه و همه جانبه به طرح جامع 

منطقه آزاد بنیان گذاشته شد ...
 ضمن درخواست کمک به مدیریت جدید؛ برای شما به همراه خانواده 
ارجمندتان و همکاران عزیز، زندگی آرام و در سایبان عزت و سالمت 

از خدای خوبم که در کنارم و همواره با من است آرزو دارم. 
شاد باشید و نیک فرجام

پیگیر رفع مشکل آب منطقه 
آزاد اینچه برون هستیم

دبير شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار كرد:

یادداشت: 
 اصغر امانی

رئيس انجمن سرمایه گذاران و 
كارآفرینان منطقه آزاد انزلی

یادداشت: 
جعفر آهنگران

مشاور رئيس جمهور در دیدار با نماینده ولی فقيه استان گلستان مطرح كرد:

ضرورت بازتعریف برنامه های سازمان های مناطق آزاد بر اساس مزیت های منطقه ای: 

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري-
انتخاب مدیران قوی و  با  اقتصادي گفت:  صنعتي و ویژه 
برطرف شدن رانت و فساد، فضای شفاف اقتصادی برای 

ورود سرمایه گذاران در مناطق آزاد ایجاد می کنیم.
سعید محمد در سفر دو روزه به استان گلستان، در دیدار با 
نماینده ولی فقیه استان اظهار کرد: پیشتر به عنوان مسئول 
قرارگاه خاتم به گلستان سفر داشتم و بخشی از فعالیت های 
آن  از  و بخشی  پایان رسیده  به  استان  در  خاتم االنبیاء)ص( 
متوقف شده است؛ اما اکنون در بخش مناطق آزاد به گلستان 

سفر کرده ایم.
وي با بیان اینکه 8منطقه آزاد فعال در کشور داریم، افزود: 

نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  جدید  منطقه  هفت 
مصوب و ابالغ شده که راه اندازی آنها در دستورکار است.

مشاور رئیس جمهور اضافه کرد: اخیرا رهبر معظم انقالب 
)مدظله( تحول در مناطق آزاد و توجه به بحث فرهنگی و 

اجتماعی را تاکید کرده اند.
از  اینکه متاسفانه بومیان مناطق آزاد  با بیان  سعید محمد 
نظر فرهنگی دچار آسیب شدند، ادامه داد: اکنون ما دنبال 
توسعه  هستیم؛  آزاد  مناطق  برای  فرهنگی  پیوست های 
مناطق آزاد باید با لحاظ پیوست های فرهنگی و اجتماعی 

باشد و شاخص های اقتصادی نباید به جامعه آسیب بزند.
وي با بیان اینکه تنها ۲درصد صادرات کشور از مناطق آزاد 
انجام می شود، گفت: تنها هفت درصد از سرمایه گذاری کشور 
و یک درصد از فعالیت تولیدی کشور در مناطق آزاد انجام 

می گردد.

طرح تحول در مناطق آزاد طراحی می شود
ویژه  و  تجاري-صنعتي  آزاد  مناطق  شورایعالي  دبیر 
از برنامه ریزی برای طرح تحول در مناطق آزاد  اقتصادي 
خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه مناطق آزاد جدید 
مصوب شده همه در مرزهای کشور حضور دارند، همکاری 

با کشورهای منطقه را نیز در دستورکار قرار دادیم و تالش 
داریم با مشوقات این مناطق مثل معافیت گمرک، معافیت 
مالیاتی و تردد بدون ویزا، موجب رونق این مناطق شویم.

سعید محمد تصریح کرد: متاسفانه حذف معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده که مصوب شده، به فعاالن این مناطق صدمه می زند.

وي با بیان اینکه آیت اهلل رئیسی هم تاکید بر اجرای ماده ۶۵ احکام 
دائمی برنامه های توسعه را در مناطق آزاد کردند، توضیح داد: 
براساس این ماده قانون، تمام امور به دست مدیران مناطق اجرا 
می شود، مگر موارد امنیتی؛ ولی در حال حاضر دستگاه های اجرایی 

درآمدهای خود را برمی دارند ولی تعهدات خود را قبول نمی کنند.
مشاور رئیس جمهور از فشار مضاعف برخی دستگاه ها بر روی 
مناطق و فعاالن اقتصادی خبرداد و گفت: این فشار باعث شده 
مدیران برای جبران هزینه ها به سمت زمین فروشی در مناطق 
آزاد بروند و حتی حقوق پرسنل از فروش زمین تامین می کند.

سعید محمد تاکید کرد: باید مدیران قوی بگذاریم تا نگرانی هایی 
که به دلیل فساد، رانت و البی ایجاد شده، برطرف شود و در 

فضای شفاف اقتصادی سرمایه گذاران بتوانند ورود کنند.

اینچه برون، كریدور اقتصادی شمال- جنوب
وی با بیان اینکه برای شروع کار اینچه برون به گلستان آمده ایم، 

تصریح کرد: گلستان ظرفیت باالی دیپلماسی اقتصادی دارد و 
با توجه به اینکه از کریدور شمال- جنوب در حال حذف بودیم، 

می تواند محل صادرات محصوالت کشاورزی شود.
ویژه  و  تجاري -صنعتي  آزاد  مناطق  شورایعالي  دبیر 
مردم  معیشت  می تواند  منطقه  این  کرد:  اضافه  اقتصادي 
را  اقتصادی  حرکت های  باید  ولی  دهد،  ارتقاء  را  گلستان 

بهبود داد.
سعید محمد از انتخاب مشاور برای تهیه طرح جامع منطقه 
آزاد اینچه برون خبر داد و گفت: در این طرح نیازمندی های 
مردم، ظرفیت ها و بازارهای منطقه شناسایی و براساس آن 

جانمایی صنایع در منطقه انجام شود.
وي همچنین از انتخاب منطقه آزاد انزلی به عنوان معین منطقه 
آزاد اینچه برون خبرداد و بیان کرد: منطقه آزاد اینچه برون تا زمان 
شکل گیری و توسعه از طریق منابع مالی انزلی حمایت می شود.

به  باید  گلستان  راه آهن  نمود:  تاکید  رئیس جمهور  مشاور 
شاهرود متصل شود تا مزیت اقتصادی داشته باشد و این 

کریدور ترانزیتی رونق بگیرد.
به گفته دبیر شورایعالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ویژه 
اقتصادي ، حدود ۲هزار و 400واحد تولیدی در مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی کشور شکل گرفته است.

شیوع ویروس کرونا در کنار آثار و تبعات آن بر سالمت انسان ها، 
بر اقتصاد کشورها نیز تاثیرات زیادی بر جای گذاشته است؛ به 
 گونه ای که تبعات اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس، تقریبا 

تمامی کشورهای جهان را درگیر خود نموده است. 
پیش بینی های متعددی از وضعیت اقتصادی کشور در دوره  
پساکرونا وجود دارد که بیشتر آنها بر کاهش رشد اقتصادی، 
فقر در جوامع متمرکز هستند. در کنار  بیکاری و  افزایش 
اقتصاد  پساکرونا  اقتصاد  می رسد  به  نظر  شده،  یاد  تبعات 
مولفه های  بین  معناداری  اختالف  که  بود  خواهد  متفاوتی 

اقتصاد پس از کرونا و قبل از کرونا وجود خواهد داشت. 
انقالب  و  صنعتی  انقالب  از  بعد  اقتصاد  شدن  دیجیتالی 
آن  نتیجه   در  و  دهه 1990  از  اینترنت  رشد  اطالعاتی، 
بزرگی  تحول  تا  شد  موجب  اطالعات  و  ارتباطات  توسعه  
در فناوری ها در آینده  نزدیک قابل تصور باشد. به  گونه ای 
در  کلیدی  واژه ای  عنوان  به   دیجیتال  انقالب  امروزه  که 
بر  انقالب،  این  قرار گرفته و  تاکید  تحوالت جهانی مورد 

زندگی و جوامع، تاثیر بسزایی داشته است. 
رشد روزافزون تکنولوژی های ارتباطات و اطالعات موجب شده 
تا اقتصاد کشورها نیز متحول گشته و بیش از گذشته در راستای 
بسیار  فرصت  پساکرونا  دوره   کنند.  حرکت  شدن  دیجیتالی 
مغتنمی برای رشد باالی اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است. 
ازجمله فناوری های این حوزه می توان به فناوری های بالکچین، 
پرینت سه بعدی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، رباتیک و هوش 
مصنوعی اشاره کرد. هرچند به کارگیری این فناوری ها در اقتصاد 
گرفته  قرار  توجه  مورد  کشورها  از  برخی  سوی  از  دیجیتال 
است؛ اما دوره  پساکرونا، اقتصاد کشورها را به سمت اقتصاد 
دانش بنیان و دیجیتال ملزم می کند. از این رو، کشورهایی که 
سرمایه گذاری های کالن در توسعه و به کارگیری فناوری های 
اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال داشته اند، مسیرهای هموارتری را 

در رشد و توسعه  اقتصادی خود تجربه خواهند کرد. 
لذا، ایجاد بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری الزم در مناطق آزاد 
کشور به  منظور نیل به اهداف اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال درحال 
حاضر بیش از گذشته ضروری و حائز اهمیت است و پیشنهاد 
می شود با اختصاص بودجه  معین و تشکیل کارگروه متخصص و 
بهره گیری از متخصصان، کارشناسان و مشاوران مجرب داخلی و 
بین المللی هرچه سریع تر تمهیدات و اقدامات عملی و اجرایی الزم 
مبتنی  بر برنامه ریزی هدفمند به  منظور دستیابی به اهداف اقتصاد 

دانش بنیان و دیجیتال در سازمان های مناطق آزاد فراهم گردد.
براساس مطالعات انجام شده توسط دانشکده  کارآفرینی دانشگاه 
تهران، پنج استراتژی مهم به  منظور تاب آوری کسب  و کار در شرایط 
بحران و همچنین در جهت ایجاد درآمدهای جدید برای سازمان های 

مناطق آزاد به شرح ذیل در نظر گرفته شده است که شامل:
1( سرمایه  انسانی

۲( بازاریابی و فروش

3( زنجیره  تامین
4( مدیریت مالی

۵( تفکر استراتژیک و کارآفرینانه 

سرمایه  انسانی، اقدامات پيشگيرانه و حمایتی
سرمایه  انسانی بازوی سازمان و شرکت ها برای دستیابی به 
اهداف خود می باشند. نیروی انسانی منبع شایستگی های فنی 
و ارتباطی و غیره است. یکی از مهم ترین وظایف مدیران در 
مواجهه با بحران  کرونا آن است که محیط کار ایمن و سالمت 
کماکان  کارکنان  که  نمایند  اقدام  به  گونه ای  و  کنند  ایجاد 

احساس کنند که سازمان برای آنها ارزش قائل است. 
حمایت از کارکنان در این شرایط بر تعهد بلندمدت کارکنان 
تاثیر مثبت دارد. تشویق کارکنان به اقدامات ابتکاری و مشارکت 
فعاالنه  آنها برای کاهش پیامدهای بحران ضروری است. از 
دست دادن نیروهای با استعداد در زمان فعلی، در دوران پساکرونا 
به سادگی قابل جبران نخواهد بود. همچنین ممکن است برند 

کارفرمایی شرکت ها را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

اقدامات ابتکاری در حوزه  بازاریابی و فروش
بازاریابی فرآیند برنامه ریزی و اجرای فعالیت های قیمت گذاری، 
تبلیغات و فروش کاالها و خدمات است. با شروع بحران کرونا 
جامعه از نظر روانی و اقتصادی آسیب دیده است. مشتریان برای 
انطباق خود با بحران، عادات و رفتار خرید خود را تغییر داده اند. 
و  بازار  تغییرات  با  تطابق  برای  دوران  این  در  لذا شرکت ها 
انطباق با رفتارهای جدید مصرف کنندگان باید اقدامات مناسبی 
اتخاذ نمایند. نکته  مهمی که باید مدنظر داشت، آن است که 
استراتژی های بازاریابی با مزیت های رقابتی در ارتباط مستقیم 
است و می تواند به افزایش نقدینگی در شرایط فعلی کمک 
مستقیم کند. لذا شرکت ها باید هوشمندانه اقدامات ابتکاری 
در عناصر اصلی آمیخته  بازاریابی )مکان، محصول، قیمت و 

ترویج( را به کار گیرند.
راهکارهای زیر برای ارتقای توانمندی بازاریابی شرکت ها 

در مدیریت بحران ارائه می شود:
  بهره مندی از سایر روش های جایگزین فروش مانند 

فروش آنالین
بر  مبتنی   سریع  نوآوری  با  محصوالت  سبد  توسعه     

نیازهای مشتریان
  اجتناب از سوء استفاده از بحران برای کسب سودهای 

کوتاه مدت درراستای اعتمادسازی بازاریابی اجتماعی
  برقراری ارتباط مداوم با مشتریان از طریق کانال های 

مختلف )تلفن، پیامک، ایمیل و شبکه های اجتماعی(
  تقویت شبکه  توزیع محصوالت

و  محلی  رقبای  بازاریابی  اقدامات  دائمی  رصد    
منطقه ای و بهترین های صنعت و حوزه های مرتبط

  بهینه کاوی از بهترین تجربیات و اقدامات بین المللی
  اقدامات ابتکاری درخصوص مقابله با افت تقاضا

  توجه به انتظارات مشتریان در بخش های مختلف بازار
  توجه به اولویت گذاری مشتریان و محصوالت

اقدامات ابتکاری در زنجيره  تامين مواد
تولیدکنندگان،  تامین کنندگان،  تامین شامل شبکه   زنجیره   
به  توزیع کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است که 
مدیریت  می کنند.  نقل کمک  و حمل  و  اولیه  مواد  تامین 
و  اجرا  برنامه ریزی،  فرآیند  از  است  عبارت  تامین  زنجیره  
و  جابه جایی ها  و  تامین  زنجیره   با  مرتبط  عملیات  کنترل 
موجودی انبار با هدف حداقل سازی هزینه ها و حداکثرسازی 

کارایی و سود. 
به دلیل افت تولید در کشورهای مختلف، محدودیت سفرهای 
بین المللی و بین شهری مشکالت زیادی را در زنجیره  تامین 
کسب  و کارها به وجود آورده است؛ لذا باید با اقداماتی ابتکاری 

این مشکالت تامین مواد اولیه را کاهش داد.

مدیریت مالی
به   شرکت ها  مصارف  و  منابع  مدیریت  به  مالی  مدیریت 
اثربخش اطالق می شود. نظام مالی شامل  صورت کارا و 
برنامه ریزی مالی، پایش، کنترل تعهدات مالی مشتریان و 
تامین کنندگان،  به  مالی  تعهدات  و  دریافتنی  حساب های 
کنترل بودجه  عملیاتی و صورت درآمد- هزینه می شود. در 
بقاء  دوره  بحران کرونا مدیریت هوشمندانه  مالی می تواند 
باعث  بحران کرونا  نماید.  را تضمین  و سازمان  شرکت ها 
کارها  کسب  و  فروش  کاهش  نتیجه  در  و  تقاضا  کاهش 
را که  نقدینگی  در چنین شرایطی، جریان  لذا  است.  شده 
حیات کسب  و کارها به آن وابسته است با مشکل مواجه 
کرده است و تمرکز بر مدیریت منابع مالی و انضباط مالی 

را ضروری نموده است.
منابع  بهینه سازی  و  هوشمندسازی  برای  زیر  راهکارهای 

مالی ارائه می شود:
  مدیریت جریان نقدینگی و حصول اطمینان از انضباط 

مالی
رویکرد  اتخاذ  و  غیرضروری  هزینه های  کاهش   

سخت گیرانه در هزینه کرد
تهیه   راهبردی  پروژه   نمودن  اجرایی  امر  در  تسریع    
و  مدیریت  به  منظور  سازمان  دائمی  استراتژی  نقشه  
مولدسازی اموال و دارایی های سازمان و شرکت های تابعه 

به  منظور افزایش درآمد پایدار و ثروت عمومی سازمان ها
تعهدات  و  بدهی  تسویه   زمان بندی  جدول  تهیه     

سازمان ها و شرکت های تابعه
وام و  دریافت  مالی،  منابع  تامین  بررسی گزینه های    

اعتبارات
در شرایط  غیرمالی سازمان  و  مالی  تعهدات  بررسی    

فورس ماژور
  متوقف ساختن پروژه های بلندمدت و کمتر ضروری

سازمان ها  توسعه ای  برنامه های  اجرای  اولویت بندی    
و شرکت های تابعه

تسهیالت  و  جمعی  مالی  تامین  راهکارهای  بررسی    
اعتباری سریع

بدهی ها  بازپرداخت  در  تاخیری  رویکرد  به کارگیری    
حفظ  هدف  با  امکان  صورت  در  پرداختنی  حساب های  و 

نقدینگی
مطالبات،  دریافت  تعجیلی  رویکرد  به کارگیری   
حساب های دریافتنی و بدهی ها در صورت امکان با هدف 

افزایش نقدینگی

تفکر استراتژیک و كارآفرینانه
تفکر استراتژیک فرآیندی است که به  واسطه  آن، مدیران 
با نگریستن در سطح کالن و کل نگری، دیدگاه متفاوتی از 
سازمان، شرکت و محیط یافته و روندهای آینده  ماموریت 
را می توان  استراتژیک  تفکر  را مشخص می کنند.  خویش 
فرآیند تحلیل و ارزیابی محیط کسب  و کار، خلق چشم انداز 
اهداف  به  برای دستیابی  ابتکاری  اقدامات  توسعه   و  آینده 
کالن سازمان ها و شرکت های تابعه تلقی نمود. این تفکر 
عالوه  بر تحلیل های کمی و عددی بر نگرش کارآفرینانه، 
که  پساکرونا  دوره   در  دارد.  تاکید  غیرخطی  و  خالقانه 
ذی نفعان  و  کارکنان  مشتری،  انتظارات  تغییر  آن  ویژگی 
است؛ تفکر استراتژیک به  عنوان هسته  مرکزی خلق مزیت 
رقابتی تلقی می شود تا بتوان با تغییرات همسو شد و پاسخ 

مناسبی ارائه داد.
راهکارهای زیر برای تقویت تفکر استراتژیک و کارآفرینانه  

مدیران ارشد سازمان ها و شرکت های تابعه ارائه می شود:
و  کار  و تحلیل محیط کسب  و  تغییرات  دائمی   رصد 

اقتصاد کالن و سیاست های دولت مرکزی
آن  تبع  به  و  ترسیم چشم اندازهای جدید سازمان ها    

شرکت های تابعه
با  متناسب  و  مزیت ها  بر اساس  برنامه ها  بازتدوین    

شرایط
متناسب شرایط  رهبری  به کارگیری سبک  و  توسعه    

بحران، سبک اقتدارگرایانه و یا مشارکتی
  تالش برای ارائه  ارزش پیشنهادی مدل کسب  و کار 

متناسب با انتظارات فعلی و آتی مشتریان و مخاطبان
  توجه به روندهای پیش روی کسب  و کارها در دوره  

پساکرونا
  به کارگیری رویکردها و روش های جدید کارآفرینانه

  توجه به مسئولیت اجتماعی سازمانی و شرکتی

ایجاد فضای شفاف اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران در مناطق آزادایجاد فضای شفاف اقتصادی برای حضور سرمایه گذاران در مناطق آزاد

خلق بسترهای الزم به  منظور نیل به اهداف اقتصاد دانش بنیان در مناطق آزادخلق بسترهای الزم به  منظور نیل به اهداف اقتصاد دانش بنیان در مناطق آزاد
گزارش:

 علی حق وردی
 كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی



اخبار منطقه آزاد قشم

توانمندسازی جامعه محلی 
از ضروریات تحقق توسعه 

متوازن در قشم

امنیت و اقتدار خلیج فارس 
مرهون حضور سپاه 

پاسداران است

خانواده های معظم شهداء 
چشم و چراغ انقالب و نظام 

اسالمی هستند

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

در دیدار سرپرست سازمان منطقه آزاد 
قشم با فرمانده ناوتیپ رزمی ۱۱۲ ذوالفقار 

نیروی دریایی سپاه قشم عنوان شد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم 
در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان هرمزگان تاکید کرد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

ارتقاء کیفیت خدمات سفر در جزیره قشم با 
همگرایی سازمان و ارگان های شهرستان

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در آیین افتتاح مسابقات قهرمانی ووشو کشور و انتخابی تیم ملی در قشم عنوان نمود:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر قشم تاکید کرد:

در بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم از غربی ترین روستای جزیره قشم صورت گرفت:

رویکرد  با  را  ورزش  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
فرهنگی و بین المللی یکی از اولویت های مهم دولت مردمی 

دکتر رئیسی و سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد.
افتتاح مسابقات قهرمانی ووشو  آیین  افشار فتح الهی در 
آزاد  انتخابی تیم ملی در سالن ورزشی دانشگاه  کشور و 
همگانی  ورزش های  ترویج  افزود:  قشم  واحد  اسالمی 

فراهم  با  بین المللی  و  ملی  میزبانی شایسته مسابقات  و 
آوردن امکانات ورزشی مطابق با استاندارد های بین المللی 

در دستورکار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه سازمان منطقه آزاد قشم با تمام امکانات 
از برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی در جزیره 
قشم حمایت می کند، تصریح کرد: گرچه امکانات فعلی ما 
از نظر زیرساخت ها و اماکن ورزشی منطبق با استانداردهای 
بین المللی نیست، اما برنامه ریزی می کنیم که در دو بخش 
ایجاد کمپ ها و سالن های ورزشی در این راستا در جزیره 

قشم گام های بزرگی برداریم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم از مسابقات جام جهانی 
فوتبال 2022 قطر به عنوان یک فرصت نام برد و خاطرنشان 
کرد: با توجه به نزدیکی قطر به جزیره قشم، ما با فدراسیون 
فوتبال جمهوری اسالمی ایران تفاهم نامه ای امضاء کردیم تا 
در مدت برگزاری این مسابقات، از گردشگرانی که از سراسر 
دنیا برای تماشای این مسابقات به قطر سفر می کنند، در 

جزیره قشم هم میزبانی نماییم.
براساس این گزارش، حجت االاسالم غالمرضا حاجبی امام 
جمعه شهرستان قشم نیز در این آیین، ورزش را در جامعه 
اسالمی دارای ابعاد قهرمانی، پهلوانی و تربیتی دانست و گفت: 
افتخارآفرینی جوانان عزیزمان در میادین بین المللی ورزشی نیز 

هم مسئوالن و هم مردم ایران را خوشحال می کند.
برای  قشم  جزیره  بزرگ  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 
بین المللی  و  ملی  سطوح  در  ورزشی  قهرمانان  تربیت 
افزود: این جزیره جای پهلوانان بزرگی هم بود که پشت 
به  فارس  همیشه  خلیج  آب های  در  را  اسالم  دشمنان 

لرزه درآوردند.
براساس این گزارش، امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو 
کشور هم در این آیین شعارهای »ووشو برای زندگی«، 
را  سالمتی«  برای  »ووشو  و  قهرمانی«  برای  »ووشو 
شعارهای محوری این فدراسیون اعالم کرد و گفت: از 
گسترش  با  سالمتی«  برای  »ووشو  شعار  شعارها،  این 

نیازمند تحرک جسمانی  جامعه  در  ورزش های همگانی 
عملیاتی شد و در قشم نیز این رشته ورزشی به میراث 

فرهنگی مردم این جزیره در خلیج فارس تبدیل گردید.
ایران  سراسر  در  ووشو  رشته  اینکه  به  اشاره  با  وی 
محقق  نیز  همه«  برای  »ووشو  شعار  و  یافته  گسترش 
شده است؛ از برگزاری مسابقات قهرمانی ووشو در جزیره 
برای  ووشو  شعار  تحقق  برای  تالشی  عنوان  به  قشم 

قهرمانی نام برد.
گفتنی است، در آیین افتتاح این مسابقات که با شرکت 
افزون بر 600ورزشکار از 32استان و سه منطقه آزاد قشم، 
کیش و اروند از ششم تا 13آذرماه جاری در قشم برگزار 
استان  ووشو  هیات  رئیس  بهرمن  علیرضا  از  می شود، 
هرمزگان، مهدی نصیری رئیس هیات ووشو منطقه آزاد 
قشم و جلیل حق گویان مدیر ورزش و جوانان سازمان 
منطقه آزاد قشم به دلیل تالش های آنها برای برگزاری 

شایسته این مسابقات، با اهداء لوح تقدیر به عمل آمد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با شهردار و 
اعضای شورای اسالمی شهر قشم، بر ضرورت همکاری 
و هماهنگی کلیه دستگاه ها، نهادها و سازمان های مستقر 
خدمات  ارائه  تسریع  و  پیشبرد  جهت  در  قشم  شهر  در 

بهینه به شهروندان این شهر تاکید کرد.
ارائه خدمات بهینه توسط  افشار فتح الهی در این دیدار، 
اجتماعی  سرمایه  ارتقاء  موجب  را  اجرایی  دستگاه های 
عنوان  به  ما  اقدام  هر  افزود:  و  دانست  اسالمی  نظام 
موجب  اگر  اسالمی،  جمهوری  حاکمیت  از  بخشی 

رضایت مندی شهروندان شود، به مقبولیت نظام و دولت 
بیش از گذشته اضافه خواهد کرد.

وی بر هم افزایی سازمان منطقه آزاد قشم و شهرداری قشم و 
اجرای اقدامات مشترک برای تقویت زیرساخت های شهری، 
ارتقاء کیفیت فضا و سیمای شهر و افزایش و تسریع انواع 

خدمات شهری نیز تاکید ویژه نمود.
نقش  به  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
موثر هیات رئیسه و اعضای شورای اسالمی شهر قشم 
اقدامات  با  شهروندان  مشارکت  و  همدلی  ایجاد  در 

بر  و  اشاره  قشم  شهرداری  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
آمادگی سازمان متبوع خود جهت تعامل هرچه بیشتر با 

شورا و شهرداری قشم تصریح کرد.
گفتنی است، در این دیدار حبیب بازماندگان قشمی رئیس 
شورای اسالمی، میرداد میردادی شهردار و تنی چند از اعضای 
شورای اسالمی شهر قشم نیز طی سخنانی، با تشکر از رویکرد 
همراهی و همکاری سازمان منطقه آزاد قشم با سایر نهادها و 
دستگاه های حاکمیتی و عمومی قشم، بر آمادگی خود جهت 

همکاری هرچه بیشتر با این سازمان تاکید کردند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با حضور در روستای 
بندر  یک  از  قشم،  جزیره  روستای  غربی ترین  باسعیدو، 
و  عمومی  اماکن  و  معابر  تاریخی،  مکان  یک  صیادی، 
یک سردخانه ماهی و میگو در این روستا بازدید و ضمن 
صیادان،  اسالمی،  شورای  اعضای  دهیار،  با  گفت وگو 
دستورات  روستا،  این  ساکن  اقشار  سایر  و  بهره برداران 
موانع  و  اجتماعی  مشکالت  برخی  رفع  جهت  ویژه ای 

فعالیت های کسب و کار آنها صادر نمود.

و  معاونین  از  جمعی  که  بازدیدها  این  در  فتح الهی  افشار 
مدیران سازمان منطقه آزاد قشم وی را همراهی می کردند؛ 
دستور  زمانی،  ضرب العجل  تعیین  با  مورد  دو  در  حداقل 
استقرار یک دستگاه ماشین آتش نشانی در محل اسکله و 
اتصال آب شیرین کن به شبکه لوله کشی آب روستا را به 

مسئوالن ذیربط در سازمان متبوع خود صادر کرد.
اعزام  برای  ضرب العجل  تعیین  گزارش،  این  براساس 
اکیپ ویژه از سوی شرکت آب، برق و تاسیسات سازمان 
آب   اتصال  باسعیدو جهت  روستای  به  آزاد قشم  منطقه 
شیرین کن به شبکه لوله کشی آب این روستا و همچنین 
صدور  دستور افزایش ساعت پذیرش ماشین حمل آبزیان 
از  12شب  به  فعلی  6عصر  ساعت  از  الفت  اسکله  از 
سوی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، به شدت مورد 

استقبال مردم روستای باسعیدو قرار گرفت.
بازدید سرپرست سازمان  اولین  باسعیدو محل  بندر صیادی 
منطقه آزاد قشم بود که طی آن تاسیسات بندری و روند توسعه 
این بندر از نزدیک بررسی و دستورات الزم برای رفع موانع و 

مشکالت آنها ازجمله الیروبی اسکله این بندر صادر شد  .
تاریخی  قبرستان  فتح الهی،  افشار  بعدی  بازدید  محل 
بازدید  این  در  که  بود  باسعیدو  روستای  در  انگلیسی ها 
دستور ویژه ای جهت ترمیم و احیای این مکان تاریخی 
جهت بهره برداری بهتر از ظرفیت گردشگری آن از سوی 

وی صادر گردید.
بنا بر این گزارش،  سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید 
از معابر و اماکن عمومی روستای باسعیدو جزیره قشم، بر 
تسریع احداث برخی پروژه های نیمه تمام ازجمله پارک ساحلی 

این روستا و تکمیل آسفالت و روشنایی معابر آن تاکید کرد.
باسعیدو،  ساحلی  پارک  از  بازدید  هنگام  در  فتح الهی 
خطاب به مدیران ذیربط سازمان تاکید کرد: پیمانکاران 
آینده  پروژه های  در  همکاری  از  باید  کم کار  یا  ضعیف 

سازمان کنار گذاشته شوند.
 سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از بخش های 
مختلف سردخانه ماهی و میگو مروارید شکیل در روستای 
باسعیدو قشم بازدید و ضمن گفت وگو با دست اندرکاران این 

سردخانه، بر همراهی همه جانبه سازمان متبوع خود با توسعه 
فعالیت های آبزی پروری در غرب جزیره تاکید کرد و تکمیل 
زنجیره های تامین و تولید در فعالیت های شیالتی جزیره را 

یک ضرورت انکارناپذیر دانست.
 گفتنی است، بازدید از پروژه احداث استخرهای پرورش 
سوخت رسانی  شرکت  و  قشم  کانی  روستای  میگو 
آخر  ایستگاه  دو  قشم،  ستاره  کشتیرانی  خدمات  و 
بازدیدهای افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد 
قشم بود که طی این بازدیدها، وی دستور ویژه ای جهت 
فرهنگی سازمان  میراث  مدیران  میان  برگزاری نشست 
احداث  پروژه  مشکالت  رفع  جهت  سرمایه گذاران  و 
استخرهای پرورش میگو روستای کانی قشم صادر و در 
بازدید از شرکت سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره 
10مخزن  ازجمله  فراوان  امکانات  دارای  که  هم  قشم 
و  کلی۵2هزار  ظرفیت  با  سوخت  ذخیره  ثابت  سقف 
600مترمکعب است، بر تسریع در استفاده بهینه از این 

سرمایه عظیم ملی تاکید کرد.

کوتاه سازی، شفاف سازی و مکانیزه کردن فرآیندها، محور اصلی خدمات منطقه آزاد قشمکوتاه سازی، شفاف سازی و مکانیزه کردن فرآیندها، محور اصلی خدمات منطقه آزاد قشم

رویکرد فرهنگی و بین المللی ورزش، از اولویت های سازمان منطقه آزاد قشمرویکرد فرهنگی و بین المللی ورزش، از اولویت های سازمان منطقه آزاد قشم

وجوب همکاری همگانی جهت تسریع در ارائه خدمات بهینه به شهروندان قشموجوب همکاری همگانی جهت تسریع در ارائه خدمات بهینه به شهروندان قشم

تعیین ضرب العجل جهت رفع مشکالت روستای باسعیدو جزیره قشمتعیین ضرب العجل جهت رفع مشکالت روستای باسعیدو جزیره قشم

با حضور سردار اباذر ساالری فرمانده سپاه امام سجاد )ع( هرمزگان، 
دکتر افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم و حجت 
االسالم والمسلمین غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان قشم، 
سرهنگ حجت امیری کیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم 
و جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد و شهرستان قشم، 4واحد 

منزل مددجویی در جزیره هنگام افتتاح شد.
در حاشیه این مراسم، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در 
دیدار با ساکنان جزیره هنگام اظهار کرد: باید از فعالیت هایی 
که موجب اشتغال زایی در جامعه محلی می شود حمایت کرد 

و موانع آنها را برطرف نمود.
جامعه  اقتصاد  توانمندسازی  کرد:  تصریح  فتح الهی  افشار 
محلی یکی از ضروریات رسیدن به توسعه متوازن و پایدار 
است و این موضوع یکی از اولویت های سازمان منطقه آزاد 
قشم جهت بهبود کیفیت زندگی ساکنان این منطقه می باشد.

گفتنی است، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم دستوراتی را 
جهت تعیین و اولویت بندی مسائل و مشکالت ساکنان جزیره 
هنگام با هدف ساماندهی و رفع آنها در آینده نزدیک صادر نمود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، امنیت و اقتدار حاکم در 
خلیج فارس را مرهون حضور سپاه پاسداران دانست.

ناوتیپ  فرمانده  با  صمیمانه  نشست  در  فتح الهی  افشار 
بیان  قشم  )ندسا(  سپاه  دریایی  نیروی  ذوالفقار  رزمی 112 
داشت: تامین امنیت این منطقه استراتژیک توسط نیروهای 

غیرتمند سپاه پاسداران، افتخاری برای کشور است.
وی با تاکید بر توان اقتصادی منطقه آزاد قشم افزود: این 
منطقه دارای ظرفیت های بسیاری به ویژه در حوزه ساخت 
و صادرات تولیدات ملی است که می تواند نقش بسزایی در 

گردش اقتصاد و ارزآوری کشور ایفا کند.
فتح الهی، قدرت جنگاوری و دلیل تفاوت نیروهای نظامی ایران 
با نیروهای نظامی سایر کشورها را در ایمان و تعهد آنان دانست 
و ادامه داد: نیروهای نظامی ما برای حفظ استقالل، امنیت و 
تمامیت ارضی ایران، همیشه با اقتدار کامل در صحنه بوده است.

قدرت  به  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
نظامی سپاه اشاره کرد و اظهار داشت: دشمن در حوزه جنگ 
نظامی نمی تواند با ما مقابله کند و به همین دلیل به جنگ 
فرهنگی و اقتصادی روی آورده که الزم است در این راستا 

برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم.
گفتنی است، افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد 
قشم با ناوساالر دوم پاسدار اسکندر میرشکاری نسب، فرمانده 
ناوتیپ رزمی 112 ذوالفقار نیروی دریایی سپاه )ندسا( قشم، 
به همراه جمعی از فرماندهان سپاه شهرستان قشم و مدیران 

سازمان منطقه آزاد قشم دیدار و گفت و گو کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با مدیرکل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان، خانواده های معظم 
شهداء را چشم و چراغ انقالب و نظام اسالمی دانست و بر 

حمایت همه جانبه این سازمان از این خانواده ها تاکید کرد.
افشار فتح الهی در این دیدار که جمعی از مدیران این بنیاد و مشاور 
امور خانواده شهدا و ایثارگران مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
حضور داشتند، تکریم این خانواده ها را به عنوان یادگاران عرصه 
ایثار و شهادت، وظیفه تک تک کارگزاران نظام اسالمی خواند و 
خواستار تعامل و همکاری نزدیک سازمان با بنیاد شهید استان و 

نمایندگی این بنیاد در جزیره قشم شد.
براساس این گزارش، عطا ناوکی مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران استان هرمزگان نیز در این دیدار با ابالغ پیام شادباش 
همه خانواده شهداء استان هرمزگان و شهرستان قشم به دلیل 
حضور یک عضو خانواده معظم شهداء در راس سازمان منطقه 
آزاد قشم، از رویکرد حمایتی و تعاملی این سازمان با نهادهای 
انقالبی استان و شهرستان تقدیر و بر آمادگی این بنیاد جهت 
هرگونه همکاری و مشارکت با سازمان در ارائه خدمات بهینه به 

خانواده معظم شهداء تاکید نمود.
گفتنی است، در این دیدار غالمرضا باقرزاده معاون تعاون و 
امور اجتماعی و قاسم صادقی رئیس اداره اشتغال بنیاد شهید 
و امور ایثارگران هرمزگان، نرگس بحرینی رئیس اداره بنیاد 
شهید و امور ایثارگران شهرستان قشم و فرزاد میراب زاده 
اردکانی مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در امور 

خانواده شهدا و ایثارگران نیز حضور داشتند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم بر لزوم کوتاه سازی، 
و  مردم  به  خدمات  فرآیند  کردن  سیستمی  و  شفافیت 
سرمایه گذاران، به عنوان محورهای اصلی سیاستگذاری 

این منطقه آزاد تاکید کرد.
افشار فتح الهی در جلسه شورای معاونان سازمان منطقه آزاد 
قشم ، خدمتگزاری به مردم را باالترین افتخار خواند و بیان 
داشت: درخواست های مردمی باید با بیشترین تعامل و در 

اولویت کاری مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.
دستگاه های  سایر  با  همگامی  و  همراهی  بر  وی 
مردم  مشکالت  و  معضالت  حل  منظور  به  شهرستان 

در  چابک سازی  منظور  به  افزود:  و  کرد  ویژه  تاکید 
نیاز  سرمایه گذاران،  و  مردم  خواسته های  به  پاسخگویی 
است تمام فعالیت های سازمان سیستمی و مکانیزه شود.

به گفته فتح الهی؛ هیچ منطقه آزادی به اندازه قشم، ظرفیت 
تبدیل شدن به پایگاهی برای تولید محصوالت ایرانی و 

صادرات این محصوالت به خارج از کشور را ندارد.
وی با اشاره به تاکیدات ریاست محترم جمهوری برای 
به  توجه  با  داشت:  عنوان  داخلی،  کاالهای  صادرات 
تولید  بر  گذشته  از  بیش  باید  جزیره،  این  ظرفیت های 
این  صادرات  و  قشم  آزاد  منطقه  برند  با  کاالهایی 

محصوالت تمرکز کرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در پایان از نیروی انسانی 
به عنوان باارزش ترین سرمایه برای سازمان یاد کرد و ادامه 
نیروهای  از  استفاده  و  انسانی  تقویت ساختار سرمایه  داد: 
بومی متخصص و متعهد یکی از مهم ترین اولویت ها برای 

به کارگیری افراد در سازمان منطقه آزاد قشم است.
گفتنی است، جلسه شورای معاونان با حضور افشار فتح 
الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم به همراه جمعی 
ساختمان  در  سازمان  این  مستقل  مدیران  و  معاونان  از 

مرکزی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار گردید.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم بر لزوم همگرایی مدیریت های 
سازمان و ارگان های شهرستان، به منظور آماده سازی جزیره قشم 

برای ارائه خدمات بهتر به گردشگران تاکید کرد.
افشار فتح الهی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر این منطقه 
که با حضور جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد 
قشم و تنی چند از مسئوالن شهرستان برگزار شد؛ ضمن تاکید 
بر لزوم ارتقا کیفیت خدمات به ساکنان و گردشگران جزیره، 
اظهار داشت: برای کمک به بهبود خدمات دهی نیاز است در 
انتخاب اعضای کمیته خدمات سفر بازبینی صورت گرفته و از 

ظرفیت مسئوالن شهرستانی نیز در این بخش استفاده گردد.
وی در ادامه به هزینه های باالی زندگی مردم و درآمد 
حال  در  گفت:  و  کرد  اشاره  قشم  آزاد  منطقه  در  پایین 
از  بهره مندی  برای  میانبر  و  کاربردی  راهکار  حاضر 
صنعت  توسعه  آزاد،  منطقه  یک  در  زندگی  مزایای 

گردشگری و برنامه ریزی صحیح در این راستا می باشد.
فتح الهی، برنامه های بلندمدت در حوزه صنایع جهت ارتقا 
اقتصاد جامعه محلی را نیز الزم دانست و افزود: اکنون به 
دلیل گذر از دوران دو ساله قرنطینه و شرایط آب و هوایی 
منحصربه فرد  جاذبه های  کنار  در  قشم  جزیره  مطلوب 
مواجه  گردشگران  از  گسترده ای  موج  با  آن،  طبیعی  و 
و  اشتغال زایی  جهت  فرصتی  چشم  به  باید  که  هستیم 

کسب درآمد برای جامعه محلی به آن نظر داشت.

احصاء ظرفیت های قشم جهت میزبانی 
شرکت کنندگان جام جهانی فوتبال ۲0۲۲

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم همچنین اظهار داشت: 
باتوجه به انعقاد تفاهم نامه بین فدراسیون فوتبال کشور با 

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جزایر قشم 
به  برای پذیرش عالقه مندان  به عنوان ظرفیتی  و کیش 
حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2022 قطر معرفی 
شده اند؛ بنابراین الزم است با برنامه ریزی دقیق، ظرفیت ها، 
کاستی ها و نیازهای جزیره قشم در این حوزه شناسایی شده 

و برای حل آن گام برداشته شود.
به گفته وی، گسترش و تقویت اماکن اقامتی در بخش 
بوم گردی ها باید توسعه بیشتری پیدا کند و در بخش های 
عمرانی،  زیرساخت های  نقل،  و  حمل  همچون  دیگری 
مایحتاج  تامین  درمان،  و  بهداشت  خدمات،  آی تی، 
عمومی برنامه ریزی شود تا در تعطیالت پیش رو در دهه 
فجر، نوروز و میزبانی جام جهانی فوتبال، کمبودی وجود 

نداشته باشد.
لزوم  بر  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
و  کرد  تاکید  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده 
بخش  به  مربوط  نیمه تمام  پروژه های  کرد:  خاطرنشان 
زودتر  هرچه  باید  دریایی  تفریحات  و  گردشگری 
جزیره  موردنیاز  بخش های  سایر  در  و  شده  ساماندهی 
امکانات رفاهی در مبادی  مانند طرح سالم سازی شنا و 
ورودی و پروژه های مرتبط با حوزه تفریحات گردشگری 
نیز باید از توانمندی های بخش خصوصی استفاده بهینه 

کرد.
مختلف  کمیته های  روسای  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
وضعیت  از  گزارشی  ارائه  به  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد 
اقدامات پیش بینی و انجام شده در حوزه اختیارات خود 
پرداختند و سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم نیز جهت 
بهبود خدمت رسانی در هر بخش دستوراتی را صادر نمود.
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