
سرمقاله

 عدم تمکین قانــــون از سوی دیگران
بسامد عدم اجرا در مناطق آزاد

برنامه  قانون  به ماده 35  دائمی توسعه کشور معطوف  احکام  قانون  سابقه ماده 65 
چهارم و ماده 112 برنامه پنجم توسعه کشور است که در واقع با ادبیات مختلف بر 

ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تاکید دارند. 
به عبارت دقیق تر، درحالی که تنظیم کنندگان قانون برنامه چهارم در عمل متوجه 
این واقعیت شدند که اعضای شورای عالی مناطق آزاد وقعی به لزوم تفویق اختیار 
در قالب ماده 27 نمی نهند، دولت احمدی نژاد نیز با عدم اجرای قانون برنامه چهارم 
اما  زد!!!  کشورمان  بر  حاکم  قانون گریزی  فرهنگ  ساختار  به  تاییدی  مهر  توسعه 
در مقدمه ماده 35 قانون برنامه چهارم، قانونگذار )یعنی مجلس و شورای نگهبان( 
دولت را مکلف می کند که به منظور »اعمال مدیریت واحد« و »ایجاد رشد اقتصادی 

مناسب  در مناطق آزاد« اقداماتی را در دستورکار قرار دهد.
همین مسیر در ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور نیز طی شده، اما ادبیات 
آن کمی تغییر کرد؛ موضوعی که بیانگر ارتقاء نوع نگاه نظام برنامه نویسی کشور به 
کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد است. این مهم را می توان در قالب کلیدواژه هایی 

که بیانگر اهداف تصویب این ماده می باشد، تبیین نمود:
1( ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

2( ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام.
3( اعمال مدیریت یکپارچه.

4( ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق.
5( هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی.

6( و در نهایت ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف.

داستان  نیز  کشورمان  حقوقدان  رئیس جمهور  روحانی  دولت  در  اینکه  طرفه 
عدم اجرای قانون مناطق آزاد رکوردهای جدیدی را از خود به یادگار گذاشت و با 
وجود تاکید موارد مطروحه در ماده 112 برنامه پنجم در قالب ماده 65 برنامه ششم 
کار عدم  گردید؛ خروجی  توسعه کشور  دائمی  احکام  قانون  به  متصف  که  توسعه 
تمکین وزارتخانه ها و تحویل جایگاه دبیرخانه شورایعالی از حوزه رئیس جمهور به 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب تبصره واحده ماده 23 بود.
در فرآیند طی شده از سال 72 تاکنون تناقض های اساسی ذیل وجود دارد:

به  منقضی  و  دائمی  قوانین  زمانی  دایره  در  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون   )1
تصویب قانون جدید قرار می گیرد و این درحالی است که قانون برنامه توسعه و یا 
قوانین بودجه، معطوف به واحد زمانی پنج و یک ساله می باشد. بر این اساس، آیا 
سازوکار اجرای قانون از سوی نهاد مجری و ناظر بر اجرای قانون، تصویب قانونی 
جدید است؟ آیا این امر قانون اصلی را به حاشیه سه قانون بعدی خود که تاکیدی 
بر لزوم اجرای اصل قانون است، نمی برد؟ قطعا می برد! مستند این گزاره انبوهی 
از دستورالعمل ها و آیین نامه های به تصویب رسیده از سوی دولت ها و مجالس، در 

مسیر عدم اجرای اصل قانون مناطق آزاد است.
2( اساسا مفهوم نهادی با کارویژه و کارکردهای منطقه آزاد، محدود به ادبیات توسعه 
نبوده و نیست که در بررسی آن به اجرای 30درصدی شش برنامه توسعه و لزوم اخذ 
حکمی برای اجرای قانون موجود در قالب برنامه پنج ساله دلخوش داریم؛ چراکه 
کارویژه مناطق آزاد ایفای نقش محوری و عملیاتی در همکاری های منطقه ای و 
اقتصادی واحد در هر منطقه جغرافیایی در سطح جهان است و  ایجاد بلوک های 
کارکردهای آن را می توان حول شاخص هایی چون تسهیل و توسعه تجارت )تجارت 
عبدا...)ص( محمدبن  حضرت  که  باشید  آگاه  و  بدانید  نیست،  مذموم  بازرگانی   و 

آخرین فرستاده خداوند، بازرگان بودند(، ایجاد قطب های تولید محصوالتی که توسط 
شرکت هایی با ملیت های متفاوت ساخته می شود؛ حمایت از ایده های نوین کسب 
پژوهش های  دانش؛  و  علم  کار،  متخصص  نیروهای  تبادل  برای  مرکزی  کار؛  و 
کاربردی و خلق تکنولوژی های نوین و ارائه تنوع گسترده ای از خدمات در حوزه های 

مختلف گردشگری، ترانزیت، و... بازتعریف نمود.

در نتیجه »توسعه« که مفهومی برآمده از کمبود شاخص های بهره مندی از امکانات 
زیرساختی، نبود دانش و نیروی انسانی بهره بردار از امکانات است؛ چند گام ماقبل 

مفهوم و جایگاه مناطق آزاد را در برمی گیرد.
3( باید توجه داشت که عدم اجرای قانون، محدود به مدل روابط نهادهای دولت و مجلس 
نیست؛ بلکه این مهم درخصوص مواجه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی 
مقام معظم رهبری در بهمن1392 ابالغ شد نیز مستظهر می باشد؛ موضوعی که در 

مناطق آزاد در قالب ماده 11 به صورت مستقیم و سایر مواد قابل استناد است.
در پایان باید تصریح کرد، راهکار اجرای قانون، انشای قانون جدید نیست؛ موضوعی 
که طی سه دهه اخیر در قالب روابط دولت و مجلس به صورت رقابتی جذاب که 
اثرات تخریبی زیادی بر وجاهت قانون داشته، مشاهده شده و می شود و در این میان 
بیشترین ضرر را فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان واقعی مناطق آزاد متحمل شده اند. 
راهکار ضمانت اجرای قانون از طرقی همچون قدرتمند کردن نهاد مجری قانون و 

تعیین چگونگی برخورد با عدم اجرای قانون خالصه می شود.
از سوی دیگر نمی توان از جاده انصاف خارج شد! همه ما در ایران زندگی می کنیم که 
علی رغم دارا بودن نخستین سند قانون بشریت )منشور کورش( و اولین مردمانی که در 
دوران مدرن در فضایی به غیر از غرب، سودای منضبط، قابل پیش بینی و مشروط کردن 
رفتار دولتمردان و به تبع آن روابط خود با نهاد دولت را عملیاتی نمودند )قانون مشروطه(، 
اما در عرصه عمل هنوز اجرای قانون وابسته به روابط است، نه ضوابط. در عین حال آیا 
تاکنون بررسی شده اگر در عدم اجرای قوانین مناطق آزاد اعضای شورای عالی همکاری 
نداشته اند، دبیرخانه شورایعالی و سازمان های عامل مناطق آزاد در این عدم همکاری چه 

نقش و جایگاهی را ایفا کرده اند؟!
به باور اینجانب پاشنه آشیل مباحث مطروحه، به عدم وجاهت قانون از سوی مجری 
قانون بازمی گردد، در نتیجه اگر هر سازمانی در محدوده جغرافیایی که مسئولیت و حکم 
اجرای قانون را براساس مستندات قانونی صدراالشاره برعهده دارد، اعمال همه مواد و 
تبصره های قانونی را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد، گام اول در مسیر پذیرش حقانیت و 

مشروعیت قانون از سوی سایر بازیگران حوزه مناطق آزاد فراهم می شود. 
به امید تجربه چنین لحظاتی در مناق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران.

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

 شماره  159 -دوشنبه
22 آذر ماه 1400 
  سال چهارم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

 ماده ماده6565 احکام دائمی، تاکیدی بر لزوم احکام دائمی، تاکیدی بر لزوم
 اجرای قانون  اجرای قانون منـاطق آزادمنـاطق آزاد

واکاوی دالیل عدم اجرای مادهواکاوی دالیل عدم اجرای ماده6565 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در مناطق آزاد: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در مناطق آزاد:

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش
در دومین جلسه مالقات مردمی مطرح کرد:در دومین جلسه مالقات مردمی مطرح کرد:

در نشست سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با در نشست سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با 
سفرای کره جنوبی و نیوزیلند مطرح شد:سفرای کره جنوبی و نیوزیلند مطرح شد:

 با ریاست مدیرعامل با ریاست مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

جلسات مالقات مردمی، جلسات مالقات مردمی، 
شاخص مهم ارزیابی شاخص مهم ارزیابی 

 عملکرد مسئوالن عملکرد مسئوالن
سازمان منطقه آزاد کیشسازمان منطقه آزاد کیش

آغاز تجارت فرامنطقه ای آغاز تجارت فرامنطقه ای 
با حضور سرمایه گذاران با حضور سرمایه گذاران 

خارجی در جزیره قشمخارجی در جزیره قشم

برگزاری کارگروه برگزاری کارگروه 
 سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری خارجی
 در منطــقه در منطــقه
آزاد انـــــزلیآزاد انـــــزلی

صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید

صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید



سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش جلسه های مالقات 
پاسخگویی،  ارباب رجوع،  »تکریم  محوریت  با  مردمی 
تسریع در راه اندازی کار مردم« را از شاخص های مهم 

ارزیابی عملکرد مسئوالن سازمان برشمرد.
نوایی لواسانی  محمدرضا  مردمی  مالقات  جلسه  دومین 
زمینه های  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
ایجاد  مجوز  درخواست  بانکی،  تسهیالت  »معیشتی، 
مراکز خدماتی و گردشگری، بخشودگی جرائم، اشتغال، 
و  حوزه کسب  در  ارائه طرح هایي  و  بیمه اي  مشکالت 
کار و فعالیت اقتصادي« در مسجد امام حسین )ع( کیش 

برگزار شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش »تکریم ارباب رجوع، 
پاسخگویی و تسریع در راه اندازی کار مردم و فرآیندهای 
اداری« را از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مسئوالن 
عملکرد  گفت:  و  برشمرد  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
مدیران و همکاران، یکی از موضوعات مهمی است که 
در همین جلسه های مالقات مردمی مورد ارزیابی قرار 

می گیرد.
افرادی  تاکید کرد:  ادامه سخنان خود  نوایی لواسانی در 
مدنظر  می یابند،  حضور  مردمی  مالقات  جلسه  در  که 
داشته باشند که این بدترین نوع مدیریتی است که یک 
برای  فرآیند  و  عدالت  از  خارج  بخواهد  سازمان  رئیس 

شخص خاصی دستور موردی صادر کند.
به گفته وی؛ نمی توانیم وارد جزئیات و موردهای خاص 
تعلق  مردم  به همه  و دستوراتی صادر  کنیم که  شویم 

می گیرد.
در  اشتباهی  تفسیر  یک  داشت:  اظهار  نوایی لواسانی 
مورد برگزاری جلسه های مالقات مردمی وجود دارد که 
برخی از افراد چنین تصوری می کنند که وقتی به رئیس 
یا یک  و  امتیاز  دارند، می توانند یک  سازمان دسترسی 
موضوع ویژه ای را خارج از نوبت و عدالت دریافت کنند  .
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این که 
اگر در سنوات گذشته چنین موضوعی وجود داشت، یک 

اشتباه مدیریتی بود؛ تصریح کرد: توصیه می کنم مردم 
عزیز زمانی که وقت مالقات دارند، موضوعاتی را مطرح 
حل  به  نسبت  سازمان  رئیس  و  است  خاص  که  کنند 

مورد اقدام کند  .
این که در جلسه های مالقات مردمی  به  اشاره  با  وی 
وجود  استثنا  صورت  به  که  می شود  مطرح  موضوعاتی 
دارد و در فرآیند سازمان با مشکل مواجه شده است و 
قانونی برای آن وجود ندارد، اظهار کرد: بی شک با ورود 
رئیس سازمان به این موضوع و با ابالغ دستور نسبت به 

حل مشکل اقدام مي شود.
حال  در  کلی  موضوعات  که  این  بیان  با  نوایی لواسانی 
موضوعاتی  داشت:  اذعان  است،  برنامه ریزی  و  بررسی 
است  مشکالتی  از  یکی  مسکن  و  اشتغال  همچون 
آنها  برای  و  رسیده  خود  اوج  به  جزیره  در  امروز  که 

موردی،  صورت  به  و  داریم  کالن  برنامه ریزی های 
دستور خاصی نمی توانیم صادر کنیم.

نظام  درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
در  شده  مطرح  موضوعات  فصل  و  حل  و  پیگیری 
از  گله ها  از  یکی  گفت:  مردمی  مالقات  نشست های 
و  می کنند  مراجعه  افراد  برخی  که  است  این  همکاران 
تعیین تکلیف نمی شوند؛ یعنی موضوعی در ذهن فردی 
تداعی شده و به سازمان مراجعه می کند به آن فرد نه 
پاسخ قاطع داده می شود و نه پاسخ قانع کننده ای دارند.

پیگیری  و  مردم  به  پاسخگویی  اهمیت  لزوم  بر  وی 
این  راستای حل مشکالت ساکنان  در  دستورهایی که 
از  برخی  افزود:  و  کرد  اشاره  است،  شده  صادر  منطقه 
موضوعات مطرح شده، درخواست های رایجی است که 
نمی توان در چار چوب قوانین دستور خاص داد و از نظر 

مدیریتی کار درست و استانداردی نیست.
حوزه ای  یک  از  مردم  وقتی  کرد:  اظهار  نوایی لواسانی 
گله مند هستند و هیچ پاسخ درستی دریافت نمی کنند، 
این مهم بیانگر آن است که در حوزه های مختلف دچار 
چالش هستیم و سازمان قادر به پاسخگویی به مراجعه 

کننده در حوزه مربوطه نیست.
رفتار  و  منش  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
تمام مسئوالن را ارتباط مستقیم با عموم مردم دانست 
ارزیابی  معیارهای  مهم ترین  از  یکی  کرد:  تصریح  و 
عملکرد مدیران، ارتباط آنان با مردم جامعه هدف است.
وی اظهار داشت: زمانی که مسئولیتی را می پذیریم، باید 
اداری برای  از ساعات  قبول کنیم که روز جمعه خارج 

مردم وقت بگذاریم.
تعطیلی  و  جمعه  روز های  انتخاب  علت  نوایی لواسانی 
فراغ  را  مردمی  مالقات  جلسه های  برگزاری  برای 
حضور  ضرورت  گفت:  و  کرد  عنوان  مدیران  بازتر 
از  برخی  دلیل  به   مردمی  مالقات  در  مسئوالن 
باید مورد کارشناسی قرار گیرند  موضوعاتی است که 
شدن  مختل  سبب  موضوع  این  کاری  روزهای  در  و 

می شود. سازمان  فعالیت هاي 
در بخش دیگری  آزاد کیش  منطقه  سرپرست سازمان 
اصحاب  با  دیدار  نخستین  به  اشاره  با  خود  سخنان  از 
در  موضوعات  ارائه  برای  شماره  تلفن  اعالم  و  رسانه 
بسیار  پیامک های  کرد:  خاطرنشان  مختلف،  زمینه های 
زیادی از سوی مردم جزیره کیش به ما ارسال می شود 
و هر شب گزارش گیری از آن شماره تلفن اعالم شده 
شناسایی  در  اقدام  این  و  است  دستورکار  در  مردم  به 
نقاط فساد در سیستم ها، روش ها و هم اصالح فرآیندها 

موثر بوده است.
گفتنی است، در دومین جلسه مالقات مردمی محمدرضا 
نوایی لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش که در 
مسجد امام حسین )ع( کیش برگزار گردید، به مشکالت 
تعداد بیش از 30نفر از ساکنان این منطقه رسیدگی شد.

کیش2

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بر ایجاد تحول در 
حوزه خدمات درمانی جزیره کیش تاکید نمود.

محمدرضا نوایی لواسانی در آیین اختتامیه جشنواره بانوی 
ایران زمین و گرامیداشت میالد حضرت زینب )س( و روز 
بین  مرکز همایش های  خلیج فارس  سالن  در  که  پرستار 
المللی کیش برگزار شد، ایجاد تحول در ارائه خدمات درمانی 
کیش را گام دیگر در حوزه سالمت این منطقه عنوان کرد.

وی در ابتدای این مراسم شغل پرستاری را یک مسیر 
کوتاه برای رسیدن به خدا دانست و گفت: اگر کسی به 
باشد،  با خدا  معامله ای شیرین  و  بخیری  دنبال عاقبت 

سریع ترین و راحت ترین راه شغل پرستاری است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به حدیثی از 
پیامبر اکرم )ص( مبنی بر اینکه »هر کسی در برآوردن 
نیاز بیماری بکوشد، خواه آن را برآورد یا برنیاورد، از زیر 
بار گناهان خویش بیرون می  رود به  سان آن روز که از 

مادر، زاده شده است«، افزود: این حدیث یکی از بهترین 
راه ها برای رسیدن به خدا است.

اظهار  عکاسی  هنر  و  دانش  درخصوص  نوایی لواسانی 
وجود  تفسیر  و چشم ها  عدد عکس ها  تعداد  به  داشت: 
و  ویژه  بسیار  هنر  واقعیت  این  و  عکس ها  برای  دارد 
قابل تامل و تاثیرگذار است و در کیش نیز عالقه مندان 
است  نیاز  و  می کنند  فعالیت  حوزه  این  در  خاصی 

برنامه های جدیدی را تعریف کنیم.
و  فرهنگی  معاونت  عوامل  از  قدردانی  ضمن  وی 
اجتماعی، بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی، رئیس 
اداره امور زنان و مجری توانمند و تمام دست اندرکاران 
که این مراسم را برگزار کردند، اذعان نمود: تشکر ویژه 
از بیمارستان جزیره که طرح پایگاه سیار کنترل سالمت 

را در کیش و هندورابی راه اندازی کردند.
سخنان  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
مردم  مختلف  اقشار  حال  رفاه  برای  کرد:  تصریح  خود 
پایگاه سیار کنترل سالمت در محله های  جزیره، طرح 
ادامه  خود  فعالیت  به  دائم  صورت  به  کیش  مختلف 

خواهد داد.
نوایی لواسانی با بیان این که فرصت های گردشگری از 
ویژه  به  پذیرایی  مراکز  اقامتی،  امکانات  هتل ها،  قبیل 
چکاپ عادی و یا تشریفاتی در بیمارستان جزیره کیش 
ناشناخته است، اظهار داشت: با برنامه مدون قصد داریم 

در این دوره کارهای ویژه ای انجام دهیم.

جزیره  وارد  گردشگران  که  زمانی  داشت:  بیان  وی 
این  و  نیستند  مطلع  درمانی  خدمات  ارائه  از  می شوند، 
درحالی است که بیمارستان کیش از کادر درمان مجرب، 

امکانات و تجهیزات مورد نیاز برخوردار است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که 
برخی از خدمات توریسم درمانی باید برون سپاری شود، 
گفت: با توجه به کادر درمان مجرب بیمارستان کیش؛ 
قالب  در  جدی  عزم  با  می توانند  پزشکان  و  پرستاران 

تعاونی، این برون سپاری را عهده دار شوند.
کادر  توسط  مهم  این  اگر  کرد:  اظهار  نوایی لواسانی 
از  بهتر  مراتب  به  انجام شود،  بیمارستان کیش  درمان 
از  خارج  موسسه ای  و  یک شرکت  که  بود  خواهد  این 

جزیره برون سپاری را عهده دار شود.
سازمان  اولویت های  جزو  را  توریسم  سالمت  وی، 
و  فوری  برنامه های  از  مهم  این  کرد:  تاکید  و  برشمرد 
درمانی  توریسم  حوزه  در  باید  و  است  سازمان  قطعی 
به ویژه چکاپ تشریفاتی و عادی، یک کار تبلیغاتی در 

سطح گسترده انجام گردد.
که  این  بیان  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
ساکنان جزیره کیش از ارائه خدمات درمانی کیش بسیار 
گله مند هستند، افزود: این نگرانی برای مردمی که آشنا 

به سیستم سازمانی نیستند، افزون تر است.
نوایی لواسانی گفت: نگرانی موجود نشان هنده این مهم 
است که نیاز به تحول جدی در این حوزه داریم و یکی 

احداث درمانگاه سازمان  پیگیری شده،  از کارهایی که 
تامین اجتماعی در کیش است.

وی پیگیری ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی را از وظایف 
این سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: مبالغ اخذ شده 
الزم،  خدمات  ارائه  عدم  صورت  در  بیمه شدگان  از 
غیرشرعی و غیرقانونی است و ساخت درمانگاه، تعهدی 
برای تامین اجتماعی است که سازمان منطقه آزاد کیش 

به جد پیگیر آن است.
لزوم  بر  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
اهمیت شاد بودن برنامه های متنوع در برگزاری چنین 
مراسم هایی تاکید کرد و خاطرنشان نمود: تمام جامعه  
در  برنامه هایی  و  دیده شوند  باید  این محافل  مخاطب 

همین راستا در دستورکار قرار گیرد.
آیین  کیش،  زنان  امور  اداره  همت  به  است،  گفتني 
گرامیداشت  و  ایران زمین  بانوی  جشنواره  اختتامیه 
حضور  با  پرستار  روز  و  زینب )س(  حضرت  میالد  روز 
کادر  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونان 
درمان و سالمت و عکاسان، در سالن خلیج فارس مرکز 

همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
برگزیدگان  به  جوایز  اهداء  ضمن  است،  ذکر  به  الزم 
رویداد ملی بانوی ایران زمین و افتتاح نمایشگاه عکس، 
با اهداء لوح تقدیر از پرستاران جزیره کیش به مناسبت 
روزپرستار  و  زینب )س(  حضرت  میالد  گرامیداشت 

تجلیل به عمل آمد.

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
منطقه آزاد کیش با اشاره به دستور محمدرضا نوایی لواسانی 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بر تسریع حل مشکالت 

اسکله صیادی، از آغاز ساماندهی این منطقه خبر داد.
به دستور سرپرست سازمان  اشاره  با  عزت اله محمدی 
منطقه آزاد کیش که عصر یکشنبه 23آبان ماه در جمع 
بر تسریع حل مشکالت  این منطقه  بومیان و صیادان 
اسکله صیادی تاکید کرده بود؛ از ساماندهی و بهسازی 

این بندر صیادی خبر داد.
وی با بیان این که طبق دستور محمدرضا نوایی لواسانی 
به مساحت  اختصاص زمینی  به  در گام نخست نسبت 
قایق ها و شناورهای  پارک  ایجاد  برای  3هزار مترمربع 
اظهار  اقدام شد،  می کنند  فعالیت  حوزه صیادی  در  که 
داشت: 1500مترمربع در حوزه خشکی اجرا شد و ادامه 

کار ظرف روز های آینده به اتمام خواهد رسید.
به گفته محمدی؛ در حوزه روشنایی که ساعاتی از شب 
به  را  عدیده ای  مشکالت  میرمهنا  صیادی  اسکله  در 
این  با تعمیر روشنایی و 3برج نور در  وجود آورده بود، 

اسکله با هدف تامین ایمنی و امنیت احداث شد.
سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
منطقه آزاد کیش در رابطه با نصب تعداد 10پایه دوربین 
دوربین  هر  کرد:  اظهار  میرمهنا،  صیادی  اسکله  در 
حداقل با توجه به موقعیت به تعداد 24دوربین می رسد 

که در تمام نقاط حوضچه و خشکی نصب شده است.
و  ایمنی  کنترل  را  دوربین ها  این  نصب  از  هدف  وی 

ایجاد امنیت در داخل حوضچه و خشکی عنوان نمود.
محمدی درخصوص تامین مایحتاج اتباع خارجی که در داخل 
لنج های صیادی فعالیت می کنند، اذعان داشت: اتباع خاجی 
برای تامین مایحتاج خود با مشکالتی عدیده ای مواجه بودند 
که با راه اندازی کافی شاپ و سوپرمارکت در اسکله صیادی، 
مایحتاج اولیه آنها از این طریق تامین می شود و دیگر نیازی 

به ترک لنج و مراجعه به سطح شهر ندارند.
سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
اسکله صیادی  راه اندازی سردخانه در  آزاد کیش،  منطقه 
میرمهنا را یکی از اقدامات ارزشمند در این حوزه عنوان کرد 
و گفت: با دستور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، بخش 

خصوصی این مهم را در دستورکار قرار داده است و ظرف 
روزهای آینده یخچال زیر صفر و باالی صفر راه اندازی 

می شود و محوطه آن نیز در حال آماده سازی است.
وی از آغاز عملیات آسفالت برای تردد قایق ها از رمپ های 
کل  افزود :  و  داد  خبر  به سمت خشکی  غربی  و  شرقی 
محوطه 1500مترمربع آسفالت گرم نیاز داشت که در حوزه 

اسکله انجام شد و خود محوطه نیز در حال انجام است.
محمدی تصریح کرد: با ساماندهی 10هکتار از فضای 
خشکی و انتقال مواد زائد به خارج از بندر و مباحثی که 
می تواند درخصوص ایمنی و آلودگی زیست محیطی این 
منطقه تاثیرگذار باشد، مورد توجه قرار گرفته و گام های 

موثری در این زمینه خواهیم برداشت.
سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
این  در  الیروبی  طرح  داشت:  بیان  کیش  آزاد  منطقه 
منطقه آماده شده و منتظر دستور حوزه معاونت عمرانی 
از  مهم  این  کار،  حجم  به  توجه  با  و  هستیم  سازمان 

طریق فرآیند مناقصه عملیاتی خواهد شد.
این  در  صیادی  مجوزهای  صدور  با  رابطه  در  وی 

منطقه گفت: ساماندهی شناورهایی که از نظر شیالت 
با اتخاذ  فاقد مجوز هستند، در دستورکار قرار گرفته و 
که  از صیادانی  تعدادی  شناسایی  و  تصمیمات شیالت 

می توانند مجوز دریافت کنند، اقدام خواهد شد.
سوی  از  مجوز  صدور  براساس  نمود:  اذعان  محمدی 
بر اساس مجوز  نیز  شیالت برای صیادان، شرکت نفت 
صادر شده، سوخت قایق های صیادی را تامین می کند  .

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به 
حال  در  نفت  شرکت  و  شیالت  سازمان،  بین  تفاهم 
حاضر این همکاری ادامه دارد و صیادان در این زمینه با 

مشکلی مواجه نیستند.

حوزه  همکاران  تالش  با  کیش  برق  و  آب  شرکت 
مربوطه، از اوایل بهمن سال جاری به صورت آزمایشی 
با  تقطیری،  شیرین کن  آب  دستگاه   ،   ”MED”توسط

ظرفیت 2500مترمکعب آب بهره برداری می کند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، در بازدید از شرکت 
این  در  آب  تولید  اهمیت  لزوم  بر  کیش،  برق  و  آب 
منطقه تاکید کرد و گفت: در موضوع تولید آب در جزیره 
از ریسک پذیری در این حوزه اجتناب کنیم  باید  کیش 
که بخواهیم به درصدهایی در تامین آب اکتفا نماییم. 
موضوع آب جزء موضوعاتی است که باید در تامین آن 

مطمئن شویم.
تصریح  خود  ادامه سخنان  در  نوایی لواسانی  محمدرضا 
صدرایی  ابوالفضل  با  جلسه ای  طی  آینده  هفته  کرد: 
پورزادی  سعید  و  کیش  برق  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
آزاد کیش، نسبت به یک زمان بندی مشخص در جهت 

افزایش تولید آب و برق جزیره اقدام خواهد شد.
نیروگاه شمال  همچنین، مدیرعامل شرکت آب و برق 
آب  دستگاه   ”MED“ آزمایشی  بهره برداری  از  کیش 
شیرین کن تقطیری با ظرفیت 2500مترمکعب خبر داد و 

اظهار داشت: با تالش شبانه روزی همکاران در شرکت، 
از اوایل بهمن سال جاری این مهم محقق می شود.

ابوالفضل صدرایی درخصوص انعقاد قرارداد با بانک شهر 
برای خرید نیروگاه جدید، افزود: این قرارداد مشکالت 
اجرایی و حقوقی داشته و هم اکنون بانک شهر به دنبال 

رفع مشکالت موجود است.
مدیرعامل شرکت آب و برق نیروگاه شمال کیش اذعان 
قرارداد  این  در  ثالث  به عنوان طرف  بانک شهر  نمود: 
است و با تمام تالش سعی می کنیم در زمان مشخص 

این موضوع حل و فصل شود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در دومین جلسه مالقات مردمی مطرح کرد:

جلسات مالقات مردمی، شاخص مهم ارزیابی 
عملکرد مسئوالن سـازمان منطقه آزاد کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

با دستور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش انجام پذیرفت:

در بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، از شرکت آب و برق کیش عنوان شد:

ایجاد تحول در خدمات درمانی، گامی دیگر در حوزه سالمت جزیره کیش

آغاز ساماندهی و بهسازی اسکله صیادی جزیره کیش

بهره برداری آزمایشی بیش از 2هزار مترمکعب آب در جزیره کیش
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با حضور محمدرضا نوایی لواسانی سرپرست سازمان منطقه 
آزاد کیش، نخستین جلسه بازمهندسی و اصالح فرآیندهای 

این سازمان با موضوعات معاونت اقتصادی برگزار گردید.
اصالح  و  سیستم ها  تمام  در  بازمهندسی  جلسه  نخستین 
فرآیندها و روش هایی که سبب کندی فرآیند اداری برای 
سبب  نیز  اوقات  برخی  و  مردم  به  شایسته  خدمات  ارائه 
سازمان  مهم  ماموریت های  از  یکی  می شود؛  کارشکنی 
منطقه آزاد کیش برای برون رفت از مشکالت موجود است 

که در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.
براساس این گزارش، با تسهیل فرآیندها، ایجاد ساز و کارهای 
مناسب و شفاف سازی، ضمن جلوگیری از اسراف و کارشکنی 

این مهم سبب رونق اقتصادی در جزیره کیش می شود.
به طور حتم با برطرف شدن مشکالت موجود، معلول های 
گرفتن  قوت  و  رونق  سبب  و  رفت  خواهد  بین  از  زیادی 

کسب و کارها در جزیره کیش خواهد گردید.
گفتنی است، جلسات باز مهندسی و اصالح فرآیندها که به صورت 
مستمر تشکیل می شود، تسهیل گر سرمایه گذاری با یک بروکراسی 

ساده و با ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت فعالیت ها است.

فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  سرپرست 
کیش از راه اندازی پرواز در مسیر کیش-مسقط و بالعکس 
خبر داد که این مهم زمینه ساز گسترش تعامل با عمانی ها 

خواهد شد.
کیش-مسقط  مسیر  در  پرواز  راه اندازی  محمدی  عزت اله 
و بالعکس را زمینه ساز گسترش روابط چندجانبه اقتصادی 
به ویژه گردشگری سالمت با عمانی ها دانست و این اقدام 
ارزشمند را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اکنون پرواز خارجي 
از 20آذرماه  بالعکس فعال است و  در مسیر کیش- دبی و 

پرواز کیش- مسقط و بالعکس راه اندازی شد.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با راه اندازی مجدد 
پرواز در مسیر کیش- مسقط، این مسیر پروازی، ساعت 10 
و سی دقیقه 20آذرماه با هواپیمایی کیش به مقصد مسقط 

انجام شد.
فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  سرپرست 
شده  انجام  هماهنگی های  و  مدون  برنامه  با  افزود:  کیش 
قصد داریم تعداد پروازهای خارجي را در فرودگاه بین المللی 

کیش افزایش دهیم.
محمدی اظهار داشت: با همکاری شرکت هواپیمایی کیش 
پرواز مسقط از بیستم آذر هر هفته روز شنبه؛ ساعت 10 و 
سی دقیقه در مسیر کیش- مسقط و ساعت 1۷ از مسقط به 

کیش انجام خواهد شد  .
فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  سرپرست 
کیش گفت: این پرواز می تواند به منظور توسعه گردشگری 
به ویژه توریسم سالمت و حضور فعاالن اقتصادی دو کشور 

ایران و عمان باشد.
گفتنی است، شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش است.

معاونت  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: ورود گردشگران 
نقاط کشور به جزیره زیبای کیش در سه ماهه  از اقصی 
6۷درصد  میانگین  به طور  جاری،  سال  آذرماه  به  منتهی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
آمارهای  بر اساس  که  این  بیان  با  زرین جویی  فضل اله 
کرونا سبب کاهش  بیماری  ،شیوع  سازمان جهانگردی 
شده  جهان  سطح  در  گردشگری  تقاضای  ۷0درصدی 
کاهش  با  کیش  جزیره  مدت  این  در  افزود:  است، 
2۷درصدی گردشگران، از شرایط مطلوب تری برخوردار 

بوده است.
وی با اشاره به ۷6, 85 و 84درصدی اشغال هتل ها در 
ماه های مهر، آبان و آذر امسال در جزیره کیش، اظهار 
کیش  به  مسافران  ورود  6۷درصدی  افزایش  با  داشت: 
بیانگر  مهم  این  گذشته،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
استقبال مردم برای انتخاب جزیره کیش به عنوان مقصد 

گردشگری خود بوده است.
حوزه  مدون  برنامه های  اجرای  درخصوص  زرین جویی 
گفت:  کیش،  سالمت  توسعه  و  گردشگری  معاونت 
پروتکل های  رعایت  هدف  با  مشترک  نظارت های 
بهداشتی در مراکز خدمات گردشگری به صورت مستمر 

در دستورکار قرار گرفته است.
معاونت  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  اداره  رئیس 
پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
پذیرش  ظرفیت  50درصدی  کاهش  کرد:  خاطرنشان 
قبیل جنگ ها،  از  گردشگری  ارائه دهنده خدمات  مراکز 
و  تفریحی  کشتی های  کنسرت ها،  برند،  تک  مراکز 
حوزه  اقدامات  دیگر  از  دریایی  تفریحات  کلوپ های 

گردشگری و مرکز توسعه سالمت کیش است.

برگزاری نخستین جلسه 
بازمهندسی و اصالح فرآیندهای 

سازمان منطقه آزاد کیش

 راه اندازی پرواز کیش-مسقط
 زمینه ساز گسترش روابط 

اقتصادی و گردشگری

افزایش 67درصدی ورود 
گردشگران به جزیره کیش

 با حضور سرپرست
سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت:

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر 
و فرودگاه های کیش اظهار کرد:

 رئیس اداره میراث فرهنگی و
 صنایع دستی معاونت گردشگری
سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:



با ریاست علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
کارگروه  استانی،  مدیران  حضور  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
شناسایی  هدف  با  انزلی  آزاد  منطقه  خارجی  سرمایه گذاری 
و  سیاستگذاری  برنامه ریزی،  منظور  به  اقتصادی  فرصت های 
ساماندهی ظرفیت ها و پشتیبانی و رفع موانع در راستای تسهیل، 

تسریع و توسعه سرمایه گذاری خارجی در این منطقه برگزار شد.

لزوم  بر  با تصریح  انزلی در نشست  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
پایبندی به قوانین کشور و عدم ایجاد قوانین و آیین نامه های جدید 
که در تخالف آشکار با قوانین موجود مناطق آزاد قرار دارند؛ عمده 
مشکالت حوزه اقتصادی، سرمایه گذاران منطقه متبوع خود را معطوف 
به مباحث مالیاتی عنوان کرد و اظهار داشت: باید توجه داشت که 
اعمال قوانین جدید در گذر زمان، باعث تفاوت در قول و عمل ما در 

برابر سرمایه گذار و سرخوردگی و ناامیدی بخش خصوصی می شود.
علی اوسط اکبری مقدم با انتقاد از روندهای اداری طوالنی مدت در 
مسیر اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی، به 
ارائه تحلیلی از مشکالت ناشی از محدودیت اراضی قابل واگذاری 
به سرمایه گذاران تولیدی پرداخته و افزود: تغییر و تحوالت مکرر 
محدوده منطقه از سال ۹۳ تاکنون که این منطقه را از ۹۶۰۰هکتار 
همچون  مشکالتی  ایجاد  بر  عالوه  داده  کاهش  ۲۲۵۰هکتار  به 
آن  در  که  سرمایه گذاری  طرح های  جامع،  طرح های  بازنویسی 
منطقه در حال اجرا می باشند و برای مردم این منطقه را در ارائه 
به طرح های  ارائه زمین  به ویژه در مسیر  به سرمایه گذاران  زمین 
عدیده ای  مشکالت  با  موجود  تولیدی-صنعتی  واحدهای  توسعه 

مواجه کرده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید 
بر اینکه سازمان متبوع وی به تنهایی نمی تواند در مسیر توسعه 
مسیر  در  استانی  نهادهای  همکاری  خواستار  بردارد،  گام  منطقه 
ماده ۶۵  اعمال  راستای  در  اقتصادی  فعالین  برای  قانون  اعمال 

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شد.
همچنین، مدیرکل امور هماهنگی سرمایه گذاری استانداری گیالن 
آزاد  منطقه  در  گیالن  استان  سرمایه گذاری  قلب  اینکه  بیان  با 
منطقه  متنوع  به ظرفیت های  عنایت  با  تاکید کرد:  انزلی می تپد، 
در زمینه های سرمایه گذاری، باید اجرای مشوق های تعریف شده 

اقتصادی  فعالین  به  خدمات  ارائه  مسیر  در  بیشتر  تسهیل گری  و 
به ویژه سرمایه گذاران خارجی در این منطقه در دستورکار مجموعه 

استان قرار گیرد.
با حضور مدیران  این نشست  از برگزاری  یونس رنجکش، هدف 
حوزه اقتصادی استان در خود منطقه آزاد انزلی را بررسی مشکالت 
سازمان  این  مجموعه  از  خارج  و  مناطق  حوزه  در  سرمایه گذاران 
به منظور رفع موانع پیش  روی عنوان کرد و گفت: هماهنگی و 
هم افزایی نهادهای استانی جهت رونق فضای کسب و کار استان 
و منطقه آزاد انزلی در دستورکار استاندار گیالن و نهادهای استانی 
قرار دارد و برگزاری چنین نشست های تخصصی را در همین راستا 

باید تحلیل نمود.
امور  مدیرکل  بهمبری  نوروزی  علیرضا  نشست،  این  ادامه  در 
شرکت  مدیرعامل  سعیدی کیا  فریبرز  استان،  دارایی  و  اقتصادی 
استاندارد،  مدیرکل  جعفریان  مهناز  استان،  صنعتی  شهرک های 
مدیران گمرک و امور مالیاتی، وحید طالب پور معاون اقتصادی و 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران حوزه های مرتبط 
و نمایندگان بخش خصوصی و تعدادی از سرمایه گذاران خارجی 
به بیان نقطه نظرات خود درخصوص سازوکارهای پیشنهادی جهت 
رفع موانع و مشکالت فعالین اقتصادی پرداختند و در پایان مقرر 
شد مباحث مطروحه در قالب صورت جلسه ای به منظور پیگیری و 

اجرای مصوبات مورد توافق تنظیم گردد.

اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
انزلی، ضمن  آزاد  منطقه  به  سفری  کشور طی  اقتصادی  ویژه  و 
دیدار با رئیس هیات مدیره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، 
واحد صنعتی  و چند  منطقه  این  در  ایجاد شده  زیرساخت های  از 

بازدید به عمل آوردند.
اعضای کمیسیون که متشکل از نماینده دفتر واردات و صادرات 
بانک  نماینده  صمت،  وزارت  ایران،  اسالمی  جمهوری  گمرک 
شورایعالی  دبیرخانه  نماینده  کشاورزی،  جهاد  نماینده  مرکزی، 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نمایندگان مناطق آزاد بودند؛ در 
سفر کاری خود به منطقه آزاد انزلی با علی اوسط اکبری مقدم 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس 
معافیت ها  ارائه  بخش  در  تسهیل گری  پیرامون  و  کرده  دیدار 
کاهش  همچنین  و  تولیدکنندگان  به  قانونی  مزیت های  و 

تبادل نظر کردند. اداری  بروکراسی 

در ادامه، اعضای این کمیسیون از چند واحد تولیدی و صادراتی 
تامین  کشور  از  خارج  از  را  خود  اولیه  مواد  که  انزلی  آزاد  منطقه 
می کنند بازدید و به منظور رفع موانع و مشکالت، با مدیران این 

واحدهای تولیدی گفت وگو کردند.
تصمیم  مراجع  مهم ترین  از  یکی  کمیسیون  این  است،  گفتنی 
گیرنده درخصوص مزیت های تولید در مناطق آزاد و تعیین درصد 
مجاز واردات و صادرات تولیدات به سرزمین اصلی و خارج کشور 
از  را  اولیه خود  مواد  از  بخشی  است که  تولیدی  واحدهای  برای 

خارج کشور تامین می نمایند.
)الف(  قاعده ۲  همچون  مسائلی  بررسی  است،  ذکر  به  الزم 
انبار  قبض  دریافت  نحوه  ارز،  تامین  سفارش،  ثبت  گمرکی، 
مطرح  مشکالتی  ازجمله  الکترونیک  تولید  گواهی  و  اولیه  مواد 
مورد  بازدیدها  این  طی  که  بود  تولیدکنندگان  سوی  از  شده 

قرار گرفت. رسیدگی 

آزاد  منطقه  تنیس  هیات  همکاری  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
انزلی، اقدام به برگزاری مسابقات تنیس نمود که در نهایت رهام 
هیات  کاسپین  جام  ۱۰۰۰امتیازی  تنیس  مسابقات  فاتح  عباسی 

تنیس منطقه آزاد انزلی شد.
بر این اساس، نخستین دوره مسابقات هزار امتیازی هیأت تنیس 
در  کاسپین  جام  عنوان  تحت  روز  دو  مدت  به  انزلی  آزاد  منطقه 
مجموعه ورزشی شایان شهرستان خمام با حضور ۴۰تنیس باز از 

نقاط مختلف استان گیالن برگزار گردید.
بنا بر این گزارش، در دیدار فینال، رهام عباسی با غلبه بر صدرا 
و  تدریسی  احمدرضا  و  نمود  آن خود  از  را  قهرمانی  مقام  کنعانی 

الیاس حیدری نیز به صورت مشترک مقام سوم مسابقات را کسب 
کردند و کمیل سدید، علی جنتی، عماد حسرتی و خزان صدیقی 
تنیس بازانی بودند که رده پنجم تا رتبه هشتم را به خود اختصاص 

دادند.
مدیران  بر  عالوه  مسابقات  پایانی  روز  در  است،  گفتنی 
مردم  نماینده  دنیامالی  احمد  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
با  رشت  مردم  نماینده  سنگری  احمدی  محمدرضا  و  انزلی 
آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات  از  اختتامیه،  مراسم  در  حضور 
حرفه ای  ورزش  و  همگانی  ورزش  توسعه  مسیر  در  انزلی 

کردند. قدردانی  استان 

مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور 
خارجه کشورمان در سفر کاری خود به استان گیالن 
هیئت  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  همراه  به 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، احمد 
دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای 
از  استان،  اجرایی  دستگاه های  مدیران  و  اسالمی 
ازجمله  انزلی  آزاد  منطقه  تجاری  زیرساخت های 
بندر  به  رشت  راه  آهن  کاسپین،  بندری  مجتمع 

کاسپین و مجتمع بندر انزلی بازدید به عمل آورد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در این 
بازدید با اشاره به امکانات و زیرساخت های تجاری 
کرد:  بیان  انزلی  آزاد  منطقه  در  ایجاد شده  مناسب 
این منطقه با توجه به موقعیت ممتاز و ظرفیت های 
تجاری که دارد، به لحاظ ورود کاال از قزاقستان و 
کریدور  یعنی  جدید  ابریشم  جاده  تقویت  همچنین 
از  بهره وری  افزایش  با  ایران  قزاقستان،  چین، 
مجتمع بندری کاسپین می تواند در سطح بین المللی 

نقش آفرینی کند.
رئیسی  دکتر  افزود:  ادامه  در  صفری  مهدی 
به  کاری  سفر  زودی  به  جمهوری  محترم  ریاست 
تمامی  سفر  این  در  و  داشت  خواهند  روسیه  کشور 
ظرفیت های تجاری موجود بین دو کشور بررسی و 
راهکارهای الزم به منظور افزایش مبادالت ترسیم 
انزلی  آزاد  خواهد شد که پیش بینی می شود منطقه 
نقش بسیار مهمی به عنوان هاب داد و ستد در این 

مذاکرات داشته باشد.
از  کشور  نیاز  مورد  غالت  تامین  به  ادامه  در  وی 
حوزه خزر تاکید و اظهار داشت: با توجه به نزدیکی 
به  ایران  کشور  به  قزاقستان  و  روسیه  کشورهای 
سهم  می توان  انزلی،  و  کاسپین  بندر  خصوص 
و  داد  افزایش  حوزه  این  در  را  کشور  تامین غالت 
با بهره گیری از ظرفیت های موجود، عالوه در بخش 
از  نیز  خوراکی  خام  روغن  تامین  زمینه  در  غالت، 
حاشیه  کشورهای  بین  تجاری  مبادالت  ظرفیت 

نیاز است از ظرفیت  از پیش بهره برد و  خزر بیش 
کشتی های رو-رو بیشتر استفاده شود.

در  امورخارجه  وزیر  اقتصادی  دیپلماسی  معاون 
محوریت  با  ایران  قزاقستان،  چین،  کریدور  پایان، 
بندر کاسپین را یکی از کریدورهای تجاری مهم به 
منظور تامین کاال در کشور عنوان نمود و بیان کرد: 
خودروسازان داخلی از طریق همین کریدور می توانند 

به جای مسیر جنوبی کشور، از مسیر کریدور چین، 
۲۰روز  مسیر  این  و  کنند  استفاده  ایران  قزاقستان، 

کوتاه تر و هزینه آن ۲۵درصد پایین تر از مسیر جنوب 
است.

با ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

در سفر اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منطقه آزاد انزلی بررسی شد:

در نخستین دوره مسابقات هزار امتیازی هیات تنیس منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه در بازدید از زیرساخت های تجاری منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

برگزاری کارگروه سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد انزلی

تسهیل گری در بخش ارائه معافیت ها و مزیت های قانونی به تولیدکنندگان منطقه آزاد انزلی

رهام عباسی فاتح مسابقات هزار امتیازی جام کاسپین هیات تنیس منطقه آزاد انزلی

نقش آفرینی منطقه آزاد انزلی در سطح بین الملل با بهره وری از مجتمع بندری کاسپین
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است؛  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  از  سخن 
که  می کند  مکلف  و  موظف  را  اجرایی  دستگاه هاي  که  قانونی  ماده 
سازمان هاي  عامل  مدیران  به  آزاد،  مناطق  محدوده  در  خود  اختیارات 
مناطق  عامل  مدیران  قانون،  طبق  چراکه  نمایند؛  تفویض  آزاد  مناطق 
آزاد به نمایندگی از دولت، باالترین مقام اجرایی در منطقه متبوع خویش 
محسوب می شوند و کلیه وظایف و مسئولیت های دستگاه های اجرایی 

دولتی به جز نهادهای دفاعی و امنیتی برعهده آنان است. 
اما واقعیت آن است که این قانون هرگز به طور کامل و صحیح اجرا 
نشده است و غالب وزارتخانه های کشور حاضر به تفویض اختیارات به 
مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد نیستند. طبیعتا عدم تقسیم بندی 
وظایف موجب ناهماهنگی در مدیریت این مناطق می شود . این موضوع 
درحالی مطرح است که انتظارات از مناطق آزاد برای ارائه عملکرد مثبت، 
زیاد است . در واقع انگشت اشاره همیشه به سمت مدیران مناطق آزاد 
در  که  اصلی شان  اهداف  به  مناطق  این  چرا  که  می شود  گرفته  نشانه 
پیدا  دست  است،  شده  گرفته  درنظر  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
نکرده اند! غافل از آنکه بسیاری از قوانین مناطق اصال اجرایی نمی شود 
و این موضوعی است که دست و پای فعالین اقتصادی را هم بسته است!
به واسطه  زیادی  مشکالت  با  کشور  که  کنونی  شرایط  در  واقع  به 
تحریم ها روبه رو است، دیگر دستگاه های اجرایی و ذی ربط نباید موجبات 
خودتحریمی کشور را بیش از این فراهم نمایند. عدم تفویض اختیارات 
دستگاه های دولتی به سازمان های مناطق آزاد نه تنها موجبات توسعه 
اقتصادی کشور را فراهم نمی کند، بلکه مغایر با شعار رهبر معظم انقالب 
یعنی »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« است و این به معنای ضربه 
زدن به تولید ، اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق آزاد و به تبع آن سرزمین 

اصلی است.
در گزارش پیش روی، با نمایندگان مجلس شورای اسالمی ، مدیر حقوقی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دبیر اجرایی شورای 
معاونان  از  یکی  و  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  و هماهنگی  همکاری 
مناطق آزاد درخصوص چرایی عدم اجرایی ماده 65 قانون احکام دائمی 

برنامه های توسعه کشور گفت وگو کردیم. 
متاسفانه باید تاکید کنیم با وجود آنکه نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
وظیفه قانونگذاری و نظارت آن را برعهده دارند، اما نسبت به مفاد این 
بودند  بهارستان نشین ها کسانی هم  میان  البته در  نامطلع هستند.  ماده 
که شناخت حداقلی نسبت به این قانون داشتند، ولی نگاه آنها نسبت به 

اجرای قانون متفاوت بوده است. 
بی کفایتی  را  مذکور  قانون  اجرای  عدم  علت  ملت،  وکالی  از  برخی 
مدیران و عملکرد ضعیف مناطق آزاد می دانستند و برعکس نماینده ای 
دیگر قانون را باالتر از هر چیزی می دانست و معتقد بود قانون براساس 
اجازه دهد قانون  عملکرد مدیران نوشته نشده است که کسی به خود 

را اجرا نکند. 
البته که برخی دیگر از نمایندگان نسبت به این قانون آگاهی داشتند، 
ولی خبری از عدم اجرای آن نداشتند؛ از این رو در گفت وگو با ما عزم شان 
را برای بررسی موضوع و استفاده از ابزار نظارتی در جهت چرایی عدم 
آزاد جزم  مناطق  به سازمان های  دولتی  اختیارات دستگاه های  تفویض 

کردند.
 

 محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی:

 مجلس بخلی در تفویض اختیارات
به دبیرخانه شورایعالی ندارد

شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  عضو  نقدعلی  محمدتقی 
با نشریه، علت عدم اجرای ماده 65 قانون احکام  اسالمی در گفت وگو 
دائمی برنامه های توسعه کشور را تصمیم مجلس در برنامه ششم توسعه 
دانست؛ تصمیمی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را 

زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است.
طبق گفته این نماینده، به دلیل اینکه مجلس شورای اسالمی مناطق 
آزاد را بهتر بتواند مورد ارزیابی قرار دهد، وزارت اقتصاد را مسئول اداره 
یا حتی  داد و  قرار  را مورد سوال  آن کرده است؛ چراکه می توان وزیر 

استیضاح کرد. 
شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  عضو  گفته های  براساس 
دستگاه های  توسط  اختیار  تفویض  تا  شد  سبب  موضوع  این  اسالمی، 
با عملکرد مثبت دبیر شورایعالی مناطق آزاد،  اما  دولتی صورت نگیرد، 
نمایندگان مجلس می توانند در برنامه هفتم این موقعیت را به مناطق 

آزاد برگردانند. 
دبیرخانه  آنکه  از  پیش  که  است  درحالی  نماینده مجلس  این  اظهارات 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی قرار بگیرد نیز خبری از تفویض اختیارات به سازمان های مناطق 

آزاد و مدیران عامل این مناطق نبوده است.
نقدعلی گفت: ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در 
قانون برنامه ششم تغییراتی کرده است . طبق قانون مناطق آزاد تجاری-

صنعتی اختیار کار به دست دبیر و مدیران عامل مناطق آزاد است، منتها 
به دلیل ضعف عملکردی که بوده و اینکه مجلس شورای اسالمی در 
امکان  هم  طرفی  از  و  نمی گرفته  دبیر  از  را  الزم  پاسخگویی  گذشته 
استیضاح دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد )سوال، 
تذکر و استیضاح مختص وزیر و رئیس جمهور است(، لذا در برنامه ششم 
برای پاسخگویی بهتر در مقابل مجلس، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

زیرنظر وزارت اقتصاد قرار داده شد .
وی تاکید کرد: وزرای سابق هم به خاطر اینکه کنترل کار از دست شان خارج 

نشود، اختیارات را تفویض نکردند و این موضوع بر زمین مانده است  .
این نماینده مجلس اظهار داشت: علی القاعده مناطق آزاد برای تسهیل 
و  فرآیندهای دست  و  مقررات  از  برخی  برداشته شدن  برای  و  تجارت 
پاگیر ایجاد شده است، اما تخلفاتی در گذشته در این مناطق بوده که 
موجب عدم تفویض اختیار می شود. نمونه هایی که بنده گزارش آن را 
دارم این است که مثال بعضی از فعاالن اقتصادی کشورهای دیگر بنا 
بوده به مناطق ما بیایند و فعالیت اقتصادی داشته باشند، مثال نخ خاصی 
این مناطق کارخانه ای  آنها در  برای برخی مصارف داخلی تولید کنند؛ 
اما فی المثل صد هزار تن فقط در کارخانه تولید کردند  احداث کردند، 
تحت  و  کردند  وارد  خود  کشور  خارجی  تولیدات  از  را  آن  برابر  ده  و 
امتیاز  از  واقع  در  نموند.  تزریق  کشور  به  آزاد  مناطق  تولیدات  عنوان 
معافیت بیست ساله مناطق آزاد استفاده کردند و کمر تولیدکننده داخلی 
را شکستند. این مسائلی بوده که در گذشته وجود داشته است؛ لذا مجلس 
تالش کرده که مناطق آزاد را به واسطه وزیر تحت سوال و نظارت بیاورد 

و از طرفی وزارتخانه نیز آن را تحت نظر و اختیار خود قرار داده است.
آقای سعید محمد مشاور رئیس جمهور  آینده  اگر در  ادامه داد:  نقدعلی 
عمرانی  کار  سابقه  که  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 
خوبی هم دارد، اقدامی کند که عملکرد مناطق مثبت شود؛ دوباره اعمال 
این قانون و مواد قانونی موجب استقالل دبیرخانه خواهد شد؛ در واقع 

می توان گفت که دوباره اختیارات به مناطق آزاد باز می گردد  .
وی اذعان داشت: اگر دبیر بتواند کاری کند که سابقه سوء را از ذهن 
نمایندگان مجلس پاک کند، علی القاعده نمایندگان در برنامه هفتم این 
اعمال مدیریت که در برنامه ششم صورت گرفته بود را برخواهند گرداند 
منتها  کرد؛  خواهند  تفویض  را  گذشته  وسیع  اختیارات  همان  دوباره  و 
شرطش این است که تا آمدن برنامه هفتم به صحن علنی، دبیر محترم 
شورایعالی مناطق آزاد عملکرد خود را برای نمایندگان ثابت کند تا در 
قانون برنامه هفتم این اختیارات را برگردانیم. اما اگر رویه بخواهد طبق 

همانچه که در گذشته بود، استمرار پیدا کند؛ یقینا این محدودیت های 
اختیارات اعمال خواهد شد . لذا شرط بازگشت این اختیارات که در برنامه 
ششم محدود شده است، این است که در این مدت توانایی و تغییر رویه 

و حسن انجام کار دبیر محترم اثبات شود  .
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  عضو 
خاطرنشان کرد: در برنامه ششم این اختیارات مطابق قانون محدود شده 
است و زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و چارچوب هایی 
که در برنامه ششم و احکام دائمی آمده، دایره آن در برنامه ششم تنگ 
براساس  قانون  اینکه  داریم، ضمن  را  برنامه هفتم  ما  البته  است؛  شده 
مصالح تعیین می شود، چنانچه اگر ببینیم مصلحت کشور این است که 
اختیارات بازپس داده شود، مجلس بخلی برای بازگردان اختیارات گذشته 

به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد ندارد.
  

حجت االسالم محمد باقری بنابی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

 عدم اجرای قانون به دلیل بی تجربگی
مدیران عامل مناطق آزاد است

حجت االسالم محمد باقری بنابی نماینده مردم بناب و خوشه مهر و عضو 
با نشریه، به  اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو  کمیسیون 
بررسی دالیل عدم اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 

کشور پرداخت. 
عامل  مدیران  سابقه  و  عدم تجربه  را،  موضوع  این  اصلی  علت  وی، 

سازمان های مناطق آزاد می داند. 
افراد اطالعات کافی  این  آنکه  به دلیل  نماینده مجلس،  این  اعتقاد  به 
ندارند، بنابراین نمی توانند در اداره مناطق آزاد کمک کننده باشند؛ از این 

جهت باید از دستورات دولتمردان تبعیت کنند! 
هر چند این استدالل نمی تواند منطقی باشد؛ چراکه به همان میزان می توان 
مدعی شد که در دستگاه های دولتی و ذی ربط نیز افرادی بی کفایت حضور 
دارند که می توانند مانعی برای پیشبرد اهداف کشور باشند و مهم تر آنکه 
موضوعی که تاکید صریح قانون می باشد چرا باید بهانه کفایت یا عدم کفایت 
مدیران عامل قرار بگیرد؟! مگر آن زمان که این قانون نوشته شده و دوبار 
دیگر نیز بر آن تاکید صورت گرفته است، اجرایی شدن آن را منوط به کفایت 

یا عدم کفایت مدیران مناطق آزاد کرده است  ؟! 
به هرحال این نوع استدالل عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اجرای  عدم  من باب  اسالمی 
و  مستحکم  دلیل  چندان  نیز  او  همکاران  جانب  از  کشور  توسعه 

قانع کننده ای محسوب نمی شود. 
در ادامه صحبت های حجت االسالم محمد باقری بنابی را می خوانید:

درخصوص مناطق آزاد ، اخیرا با آقای سعید محمد مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلسه ای داشتیم؛ بنده 
شدم .  متذکر  جلسه  این  در  را  است  خودم  برآورد  که  را  واقعیتی 
می شوند،  منصوب  که  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  اوال 
دارند.  این مناطق  باشند که تجربه موفق درخصوص  افرادی  از  باید 
که  می گذارند  را  مدیره هایی  هیات  و  افراد  تجربه،  بدون  متاسفانه 
هیچ گونه اطالعاتی درباره مناطق آزاد ندارند. این موضوع مشکالت 
که  آنگونه  آزاد  مناطق  هم  امروز  به  تا  و  می کند  ایجاد  را  عدیده ای 

نبودند .  باشند،  موفق  باید 
که  افرادی  می کنند،  حمایت  را  سیاسی  افرادی  ما  مسئوالن  متاسفانه 
تجربه کافی در این رابطه ندارند و دنیادیده نیستند . حداقل بگویند افرادی 
که می خواهند مدیران عامل این مناطق شوند، به عنوان مثال 10کشور 
را تا به امروز دیده باشند. ولی واقعا افراد را بدون سابقه می آورند و تازه 
باعث می شود  نتیجه عدم تجربه  در  ببینند.  آموزش  از صفر می خواهند 
وزارتخانه ها و ستاد مرکزی به آنها اختیارات کافی را ندهند. اتفاقا افرادی 
شورایعالی  دبیرخانه  و  وزارتخانه  به  وابسته  همیشه  تا  که  می آورند  را 
معلومات  و  این مدیران اطالعات  بمانند؛ چراکه  تهران  در  آزاد  مناطق 
ندارند و نمی دانند این مسائل را چگونه باید اداره کنند. تفویض اختیار از 
اینجا نشات گرفته که مدیران تجربه خوبی داشته باشند؛ اما وقتی این 
توانایی وجود ندارد، بنابراین در نتیجه افراد بله قربان گوهایی هستند که 

همیشه از دستورات تبعیت می کنند  .
نماینده مردم بناب و خوشه مهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: باید 
افراد توانمندی سرکار بیایند و صاحب تجربه باشند. اگر این افراد مهارت 
کافی داشته باشند، به میدان می آیند و می گویند که قوانین کشور، قانون 
مجلس و مقررات شورایعالی مناطق آزاد باید در خود منطقه حل شود، 
این مجوزها و بحث های مالیاتی مربوط به منطقه آزاد است و درواقع 

اختیار این موضوع را به خود برمی گرداند.
وی اظهار کرد: اگر افراد صاحب تجربه منصوب شوند، قطعا این تفویض 
ندارند،  اما چون مدیران عامالن تجربه کافی  انجام می شود؛  اختیارات 
دردسر  آزاد    مناطق  برای  هم  و  خودشان  برای  هم  اختیار  این  گرفتن 

درست می کند.
باقری بنابی افزود: پیشنهاد من این است که در این رابطه مدیران عامل 
توانمندی را در مناطق آزاد به کار بگیرند و از سوی دیگر، اگر این افراد متبحر 
و باتجربه باشند، حتما وزارتخانه ها باید تفویض اختیار کنند . در آن صورت ما 
از طریق مجلس حتما فشار می آوریم که باید این اتفاق رخ دهد؛ به هرحال 
مناطق اسم شان آزاد است و مشخص است برای کدام اهداف شکل گرفته اند. 
ولی متاسفانه وقتی من نماینده می بینیم افرادی که در آنجا مسئولیت دارند، 
سیاسی هستند و صاحب تجربه نیستند، طبیعتا پیگیر این موضوع نخواهم 
شد که اختیارات را به شخصی محول کنیم که هیچ مهارت و توانایی ندارد، 

حتی اگر قانون بر آن تاکید کرده باشد  .
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  و  خوشه مهر  و  بناب  مردم  نماینده 
شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: در کشور درخصوص مناطق 
برای  که  دارد  وجود  قوانین  در  هم  مشکالتی  البته  داریم،  قانون  آزاد 
این مناطق محدودیت هایی ایجاد کرده ایم که همین مسائل باعث شده 
آن طور که مناطق آزاد کشورهای دیگر موفق عمل کردند، در کشور ما 
تاکید  نیز  اقتصادی  کمیسیون  در  است.  نبوده  محسوس  موفقیت  این 
کردیم که اگر قرار است اصالح قوانین مناطق صورت گیرد، دو یا سه 
آزاد موفق دنیا را که شصت یا هفتاد سال عمر دارند  از مناطق  نمونه 
را بررسی کنیم، قوانین شان را ببینیم، بحث های اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی را کنکاش و از آنها الگو برداری کنیم. متاسفانه این موضوعات 
را در کشور خودمان نادیده می گیریم و موجب می شود هیچ منطقه آزاد 
خوبی نداشته باشیم؛ درواقع عمال از این مناطق در شرایط خاص و با 

وجود موقعیت استراتژیک کشور محروم هستیم  .

 جعفر قادری، عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی:

 باید مجازاتی را برای
خاطیان قانون مناطق آزاد درنظر بگیریم

جعفر قادری دکترای اقتصاد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی نیز در گفت وگو با نشریه، نسبت به عدم اجرای ماده 65 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور انتقاد کرد و گفت: ایراد و 
اشکال به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برمی گردد؛ 
چراکه دبیرخانه باید همراهی و تعامل را با وزارتخانه داشته باشد تا اگر 

در اجرای مواد قانونی ایراد و اشکالی وجود دارد، برطرف شود.
وی تاکید کرد: اگر قانون ایراد دارد، زمینه برای اجرایی سازی قانون باید 
فراهم شود؛ ولی اگر قانون درست ولی سالیق و دیدگاه های مختلفی در 
دستگاه های اجرایی وجود دارد که اجازه کار را نمی دهد، باید تالش شود 

که این هماهنگی ها به وجود بیاید. 
قادری اظهار کرد: حل این موضوع وظیفه دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی است و دبیرخانه باید به جد نسبت به این مسئله 

ورود کند  .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این 
قانون  این  اجرای  برای  آیا مجلس شورای اسالمی می تواند  سوال که 
باید  اقتصادی مجلس  کمیسیون  در  کار  این  باشد، گفت:  داشته  تاکید 
بحث  ویژه  مناطق  و  آزاد  مناطق  بر عملکرد  باشد  بنا  اگر  گیرد.  انجام 
این  می توانند  کمیسیون  در  دوستان  بگیرد،  صورت  نظارتی  و  کنترل 

موارد را تاکید کنند  .
آن  طبق  باید  دارد،  وجود  آزاد  مناطق  از  انتظارات  اگر  داد:  ادامه  وی 
انتظارات به دستگاه های ذی ربط  اختیارات داده شود تا بتواند در قالب 
آن اختیارات واگذار شده، کار را دنبال کنند؛ ولی اگر اختیار نباشد، طبیعتا 
عملکرد مناطق آزاد نیز تحت الشعاع قرار می گیرد؛ چراکه در حقیقت کار 

دست مدیران عامل نیست که بتوانند امور را مدیریت نمایند.
اذعان  مجلس  در  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  طرح  درخصوص  قادری 
نمود: مواردی که محل ایراد و اشکال است و مورد اعتراض دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است باید در اصالح قانون مناطق 
آزاد لحاظ شود؛ به هرحال باید به سمت و سویی برویم که این ایرادات 

و اشکاالت را بتوانیم برطرف کنیم  .
اختیارات  و  نشود  اجرا  قوانین  این  اگر  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
برای  تا  بگیریم  درنظر  خاطیان  برای  را  مجازاتی  باید  نگردد،  محول 

اجرای قانون مجبور به تبعیت شوند. 
وی تاکید کرد: شاید در برخی جاها که قانون اجرا نمی شود، دلیلش این 

است که ضمانت اجرا وجود ندارد.
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
شورایعالی  دبیرخانه  توسط  باید  موضوع  این  بررسی  کرد:  خاطرنشان 
صورت  آزاد  مناطق  از  نمایندگی  به  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
گیرد. اگر مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز بر این 
موضوع اذعان و تاکید دارند، طبیعتا می توان روند را به نفع مدیران عامل 

سازمان های مناطق آزاد تغییر داد.

 محمد سرگزی، رئیس فراکسیون
حقوق بشر مجلس شورای اسالمی:

مناطق آزاد برای انجام امور نیازی به اذن گرفتن از 
دستگاه های دولتی ندارند

محمد سرگزی دکترای حقوق و رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق 
بررسی  به  نشریه،  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  شهروندی 
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پرداخت و از عدم 

اجرای این ماده قانونی گالیه کرد. 
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  در  عنوان  هیچ  به  وی،  اظهارات  طبق 
دولتی  دستگاه های  از  اختیار  تفویض  بحث  کشور  توسعه  برنامه های 
به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد مطرح نیست، بلکه این حق 
به طور کامل در اختیار مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد قرار دارد .

سرگزی تاکید دارد در بحث تفویض اختیار، دستگاه مربوطه مختار است 
که اختیار را به شخص دیگر محول کند یا خیر! اما در مورد مناطق آزاد 
تفویض  این  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  و 
اختیار وجود ندارد، بلکه به صورت کامل وظایف برعهده مدیران عامل 

سازمان های مناطق آزاد است  .
رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسالمی 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  در  اساسا  کرد:  تصریح 
سازمان  مدیرعامل  آزاد،  مناطق  حوزه  در  دولت  عالی  نماینده  کشور، 
مختلف  وزارتخانه های  قانون،  تصریح  به  توجه  با  است.  آزاد  منطقه 
من جمله وزارت اقتصاد و وزارت صمت مکلف هستند که در چهارچوب 
قوانین عمل کنند و این اختیارات را به مدیران عامل سازمان های مناطق 
آزاد بدهند. اما در حقیقت این اتفاق نمی افتد! به نظر بنده باید مجلس 
از باب نظارتی ورود پیدا کند. ما از یک طرف می گوییم که مناطق آزاد 
کارایی الزم را ندارند، اما از طرف دیگر اختیاراتی که قانون به آنها واگذار 
کرده را از آنان سلب می کنیم و زمینه عملیاتی و اجرایی شدن قانون را 

مهیا نمی کنیم. لذا مجلس باید ورود پیدا کند تا اینکه این ماده قانونی 
اجرایی گردد .

در  که  تکلیفی  به  توجه  با  رئیس جمهور  دیگر  سوی  از  داد:  ادامه  وی 
نهادهای  سایر  همکاری  بر  و  شده  پیش بینی  آزاد  مناطق  برای  قانون 
دستگاه های اجرایی با مجموعه مناطق آزاد تاکید شده است، باید طی 
که  دهند  دستور  و  کنند  ابالغ  دستگاه ها  به  را  موارد  بخشنامه،  یک 
مجموعه ها و دستگاه های ذی ربط تبعیت نمایند؛ چراکه اگر این اتفاق 
رخ ندهد، قطعا مناطق آزاد نمی توانند به رسالتی که برایشان معین شده 

و به آن اهداف از پیش تعیین گردیده،  دست یابند.
سرگزی در واکنش به برخی استدالل ها که چون مناطق آزاد عملکرد 
نمی شود،  داده  مدیران  به  اختیارات  جهت  این  از  نداشته اند،  مطلوبی 
گفت: این استدالل مناسبی نیست؛ ما قائل به این هستیم که مدیران 
ناکارآمد  آزاد  منطقه  یک  مدیر  که  همانقدر  شود،  گذاشته  باید  توانمند 
است، می توان مدعی شد که در دستگاه های اجرایی نیز مدیران ناکارآمد 
وجود دارد . ضمن اینکه عدم توانمندی افراد دلیلی بر عدم اجرای قانون 
نمی تواند باشد؛ اگر اینگونه باشد نظامات دولتی و قانونی ما به طور کل 
که  اختیاراتی  باید  نیست؛  مناسبی  استداالل  این  لذا  می رود .  زیرسوال 
به مناطق آزاد داده شده، عملیاتی و اجرایی شود. پس از آن می توانیم 
آیا  است،  آنها محول شده  به  در رسالتی که  مناطق  قضاوت کنیم که 
موفق بوده اند و آیا کوتاهی در عدم دستیابی به اهداف پیش بینی شده 

است یا خیر؟
رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسالمی 
اجرایی  ضمانت  می تواند  قانون  اصالح  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
شدن ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را به همراه 
سیاستگذاری  احکام  عنوان  به  دائمی  احکام  داشت:  بیان  باشد،  داشته 
لذا بحثی که بگوییم اصالح کنیم که ضمانت اجرایی برای آن  است؛ 
به وجود آوریم، اصال شدنی نیست. عدم اجرای تکالیف قانونی می تواند 
در راستای ماده 592 قانون مجازات اسالمی باشد؛ در واقع اگر کسانی 
که به هر دلیلی از اجرای تکالیفی برایشان پیش بینی شده، کوتاهی یا 
اهمال کنند، برایش مجازات تعیین شده است؛ لذا در این موارد ضمانت 
اجرا وجود دارد، بدین معنا که نیازی نیست بگوییم اصالح کنیم تا برایش 

ضمانت اجرایی کسب نماییم .
وی در ادامه تاکید کرد: اساسا عدم اجرای قانون از ناحیه دستگاه های 
ضمن  گیرد؛  صورت  پیگیری  می تواند  بازرسی  سازمان  توسط  متولی، 
اینکه مجلس و دستگاه قضایی می تواند ورود نمایند و بگویند که چرا 
این قانون به درستی اجرا نشده است؟! اینکه بگوییم نیاز به قانونگذاری 

مجدد است، خیر، نیازی دیده نمی شود  .
سرگزی اظهار داشت: البته می شود مواردی را در قوانین پیش بینی کرد، 
ولی همین حاال هم به اندازه کافی ما قانون برای اجرایی شدن داریم؛ 
متولی  دستگاه های  از  بعضی  که  است  این  دارد  وجود  که  نکته ای  اما 

اجرا نمی کنند.
این نماینده مجلس افزود: بحث تفویض اختیارات در اینجا مطرح نیست، 
را واگذار  اختیارات  اختیار دارد که  وقتی می گوییم تفویض، یعنی مدیر 
کند یا خیر. لذا در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
بحث تفویض نیست؛ بلکه قانون این اختیار را کامال به مناطق آزاد داده 
است. لذا سازمان های مناطق آزاد رسما می توانند این کار را انجام دهند 
و نیازی نیست برای انجام امور اذن گیرند و اگر وزارتخانه های مختلفی 
اختالف  حل  مختلف  هیات های  به  می توانند  دادند،  انجام  مداخله ای 

دولت موضوع را منعکس کنند  .
وی تاکید کرد: مصوباتی که مغایر با قانون باشد، هیات تطبیق مجلس 

نیز می تواند رد کند  !
رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسالمی 
در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع )عدم اجرای ماده 65 قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور( برای بنده جالب است و شخصا به آن 
داشته  آزاد  مناطق  دوستان  با  نشستی  باید  اینکه  می کنم؛ ضمن  ورود 

باشیم تا این قصه را به صورت مفصل تر باز کنیم  .
 

 ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی :

 اگر آیین نامه های دستگاه دولتی مغایر قانون باشد
قطعا قابل پیگیری است

ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب  و  حقوق  دکترای  عزیزی  ابراهیم 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، به بررسی ماده 65 قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پرداخت و در عین حال بر وظیفه 

نظارتی مجلس مبنی بر پیگیری اجرای قانون مناطق آزاد  تاکید کرد.
وی گفت: متاسفانه به هر دلیلی مناطق آزاد از کارکرد اصلی خود دور 

شدند و به نوعی امروزه دیگر خاصیت الزم را ندارند. شاید یکی از دالیل 
اصلی  اهداف  به سمت  آزاد  مناطق  اساسا  که  باشد  این  اتفاقی،  چنین 
حرکت نکردند و بیشتر با بهره گیری از ظرفیت های اراضی در اختیارشان 

و فروش آنها، به حفظ وضع موجود بسنده کرده اند. 
ظرفیت  عنوان  به  آزاد  مناطق  به  توسعه ای  نگاه  داد:  ادامه  عزیزی 
عمل  خوب  سال ها  این  در  مناطق  است.  کشور  اقتصادی  مکمل 
آزاد  را  خود  واقعا  آنکه  به دلیل  آزاد  مناطق  اینکه  ضمن  نکرده اند، 
نوعی  ندارند،  هماهنگی  و  همراهی  استانی  مدیران  با  و  می دانند 
استان هایی که  پراکندگی و حتی اختالف مدیریتی در  ناهماهنگی و 
ایجاد  موجبات  درواقع  می شود؛  دیده  دارد،  قرار  آنها  در  آزاد  مناطق 
است  این  به  نیاز  که  مدیریتی شده  میان بحث های  اختالفات جدی 
که دولت از طریق لوایح مجلس تکلیف این کار را هم مشخص کند؛ 
اینکه اختیارات الزم را برای آنکه این مسائل را حل و فصل  ضمن 
نماید، دارد. به هر شکل مناطق آزاد امروز نیازمند به این هستند که 
قوانین شان بازنگری شود و نگاه جدیدتر و کامل تری به ماموریت ها 

و اهداف آنان داشت . 
فروش  از  که  کنند  باید تالش  آزاد  مناطق  افزود:  نماینده مجلس  این 
اراضی و حفظ وضع موجود پرهیز کنند و با استفاده  حداکثری از ظرفیت 
این مناطق، برای کمک به سرزمین اصلی و اقتصاد کشور به عنوان یک 
قطب جلودار در جغرافیای کشور حرکت کنند. اعتقاد بنده بر این است 
که این روندی که تاکنون مناطق آزاد طی کرده اند، به هیچ وجه پسندیده 

و شایسته نیست و اینها هدر دادن منابع و ظرفیت های کشور است .
وی تاکید کرد: مناطق آزاد به اصالح اساسی و بازنگری جدی نیاز دارند 
و باید تالش شود هر چه سریع تر بازنگری و اصالح بنیادین در ساختار 

وظایف، ماموریت ها و کارکردها دنبال شود  .
عزیزی درخصوص تداخل وظایف میان دستگاه های دولتی با مناطق 
این  قوانین  با  تضاد  در  گاها  که  مختلف  آیین نامه های  ابالغ  و  آزاد 
مناطق است، گفت: این موضوع سابقه ندارد که آیین نامه هایی برای 
و  بگذارند  کنار  را  قانون  بتوانند  که  شود  ابالغ  و  تثبیت  آزاد  مناطق 
ابطال کند.  را  قانون  نمی تواند  آیین نامه  بگیرند؛ چراکه  نادیده  را  آن 
اگر چنین باشد، امری خالف قانون است و مستوجب پیگرد و برخورد 
است. در راستای اجرای قانون شاید آیین نامه و دستورالعمل نوشته، 
تثبیت و ابالغ می شود، اما هیچ وقت آیین نامه نمی تواند خالف قانون 
باید در راستای اجرای قانون  آیین نامه و بخشنامه  بلکه  ابالغ گردد، 
باشد. اگر چنین چیزی درخصوص مناطق آزاد و ابالغ آیین نامه های 
متفاوت به مدیران آن صحت داشته باشد و اگر این آیین نامه ها مغایر 

پیگیری است  . قابل  باشد، قطعا  قانون 
این  رفع  در جهت  اقدامی  چه  که مجلس  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
باید  نظارتی  وظیفه  مطابق  دهد، گفت: مجلس  انجام  می تواند  مشکل 
موضوع را بررسی کند . اگر اقدامات خالفی درخصوص اجرای ماده 65 
عنوان  به  انجام می شود،  توسعه کشور  برنامه های  دائمی  احکام  قانون 
یک وظیفه باید آن را دنبال کرد و مانع عدم اجرای قانون شد. در عین 
وظیفه دستگاهی  مخالف  چنانچه  اگر  دارد  را  وظیفه  این  حال مجلس 
اقدامی کرده یا تصمیم گرفته یا عملی انجام داده که مغایر قانون بوده 

است، موضوع را پیگیری کند تا مورد برخورد قرار گیرد. 
پایان  در  اسالمی  ملی مجلس شورای  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
دیگر  نکته  اما  است،  مجلس  نظارتی  وظیفه  این  کرد:  خاطرنشان 
و  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اگر  اینکه 
قالب  باشد، حتما می تواند در  نیازمند اصالح  آزاد  سایر موارد مناطق 
زمان بر  طرح  البته  گردد؛  مطرح  هم  طرح  به صورت  یا  دولت  لوایح 
است، اما در قالب الیحه بهتر می توان موارد قانونی اگر نقصی دارند 

مورد اصالح قرار گیرد  .

 محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی و تقنین
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:

تحقق مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد با اجرای بند )الف( 
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه

شورایعالی  دبیرخانه  تقنین  و  حقوقی  امور  مدیر  پوراحمدی  محسن 
با نشریه، نگاه خود را  نیز در گفت وگو  اقتصادی  آزاد و ویژه  مناطق 
نسبت به ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مطرح 
کرد و گفت: متاسفانه از سال 1372 تاکنون به رغم اصرار و تاکیدات 
قانونی مقنن به این مهم  و با وجود صراحت و شفافیت موضوع در 
مختلف  دالیل  به  قانون  این  مذکور،  قانونی  مواد  مفهوم  و  منطوق 
و  چالش  با  را  آزاد  مناطق  سازمان های  این رو  از  و  است  نشده  اجرا 
اقتصادی  فعالیت  روند  در  مختلف  انحا  به  و  مواجه  جدی  اختالل 
که  به صورتی  است،  نموده  ایجاد  را  توجهی  قابل  توقف  نیز  مناطق 

برای سرمایه گذاری  و  را سردرگم  و سرمایه گذاران  اقتصادی  فعالین 
ناامید می نماید  . آزاد  در مناطق 

ماده 65  بند )الف(  به ویژه  قوانین  این  اجرای  عدم  دالیل  ادامه  در  وی 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را به شرح ذیل برشمرد :
  تفسیری غلط از مفهوم دستگاه های اجرایی در قانون یاد شده؛

   نداشتن تعریفی کامل و جامع از دستگاه های اجرایی دولتی مستقر 
در محدوده مناطق  آزاد؛

   محدوده اختیارات و مسئولیت ها و تکالیف واگذار شده؛
   نحوه اداره دستگاه مستقر در منطقه و تعیین و انتخاب مدیر برای 

دستگاه اجرایی؛
   نحوه مدیریت دستگاه مربوطه و اجرای قانون دستگاه اجرایی در 

مناطق، در موارد تعارض با قانون خاص مناطق آزاد؛
در  غیرمستقر  اجرایی  دستگاه های  مسئولیت های  اجرای  نحوه     
مستقر  اجرایی  دستگاه  از  کمتر  آزاد،  مناطق  در  آنها  نقش  که  منطقه 

نیست؛
حقوق  دریافت  آنها  ماموریت  که  اجرایی  دستگاه های  اداره  نحوه    
و  کل  خزانه داری  حساب  به  آن  عواید  واریز  مسئولیت  و  است  دولتی 

مسئولیت جزایی مترتبه قانونی بر عدم اجرای وظایف دستگاه مربوطه؛
آزاد  مناطق  بودجه  هماهنگی  با  بودجه  تخصیص  و  تامین  نحوه    
جلوگیری  و  اجرایی  دستگاه  ظرفیت های  از  بهینه  استفاده  راستای  در 
با محوریت سازمان  برای کشور  و هزینه های مضاعف  موازی کاری  از 

برنامه و بودجه؛
به  اجرایی  دستگاه  مدیران  و  کارکنان  فرودستگاهی  نظر  اعمال     
فلسفه وجودی مناطق آزاد و نبود نگاه فرا دستگاهی به اجرای ماده 65 

قانون مذکور؛
   وجود اختالف در دستگاه اجرایی با سازمان منطقه در نحوه اجرای 

وظایف و مسئولیت ها؛
  فقدان ضمانت اجرایی مناسب جهت الزام دستگاه های اجرایی به 

رعایت بند)الف( ماده 65 قانون احکام دائمی؛
   نحوه رسیدگی به موضوعات مناطق آزاد مطرح شده در کمیسیون ها 
و شوراهایی که صالحیت رسیدگی به آنها در صالحیت قوانین دستگاه 

اجرایی استانی و ملی قرار گرفته است ؛
اجرایی  دستگاه  به  مربوط  قانون  اجرای  تخصص  و  تجربه  نبود   

تفویض کننده اختیارات در سازمان منطقه؛
بند)الف(  متن  در  اجرایی  آیین نامه  تهیه  و  تدوین  پیش بینی    عدم 

ماده 65 قانون احکام دائمی؛
پوراحمدی در بیان توضیح برای عدم اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور اظهار داشت: اوال؛ گرچه مطابق قانون، اختیار 
اجرای قانون حاکم بر دستگاه اجرایی در منطقه آزاد، برعهده مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قرار گرفته و کلیه دستگاه های اجرایی هرگونه اعمال 
به  مهم  این  لکن  کرد؛  خواهند  مطالبه  مدیرعامل  از  را  خود  حاکمیتی 
این معنی نیست که دستگاه مربوطه محل کار و ساختمان اداری خود 
را ترک و نیروی انسانی و کارکنان متخصص در آن حوزه را از دستگاه 
جدا و شکل و پوسته ظاهری آن را به سازمان محول کند؛ بلکه دستگاه 
به  آزاد  منطقه  مدیرعامل  مدیریت  و  سرپرستی  به  روال  طبق  اجرایی 
هماهنگی  منطقه  مدیرعامل  با  و  می نمایند  عمل  خود  قانونی  وظایف 
انجام  مدیرعامل  زیرنظر  مستقیم  صورت  به  مربوطه  مدیر  و  می کند 
جمعی  و  انسانی  نیروی  جزء  می تواند  اینکه  وجود  با  می نماید،  وظیفه 

آن دستگاه هم باشد  .
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  تقنین  و  حقوقی  امور  مدیر 
استانی هستند که بخشی  از دستگاه های  بعضی  ثانیا؛  افزود:  اقتصادی 
از وظایف آنها مربوط به محدوده منطقه آزاد است و می بایست براساس 
قانون سازمان منطقه عمل نمایند؛ لیکن هیچ گونه شعبه یا واحدی هم در 
منطقه ندارند، مانند سازمان جمع آوری اموال تملیکی و یا اینکه دستگاه 
اجرای  قانونی، حضورش در منطقه و  تعارض  به  دلیل  اجرایی دیگری 
قانون آن دستگاه مفهومی ندارد؛ زیرا وظایف قانونی آن در قالب قانون 
خاص مناطق آزاد در اختیار سازمان منطقه قرار گرفته است و حضور آن 
دستگاه در منطقه بی معنا بوده و جزء کارشکنی و ایجاد مزاحمت برای 
توسعه اقتصادی منفعتی نداشته و ندارد، مانند سازمان امور اراضی کشور 
و یا سازمان راه و شهرسازی و... یا اینکه از اساس در محدوده منطقه 
وجود ندارد، لیکن بیشترین دخالت در حوزه مناطق آزاد را در پی دارد، 

مثل سازمان محیط زیست و...
آزاد،  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  اختیارات  داشت:  اظهار  وی 
اجرای ماموریت ها و منویات دستگاه اجرایی در منطقه است و می بایست 
اجرای  در  نیز  اجرایی  از دستگاه  نیابت  به  انجام شده  قبال وظایف  در 
در سطح  و حتی  استانی  و  مدیر دستگاه محلی  )مشابه  مربوطه  قانون 
نیست که  معنا  این  به  این  لذا  باشد.  پاسخگو  مبادی ذی ربط  به  ملی( 
صرف واگذاری اختیارات به مدیرعامل منطقه ، منطقه اقدام به تصمیمات 
سلیقه ای داشته باشد، بلکه باید صرفا در چارچوب مقررات دستگاه عمل 
نماید، مگر موضوع به موجب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در اختیار 

قانونی سازمان منطقه باشد.
احکام  قانون  ماده 65  اجرای  طرق  از  یکی  کرد:  تاکید  پوراحمدی 
انتخاب  که  باشد  این گونه  می تواند  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی 
بوده؛  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  برعهده  صرفا  دستگاه  مسئول 
دستگاه  مدیر  اینکه  بدون  مربوطه  دستگاه  بدنه  از  ترجیحا  لکن 
اجرایی مستقر در منطقه رابطه استخدامی آن تغییر کند و با سازمان 
صورت   این   در  گردد .  انجام  کند ،  پیدا  استخدامی  ارتباط  منطقه  
بدون تردید بودجه و حقوق دولتی آن نیز طبق روال برعهده دستگاه 
در  ولیکن  ندارد؛  تصرفی  و  دخل  هیچ گونه  منطقه  و  است  اجرایی 
باید  موارد  و سایر  و عمرانی  زیرساخت  برای حوزه  بودجه  تخصیص 
از  و  شود  پیشنهاد  برنامه  سازمان  به  و  هماهنگی  منطقه  سازمان  با 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  به  توجه  بدون  مجوز  هرگونه  صدور 
در  تصمیمات  و  خدماتی  و  شغلی  مجوز  هرگونه  و  خودداری  آزاد 
بوده  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  برعهده  صرفا  منطقه،  محدوده 
که مدیرعامل منطقه نیز در چارچوب مقررات موضوعه اقدام خواهد 
منطقه  سازمان  هماهنگی  بدون  موازی  اقدام  هرگونه  از  لذا  نمود . 

می شود. جلوگیری 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  تقنین  و  حقوقی  امور  مدیر 
احکام  قانون  ماده 65  بند)الف(  اجرای  بالشک  نمود:  اذعان  اقتصادی 
دائمی برنامه های توسعه کشور به ایجاد مدیریت یکپارچه و  واحد در 
نموده و سرمایه های ملی و وقت و هزینه دولت و  آزاد کمک  مناطق 
سرمایه گذاران اتالف نخواهد شد و در رونق اقتصادی و سرمایه گذاری 

در مناطق آزاد تحول عظیمی به وجود خواهد آمد.
طبق گفته  وی؛ یکی از دالیل عدم  موفقیت مناطق آزاد که موجب شده 
این سازمان ها از ماموریت اصلی خود دور شوند، بی اعتنایی دستگاه های 
قانون  ماده 65  بند)الف(  به ویژه  آزاد  مناطق  خاص  قوانین  به  اجرایی 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و سایر موارد مندرج در مقررات و 

تصویب نامه های خاص مناطق آزاد می باشد .

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  تقنین  و  حقوقی  امور  مدیر 
نهایتا همچون  این مهم  تاکید کرد: در صورتی که  پایان  اقتصادی در 
باقی  مهجور  قانونی  ماده  یک  حد  در  گذشته  سال های  و  سنوات 
بماند، نه تنها دردی از مناطق آزاد درمان نشده، بلکه به سبب تشدید 
ناهماهنگی ها، وضعیت به مراتب بدتری برای مناطق ایجاد خواهد شد و 
از سوی دیگر در صورت تمکین دستگاه های اجرایی به این بند قانونی 
مترقی، چشم انداز بسیار روشنی در پیشرفت و توسعه مناطق آزاد ترسیم 
خواهد گشت که می تواند این مناطق را به یکی از اصلی ترین قطب های 

اقتصادی کشور تبدیل نماید  .

 امین افقی، معاون امور بندری
و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی:

نقش اثرگذار ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه در شکوفایی مناطق آزاد

انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون  افقی  امین 
در گفت و گویی با نشریه، به نقش بی بدیل ماده 65 قانون احکام دائمی 

برنامه های توسعه کشور در شکوفایی مناطق آزاد اشاره کرد.
وی گفت: ادارات و سازمان ها، تابع مقررات و دستورالعمل هایی هستند 
که از طریق وزارتخانه و مدیران باالدستی به آنها ابالغ می شود؛ قوانینی 
که درجهت اجرای راهبردهای کشور تهیه و تدوین می گردد. از طرفی 
ایجاد  راستای  در  خود  سیاست های  براساس  آزاد  مناطق  سازمان های 
به  و  منطقه  در  کار  و  کسب  و  تجارت  توسعه  در  رقابتی  مزیت های 
منظور دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده که همان توسعه عمرانی و 
ایجاد اشتغال و... می باشد، در تالش هستند تا با جذب سرمایه گذاران 
خارجی و توسعه صادرات، به اهداف کالن خود دست یابند. بی شک با 
انتظار داشت  فرآیندها ، قوانین ، مقررات ، بخشنامه های داخلی نمی توان 
تا مناطقی که براساس قانون برای دستیابی به اهداف خاصی تاسیس 
شده اند ، موفق شوند. البته این قوانین و مقررات دوگانه ، نه  تنها گره ای 
از موانع تولید و تجارت در مناطق آزاد کم نکرده، بلکه باعث سردرگمی 

سرمایه گذاران در مناطق آزاد ایران شده اند  .
افقی به اقدامات موازی دستگاه ها که باعث سردرگمی سرمایه گذاران 
می شود اشاره کرد و گفت:  بسیاری از سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
مجبور هستند تا عالوه بر دریافت مجوز از سازمان های مناطق آزاد ؛ 
اخذ  نیز  کشور(  )داخل  اصلی  سرزمین  ادارات  از  مجوزهایی  مجددا 
نمایند. یعنی نه تنها فرآیندی کم نگردید ، بلکه فرآیند و مانع دیگری 
فعالین  تا  گردیده  باعث  امر  این  است.  شده  ایجاد  آزاد  مناطق  در 
سرزمین  سوی  از  شده  ایجاد  محدودیت های  به  نسبت  اقتصادی 
برای  مانعی  عنوان  به  را  آن  و  داشته  انتقاد  آزاد  مناطق  در  اصلی 
به  نمایند.  قلمداد  مناطق  این  در  خود  اقتصادی  پروژه های  تحقق 
این  حل  برای  گذشته  سنوات  در  قانونگذاران  که  بوده  دلیل  همین 
برنامه های   و  آزاد  مناطق  چگونگی  قانون  سند  دو  قالب  در  مشکل 

توسعه کشور، دو راهکار تدوین نموده اند.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در رابطه با 
موضوع ابهام در اخذ عوارض قانونی مرتبط با شهرداری ها نیز اظهار 
داشت:  با توجه به وجود شهر هاي متعدد در محدوده جغرافیایي برخی 
داراي شهرداري و شوراي شهر مستقل  آزاد که هر کدام  مناطق  از 
می باشند و از سوي دیگر در ماده 65 قانون احکام دائمي برنامه هاي 
دولتي  اجرایي  دستگاه هاي  حاکمیتي  وظایف  همه  نیز  کشور  توسعه 
در  تداخل  باعث  که  نهاده شده  مربوطه  آزاد  منطقه  برعهده سازمان 
گردیده  تداخل  شهرداري ها  و  آزاد  مناطق  في مابین  وظایف  انجام 
الیحه  جزئیات  درآمدی  بخش های  براساس  دیگر،  طرف  از  است. 
بودجه 1۴00 با اصالح جزء )ک( تبصره 6 ماده واحده در قانون مالیات 
از محل  ۴درصدی دهیاری ها و شهرداری ها  افزوده، سهم  ارزش  بر 
خاص  قانون  به  باتوجه  که  یافت  افزایش  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
مناطق آزاد و سرزمین اصلی و عدم رفع ابهام در قانون احکام دائمي 
فعالیت،  مجوز  صدور  مي رسد  نظر  به  کشور،  توسعه  برنامه هاي 
دریافت عوارض و به تبع آن هزینه کرد و اولویت بندي در بودجه بندي 
شفاف سازي  نیازمند  که  مي شود  روبه رو  مشکالتي  با  درآمد ها  این 

قوانین و مقررات در این خصوص می باشد.
وی به قوانین و مقررات جایگزین در مناطق آزاد اشاره کرد و اذعان 
تا  گردید  باعث  که  آزاد  مناطق  در  مقررات  و  قوانین  از  یکی  نمود: 
عمال پیش از بروز دوگانگی در تصمیم گیری ، مرتفع گردد؛ قانون کار 
انسانی ،  نیروی  اشتغال  مقررات  براساس  است.  بوده  آزاد  مناطق  در 
در  مستقر  کارگاه های  کلیه  آزاد،  مناطق  در  اجتماعی  تامین  و  بیمه 
قانون  مشمول  و  بوده  مقررات  این  مشمول  آزاد  مناطق  محدوده 
مرتبط  قوانین  تصویب  از  پیش  عمال  مقررات  این  نمی باشند.  کار 
را  احتمالی در حوزه کار و کارگری  دائمی، مشکل  احکام  ماده 65  با 
مرتفع نمود. البته در اجرا، این مقررات هم نواقصی داشته که یکی از 
آن نحوه بازرسی کار از کارگاه های مستقر در مناطق آزاد و یا موارد 

مسکوت مانده در مقررات بود.
آزاد  مناطق  سازمان های  به  اختیار  تفویض  درخصوص  ادامه  در  افقی 
اجرایی در مناطق  استقرار دستگاه های  به عنوان  اختیار  تفویض  گفت: 
آزاد نیازمند به کارگیری نیروی انسانی متخصص در هر حوزه می باشد که 
سازمان های مناطق آزاد با آموزش منابع انسانی می توانند نقش موثری 
در انتقال دانش و تربیت نیروی ها متخصص داشته باشند و کمبود منابع 
انسانی دستگاه های اجرایی در مناطق را مرتفع نمایند. از سویی دیگر، 
برخی از اقدامات کنترلی نیازمند تجهیزات فنی و آزمایشگاه )به ویژه در 
رابطه با ورود و خروج کاال( می باشد که این مهم با جذب سرمایه گذاران 
سرزمین  از  راحت تر  آزاد  مناطق  در  راه اندازی  جهت  خصوصی  بخش 

اصلی است .
پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون 
در  سرمایه گذاری  جذب  در  اولیه  اقدامات  از  یکی  کرد:  خاطرنشان 
و  فرآیندها  تسهیل  سرمایه گذاری،  ریسک های  کاهش  آزاد،  مناطق 
کاهش بروکراسی اداری است که عدم اجرای کامل قوانین و مقررات 
یاد شده باعث گردید تا مناطق آزاد نتوانند در تحقق اهداف خود موفق 
باشند و رفع این مشکل می تواند باعث رونق بخشی به مناطق و خلق 
ارزش جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی نمایند؛ چراکه یکی از 
نیازهای کشور سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی 

است که بستر قانونی آن در مناطق آزاد مهیا تر می باشد.
 

محمدصادق مبرهن نیاکان ، دبیر اجرایی شورای همکاری و 
هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه، فرآیند الزامی در 
مناطق آزاد یا ابزار تزیینی جهت گفتاردرمانی

و  همکاری  شورای  اجرایی  دبیر  مبرهن نیاکان   محمدصادق  اما،  و 
به  نشریه،  با  گفت و گویی  در  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  هماهنگی 
بحث  و  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  ارزیابی 
تفویض اختیارات دستگاه های دولتی به سازمان های مناطق آزاد پرداخت 

که در ادامه اظهارات وی را می خوانید:
پیوست  دائمی  احکام  و  ششم  برنامه  قانون  ابالغ  و  تصویب  از  پس 
شورای  مجلس  توسط  سال 1395  انتهای  در  کشور  توسعه  برنامه های 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  در  ماده 65  درج  مشاهده  با  اسالمی، 
کشور که تاکید مجددی بر ماده 112 قانون برنامه پنجم و ماده 3۴ قانون 
برنامه چهارم توسعه و در حقیقت ارتقای ماده 27 قانون مناطق آزاد بود؛ 
بارقه ای از امید در ایجاد هماهنگی ، عدم مداخله و کارشکنی دستگاه های 
دولتی و اعمال تمام و کمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد نزد فعالین 

اقتصادی این مناطق به وجود آمد . 
هرچند از ابتدای تصویب قوانین و مقررات مناطق آزاد تاکنون، همواره 
تالش های زیادی توسط دبیران شورایعالی و برخی مدیران سازمان های 
مناطق آزاد جهت تحقق مواد قانونی یاد شده انجام پذیرفت، لیکن به 
دلیل مقاومت برخی دستگاه های اجرایی و قدرت باالی چانه زنی آنان 
در سطوح مدیریت کالن کشور ، باعث شد تا تمامی اقدامات انجام شده 

ابتر باقی بماند  .
فراز و فرود عملکرد مسئولین  به  با عنایت  انجام شده  اقدامات  البته 
واگذاری های  برخی  به  منجر  آزاد،  مناطق  سازمان های  و  دبیرخانه 
به  اجرایی  دستگاه های  توسط  هزینه ای  بخش های  در  به ویژه  جزئی 
نماییم  اعتراف  باید  باشیم  منصف  اگر  پذیرفت .  انجام  آزاد  مناطق 
زمان  از  بی بدیل  قانونی  ظرفیت  این  تحقق  مجدد  تالش  شروع  که 
انتصاب جناب آقای مهندس مومنی به عنوان دبیر شورایعالی آغاز و 
با عنایت به تجربه 6ساله مدیریت در مناطق آزاد و آشنایی ایشان به 
چالش های موجود با دستگاه های اجرایی و حل و فصل آن با همین 
تفاسیر و  و  تعابیر  انواع  با  این قطار که  تا  باعث شد  قانونی  پتانسیل 
قید و بندهای خودساخته، دچار توقف کامل شده بود، از محل توقف 

نماید. 30ساله خود حرکت 
انتصاب  و  دبیرخانه  در  مدیریتی  تغییرات  و  سیزدهم  دولت  استقرار  با 
شایسته جناب آقای دکتر سعید محمد که دارای وجهه ملی و کارنامه 
درخشان جهادی در زمینه سازندگی و انجام پروژه های اقتصادی بزرگ 
هستند و با عنایت به هوش و ذکاوت ایشان در شناخت محیطی پس از 
بررسی های میدانی ، اقدامات اساسی و ریشه ای در هدفگذاری و نقشه 
افزودن  با  راستا  همین  در  و  گرفت  قرار  اصلی  جایگاه  در  ایشان  راه 
تیم همفکر و همراه و در همین مدت کوتاه شاهد تالش های فزاینده 
غیرقابل  مستندات  و  دالیل  ارائه  و  گفتمان  ایجاد  در  خستگی ناپذیر  و 
کتمان به بزرگان نظام در قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس در این 

زمینه هستیم . 
شورای عالی  جلسه  اولین  در  جمهوری  محترم  ریاست  شخص  حضور 
بار  دو  یا  یک  گذشته  16سال  که طی  سیزدهم  دولت  در  آزاد  مناطق 
اجرای  بر  ایشان  تاکید  و  بود  پذیرفته  انجام  جمهوری  روسای  توسط 
توسعه کشور  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  و چرای  بی چون 
جهت موفقیت این مناطق در همان جلسه و یا برگزاری جلسات متمادی 
با نمایندگان، فراکسیون ها و کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی ، به نظر باعث ایجاد وحدت فکری در 
اهمیت تحقق ظرفیت های این ماده قانونی شده که در صورت تمکین 
دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد 
فعالین  از  بسیاری  رفته  از دست  اعتماد  برگشت  باعث  دارایی می تواند 
اقتصادی و سرمایه گذاران موجود و ایجاد انگیزه مضاعف در متقاضیان 
سرمایه گذاری و یا سرمایه گذارانی که قبال در این مناطق فعالیت داشته 
و به دلیل عدم هماهنگی و سردرگمی روند فعالیت های گذشته در این 

مناطق ، به ناچار مجبور به ترک آن شدند، گردد .
امور  سازمان  ریاست  و  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزیر  موافقت  البته 
دستگاه  آن  اختیارات  و  وظایف  واگذاری  درخصوص  کشور  مالیاتی 
انقالبی  و  پیگیری مجدانه  بارز  آزاد ، مصداق  مناطق  به سازمان های 
ماده  این  ظرفیت  از  تحقق بخشی  در  محمد  سعید  دکتر  آقای  جناب 
نمایم  اشاره  هم  نکته  این  به  باید  ضمنا  می شود.  محسوب  قانونی 
پذیرش  عدم  به  گاها  گذشته ،  در  قانونی  ماده  این  تحقق  عدم  که 
مسئولیت توسط برخی مدیران سازمان های عامل نیز مربوط می شود، 
برخی  که  بودیم  شاهد  بارها  گذشته  دهه  دو  طی  در  که  طوری 
برای  را  خود  آمادگی  ظاهری ،  صورت  به  حتی  اجرایی  دستگاه های 
سازمان های  به  مرتبط  اجرایی  امور  و  اختیارات  و  وظایف  واگذاری 
و  تبعات  پذیرش  به  تذکر  با  البته  که  نمودند،  اعالم  آزاد  مناطق 
ذی صالح  مراجع  در  پیگیری  تهدید  چاشنی  با  احتمالی  مشکالت 
منفی  مشاوره  همچنین  و  بود  همراه  اجرای صحیح  عدم  در صورت 
برخی مدیران و مشاوران سازمان های مناطق در بزرگنمایی پذیرش 
برای  احتمالی  خطرات  و  اجرایی  امور  نحوه  و  وظایف  و  مسئولیت 
کار  انجام  و  مسئولیت  پذیرش  از  را  مدیران  بعدی،  پاسخگویی 

می نمودند. منصرف 
درخصوص موافقت و اعالم آمادگی اخیر توسط سازمان امور مالیاتی، نیز 
بالفاصله شاهد اظهارنظرهای مخالف از سوی برخی معاونین، مدیران و 
مشاوران دبیرخانه و سازمان ها در جلسات بررسی نحوه پیاده سازی امور 
اجرایی مبنی بر خطرات عدم اجرای صحیح اختیارات و وظایف توسط 
سازمان های مناطق آزاد و مسئولیت مستقیم مدیران عامل شروع شده 
و به نوعی غیر مستقیم سعی در منصرف کردن آنان دارند که مطمئنا با 
درایت و اقتدار جناب آقای دکتر محمد دبیر محترم شورایعالی، همکاران 
دبیرخانه و شجاعت مدیران انقالبی و متعهد سازمان ها در اجرای تمام 
بی بدیل  فرصت  این  از  آزاد،  مناطق  خاص  مقررات  و  قوانین  کمال  و 

استفاده می نمایند.
البته در این میان تشکل های صنفی و فعالین اقتصادی وظیفه سنگینی 
در اجرای هرچه بهتر این امتیاز یعنی ایجاد واحدهای مالیاتی مستقل و 
تحت امر سازمان ها برعهده دارند و انتظار می رود با هم افزایی، همانند 
گذشته،  در  30سال  سازمان ها  واحدهای گمرک  عملکرد  موفق  تجربه 
کمک موثری در هدایت و آموزش درون گروهی درجهت اجرای صحیح 
تکالیف مالی و گزارش های شفاف مربوطه به این واحدها مطابق ماده 11 

مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد مبذول نمایند.
عنوان  به  مناطق  این  اصلی  و  اولیه  اهداف  به  بخواهیم  واقعا  چنانچه 
تخصصی  نوین،  روش های  آزمون  جهت  محصور  و  محدود  جغرافیای 
رقبای  به  نیم نگاهی  با  سرمایه گذاری  جذب  زمینه  در  جدید  علمی  و 
تبعات  و  عوارض  هرگونه  بروز  بدون  در کشورهای همجوار  منطقه ای 
به محدوده سرزمین اصلی داشته باشیم ، باید به اصل اجرای قوانین و 
مقررات خاص این مناطق به ویژه ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 
درخصوص  نظام  ارکان  حرکت  محور  و  نموده  مراجعت  کشور  توسعه 
این مبنا قرار دهیم و نکته قابل  اقتصادی را حول  آزاد و ویژه  مناطق 
توجه اینکه ظرفیت تحقق چنین امری در شخص دبیر جدید شورایعالی 
تاکید  و  مشاهده  قابل  همراه شان  تیم  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 

می باشد.
بدیهی است در غیر این صورت عامل و مقصر اصلی عدم توفیق این 
فلسفه  به  اعتقاد  نداشتن  و  همراهی  عدم  در  می توان  تنها  را  مناطق 
وجودی مناطق آزاد تلقی و همانند بسیاری از پروژه های اقتصادی کشور 
که با نگاه بخشی دستگاه های دولتی تنها در حد نام و شعار و تبلیغات 
کم نظیر  سرمایه گذاری  و  منابع  اتالف  باعث  شدند،  متوقف  پیرامونی 
طی سه دهه گذشته در جغرافیای این مناطق باشیم که فرصت ادامه 

گفتاردرمانی را نیز کامال از بین خواهد برد.
سازمان های  صنفی،  تشکل های  اقتصادی ،  فعالین  انتظار  بنابراین 
و  هم افزایی  و  روند  این  ادامه  شورایعالی،  دبیرخانه  و  عامل 
در  و  قانونی  ظرفیت های  تحقق  جهت  همه جانبه  همکاری های 
مزایای آن  ارتقای  مناطق ،  این  قوانین خاص  به اصالح  نیاز  صورت 
بوده و وضع هرگونه قانون محدود کننده یا از بین برنده مزایای فعلی 
آنان نشدیم، حرکت  از  که در واقع تاکنون موفق به اجرای بسیاری 
هموطنان  و  ملی  منافع  به  خیانت  واقع  در  و  آب  جهت  خالف  در 

شاغل در این مناطق خواهد بود.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

واکاوی دالیل عدم اجرای ماده65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در مناطق آزاد:

ماده65 احکام دائمی، تاکیدی بر لزوم اجرای قانون مناطق آزاد
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بررسی ضرورت تحقیق و توسعه در بازارسازی بنادر کشور در راستای ایجاد بنادر پیشرو:

 بایستگی ساختارســـازی و تحول بنادر
 در مناطـق آزاد  ایـــران
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در بازارهای رقابتی، جذب و نگهداری کاالها در بنادر و امور مرتبط با 
جابه جایی و حمل و نقل که از ابزار درآمدزایی بنادر می باشد، شناسایی 
بازار ، نفوذ در بازار و توسعه و همچنین بازارسازی مطلوب و هدفمند 
بر اساس استراتژی روز و هدف محور و ایجاد بازارهای جدید از نکات 

قابل مطالعه و بررسی در بازاریابی بنادر است. 
در مارکتینگ امروز بنادر ، هم راستا با حفظ و توسعه بازارهای موجود و 
هدف، بازارسازی جهت دار و مشخص براساس توانمندی ، ظرفیت ها 
و استعدادهای موجود و مبتنی بر نیاز در منطقه از موارد مهمی است 
که  در تبیین و پایه ریزی اهداف ، موردنظر قرار می گیرد. اساسا بنادر  
با توجه به توانمندی  و ویژگی که حائز آن می باشند، می بایست 
درخصوص جذب بازارهای خود اقدام و همچنین بر اساس اهداف 
حال و آینده و قابل پیش بینی، شرایط خود را در راستای این مهم 

منطبق و مرتبط سازند .
بازاریابی در بنادر از الزامات ضروری در مشتری یابی و مشتری سازی 
بوده که مبتنی بر اصل رقابت پذیری در جذب کاال در بازارهای 
شرایط  فراهم آوری  و  ایجاد  با  بنادر  فعالیت  محور  مورد  هدف ، 
مطلوب ، مناسب و متناسب برای جذب کاال ، با هدف و رویکرد 
و  کاال  صاحبان  برای  هزینه ها  کاهش  و  بنادر  برای  درآمدزایی 
برنامه ریزی در  خدمات بوده که به شدت مورد توجه، مطالعه و 

برنامه های اجرایی بنادر پیشرو و نسل نوین می باشد .
برنامه های  و  نگاه  اهداف،  بنادر،  روز  بازاریابی  در  کلی  طور  به 
ساختاری جاری و بلندمدت بنادر در راستای جذب کاال، موقعیت 
زمانی و مکانی بنادر، هدف های پایه گذاری شده برای بنادر در مسیر 
صادرات ، واردات ، ترانزیت و ترانشیپ کاالها و کریدورهای عبوری، 
ظرفیت ها، بسترها و زیرساخت های فنی و عملیاتی موردنظر و 
مناسب، قابلیت رقابت پذیری بنادر در مقایسه با بنادر همجوار در 
مطلوب  پسکرانه های  کاالهای خاص ،  یا  کاال  برای  بازار  جذب 
و جذاب بندری در ارائه خدمات و ارزش افزوده کاال و امکانات 
ایجاد شده در این پسکرانه ها، امکانات و زیرساخت های حمل و نقل 
ترکیبی، ایجاد  پارک های لجستیک هدفمند بر اساس استقرار و 
مدیریت زنجیره تامین و توزیع کاال و خدمات، امکانات و تجهیزات 
انسانی و نیز ساختار منطقه ای تامین  ابزارهای  اداری و  مطلوب 
انرژی موردنیاز، مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد ؛ لذا بر این اساس 
چگونگی ایجاد تولیدات و خدمات جدید و انجام سرمایه گذاری و 

تجارت برای صاحبان کاال مورد نظر خواهد بود  .
در حقیقت، فرآیند تحقیق و توسعه بازار در مارکتینگ بندری ، 
فرآیند شناسایی نیاز و ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل 
بنادر و متعاقبا ایجاد و پیدایش افکار ، ارزیابی فرضیات ، طراحی 
بنادر، تولید ایده و نظرات ، معرفی، انتشار و توزیع محصول و یا 
محصوالت، ارائه خدمات و یا فرآیند فن آورنه به شیوه نوین و 
ارائه بهتر و آسان تر تولید ، محصول و خدمات به صاحبان تولید 
و سرمایه و مشتریان و بهره برداران خدمات در بنادر خواهد بود .
در واقع مارکتینگ بنادر یعنی بازار یابی و بازارسازی در بنادر بر 
مبنای تطبیق بنادر با جذب کاال و یا با ایجاد مقدمات و الزامات 
مرتبط ، جذب انحصاری کاال برای انجام امور مربوطه )که این 
یا کاالهای  برای کاال  منطقه ای  ایجاد هاب  راستای  در  مورد 
خاص بر مبنای مدیریت زنجیره تامین و ایجاد برندینگ کاال و 
بندر صورت می پذیرد که مشخصا تمام زیر ساخت های بندری بر 
این اساس تکمیل ، تجهیز و توسعه می یابند ( و یا جذب کاالها و 
محصوالتی که بندر بر آن اساس ظرفیت ها و استعداد پذیرش 
و پردازش و فرآوری و ایجاد ارزش افزوده آن کاال یا کاالهای 

خاص را داشته باشد .

 عوامل اثرگذار در مسیر مطالعه
 بررسی و توسعه بازارهای بنادر

توجه به حضور بنادر در کریدورهای منطقه ای صادرات ، واردات، 
ترانشیپ و ترانزیت کاالها، ایجاد، برنامه سازی، مشارکت و مذاکره 
در  جدید  کریدورهای  ایجاد  برای  مطلوب  و  هدف  بازارهای  با 
حمل و نقل مطلوب کاال مبتنی بر کاهش هزینه و افزایش درآمد و 
نیز توجه به بازارها و توانمندی عملیاتی و فنی کشورهای همسایه 
در راستای ایجاد الزامات رقابت پذیری در فرآیند تحقیق و توسعه 

بازارهای بندری نقش مهمی را ایفاء و ایجاب می کند .
از موارد مهمی که در راستای مطالعه ، بررسی و توسعه بازارهای 
بنادر می تواند مورد توجه قرار گیرد؛ ایجاد و ارائه شرایط ترجیحی 
و رقابتی با بنادر هم ردیف در جذب و ترغیب صاحبان کاال، تولید 

و سرمایه برای حضور در بنادر می باشد؛ عوامل مختلفی ازجمله  :
1( ارائه تخفیفات در عوارض دریایی و بندری مترتب بر حمل و نقل ، 
جابه جایی و نگهداری کاال و بهره مندی صاحبان کاال از معافیت های 

مطلوب انبارداری کاال و افزایش مدت زمان نگهداری.
نگهداری  و  حمل و نقل  برای  مناسب  امکانات  فراهم آوری   )2
نیز  و  خاص  کاالهای  ترمینال  تجهیز  و  ایجاد  قالب  در  کاال 

تجهیز مطلوب ترمینال کاالهای عمومی.
3( ارتباط نزدیک صاحبان تولید، سرمایه و شرکت های کشتیرانی در 
قالب مذاکرات و تعامالت دوطرفه که منجر به بهره وری مناسب تر 

ناشی از فعالیت های مشمول برای طرفین می گردد.
4( تکمیل و تجهیز صنایع تدارکات و پشتیبانی دریایی و بندری 
مبتنی بر صنایع پایین دستی صنعت حمل و نقل دریایی که منجر 
به جذب شرکت های کشتیرانی و صاحبان کاال در بنادر گردیده 

که فرآیند آن ایجاد درآمد مطلوب برای بنادر خواهد بود .
5( ایجاد بازاریابی بندری دیجیتال و اجرای صحیح مکانیزم های 
اجرایی جذب مشتری و مارکتینگ بندری با هدف کاهش هزینه ها 

و کاهش قیمت تمام شده کاال و خدمات برای صاحبان کاال و تولید 
و سرمایه ، از موارد مهمی است که در راستای تحقیق و توسعه 

بندری و بازاریابی مطلوب می بایست  به آن توجه ویژه داشت  .
و  توانمندی ها  استعدادها،  نشانه گذاری  و  رقبا  شناسایی   )6
نکات  از  موفق  و  رقابتی  فعالیت  یک  انجام  جهت  ظرفیت ها 

مهم در توسعه بازاریابی در بنادر می باشد .
7( بررسی شرایط اقتصادی ، سیاسی و قوانین موجود در عرصه 
ایجاد  برای  بررسی  و  چگونگی  در  می تواند  اقتصادی  فعالیت 
بازارهای هدف با محوریت تسریع و تسهیل امور برای صاحبان 

کاال، تولید و سرمایه گذاران نقش بسزایی داشته باشد.
8( تجهیز پسکرانه بنادر ، عوامل زیرساختی و روساختی نیز از عوامل 
تاثیرگذار در بررسی و موقعیت سنجی در بازاریابی بندری بوده است .
مطلوب  ابزار  مکانی،  و  زمانی  شرایط  جغرافیایی ،  موقعیت   )9
نیروی انسانی ، شرایط و دستیابی به انرژی ارزان نیز از عوامل 
تاثیر گذاری است که در ایجاد و توسعه بازارهای مطلوب بندری 
مبتنی بر تحقیق و مطالعه برنامه محور در راستای ایجاد درآمد 

مطلوب برای بنادر مورد توجه خواهد بود .
10( ایجاد برندسازی در بنادر که این مهم مبتنی بر جذب هدف محور 
کاالهای خاص و تجهیز بنادر با محوریت کاالهای هدفگذاری شده 
بوده که این اقدام مشخصا با بررسی و مطالعه از وضعیت بازار با 
منظور نمودن همه شاخص ها و ظرفیت های منطقه و بنادر در راستای 
جذب کاالی هدف محور و توجه به بازارهای صادراتی ، وارداتی و 
ترانزیت و همچنین موقعیت منطقه و بنادر از نظر مکانی در همجواری 
با بازارهای مطلوب صادراتی و یا ترانزیتی می تواند مورد توجه در 
بازاریابی مناسب و متناسب قرار گیرد. برندسازی در بنادر از عوامل 
تاثیرگذار و موثر در جذب در آمد و فعالیت سودده  مطلوب خواهد بود .
به عبارتی صحیح، بازاریابی از موارد مهم در تحقیق و توسعه مبتنی بر 
شناسایی بازارهای بندری در راستای ایجاد درآمد برای بنادر بوده که 
فرآیند این مهم در بنادر منتج به برنامه ریزی و ساختارسازی صحیح و 
هدف محور ، قیمت گذاری اصولی و تعیین نرخ مطلوب مترتب بر کاال و 
خدمات، ایجاد و تکمیل و توسعه مدیریت زنجیره تامین کاال و خدمات 
در راستای زنجیره ارزش ، تناسب سازی و مناسب سازی زیرساخت ها و 
فعالیت های موردنیاز برای ارائه خدمات مطلوب و انجام و اجرای کار 

به صورت هدف محور در بنادر بوده است . 
بازار  تحقق  و  بازار  تحقیق  شامل  بنادر  در  بازاریابی  واقع  در 
می باشد . فعالیت های تحقیقی در بازاریابی بندری امکان تجزیه 
و تحلیل بازار ، تعیین و ایجاد برنامه ساختاری منظم و منسجم 
در بنادر و تنظیم اهداف و شاخص های اجرایی برنامه محور را 
تحقیق  با  متناسب  بازار  تحقق سازی  متعاقبا  و  می آورد  فراهم 
انجام شده ، ابزارهای بازاریابی برای رسیدن به اهداف را موجب 
در  مطلوب  درآمد  ایجاد  الزامات  از  مهم  دو  این  که  می شود 
بنادر بوده که مشخصا برنامه ریزی هدفمند بر مبنای مالک های 
نیز  و  درآمد  این  تثبیت  به  منجر   بنادر ،  در  اقتصادی  تاثیرگذار 
متعاقبا گسترش امکانات برای جذب بازارهای بیشتر و مطلوب تر 

و افزایش درآمدهای ناشی از گسترش فعالیت ها خواهد شد .
روند تحقیق و توسعه بازار موجب ایجاد سیاست ها و هدف های 
و  مجموعه  پیشرفت  و  پیشروی  روند  درخصوص  مشخص 
برنامه ریزی هدف محور برای تحقق برنامه در مسیر مناسب سازی 
مسیرهای پیش بینی شده و بازارهای قابل پیش بینی و هدفگذاری 
شده در آینده می باشد . در حقیقت یکی از نقش های مهم در تحقیق 
و مطالعات برای جذب بازارهای بندری ، تعیین میزان گستردگی 
کاال یا کاالهای خاص در منطقه یا مناطق خاص در بازه زمانی 
تاثیرگذار  مشخص بوده که به فرض منظور نمودن مالک های 
در امنیت اقتصادی )که فاکتورها و عوامل مختلفی را در مبادالت 
اقتصادی شامل می شود (، می توان ارزیابی و برنامه ریزی هدفمند در 
راستای ایجاد زیر ساخت ها و امکانات مطلوب در جذب بازار متناسب 
با گسترش بازار، ایجاد نمود؛ که این مهم قطعا در مسیر شناسایی 
یک مسئله یا بحران با رویکرد توجه به آن و احیانا  برطرف کردن آن 
)چنانچه  امکان پذیر باشد (، یا کشف فرصت های جدید پیش رو برای 
ایجاد  بازارهای جدید درآمد محور و راه های بهره برداری مطلوب از 
این فرصت ها و ظرفیت ها و همچنین ارائه خدمات یا استفاده از 
روش های تاثیرگذار در فرآیند طراحی و اجرای کار و هدف ، ارتباط 

مستقیم خواهد داشت .

 نقش بی بدیل مناطق آزاد
در جذب بازارهای جدید بین المللی

مناطق آزاد به واسطه عدم محدویت نسبی در قوانین و مقرارت 
مترتب بر سایر سازمان ها و ارگان های موازی با نوع فعالیت موردنظر ، 
بر مبنای توجه به بازارهای صادراتی و ترانزیتی در بنادر در جهت 
ارزآوری مطلوب ، می توانند با ترمیم و تکمیل و توسعه زیر ساخت ها 

و الزامات بندری و بررسی و مطالعه توانمندی منطقه ای در راستای 
ارائه و عرضه خدمات جدید و مناسب با بازار و با بازنگری و تغییر و 
بهبود در فعالیت ها و خدمات موجود و حذف یا کاهش و یا تعدیل 
شرایط موجود در سایر بنادر، راهی موثر برای جذب بازارهای جدید 
متناسب با توانمندی و ظرفیت ها ، ایجاد نموده و مزیت رقابتی خود 
را موجب شوند و به دنبال آن بتوانند مناسب ترین برنامه درآمد زایی 
و سودآوری را برای مجموعه داشته که به تبع آن موجب افزایش 
درآمد برای صاحبان کاال و تولید نیز گردند  که این مهم در قالب 
بنادر ،  بازاریابی  و  برنامه ریزی  توسعه ،  و  تحقیق  دپارتمان  ایجاد 

موجب رشد هدفمند   خواهد شد . 
بدیهی است از اهداف این دپارتمان ، بررسی بازار حال و آینده 
درخصوص کاالهای هدف، نفوذ و بررسی در بازارهای هدف و 
همچنین توسعه بازار، تجهیز و ترمیم و تکمیل زیر ساخت های 
مورد نیاز بر مبنای هدفگذاری در جذب کاالها و صاحبان کاال ، 
تعیین استراتژی بازاریابی متناسب با موقعیت منطقه ای و توجه 

به سایر الزامات موردنیاز در این بستر و حوزه خواهد بود  .
در این راستای مشخص، عالوه بر توجه  به کریدورهای منطقه ای و 
لزوم تحقیق و بررسی برای جذب بازارهای مطلوب مبتنی و منطبق 
بر صادرات، واردات، ترانزیت و ترانشیب در مسیر این کریدورها، 
توجه به ایجاد کریدورهای جدید مبتنی بر بازاریابی هدف محور نیز 
مورد توجه بوده که این مهم بر مبنای شاخص های موردنظر که 
اجماال در باال به آن اشاره شده است؛ در مسیر دیپلماسی اقتصادی، 
با توجه  مذاکرات و تعامالت محقق خواهد شد . قطعا این مهم 
به کاهش نسبی بروکراسی و عوامل بازدارنده اداری در سازمان 
مناطق آزاد ، می تواند جدی تر مورد نظر و بازبینی قرار گیرد. گسترش 
فعالیت های بندری در مناطق آزاد دریایی از عوامل موثر در تحقق 

توسعه اقتصادی دریا محور می باشد.
به عنوان مثال هم اینک امارات متحده عربی در انجام مناسبات 
جدید تجاری مبتنی بر منفعت اقتصادی ، در نظر دارد تا به منظور 
راهیابی سریع تر به بازارهای اروپا و همچنین دستیابی سریع تر اروپا 
به بازارهای امارات، کریدور جدیدی را از مسیر ایران به ترکیه و 
متعاقبا اروپا در قالب حمل ونقل جاده ای و ریلی فراهم آورد. بر اساس 
برآورد تعیین شده مسیر فعلی ، 8روز از مسیر دریایی کشور امارات 
برای رسیدن به مقصد اروپا )باب المندب ، دریای سرخ ، کانال سوئز ، 
دریای مدیترانه - ترکیه و اروپا که 20روز بوده است( کمتر خواهد 
بود؛ بدیهی است این مهم موجب افزایش درآمد برای صاحبان 
کاال و تولید، کاهش هزینه ها و دسترسی سریع تر به بازارهای هدف 
شده که تاثیر رقابتی فراوانی را در بازار تولید، عرضه، فروش و توزیع  
موجب خواهد شد. در این  مسیر درآمد حاصل از این مبادالت 
و جابه جایی به طرق مختلف شامل جمهوری اسالمی ایران نیز 
می شود . البته در برنامه ریزی دیگر این مسیر می تواند برای صادرات 
و ترانزیت کاال از مبداء امارات به کشورهای حوزه C.I.S نیز مورد 

توجه و برنامه ریزی قرار گیرد . 
این  جذب  و  بررسی  و  مطالعه  و  برنامه ریزی  است،  بدیهی 
گرفته  قرار  توجه  مورد  هدف  بستر  در  می تواند  گسترده  بازار 
موردنظر ، هدف  آزاد  مناطق  مناسب ،  اقتصادی  دیپلماسی  با  و 
هدف  با  و  گیرند  قرار  گسترده  بازار  این  جذب  برای  مناسبی 
کوتاه مدت ، زیر ساخت های الزم برای تحقق این موضوع فراهم 
شود . البته این موضوع درخصوص مبادالت تجاری کشور عمان 
با چین )به عنوان بزرگترین شریک تجاری ( و همچنین چین با 
بر کریدور شمال- جنوب  مبتنی  کشورهای حاشیه خلیج فارس 

قابل تعریف و طراحی و تحقیق بازار می باشد .
در حقیقت تحقیق و توسعه که از الزامات در بازاریابی بنادر نسل نوین 
بوده است؛ منجر به بررسی، گسترش ، ایجاد تولیدات و مسیرهای 
جدید تولید و خدمات، سرمایه گذاری هدف محور، گسترش تجارت 
و تکمیل  بهبود  تولید درآمد- سود و کاهش هزینه ها ،  بر  مبتنی 

ساختار در بنادر و مناطق آزاد  تجاری-صنعتی می گردد .
در واقع تحقیق و توسعه برای انجام بازاریابی مطلوب و مناسب و 
هدفمند در بنادر، ایجاد تحول و شناخت نیازهای بازار و مدیریت و 

شناخت بر آینده و زمان برای انجام کار مطلوب می باشد .

دستیابی به بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای با 
توسعه دیپلماسی اقتصادی

ارتباط پژوهش با بازار از ابزارهای مهم مارکتینگ بندری است 
که باید با منظور نمودن و توجه به عوامل مختلف مترتب بر آن 
و همچنین تعیین چشم انداز برنامه ها، به خوبی مورد برنامه ریزی 
و دقت نظر قرار گیرد و در این راستا برنامه های اجرایی مشخص 

و راهبردی متناسب با زمان و شرایط تعیین گردد . 
در مسیر تحقیق و توسعه در بازاریابی بنادر می بایست درک عمیق 
از بازار و فضای بالقوه موجود برای ایجاد فعالیت هدفمند مبتنی بر 

نیاز مشتریان ایجاد شود و متناسب با آن بسترهای فعالیت در بازه 
زمانی معین آماده سازی گردد  . بدیهی است، فرآیند آن گسترش 
و  مناسبات  افزایش  اشتغال زایی ،  ارزآوری،  درآمد،  افزایش  بازار، 
تعامالت اقتصادی ، الزام در تجهیز و تکمیل زیرساخت ها و گسترش 

آن بر اساس درآمد حاصله و... خواهد شد .
از موارد قابل توجهی که لزوم دستیابی به بازارهای جدید بر مبنای 
محصوالت هدف را موجب می شود؛ بررسی و مطالعه مسیرهای 
انتقال کاال به بازارها و مشتریان به منظور دستیابی سریع تر به 
بازارهای موردنظر و تسریع و تسهیل در جابه  جایی کاالها است ؛ 
این موضوع در بسیاری از مواقع موجب برقراری مناسبات جدید 
بین کشورها و یا تجدید مناسبات مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی 
می گردد . بر این اساس است که در بسیاری از مواقع لزوم ایجاد 
اقتصادی بین دولت ها در راستای منافع ملت ها منجر به  روابط 
بهبود و یا تعمیق روابط سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی و... 
نیز می شود . به عبارتی امروز بازاریابی و بازار سازی درجهت برآوردن 
نیازها در بازارهای مختلف و مشتریان کشورهای مختلف و یا بعضا 
ایجاد فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ارائه و عرضه محصول یا 
محصوالت خاص به کشور یا کشورهای هدف ، یکی از ابزار مهم 
در روابط بین دولت ها در جهت گسترش منافع فی مابین یا عدم 

گسترش با رویکرد خاص بوده است .
و  بازاریابی  در  توسعه  و  تحقیق  راستای  در  مطالب  این  طرح 
به  توجه  ضرورت  دهنده  نشان  آن،  بر  مترتب  متعدد  عوامل 
در  ساختارسازی  در  بالفعل  و  بالقوه  استعدادهای  و  ظرفیت ها 
همه  نمودن  منظور  با  هدف،  بازارهای  به  دستیابی  چگونگی 
شرایط ممکن و غیرممکن در تحقق اهداف بازاریابی بوده است .
مشخصا در جهان اقتصادی امروز که یکی از ابزارهای قدرتمند 
کشورها ، توانمندی صنعتی و اقتصادی است؛ ارائه و راهکارهای 
بهینه و کارآمد در برتری گرفتن در بازارهای جهانی تولید ، عرضه 
اقتصادی  از نشانه های موفقیت در دیپلماسی  و توزیع محصول 
است که بستر آن قطعا بر مبنای شناسایی موقعیت ها ، ظرفیت ها ، 

توانمندی های زمانی و مکانی برای کشورها حاصل می شود  .
استراتژی تعیین مسیر جابه جایی کاال با توجه به اصل رقابت در 
بازارهای عرضه و توزیع بر مبنای تسریع در جابه جایی کاال و 
نیز کاهش قیمت تمام شده و هزینه ها ، از موارد مهمی است که 
در راستای مطالب فوق، تاثیر زیادی بر بازارهای اقتصادی بین 
کشورها داشته است که فرآیند آن موجب تولید  درآمد، اشتغال 

و ارزآوری خواهد شد  .
به عنوان طرح مثال مجدد و دیگر بر مستندات و مثال های طرح 
شده در گزارش ، د جهت تبیین اهمیت و جایگاه ضرورت در انجام 
مطالعات و توجه به روش های آن و ایجاد راهکارهای مناسب برای 
دستیابی و  امکان پذیری در انتخاب بهترین راهکار در تسریع و 
تسهیل در جابه جایی کاالها، می توان به رویکرد اخیر کشور هند 
در اقدام برای استفاده مناسب تر از ظرفیت ها و توانمندی ایران در 
ترانزیت کاالها )باتوجه به شرایط مناسب در کشور ازجمله نیروی 
انسانی و انرژی ارزان، مسیر کوتاه تر، دسترسی به بازارهای هدف ، 

موقعیت مکانی استراتژیک و...( اشاره داشت. 
عالوه بر بهره مندی کشور هند از ظرفیت های بندر چابهار در مسیر 
کریدور شمال- جنوب برای دستیابی به بازارهای اروپا، اکنون نیز 
درصدد است تا از طریق بنادر هرمزگان با کاهش هزینه تقریبا 
در  کاال  تمام شده  قیمت  در  بسیار  )که  حمل و نقل  در  30درصد 
بازارهای رقابتی مهم و تاثیر گذار است( و نیز کاهش زمان چندروزه 
در انتقال کاال به بازارهای هدف ، از ظرفیت های بنادر هرمزگان و 
مسیر ترانزیتی کریدور شمال- جنوب در قالب حمل ونقل جاده ای و 
ریلی به منظور تسریع در دسترسی به بازارهای شمال اروپا )از طریق 
روسیه( استفاده نماید . همچنین این مسیر شرایط مطلوب تری را 
برای دسترسی کشور هند به بازارهای کشور های C.I.S و نیز کشور 

چین و بالعکس فراهم خواهد کرد.
این امکان، ظرفیت گسترده ای است که می توان از این ظرفیت 
برای ایجاد و افزایش درآمد و اشتغال زایی در کشور و فعالیت بیشتر 

بنادر درجهت تولید درآمد استفاده بهینه و فرصت طلبانه داشت.
از  نیز  شانگهای  پیمان  بستر  در  اقتصادی  مناسبات  به  توجه 
موارد قابل توجهی است که با مطالعه و بررسی دقیق و هدفمند ، 
می توان روش های اقتصادی مناسبی را درجهت تولید درآمد در 

تعامل اقتصادی با کشورهای عضو متصور شد .
موقعیت استراتژیک ایران در منطقه ایجاب می کند تا با شناسایی 
از  درصدی  بتواند  هدفمند ،  و  خاص  بازارهای  هدفگذاری  و 
در  مشارکت  اصل  به  توجه  نماید.  جذب  را  جهانی  بازارهای 
منافع بین کشورها و دخیل کردن ذی نفعان در مصالح یکدیگر، 

از موارد قابل توجه در بازاریابی و بازارسازی خواهد بود  .
بی تردید در این مسیر بنادر نقش مهمی داشته که در راستای 
هزینه های  کاهش  سرعت،  افزایش  مبنای  بر  خود  تجهیز 
ترمینال های  بنادر هوشمند و  ایجاد  ایمنی ،  افزایش  و  مربوطه 
دیجیتال و پایانه های اختصاصی و نوین بندری و... می توانند در 
بازاریابی هدفمند با چشم انداز و راهبردهای مشخص و معین ، 
تاثیر فراوانی در بازاریابی و جذب کاال و صاحبان کاال و تولید 

درآمد داشته باشند .
توضیحات اجمالی فوق بیانگر نقش تاثیرگذار تحقیق و بررسی 
استراتژی  نمودن  منظور  با  که  است  بوده  بنادر  بازاریابی  در 
مشخص و جهت دار متناسب با موقعیت ها و ظرفیت های مکان 
و زمان و با ایجاد دپارتمانی معین برای این منظور در نهادها ، 
سازمان ها ، ارگان ها و... مرتبط به صورت دامنه دار و آینده نگر ، 

می بایست به این مهم اقدام شود . 
پایدار  درآمدهایی  ایجاد  موجب  مشخصا  موضعی  چنین 
گسترش  و  بهبود  اصالح ،  متعاقبا  و  درآمدها  گسترش  و 
زیر ساخت ها در بنادر خواهد گردید که درجهت افزایش جذب 

کاال و بازارهای محصول و تولید موثر و مفید خواهد بود .

گزارش: 
 علی گل امینی

مدیرکل حمل و نقل دریایی 
سازمان منطقه آزاد قشم 



نقشي  ايران  ازجمله  كشورها  از  بسياري  گذشته  دهه هاي  در  چند  هر 
چندمنظوره و چندعملكردي را در قالب مجموعه اي از اهداف و ماموريت ها 
برای ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دنبال كرده اند، ولي ديدگاه هاي 
گوناگوني در زمينه  اهداف ايجاد مناطق آزاد و ويژه و تعيين شاخص هاي 

ارزيابي موفقيت آنها در كشورهاي مختلف وجود دارد. 
با اين وجود ، از مجموع عوامل تعيين كننده اي كه براي تشخيص موفقيت 
به  مناطق درخصوص جذب سرمايه گذاري خارجي  اين  موفقيت  يا عدم 

منزله  يك شاخص مهم بايد ياد كرد، مي توان عوامل زير را برشمرد:
الف( ميزان دستمزدها در فعاليت هاي اقتصادي، به ويژه فعاليت هاي توليدي كه 
به نيروي كار ارزان نياز دارد. در اين مورد مي توان به سطح تحصيالت، ميزان 

عالقه مندي به كار، سطح كارآيي و بهره وري كار نيز اشاره كرد.
ب( مكان يابي درست يك منطقه از نظر در دسترس بودن، نزديكي به بازارهاي 
داخلي، منطقه اي و جهاني، امنيت جغرافيايي، دسترسي به آبراه هاي آزاد و وجود 
تاسيسات و شبكه هاي حمل ونقل، بسيار اهميت دارد و مي تواند درموفقيت يا 

عدم موفقيت منطقه آزاد و ويژه نقش مهمي داشته باشد.
مطلوب بودن موقعيت مكاني و موقعيت جغرافيايي از ضروري ترين عوامل 
ايجاد منطقه آزاد و ويژه به شمار مي رود. مكان يابي مناسب داراي چهار 
ويژگي مهم دارد: برتري در منابع طبيعي؛ صرفه جويي در هزينه  نقل و 
انتقال كه بر بهاي واحد نهايي محصول تاثير دارد؛ صرفه جويي ناشي از 
مركز مواد اوليه مانند آب، معادن و غيره كه باعث كاهش هزينه  تمام شده 

مي شود و امنيت كامل و نزديك بودن به بازارهاي مصرف.
ج( امكانات زيربنايي مناسب در منطقه آزاد، يكي ديگر از عوامل تعيين 
كننده و انگيزشي براي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي است. وجود اين 
تسهيالت و زيرساخت ها از ابزارهاي اساسي براي جذب سرمايه گذاري در 
مناطق آزاد و ويژه است. برخورداري از امكانات زيربنايي، صحت يا عدم 

صحت ارزيابي مكان يابي مناطق آزاد و ويژه را نشان مي دهد.
د( ثبات سياسي، عامل تعيين كننده  ديگري است كه از نظر سرمايه گذاري 

خارجي بسيار اهميت دارد و به جذب سرمايه گذار كمك مي كند .
و  سياسي  ثبات  بر  مشتمل  فوق  عوامل  از  منسجم  تركيب  يك  بنابراين، 
از مزيت هاي  تركيبي  با  توليد  رقابتي  و  نسبي  اقتصادي، وجود مزيت هاي 
فناورانه و سازماني در يك مكان مطلوب مي تواند در رونق، شكوفايي و موفقيت 
مناطق آزاد كه از امكانات و جاذبه هاي متعارف برخوردارند، تاثير گذاشته و 

قدرت آنها را در رقابت با بازارهای جهاني و منطقه اي افزايش دهد.

اهداف توسعه اي مناطق آزاد و ويژه جهت پردازش صادرات
گفته شد،  )شماره157(  نشريه  پيشين  گزارش شماره  در  كه   همان طور 
ابزارهاي مهمي بوده كه طي دوهزار سال براي توسعه و  از  منطقه آزاد 
به  آزاد عموما  اواخر منطقه  تا همين  است.  رفته  به كار  گسترش تجارت 
سال 1960 شكل  از  مي شد.  اطالق  كاالها  مجدد  مركز صادرات  و  انبار 
نقش  هدف هايش  عمده   كه  شد  مطرح  تجاري  آزاد  مناطق  از  جديدي 
توسعه اقتصادی منطقه ای بود. اين منطقه به جاي آن كه سر و كار چنداني 
با تجارت داشته باشد، با ايجاد ناحيه اي براي صادرات محصوالت صنعتي 
توليد شده در منطقه عبارت »منطقه پردازش صادرات« را به وجود آورد. 
منطقه پردازش صادرات ابزار توسعه اي است كه بيش از هر عامل ديگری، 

اهداف زير را دنبال می كند:
  جذب درصدي از سرمايه در جريان بين المللي براي توليد كاالهاي صادراتي 

  تشويق توليدكنندگان محلي يا بومي براي تمركز بر توسعه صادرات كاال 
همچنين كاري كه در منطقه پردازش صادرات انجام مي شود، درهم آميزي 

مجموعه هاي جذابي از انگيزه هايی است كه موارد زير را دربرمي گيرد: 
  آزادي واردات مواد خام و تجهيزات با معافيت از عوارض گمركي يا 

محدوديت هاي مختلف
  ايجاد تسهيالت در امور گمركي براي واردات و صادرات كاال

  كاهش بوروكراسي و وجود حداقل تشريفات اداري براي اخذ مجوز
فعاليت  هنگام  دولت  دخالت  كاهش  و  تاسيس  از  قبل  فعاليت    

واحدهاي توليدي و تجاري
  انگيزه هاي مالياتي كه از مشوق هاي معمول در مناطق آزاد است

  امكانات زيربنايي تاسيس و توليد
اين موارد انگيزه هاي مصنوعي هستند كه با مشوق هاي طبيعي مانند يك 
محيط فعاليت خوب، ثبات سياسي و بخش هاي سود بري تكميل مي شوند. 
به عالوه، گونه هاي مختلفي از انديشه  منطقه آزاد وجود دارد. براي مثال، 
در  كه  است  كارخانه هايي  از  عبارت  كه  تضميني  كارخانه  يا  انبار  فكر 

سرتاسر جزيره پراكنده شده اند و با استفاده از يك سيستم تضميني، مجاز 
به واردات مواد اوليه با معافيت از عوارض گمركي و زير كليد گمرك، براي 

كار روي آنها و صدور محصول تمام شده اند. 
سيستم پردازش داخلي كه در اتحاديه اروپا به كار مي رود، به كارخانجات واقع 
در هر نقطه از اتحاديه اروپا اجازه مي دهد تا مواد اوليه خود را با بهره گيري از 
معافيت پرداخت عوارض گمركي وارد كرده و از آنجا كاالهاي مختلف را توليد 
و به خارج از جامعه صادر كنند. فروش اين كاالها در اتحاديه اروپا منوط به 

پرداخت عوارض گمركي بخشي از آنها است كه از خارج وارد مي شود.
نكته  بسيار مهم، جذب سرمايه خارجي براي توليد و گسترش صادرات است 
كه انجام آن رقابتي بسيار سخت را در سراسر جهان به وجود آورده است. اين 

موضوع به ويژه در مورد سرمايه گذاري با كيفيت مطلوب صادق است. 
يك منطقه آزاد در مراحل اوليه  توسعه، به بهبود تصوير يك كشور از ديدگاه 
سرمايه گذاري خارجي ياري مي كند. اين مورد به ويژه در شرايطي كه يك 
سيستم بوروكراسي قوي، واردات را كنترل مي كند، ابزاري بسيار مفيد به شمار 
مي آيد. صنعتي كه بيش از همه از موقعيت منطقه آزاد و ويژه بسيار بهره 
مي برد، نوعي است كه نياز به تهيه منظم هفتگي مواد اوليه از خارج دارد. براي 
مثال، مي توان به صنايع پوشاك، نساجي، چرم، پالستيك، كاالهاي ورزشي، 

كاالهاي فاسد نشدني، مهندسي سبك و صنايع الكترونيك اشاره كرد. 
اختصاص يك ناحيه به منطقه آزاد و ويژه اقتصادي به خودي خود، ناحيه اي را 
براي صنعت صادرات جذاب نمي كند. بايد شرايط اساسي براي جذب سرمايه 
خارجي هموار باشد، در غير اين صورت سرمايه گذاري از كيفيتي پايين تر از حد 

انتظار برخوردار شده و يا بدتر از آن، اصوال سرمايه گذاري صورت نمي گيرد. 
در مورد اينكه سرمايه گذاري بايد به خوبي انجام گيرد، مالحظات كليدي 

زير الزم است كه مورد توجه قرار گيرد:
1( ثبات سياسي و امنيت اقتصادي: براي اكثر سرمايه گذاران، اين مسئله  
بسيار مهم است. اساس آنچه سرمايه گذاران به دنبال آن هستند، ابتدا وجود يك 
سياست اقتصادي دائمي مبتني بر ساختار اقتصادي خصوصي، سرمايه گذاري خارجي 

و توسعه صادرات و همچنين محيطي باثبات از نظر سياسي است.
2( امكانات حمل ونقل و ارتباطي خوب: براي بيشتر صنايع در مناطق 
آزاد و ويژه مانند الكترونيك، مهندسي سبك و پوشاك، امكانات حمل ونقل 
و ارتباطات هوايي خوب بسيار مهم هستند. اين يعني ظرفيت حمل هوايي 
فعاليت هاي  براي  تمام مسيرهاي اصلي است.  ارائه  خدمات در  و  متناسب 

خدماتي بين المللي، امكانات  ارتباطي خوب بسيار اهميت دارند.
شركت هاي  سرمايه گذاران،  بيشتر  مطلوب:  فيزيكي  محيط   )3
داخلي و بين المللي همواره به دنبال محيطي عاري از آلودگي با رعايت 

استانداردهاي خوب و مناسب براي برنامه ريزي فيزيكي هستند.
فاضالب،  آب،  مطمئن  منابع  ازجمله  اطمينان:  قابل  زيربناهاي   )4
برق و انرژي اهميت ويژه اي دارند. رشد پايدار بخش آب و برق با ايجاد 
تعادل بين منابع و مصارف، ارتقاي بهره وري و مشاركت منابع انساني به 

منزله  ارزشمندترين سرمايه تلقي مي شوند.
5( دسترسي به بازار: دسترسي ترجيحي به بازار، بسيار مهم و امتيازي 
بزرگ محسوب مي شود. براي مثال كشورهاي جنوب اقيانوس آرام در مقابل 
استراليا و زالندنو، كشورهاي حوزه درياي كارائيب در برابر اياالت متحده و 
كانادا و كشورهاي اروپاي شرقي سابق در مقابل جامعه اروپاي غربي گذشته. 

اتحاديه اروپا اكنون شامل 27عضو اروپايي )شرقي و غربي( است .
فورواردينگ  و  بانكداري  نظير  اصلي  خدمات  حمايتي:  خدمات   )6
آزاد و ويژه هستند.  از ملزومات تمام مناطق  اداري حمل ونقل(  )خدمات 

اگر منطقه اي به دنبال فعاليت هاي الكترونيكي و مهندسي فوق تخصصي 
است، وجود مقاطعه كاران فرعي و تهيه كنندگان قطعات يدكي با كيفيت 

خوب، يك امتياز محسوب مي شود.
7( نيروي كار: هزينه و بازدهي نيروي كار و دامنه مهارت ها، بيش از 
عوامل ديگر تعيين  كننده  نوع صنعتي است كه جذب مناطق آزاد مي شود.
تقاضاهاي  با  اول  وهله   در  كه  سازماني  خوب:  سازماندهي   )8
بعد،  مرحله   در  و  باشد  داشته  سريع  و  مناسب  برخوردي  سرمايه گذاران 
زماني كه تقاضاي شان پذيرفته شد، در مرحله  تاسيس و راه اندازي با آنها 
همكاري  شود. رعايت اين موارد از اهميت ويژه اي برخوردار است. اغلب 
تفاوت ها ميان دو موقعيت افزارواره ناشي از انتخاب محل مناسب است 
كه منوط به درنظر گرفتن موارد جزئي مي باشد. در چنين شرايطي، تاثير 

سازماندهي منطقه بر روي سرمايه گذار مي تواند سرنوشت ساز باشد  .
9( محيط شهري توسعه يافته: اگر يك منطقه آزاد درصدد جذب صنعت 
بايد داراي محيط  انساني غيربومي است،  نيروي  باال و  با كيفيت  سبك 

شهري توسعه يافته اي باشد.
10( صنعت موجود: وجود بخش معيني از صنعت توسعه  يافته كه از قبل 
در منطقه آزاد و يا در نزديكي آن ايجاد شده است، امتيازي براي كارخانه  

در دست تاسيس و نيز كشور ميزبان به شمار مي آيد  .
مجموعه مواردي كه به آنها اشاره شد، از ملزومات يك منطقه آزاد خوب 
هستند كه رعايت آنها مي تواند از ابتدا سازوكار مناطق آزاد و ويژه را براي 

تحقق اهداف و ماموريت هاي تعيين شده  آنها به سرانجام برساند.

ملزومات شكست و موفقيت يک منطقه آزاد
در پايان بايد گفت، با وجود اينكه درحال حاضر در ميان بيش از 4500منطقه 
آزاد كه در سرتاسر جهان وجود دارد و دائما بر تعداد آنها افزوده مي شود، تعدادي 
از مناطق آزاد با شكست مواجه شده اند. مهم ترين علت اين شكست ها را 
مي توان داشتن تصويري مبهم از كشور سرمايه پذير نزد كشورهاي سرمايه گذار 
دانست كه بر اشخاص حقيقي و حقوقي كشور سرمايه گذار نيز تاثير مي گذارد. 
امنيت  نبودن  سياسي،  ثبات  عدم  از  ناشي  است  ممكن  مبهم  تصوير  اين 
اقتصادي يا فعاليت اتحاديه هاي تجاري افراطي كه وجود شان در بازار تعيين  
كننده باشد يا داليل مشابه  ديگري داشته باشد. اين مسائل بي ترديد وضعيت 

سرمايه گذاري و فرصت هاي سودآور اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. 
زير  عوامل  به  را مي توان  آزاد  مناطق  و مهم شكست  كليدي  عوامل  از 

اشاره كرد: 
  تصميم گيري هاي منطقه اي ضعيف )مكان يابي نامناسب(

  عدم وجود ارتباطات و حمل ونقل كافي 
   عدم ارتباط با بازارهاي جهاني كه ورود و پذيرفته شدن در آن به 
دليل رقابت با بيش از هفتاد كشور صنعتي و پيشرفته و كشورهاي درحال 

توسعه كه بازارهاي انحصاري خود را دارند، بسيار دشوار و مهم است. 
اين نكته به ويژه از اين جهت اهميت دارد كه بدانيم تعيين و گزينش يك 
منطقه به منزله  منطقه آزاد و اعطاي يكسري امتياز ويژه به آن، صرفا نمي تواند 
سرمايه گذاري خارجي و داخلي را به شكل خودكار جذب كند و از اثرات مثبت 
آن در زمينه  توليد، صادرات، اشتغال به كار نيروي انساني، حضور و به دست 
آوردن موقعيت در بازارهاي جهاني و كسب درآمد هاي ارزي و غيره بهره ببرد. 
براي  كافي  برنامه ريزي  و  زياد  كار  و  فعاليت  مسئله،  اين  تحقق  براي 
كسب موفقيت الزم است. به عالوه، پيش شرط هاي اساسي در جهت جذب 
سرمايه گذاري در مورد صادرات كاال و خدمات مانند وجود ثبات و محيط 

رشد  قابليت  بايد  محيطي  چنين  وجود  است.  مناسب ضروري  اقتصادي 
بتواند زمينه  فعاليت هاي  و توسعه بين المللي را داشته باشد. محيطي كه 
اقتصادي منطقه آزاد را براي موسسات توليدي و تجاري فعال كه به نظر 
اقتصاددانان توسعه، عامل كليدي توضيح تفاوت نرخ رشد در كشورهاي 
مختلف است، به وجود آورده تا منطقه بتواند در جهت پيوند با اقتصاد و 
فعاليت  آنها  دهد.  را گسترش  و وضعيت خود  كرده  بازار جهاني حركت 
اين موسسات را تا اندازه  زيادي براي توسعه اقتصاد تعيين كننده مي دانند. 
زيربنايي  تسهيالت  و  امكانات  از  برخوردار  منطقه   يك  گزينش  بر  عالوه 
مناسب، وجود قوانين و مقررات سهل گيرانه در جهت حركت مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي بسيار مهم است. اين قانون مندي ها مي تواند مشوق ها و ثبات 

الزم را براي حركت سرمايه گذاران به سمت اهداف تعيين شده فراهم سازند.

اخطارهاي جدي
از مناطق آزاد كامال موفق مي توان به منطقه آزاد هامبورگ در آلمان اشاره كرد. در 
آسيا تنها مناطق آزاد هنگ كنگ و سنگاپور كامال موفق بوده اند. اگر مالزي، تايوان 
و كره جنوبي را نيز كه تا حدودي موفق به جذب سرمايه، تكنولوژي و مديريت 
كشورهاي پيشرفته صنعتي شده اند، بر آنها بيفزاييم، نتيجه مي گيريم كه تنها پنج 
منطقه آزاد و ويژه در زمينه  پردازش صادرات آسيايي قرين توفيق بوده اند. منطقه 
آزاد جبل علي نيز هنگامي موفق قلمداد مي شود كه نسبت سرمايه گذاري هاي 

زيربنايي آن به سرمايه گذاري توليدي مورد قضاوت قرار نگيرد. 
به هر حال الزم است بدانيم وجود رقيبان تجاري كه درحال حاضر به غير از 
كشورهاي صنعتي پيشرفته كه بازارهاي انحصاري خودشان را دارند، كشورهاي 
مختلفي از آسيا و غيره را هم شامل مي شود، امروزه عامل مهمي در موفقيت يا 
عدم توفيق مناطق آزاد و ويژه است؛ به صورتي  كه عدم توجه به شرايط رقابتي 

امروز در جهان تاثيرهاي خطرناكي را از خود بر جاي خواهد داشت.
دنيس راندي نلي از كارشناسان مناطق آزاد آسيا، شرايط نامساعد جهاني را 
براي موفقيت مناطق آزاد در كشورهاي درحال توسعه چنين بيان مي كند: 
»تقريبا تمام كشورهاي درحال توسعه آسيا مناطق آزاد تجاري و مناطق 
پردازش صادرات داير كرده اند تا فرآيند توسعه اقتصادي خود را تكميل 

كنند، ولي همه  آنها از اين وضعيت بهره ي الزم را نبرده اند.
مجزا  صنعتي  مناطق  اين  مي دهد  نشان  كه  دارد  وجود  متعددي  موارد 
مناطق  اين گونه  نهاده اند.  جاي  بر  ملي  منافع  بر  معكوسي  آثار  خود  از 
هزينه هاي سنگين احداث، بهره برداري و نگهداري را به اقتصاد كشورهاي 
ارزش  كرده،  ايجاد  ناپايداري  اشتغال  كه  درحالي   كرده اند،  تحميل  خود 
مهارت  در  چشمگير  رشد  باعث  بارآورده،  به  كمي  بسيار  داخلي  افزوده  
را منتقل  پيشرفته  تكنولوژي و دانش  فني  نيروي  كار و مديريت نشده، 

نكرده و ارتباط بسيار ضعيفي با كارخانه هاي داخلي داشته اند. 
پردازش صادرات بزرگ و گسترده، مهاجرت هاي  با رويكرد  آزاد  مناطق 
وابستگي  و  كرده  ايجاد  روستايي  نواحي  از  را  ناخواسته  مرزي  درون 
اقتصاد كشورهاي ميزبان را به شركت هاي خارجي افزايش داده اند. وقتي 
دستمزدها، هزينه ها يا روند تجارت جهاني تغيير كند، توليد متوقف مي شود 

و مهاجران كامال بيكار مي شوند«.
بنا براين، نمي توان از ميان پنج منطقه آزاد موفق آسيايي، سنگاپور را به دليل 
تامين نياز به سوخت و انرژي در جنگ هاي هند و چين و تدارك اتنظامي 
متفقين در جنگ جهاني دوم و هنگ كنگ را صرفا به عنوان پايگاه تجارت 
خارجي با چين كامال موفق دانست كه مرزهاي توسعه را پشت سر نهاده اند؛ 
حتي اگر نخست وزير آن  در سنگاپور توانسته باشد اين كشور را از يك شهر 

بندری كوچك، به يك كانون مهم اقتصادی جهان تبديل كند! 
حقيقت آن است كه هنگ كنگ پيش از آنكه براي اقتصاد جهاني، يك 
پردازش  )منطقه  چين  اقتصاد  براي  باشد،  صادرات  پردازش  آزاد  منطقه 
هنگ كنگ،  با  چين  خارجي  بازرگاني  انحصار  است.  بوده  واردات( 
بازار عظيم  به  براي ورود  تا  را تشويق مي كرد  بين المللي  سرمايه گذاران 
چين خود را در دروازه اين بازار، يعني هنگ كنگ قرار دهند. سه كشور 
ديگر يعني تايوان، كره جنوبي و مالزي بيش از آنكه به داليل اقتصادي 
رشد كرده باشند، از موقعيت هاي سياسي و استراتژيك خود بهره برده اند.

كه  راهبردي  پرسش هاي  مهم ترين  از  يكي  گفت  مي توان  اكنون 
چه  كه  است  اين  به  پاسخ  مواجهه اند،  آن  با  ايران  ويژه  و  آزاد  مناطق 
موفقيتي در مسئله  پردازش صادرات به دست آورده اند؟ يا به خيل عظيم 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ديگر آسيايي مي پيوندند كه در زمينه  بازده 

سرمايه گذاري هاي ملي دچار مشكل شده اند؟ 
پاسخ اين است كه اگر ساز و كار تجارت بين المللي به خوبي شناخته شود 
و سياست هاي ملي و منطقه اي حساب شده اي اتخاذ شود، مناطق آزاد و 
ويژه ايران مي توانند براساس زمينه هاي فعاليت تعريف شده در برنامه هاي 
در  را  شايسته اي  موقعيت  كشور  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه 
تجارت،  براي  مناطق مهمي  به  و  آورند  به دست  تجارت جهاني  فرآيند 
صنعت و گردشگري تبديل شوند؛ وگرنه فعاليت آنها همان چيزي خواهد 

بود كه از آنها به منزله  سازمان عمران منطقه اي اطالق شود.

مناطــق آزاد، افزار توسعه سـاز  و  كـار 
تجــــارت بين المللي ایران

بررسی نقش مناطق آزاد در راستای گسترش پردازش صادرات كشور:

7 مناطق آزاد دوشنبه 22 آذر  ماه 1400 - 13 دسامبر 2021 - شماره  159

گزارش: 
 دكتر عبدالرسول خليلي

كارشناس مناطق آزاد

مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ويژه 
اقتصادی گفت: جام جهانی عالوه بر رويداد مهم ورزشی، يك اتفاق بزرگ 

اقتصادی است، به همين منظور پيگير توسعه ديپلماسی ورزشی هستيم.
مراسم امضای تفاهم نامه همكاری مشترك ميان دبيرخانه شورايعالی مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ويژه اقتصادی و وزارت ورزش و جوانان با حضور سعيد 
محمد مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی مناطق آزاد و سيدحميد سجادی 

وزير ورزش و جوانان، در محل وزارت ورزش برگزار شد.
مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در اين 
مراسم اظهار داشت: ما به مناطق آزاد فقط به عنوان يك مبحث اقتصادی 
نگاه نمی كنيم، بلكه قصد داريم درخصوص مسائل فرهنگی، اجتماعی و 

گردشگری نيز پيشتاز و سرآمد باشيم.
سعيد محمد افزود: ظرفيت های خوبی در مناطق آزاد كشور وجود دارد و ما 
درحال راه اندازی آنها هستيم. با توجه به ظرفيت باالی مناطق آزاد در استان های 
مرزی و ارتباطی كه با ساير كشورهای همسايه دارند، قصد داريم ديپلماسی 

ورزش را در ذيل مباحث ديپلماسی اقتصادی مناطق آزاد، پيگيری كنيم.
وی با اشاره به اينكه بايد از ظرفيت های موجود در مناطق آزاد برای همه 
در  جوانان  و  ورزش  وزارت  ورود  از  گفت:  استفاده شود،  بخش های كشور 
بخش های مختلف مناطق آزاد استقبال می كنيم؛ چراكه پلی برای ارتباط بيشتر 
با ورزش و جامعه جوانان است. از امكانات و ملزوماتی كه در مناطق آزاد داريم، 

بايد حداكثر استفاده را ببريم تا بتوانيم از اعتالی ورزش حمايت كنيم  .
مشاور رئيس جمهور اظهار كرد: به همين دليل قبل از ورود به اين جلسه، 

هماهنگی  الزم را با وزير ورزش و جوانان داشتيم. البته اين همكاری را نه 
فقط در حوزه فوتبال، بلكه در ساير رشته ها هم خواهيم داشت و آمادگی 

داريم از ساير تيم های ورزشی و ورزشكاران نيز حمايت كنيم  .
سعيد محمد ادامه داد: حمايت هايی را نيز از تيم ملی فوتبال زنان و ساير رشته های 
ورزشی انجام داديم، مقرر شد براساس راهبرد وزارت ورزش و جوانان، جلساتی را 
با فدراسيون های مختلف داشته باشيم و بدانيم كه چه كمك هايی می توانيم در اين 

زمينه داشته باشيم.
وی درخصوص جام جهانی 2022 قطر نيز اذعان نمود: در ارتباط با موضوع خاص 
جام جهانی 2022 قطر طبق گفته رئيس فدراسيون فوتبال، جا داشت كه از چهار سال 
پيش اين موضوعات پيگيری می شد، اما امروز با يك تاخير طوالنی و در يك بازه 
زمانی فشرده و باالجبار بايد اين مسائل را پيگيری كنيم؛ چرا كه يك رويداد بسيار 
بزرگ در كنار ما اتفاق می افتد. برگزاری جام جهانی نه فقط يك رويداد ورزشی، بلكه 
يك اتفاق بزرگ اقتصادی است و كشور ما بايد حداكثر بهره را از اين رويداد بزرگ ببرد. 
سعی می كنيم با ارتباط نزديك و همكاری مشتركی كه با فدراسيون فوتبال و وزارت 

ورزش و جوانان داريم جبران مافات كنيم و هماهنگی های بيشتری داشته باشيم . 
سعيد محمد اظهار داشت: براساس اين تفاهم نامه مقرر شد امكانات ورزشی كه در 
جزاير قشم و كيش وجود دارد را در اختيار فدراسيون فوتبال قرار دهيم. همچنين 
درنظر داريم در يك همكاری مشترك فضاهای مورد نياز همچون زمين چمن، 
هتل و ساير موضوعات، امكانات تردد، حمايت های حمل ونقل هوايی، امكانات 

گردشگری برای دوره اقامت در جزاير را برای تيم ملی فوتبال مهيا می كنيم . 
مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در پايان 
خاطرنشان كرد: درخصوص ساير افراد و هواداران تيم های مختلفی كه عالقه مند 
هستند در جام جهانی حضور پيدا كنند، فضايی را ايجاد خواهيم كرد و به طور حتم 
هزينه اسكان و اقامت بسيار كمتر از كشور ميزبان )قطر( خواهد بود و آنها را در 
اختيار گردشگران قرار می دهيم. اميدوار هستيم تيم ملی صعودش كامل شود و 
در جام جهانی هم خوش بدرخشد و دل ميليون ها ايرانی را شاد كند. در كنار آن 
نيز بهره اقتصادی خوبی را در اين ايام برای كشور عزيزمان داشته باشيم. اين امر 

در سايه همكاری مشترك مجموعه وزارت ورزش و جوانان، دبيرخانه شورايعالی 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و فدراسيون فوتبال محقق خواهد شد.

وزير ورزش و جوانان:
 امضای تفاهم نامه با دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد

نقطه عطف ورزش كشور
اين نشست نقطه  بيان داشت:  اين مراسم  نيز در  وزير ورزش و جوانان 
عطفی در ورزش كشور خواهد بود و از همه دست اندركاران كه زمينه ساز 

برای اين تفاهم نامه شدند، تشكر می كنم.
سيدحميد سجادی اظهار كرد: خوشبختانه زمينه اين تفاهم نامه ايجاد شد و قرار 
است كه يك زمين چمن طبيعی در راستای اين تفاهم نامه در كيش ايجاد شود.  
برنامه های متنوعی هم از سوی مناطق آزاد برای تيم ملی و گردشگرانی كه به 

واسطه جام جهانی به اين جزيره بيايند، فراهم خواهد گرديد.
پيدا  آزاد كشور تسری  اين شرايط به ديگر مناطق  اميدواريم  وی  گفت: 
كند. قرار است امكانات جزيره كيش به عنوان نقاط قوت فوتبال و ورزش 
ايران در اختيار قرار گيرد و از اين امكانات در جهت پيشبرد اهداف حوزه 

ورزش و جوانان كشور استفاده كنيم.
وزير ورزش و جوانان تصريح كرد: اهداف و برنامه های ما فقط به ورزش 
ختم نمی شود، زيرا بخش عظيمی از حوزه كاری ما مربوط به حوزه جوانان 
است. بعد از تفويض اختيار كه به مناطق آزاد انجام شد، قرار است كه دفتر 
فدراسيون فوتبال در منطقه آزاد كيش احداث شود و اين آمادگی  از سوی 
مثل  بزرگ  باشگاه های  و  فدراسيون ها  ديگر  كه  دارد  وجود  آزاد  مناطق 

استقالل و پرسپوليس بتوانند اين دفاتر را در جزيره كيش احداث كنند.
سجادی اذعان داشت: از نگاه حمايتی دكتر سعيد محمد به دليل همكاری 
كه با وزارت ورزش و جوانان و رشته های مختلف دارند، قدردانی می كنيم. 
مباحث  از  يكی  بين المللی  رويدادهای  برای  ميزبانی ها  تحول  موضوع 
مطرح شده ما با دكتر محمد بود. از آنجا كه مناطق آزاد ما شرايط متفاوت 

و ظرفيت های مختلفی دارند و می توان از هر كدام از اين مناطق برای 
ميزبانی  از يك رويداد بين المللی بهره گرفت.

وزير ورزش و جوانان در پايان خاطرنشان كرد: در مناطق آزاد می توان 
سنگين ترين  رويدادها را برگزار كرد؛ چراكه خيابان ها و فضاهای مناسبی 
دارند. درخواست كرديم  تا آماده شدن زمين جديد جزيره كيش، زمين های 
شماره يك و دو اين جزيره بهسازی شود كه در اختيار تيم ملی قرار گيرد 

و تيم برای حضور در جام جهانی آماده شود.
دبير  محمد  سعيد  گفت:  فوتبال  فدراسيون  رئيس  نشست،  اين  ادامه  در 
تالش  وجود  همه  با  و  جانانه  اقتصادی،  ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالی 
كرد تا بتوانيم برنامه ريزی خوبی برای تورنمنت مهمی مثل جام جهانی در 
منطقه آزاد كيش و در خليج هميشگی فارس انجام بدهيم. اميدواريم آنچه 

شايسته ملت شريف ايران است را رقم بزنيم.
شهاب الدين عزيزی خادم اظهار داشت: به فضل الهی و حمايت های همه 
از سريع ترين  يكی  و  كرده  پيدا  تقريبا  را  راه صعودش  تيم ملی  عزيزان، 
آسيا  در  ايران  تيم ملی  قطعا عظمت  است.  زده  رقم  را  تاريخ  صعودهای 
شايسته آن است كه فضای خوبی برايش فراهم كنيم، آن هم در شرايطی 
كه جام جهانی در خاورميانه و نزديكی ايران برگزار می شود. ای كاش اين 
برنامه ريزی ها در چهار سال گذشته انجام شده بود. خيلی بهتر بود از چهار 
سال پيش كه می دانستيم جام جهانی در قطر برگزار می شود، برنامه ريزی 

كنيم، نه اينكه در يكسال باقی مانده شرايط را فراهم نماييم.
رئيس فدراسيون فوتبال در پايان گفت: كاری كه انجام شده برای همه تيم های 
ملی است تا ان شااهلل از امكانات جزيره كيش استفاده كنيم. برای اولين بار در 
تاريخ است كه به نقطه نظر واحد ميان مناطق آزاد و ورزش كشور می رسيم. 
حتی قبل از اين نشست به آقايان سجادی و سعيد محمد عرض كردم كه اين 
فرصتی تاريخی است و تاكيد كردم كه ان شااهلل با اين نگاه موجود فضا را برای 
ورزش و اقتصادی كردن مناطق آزاد پيش ببريم و برگزاری اردوی تيم ملی 

بزرگساالن و همه تيم های ملی را برنامه ريزی كنيم.

مشاور رئيس جمهور اظهار داشت:

تحقق دیپلماسی ورزشی ذیل مباحث دیپلماسی اقتصادی در مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد قشم

حذف عوارض سازمان 
منطقه آزاد قشم برای 
تردد متولدین قشم از 
اسکله های الفت و پهل

برگزاری شب فرهنگی 
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سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

 در پی بازدید سرپرست
 سازمان منطقه آزاد قشم از

فرهنگسرای جزیره قشم انجام شد:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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قشم

در نشست سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با سفرای کره جنوبی و نیوزیلند مطرح شد:

آغاز تجارت فرامنطقه ای با حضور 
سرمایه گذاران خارجی در جزیره قشم

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با معاون سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکید کرد:

با تاکیدات و پیگیری های دکتر افشار فتح الهی انجام پذیرفت:

همزمان با روز پرستار و با حضور معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم  صورت پذیرفت:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با معاون برنامه ریزی، 
توسعه منابع و پشتیبانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
فنی،  روابط  گسترش  و  متقابل  همکاری  ضرورت  بر  کشور، 

کارشناسی و علمی بین دو سازمان تاکید کرد.
افشار فتح الهی در این دیدار که مشاوران و مدیران ذی ربط دو 
سازمان نیز حضور داشتند، خواستار بررسی ظرفیت های دو سازمان 
درخصوص مطالعات، تجارب و امکانات مرتبط شد و بر آمادگی 
سازمان منطقه آزاد قشم جهت انعقاد تفاهم نامه جهت گسترش و 

تقویت روابط دوجانبه تاکید کرد.
براساس این گزارش، احمد رضازاده معاون برنامه ریزی، توسعه منابع 
و پشتیبانی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز در 
این دیدار با ابالغ سالم و تبریک دکتر علیرضا شهیدی رئیس این 
سازمان به سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، توضیحاتی درخصوص 

زمینه های همکاری دو سازمان ارائه نمود.
گفتنی است، در این دیدار که میرزاحسینی مشاور حقوقی سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، محسن جرجندی مدیرکل 

علیرضا  و  هرمزگان  استان  معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی 
امری کاظمی مدیر ژئوپارک جهانی قشم حضور داشتند، مباحثی 
از قبیل پژوهش های زمین شناسی پایه، مخاطرات زمین شناختی، 
مطالعات زمین شناسی دریایی و زیست محیطی دریا به عنوان 
موضوعات مشترک مطرح و مقرر شد متن پیش نویس تفاهم نامه 
میان دو سازمان توسط مدیر ژئوپارک جهانی قشم تنظیم و در سفر 
آتی دکتر علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات 

معدنی کشور به قشم، به امضاء برسد.

پیرو بازدید دکتر افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم 
از بندرصیادی باسعیدو در تاریخ چهارم آذرماه جاری و مطرح شدن 
خواسته و مطالبه چند ساله مردم و صیادان این روستا مبنی بر استقرار 
یک دستگاه خودرو آتش نشانی در این بندر، با توجه به احتمال 
آتش سوزی در لنج های مستقر در اسکله این بندر، حسب دستور 
و پیگیری های سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در ظرف دوهفته 
یک دستگاه خودرو آتش نشانی از سوی سازمان منطقه آزاد قشم در 
بندر صیادی باسعیدو استقرار یافت و خواسته دیرینه مردم و صیادان 

باسعیدو با این نگاه جهادی دکتر فتح الهی محقق شد.

با تاکیدات و پیگیری های دکتر افشار فتح الهی درخصوص تسریع در تحویل 
این خودرو آتش نشانی به بندر صیادی باسعیدو، یک دستگاه خودرو آتش 
نشانی پیش از ظهر پنجشنبه 18آذرماه جاری با حضور نجم الدین فریدونی 
رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی سازمان منطقه آزاد قشم، رئیس شیالت 
شهرستان قشم، رئیس تعاونی صیادی باسعیدو، تعدادی از مسئوالن محلی 

و صیادان به مسئوالن بندر صیادی باسعیدو تحویل داده شد.
استقرار یک دستگاه خودرو آتش نشانی در بندر صیادی باسعیدو 
از آرزوهای دیرینه صیادان و مردم روستای باسعیدو و روستاهای 
همجوار این روستا بوده و این اقدام سازمان منطقه آزاد قشم در 

راستای برآورده ساختن مطالبات مردمی و کمک به ایمن سازی و 
حفاظت از تاسیسات و امکانات عمومی و خصوصی مردم از سوی 

این سازمان بشمار می رود.
گفتنی است، این خودرو آتش نشانی که در کوتاه ترین زمان ممکن 
یعنی در عرض دوهفته پس از دستور دکتر افشار فتح الهی سرپرست 
سازمان منطقه آزاد قشم از سوی واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی 
این سازمان به مسئوالن بندر صیادی باسعیدو تحویل شد در این بندر 
مستقر می شود و حوزه خدمات رسانی آن غیر از این بندر، روستای 

باسعیدو و روستاهای همجوار آن را نیز در برمی گیرد.

همزمان با سالروز میالد حضرت زینب )س( و به مناسبت 
روز پرستار با حضور سیدمحمد حسینی سرپرست معاونت 
توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم، مهدی حسنی 
مدیریت  سرپرست  موسوی  سیدمسعود  و  حراست 
فرهنگی، اجتماعی و ورزش این سازمان، از پرستاران و 
کادر درمان مرکز پزشکی خلیج فارس )جی جیان( تجلیل 

شد.

آزاد  سرپرست معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه 
امکانات،  از  بازدید  ضمن  مراسم  این  حاشیه  در  قشم 
تجهیزات و آخرین شرایط بیمارستان خلیج فارس، افزایش 
مجموعه  این  خدمات  از  جزیره  ساکنان  رضایتمندی 
درمانی را سرمایه اصلی سازمان منطقه آزاد قشم دانست.
سیدمحمد حسینی تصریح کرد: زحمات کادر درمان به 
ویژه پرستاران قابل جبران نخواهد بود و در طی دوران 

شیوع ویروس کرونا روزهای سخت و طاقت فرسایی را 
تنها  کار  این  و  بیماران سپری کردند  به  برای خدمت 
توسط کسانی انجام می شود که عاشق خدمت و کمک 

به مردم باشند.
وی در ادامه افزود: با تجهیز و افزودن بخش های مختلف 
پزشکی  مرکز  در  متخصص  پزشکان  گرفتن  به کار  و 
خلیج فارس، شرایط برای ارائه خدمات بهتر به ساکنان 

جزیره قشم فراهم خواهد شد.
آزاد  سرپرست معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: قشم به ویژه بخش های 
غربی جزیره، نیازمند بیمارستانی مجهز است که امیدواریم 
با تعیین مدیریت جدید و رویکرد دولت مردمی و با نگاه 
جهادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، توجه جدی 
برای رفع نیاز درمانی و بهداشتی این منطقه صورت گیرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با حضور مدیرکل بنیاد شهید و 
ایثارگران استان هرمزگان، با خانواده معظم و معزز شهدای پرافتخار و 

غیرتمند جزیره قشم دیدار و گفت و گو کرد.
افشار فتح الهی با دعوت از خانواده های 20شهید جزیره قشم و حضور 

در جمع آنان، به درد و دل های این خانواده ها گوش جان سپرد.

جمعی از والدین و برادران شهدای جزیره قشم در این جلسه 
به ایراد سخنانی در مورد مشکالتی از قبیل بازسازی و نوسازی 
گلزار شهدای شهر قشم، عدم دریافت زمین برای خانواده ها و 
مزین شدن نام کوچه ها به نام شهدای غیرتمند جزیره پرداختند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با حضور در جمع صمیمی والدین 
و برادران شهدای غیرتمند جزیره، ضمن اعالم این موضوع که خود، 
عضوی از این خانواده است، عنوان داشت: نظام جمهوری اسالمی 
ایران به برکت خون شهدا زنده است و از مخاطرات و موانع به 
سالمت عبور کرده و همچنان به یمن حضور جوانمردان کشور، 

پرقدرت و استوار است.
وی در کنار مردم بودن را افتخار نظام و دولت دانست و اظهار 
کرد: کوتاهی هایی که تاکنون در مباحث اقتصادی، فرهنگی 
از  ناشی  گرفته،  خانواده شهدا صورت  به  مربوط  اجتماعی  و 
سوءمدیریت های گذشته بوده و دخلی به نظام و دولت مردمی 

حال حاضر ندارد.
فتح الهی، مشکالت قشم را از نوع اقتصادی و اجتماعی دانست 
و اعالم کرد: برای حل این مشکالت، برنامه هایی طراحی شده 
که از شما بزرگان و خانواده های معظم شهدا درخواست می کنیم 
با ایده ها و نظرات خود، در اجرای این برنامه ها ما را یاری کنید.

عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه، برای اجرایی شدن 
درخواست های عمومی خانواده شهدای جزیره دستورات ویژه ای صادر 
کرد و گفت: در بحث واگذاری زمین به والدین شهدا، آماده پیگیری 
اصولی و قانونی هستیم و واگذاری زمین به خانواده شهدا، تبدیل 
وضعیت خانواده شهدا و موضوع اشتغال برادران و خواهران شهدا با 
کمک بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، تا پایان سال مرتفع می شود.

وی دستور به پایان رساندن بازسازی و ترمیم گلزار شهدای شهر 
قشم را تا دهه مبارک فجر 1400  صادر نمود و تصریح کرد: بازسازی 
و نوسازی تصاویر شهدا، نصب تصاویر در بلوارهای اصلی شهر و 

نامگذاری معابر اصلی شهر به نام نامی شهدای پرافتخار جزیره، که 
از دیگر خواسته های به حق خانواده معظم شهداست، تا یک ماه آینده 

باید اجرایی گردد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در پایان تاکید کرد: اقدامات 
فوق توسط مدیران در زمان تعیین شده باید اجرایی شود و در 
صورت هرگونه تعللی، این مدیران باید پاسخگوی کم کاری 

صورت گرفته باشند.
همچنین در این جلسه همچنین مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان هرمزگان ضمن تبریک انتصاب افشار فتح الهی به سمت 
سرپرستی سازمان منطقه آزاد قشم، حضور عضوی از خانواده شهدا 

در این جایگاه را به فال نیک گرفت.
عطا ناوکی با ارائه گزارشی از فعالیت های اداره بنیاد شهید و 
و  و حل مشکالت  در قشم، خواستار حمایت  ایثارگران  امور 

درخواست های خانواده معزز شهدای جزیره شد.

توسعه صادرات در جزیره با رونق فعالیت اسکله های تجاری قشمتوسعه صادرات در جزیره با رونق فعالیت اسکله های تجاری قشم

ضرورت گسترش همکاری های علمی و تخصصی میان منطقه آزاد قشم و سازمان زمین شناسی کشورضرورت گسترش همکاری های علمی و تخصصی میان منطقه آزاد قشم و سازمان زمین شناسی کشور

تحقق خواسته دیرینه صیادان باسعیدو با نگاه جهادی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشمتحقق خواسته دیرینه صیادان باسعیدو با نگاه جهادی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم

تجلیل از پرستاران و کادر درمان مرکز پزشکی خلیج فارس جزیره قشمتجلیل از پرستاران و کادر درمان مرکز پزشکی خلیج فارس جزیره قشم

حل مشکالت و خواسته های خانواده شهدای جزیره قشم تا پایان سال جاریحل مشکالت و خواسته های خانواده شهدای جزیره قشم تا پایان سال جاری

دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  دکتر  تاکید  پیرو 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و با پیگیری و 
دستور ویژه دکتر افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد 
قشم، از 21آذرماه هزینه عوارض سازمان منطقه آزاد قشم برای 

تردد خودروی متولدین قشم، حذف شد.
موضوع معافیت متولدین قشم از عوارض تردد خودرویی برای 
سال ها یکی از مطالبات ساکنان جزیره بود که سرانجام روز 
جاری با پیگیری های انجام شده و طی تشریفات قانونی توسط 
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، به نتیجه رسید و متولدین 
قشم دیگر نیازی به پرداخت عوارض سازمان منطقه آزاد قشم 

در این مسیر ندارند.
تاکید  پیرو  کرد:  بیان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  دکتر 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، از روز 21آذرماه، هزینه 
و  مواصالتی  تردد  برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  عوارض 

یکبار مصرف از متولدین قشم اخذ نمی شود.
دکتر افشار فتح الهی تصریح کرد: از این پس متولدین قشم 
می توانند بدون پرداخت عوارض سازمان منطقه آزاد قشم، 

در مسیر الفت و پهل به عبور و مرور بپردازند.
گفتنی، پیش از این و با دستور سرپرست سازمان منطقه آزاد 
قشم و به منظور ساماندهی تردد در اسکله های الفت و پهل و 
پیشگیری از اتالف وقت مردم به سبب توقف در چندین گیت 
پرداخت عوارض، عوارض تردد از اسکله های الفت و پهل به 

صورت تجمیعی و در اسکله پهل دریافت می شد.

در پی بازدید دکتر افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد 
قشم از فرهنگسرای جزیره قشم و تاکید وی بر ارائه خدمات 
فرهنگی در این گونه اماکن در راستای انتفاع جامعه محلی و 
با هدف ایجاد فضایی فعال و با نشاط ، شب فرهنگی روستای 
کووه ای قشم با حضور 110نفر از فعاالن این روستا در حوزه های 

مختلف در فرهنگسرای جزیره برگزار شد.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم، 
50نفر از این فعاالن را از هنرمندان حوزه صنایع دستی و اغذیه 
محصوالت  و  تولیدات  افراد  این  گفت:  و  کرد  اعالم  محلی 
صنایع دستی و اغذیه ویژه این روستا را در معرض نمایش و 

فروش به بازدیدکنندگان قرار دادند.
بومی  40هنرمند  از  بیش  همچنین  افزود:  بی آزار  حامد 
روستای کووه ای در حوزه شعر، نقاشی، گروه سرود و گروه 
مراسم عزوا در این شب فرهنگی آثار خود را به مخاطبان 

ارائه کردند.
به گفته وی؛ 20نفر از فعاالن روستای کووه ای نیز به عنوان 
عوامل اجرایی در این رویداد فرهنگی حضور داشتند و دهیاری و 
شورای اسالمی این روستا نیز با کمک موسسه فرهنگی دریای 
علم اندیشان برتر، در اجرای امور مختلف این شب فرهنگی 

مشارکت فعال داشتند  .
بی آزار تصریح کرد: اجرای شعر، برگزاری مراسم عزوا با همراهی 
داماد، نمایشگاه نقاشی، ایستگاه کتاب و محصوالت فرهنگی، 
ایستگاه غذاهای محلی شامل انواع دسر، شیرینی جات، ایستگاه 
صنایع دستی روستاها، اجرای عود نوازی، اجرای گروه سرود و 
اجرای بازی های بومی- محلی از بخش های مختلف این رویداد 

فرهنگی بود.
وی یادآور شد: از نخبگان، پیشکسوتان فرهنگی و برترین های 
روستا نیز در حوزه جشنواره خوارزمی، مدارس نمونه دولتی و 
مسابقات قرآنی و فرهنگی- هنری در سطح استان و کشور در 

این رویداد فرهنگی تجلیل شد.
به گفته سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه 
آزاد قشم؛ برگزاری مسابقه پخت غذا و اهداء جوایز به سه 
شب  برنامه های  دیگر  از  داوران  هیات  نظر  از  برتر  غذای 

فرهنگی روستای کووه ای بود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اولویت سازمان منطقه 
آزاد قشم فعال شدن و رونق فعالیت اسکله های تجاری جزیره با 

رویکرد توسعه صادرات است.
افشار فتح الهی در بازدید از اسکله بنادر کاوه و بهمن، اظهار کرد: برای 
این منظور جهت استفاده از تمامی ظرفیت های تجاری و مسافری 

موجود در بنادر قشم، باید با اولویت بندی و فوریت اقدام کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت های خوبی در بنادر منطقه 
آزاد قشم به ویژه بندر بهمن و بندر کاوه وجود دارد که در شرایط 

خاص می توان از امکانات آنها برای بهبود وضعیت تجاری و 
کمک به تردد کشتی های تجاری در منطقه بهره مند شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: برای کنترل وضعیت 
و افزایش ایمنی در اسکله های قشم باید براساس اولویت های 
شناسایی شده اقدامات اجرایی انجام شود تا در آینده شاهد رشد 

کیفیت خدمات ارائه شده باشیم.
فتح الهی همچنین در ادامه این بازدید، دستورات ویژه ای جهت ساماندهی 
وضعیت بنادر برای ارائه خدمات مناسب به بازرگانان و همچنین راه اندازی 

خطوط دریایی مسافری به کشورهای همسایه صادر نمود.
براساس این گزارش، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از 
اسکله بهمن بر ضرورت اصالح هندسی نقاط حادثه منتهی به این بندر 

تجاری جهت تردد ایمن وسایل نقلیه تاکید نمود.
گفتنی است، در بازدید افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه 
آزاد قشم از بنادر بهمن و کاوه، جمعی از معاونین و مدیران این 
سازمان حضور داشتند و گزارش هایی درباره آخرین وضعیت این 

بنادر ارائه کردند.

با  اقتصادی  نشستی  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
سفیران کشورهای جمهوری کره جنوبی و نیوزیلند در ایران ، از 
آمادگی بزرگ ترین جزیره خلیج فارس برای میزبانی و حضور 

سرمایه گذاران بین المللی خبر داد.
افشار فتح الهی در دیدار با سفرای جمهوری کره جنوبی و نیوزیلند 
طبیعی،  مزیت های  و  ظرفیت ها  برشمردن  ضمن  ایران،  در 
گردشگری و اقتصادی جزیره قشم اظهار داشت: فرصت های 
حوزه های  در  بین المللی  سرمایه گذاران  حضور  جهت  زیادی 
مختلف زیربنایی، صنعتی، هتل سازی و گردشگری در قشم 

وجود دارد که باید معرفی شود.
پل  احداث  طرح  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مقام  عالی ترین 
خلیج فارس و توسعه بندر کاوه را از مهم ترین طرح های اقتصادی 
تمام  افزود:  و  دانست  زیربنایی جهت جذب سرمایه گذاری  و 
مطالعات زیست  محیطی و اقتصادی این پروژه ها انجام  شده 
و درحال حاضر مشغول مذاکره با سرمایه گذارانی از کشورهای 

مختلف برای اجرای هرچه سریع تر آنها هستیم.
وی تاکید کرد: احداث پل خلیج فارس و اجرای طرح توسعه بندر 
کاوه به عنوان نقطه آغاز کریدور شمال- جنوب، نقش و تاثیر 

مثبتی بر اقتصاد این منطقه خواهد داشت.
آب های  به  دسترسی  نظر  از  قشم  جزیره  فتح الهی؛  گفته  به 
موقعیت  در  حضور  و  تجاری  کشتی های  تردد  بین المللی، 
استراتژیک جغرافیایی تنگه هرمز، دارای مزیت های بی مانندی 

نسبت به سایر مناطق آزاد کشور است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به فعالیت بیش از 
افزود:  210واحد تولیدی در سه شهرک صنعتی جزیره قشم 
سرمایه گذاری های خوبی در حوزه های زیربنایی در جزیره انجام 

 شده و با توجه به مزیت های پیش بینی شده در قانون چگونگی 
حضور  جهت  خوبی  بسیار  پتانسیل  قشم  آزاد،  مناطق  اداره 

تولیدکنندگان و سرمایه گذاران خارجی دارد.
را  گردشگری  مجموعه های  و  هتل سازی  پروژه های  وی ، 
دیگر حوزه دارای مزیت برای حضور سرمایه گذاران بین المللی 
دانست و بیان کرد: احداث هتل های پنج ستاره و مجموعه های 
گردشگری استاندارد می تواند زمینه ساز حضور گردشگرانی از 

سایر کشورهای جهان در قشم باشد.
صنعت  رونق  و  سرمایه گذاری  اهمیت  بر  تاکید  با  فتح الهی 

گردشگری در اقتصاد جزیره قشم ادامه داد: در حال حاضر حدود 
خارجی  گردشگران  را  قشم  به  ورودی  مسافران  از  ۳0درصد 

تشکیل می دهند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اشاره به نقش سازنده سفیران کشورها در معرفی فرصت های 
اقتصادی به سرمایه گذاران خاطرنشان کرد: آماده هستیم تا همایش 
بین المللی فرصت های سرمایه گذاری قشم با حضور سرمایه گذارانی 
از کشورهای مختلف ازجمله کره جنوبی به میزبانی منطقه آزاد قشم 

برگزار شود.

سرمایه گذاران خارجی به جزیره قشم می آیند
بر اساس این گزارش، سفیران جمهوری کره جنوبی و نیوزیلند در 
ایران نیز در دیدار با سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم ضمن اشاره 
به ظرفیت های بی نظیر طبیعی جزیره قشم تاکید کردند: این منطقه 
را می توان به یکی از مقاصد گردشگری بین المللی و میزبان مسافرانی 

از کشورهای مختلف جهان تبدیل نمود.
سفیر جمهوری کره جنوبی در ایران عنوان کرد: قشم به  وضوح 
که  است  فراوانی  اقتصادی  مزیت های  و  پتانسیل ها  دارای 
متاسفانه برای سرمایه گذاران کره جنوبی به  خوبی معرفی نشده 

است.
یون کانگ هیون ادامه داد: سفارت کره جنوبی آمادگی دارد تا 
در سال آینده میالدی با هدف معرفی بهتر مزیت های اقتصادی 
قشم، همراه جمعی از سرمایه گذاران بین المللی در جزیره حضور 

پیدا کند.
معرفی  با  کرد:  تاکید  ایران  در  کره جنوبی  جمهوری  سفیر 
مزیت های اقتصادی قشم، سرمایه گذاران بین المللی را به این 

جزیره می آوریم.
در ادامه، مایل وهی میلتونگا والش سفیر نیوزیلند در ایران نیز در 
نشست صمیمی با افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد 
قشم عنوان کرد: جزیره قشم منطقه ای است که پس از پایان کرونا 

می تواند مورد استقبال گردشگران خارجی قرار گیرد.
گفتنی است، در پایان این جلسه حاضرین نسبت به ایجاد فضای 
سازنده در حوزه های اقتصادی جهت حضور سرمایه گذاران خارجی 
و همچنین ایجاد شرایط برای همکاری مشترک در بخش های 

تولیدی ابراز امیدواری کردند.


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

