
سرمقاله

 ارتقاء جایگاه یا استمرار موقعیت
سه دهه گذشته دبیرخانه شواریعالی

مقدمه: براساس بند )ح(، تبصره 18  الیحه بودجه 1401 که توسط رئیس جمهور دولت سیزدهم به مجلس تقدیم شده، 
از سال 1401 دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و 
مقررات، زیرنظر رئیس جمهور اداره می شود. همچنین براساس تبصره واحده ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه کشور، 
کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی 
مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای 

قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
طرح مسئله: با مالحظه همزمانی تاریخ ابالغ »قانون برنامه ششم توسعه کشور« و »قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور« توسط علی الریجانی به رئیس جمهور وقت در 16فروردین 1396، نکته جالب توجه 
تضاد میان ماده 65 احکام دائمی و تبصره مطروحه برنامه ششم است؛ یعنی در یک روز دو مصوبه قانونی 

متضاد با یکدیگر در حوزه عملکردی مناطق آزاد جهت اعمال به دولت ابالغ می گردد. 
این واقعیت بیانگر این امر است که اگر در احکام دائمی به منظور تثبیت ماده 27 قانون مناطق آزاد؛ مدیران 
عامل سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از سوی دولت باالترین مقام منطقه محسوب و در همین راستا 
برعهده سازمان  مناطق  این  در  دولتی مستقر  اجرایی  و مسئولیت های دستگاه های  اختیارات  وظایف،  کلیه 
هر منطقه گذاشته می شود، در تبصره واحده ماده 23 برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورایعالی را که وظیفه 
هماهنگی و نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و ویژه را برعهده دارد، از نهاد ریاست جمهوری به زیرمجموعه 

وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود!
طرفه اینکه براساس قانون دبیرخانه، مسئولیت دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به منظور 
هماهنگی و هم افزایی میان نهادهای زیرمجموعه دولت به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده را برعهده دارد؛ 
در نتیجه از نظر کلیه مبانی حقوقی و اداری، امکان پیگیری امور مربوط به شرح وظایف دبیرخانه در دایره 
محدود وزارت اقتصاد قابل احصاء نبوده و نمی باشد. صدق مدعا اینکه در دوران فعالیت مناطق آزاد و درحالی 
که دبیر مقام مشاور رئیس جمهور و دبیری شورایعالی را به همراه داشت، در پیگیری امور مناطق آزاد در میان 
وزارتخانه های عضو شورایعالی، مغموم و ناموفق بوده، چگونه می توان در وضعیت کنونی عدم تمکین از قانون 
یک بخشداری که زیرمجموعه وزارت کشور است را از طریق وزارت اقتصاد پیگیری کرد؟! در عین حال ظرف 
حدود سه دهه گذشته، بیشترین ناهماهنگی، تفسیر به رأی و عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد با فاصله 

بسیار به نهادهای زیرمجموعه وزارت مزبور تعلق می گیرد.
حقایقی مستور در واقعیت:

1( امر مناطق آزاد در عین حال که مفهومی اقتصادی در ادبیات جهانی شدن و منطقه گرایی است، اما عملیاتی شدن 

آن در فضای اجتماعی سیاست و اقتصاد ایران برساخته می شود؛ موضوعی که در کشاکش روابط فی مابین ذی نفعان، 
گروه های صاحب نفوذ، کارگزاران دولتی و مجلس تکوین می یابد. در نتیجه ارائه تصویر مخدوش، غیرواقعی و 
ارائه آدرس های غلطی همچون مناطق آزاد مرکز قاچاق کشور جهت بازتولید ذهنیت منفی از مناطق آزاد در میان 

تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان کشور در دستورکار این افراد قرار گرفته است.
 2( در سوره رعد در آیه 24 خداوند سالم خود و نیکوفرجامی را از آن کسانی معرفی می کند که نخستین 
آیه نخست  در  اینکه  یا  عنوان شده«  پیمان شکنی  و عدم  به عهد  بیستم، »وفای  آیه  براساس  آنان  ویژگی 
بِالُْعُقوِد« و همچنین در آیه34 سوره اسراء تصریح می کند  أَْوُفوا  الَّذیَن آَمُنوا  أَیَُّها  سوره مائده می فرماید »یا 
»به پیمان های خود وفادار باشید، زیرا از پیمان ها سوال خواهد شد«. نیاز به تکرار سیره نبوی و علوی در 

التزام به عهود نیست. 
سوال اینجاست که دولت ها و نمایندگان مجلس گذشته )و حتی کنونی( در قبال عهدی که در قالب قانون 
و مقررات مناطق آزاد پیش روی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی این مناطق گذاشتند، چه پاسخی در برابر 
امام زمان)عج( عرضه می دارند و این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که به نامه ای که حضرتش)عج( 
به شیخ مفید درخصوص نقش وفای به عهد در امر ظهور اشاره می کند، متوجه گردیم. )طبرسی، احمد بن علی، 

االحتجاج، ج2، ص315( 
3( یکی از اصول بدیهی مبانی علم حقوق، این امر است که قانونی که با تبصره های زیاد، یا اصالح قانون در 
دوره های زمانی متفاوت و مهم تر اینکه در هر دوره ای درخصوص موضوعی واحد قوانین و مقررات متعدد به 
همراه قوای ناظره متنوعی تعریف گردد؛ نه تنها نص قانون به مقام تفسیر به رأی تنزل می یابد، بلکه وجاهت 
قانونی خدشه دار و اصالت قانون از حیز انتفاع ساقط می گردد. در نتیجه درحالی که قانون مناطق آزاد جزو 
یا تصویب قانون جدید است؛ چگونه  نبوده و اسقاط آن وابسته به اصالح  به قاعده زمانی  قوانین معطوف 
قوانین برنامه نویسی میان مدت )برنامه های پنج ساله توسعه( و برنامه های کوتاه مدت )بودجه سالیانه( و حتی 

آیین نامه های داخلی وزارتخانه های دیگر شأنیت و اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد را از میان می برند.
طرفه اینکه مقام معظم رهبری به کلید واژه »توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی« در یازدهمین 
بند از سیاست های اقتصادی مقاومتی استناد می کند و در عین حال بر حفظ جایگاه سازمان های مناطق آزاد از 
سوی سایر نهادها طی حدود دو دهه اخیر در برنامه های چهارم، پنجم، ششم و حتی در قالب ماده 65 احکام 

دائمی توسعه تاکید شده است.
و  جمهوری  ریاست  خورده  شکست  و  پیروز  سیاستمداران  منافع  تعارض  عرضه  آزاد  مناطق  بی تعارف   )4
نمایندگان مجلسی است که در بهترین حالت سودای اشتغال برای جامعه هدف ستاد انتخاباتی خود را در سر 
دارند، می باشد و این درحالی است که با عنایت به مزیت های قانونی، بورکراسی کمتر و قرار گرفتن در نقاط 
استراتژیک کشور در ارتباط با کشورهای همسایه و مسیرهای بین المللی ترانزیت کاال بهترین فرصت برای 
همکاری منطقه ای، تشکیل بلوک های اقتصادی با کشورهای همسایه، از طریق ایجاد منافع ناشی از همکاری 

مشترک در امور سرمایه گذاری و حمل و نقل کاال، قلمداد می شوند.
در نتیجه، تقلیل کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد، به امتیازگیری و ضربه زدن به طرف مقابل، دستاوردی 
جز تضعیف بنیان های اقتصادی کشور که همان بخش خصوصی است را به همراه نداشته ؛ موضوعی که در 
امریکا،  اثر تحریم های بین المللی شده  بر  اقتصادی کشورمان ظرف دو دهه اخیر که  شاخص های مختلف 

دست دولت را از رانت نفت کوتاه تر نموده، بیش از پیش مستظهر شده است.
5( اگرچه نمایندگان در هر دوره از فعالیت مجلس تغییر می کنند، اما فصل مشترک اکثر نمایندگانی که در 

حوزه انتخابیه آنان منطقه آزاد وجود دارد، مخالفت با اصل و عملکرد مناطق آزاد بوده که این موضوع بر دو 
پایه عدم تامین منافع نمایندگان و عدم اشراف حوزه های پارلمانی درخصوص الزامات مراوده با نمایندگان 
مجلس استوار شده است. طرفه اینکه در هفت استانی که هم اکنون هشت منطقه آزاد فعالیت می کنند، بالغ 
بر80نماینده در مجلس حضور دارند و کمتر موردی از همراهی این عزیزان با مناطق آزاد را در ناسیه خود به 
یادگار داریم. نکته حائز اهمیت اینکه چنین رویکردی را می توان در مواجه با الیحه بودجه 1401 و بازگشت 
دبیرخانه به حوزه ریاست جمهوری و دور از دسترس شدن دبیرخانه از حوزه نفوذ آنها در تالی زیرمجموعه 

وزیر اقتصاد بودن مشاهده کرد.
چه باید کرد: رویکرد دبیر کنونی مناطق آزاد که منجر به حضور نخستین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
بعد از رئیس کمیسیون دوره های سوم و چهارم در این نهاد شده را باید به فال نیک گرفت؛ بدیهی است 
استمرار این روند در معاونت مربوطه و مشاورین پارلمانی مدیران عامل مناطق آزاد در قالب ارتباط هدفمند 
و هوشمندانه با کمیسیون تلفیق و نمایندگان صاحب رأی که بر نظر سایر نمایندگان اثرگذار می باشند، باید 

در دستورکار قرار گیرد.
نکات پایانی:

نخست: تفسیری که براساس آن تحویل و سپس ارتقاء جایگاه اداری دبیرخانه شورایعالی به سازمان های 
مناطق آزاد که دارای اساسنامه و نهادی مستقل می باشند، ربطی ندارد، در عین صحیح بودن از مغالطه ای 
بزرگ و عمیق رنج می برد!؟ آیا ظرف این مدت حوزه عمل و فعالیت مناطق آزاد محدودتر شده یا توسعه یافته؟ 
نهاد هماهنگ کننده و ناظر بر عملکرد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره )به نمایندگی از رئیس شورای عالی( 

به تنزیل جایگاه مبتال شده، آیا این امر بر مناطق آزاد اثرگذار نبوده و نیست؟!
دوم: رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را که منجر به ایجاد هشت منطقه آزاد جدید شد را زمانی که 
در جوار تاکیدات مقام معظم رهبری در قالب شعارهای سالیانه که تالشی جهت تئوری سازی مفاهیم بنیادین 
و بدیهی اقتصادی و تجاری در سطح کشور می باشد و مشکالتی که تحریم های اعمال شده بر ارتباطات 
اقتصادی برای ایران به وجود آورده را کنار یکدیگر قرار دهیم، به یک مسئولیت تاریخی آگاه می شویم: در 
چنین بزنگاهی که ایران همزمان با عضویت در پیمان های منطقه ای چون شانگهای و اوراسیا و توجه به 
معاهدات طوالنی مدت با روسیه و چین، با ایجاد مناطق آزاد جدید و تالش به منظور فعال سازی کریدورهای 
بین المللی، به کشورهای منطقه پیام هایی مبتنی بر عزم راسخ خود برای همکاری های درون و میان منطقه ای 
با تکیه بر ظرفیت ها، فرصت ها و مزیت های متنوع خود را صادر می کند، بازگشت جایگاه گام نخست ارزیابی 
می شود؛ چراکه اجرای قانون و ضمانت اعمال قانون و مقررات مناطق آزاد، ضامن توفیق این تغییر وضعیتی 

است که موقعیت نهاد دبیرخانه شورایعالی را بهبود می بخشد.
امر صنعت است، درحالی  براساس عنوان حقوقی خود، تجاری سازی  آزاد  مهم ترین کارکرد مناطق  سوم: 
که بسیاری از شبه روشنفکران و ظاهردینان امر تجارت را مزموم می شمارند؛ خداوند در آیه20 سوره مزمل 
مسافرت برای کسب و کار و تجارت را هم ردیف جهاد ذکر نموده و یکی از مشاغل پیامبر رحمت للعالمین 
بازرگانی بوده و با یکی از موفق ترین بازرگانان عرب ازدواج کرده و ایشان قائل به این امر بود که مومن وقتی 
بیکار باشد، دین خود را اسباب معیشت قرار می دهد )بحاراالنوار. ج100. ص9. ح38( و یا اینکه نه قسمت 
از ده قسمت روزی در تجارت، و یک قسمت در دامداری است )صدوق، محمی بن علی، الخصال.445( و در 
نهایت امام صادق)ع( تاکید دارند که از تجارت دست برندارید تا خوار نشوید، تجارت کنید خدا به شما برکت 

می دهد. )وسایل الشیعه، ص 7، ح 6(

 شماره  161 -دوشنبه
6 دی ماه 1400 
  سال چهارم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

 بازگشت  بازگشت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاددبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوریبه زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری

به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس شورای اسالمی محقق می گردد:به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس شورای اسالمی محقق می گردد:

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

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مراسم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مراسم 
افتتاح دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان عنوان کرد:افتتاح دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان عنوان کرد:

سرپرست منطقه آزاد قشم در جلسه معارفه سرپرست منطقه آزاد قشم در جلسه معارفه 
مدیرکل حراست این سازمان اظهار کرد:مدیرکل حراست این سازمان اظهار کرد:

 جزیره کیش، نقطه شروع جزیره کیش، نقطه شروع
 طرح »بنزین برای همه« طرح »بنزین برای همه«
در کشوردر کشور

مناطق آزاد براساس تعامل مناطق آزاد براساس تعامل 
با سرمایه گذاران و فعالین با سرمایه گذاران و فعالین 
اقتصادی بنا نهاد شده استاقتصادی بنا نهاد شده است

استفاده از راهبردهای استفاده از راهبردهای 
اقتصاد مقاومتی جهت اقتصاد مقاومتی جهت 
رونق تولید و ایجاد اشتغال رونق تولید و ایجاد اشتغال 
پایدار در قشمپایدار در قشم

صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید



کیش2

منطقه  اجتماعی سازمان  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
آزاد کیش از ارسال بیش از یکهزار و 200اثر به کنگره 

بین المللی شعر خاتم سلیمانی خبر داد.
کنگره  سومین  خبری  نشست  در  شمسیان راد  حسین 
بین المللی شعر خاتم سلیمانی که در سالن رازی مرکز 
همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ بر لزوم اهمیت 
این رویداد اشاره کرد و گفت: باید تالش کنیم که  خود 

را در زمره برگزارکنندگان این رویداد قرار دهیم.
وی، یگانه مرجع ادبی و شعری برای سردار سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی را از ویژگی های این کنگره عنوان کرد.
سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش افزود: این کنگره با هدف دو کتاب اشعار در وصف 
سردار سلیمانی منتشر شده که از آثار فاخر و ارزشمند 

محسوب می شود.
وی یکی دیگر از ویژگی های این کنگره را مردمی بودن 
آن برشمرد و اظهار کرد: با توجه به بیانات رهبر معظم 
باید  و  بود  مردم  از  سلیمانی  سردار  اسالمی؛  انقالب 
برنامه های مربوط به این شهید نیز مردمی برگزار گردد.

را  سلیمانی  سردار  کنگره  سوم  ویژگی  شمسیان راد، 

فرامرزی بودن آن عنوان کرد و ادامه داد: مردمی بودن 
و شاعرانی  رفته  فراتر  ایران  مرزهای  از  کنگره سردار، 
کنگره  این  در  کانادا  و  روسیه  مانند  کشورهایی  از 
از  یک  را  مهم  این  می توان  که  داشت  خواهند  حضور 

ویژگی های مهم و ممتاز این کنگره دانست.
با  سلیمانی  خاتم  شعر  بین المللی  کنگره  سومین  دبیر 
دوره  دو  اختتامیه  و  افتتاحیه  مراسم  برگزاری  به  اشاره 
اعالم  با  کرد:  تاکید  شیراز  شهر  در  کنگره  گذشته 

فراخوانی 30آذر آخرین مهلت ارسال آثار بود.
منطقه  اجتماعی سازمان  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
به  1200اثر  از  بیش  تاکنون  کرد:  تصریح  کیش  آزاد 
به  20اثر  که  است  شده  ارسال  کنگره  این  دبیرخانه 
عنوان آثار برگزیده توسط داوران انتخاب شده اند که از 

این تعداد 75اثر از شاعران بین المللی است.
وی بیان داشت: تعداد زیادی رباعی و دوبیتی ارسال شده 
که این مهم بیانگر یک بشارت برای به تصویر کشیدن 
عمق نگاه و باور است و می تواند یک جاذبه مهم تلقی شود.
شمسیان راد اظهار کرد: در یک بازه زمانی، داوران آثار 
ارسالی را مورد بررسی قرار داده و افتتاحیه  این کنگره و 
با حضور شاعران در کیش برگزار می شود و اختتامیه این 
رویداد بین المللی نیز روز 13دی با حضور برگزیدگان در 

شیراز انجام خواهد شد.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش با اشاره به 8گروه موضوعی در فراخوان کنگره شعر 

خاتم سلیمانی افزود: تفکر انقالبی در نگاه شهید سلیمانی، 
والیتمداری از منظر شهید سلیمانی، شهادت طلبی در مکتب 
شهید سلیمانی، مولفه های مکتب سلیمانی، مکتب سلیمانی 
تراز  آینه  قرآن و روایات، شهید سلیمانی شیعه ای در  در 
آخرالزمان، سردار دل ها حلقه  پیوند دفاع مقدس و مدافعان 
ّ وطن در  حرم و شهید سلیمانی الگوی تعقل، حماسه و حب 
انقالب اسالمی که مولفه های زندگی و سلوک حاج قاسم 
بوده و موضوعاتی است که شرکت کنندگان اشعار خود را با 

این مضامین ارسال کردند.
به گفته دبیر این کنگره، غالمرضا کافی، علیرضا قزوه، 
اشرافی  امیرارسالن  و  مرادی  محمد  تقی زاده،  ساجده 
اعضای هیات علمی این جشنواره هستند که هم با این 
فضا آشنایی دارند و هم شعرا به توانمندی این شاعران 

در عرصه شعر و ادب اعتماد دارند.
شمسیان راد تاکید کرد: برجستگانی از عرصه های ادبیات 
کشور در این مراسم حضور خواهند داشت و همچنین 
به دبیرخانه  برگزیده کشور  از سوی شاعران  شعرهایی 
ارسال شده است، اما در مسابقه شرکت نکرده است که 

در آیین های افتتاحیه و اختتامیه خوانش خواهند شد.
منطقه  اجتماعی سازمان  و  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: قاسم صرافان، بهرام 
و  اکبر سلیمانی، صفادل، گلدسته، روزی طلب  مژدهی، 
خانم نیره جهان بین و همچنین حاج صادق آهنگران از 
بزرگانی هستند که در این مراسم شرکت خواهند داشت.

همچنین خلیل شفیعی در این مراسم گفت: اولین برنامه 
این کنگره 10روز بعد از شهادت شهید سلیمانی با حضور 
۴80شاعر برگزار شد و اولین کتاب خاتم سلیمانی هم در 

همین بازه زمانی جمع آوری و منتشر گردید.
راستای  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  از  تقدیر  با  وی 
حمایت از برگزاری این رویداد ارزشمند افزود: به همت 
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
آیین افتتاحیه این رویداد بزرگ با حضور شاعران شهید 
کشور در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
شفیعی با اشاره به این که تقریبا نیمی از شرکت کنندگان 
استقبال  از  می دهند،  تشکیل  بانوان  را  کنگره  این  در 
بی نظیرکودکان، نوجوانان وجوانان از این کنگره  خبرداد 
و افزود: در این کنگره شاعران خردسال حدود 5 و 10ساله 
حضور دارند و تالش ما بر این است تا استعدادهای جوان 

مغفول مانده در این حوزه را به جامعه معرفی کنیم.
وی؛ حضور شاعران خارجی در این کنگره را از طریق 
فضای مجازی عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل شیوع 
بیماری کرونا و محدودیت های موجود، شاعران خارجی 
مجازی  فضای  طریق  از  آیین  این  در  شرکت کننده 
شرکت کرده و جوایز برگزیدگان خارجی نیز به آدرس 

آنان ارسال خواهد شد.
گفتنی است، در پایان این نشست از پوستر سومین کنگره 
بین المللی شعر خاتم سلیمانی به عنوان تنها مرجع ادبی و 

شعری برای شهید حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد.

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان  منطقه آزاد کیش 
از تایید کلیت طرح ساماندهی سواحل این منطقه خبر داد.

تایید  از  سواحل  ساماندهی  نشست  در  پورزادی  سعید 
کلیت طرح ساماندهی سواحل خبر داد و افزود: در این 

راستا ۶کارگروه تخصصی شکل خواهد گرفت.
وی ضمن توصیه به حساسیت ویژه  معاونت های حاضر 
و  کرد  تاکید  دیگر  پیوست  لزوم شش  بر  طرح،  این  به 
گفت: نگرانی ها و دغدغه های موجود به این کارگروه های 
تخصصی در هر بخش منعکس شده و بررسی خواهند شد.
منطقه  سازمان   زیربنایی  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
آزاد کیش همچنین بر اعمال نظرات حوزه  گردشگری و 

مدیریت قراردادها و مجوزها تاکید کرد.
همچنین، حسین همتی معاون اقتصادی سازمان منطقه 
آزاد کیش با اشاره به مباحث فرصت های سرمایه گذاری 
و مطالعات اقتصادی، بر لزوم در اختیار داشتن جزییات 
محاسباتی و مفاد مطالعات اقتصادی این طرح اشاره کرد 
از طرف سرمایه گذاران حوزه های  پیشنهاداتی  و گفت: 
به منظور  با محوریت ساحل مطرح می شود و  مختلف 
بعدی،  از طرح های   بهره مندی  نهایت  و  انعطاف پذیری 

باید پلن های بعدی نیز در این طرح دیده شود.
در ادامه، شهرام جودت سرپرست مدیریت GIS سازمان 
منطقه آزاد کیش در تشریح کارگروه های طرح ساماندهی 
سواحل کیش، گفت: شش پیوست »فرهنگی اجتماعی«، 
»گردشگری«، »حوزه های عمرانی و اجرایی«، »اقتصادی 
و سرمایه گذاری«، »حقوقی« و »زیست  محیطی« در قالب 
کارگروه های تخصصی به پیگیری و بررسی و تدوین نهایی 

این طرح خواهند پرداخت.
همچنین، سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش با اشاره به تاکید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بر ساماندهی سواحل، 

تصریح کرد: این طرح باید ادامه یابد و تسریع شود.
جواد جمالی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی 
بر لزوم پیوست های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای 
هر طرحی اظهار کرد: کیش، ویترین حوزه گردشگری و 
اقتصادی کشور است و هر طرحی در این منطقه ایجاد و 

اجرا شود، برای مناطق دیگر نیز الگو می گردد.
وی بر مطابقت کلیه  طرح ها بر اهداف گردشگری تاکید 

کرد و گفت: ثابت بودن برخی کاربری ها در این طرح، 
ایراداتی را ایجاد می کند.

سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
و  دانست  گردشگری  قوانین  با  مغایر  را  تعاریف  برخی 
ایجاب  زمان،  الزامات  در  گردشگری  توسعه   افزود: 
انعطاف پذیر  تعریف  شده  کاربری های  تمام  که  می کند 

و قابل تغییر و جایگزینی باشند.
جمالی به مواردی چون عدم حضور مراکز پذیرایی در 
مجموعه  گردشگری اشاره کرد و اظهار داشت: تمام این 

مراکز باید زیرمجموعه گردشگری باشند.
توسعه ی  راستای  در  را  سواحل  ساماندهی  اساس  وی 
نگاه  تغییر  به  توجه  با  گفت:  و  کرد  عنوان  گردشگری 
کاربری های  و  تعاریف  باید  و ظرفیت های گردشگری، 
 مندرج در طرح، در طراحی نهایی به  صورت انعطاف پذیر 

و قابل تغییر تدوین شود.
همچنین، مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات شهری 
کیش، طرح ساماندهی سواحل را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
تطبیق با شرایط موجود و داشته های کنونی مانند مسیرهای 
توجیه  هم  تا  دارد  خاصی  اهمیت  دوچرخه  و  پیاده روی 
اقتصادی آن بررسی شود و هم تبعات اجتماعی درخصوص 

تغییر فضاهای کنونی درنظر گرفته شود.
عبدالنبی شرفی با تاکید بر بکر بودن و اهمیت سواحل 
وضعیت  با  جدید  طرح  تطبیق  افزود:  غربی  و  جنوبی 

موجود می تواند بسیاری از نگرانی ها را برطرف کند.
معماری و شهرسازی شرکت عمران،  معاون  ادامه،  در 
ساحل  ساماندهی  بر  تاکید  با  کیش  خدمات  و  آب 
مردم،  عموم  استفاده  مورد  سواحل  امنیت  و  شرقی 
در  افزود:  و  کرد  اشاره  غیرقانونی  واگذاری های  به 
صادر  فعالیت  مجوز  همچنان  غیرمجاز،  حریم های 
می شود البته فعاالن بسیاری هم بدون پروانه و قرارداد 

به توسعه  فعالیت های خود می پردازند.
غالمرضا کردی با تاکید بر حفظ سواحل غربی و جنوبی، 
هیچ گونه  بخش ها  این  در  داریم  انتظار  کرد:  تصریح 

واگذاری صورت نگیرد.
تاکید  با  کیش  زیست  محیط  اداره  رئیس  همچنین، 
حفظ  و  شده  حفاظت   ۶0متر  ملی  قوانین  محدوده   بر 
طرح  هرگونه  گفت:  کیش  در  ساحلی  حریم  120متر 

کمیته  در  و  بگیرد  صورت  زیست  محیط  تایید  با  باید 
محیط  سواحل،  کاربری های  تعیین  برای  تخصصی 

زیست باید یکی از اعضای اصلی حضور داشته باشد.
مریم محمدی افزود: طرح باید به سمت ساماندهی برود 
تا مواردی چون تردد اسکوترها، انقطاع پیست دوچرخه 
و کاربری هایی که بر خالف قوانین باالدستی جانمایی 

شده است، حل و گزینه هایی حذف شود.
وی با تاکید بر اینکه طرح محیط زیست باید به عنوان 
مرجع اصلی قرار بگیرد، گفت: سواحل جنوبی و برخی از 
نقاط ساحل شرقی مانند جنوب شرقی که در مجاورت 
سایت حساس مرجانی به عنوان مناطق حفاظتی مدنظر 
قرار بگیرند و با کمترین تداخل در چنین مناطقی، بکر 

نگاه داشته شوند.
حمید میرمیران مدیرعامل شرکت نقش  جهان  پارس و 
مدیر طراحی پروژه ساماندهی سواحل کیش، ضمن ارائه  
ساماندهی  طرح  داشت:  اظهار  طرح  جزئیات  و  پلن ها 
و طراحی شهری نوار ساحلی جزیره کیش با مطالعات 
و  زیست محیطی  گردشگری،  و  جمعیتی  و  کالبدی 
فضای سبز، حمل و نقل و ترافیک، تاسیسات زیربنایی، 
راهبردی، ساختاری، طراحی شهری و الگوهای معماری، 

اقتصادی و بسته های سرمایه گذاری تدوین شده است.
در ادامه، علی اکبری مدیر پروژه ساماندهی سواحل، گام 
اصلی طرح اولیه  ساماندهی را جابه جایی کلوپ ها، آزادسازی 
حریم و محدوده  ۶0متر و اصالح مسیر دوچرخه و پیاده 
عنوان کرد و افزود: در این طرح، درخصوص شاخص های 
فضاهای  و  فعالیت ها  از  بهره برداری  بر  ناظر  عمومی 
گردشگری ساحلی مواردی چون طرح معماری ارزشمند، 
تناسب امکانات و تجهیزات فضا و ابنیه با ظرفیت عملکردی 
فعالیت ها و فضاهای گردشگری ساحلی، تجهیز ابنیه و فضا 
با امکانات و وسایل استاندارد و به روز بین المللی، تناسب کادر 
فنی مطرح شد و رعایت اصول بهداشتی و پاکیزگی کلیه 
فضاهای گردشگری و همچنین استفاده از پالت رنگی نوار 
ساحلی و آراستگی فضای سبز و عدم استفاده از گونه های 
مهاجم و حفاظت گونه های بومی نیز از دیگر مسائلی بود 

که به آنها پرداخته شد.
ارائه  برای  نرم افزاری  امکانات  گزارش،  این  براساس 
خدمات گردشگری، استفاده از ابزارهای اطالع رسانی و 

تنظیم زمان مناسب  زمینه جذب گردشگر،  تبلیغات در 
جذب گردشگر با توجه به فضاهای گردشگری ساحلی، 
ارائه فرصت های شغلی و آموزشی به کیشوندان، از دیگر 

مواردی بود که مطرح و بررسی شد.
یکبار  وسایل  مصرف  کاهش  چون  مواردی  ادامه،  در 
در  تجدیدپذیر  انرژی  منابع  از  استفاده  و  مصرف 
تاسیسات ساختمانی و تجهیزات دوستدار محیط زیست 
و همچنین کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای ناشی 
آب  مصرف  و  حمل ونقل  و  گردشگری  فعالیت های  از 
مدیریت  چون  اصولی  به  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 
از سیستم  استفاده  منظر شهری،  و  سیما  پساب، حفظ 
بهینه  استفاده  برای  ایده  ارائه  و  استاندارد  سرمایش 
و  ایمنی  تجهیزات  وجود  همچنین  و  ابنیه  و  فضاها  از 

اضطراری براساس مقررات ملی پرداخته شد.
نورپردازی مناسب با شرایطی که ضمن تامین روشنایی 
را در مصرف  موردنیاز گردشگران، پیشینه صرفه جویی 
انرژی داشته و کمینه آلودگی نوری را در ساحل ایجاد 
ازجمله  نیز  نشود  الک پشت ها  گمراهی  موجب  و  کند 

مواردی بود که در این پانل ارائه  و بررسی شد.
دستورالعمل  موضوع  و  اهداف  همچنین  نشست  این  در 
کیش  جزیره  ساحلی  نوار  شهری  طراحی  و  ساماندهی 
ارائه شد و ضوابط و مقررات عمومی ناظر بر بهره برداری 
از فعالیت ها و فضاهای ساحلی، شرایط متقاضیان صدور 
مسئولیت های  و  تکالیف  بهره برداری،  مجوز  تمدید  و 
بهره بردار، شرایط مدیران فعالیت ها و فضاهای گردشگری 
و جرائم و مجازات تخلف از مجوز مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، نشست ساماندهی سواحل با حضور برخی از 
معاونین سازمان منطقه آزاد کیش و اداره ها و شرکت های 
تابعه و کارشناسان و مشاورین شرکت نقش جهان پارس به 
عنوان مشاور و پیمانکار این طرح در سالن خوارزمی مرکز 

همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

 جـــزیره کیش، نقطه  شروع
طرح »بنــزین برای همه« در کشور

اخبار منطقه آزاد کیش

با حضور سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش انجام پذیرفت:

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان  منطقه آزاد کیش خبر داد:

برگزاری سومین کنگره بین المللی شعر خاتم سلیمانی در جزیره کیش

تایید کلیت طرح ساماندهی سواحل جزیره کیش
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یارانه  »طرح  در  سوخت  سهمیه  اختصاص  مبنای 
است  کیشوندی  کارت  داشتن  همه«  برای  بنزین 
دریافت  به  نسبت  می توانند  کیش  جزیره  ساکنان  و 

کارت کیشوندی خود اقدام کنند.
خدمات  ارائه  هدف  با  کیشوندی  کارت  صدور  اداره 
شایسته، جلوگیری از تجمع و پیشگیری از گسترش 
شیوع بیماری کرونا، نسبت به استقرار چهار ایستگاه 

در سطح جزیره کیش اقدام کرده است.
کسانی که تاکنون موفق به دریافت کارت کیشوندی 
است،  رسیده  پایان  به  آنها  کارت  اعتبار  یا  و  نشدند 
یا  و   kishvand.kish.ir سامانه  به  می توانند 
لبخند،  سینما  شهر،  »تاالر  در  مستقر  ایستگاه های 
ساختمان  و  کیش  توسعه  و  گذاری  سرمایه  شرکت 
پارس  بازار  مقابل  نوآوری  مرکز  سازمان  سه  شماره 

خلیج« مراجعه کنند.
همچنین ساکنان جزیره کیش هنگام مراجعه به تاالر 
شهر جهت واکسیناسیون می توانند همزمان نسبت به 

دریافت کارت کیشوندی و یا تمدید آن اقدام کنند.
الزم به ذکر است، مبنای اختصاص سهمیه سوخت 
یارانه  »طرح  اجرای  در  کیش  جزیره  ساکنان  برای 

بنزین برای همه« داشتن کارت کیشوندی است.

یکی  سفین  جنگل های  درختان  هرس  و  پاکسازی 
با  که  بود  کیش  آزاد  منطقه  بومیان  مطالبات  از 

بررسی های کارشناسی این طرح اجرایی شد.
با  کیش  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل 
جنگل های  اراضی  به  رسیدگی  عدم  که  این  بیان 
گونه های  رشد  سبب  طوالنی  سال های  در  سفین 
پاکسازی  و  هرس  ضرورت  بر  بود،  شده  مهاجم 
اشاره کرد و  بومی  برای حفظ گونه های  این منطقه 
اظهار داشت: ساماندهی این بخش از جزیره کیش از 
درخواست های بومیان این منطقه بود که با هرس و 
پاکسازی گونه های مهاجم و غیربومی و آماده سازی 
مانند  بومی  گونه های  کاشت  جهت  مناسب  فضای 

کهور ایرانی اجرایی شد.
عبدالنبی شرفی افزود: غالب شدن گیاهان مهاجم در 
این منطقه امکان تردد و استفاده مناسب و  مطلوب 
از فضای جنگلی را برای گردشگران و  ساکنان کیش 

ناممکن کرده بود.
متعدد  آتش سوزی های  بروز  هنگام  افزود:  وی 
امکان پذیر  حریق  اطفاء  ماشین آالت  تردد  امکان 
امسال  اوایل  و  گذشته  سال  اواخر  این رو  از  نبود؛ 
طعمه  جنگلی  منطقه  این  داخل  در  وسیعی  قسمت 

حریق شد.
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش گفت: 
این جنگل ها محلی  از حد،  به علت پوشیدگی بیش 
تامین  نحویی که  به  بوده  بزهکار  افراد  برای گذران 

امنیت این بخش برای پلیس هم ناممکن شده بود.
شرفی افزود: شرکت عمران، آب و خدمات کیش در 
و همچنین حفظ محیط  این مشکالت  راستای حل 
هماهنگی  با  بخش  این  ارزشمند  درختان  و  زیست 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط  اداره 
درنظر گرفتن نظرات و درخواست های بومیان، طرح 
آغاز  را  درختان  هرس  و  جنگلی  اراضی  ساماندهی 

کرد.
وی اظهار کرد: با ساماندهی و  حذف گیاهان مهاجم 
زمینه احیایی باغات قدیمی مهیا و استفاده از فضای 
پیست  دو  کیلومتر  و  هکتاری  هشتاد  حدود  جنگلی 
امنیت  تامین  و  روشنایی  نصب  با  موجود  دوچرخه 

فراهم شده است.
کیش  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل 
تصریح کرد: هرس درختان این منطقه با دستور اکید 
انجام  بر  مبنی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
و  زیست  محیط  حفظ  زمینه  در  الزم  بررسی های 
گونه های ارزشمند گیاهی متوقف شده بود تا پس از 
بررسی همه جانبه گونه های بومی ازجمله کهور ایرانی 

در فضاهای ایجاد شده کاشته شود.

اختصاص سهمیه سوخت 
در »طرح یارانه بنزین برای 

همه« با کارت کیشوندی

اجرای طرح ساماندهی 
جنگل های سفین با هدف 

حفظ گونه های گیاهی کیش

استقرار چهار ایستگاه صدور کارت 
کیشوندی در جزیره کیش:

 مدیرعامل شرکت عمران،
 آب و خدمات کیش اعالم کرد:

طرح  اجرای  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
شروع  نقطه   عنوان  به  کیش  در  همه«  برای  »بنزین 

طرح در کشور خبر داد.
فرهنگ  بر  تاکید  با  نوایی لواسانی  محمدرضا 
مشارکت پذیری باالی مردم در کیش، مواردی متعددی 
را از دالیل انتخاب جزیره کیش برای اجرای این طرح 

در مرحله  ابتدایی برشمرد.
وی درخصوص این طرح که ابتدا در کیش و در نهایت 
در کل کشور اجرا می شود، گفت: کد ملی هر فرد بدون 
ثبت نام  و  احراز هویت  منزله   به  هیچ محدودیت سنی، 
وی خواهد بود و از کارت  های بانکی  خود می تواند برای 

مصرف در بازار مجازی بنزین استفاده کند.
از  بیش  انتفاع  بر  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
85درصد مردم از اجرای طرح »بنزین برای همه« تاکید 
زندگی  روستاها  در  که  هموطنانی  داشت:  اظهار  و  کرد 
یارانه   هرگز  گذشته  در  نداشته اند،  خودرویی  یا  می کنند 
عدالت  از  این طرح،  اجرای  با  نکرده اند؛  استفاده  سوخت 
اجتماعی و سهم خود از این ثروت ملی برخوردار می شوند.

افرادی  افزود: حدود 50درصد خانوارها و  نوایی لواسانی 
از  بی بهره اند،  نیز  انرژی  یارانه  از  و  ندارند  خودرو  که 
یارانه برخوردار خواهند شد و در واقع نحوه توزیع  این 

ناعادالنه  یارانه سوخت اصالح می شود.
وی با اشاره به وجود سامانه  کدملی افراد، تصریح کرد: 
نیاز به هیچ ثبت نامی نیست و با توجه به این  که همه  
دارند،  بانکی  حساب  یک  حداقل  خانوار  سرپرستان 
اعالم  با  بانکی؛  حساب  معرفی  یا  افتتاح  به  بدون نیاز 
اجرایی شدن طرح، سهمیه ماهانه در کارت بانکی شان 

فعال می شود.
استقرار  جهت  هماهنگی  به  همچنین  نوایی لواسانی 
توزیع  مراکز  در  اجرای طرح  در طول  نظارت  تیم های 

سوخت اشاره و بیان داشت: سوختگیری از گذشته بسیار 
آسان تر شده است و پس از دریافت سهمیه 20لیتری، 
کارت  ارائه   بدون  پمپ بنزین  به  مراجعه  با  متقاضیان 
کارت  از  سپس  و  می کنند  سوختگیری  صرفا  سوخت، 
بانکی استفاده می کنند و تفاوتی در استفاده از هیچ یک 
از کارت های بانکی وجود ندارد و سهمیه  افراد و اعضا 
خانواده شان در همه  کارت های بانکی درنظر گرفته شده 

است.
یارانه  کیش ؛  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  گفته  به 
است  برداشت  قابل  بانکی  کارت  هر  از  بنزین  سهمیه 
یارانه  این  می توانند  خودرو  نداشتن  صورت  در  افراد  و 
به  شده،  طراحی  منظور  همین  به  که  اپلیکیشنی  با  را 

فروش برسانند.
گفتنی است، طبق اعالم مجریان طرح، سامانه پس از 

مدتی به  صورت خودکار می تواند سهمیه  افرادی را که 
اقدام به فروش نکرده اند، فروخته و مبلغ آن به کارت 

بانکی واریز می شود.

تخصیص یارانه سهمیه بنزین براساس 
کدملی در طرح بنزین برای همه

افزایش  همچنین  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
یارانه ای  تکذیب و طرح جدید سهمیه  را  بنزین  قیمت 

بنزین برای هر کدملی را تشریح کرد.
بنزین  قیمت  افزایش  خبر  نوایی لواسانی  محمدرضا 
قیمت   تغییر  که  این  بر  تاکید  با  و  دانست  کذب  را 
حامل های انرژی نیازمند مصوبه مجلس است، گفت: در 
بودجه 1۴01 اشاره ای به افزایش قیمت بنزین  و سهمیه 

سوخت نشده است .

وی، تفاوت این طرح با طرح پیشین را تخصیص سهمیه 
بنزین به هر کدملی عنوان کرد که پیش از این به هر 

خودرو تعلق می گرفت.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: از این 
پس سهمیه بنزین به دارندگان هر کدملی دارای خودرو 
یا فاقد خودرو تعلق می گیرد و میزان یارانه تخصیصی 
به ازای هر نفر معادل 20لیتر بنزین به نرخ 1500تومان 

است.
به گفته نوایی لواسانی، یارانه سهمیه بنزین از هر کارت 
نداشتن  صورت  در  افراد  و  است  برداشت  قابل  بانکی 
خودرو می توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که به همین 

منظور طراحی شده، به فروش برسانند.
وی با تاکید بر این که تمام دارندگان کدملی که بیش 
مشمول  باشند،  داشته  اقامت  کشور  در  یک سال  از 
طرح هستند، اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح جدید 
سهمیه بنزین، رانندگان وسایط نقلیه عمومی همچنان 
از سهمیه  خود برخوردارند و هیچ گونه تغییری در سهمیه 
ایجاد  گازویئیلی  و  عمومی  خودروهای  تاکسی ها، 
نمی شود و اعضای خانواده  هایشان نیز مشمول دریافت 

یارانه سهمیه 20لیتر بنزین می شوند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان ضمن ابراز 
از مشارکت گسترده و همراهی مردم جزیره  امیداوری 
جدید  طرح  اجرای  است  امید  کرد:  خاطرنشان  کیش، 
تخصیص یارانه بنزین به الگویی در سطح کشور تبدیل 

شود.
گفتنی است، فراهم کردن زیرساخت ها در روند اجرای 
کدملی  براساس  سهمیه سوخت  تخصیص  جدید  طرح 
نفتی،  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  شرکت  برعهده 
و  ارتباطات  وزارت  و  داریی  و  اقتصادی  امور  وزارت 

فناوری اطالعات است.



هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  حضور  با 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، وحید 
این  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  طالب پور 
شورای  دبیر  نیاکان  مبرهن  محمدصادق  سازمان، 
آزاد  اقتصادی مناطق  فعالین  هماهنگی و همکاری 
تجاری  مجتمع های  اقتصادی  فعاالن  از  تعدادی  و 
جامعه  دفتر  انزلی ؛  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری  و 
بازاریان و بازرگانان منطقه آزاد انزلی در ضلع شمالی 

فاز تجارت  مجتمع تجاری-اداری کاسپین واقع در 
و گردشگری منطقه به صورت رسمی افتتاح شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
افراد  مشارکت  اینکه  بیان  با  رویداد  این  در  انزلی 
ذی نفع در امور اداری مرتبط با خود یک امر بدیهی 
است، از شروع به کار این دفتر ابراز خوشحالی کرد 
و اظهار داشت: وجود نگاه مدیریتی که در آن تمام 
مسئولیت برعهده نهاد دولتی باشد، منجر به افزایش 

مسئولیت آن فرد و نهاد می شود و این در حالی است 
که با مشارکت تشکل های بخش خصوصی می توان 

امور اداری را تسهیل و تسریع بخشید.
بنیان  اینکه  بر  تاکید  با  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
فعالین  و  سرمایه گذاران  با  تعامل  بر  آزاد  مناطق 
کاهش  میان  این  در  و  شده  نهاد  بنا  اقتصادی 
و ظرفیت  توان  از  بهره مندی  و  دولتی  تصدی گری 
برخی  برطرف کننده  می تواند  خصوصی  بخش 

مشکالت پیش روی باشد، اضافه کرد: تعامل بخش 
خصوصی ذی نفع که از سابقه فعالیت در عرصه های 
تخصصی بازرگانی نیز برخوردار می باشد، زمینه ساز 

کاهش بیش از پیش برخی نواقص اداری است.
خدمات  ارائه  سامانه های  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اداری به فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در حال 
طراحی می باشد تا با کاستن از دخالت عامل انسانی 
به  بخشیدن  سرعت  و  تسهیل  موجبات  امور،  در 

بوروکراسی اداری فراهم گردد، اظهار داشت: با توجه 
بازاریان  حوزه  در  که  بزرگی  بسیار  توانمندی ها  به 
سازمان  این  رویکرد  دارد،  وجود  انزلی  آزاد  منطقه 

بهره مندی حداکثری از ظرفیت های موجود است.
آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
امور  در  تخصصی  کاری  جلسات  برگزاری  از  انزلی 
مرتبط با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه متبوع 
خود خبر داد و خاطرنشان کرد: باور داریم مسیر رونق 
فضای کسب و کار از طریق همکاری دوجانبه قابل 
دستیابی است و امیدواریم با همراهی دوطرف برخی 
سایر  با  کاری  های  حوزه  در  روی  پیش  مشکالت 

نهادهای دولتی در قالب قانون برطرف گردد.
گفتنی است، پیرو صورتجلسه فی مابین سازمان منطقه 
آزاد انزلی و روسای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان، 
جامعه بازاریان و بازرگانان، مدیران مجتمع های تجاری 
منطقه و نماینده شورای هماهنگی فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد کشور؛ در ارتباط با نقش آفرینی بیشتر بخش 
خصوصی، امور اولیه اداری بررسی و صدور و تمدید 
تجارت  فاز  محدوده  در  اقتصادی  فعالیت  مجوزهای 
معاونت  با  همکاری  قالب  در  منطقه  گردشگری  و 
دفتر  این  توسط  سازمان،  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
صورت می گیرد تا گامی دیگر در مسیر برون سپاری 
امور و حفظ جایگاه نظارت عالی سازمان منطقه آزاد 

انزلی انجام شود.

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه با اصالح فرآیند 
بخش  بیشتر  نقش آفرینی  و  سازمان  این  از سوی  گرفته  صورت 
بخش  در  اقتصادی  فعالیت  مجوزات  صدور  فرآیند  خصوصی، 
بازارهای فاز تجارت این منطقه با سهولت بیشتری انجام می شود، 
از  پشتیبانی  و  مانع زدایی  راستای  در  بازنگری  این  داشت:  اظهار 

کسب و کارها و در قالب صورتجلسه ای به امضای مدیرعامل و 
اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران سازمان و روسای انجمن 
مدیران  بازرگانان،  و  بازاریان  کارآفرینان، جامعه  و  سرمایه گذاران 
فعالین  هماهنگی  شورای  نماینده  و  منطقه  تجاری  مجتمع های 

اقتصادی مناطق آزاد کشور رسیده است.
مدت شش ماه  به  طرح  این  آزمایشی  اجرای  از  کاظمیان  مهدی 
در محدوده فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی خبر داد تا 
با بهره گیری از این تجربه، شرایط تعمیم چنین فرآیندی در کل 
محدوده فراهم گردد؛ درخصوص مهم ترین مفاد این تصمیم هشت 
و  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  تایید  با  که  ماده ای 
اعضای هیات مدیره به صورت مصوبه ابالغ گردیده، گفت: تمامی 
و  نوع کسب  با  متناسب  استانداردهای  و  دستورالعمل ها  الزامات، 
و  احصاء،  منطقه  بازرگانان  و  بازاریان  جامعه  توسط  مربوطه،  کار 
اختیار مدیریت روابط عمومی سازمان  به منظور اطالع رسانی در 
و هیات مدیره های مجتمع های تجاری قرار می گیرد تا متقاضیان 
کسب و کار بدون هیچ پیش شرطی، درخواست خود برای شروع 
کسب و کار را بر مبنای خوداظهاری به جامعه بازاریان و بازرگانان 

منطقه ارائه نمایند.
ظرف  سازمان،  این  اداری  مختلف  حوزه های  اینکه  بیان  با  وی 
به  مربوط  مقررات  و  قوانین  دستورالعمل ها،  الزامات،  ماه،  یک 
فعالیت های اقتصادی هر صنف را در محدوده فاز تجارت احصاء 
و اطالع  رسانی می کنند، تصریح کرد: براساس صورتجلسه اصالح 
فرآیند مزبور، شروع یا تمدید مجوز کسب و کار )فعالیت( در فاز 
خود اظهاری  صورت  به  انزلی  آزاد  منطقه  گردشگری  و  تجارت 
خطاب به جامعه بازاریان و بازرگانان و منطبق با الزامات قانونی 
بر اساس فرم پیوست متعهد به رعایت قوانین و مقررات می باشد 
و در صورت تخطی فرد متقاضی از مقررات و ضوابط مذکور، حق 

ابطال مجوز فعالیت برای سازمان محفوظ است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی با 
بازرگانان  و  بازاریان  تایید جامعه  این صورتجلسه،  در  اینکه  بیان 
مجتمع های  در  فعالیت  مجوزات  صدور  برای  الزم  شرط  منطقه 
و  می شود  محسوب  نمایشگاهی  و  خدماتی  اداری،  تجاری، 
احتمالی  تخلفات  سازمان  خدماتی  و  نظارتی  مختلف  بخش های 
احراز شده را در مرحله اول به جامعه بازاریان و بازرگانان جهت رفع 
نقص اعالم می نمایند، اضافه کرد: در صورت عدم تمکین جهت 
تنبیهی  اعمال جرائم و ضوابط  از  بعد  رفع نقص و اصالح رویه، 
از سوی سازمان، پلمپ واحد مزبور از طریق مرجع صدور مجوز 
تکلیف  تعیین  یا  و  شدن  برطرف  و  مشکل  رفع  زمان  تا  فعالیت 

تخلف صورت گرفته در دستورکار قرار می گیرد.
کاظمیان با تصریح بر اینکه طبق صورتجلسه ساده سازی فرآیند 
صدور مجوزات فعالیت اقتصادی، مرحله تکمیل پرونده متقاضیان 
مجوز فعالیت به جامعه بازاریان منطقه واگذار شده است که پس از 
راهنمایی متقاضیان و  ثبت مدارک، مراحل بعدی کار به مدیریت 
همزمان  افزود:  می گردد،  ارسال  نهایی  تایید  جهت  بازرگانی 
با  سازمان  اطالعات  فناوری  مدیریت  نیز  برنامه  این  اجرای  با 
همکاری مدیریت بازرگانی، با طراحی سامانه ویژه صدور مجوزات 
فعالیت  مجوزات  صدور  فرآیندهای  کلیه  دارد  درنظر  فعالیت 
به صورت  متقاضیان  فیزیکی  مراجعه  عدم  هدف  با  را  اقتصادی 

الکترونیکی ارائه نماید.
اینکه  بیان  با  پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
شفاف سازی کلیه مراحل و فرآیندهای مربوطه از طریق سرویس 
مشاهده و پیگیری و کاهش تردد و مراجعات متقاضیان با ایجاد 
به  مربوط  فرآیندهای  انجام  برای  منظور  به  الکترونیک  پروفایل 
متقاضی  هر  توسط  و...  الکترونیک  پرداخت  پیگیری،  درخواست، 

الکترونیک  اقتصادی  از مهم ترین مزایای سامانه صدور مجوزات 
این سازمان است، خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی بخش 
با  الکترونیکی خدمات  با ایجاد زنجیره  خصوصی و بخش دولتی 
سازمان  و  بازاریان  جامعه  خصوصی،  بخش  متقاضیان  مشارکت 
مدیریتی  داشبورد  و  الکترونیک  آرشیو  ایجاد  انزلی؛  آزاد  منطقه 
برای متقاضیان با امکان مشاهده جزئیات مجوزات فعال، مجوزات 
قدیمی و مجوزات در مرحله صدور؛ به همراه ارسال کلیه اقدامات 
انجام گرفته درخواست مجوز از طریق پیامک و سرویس گردش 
دیگر  از  متقاضی  هر  برای  تفکیک  به  الکترونیک  پروفایل  کار 
فعالیت  مجوزهای  صدور  الکترونیک  سامانه  از  استفاده  مزایای 

اقتصادی است.
گفتنی است، در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی که در 
حدود ۱۴۰هکتار می باشد، هم اکنون چهار مجتمع تجاری-  اداری 
تجاری-اداری  ۲۱۰۰غرفه  بالغ بر  در  که  بوده  فعالیت  به  مشغول 
فعالیت  به  مشغول  ۳۵۰۰نفر  از  بیش  مذکور  مجتمع های  فعال 

می باشند.

نشست بهره برداری از کریدور شمال- جنوب با تکیه 
بر مزیت های منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

با حضور معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه 
خزر،  دریای  کشتیرانی  شرکت  مدیرعامل  انزلی،  آزاد 
رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد 
رئیس  تیزهوش تابان  هادی  مجازی  حضور  و  انزلی، 
اتاق بازرگانی ایران- روسیه، خلیلی دیلمی رئیس اتاق 
بازرگانی اسکاندیناوی- ایران، یحیی ضیایی مهرجردی 
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران، الکساندر شاروف 
 مدیر شرکت نفت خیم ترانس، آقامیر رمضان اف نماینده 
شرکت)sbz(؛ نشست تخصصی بررسی سازوکار تسهیل 
و توسعه فرآیند نقل و انتقال کاال از مسیر کریدور شمال-

 جنوب با محوریت بنادر منطقه آزاد انزلی، در دفتر هلدینگ 
امجد پویش واقع در تهران برگزار گردید.

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
برنامه های کالن  به  اشاره  با  نشست  این  در  انزلی 
فعال سازی  مسیر  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
تفاهم نامه ها  انعقاد  قالب  در  شمال- جنوب  کریدور 
کریدور  این  ذی نفعان  با  همکاری  قراردادهای  و 
تشکیل  قزاقستان،  و  هند  روسیه،  کشورهای  در 
شورای لجسیک و کارگروه فعال سازی کریدورهای 
به  حمایتی- تشویقی  بسته های  ارائه  بین المللی؛ 
فعالین اقتصادی؛ ایجاد و توسعه زیرساخت مختلف 
بندری، تاکید کرد: حلقه مفقوده فعال سازی کریدور 
شمال- جنوب اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط 
مهم ترین  عنوان  به  که  است  ایران  سراسری  ریل 
پروژه سازمان منطقه آزاد انزلی در کنار ایجاد اسکه 
کشتی رو-رو، در سطح ملی، در دستورکار قرار دارد.

امین افقی با اشاره به امکانات و تجهیزات موجود در 
اسکله ها، انبارها و سیلوهای مختلف فعال و در حال 

احداث در پسکرانه بندر کاسپین، از امکان ایجاد ترانزیت 
ریلی کاال تا ایستگاه رشت و از آن نقطه به منطقه آزاد 
انزلی خبر داد و افزود: اقتصاد دریا محور و ایفای نقش 
محوری در تسهیل و توسعه همکاری های منطقه ای 
برپایه کریدور شمال- جنوب و سایر مسیرهای ترانزیت 
منطقه  سازمان  راهبردهای  اصلی ترین  از  بین المللی، 
افزایش  هرگونه  از  راستا  این  در  و  است  انزلی  آزاد 
از این  حضور شرکت های خارجی جهت بهره برداری 
مزیت های قانونی، امکانات و خدمات استقبال می کنیم.
در ادامه، هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
کریدور  در  موجود  ظرفیت های  بیان  با  ایران- روسیه 
بین المللی شمال- جنوب جهت گسترش همکاری های 
بین المللی، اظهار کرد: اصلی ترین راهکار توسعه مراودات 
از این مسیر بین المللی، برگزاری نشست های تخصصی 
میان مدیران بخش دولتی و خصوصی است؛ به حدی که 
ایجاد یک خط ارتباطی مستقیم میان بخش خصوصی 

و دولتی دوطرف جهت سرعت بخشیدن به فرآیندهای 
موجود به عنوان یک پیش نیاز اساسی از سوی این اتاق در 
حال پیگیری است و مجموعه اتاق ایران-روسیه آمادگی 
خود را جهت هرگونه همکاری در راستای رفع مشکالت 
و دغدغه های فعالین اقتصادی از مراجع دولتی و نهادهای 

خصوص دو کشور اعالم می کند.
همچنین، داود تفتی مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر 
نیز در این نشست با اشاره به امکانات، خدمات و تجهیزات 
مجموعه تحت مدیریت خود در سطح بنادر دریای کاسپین، 
عدم وجود اتصال ریل به بندر کاسپین را تنها مسئله در مسیر 
تسهیل و توسعه ترانزیت کاال در کریدور شمال- جنوب 
قلمداد نکرد و افزود: عدم همکاری میان نهادهای دیگر 
ایرانی با طرف روس؛ برخوردهای سلیقه ای درخصوص 
اجرای قانون در بنادر مختلف که ضرر آن متوجه صاحبان 
کاال است؛ در اولویت بودن تردد مسافر در مسیر آزادراهی 
شمال کشور که باعث کندی و عدم امکان افزایش تعداد 

حمل و نقل کاال با کامیون می شود؛ قرار گرفتن بنادر ایران 
در شهر و مراکز تجمع جمعیتی و تردد گردشگران؛ رقابتی 
نبودن عوارض نقل و انتقال کاال از مسیر ایران؛ نبود برنامه 
کالن در زنجیره تامین کاال از مهم ترین مشکالت پیش 
روی فعال سازی کریدور شمال-جنوب است؛ چراکه اولویت 
اصلی این مسیر ترانزیت کاال، افزایش و سرعت بخشیدن 
به حمل و نقل کاال با کشورهای اوراسیا و اروپایی می باشد، 

نه ارتباط صرف به روسیه.
اتاق  ادامه، سیدجلیل جاللی فر عضو هیات رییسه  در 
ایران- روسیه نیز که به صورت مجازی در این نشست 
حضور داشت، با ارائه تحلیلی از درصد ناچیز سهم ایران در 
صادرات کاال به بازار روسیه، عدم توجه به شاخص های 
زنجیره تامین کاال را از مهم ترین مشکالت پیش روی 
افزایش بهره وری در کریدور شمال- جنوب ارزیابی کرد 
ایرانی و روس  و گفت: شرکت های بخش خصوصی 
در حال رایزنی به منظور ایجاد مسیر ریلی مسکو به 

انبارداری و ارائه خدمات  آستارا؛ احداث زیرساخت های 
آزمایشگاهی به فعالین اقتصادی در بنادر روسیه می باشند؛ 
اما در کنار این مسائل، اولویت نخست بهره برداری هر چه 
سریع تر از مسیر ریلی به منطقه آزاد انزلی به عنوان یک 

زیرساخت، حائز اهمیت ویژه است.
و  سرمایه گذاران  انجمن  رئیس  امانی  اصغر  همچنین، 
کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با بیان سابقه مراودات و تعامالت 
منطقه ویژه اقتصادی و سپس منطقه آزاد انزلی با کشور روسیه 
ظرف حدود سه دهه گذشته، اظهار داشت: ایجاد ارتباط میان 
کشورهای آسیا با اروپا مهم ترین عامل ایجاد همکاری منطقه 
ویژه اقتصادی انزلی و آستراخان را در دهه هفتاد تشکیل می داد 
و این در حالی است که علی رغم گذار دو دهه ای از انعقاد 
تفاهم نامه ایجاد کریدور شمال- جنوب و حضور کشورهای 
عضو در پیمان شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی اکو و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هنوز شاهد بهره برداری کامل از این 

مسیر ترانزیتی مهم بین المللی نمی باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مراسم افتتاح دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان عنوان کرد:

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

به منظور بررسی توسعه فرآیند نقل و انتقال کاال از کریدور شمال- جنوب انجام شد:

مناطق آزاد براساس تعامل با سرمایه گذاران و 
فعالین اقتصــادی بنا نهاد شده است

تسهیل فرآیند صدور مجوزات فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد انزلی

برگزاری نشست بهره برداری از کریدور شمال- جنوب با محوریت منطقه آزاد انزلی
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طبق  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  بررسی  در  اسالمی  شورای  مجلس 
حفظ  با  را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  ماده23، 
امور  به وزارت  شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه، 
قوانین  اجرای  مسئول  اقتصاد  وزیر  و  کرد  منتقل  دارایی  و  اقتصادی 

مربوط به حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شد. 
تا پیش از این دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت 
مستقل ذیل مجموعه ریاست جمهوری قرار داشت؛ اما این موضوع با 
نگاه نمایندگان مخالف همراه بود. این نمایندگان معتقد بودند که مناطق 
آزاد به واسطه استقالل، به نهاد نظارتی پاسخگو نیست و درواقع ضعف 
عملکردی و یا علت دور شدن از اهداف اولیه این مناطق به دلیل قدرت 
خالف  ادعا  این  که  بماند  البته  می باشد!  آزاد  مناطق  مسئوالن  اختیار 
قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد است و در قانون مناطق آزاد و ماده 65 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بر استقالل مناطق آزاد و 
اما به  ضرورت عدم تداخل دستگاه ها بر این مناطق تاکید شده است؛ 
هرحال هرازگاهی نمایندگان شمشیر به روی مناطق می کشند و به خیال 

خود قصد اعمال نظارت بیشتر بر این مناطق دارند  .
البته بهارستان نشین ها هنگام تصویب این موضوع مهم، دالیلی را نیز 
گمرک،  بخش  حوزه  که  ارتباطی  دلیل  به  آنکه  ازجمله  کردند  مطرح 
مالیات، نظام تعرفه گذاری بانکی با وزارت اقتصاد دارد، می توان بخش 
عظیمی از مشکالت را رفع کرد و پاسخگویی را افزایش داد. ضمن اینکه 
یک وزیر می تواند تمام جهات را با هم رصد کند و به همه مناطق آزاد 

به یک چشم بنگرد!
از دیگر دالیلی که برای قانون شدن این مصوبه در آن دوره مطرح شد، 
آن بود که حوزه تصدی گری در مناطق کاهش پیدا می کند و ستادهای 
واگذار  زیرمجموعه  ستادهای  به  عملیاتی  پهنه های  و  تشکیل  کوچک 
من باب  تصمیم گیری  علت  مهم ترین  از  یکی  بدون شک  اما  می شود. 
واگذاری مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط نمایندگان، 

بحث تشدید نظارت بیشتر توسط مجلس شورای اسالمی بوده است.
اقتصاد  وزیر  از  چقدر  سال ها  این  در  که  اینجاست  اصلی  سوال  اما 
درخصوص عملکرد مناطق آزاد سوال شده و نمایندگان مجلس تا چه 
حد پیگیر این نظارت بوده اند ؟ و آیا با اعمال این مصوبه توانستند با چوب 
بر سر مناطق آزاد بایستند و آنها را ملزم به سرمایه گذاری و تولید، بدون 

درنظر گرفتن شرایط تحریم و محدودیت های قانونی نمایند؟! 
واقعیت آن است که از زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
هیچ گاه  گرفت،  قرار  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  زیرنظر  اقتصادی 

نمایندگان از وزیر سوالی من باب عملکرد مناطق آزاد نکرده اند!
اقتصاد در سال های گذشته به قدری بود که  شاید دغدغه های وزرای 
دیگر وقعی به مناطق آزاد و مسائل مربوط به آن ننهادند؛ اما به هرحال 
موضوع مناطق آزاد دغدغه اصلی نمایندگان نیز نبوده است که سوالی 

برایشان مطرح شود و بخواهند از وزیر مربوطه بپرسند! 
سبد  در  آزاد  مناطق  برای  را  تخم مرغ های شان  تمام  نمایندگان  ظاهرا 
سلب قوانین، محدودیت و فشار به سرمایه گذاران قرار داده اند و غافل از 

بعد نظارتی صرفا به تحدید مناطق آزاد بسنده کرده اند!
به  از سوی دولت  بودجه1401  ارائه الیحه  با  اما طی روزهای گذشته 
مجلس شورای اسالمی؛ موضوع جالب توجهی در این الیحه مشاهده 
شورایعالی  دبیرخانه  مجدد  بازگرداندن  برای  دولت  پیشنهاد  آن،  و  شد 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بود؛ 
به همین منظور با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مدیر امور حقوقی 
به گفت و گو  اقتصادی  آزاد و ویژه  دبیرخانه شورایعالی مناطق  تقنین  و 
ادامه  در  که  این خصوص جویا شویم  در  را  ایشان  دیدگاه  تا  نشستیم 

می خوانید.

 فداحسین مالکی ، نماینده مردم زاهدان 
در مجلس شورای اسالمی:

راحت تر شدن اداره مناطق آزاد با قرار گرفتن دبیرخانه 
زیرمجموعه ریاست جمهوری

در  اسالمی  در مجلس شورای  زاهدان  مردم  نماینده  مالکی  فداحسین 
ذیل  دبیرخانه  بردن  را  آزاد  مناطق  اصلی  مشکل  نشریه،  با  گفت وگو 
ریاست جمهوری و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی داند؛ بلکه انتقاد 

اصلی او به ساختار مناطق آزاد است. 
تغییر  این مناطق  به  تا وقتی رویکرد و ساختار نسبت  طبق گفته وی؛ 

نکند، هیچ نتیجه مثبتی حاصل نمی شود. 
مالکی از تصمیم فراکسیون استان های مرزی مجلس نیز سخن گفت 
از حالت  آزاد  تا مناطق  که قرار است به زودی تصمیم واحدی بگیرند 

منفعالنه خارج گردند. 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اگر  است  معتقد  ایشان  وجود  این  با 
در  وزرا  از  خیلی  اتفاقا  باشد،  داشته  قرار  جمهوری  ریاست  زیرنظر 
از  متشکل  شورا  این  تشکیل  و  بود  خواهند  دخیل  تصمیم گیری  امور 
راحت تر  به  می تواند  رئیس جمهور  ریاست  با  و  مختلف  وزارتخانه های 

شدن کارهای مربوط به مناطق آزاد منجر گردد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: مناطق 
به  اقتصاد کشور  استراتژی راهبردی، در جهت شکوفایی  براساس  آزاد 
وجود آمده است و با توجه به اینکه ما در شانزده استان کشورمان هم 
مرز داریم، این مناطق می توانند فرصت خیلی خوبی باشند؛ لذا تصمیم 
کالنی که کشور در گذشته گرفته است؛ معنایش همین بود. اما متاسفانه 
نتوانستند به اهداف نظام و دولت جامه  آزاد  در چند سال اخیر مناطق 
و  گرفتند  قرار  سیاسی  مسائل  دستخوش  آزاد  مناطق  بپوشانند.  عمل 
ریاست جمهوری  نهاد  عوامل  و  دستگاه ها  از  یکسری  برای  پارکینگی 
در گذشته شدند؛ البته طبیعی است که از نظر زیرساختی اگر دبیرخانه 
اکنون  داشت.  باالیی  جایگاه  و  موقعیت  بود،  ریاست جمهوری  زیرنظر 
به حالت  آزاد  مناطق  این هستند که  دنبال  به  در مجلس  برخی ها  نیز 
کشور  نیاز  رفع  به  بتوانند  و  باشند  پاسخگو  بیشتر  تا  برگردد  اولیه شان 
کمک کنند. اما هر چه باشد یعنی یا زیرنظر ریاست جمهوری و یا وزارت 
اقتصاد، تا زمانی که ساختارش متناسب با نیاز جامعه نباشد، هیچ اتفاق و 

نتیجه مثبتی حاصل نمی شود  .
وی به عدم پاسخگویی دبیرخانه به مجلس و حتی وزارت اقتصاد اشاره 
کرد و گفت: همین حاال نیز دبیر شورایعالی مناطق آزاد جوابگوی مجلس 
فایده ای  رویکرد  و  موضوع  این  به هرحال  نیست؛  اقتصاد  وزارتخانه  و 
نمی شود.  حاصل  آزاد  مناطق  عملکرد  در  تغییری  روند  این  با  و  ندارد 
واقعیت آن است که اقدام و حرکت مناطق آزاد در حد کارهای خدماتی 
انجام  است،  تهران  در  که  دفاترشان  را  روتین  کارهای  یکسری  است . 
می دهند و در مناطق هم از نیروهای بومی در سطح کارهای خدماتی 
استفاده می کنند. لذا هرچه از عمر مناطق آزاد بگذرد، خدماتش باز در 

همین حد بوده و هست!
مناطق  با  رابطه  در  قوی  ساختار  یک  که  است  الزم  کرد:  تاکید  مالکی 
آزاد ایجاد شود؛ ما در فراکسیون استان های مرزی مجلس به دنبال این 
خواهیم بود که تصمیم واحدی بگیریم تا مناطق از این حالت دربیاید. اگر از 
ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حتی به عنوان گلوگاه تجاری استفاده 
می کردیم، قطعا وضعیت اقتصاد کشورمان اینگونه نبود. در نتیجه از این 
فرصت بی بدیل استفاده نکردیم؛ اما در نگاه کالن باید به این سمت برویم . 
البته که اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر رئیس جمهور باشد، از 
غنای بیشتری برخوردار است؛ ولی برخی همکاران معتقدند که باید زیرنظر 

یکی از وزرا قرار داشته باشد تا مناطق به مجلس جوابگو باشند .
ریاست  زیرنظر  شورایعالی  دبیرخانه  اگر  افزود:  مجلس  نماینده  این 
جمهوری باشد، اتفاقا خیلی از وزرا در امور تصمیم گیری دخیل خواهند 

بود؛ در واقع ریاست جمهوری شورایی دارد که وزیر اقتصاد، وزیر صنعت 
و... در آن تصمیم گیر هستند و رئیس آن نیز ریاست جمهوری است. لذا 
در این شورا دبیرخانه زیرنظر رئیس جمهور بهتر و راحت تر می تواند کار 
را انجام دهد؛ اما مهم این است که با عزم نظام و با توجه به اهدافی که 

قبال تعیین شده، این کار صورت گیرد  .
دبیرخانه شورایعالی  استقالل عمل  این موضوع که  به  واکنش  در  وی 
گرفتن  برای  اقتصاد  وزارت  در  گرفتن  قرار  زیرمجموعه  با  آزاد  مناطق 
تصمیمات از بین می رود، گفت: ما این حرف ها را خیلی شنیده ایم؛ اما 
این اظهارات صرفا در غالب حرف می باشد. سوال اینجاست که اکنون 
4ماه است دبیرخانه جدید فعال شده، اما چه اقداماتی صورت گرفته و 
شورا  این  رئیس  اصلی  دغدغه  است؟  نشسته  زمین  به  طرح هایی  چه 
حرکت  و  اتفاق  شاهد  عمل  در  و  بوده  انتصاب ها  و  انتخاب ها  صرفا 
جاهای  و  چابهار  و  کیش  در  حتی  ما  نبوده ایم.  توجهی  قابل  و  مثبت 
دیگر اقدامات ویژه ای ندیده ایم! درحالی که این مناطق، از مناطق اولیه 

محسوب می شوند. 
اگر  کرد:  تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  در  زاهدان  مردم  نماینده 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به دنبال اهداف کالن باتوجه به وضعیت 
اقتصادی کشور باشد، آن موقع می توانیم بگوییم که براساس این کار 
ایجاب می کند که دبیرخانه مناطق آزاد از قدرت باالتری برخوردار باشد 
که آن هم ریاست جمهوری است؛ اما به هرحال این موضوع نیز نیاز به 

ساختار مصوب دولت و مجلس دارد.
مالکی در پاسخ به این سوال که آیا فراکسیون مرزی مجلس برای تغییر 
ساختار مناطق آزاد به دنبال محدود کردن این مناطق است، اظهار کرد: 
خیر؛ مناطق آزاد نباید محدود باشند. این مناطق باید در چهارچوبی که 
نظام تعیین می کنند، کار کنند. صادرات، واردات و داد و ستدهای مان، 
ارتباطامان و سرمایه گذاری ها و... باید در مناطق آزاد صورت گیرد، اما 

اکنون متاسفانه این مناطق پاتوقی برای کارهای خدماتی شده است  .
این نماینده مجلس درخصوص تغییر ساختار مناطق آزاد گفت: ما معضل 
اقتصادی در کشور داریم، از طرفی نیازهای جامعه و کشورمان مشخص 
است . به هرحال باید بار فشار گرانی و تورم را از دوش مردم برداریم که 

نقش اساسی را مناطق آزاد در این زمینه می تواند ایفا کند. 
وی ادامه داد: کشور ارمنستان 3میلیون جمعیت دارد، این کشور بعد از 
استقالل در حوزه قفقاز و آسیای مرکزی به لحاظ رشد اقتصاد ممتاز شد 
و توسعه بخش خصوصی آن با سرعت قابل توجهی شکل گرفت. این 
کشور اقتصاد آزاد دارد و با سرعت خوبی به سازمان تجارت جهانی پیوسته 
و جایگاه خوبی به دست آورده است. از طرفی ایران مرز مشترک با این 
کشور و روابط همه جانبه ، نزدیک و طوالنی دارد؛ اما واقعیت آن است 
که در روابط اقتصادی همپای روابط سیاسی حرکت نکردند . سفیرمان در 
کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارش داد که حدود 8هزار میلیارد دالر 
مبادالت تجاری این کشور است، اما نقش ایران با توجه ارتباط خوبی که 
با این کشور داشتیم، بسیار در این اقدام کم رنگ می باشد و حدود سیصد 
میلیون دالر است . این در حالی است که ارمنستان می تواند پل ارتباطی 
ما با اتحادیه اروپا باشد؛ اما در این زمینه کوتاهی صورت گرفته است. لذا 

واقعا با این رویکرد نمی توان کار را پیش برد  .
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: 
از طرفی ما در گلوگاه تجاری در کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه 
و... مانع ایجاد می کنیم، اما اختیارات خوبی را هم دولت و نظام به مناطق 
آزاد داده است که خیلی باالست و می توانند از آن استفاده و اقدام موثری 
برای اقتصاد کشور داشته باشنمد. اما واقعیت آن است که مسئوالن مربوطه 
حتی نتوانستند در همان شهرستان و مناطقی که هستند، مشکالت مردم را 
مرتفع کنند . اکنون در چابهار که چند سال از عمر منطقه آزاد گذشته است؛ 
هنوز شاهد هستیم که مردم کپر نشین هستند، پشت سیم خاردار و زرق و برق 
مغازه ها در حقیقت مردمی هستند که زندگی سختی را می گذرانند که اخیرا 
نیز رئیس جمهور تشریف بردند و وقتی وضعیت را دیدند، دستور رسیدگی 
دادند تا اقدام عاجلی صورت گیرد. لذا باید رویکرد را تغییر داد و این موضوع با 
جابه جایی جایگاه دبیرخانه امکان پذیر نیست، بلکه نیاز است ساختاری جدید 

را تعریف و طبق آن نظارت کرد.
 

محمدی سرگزی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در 
مجلس شورای اسالمی:

دبیرخانه شورایعالی برای حفظ استقالل خود، بهتر است  
به صورت فراوزارتخانه ای عمل کند

محمد سرگزی نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز در مجلس 
اینکه  به  نسبت  را  خود  نگاه  نشریه،  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای 
مجموعه  کدام  ذیل  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 

قرار بگیرد، ارائه داد. 
فراوزارتخانه  صورت  به  دبیرخانه  است  بهتر  نماینده؛  این  اعتقاد  طبق 

عمل کند تا استقالل خود را از دست ندهد . 
مدیران  به  اجرایی  دستگاه های  اختیار  تفویض  عدم  موضوع  سرگزی 
که  می داند  مجلس  مصوبه  دلیل  به  را  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل 
طی سال های گذشته دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را 
ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داد و دست مدیران را از قدرت 

اختیار کوتاه کرد  .
وی در پاسخ به این سوال که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
زیرنظر کدام مقام مسئول قرار بگیرد موثرتر است، گفت: بهتر است دبیرخانه 
امور  وزارت  مجموعه  اینکه  کند؛ ضمن  عمل  فراوزارتخانه ای  به صورت 
اقتصادی و دارایی و دیگر وزارتخانه ها باید اختیاراتشان را به مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد تفویض کنند. به عبارتی دیگر وزارتخانه ها تقریبا 
نمی توانند تصمیمات یا آیین نامه هایی را به مناطق آزاد اعمال کنند  . البته اینکه 
در بودجه نیز پیشنهاد شده که دبیرخانه شورایعالی از ذیل وزارت اقتصاد خارج 
شود، به معنای داشتن استقالل بیشتر است. به هرحال قانون فعلی ما این 
است که دبیرخانه زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد؛ اما در واقعیت 
استقالل مناطق آزاد وقتی عملی می شود که مستقیما زیرنظر رئیس جمهور 
اداره شود . با توجه به اختیارات فراوزارتخانه ای مناطق آزاد، تغییر این موضوع 
می تواند موثر باشد و زمینه را برای پیشبرد فعالیت های اقتصادی بیشتر در 

مناطق آزاد فراهم نماید.
شورای  مجلس  در  نیمروز  و  هیرمند  زهک،  زابل،  مردم  نماینده 
مناطق  به سازمان های  اجرایی  اختیار دستگاه های  تفویض  به  اسالمی 
برنامه چهارم توسعه ، در  اظهار کرد: در ماده 35  اشاره ای داشت و  آزاد 
ماده 112 برنامه پنجم توسعه و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور اذعان شده که تمامی دستگاه های اجرایی اختیارات خود را 
به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به عنوان باالترین مقام اجرایی 
آزاد  مناطق  درخصوص  وزیر  وظایف  درواقع  کنند.  تفویض  مناطق  در 
برعهده مدیران عامل این مناطق خواهد بود. اما با قرار گرفتن دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد، هیچگاه این قانون تفویض 

اختیار ابعاد عملیاتی پیدا نمی کند  .
اقتصاد زیرمجموعه های بسیار بزرگ  افزود: به هرحال وزارت  سرگزی 
و پر دردسری دارد که باید توسط این وزارتخانه مدیریت شود . لذا بردن 

اختیارات دبیرخانه تحت وزارت اقتصاد ، هم این وزارتخانه را دچار مشکل 
می کند، هم اینکه اختیارات دبیرخانه را از مناطق آزاد سلب می نماید.

این نماینده مجلس در ادامه بر لزوم استقالل عمل دبیرخانه و مناطق 
آزاد  مناطق  فعالیت های  و  شدن  فعال  باب  از  گفت:  و  کرد  اشاره  آزاد 
باید بیشتر مستقل باشند و  به نظر می رسد که دبیرخانه و مناطق آزاد 
ریاست جمهوری  به مجموعه خود  و  خارج شوند  وزارتخانه  زیرنظر  از 

برگردد .
سازمان های  عامل  مدیران  فراقانونی  اختیارات  بر  سرگزی  تاکید  اما 

مناطق آزاد کشور است.
مصوب  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  به  توجه  با  وی؛  گفته  طبق 
دیگر  دستگاهی  قالب  در  نمی توانند  آزاد  مناطق  مجلس،  سال 1372 

تعریف گردند.
اذعان  اسالمی  در مجلس شورای  بلوچستان  و  مردم سیستان  نماینده 
نمود: چرا باید دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر 
یک وزارتخانه قرار بگیرد و استقاللشان از بین برود؟ وزیر کار و وزیر 
اقتصاد و دیگر وزرای کابینه باید وظایفشان را به مدیران مناطق محول 
باشند، چگونه  اقتصاد  این طرف وقتی زیرمجموعه وزارت  از  لذا  کنند؛ 
می توانند این اختیار را در دست بگیرند؟ قطعا این موضوع نقض قوانین 

مناطق آزاد است. 
از طرف دیگر ما به دنبال توسعه کشور هستیم و براساس  افزود:  وی 
اهداف مشخص انتظار داریم که مناطق آزاد به بهتر شدن وضعیت های 
توسعه ای ما کمک کند؛ اما چگونه با عدم اجرای قوانین و یا ابطال آن 

این مهم امکان پذیر خواهد بود؟ 
در  خلق  را  نظارت  بحث  عمال  ما  اوصاف  این  با  داد:  ادامه  سرگزی 
اختیارات کردیم، درحالی که اختیارات یک بحث است و نظارت بحثی 
دلیل  همین  به  و  کنیم  نظارت  می خواهیم  چون  بگوییم  اینکه  دیگر . 
امور  طویل  و  عریض  وزارتخانه  زیرمجموعه  باید  دبیرخانه  مجموعه 
اقتصادی و دارایی قرار بگیرد، درست نیست. کما اینکه مجموعه نظارتی 
ما درخصوص مسائل کشور و منطقه آزاد می تواند از رئیس جمهور هم 
طرح سوال کند. یا دستگاه های دیگر همچون دیوان محاسبات که خود 
آزاد وارد  از مجموعه مجلس است، می تواند نسبت به عملکرد مناطق 
شود یا سازمان بازرسی و حتی سیستم های قضایی نیز نظارت خودشان 

را نسبت به عملکردها بیش از گذشته داشته باشند.
نمایندگان  نگرانی های  کاهش  برای  قانونی  اعمال  با  رابطه  در  وی 
من باب نظارت بر عملکرد مناطق آزاد گفت: سیاستگذاری آسان است؛ 
می توان قانونی وضع کرد که میزان صادرات از واردات در مناطق آزاد 
بیشتر باشد و یا واردات کاهش پیدا کند تا دغدغه برخی نسبت به اصل 
ماجرا حل شود. ما باید سیاست های اقتصادی خودمان را در مناطق آزاد 
اصالح کنیم، کما اینکه همچنان بحث تحقیق و تفحص از مناطق آزاد 
سرجای خود است و می توان از این ظرفیت برای نظارت بیشتر چه در 

ذیل وزارت اقتصاد باشد چه نباشد، استفاده کرد.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز در مجلس شورای اسالمی 
در پایان تاکید کرد: زیر پوشش وزارت اقتصاد بردن دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند سبب شود که مناطق آزاد استقالل 
اختیارات  حفظ  برای  استقاللی  دیگر  درواقع  و  بدهند  دست  از  را  خود 
این  نظارت ،  به خاطر  گذشته  مجلس  نمایندگان  البته  باشند.  نداشته 
این موضوع موجب عملکرد  اما  اقتصاد سپردند؛  به وزارت  را  مجموعه 
بهتر مناطق آزاد نشده است؛ بلکه به محدودیت بیشتر که خالف قانون 
تعریف  سازوکاری  باید  لذا  شد.  ختم  است،  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
کرد که در عین حفظ استقالل دبیرخانه، این مناطق را به اهداف اولیه و 

اساسی که برایشان تعریف شده است، نزدیک کرد  .
 

 معین الدین سعیدی، نایب رئیس فراکسیون
 مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی:

دبیرخانه مناطق آزاد برای داشتن استقالل باید زیرنظر 
ریاست جمهوری اداره شود

فراکسیون  رئیس  نایب  و  چابهار  مردم  نماینده  سعیدی  معین الدین  اما 
مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با نشریه، تاکید جدی 
داشت که مناطق آزاد باید زیرنظر ریاست جمهوری اداره شود تا استقالل 

ساختاری به مناطق آزاد برگردد. 
هرچند این نماینده نسبت به رای آوردن پیشنهاد دولت در مجلس خیلی 
امیدوار نیست، اما معتقد است راهی جلو پای مناطق آزاد جز ساختاری 

مستقل و جداگانه از وزارتخانه اقتصاد وجود ندارد.
برنامه ششم  قانون  ماده 23  تبصره  سعیدی گفت: طبق تصمیم دولت، 
لغو می شود. اگر عزم جدی داریم که ماموریت های مناطق آزاد براساس 
قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد مصوب سال 72 اجرایی شود، 
راهی نداریم جز این که ساختاری مستقل و جداگانه از وزارتخانه برای 
مناطق آزاد داشته باشیم . بنده به طور کامل با حذف این تبصره و خارج 
موافق  اقتصاد  وزارت  شمول  از  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  شدن 
دنیا  اقصی  در  را  موفق  بین المللی  تجربیات  اگر  که  معتقدم  و  هستم 
مقایسه کنیم، می بینیم که چنین استقالل ساختاری وجود داشته است. 
برای این موضوع نیازمند آرای دوسوم نمایندگان در مجلس هستیم و 
این می طلبد که البی خیلی قوی از طرف عزیزان حوزه مناطق آزاد با 

مجموعه نمایندگان مجلس اتفاق بیفتد  .
نیست؛  آزاد  مناطق  بر  نظارت  نافی بحث  این موضوع  تاکید کرد:  وی 
دبیرخانه  حوزه  در  که  است  این  داده اند  دوستان  که  پیشنهادی  اکنون 
داشته  حضور  نیز  مجلس  نمایندگان  از  تن  دو  آزاد،  مناطق  شورایعالی 
باشند تا بحث های نظارتی و راهبردی را بتوانند انجام دهند؛ مضاف بر 
اینکه سازمان های نظارتی مخصوصا دیوان محاسبات کماکان این حق 
تا وقتی  اما  آزاد خواهد داشت،  امور مناطق  بر  قانونی را جهت نظارت 
نباشیم، همین  آزاد  مناطق  در حوزه  استقالل ساختار  به یک  قائل  که 
نتیجه اش  و  می کند  پیدا  ادامه  داده،  رخ  اخیر  سال  چند  در  که  اتفاقی 
یک عقب گرد تمام عیار در حوزه مناطق آزاد و زیرسوال بردن شاخص 
وجاهت مناطق آزاد در کشور خواهد بود. لذا الزم است که این موضوع 
نمایندگان  رای  با  اقتصاد  وزارت  ذیل  از  آزاد  مناطق  و  شود  تصویب 

مجلس خارج شود  .
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس  نایب 
واکنش به این موضوع که طی سال های گذشته مناطق آزاد ذیل وزارت 
اقتصاد بودند اما نمایندگان از وزیر مربوطه سوالی درخصوص عملکرد 
این مناطق طرح نکرده اند، گفت: معنای این موضوع نیست که نظارت 
راه های  نظارتی  بحث های  برای  معتقدم  اما  ندارد؛  وجود  نمایندگان 

دیگری هم وجود دارد که می توان آنها را اجرایی کرد. 
سوال  طرح  امکان  نظارت  موضوع  در  قانونی  لحاظ  از  افزود:  سعیدی 
از وزیر برای عملکرد مناطق آزاد وجود داشته است، اما اینکه مجلس 
شورای اسالمی از این حق قانونی شان استفاده کنند یا نه، بحثی جداست.

وی در رابطه با تناقض موجود در تفویض اختیارات از سوی دستگاه های 
دولتی به مناطق آزاد و ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفتن دبیرخانه اظهار 
داشت: ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تکالیفی را 

به عهده دولت گذاشته بود که درخصوص مناطق آزاد تفویض اختیارات 
صورت گیرد. اما واقعیت آن است که بحث ماده 23 برنامه ششم توسعه 
در تضاد با این قانون باالدستی بوده و پارادوکس هایی ایجاد کرده که 
ان شاهلل  لذا  به عینه می بینیم.  آزاد  را عمال در حوزه مناطق  آن  نتیجه 
ریاست  زیرنظر  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  بیفتد  اتفاق  این  که 
جمهوری قرار بگیرد؛ اما به عنوان کسی که شرایط پارلمان را تحلیل 
و  بیفتد  مثبتی  اتفاقات  که  نیستم  امیدوار  خیلی  روند  این  با  می کنم، 

دو سوم نمایندگان به این موضوع رای دهند  .
بر  را مطرح کرد مبنی  پیشنهادی  نماینده مردم چابهار در مجلس،  اما 
اینکه نگرانی نمایندگان من باب بحث نظارتی در مناطق آزاد رفع شود. 

طبق گفته سعیدی؛ حضور دو نماینده در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و مشارکت در اتخاذ رویکرد و ورود آنها در بحث های نظارتی می تواند 

قابل توجه و بسیار راهگشا باشد. 
دکتر  آقای  گفت:  و  کرد  اشاره  بالمکین  المکان  شرف  جمله  به  وی 
سعید محمد که آمدند، عمده نمایندگان مردم به ایشان اعتماد کردند و 
احساس می کنند برنامه های ایشان متناسب با جایگاه مناطق آزاد تعریف 
که  محرومیت زدایی  و  عملیاتی  و  اجرایی  حوزه  مخصوصا  است،  شده 
ایشان دارند بسیار قابل احترام است؛ اما با این اوصاف من فکر نمی کنم 
نمایندگان  تاثیرگذار درنظر  این چنینی  بتوانند در بحث های  ایشان  خود 

باشند؛ حداقل بنده تا این لحظه خیلی امیدوار به این موضوع نیستم.
و  کرد  اشاره  آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  بحث  به  سعیدی 
اذعان نمود: اتفاق بد دیگری که افتاد بحث مالیات بر ارزش افزوده است 
که متاسفانه وزارت اقتصاد و دولت کماکان آن را برای مناطق آزاد جاری 
و ساری کردند. ما انتظار داشتیم با این اتفاق بدی که در سال گذشته 
افتاد و مناطق آزاد از معافیت مالیات بر ارزش افزوده خارج شدند و اثر 
آن را هم در همان حوزه تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد دیدیم، 
دیگر این موضوع تکرار نشود. اما امسال خود متولی موضوع در الیحه 
بودجه این را لحاظ کرده و من با این شرایط به حذف این موضوع نیز 

خیلی در مجلس امیدوار نیستم.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که علت وجود نگاه مخالف 
وزارت  از  باید  را  این  گفت:  چیست،  آزاد  مناطق  به  نسبت  نمایندگان 
و  فعالین  به  و  دادند  انجام  را  اقدامات  این  آنها  چرا  که  پرسید  اقتصاد 

سرمایه گذاران در مناطق آزاد با اعمال تصمیمات فشار آوردند؟
وی افزود: پیشنهاد دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این 
بود که اگر مناطق آزاد خودشان را  در فنس های خاص محصور کنند، آنها از 
معافیت  مالیات بر ارزش افزوده بهره مند خواهند شد. اما عمال چنین اتفاقی 
شدنی نیست و این شرط، شرطی محال است. لذا ما از دولت حداقل این 

انتظار را نداشتیم که در الیحه بودجه این موضوع را بگنجاند.
مجلس  در  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس  نایب  و  چابهار  مردم  نماینده 
است که  این  بنده  پایان خاطرنشان کرد: خواهش  در  اسالمی  شورای 
و  ببینند  را  آزاد  مناطق  بین المللی  موفق  تجربیات  عزیزان  و  دوستان 
این  به  دنیا  موفق  آزاد  مناطق  باعث شده  چیزی  که چه  کنند  بررسی 
نتایج مثبت و توسعه اقتصادی برسند، اما ما همچنان در اندر خم یک 
کوچه ایم! معافیت های مالیاتی ، تشریفات گمرکی ، تسهیل در فرآیندهای 
سرمایه گذاری و... را وقتی به مرور از مناطق آزاد بگیریم، عمال آش را با 

جایش برده ایم و این نفی قوانین مناطق آزاد است.
 

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

سطح و جایگاه مناطق آزاد با سپردن مسئولیت به ریاست 
جمهوری ارتقا پیدا می کند

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون ویژه تولید و برنامه 
و بودجه مجلس شورای اسالمی نیز در گفت و گو با نشریه، نگاه مثبتی 
به پیشنهاد دولت در الیحه بودجه 1401 مبنی بر اینکه دبیرخانه زیرنظر 
ریاست جمهوری اداره شود، دارد؛ چراکه این موضوع به عملکرد بهتر 

مناطق آزاد منجر می شود. 
دبیرخانه  است  مجبور  مجلس  که  است  معتقد  حال  عین  در  وی  البته 
خود  نظارتی  قدرت  از  بتواند  تا  دهد  قرار  وزارتخانه ها  از  یکی  ذیل  را 

استفاده کند  .
آزاد  مناطق  دبیرخانه  گرفتن  قرار  و  دولت  پیشنهاد  با  رابطه  در  قادری 
مناطق  جایگاه  و  سطح  که  نظر  این  از  گفت:  جمهوری  ریاست  ذیل 
ریاست  زیرنظر  دبیرخانه  که  است  قبول  قابل  می کند  پیدا  ارتقا  آزاد 
جمهوری برود؛ چراکه با تغییر این رویکرد دبیرخانه می تواند از ظرفیت 
با  را  کارهایش  می تواند  اینکه  ضمن  کند؛  استفاده  وزارتخانه ها  دیگر 
وزارتخانه های دیگر بهتر پیش ببرد. اما همان طور که بعضی همکاران 
معتقدند، اینکه دبیرخانه ذیل ریاست جمهوری باشد ایراد و اشکاالتی در 
آن وجود دارد؛ زیرا عمال طرح سوال از رئیس جمهور کار خیلی سختی 
است و طرح تحقیق و تفحص نیز پرهزینه، وقت گیر و کم نتیجه است. 
لذا مقداری نمایندگان نگران این موضوع هستند و اگر اصرار دارند که 
دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد باشد، به دلیل بحث پاسخگویی دبیرخانه 

شورایعالی است.
وی تاکید کرد: اگر به شکلی می شد این پاسخگویی را حفظ کرد، شاید 

این موضوع قابل قبول بود که زیرنظر ریاست جمهوری برود. اما اشکال 
و ایراد وارد است و احتماال پیشنهاد دولت رد شود و همچنان دبیرخانه 
زیرنظر وزارت اقتصاد حفظ شود؛ چراکه طبق اعتقاد نمایندگان مجلس 
در رابطه با عملکرد مناطق آزاد صرفا می توان از وزیر سوال کرد و به او 

تذکر داد و یا حتی مورد استیضاح قرار داد  .
قادری در واکنش به این موضوع که طی سال های گذشته مناطق آزاد 
ذیل وزارت اقتصاد بودند اما نمایندگان از وزیر مربوطه سوالی درخصوص 
عملکرد این مناطق طرح نکرده اند، اظهار کرد: اگر سوالی مطرح نشده، 
دلیل بر این نیست که سوالی از وزیر وجود ندارد. به هرحال ممکن است 
سواالتی مطرح باشد، اما نمایندگان بنابر اختیار خودشان شاید نخواهند 
از این قدرت استفاده کنند. اما به اعتقاد من خیلی بهتر است که مناطق 
آزاد و دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری باشد؛ چراکه بهتر می توان کارها 
را پیش ببرد؛ البته که نمی توان به همه انتظارات و توقعاتی که بعضی 
باشیم هر  انتظار داشته  اینکه ما  همکاران در مجلس دارند، پاسخ داد . 
منطقی  و  معقول  انتظار  کنیم،  ویژه  و  آزاد  منطقه  به  تبدیل  را  جایی 
اعتبار  و  اجرا  از  باشد،  جمهوری  ریاست  زیرنظر  دبیرخانه  اگر  نیست. 
اینکه  ضمن  کند.  دفاع  می تواند  ویژه  مناطق  و  آزاد  مناطق  جایگاه  و 
کارهای دبیرخانه وقتی زیرنظر ریاست جمهوری باشد، بهتر پیش می برد  .

بودجه  و  برنامه  و  تولید  ویژه  کمیسیون  عضو  و  شیراز  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید کرد: به هرحال ایراد اصلی این 
موضوع آن است که اگر دبیرخانه زیرنظر رئیس جمهور باشد، باید نسبت 
از  اینکه  نه  البته  باشد؛  پاسخگو  نمایندگان  به  آزاد  مناطق  عملکرد  به 
رئیس جمهور  از  سوال  طرح  منتها  کرد،  سوال  نمی توان  رئیس جمهور 
کاری سختی است؛ زیرا بار سیاسی دارد و تا به حال کمتر دیده شده که 
از رئیس جمهور طرح سوال شود. ضمن اینکه از دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد نیز نمی توان سوال کرد؛ چراکه منتخب مجلس نیست و او را نیز 

رئیس جمهور انتخاب و مشخص می کند  .
 

رمضانعلی سنگدوینی ، نماینده مردم گلستان در مجلس 
شورای اسالمی:

نمایندگان به پیشنهاد دولت مبنی بر اینکه دبیرخانه 
زیرنظر رئیس جمهور باشد، رای نخواهند داد

رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسالمی 
نیز در گفت وگو با نشریه، نگاه مخالف خود را نسبت به پیشنهاد دولت 

مبنی بر اینکه دبیرخانه زیر نظر ریاست جمهوری قرار گیرد، ارائه داد. 
طبق گفته وی؛ به دلیل داشتن بحث نظارتی، حاضر به تصویب این ماده 

از الیحه بودجه 1401 نخواهد بود. 
این نماینده مجلس در عین حال به پیشنهاد دیگر دولت مبنی بر ملزم 
شدن مناطق آزاد به پرداخت مالیات گالیه کرد و گفت : ما نمایندگان به 

این الیحه نیز رای نخواهیم داد  .
هم  که  هستند  کشور  از  نقاطی  آزاد،  مناطق  داشت:  اظهار  سنگدوینی 
سرمایه گذاری زیادی در آن انجام می شود و هم کاال وارد می شود و هم 
صادرات از مناطق صورت می گیرد . به نظر مهم ترین موضوع این است که 
مجلس در این مبحث نظارت کامل خود را داشته باشد . به اعتقاد من دبیرخانه 
نباید از زیرمجموعه وزارت اقتصاد خارج شود تا مجلس نظارت خود را داشته 
باشد. مجلس در کمیسیون تلفیق و در صحن علنی این موضوع را دنبال 
می کند و این را در دستورکار قرار می دهد که دبیرخانه ذیل همان وزارتخانه 

باشد که نمایندگان بتوانند بحث نظارتی خود را داشته باشند  .
وی در واکنش به این موضوع که طی سال های گذشته مناطق آزاد ذیل 
درخصوص  سوالی  مربوطه  وزیر  از  نمایندگان  اما  بودند  اقتصاد  وزارت 
این مناطق طرح نکرده اند، گفت: مجلس یکسال و نیم است  عملکرد 
که کار خود را شروع کرده است؛ درخصوص اینکه چرا مجلس قبلی از 
وزیر بابت عملکرد مناطق آزاد سوال نکردند، باید از خودشان پرسید که 
چرا این کار انجام نشده است؛ اما در رابطه با بحث نظارتی باید بگویم 
که از چند منطقه آزاد تحقیق و تفحص شروع شده و حتما نمایندگان از 
وزیر سوال می کنند و قطعا وزیر اقتصاد نیز باید پاسخگو باشد؛ چراکه به 

هرحال دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد است  .
این نماینده مجلس تاکید کرد: مناطق آزاد برای این تشکیل شدند که 
بتوانیم در بحث صادرات و واردات سهولت کار داشته باشیم؛ همچنین 
تبادالت در مناطق مرزی بین کشورهای همسایه شکل بگیرد و بعضا 
سرمایه گذارانی بیایند که بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند. به هرحال 
مناطق آزاد در برخی جاهای کمتر توسعه یافته مرزی ایجاد شده اند که 
درواقع این مکان ها را به مناطق آزاد تبدیل کردند تا بتوانند هم توسعه 
پیدا کنند و هم این توسعه منجر به ایجاد اشتغال شود؛ ضمن اینکه از 

این توسعه بتوان درآمدی برای مردم منطقه و کشور ایجاد کرد . 
کشور های  با  ارتباط  و  آزاد  مناطق  شکل گیری  با  افزود:  سنگدوینی 
ایجاد  نیز  کشور  دو  بین  فرهنگی  و  اقتصادی  تجاری،  رابطه  همسایه، 
به  صرفا  اینکه  نه  بنگریم،  موضوع  این  به  باید  لذا  می شود.  تقویت  و 
منطقه البی صورت  فالن  در  بگوییم  و  کنیم  نگاه  آزادی  منطقه  یک 
می گیرد یا جنس قاچاق می شود. به هرحال نظارت باید انجام بگیرد، اما 
باید بدانیم و بپذیریم که منطقه آزاد برای رونق اقتصادی است. در دنیا 
مناطق آزاد و مناطق مرزی را ببینید که چگونه محلی برای رونق تجارت 

و اقتصاد شدند و محلی برای توسعه هستند . ما باید چشم اندازمان به این 
این  لذا حتما  را به صادرات نزدیک تر کنیم.  آزاد  باشد و مناطق  سمت 
موضوع پیشنهادی دولت را در الیحه بودجه مبنی بر اینکه دبیرخانه از 
ذیل وزارت اقتصاد خارج شود را دنبال می کنیم و حتما هم طرح سوال 
بیفتد . مثال  اتفاق  تا در مناطق آزاد رونق  از وزیر مربوطه خواهیم کرد 
در استان گلستان منطقه آزاد اینچه برون تازه مصوب شده و مسیرش را 
طی می کند و اگر در این رابطه سوالی مطرح شود، حتما وزیر را مورد 

بازخواست قرار می دهیم.
وی نسبت به حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد طی 
سال گذشته و طرح آن در الیحه بودجه 1401 گالیه کرد و اذعان نمود: 
مطمئنا نمایندگان باید تجدیدنظر کنند . گاهی اوقات درخصوص واردات 
اینچه برون  اما در مناطقی مثل  خودرو محدودیت هایی لحاظ می کنند، 
بحث خودرو اصال موضوعیت ندارد. لذا این موضوع حائز اهمیت است 
که این معافیت ها به مناطق برگردد. دولت به هرحال پیشنهادی داده، 
اما مجلس باید تصمیم گیری کند که احتماال بهارستان نشین ها مخالفت 

می کنند و پیشنهادات دیگری خواهند داشت.
پایان در واکنش  نماینده مردم گلستان در مجلس شورای اسالمی در 
و عدم  ارز  تورم، مشکالت  و بحث  اقتصاد  وزارت  زیاد  به دغدغه های 
رسیدگی به مسائل مناطق آزاد تصریح کرد: منطقه آزاد اتفاقا محل ورود 
ارز است و می تواند در این زمینه به کمک مسائل اقتصادی کشور بیاید 
و به توسعه کمک کند. لذا این موضوع و دلیلی که برای خارج کردن 
دبیرخانه از زیرنظر وزارت اقتصاد مطرح می شود، منطقی به نظر نمی آید  .

محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراهای مجلس شورای اسالمی:

دولت بهتر است حمایت های خود از مناطق آزاد در قالب 
وزارت اقتصاد دنبال کند

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امور داخلی 
با نشریه، نظر  کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
خود را نسبت به این موضوع که دبیرخانه مناطق آزاد ذیل کدام مجموعه 

قرار بگیرد، ارائه داد. 
حمایت شخص  مورد  آزاد  مناطق  که  است  خوب  وی؛  اظهارات  طبق 
ریاست جمهوری قرار گیرد، اما این موضوع بحث نظارتی مجلس را با 

مشکل مواجه می کند؛ چراکه سوال از رئیس جمهور زمان بر است.
زیرنظر  دبیرخانه  اینکه  بر  مبنی  دولت  پیشنهاد  درخصوص  آصفری 
حمایت  مورد  آزاد  مناطق  اینکه  گفت:  گیرد،  قرار  جمهوری  ریاست 
بعد  اقدام  این  اما  است؛  خوب  گیرد،  قرار  رئیس جمهور  آقای  شخص 
نظارتی مجلس را کاهش می دهد؛ لذا مجلس با پیشنهاد دولت در الیحه 
بودجه 1401 مخالفت می کند؛ چراکه بردن دبیرخانه مناطق آزاد زیرنظر 

ریاست جمهوری روی بعد نظارتی مجلس تاثیر می گذارد.
درخصوص  و  آورد  مجلس  به  می توان  را  وزیر  هرحال  به  افزود:  وی 
قرار  البته  داد .  قرار  استیضاح  یا حتی  را مورد سوال  او  مناطق  عملکرد 
دارد،  مثبتی  نکات  هم  جمهوری  ریاست  زیرمجموعه  دبیرخانه  گرفتن 
وزیران  هیات  در  آزاد  مناطق  نفع  به  مصوبات  تصویب  آنکه  ازجمله 
می تواند اتفاق بیفتد و این تاثیر مثبت در بحث سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد دارد. ولی مجلس باید نظارت دقیق خود را برای شفافیت و بحث 
عملکرد بر مناطق آزاد کشور نیز داشته باشد. لذا ناچار است برای انجام 
این وظیفه اش در قالب سوال از رئیس جمهور وارد شود. با این اوصاف به 
نظر می رسد این طرح دولت که مناطق آزاد از ذیل وزارت اقتصاد خارج 

شود، پیشنهاد خوبی نیست و بعد نظارتی مجلس را کاهش می دهد. 
از  حمایت هایی  اگر  است  بهتر  دولت  کرد:  تاکید  مجلس  نماینده  این 
مشخص  چارچوب  همان  قالب  در  دهد،  انجام  می خواهد  آزاد  مناطق 
یعنی وزارتخانه مربوطه این اقدامات را دنبال کند تا مجلس هم بتواند در 
جهت نظارت بیشتر در مناطق آزاد، در قالب تحقیق و تفحص و سوال 

کردن، کار خود را انجام دهد.
آصفری اظهار کرد: البته اگر مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری قرار 
ندارد  لزومی  اما  است،  فراهم  نیز  رئیس جمهور  از  سوال  امکان  گیرد، 
مجلس درخصوص کم کاری ها و اتفاقات ناگوار و سوءاستفاده هایی که 
پاسخگو  را  رئیس جمهور  بخواهند شخص  مناطق صورت می گیرد،  در 
کنند؛ چراکه هم وقت رئیس جمهور را می گیرد و هم طرح این سواالت 
پرهزینه است. لذا بهتر است از طریق وزارت اقتصاد کار را دنبال کند تا 

مجلس هم نظارت بیشتر داشته باشد  .
وی در واکنش به عدم استقالل دبیرخانه و سرازیر شدن آیین نامه های 
دارد،  وجود  مسائلی  اگر  رابطه  این  در  گفت:  آزاد  مناطق  به  متناقض 
ندارد  لزومی  اما  کند؛  تصویب  وزیران  هیات  در  را  آنها  می تواند  دولت 
که دبیرخانه از زیرنظر وزارت اقتصاد خارج شود و اختیارات این وزارت 
پیدا  کاهش  هم  مجلس  نظارتی  بحث  اینکه  ضمن  کند؛  پیدا  کاهش 
دبیرخانه  طریق  از  می تواند  دارد،  مشکلی  اگر  دولت  بنابراین  می کند. 
موضوعاتی را در هیات وزیران تصویب کند. این موضوع به نفع دولت 
و مناطق آزاد نیست  و نظر مجلس نیز در این قضیه منفی است و بهتر 

است همین روال پیدا کنند.
آصفری در واکنش به نگاه مخالف نمایندگان نسبت به مناطق آزاد اظهار 
داشت: مجلس مخالف مناطق آزاد نیست؛ مجلس مخالف این است که 
مناطق آزاد خارج از چارچوب وظایف خود عمل می کنند. هدف قانونگذار 
از ایجاد مناطق آزاد این بوده که تسهیل در امر صادرات صورت گیرد، 
ولی متاسفانه مناطق به پایگاهی برای واردات به کشور تبدیل شده اند و 

مجلس شورای اسالمی نسبت به این موضوع مخالفت دارد. 
شوراهای  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو  و  اراک  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس وقتی می بینید 
با توجه  انجام می گیرد،  یا تراکم فروشی  آزاد زمین فروشی  در مناطق 
به درآمدهای زیادی که در این مناطق وجود دارد و معلوم نیست این 
درآمدها کجا هزینه می شود، با آن مخالفت می کند؛ وگرنه نمایندگان با 
اصل مناطق آزاد مشکلی ندارد. به هرحال این مناطق مصوبه مجلس 
شورای اسالمی بوده و معتقد هستیم باید حمایت شوند؛ چراکه می توانند 

در امر صادرات تسهیل کننده باشند.
 

 غالمرضا منتظری، دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان 
در مجلس شورای اسالمی :

دبیرخانه ذیل چتر وزارت اقتصاد ادامه پیدا کند، برای 
مناطق آزاد بهتر خواهد بود

غالمرضا منتظری نماینده مردم آق قال و گرگان، دبیر مجمع نمایندگان 
استان گلستان و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
بر  مبنی  دولت  پیشنهاد  به  نسبت  را  خود  نگاه  نشریه،  با  گفت وگو  در 
قرار دادن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ارائه داد و بر لزوم نظارت مجلس و ادامه روند 

دبیرخانه شورایعالی زیرمجموعه وزارت اقتصاد تاکید کرد.
وی در واکنش به عدم سوال نمایندگان در رابطه با عملکرد مناطق آزاد 
از وزیر اقتصاد گفت: بحث نظارتی اگر جدی گرفته می شد، طرح سوال و 

بازخواست وزیر اقتصاد درخصوص مناطق آزاد اتفاق می افتاد؛ ولی اینکه 
به هر دلیل در ادوار گذشته طرح سوال از وزیر به دلیل عملکرد مناطق 
صورت نگرفته است، معنای آن این نیست که در آینده نیز طرح سوال 
انجام نشود. به هرحال یکی از کارکردهای اصلی مجلس، بعد نظارتی 
است؛ به هر نسبت که این بستر برای نظارت فراهم شود، زمینه کاهش 

خطاها و آسیب ها بیشتر از گذشته فراهم می شود.
این نمایده مجلس ادامه داد: اگر روند کاری دبیرخانه با مجموعه وزارت 
به  دارد.  وجود  بیشتر  عملکرد  پیگیری  قابلیت  کند،  پیدا  ادامه  اقتصاد 
رویکرد  است،  اقتصاد  وزارت  با  هم صنف  کاری  آزاد  مناطق  هرحال 
کنار  در  که  است  درست  است؛  تجاری  و  اقتصادی  کامال  آزاد  مناطق 
این بحث ها، کارکرد فرهنگی و اجتماعی نیز می تواند وجود داشته باشد.

منتظری افزود: اگر نقص و مشکلی درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، 
باید رفع شود؛ ولی با جابه جایی تحولی صورت نمی گیرد. اگر به فرض 
رئیس جمهور  زیرنظر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی 
باشد، مجلس چگونه از بعد نظارتی وارد شود؟ طرح سوال و دعوت از 
رئیس جمهور کار دشواری است، ضمن اینکه در جایی که بحث نظارتی 
معتقد  گرچه  می کند؛  پیدا  افزایش  خطاها  احتماال  باشد،  نداشته  وجود 

هستم در بعد نظارت مجلس باید بیش از اینها ورود کند  .
گلستان  استان  نمایندگان  مجمع  دبیر  گرگان،  و  آق قال  مردم  نماینده 
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس  نایب  و 
خاطرنشان کرد: مجلس دو بال دارد؛ بال قانون و بال نظارت. در بعد 
قانونگذاری به قدری کار شده که در جاهایی با تورم مواجه هستیم و 
تغییر قوانین انجام می شود. لذا اگر بهترین قانون را داشته باشیم، ولی 
نظارت نکنیم، مردم شیرینی و حالوت آن را احساس نمی کنند. لذا اگر 
باید آن را رفع کنیم؛ ولی  آزاد وجود دارد،  نواقصی درخصوص مناطق 
به طور کلی دبیرخانه شورایعالی ذیل چتر وزارت اقتصاد ادامه پیدا کند، 

برای مناطق آزاد بهتر خواهد بود  .
 

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

تحقیق و تفحص؛ مهم ترین ابزار نظارتی مجلس 
درخصوص دستگاه های ذیل ریاست جمهوری

با وجود اصرار برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر آوردن 
امور  وزارت  ذیل  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
اقتصادی و دارایی؛ بیشتر نمایندگان فراکسیون مناطق آزاد در مجلس 
با این ایده مخالف هستند و آن را خالف قوانین مناطق آزاد و ماده 65 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قلمداد می کنند. 
شورایعالی  دبیرخانه  تقنین  و  حقوقی  امور  مدیر  پوراحمدی  محسن  اما 
در  دولت  ایده  از  نشریه،  با  گفت وگو  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
جمهوری  ریاست  زیرنظر  به  دبیرخانه  انتقال  و  بودجه 1401  الیحه 

استقبال کرد و مزایای آن را بر شمرد. 
طبق اظهارات وی؛ در 4سال گذشته که دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت 
اقتصاد قرار گرفت، هیچ سوالی از آقای وزیر من باب عملکرد مناطق آزاد 
از طرف نمایندگان مجلس پرسیده نشد و از این جهت قدرت نظارتی 
مجلس که یکی از مهم ترین دالیل برای آوردن دبیرخانه ذیل وزارت 

اقتصاد بوده ؛ مورد استفاده قرار نگرفته است.  
طبق گفته پوراحمدی؛ مهم ترین ابزار نظارتی مجلس درخصوص دستگاه ها 
یا موسسات زیرمجموعه ریاست جمهوری، همان تحقیق و تفحص مندرج 
در قانون آیین نامه داخلی مجلس، اقدام از طریق کمیسیون اصل ۹0 و دیوان 
محاسبات کشور است. لذا نمایندگان می توانند با برگرداندن دبیرخانه ذیل 
مجموعه ریاست جمهوری، هم از تداخل وزارتخانه ها در قوانین مناطق آزاد 
جلوگیری کنند و هم از طریق تحقیق و تفحص، امور مناطق آزاد را همانند 

گذشته و حتی بهتر نظارت و پیگیری نمایند.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این 
گفت وگو، ارزیابی خود را شما نسبت به عملکرد مناطق آزاد در دو دوره زمانی که این 
مجموعه زیرنظر ریاست جمهوری و پس از آن وزارت اقتصاد قرار گرفت ارائه داد 
و گفت: دبیرخانه شورایعالی قبل از انتقال به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان 
دفتر مجامع عمومی سازمان های مناطق آزاد در دفتر هیات دولت مستقر بوده و 
نقش دفتر هیات دولت را در قبال مصوبات شورایعالی به همراه داشت و مستقیما 
مصوبات مربوط به مناطق با توجه به فلسفه وجودی مناطق آزاد با اهتمام به 
ضرورت تسریع در تصمیم گیری های مربوطه در کمترین زمان ممکن به تصویب 
می رساند. پس از تصویب بدون فوت وقت براساس ماده 12 آیین نامه داخلی هیات 
دولت، به فوریت توسط معاون اول ابالغ می گردید . درحالی که با تصویب تبصره 
ذیل ماده 23 قانون برنامه و واگذاری دبیرخانه شورایعالی به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی بدون نادیده گرفتن اساس قانونی مناطق آزاد که مدیران عامل را به عنوان 
باالترین مقام اجرایی در منطقه درنظر گرفته بود ، عالوه بر تنزل جایگاه آنان و 
کوتاه نمودن دسترسی سازمان های مناطق به هیات وزیران و باالترین مقام اجرایی 
کشور با ایجاد یک حلقه واسطه ، عالوه بر ایجاد یک بروکراسی دیگر بر سایر 
بروکراسی های اداری ، تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های کالن دبیر شورایعالی 
را نیز که عهده دار تفویض اختیار از شورایعالی و رئیس جمهور بود، با اختالل جدی 
مواجه نمود؛ تا جایی که در روند امور مربوطه مناطق نوعی تعلل ، فرسودگی و بعضا 
توقف مواجه می شد. در بعضی مواقع وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوباتی که 
در مورد مناطق آزاد بود را به جهت تعارض منافع با وزارتخانه به دلیل هماهنگی 
داخل دستگاهی، از دستورکار شورای عالی و یا دولت خارج می نمود بدون اینکه بعدا 
مشکل در وزارتخانه حل و فصل گردد. مثل موضوع معافیت مالیاتی عدم تسلیم 
اظهارنامه برای سال های 13۹0 تا 13۹4 فعالین اقتصادی مناطق آزاد و یا بسیاری 

از موارد که می توان برشمرد  .
وی تاکید کرد: نحوه نگارش قانون نیز به نحوی بود که نه تنها سهولت 
در رونق مناطق ایجاد ننمود، بلکه در مورد نحوه اداره دبیرخانه و مناطق 
آورد  به وجود  بعضا دوگانگی سنگینی  نمود که  ایجاد  بیشتر  ابهام  آزاد 
و حتی دستگاه های نظارتی و استصوابی را نیز دچار سردرگمی نمود و 
بر موانع  مانعی  نیز محقق نکرد، که صرفا  را  قانونگذار  اهداف  تنها  نه 
در پیش روی مناطق و رونق کسب و کار اضافه نمود. کما اینکه این 
است،  شده  نیز  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  گریبانگیر  سردرگمی 
باتوجه به اینکه ابزار اداره شورای عالی را برابر قانون در اختیار نداشت؛ 

لیکن پاسخگویی عملکرد مناطق را نیز برعهده داشت   .
پوراحمدی افزود: هیات وزیران برابر ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد، مسئولیت تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های 
سازمان های  مالی  صورت های  عملکرد  و  ساالنه  بودجه  منطقه ،  هر 
است  را عهده دار  مناطق  فعالیت های  بر  عالیه  نظارت  اعمال  و  مناطق 
ماده  این  در  را  خود  اختیارت  اساسی،  قانون  اصل 138  موجب  به  که 
قانون و سایر موارد به شورای عالی متشکل از وزرا تفویض نموده و با 
و  تهیه  ازجمله  معین  تعیین وظایف  با  دبیر شورایعالی و صرفا  انتخاب 
طرح های  مطالعاتی  امور  و  مناطق  سازمان های  پیشنهادات  جمع آوری 
اجرایی و سرمایه گذاری و بازرسی دوره ای را برعهده دبیرخانه قرار داده 
دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند  آزاد  مناطق  است. درحالی که 
و ارتباط ساختاری با دبیرخانه نداشتند. لذا علی رغم انتقال دبیرخانه به 
اقتصادی و دارایی، سازمان های مناطق کماکان ذیل نهاد  امور  وزارت 

ریاست جمهوری بوده و هستند. برجسته ترین تفاوت را می توان در کمی 
ابالغ قانون  از  آیین نامه هایی دید که قبل  و کیفی حداقلی مصوبات و 
برنامه ششم به تصویب هیات وزیران و شورای عالی رسیده است، که 
وزارتخانه  به  دبیرخانه  انتقال  از  قبل  مصوبات  کمیت  و  کیفیت  مراتب 

بیشتر از االن بوده است .
بودجه 1401  الیحه  در  دولت  پیشنهادی  ماده  مزایای  درخصوص  وی 
گیرند،  قرار  جمهوری  ریاست  زیرمجموعه  آزاد  مناطق  اینکه  بر  مبنی 
به  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  چنانچه  است  بدیهی  نمود:  اذعان 
دسترسی،  سطح  لحاظ  از  گردد،  منتقل  جمهوری  ریاست  زیرمجموعه 
دهه  یک  از  بیش  که  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  بند )الف(  اجرای 
آزاد،  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  با  تطبیق  است ،  مانده  معطل  است 
تسریع در پیشنهاد یا اصالح ضوابط به شورای عالی مناطق آزاد، ایجاد 
زمینه پاسخگویی و اقدامات فرادستگاهی، ارتقاء جایگاه مناطق آزاد با 
در  اجرایی  مقام  باالترین  را  مناطق  مدیران  قانونگذار،  اینکه  به  توجه 
منطقه دانسته است، تغییر نگرش مدیران محلی در استان ها نسبت به 
خلق الساعه،  مقررات  وضع  هرگونه  از  جلوگیری  مناطق ،  سازمان های 
ثبات تصمیم گیری ها و حفظ اقتدار جایگاه مناطق آزاد که از ضروریات 
سازمان های مناطق آزاد است، جلوگیری از وضع مقررات غیرمنطبق با 
منافع فعاالن اقتصادی مناطق از همه مهم تر پرهیز از تعارض منافع و 
رفع اختالف دیدگاهی عمیق که بین سازمان های مناطق و وزارت امور 

اقتصادی و دارایی در حوزه وظایف ذاتی خود به وجود آمده بود .
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  تقنین  و  حقوقی  امور  مدیر 
اقتصادی در پاسخ به این سوال که علت طرح این موضوع از طرف دولت 
چه بود، اظهار داشت: درخصوص علت طرح موضوع از طرف دولت برای 
انتقال مجدد ساختار دبیرخانه به ریاست جمهوری، آسیب شناسی که در 
مقررات  و  ضوابط  انطباق  عدم  دلیل،  مهم ترین  و  بود  شده  مدت  این 
حاکم بر سازمان های مناطق آزاد، شورای عالی مناطق آزاد و به طریق 
اولی دبیرخانه آن شورا با حکم تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه 

بوده است  .
ذیل  دبیرخانه  دادن  قرار  با  که  موضوع  این  به  واکنش  در  پوراحمدی 
وزارت اقتصاد، استقالل دبیرخانه و مناطق آزاد از بین رفته است، گفت: 
استقالل دبیرخانه زیرسوال نرفت، بلکه اختیارات و شرح وظایف دچار 
دوگانگی شد و این موضوع مناطق را مورد انفعال قرار داد. مدیران عامل 
چگونگی  قانون  ماده 6  بر اساس  طریق  هر  به  که  مناطق  سازمان های 
مقام  یا  رئیس جمهور  حکم  بر اساس  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره 
تفویض اختیار شده از سوی وی منصوب می شدند، ولی در این میان نهاد 
دیگری نیز مسئولیت یافته بود که همانا وزارت امور اقتصادی و دارایی 
ششم  برنامه  قانون  ماده 23  تبصره  تصویب  از  بعد  دیگر  بیان  به  بود . 
توسعه، عالوه بر نقش رئیس جمهور و هیات وزیران در انتخاب مدیران 
عامل مناطق آزاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به عنوان بخشی از 

این سلسله مراتب قرار گرفته بود .
وی درخصوص اعمال آیین نامه ها متضاد با قوانین مناطق آزاد از طرف 
مصوباتی  و  آیین نامه ها  گاها  داشت:   بیان  دبیرخانه  به  وزارتخانه ها 
داشته ایم که در کمیسیون های فرعی و اصلی اقتصادی دولت به ریاست 
وزیر اقتصاد تصویب شده بود که از دبیرخانه دعوت به عمل نیامده بود 
و اگر هم دعوت به عمل می آمد، به جهت اینکه ریاست بر کمیسیون 
وزیر اقتصاد بود ایشان تشخیص می دادند؛ مانند استقرار گمرک و ثبت 
سفارش و ضوابط فنی خودرو و سایر موارد که بدون توجه به قوانین و 

مقررات مناطق تهیه می شد .
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  تقنین  و  حقوقی  امور  مدیر 
که  گذشته  چند سال  این  در  که  موضوع  این  به  واکنش  در  اقتصادی 
مناطق آزاد زیرمجموعه  وزارت اقتصاد رفت، نمایندگان از وزیر مربوطه 
بابت عملکرد مناطق آزاد سوال نکردند و یا احیانا او را مورد استیضاح 
قرار ندادند، گفت: در این رابطه باید گفت که طی 4سال گذشته موردی 
اما  نمی شود،  دیده  آزاد  مناطق  درخصوص  اقتصاد  وزرای  استیضاح  از 
تذکرات متعددی توسط برخی نمایندگان به وزرا اقتصاد داده شده و یا 
مناطق  دارای  انتخابیه  حوزه های  نمایندگان  سوی  از  مکرری  سواالت 

آزاد از وزرای مذکور صورت گرفت که پاسخ مقتضی به آنها داده شد. 
پوراحمدی در پاسخ به این سوال که مجلس در این چند سال چگونه از بعد 
نظارتی خود درخصوص بررسی عملکرد مناطق آزاد وارد شد، اظهار کرد: 
درخصوص بعد نظارتی مجلس بر مناطق آزاد، می توان به تحقیق تفحص از 
سازمان های مناطق آزاد از ظرفیت کمیسیون اصل ۹0 و ماده 234 آیین نامه 
داخلی مجلس ، دیوان محاسبات ، سوال از هر وزیر عضو شورای عالی که 
موضوع مرتبط با آن باشد ، حضور نماینده محترم مجلس به عنوان عضو 
ناظر در شورای عالی و ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی در بازه زمانی 
هر دوره 6ماهه و سوال و جواب مستقیم از دبیر شورایعالی و مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد. ناگفته نماند در وضعیت کنونی که دبیرخانه ذیل 
وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی است، برابر شق دوم تبصره ماده 23 قانون 
برنامه، وزیر اقتصاد پاسخگویی عملکرد مناطق آزاد نمی باشد . به دلیل همین 

موضوع این ماده قانونی بر در برنامه ششم تاکنون کارایی نداشته است .
وی در واکنش به این موضوع که عدم  تفویض اختیارات از وزارتخانه ها 
مناطق  این  اساسی  مشکالت  از  یکی  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  به 
می باشد، گفت: بدون تردید یکی از موانع در اجرای ماده 65 قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور، همین انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد 
است؛ بسیاری از وزارتخانه ها معتقد بودند هیچ دستگاه اجرایی نمی تواند 
وظایف و مسئولیت های خود را به یک وزارتخانه   دیگر انتقال دهد که 
هیچ ارتباطی به موضوع آنها ندارد و اختیارات خود را به دیگر وزارتخانه 
نمی دادند؛ اما با این رویکرد عمال اختیار و مسئولیت ها و طیب خاطر به 

جایگاه زیرنظر ریاست جمهوری خواهند داد .
این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا می توان با قانونی 
مناطق آزاد را زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار داد، ولی امکان سوال از دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد را برای نظارت بیشتر لحاظ کرد، گفت: به نظر بنده 
مهم ترین ابزار نظارتی مجلس درخصوص دستگاه ها یا موسسات زیرمجموعه 
ریاست جمهوری، همان تحقیق و تفحص مندرج در قانون آیین نامه داخلی 
مجلس، اقدام از طریق کمیسیون اصل ۹0 و دیوان محاسبات کشور است . در 
تحقیق و تفحص نمایندگان می توانند در تمام امور سازمان ها )در چارچوب 
موضوع تحقیق و تفحص ( کنکاش نموده و چنانچه منجر به نتیجه خاصی 
مبنی بر سوء استفاده احتمالی یا کشف فساد در دستگاه مربوطه  گردد، گزارش 
خود را در نهایت در صورت تصویب در صحن علنی مجلس ، به کمیسیون 
اصل نود و قوه قضاییه ارسال نمایند و از آنجا که در قانون اساسی اصل 
تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده ، رسیدگی به موضوع از طریق قوه ای 
بی طرف همچون قوه قضاییه مورد قبول هر دو قوه دیگر شامل قوه مجریه 
و قوه مقننه نیز خواهد بود. مضاف بر آن مجلس دارای بازوی نظارتی قوی 
در  فراوان  و قوس های  از کش  دیوان محاسبات می باشد. پس  همچون 
سال های ابتدایی دهه نود، در نهایت دیوان محاسبات به رسیدگی به عملکرد 
سازمان های مناطق آزاد ورود نموده و هم اکنون در کلیه سازمان های مناطق 

آزاد هیات مستقر دارد.
پوراحمدی افزود: بنابراین با این دو ابزار نظارتی مهم، هر آنچه مجلس 
به نیت پاسخگویی سازمان های مناطق آزاد انتظار دارد ، تحصیل خواهد 
شد؛ به عالوه اینکه استفاده از ظرفیت ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس 
الحاق  واحده  ماده  تبصره 4  و  قضاییه  قوه  به  تخلفات  ارسال  برای 
به  مناطق  مالی  عملکرد  گزارش  مجلس  داخلی  آیین نامه  ماده 182 

مجلس را اجرایی نمود . 
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
پایان خاطر نشان کرد: انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی 
موارد  از  نیز  مجلس  به  عملکرد  گزارش  ارائه  همچنین  حسابرسی  و  و 
نظارتی است. ضمنا ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیکی و ارتباط برخط با 
دستگاه های اجرایی و نظارتی و مجلس و رصد اطالعات می تواند به نظارت 
نیز کمک کند و برنامه ها، قراردادها و گزارش عملکرد مناطق و صورت های 

مالی حسابرسی شده هر منطقه بر روی سایت ها قرار می گیرد  .
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس شورای اسالمی محقق می گردد:

بازگشت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری



یادداشت

شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
کشور  آزاد  مناطق  گفت:  اقتصادی 
برخوردار  فرهنگی  باالی  ظرفیت  از 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونان  و  هستند 
گردشگری سازمان های این مناطق باید 

بهره کافی از این فرصت ها را ببرند.
سعید محمد در بیستمین نشست مشترک 
و  اجتماعی  فرهنگی،  مدیران  و  معاونان 
گردشگری سازمان های مناطق آزاد کشور 
با بیان اینکه با بخشنامه، دستورالعمل و 
ارتقای  در  نمی توانیم  سنتی  روش های 
فرهنگی جامعه موفق باشیم، افزود: فقط 
نگاه سخت افزاری به مقوله فرهنگ داشتن 
کافی نیست؛ مسائل فرهنگی راهکارهای 
و  منطق  با  باید  و  دارند  را  خود  خاص 
استدالل در بهبود باورهای افراد اقدام شود.
مشاور رئیس جمهور، استفاده از ابزارهایی 
همچون برگزاری رویدادهای فرهنگی و 
در  نوین  روش های  و  ابزار  از  استفاده 
اظهار  و  دانست  اثرگذار  را  حوزه  این 
توسعه  در  فرهنگی  موضوعات  داشت: 
با  می توان  و  دخیل هستند  آزاد  مناطق 
جذب  و  فرهنگی  مجموعه های  ایجاد 
را  توسعه  این مجموعه ها،  به  خانواده ها 
تک بعدی ندید؛ چراکه پیوست فرهنگی 

در مناطق آزاد الزم االجرا است.
تجاری- آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
تشکیل  بر  اقتصادی  ویژه  و   صنعتی 
و  نخبگان  حضور  با  اتاق فکر 
صاحب نظران حوزه فرهنگی در مناطق 
داشت:  بیان  و  کرد  تاکید  کشور  آزاد 
در  و  بشنوید  را  انتقادها  و  پیشنهادات 
نهایت بهترین ایده و اندیشه را انتخاب 

و در راستای آن حرکت کنید.
مسائل  بروز  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
شاهد  آزاد،  مناطق  در  اقتصادی 
مناطق  این  در  اجتماعی  گرفتاری های 
بدون  نقاط  این  از  بسیاری  هستیم؛ 
اجتماعی  و  فرهنگی  پیوست  داشتن 
فراوانی  معضالت  که  یافته اند  توسعه 
با  باید  که  است  داشته  همراه  به  را 
برنامه ریزی صحیح برای اقشار ضعیف، 

این معضالت به وجود آمده رفع گردد.
مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: مسئوالن 
فرهنگی مناطق آزاد باید با برنامه ریزی 
نحوه  در  صحیح  مدیریت  و  دقیق 
بهره وری  بیشترین  منابع،  هزینه کرد 
و  فرهنگی- اجتماعی  برنامه های  در  را 
داشته  مناطق  راهبردهای  چارچوب  در 

باشند.
به  باید  اینکه  بر  تاکید  با  محمد  سعید 
کشور  آزاد  مناطق  در  گردشگری  حوزه 
افزود: متاسفانه  اهتمام ویژه داشت،  نیز 
مورد  آزاد  مناطق  در  گردشگری  حوزه 
مناطق  همه  است،  گرفته  قرار  غفلت 
و  هستند  گردشگری  ظرفیت  دارای 
برخی مناطق از ظرفیت منحصربه فردی 

در این حوزه برخوردار می باشند.
تجاری- آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
ادامه  در  اقتصادی  ویژه  و   صنعتی 
پیشنهاداتی درخصوص توسعه گردشگری 
اذعان  و  داد  ارائه  کشور  آزاد  مناطق  در 
کشورهای  با  ارتباط  نیازمند  ما  نمود: 
آژانس های  با  است  الزم  هستیم،  هدف 
بین المللی قرارداد امضاء کنیم و درصدی 
اختصاص  آنها  به  را  توریسم ها  اعزام  از 

دهیم و در آنان ایجاد انگیزه نماییم.
استفاده  پایان،  در  رئیس جمهور  مشاور 
سالمت،  دهکده  همچون  امکاناتی  از 
و  علمی  توریسم  درمانی،  توریسم 
حوزه  توسعه  در  را  ورزشی  توریسم 
گردشگری در مناطق کشور موثر دانست 
و خاطرنشان کرد: برگزاری رویداد 2022 
است  ورزشی  بزرگ  رویداد  یک  قطر، 
را  بهره  بیشترین  این ظرفیت  از  باید  و 
ببریم. الزم است همکاران ما در مناطق 
آزاد کیش و قشم با جدیت بیشتر کارها 
را پیش ببرند و امکانات ورزشی مدنظر 

را تدارک ببینند.

گزارش6

واکاوی نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه صنایع دانش پایه در کشور:

 تدوین استراتژی های مناطق آزاد در
 راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان
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راهبرد اقتصاد مقاومتی یکی از مهم ترین اسناد برای 
اقتصادی است . طی  توسعه کشور در شرایط تحریم 
اقتصاد  پیشتازی  سیاست ،  این  در  مختلفی  بندهای 
و  کشور  علمی  جامع  نقشه  اجرای  و  دانش بنیان 
لحاظ  از  منطقه  در  اقتصاد  برتر  رتبه  به  دستیابی 
خدمات  صادرات  و  تولید  سهم  افزایش  و  نوآوری 
دانش بنیان لحاظ شده است؛ همچنین بر محور قرار 
دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت تولید و نیروی 
کار و ایجاد بستر رقابتی میان مناطق تاکید شده است. 
مضاف بر اینها، بند11 سند اقتصاد مقاومتی، به نقش 
مناطق آزاد در توسعه اقتصاد دانش بنیان اشاره نموده؛ در 
واقع توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور فناوری های 
و  کاال  صادرات  تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته ، 
خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، 

در این اسناد مورد اهمیت واقع شده است .

اقتصاد دانش بنیان، ایجاد ارزش افزوده در 
صنایع با محوریت دانش

و  توزیع  تولید،  که  است  اقتصادی  دانش بنیان  اقتصاد 
استفاده از دانش در آن نقش اصلی و غالب برای تولید 
ثروت باشد. تا سال 1960 میالدی نیروی کارگر و سرمایه، 
از سال 1960  ایفا می نمود.  اقتصاد  در  را  اساسی  نقش 
تاکنون اقتصاد جهان شکل سینوسی به خود گرفته و 
شاهد صعود و نزول موقعیت اقتصادی در جهان هستیم . 
شاید دلیل عمده این وضعیت، تغییرات سریع فناوری های 
نوین هستند که در کنار رایانه، اینترنت و توسعه دانش، 
وضعیت جدید را به جهان حاکم کرده و شکل رفتارهای 
تا  وضعیت  این  کرده اند.  عوض  را  سنتی  اقتصادی 
سال 2010 میالدی ادامه داشت و از سال 2010 به بعد، 
اقتصاد دانش بنیان جایگزین شده و من بعد فقط کسانی 
که بتوانند با علم و دانش، فضای خالقیت و نوآوری را 
در جامعه گسترش دهند، شانس داشتن اقتصاد قوی تری 

را خواهند داشت.
بنابراین شیوه ای از تولید که برای ایجاد ارزش افزوده 
و  شده  استفاده  دانش  از  غیرمحسوس  یا  محسوس 
سرمایه های به کار گرفته شده در صنایع با محوریت 
دانش بوده را اقتصاد دانش بنیان گویند و در این نوع 

اقتصاد، کلید اصلی رشد اقتصادی، دانش می باشد.
سرمایه  های اقتصادی تنها محدود به منابع زیرزمینی 
بلکه  نیست،  حاصلخیز  زمین  و  معدن  یا  نفت  مانند 
در  می آید؛  حساب  به  اصلی  سرمایه  انسانی،  نیروی 
واقع اصول اصلی اقتصاد دانش بنیان بر نیروی انسانی 

خالق و متخصص استوار شده است.

گذر از اقتصاد نفتي و تحقق اقتصاد 
مقاومتي با اقتصاد دانش بنیان

دانش، یکی از قدرتمندترین بازو ها در عرصه تحوالت 
بازار،  اندازه  و  سرمایه  حجم  امروزه  است.  اقتصادی 
جای خود را به دانش و تکنولوژی داده اند و این دانش 
تولید ملی کشور  ارتقاء  در  را  اساسی  نقش  است که 
ایفا می کند. در حقیقت در دنیای امروز، دانش سبب 
افزایش مزیت رقابتی و ایجاد ارزش افزوده و موجب 
تاب آوری در مقابل تحریم ها می گردد و دانش باید به 
صورت مستمر و پایدار در استفاده از منابع اقتصادی 
با غلبه بر توسعه سنتی با  به کار برده شود تا بتوان 
را  تحریم ها  اثر  دانش،  بر  مبتنی  و  مدرن  تکنولوژی 
کم رنگ نمود. دور شدن از اقتصاد نفتي و حرکت به 
سوي اقتصاد مقاومتي، رویکرد جدیدي است که قادر 
است زمینه هاي توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورد. 
راهبردي ترین ابزار در این مسیر، بهره گیري از اقتصاد 

دانش بنیان مي باشد. 
تحریم  دشمنان،  اصلی  اهداف  از  است،  بدیهی 
پیشرفته علمی  فناوری  با  است که  کاالهای خاصی 
اقتصاد  به  توجه  دلیل  همین  به  شده اند.  تولید 
دانش بنیان با تولید محصوالتی که کشور درخصوص 
آنها وابسته به کشورهای غربی است و ایجاد استقالل 
در  مهمی  بسیار  راهکار  محصوالت،  این  تولید  در 
عرصه مقابله با تحریم ها محسوب می شود. به همین 
دلیل برنامه ریزی به منظور فراهم آوری زیرساخت های 
با شناسایی کاالهای  دانش بنیان،  توسعه محصوالت 
با  علمی،  مراکز  در  آن  تولید  روش های  و  اساسی 
هدف مقابله با وابستگی کشور به بیگانگان، ضرورتی 

انکارناپذیر محسوب می شود. 
همچون  مزایایی  از  اقتصاد،  نوع  این  اینکه  بر  عالوه 
کاهش اقتصاد کشور به خام فروشی منابع راهبردی کشور 
ازجمله نفت را به همراه دارد؛ اقتصاد دانش بنیان به دلیل 
وابستگی به خالقیت و توان علمی نخبگان جوان کشور، 
نقش مهمی در پیشرفت همه جانبه مبتنی بر سیاست های 
اقتصاد مقاومتی همچون برون زا و دانش محور بودن دارد. 
بنابراین برنامه ریزی درخصوص توسعه آن با محوریت 
توجه نهادهای آموزشی کشور بر ارائه آموزش های علم 
فناورانه و خالقانه، برنامه ریزی برای نفوذ و انتشار هر چه 
بیشتر یافته های علمی و فناورانه در فعالیت های کالن 
اقتصادی کشور، برنامه ریزی در جهت زمینه سازی و ایجاد 

کشش بازار خدمات و کاالهای دانش بنیان، حمایت از 
طرح های کالن ملی، تالش برای ایجاد صنایع وابسته، 
حمایت از تجاری سازی فناوری ها در کشور با به کارگیری 
ظرفیت های موجود در تمام استان ها، ایجاد فعالیت های 
و  توانمند سازی  ازجمله  فناوری   بر  مبتنی  کارآفرینی 
حمایت از نخبگان هر منطقه، قانونگذاری درخصوص 
حمایت های مالی و پولی از طریق بانک ها و موسسات 
کارهای  طریق  از  عمومی  حمایت های  جلب  مالی، 
خیریه، جلب حمایت بخش خصوصی در تجاری سازی 
فناوری، اشتغال نخبگان و استعدادهای برتر دانشگاهی، 
برنامه ریزی درخصوص صادرات محصوالت دانش بنیان 
و حمایت از فرآیند های موثر در تقویت بخش خصوصی 
فعال و اولویت دادن به فعالیت های بخش خصوصی در 
ایجاد صنایع مبتنی بر  نوآوری، توسعه کسب و کار و 

دانش ثمربخش خواهد بود.
البته در حال حاضر مشکالتی  همچون نبود سازمان ها 
و نهادهای حمایتگر و پشتیبان ، تعداد کم شرکت های 
دانش بنیان، عدم عالقه  سیستم بانکی برای حمایت 
ضعف های  ازجمله  و...  دانش بنیان  شرکت های  از 
استارتاپ های  و  شرکت ها  از  حمایت  برای  موجود 

فناورمحور است .
در  را  دانش بنیان  تولید  می تواند  که  اموری  از  یکی 
با  این محصوالت  باعث شود  نماید و  کشور تسهیل 
شرایط  و  زیرساخت ها  گردد،  تولید  پایین تری  قیمت 
تجارت  تئوری  طبق  است.  کشور  در  موجود  نهادی 
کاالیی  می تواند  صورتی  در  کشور  هر  بین  الملل، 
به  بیشتر  کاال  آن  تولید  که  نماید  تولید  ارزان تر  را 
آن  در  نهاده ها  آن  که  باشد  داشته  نیاز  نهاده هایی 

کشور از وفور نسبی بیشتری برخوردار باشند. 
تولیدات دانش بنیان برخالف تولیدات سنتی، بر دانش ، 
ابتکار ، خالقیت ، نوآوری استوار است و به همین دلیل، 
فراوانی نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص نقش 
مهمی در پدید آمدن مزیت رقابتی ایفا می کند. برای 
به وجود آمدن و شکل گیری ساختار اقتصاد دانش بنیان 
و حرکت در مسیر اصلی، ملزوماتی وجود دارد که از 
و  انسانی متخصص  نیروی  از  غیر  به  آنها  مهم ترین 
حمایتی ،  قوانین  مشوق ها،  به  می توان  تحصیلکرده، 
فراهم سازی  و  نیاز  مورد  بودجه های  گرفتن  نظر  در 
در  حرکت  با  تا  کرد  اشاره  ارتباطی  زیرساخت های 
مسیرهای تعیین شده، بتوان دانش را تبدیل به ثروت 
کرد و آن را گسترش داد. اگرچه ممکن است ایران 
در برخی شرایط نهادی ضعف داشته باشد، اما از منظر 
شاخص های نیروی تحصیلکرده و آموزش، در جایگاه 
به  توجه  با  می توانند  آزاد  مناطق  دارد.  قرار  مناسبی 
به  نسبت  مناطق،  در  کار  و  اقامت  در  سهل  شرایط 

جذب حتی نیروی خارجی متخصص اقدام نمانید.

تاکید سیاست های اقتصاد مقاومتی بر 
بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان

با توجه به شرایط استراتژیک و خاص کشور، در چند 
متفاوت  تنگناهای  و  تحریم ها  با  مواجه  و  اخیر  سال 
و  بومی  الگوی  از  استفاده  ایران،  برای  آمده  پیش 
اقتصادی  رشد  الزامات  از  کشور،  شرایط  با  متناسب 
تحت  الگویی  جهت  همین  به  می شود؛  محسوب 
رهبری  معظم  مقام  توسط  مقاومتی  اقتصاد  عنوان 

مطرح گردید. 
دسته  دو  به  را  کشورها  اقتصاد  که  عناصری  از  یکی 
پیشرفته و درحال توسعه تقسیم می کند، عنصر دانش 
دانش بنیان  اقتصاد  مفهوم  اخیر  سال  چند  در  است. 
به شکلی جدی در کشور و به تبع آن در مناطق آزاد 
مطرح شده است، به طوری که بند 2 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی در مورد اقتصاد دانش بنیان است و همچنین 
یکی از بخش های اصلی برنامه ششم توسعه کشور نیز 
می باشد.  کشور  اقتصاد  دانش بنیان  توسعه  درخصوص 
اقتصادی است که  اقتصاد مقاومتی،  اینکه  به  با توجه 
اقتصادی  و  سیاسی  فشارهای  و  تحریم ها  شرایط  در 
دشمنان، تضمین کننده رشد و شکوفایی کشور است، 
برای دستیابی به اهداف این الگو باید موارد موثر بر آن در 
دستورکار قرار گیرد و همه به دنبال ثبات و خوداتکایی به 
سبب رسیدن به تعالی در حوزه اقتصادی باشند و با مقابله 
با تحریم ها و تقویت تولید ملی، موجب تحولی عمیق در 

رشد و توسعه کشور شوند. 
اینکه اقتصاد دانش بنیان بر  با توجه به  در این راستا 
تولید، توزیع و استفاده از دانش برای به دست آوردن 
ارتباطات  در عصر  و  دارد  تاکید  رشد  ایجاد  و  ثروت 
در  منبع حیاتی سازمان ها  مثابه  به  دانش  فناوری،  و 
عرصه رقابت و عاملی برای دستیابی به مزیت رقابتی 

پایدار محسوب می گردد، استفاده از آن یکی از الزامات 
و مولفه های دستیابی به اهداف ذکر شده در اقتصاد 

مقاومتی می باشد. 
در بند دوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده 
از سوی مقام معظم رهبری،  پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، 
پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی 
نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور 
و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات 
دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در 

منطقه مورد تاکید قرار گرفته است .
قطع وابستگی به فروش خام مواد معدنی به ویژه نفت، 
شده  بیان  مقاومتی  اقتصاد  مولفه های  از  دیگر  یکی 
به ویژگی های  با توجه  است . شرکت های دانش بنیان، 
کارگیری  به   و  ایجاد  توان  و  خود  منحصربه فرد 
فناوری های پیشرفته  مورد نیاز، توانمندی الزم را جهت 
تبدیل مواد خام به محصوالت نهایی و با ارزش افزوده  
باال دارند. در واقع چنین شرکت هایی می توانند تهدید به 
 وجود  آمده در این حوزه را به فرصتی جهت شکوفایی 

صنایع نفت و پتروشیمی تبدیل نمایند.
و  خدمات  ارائه  در  تجربه  و  دانش  که  آنجایی  از 
محصوالت از اهمیت کلیدی برخوردار است، بنابراین 
به  دانش  راه  از  را  کشور  درآمد  عمده  بتوانیم  اگر 
به  را  آوریم و خرید و فروش دانش در کشور  دست 
رسمیت بشناسیم، آن وقت است که می توانیم بگوییم 
دانش بنیان،  اقتصاد  است.  دانش بنیان  اقتصادمان، 
به  است؛  ثروت  و  دانش  مفهوم  دو  هم راستایی 
بحث  دانش  از  ثروت  ایجاد  و  درآمدزایی  که  طوری 
طبق  است.  شده  دانش بنیان  اقتصاد  روزهای  این 
سال 2012،  به  مربوط  جهانی  بانک  گزارش  آخرین 
در  دنیا  اقتصادهای  تمامی  میان  در  را  رتبه 9۴  ایران 
هنوز  آن  از  که پس  کرده  دانش بنیان کسب  اقتصاد 
رتبه بندی جدیدی ارائه نشده، ولی پیش بینی می شود 
با توجه به تالش ها و اقدامات رو به رشد انجام گرفته، 
رتبه بندی  در  دانش بنیان  اقتصاد  شاهد رشد وضعیت 
بعدی در این زمینه باشیم. نکته مهم دیگر اینکه در 
درآمد  از  20درصد  که  است  این  بر  قرار  افق 1۴0۴ 
با  بنابراین  شود؛  تامین  دانشی  فعالیت های  از  کشور 
بدانیم  مانده، الزم است  باقی  به مهلت ۸ساله  توجه 
آن  دنبال  به  و  کشور  اقتصاد  کردن  دانش بنیان 
خوب  که  است  اموری  از  جامعه،  کردن  دانش بنیان 

انجام دادن آن به هیچ وجه آسان نیست.

 نهادینه شدن اقتصاد دانش بنیان
در مناطق آزاد کشور

در 2۵خردادماه سال1۳9۵، تفاهم نامه همکاري میان 
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري و دبیرخانه 
ویژه  و  تجاري-صنعتي  آزاد  مناطق  شورایعالي 
اقتصادي به امضاء رسید و مقدمات ورود مناطق آزاد 

به حوزه اقتصاد دانش بنیان فراهم شد. 
این تفاهم نامه در راستای زمینه سازی، تحقق اهداف 
سند چشم انداز برنامه هاي توسعه اقتصادي-اجتماعي 
و  اقتصادي  فناوري،  علمي،  تعامالت  گسترش  و 
اقتصاد  بند11 سیاست هاي  بر اساس  و  اجرایي کشور 
انقالب  معظم  رهبر  توسط  شده  ابالغ  مقاومتي 
از  کشور  به  پیشرفته  فناوري هاي  انتقال  درخصوص 
امضاء  به  اقتصادي کشور  ویژه  و  آزاد  مناطق  طریق 
بهره مندي  زمینه  تفاهم نامه،  این  طبق  است.  رسیده 
فناور  واحدهاي  و  دانش بنیان، موسسات  شرکت هاي 
مناطق  این  توانمندي  و  از ظرفیت  خارجي  و  داخلي 

براي توسعه اقتصاد دانش بنیان تسهیل می شود.
بر اساس این تفاهم نامه، مراکز نوآوري در مناطق آزاد 
براي میزباني شرکت هاي دانش بنیان داخلي و خارجي 
ایجاد یا احداث گردیده و زمینه بهره مندي شرکت ها 
و موسسات دانش بنیان و فناور از تسهیالت، خدمات 
و زیرساخت هاي مناطق آزاد فراهم شد. فراهم آوردن 
زیرساختي نوآورانه و پیشرو در هر منطقه، با توجه به 
ماموریت ها و اولویت هاي فناورانه آن، تولید و ترویج 
محتواي رسانه اي علمي، فناورانه و فرهنگي متناسب 
بومي سازي  و  انتقال  فرهنگ سازي  کشور،  نیاز  با 
مراکز  ماموریت هاي  از  کشور  نیاز  مورد  فناوري هاي 

فناوری و نواوری مناطق آزاد است.
بتوانند  آزاد  مناطق  در  فناوری  مراکز  اگر  بنابراین 
درآمدی از راه دانش به دست آورند و خرید و فروش 
کنیم  ادعا  می توانیم  وقت  آن  دهند،  انجام  دانش 

اقتصاد مناطق آزاد ، دانش بنیان است.
اقتصاد  دانش بنیان  توسعه  در  دیگر  مهم  اقدامات  از 
در مناطق آزاد، تامین بخشی از هزینه های تحقیق و 

توسعه، تقویت برندها، کمک به ثبت اختراعات، تولید 
درون زای دانش فنی در بخش دولتی و خصوصی باید 

باشد.
الزم است مناطق آزاد تبدیل به مناطق دانش بنیان و 
منطقه دانشی گردند . از مصادیق یک منطقه دانشی 
خارجی ،  و  داخلی  استعدادهای  جذب  به  می توان 
بحران ها  به  موقع  به  پاسخگویی  توانایی  برندینگ ، 
فناوری  و  علم  شاخص های  بودن  باال  حوادث ،  و 
فناوری  و  علم  مراکز  و  پارک ها  مثل  منطقه  در 
یکپارچه  پایگاه  وجود  دانش بنیان،  شرکت های  و 
دانش ، وضعیت سرمایه گذاری های دانشی در منطقه ، 
زندگی  حوزه های  تمامی  در  منطقه  نوآوری  قابلیت 
اشاره کرد. عالوه  اجتماعی  اقتصادی ،  فعالیت های  و 
دانش بنیان  آزاد  مناطق  توسعه  و  شکل دهی  این،  بر 
اقتصاد  توسعه  برای  مناسبی  الگوی  و  نمونه  موفق ، 

مبتنی بر دانش در کشور خواهد بود.
محصوالت  برای  مناسبی  فروش  بازار  حاضر  حال  در 
اگر  و  ندارد  وجود  دانش بنیان  شرکت های  خدمات  و 
دانشی  خدمت  یا  محصول  دانش بنیان  شرکت های 
باکیفیت و با قیمت رقابتی هم تولید کنند، باز با مشکل 
خود  دانشی  خدمات  و  محصوالت  صادرات  و  فروش 
مواجه اند، لذا مناطق آزاد می توانند با تاسیس بورس و 
تاالر، نسبت به ایجاد بازار فکر ، ایده و دانش اقدام نمایند.  
ایجاد  هدفگذاری ها ،  و  سیاستگذاری ها  به  توجه  با 
دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  زیرساخت های 
توسعه  و  کشور  آزاد  مناطق  در  سال 1۳9۵  از  فناور 
این  از  زمینه حمایت  در  دیدگاه ها  بهبود  و  فعالیت ها 

شرکت ها شکل گرفته است.
در  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سیاستگذاری  با 
مناطقی که مرکز رشد وجود نداشت، این مراکز ایجاد 
و در مناطق دارای مرکز رشد هم بحث توسعه ای آن 
اجرا شده است و به موازات حمایت های معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، به ارائه خدمات و حمایت 

از شرکت های دانش بنیان می پردازد.
و  کسب  از  حمایت  و  جذب  حال  در  آزاد  مناطق 
استارتاپ ها،  همچون  خرد،  و  کوچک  کارهای  
شرکت های دانش بنیان در مراکز فناوری و نورآوری 
رقابت پذیری  افزایش  رویکرد  با  و  شده  تاسیس 
بهبود  SMEرا  و    کوچک  صنایع  مفهوم  و  هستند 
و  فناوری  و  نوآوری  مراکز  حمایت  با  تا  بخشیده اند  
و  توسعه  با  بتوانند  دانش بنیان  همکاری شرکت های 
در  مشترک  خدمات  ارائه  و  صنعتی  جهش  تولیدات 
به  آزاد  مناطق  باشند.  موفق تر  صادرات  به  دستیابی 
شرکت های  و  استارتاپ ها  از  عملی  حمایت  منظور 
این  فعاالن  برای  خاصی  مشوق های  دانش بنیان ، 
و  مادی  حمایت های  و  نموده اند  تصویب  حوزه 
فناور،  شرکت های  افزایش  باعث  سازمان ها  معنوی 

دانش بنیان و استارتاپ ها در این مناطق شده است . 
موضوع مهم دیگر در مناطق آزاد که در شاخص های 
است،  شده  مطرح  نیز  آزاد  مناطق  مقاومتی  اقتصاد 
موضوع جذب و رشد شرکت های استارتاپی است. بین 
مواقعی  در  که  دارد  وجود  ایده هایی  استارتاپ ها  این 
می تواند تجاری سازی شود. نوآوری در این شرکت ها 
اتفاق جدیدی نیست که تاکنون در دنیا نیفتاده باشد، 
بلکه خیلی اوقات، بدین معنی است که این اتفاق قبال 
هم افتاده، ولی کسی به آن و کاربردش اهمیتی نداده 
که  است  این  اصوال  نوآوری  است.  نکرده  توجهی  و 
بتوانیم از یک ایده یا فعالیت که دارای ویژگی خاصی 
است، درآمد کسب کنیم که مراکز فناوری در مناطق 

آزاد بیشتر این بخش را دنبال می کنند.
با توجه به اینکه دانش، رکن توسعه بوده ولی تاریخ 
مصرف نیز دارد؛ لذا اقتصادی در مناطق موفق خواهد 
بود که با تکیه بر دانش، دائما نوآوری کند، نیازها را 
زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن 
مستمر  نوآوری  اصلی  مایه  درون  این  و  دهد  پاسخ 
است. بنابراین پیگیری و تالش برای پیشبرد موثر این 
اقدامات در راستای توسعه دانش بنیان اقتصاد مناطق 

آزاد ضروری است.
خارج  از  ایده ها  ورود  نوآوری، سهولت  ایجاد  مشوق های 
از کشور، فعال شدن واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد 
بستر قانونی جهت حمایت از ایده های نو و شناخت حقوق 
مالکیت فکری و معنوی و معافیت مالیاتی از مهم ترین 
ارکان ایجاد فضای پویای نوآوری در راستای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان بوده و تشویق و رشد سرمایه گذاری 
در شرکت های دانش بنیان نیز از دیگر پارامترهای ایجاد 
محیط مناسب اقتصادی در مناطق آزاد است . با علم به 
اینکه برخی صنایع در دنیا مانند صنعت فناوری اطالعات، 
بیمه، بیوتکنولوژی، بهداشت و درمان، هوافضا و غیره صنایع 
دانش بنیان هستند؛ اگر بخواهیم به اقتصاد دانش بنیان برسیم 

باید سرمایه گذاری بیشتری روی این صنایع انجام دهیم.
تدوین  حال  در  کشور  آزاد  مناطق  سازمان های 
استراتژی ها و برنامه ریزی برای ایجاد و توسعه اقتصاد 
دانش بنیان هستند و هر کدام با توجه به مزیت های 
نسبی و رقابتی خود، استراتژی خاص و مناسب منطقه 

را انتخاب و دنبال می کنند 
مناطق آزاد با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در 
حال ایجاد و توسعه مراکز فناوری و نوآوری و شکل دهی 
صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر برای شرکت های نوپای 
فناور هستند و امیدورایم به زودی شاهد نهادینه شدن 

اقتصاد دانش بنیان در مناطق آزاد باشیم.

پیوست فرهنگی در 
مناطق آزاد امری 

الزم االجرا است

مشاور رئیس جمهور در جمع 
معاونان فرهنگی سازمان های 

مناطق آزاد تاکید کرد:

گزارش: 
فریبا شیخی



مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري-
صنعتي و ويژه اقتصادي، در سفر به منطقه آزاد ماکو و در 
جلسه شورای اداری اين منطقه گفت: مسئولين و مديران 
مناطق آزاد نگاه فرامنطقه ای داشته باشند و تمام اقدامات 
در  منطقه،  اقتصادی  مشکالت  رفع  عالوه بر  فعاليت ها  و 

راستای توسعه اقتصاد ملی باشد.
سعيد محمد در اين نشست، منطقه آزاد ماکو را منطقه ای 
بسيار مستعد و دارای ظرفيت فراوان عنوان کرد و افزود: 
توليد،  رونق  آزاد،  مناطق  برای  نيز  انقالب  معظم  رهبر 
سرمايه گذاری، صادرات، اشتغال و رفع مشکالت اقتصادی 

سرزمين اصلی ترسيم نموده اند  .
را  منطقه  مستعد  جوان  نيروهای  و  سرمايه گذاران  وی، 
ادامه  و  کرد  توصيف  کشور  برای  ارزشمند  سرمايه های 
داد: اين جوانان پرانرژی علی رغم کاستی ها و سوء مديريت 
نگه  فعال  را  توليد  چرخ  همچنان  دولتی  دستگاه های 

داشته اند  .
بين  هماهنگی  عدم  اينکه  بيان  با  رئيس جمهور،   مشاور 
مشکالت  عمده  امنيتی،  نهادهای  و  دولتی  دستگاه های 
فعاالن اقتصادی است، تصريح کرد: تداخالت تصميمات 
دستگاه ها و نگاه جزيره ای مانع توليد و صادرات است و 
بايد ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

اعمال شود .
با  برخورد  و  رئيس جمهور  پيگيری  از  محمد،  سعيد 
دستگاه های متخلف با اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور خبر داد و اضافه کرد: تمام منابع 
و اختيارات دستگاه های اجرايی در اختيار مديريت مناطق 
آزاد است و تخلف دستگاه های اجرايی به شدت پيگيری 

خواهد شد  .
وی، رفع مشکالت و درخواست های فعاالن اقتصادی در 
کوتاه ترين زمان را خواستار شد و گفت: رويکرد دبيرخانه 
شورايعالی تسهيل سرمايه گذاری و توسعه تجارت  است 
و در اين راستا از مسئولين منطقه می خواهيم تمام توان 

خود را به کار ببندند  . 
ويژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  شورايعالی  دبير 
پروژه های  تمام  ساخت:  خاطرنشان  پايان  در  اقتصادی 

بايد پيوست فرهنگی داشته  عمرانی و زيرساختی منطقه 
باشند  .

همچنين، رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه 
۸۳۹ميليارد  هزينه کرد  از  نشست  اين  در  نيز  ماکو  آزاد 
و  عمرانی  پروژه های  برای  آزاد  منطقه  سازمان  تومانی 
درآمدهای  ۷۵درصد  گفت:   و  داد  خبر  منطقه  زيرساختی 

منطقه صرف پروژه های عمرانی و زيرساختی شده است  .
مهم  پروژه های  تکميل  افزود:  عبدالرحيمی  محمدرضا 
اولويت دار  پروژه های  عمليات  آغاز  و  عمرانی  نيمه تمام 
رفع  و  کنار تسهيل  در  منابع سازمان  با  متناسب  عمرانی 
و  جلب  البته  و  موجود  سرمايه گذاران  روی  پيش  موانع 
مختلف  بخش های  در  جديد  سرمايه گذاری های  جذب 
صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و خدمات همزمان 
راهبردهای  به عنوان  آزاد  با چابک سازی سازمان منطقه 

پيش رو در دستورکار قرار گرفت.
وی از شفاف سازی تمامی امورات سازمان منطقه آزاد ماکو 
اين  پرتال  واگذاری ها در  قراردادها و  تمامی  بارگذاری  با 
سازمان خبر داد و اظهار داشت: منطقه آزاد ماکو پيشران 
کليه  و  است  کشور  آزاد  مناطق  بين  در  شفاف سازی  در 
امورات اعم از واگذاری زمين،  ثبت شرکت و صدور تمامی 

مجوزها به صورت الکترونيکی صورت می گيرد.
اهداف  به  رسيدن  ضروريت های  از  يکی  عبدالرحيمی ، 
مناطق آزاد را برخورداری اين منطقه از طرح جامع عنوان 
راهبردی- ساختاری  جامع  طرح  مطالعات  افزود:  و  کرد 
توسعه منطقه تکميل و برای تصويب به شورايعالی مناطق 

آزاد ارسال شده است  .
رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو 
در پايان با تاکيد بر اينکه ارتقای شاخص های سالمت و 
تصريح  است،  توسعه  زيربنای  عنوان  به  منطقه  بهداشت 
ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  اصلی  و  جدی  رويکرد  کرد: 

توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی است.
اين نشست، هر  امام جمعه شهرستان ماکو در  ادامه،  در 
مردم  به  خدمت  برای  مسيری  را  کشور  در  مسئوليتی 
از اين فرصت برای  برشمرد و خواستار بهره گيری کامل 

خدمت به خلق شد.

حجت االسالم سيدمحمد هاشمی، تحقق قانون مديريت 
يکپارچه مناطق آزاد را در سايه اتحاد،  انسجام و همدلی 
تمامی نهادها و خدمتگزاران ميسر دانست و افزود: مردم 
اين  در  و  منطقه مرزی شايسته خدمتگزاری هستند  اين 

خصوص مسئولين محترم تالش مضاعف نمايند  .
همچنين، حجت االسالم جباری امام جمعه شوط نيز به 
اتمام پروژه های نيمه تمام زيرساختی تاکيد کرد و خواستار 

رسيدگی مسئولين به مشکالت مردم منطقه شد  .
جمعه  امام  طالبی  االسالم  حجت  نشست،  اين  ادامه  در 
اين  به  مربوط  مسائل  و  نقطه نظرات  بيان  به  پلدشت 

شهرستان پرداخت  .
فرمانداران شهرستان های ماکو،  شوط و پلدشت نيز در اين 
نشست به مشکالت شهرستان هايشان خصوصا مشکالت 

مسکن و اشتغال تاکيد کردند  .
به  نيز  اسالمی  شورای  مجلس  در  ماکو  مردم  نماينده 
از  بهره گيری  برای  ماکو  آزاد  منطقه  شدن  محصور 
تا  گفت:   و  کرد  تاکيد  منطقه  قانونی  مزايای  و  مشوق ها 
از  مردم  نرسيده،  اتمام  به  منطقه  فنس کشی  که  زمانی 
ظرفيت های اين منطقه منتفع نخواهند شد و در صورت 
محصور شدن منطقه، مقوله قاچاق نيز معنا نخواهد داشت  .
محمد عليپور، دوگانگی مديريت در منطقه و عدم اجرای 
را  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵ 
منطقه  اهداف  به  رسيدن  در  توفيق  عدم  برای  عاملی 
آزاد برشمرد و افزود: اتمام راه محورهای پلدشت و ديگر 
کرده  شروع  ماکو  آزاد  منطقه  که  راهسازی  پروژه های 

است، ضروری است  .
پايان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  ماکو  مردم  نماينده 
اجرای  برای  مصوب  اعتبارات  تخصيص  تحقق  خواستار 
نيز  خصوص  اين  در  گفت:  و  شد  ماکو  فاضالب  پروژه 
صورت  پيگيری های  علی رغم  ولی  شده  انجام  اقداماتی 

گرفته، فعال تخصيص اعتبار صورت نگرفته است.

لزوم همراهی مجلس جهت رفع مشکل مالیات 
بر ارزش افزوده در مناطق آزاد

مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی مناطق آزاد تجاري-
اقتصادی  فعاالن  با  نشست  در  اقتصادي  ويژه  و   صنعتي 
مشکالت  و  مسائل  استماع  ضمن  ماکو،  آزاد  منطقه 
با  گفت:  منطقه  اقتصادی  فعاالن  و  سرمايه گذاران 
پيگيری های دبيرخانه و تيم ويژه در دبيرخانه شورايعالي، 
ولی  برسد؛  حداقل  به  مالياتی  مشکالت  می کنيم  تالش 
برای رفع مشکل ماليات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 

نيازمند همراهی مجلس هستيم.
سعيد محمد در اين نشست اتهامات وارده به مناطق آزاد را 
بی اساس خواند و افزود: اين اتهامات ناشی از عدم شناخت 
اين  ماموريت های  به  نسبت  نادرست  اطالعات  و  کافی 

مناطق است.

ايجاد  برای  شورايعالی  دبيرخانه  پيگيری  از  وی، 
داد  خبر  همسايه  کشورهای  با  مشترک  آزاد  مناطق 
کشور  با  مشترک  آزاد  منطقه  ايجاد  داشت:  اظهار  و 
را  ترکمنستان  و  پاکستان  افغانستان،   عراق،   ارمنستان،  
خارجه  امور  وزارت  همراهی  با  و  داريم  دستورکار  در 

هستيم. آن  پيگير 
ظرفيت های  و  منابع  از  استفاده  ادامه،  در  محمد  سعيد 
بانکی  سيستم  از  بهره مندی  ازجمله  همسايه  کشورهای 
و بيمه خارجی را از مزايای ايجاد منطقه آزاد مشترک با 

کشورهای همسايه خواند  .
آزاد  مناطق  شورايعالی  دبير  و  رئيس جمهور  مشاور 
پايان خواستار فعال  اقتصادی در  تجاری- صنعتی و ويژه 
و  شد  ماکو  آزاد  منطقه  معدنی  ظرفيت های  کامل  شدن 
خاطرنشان کرد: فرآوری و تکميل زنجيره در حوزه معدن 
مسئولين  توسط  بايد  و  است  ضروری  ماکو  آزاد  منطقه 

منطقه به جد پيگيری شود  .
و  اقتصادی  فعاالن  نشست،  اين  در  است،  گفتنی 
و  مشکالت  بيان  به  نيز  ماکو  آزاد  منطقه  توليدکنندگان 

مسائل حوزه توليد پرداختند.

آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح جاده 
لجستیک و تبدیل کمربندی ماکو به بزرگراه

با حضور مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادی، عمليات اجرايی تقاطع غيرهمسطح جاده 

لجستيک و تبديل کمربندی ماکو به بزرگراه آغاز شد.
در راستای تسهيل و تسريع در حمل ونقل، تردد کاميون ها، 
افزايش ايمنی و کاهش سوانح و تصادفات، سازمان منطقه 
)گيت  سليمانی  شهيد  بزرگراه  احداث  ادامه  در  ماکو  آزاد 
ورودی- ماکو( اقدام به توسعه کمربندی ترانزيتی ماکو و 

احداث تقاطع غيرهمسطح جاده لجستيک می نمايد.
طول  به  ماکو  کمربندی  محور  دوم  باند  احداث  پروژه 
تقاطع  و  ريال  ۱۴۵۰ميليارد  اعتبار  با  ۱۰کيلومتر 
به  آن  دسترسی  راه های  و  لجستيک   جاده  غيرهمسطح 
طول ۲کيلومتر با اعتبار ۳۰۰ميليارد ريال از محل اعتبارات 

سازمان منطقه آزاد ماکو احداث می شوند.
به  آن  ۳کيلومتر  که  بزرگراه  به  کمربندی  تبديل  برای 
صورت تعريض از طرفين و بيش از ۲۰کيلومتر آن احداث 
باند جديد خواهد بود، ضمن آنکه چهار دور برگردان نيز در 

نظر گرفته شده است.
با  برابر  نيز  لجستيک  غيرهمسطح  تقاطع  عرضی  تيپ 
تيپ عرضی محور است و برای آن دو دستگاه پل دهانه 
شده  پيش بينی  ۲۳متر  حدود  طول  به  هرکدام  ۲۰متری 

است.
همچنين ميدان لجستيک به شکل بيضی به قطر کوچک 

۴۴متر و قطر بزرگ ۱۲۲متر احداث خواهد شد.
در اين پروژه، تکميل باند دوم لجستيک به طول ۴۰۰متر، 
نيز  و  سرعت  افزايش  و  سرعت  کاهش  احداث  باندهای 

۵۸هزار مترمربع آسفالت ريزی انجام خواهد شد.

 بهره برداری از ۲طرح عمرانی و زیرساختی
 در منطقه آزاد ماکو

دبير  و  رئيس جمهور  با سفر سعيد محمد مشاور  همزمان 
شورايعالي مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ويژه اقتصادي به 
منطقه آزاد ماکو، ۲پروژه زيرساختی و ۲پروژه راهسازی در 

اين منطقه کلنگ زنی شد.
در سفر سعيد محمد به منطقه آزاد ماکو، فاز اول دومين 
مجموعه لجستيکی »محور طاليی منطقه آزاد ماکو« در 

پسکرانه مرز بازرگان با سرمايه گذاری ۳هزار و ۶۰۰ميليارد 
احداثی  ۹کالسه  مدرسه  پروژه  خصوصی،   بخش  ريالی 
سازمان منطقه آزاد در روستای آداغان شهرستان ماکو با 

۷۸ميليارد ريال اعتبار به بهره برداری رسيد  .
احترام  ادای  و  گمنام  شهدای  مزار  غبارروبی  همچنين، 
ماکو  خمينی )ره(  امام  پارک  در  شهدا  شامخ  مقام  به 
پروژه  احداث  روند  از  بازديد  رئيس جمهور،  مشاور  توسط 
سرمايه گذاری ۳هزار و ۱۴۹ميليارد ريال بخش خصوصی 
هتل پنج ستاره ماوی، بازديد از روند احداث پروژه مصلی 
هزينه  با  و  ۱۳۷مترمربع  و  ۴هزار  وسعت  به  ماکو  بزرگ 
۱۰۴ميليارد و ۹۶۵ميليون ريالی سازمان منطقه آزاد ماکو 

انجام گرفت  .

آغاز عملیات اجرایی نخستین طرح تولید 
محصوالت گلخانه ای منطقه آزاد ماکو

همچنين، با حضور مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی 
عمليات  اقتصادی،  ويژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
اجرايی نخستين طرح توليد محصوالت گلخانه ای منطقه 

آزاد ماکو )کشت انواع صيفی جات( آغاز شد.
آيين  ماکو،   آزاد  منطقه  به  محمد  سعيد  سفر  با  همزمان 
کلنگ زنی پروژه ۴هزار ميليارد ريالی سرمايه گذاری بخش 

خصوصی برگزار گرديد.
و  اول  )فاز  ۲۵هکتار  مساحت  به  زمينی  در  طرح  اين 
قليش النميش  روستای  اراضی  در  دوم(  فاز  ۵۰هکتار 
احداث می شود که فضای گلخانه ای آن ۱۴هکتار در فاز 

اول و ۳۰هکتار در فاز دوم خواهد بود.
از  استفاده  با  که  کشاورزی  طرح  اين  اجرای  برای 
۴هزار  می شود،  ساخته  امکانات  و  تجهيزات  به روز ترين 
ميليارد ريال در فاز اول توسط شرکت آراز ايرانيان منطقه 

آزاد ماکو سرمايه گذاری خواهد شد.
شده  گرفته  درنظر  ۳۶ماه  طرح  اين  کامل  اجرای  مدت 
و برای ۱۵۰نفر به صورت مستقيم و ۲۰۰نفر به صورت 

غيرمستقيم اشتغال ايجاد خواهد کرد.
توليد  و  کشت  گلخانه ای،  مجتمع  اين  در  همچنين، 
خيار  و  بادمجان  فلفل،  گوجه فرنگی،  ازجمله  محصوالتی 
پيش بينی شده و ساالنه ۸هزار تن از اين محصوالت توليد 

و روانه بازار مصرف می شود.
با هدف  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  گزارش،  اين  براساس 
توليد،  راندمان  و  بهره وری  افزايش  آب،  منابع  مديريت 
احداث  کنار  در  را  گلخانه ای  طرح های  توسعه  و  احداث 
خود  اصلی  رويکرد  عنوان  به  نوين  و صنعت های  کشت 
قرار  دستورکار  در  منطقه  کشاورزی  بخش  توسعه  برای 

داده است.
واحدهای  فعاليت  از  محمد  سعيد  گزارش،  اين  براساس 
توليدی و سرمايه گذاری بخش خصوصی شهرک صنعتی 
شماره يک ازجمله پوشاک برسام، لوازم خانگی فرسازان 
انواع  توليدکننده  غرب  صنعت  دومان  )کومتای(،   ماکو  
پوکه های آمپول دارويی، خوراک دام، طيور و آبزيان طلوع 
دندان  انواع  )توليدکننده  بتا دنت  آذربايجان، کفش ويستا، 
ريسمان  تجارت  ديانا  پوشاک  توليدی  واحد  و  مصنوعی( 

بازديد کرد  .
گفتنی است، مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ويژه اقتصادی همچنين، از گمرک 
با  که  کشور  زمينی  گمرک  بزرگترين  عنوان  به  بازرگان 
استناد به آمار و ارقام منتشر شده، پس از بندرعباس دومين 
مرز فعال نسبت به ساير مرزهای کشور نيز است، بازديد 

به عمل آورد  .

منطقه آزاد ماکو باید محور توسعه اقتصاد ملی باشد
مشاور رئیس جمهور در سفر به منطقه آزاد ماکو اظهار داشت:
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مديرعامل  و  مديره  هيات  رئيس  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
سازمان منطقه آزاد انزلی بر اين باور است که اعمال قانون 
ماليات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد، نه تنها دارای نقض 
غرض قانونی بوده است، بلکه به نظر می رسد نمی توان به 
بودجه  منابع  محل  از  دريافتی  رديف  در  که  محدوده هايی 
دولتی ندارند، ماليات بر ارزش افزوده را اعمال کرد؛ بلکه زمينه 
بی ثباتی قوانين و نارضايتی و سردرگمی سرمايه گذاران داخلی 
و خارجی که از سنوات قبل و با علم به قوانين و مشوق های 
اند فراهم  اين مناطق مشغول فعاليت بوده  آزاد در  مناطق 
نموده است . به عبارت ديگر اين موضوع به نوعی بدعهدی 
به قولی است که از قبل به سرمايه گذاران از بابت مشوق ها به 

واسطه قانون داده شده است.

از سوی  آزاد  مناطق  بودجه  اینکه  به  باتوجه   
تعمیم  نتیجه  در  نمی شوند،  هزینه  تامین  دولت 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از فعالین اقتصادی 

مناطق آزاد بر چه اساسی استوار شده است؟
اين  تصويب کنندگان  و  طراحان  می بايست  را  سوال  اين 
موضوع پاسخ دهند . با اين حال بررسی اظهارنظرهای انجام 
شده توسط طراحان اين مصوبه نشان می دهد که عمده ترين 
محور استدالل افرادی که بر لزوم اعمال ماليات بر ارزش 
افزوده در سطح مناطق آزاد اصرار دارند، برپايه عدم تبعيض در 
مباحث مترتب بر دريافت ماليات بر ارزش افزوده بين سرزمين 

اصلی و مناطق آزاد استوار شده است  .
نکته حائز اهميتی که در اين فرآيند مورد توجه قرار نمی گيرد، 
اين واقعيت است که براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، 
به ويژه ماده ۵، اين مناطق از شمول قوانين و مقررات حاکم بر 
شرکت های دولتی و ساير مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و 
منحصرا بر اساس اين قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند 
رديف های  از  آزاد  مناطق  سازمان های  ديگر،  سوی  از  شد . 
نکرده و  ريالی دريافت  بودجه های ساليانه و عمومی کشور 
منابع درآمدی آنها طی اين مدت براساس منابع خودگران که 
ماحصل جذب و عملکرد فعاليت های اقتصادی ، تجاری ، صنعتی 
و گردشگری سرمايه گذاران در اين مناطق بوده که آنها نيز 
بر اساس مشوق ها و تسهيالتی که قانونگذار برای اين مناطق 
تصويب نموده، نسبت به حضور و فعاليت در مناطق آزاد دلگرم 
و تشويق شده اند ؛ بوده است. در نتيجه اعمال قانون ماليات بر 
ارزش افزوده به مناطق آزاد نه تنها دارای نقض غرض قانونی 
بوده است، بلکه به نظر می رسد نمی توان به محدوده  هايی که 
در رديف دريافتی از محل منابع بودجه دولتی ندارند، ماليات 
بر ارزش افزوده را اعمال کرد؛ بلکه زمينه بی ثباتی قوانين و 
نارضايتی و سردرگمی سرمايه گذاران داخلی و خارجی که از 
سنوات قبل و با علم به قوانين و مشوق های مناطق آزاد در اين 
مناطق مشغول فعاليت بوده اند، فراهم نموده است . به عبارت 

ديگر اين موضوع به نوعی بدعهدی به قولی است که از قبل به 
سرمايه گذاران از بابت مشوق ها به واسطه قانون داده شده است.

قانون  متعدد  مواد  در  اینکه  به  عنایت  با   
از  مناطق  این  تجاری-صنعتی،  آزاد  مناطق 
مالیات معاف اعالم شده اند، چگونه می توان به 
سرمایه گذاران توجیه کرد که قانون اصلی شما 
محترم، اما باید قانون بودجه سالیانه را نیز مورد 

توجه قرار داد؟
همان طور که در بخش ابتدايی اين مصاحبه اشاره شد، در 
اين زمينه نمی توان توجيه چندان منطقی برای سرمايه گذاران 
فعال در مناطق برای موضوع دوگانگی به وجود آمده بين 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنين تبصره قانون 
آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر  ماليات  درخصوص  بودجه 
تجاری-صنعتی آورد . در اين راستا سازمان های مناطق آزاد 
و من جمله سازمان منطقه آزاد انزلی تمام تالش خود را برای 
معافيت  قانونی  مزيت  اين  برگشت  درخصوص  روشنگری 
ماليات بر ارزش افزوده به کار بسته است؛ چراکه اعتقاد دارد 
ظالمانه  تحريم های  زمان  در  به ويژه  می توانند  آزاد  مناطق 
همانند فيلتری برای تنفس و کسب درآمد ارزی به واسطه 
حضور سرمايه گذاران داخلی و يا با منشا ارز خارجی اعم از 
ايرانيان مقيم خارج از کشور و يا سرمايه گذاران ساير کشورها 
ايفا نمايد، ولی اشاعه و تسری قوانين و مقررات سرزمين اصلی 
به مناطق آزاد و لغو مزيت قانونی فعاليت در اين مناطق نظير 
لغو معافيت ماليات بر ارزش افزوده، می تواند زمينه دلسردی 
سرمايه گذاران قبلی و تحريم سرمايه گذاران متقاضی را در پی 
داشته باشد . با ذکر موارد فوق هم اکنون پيگيری های توسط 
دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد ، سازمان های مناطق از طريق 
رايزنی با نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی و ارسال 
تحليل ها و گزارشات توجيهی در تالش برای بازگشت مجدد 

اين مزيت به مناطق آزاد هستيم .

ارزش  بر  مالیات  قانون  تعمیم  ضدیت  با   
سیاست های  ماده 11  با  آزاد  مناطق  در  افزوده 
کلی اقتصادی مقاومتی و ماده 65 قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور چگونه برخورد 
و  تضاد  در  قانون نویسی  این گونه  آیا  می شود؟ 

تخالف با دو قانون فوق تفسیر نمی شود؟
متاسفانه يکی از مشکالت مناطق آزاد، مربوط به تعدد قوانين و 
مقرراتی است که طی سنوات گذشته توسط قوه مجريه و مقننه 
آن هم به صورت موردی و موضوعی به تصويب رسيده است و 
اين در حالی است که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی ازجمله قوانين دائمی کشور محسوب می شود که تاريخ 
انقضايی برای آن عنوان نشده و تا زمانی که قانون مزبور توسط 

مرجع تصويب يعنی مجلس محترم شورای اسالمی با تغيير 
مواجه نشده است، از جايگاه برتر نسبت به قوانين و مقررات 
موردی و موضوعی نظير بودجه های سنواتی و يا قانون هايی 

همچون ماليات بر ارزش افزوده برخوردار می باشند.
از سوی ديگر، عنايت ويژه مقام معظم رهبری به توسعه حوزه 
فعاليت مناطق آزاد که در قالب ماده يازده سياست های کلی 
اقتصادی مقاومتی خود را بروز داده و يا توجه نظام به تاکيد بر لزوم 
احترام به حوزه فعاليت مناطق آزاد که اين مهم نيز در چارچوب 
ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قابل استناد 
است، مبين اين واقعيت است که نظام مقدس جمهوری اسالمی 
به دنبال بهره برداری حداکثری از مزايا و فرصت های مناطق آزاد 
بوده و تسهيل گری بيشتر را در اين حوزه در دستورکار قرار داده 
است . حال سوالی که مطرح می شود اين است که آيا تعميم و 
تسری مقررات سرزمين اصلی علی الخصوص قانون ماليات بر 
ارزش افزوده به مناطق آزاد در تضاد با مفاد قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد و ماده ۶۵  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

و سياست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار ندارد؟ 

خصوصی  بخش  سرمایه گذار  به  ما  پاسخ   
آزاد  مناطق  در  که  خارجی  به ویژه  و  داخلی 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  براساس  ایران 
مقام  مقاومتی  اقتصاد  کالن  سیاست های  آزاد، 
معظم رهبری و قانون احکام دائمی برنامه های 
باید  کرده اند، چه  توسعه کشور سرمایه گذاری 
قانون  به  اعتماد  عدم  به  امر  این  آیا  باشد؟ 
آیا این  ایران ختم نمی شود!  سرمایه گذاری در 
موضوع با شعارهای و برنامه های حمایتی مقام 
تولید و  از رفع موانع  معظم رهبری در حمایت 

پشتیبانی از فعالین اقتصادی ضدیت ندارد؟
اين سوال در بندهای فوق پاسخ داده شده است . با اين همه 
متاسفانه بايد عنوان کرد که چنين اقداماتی که ناشی از عدم 
بخشی نگری  به  توجه  و  در سطح کشور  نگاه کالن  وجود 
است، آسيب های زيادی به اعتماد سرمايه گذاران مناطق آزاد 
به  استناد و شناخت  با  اين عزيزان  است؛ چراکه  وارد کرده 
قوانين و مقررات مناطق آزاد در اين محدوده های جغرافيايی 
مدتی  گذشت  از  بعد  اما  می کنند؛  سرمايه گذاری  به  اقدام 
براساس آيين نامه ها و بخشنامه های دولتی و يا قوانين موردی 
و موضوعی مصوب مجلس با اين معظل مواجه می شوند که 
مزيت ها و مشوق های قانونی که طرح های توجيهی و اقتصادی 
آنها براساس آن بنيان نهاده شد، در عمل با مشکل مواجه 
شده و اين مهم زمانی اهميت بيشتری پيدا می کند که توجه 
داشته باشيم که در شرايط جنگ اقتصادی و تحريم قرار داريم 
و نگاه مقام معظم رهبری طی سنوات گذشته به حمايت از 
توليدکنندگان و فعالين اقتصادی واقعی معطوف بوده، در نتيجه 

نبايد مجاهدان اقتصادی کشور را در اين عرصه با مشکل مواجه 
کنيم. اين درحالی است که کشورهای منطقه با تمام توان به 
دنبال جذب منابع ما به ويژه سرمايه گذاران کشورمان می باشند 
و لذا مجددا تاکيد می شود که وضع چنين قوانينی آن هم بدون 
درنظر گرفتن ابعاد و آسيب های ناشی از اجرای آن نه تنها 
می تواند موجب ايجاد تمايل سرمايه گذاران فعال برای مهاجرت 
به ساير کشورها گردد، بلکه حضور و جذب سرمايه گذاران جديد 

را نيز با چالش های جدی موجه می نمايد .

 با توجه به اینکه در ماده 5۲ قانون مالیات بر 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  افزوده؛  ارزش 
تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران )آن هم 
قانون  این  حکم  از شمول  سال 137۲(؛  مصوب 
مستثنی شده است! آیا اینکه در بودجه سنواتی 
آزاد  مناطق  به  قانون  این  از سال 1400،  کشور، 
گسترش پیدا کرده، بیانگر برنامه ای جهت حذف 

این معافیت در مناطق آزاد قابل تفسیر نیست؟
اين قانون در روزهای آغازين سال جاری توسط مجلس با 
اصالحاتی مواجه شده و متاسفانه به مناطق آزاد تسری يافته 
و اين موضوع در قالب مواد مختلف قانونی در اين اصالحيه 
بودجه  قالب  در  از تسری  بعد  درواقع  است.  اعمال گرديده 
دولت  روزهای  آخرين  در  محترم  نمايندگان  سال ۱۴۰۰، 
مناطق  به  اصلی  قانون سرزمين  تعميم  به  اقدام  دوازدهم، 
آزاد نمودند، موضوعی که با اصل قانون مناطق آزاد و قوانين 
باالدستی که اين مناطق را در برمی گيرد در تضاد و مغايرت 
افزايش ۹درصدی هزينه های جاری،  موجب  و  بوده  کامل 
سرمايه گذاری و خدمات رسانی در مناطق آزاد که اغلب در 

نقاط مرزی و دور افتاده کشور واقع شده اند، می شود .

 پیشنهاد کاربردی شما جهت برون رفت از این 
مسئله چیست؟ چه باید کرد که قانونگذار به قانون 
اصلی که شامل حال مرور زمانی نمی شود، احترام 
گذاشته و آن را توسط قوانین بودجه ای سالیانه 
و یا نمونه های دیگر خدشه دار نکند؟ چرا سازمان 
امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
این مسیر گام برمی دارد؟ پیشنهاد شما چیست؟ 
حذف  داستان  این  تلفیق  کمیسیون  طریق  از 
شود؟ دبیرخانه طی الیحه ای حقوقی با استناد به 
موارد قانونی، نسبت به این امر از رئیس جمهور و 
معاون حقوقی، اقتصادی، معاون اول کسب تکلیف 
نماید؟ و یا فعالین اقتصادی به دیوان عدالت اداری 

شکایت نمایند؟
رويه  به  آزاد  مناطق  بازگرداندن  مسير  در  راهکار  بهترين 
از سوی دولت و  آزاد  قانون مناطق  قانونی خود و پذيرش 
نهادهای  ميان  همکاری  اسالمی ،  شورای  محترم  مجلس 
مربوطه با محوريت دبيرخانه شورايعالی و نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی است و در اين ميان بايد با صبوری و ارائه 
مستندات آماری، اطالعات غلط موجود درخصوص مناطق 
آزاد که تشکيل دهنده ذهنيت منفی در رابطه با اين بنگاه های 
اقتصادی کشورمان است را از ميان برد؛ چراکه با توجه به 
موقعيت ژئواستراتژيک کشورمان و موقعيت مکانی که هشت 
منطقه موجود و هفت منطقه آزاد جديد قرار گرفته اند، بايد 
از اين ظرفيت ها به عنوان فرصتی جهت ايجاد بلوک های 
اقتصادی مشترک با کشورهای منطقه و با محوريت جمهوری 
اسالمی ايران ايجاد کرد تا عالوه بر شکستن حلقه تحريم، 
کار  و  کسب  فضای  رونق  و  اقتصادی  شکوفايی  زمينه 

کشورمان بيش از پيش فراهم گردد.

در گفت و گوی اختصاصی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

اعمال قانون و همکاری با سایر نهادها؛ راهکار برون رفت از مشکالت قانونی مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد قشم

منطقه آزاد قشم، میزبان 
مجمع جامعه هتلداران کشور

رفع تصرف 53.8هزار 
مترمربع اراضی خالصه 

دولتی در 6روستای قشم

 مدیر میراث فرهنگی، گردشگری
 و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم 

خبر داد:

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

اعالم کرد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری

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

چاپ: گل آذین - 66791369                 بازرگانی و توزیع: موسسه آزاد کهن قشم www.freezonesnews.com
دوشنبه 6 دی  ماه 1400 - 27 دسامبر 2021 - شماره  161 8

قشم

سرپرست منطقه آزاد قشم در جلسه معارفه مدیرکل حراست این سازمان اظهار کرد:

استفاده از راهبردهای اقتصاد مقاومتی جهت 
رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در قشــم

دکتر افشار فتح الهی در آیین امضاء تفاهم نامه همکاری در حوزه مرتبط با وظایف شهری تاکید کرد:

با داشتن کارت فعال هوشمند شهروند الکترونیک قشم محقق شد:

با تدابیر اتخاذ شده از سوی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم انجام می پذیرد:

در آیین ویژه آغاز دهه گرامیداشت مکتب حاج قاسم سلیمانی در قشم تصریح شد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد:

سرپرست مديريت فناوري اطالعات و تحول ديجيتال سازمان 
منطقه آزاد قشم از معافيت متولدين قشم دارای کارت فعال هوشمند 
شهروند الکترونيک از پرداخت تمامی عوارض دريافتی سازمان 
منطقه آزاد در بنادر مسافری الفت و پهل به دستور ويژه سرپرست 

سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد.

رامين جعفرپور با اعالم اين خبر گفت: حذف اين عوارض برای تردد 
خودروی افراد متولد قشم به دستور ويژه سرپرست سازمان منطقه 
آزاد قشم و در پی تاکيد مشاور رئس جمهور و دبير شورايعالی مناطق 

آزاد و ويژه اقتصادی، از 21آذرماه اجرايی شد.
وی، بر ثبت پالک خودروی مورداستفاده در سامانه شهروندی بوميان 
قشم تاکيد کرد و افزود: پالک خودرويی که برای تردد در اين مسير 
مورداستفاده قرار می گيرند، مطابق با دستورالعمل شهروندی قشم بايد 
در سامانه به نام افراد دارای کارت فعال هوشمند شهروند الکترونيک 

جهت بهره مندی از معافيت عوارض تردد سازمان به ثبت برسد.

به گفته جعفرپور؛ مجموع هزينه دريافتی از متولدين قشم برای 
خودرو سواری را در بندر پهل و الفت 581هزار و 20ريال است که از 
اين مبلغ 488هزار و 320ريال توسط تعاونی دريايی فتح با احتساب 
ارزش افزوده، 30هزار ريال توسط شهرداری پهل، 32هزار و 700ريال 
توسط بيمه و خدمات با احتساب ارزش افزوده و 30 زار ريال توسط 

شرکت تعاونی گمرک ايران دريافت می شود.
وی همچنين از دريافت مبلغ يک  ميليون و 691هزار و 20ريال برای 
خودروی سواری بدون کارت فعال هوشمند شهروند الکترونيک خبر 
داد و اظهار کرد: اين مبلغ شامل 750هزار ريال عوارض مواصالتی 

و 300هزار ريال عوارض يک بار تردد سهم سازمان منطقه آزاد 
قشم، 488هزار و 320ريال سهم تعاونی دريايی فتح با احتساب 
ارزش افزوده، 60هزار ريال سهم شهرداری پهل، 32هزار و 700ريال 
سهم بيمه و خدمات با احتساب ارزش افزوده و 60هزار ريال سهم 

شرکت تعاونی گمرک ايران است.
سرپرست مديريت فناوري اطالعات و تحول ديجيتال سازمان 
منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
توسط  و 6سرنشين  با 797هزار  و 430خودرو  تردد 331هزار 

سامانه در مسير بنادر الفت و پهل به ثبت رسيده است.

فتح الهی سرپرست  افشار  دکتر  از سوی  اتخاذ شده  تدابير  با 
سازمان منطقه آزاد قشم و با هدف رونق اقتصادی و تسهيل و 
توسعه تردد مسافران و گردشگران به جزيره قشم، خط پروازی 

پرواز قشم- گرگان-قشم از هفته آينده برقرار می شود.

مديرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم، اضافه 
شدن اين خط پروازی را در راستای سياست های رونق بخشی 
بازار و تجارت در جزيره قشم از سوی سازمان منطقه آزاد قشم 
ارزيابی کرد و گفت: گرگان مرکز استان گلستان در جوار سه 
)شاهرود(  سمنان  استان  و  شمالی  خراسان  مازندران،  استان 
محسوب  قشم  به  استان  سه  اين  وصل  نقطه  مناسب ترين 
می شود و به طور قطع نقش موثری در توسعه روابط فعاالن 

قشم  آزاد  منطقه  اقتصادی  فعاالن  با  استان ها  اين  اقتصادی 
خواهد داشت.

هادی نعيميان برقراری اين خط پروازی را در توسعه گردشگری 
جزيره قشم نيز تاثيرگذار دانست و افزود: پرواز گرگان- قشم-
 گرگان که از روز پنجشنبه 16دی ماه رسما آغاز به کار می کند، 
با هواپيمای شرکت  پنجشنبه   و  هر هفته روزهای يکشنبه 

هواپيمايی پارس اير انجام می شود.

گفتنی است؛  از روز پنجشنبه 16دی ماه  در مسير تهران-قشم-
 تهران نيز در روزهای پنج شنبه، جمعه و يکشنبه پروازهای اين 
شرکت هواپيمايی برقرار خواهد شد و همچنين هواپيمايی آتا 
تبريز- مسير  جمعه  روزهای  در  تاريخ 12آذرماه 1400  از  نيز 
 قشم- تبريز را اضافه کرده و پيش از اين نيز شرکت هواپيمايی 
فالی پرشيا از 27آذ ماه در مسير تهران- قشم- تهران در روزهای 

شنبه، يکشنبه و پنج شنبه اقدام به برقراری پرواز کرده است.

آيين ويژه آغاز دهه گراميداشت مکتب حاج قاسم سليمانی با حضور 
حجت االسالم عليرضا پناهيان استاد حوزه و دانشگاه، حجت 
االسالم غالمرضا حاجبی امام جمعه، محمد محمدحسينی تختی 
سرپرست فرمانداری و سرهنگ پاسدار حجت اميری کيا فرمانده 
ناحيه مقاومت سپاه شهرستان قشم، جمعی از مديران سازمان منطقه 
آزاد قشم و مسئوالن شهرستانی و اقشار مختلف مردم اين شهرستان 

در محل مصلی قشم برگزار شد.
حجت االسالم عليرضا پناهيان استاد حوزه و دانشگاه در اين 
آيين طی سخنانی، ويژگی برجسته مکتب شهيد سليمانی که 
باعث محبوبيت او در ايران و جهان و نزد دوستان و دشمنان 

شد، قدرت وی دانست.
وی، قدرت حاج قاسم سليمانی را ناشی از قدرت حقيقی آن 
شهيد خواند و گفت: بر اين اساس، خانواده ها، آموزش و پرورش 
و مساجد بايد برای تقويت قدرت روحی فرزندان اين سرزمين 

تالش کنند.
حجت االسالم عليرضا پناهيان با اشاره به اينکه شهيد سليمانی 
از موضع قدرت مهربان بود، افزود: اين ويژگی به دليل آشنايی 

اين شهيد با فرهنگ ورزش زورخانه ای در او متجلی شده بود.
اين استاد حوزه و دانشگاه در بخش ديگری از سخنان خود با 
بيان وجود محروميت هايی در جزيره قشم و تاکيد بر ضرورت  

رفع  اين محروميت ها يادآور شد: در اين رابطه  اميد زيادی به 
دولت فعلی وجود دارد که بتواند اين محروميت ها را برطرف کند.
به گفته پناهيان؛ جامعه بايد قوی باشد و قدرت اقتصادی آن 
تقويت شود و در اين راه مردم بايد تشريک مساعی کنند و با 

تشکيل تعاونی ها، قدرت اقتصادی خود را افزايش دهند.
امام  حاجبی  االسالم غالمرضا  گزارش، حجت  اين  براساس 
جمعه و سرهنگ پاسدار حجت اميری کيا فرمانده ناحيه مقاومت 
سپاه شهرستان قشم نيز در اين آيين طی سخنانی با تشريح 
ويژگی های شهيد سليمانی، بر ضرورت تداوم راه آن شهيد برای 

نيل به آرمان های انقالب اسالمی تاکيد کردند  .

همراه  به  سنج زنی  و  دمام  و  نوحه خوانی  است،  گفتنی 
موکب  توسط  مهمانان  از  پذيرايی  مراسم،  ابتدای  در  بوق 
درباره  سخنرانی  و  شعرخوانی  سرود،  اجرای  انصار المهدی، 
شخصيت شهيد سليمانی و مداحی، بخش های مختلف اين 

آيين را تشکيل می داد.

افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در 
ديدار با سرپرست فدراسيون دوچرخه سواری جمهوری 
اسالمی ايران، بر آمادگی جزيره قشم جهت برگزاری 
مسابقات ملی و بين المللی دوچرخه سواری تاکيد کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در اين ديدار که 
بعد از برگزاری اردوی 10روزه تيم های ملی مردان 
و زنان دوچرخه سواری کشورمان در جزيره قشم 
برگزار شد، با تقدير از افتخارآفرينی تيم های ملی 

برای کشور در صحنه های بين المللی گفت: يکی از 
برنامه های مهم سازمان منطقه آزاد قشم، ميزبانی 
از اردوی تيم های ملی ورزشی و برگزاری مسابقات 
ملی و بين المللی در جزيره قشم است تا بيش از 

پيش اين افتخارات نصيب کشور عزيزمان شود.
افشار فتح الهی با استقبال و ابراز خوش وقتی از حضور 
ورزشکاران و قهرمانان تيم های ملی در جزيره قشم 
اظهار داشت: اين حضور، احساس خوشايندی را در 

مردم اين جزيره ايجاد می کند که اين موضوع برای ما 
بسيار مهم و اساسی است.

براساس اين گزارش، رسول هاشم کندی سرپرست 
فدراسيون دوچرخه سواری جمهوری اسالمی ايران 
نيز در اين ديدار، از ميزبانی و مهمان نوازی سازمان 
منطقه آزاد قشم در طول برگزاری اردوی تيم های 
ملی مردان و زنان دوچرخه سواری قدردانی و برای 
برگزاری مسابقات ملی و بين المللی دوچرخه سواری 

در جزيره قشم اعالم آمادگی کرد.
دبير  شادنيا  فرهنگ  ديدار  اين  در  است،  گفتنی 
فدراسيون دوچرخه سواری، سعيد فقيه سرپرست 
اردوی تيم های ملی زنان و مردان دوچرخه سواری، 
مربی  ذاکرانی  دالرام  و  سرمربی  پراش  محمود 
از حمايت ها و  نيز  تيم های ملی دوچرخه سواری 
مساعدت های سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم 

از اردوی اين تيم ها در جزيره قشم تشکر کردند.

آغاز فصل جدیدی از همکاری ها در جزیره قشمآغاز فصل جدیدی از همکاری ها در جزیره قشم

معافیت متولدین قشم از پرداخت عوارض منطقه آزاد در بندر الفت و پهلمعافیت متولدین قشم از پرداخت عوارض منطقه آزاد در بندر الفت و پهل

برقراری پرواز قشم- گرگان-قشم از هفته آیندهبرقراری پرواز قشم- گرگان-قشم از هفته آینده

قدرت شهید سلیمانی باعث محبوبیت او در ایران و جهان بودقدرت شهید سلیمانی باعث محبوبیت او در ایران و جهان بود

آمادگی جزیره قشم جهت برگزاری مسابقات ملی و بین المللی دوچرخه سواریآمادگی جزیره قشم جهت برگزاری مسابقات ملی و بین المللی دوچرخه سواری

مدير ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی سازمان 
منطقه آزاد قشم از ميزبانی اين منطقه آزاد برای برگزاری 

مجمع جامعه هتلداران کشور خبر داد.
عليرضا امری کاظمی با اعالم اين خبر عنوان داشت: مجمع 
هتلداران  جوامع  روسای  با حضور  کشور  هتلداران  جامعه 
استان ها و مديران کل نظارت و ارزيابی خدمات گردشگری 
وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی کشور 
يکشنبه 5دی ماه 1400، به ميزبانی منطقه آزاد قشم برگزار 

شد.
وی ادامه داد: اين مجمع با هدف بررسی عملکرد جامعه 
هتلداران کشور و برگزاری انتخابات هيات مديره تشکيل 

جلسه داد.
مدير ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی سازمان 
منطقه آزاد قشم در پايان تاکيد کرد: منطقه آزاد قشم با توجه 
به جايگاه ويژه در حوزه گردشگری کشور، از بين چندين 

کانديد برای ميزبانی اين مجمع انتخاب  شده است.

اجراييات  و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  يگان  رئيس 
سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف 30قطعه زمين به 
مساحت 53هزار و 889مترمربع از اراضی خالصه دولتی واقع 

در 6روستای جزيره قشم از سوی اين يگان خبر داد.
رفع  زمين  اين قطعات  تقريبی  ارزش  مازندرانی  مصطفی 
تصرف شده را جمعا 722ميليارد و 890ميليون ريال اعالم 
دستور  وفق  اراضی  اين  همه  تصرف  رفع  گفت:  و  کرد 
دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قشم انجام 

شد.
وی بيشترين اراضی رفع تصرف شده را در ميان اين شش 
روستا، واقع در روستای تورگان با 25هزار و 540مترمربع 
اعالم کرد و افزود: اين اراضی خالصه در قالب 8قطعه به 
ارزش 510ميليارد و 800ميليون ريال با همکاری مامورين 
پليس امنيت اقتصادی قشم و با تخريب پی سنگی رفع 

تصرف شد.
ميزان  نظر  از  روستا  دومين  را  نقاشه  روستای  مازندرانی، 
مساحت اراضی رفع تصرف شده در ميان اين شش روستا 
خواند و اظهار کرد: ماموران يگان حفاظت از اراضی ملی، 
دولتی و اجراييات سازمان منطقه آزاد قشم با حضور نماينده 
دادستان و نمايندگان اداره کل حراست، مديريت حقوقی و 
قرادادها و مديريت بازرسی، نظارت و پاسخگويی به شکايات 
سازمان منطقه آزاد قشم همچنين با همکاری شايان معاونت 
عمليات فرماندهی دريابانی و مامورين پليس امنيت اقتصادی 
تعداد  چينی  ديوار  تخريب  و  تصرف  رفع  به  نسبت  قشم 
17قطعه از اراضی خالصه واقع در خارج از محدوده طرح 
هادی روستای نقاشه )محله گاچو( جمعا به مساحت20هزار 
و 175مترمربع به ارزش تقريبی 201ميليارد و 750ميليون 
ريال بدون هيچگونه تلفات و خسارات مالی و جانی اقدام 

کرده است.
اجراييات  و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  يگان  رئيس 
را  آزاد قشم، دو روستای سهيلی و مسن  سازمان منطقه 
مجموعا با 6هزار و 524مترمربع اراضی رفع تصرف شده، 
در رده های بعدی در ميان اين شش روستا اعالم کرد و 
افزود: اين ميزان اراضی در قالب سه قطعه زمين شامل يک 
قطعه از اراضی خالصه واقع در خارج از محدوده روستای 
سهيلی و دو قطعه از اراضی خالصه خارج از طرح هادی 
روستای مسن جمعا به ارزش 6ميليارد و 990ميليون ريال 
با همکاری مامورين پاسگاه انتظامی الفت و پاسگاه مرزی 
دريايی شيب دراز بدون هيچگونه تلفات و خسارات مالی و 

جانی رفع تصرف شد   .
وی درخصوص اراضی رفع تصرف شده در دو روستای 
رفع  اراضی  مساحت  ميزان  نظر  از  که  تلمبو  و  طوال 
اين  انتهای  در  روستا  شش  اين  ميان  در  شده  تصرف 
رده بندی قرار می گيرند نيز گفت: اين يگان با همکاری 
رفع  به  نسبت  قشم  اقتصادی  امنيت  پليس  مامورين 
اراضی  از  قطعه  دو  تعداد  ديوارچينی  تخريب  و  تصرف 
خالصه واقع در روستاهای  طوال و تلمبو جمعا به مساحت 
تقريبی 3ميليارد و 350ميليون  ارزش  به  1650مترمربع 
ريال بدون هيچگونه تلفات و خسارات مالی و جانی اقدام 

کرده است.
برای  اقدامات  اينگونه  تداوم  بر  تاکيد  با  مازندرانی 
اميد  قانونی  حمايت های  از  جزيره  مردم  حقوق  احقاق 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  دادستان  مهدوی مجد 
شهرستان قشم و همچنين از فرماندهی نيروی انتظامی 
مسئولينی  ساير  و  شهرستان  اين  دريابانی  فرماندهی  و 
دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  يگان  با  امر  اين  در  که 
و اجراييات سازمان منطقه آزاد قشم همکاری داشته اند، 

صميمانه تقدير و تشکر کرد.

آزاد  افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه  با حضور دکتر 
قشم، آيين امضاء تفاهم نامه همکاری در حوزه مرتبط با وظايف 
شهری در محدوده بافت قديم شهر قشم به منظور جلوگيری از 
دوگانگی در انجام وظايف و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، 
بين سازمان منطقه آزاد قشم و شورای اسالمی و شهرداری 

شهر قشم برگزار شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، امضاء اين تفاهم نامه را آغاز فصل 
جديدی از همکاری ها  در جزيره قشم دانست و گفت: به ياری خدا و 
اهتمام همه دستگاه های مسئول در جزيره، اين همکاری ها منشاء خير و 
برکت برای شهروندان، قشموندان، گردشگران و مسافران عزيز خواهد شد.

براساس اين گزارش ميرداد ميردادی شهردار قشم نيز امضاء اين 
تفاهم نامه را يک واقعه بی سابقه در طول 30سال تاسيس منطقه 

آزاد در جزيره قشم خواند و گفت: رويکرد مردمی سرپرست 
سازمان منطقه ازاد قشم و همسويی و هم افزايی وی با ساير 
دستگاه ها و نهادهای مستقر در شهرستان، زمينه اتفاقات بسيار 
مبارکی را در سطح جزيره فراهم ساخته که مشخص شدن 

تکليف بافت قديم شهر قشم ازجمله اين اتفاقات است.
گفتنی است، اين تفاهم نامه طی آيينی به امضاء دکتر افشار فتح الهی 

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم و محرم بهاروند معاون فنی و زيربنايی 
اين سازمان از يک طرف و حبيب بازماندگان قشمی رئيس شورای 
اسالمی شهر قشم و ميرداد ميردادی شهردار قشم از طرف ديگر رسيد.

آزاد  افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه  با حضور دکتر 
قشم، سيدحسين حجتی رئيس سازمان حراست کل کشور، 
مهدی فتحيان نسب مديرکل دفتر مرکزی حراست دبيرخانه 
شورايعالی مناطق آزاد ويژه اقتصادی، مديرکل و مدير حراست 
اطالعات استان هرمزگان و رئيس اطالعات شهرستان قشم 
و حضور جمعی از معاونان مديران سازمان منطقه آزاد قشم، 
آيين معارفه کوروش قاسمی مديرکل حراست سازمان منطقه 

آزاد قشم برگزار شد.
سرپرست منطقه آزاد قشم در اين مراسم گفت: در سيستم ناسالم 

نمی توان به سمت توسعه پايدار و متوازن حرکت کرد.
افشار فتح الهی، جايگاه حراست را برای دستگاه های مديريتی دارای 
اهميت بااليی دانست و ادامه داد: حراست سازمان بايد پررنگ تر از 

گذشته به ايفای نقش مديريتی و نظارتی خود بپردازد.
آزاد  منطقه  سازمان  حراست  جديد  مديرکل  کرد:  اظهار  وی 
قشم با توجه به تجربيات، هوشمندی و تخصصی که دارد، بايد 
ماموريت سالم سازی فرآيندها و رفع گلوگاه های فسادپذير از 

درون سازمان را به سرعت و با دقت به انجام رساند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تاکيد کرد: ماموريت اصلی 
سازمان منطقه آزاد قشم، بهره مندی جامعه محلی و تبديل شدن 
اين نقطه به محلی برای توليد و صادرات و کسب ثروت جهت 
رسيدن به توسعه پايدار و متوازن بوده و برای دستيابی به اين 

اهداف تالش خواهيم کرد.
فتح الهی در ادامه بيان داشت: جزيره قشم با وجود ظرفيت های 
بی نظير طبيعی و فرصت های اقتصادی فراوان در حوزه های نفت 
و انرژی، بازرگانی، گردشگری و... دانست که با وجود تالش های 

صورت گرفته هنوز تا توسعه متوازن شايسته فاصله دارد.
برنامه ريزی دقيق و صحيح و استفاده از  با  وی اذعان نمود: 
راهبردهای اقتصاد مقاومتی جهت استفاده از ظرفيت های فراوان 
اقتصادی موجود در اين منطقه، قشم می تواند به نقطه ای توانمند 
جهت رونق توليد، ايجاد اشتغال پايدار و رشد اقتصاد و در نتيجه 

بهبود کيفيت زندگی جامعه محلی تبديل شود.
و  بی تدبيری ها  برخی  عامل  دو  قشم  آزاد  منطقه  سرپرست 
و همچنين سياست های  گذشته  دوران های  در  سوءمديريت ها 

اقتصادی کشورهای حوزه خليج فارس را مهم ترين عوامل عدم رشد 
اقتصادی و موانع اصلی توسعه پايدار و متوازن جزيره قشم دانست.

به گفته فتح الهی؛ برخی اشتباهات مديريتی و نگاه های سليقه ای 
در سنوات گذشته موجب بی اعتمادی برخی ساکنان جزيره قشم 
و ايجاد مشکالت متعددی برای بازرگانان و فعاالن اقتصادی 
اين منطقه شده است که با هدفگذاری صورت گرفته به دنبال 

حل آن هستيم.
وی با بيان اينکه بازسازی اعتماد مردم نسبت به دولت يکی 
پيروی  به  داشت:  اظهار  است،  سيزدهم  دولت  برنامه های  از 
ساکنان  اعتماد  برگرداندن  موضوع  دولت،  سياست های  از 
بخش های مختلف جزيره به سازمان منطقه آزاد قشم يکی از 
اولويت هايی است که با همراهی و جلب مشارکت های مردمی 

به دنبال عملی شدن آن هستيم.
سرپرست منطقه آزاد قشم در پايان خاطرنشان کرد: در جزيره 

مشکالت  و  مطالبات  رفع  برای  زيادی  اميدواری های  قشم 
انباشت شده در سال های گذشته ايجاد شده که با وجود دشواری 
و  ميان  کوتاه،  در  اجرا  جهت  خوبی  برنامه ريزی های  مسير، 

بلندمدت صورت گرفته است.

رئیس سازمان حراست کل کشور:
مناطق آزاد پیشران اقتصاد کشور در جنگ اقتصادی

رئيس سازمان حراست کل کشور نيز در اين مراسم گفت: برای 
بهبود وضعيت نقش آفرينی و جايگاه مناطق آزاد کشور در دولت 
اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  دبيرخانه شورايعالی  و  سيزدهم 
برنامه های خوب و ويژه ای تدوين شده که در سه سطح محلی، 

استانی و ملی اجرايی خواهد شد.
سيدحسين حجتی با اشاره به اهميت نقش مناطق آزاد در جنگ 
اقتصادی، افزود: مناطق آزاد در جنگ اقتصادی دشمنان عليه 

کشورمان می توانند نقش موثری برای کمک به اقتصاد کشور 
داشته باشند.

وی ادامه داد: با رويکرد جهادی شناخته شده در دکتر سعيد 
محمد دبير شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و سازمان های 
مناطق آزاد، اين مناطق می توانند به عنوان پيشران اقتصاد کشور 

و در خط مقدم جنگ اقتصادی به ايفای نقش بپردازند.
دارای  اينکه قشم  بيان  با  رئيس سازمان حراست کل کشور 
ظرفيت های اقتصادی در حوزه های مختلف است، تصريح کرد: 
برای استفاده از فرصت های بی بديل و بی نظير قشم نيازمند 
هدفگذاری و برنامه ريزی دقيق و صحيح در عرصه های مختلف 

اقتصادی، گردشگری و فرهنگی هستيم.
در  گرفته  صورت  اعتمادسوزی  به  توجه  با  حجتی؛  گفته  به 
دوره های گذشته، منطقه آزاد قشم بايد با جديت و با سرعت در 

حوزه اعتمادسازی و جبران برخی سوءتدبيرها اقدام کند.
وی تاکيد کرد: سالم سازی و ايمن سازی ساختارها و فرآيندها 
می تواند بستر را برای مقابله با فساد فراهم کرده و زمينه ساز و 

تقويت کننده رشد و توسعه منطقه باشد.
رئيس سازمان حراست کل کشور افزود: امروز خط مقدم مقابله 
با دشمنان کشور، جنگ اقتصادی است و برای پيروزی در اين 
ميدان بايد با در نظر گرفتن راهبردهای اقتصاد مقاومتی، فضای 
مناسب جهت توليد، اشتغال، ايجاد ثروت و رفاه را فراهم کنيم.

دارای  قشم  زيبای  جزيره  کرد:  خاطرنشان  پايان  در  حجتی 
ظرفيت های بی نظير در حوزه های مختلف نفت و انرژی، گردشگری 
و... است و با توجه به موقعيت جغرافيايی استراتژيک در تنگه هرمز 
و دسترسی آسان به آب های بين المللی و بازار کشورهای همسايه 

می تواند نقش مهمی در آينده اقتصاد کشور ايفا کند.
استان هرمزگان  اطالعات  اداره  اين گزارش، مديرکل  براساس 
و مهدی فتحيان نسب مديرکل دفتر مرکزی حراست دبيرخانه 

شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی نيز به بيان نکاتی پرداختند.
مهدی حسنی  زحمات  از  مراسم  اين  پايان  در  است،  گفتنی 
سرپرست اداره کل حراست سازمان منطقه آزاد قشم تقدير شد 
و کوروش قاسمی به عنوان مديرکل جديد حراست اين سازمان 

معرفی گرديد.
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