
سرمقاله

عدم تفویض  اختیار، چالش بی پایان مناطق آزاد
ایجاد تعامل  اقتصاد کشورها و  با محوریت تقویت  آزاد در تمام دنیا  نقش مناطق 
با  اصلی  سرزمین های  داخل  در  شده  تعریف  چارچوب های  از  خارج  تجارت،  و 

کشورهای مختلف ترسیم گردیده است. 
در کشور ما اهداف تعریف شده و قوانین جاری برای مناطق آزاد، بر نقشی تعیین  
منطق  براساس  که  گونه ای  به  می نماید،  داللت  فراملی  و  ملی  اقتصاد  در  کننده 
بتواند  نیز  سخت  شرایط  در  تا  شده اند  پیش بینی  آزاد  و  همه گیر  اقتصاد  جهانی 
با مدیریت  و  نگه داشته  فعال  بین الملل  اقتصاد  را در عرصه های  ارتباطات کشور 
صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت های قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را 
به خط مقدم کمک به اقتصاد درون زا و درون محور و از قطب های توسعه و ترویج 

اقتصاد صادرات محور کشور بدل نمود. 
اما به واقع یکی از اساسی ترین مشکالت و چالش هایی که در مسیر توسعه کالن 
اقتصادی در مناطق آزاد کشور شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات دستگاه های 
دولتی طبق قانون به مدیران عامل سازمان های این مناطق است؛ این در حالی است 
که در بند )الف( ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به صراحت 
بیان شده است: »به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش 
موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست  ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه 
و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد 
مدیران  مختلف،  بخش های  در  ملی  توسعه  الگوی  ارائه  و  جهانی  اقتصاد  با  ملی 
سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب 
می شوند و کلیه وظایف،  اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر 

در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است«.

همچنین در تبصره )یک( این قانون نیز اشاره شده است: »واگذاري وظایف، اختیارات 
و مسئولیت هاي دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ایشان صورت 
می پذیرد« و نیز در تبصره )دوم( این ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار در 
مورد مصوبات شوراهاي اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت اعالم 

شده است که این موضوعات به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.
کشور  توسعه  برنامه هاي  دائمی  احکام  قانونی  بند  این  به  نگاهی  با  صرفا  حال 
می توان به این پرسش رسید که براساس قانون مصوب و روشن مجلس شورای 
اسالمی، چرا سازمان ها و دستگاه های سرزمین اصلی، اختیارات خود را به مدیران 

عامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نکرده اند؟
دوگانگی  در  زیادی  بسیار  مشکالت  بروز  باعث  اختیارات  تفویض  عدم  بی تردید 
فعالین  برای  تولید و رونق صادرات  توسعه  آزاد در مسیر  قانون در مناطق  اعمال 
اقتصادی و سرمایه گذاران شده است و این خود موضوعی برخالف روح اقتصاد آزاد 
در مناطق آزاد است که موجب عدم تسهیل گری در فرآیند اقتصادی و کاری فعالین 
اقتصادی در این مناطق گردیده است که از آن جمله می توان به مشکالت گمرکی، 

ثبت سفارش، مالیاتی و... اشاره نمود.
براساس اسم و عنوان مناطق آزاد، روش و رویه مشخص است ؛ یعنی فضایی که 
باید کسب و کار آزاد درون آن صورت گیرد و دارای کمترین بروکراسی و حداقل 

فیلترها باشد تا یک فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود بپردازد.
ایجاد  آزاد را در کشور  این است که چرا مناطق  اینجا مطرح می شود  سوالی که در 
کرده ایم؟  به جز اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت در ساختار مجوزها و رونق اقتصادی 
را در یک منطقه داشته باشیم و زمانی که سرمایه گذاری وارد یک منطقه می شود، صرفا با 
یک سازمان طرف باشد؟ اما در عمل چیز دیگری را شاهد هستیم! در بخش هایی، فعالین 
اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از سرزمین اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق آزاد 
هستند؛ این موضوعات تا حدود زیادی دیوار امتیازات مناطق آزاد را به نسبت سرزمین 
اصلی کوتاه و کوتاه تر کرده و ادامه این روند معیوب می تواند باعث از بین رفتن مزیت های 

ذاتی مناطق آزاد برای جذب سرمایه گذاران گردد.
چه  دولت  که  این  است  مطرح  که  سوالی  آزاد،  مناطق  اقتصادی  فعالین  نگاه  از 

هدفگذاری برای آینده مناطق آزاد دارد و وزارتخانه ها در اسناد راهبردی خود چه 
برنامه هایی برای این مناطق در نظر گرفته اند؟ اگر قرار است که مناطق آزاد توسط 
قانون و مقررات خود و توسط سازمان های مناطق آزاد اداره شوند، باید سازمان های 
براساس  دهند  اجازه  و  باشند  داشته  را  دخالت  حداقل  اصلی  سرزمین  در  مختلف 

قانون، هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به امور قانونی خود بپردازد. 
قانون مناطق آزاد بسیار خالصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان کرده، اما مشکل 
این  که  استناد می کنند  قوانین خود  به  اجرایی  است که دستگاه های  این  اساسی 
دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق آزاد و اولین سد در مسیر جهش تولید و توسعه 
اقتصادی و همچنین مانعی بزرگ بر سر راه فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران است. 
اگر  نمود؛  تسهیل  آزاد  مناطق  در  را  اقتصادی  امور  واقعی  معنای  به  باید  بی شک 
بخواهیم با نگاه تولیدمحور در مناطق آزاد حرکت کنیم، باید بخشی از تولید را که در 
سرزمین اصلی در حال انجام است، تشویق به حضور در مناطق آزاد نماییم. تمامی 
وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار خود را به سازمان های مناطق آزاد 
انجام دهند و اجازه دهند که در یک دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی کار 

شود؛ چراکه مهم ترین نکته، تفویض اختیار حقیقی است.
باید به سمتی حرکت کرد که دستگاه های اجرایی، برنامه های اجرایی را به مناطق 
آزاد واگذار کنند و اجازه دهند که فعالین اقتصادی در مناطق حضور پیدا کرده و 
فعالیت نمایند. اگر بخشی از تولید داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که 
عمدتا مناطق مرزی هستند، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش داده ایم و هم 
تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده  ایم؛ این اتفاق باعث می گردد نیروی انسانی 

برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا کند. 
امید است که دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی به این مهم 
برسند که اگر نسخه ای جایگزین برای مناطق آزاد دارند، ارائه نمایند؛ در غیر این 
صورت اجازه دهند این مناطق از کشور با قوانین و مقررات خود ادامه مسیر دهند؛ 
چراکه اگر دستاوردهای بزرگ اقتصادی جهان را قبول و باور داریم، حداقل مانند 
سایر کشورها که نمونه های موفقی از عملکرد مناطق آزاد را داشته اند، به معنای 

واقعی، مناطق آزاد را آزاد کنیم.

 ملیحه اسناوندی
 کارشناس مناطق آزاد
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی  مناطــق آزاد، مناطــق آزاد، افزار تحقق استراتژی افزار تحقق استراتژی
توسعه برون نگر بر محور صادراتتوسعه برون نگر بر محور صادرات

بررسی راهکارهای افزایش نقش آفرینی مناطق آزاد در گسترش تولید و صادرات کشور:بررسی راهکارهای افزایش نقش آفرینی مناطق آزاد در گسترش تولید و صادرات کشور:
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منطقه آزاد قشم بیان داشت:منطقه آزاد قشم بیان داشت:
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 فضای آموزشی جزیره فضای آموزشی جزیره
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سازمان منطقه آزاد انزلیسازمان منطقه آزاد انزلی

توسعه دیپلماسی توسعه دیپلماسی 
اقتصادی، زمینه ساز اقتصادی، زمینه ساز 
تحقق اهداف تحقق اهداف 
سازمان منطقه آزاد سازمان منطقه آزاد 
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صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید



در  تسریع  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
رسیدگی به مشکالت فضاهای آموزشی جزیره خبر داد.

محمدرضا نوایی لواسانی ضمن بازدید از روند پیشرفت مراحل 
ساخت مدارس جزیره کیش، با بیان این که رسیدگی به فضای 
آموزشی کیش طی سال های اخیر مغفول مانده است، گفت: پایین 
بودن سرانه آموزشی و کمبود اینگونه فضاها، یکی از دغدغه های 
مردم و فرهنگیان بوده که باید در جهت رفع مشکالت اقدامات 

الزم از سوی سازمان منطقه آزاد کیش انجام شود.
وی تاکید کرد: کیفیت فضای آموزشی کیش با سایر 
حوزه های پیشرفته این جزیره همخوانی ندارد و باید به 
سرعت به آن رسیدگی کنیم تا نقص و عقب ماندگی در 

این بخش حس نشود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به درخواست های 
فراوان مردم درخصوص وضعیت فضای آموزشی کیش 
اظهار کرد: رسیدگی به مشکالت مردم جزیره کیش یکی از 
وظایف مهم سازمان بوده و در حوزه آموزش و پرورش نیز 
تمام تالش و توان خود را در جهت تسریع در رفع و پیگیری 
مشکالت به کار می گیریم تا سرانه و فضای آموزشی کیش 

در منطقه به وضعیت مطلوب برسد.
نوایی لواسانی گفت: متاسفانه برخی افراد به واسطه دارا 
از سرانه کار دو  تا  فعالیت خود  بودن قدرت در حوزه 
سه برابر کشور در کیش برخوردار هستند و برخی دیگر 
مانند حوزه های آموزشی مظلوم واقع شده و با پایین ترین 

سرانه با بعضی استان ها نیز فاصله بسیار زیادی دارند.
وی با تاکید بر این نکته که باید از شعارزدگی پرهیز کنیم، 
اظهار داشت: مسئولیت بازرسی این موضوع را به رئیس 
آموزش و پرورش جزیره محول می کنیم تا با ارائه گزارش 
کار و اعالم مشکالت موجود همچنین ارائه راهکارهای 

مناسب، در رفع آنها به نتیجه قابل قبول دست یابیم.
آزاد کیش تاکید کرد: برای  سرپرست سازمان منطقه 
باید  کشور  در  بلندمدت  فرهنگی  فعالیت های  انجام 
مشکالت پیش روی آموزش و پرورش را مرتفع ساخته 

و رسیدگی به آنها را در اولویت قرار دهیم.
به گفته وی؛ در بازدیدهای میدانی مشخص شده تمام 
فعالیت ها در دو کمیسیون اقتصادی و بخش های حقوقی 
به دلیل ایراد ساختار به بن بست خورده و این نشان از 

ضعف ساختار و قوانین دارد.
نوایی لواسانی همچنین در بازدید از مدرسه 9کالسه تاکید 
کرد: گزارشی از زمان بندی اتمام این طرح تهیه و به 
مشکالت آن رسیدگی و با خیرین جلساتی را برگزار شود 

تا هر چه سریع تر به اتمام برسد.
وی با تاکید بر مدیریت جدی در انجام این گونه طرح ها 
عنوان کرد: بسیاری از مشکالت جزیره کیش نیاز به بودجه 

نداشته و تنها با مدیریت صحیح می توان آنها را مرتفع کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص مدرسه 
18کالسه ای که کلنگ آن به زمین خورده است، گفت: 
فعالیت جدیدی نمی توان انجام داد و باید برای تکمیل و 
بهره برداری از طرح های مغفول مانده در حوزه آموزشی 

کیش اقدامات الزم را انجام داد.
همچنین، سرپرست معاونت عمرانی منطقه آزاد کیش 
در این خصوص گفت: پروژه مدرسه 18کالسه دخترانه 
که طرحی ویژه بوده و نمونه آن در منطقه صدف واقع 
و در  به شمار می رود  استاندارد  از مدارس  شده، یکی 
کشور از این مدارس کمتر به چشم می خورد که دارای 
ویژگی حیاط مرکزی، 18کالسه در حد یک دانشگاه 

علمی- کاربردی ساخته شده است.
حوزه  دست  در  طرح  این  کرد:  عنوان  پورزادی  سعید 
عمرانی قرار گرفت و مدرسه 18کالسه با مبلغ 12میلیارد 
تومان توسط سرمایه گذار با سازمان منطقه آزاد تهاتر شد.

حوزه های  از  یک  هر  که  موضوع  این  بیان  با  وی 
عمرانی و اقتصادی وظایفی را برعهده داشتند، تصریح 
کرد: حوزه اقتصادی مسئولیت نهایی کردن نقشه ها در 
حوزه شهرسازی و ارائه مجوزها را برعهده داشت و در 
مقابل سرمایه گذار این طرح متعهد شد تا با هزینه عنوان 
شده، طرح را ساخته و بنا به اعالم سازمان منطقه آزاد 
کیش این طرح باید تا مهر 1400 تحویل داده می شد و 
با پیگیری های الزم از سوی سازمان این طرح تا آذر 99 

پیشرفت الزم را انجام داده بود.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  معاونت  سرپرست 
از توافقات و کمیسیون ها و مشکالت  ادامه داد: پس 
پیش آمده و به دلیل عدم اخذ مجوز توسط سرمایه گذار، 
طرح متوقف باقی مانده است؛ از این نقطه به بعد با توجه 
به نقشه هایی که در دست داریم همچنین برآوردهایی 
پایان  به  و  داده  ادامه  را  این طرح  انجام می شود،  که 
می رسانیم و این مدرسه باید برای سال 1401 آماده باشد.

پورزادی گفت: با وجود توسعه های فراوان طی سال های اخیر 
در کیش، متاسفانه افزایش فضای آموزشی وجود نداشته است.

وی تصریح کرد: با افزایش 50کالس به فضای آموزشی 
جزیره، سرانه آموزشی از استان کمی باالتر می رود، با 
توجه به این موضوع، 5کالس به مدرسه فکوری واقع در 
پایگاه هوایی کیش اضافه شده و 2میلیارد و 500میلیون 

تومان صرف هزینه ایمن سازی مدارس گردید. 
سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش افزود: 
با وجود یک مدرسه 18کالسه در پایگاه هوایی، 18کالسه 
میدان آرین و 9کالسه خیرین به نام حجت االسالم سیدین 
شهید سالمت و یک مدرسه 5کالسه می توانیم سرانه خود 

را به 50کالس رسانده و یک قدم از استان فراتر باشیم.
پورزادی اظهار کرد: زمین ها شناسایی شده و با سرمایه گذار 
و خیرین وارد تعامالت انجام می شود، همچنین کلنگ یک 
مدرسه هم به زمین زده شد که با وجود انجام تمام فرآیندها 

و انجام ساخت آن از سال گذشته فعالیتی صورت نپذیرفت و 
سازمان بالفاصله طی نامه ای به شرکت عمران، آب و خدمات 
کیش درخواست مناقصه و کمیسیون داد تا برای ایام دهه 

فجر و 12فروردین این مجموعه فعالیت خود را آغاز کند.
وی در خصوص مدرسه 9کالسه گفت: آبان سال گذشته 
زمین این مدرسه توسط سازمان منطقه آزاد کیش به این 
طرح اختصاص داده شد و مدرسه توسط خیرین و با 

تولیت امام جمعه در حال ساخت است.
پورزادی با بیان اینکه حوزه معاونت عمرانی نظارت عالیه 
خود را بر کیفیت این طرح دارد، گفت: از ابتدای آذرماه 
سال گذشته مراحل ساخت این مدرسه آغاز و نقشه های 

آن طراحی و توسط حوزه عمرانی تایید شده است .
سرپرست معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
اظهار داشت: با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و خیرین این 

طرح تا سال 1401 به طور کامل آماده بهره برداری خواهد بود.
همچنین، رئیس آموزش و پرورش کیش نیز در این 
منطقه صورت  در  پایش جمعیتی که  با  بازدید گفت: 
گرفت بیش از 42درصد دانش آموزان در مقطع ابتدایی 

و 11درصد در مقطع متوسطه اول تحصیل می کردند.
پرویز حیدری راد ادامه داد: بیشترین نیاز ما در این منطقه 
از جزیره ، افزایش فضای آموزشی در مقطع ابتدایی است 
که نیاز به جابه جایی نداشته و فضاهای ساخته شده با 

استانداردهای مناسب مطابق باشد.
وی گفت: تراکم کالس های مدارس 47نفر است و با توجه 
به اینکه استاندارد سرانه آموزشی8.39، ایران5.2 و استان 
هرمزگان5.7 است بر اساس گزارش نوسازی استان، جزیره 
کیش در حوزه ابتدایی باید دارای سرانه آموزشی 4 باشد در 

صورتی که این عدد1.86 را نشان می دهد.
40سال  طی  گفت:  کیش  پرورش  و  آموزش  رئیس 
پرورش  و  آموزش  حوزه  به  مدارس  نوسازی  گذشته 
کیش ورود نکرده است و با کمبود 212نیروی انسانی 

در آموزش و پرورش کیش مواجه هستیم.
سیستم  به  مدرسه ای  سال 92  از  حیدری راد  گفته  به 

آموزشی کیش اضافه نشده است.
وی گفت: باید در زمان دولت سیزدهم ساختار آموزش و 
پرورش کیش تغییر کند تا از تضعیف نجات پیدا کند و 

بتوانیم خدمات الزم را ارائه دهیم.
رئیس آموزش و پرورش کیش تصریح کرد: تا زمانی که ساختار 
ما بخشی باشد و زیر نظر بندر لنگه فعالیت کنیم، به عنوان یک 
بخش محسوب می شویم و ساختاری به تیزهوشان تعلق 
نمی گیرد؛ چراکه سه برابر ظرفیت باید ورودی یا ثبت نام در 
این خصوص داشته باشیم، ولی اگر به صورت ویژه به کیش 
نگاه شود، هر فعالیتی می توان انجام داد و باید جزیره کیش به 

عنوان پایلوت در حوزه آموزش و پرورش معرفی گردد.

کیش2

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که 
فاصله  خیلی  سلیمانی  حاج قاسم  راه  از  امروز  مدیران 
دارند و باید از خود شروع کنیم، گفت: امروز که به لطف 
شهدای دفاع مقدس و حرم در امنیت هستیم، برای رفع 

گرفتاری مردم نیاز به شهدای اقتصادی داریم.
سالگرد  دومین  مراسم  در  نوایی لواسانی  محمدرضا 
اشاره  با  سلیمانی  قاسم  حاج  دل ها  سردار  شهادت 
این  اظهار داشت:  از یک جانباز عزیز،  به خاطره ای 
عزیز که بعد چندین ساعت پاروزنی  به محل عملیات 
موردنظر خود رسیده و پای سخنرانی فرمانده  خود که 
کارگری ساده و بنا بوده و روی بلندترین بلم ایستاده 
عبارت  اولین  با  است که  تعریف کرده  نشسته،  بود، 
و  افتادند  گریه  به  گردان  همه   خدا،  ذکر  و  فرمانده 
این امر نشان از عمق وجود آنان و ساعاتی بود که 

انتظارشان را می کشید.
وی با نقل این صحبت از فرمانده  مذکور من همین قدر 
می دانم که خدا تمام کائنات و عالم و آفرینش، تمام 
آفرینش، کرات ، آسمان و زمین و هرآنچه را در عالم 
هست، برای خلق موجودی به نام انسان به کار گرفته و 
خلق این اشرف مخلوقات که شامل ده ها هزار شهید و 
امام و پیامبر بوده نیز، برای آفرینش دینی به نام اسالم 
بود، ادامه داد: این فرمانده که همان شب نیز به مقام 
رفیع شهادت رسید؛ امروز اسالم مانده است و جمهوری 
اسالمی، جمهوری اسالمی مانده است و این جنگ، این 
جنگ مانده این عملیات و این عملیات مانده و من و شما 
و امشب با شکستن این خط در عملیات، نقش آفرین در 

انجام این مکتب هستید.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر اینکه 
تمام  با  خود،  گام های  تمام  در  جانباز،  رزمنده   این 
خستگی شان، عظمت خدا و انبیا و اولیا را پشت سر 
برای  هدیه ای  را  جمله  این  می کرده اند،  حس  خود 

همه  آنان که اهل فکر هستند، دانست.
نوایی لواسانی با تاکید بر کمال امنیت موجود و دفع خطر 
داعش، مخاطب صحبت هایش را مسئولین عنوان کرد 
و گفت: حاج قاسم جمله ای معروف دارند که می گوید 
»جامعه ای صالح می شود که حاکمان صالح داشته باشد« 
و برای اصالح، ما مسئوالن باید از خودمان شروع کنیم.
وی با تاکید بر مقاومت مردم، آنها را جلوتر از مدیران 
دانست و افزود: با نگاهی به زندگی مدیران درمی یابیم 
که متاسفانه فاصله  جدی و زیادی از حاج  قاسم و راه 
او گرفته اند و در حالی دم از وی می زنند که بیت المال 
را برای منافع شخصی خود مصرف کرده و دردی هم 
بزرگ  برای خود خانه   برخی  و  نمی کنند  دوا  از مردم 
هزینه های  و  گرفته  اختیار  در  بیت المال  از  مجلل  و 
20میلیونی در ماه برای اجاره ماشین پرداخت می کند در 

عین حالی که کار مردم را هم راه نمی اندازد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، اصالح عیوب را 
مستلزم هزینه دانست و با تاکید بر تکلیف رونق بیشتر 
و حمایت از کارآفرینان و فعالین اقتصادی و مبارزه با 
بی عدالتی و فساد ادامه داد: نمی توان فقط شعار حاج 

 قاسم را داد و هرگونه که دل بخواه هست، عمل کرد.
نوایی لواسانی افزود: زمانی دفاع مقدس بود و زمانی 
و  اقتصادی  شهید  به  نیاز  نیز  اکنون  حرم،  از  دفاع 
از  مردم،  گرفتاری  رفع  برای  که  داریم  کسانی 

واقعا  اگر  و  بگذرند  خواسته هایشان  و  زندگی  خود، 
مین  روی  که  جوانانی  همچون  نمی دهیم،  شعار 
می خوابیدند، خود را آماده کنیم که مردم از روی ما 

بگذرند و برای انقالب و اسالم فدا شویم.
وی با تاکید بر هزینه بر بودن بسیاری امور و پای کار 
بودن مردم، ضمن بیان این مطلب که از بدو ورود، تمام 
تشریفات مدیرعامل سازمان را تعطیل کرده است، از 
بسیاری از تشریفات موجود، ابراز تعجب و تاسف کرد 
در  را  سازمان  پذیرایی  هزینه های  محاسبه ای،  در  و 
کیش  برای  هم  منافعی  هیچ  که  افرادی  برای  سالی 
و  آموزش   به  بودجه  کمکی  از  بیشتر  ندارند، چندبرابر 
پرورش عنوان کرد و گفت: شخص مدیرعامل، نوکر 
است و آنچه اهمیت دارد حفظ تشریفات و رتبه  جزیره 
کیش می باشد و نه شخص مدیرعامل و برای کسی 
باشد،  بیشتر  که داعیه دار دین است، هرچه مسئولیت 

نوکری اش بیشتر می شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، بعضی مسئولین 
امنیت  و  اسالمی  نعمت جمهوری  درک  از  عاجز  را 
دریافته اند  مدافعان حرم  اینکه  بر  تاکید  با  و  دانست 
که چه جایی باید خود را عرضه کنند، دوباره بر فاصله 

گرفتن از شهدا تصریح کرد.
نوایی لواسانی، راز عظیم خلقت را از قول شهید ابوترابی 
اینگونه بیان کرد: گنجینه  بزرگ آفرینش و آنچه عرفا و 
اهل ذوق به دنبال آن می گردند، چیزی به جز خدمت به 
خلق نیست و آن قدر که خاک بشویم که دیگران برای 

رسیدن به خواسته های مشروع شان پا روی ما بگذارند.
وی ضمن سپاس از مسئولین فرهنگی و برگزارکنندگان 

این برنامه، رویداد برگزار شده را متفاوت خواند و با بیان 
این مطلب که مردم، مراسم زده شده و از سخنرانی های 
خسته کننده و عدم برنامه های جذاب آزرده شده اند، گفت: 
جلسات مشتمل بر سخنرانی های متعدد، مردم را از این 
مراسم گریزان می کند و اگر قرار است در جبهه حاج  
قاسم کار کنیم باید برای جلسات مان فکر فرهنگی کرده 
و جذابیت ایجاد کنیم، به  نحوی که حتی برای جلسه ای 
که به نام شهدا برگزار می شود، اگر بر فرض، بلیط  هم 
گذاشتند، مردم با رغبت، خریداری و شرکت کنند نه 

اینکه با این همه هزینه هم تمایلی نباشد.
نوایی لواسانی اظهار کرد: جزیره کیش مملو از هنرمندان و 
انسان های مخلص، عارف، مومن، دلسوز و پای کار انقالب و 
نظام است که متاسفانه به درستی از آنها استفاده نشده و من 

نیز تا پیش از حضور در کیش به آن پی نبرده بودم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان 
کرد: دولتی سر کار آمده است که تمام همت خود را 
برای مردم به کار داشته و اطمینان داریم در این دوره 

گشایش های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، در بازدید از اولین 
از  بسیاری  عامل  را  اشتغال  کیش،  کاریابی  موسسه 
چالش های اجتماعی برشمرد و بر لزوم همراهی رسانه ها 

و ایجاد موسسات کاریابی تاکید کرد.
محمدرضا نوایی لواسانی، بخشی از مشکالت اشتغال 
کارآفرین  واسط  حلقه  فقدان  موضوع  را  کیش  در 
از  قابل توجهی  بخش  گفت:  و  کرد  عنوان  کارجو  و 
باید  و  است  مدیریتی  جزیره  اشتغال  مشکالت  حل 
درخصوص هم پوشانی این دو گروه و اتصال  آنها به 

یکدیگر اقدامات الزم را انجام دهیم.
وی، اشتغال را موضوعی مادر دانست و اظهار داشت: 
مشکالت روحی، معیشتی، اجتماعی، جسمی و درمان 
ازجمله مواردی است که با اشتغال مناسب مرتفع می شود 

و فقدان آن، چالش های بسیاری را ایجاد می کند.
با تاکید بر باال  سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
بودن حجم تقاضای جویندگان هم کار و هم نیروی  
کار، اذعان نمود: برای این که این مهم محقق شود، 
اداره اشتغال کار باید در حوزه مدیریت خود بسته های 

پیشنهادی فوری ارائه دهد.
بسیار  حوزه،  این  در  را  رسانه ها  نقش  نوایی لواسانی 
تاثیرگذار دانست و افزود: در حوزه  کاریابی همراهی ویژه  
رسانه ها الزم است و باید موسسات کاریابی برای متصل 
کردن نیروهای جویای کار و کارفرمایان جویای نیروی 

 کار به یکدیگر ایجاد شوند و رسانه ها در جهت آشنایی 
هرچه بیشتر مردم با موسسات کاریابی کمک ویژه کنند 

تا به  تبع آن مشکالت جزیره نیز حل شوند.
ارائه ی  به  بخشیدن  و سرعت  اهمیت  لزوم  بر  وی، 
مردم  شناخت  حوزه  در  عملیاتی  پیشنهادی  بسته 
توسط موسسه کاریابی تاکید داشت و گفت: با کمک 
روابط  عمومی نسبت به تشکیل جلسه ای اقدام شود 
تا این شناخت هم برای کسانی که جویای کار هستند 
و هم برای تامین نیروی کار، کارفرمایان فراهم شود.
این  بیان  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
داشته  مدیریتی  تفکر  حوزه  این  در  باید  که  مطلب 
از  بیش  جزیره  در  کاریابی  با  داشت:  اظهار  باشیم، 
40درصد مشکالت اشتغال کیش حل خواهد شد و 

این امر فقط با ارتباط این قشر عملیاتی می شود.

نوایی لواسانی، پیدا کردن شغل مناسب برای ساکنین 
بیکار کیش را ارجح بر پیدا کردن نیروهای کارگری 
خارج از کیش دانست و با ابراز امیدواری از مشاهده  
استقبال مردم در بازدید بعدی از دفتر این مرکز افزود: 
سازمان منطقه آزاد کیش از موسسه کاریابی حمایت 
موسسه  شناساندن  جهت  ویژه  کمیته ای  و  می کند 
مشکالت  فوری  رفع  جهت  در  مردم  به  کاریابی 

بیکاری تشکیل خواهد شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان بر به روز بودن 
بانک اطالعاتی با محتوای تعداد دقیق و مهارت های افراد 
از فرصتی یک ماهه،  بعد  کار، خاطرنشان کرد:  جویای 
در بازدیدی دوباره، نتایج کمیته های پیشنهادی، تالش 
موسسه  کاریابی و رسانه ها را در کشف و حل حلقه  مفقوده 

بین کارفرمایان و کارجویان رصد خواهد شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

توسعه سرانه فضای آموزشی جزیره در 
دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت:

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

دیروز شهدای دفاع  مقدس نیاز داشتیم، امروز شهدای اقتصادی

ایجاد موسسات کاریابی با بانک اطالعاتی کامل و به روز در کیش
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سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش، مدیریت پسماند شهری و ساختمانی را نخستین گام 

برای ایجاد زیرساخت های شهر اکولوژی عنوان کرد.
با  سعید پورزادی در دومین جلسه شورای محیط زیست 
محوریت مدیریت پسماند ساختمانی این موضوع را دغدغه 
عالقه مندان محیط زیست و ساکنان جزیره برشمرد و گفت: 
در تمامی طرح های اجرایی و عملیاتی جزیره، مسائل زیست 
بنابراین  می شود،  محسوب  سازمان  قرمز  خط  محیطی 
گرفته؛  قرار  دستورکار  در  فوریت  قید  با  پسماند  مدیریت 
چراکه رعایت مالحظات این حوزه در توسعه و ادامه حیات 

شهر بسیار حائز اهمیت است.
در  جمعیت  رشد  و  شهری  توسعه  داشت:  اظهار  وی 
گردشگری  توسعه  آن  دنبال  به  و  است  وقوع  حال 
موجب می شود تا معضالت و تخریب ها در حوزه محیط 
زیست رخ دهد که ما باید به سرعت وارد عمل شویم و 

هزینه های آن را بپردازیم.
منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
آزاد کیش تاکید کرد: اجرای طرح های زیست محیطی 
و حفظ آن هزینه هایی در بردارد که یک سرمایه گذاری 
برای  ما  و  می شود  محسوب  آیندگان  برای  بزرگ 
دستیابی به شهر اکولوژی و مدرن زیست محیطی باید 
تمام تالش خود را درمدیریت جامع پسماند های شهری 
به کارگیری و هزینه کنیم که این امر خود مستلزم تفکر، 

پیگیری جدی و حساسیت است.
پورزادی اظهار کرد: فعاالن حوزه ساخت و ساز نیز باید 
بر رعایت الزامات اهتمام ورزند تا پیگیری و هزینه کرد 
به  متعلق  زیست  محیط  نباشد؛  سازمان  دوش  بر  تنها 
به  نسبت  باید  صنوف  و  اقشار  تمامی  و  است  ما  همه 
این موضوع مسئولیت خود را ایفا و فعاالنه در فراخوان 

محیط زیست مشارکت کنند.
زیستی  تنوع  بودن  دارا  با  این جزیره  وی تصریح کرد: 
بسیار باال در گونه های جانوری خاص، فرهنگ غنی و 
شرایط اقلیمی می تواند در حوزه محیط  زیست به عنوان 
نخستین شهر اکولوژی در کشور معرفی و مطرح شود و 
قوانین و برنامه های اجرای شده زیست محیطی آن به 

کشور تعمیم یابد.
سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
بودن و موقعیت خاص  به گردشگرپذیر  اشاره  با  کیش 
عاری  گردشگری  فضاهای  و  شهری  مدیریت  کیش، 
گفت:  و  برشمرد  ضروری  امری  را  آلودگی  هرگونه  از 
دستورکار  در  متفاوت  رویکردی  با  برنامه ریزی جدی تر 
عمل  به گونه ای  زیست  محیط  حوزه  در  تا  گرفته  قرار 
کیفیت  بهترین  از  گردشگران  و  ساکنان  که  کنیم 

فضاهای طبیعی و محیطی بهره مند شوند.
رو به  جزیره  سطح  ساختمان های  عمر  افزود:  پورزادی 
کاهش و به دنبال آن تولید نخاله های ساختمانی روبه 
و  نگران کننده  بسیار  موضوعی  این  و  است  افزایش 
محسوب  آینده  در  کیش  زیست  محیط  برای  تهدیدی 

می شود.
به گفته وی، ساماندهی نخاله های ساختمانی، پسماندها 
و پساب ها پس از بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش از سایت بازیافت به جد مورد تاکید قرار گرفته که 
برگزاری جلسات مستمر  در  نظم  ایجاد  بر  آن  عالوه بر 

شورای محیط زیست جزیره نیز اشاره شده است.
منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاونت  سرپرست 
آزاد کیش با اشاره به اینکه مدیریت جامع بر نخاله های 
ساختمانی به عنوان تکلیف ویژه به شرکت عمران، آب 
و خدمات ابالغ شده است، بیان داشت: این شرکت در 
توان  تمام  با  باید  سال  پایان  تا  مانده  باقی  ماهه  سه 
نسبت استاندارد سازی، اقدامات حفاظتی، ایمنی، زیست 
محیطی و بازچرخانی این نخاله ها در بحث های صنعتی 
گزارشات  دوره ای  به صورت  و  کند  اقدام  یا ساختمانی 

خود را به اداره محیط زیست ارائه دهد.
نیز  امر  این  حقوقی  موضوعات  اینکه  بیان  با  پورزادی 
تا  مقرر شده  کرد:  عنوان  است،  بررسی شده  و  تشریح 
همکاری  با  نیز  کیش  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت 
تعیین  به  نسبت  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
از 15روز  تکلیف موضوعات حقوقی سایت ظرف کمتر 
طی جلسات متعدد بپردازند و نتیجه در جلسه بعدی شورا 

منعکس شود.
بر  عالی  ناظر  به عنوان  اداره محیط زیست  افزود:  وی 
مدیریت پسماند انتخاب شده تا با استفاده از کارشناسان 

متخصص بر حسن اجرای تعهدات نظارت کند.
پورزادی ضمن ابراز خرسندی از دغدغه مردم درخصوص 
مسائل محیط زیست، از شهروندان و عالقه مندان به این 
به  را  این خصوص  تا مشاهدات خود در  حوزه خواست 
منعکس  زیست  محیط  اداره  یا  عمرانی  معاونت  حوزه 
حوزه  فعاالن  اجتماعی،  آحاد  همه  مشارکت  با  تا  کنند 
دولتی  و  مردم نهاد  سازمان های  بازرگانان،  گردشگری، 
و  ارتقا  حوزه  این  در  جزیره  بخش خصوصی  همچنین 

مولفه های آن توسعه یابد.
سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش در پایان با اشاره به حد و حدود ظرفیت تاب آوری 
و  تاب آوری  ظرفیت  الزامات  رعایت  کرد:  اظهار  جزیره 
معاونت  حوزه  در  کیش  شهری  پایداری  موضوعات 
از اهمیت زیادی برخوردار است و ما به دنبال  عمرانی 
دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب هستیم تا کارآمدی در 
تمامی فضاهای شهری و بافت سطح جغرافیایی کیش 

ملموس باشد.

جزیره کیش در مسیر 
تبدیل شدن به نخستین 

شهر اکولوژی کشور

سرپرست معاونت عمرانی و زیربنایی 
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:



انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  معاونین  شورای  جلسه 
به ریاست مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
برگزار  این سازمان  با حضور معاونین و مدیران  و 

گردید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه 
سرپرست  عنوان  به  نورسته  مهدی  معارفه  ضمن 
انزلی  آزاد  معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه 
است  گرانبها  امانتی  سازمانی  مناصب  کرد:  بیان 
اعطا می شود  شایستگی شان  بر اساس  افراد  به  که 
و همگان وظیفه داریم به درستی از این جایگاه و 

اعتماد مردم حراست و پاسداری کنیم.
ارتقای  لزوم  به  ادامه  در  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
تحقق  جهت  اداری  عملکرد  کیفی  شاخص 
بین المللی  و  ملی  سطح  در  سازمان  برنامه های 
برابر  در  پرسنل  همه  داشت:  اظهار  و  کرده  اشاره 

حقوق دریافتی خود نسبت به سازمان منطقه آزاد 
مهم،  این  کنار  در  و  داشته  کاری  تعهدات  انزلی 
به  متعهد  کشورمان  و  مردم  قبال  در  افراد  همه 
خود  کاری  و  حرفه ای  مسئولیت های  اجرای 
انضباط  بهبود وضعیت  با  که  موضوعی  می باشیم؛ 
نیروی  فنی- حرفه ای  دانش  کیفی  ارتقای  اداری، 
قوانین  در چارچوب  پرسنل  و حفظ حقوق  انسانی 
به  سازمان  زحمات همکاران  تا  است  تحقق  قابل 
عنوان موتور محرکه این مجموعه بزرگ اقتصادی 
به درستی مورد بررسی و تقدیر قرار گرفته و ساز 
و کار سالم سازی بیش از پیش در فضای اداری به 

اجرا درآید.
و  معاونین  نشست،  این  ادامه  در  است،  گفتنی 
ارائه گزارش  انزلی به  مدیران سازمان منطقه آزاد 
و طرح پیشنهاد در حوزه های تخصصی مسئولیت 

خود پرداختند.

مدیره  هیات  رئیس  نشست های  سلسله  از 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
نشست  منطقه،  اقتصادی  فعالین  مجموعه 
به  بازرگانان  و  بازاریان  جامعه  با  تخصصی 

حوزه  کاالی  محوریت  با  موانع  رفع  منظور 
مسافری برگزار شد.

علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این 

نشست، جامعه بازاریان و فعالین اقتصادی را 
مالکین اصلی مناطق آزاد دانست و بیان کرد : 
همه جانبه  توسعه  در  خصوصی  بخش  نقش 
منطقه آزاد انزلی مشهود است و سازمان نیز با 
توسعه زیر ساخت ها، بستر ورود گردشگران و 
با تشکیل کارگروه های تخصصی در راستای 
رفع موانع و پشتیبانی و ارائه خدمات بیش از 
انجام  را  اقداماتی  بازرگانان  و  تجار  به  پیش 
تسهیل گری  منظور  به  مسیر  این  در  و  داده 

در ارائه خدمات، از همه پیشنهادات استقبال 
می شود.

ضمن  نشست  این  در  است،  گفتنی 
کاهش  سفارش ،  ثبت  روند  بررسی 
کسب  فضای  تقویت  و  اداری  بروکراسی 
به روزرسانی  تجاری،  مجتمع های  کار  و 
مواد  پوشاک ،  حوزه  در  خدمات  ارائه 
نیز  خانگی  لوازم  و  بهداشتی  غذایی، 

شد. تدوین 

در مراسمی با حضور رئیس سازمان حراست کل کشور، 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی، مدیران کل اطالعات و حراست استان گیالن 
و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جواد 
نوروزی به عنوان مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان 

منطقه آزاد انزلی معرفی گردید.

کریم  زحمات  از  مراسم  این  در  است،  ذکر  به  الزم 
حراست  مدیریت  تصدی  مدت  طول  در  نظری 
به  تجلیل  لوح،  اهدای  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 

عمل آمد.
فعالیت  سابقه  ۱۲سال  نوروزی  جواد  است،  گفتنی 

حراستی در کارنامه خود دارد.

علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
و  توانمندی ها  نمایشگاه  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
غرفه  در  و  کرده  بازدید  دانشگاهی  جهاد  دستاوردهای 

جهاد دانشگاهی استان گیالن حضور پیدا کرد.
دکتر  با  دیدار  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دکتر  و  کشور  دانشگاهی  جهاد  رئیس  طیبی  حمیدرضا 

دانشگاهی  جهاد  سازمان  رئیس  فالح  جمالزاد  فریبرز 
از  با ساز و کارهای بهره برداری  ارتباط  استان گیالن در 
توانمندی ها و ظرفیت های متنوع دوطرف به ویژه در زمینه 
دانشگاه  جهاد  مجموعه  دانش بنیان  تولیدات  صادرات 
به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  با  گیالن  استان 

بحث و تبادل نظر پرداختند.

توسعه  پیشنهاد  از  استقبال  با  طرفین  نشست،  این  در 
مقوالت  به  توجه  خواستار  مابین،  فی  همکاری های 
تجاری سازی و کمک به بازاریابی محصوالت تولید جهاد 
دانشگاهی گیالن و کشور از طریق منطقه آزاد انزلی در 

بازارهای اوراسیا و حوزه دریای خزر شدند.
گفتنی است، نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد 

صورت  پیشرفت های  عرضه  هدف  با  دانشگاهی ۱۴۰۰ 
فرهنگ،  فناوری،  و  پژوهش  حوزه   در  نهاد  این  گرفته 
آموزش و کارآفرینی و تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان 
با شعار باور توان ملی، مدیریت جهادی، نوآوری؛ از پنجم 
تا نهم دی ماه در بوستان گفتگو تهران و با حضور مراکز 

جهاد دانشگاهی کشور برگزار گردید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جلسه شورای معاونین سازمان اظهار داشت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بررسی شد:

در جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

با هدف بهره برداری از توانمندی ها و ظرفیت های جهاد دانشگاه استان گیالن انجام پذیرفت:

ارتقای شاخص کیفی عملکرد اداری جهت تحقق 
برنامه های سـازمان منطقه آزاد انــزلی

استمرار رفع موانع فعالین جامعه بازاریان و بازرگانان در منطقه آزاد انزلی

معرفی مدیرکل دفتر مرکزی حراست 
سازمان منطقه آزاد انزلی

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی
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تولیدات  گسترش  و  اقتصادی  توسعه  در  آزاد  مناطق  نقش 
وجود  است.  بوده  اثرگذار  و  بی بدیل  کشور  در  صادرات محور 
زیرساخت های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین و 
مقررات تسهیل گر )به شرط اجرای دقیق قانون( در مسیر حمایت 
از تولید با نگاه صادرات از مناطق آزاد، بستری آماده جهت ایجاد 

تحوالت بنیادین در کالن اقتصاد کشور می باشد.
بی تردید مناطق آزاد در ایران با تجربه سه دهه ای در مسیر بسط و 
رونق اقتصادی برپایه تولید و صادرات، می توانند بهترین محل برای 
فعالیت های اقتصادی باشند که با یک برنامه ریزی و همگرایی مناسب 

و هدفمند می توان به این مهم بیش از پیش دست یافت.
از  بستری خارج  ایجاد  دنیا،  آزاد در سراسر  مناطق  عنصر وجودی 
چهارچوب های قوانین معمول هر کشور در جهت توسعه اقتصادی 
با نقاط پیرامونی خود است؛ از این رو مسلما مناطق آزاد ایران نیز که 
از اوایل دهه 70 شکل گرفته اند و با توجه به ظرفیت هایی که در این 
بازه زمانی خصوصا در حوزه های زیرساختی مهیا نموده اند، می توانند 
ابزاری موثر در جهت رسیدن به جهش تولید و نیز شکوفایی صادرات 

محصوالت تولیدی در محدوده مناطق و نیز کل کشور باشند.
عمده مشکالتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست به 
گریبانند، به موضوعاتی ازجمله مباحث مالیاتی، گمرکی، تامین مواد 
اولیه و تخصیص ارز و سرمایه در گردش برمی گردد، که تصمیم سازان 
وجود  به  توجه  با  و  بلندمدت  نگاهی  با  می توانند  تصمیم گیران  و 
تحریم های ظالمانه بر علیه ایران اسالمی، این دست تهدیدات را 
با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در مناطق آزاد، به فرصتی برای 
توسعه و گسترش تولید بدل نمایند. در این راستا می توان با تمرکز بر 
بسترهای موجود در این مناطق، همچون وجود شهرک های صنعتی، 
راه های دسترسی، زیرساخت های ارتباطی و اینترنتی، فرودگاه ها، بنادر 
و حمل و نقل جاده ای، دریایی و هوایی و... شرایطی را ایجاد کرد تا 
شاهد حضور بیشتر سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی 

برای جلوه تولید و صادرات در سپهر اقتصادی کشور باشیم.

ظهور مناطق آزاد پانزده گانه در ایران
محدوده  از  خارج  که  است  قلمرو کشور  از  ناحیه ای  آزاد  منطقه 
و  ورود  دارد.  قرار  گمرکی  تاسیسات  اداری  و  قانونی  فیزیکی، 
در  کار متخصص  نیروی  و جابه جایی  آن  و سود  خروج سرمایه 
منطقه، به سهولت صورت می گیرد و کاالها و مواد خارجی که 
منع قانونی نداشته باشند، می توان بدون هرگونه موانع گمرکی و 
ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کاخانه های مستقر در 

آن تغییر شکل داده و به کاالهای دیگر تبدیل نمود. 
و  بندری  شده  حراست  محدوده  آزاد  منطقه  دیگر  عبارت  به 
عمومی  جاری  مقررات  از  برخی  شمول  از  که  است  غیربندری 
کشور متبوع، خارج است و با استفاده از مزایایی مانند معافیت های 
مالیاتی و گمرکی، معافیت از مقررات ویژه صادرات و واردات با 
توسعه  به  مدرن،  فناوری  جذب  و  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 

سرزمین اصلی کمک می کند.
عنوان  به  آزاد  مناطق  از  )یونیدو(  متحد  ملل  تعریف سازمان  در 
»عامل محرکه« در جهت تشویق صادرات صنعتی نامبرده شده 
است. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد، که به منطقه آزاد 
پردازش صادرات معروف است، به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج 
از مرز گمرکی، که تولیدات آن جهت گیری صادراتی دارند، گفته 
می شود. فلسفه این اصطالح را می توان در تغییر استراتژی واردات 

به استراتژی توسعه صادرات دانست.
از  قانونی تحت عنوان »قانون معافیت  اسفندماه سال۱۳۴۹،  در 
حقوق و عوارض گمرکی کاالهایی که به منظور استفاده، مصرف 
و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند«، به تصویب 
از  یک  هر  در  شد  داده  اجازه  دولت  به  آن  موجب  به  که  رسید 
به  که  را  کاالهایی  کلیه  بداند،  مقتضی  که  فارس  خلیج  جزایر 
منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور 
می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق 

انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید. 
همچنین، در سال۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقالب، کلیه امتیازات 
مزبور در مورد کاالهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب 

جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد.
در بهمن ماه سال۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، به 
موجب تبصره۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه 
از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تاسیس نماید.

در  و  قشم  جزیره  وزیران،  هیات  سال۱۳۶۹  ۱7بهمن ماه  تاریخ  در 
۱۸اردیبهشت ماه سال۱۳70 محدوده ای از خلیج چابهار )اراضی شرق 
اسکله شهید کالنتری( را به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اعالم کرد.

در  تسریع  به  منظور  نیز  تجاری-صنعتی  ارس  آزاد  منطقه  ایجاد 
اقتصادی،  توسعه  و  رشد  آبادانی،  و  عمران  زیربنایی،  امور  انجام 
سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، 
تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، 
تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات، در دوم 
شهریورماه سال۱۳۸2 به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در 
اواخر شهریورماه سال۱۳۸۳ آغاز به کار نمود. این منطقه در چهارراه 
ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به  عنوان 
پل ارتباطی آسیا به اروپا می تواند با جذب واحدهای صنعتی- تولیدی 

فعال، در انتقال فناوری و خدمات نقش مهمی ایفا نماید.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند در چهارم مردادماه سال۱۳۸۳ 
شهرستان  منطقه  این  کرد.  آغاز  رسمی  طور  به  را  خود  فعالیت 
آبادان و خرمشهر و جزیره مینو را در خود جای داده و از موقعیتی 

ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار است.
همچون  اهدافی  انزلی  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  همچنین، 
ارائه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد،  آبادانی و  عمران و 
جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، 
و  ورود  کاال،  صادرات  و  تولید  تشویق  کاال،  و  کار  بازار  تنظیم 
حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، جذب فناوری های 
تولید داخلی همسو  به عوامل  انتقال علم و دانش فنی  و  جدید 
با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، 
اقتصادی و فناوری با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی 

طرح ها و تعمیم آن به سراسر کشور را دنبال می کند. 
اهداف  راستای  در  نیز  ماکو  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  ایجاد 
قرار  تصویب  مورد  سال ۱۳۸۹  2۴مردادماه  در  کشور،  اقتصادی 

کلیه  تجاری - صنعتی  آزاد  منطقه  ایجاد  الیحه  براساس  گرفت. 
فعالیت های موضوع قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی 
جمهوری اسالمی ایران مصوب سال۱۳72 و اصالحات بعدی آن 

در منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو مجاز است. 
همچنین طی سال های اخیر نیز شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( با 
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تبدیل به منطقه آزاد شده است؛ و 
در نهایت در تاریخ ۱۵اردیبهشت ماه۱۴00 مجمع تشخیص مصلحت 
استان های  در  جدید  تجاری- صنعتی  آزاد  7منطقه  ایجاد  با  نظام 
گلستان »اینچه برون«، ایالم »مهران«، اردبیل »اردبیل«، سیستان 
و بلوچستان »سیستان«، کردستان »بانه- مریوان«، بوشهر »بوشهر«، 

کرمانشاه »قصرشیرین« موافقت کرد .
الزم به ذکر است، اهداف ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای 
درحال توسعه عبارت است از: فراهم کردن شرایط مناسب به منظور 
افزایش تولید و صدور کاالهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های 
خارجی، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات 
مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای صنعتی با داخل کشور، رشد رفاه 
اقتصادی و مادی مردم مناطق، منافع ملی، آشنایی با تجارت بین الملل، 
جلوگیری از شوک های ناشی از مراحل انتقال اقتصاد در عصر جهانی 
شدن، تربیت نیروی انسانی متخصص و کسب و ارتقای مهارت های 
مدیریتی که در پی انتقال تکنولوژی به دست می آیند، ترغیب سرمایه 
و شتاب بخشیدن به توسعه منطقه، برپایی نمایشگاه ها، تنظیم بازار 
کار، ارائه خدمات عمومی، انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد 
و توسعه اقتصادی، تبادل تکنولوژی و اطالعات، استفاده تولیدکنندگان 
داخلی از پول موجود در بازارهای جهانی، حضور در بین قدرت های 
رقیب در عرصه بین المللی، افزایش و توسعه صادرات با حمایت از رشد 
و توسعه صنایع صادراتی، افزایش واردات ارزی، کمک به حل مسئله 
بیکاری با ایجاد فرصت های جدید شغلی و ارتقاء سطح استانداردهای 
مدرن  تکنولوژی های  و  پیشرفته  تولیدات  کردن  وارد  با  اقتصادی 

مدیریتی از خارج به داخل کشور.
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  )یک(  ماده  در  همچنین، 
تشکیل  از  هدف  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  تجاری -صنعتی 
مناطق آزاد تجاری -صنعتی اینگونه بیان شده است: »تسریع در 
اقتصادی،  توسعه  و  آبادانی، رشد  و  زیربنایی، عمران  امور  انجام 
انجام سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، 
ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در 

بازارهای جهانی و منطقه ای و تولید و صادرات کاال«.

اهمیت و جایگاه مناطق آزاد در تجارت داخلی
مناطق آزاد براساس این اعتقاد شکل گرفته اند که تجارت، موتور 
آزاد  مناطق  واقع  در  است.  کشور  یک  اقتصادی  توسعه  و  رشد 
اقتصاد کشور جهت  برای اصالح ساختار  نمونه  الگوی  مثابه  به 
انطباق با تحوالت پدید آمده در اقتصاد جهانی محسوب می شوند، 
که با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق حذف موانع 
اداری و برقراری مقررات آسان و در عین حال، تقویت کنترل ها و 
نظارت های کالن اصالح می شود، مناطق آزاد می توانند به عنوان 
ابزاری برای طراحی، آزمون و تکامل برنامه ای اصالح ساختاری 
و بهره برداری از نتایج آن به منظور تسری اصالحات به سرزمین 
اصلی مورد توجه قرار گیرند. این مناطق در واقع کانون تغذیه و 
توسعه برای کشورهایی هستند که می دانند در جهان امروز چگونه 
خود را به لحاظ اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی جهت دهی کنند.

و  بازارهای جهانی  به  ورود  برای  آزاد وسیله ای  مناطق  واقع  در 
به عنوان پدیده های فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های 
بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه  تاکید  با  توسعه برون نگر 
قرار گرفته اند و با بهره گیری از برتری های نسبی اقتصاد داخلی، 
در بازرگانی بین المللی حضور پیدا می کنند و می توانند به عنوان 
تسریع کننده ارتباط با اقتصاد داخلی به کار روند، که این افزایش 
ارتباط با بازارهای بین المللی، در تجارت داخلی اهمیت زیادی دارد 
و می تواند در اقتصاد و تجارت داخلی موثر باشد و موجب توسعه 
آزاد می تواند  ایجاد مناطق  و رونق تجارت داخلی شوند. درواقع 
آزادی مبادالت تجاری را تامین کند و نتیجه این اقدامات، سرازیر 
شدن مداوم سرمایه های خارجی به کشور در همه صنایع است و 
بنابراین به وسیله مناطق آزاد استراتژی توسعه صنعتی از طریق 

گسترش صادرات به ثمر می رسد.
سیاست  پیگیری  با  توسعه،  برنامه ریزان  و  مجریان  گفت  می توان 
برون نگر ضمن اقدام به ایجاد مناطق آزاد و مبدل ساختن آنها به ابزار 
توسعه اقتصادی و بازگشایی اقتصاد، توانستند از این مناطق به عنوان 
ساز و کاری متناسب در جهت توسعه صنعتی استفاده نمایند. در واقع 
مناطق آزاد می توانند با جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای 
ازجمله مدیریت سرمایه و همچنین تکنولوژی مورد نیاز، به جریان 
توسعه صنعتی کشور یاری رسانند، که با این وسیله می توان عوامل 
تولید داخلی را با علم و دانش فنی نوین تلفیق کرده و کشور را در 

مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار داد.
کاالهای  خام،  مواد  خرید  آزاد،  مناطق  ایجاد  با  حقیقت  در 
نیمه ساخته و ماشین آالت کشور میزبان توسط بنگاه های مستقر 
در مناطق آزاد افزایش پیدا می کند که این عامل خود سبب انتقال 
تخصص های  انتقال  یعنی  جریان  این  و  می شود  نیز  فن آوری 
فنی و سرمایه ای و تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور 
میزبان می شود و چنین  توسعه ای در صنعت و تولیدات یک کشور 

می تواند در تجارت داخلی آن کشور تاثیرات زیادی بگذارد. 
در حقیقت با توسعه صنعت و تولیدات در کشور خصوصا اگر این 
توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل کشور 
و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری 
خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه 
یافته ای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکت های 
خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود که از این طریق 
نیز تجارت داخلی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت. 
به طور کلی تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که مناطق آزاد، 
پلی میان اقتصاد داخلی و جهانی با جهت گیری تولیدی، صادراتی، 

انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی بوده است. به واقع، مناطق 
برای کل  اقتصادی  توسعه  ابزار  توسعه،  در کشورهای درحال  آزاد 

اقتصاد در نظر گرفته می شوند، نه منطقه ای صرفا تجاری. 
کشورهای موفق، مناطق آزاد را وسیله ای برای ورود به بازار جهانی 
و بهره گیری از برتری های نسبی در بازرگانی بین المللی می دانند و 
امیدوار هستند مناطق مذکور یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و 
عقب ماندگی باشند؛ تکنولوژی، مدیریت و سرمایه را به کشور آنها وارد 
کنند و عوامل تولید داخلی را با عوامل علمی و دانش فنی خارج تلفیق 
نمایند و سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در 

رده کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهد.
هر چند نرخ بازدهی در این مناطق عموما مثبت است، ما از میان 
شمار بسیار مناطق آزاد و پردازش صادرات جهان، جدا از انگیزش ها 
و مشوق های ارائه شده در این مناطق، تنها مناطقی موفق بوده اند و 
توانسته اند نقش اساسی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها ایفا 
نمایند، که در جایگاه مناسب در میان بسته های سیاسی کل کشور 
نشسته باشند و حرکت پیوسته و باثباتی را در سطح ملی برای جبران 
عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی خود سازمان داده و دستیابی به 
پیشرفت رشد و توسعه ورود به عرصه تولید و تجارت در جهان را در 

دستورکار خویش قرار داده اند.
بدین ترتیب ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نباید به صورت اقدامی 
مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و 
بخشی از راهبردهای کالن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی 
کرد. در غیر این صورت این مناطق تنها جنبه نمایشی و غیرواقعی به 

صورتی مجزا از تمامیت اقتصاد کشورها را خواهند داشت. 

پیوند مناطق آزاد تجاری-صنعتی با توسعه اقتصادی
آن  مولفه های  از  یکی  اقتصاد  که جهانی شدن  امروز  دنیای  در 
است، تمامی کشورها نیاز به صادرات و واردات دارند؛ چراکه هیچ 
کشوری نمی تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید. مسلما 
کشورهایی که صادرات آنها بیشتر از واردات است، یعنی با مازاد 
دارد و  بیشتری  تقاضای  آنها  پولی  واحد  روبه رو هستند؛  تجاری 
صادرکننده  کشورهای  ارز  تهیه  به  مجبور  واردکننده  کشورهای 
می باشند و برعکس؛ کشور واردکننده با کاهش ارزش پولی خود 
مصرف  برای  وارداتی  کاالهای  قیمت  نتیجه  در  و  است  مواجه 

کننده داخلی گرانتر تمام می شود.
تولید، محور اصلی پیشرفت و توسعه می باشد و افزایش تولید، باعث 
افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می باشد، از 
این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات، دولت باید بستری مناسب را 

برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.
به  می توان  شود  صادرات  افزایش  باعث  می تواند  که  عواملی  از 
به  مربوط  رفع مشکالت  تسهیالت،  اعطای  مالیاتی،  معافیت های 
گمرک و سیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان و سرمایه گذاران 
اشاره کرد. همچنین با ارتقای بسته بندی محصوالت و معرفی یک 
برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کاالها نسبت به کاالی 

مشابه خارجی می توانیم جهش صادراتی را داشته باشیم. 
از سوی دیگر، وجود قوانین محدودکننده برای واردات پیامدهای منفی 
را برای اقتصاد در پی دارد که می توان به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی 
و قاچاق کاال که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی 
اقتصادی و سیاسی  باتوجه به وضعیت  اشاره نمود.  وارد می نماید، 
کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها، باید 

بیشترین صادرات کشورمان به این نقاط باشد.
و  تجارت  توسعه  در  پررنگی  نقش  آزاد  مناطق  میان  این  در 
با  آزاد  مناطق  در سراسر جهان،  ایفا می کنند.  صادرات کشورها 
هدف های مختلفی شکل گرفته اند، اما پس از جنگ جهانی دوم 
بسیاری از اقتصادها برای نیل به نرخ باالتر رشد اقتصادی، رو به 

ایجاد چنین مناطقی آورده اند. 
تثبیت  و  تعدیل  سیاست های  جهت  ابزاری  مثابه  به  مناطق  این 
اقتصادی مدنظر قرار گرفته است و همان طوری که از اهداف این 
راستای  در  آزاد  مناطق  می شود،  استفاده  برنامه  قانون  در  مناطق 
آزادسازی اقتصادی می توانند آثار مثبتی در جذب سرمایه های خارجی، 
جهت  گسترده تر،  بازارهای  ایجاد  و  مدیریت  و  تکنولوژی  انتقال 
صادرات کشور و برقراری ارتباطات بیشتر با صنایع داخلی داشته باشد.
از آنجا که برقراری تعرفه های گمرکی، به  طور مستقیم بر هزینه 
تولید کاالهای صادراتی تاثیر می گذارند، بنابراین در صورت افزایش 
هزینه ها، مزیت نسبی این کاالها نیز تنزل می یابد؛ بنابراین می توان از 
طریق تاسیس مناطق آزاد، این نقیصه را رفع کرد و در واقع مزیت های 
نسبی کشور را آشکار نمود. در این شرایط دولت ها مناطق خاص را 
معین می کنند تا کاالهای واسطه ای مورد احتیاج آنها بدون پرداخت 
حقوق و عوارض گمرکی وارد و پس از تولید به بازارهای جهانی ارائه 
گردند. این مناطق از طریق سرمایه گذاری های مشترک، زمینه های 
انتقال تکنولوژی مدیریت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث 

افزایش تولید داخلی خواهند شد.
چنین  اهمیت  باعث  که  را  عمده ای  نقش های  کلی  طور  به  
بخش هایی در اقتصاد می شود، می توان این گونه برشمرد: جذب 
انتقال  سرمایه گذاری،  به  اقتصادی  فعاالن  تحریک  و  سرمایه 
ایجاد  کشور،  درون  به  جدید  فناوری های  و  تکنولوژی  جذب  و 
صادرات  و  تجارت  افزایش  محروم،  مناطق  در  اشتغال  خصوصا 
که تمام این موارد، هدف واحد رشد اقتصاد ملی را دنبال می کند.

صادرات مجدد از مناطق آزاد
موضوع مهم دیگر، تشویق صادرات مجدد کاال از طریق مناطق 
فناوري هاي  انتقال  منظور  به  آنها  عمل  حوزه  توسعه  با  آزاد، 
خدمات  و  کاال  صادرات  تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته، 
به  توجه  با  خارج  از  مالي  منابع  و  ضروري  نیازهاي  تامین  و 

مشوق هاي الزم براي رشد صادرات مجدد است. 
این صنعت به مثابه پردرآمدترین محور اصلي فعالیت هاي مناطق آزاد 
در کشور بوده و کلیدي ترین راهکاري است که مي توان براي رونق 
فعالیت مناطق و جذب سرمایه گذاران، فعاالن اقتصادي و کارآفرینان 

مجدد  صادرات  آیین نامه  تدوین  داشت.  نظر  در  خصوصي  بخش 
که شاید کلید ي ترین آیین نامه مناطق آزاد است، جزء اساسي ترین 

فعالیت هاي مغفول مانده این مناطق محسوب می شود. 
و  دریایي  زمیني،  راه هاي  امکانات  از  آزاد  مناطق  اینکه  رغم  به 
کشورهاي  کاالهاي  ورود  ارتباطي  پل  و  بوده  برخوردار  هوایي 
و  همجوار  کشورهاي  به  شرقي  جنوب  آسیایي  و  اروپایي 
مشترک المنافع به شمار مي آیند، نبود سیستم خدماتي و نهادهاي 
مالي مناسب، زیرساخت هاي مناسب و برخوردار از استانداردهاي 
چالش هاي  بین المللي،   بانکي  نظام  و  مجدد  در صادرات  جهاني 

عمیقي را فراروي صادرات مجدد در مناطق آزاد قرارداده است. 
از سوي دیگر، بهاي تمام شده بسیاري از کاالها که امکان صدور 
مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد، به علت هم تراز نبودن با 
سایر کشورها مانند سنگاپور، دبي و هنگ کنگ، امکان سفارش 
این کاالها را از این مناطق امکان پذیر نمي سازد. از این رو، مرتفع 
پیش روي  را  بسیاري  فرصت هاي  موجود،  چالش هاي  ساختن 
مناطق آزاد ایران قرار مي دهد که توجه به آنها حائز اهمیت است.
با توجه وارونگي سرمایه و بحران هاي مالي که هرازگاهي به عنوان 
ذات اقتصاد سرمایه داري غرب به وجود مي آید، بهترین فرصت براي 
توسعه و رشد صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد ایران وجود دارد، 
که پیشینه آنها به قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ مي رسد. 
از این رو، توجه به بازارهاي کشورهاي آسیاي میانه و آفریقا، عراق، 
عمان ، افغانستان، پاکستان و برخي کشورهاي حاشیه خلیج  فارس، 
در  باید  باال،  افزوده  ارزش  با  کاالهاي  انواع  مجدد  صادرات  براي 
سیاست هاي  بند ۱۱  در  چنانکه  آن  گیرد؛  قرار  مناطق  این  اولویت 
اقتصاد مقاومتي به آن اشاره شده و مورد مطالبه اقتصاد کشور است. 

مجدد  صدور  براي  بازار  ارزان ترین  مي توانند  ایران  آزاد  مناطق 
فرآورده هاي فناوري اطالعات اعم از سخت افزار و نرم افزار باشند. 
به عالوه مونتاژ محصوالت تحت لیسانس و تولیدات شرکت هاي 
بزرگ بین المللي مي تواند ازجمله زمینه هایي براي رشد صادرات 
مجدد به بازارهاي هدف منطقه اي مناطق آزاد ایران باشد تا ضمن 
ایجاد فرصت هاي جذب سرمایه گذاري داخلی و خارجي، زمینه ساز 
فرصت هاي جدید شغلي براي ایجاد اشتغال و به کارگیري نیروي 
کار در این مناطق باشد. توجه به راهکار صادرات مجدد در مناطق 
آزاد متناسب با سیاست هاي اقتصاد مقاومتي ضرورت بسیار دارد.

اقدام و عمل متناسب با تعریف عملیاتي صادرات مجدد در تعریف 
صادرات گفته شده، صادرات کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه 
اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر 
حاصل می شود و می تواند به برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل 
اقتصادی کمک کند. صدور مجدد نیز عبارت از خروج عین کاالی 
وارد شده به قلمرو گمرکی از آن قلمرو، بدون انجام تعمیر و تکمیل و 

یا تغییر شکل به مقصد و مبدا اولیه یا کشور ثالث است. 
بنابراین، استفاده از مناطق آزاد جهت توسعه و تشویق صادرات و 
به ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده 
دارای  گمرکی  قلمرو  از  بودن  خارج  و  بوروکراسی ها  کاهش  و 

اهمیت بسیار زیادی است. 
موقعیت جغرافیایی این مناطق به گونه ای است که هر کدام می تواند 
ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش خود 
قرار دهند . از این رو، با شناخت برخی موانع توسعه صادرات و صادرات 
مجدد، باید گام های الزم برای توسعه این صنعت در مناطق آزاد و 

افزایش حجم فعالیت های صادراتی این مناطق برداشت .
در اولین گام باید صادرات مجدد را به عنوان یک هدف در فعالیت 
مناطق آزاد مورد توجه قرار داد و این هدف را مثابه ماموریت اصلي و 
کمیت پذیر تبدیل کرد و برای تحقق آن در دوره هاي زماني مشخص، 
برنامه ریزي کرده و از سازمان های مناطق رسیدن به اهداف کمی 
سالیانه صادرات مجدد را مطالبه و مبنای ارزیابی فعالیت آنان قرار 
گیرد. ارسال بار به مناطق آزاد از راه هاي دیگر در این مورد براي رونق 
اقتصادي این مناطق است، آنچنان که دبي در زمان راه اندازي، از این 

راهکار استفاده الزم را برده است .
شناسایی بازارهای هدف منطقه اي، در این خصوص بسیار مهم است؛ 
اگرچه بازارهای هدف برای مناطق به طور کلی مشخص است، ولی 
تبیین و ترسیم این بازارها برای مناطق به نام بازارهای صادرات مجدد، 
می تواند به ترسیم اهداف کمک کرده و از پراکنده کاري جلوگیری و 

مانع رقابت کاذب درونی بین مناطق آزاد شود .
رسمیت دادن به پذیرش اسناد تجاری گمرکی مناطق آزاد از نکات 
مهم دیگر است که در مورد تشویق صنعت صادرات مجدد حائز 
از دبی و  برای واردات  اهمیت است. گفتني است، در حال حاضر 
سایر کشورهای منطقه به کلیه مرزهای ورودی کشور، هیچ گونه 
محدودیتی وجود ندارد. گمرکات مرزی، اسناد حمل و تجاری کشور 
صادرکننده را مورد پذیرش قرار داده و برای ورود یا ترانزیت کاال ، 
این اسناد و پلمپ کشور مبدا را مورد قبول قرار می دهند. در مواردی 
که امکان عبور کامیون های کشور مبدا براساس »کنوانسیون تیر« 
وجود دارد، محدودیتی برای تردد با کامیون کشور مبدا وجود ندارد، 
ولی هنگامی که این موضوع به مناطق آزاد می رسد، اسناد گمرکی 
و تجاری این مناطق برای گمرک کافی نبوده و تشخیص گمرک 
ترانزیت کننده و پذیرش اسناد وارداتی اولیه مالک گمرک است. 
این امر موجب عدم اعتماد و امنیت سرمایه گذاری شده و بوروکراسی 
ترانزیت  دستورالعمل  منظور صدور  به همین  دوچندان می کند.  را 
کاالهای مناطق آزاد به کشورهای مقصد براساس تقاضای منطقه 

آزاد و اسناد ارائه شده، می تواند گام مفید و موثری در این امر باشد .
همچنین اعطای مجوز حمل کاالهای ترانزیتی و صادرات مجدد به 
وسیله خودروهای پالک هر منطقه آزاد به کشورهای هدف می تواند 
به صادرات مجدد این مناطق کمک کند. به عالوه قرار گرفتن مناطق 
آزاد کشور در مجموعه دیپلماسی تجاری کشور بسیار مهم است، به 
طوري که در حال حاضر مبادالت تجاری ایران با برخی کشورها 
ازجمله عراق، افغانستان و برخي کشورهاي آفریقا مي تواند با منشا 
گرفتن از خطوط اعتباری اعطایی ایران به این کشورها انجام شود. 
خط اعتباري هند نیز ازجمله این خطوط اعتباري است که مي تواند 
باعث رونق اقتصادي این صنعت در کشور ازجمله در منطقه آزاد 
چابهار باشد. قرار گرفتن مبادالت تجاری مناطق آزاد ایران با این 
فوق  اعتباری  خطوط  از  استفاده  براساس  مسیر  این  در  کشورها 
مي تواند موجب توسعه صادرات مجدد در این مناطق باشد. توجه به 
این موضوع در توافق نامه هاي اقتصادي میان ایران و سایر کشورها از 

اهمیت زیادي برخوردار است.
ایجاد بانک های خارجی در مناطق آزاد بر اساس گردش مالي باال، 
مناطق  این  در  خارجي  سرمایه گذاران  حضور  زمینه ساز  مي تواند 
براي استفاده از مشوق هاي مالي و بانکي باشد. همچنین تعیین 
تسهیالت  اعطای  و  مناطق  در  خارجی  بانک های  ایجاد  تکلیف 
بانک های داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات مجدد کاالی 

جزء فعالیت های اصلي آنها است، باید مورد مداقه قرار گیرد.
به منظور تشویق تجار و فعاالن اقتصادی به توسعه صادرات مجدد 
و انتخاب این فعالیت به عنوان یک فعالیت اقتصادی ارزشمند، الزم 

است مشوق های صادراتی به صادرات مجدد نیز تسری داده شود.
توجه به حضور بخش خصوصی در توسعه صادرات در مناطق آزاد و 
ارج گذاري به ارزش های اقتصادی و توسعه ای این بخش از مناطق 
مي تواند موجب دلگرمي آنها براي حضور گسترده آنها براي کسب سود 
مورد انتظار و ایفاي نقش آنان شود. توجه به ظرفیت هاي صادراتي 
در اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي ازجمله فرصت هاي قابل 

اعتنا در تقویت صنعت صادرات و صادات مجدد است.
حضور فعال و گسترده کارشناسي مناطق آزاد در نمایشگاه های تخصصي 
از طریق حضور در  بازاریابي خارجي  از نکات مهم براي  بین المللی، 
بازارهاي هدف منطقه اي و بین المللي است. اعطای سوبسید حضور در 
این نمایشگاه ها به بخش خصوصی با هدف تشویق و ترغیب آنان به 
حضور فعال در عرصه اقتصاد بین الملل و ارائه مزیت های مناطق آزاد به 
تجار و فعالین اقتصادی کشورهای بازار هدف می تواند به عنوان یک عامل 

تسهیل کننده براي جذب بازار مورد توجه قرار گیرد.

اثرگذاری همه جانبه مناطق آزاد در اقتصاد کشور
مناطق آزاد ایران از بدو پیدایش تاکنون، فراز و فرودهای بسیاری 
را پشت سر گذارده اند. در ابتدای تشکیل، از حمایت صد در صدی 
دولت برخوردار بوده و با عنایت به صدور احکام روسای مناطق 
گسترده ای  اختیارات  دامنه  از  رئیس جمهور،  شخص  توسط  آزاد 
نیز در  بهره مند بوده و عمده زیرساخت های اساسی این مناطق 
همین دوره ساخته شده است؛ غیر از منطقه آزاد کیش که پیش از 
منطقه آزاد شدن، تحت مدیریت سازمان عمران کیش، از اختیار 

عمل خوبی برخوردار و تقریبا اکثر زیرساخت های آن نیز از قبل 
ایجاد شده بود، اما دو منطقه آزاد اولیه دیگر یعنی قشم و چابهار 

از مناطق محروم کشور بوده اند.
آزاد  مناطق  در  شده  صرف  اولیه  سرمایه گذاری  حجم  مقایسه 
معتبر دنیا توسط حاکمیت نظیر هنگ کنگ، سنگاپور، شانگهای، 
جبل علی امارات متحده عربی، صالله و صحار در عمان با مناطق 

آزاد ایران خالی از لطف نیست.
منطقه آزاد جبل علی در سال۱۹۸۵ میالدی به صورت رسمی افتتاح 
گردید، ولی عملیات اجرایی و زیرساخت های آن از 7سال قبل یعنی 
سال۱۹7۸ آغاز شد؛ ولی در مناطق آزاد ایران، منطقه ای فاقد امکانات 
و محروم پس از تصویب مجلس شورای اسالمی به عنوان منطقه آزاد 
اعالم و از همان روز کلیه بودجه ها و کمک های دولتی نیز از آن منطقه 
قطع و با وجوه دریافتی از سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام به ایجاد 
زیرساخت شده است؛ در صورتی که در مناطق آزاد مطرح دنیا، پس از 
تکمیل زیرساخت ها و امکانات ضروری، از سرمایه گذاران اقصی نقاط 
جهان دعوت کردند روی بستر ایجاد شده، سرمایه گذاری نمایند. به طور 
مثال منطقه آزاد قشم در سال۱۳۶۸ با سرمایه حدود پانصد میلیون ریال 
و دو دستگاه کانکس راه اندازی شد که با حجم میلیاردی سرمایه گذاری 

مناطق آزاد کشورهای همجوار ما قابل قیاس نیست.
نیز شرایطی  انزلی و ماکو  اروند، ارس،  بعدی،  آزاد  چهار منطقه 

بهتر از مناطق آزاد اولیه نداشتند.
اولیه  الزم به ذکر است، در دولت های بعدی، آن حمایت خوب 
از مناطق آزاد نیز دیگر وجود نداشت که یا به دلیل عدم شناخت 
کارکرد و کارایی این گونه مناطق بود و یا نفی کامل وجود مناطق 
آزاد؛ به عبارتی دیگر، هنوز تکلیف ساختار دولت ها با مناطق آزاد 

روشن نیست که آیا ما مناطق آزاد می خواهیم یا خیر؟!
همه اینها در شرایطی بود که این نقاط عمدتا محروم، از بودجه های 
دولتی نیز محروم شده بودند؛ لذا مدیران عامل سازمان های مناطق 
آزاد، یکی از نقاط قابل اتکاء برای تامین بودجه را مبحث واردات 
می دیدند؛ چراکه در سیستم درآمد-هزینه ای بدون داشتن پشتوانه، 
ناگزیر به تامین هزینه های جاری و عمرانی از هر راه ممکن بوده اند. 
هر چند در همین مدت از سایر اقدامات نظیر توسعه صنعت، توسعه 

گردشگری و خدمات نیز غافل نشدند.
در دولت هفتم، واردات کاالهای حجیم از مناطق آزاد به داخل 
کشور ممنوع و از سایر گمرکات کشور آزاد اعالم گردید و اولین 
این موضوع  وارد شد!  آزاد  مناطق  نحیف  پیکر  بر  ضربه مهلک 
با  دولتی  دستگاه های  و  وزاتخانه ها  جدی  تقابل  اولین  تقریبا 
بخشی از بدنه دولت یعنی مناطق آزاد بود و همانند سایر موارد 
بعد  به  آن  از  و  بودند  آزاد  مناطق  اصلی،  بازنده  بعد،  سال های 
آزاد در مجلس شورای اسالمی، دولت و  هجمه ها علیه مناطق 

سایر تریبون ها آغاز شد و شدت گرفت.
در سال های اخیر با هجوم گسترده و بی سابقه زیرمجموعه های 
گمرک  و  مالیاتی  امور  شامل  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
شده  خوانده  آزاد  مناطق  فاتحه  عمال  ایران،  اسالمی  جمهوری 
مخدوش  و  رفته  زیرسوال  مناطق،  این  مزایای  مهم ترین  و 
نیز مصوب کرد  از آن مجلس شورای اسالمی  شده است. پس 
و  اقتصادی  امور  وزارت  زیرنظر  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی 
دارایی انجام وظیفه نماید؛ در شرایطی که مناطق آزاد به عنوان 
فعالیت می نمودند،  ارکان زیرمجموعه ریاست جمهوری  از  یکی 
قانون، حاضر  وزارتخانه ها طبق نص صریح  یعنی  دولت  اجزای 
هیچ  به  که  حال  نبودند؛  مناطق  به  خود  اختیارات  تفویض  به 
یکی  به  خود  اختیارات  تفویض  به  فعلی، حاضر  شرایط  در  وجه 
از زیرمجموعه های، وزارتی هم  عرض خود نخواهند بود و هر روز 

شاهد تبعات این عدم تفویض اختیارات در مناطق آزاد هستیم!
مقررات  و  قانون  که  است  به گونه ای  آزاد  مناطق  کنونی  شرایط 
این مناطق مصوب مجلس شورای اسالمی که به تایید شورای 
داخلی  بخشنامه های  توسط  کرات  به  است،  رسیده  نیز  نگهبان 
سایر وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نقض و در کلیه نقصان ها 

و مشکالت کشور، همه گناهان به گردن مناطق آزاد می افتد.
از سوی دیگر دولت ها نیز تاکنون وظیفه ای مشخص را به مناطق آزاد 
محول نکرده اند؛ به طور مثال در کشورهای پیشرفته، تحقق بخشی از تولید 
ناخالص ملی و درصدی از آن در شرح وظایف مناطق آزاد بوده و مکلف به 
اجرای آن می باشند که به نسبت وظایف محوله، اختیارات الزم نیز به این 

مناطق تفویض می شود که در مورد ایران صادق نیست.
در حوزه پولی و بانکی، مناطق آزاد باید نسبت به ایجاد واحدهای 
آفشور بخش خصوصی داخلی و خارجی برای تبادالت مالی اقدام 
و  نقل  آزاد مستلزم  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت  نمایند. هرگونه 
انتقال پول است که سرمایه گذاری بخش خصوصی در واحدهای 
کار  خارجی  ارزهای  سایر  با  ایران  ملی  پول  از  غیر  که  آفشور 
می کنند، هم مشکالت پولی و بانکی مناطق آزاد و هم کل کشور 
را حل می کند و هم نگرانی بانک مرکزی درخصوص اختالل در 
نظام پولی کشور به دلیل عدم استفاده از پول ملی ایران، حل و 
ابطال  از  از گذشت نزدیک به ۳سال  اما پس  فصل خواهد شد. 
آیین نامه تاسیس بانک های خارجی در مناطق آزاد، همچنان اقدام 
و پیگیری برای این موضوع صورت نگرفته است و مناطق آزاد از 

داشتن بانک های خارجی و یا آفشور بی بهره هستند.
در حوزه صنعت، ایجاد واحدهای تولیدی کاالهایی که بیشترین درصد 
ورود قاچاق به کشور را دارند، در مناطق آزاد راهگشا خواهد بود؛ 
چراکه عالوه بر رونق تولید، قاچاق را نیز در حوزه کاالهای مزبور از 
انتفاع ساقط می کند. تولید باکیفیت پوشاک، لوازم آرایشی، بهداشتی، 
دخانیات و لوازم خانگی کوچک، مناطق آزاد را پررونق خواهد ساخت. 
ایرانی  باکیفیت  کاالهای  عمده  مشکل  که  بسته بندی  حوزه  در 
است، می توان با ایجاد واحدهای بسته بندی مدرن در مناطق آزاد، 
به  استاندارد  و  مناسب  بسته بندی  با  را  ایرانی  مرغوب  کاالهای 

بازارهای جهانی گسیل داشت.
عمده درآمد مناطق آزاد تراز اول دنیا، مباحث خدمات و صادرات 
و  هانگارها  انبارها،  باراندازها،  ایجاد  با  می توان  است.  مجدد 
کشورهای  از  را  کاالها  اقسام  و  انواع  استاندارد،  سردخانه های 

مختلف به مناطق آزاد وارد، نگهداری و انبار شده و به تدریج به 
کشورهای دیگر صادرات مجدد گردد.

نقل  و  حمل  به  ویژه  توجه  بودجه ای،  محدودیت های  علی رغم 
ترکیبی شامل هوایی، دریایی و زمینی )ریل و جاده( راهگشا بوده 
زیرساخت های  ایجاد  و  راه  نقشه  تعیین  منسجم،  برنامه ریزی  و 
الزم و استاندارد در این حوزه می تواند ایران را از حذف در مسیر 

کریدورهای ترانزیت بین المللی مصون دارد.
خدمات  استانداردسازی  و  گردشگری  صنعت  به  ویژه  توجه 
کل  برای  مناسبی  پایلوت  می تواند  آزاد  مناطق  در  گردشگری 
گزارشات  و  جهانی  آمارهای  طبق  دیگر  سوی  از  باشد.  کشور 
عنوان  به  هم اکنون  گردشگری  جهانگردی،  جهانی  سازمان 
سومین صنعت پولساز پس از نفت و خودرو مطرح است که در 
سال های آینده به سرعت گوی سبقت را از سایر رقبا خواهد ربود.
و  دارند  منحصربه فردی  جذابیت های  کدام  هر  ایران  آزاد  مناطق 
می توانند در فصول مختلف، تورهای ترکیبی خاصی به توریست های 
داخلی و خارجی عرضه دارند که همه این درآمدهای خوب مکتسبه، 
عقیده  به  می باشد.  گردشگری  خدمات  استانداردسازی  مستلزم 
ایجاد  از  مهم تر  بسیار  موجود  فضاهای  استانداردسازی  اینجانب، 

زیرساخت های آتی در حوزه گردشگری خواهد بود.
در نهایت همه باید بپذیریم مناطق آزاد، فرصتی منحصربه فرد برای 
عبور از تحریم ها و تهدید ها می باشند و مدیران و کارشناسان این 
مناطق از پرسنل دولتی بوده و تحت قوانین و مقررات مصوب مجلس 
انجام وظیفه می نمایند و نباید به آنها به چشم غریبه نگریست. در 
اجرایی و  بین دستگاه های  صورت کنار گذاشتن اختالفات داخلی 
نهادها، می توان به سالمت و افتخار تهدیدات خارجی را پشت سر 
گذاشت و از مزایای مناطق آزاد برای توسعه کل کشور استفاده نمود.

مرزهای سیاسی  حیطه  در  قانون  آزاد طبق نص صریح  مناطق 
کشور با افتخار ایران، ولی خارج از مرزهای بازرگانی می باشند و 
بایستی به این مرزبندی ها احترام گذاشت و قوانین و مقررات آن 

را همگان رعایت نمایند.

انتخاب استراتژی های متفاوت توسعه برای مناطق آزاد
مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر توسعه 
اقتصاد ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری های نسبی، 
نیروی  تربیت  توریسم ،  صنعت  توسعه  شغلی،  فرصت های  ایجاد 
افزایش  فعالیت های خدماتی،  از  ناشی  درآمدهای  افزایش  انسانی، 
کارآیی اقتصاد ملی، توسعه منطقه ای و تبدیل بخش های عقب مانده 

به قطب های توسعه، معموال ایجاد می شوند. 
منطقه آزاد باید محدوده تعریف شده ای از سرزمین اصلی باشد که 
در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان با قوانین خاص و متفاوت 
ایجاد  با  مناطق  این  در  شود .  شناخته  مجاز  اصلی  سرزمین  از 
سرمایه گذاری  می شود  تالش  متنوع  معافیت های  و  مشوق ها 
خارجی برای تولید کاالهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی 
از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر ایجاد اشتغال، رشد 

اقتصادی، توسعه منطقه ای و... برخوردار شود. 
در حقیقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی باید ارتباطی محکم بین اقتصاد 
ملی و بین الملل ایجاد کنند، به طوری که از یکسو با جذب سرمایه  گذاری 
مستقیم خارجی، مقدمات توسعه صادرات را فراهم آورده و از سوی دیگر، 
با بهره گیری از منابع و مزیت های نسبی، رقابتی و ظرفیت های منطقه و 

کشور، در اقتصاد بین الملل ایفای نقش نمایند . 
صادرات  گسترش  راه های  از  یکی  عنوان  به  باید  آزاد  مناطق 
مورد  جهانی  بازارهای  به  دسترسی  تسهیل  و  خدمات  صنعتی، 
استفاده قرار گیرند . برخورداری مناطق آزاد از شرایط تجارت آزاد 
می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزایش 

درآمد ملی و درآمد ارزی شود.
نیازمند  اقتصادی،  توسعه  به  رسیدن  برای  آزاد  مناطق  مدیران 
برنامه های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت های منطقه متبوع 
با  است ؛  مالی  منابع  نیازمند  برنامه ها  این  اجرای  و  هستند  خود 
به  زیاد  وابستگی  و  آزاد  مناطق  درآمدهای  محدودیت  به  توجه 
که  گیرد  قرار  توجه  مورد  واقعیت  این  باید  گمرکی،  درآمدهای 
درآمدی  منابع  نیازمند  خود  اهداف  پیشبرد  برای  مناطق  امروزه 
و  شده  داده  بها  کمتر  و  ناشناخته  امکانات  که  هستند  جدیدی 
نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خالقیت شناسایی و به کار 
گیرند. بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به 
سرمایه گذاری های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این ابزار کارآ 

برای توسعه ملی و بین المللی بهره گیریم.
توانایی ها،  شناسایی  آزاد،  مناطق  موفقیت  مهم  عوامل  از  یکی 
ظرفیت ها، مزیت ها و استعدادهای بالقوه هر منطقه است. بنابراین 
مهم ترین اشتباهی که در سال های گذشته مرتکب شده ایم، پیچیدن 
نسخه واحد برای مناطق بود . هر یک از مناطق آزاد باید استراتژی های 
خاص خود را برای بقا اتخاذ نمایند؛ مثال اگر لجستیک محور توسعه 
انتخاب  انزلی  استراتژی  صادرات مجدد  یا  می شود،  تعریف  چابهار 
می شود، نمی توان این نسخه ها را برای سایر مناطق هم توصیه کرد . 
مثال با توجه به موقعیت کیش و هزینه های باالی تولید صنعتی، بهتر 
است کیش به جای انتخاب استراتژی توسعه و رونق تولید صنعتی، بر 
روی تولید محتوا، خدمات و کسب و کارهای الکترونیکی تمرکز کند؛ 
یا قشم در فکر توسعه خدمات به کشتی ها و شرکت های دریایی باشد.
نهادهای قانونگذار همچون مجلس و هیات وزیران و شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید در جهت ثبات قوانین تالش 
و  متعدد  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  صدور  چراکه  کنند؛ 

متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر آنها محسوب می گردد. 
در شرایط کنونی، تمرکز بر تولید صادرات گرا به شرط آن  که مزیت های 
منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت تمام شده محصول در بازارهای 
جهانی قابل رقابت باشد، مهم ترین اصل است و برای این کار نیازمند 
اکوسیستم کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه های آن هستیم . همچنین، 
تولید باید شامل طیف وسیعی از محصوالت صنعتی ، معدنی ، کشاورزی، 

دیجیتالی و خدمات براساس ویژگی های هر منطقه باشد.
نیز  صنعت  این  در  خالقیت  و  گردشگری  ظرفیت های  توسعه 

دیگر  از  پایین تر،  هزینه  با  اشتغال  ایجاد  و  ارزآوری  هدف  با 
شرکت های  از  حمایت  باشد.  باید  آزاد  مناطق  رویکردهای 
استارتاپ و سرمایه گذاری در آنها یا مشارکت با آنها هم از دیگر 

راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی می باشد.
اما در نهایت آنچه مسلم است، اینکه با رویکرد فعلی کشور و شرایط حاکم 
ملی و بین المللی بر آن، مناطق آزاد باید از توجه به توسعه مراکز خرید 
و مال ها و واردات محصوالت لوکس از کشورهای خارجی کاسته و بر 
روی تولید و جایگزینی محصوالت تولید شده در مناطق به جای واردات، 
توسعه گردشگری، جذب استارتاپ ها و شرکت های فناور و نوآور و... تمرکز 
نمایند . در این زمینه مناطق آزاد می توانند با همفکری و همکاری هم ، خالء 
یکدیگر و در نهایت کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به 

درستی ایفا نمایند و جایگاه خود را در اقتصاد بین الملل پیدا کنند .

گسترش تولید و صادرات در مناطق آزاد در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم و با حضور دبیر جهادی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ، فرصت ها، امکانات و گشایش هاي اقتصادي در مناطق آزاد 
از طریق تبدیل پتانسیل هاي درون زاي اقتصادي به ظرفیت سازي ها و 
اخذ نوآوري هاي فناورانه و تعامل با اقتصاد کشورهاي پیراموني فراهم 
است. مبادله هاي تجاري و مشارکت از طریق تولید محصوالت تحت 
لیسانس خارجي و جلب برندها و کمپین هاي خارجي براي تولید و 
سرمایه گذاري در مناطق آزاد، با بازنگري در فعالیت هاي گذشته این 

مناطق، مستلزم نگاهي جدید در توسعه تولید است. 
مناطق آزاد باید منابع جدید درآمدي خود را از طریق تعریف ساز 
با این کشورها پیگیري کرده و تمهیدات الزم  و کارهاي جدید 
را براي گفت و گو با روساي مناطق آزاد کشورهاي همجوار ایران 
می توانند  چراکه  کنند؛  دنبال  خود  مساحتي  محدوده هاي  حسب 
منابع درآمدي جدیدي را در بیرون مرزها در کشورهاي پیراموني 

به منزله بازار هدف خود جست و جو کنند. 
از  استفاده  توجه است،  قابل  از پیش  بیش  آنچه  این خصوص  در 
بالقوه براي هدایت فعاالن اقتصادي کشورهاي پیراموني  امکانات 
جهت سرمایه گذاري مستقیم و یا از طریق مشارکت با سرمایه گذاران 
داخلي در شرایط تحریم است. این همکاري مي تواند حتی شامل تولید 
اقالم گروه چهار کاالیي به مناطق آزاد نیز باشد. به عبارتي دیگر، اگر 
پیش از این اتفاقات، مجوزهاي واردات و اخذ عوارض کاال، عاملي 
براي توسعه تجارت مناطق آزاد به شمار مي رفتند، اکنون واردات به 
مناطق آزاد به ضد خود تبدیل شده و تاکید بیش از اندازه بر آن، از 

اعتبار این مناطق خواهد کاست. 
مجتمع هاي  براي  خارجي  وارده  شده  ساخته  کاالي  تولید  اکنون 
تجاري ساخته شده در مناطق آزاد را باید از طریق مشارکت کشورهاي 
سازنده با تولید در مناطق صورت گیرد و این از برنامه هاي کلیدي 
است که باید در مناطق آزاد دنبال گردد، تا هم با توسعه تولید کاال 
در مناطق، نیاز واحدهاي تجاري مجتمع هاي تجاري و اداري تامین 
شود و هم نیاز ملزومات صنعت گردشگري در مناطق آزاد براي جلب 
رضایت مسافران جبران گردد؛ ضمن آن که با جهش تولید، صادرات 

نیز به کشورهاي همسایه گسترش پیدا مي کند.
آزاد براي رونق  تدوین بسته هاي سیاستي و حمایتي در مناطق 
بخشیدن به تولید، از الزامات کمک به کارآفریني و بهبود فضاي 
کسب و کار است. در این خصوص، باید کمیته فرامنطقه اي بهبود 

فضای کسب و کار در مناطق تشکیل شود.
نکته حائز اهمیت دیگر، بسترسازي براي تولید برندهاي ایراني با 
استفاده از مزایاي اقتصادي مناطق آزاد و استفاده از شرایط اقتصادی 
کشورهای همسایه پیراموني با هدف توسعه تولید و افزایش صادرات 
است. ازجمله این موارد مي توان به اهمیت ایجاد یک منطقه آزاد 
میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد که می تواند فقدان 
در  کند.  جبران  را  ایران  آزاد  مناطق  در  را  اروپایی  سرمایه گذاران 
اوراسیا پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان،  اقتصادی  مجمع 
بالروس و ارمنستان عضویت دارند و مهم ترین هدف آنها آزادسازی 
و تسهیل تجارت کاال بین کشورهای عضو و حذف موانع تعرفه ای و 
غیرتعرفه ای است. همکاری های مالی، اقتصادی، گردشگری، انرژی 
و آموزشی ازجمله فعالیت هاي غالب اوراسیا است که با ساز و کارهاي 
مناسب مي توان به اهداف توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری 

متقابل مناطق کمک شایانی کند.

سخن پایانی
از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، منطقه آزاد می تواند همانند پلی به سوی 
جهان خارج، موجب آزادی مبادالت تجاری در یک کشور باشد و به 
این وسیله تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب توسعه و 
رونق تجارت داخلی شود. همچنین با جذب برخی تخصص های فنی 
و سرمایه ای مورد نیاز و در کنار آن جذب تکنولوژی و سرمایه های 
خارجی، به جریان توسعه صنعتی کشور یاری رساند. در نتیجه عوامل 
تولید داخلی با بهره گیری از علم و دانش فنی نوین، می توانند کشور را 
در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند و این جریان یعنی 
انتقال تخصص های فنی و سرمایه ای و تکنولوژی نوین باعث توسعه 
صنعتی کشور میزبان می شود و این توسعه در صنعت و تولیدات یک 

کشور می تواند در تجارت داخلی کشور تاثیرات زیادی بگذارد.
در واقع با توسعه صنعت و تولیدات در کشور خصوصا اگر این توسعه 
با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل و هم در رابطه 
با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. 
همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته ای در کشور 
وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکت های خارجی برای ارتباط با 
اقتصاد داخلی خواهد بود، که از این طریق نیز تجارت داخلی نیز در 

مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت.
در ایران نیز مناطق آزاد می توانند نقش بسزایی در رشد و توسعه 
اقتصادی داشته باشند و دولت سیزدهم به سبب ضرورت گسترش 
صادرات غیرنفتی، تعامل خویش را با مجموعه اقتصاد جهان به 
روند  این  که  است،  افزایش  حال  در  مالحظه ای  قابل  صورت 
جهانی شدن، موجب تحولی شگرف در شیوه های کار و زندگی و 
مهم تر از همه برقراری ارتباط با فراسوی مرزهای ملی خواهد شد.

با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت اگر سهم سرمایه گذاری 
سطح  در  نوین،  تخصص های  و  فن آوری  از  استفاده  و  خارجی 
مستحکم تری  پیوند  شود،  صادر  تولیدات  بیشتر  و  باشد  باالیی 
شد،  خواهد  ایجاد  داخلی  تجارت  و  اقتصاد  با  آزاد  مناطق  میان 
که با برنامه ریزی دقیق سیاستگذاران و تشویق و حمایت هرچه 
بیشتر از شرکت های داخلی می توان به این مهم دست پیدا کرد.

مناطق آزاد در ایران هر چند با چالش  های فراوانی دست به گریبان 
هستند، اما با اقداماتی همچون حمایت از سرمایه گذاری های داخلی 
ارائه تسهیالت ویژه، سرمایه گذاری در امور زیربنایی و  و خارجی، 
جلب مشارکت بخش خصوصی و از همه مهم تر، اجرای دقیق قانون 

چگونگی اداره مناطق آزاد، می توانند بر این مشکالت فائق آیند.
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گزارش: 
مرضیه حسینی

بررسی راهکارهای افزایش نقش آفرینی مناطق آزاد در گسترش تولید و صادرات کشور:

مناطق آزاد، افزار تحقق استراتژی توسعه برون نگر بر محور صادرات



اخبار مناطق آزاد

روابط  مدیران  هم اندیشی  نشست  نخستین 
با  کشور  آزاد  مناطق  سازمان های  عمومی 
حضور »سعید محمد« مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی در محل دبیرخانه شورایعالی 

برگزار شد.
در این نشست که با هدف بررسی و اعالم 
فهرست  ارائه  و  ساالنه ۱۴۰۱  برنامه های 
سال ۱۴۰۰  پایان  سه ماهه  برنامه های 
مناطق آزاد برگزار گردید، پیرامون مهم ترین 
روابط  در  موجود  چالش های  و  مطالبات 

عمومی های مناطق بحث و تبادل نظر شد.
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی 
از  یکی  نشست،  این  در  اقتصادی  ویژه  و 
عمومی ها  روابط  موضوعات  اصلی ترین 
روابط  کلیه  در  واحد  انسجام  ایجاد  را 
آزاد کشور  عمومی های سازمان های مناطق 
چند  باید  عمومی ها  روابط  گفت:  و  دانست 
امین  و  همگام  باشند،  وقایع  از  جلوتر  گام 
موضوعات  همه  از  و  بوده  عامل  مدیران 

اطالعات به روز داشته باشند.
سعید محمد بر ارتقاء دانش رسانه ای و تولید 
عمومی ها  روابط  توسط  هوشمند  محتوای 
حرفه ای  محتوای  تولید  افزود:  و  کرد  تاکید 
حائز  عمومی ها  روابط  توسط  موقع  به  و 
یک  از  باید  عمومی ها  روابط  است.  اهمیت 
تا  باشند  برخوردار  واحد  راهبرد  و  استراتژی 

آسیب نبینند.
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
روابط  داشت:  اظهار  پایان  در  اقتصادی 
عمومی ها باید از ابزارهای الزم، تکنیک ها 
نسبت  که  حرفه ای  و  متخصص  نیروی  و 
و  هستند  توجیه  منطقه  موضوعات  به 

استفاده کنند. دارند،  اشراف 
همچنین، سرپرست اداره کل روابط عمومی 
و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق 
بر  این نشست  نیز در  اقتصادی  آزاد و ویژه 
عمومی های  روابط  همپوشانی  و  یکپارچگی 
و  کرد  تاکید  اطالع رسانی  بحث  در  مناطق 
گفت: هر چه روابط عمومی ها قوی تر عمل 
کنند و نسبت به اخبار واکنش به موقع نشان 
دهند، می توانند نسبت به تنویر افکار عمومی 

قدم بردارند.
به  اشاره  با  نشست  این  در  خانلری  حسن 
بر  مناطق،  در  موجود  رسانه ای  ظرفیت های 
لزوم یاری رسانی روابط عمومی های مناطق 
در حوزه های دارای مزیت تاکید کرد و اذهان 
پیوست  یکپارچه،  آرشیو  پروژه های  نمود: 
رسانه ای تمامی فعالیت های مناطق و تقویت 
از  آزاد  مناطق  افتخاری  خبرنگاران  باشگاه 
آزاد  مناطق  سرفصل های ۱۴۰۱  مهم ترین 

کشور خواهد بود.
امور  و  عمومی  روابط  کل  اداره  سرپرست 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  بین الملل 
تعامل  ایجاد  بر  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و 
تاکید  رسانه های محلی  با  و سازنده  مستمر 
رسانه های  با  تعامل  با  داشت:  اظهار  و  کرد 
تاثیر  می توان  آنها  اعتماد  جلب  و  محلی 
اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه  بر  مثبتی 
کشور  آزاد  مناطق  گردشگری  و  فرهنگی 

گذاشت.
محل  در  که  نشست  این  در  است،  گفتنی 
برگزار  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
عمومی  روابط  مدیران  از  یک  هر  شد؛ 
هشت گانه  آزاد  مناطق  سازمان های 
حوزه  اقدامات  عملکرد،  از  گزارشی  کشور 
ارائه دادند و به بحث و تبادل نظر  مربوطه 

پرداختند.

گزارش6

واکاوی اثرات توسعه صنعت توریسم در رونق اقتصادی مناطق آزاد کشور:

رشد فرهنگی و بسط اقتصادی با مداقه بر 
حوزه گردشــگری مناطـق آزاد
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و  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  گردشگری  صنعت  امروزه 
متنوع ترین صنایع دنیا به شمار می آید، از نظر پراکنش، صنعت 
از  یکی  همچنین  و  می شود  محسوب  جهان  یک  شماره 
بزرگترین مولدهای اشتغال و ثروت در جهان و موتور اقتصادی 

برای ملل توسعه  یافته و درحال توسعه محسوب می گردد.
میزبان  افق ۱۴۰۴  در  باید  باالدستی  اسناد  براساس  ایران 
2۰میلیون گردشگر خارجی در سال باشد و بر طبق آمارها، 
یک ونیم  به  باید  جهانی  گردشگران  تعداد  از  ایران  سهم 
درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد؛ سهم کشور از درآمدهای 
گردشگری جهانی نیز باید به 2درصد ارتقاء یابد و همچنین 
پیش بینی شده است در سال نهایی، ما به درآمد 25میلیارد 

دالری از صنعت توریسم دست یابیم.
با این مقدمه به طور حتم موضوع گردشگری در مناطق 
منابع  از بخش های مهم  یکی  به  نیز می تواند  آزاد کشور 

پایدار درآمدزایی در این مناطق بدل گردد.
جاذبه های  از  برخورداری  علت  به  ایران  آزاد  مناطق  نواحی 
تاریخی، فرهنگی بسیار زیادی که در محدود خود دارند، غالبا 
مقاصد ارزشمندی برای گردشگری و گردشگران محسوب 
می گردند. وجود جاذبه های متنوع و بزرگی ازجمله موزه ها، 
متنوع  تفریحی  مراکز  پارک ها،  باستانی،  و  تاریخی  بناهای 
دریایی و ساحلی، مراکز خرید و اماکنی با معماری های باستانی 

که گردشگران بسیاری را با سالیق متنوع جذب می کند.
با توسعه گردشگری در مناطق آزاد کشور، برای  بی شک 
بیشتری  حمایتی  خدمات  گردشگران ،  نیازهای  برآوردن 
بی تردید  می شود؛  ساخته  اقامت  محل  و  رستوران  نظیر 
گردشگران، تنها کسانی نیستند که از این امکانات بهره مند 
و شهرهای  آزاد  مناطق  مردم  و  و خود ساکنین  می شوند 
پیرامونی نیز هم از این زیرساخت ها بهره مند می گردند و 
قطعا این اتفاق در حوزه اقتصادی و رضایت مندی جوامع 

محلی مناطق آزاد نقش مهمی خواهد داشت.
بر  مثبت  تبعات  در  تکاثری  نقش  به  گزارش  این  در 
گردشگری و نقش کلیدی آن بر ایجاد درآمدهای پایدار در 
مناطق آزاد اشاره شده و مهم ترین این تاثیرات را بر توازن 
اقتصاد ملی، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص داخلی 
اقتصادی در جوامع محلی،  و ملی، توزیع عادالنه فعالیت 

ثبات پول و حفظ نرخ تورم می توان برشمرد.
و  آزاد کشور  مناطق  در  منابع طبیعی منحصربه فرد  وجود 
و  بارندگی  و  حرارت  درجه  اختالف  گوناگون،  اقلیم های 
در  خاص  ویژگی های  با  طبیعی  گردشگری  مراکز  وجود 
این مناطق، شرایطی بسیار مناسب برای توسعه اکوتوریسم 
تحقق  که  مهم  امری  است؛  نموده  مهیا  آزاد  مناطق  در 
استاندارهای  و  علمی  موازین  براساس  آن  گسترش  و 
جهانی نه تنها می تواند بهبود کیفیت منابع طبیعی موجود 
و جلوگیری از نابودی آن را به همراه داشته باشد، بلکه بر 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی و بومی 
منابع  عرصه های  از  جدایی ناپذیر  بخش  که  آزاد  مناطق 

طبیعی را تشکیل می دهند نیز بسیار تاثیرگذار باشد.
فرصت  آزاد،  مناطق  در  مختلف  نمایشگاه های  برپایی 
گردشگری را در کنار شناساندن ظرفیت های این مناطق 
و تاثیراتی را در حوزه اشتغال، درآمدزایی، ارزآوری، پویایی 
جریان های مولد اقتصادی، سرمایه گذاری و جذب سرمایه 
و فعال کردن جریان های مولد اقتصادی و تقویت فرهنگی 

در مناطق آزاد کشور ایجاد می کند.
یکی از مهم ترین موضوعات درآمدزایی در مناطق آزاد، نقش 
منابع مالی ناپایدار در تامین منابع مالی سازمان های مناطق آزاد 
کشور است، مانند فروش زمین، اعطای مجوز و... که در توسعه 
اقتصادی مناطق به منابع ناپایدار شناخته می شوند؛ ولی تقویت 
و گسترش حوزه گردشگری پایدار در این مناطق باعث افزایش 
درآمد های ثابت و ایجاد منابع پایدار برای سازمان های مناطق 

آزاد کشور در درازمدت خواهد کرد.
همان گونه که بیان شد، گردشگری در چارچوب الگوهای 
فضایی خاص عمل می کند و یکی از این الگوهای مکانی و 

فضایی در کشور می تواند مناطق آزاد تعریف گردد.
بی تردید در نمونه سازی الگوی گردشگری در مناطق آزاد، 
نمونه بسیار خوب و موفقی همانند کیش را در پرونده این 
مناطق داریم که این خود گوشه ای از ظرفیت بسیار بزرگی 

از این حوزه در دیگر مناطق آزاد کشور نیز می تواند باشد.
با بسط و گسترش گردشگری در مناطق آزاد، توسعه زیربناهای 
گردشگری سهم زیادی در تغییرات شکل و کارکرد نواحی 
این مناطق از کشور خواهد داشت و تصویر این مناطق تحت 
تاثیر انواع هتل ها و خدمات جانبی ارائه شده، قرار می گیرد و 
به نوعی شکلی مدرن تر از مناطق پیرامونی خود خواهد یافت.

مناطق آزاد ایران و اقتصاد صنعت گردشگری
پیش از هر چیزی، گردشگری یک مسئله اقتصادی است 
و  می گیرد  شکل  بازدیدکننده  آزاد  مبادله  در  آن  در  که 
در  سرمایه داری  پذیرش  کنش   پایه  بر  مسافرت  تجارت 
وسیله  به  فضا  تسخیر  در  را  سودآوری  و  فوردیسم  قالب 
در  این رو، گردشگری  از  نمایش می گذارد؛  به  گردشگری 

فرآیند عرضه و تقاضا جلوه هایی از توسعه را باز می نماید.
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر جنبه های مختلف گردشگری، 
نقش آن را در پویایی اقتصادی بسیار مهم دانسته و سعی بر 
آن دارند تا با شناخت ابعاد گردشگری، راه های توسعه را در این 
افق بازجویند؛ از این رو اقتصاد گردشگری را می توان از زوایا و 

چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داد.
گردشگری، فعالیت اقتصادی پردامنه ای است که شامل صدها 
بنگاه اقتصادی می شود که برخی از آنها بزرگ بوده، ولی بخش 
زیادی از آنها کوچک هستند، ازجمله شرکت های هواپیمایی، 
خطوط حمل و نقل، آژانس های مسافرتی، صنعت هتلداری، 
رستوران ها و مراکز خرید را می توان نام برد و همچنین می توان 
به خدمات پذیرایی و بخش هایی از مغازه های خرده فروشی، 
فروشگاه های مواد غذایی و پمپ بنزین و... به عنوان مدل های 
اقتصاد گردشگری در  نگاه،  زاویه  این  با  نگریست.  کوچک 
اقتصادی  پیوسته  بهم  برکنش های  از هم  انبوهی  برگیرنده 

است که همچون تاری به هم تنیده، تشکیل دهنده جریانی از 
عرضه و تقاضا در محدوده مناطق آزاد کشور می باشد.

ارزش  با  گردشگری  داشت  بیان  می توان  اساس،  این  بر 
حرکتی  باال،  الیه های  در  واقع  در  مالحظه  قابل  افزوده 
و  مستقیم  اقتصادی  فواید  دارای  که  می نماید  اقتصادی 

غیرمستقیم فراوانی در محیط پیرامونی خود است.
اما خارج از این دیدگاه، هر چند گردشگری گذران اوقات 
فراغت را در برمی گیرد، ولی در اصل مصرف اوقات فراغت 
است که در روندی از اقتصادی شدن امر اجتماعی شکل 
واکنش  و  کنش  بدون  گردشگری  بی تردید  و  می گیرد 
مهمان و میزبان نمی تواند وجود داشته باشد و از آنجا که 
در ازای این کنش و واکنش، مبادله پول صورت می گیرد؛ 
به  فرهنگی  موضوع  یک  صرفا  نمی توان  را  گردشگری 

حساب آورد یا آن را حرکتی غیراقتصادی دید.
در این میان گردشگری موجب جلب مسافران به شهرها و 
نقاط مختلف می شود و این نوبه خود به معنای درآمد و سود 
برای مناطقی است که گردشگران در آن هزینه می کنند و 
همچنین درآمد به دست آمده از گردشگران باعث درآمد و 
سود برای سازمان هایی است که گردشگران در آن مناطق 
پول خرج می کنند و این گردش مالی باعث ایجاد درآمد بیشتر، 
گردش بیشتر و نهایتا رونق اقتصادی در مناطق آزاد می شود و 
در اصل گردشگری به بنیانی مستحکم در پویایی اقتصاد پایدار 

مناطق آزاد کشور بدل خواهد شد.
از منظر دیگر در حوزه اقتصاد گردشگری، اصوال سه گروه می توان 
شناسایی کرد که هر یک اهداف خاص خود را دنبال می کنند؛ 
اولین گروه گردشگران هستند که به دنبال بیشینه کردن منافع 
روحی و روانی خود از دستاوردهای مسافرت هستند. دومین گروه 
بنگاه های عرضه کننده کاال و خدمات مربوط به گردشگران بوده 
و آنها نیز به دنبال بیشینه نمودن سود خود هستند که بیشتر در 
حوزه خدماتی باعث اشتغال زایی باالی جوامع محلی در مناطق 
آزاد می گردند و سومین گروه سازمان های مناطق آزاد می باشند 
که در پی بیشینه نمودن منافع اولیه و ثانویه ناشی از مخارج 

گردشگری در حطیه منطقه خود هستند.
غالبا حرکت این سه گروه به طور سازگاری با هم همسو 
اقتصاد  شکوفایی  اصلی  شرط  همسویی،  این  و  است 
گردشگری در یک منطقه است؛ اگر اهداف این گروه ها با 
هم هماهنگ نباشد، امید کمی به شکوفایی گردشگری در 

بلندمدت وجود خواهد داشت.
اقتصاد  پایه  بر  آزاد  مناطق  در  اقتصاد گردشگری  رویکرد 
آزاد و در چارچوب عرضه و تقاضا شکل می گیرد، از این رو 
به  را  بازار  شناخت عرضه و تقاضای گردشگری ، شناخت 
گردشگری  از  اقتصادی  درک  راهگشای  که  دارد  دنبال 
و  نبوده  یکسان  و  متجانس  گردشگری  تقاضای  است. 
نشان دهنده  که  است  متفاوتی  گونه های  و  الگوها  دارای 
گرایش اقتصادی بازار گردشگری به سوی مصرف کنندگان 
یا همان گردشگران است. در این راستا، یکی از شیوه های 
مسافرت  وضعیت  شناخت  گردشگری،  تقاضای  بررسی 
همچنین  و  متفاوت  نقلیه های  وسیله  با  گردشگران 

زمان های سفر به یک مقصد گردشگری است.
محصول  برگیرنده  در  آزاد  مناطق  در  گردشگری  عرضه 
جاذبه های  از  مجموعه ای  شامل  که  بوده  گردشگری 
گردشگری، دسترسی و حمل  و نقل، امکانات و تسهیالت 
زیربنایی، خدمات مهمان نوازی و عناصر نهادی و سازمانی 
است که بی شک مناطق آزاد با توجه به ایجاد زیرساخت های 
خوبی که در طول چند سال گذشته داشته اند، می توانند با درگیر 
کردن بخش خصوصی، شرایط رفاه و جذب گردشگر را بیش 
از بیش در مناطق ایجاد کنند و به نوعی هیچ تبلیغی برای 

جذب گردشگر، بهتر و تاثیرگذارتر از رضایت خود او نیست.
در این میان، برای محاسبات اقتصادی گردشگری به دو 
افزایش  ضریب  اولی  که  می شود،  اشاره  فزآینده  ضریب 
درآمد و دومی ضریب افزایش اشتغال است که هر دو این 

مقوله ها دارای اهمیت بسیار باالیی هستند.
ضریب افزایش درآمد در گردشگری سبب افزایش ثروت و 
ضریب افزایش اشتغال موجب ایجاد مشاغل جدید از طریق 
گردشگری است، که در این خصوص به تبع آن رضایت و 
نیز در پس خود خواهد داشت و  را  هم گامی جوامع محلی 
این در حالی است که گردشگری در ارتباط مستقیم با اثرات 
با دیگر  اقتصادی  فعالیت  این  اقتصادی است و همبستگی 
پارامترهای اقتصاد به اندازه ای است که به عنوان مثال رشد 
اقتصادی موجب رشد گردشگری و افول اقتصادی موجب افول 
گردشگری می شود؛ از این رو تقویت ارتباط بین گردشگری 
و سایر بخش های اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است، 
منظور  به  اقالم  واردات  ارتباط،  این  تقویت  که  به گونه ای 
پشتیبانی از گردشگری را کاهش و اشتغال محلی و درآمد های 
حاصل از آن را افزایش می دهد. بدین سبب، بررسی اقتصاد 
گردشگری در مناطق آزاد بیش از محاسبه میزان اشتغال و 

ضریب تکاثری، در درآمد گردشگری اهمیت دارد.
این دو پارامتر اقتصادی ، بنیادی ترین بستر تحلیل اقتصادی 
آزاد  مناطق  گردشگری  اقتصاد  پیامدهای  با  ارتباط  در  را 

فراهم می آورد.
در این میان بعد تقاضا در رابطه با اقتصاد گردشگری ، در 
چارچوب محاسبه هزینه های گردشگری صورت گرفته و 
به بررسی هزینه یک گردشگر در قبال خدماتی می پردازد 
که به آنها تعلق می گیرد و متمایز از خدماتی است که به 

میزبان یا ساکنان مناطق ارائه می شود.

برای  تقاضا  آزاد،  مناطق  به  گردشگران  ورود  با  واقع  در 
خدماتی از قبیل اقامت، پذیرایی، حمل  و  نقل و نظیر اینها 
برای  شکل می گیرد که برطرف کردن آن توسط میزبان 
با  ارتباط  در  را  گردشگری  اقتصاد  از  بعدی  گردشگران، 

تقاضای گردشگری در برمی گیرد.
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری مناطق آزاد شامل توسعه 
قابلیت  ها، فعالیت ها، محیط طبیعی و تاسیسات زیربنایی است 
که دارای منافعی برای ساکنان بومی منطقه است و این در 
حالی است که مدیریت گردشگری مناطق در راستای جذب 
سرمایه متحرک و فعالیت های مناطق باید در یک موقعیت 
رقابتی فزآینده عمل نماید تا بازگشت سرمایه در چهارچوب 

اقتصاد گردشگری در مناطق آزاد قابل بازگشت باشد.

 خلق منابع درآمدی پایدار
 از حوزه گردشگری مناطق آزاد

با توسعه گردشگری و بازدید گردشگران از حوزه های جذاب 
گردشگری  بخش های  به  گردشگران  نیاز  آزاد،  مناطق 
بیشتر می شود. رونق گردشگری باعث پویایی اقتصاد سایر 
بخش های مناطق می گردد و سود اقتصادی و درآمد حاصله 
از فعالیت گردشگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای 

سازمان های مناطق آزاد قابل بررسی می باشد.
حوزه  در  سرمایه گذاری  از  ناشی  خود  که  اقتصادی  رشد 
گردشگری در مناطق است، در آینده می تواند ایجاد درآمد 
اقتصادی درآمد حاصل  لحاظ  به  و  نماید  پایدار  اشتغال  و 
از گردشگری خارجی و حتی داخلی برای هر کشوری در 

حکم صادرات قلمداد می شود.
منافع و درآمدهای مستقیم گردشگری، پول هایی است که 
گردشگران و مسافران مستقیما صرف خرید کاال و خدمات 
خدمات  و  محصوالت  دهنده  ارائه  سازمان های  و  می کنند 
آن را دریافت می  نمایند و مزایای غیرمستقیم هم از طریق 
گردش، وجوهی است که مسافر در مقصد خرج می کند و این 
پول در سامانه های اقتصادی مناطق آزاد به جریان می افتد 
افزایش سطح  و  مناطق  اقتصادی  چندباره  تحرک  و سبب 
درآمدی مردم می شود، که این همان اثر تکاثری است که 
حوزه گردشگری به شکل غیرمستقیم بر مناطق آزاد می گذارد.
بی شک توسعه اقتصادی مناطق آزاد و ایجاد منابع درآمدی 
پایدار، همواره از دغدغه های مدیران سازمان های مناطق 
و  انتظارات  از  بسیاری  تحقق  که  است  بوده  کشور  آزاد 
مطالبات سازمان ها و مراکز هزینه کرد به آن وابسته است.

امروزه شهرها و مناطق موفق که نامشان به عنوان یک مقصد 
گردشگری مطرح می شود، بخش مهمی از اقتصادشان را از 
محل فرصت های جذب و ساماندهی اشتغال و مسائل مربوط 
به گردشگری اداره می کنند و از آنجایی که روش های سنتی 
اداره  فزآینده  هزینه های  پاسخگوی  مناطق،  در  درآمدزایی 
به عنوان صنعتی  است  توانسته  نیست، گردشگری  مناطق 
اشتغال زا، درآمدزا و منبع درآمدی پایدار توجه مدیران را به 

خود جلب کند. 
مدیران سازمان های مناطق آزاد می توانند از طریق برنامه ریزی 
قبیل شبکه های  از  در جهت توسعه زیرساخت های مناطق 
ارتباطی و حمل  و  نقل، تاسیسات و تجهیزات شهری، توسعه 
فضاهای تفریحی و فراغتی و برنامه ریزی برای زیرساخت های 
خدماتی در سطح قابل قبول گردشگر، در رشد حوزه گردشگری 

در مناطق آزاد تاثیر بسزایی داشته باشند.

 راهکارهایی جهت
 بهبود و رونق گردشگری مناطق آزاد

فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  برنامه ریزی  بر  تاکید   
در  فقط  نه  مستمر،  صورت  به  گردشگران  به  خدماتی  و 
مختلف  بخش های  همکاری  با  سال  از  خاص  زمان های 
فرهنگی،  میراث  وزارت  و  آزاد  مناطق  اجرایی  مدیریت 
در  صاحب نظر  کارشناسان  و  گردشگری  و  صنایع دستی 

حوزه گردشگری.
 تاسیس و بازسازی مجموعه های گردشگری، تفریحی 
در حوزه مناطق آزاد و محدوده های آن با مشارکت بخش 

خصوصی و یا سرمایه گذاری مستقیم سازمان ها.
 برپایی نمایشگاه های متنوع، جشنواره ها، همایش های 
نیز  و  مناسب  فرصت های  از  استفاده  و  بین المللی  و  ملی 
استفاده بهینه در زمان برگزاری این فعالیت ها برای معرفی 

جاذبه های گردشگری منطقه.
فرهنگی،  اجتماعی،  متنوع  نیازمندی های  ارائه   
شیوه های  قالب  در  گردشگران  به  خدماتی  و  اقتصادی 

متنوع اطالع رسانی نوین.
 تقویت مشارکت بخش خصوصی و مجامع محلی در 
و  آزاد  مناطق  گردشگری  مختلف  بخش های  رشد  جهت 
این بخش ها در دست  بودن  انحصاری  از عدم  جلوگیری 

افراد و شرکت های خاص در مناطق آزاد.
و  تفریحی  نیازهای  رفع  برای  الزم  بسترهای  ایجاد   
فراغتی گردشگران مناطق ازجمله فضای سبز، بوستان ها، 
پارک ها، مراکز خرید، تفریحات دریایی و... در نقاط مختلف 

منطقه ای در مناطق آزاد.
 احیا و بازسازی جاذبه های تاریخی، فرهنگی موجود در 
مناطق آزاد و توسعه همه جانبه میراث تاریخی این مناطق.

مراکز  بسط  چون  مدرن  فضاهای  گسترش  توسعه   
و  منطقه ای  )ملی،  کنسرت ها  سینماها،  تئاتر،  فرهنگی، 
حوزه های  در  مدرنیته  و  سنت  ترکیب  و  تلفیق  محلی(، 

بازسازی فضاهای گردشگری در مناطق.
و  پویا  مهیج،  فراغتی،  و  تفریحی  فعالیت های  ایجاد   
انعطافی با برنامه ریزی های مدرن و به روز در جهت جذب 

گردشگر.
 تربیت نیروی متخصص در جهت بهره برداری تورهای 
راهنمایان تورها در حوزه معرفی  آزاد،  گردشگری مناطق 

جاذبه های گردشگری در مناطق به گردشگران.
در  گردشگری  اطالع رسانی  کیوسک های  گسترش   
دستگاه های  افزایش  و  تعبیه  و  آزاد  مناطق  مختلف  نقاط 

مکان یابی برای گردشگران به صورت چند زبانه.
به  نسبت  محلی  جوامع  در  نگرش  تغییر  ایجاد    

گردشگران برای جذب پایدار توریسم در مناطق آزاد.
  ایجاد راهکارهای مناسب برای تقویت حل مشکالت 
)تخریب فضای سبز، عدم  و کنترل معظالت  گردشگری 
حمل  و  توریسم ،  به  خدمات  ارائه  نحوه  گردشگر ،  امنیت 

نقل داخلی و خارجی به گردشگران و...(.
اطالعات  ارائه  برای  مناسب  اجرایی  مدیریت  ارائه   

صحیح از اماکن تاریخی و فرهنگی به گردشگران.
و  خدمات  ارائه  جهت  در  ناهماهنگی ها  رفع   
بودن  مسئول  و  گردشگران  به  متنوع  برنامه ریزی های 
و  مشکل  هرگونه  ایجاد  به  نسبت  متولی  نهاد های  تمام 
تالش همه جانبه برای حل مشکالت و مسائل گردشگران 

در مناطق آزاد.
  مسئولیت پذیری و پاسخگویی تمام واحد های موثر در 
این حوزه برای ارائه هرگونه خدمات مناسب به گردشگران 

در جهت توسعه پایدار توریسم در مناطق آزاد.
 کنترل ارائه اطالعات و جلوگیری از اطالعات ناقص در 

زمینه های مختلف این حوزه به گردشگران.
معرفی  مجازی،  گردشگری  سایت های  طراحی   
در  اختصاصی  رسانه های  در  گردشگری  ظرفیت های 
جهت ترغیب گردشگران و تبلیغات وسیع در جهت معرفی 
ظرفیت های گردشگری مناطق آزاد در حوزه های مختلف.

و  انجمن ها  خصوصی،  بخش  مشارکت  از  حمایت   
و  دستاوردها  ارائه  قالب  در  بومی  مردم نهاد  سازمان های 
فعالیت های فرهنگی محلی به گردشگران در مناطق آزاد.

نتیجه گیری
از  جهان  گردشگری  صنعت  مالی  گردش  حاضر  قرن  در 
گردش مالی بخش های دیگر فراتر رفته است که این روند 
می تواند افق های روشن و جدیدی را در جهت جذب منابع 
مالی گسترده برای مناطق آزاد و توسعه پایدار آنها فراهم 

نماید.
نقش  دنیا،  مختلف  نقاط  در  گردشگری  صنعت  توسعه 
تا  دارد،  درآمد  توزیع  بهبود  و  بیکاری  کاهش  در  موثری 
جایی که در برنامه ریزی و مدیریت جهان، سرمایه گذاری 
در بخش گردشگری در اولویت برنامه  ریزی ها قرار گرفته 
فروش  و  ساز  و  ساخت  از  ناشی  درآمدهای  جایگزین  و 

زمین شده است.
است  شده  پذیرفته  امروز  دنیای  در  اقتصادی  اصل  این 
که گردشگری عامل مهم توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد 
اشتغال است و از صنایعی است که از لحاظ درآمد زایی و 

اشتغال زایی بسیار قابل توجه می باشد.
و  مدبرانه  برخورد  صورت  در  صنعت  این  در  فعالیت 
نیز  فرهنگ ها  رشد  و  تعامل  موجب  مناسب،  برنامه ریزی 
در  نیز  اجتماعی  و  تاریخی  هویت  بازشناسی  به  و  شده 

مناطق آزاد منجر خواهد شد.
مناطق آزاد ایران با برخورداری از آثار تاریخی، فرهنگی، 
مهم  مراکز  از  اقلیمی  شرایط  تنوع  و  جذاب  طبیعت 
گردشگری در کشور محسوب شوند و برای ایجاد توسعه 
پایدار و جایگزینی منابع جدید با هدف کسب درآمد به جای 
منابع سازمانی، نیازمند استفاده از تمام توان و قابلیت های 
منطقه در حوزه توسعه گردشگری هستند و در این راستا 
سرمایه گذاری مناسب در بخش گردشگری مناطق توسط 
روبناهای  و  زیربنا  ایجاد  و  برای ساخت  مدیران و تالش 
هم  سازمان ها،  سرمایه گذاری  طریق  از  هم  صنعت  این 
رسانه ای،  تبلیغات  محلی،  جوامع  هم  و  خصوصی  بخش 
منابع  و  توریست پذیری  فرهنگ  ایجاد  منعطف ،  قوانین 
انسانی متخصص ازجمله مولفه های موثر در افزایش آمار 

گردشگری مناطق آزاد خواهد بود.
توجه به توسعه و رونق گردشگری موجب ارتقای اقتصاد 
سازمان،  برای  مستقیم  درآمدی  منابع  ایجاد  آزاد،  مناطق 
کمک به گردش اقتصادی در بخش های مختلف سازمان، 
و  محلی  جوامع  میان  اجتماعی  عدالت  و  رفاه  به  کمک 
مشارکت  برای  زمینه سازی  و  آزاد  مناطق  شهروندان 

اجتماعی و اقتصادی شهروندان مناطق است.
مدیریت و معاونت گردشگری سازمان های مناطق آزاد و 
دبیرخانه شورایعالی با توجه به نقش اساسی خود در رونق 
مشارکت  و  مداخله  توسعه  این  در  می توانند  گردشگری 
گردشگری  مدیریت  و  برنامه ریزی  در  مختلف  نهادهای 
گردشگری  خدمات  ارائه  در  مستقیم  سرمایه گذاری  نیز  و 

درآمدی پایدار را برای مناطق آزاد کشور ایجاد کنند.
عمران  فعالیت های  توسعه  بر  تاکید  با  آزاد  مناطق 
گردشگری ، نوسازی بافت های تاریخی و دیدنی و بازسازی 
تسهیالت  ارائه  طریق  از  حوزه  این  در  تفریحی  فضاهای 
مناسب کمک فراوانی به توسعه پایدار و نیز افزایش درآمد 

سازمان ها خواهند کرد.
از  بیشتر  چه  هر  بهره گیری  برای  واحد  مدیریت  اعمال 
که  است  مسئله ای  آزاد،  مناطق  گردشگری  قابلیت های 
نباید از آن غافل باشیم و بدون شک درآمدی که از توسعه 
گردشگری نصیب سازمان های مناطق آزاد می شود، قابل 
اتکا است و اشتغال زایی باالی این حوزه، گردش اقتصادی 
مطلوبی را به دنبال دارد که بسیاری از سازمان ها موفق در 

زمینه درآمد پایدار از آن بهره می برند.
بی شک در دهه آینده با توجه به رشد و سرعت چشمگیر 
علم و تکنولوژی در فضای مجازی، زمان انسان ها بسیار 
بیش از قبل آزاد خواهد گشت و همچنین با توجه به رشد 
روز به روز  نیز  انسان ها  درآمدزایی  میزان  دنیا،  اقتصادی 
به  نیاز  صعودی،  رشد  این  پی  در  و  شد  خواهد  افزون تر 
فراغت،  برای  جدید  بسترهای  ایجاد  و  گردشگری  حوزه 

جزء اولویت های مردم خواهد بود. 

گزارش: 
فریبا شیخی

 ضرورت اتخاذ
یک استراتژی و 

 راهبرد واحد از سوی
 روابط عمومی های

مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور اظهار داشت:



و  کاالها  عرضه  و  تولید  در  تسهیل  و  تسریع  ضرورت 
مناسب  امکانات  فراهم آوری  و  ایجاد  موجب  محصوالت 
و متناسب در انتقال سریع کاالها به مشتریان در بازارهای 
مصرفی می گردد، که این مهم از اصول اولیه در مارکتینگ 

بوده است . 
در این میان بنادر از اجزای محوری و فاصله ضروری و 
مهم در اتصال تولید به عرضه به عنوان ارکان اصلی در 
قالب بنادر ساحلی و بنادر داخلی )یا همان بنادر خشک( در 

بازاریابی موردنظر خواهند بود.
بنادر نوین و پیشرو به صورت نسل بنادر سوم و چهارم، 
و  توسعه  و  افزوده  ارزش  ایجاد  فرآوری،  پردازش،  بستر 
خدمات کاالها بوده که امکان عرضه بهترین محصول در 
مطلوب ترین زمان و از بهترین مکان انبارداری و نگهداری 
کاال با بهترین قیمت تمام شده و کمترین هزینه و کاهش 

در زمان حمل و نقل و جابه جایی را فراهم می سازد .
عوامل  بر  که  نوین  تجاری  مراوادت  و  مباالدت  بازار  در 
شاخص های  قالب  در  مشخص  و  اساسی  فاکتورهای  و 
تجاری و اقتصادی توجه داشته است، مناسب سازی بستر 
و تجهیز بنادر براساس استاندارهای بین المللی و توجه به 
پسکرانه های بندری، ایجاد مراکز و پارک های لجستیک و 
مدیریت زنجیره تامین و توزیع کاال، پشتیبانی و تدارکات 
ایجاد  چند وجهی،  نقل  و  حمل  توسعه  و  تکمیل  بندری، 
به روزرسانی  کاال ،  نگهداری  مراکز  و  انبارها  توسعه  و 
ایجاد  بارگیری،  و  تخلیه  تجهیزات  و  موتوری  پارک 
حمل  صنعت  در  پایین دستی  صنایع  توسعه  و  تکمیل  و 
فرآوری  و  افزوده  ارزش  مراکز  ایجاد  دریایی ،  نقل  و 
پایانه های تخصصی و سایر توجهات مورد  محصوالت و 
لزوم از ارکان اصلی در مسیر بهینه سازی در پشتیبانی و 
تسریع و سهل الوصول در ارائه خدمات مربوط به کاالها و 

محصوالت تولیدی می باشد .
حجم روز افزون تولیدات و ایجاد بازارهای رقابتی در عرصه 
محصوالت مبتنی بر تسریع در زمان و تحویل محصوالت 
تولیدی ، لزوم نفوذپذیری در بازار و جلب نظر مشتریان در 
ارائه سریع محصوالت و خدمات پس از فروش، به عنوان 
یکی از عوامل تاثیرگذار در بازار، عمدتا موجب تراکم در 
این مهم  حجم کاالهای ورودی و خروجی می گردد که 
انبارداری  و با توجه به فضای محدود و بعضا متراکم در 
و جابه جایی کاالها  نقل  و  از حمل  ناشی  ترافیک های  و 

مطلوب  خدمات  ارائه  در  رکود  موجب  ساحلی  بنادر  در 
و  کاالها  جابه جایی  در  و سهولت  تسریع  و  نگهداری  در 

محصوالت صادراتی، وارداتی و ترانزیتی خواهد شد .
همچنین محدودیت در اراضی پسکرانه های بندری برای 
و  عمومی  لجستیک  مراکز  قالب  در  کارخانجات  ایجاد 
لجستیک تخصصی براساس اصل بنادر پیشرو ، محدودیت 
را  هدف  کارخانجات  ایجاد  برای  پشتیبانی  اراضی  در 

موجب خواهد گردید.

بنادر خشک ، اراضی پشتیبانی بنادر ساحلی
و  هزینه ها  کاهش  به  توجه  همچنین  و  فوق  موارد 
حمل  هزینه های  کاهش  بر اساس  کاال  تمام شده  قیمت 
ازجمله  مطلوب  زمانی  و  مکانی  عوامل  سایر  و  نقل  و 
و  صادرات  در  هدف  کشورهای  به  سریع تر  دسترسی 
اولیه  مواد  و  امکانات  راحت تر  بودن  اختیار  در  واردات، 
کوتاه تر  کاال،  فرآوری  و  افزوده  ارزش  ایجاد  برای 
مناسب  زیر ساخت های  ایجاد  نقل ،  و  حمل  مسیر  بودن 
انسانی  نیروی  نقل ،  و  حمل  در  مناسب  تسهیالت  و 
از  مناسب تر  بهره مندی  ارزان ،  انرژی  و  دسترس  در 
قابل  عوامل  سایر  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
فواصل  در  مطلوب  اراضی  فراهم آوری  و  ایجاد  توجه ، 
مناسب با بنادر ساحلی را ایجاب می نماید که از آن به 

بنادر داخلی )بنادر خشک( یاد می شود . 
درواقع بنادر خشک ، اراضی پشتیبانی بنادر ساحلی خواهند 
بر  تمرکز  با  و  ساحلی  بنادر  اهداف  و  رویکرد  با  که  بود 
اهداف یا هدف خاص ) ازجمله ایجاد هاب منطقه ای کاال 
این  در  و  می گیرند  قرار  توجه  مورد  خاص (  کاالهای  یا 
و سیاست های  رویکردها ، هدفگذاری ها  به  توجه  با  بنادر 
تعریف شده و نیز با توجه به زیر ساخت های موجود ازجمله 
تسهیل در جابه جایی کاال با اولویت حمل و نقل ریلی به 
منطقه ای،  اهداف  سایر  نیز  و  ارزان  نقل  و  حمل  عنوان 
ایجاد،  مورد  خشک  بنادر  این  برای  الزم  زیرساخت های 

تجهیز، تکمیل و توسعه قرار خواهد گرفت .
آنها  فواصل  به  توجه  با  و  ساختاری  نظر  از  بنادر خشک 
قابل  دور(  و  میانی  )نزدیک ،  ساحلی  و  دریایی  بنادر  از 
بنادر خشک  در  نگاه  این  می باشند .  طبقه بندی  و  تقسیم 
نگاه  هم ارزی  و  همسانی  مبیین  عبارتی  به  و  مشخصا 
ساحلی  بنادر  براساس  خشک  بنادر  تجهیز  در  یکسان 
است . در واقع بنادر ساحلی و بنادر خشک چنانچه بر اساس 
و  اهداف مشخص  قالب  در  و  راهبردی  مدیریت  زنجیره 
گیرند،  قرار  نگاه  مورد  اصولی  و  پایه ای  هدفگذاری های 
تکمیل کننده فعالیت های بندری شده و موجب هم افزایی 
می گردند . در حقیقت اهداف اصلی در ایجاد بنادر خشک 
شده  تعریف  اساس  این  بر  نیز  دریایی  بنادر  راستای  در 

است که عامل اصلی در اجرای این مهم ایجاد مدیریت 
واحد یا مدیریت در راستای سیاست ها و چشم انداز اجرایی 

مشخص و معین می باشد .

مناطق ویژه اقتصادی، تکمیل کننده فعالیت های 
بنادر ساحلی مناطق آزاد

در راستای توجه به اهداف و روش های موردنظر در ایجاد 
بنادر خشک، به تعریفی مشخص  شهرک های صنعتی و 
مشخص  برنامه  و  طرح  براساس  اقتصادی  ویژه  مناطق 
و هدفمند می توانند به عنوان بنادر خشک تکمیل کننده 
و یا به عبارتی ترمیم کننده فعالیت های مترتب در بنادر 
ساحلی و البته در قالب مدیریتی واحد و با اهداف اجرایی 

مشخص قرار گیرند.
مناطق ویژه اقتصادی با گستردگی در نقاط مختلف کشور 
و کاربری در زمینه های مختلف می توانند به عنوان تکمیل 
بنادر خشک  بنادر ساحلی و به عنوان  کننده فعالیت های 

مورد توجه قرار گیرند .
خشک  بنادر  عنوان  تحت  مناطق  این  در  هدفگذاری 
به  عنایت  با  که  گیرد  قرار  توجه  مورد  به گونه ای  باید 
به  مطلوب  زمانی  موقعیت  حسب  و  مکانی  موقعیت های 
ایجاد  موجب  تخصصی،  لجستیک  پایانه  و  مرکز  عنوان 
شرایط مطلوب در صادرات، واردات، ترانزیت و ترانشیپ و 

صادرات مجدد کاال شود . 
در حقیقت مناطق ویژه اقتصادی چنانچه بر اساس مدیریت 

بنادر  و  آزاد  مناطق  راستای  در  واحد  اجرایی  سیاست  و 
ساحلی مورد برنامه ریزی هدفمند قرار گیرند، می توانند در 
مسیر اتصالی و مکملی  یکدیگر، ترمیم کننده اهداف و 
مناطق  درواقع  گردند .  تولیدات  و  کاال  صاحبان  نیازهای 
به  توجه  با  و  خشک  بنادر  عنوان  به  اقتصادی  ویژه 
اهداف  و  بین المللی  کریدورهای  مسیر  در  انطباق پذیری 
تولید  منطقه ای  هاب  عنوان  به  بین المللی  و  منطقه ای 
اهمیت  مورد  می توانند  خاص  کاالهای  یا  کاال  توزیع  و 
و  ساماندهی  ساختار سازی،  راستا  این  در  و  گرفته  قرار 

سازماندهی مناسب گردند.
به عبارتی، با توجه به مدیریت واحد در ساختار سازمانی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، چنانچه براساس هدفگذاری 
مشخص نقاط اتصال هدفمند برای این مناطق تعریف و 
پایه گذاری شود، می توانند موجب تقویت اهداف صادراتی 

و ارزآوری گردند.
بنادر خشک در  به عنوان  اقتصادی چنانچه  مناطق ویژه 
حلقه اتصالی با بنادر ساحلی مناطق آزاد مورد توجه قرار 
گیرند، به جهت بهره مندی از قوانین و شرایط مترتب بر 
مجموعه  یک  به صورت  می توانند   ویژه ،  و  آزاد  مناطق 
ترانزیت  در  مناطق  بین  مشترک  قوانین  بر اساس  واحد 
داخلی پس از تولید و فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بدون 
افزایش نسبی در قیمت تمام شده کاال و افزایش هزینه ها، 

اقدام نمایند . 
تولید کنندگان  برای  توجه  قابل  مزیت های  از  مهم  این 

و  کاال  قطعی  ترخیص  به  عدم نیاز  بر  عالوه  که  بوده 
مواد اولیه وارداتی در یک منطقه ، صادرات و یا صادرات 
مجدد بر مبنای ارزش افزوده کاال و در قالب ترانزیت و 
ترانشیپ بین مناطق، از منطقه ویژه اقتصادی و یا مناطق 
امر  این  است،  تاکید  به  الزم  پذیرد.  صورت  هدف،  آزاد 
براساس قوانین مشمول مناطق در عدم احتساب بر مالیات 
بر درآمد تولیدات که منجر به کاهش هزینه ها و کاهش 
قیمت تمام شده در بازارهای رقابتی تولیدات خواهد شد نیز 

تاثیرپذیر خواهد بود  .
به صورت  بنادر  و  مناطق  تعرفه ها مشمول  تعیین  امکان 
بندری در  با مارکتینگ  انعطاف و متناسب  قابل  شناور و 
در  نظر  قابل  مزیت های  از  خشک  بنادر  و  ساحلی  بنادر 
امکان پذیری ایجاد حلقه واحد بنادر بر مبنای بنادر ساحلی 
بنادر  یا  خشک  بنادر  قالب  در  اقتصادی  ویژه  مناطق  و 
داخلی خواهد بود که منجر به کاهش هزینه ها خواهد شد.
بنادر خشک در  به  توجه  قالب  اقتصادی در  مناطق ویژه 
حاشیه مرزهای کشورهای هدف صادراتی، ضمن منظور 
از شرایط  بهره مندی محصوالت صادراتی  امکان  نمودن 
مشمول مناطق ویژه ، به علت امکان تسریع و تسهیل در 
جابه جایی و کوتاهی مسیر که منجر به کاهش هزینه های 
ناشی از حمل و نقل کاال می گردد، موجب دسترسی سریع 
این  که  شد،  خواهد  مشتریان  و  هدف  بازارهای  به  کاال 

مورد ازمزیت های قابل توجه در بازارهای رقابتی است.

 وجوب اتصال هدفمند بنادر ساحلی و 
بنادر خشک کشور

تکمیل اتصال هدفمند بنادر ساحلی و بنادر خشک براساس 
آنچه که به آن به صورت مقدماتی و تعریف اولیه اشاره 
مشخص  سیاست های  و  اهداف  راستای  در  است ؛  شده 
مبتنی بر بازاریابی و بازارسازی با رویکرد صادرات محور و 
ترانزیت کاال براساس توجه به اقتصاد بدون نفت و تکمیل 
کننده سهم توسعه اقتصادی دریایی از عوامل موثر در رشد 

و توسعه منطقه ای نیز خواهد بود .
بنادر  توسعه  به  مشترک  نگاه  با  بندری  توسعه  منظر  از 
ساحلی و بنادر خشک، حلقه اتصال بنادر و مناطق ) مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی ( با رویکرد تجمیعی باید مورد توجه 
براساس  مختلف  مناطق  مسیر ،  این  در  که  گیرد  قرار 
داخلی  اهداف  کننده  تکمیل  تبیینی ،  مشترک  اهداف 
) صادراتی (  خارجی  و  داخلی (  هدف  محصوالت  )تامین 
بر  مهم  این  که  شده  یکدیگر  هم افزایی  موجب  و  بوده 
استعدادهای  و  ظرفیت ها  از  مناسب تر  بهره مندی  امکان 
بهره وری  آن  فرآیند  و  افزوده  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
مناسب تر مناطق در دستیابی به اهداف صادراتی، ارزآوری 

و اشتغال زایی خواهد شد .

توسعهترانزیتوصادراتباهمافزایی
بنادرخشکوساحلیمناطقآزادوویژه

ضرورت تعامل روزافزون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حوزه بندری و لجستیک:
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گزارش: 
 علی گل امینی

مدیرکل حمل و نقل دریایی 
سازمان منطقه آزاد قشم 

همزمان  تا  است  برخوردار  امکاناتی  از  گردشگر  هر  که  امروز  جهان  در 
تصویری  و  محتوای صوتی  گردشگری،  مختلف  مقصدهای  از  بازدید  با 
نقاط  به دورترین  را  پیام خود  زمان ممکن،  در کوتاه ترین  و  تولید کرده 
ارسال کند، اهمیت فناوری و تحوالت دیجیتالی بیش از هر زمان دیگری 

محسوس است. 
مدد  به  گردشگری  نوین  کارهای  و  کسب   که  هستیم  شاهد  همچنین 
تحوالت دیجیتالی و فناوری های اطالعاتی، به عرصه های پویایی تبدیل 
شده اند که با استفاده از فرصت های ناشی از توسعه و ترویج فناوری در 
جوامع بشری به سرعت در حال عبور از کسب  و کارهای سنتی بوده و 
فاصله میان انتظارات گردشگران دیجیتال و ارزش واقعی تحویلی به آنها 

به کم ترین حد ممکن رسیده است.   
در  موثر  نقش  بر  عالوه  اطالعات،  فناوری  عصر  دیجیتالی  تحوالت 
دانش محور شدن گردشگری، به سفر مسئوالنه و خلق تجربه متمایز از 
سفر منجر شده و بر ضرورت به کارگیری فناوری جامع نگر و آینده گرا در 

حوزه های مختلف  گردشگری پایدار افزوده است.
به  نظر می رسد نگاه به روز و تحول خواهانه مبتنی بر دیجیتال در صنعت 
گردشگری کشور چندان موردتوجه قرار نگرفته و مغفول مانده است. با 
این وجود، در مقطع کنونی و با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی 
کشور که صنعت گردشگری می تواند در آن نقش یک ناجی را ایفا کند، 
برای  که  است  فراهم  دیجیتالی  تحوالت  این  ایجاد  برای  فرصت هایی 
ضرورت  موجود  فعالیت های  کردن  ثمربخش  برای  آنها  از  بهره گیری 
دارد؛ از »دیجیتال سازی ساز و کارهای بازاریابی و تبلیغات« و »حمایت 
نوآوری می زنند  به  زمینه دیجیتال دست  در  استارتاپ ها« که معموال  از 
گرفته، تا بهره گیری از ارزهای رمزنگاری شده برای انجام مبادالت مالی 
در توریسم کشور به  عنوان اقدامی به روز و پیشرو که اثر تحریم ها در حوزه 

مالی را به حداقل می رساند، حمایت کرد.

مزایای گردشگری الکترونیک
برگیرنده  در  که  است  الکترونیک  تجارت  از  بخشی  الکترونیک  توریسم 
صنایع  ارتباطات،  مانند  سریع؛  توسعه  به  رو  فناوری های  از  استفاده 

مدیریت  مهمان نوازی،  راهبردی  برنامه ریزی های  همچنین  و  اطالعاتی 
و بازاریابی است. فعالیت های ویژه توریسم الکترونیک باید به متصدیان 
با  مستقیما  که  ساختارهایی  دیگر  و  گردشگری  آژانس های  گردشگری، 
استفاده از وب سایت های تخصصی، به گردشگری مجازی عالقه مندند، 
الکترونیک(، هم مصرف کنندگان و هم  )توریسم  پدیده  این  نماید.  تکیه 
تولیدکنندگان کاالها و خدمات گردشگری را در چرخه خود وارد می نماید.
مزایای گردشگری الکترونیک که بسیار دارای اهمیت بوده و ما ناچار به 

استفاده از آن خواهیم بود، عبارتند از:
به  عالقه مندان  میان  ممکن  زمان  کمترین  در  اطالعات  تبادل   )1

گردشگری
2( انتشار اطالعات چندرسانه ای به صورت صوتی و تصویری و ویدئویی 

از مناطق مختلف گردشگری
3( ظرفیت سازی جهت به اشتراک گذاشتن اطالعات مجازی گردشگران 

با توریست های آماتور
4( معرفی فرصت های اقامتی 

5( معرفی ظرفیت های حمل و نقل و...
لذت بخش  واقعی،  اندازه مسافرت های  به  الکترونیک  هرچند گردشگری 
و خاطره انگیز نیست، اما از آنجا که به همه مردم و بدون در نظر گرفتن 
وضعیت اقتصادی و فرهنگی آنها این امکان را می دهد تا از مناطق دیدنی 
در  حال،  این  با  می شود.  محسوب  توجه  قابل  صنعتی  کنند،  بازدید  دنیا 
بودن  پرهزینه  و  اولیه  زیرساخت های  نبود  ازجمله  دالیلی  به  ما  کشور 
از  افراد  همه  استفاده  عدم  و  اطالعات  فناوری  ناچیز  رشد  آنها،  ایجاد 
اینترنت و کمبود سایت های گردشگری، این صنعت با اقبال عمومی قابل 
توجهی همراه نشده است؛ اما مزایای بالقوه این فناوری، به ویژه در امر 
اشتغال زایی و کسب درآمد مستقل از نفت، همه افراد و به ویژه فعاالن این 

بخش را بر آن داشته تا برای رونق این صنعت، تالش نمایند. 

ضرورت تحول در بازاریابی دیجیتالی
یکی از حوزه هایی که تحوالت دیجیتالی آن را دچار دگرگونی های گسترده 
کرده است، بازاریابی است. صنعت گردشگری یک کشور برای توسعه، نیاز 
به بازاریابی هدفمند و گسترده دارد تا از این رهگذر، امکان جذب گردشگر 
ماهیتی  صنعت  این  که  آنجا  از  شود.  فراهم  جهان  کشورهای  دیگر  از 
فرامرزی دارد، بازاریابی دیجیتال در آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است. براساس اطالعات و آمارهای موجود، بازاریابی دیجیتال به  سرعت 

در حال تسخیر بازاریابی به شیوه سنتی است.
دانش محدود  این حوزه،  فعاالن  و  اغلب کارشناسان  دیدگاه  به  توجه  با 

دیجیتال  بازاریابی  مدرن  حوزه  در  سنتی  تفکر  حضور  ردپای  ناکافی،  و 
و عدم شکل گیری چرخه تبادل نظر با مشتری و گرفتن بازخورد، ازجمله 
مواردی هستند که به  عنوان ضعف های عمده بنگاه های فعال در صنعت 
مطرح  دیجیتال  بازاریابی  فرصت  از  بهره گیری  جهت  کشور  گردشگری 

می باشد.
این روزها با تالش های دشمنان، موجی از اخبار منفی در مورد ایران در 
رسانه های پرنفوذ غربی شکل گرفته و به این ترتیب برای اینکه بازاریابی 
و تبلیغ برای سفر به ایران موثر واقع شود، نیاز است که گردشگری بیش 
از هر زمانی به ابزارهای کارآمد و بهینه تبلیغات و بازاریابی مسلح باشد؛ 
از همین رو بهره گیری از الگوهای موفق و موثر بازاریابی دیجیتال باید در 
سازمان های  مدیریت  همچنین  و  گردشگری  فعال  بنگاه های  دستورکار 

مناطق آزاد قرار بگیرد.
اطالعات،  فناوری  از  صحیح  استفاده  در  فرهنگی  توسعه  همچنین 
ایجاد  اطالعات،  فناوری  مزایای  و  عملکرد  ساختار،  با  مردم  آشناسازی 
ایجاد زمینه های  زیرساخت ها و بسترهای مناسب شبکه ای و مخابراتی، 
در  تمایل  و  انگیزه  ایجاد  الکترونیک،  بانکداری  گسترش  جهت  مناسب 
مدیران، کارکنان تاسیسات گردشگری و آموزش دادن آنها برای استفاده 
سازمان ها  کالن  برنامه های  سرلوحه  در  نیز  اطالعات   فناوری  از  موثر 

می باشد.

لزوم حمایت از استارت آپ ها صنعت گردشگری
همواره ایران یک مقصد جذاب اما پر از ابهام و رمز و راز برای گردشگران 
خارجی بوده است، تا جایی که خیلی اوقات گردشگران عطای بازدید از 
ایران را به لقایش می بخشیدند. البته در این میان نباید از وجود اطالعات 
نادرست و شایعات در سطح بین المللی چشم پوشی کرد. در چنین شرایطی 

نقش استارتاپ ها در صنعت گردشگری، بسیار حائز اهمیت است.
که  دارد  این  از  نشان  ایران  به  گردشگر  5میلیون  از  بیش  ساالنه  ورود 
کار  راه اندازی کسب  و  برای  گسترده ای  ظرفیت های  از  توریسم  صنعت 
برخوردار است؛ کسب  و کارهایی که می توانند به شکل استارتاپ راه اندازی 
اکوسیستم   روی  به  را  کارها  کسب  و  از  جدیدی  دروازه های  و  شده 

استارتاپی ایران باز کنند.
گردشگری، صنعتی است که با کمترین سرمایه، بیشترین درآمد و اشتغال 
باستانی  اماکن  و  آثار  ازجمله  چیز  همه  چراکه  می کند؛  کشور  نصیب  را 
در  دارد.  وجود  کشور  نقاط  اغلب  در  کار  این  برای  طبیعی  و  تاریخی  و 
5شغل  دستکم  کشور  به  گردشگر  هر  ورود  ازای  به  گردشگری  صنعت 
سایر  از  تر  سریع  نیز  گردشگری  بخش  اشتغال  میزان  و  می شود  ایجاد 

بخش ها است. اشتغال، درآمد و تفریح از نیازهای اساسی بشر است و همه 
اینها در گردشگری وجود دارد و این صنعت ظرفیت پاسخگویی به همه 

اینها را در اختیار دارد.

نقش مستقیم و غیرمستقیم کارآفرینی در گردشگری
گردشگری یک پدیده فراگیر است که به طور مستقیم و غیرمستقیم در 
کارآفرینی و اشتغال نقش دارد، در حالی که در سایر حوزه ها این خصوصیت 
کمتر دیده می شود. گردشگری از نظر اشتغال و ایجاد بسترهای اشتغال 
می توانند  گردشگری  در  که  افرادی  و شمار  دارد  قرار  باالیی  جایگاه  در 

فعال شوند، زیاد است.
سرمایه گذار  جذب  جمعی،  و  خانگی  کوچک  کارهای  و  کسب  توسعه 
داخلی و خارجی، تربیت راهنمایان تور و حمایت از ابداعات، اختراعات و 
نوآوری های متحول کننده در صنعت گردشگری ازجمله راه های گسترش 

کارآفرینی در صنعت گردشگری است.
خرید  امکان  طور  همین  و  گردشگری  اطالعات  به  راحت تر  دسترسی 
آنالین بلیط چارتر و سیستمی و مقایسه قیمت ها و همچنین رزرو اماکن 
اقامتی به صورت آنالین از اهرم های اصلی رشد گردشگری در سال های 
که  دارد  زیادی  بکر  بخش های  هنوز  فضا  این  البته  هستند.  ایران  اخیر 
ازجمله آنها می توان به تولید محتوای بین المللی اشاره کرد. محتوایی که 
عالوه بر معرفی ایران، زمینه ساز ایجاد تصویری امن از ایران در بین مردم 

کشورهای مختلف جهان است.
نهادهایی همچون سازمان ملل، تالش های گسترده ای برای جلب توجه 
خصوصا  و  سرمایه گذاری  فضای  در  امنیت  ایجاد  موضوع  به  دولت ها 
سرمایه گذاری در کسب  و کارهای نوپا و استارتاپ ها انجام می دهند. به 
نظر می رسد مسیر توسعه گردشگری بیش از هر زمان دیگری از امکانات 
دیجیتالی می گذرد؛ مسیری که قرار گرفتن در خارج از آن، این توسعه را 

تحت الشعاع قرار می دهد.

گسترش  و  تبلیغ  بازاریابی ،  خارجی ،  تجارت  توسعه  و  گسترش  هدف  با 
میان  همکاری  تفاهم نامه  صادراتی،  خدمات  و  کاال  جهانی  بازارهای 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان 

توسعه تجارت ایران امضاء شد.
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد«  »سعید  حضور  با  تفاهم نامه  این 
»علیرضا  و  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
پیمان پاک« معاون وزیر صمت، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران 

و دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور به امضاء طرفین رسید.

براساس این گزارش، توانمندسازی بنگاه های تجاری و افزایش ظرفیت 
توسعه  بازرگانی ،  تراز  بهبود  و  غیرنفتی  صادرات  توسعه  منظور  به  آنها 
همکاری های دوجانبه ، چندجانبه و منطقه ای  با سایر کشورها و نیز ارائه 
فعاالن  و اطالع رسانی تجاری  توسعه صادرات  برای  تسهیالت و کمک 
اهداف  دیگر  از  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اقتصادی 

مندرج در این تفاهم نامه است.
همچنین، اقدام برای عضویت دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی در شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، تهیه و تدوین سند 

توسعه صادرات، ایجاد اشتغال مولد و توسعه فعالیت های صنفی و بازرگانی 
ازجمله تعهدات سازمان توسعه تجارت ایران در این تفاهم نامه است .

این  در  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  تعهدات  دیگر  از  است،  گفتنی 
و  آزاد  مناطق  ظرفیت های  و  فرصت ها  معرفی  به  می توان  تفاهم نامه 
ویژه در رویدادهای تجاری و نمایشگاهی خارج از کشور، تشکیل مناطق 
ارتقای تعامالت بین دستگاهی، حضور در  آزاد بین مرزی و فرامرزی و 
بازارهای جهانی و منطقه ای، صادرات غیرنفتی و ترانزیت و حضور موثر 

این مناطق در شبکه های ارزش و تجارت بین المللی اشاره کرد.

ضرورت توجه و حمایت از گردشگری الکترونیک در مناطق آزاد کشور:

با امضای تفاهم نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی با سازمان توسعه تجارت محقق می گردد:

بهره گیری از فناوری آینده گرا، جهت دستیابی به  گردشگری پایدار

افزایش حضور مناطق آزاد در صحنه های بین المللی صادرات و تجارت

گزارش: 
رامین   قنبر  قره تپه
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قشم

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

توسعه دیپلماسی اقتصادی، زمینه ساز 
تحقق اهداف سازمان منطقه آزاد قشم

دکتر افشار فتح الهی در نشست روسای جوامع هتلداران ایران در قشم اظهار کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با پرسنل خدمات این سازمان تصریح کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اذعان نمود:

با هدف رسیدگی به مشکالت و درخواست های مردم جزیره قشم صورت گرفت:

در دیدار سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با پرسنل خدمات 
این سازمان که برای نخستین بار از زمان تاسیس منطقه 
آزاد قشم صورت گرفت، مسائل، مشکالت و خواسته های این 

پرسنل به طور شفاف با سرپرست سازمان در میان گذاشته شد.
دکتر افشار فتح الهی در این دیدار گفت: از اینکه در اولین دیدارم با 
پرسنل سازمان با همکاران عزیزم در حوزه خدمات دیدار می کنم، 

بسیار خوشحال شدم و با افتخار به حضور شما رسیدم.
وی افزود: یکی از مهم ترین حوزه ها که زحمات پرسنلش 
جلو چشم همه ماست، اما متاسفانه اهمیت و توجه الزم به 

آنها نمی شود، حوزه خدمات است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اینکه قطعا 
شرایط کاری پرسنل خدمات در سازمان باید به نفع آنها 
اصالح شود،  تصریح کرد: از اینکه همه نیروهای خدمات 
سازمان از نیروهای ارزشی و انقالبی جزیره هستند و وظایف 
و تکالیف شان را در قبال انقالب و کشور انجام می دهند، 

بسیار خرسند هستم .

فتح الهی، اولویت اصلی درون سازمانی خود را حفظ شان همه 
همکاران و ارتقاء سطح درآمد آنها اعالم کرد و یادآور شد: من 
با افزایش اضافه کار نیروهای خدمات و رفع تبعیض بین آنها و 

پرسنل سایر حوزه ها در انواع پرداختی ها کامال موافق هستم.
آزاد  مناطق  در  درآمدها  میزان  اختالف  به  اشاره  با  وی 
کشور، از برنامه همسان سازی حقوق و درآمدها در همه 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  در  آزاد  مناطق 
اقتصادی خبر داد و بر عزم خود جهت اصالح نابرابری ها 

در پرداخت ها تاکید کرد  .
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در بخش دیگری از سخنان 
خود، آموزش را در همه حوزه ها ضروری خواند و خاطرنشان 
کرد: حوزه خدمات نیز مانند بقیه حوزه ها نیاز به آموزش دارد و 

دوره های آموزشی این حوزه حتما باید برگزار گردد.

براساس این گزارش، پیش از سخنان سرپرست سازمان منطقه 
آزاد قشم، سیدمحمد حسینی سرپرست معاونت توسعه مدیریت، 
هاشمی پور مدیر پشتیبانی، دهقان رئیس اداره خدمات، کاووسی 
ناظر خدمات، مجید ذاکری و جواد ذاکری از پرسنل خدمات 
سازمان منطقه آزاد قشم با بیان نقطه نظرات خود درخصوص 
مسائل و مشکالت حوزه خدمات این سازمان، حضور سرپرست 
سازمان را در میان پرسنل خدمات، یک اتفاق بزرگ و بی سابقه 
خواندند و خواستار رسیدگی و حل مشکالت این قشر زحمتکش 

از سوی دکتر فتح الهی شدند.
گفتنی است، در پایان این دیدار، به چهار نفر از پرسنل برگزیده 
خدمات سازمان منطقه آزاد قشم شامل عباس مرشدی، اسالم 
دکتر  از سوی  سربارانیان  علی اکبر  و  فخاری  رستم پور، صادق 
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم لوح تقدیر و هدایایی اهداء گردید.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: قشم را به قطب دانشگاهی 
تبدیل می کنیم.

افشار فتح الهی در دیدار با مشاور رئیس دانشگاه پیام نور کشور اظهار 
داشت: باتوجه به نقش ارزنده نقش دانشگاه در تربیت نیروی انسانی 
مورد نیاز صنایع و رویکرد منطقه آزاد قشم برای ورود قدرتمند به عرصه 
اقتصادی، تمام توان خود را جهت ایجاد یک قطب دانشگاهی در منطقه 

به کار خواهیم گرفت.
استقرار  برای  فناوری  و  علم  پارک  نمودن  فعال  و  ایجاد  افزود:  وی 
شرکت های دانش بنیان، یکی دیگر از برنامه های این سازمان است که در 

این زمینه آماده آغاز همکاری  با دانشگاه پیام نور هستیم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از آمادگی این سازمان جهت انعقاد 

تفاهم نامه همکاری با دانشگاه پیام نور خبر داد و اظهار کرد: مشکالت مربوط 
به زمین دانشگاه پیام نور قشم نیز به  زودی مرتفع خواهد شد.

قشم، هسته اصلی مراکز بین الملل دانشگاه های پیام نور در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس

همچنین، مشاور رئیس دانشگاه پیام نور نیز در این دیدار بر لزوم گسترش 
مرزهای دانش و استفاده از ظرفیت های دانشگاهی تاکید کرد و گفت: جذب 
دانشجویان خارجی می تواند در رونق اقتصادی و گردش مالی جزیره نیز نقش 
بسزایی ایفا کند و در صورت حمایت سازمان منطقه آزاد قشم، دانشگاه پیام نور 
مرکز بین الملل قشم می تواند به هسته اصلی مراکز بین الملل دانشگاه های پیام 

نور در کشورهای حاشیه خلیج فارس تبدیل شود.

رونق  در  خارجی  دانشجوی  موثر جذب  نقش  به  علم الهدی  سیدعلی 
اقتصادی جزیره قشم اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به مزیت های 
مناطق آزاد و زیرساخت های خوب آموزش الکترونیک دانشگاه پیام نور 
خارجی  دانشجویان  از  قابل توجهی  بخش  جذب  برای  می توان  قشم، 

شبه قاره هند خصوصا کشور پاکستان برنامه ریزی کرد.
همچنین، مجتبی سلطانی احمدی سرپرست مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام 
نور نیز در این جلسه ضمن ابراز امیدواری برای تشکیل کارگروه تخصصی 
همکاری های دوجانبه در یک ماه آینده گفت: برنامه ریزی در راستای نگارش، 
امضاء و اجرایی شدن تعهدات تفاهم نامه منعقد شده میان دانشگاه پیام نور و 
سازمان منطقه آزاد قشم در این مدت صورت گرفته و با امضای این تفاهم نامه، 

از ظرفیت های عظیم این دو مجموعه برای حل مسائل استفاده خواهد شد.

نخستین دیدار مردمی و چهره به چهره دکتر افشار فتح الهی 
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در فضایی صمیمانه و با 
حال و هوایی متفاوت از دیدارهای مشابه مدیران گذشته 

سازمان برگزار شد.
اقشار مختلف مردم جزیره قشم در این دیدارها که به طور 
جداگانه در محل مرکز بین المللی رشد قشم صورت گرفت؛ 
در کنار باالترین مقام سازمان نشستند و خواسته ها، درد دل ها، 
گالیه ها، انتقادها، شکوائیه ها و حتی فریادهای خود را آزادانه 

با وی مطرح کردند.
براساس این گزارش، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم 
نیز در این دیدارها با صبوری و تواضع، ضمن همراهی و 
همدلی با آنها و ارائه راهکارهایی، دستورات مقتضی برای 

حل مشکالت آنها صادر کرد  .
و  مشکالت  مسائل،  دیدارها،  این  در  فتح الهی  افشار 
درخواست های مطرح شده از سوی مردم را بررسی و پس 

از شنیدن توضیحات و پاسخ های معاونان و مدیران ذیربط 
سازمان که در این دیدارها حضور داشتند، با صدور دستورات 
مقتضی مسئوالن مربوطه را ملزم به حل مشکالت مردم 

نمود.
در این دیدارها موضوعاتی از قبیل مشکالت آبرسانی به 
روستاها، نوسازی و بهسازی مدارس، حمایت از موسسات 
مشکالت  جاده ها،  آسفالت  خصوصی،  بخش  آموزشی 
صدور  زمین،  واگذاری  درخواست های  سرمایه گذاران، 
مجوزها، اشتغال و موارد مشابه توسط دیدار کنندگان مطرح 
شد و سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم هم پس از استماع 
درخواست های مطرح شده، دستورات مقتضی برای رسیدگی 

و حل آنها را صادر کرد.

بنا بر این گزارش، فتح الهی درخصوص مشکل آبرسانی به 
برخی روستاهای جزیره که در این دیدارها مطرح شد، از 
اصالح شبکه آبرسانی روستاها توسط سازمان منطقه آزاد 
قشم خبر داد و گفت: در دیدار اخیر وی با مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان هرمزگان، این شرکت آماده سازی آب 

شیرین کن های جزیره را عهده دار شد.
گفتنی است، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به 
خواسته یکی از فعاالن عرصه آموزش در بخش خصوصی 
برگزارکننده  موسسات  از  سازمان  حمایت  بر  مبنی  قشم 
کالس های کنکور، با اشاره به اینکه باال بردن سطح کیفیت 
به  کمک  برای  است،  مهم  بسیار  سازمان  برای  آموزش 

این گونه موسسات اعالم امادگی کرد.

توسعه منطقه  ای و فرامنطقه ای حوزه گردشگری، رویکرد جدید سازمان منطقه آزاد قشمتوسعه منطقه  ای و فرامنطقه ای حوزه گردشگری، رویکرد جدید سازمان منطقه آزاد قشم

حفظ شان و ارتقاء سطح درآمد همکاران، اولویت اصلی درون سازمانی منطقه آزاد قشمحفظ شان و ارتقاء سطح درآمد همکاران، اولویت اصلی درون سازمانی منطقه آزاد قشم

ایجاد یک قطب دانشگاهی در منطقه آزاد قشمایجاد یک قطب دانشگاهی در منطقه آزاد قشم

برگزاری نخستین دیدار مردمی و چهره  به چهره سرپرست سازمان منطقه آزاد قشمبرگزاری نخستین دیدار مردمی و چهره  به چهره سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم

قدیم شهر  بافت  از  آزاد قشم  منطقه  سرپرست سازمان 
قشم و برخی طرح ها و پروژه های گردشگری و راهسازی 
آمادگی  وضعیت  بررسی  ضمن  و  بازدید  قشم  جزیره 
امکانات شهری برای مقابله با سیالب احتمالی در شهر 
قشم و همچنین موانع و مشکالت پروژه های گردشگری 
سازمان  این  راسخ  برعزم  جزیره،  در سطح  راهسازی  و 
در میدان دادن به جامعه محلی برای اداره امور خویش 
این سازمان، یک  اقدامات  تاکید و اعالم کرد، در همه 

پای ثابتش باید مردم جزیره باشد.
از  جمعی  که  بازدیدها  این  در  فتح الهی  افشار  دکتر 
مسئوالن سازمان و شهرستان وی را همراهی می کردند، 
شامل  قشم  شهر  قدیم  بافت  مختلف  بخش های  از 
محالت چاه تنگو و چابهار، چهارراه رسالت و الین های 
مختلف بازار قدیم قشم بازدید و دستورات مقتضی برای 

مدیریت سیالب احتمالی را در این مناطق صادر کرد.
سطح  هشدار  اعالم  دنبال  به  که  بازدیدها  این  در  وی 
هرمزگان  استان  هواشناسی  کل  اداره  سوی  از  نارنجی 
رفع  معابر  و  کانال ها  وضعیت  آخرین  گرفت،  صورت 
و  مسئوالن  با  محالت  این  در  را  سطحی  آب های 
متخصصان ذیربط بررسی و برای افزایش سطح آمادگی 
این محالت در برابر سیالب های احتمالی، دستوراتی را 
صادر و بر اندیشیدن تمهیدات زیربنایی و حل ریشه ای 

این موضوع تاکید نمود.
بنا بر این گزارش، فتح الهی در ادامه بازدیدهای خود، از 
ژئوسایت دره ستارگان بازدید و طی آن دستوراتی مبنی 
بر تجهیز این ژئوسایت پربازدید با امکانات رفاهی مناسب 
و شایسته حضور گردشگران را صادر و بر آماده سازی و 
با  محلی  محصوالت  و  صنایع دستی  بازارچه  راه اندازی 
رعایت ضوابط ژئوپارک جهانی قشم تا تاریخ  22بهمن ماه 

سال جاری، تاکید کرد.
سازمان  سرپرست  دستور  به  بازدید  این  در  همچنین 
منطقه آزاد قشم و در راستای تعامالت بیشتر و استفاده 
از ظرفیت های دهیاری ها، مقرر گردید در تفاهم نامه ای، 
ویزیتورسنتر این سایت برای بهره برداری و ارائه خدمات 
به گردشگران به دهیاری روستای برکه خلف واگذار شده 

و از ظرفیت تورگردانان محلی استفاده شود.
براساس این گزارش، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم 
بخش های  از  سازمان  این  مدیران  و  معاونان  همراه  به 

مختلف روستای ریگو قشم نیز بازدید کردند.
دسترسی  در  تسهیل  هدف  با  بازدید  این  در  فتح الهی 
معاونت عمرانی سازمان  داد  این روستا، دستور  ساکنان 
منطقه آزاد قشم در اجرای پروژه تعریض ورودی روستا 
همچنین  و  کند  همکاری  ریگو  روستای  دهیاری  با 
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  دستور  طبق 
منظور بهره برداری و ارائه خدمات شایسته تر به مردم و 
گردشگران و کمک به توسعه فضای اشتغال مردم این 
روستا، مدیریت اجرایی کمپ پارک ریگو به دهیاری ریگو 

واگذار می شود.
محل احداث کمپ پارک روستای مسن و اسکله صیادی این 
روستا، مکان های بعدی بازدیدهای فتح الهی و هیات همراه 
بود که در این بازدیدها نیز وی بر اهمیت جامعه محلی به 
عنوان اولویت سازمان  منطقه آزاد قشم تاکید و دستور اقدامات 
مشارکتی مجموعه عمرانی سازمان با دهیاری روستای مسن 

جهت احداث کمپ پارک این روستا را صادر کرد.
اسکله  از  بازدید  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
نیازها  برخی  تامین  دستور  صدور  با  نیز  مسن  صیادی 
منطقه  سازمان  توسط  صیادی  اسکله  این  تجهیزات  و 
آزاد قشم، بر مشارکت این سازمان با تشکل های صیادی 

روستای مسن تاکید کرد.
آزاد قشم به همراه  همچنین، سرپرست سازمان منطقه 
جمعی از معاونان و مدیران این سازمان از اسکله سوزا، 
محل اصالح هندسی جاده سوزا- رمکان و زمین فوتبال 
شهر سوزا نیز بازدید کرد و در این بازدیدها ضمن اعالم 
تکمیل  برای  پروژه ها  برخی  اجرای  از  سازمان  حمایت 
سوزا  شهر  در  خدماتی  و  عمومی  اماکن  این  تجهیز  و 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  اصلی  هدف  کرد:  تصریح 
توانمندسازی جامعه محلی و سپردن اداره امور روستاها و 
شهرها به افراد توانمند جامعه محلی است و همه اقدامات 

این سازمان یک پای ثابتش باید مردم جزیره باشد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در دولت انقالبی 
دکتر رئیسی و با حضور دکتر ضرغامی در وزارت میراث 
بسیار  اتفاقات  قطعا  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 

خوبی در حوزه گردشگری رقم خواهد خورد.
هتلداران  جوامع  روسای  نشست  در  فتح الهی  افشار  دکتر 
با  قشم،  رشد  بین المللی  مرکز  اجتماعات  سالن  در  کشور 
خوش آمد گویی به روسای جوامع هتلداران ایران، به حمایت 
دولت از توسعه گردشگری ازجمله هتل سازی اشاره کرد و 
افزود: در جزیره قشم نیز رویکرد و نگاه جدیدی در حوزه 
گردشگری تعریف شده و براساس آن سازمان منطقه آزاد 
قشم از محلی گرایی به سمت منطقه گرایی و فرامنطقه ای 

حرکت می کند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: به رغم اینکه 
قدرت های فرامنطقه ای در منطقه دنبال تشنج آفرینی هستند، 
ما به دنبال تعریف جدیدی از همکاری با کشورهای خارجی 

خصوصا کشورهای منطقه در حوزه گردشگری هستیم.
توسعه  در  امنیت  انکار  غیرقابل  نقش  بر  تاکید  با  وی 
گردشگری اظهار داشت: امنیت در جزیره قشم یک درجه از 
امنیت کشور باالتر است و به رغم تبلیغات منفی رسانه های 
خارجی، وقتی یک گردشگر خارجی سه روز در قشم می ماند، 

همه آن تبلیغات منفی از ذهن او زدوده می شود.
از  دیگری  بخش  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 

سخنان خود از آمادگی سازمان متبوع خود برای پذیرش هر 
طرح اقامتی متناسب با فرهنگ غنی جزیره قشم خبر داد و 

تصریح کرد: ما در این راستا از احداث دهکده های توریستی 
در این جزیره با پیوست فرهنگی حمایت می کنیم.

با  ایران  هتل داران  جوامع  روسای  نشست  است،  گفتنی 
حضور دکتر افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه آزاد 
قشم، شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم، 
دکتر علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث 
 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دکتر جمشید حمزه ای 
این  مدیره  هیات  اعضای  و  ایران  هتلداران  جامعه  رئیس 
جامعه، جمعی از روسای جوامع هتلداران استان ها و جمعی 
از معاونان، مشاوران و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم در 

سالن اجتماعات مرکز بین المللی رشد قشم برگزار گردید.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، برنامه محوری را در رأس امور سازمان متبوع 
خود برشمرد.

افشار فتح الهی در نشست خبری که در محل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی برگزار شد، با تاکید بر اینکه جزیره قشم به نسبت ظرفیت های موجود 
در آن توسعه نیافته و این توسعه نامتوازن به یک توسعه کاریکاتوری در جزیره 
منجر شده است، افزود: به همین منظور لزوم برنامه ریزی منسجم با گروه های 
متخصص وجود داشت که برای جبران این کمبودها، مطالعات اسنادی و باالدستی 
برای توسعه قشم انجام شد که در دو ماهه اخیر این مطالعات به صورت میدانی 

نیز نهایی شده است.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی انجام شده نقشه راهی با افق سال 1408 است تا با مشخص 
بودن مسیر، تغییر مدیریت خللی در اجرا ایجاد نکند، اظهار داشت: کسب جایگاه نخست 
صادراتی کشور به ویژه در زمینه محصوالت پتروشیمی، افزایش جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، اتصال اقتصاد ملی به جهانی، ایجاد امکانات برای حضور شرکت های 
دانش بنیان، توسعه حوزه گردشگری قشم و جلب گردشگران از اقصی نقاط دنیا به 
جزیره، ارتقای کیفیت زندگی مردم و هوشمندسازی جزیره ازجمله اهداف اصلی برنامه 

راهبردی سازمان منطقه آزاد قشم است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اذعان نمود: تکمیل زیرساخت های سخت افزاری و 
نرم افزاری مانند پل خلیج فارس، احداث آب شیرین کن، توسعه زیرساخت های لجستیکی 

و ایجاد پایانه های صادراتی از مهم ترین این برنامه ریزی ها محسوب می شود.
فتح الهی تصریح کرد: جزیره قشم در آینده نزدیک به هاب انرژی منطقه تبدیل 
می شود و جهت تحقق این امر نیازمند توسعه دیپلماسی اقتصادی هستیم، چنانچه 
ریاست محترم جمهوری بارها بر توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه 
و همسایه تاکید نمودند تا صادرات افزایش پیدا کند و به اهداف پیش بینی شده در 

این زمینه دست یابیم.

تکمیل پل خلیج فارس به 300میلیون یورو سرمایه نیاز دارد
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از برنامه ریزی برای تبدیل جزیره 

قشم به هاب بانکرینگ منطقه خبر داد و افزود: برای اتمام پل خلیج فارس حدود 
300میلیون یورو سرمایه نیاز است که اگر بخشی از آن در قالب بودجه سال آینده 
تامین گردد، می توانیم کار را شروع کنیم؛ مذاکرات اولیه با پیمانکار این پروژه یعنی 
قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( صورت گرفته که امیدواریم با کمک های دولتی از طریق 

اختصاص ردیف بودجه، ساخت پل خلیج فارس در زمان مورد نظر به اتمام برسد.
وی تاکید کرد: پل خلیج فارس می تواند نقش تعیین کننده در منطقه داشته باشد و 
ساخت این پروژه مطالبه جدی مردم جزیره قشم است. پل خلیج فارس یک فرآیند 
لجستیکی است که هم از مسیر جاده ای و هم مسیر ریلی برخوردار می باشد و 

بی شک با تکمیل این پل، تحوالت شگرفی در منطقه رقم خواهد خورد.
فتح الهی ، در ادامه به حذف برخی معافیت ها و مشوق ها از مناطق آزاد نیز اشاره کرد 
و گفت: حذف معافیت های مالیاتی سبب شده است تا مزایای مناطق آزاد از بین 
برود. بی تردید وقتی محدودیت هایی که در سرزمین اصلی وجود دارد در مناطق آزاد 

نیز به اجرا در آید، دیگر صرفه سرمایه گذاری در منطقه آزاد وجود نخواهد داشت.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: نباید ورود کاال به مناطق آزاد محدود 
شود، فلسفه وجودی مناطق آزاد، تجارت و حوزه های  صنعتی و تولیدی است و کاال 
باید به راحتی در آن گردش کند. تسری تصمیم هایی که برای اعمال محدودیت  

ورود کاال به سرزمین اصلی اتخاذ می شود، به مناطق آزاد اشتباه است.
وی یادآور شد: پیش از این انجام امور خدمات شهری قشم به طور کامل در اختیار 
سازمان منطقه آزاد بود و شهرداری نمی توانست اقداماتی انجام دهد؛ اما طی دو ماه 
اخیر با شهرداری قشم و شورای شهر این جزیره تفاهم نامه امضا کرده ایم که برخی 

کارها به شهرداری واگذار گردد.

جزییات اجرای طرح جدید بنزینی در منطقه آزاد قشم
فتح الهی  در ادامه به جزییات اجرای طرح جدید بنزینی در منطقه آزاد قشم اشاره 
کرد و اظهار نمود: ابتدا قرار است طرح »بنزین برای همه« در کیش آغاز می شود 

و با یک فاصله 2 تا 3هفته ای این روند در قشم عملیاتی گردد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: اقشار ضعیف جامعه همیشه 

کمترین بهره را در حوزه انرژی از یارانه ها برده اند. طرح دولت در کیش و  قشم 
رساندن یارانه به دست اقشار ضعیف است. بنابر این به جای پرداخت یارانه به 
خودرو، به هر فرد 15لیتر بنزین تخصیص داده می شود و هیچ تغییری در نرخ بنزین 

رخ نمی دهد و فقط یارانه به صورت مستقیم به افراد داده می شود.
گفتنی است، درخصوص شایعات مطرح شده درباره احتمال افزایش قیمت بنزین 
نیز حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به صراحت اعالم 
کرد که هیچ قصدی برای افزایش نرخ بنزین در کشور وجود نداشته و نخواهد 
داشت و بنای دولت رساندن منابع و ثروت ملی به صورت عادالنه به دست مردم 

کشور است.
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