
سرمقاله

 نیاز مناطق آزاد به تخصص تعهدمبنا؛ 
فرد متخصص متعهد می شود

1( از گزاره معروف شهید چمران باید وام گرفت، آنگاه که در مناظره های دوران ابتدایی انقالب اسالمی 
که اعطای مسئولیت منوط به شاخص تعهد بود و بر این اساس واگرایی نیروهای متخصص کشور در 
دستورکار برخی جناح های سیاسی بود، شهید می فرماید: می گویند تقوا از تخصص الزم تر است، آن را 

می پذیرم. اما می گویم آن کسی که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.
2( اهمیت تخصص و تعهد را می توان در ادبیات اسالمی نیز مشاهده کرد، زمانی که بنا بر حدیث235 
مندرج در جلد 75 بحار األنوار، امام صادق)ع( پیش فرض موفقیت در کسب و کار را وابسته به سه موضوع 
عنوان می کنند: تخصص و باهوشی در فن و حرفه مورد نظر؛ امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و 

درستی را حفظ کند؛ با کارفرما و صاحب کار، خوش برخورد و خوش قلب باشد.
یا اینکه پیامبر)ص( می فرمایند: کسی که کارگزار و مدیری را به کار گمارد درحالی  که می داند در 
میان مسلمانان فردی وجود دارد که برای آن مسئولیت  شایسته تر و به قرآن و سنت آگاه تر است، 
در این صورت قطعا به خدا و رسول خدا و همه مومنان خیانت کرده است. )سنن البیهقی، ص 451(

3( مناطق آزاد عرصه جوالن متخصصین است، نه عزیزانی که مدعای تعهد دارند؛ چراکه پیشانی و 
ویترین نظام جمهوری اسالمی در مواجه با سرمایه گذاران خارجی، شرکت های بین المللی و همچنین 
ایرانیانی که سودای صادرات، تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه یا مصرفی کشور دارند، می باشد. در 
نتیجه فرد متخصص می تواند در مقابل فریب های قانونی، راه های بهره گیری از خالءهای قانونی ایستاده 

و آن کند که نیاز به مشاورش نباشد؛ زیرا هر مشاور را منفعتی است در میان ذی نفعان.
اساسا عدم تحقق اهداف و رویاهای مناطق آزاد وابسته به عدم اجرای قانون از سوی سایر نهادها 
عنوان شده؛ اما ضعف مفرط مدیران نامتخصص که غیرمتعهدانه، به دلیل تعهد به فرد یا گروهی 
سیاسی، وارد کارزار مناطق آزاد شدند، پایه دیگر این ستون را تشکیل می دهد. مدیرانی که با 
پیش فرض کوتاه بودن عمر مدیریتی و زمان اندک برای آشنایی با حوزه مسئولیت خود، ظرف 

سه دهه بخش عمده بدنه مدیریتی مناطق آزاد را طی این مدت تشکیل دادند.
4( تعهد با تقوا که متصف به تقوای الهی است، در قیاس با تخصص چنین تحلیلی را قابل عرضه 
می کند: آنکس که تقوای الهی پیشه می کند، در تمام امور خود ذات اقدس الهی را مورد توجه قرار 

می دهد، یعنی با عنایت به علم لدنی و تجربی )از کتاب و سنت(، به نیکی دریافته که خداوند در و بر همه 
امور، زمان ها و مکان ها حاضر و جاری است و به تعبیر امام، نائل می شود که می فرمایند: جهان محضر 
خداست در محضر خدا معصیت نکنید )صحیفه امام راحل. جلد8. صفحات 112-113(. در مقام مقایسه 
فرد متخصص که عمری را معطوف به آموختن و تجربه آموزه های خود نموده، در برخورد با اموری که 
در آن دارای تخصص است، همچون فرد با تقوا عمل می کند و در این میان نظارت قانونی نیز وجه التزام 
عمل عامل انسانی به تخصص خود است، نکته ای که در بنیان گذاشتن پایه اعطای مسئولیت براساس 
تعهد، معطوف به تفسیر و خوانش فردی است و مهم تر اینکه تعهد به چه کسی و کجا؟ قطعا اگر مدیری 
براساس البی گری موفق به پوشیدن ردای مدیریتی بر تن خویش شد، بداند که عالم به این حوزه نبوده 
و در عرصه عمل وابسته به دیگران است، در نتیجه او تعهد نیز ندارد، به ویژه به انقالب و جمهوری 
اسالمی! چراکه با عدم اشراف خود، آن نهاد و حوزه مسئولیت خود را به کژراه برده و جمهوری اسالمی 
که درگیر تحریم های بین المللی شدید شده را با اتهام ناکارآمدی مواجه می کند. در نتیجه عزیزی که 
مسئولیت را پذیرفت، فردی که آن مدیر را منصوب کرد و بزرگواری که آن را تعرفه نمود، هر سه به 
آرمان های شهداء انقالب اسالمی و امام خمینی)ره( و رهنمودهای مقام معظم رهبری خیانت می کنند.

5( دولت سیزدهم آیین نامه احراز صالحیت های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره را در 22دی ماه 
جاری ، در قالب تعّین بخشی به سازوکار انتصاب مدیران ارشد شرکت های دولتی در قالب 7شرایط عمومی 
تصویب و جهت اعمال ابالغ نموده که دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت الزم برای تصدی 
پست های مدیریتی ذی ربط به عنوان ششمین بند، به عنوان یک اصل بدیهی، بر لزوم اجرای آن تصریح 
شده است. ابتدا به ساکن باید از این ابتکار دولت آیت اهلل رئیسی قدردانی کرد و گرامی داشت. می توان 
پیشنهاد کرد مناطق آزاد در چارچوب ایفای نقش دولتی کوچک در محدوده ای کوچک از حوزه حاکمیتی 
جمهوری اسالمی ایران، اقدام به اجرای این قانون نمایند و با توجه به مدل رابطه نظام که براساس آن مردم 
ولی نعمتان کشور قلمداد می شوند، استفاده از مدیران کارآمد و متخصص جزو حقوق طبیعی مردمی است 

که در برابر همه مشکالت بر عهد خود با امام)ره( و مقام معظم رهبری استوار ایستاده اند.
6( ظرف سه دهه گذشته طرح های پژوهشی متنوعی از سوی موسساتی همچون مرکز پژوهش های 
مجلس درخصوص چرایی موفقیت مناطق آزاد دیگر کشورها در مقایسه با نمونه های کشورمان انجام 
شده که یکی از آسیب شناسی های صورت گرفته معطوف به مولفه ثبات مدیریتی است. موضوعی که در 
ایران عزیز ما، رسمی نامرسوم محسوب می شود. بر این اساس یکی از شاخص های موفقیت نمونه هایی 
چون دبی استمرار مدیریت سلطان احمد بن سلیم در منطقه آزاد جبل علی اعالم شده است؛ رویه ای که 
به عنوان اصلی مرسوم با تغییر و تحوالت دولت و به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ساز تغییر 
مدیران مناطق آزاد از سوی طیف پیروز انتخابات کوک می شود؛ البته نباید از واقعیت دور شد؛ چراکه 
طی این مدت هر مدیرعاملی که منصوب شد، جزو جناح پیروز محسوب شده و تاییدیه وی بر این اصل 
استوار شده است؛ موضوعی که تخصص و تجربه را که در طی زمان می تواند به یکی از عوامل برسازنده 
برند و آوازه خوب یک منطقه آزاد تبدیل شود، در برابر تامین نظرات پیروزمندان انتخابات، ذبح می کند 

و چه کلیدواژه ای بهتر از تعهد، تعهدی که در اظهارنظرها از »تعهد به آرمان های انقالب و جمهوری 
اسالمی« به »تعهد به طیف ما« تقلیل معنا و ماهیت پیدا می کند.

7( بی تردید دبیری مناطق آزاد در ساختار حکومتی جمهوری اسالمی ایران، از سخت ترین عرصه های 
مدیریتی است؛ چراکه دبیر در مسیر انتخاب مدیرعامل باید متوجه نمایندگان مجلسی که در حوزه 
انتخابیه آنها منطقه آزاد قرار دارد، باشد؛ او باید به منویات رئیس جمهور، معاونین و حتی وزرای کابینه 
نیز عنایت داشته باشد. در غیر این صورت، ساکنین میدان بهارستان از توانمندی نظارتی خود بهره برده 
و عزیزانی که در میدان پاستور جلوس دارند، در مسیر عدم اجرای ماده 27 قانون و ماده65  قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه، آن می کنند که تاکنون انجام داده اند. از سوی دیگر اجرای قوانین و مقررات 
مناطق آزاد وابسته به تایید نهادهای دیگر بوده و از این قانون 30درصد نیز جامه عمل نپوشیده است. 
به این موارد می توان جایگاه حقوقی و قانونی مستقل هر سازمان عامل که با اساسنامه های جداگانه 

می توانند ناهماهنگی با دبیر و هماهنگ با منابع دیگر قدرت را جستجو نمایند را نیز باید اضافه کرد.
ناکامی ها  و  از شکست ها  مملو  که  آزاد  مناطق  سابق  مدیران  تجربه  باید  اول  گام  در  بی تردید 

و اندک موفقیت هایی است، به عنوان نخستین مرحله احصاء شاخص ارزیابی مدنظر قرار داد.
اعضای هیات مدیره هر منطقه آزاد باید ترکیبی از توانمندی ها و فرصت های پیش روی آن منطقه 

از تخصص الزم در عرصه ترانزیتی، تولیدی، صنعتی، گردشگری و... باشد  .
آگاهی از فرصت ها، چالش های پیش روی در هر منطقه، خود زمینه سرعت و دقت در تصمیم گیری 

و کاهش خطا در بهره برداری از مزیت و تبدیل چالش به فرصت را پدید می آورد  .
بهره گیری ترکیبی از موسسات مشاوره ای بین المللی و داخلی به منظور انتقال صحیح و مطابق با 
وضعیت و موقعیت موجود، مدل های موفق مناطق آزاد در سطح جهان باعث می شود دیگر احکام 

مشاوره ای برای فردی صادر نگردد.
استفاده از تشکل های بخش خصوصی مناطق آزاد که در قالب شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
اقتصادی ظاهر شده، به عنوان عضو ناظر هیات مدیره سازمان می تواند در فرآیند تصمیم گیری های 

هیات مدیره، عزیزان را در کنار افرادی که از اجرای آن مصوبه بهره مند یا متضرر می شوند، قرار دهد.
برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی داخلی و 
خارجی، امکان ارتقای کیفت تصمیم گیری بهینه برای نیروی انسانی مناطق آزاد را فراهم می کند  .

در نهایت دوران مدیریت مدیران ارشد مناطق آزاد باید به حداقل 10سال افزایش پیدا کند؛ این موضوع 
به برندسازی مناطق کمک نموده و آنها را از چنبره متغیر و معطوف به دوره زمانی دو تا چهار ساله توالی 
تحول در دولت و مجلس خارج می کند. این راهبرد مدیریتی را می توان از الگوی پایدار اصول سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی گرته برداری نمود و در قالب بازتعریف مدل مدیریت اقتصادی کشور در مناطق 
آزاد به اجرا درآورد؛ چراکه مناطق آزاد یک پروژه و طرح بین المللی کشورها در عرصه تعامالت و ایجاد 
بلوک بندی های اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای تعریف می شوند و این همان پاشنه آشیل ما در مبازره 

با تحریم و تحدیدهای امریکا و کشورهای هم پیمانان او است.
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی  تعّین بخشی به شاخص های مدیریتی تعّین بخشی به شاخص های مدیریتی
در در مناطق آزاد کشورمناطق آزاد کشور

در گفت و گوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی با نشریه مطرح شد:در گفت و گوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی با نشریه مطرح شد:

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

صفحه 7 را بخوانیدصفحه 7 را بخوانید

آیت اهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری بیان داشت:آیت اهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری بیان داشت:

 پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشــم  پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشــم جلوه ای ازجلوه ای از
تالش برای جلوگیری از خـام فروشی در کشورتالش برای جلوگیری از خـام فروشی در کشور



بر  تاکید  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
مشاور  توسط  قشم  و  کیش  جزایر  مشکالت  طرح 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
از صدور دستور رئیس جمهوری در جهت  اقتصادی ، 

مرتفع شدن آنها خبر داد.
پارک  از  بازدید  حاشیه   در  نوایی لواسانی  محمدرضا 
جزیره  مشکالت  پیگیری  به  اشاره  با  کیش،  آهوان 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  توسط  کیش 
دپو  خودروهای  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
شده در انبار تملیکی، به مناطق آزاد کشور اختصاص 

خواهد یافت.
رئیس جمهور  مشاور  پیگیری  با  داشت:  اظهار  وی 
در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 
این  که  شد  مصوب  دولت  اقتصادی  کمیسیون 
خودروها به مناطق آزاد تخصیص یابند و در صحن 
دولت به علت مشکل ساختاری مصوبه به کمیسیون 
برگشت داده شد تا مشکل آن حل شود و امیدواریم 

در جلسه  آینده به تصویب برسد.
در  وزرا  از  برخی  حضور  به  اشاره  با  نوایی لواسانی 
مشاور  نمود:  اذعان  هرمزگان،  اداری  شورای  جلسه 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
دو  موضوعات  ادارای،  شورای  جلسه   در  اقتصادی 
جزیره کیش و قشم را به صورت ویژه مطرح کردند 
و رئیس جمهور با شناخت خوبی که از منطقه دارند، 
شورای عالی  جلسه   نخستین  در  که  دادند  دستور 
شد،  مطرح  که  نکاتی  هیات  دولت،  یا  آزاد  مناطق 

بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ گردد.
منطقه  سازمان  سرپرست  گزارش،  این  براساس 
آغاز  ضمن  آهوان،  پارک  از  بازدید  در  کیش  آزاد 

به  من«،  »کیش  مستند  مجموعه  تصویربرداری 
سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

 آغاز به کار مجموعه مستند »کیش من«
 در جزیره کیش

مراسم تصویر برداری مجموعه مستند »کیش من« با حضور 
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش آغاز به کار کرد.

محمدرضا  حضور  با  من«  »کیش  مستند  ضبط 

کیش ،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  نوایی لواسانی 
مرکز کیش  و سیمای  مدیرکل صدا  داوود سیروس 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونان  از  برخی  و 

کیش در حاشیه  بازدید از پارک آهوان آغاز شد.
تلویزیونی »کیش  همچنین ساخت مجموعه مستند 
برای  کیش  مرکز  سیمای  و  صدا  سفارش  به  من« 
راستای  در  که  است  شده  گرفته  نظر  در  نوروز  ایام  
معرفی  و  زیست  محیط  حوزه  در  فرهنگ سازی 

ظرفیت های گردشگری جزیره نقش موثری دارد.
نخست،  مرحله   در  مستند  مجموعه  این  است،  گفتنی 

۱۳قسمت ضبط و برای پخش در ایام نوروز آماده می شود.

نقش موثر رسانه ها در رونق گردشگری 
جزیره کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش نقش مهم رسانه 
ها را در جذب گردشگری از اقصی نقاط کشور به این 

منطقه مهم ارزیابی کرد.
مشاور  تاکید  به  اشاره  با  لواسانی  محمدرضا 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
اقتصادی مبنی بر این که می توان با رونق گردشگری 
بسیاری از مشکالت استان هرمزگان را برطرف کرد، 
اظهار داشت: حجم قابل توجهی از صنعت اقتصادی 
جزیره کیش مربوط به گردشگری می باشد و متاسفانه 
شیوع ویروس کرونا در جهان، بیشترین آسیب را به 

این صنعت وارد کرده است.
و  کرونا  بیماری  بحران  از  گذر  درخصوص  وی 
پیش بینی  داشت:  اذعان  مردم،  عموم  واکسیناسیون 
می شود که نوروز امسال، جزیره کیش میزبان شمار 
این  در  که  باشد  گردشگران  و  مسافران  از  زیادی 
ایام  این  برای  و خاصی  متعدد  برنامه های  خصوص 

تدوین شده است.
پایان،  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
از مهم ترین  را یکی  اطالع رسانی در سطح گسترده 
ابزارهای گردشگری عنوان کرد و خاطرنشان نمود: 
جزیره کیش در فصل های کم مسافر فرصت مناسبی 
و سیمای مرکز  است و صدا  تبلیغات گسترده  برای 

کیش در این زمینه می تواند نقش موثری ایفا کند.

کیش2

از  بازدید  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
جزیره،  نوآوری  مرکز  ساختمان  مختلف  بخش های 

استفاده بهینه از ظرفیت ها تاکید کرد.
محمدرضا نوایی لواسانی به همراه برخی از مسئوالن 
و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، با حضور در مرکز 
بخش های  فعالیت  روند  جریان  در  کیش  نوآوری 

مختلف این مجموعه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مرکز نوآوری کیش به منظور حفظ، 
توسعه و شناسایی سرمایه های علم و فناوری جزیره در 
۱۱طبقه راه اندازی شده است، افزود: تعداد ۱۱7شرکت 

راستای  در  کیش  نوآوری  مرکز  در  دانش بنیان 
فرآیندها،  اصالح  الکترونیک،  شهر  هوشمند سازی، 
مانع زدایی ها و جهش تولید استقرار یافتند که متاسفانه در 
راستای بهره مندی از ظرفیت بالقوه شرکت های مذکور، 

هیچ اقدامات موثری انجام نشده است.
امکانات،  به  توجه  با  داشت:  اظهار  نوایی لواسانی 
از  استفاده  برای  توافقات صورت گرفته  و  تجهیزات 
فرصت  »ایجاد  حوزه های  در  موجود  ظرفیت های 
مبتنی  محلی  اقتصاد  به  کمک  فناورانه،  اشتغال 
به  کمک  شتابنده ها،  استقرار  و  توسعه  فناوری،  بر 

بازاریابی و انتقال ایده های برتر، تخصیص فضاهای 
از  حمایت  نوآور،  و  تیم های خالق  به  اشتراکی  کار 
ایجاد  و  شبکه سازی  نو،  ایده های  خلق  و  طرح ها 
هنوز  اما  صنعت«،  در  تاثیرگذار  و  پایدار  ارتباطات 

اهداف اولیه، محقق نشده است.
همین  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
خصوص دستور بازنگری و اصالح فرآیندها و استفاده 
نیاز  تامین  برای  دانش بنیان  شرکت های  ظرفیت  از 
نوآوری  مرکز  در  تحول  ایجاد  و  کیش  آزاد  منطقه 

را صادر کرد.

افزایش  کیش ،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
جانوری  پوشش  و  اقلیم  با  سازگار  جدید  گونه های 
ارائه  جهت  دیگر  اقدامات  از  یکی  را  کیش  جزیره 

خدمات شایسته به گردشگران عنوان کرد.
به مدیریت صحیح  اشاره  با  نوایی لواسانی،  محمدرضا 
جهت فراهم کردن امکانات الزم برای حضور گردشگران 
اقدام  این  داشت:  اظهار  در محیط های حفاظت  شده، 
مهم در راستای جذب گردشگران و حفظ محیط زیست 
می تواند عالوه بر ایجاد رونق گردشگری، تاثیر بسزایی 

در حل مشکالت مادی این منطقه داشته باشد.
در  موجود  گونه های  افزایش  پیشنهاد  ضمن  وی 
از  بی خبری  داد:  ادامه  گردشگری،  رونق  راستای 

وجود چنین منطقه ای باعث افسوس است.
برای  آزاد کیش  همچنین  منطقه  سرپرست سازمان 
و  کرد  پیش بینی  همه جانبه  منافع  گردشگر،  حضور 
گفت: الزمه  این امر، طرح مناسب و کارشناسی  شده 
و اجرا در زمانی کوتاه می باشد تا پس از آسیب شناسی 

و رفع مشکالت، به صورت دائمی اجرا گردد.

دو  را  نقشه  راه  تدوین  و  مدون  برنامه   نوایی لواسانی، 
منطقه  این  در  گردشگر  حضور  جهت  اصلی   رکن 
با  کارگروهی  تشکیل  ضمن  افزود:  و  کرد  عنوان 
این طرح  اجرای  حضور محیط زیست و گردشگری، 
مورد حمایت سازمان منطقه آزاد کیش قرار می گیرد.

به گفته وی؛ در دنیا مدل های کاربردی و تخصصی برای 
حضور گردشگران در مناطق حفاظت  شده وجود دارد.

نوایی لواسانی اظهار داشت: کشورهایی که اجازه  ورود 
گردشگر به مناطق حفاظت  شده را داده اند، موفق عمل 
کرده اند؛ اما هیچ خودرویی نباید اجازه  ورود به منطقه 
را داشته باشد و با تعبیه  ریل و خودروهای مسافربری 

کوچک، گردشگر را در محیط پارک جابه جا کند.
ورود  پایا،  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
از  بسیاری  پایان  را  منطقه  این  به  گردشگران 
اینکه  بر  تاکید  با  و  دانست  آهوان  پارک  مشکالت 
کرد:  خاطرنشان  هستند،  بازرسان  بهترین  مردم، 
محیط  این  از  دیدن  صرف  هزینه   و  وقت  کسانی 
می کنند که به حیوانات عالقه مند هستند؛ لذا بهترین 

بازرسی و محیط بانی را هم انجام خواهند داد.
همچنین، محیط بان اداره محیط زیست سازمان منطقه 
آزاد کیش، طبیعت اصلی جزیره را منطقه  پارک آهوان 
عنوان کرد و گفت: این منطقه نیاز به نگاه ویژه دارد تا 
امنیت کافی برای محیط زندگی و زاد و ولد آهوان را رقم 
بزند و با فنس کشی های مناسب و قوی تر، مانع ورود 

حیواناتی مانند سگ های ولگرد شود.
علی جبلی، این پارک را در صورت وجود نظارت های 
گردشگری  جاذبه های  اصلی ترین  از  یکی  الزم، 
طبیعی جزیره دانست و افزود: پارک آهوان ظرفیت 

اضافه کردن گونه های جدید حیات وحشی را دارد.
را  اکوسیستم  این  در  شده  ثبت   پرندگان  تعداد  وی، 
و  آهو  ۲۰۰گونه  داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم  ۶۴گونه 
حیواناتی مانند خدنگ نیز، از دیگر گونه های این خطه 
می باشد که تعداد آهوان طبق آمارگیری خطی، نسبت 

به پنج سال گذشته حدود ۵۰راس افزایش داشته است.
آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط  اداره  محیط بان 
این  در  گردشگران  حضور  الزمه   همچنین  کیش 

منطقه را، طراحی و ایجاد تمهیدات الزم دانست.
سازمان  سرپرست  بازدید  حاشیه   در  است،  گفتنی 
جزیره،  این  آهوان  پارک  از  کیش  آزاد  منطقه 
آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط  اداره  محیط بان 
کیش کتابی را که در حوزه  محیط زیست کیش تالیف 

کرده است به محمدرضا نوایی لواسانی اهدا نمود. 
الزم به ذکر است، در این کتاب ۱7۰گونه از پرندگان بومی 
و مهاجر جزیره کیش، با تصویر، رفتار، تغدیه، مشخصات 

ظاهری و چگونگی حفاظت از آنان آورده شده است.

سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
منطقه آزاد کیش، حضور بانک های توانمند در جزیره 
برای  منطقه  این  بارز  ظرفیت های  از  یکی  را  کیش 
ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری، پیشرفت طرح 

ها و تامین منابع مالی عنوان کرد.
حسین همتی در جلسه هم اندیشی بانک ها و موسسات مالی 
با محوریت رفع موانع تولید در منطقه آزاد کیش، گفت: با 
هدف بهره مندی از ظرفیت بانک ها در پروژه ها، فرصت های 
سرمایه گذاری و شیوه های نوین تامین مالی؛ تسهیالت بانکی 

برای سرمایه گذاری در جزیره کیش هدفمند می شود.
وی با بیان این که پیشرفت و توسعه طرح ها از اولویت های 
سازمان منطقه آزاد کیش است، افزود: بانک ها و موسسات مالی 
باید با قدرت و سرعت بیشتری نسبت به ارائه خدمات اقدام کنند.

سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
منطقه آزاد کیش، اصالح فرآیندها را از اقدامات مهم 
این سازمان برشمرد و اظهار داشت: بانک ها و فعاالن 
فعالیت ها  انتهای  تا  ابتدای سرمایه گذاری  از  اقتصادی 
به یکدیگر متصل بوده و همگام با تمام مجموعه های 

بخش خصوصی و دولتی، فرآیندها تسهیل می شود.
همتی تصریح کرد: با تسریع در ارائه خدمات بانکی به پروژه ها؛ 

رونق و توسعه همزمان در جزیره کیش تحقق خواهد یافت.

سبب  بانکی  فرآیندهای  تسهیل  که  این  بیان  با  وی 
کرد:  اظهار  می شود،  خدمات  ارائه  بخشیدن  سرعت 
سرمایه گذاران با احراز تمکن مالی و روش های شفاف 

می توانند خدمات شایسته ای را دریافت کنند.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
منطقه آزاد کیش با تاکید بر این که افزایش اختیار شعب 
مناطق آزاد از سوی دبیر شورایعالی مناطق آزاد در حال 
پیگیری است، افزود: از مدیران استانی و کشوری در قالب 
یک گردهمایی دعوت می کنیم تا نیازسنجی بانک ها انجام 
شود که این مهم سبب ارتقاء عملکرد اقتصادی بانک ها و 

شعب در مناطق آزاد می شود.
همتی با اشاره به این که جزیره کیش از گردش مالی 

یک  با  اصلی  سرزمین  در  باید  و  است  برخوردار  خوبی 
امتیازات ویژه ای شعب بانک ها در نظر گرفته شوند، اذعان 
نمود: برخی از سرمایه گذاران بیشترین گردش مالی خود را 

در بانک های شعب تهران و یا شهرهای دیگر دارند.
جذب  در  بانک ها  اختیارات  تاثیر  به  اشاره  با  وی 
سرمایه گذاران گفت: سرمایه گذاران با توجه به اختیار و 
اقتداری که بانک ها دارند، نسبت به تمرکز فعالیت های  

بانکی خود در جزیره کیش اقدام می کنند.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
شعب  بودن  ممتاز  بر  تاکید  با  کیش  آزاد  منطقه 
بانک های کیش خاطرنشان کرد: باید توقعات از منطقه 
آزاد کیش در سطح استانی باشد و بانک ها نیز با آمادگی 

الزم خدمات گردش مالی در حد یک استان را با توجه 
به حجم سرمایه گذاری و پروژه در کیش ارائه دهند .

گفتنی است، اختیارات شعب کیش، ارائه تسهیالت بانکی، 
تسهیل ارائه خدمات، آیین نامه مقررات پولی بانکی مناطق 
فعالیت ها،  توسعه  اداری،  بروکراسی های  آزاد،کاهش 
افزایش اختیارات شعب، عدم وجود بازه تنفس مناسب با 
فعالیت تجار، باال بودن مبلغ پرداخت سود بانکی ازجمله 

مباحث مطرح شده در این نشست بود.
شایان ذکر است، در این جلسه برخی از مدیران سازمان منطقه 
آزاد کیش، رئیس جامعه هتلداران کیش، رئیس سندیکای 
صاحبان صنایع، عضو هیات مدیره جامعه بازاریان و رئیس 

جامعه مراکز پذیرایی کیش و مدیران بانک ها حضور داشتند.

نخستین جلسه کمیته حمل و نقل دریایی و هوایی کیش 
با هدف ارائه خدمات شایسته به گردشگران و مسافران 

نوروز ۱۴۰۱ برگزار گردید.
هوایی  و  دریایی  حمل و نقل  کمیته  جلسه  نخستین 
و  حمل  فرعی  کمیته  روسای  و  دبیر  حضور  با  کیش 
نقل دریایی و هوایی در راستای ارائه خدمات شایسته 
به گردشگران در مبادی ورودی و خروجی جزیره کیش 

برگزار شد.
عزت اله محمدی با بیان این که در حوزه های مختلف 
الزم  پیش بینی های  بحرانی  و  خاص  زمان های  برای 
از  خروجی  و  ورودی  مبادی  گفت:  است،  شده  انجام 
مربوط  که  بخشی  و  آفتاب  و  لنگه  بندر چارک،  قبیل 
می شود،  کیش  جزیره  در  گردشگران  اسکان  به 

برنامه ریزی ها و تمهیدات الزم انجام شده است.

آزاد  منطقه  سازمان  میان  تعامل  با  داشت:  اظهار  وی 
کیش، شرکت هاي هواپیمایي و بنادر می توانیم در ایام 
نوروز خدمات باکیفیتی به مسافران و گردشگران ارائه 

دهیم.
با اشاره به آمادگی کمیته حمل و نقل دریایی  محمدی 
تمهیدات الزم  نمود:  اذعان  امسال  نوروز  در  و هوایی 
در مسیرهای هوایی و دریایی درنظر گرفته شده است 

مبادی  دو  در  مسافران  و  گردشگران  رضایتمندی  تا 
ورودی و خروجی به جزیره کیش جلب شود.

به گفته وی؛ جلسات ستاد نوروزی به صورت مستمر برای 
ارائه هر چه بهتر خدمات و رفع موانع و مشکالت از ۲۱دی 
امسال آغاز شده و تا پایان ۲۰فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ادامه 

خواهد داشت.
به  توجه  با  است  امید  کرد:  خاطرنشان  محمدی 

ورود  آمار  افزایش  شده،  انجام  پیش بینی های 
گردشگران در نوروز ۱۴۰۱به جزیره زیبای کیش را در 

نخستین نوروز قرن جدید شاهد باشیم.
شایان ذکر است در نخستین جلسه کمیته حمل و نقل 
دریایی و هوایی نوروز۱۴۰۱، گزارشی مربوط به آمار و 
ارائه و مورد بررسی قرار  اطالعات نوروز سال گذشته 

گرفت تا سطح ارائه خدمات ارتقاء یابد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

گردشگری، دربرگیرنده بخش 
قابل توجهی از اقتصاد جـزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

با حضور دبیر و روسای کمیته فرعی حمل و نقل دریایی و هوایی کیش صورت پذیرفت:

بهره  گیری از شرکت های دانش بنیان برای تحول آفرینی در مرکز نوآوری کیش

افزایش گونه های جانوری کیش، اقدامی جهت ارائه خدمات شایسته به گردشگران

حضور بانک های توانمند برای ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری در کیش

برگزاری نخستین جلسه کمیته حمل و نقل دریایی و هوایی کیش
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آزاد کیش،  منطقه  سازمان  گردشگری  معاونت  سرپرست 
تسهیل سفر گردشگران از اقصی نقاط کشور به این منطقه را 
یکی از برنامه تحولی سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد.

جواد جمالی در نشستی با جامعه هتلداران که در هتل 
شایگان کیش برگزار شد؛ بر لزوم اهمیت حمل و نقل 
عنوان  به  کیش  جزیره  گفت:  و  داشت  اشاره  جزیره 
مقصد گردشگری، بسترهای الزم برای سفرهای زمینی 

با حداقل هزینه ها پیش بینی شده است.
جزیره  هتل های  خدمات  ارائه  کیفیت  به  اشاره  با  وی 
سرزمین  هتل های  با  مقایسه  در  گردشگران  به  کیش 
امکانات  و  گردشگری  جاذبه های  داشت:  اظهار  اصلی 
رفاهی در جزیره کیش، زمینه ساز جذب شمار زیادی از 

گردشگران به این منطقه شده است.
آزاد کیش  منطقه  سازمان  گردشگری  معاونت  سرپرست 
گفت: ارائه خدمات ارزان قیمت، خدمات متنوع گردشگری 
مهم ترین  از  کیش  جزیره  به  تردد  مسیرهای  تسهیل  و 

برنامه های سازمان منطقه آزاد کیش در نوروز ۱۴۰۱ است.
جمالی با بیان این که امکانات هتلی از قبیل اتاق، تخت و 
مسائل ایمنی در بازبینی طرح جامع جزیره پیش بینی شده 
است، اظهار کرد: باید بررسی استانداردهای آتش نشانی در 
هتل ها و زیرساخت های الزم در حوزه گردشگری با هدف 

رونق این صنعت در سطح منطقه مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره بر اهمیت اجرای قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد و افزود: با کمک جامعه هتلداران کیش در چارچوب 
گام های  می توانیم  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  قانون 
موثری در حوزه صنعت گردشگری این منطقه برداریم.

به گفته وی؛ با تشکیل شورای مشورتی توسعه گردشگری، 
از توان و تجربه فعاالن این حوزه بهره مند خواهیم شد.

جمالی همچنین درخصوص استفاده پرسنل هتل ها از خدمات 
تامین اجتماعی گفت: با توجه به این که در سال ۶۰میلیارد تومان 
از سوی بیمه شدگان به تامین اجتماعی پرداخت می شود، اما بابت 

این پرداخت ها هیچ خدماتی به مردم ارائه نمی شود.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید 
بر این که سرمایه انسانی پایه اصلی گردشگری است، ادامه داد: 
یکی از مشکالتی که کارکنان هتل ها با آن مواجه هستند، بحث 
مسکن پرسنل است که در این خصوص طرحی آماده شده که 

با همکاری جامعه هتلداران اجرایی می شود.
وی تاکید کرد: آغاز فصل اردیبهشت ماه زمان تردد بیشتر 
با همکاری جامعه  به جزیره کیش است که  گردشگران 

هتلداران برنامه تحولی در دستورکار قرار گرفته است.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان خاطرنشان کرد: به زودی طی همکاری روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش با تشکیل اتاق 

فکر، فرآیند ایده های خالقانه شناسایی و اجرایی می شود.
همچنین، علی ابراهیمی معینی نیز در این نشست گفت: 
سیاست ما در گردشگری بر این است که از مراکز خود 
اعم از هتل ها، مراکز اقامتی و تک برندها حمایت کنیم .
در  امیکرون  کرونا  جدید  سویه  شیوع  به  اشاره  با  وی 
ابالغ مصوباتی در کمیته  به  با توجه  تاکید کرد:  کشور 
حوزه  کارکنان  تمام  واکسیناسیون  طرح  باید  نظارت، 
گردشگری انجام شود و در صورت بروز مشکل در این 
خصوص، با هماهنگی مرکز توسعه سالمت کیش نسبت 

به رفع این موارد اقدامات الزم انجام خواهد شد.
در ادامه، مسیح اله صفا مدیرعامل جامعه هتلداران کیش، 
خانه های شبانه را یکی از معضالت کیش عنوان کرد و 
و ۲۰۰خانه شبانه  یکهزار  در حال حاضر  داشت:  اظهار 
و ۲۱هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که با تبدیل 
مسکن های  به  خالی  واحدهای  این  از  ۱۰درصد  شدن 
شبانه؛ ۳هزار و ۲۰۰واحد در این حوزه فعال خواهند شد 

که این تهدیدی برای صنعت هتلداری در کیش است.

اجرای برنامه های تحولی 
جهت تسهیل سفر 

گردشگران به جزیره کیش

سرپرست معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش اظهار داشت:



»فانگ کیو نام« کاردار سفارت کره جنوبی در ایران، از منطقه 
آزاد انزلی و زیرساخت های بندری، تجاری و ترانزیتی این 
منطقه بازدید به عمل آورده و در دیدار با رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، درخصوص راهکارهای 

توسعه مناسبات تجاری با این منطقه به گفت و گو پرداخت.
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد 
دستگاه های  در  خود  فعالیت  سابقه  به  اشاره  با  انزلی 

اجرایی مختلف کشور، ایجاد و گسترش روابط تجاری 
اهمیت  حائز  را  انزلی  آزاد  منطقه  و  کره جنوبی  بنادر 
با  شرکت  شش  هم اکنون  داشت:  اظهار  و  برشمرد 
بازرگانی  و  تولیدی  حوزه های  در  کره ای  سهامداران 
در این منطقه مشغول به فعالیت می باشند، اما با توجه 
انزلی و کاسپین و افق پیش  به ظرفیت های دو بندر 
روی فعالیت های دریایی در اوراسیا، حضور شرکت های 

کشتی سازی کره جنوبی در این منطقه می تواند افق های 
تازه ای از همکاری را پدید آورد.

مزایا  به  اشاره  با  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس 
شرکت های  حضور  جهت  مختلف  معافیت های  و 
خطاب  خود،  متبوع  منطقه  در  خارجی  سرمایه گذاری 
به کاردار سفارت کره جنوبی گفت: شرکت های کره ای 
می توانند در سومین شهرک صنعتی منطقه که مراحل 

فرآوری  و  تولید  به  اقدام  است،  شده  آغاز  آن  ساخت 
کاالهای مورد نیاز بازار ایران و کشورهای حوزه دریای 

کاسپین و اوراسیا نمایند.
همچنین، کاردار سفارت کره جنوبی در ایران با اشاره به اینکه 
بازدید از منطقه آزاد انزلی، نخستین ماموریت کاری خارج از تهران 
وی پس از حضور در ایران در سال ۲۰۲۱ است، اظهار کرد: سابقه 
۶۰ساله روابط دو کشور، بیشتر از بسیاری کشورها بیشتر بوده و 

ایران یکی از مهم ترین شرکای تجاری برای کره جنوبی است.
»فانگ کیو نام« به ارائه تحلیلی از ماجرای بلوکه شدن 
پول های جمهوری اسالمی ایران در کره جنوبی پرداخت و 
تصریح کرد: این رقم سهم بسیار اندکی در بودجه دولت ما 

می باشد و این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. 
کاردار سفارت کره جنوبی در ایران اذعان نمود: با توجه 
به بازدیدهای به عمل آمده و جلسات منعقده، اطالعات 
جمع آوری شده را به صورت گزارشی کامل برای سفارت 
شرکت های  حضور  زمینه  تا  می شود  ارسال  دولت  و 

کره ای در این مرکز فراهم گردد.
کره جنوبی  سفارت  کاردار  دیدار،  این  در  است،  گفتنی 
فرصت های  از  بهره برداری  کارهای  و  ساز  درخصوص 
سرمایه گذاری و فعالیت تجاری با معاونین اقتصادی و بندری 

سازمان منطقه آزاد انزلی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

فوتبال  فدراسیون  رئیس  خادم  عزیزی  شهاب الدین 
کشور با علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره 
و  کرده  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
درخصوص سازوکارها و راهکارهای توسعه همکارهای 

دو جانبه و چندجانبه به تبادل نظر پرداختند.
دیدار  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
حوزه های  در  شده  ایجاد  ظرفیت های  و  توانمندی ها 
صنعتی، ترانزیتی، بندری و گردشگری در منطقه متبوع 
خود را متنوع و در حال گسترش اعالم کرد و گفت: عالوه 
برتولید و فرآوری کاال، تامین کاالهای اساسی یکی از 
را تشکیل می دهد که  این سازمان  اقدامات  مهم ترین 
ظرف این مدت منطقه آزاد انزلی را به یکی از مهم ترین 

نقاط تامین کاالهای اساسی تبدیل کرده است.
و  زیرساخت ها  بیان  به  مقدم  اکبری  اوسط  علی 

آزاد  منطقه  در  فوتسال  و  ساحلی  فوتبال  امکانات 
با  و  حاضر  درحال  کرد:  تصریح  و  پرداخته  انزلی 
در  گیالن  استان  که  خوبی  استعدادهای  بر  تکیه 
زمینه فوتبال ساحلی و فوتسال وجود دارد، می توان 
در  را  خوبی  بین المللی  و  ملی  همکاری  برنامه های 

از  پس  و  نزدیک  آینده  در  تا  دارد  قرار  دستورکار 
به  را  همکاری  مدل  این  منطقه،  محدوده  افزایش 

بخش فوتبال نیز تعمیم داده و اجرایی نمود.
همچنین، رئیس فدراسیون فوتبال کشور در این دیدار 
سعید  دکتر  با  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  به  اشاره  با 
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد 
آزاد و ویژه اقتصادی، تصریح کرد: مناطق آزاد ظرفیت 
بسیار بزرگی برای کشور محسوب می شوند، در نتیجه 
تمرکز بر همکاری در بهره برداری از فرصت جام جهانی 
و  امکانات  از  آزاد کیش که  با محوریت منطقه  قطر، 
است،  بهره مند  بین المللی  استاندارد  با  زیرساخت هایی 
مسیر  در  از هم افزایی  آغازگر فصل جدیدی  می تواند 

توسعه ورزش حرفه ای و توریسم ورزشی باشد.
برگزاری  به  اشاره ای  خادم  عزیزی  شهاب الدین 

و  آزاد  مناطق  در  ملی  تیم های  اردوهای  و  کمپ ها 
به ویژه منطقه آزاد کیش نمود و رویکرد فدراسیون 
دیگر  با  همکار های  مدل  این  تعمیم  را  خود  متبوع 
اظهار  و  کرد  عنوان  انزلی  همچون  آزاد  مناطق 
داشت: با توجه به استعدادهای انسانی، سابقه موفق 
و امکانات موجود، استان گیالن از مناطق با استعداد 
در عرصه فوتبال ارزیابی می شود که در اولویت های 
را  مهم  این  و  دارد  قرار  فدراسیون  توسعه همکاری 
می توان با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و سایر 

نهادهای مسئول در دستورکار قرار داد.
فدراسیون  رئیس  دیدار،  این  پایان  در  است،  گفتنی 
و  زیرساخت ها  از  همراه  هیات  و  کشور  فوتبال 
ساحلی  فوتبال  زمینه  در  انزلی  آزاد  منطقه  امکانات 

و فوتسال بازدید به عمل آوردند.

جمعی از کارآفرینان در جریان دیدار با نمایندگان گیالن 
در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به وجود مشکالتی 
نظیر عدم پیاده سازی درست قوانین توسط مناطق آزاد و 
وجود چالش کارآفرینان مناطق آزاد با قانونگذاران و مجریان 

قانون، خواستار حل این مسائل شدند.
این نشست در چارچوب دومین نشست ماهانه کافه کارآفرینی با 
حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی در انزلی برگزار گردید. 
در این نشست با حضور سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم 
نماینده مردم رشت و خمام در  آقازاده  صومعه سرا و سیدعلی 
مجلس شورای اسالمی، عالوه بر مشکالت یاد شده، بسیاری از 
چالش های دیگر ازجمله قاچاق کاال مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان 
منطقه آزاد انزلی:

معافیت مالیاتی مناطق آزاد اصال رانت محسوب 
نمی شود

آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  رئیس 
انزلی به تالش کافه کارآفرینی در ایجاد فضایی به دور 
از تشریفات برای یافتن راهکار مناسب جهت رونق فضای 
کسب و کار و اقتصاد در محدوده منطقه آزاد اشاره کرد و 
گفت: کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با چالش های زیادی در 

ارتباط با قانونگذاری و اجرای قانون مواجه هستند .
اصغر امانی با بیان اینکه استان گیالن نیازمند همگرایی ملی است 
تا بتوانیم حرکتی رو به جلو داشته باشیم ، افزود: منطقه آزاد انزلی 
به عنوان پایلوت و پیشانی اقتصادی می تواند به رونق و توسعه 
اقتصادی استان کمک کند و در این راستا با اقدامات صورت گرفته 
توانست در بخش های مختلف سهم اقتصادی جذب کند، اما ادامه 

این روند به همکاری بیشتری نیاز دارد .
وی در ادامه با بیان اینکه در ارتباط با مناطق آزاد از دولت انتظار 
امانتداری و وفای به عهد در قبال فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 
داشتیم، اظهار کرد: مجلس در این رابطه بر اجرای قوانینی که 
وضع کرده، نظارت کافی نمی کند؛ لذا هر سازمان و دستگاهی 
به خود اجازه می دهد با استنباط شخصی از این قوانین و یا تدوین 
آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مشخصی که تنها 
خودشان می فهمند، اجرای قانون را خدشه دار کرده و یا قانون را 

از حیز انتفاع بیاندازند.
رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی به 
ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد اشاره کرد و افزود : این قانون به صراحت 
به معافیت مالیاتی می پردازد و این معافیت اصال رانت نیست، بلکه 
شفافیت است . با بررسی عملکرد گمرکات کشور و روند ورود 
و خروج کاال از مسیر گمرکات در مقایسه با مناطق آزاد کشور 

می توان به شفافیت عمل مناطق آزاد پی برد .
وی اضافه کرد : کاال در مناطق آزاد حدود چهار مرتبه در گمرک 

مورد نظارت قرار می گیرد و با این حال مناطق آزاد به قاچاق کاال 
متهم می شوند . کسانی به ما اتهام قاچاق کاال می زنند که خودشان 

در این کشور قاچاق سازمان یافته ایجاد کردند .
امانی خواستار بررسی موضوع قاچاق کاال شد و اظهار داشت: با 
کولبری نمی توان این همه قاچاق وارد کشور کرد؛ مگر می شود با 
اسب و قاطر به این میزان کاالی قاچاق وارد کشور کرد؟! بسیاری 
از صنایع کشور به علت قاچاق در حال نابودی است، زیرا نظارت 

کافی در این رابطه صورت نمی گیرد.
رئیس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی 
تصریح کرد : در رسانه ملی به راحتی مناطق آزاد توسط کسانی 
که از اقتصاد ، تولید و صنعت اطالعات کافی ندارند، مورد 
هجمه قرار می گیرند و برخی از افراد تحصیلکرده دانشگاهی، 
لیاقت استان گیالن را تنها صادرات محصوالت جالیزی مانند 

گوجه فرنگی و خیار می دانند  .
وی از مجلس شورای اسالمی و نمایندگانی که دانش و احساس 
مسئولیت بیشتری نسبت به مناطق آزاد دارند، خواست قوانین 
به گونه ای نوشته شود که نتوان آن را تفسیر به رای کرد و هر سازمان 

و دستگاهی استنباط خود را از قانون نداشته باشد.
امانی به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 
اشاره و یاد آوری کرد : طبق ماده ۱۳ قانون، مناطق آزاد معاف 
از مالیات هستند؛ حال چرا باید قانون مالیات بر ارزش افزوده 
بر مناطق آزاد تسری پیدا کند؟! تولید کننده ای که با قانون 
پیشین در مناطق آزاد قرارداد منعقد کرده است، اکنون مشمول 

قانون مالیات بر ارزش افزوده می شود.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی:
چربش مخالفان بر طرفداران مناطق آزاد

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این جلسه، مجلس را به دو گروه موافقان و مخالفان مناطق 
آزاد تقسیم کرد و گفت: تاکنون مناطق آزاد کشور نتوانسته اند 
قوانینی که ما نمایندگان برای آنها نوشته ایم را به درستی پیاده 

کنند و در دفاع از حق مناطق حضور داشته باشند.
نتوانند  اگر  آزاد  مناطق  افزود:  دلخوش اباتری  سیدکاظم 
نمایندگان مجلس را قانع به رای دادن کنند، اقدامات علمی 
اثرگذار نخواهد بود. در این رابطه حتی یک رای می تواند 
طرح و الیحه را برگرداند، در کشور طرفداران مناطق آزاد 

کمتر از مخالفان آن هستند .
وی اظهار داشت: قانونگذار در ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد 
را مستقل از سرزمین اصلی اعالم کرده چه قانونی بهتر از 
این می تواند باشد . آیا تاکنون مناطق آزاد گزارشی از خالف 
در  قانونگذار  تا  است  کرده  ارسال  مجلس  به  دستگاه ها 

بخش های مختلف از آن دفاع کند؟!
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس تصریح کرد : به عنوان یکی 
از سرسخت ترین مخالفان با کسانی که مناطق آزاد را متهم به 
قاچاق می کنند می گویم در مناطق آزاد گمرک بر ورود و خروج 
کاال نظارت دارد و موارد قانونی رعایت می شود . در مبحث مالیات بر 
ارزش افزوده نیز معافیت مناطق آزاد را در مجلس مطرح شده و به 

دنبال گرفتن رای برای این حق هستیم .
دلخوش اظهار داشت : اگر دبیرخانه مناطق آزاد زیرنظر ریاست 
جمهوری باشد، کارها بسیار بهتر پیش می رود، اما پس گرفتن 

مناطق آزاد از وزارت اقتصاد کار آسانی نیست.
وی با بیان اینکه به دنبال آن هستیم که نفت را به صورت تهاتری 
به مناطق آزاد بدهیم و این در در بند )ی ( ماده )یک( آمده است که 
از ظرفیت نفت می توان برای حمایت از سرمایه گذاران مناطق آزاد 

استفاده کرد ؛ اما وقتی خود دولت نمی تواند رشد مناطق آزاد را ببیند، 
دیگر چه انتظاری می توان داشت؟!

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس، ابتدایی ترین کار مناطق آزاد 
را ایجاد اشتغال و ارتباط فرهنگی اجتماعی با کشورهای همسایه 
دانست و افزود : مناطق آزاد مرزها را آباد می کند و ما در حمایت 
از مناطق آزاد مشکلی نداریم، اما برخی از نمایندگان مجلس 

اطالعات ضعیفی درخصوص مناطق دارند.
دلخوش اظهار کرد: اگر در برخی مناطق آزاد گزارشی از کارهای 
انجام شده و زمین های فروخته شده، ارائه شود و اطالعات درستی 
در اختیار نمایندگان قرار گیرد، دچار اشتباه نمی شوند. معتقدم مناطق 

آزاد برای اقتصاد کشور می توانند موثر باشند.
 

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی:
باید به مناطق آزاد به چشم فرصت نگاه کرد

در ادامه، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی 
نیز مناطق آزاد را فرصتی برای کشور  دانست و اظهار داشت : این 
مناطق هرچند یک منطقه سرزمینی دارای مقررات ویژه است، اما 

خارج از سایر حوزه ها و مراودات اقتصادی نیست .
سیدعلی آقازاده با بیان اینکه در برخی از حوزه های مدیریتی ازجمله در 
مدیریت اقتصادی ضعف هایی داریم ، گفت: به این مفهوم نیست که 
تولیدکنندگان ، کارآفرینان و کارشناسان تخصصی در حوزه اقتصادی 
ندارند . اگر فرصت هایی که امروز در استان گیالن وجود دارد در سایر 

استان ها بود، از آن استفاده بهتری می شد.
وی به نقش مناطق آزاد در کاهش مشکالت اقتصادی 
کشور اشاره کرد و افزود: منطقه آزاد انزلی در محور ترانزیتی 
موقعیتی  جغرافیایی  نظر  از  و  گرفته  قرار  منطقه  چندین 
مناسب دارد؛ اما اگر نتوانیم حلقه های این پروژه اقتصادی را 
با رویکرد منطقه تکمیل کنیم، نمی توانیم به موفقیت دست 

یابیم و صادرات داشته باشیم.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس اضافه کرد: نیازسنجی 
داخلی و خارجی ما خوب انجام نمی گیرد و باعث می شود که در 
برخی موارد کاالهای صادراتی ما برگشت خورد، لذا باید بتوانیم 
اعتماد طرفین را جلب کنیم تا روابط تجاری را توسعه دهیم، 

درحالی که در این زمینه نیز ضعیف عمل می کنیم.
آقازاده افزود: استان گیالن به لحاظ منطقه جغرافیایی و بازار 
مصرف می تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند؛ اما باید 
بتوانیم بهتر از این عمل کنیم و اگر فواید منطقه آزاد در این زمینه 
پشتیبانی کننده و جهش دهنده باشد، گیالن می تواند به نقطه 
کانونی شمال -جنوب تبدیل شود. این درحالی است که ما پس از 
سال ها نتوانستیم یک راه آهن را از رشت به آستارا وصل کنیم و 

برخی از ابزار حمل ونقل منطقه خزر را تعمیر نماییم.
وی گفت: این استان با توجه به شرایط دیپلماسی و روابط 
اقتصادی در حوزه دریای خزر با کشورهای اوراسیا می تواند 

یکی از قطب های مهم اقتصادی کشور باشد، اگر دارای یک 
ستاد مستحکم ، پاسخگو، پشتیبانی کننده و پذیرای اقتصاد 

محلی در استان و کشور داشته باشیم .
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس، ظرفیت ورود و خروج 
کاال از گمرکات استان گیالن را ۳۰میلیون تن اعالم کرد و 
افزود: درحال حاضر از کمتر از ۲۰درصد این ظرفیت استفاده 
می شود، درحالی که باید برای دور زدن تحریم ها و صادرات و 

واردات از این ظرفیت استفاده کنیم .
آقازاده در پایان خاطر نشان کرد : اگر به دنبال صادرات محور 
بودن استان گیالن باشیم و به فرصت هایی ازجمله کشاورزی و 
گردشگری بپردازیم، می توانیم کارهای بزرگتری انجام دهیم و 

این به بازی مدیریت اجرایی و نظارتی بازمی گردد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:
ساختار دولتی باید از منطقه آزاد خارج شود

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
نیز در این نشست با بیان اینکه تا زمانی که نگاه ما به 
مناطق آزاد یک نگاه دولتی باشد، چیزی تغییر نخواهد کرد، 
گفت : در مناطق آزاد ایران باید به منابع توجه داشته باشیم، 
اگر بخواهیم از منابع مناطق آزاد برای ایجاد زیرساخت ها در 
این مناطق استفاده کنیم، در آینده چیزی برای واگذاری به 

فعال اقتصادی باقی نخواهد ماند .
علی  اوسط اکبری مقدم ادامه داد: بحث اصلی اینجاست که 
در حال حاضر منابع خود را می فروشیم تا هزینه زیرساخت ها را 
در منطقه آزاد تهیه کنیم؛ در این صورت طی ۲سال آینده یک 

وجب خاک برای واگذاری به فعال اقتصادی نداریم.
وی اظهار داشت: هنگام شروع به فعال اقتصادی وعده هایی 
داده می شود تا در همان چارچوب به فعالیت خود ادامه دهد، 
اما به یکباره هزینه ای بر او تحمیل می کنند که انگیزه کار 

را از او خواهد گرفت.
در  چالش  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
زیرساخت ها و ساختارهای اساسی منطقه آزاد اشاره کرد و 
گفت: اکنون بزرگترین مشکل فعاالن اقتصادی در مناطق 
آزاد، مشکل مالیاتی و صدور مجوزها است که به ساختار 

دولتی آن باز می گردد.
نیز همانند سایر  آزاد  تاکید کرد : در منطقه  اکبری  مقدم 
دستگاه ها باید بودجه هایی برای تامین زیرساخت های آن 
منطقه در نظر گرفته شود؛ چراکه زیرساخت های منطقه آزاد 
را با منابع سازمان نمی توان مدیریت کرد و ساختار دولتی 

باید از منطقه آزاد خارج شود.
باید زیربناها را مهیا کرده و در  وی اظهار داشت : دولت 
اختیار بخش خصوصی قرار دهد و منابع مالی برای منطقه 
آزاد در زمینه تاسیسات زیربنایی مهیا شود در این صورت 

می توانیم موفق شویم.
اکبری  مقدم همچنین یکی از بزرگ ترین معضالت فعالین 
اقتصادی منطقه آزاد انزلی را تامین برق اعالم کرد و افزود 
اعتبار  تومان  با ۲۰میلیارد  برق  : ۱۰سال پیش یک پست 
کلنگ زنی شد که هنوز در مرحله پی ریزی باقی مانده و برای 

تکمیل آن اکنون به ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در پایان با تاکید بر اینکه مناطق آزاد منابعی برای فروش 
و تامین اعتبار ساخت این زیرساخت حیاتی ندارد، خواستار 
فعالیت  در  اقتصادی  ثبات  تا  شد  اعتباری  منابعی  تامین 

مناطق همانند سایر حوزه های دیگر فراهم شود.

اخبار منطقه آزاد انزلی در جریان دیدار کاردار سفارت کره جنوبی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در دیدار رئیس فدراسیون فوتبال با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در نشست کارآفرینان منطقه آزاد با نمایندگان مجلس صورت گرفت:

ایجاد افق های جدید همکاری با توسعه روابط 
تجاری بنادر کره جنوبی و منطقه آزاد انزلی

طراحی برنامه های همکاری ملی و بین المللی در زمینه فوتبال ساحلی و فوتسال

بررسی چالش های کارآفرینان مناطق آزاد با قانونگذاران و مجریان قانون

هیات تجاری خارجی از کشور ترکیه با رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون انجام 

سرمایه گذاری گسترده در این منطقه به مذاکره پرداختند.
این نشست  انزلی در  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
با معرفی ویژگی های ممتاز جغرافیایی این منطقه به 
مختلف،  حوزه های  در  سرمایه گذاری  انجام  منظور 
به  ارائه  قابل  قانونی  معافیت های  و  مزایا  تشریح  به 

سرمایه گذاران در محدوده منطقه متبوع خود پرداخت.
در ادامه این نشست، مدیران شرکت سرمایه گذاری ترکیه با 
معرفی زمینه های فعالیت شرکت خود در بخش های تولید 
پوشاک، آمادگی خود را به منظور انجام سرمایه گذاری در 
محدوده منطقه آزاد انزلی به منظور تولید و عرضه پوشاک 
و ایجاد فرصت شغلی گسترده با توجه به مزایای منطقه 
آزاد انزلی از قبیل نزدیکی به پایتخت، اتصال راه آهن و 
بهره مندی از مجتمع بندری کاسپین و فرصت های ناشی از 

صدور محصوالت به بازار اوراسیا اعالم کرد.
الزم به ذکر است، تاکنون سازمان منطقه آزاد انزلی در زمینه 
جذب سرمایه گذاران خارجی اقدامات گسترده ای از قبیل 
نشست های تخصصی با سفرا و نمایندگان کشورهای 
خارجی و رایزنان بازرگانی انجام داده است و سرمایه گذاران 
خارجی زیادی نیز این منطقه را به عنوان مرکز سرمایه گذاری 
انتخاب کرده اند و مجموعه بزرگ آکواریوم یکی از دیگر 
پروژه های سرمایه گذاری خارجی است که با سرمایه گذاری 

شرکتی از کشور ترکیه احداث شده است.

آیین اختتامیه هفتمین جشنواره رسانه ابوذر گیالن با 
حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی، حجت االسالم والمسلمین شمس الدین امام 
جمعه شهرستان بندرانزلی، سردار عبداهلل پور فرمانده 
و  سیاسی  معاون  مصطفی پور  گیالن،  قدس  سپاه 
اجتماعی استانداری گیالن، مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیالن و مقامات 
بین المللی  همایش های  مرکز  در  کشوری  و  استانی 

منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این همایش با اشاره 
به رسالت بزرگ خبرنگاران در جامعه اظهار کرد: در یک 
نظام مردم ساالری، رسانه و مطبوعات یکی از ارکان اصلی 
آن بوده و اگر به هر شکلی به این رکن آسیب وارد شود، 

جبران آن نیازمند سالیان متمادی است.
علی اوسط اکبری مقدم با بیان اینکه رسانه ها در تعالی 
و رشد اقتصادی و فرهنگی کشور نقش بسزایی دارند، 
افزود: اصحاب رسانه، صاحبان علم و اندیشه هستند 
این هستیم که  اسالمی شاهد  نظام جمهوری  در  و 

رسانه های متعددی آزادانه فعالیت می کنند.
توسط  حاشیه سازی  از  پرهیز  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
رسانه  اصحاب  کمک  بدون  کرد:  اضافه  رسانه ها، 
غیره  و  فرهنگی  و  اقتصادی  حوزه های  در  تحولی 
رخ نمی دهد و انتظار داریم با انتقادهای مثبت توسط 

رسانه ها از انحرافات جلوگیری و پیشگیری شود.
در ادامه مسئول برگزاری هفتمین جشنواره رسانه ابوذر با 
تشریح اهداف این جشنواره رسانه ای گفت: امسال ۱۵۶۸اثر 
به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که بیانگر رشد بیش از 

۱۳درصد نسبت به ششمین جشنواره سال گذشته است.
موضوعات  به  اشاره  با  ادامه  در  پارسایی  سرهنگ 
مردمی  امیدآفرینی،  افزود :  جشنواره  این  مختلف 
آسیب های  انقالبی،  و  جهادی  روحیه  و  دفاع  کردن 
اجتماعی، مسائل صنفی خبرنگاران و اصحاب رسانه، 
دشمن شناسی، توان داخلی، مدیریت فضای مجازی و 
دفاع مقدس از مهم ترین بخش های این جشنواره بود.

با  می توانستند  کرد : شرکت کنندگان  خاطرنشان  وی 
توجه به موضوعات مطرح شده در ۱۱بخش در قالب 
خبر ، گزارش ، تیتر، مصاحبه، یادداشت ، کاریکاتور ، مستند 
کوتاه، موشن گرافی، اینفوگرافی و عکس شرکت کنند 
و ۲۴۱نفر هم از خبرنگاران عزیز و عکاسان خبری و 
فعاالن رسانه ای و فضای مجازی در هفتمین جشنواره 

استانی برگزار شد، شرکت کردند.
گفتنی است، در پایان این جشنواره، از ۴۰صاحب اثر 

برتر تجلیل به عمل آمد.

ابراز تمایل سرمایه گذاران 
خارجی صنعت پوشاک 

 جهت حضور در 
منطقه آزاد انزلی

برگزار آیین اختتامیه 
هفتمین جشنواره 

رسانه ای ابوذر گیالن در 
منطقه آزاد انزلی

در نشست هیات تجاری ترکیه با مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان شد:

با تجلیل از برگزیدگان انجام پذیرفت:
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فعالیت های  و  اقدامات  با  که می توانند  معبری هستند  و  آزاد، محل  مناطق 
اقتصادی خود، زمینه توسعه کشور را فراهم نمایند؛ به همین سبب موضوعاتی 
همچون واردات، صادرات، تولید، نقل و انتقال ارز و روابط پولی نقشی موثر 
در بسط و رونق این مناطق دارد؛ چراکه این مجموعه در کالن اقتصاد کشور 
تاثیرگذار است. اما این اهداف زمانی محقق می گردد که مناطق آزاد به درستی 
مدیریت شوند و برنامه ریزی دقیق و رویکردی مناسب در جهت دستیابی به 

ماموریت ها داشته باشند. 
چند سالی است که مجلس شورای اسالمی نسبت به مناطق آزاد حساسیت های 
ویژه ای دارد، که البته طبق گفته نمایندگان مجلس، این موضوع به عملکرد 
مدیران سابق مناطق و عدم ارتباط مناسب دبیرخانه با مجلس طی  دوره های 
گذشته برمی گردد. از این رو بهارستان نشینان عزم خود را جزم کردند و دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی 
قرار دادند تا این نهاد را ملزم به پاسخگویی در مجلس شورای اسالمی نمایند. 
امور  وزیر  از  سوالی  هیچگاه  اخیر  سال های  طی  که  است  آن  واقعیت  اما 
اقتصادی و دارایی به سبب عملکرد مناطق آزاد مطرح نشده است! درخصوص 
بعد نظارتی دیگر مجلس، یعنی تحقیق و تفحص نیز باید گفت که صرفا دو 
الی سه منطقه آزاد زیرتیغ این بخش نظارتی نمایندگان قرار گرفتند که تاکنون 

نیز ماحصل و خروجی آنها اعالم نشده است. 
برخی نمایندگان مجلس معتقد هستند که تحقیق و تفحص، صرفا اتالف وقت 
بوده و کارایی مثبتی ندارد! در عین حال برخی دیگر از مجلسی ها اعتقاد دارند 
که تحقیق و تفحص و یا طرح سوال بابت عملکرد، اثرگذارتر است؛ منتها برخی 
از نتایج بررسی، به دستگاه قضا سپرده می شود و از این جهت وقفه ای در روند 

کار نظارتی مجلس صورت می پذیرد. 
اما موضوع مهم و دغدغه دیگر نمایندگان مجلس ، بحث نظارت بر انتصاب 
مدیران در مناطق آزاد است . طبق گفته آنان؛ انتخاب مدیران باید براساس 
معیارهای قانونی صورت گیرد، ضمن اینکه طی روزهای اخیر نیز هیات محترم 
دولت »آیین نامه احراز صالحیت های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره« 
شرکت های دولتی را تدوین و ابالغ نمود و مدیران ارشد را ملزم کرده که 
عالوه بر تجربه، رویکرد تخصصی و تحصیلی مرتبط با حوزه مدیریتی، اقتصاد، 
بیمه و بانک را برای انتخاب افراد درنظر گیرند. با این اوصاف انتظار می رود 
زین پس نظارت مجلس شورای اسالمی بر موضوع انتصاب  و انتخاب مدیران 
سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی با توجه به حساسیت  ها، بیشتر 

شود  .
در ادامه، گفت و گوی ما را با نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخصوص ابعاد 
نظارتی مجلس و معیارهای انتخاب و انتصاب مدیران مناطق آزاد و راهکارهای 

بهبود عملکرد این مناطق را می خوانید.

 غالمرضا مرحبا، سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس شوراس اسالمی:

 نمایندگان برای انتخاب مدیران عامل مناطق آزاد
 نقطه نظراتی دارند

نظارت  درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 
مدیران  انتخاب  بر  و  داد  ارائه  توضیحاتی  آزاد  مناطق  عملکرد  بر  مجلس 

شایسته، متناسب با ویژگی های مطرح در قانون تاکید کرد  .
غالمرضا مرحبا در رابطه با نظارت مجلس بر عملکرد مناطق آزاد در مدت 
زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور 
اقتصادی و دارایی قرار گرفت است، گفت: همچنان تعارضی درخصوص جایگاه 
مناطق آزاد وجود دارد و آن این است که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، مشاور رئیس جمهور است؛ اما از سوی دیگر این مجموعه زیرنظر 
وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد. در نتیجه تعارضاتی از لحاظ شکلی 
و ساختاری وجود دارد که باید نسبت به حل آن ورود کرد . اما در هر حال 
مجلس کار خود را انجام می دهد، تحقیق و تفحص هایی متعددی در مناطق 
آزاد اتفاق می افتد و مجلس از بعد نظارتی نیز ورود کرده است. از طرف دیگر 
بحث اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را در دست بررسی داریم که 
برخی از مواد آن تصویب شده و لذا بقیه مواد نیز در دستورکار است. مناطق 
آزاد جزء مقوله های مهم برای مجلس است، هر چند از کارکرد و رسالت ذاتی 
آزاد روزنه های  برآورده نکرده اند. مناطق  را  انتظارات  خود فاصله گرفته اند و 
تنفس برای اقتصاد کشور هستند و در همه دنیا نیز همین گونه است، حتی در 
اقتصادهای آزاد، اتفاقا کارکرد مثبتی داشته اند. لذا می توانند همان کارکردها را 
در اقتصاد کشور ما نیز داشته باشند؛ اما به دلیل برخی اتفاقاتی که شاید به 
دلیل ضعف نظارت و ضعف در قانون وجود داشته، نگاه بدبینانه ای نسبت به 
مناطق آزاد که برخی از آنها نیز به حق است، وجود دارد؛ که ما وظیفه اصالح 
آن را داریم تا بدون ضربه خوردن به ماهیت اصلی مناطق، از این ظرفیت عالی 

برای اقتصاد استفاده کنیم.
وی در واکنش به عدم اعالم نتایج تحقیق و تفحص از برخی مناطق آزاد کشور 
اظهار داشت: برخی از تحقیق و تفحص ها به مرحله صدور کیفرخواست منجر و 
در دستگاه قضایی با اطاله دادرسی مواجه می شود. در جلسه که با جناب آقای 
محسنی  اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه داشتیم، این موضوع را مطرح کردیم 
که بخش و شعبه ای خاص تشکیل گردد تا اساسا درخصوص همه تحقیق و 
تفحص ها و مواردی که در مجلس مطرح شده، به موقع برخورد انجام گیرد. 
یک بخش برخورد اداری یا ذیل دستگاه نظارتی مرتبط با قوه مجریه است که 
معموال انجام می گیرد، اما برخی از آنها نیاز به رسیدگی قضایی دارد که زمان بر 
است. البته نتیجه مشخص شده، اما دچار اطاله دادرسی در مرحله نهایی است . 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: هر چند  سخنگوی کمیسیون 
این موارد زیاد نیست، اما مهم است که در تحقیق و تفحص اعالم شود که 
در مواردی خاص، کوتاهی ، ترک فعل و یا جرم صورت گرفته است تا برخورد 
مناسب و به موقع انجام شود؛ اما موارد زیادی هم بودند که خود دستگاه مجریه 

و دستگاه نظارتی نتایج آن را اعالم داشته اند.
مدیران  انتصاب  برای  قانونی  اعمال  و  نظارتی  رویکرد  درخصوص  مرحبا 
ورود  انتصابی  هیچ  راجع به  اساسا  مجلس  گفت:  آزاد  مناطق  سازمان های 
مصداقی نمی کند؛ ما در هیچ موردی حتی حوزه انتخابیه ورودی نمی کنیم؛ 
چراکه این کار قوه مجریه است؛ اما از نظر شاخص و اینکه چه معیارهایی 
باید رعایت شود که فرد انتخاب شده حائز شرایط باشد، مجلس و نمایندگان 

نقطه نظراتی دارند . 
وی افزود: البته شاخص و معیارها مشخص است؛ پس از انقالب یک ارزش هایی 
و  ارزش ها  این  حائز  باید  ما  مدیران  گفتیم  و همیشه هم  کردیم  تعریف  را 
انتظار وجود ندارد که یک مدیر همه شاخص ها  این  باشند؛ ولی  شاخص ها 
را به صورت صد درصد داشته باشد، بلکه به طور نسبی توانمندی هایی داشته 
باشد که با حفظ ارزش ها بتواند از عهده مسئولیت بربیاید ، کفایت می کند. اما 
موضوع این است که در برخی موارد مشاهده شده که افراد حائز شرایط اولیه 
نیز نیستند و افرادی نه تنها در مناطق آزاد، بلکه در مدیریت های دیگر کشور 
مشکالتی ایجاد کرده اند. اصال یکی از گرفتاری های کشور این است که افراد 
نبود صالحیت های فردی، اخالقی و  و  بدون شایستگی و تجربی و علمی 
ارزشی مسئولیتی را برعهده گرفته اند و در نهایت هم نتوانستند موفق باشند. 
این است که ما تالش می کنیم که شاخص ها را تدوین کنیم و اگر موردی 
هم بود، نمایندگانی که در حوزه انتخابیه حضور دارند، طبیعتا با مسئولین در 
ارتباط هستند و می توانند مذاکراتی انجام دهند تا تمامی این شاخص ها رعایت 
شوند؛ هرچند سعی می کنیم مصداقی برخورد نکنیم . با این اوصاف اگر موردی 
باشد که واقعا انحراف فاحش و تخلفی دیده شود که کامال محرز هم بوده، 
طبیعتا مجلس از بعد نظارتی ورود می کند و عامل آن تخلف را مورد اتهام 

قرار می دهد .
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  براساس  گفت:  ادامه  در  مجلس  نماینده  این 
باالترین  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  کشور،  توسعه  برنامه های 
موضوع  این  می شوند.  محسوب  خود  متبوع  منطقه  در  دولتی  اجرایی  مقام 
هم می تواند خوب باشد و هم در صورت نداشتن شایستگی فرد ، خطر آفرین 
باشد؛ کما اینکه بعضا مدیرعامل منطقه، رئیس شورای تامین نیز است و این 
حساسیت موضوع را باال می  برد. دبیرخانه شورایعالی باید ویژگی های مدیریت 
مناطق آزاد را بررسی کند، ضمن اینکه باید نگاه سختگیرانه ای داشته باشد؛ اما 
موردی تاکنون نبوده که مجلس نسبت به افراد و شاخص ها ورودی کند، اما 
اگر موردی پیش بیاید، حتما مجلس از بعد نظارتی ورود پیدا می کند؛ چراکه اگر 
تخلفی در مناطق آزاد صورت گیرد و نماینده حوزه انتخابیه مربوطه نیز اشراف 

داشته باشد، می تواند قانونا ورود کرده و از وزیر اقتصاد در این رابطه سوال کند  .
مرحبا در پاسخ به این سوال که چگونه می توان نقطه نظرات کارشناسان و 
نمایندگان مجلس را درخصوص شاخص های مشترک انتصاب مدیران مناطق 
آزاد جلب کرد، اذعان نمود: معموال صددرصد شاخص ها یکجا جمع نمی شود؛ 
درواقع باید به سطحی که الزم است، نزدیک شویم؛ به طور مثال اگر 5شاخص 
وجود دارد و یک فرد سه شاخص را دارد و در یک ویژگی سطح باالیی ندارد، 
می توان او را از گزینه های مطرح معرفی کرد و اگر در مجموع به این نتیجه 
می رسند که این فرد توانایی الزم را برای مدیریت مناطق آزاد دارد، می توان 
با تک تک نمایندگان خصوصا کمیسیون  اقتصادی و فراکسیون مناطق آزاد و 
حتی کارشناسان صحبت کرد؛ زیرا نشست  و برخاست ها می تواند کمک کننده 

باشد و افکارمان را به یکدیگر نزدیک نماید.
وی به تعارض موجود در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره 
کرد و گفت: اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت 
امور اقتصادی و دارایی باشد، اما در عین حال شخص دبیر، مشاور رئیس جمهور 
باشد،  رئیس جمهور  با  شورا  این  رئیس  انتصاب  همه  از  مهم تر  و  باشد  هم 
موضوعی متناقض است که باید برای حل آن فکر و سازوکاری تعریف نمود. 

این نماینده مجلس به پیشنهاد دولت در الیحه بودجه1401 مبنی بر اینکه 
دبیرخانه شورایعالی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری قرار گیرد نیز اشاره داشت و 
تصریح کرد: شخصا معتقد هستم که دبیرخانه زیرنظر وزرات اقتصاد قرار داشته 
باشد بهتر است؛ چراکه بعد نظارتی مجلس بیشتر و دسترسی راحت تر است. 
نباید نظارت مجلس خدشه دار و پیچیده شود؛ مجلس باید با فرآیند آسان تری 

نظارت کند .
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان درخصوص 
راهکارهای بهبود عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: هیچ کسی نباید در رابطه با 
اهمیت مناطق آزاد و نقش مثبتی که می توانند داشته باشند، تردید کند؛ چراکه 
مناطق آزاد امتحان خود را در دنیا پس داده اند؛ در مورد کشور ما نیز مناطق آزاد 
می توانند راهگشا باشند و اگر مشکلی هم بوده، در نحوه مدیریت و عملکرد 
مناطق بوده است. لذا باید این مناطق را تقویت کنیم، اما نه به عنوان دریچه 
واردات، بلکه به جایگاهی برای تبادل تکنولوژی، توسعه تولید و صادرات تبدیل 
نماییم. معافیت های مالیاتی را باید بیش از گذشته در نظر بگیریم؛ زیرا هم تجار 
داخلی و هم خارجی را به فعالیت اقتصادی تشویق می کند . ضمن اینکه باید 
تسهیالت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی مدنظر قرار دهیم تا مناطق 
آزاد را بتوانیم به پایگاهی تبدیل کنیم که ثروت و ارزش برای کشور تولید 
کنند. می بایست نحوه مدیریت، نوع نگاه، برنامه ریزی و نظارت ها را اصالح 
کنیم؛ چراکه با دیدگاهی که در دهه 60 و 70 داشته ایم، نمی توانیم این مناطق 
را  آزاد  مناطق  و مطلوب تری  با روش های جدید  باید  بلکه  کنیم،  کارآمد  را 

مدیریت نماییم.
 

فداحسین مالکی ، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در 
مجلس شورای اسالمی:

نمایندگان مجلس از انتصاب های مناطق آزاد ناراضی هستند
فداحسین مالکی نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با نشریه، به بحث نظارتی مجلس اشاره و بر این موضوع تاکید 
کرد که بهارستان نشین ها اخیرا شاهد انتخاب مدیران کم تجربه در مناطق آزاد 

هستند، انتصاب هایی که با اهداف اصلی قانونگذار متفاوت است.  
طبق اظهارات وی؛ مجلس شورای اسالمی در این باره آگاه است و از بعد 

نظارتی ورود می کند.
به  اسالمی  شورای  مجلس  عملکرد  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مالکی 
لحاظ نظارتی از زمانی که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته چطور بوده است، گفت: 
ابتدا باید به بحث مناطق آزاد و سیاستی که نظام از روز تاسیس مناطق آزاد 
تاکنون دنبال می کرده است، اشاره کنیم. ما ازجمله کشور هایی هستیم که 
بیشترین مرزها را با همسایگان داریم؛ یعنی جزء سه کشور برتر دنیا از این 
منظر می باشیم. ایران ، چین و روسیه بیشترین مسیر با کشورهای همسایه را 
دارند، ضمن اینکه جمهوری اسالمی ایران با 15کشور همسایه است. در چنین 
کشورهایی این مزیت باعث می شود مشکل اقتصادی، تجاری و معیشتی کمتر 
باشند. اگر به دو کشور چین و روسیه یک نگاه مختصر بیندازیم، می بینیم که 
چه تحوالت اساسی داشته اند؛ روسیه که از سیطره الیه های کمونیستی نجات 
پیدا کرد و از همین مزیت، تحول اقتصادی در کشورش ایجاد کرد؛ چین هم 
که به عنوان قدرت برتر دنیا است. یکی از سیاست های نظام بر آن بود که 
مناطق آزاد، مبادالت تجاری و اقتصادی کشور را که همان بحث صادرات و 
واردات است را تسهیل نمایند. اما از اوایل انقالب که نگاه می کنیم می بینیم 
که این اتفاق نیفتاده است، علت این موضوع هم آن است که مناطق آزاد در 
بالی فعالیت های خدماتی گرفتار شده اند. انجام کارهای خدماتی در این مناطق 
یک معضلی برای کشور شده است؛ حتی در چهارچوب مناطق خودشان هم 
بانیان اصلی تشکیل منطقه آزاد  از  نتوانستند تحولی ایجاد کنند. بنده یکی 
چابهار بودم؛ در آن زمان که سفیر بودم، چابهار را به عنوان مهم ترین معبر 
تجاری در سازمان ملل به ثبت رساندیم، ولی بعد از گذشت بیش از سه دهه 
حتی خارج از فنس های چابهار که کپرنشین ها و مردم نجیب چابهار هستند، 
هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده است؛ در نتیجه معلوم است که در توسعه اقتصادی 
کشور نیز تاثیرگذار نخواهد بود. اینکه ما بگوییم زیرنظر ریاست جمهوری و 
یا وزارت اقتصاد باشد، بحث های ساختاری است؛ اما اصل موضوع را در یک 
جمله می گویم و آن اینکه مناطق آزاد نتوانستند وظایف خود را که در جهت 
توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور بود، ایفا کنند . در هیچ مقطعی ندیدیم که 
مناطق آزاد حاشیه و مشکالتی نداشته باشند، علت این است که نتوانستند 
سیاست کالن و استراتژی را که نظام در خصوص مناطق آزاد دنبال می کند، 

پیاده نمایند. 
کرد:  تاکید  اسالمی  در مجلس شورای  بلوچستان  و  مردم سیستان  نماینده 
در حال حاضر مجلس از مناطق آزاد اصال راضی نیست و چون بنده رئیس 
فراکسیون استان های مرزی کشور هستم، این موضوع را به خوبی می دانم.  
اخیرا کمیته اختصاصی مربوط به مناطق آزاد در ذیل فراکسیون استان های 
و  کشور  خوب  مدیران  از  که  دنیا مالی  آقای  جناب  که  کردیم  ایجاد  مرزی 
نمایندگان محترم مجلس در راس این کمیته قرار دارند. تصمیم بر آن شد که 
در یکی از جلسات جناب آقای سعید محمد و معاونین ایشان تشریف بیاورند 
و درباره موضوعات مناطق بحث شود. فراتر از این قضایا، موضوعاتی را نیز 
فراکسیون استان های مرزی دنبال می کند، بنده هم گزارشاتی را خدمت جناب 
نیز  راه و شهرسازی  ارائه کردم؛ زیرا وزیر کشور و وزیر  آقای رئیس جمهور 
حضور داشتند گزارش مفصلی درخصوص استان های مرزی ارائه دادم تا در 
نهایت فکری اساسی کنیم؛ قرار است تحوالتی ایجاد شود و حتی طرح هایی 
برخی از دستگاه ها ازجمله وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
دولت داده اند که ما تقاضا نمودیم فعال این طرح ها در دولت مطرح نشود و 
برگشت بخورد . طرحی را نیز تعدادی از نمایندگان مجلس دادند تا اینها را در 
کمیته ای که متشکل از همه دستگاه ها بررسی کنیم. به لحاظ عدم ارتباط 
مستمر مناطق آزاد با مجلس و خصوصا این فراکسیون که کلیدی ترین ساختار 
در مجلس درخصوص مسائل مناطق آزاد است، قرار شد این کمیته تشکیل 
گردد تا هم طرح مجلس و هم طرح ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و هم 

وزارت کشور چکش کاری شود تا تحول، تسهیل و روان سازی به وجود آید.
وی افزود: در واقع کمیته ای تشکیل دادیم که طرح های پیشنهادی که وزارت 
کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کاال ارز به دولت داده اند و حتی طرح 50نفر از 
نمایندگان مجلس، به کمیته بیاید تا تحت عنوان طرح مشترک مجلس و دولت 
بحث و تبادل نظرات بر روی آنها صورت گیرد تا در نهایت تصمیم  گیری نماییم 
و طرح نهایی را به دولت یا به مجلس بدهیم و یا به سبب سرعت بیشتر، به 

سران قوا ارائه نماییم که سریع مصوب شود  .

مالکی در ادامه گفت: یکی از موضوعات مهم این طرح ها، حذف دستگاه های 
مختلف و اعمال نظرات متعدد در گلوگاه مرزی که محورهای تجاری هستند 
و حتی مناطق آزاد می باشد. بنده خدمت آقای رئیس جمهور نیز عرض کردم 
که اگر بخواهیم کولبری را در کردستان از بین ببریم و موضوع سوخت را در 
سیستان و بلوچستان سر و سامان دهیم، نباید 24دستگاه اعمال نظر کنند؛ لذا 
مقرر شد این موارد را جمع آوری کنند و سامان بخشند تا تسهیل سازی در 

فرآیند صادرات و واردات در مناطق آزاد و مرزی شکل گیرد .
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
این موضوع که دستگاه های اجرایی به دلیل موازی کاری نمی گذارد قوانین 
مناطق آزاد اجرایی شود، اظهار داشت: دخل و تصرف دستگاه های اجرایی در 
مناطق آزاد باید حذف شوند؛ اما نکته آن است که در شرایط فعلی نمایندگان 
از انتصاب های آقای سعید محمد ناراضی هستند؛ البته اوضاع در دولت قبل 
بدتر بود، ولی در حال حاضر هم رضایت وجود ندارد . مناطق آزاد باید پیشران 
صادرات و تحوالت اقتصادی در کشور باشند، اما کم تجربه ترین افراد را برای 
مناطق آزاد انتخاب می کنند. خود مجموعه استان این افراد را نمی شناسد، اگر 
روزی این فرد، کاری در دفتر وزیر داشته باشد، به علت ناشناس بودن، او را راه 
هم نمی دهند. مناطق آزاد باید قوی ترین نیروهای در طراز ملی داشته باشند 
تا درک کنند که باید در این مناطق تحوالت اقتصادی ایجاد نمایند؛ لذا این 
یکی از معضالت است. نقش مدیریتی در اجرای سیاست نظام را نباید دست کم 
گرفت . البته دخالت دستگاه های مختلف نیز وجود دارد که در کمیته مجلس و 

دولت در این رابطه تصمیم گیری می شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که مجلس به عنوان اصلی ترین 
نهاد قانونگذار چه شاخص هایی برای انتخاب مدیران باید در نظر بگیرد، گفت: 
شاخص تعیین مدیریت در خود ساختار است؛ در واقع معنا و مفهوم آن در خود 
تشکیالت می باشد. نظام و دولت از مناطق آزاد انتظار دارند که در سخت ترین 
شرایط ، کشور را از بحران های اقتصادی نجات دهند، خصوصا زمانی که تحریم 
هستیم باید افراد باتجربه کار را در دست گیرند؛ چراکه افراد معمولی نمی توانند 
امور را پیش ببرند. باید نیروهایی انتخاب شوند که مدیریت بحران را بدانند، نه 
اینکه مناطق آزاد را تبدیل به پارکینگ نیروهای سیاسی کنند و محلی برای 
انسان های کم تجربه باشد که بخواهند برای آنان رزومه جمع کنند. ضعف از 
خود مدیریت های کالن است. بسیاری از نمایندگان مجلس با آقای خاندوزی 
در این خصوص صحبت کردند و بنده هم اختصاصا با ایشان به بحث نشستم 

که برای مناطق آزاد برنامه و رویکرد جدی پیاده شود .
وی افزود: اکنون نمایندگان در این تفکر هستند که یا مناطق آزاد را زیرنظر 
ریاست جمهوری ببرند یا زیرنظر یکی از وزارتخانه ها باشد؛ چراکه باید از این 
حالت دبیرخانه ای دربیاید، یعنی سازمانی باشد که مسئولیتی داشته باشد؛ اگر 
قرار است زیرنظر ریاست جمهوری قرار بگیرد، باید به صورت سازمان باشد؛ 
زیرا دبیرخانه که معنی ندارد، الزم است سازمانی باشد که مسئولیت داشته و 

بتواند کارها را انجام دهد  .
مالکی به مصوبه اخیر هیات دولت نیز اشاره کرد و اذعان نمود: اخیرا دولت 
آیین نامه احراز صالحیت های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های 
دولتی را مصوب کرد. ساختار منطقه آزاد نیز به شکل شرکتی اداره می شود؛ 
طبق اعالم دولت، مناطق آزاد هم باید ملزم به تبعیت از این آیین نامه باشند؛ 
ضمن اینکه مدیران عامل مناطق آزاد قوی تر از مدیران شرکت معمولی باید 

باشد . 
این نماینده مجلس تصریح کرد: طبق این آیین نامه مدیری که در جایگاهی 
منصوب شود، عالوه بر داشتن تجربه ، باید تحصیالت مرتبط در حوزه اقتصاد، 
مدیریت ، پولی و بانکی و بیمه داشته باشد؛ اما می بینیم که در هفت منطقه آزاد 
شاید یک یا دو نفر از مدیران در این حوزه ها تخصص و تحصیالت مرتبط 
داشته باشند. بی شک چنانچه از این قوانین و آیین نامه ها تخطی صورت گیرد، 
دستگاه های نظارتی می توانند به این قضیه ورود پیدا کنند. اکنون فراکسیون 
استان های مرزی هر جایی که مشکل باشد، راسا وارد می شود. مجلس این 
دوره کامال ماهیت نظارتی گرفته است، نه نظارتی که در حد تذکر باشد، بلکه 
و  گرد  باید  که  است  به گونه ای  نیز  پیگیری صورت می گیرد. شرایط کشور 
غباری که از نظر معیشتی بر چهره  بر مردم نجیب کشورمان وجود دارد، حل 
شود و روان سازی کنیم؛ نمی شود هر روز قیمت ها باال برود و از طرف دیگر هر 
روز حقوق مدیران عامل مناطق آزاد و حتی شرکت های دولتی دیگر زیاد شود!
نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید 
کرد: اگر انتصاب ها به همین روال باقی بماند و ادامه پیدا کند، قطعا مجلس 
وارد می شود. این مجلس حتی برخی از وزرا  را که لحظه ای تصمیم گرفتند و 
افرادی را بر مناصبی گماشتند که در جایگاه واقعی شان نبود ؛ ورود پیدا کرده و 

در نهایت تا ظهر فرد مورد نظر عزل شد .

 محمد سرگزی، نماینده حوزه انتخابی زابل 
در مجلس شورای اسالمی  :

 براساس قانون، مجلس می تواند صالحیت حرفه ای 
مدیران مناطق آزاد را بررسی کند

و اما محمد سرگزی نماینده مردم شهرستان های زابل، زهک، هامون، هیرمند 
و نیمروز در مجلس شورای اسالمی نیز در گفت وگو با نشریه، درخصوص بعد 
انتخاب مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد سخن  نظارتی مجلس برای 

گفت. 
طبق اظهارات وی؛ نمایندگان طبق قانون می توانند عملکرد مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد را در قالب تحقیق و تفحص و طرح سوال از وزیر 
بررسی کنند. ضمن اینکه قانون شاخص هایی برای انتخاب مدیران مشخص 
کرده و از این جهت نیز مدیر باالدستی درمورد انتصاب های خود باید به مجلس 

پاسخگو باشد.
سرگزی به آیین نامه اخیر دولت مبنی احراز صالحیت های مدیران عامل و 
اعضای هیات مدیره اشاره کرد و گفت: مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد 
از این آیین نامه مستثنی نیستند و اگر انتخابی خارج از ویژگی های الزم صورت 

گیرد، شخص رئیس جمهور نیز می تواند ورود کند  .
نماینده مردم شهرستان های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در مجلس 
اظهار  آزاد  مناطق  بر  مجلس  نظارتی  بحث  درخصوص  اسالمی  شورای 
داشت: نظارت، امری است که موجب بهبود فرآیند و کیفیت انجام وظایف 
محوله می گردد. در گذشته این گونه بود که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار داشت؛ طبیعتا با این 
رویکرد مناطق آزاد خیلی پاسخگوی مجلس که وظیفه نظارتی دارد، نبودند؛ 
از طرفی هزینه سوال از رئیس جمهور به لحاظ سیاسی باال است و بسیاری از 
نمایندگان حاضر نمی شدند که به سبب نظارت بر دبیرخانه شورایعالی، از آقای 
رئیس جمهور سوال بپرسند . لذا تدبیر شد که دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی 
و دارایی بیاید و از طریق این وزارتخانه، نسبت به عملکرد خود به مجلس 
پاسخگو باشد. در طول این مدت هم که قانون در برنامه ششم توسعه اصالح 
شده و دبیرخانه ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته، شرایط بهتر شده است. درواقع 
این فضا بر دبیرخانه حاکم شده که باید به صورت مستقیم نسبت به عملکرد 
خود و اقداماتش پاسخگو باشد که این موضوع خیلی خوب است و این نظارت 
مستقیم می تواند بر نحوه کارکرد دبیرخانه اثر خوبی بگذارد. در طول این سال ها 
مجلس از باب نظارتی اقداماتی انجام داده است؛ به عنوان مثال طرح سوال 
کردند و تحقیق و تفحص هایی نسبت به عملکرد برخی مناطق آزاد داشتند. 
اکنون نیز موضوعاتی در دبیرخانه دولت قبل بود که در مجلس دنبال می شود، 
همچون تحقیق و تفحص از مناطق آزاد اروند و قشم که در حال انجام است.

وی در واکنش به این موضوع که طی سال های اخیر تحقیق و تفحص از 
برخی مناطق آزاد صورت گرفته ولی نتیجه آن اعالم نشده است، گفت: این 
موضوع در حال اجرا است. مجلس یازدهم تحقیق و تفحص هایی را انجام داده 
که قطعا نتیجه هم به زودی اعالم می گردد. البته تحقیق و تفحص الزاما بدین 

معنا نیست که در نهایت تخلفی صورت گرفته باشد؛ بلکه در تحقیق و تفحص 
اعالم  مراجع قضایی  به  باشد،  تخلفی  ارتکاب  اگر  است که  شبهاتی مطرح 
می شود . درواقع یکسری گزارش های ابتدایی به مجلس می آید و براساس آن، 

بررسی هایی در قالب تحقیق و تفحص انجام می گیرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که این اعمال نظارت چه بروندادی 
در عرصه مدیریتی و رفتارهای سازمان مناطق آزاد و دبیرخانه داشته است، 
اظهار داشت: به طور کلی نظارت باعث بهبود و کیفیت اجرای وظایف می شود؛ 
همین که احساس عدم نظارت باشد ، هر دستگاهی می تواند در معرض آسیب 
عملکرد ها  بر  دستگاهی  که  آید  به وجود  احساس  این  اگر  گیرد.  قرار  بیشتر 

نظارت نمی کند، طبیعتا احتمال تخلف و آسیب بسیار زیاد می شود.
سرگزی در رابطه با رویکرد نظارتی مجلس درخصوص انتصاب مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد اذعان داشت: صرف وجود نظارت، مدیران را به این 
سمت حرکت می دهد که بهترین افراد را برای مدیریت انتخاب کند. مدیران 
عامل سازمان های مناطق آزاد نیز یکی از همین مدیران هستند؛ چراکه اگر 
مدیرانی که انتخاب می شوند عملکردشان ضعیف باشد و این موضوع در فرآیند 
انتخاب کننده زیرسوال می رود.  فرد  نظارت مشخص شود، طبیعتا مدیریت 
تجربیاتی را در این مسیر داشته ایم، هرجایی که نظارت کافی و دقیق نبوده، در 
آن محل ها آسیب به مجموعه وارد شده است. لذا این آسیب می تواند در هر 

مجموعه ای ازجمله دبیرخانه شورایعالی و وزارتخانه های مختلف باشد. 
ولی  کنیم؛  مشخص  را  نظارتی  شاخص های  می توانیم  ما  کرد :  تاکید  وی 
قوانینی  البته  نماییم.  تعیین  نمی توانیم  مدیران  جانمایی  برای  شاخص هایی 
داریم که شاخص هایی در آن وجود  درخصوص صالحیت حرفه ای مدیران 
شده  منصوب  فرد  که  کنیم  بررسی  می توانیم  قانون،  آن  براساس  و  دارد 

صالحیت های حرفه ای را دارد یا خیر !
نماینده مردم شهرستان های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در مجلس 
و  عامل  مدیران  احراز صالحیت های  آیین نامه  درخصوص  اسالمی  شورای 
نیز چون  آزاد کشور  مناطق  دولتی گفت:  مدیره شرکت های  هیات  اعضای 

شرکتی اداره می شوند، می توانند شامل این آیین نامه باشند .
سرگزی درخصوص دو مورد از ویژگی های این آیین نامه اظهار کرد: افراد باید 
ضمن داشتن تجربه؛ تحصیالتی در حوزه مدیریت، اقتصاد، پولی و بانکی و 
بیمه ای نیز داشته باشند. وقتی دولت چهارچوب مشخص می کند، مدیرانی را 
که منتسب می کند نیز مکلف به تبعیت از این منشور هستند . لذا باید از افرادی 
استفاده شود که در چارچوب قانونی باشند . دولت اگر یک امر باطلی را حتی 
مصوب کند، وقتی هیات وزیران به موجب قانون، آیین نامه ای را وضع می کند، 
همه مدیران دولتی مکلف به اجرای مصوبه هیات وزیران هستند. لذا اگر اجرا 
نکند، شخص رئیس جمهور محترم می تواند ورود و مدیران را بازخواست کند 

که چرا این مصوبه اجرا نشده است؟!
وی در واکنش به عدم  اجرای این قانون توسط معاونین یا وزرای رئیس جمهور 
گفت: یکسری اختیارات نظارتی در قالب سوال به نمایندگان مجلس اعطا شده 
است؛ لذا هر کدام از نمایندگان می توانند درخصوص عدم اجرای این قانون 
از وزرا سوال کنند. در نتیجه این ظرفیت عمال در قانون اساسی برای نظارت 

مجلس پیش بینی شده است  .
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چه شاخص هایی برای بهبود شرایط 
مناطق آزاد می توان در نظر گرفت ، اذعان نمود: فلسفه ایجاد مناطق آزاد، تولید 
و صادرات براساس معافیت هایی است که برای این مناطق پیش بینی شده تا 
سرمایه گذار فعالیت اقتصادی خود را به سهولت داشته باشد. براساس همین مالکی 
که در مناطق آزاد ایجاد شده، این مناطق باید به جای واردات صرف، به تولید و 
صادرات اقدام کنند و تا جایی که می توانند با کمک بازار سرمایه، سرمایه گذار بخش 
خصوصی و در بعضی مواقع دولتی، زمینه رونق تولید را که نتیجه آن ارزآوری و 
بهبود شرایط اقتصادی برای کشور دارد را ایجاد کند. اما واقعیت آن است که این 
اتفاق در سال های گذشته نیفتاده و مناطق آزاد تبدیل به محلی برای واردات کاال به 
جای تولید و صادرات شده اند. براساس همین رسالت، مجلس می تواند نظارت کند تا 

مناطق به سمت اهداف مشخص شده، حرکت نمایند.
مالیاتی و حفظ سرمایه گذاران گفت:  سرگزی درخصوص حذف مشوق های 
حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، اشتباهی بود که مجلس 

باید اصالح کند. 
در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  حذف  و  بودجه 1401  الیحه  به  وی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و اظهار نمود: با توجه به اینکه این 
مصوبه اثر مثبتی در جهت جلب سرمایه گذار نداشته است، بنابراین مجلس 
باید این موضوع را از بودجه1401حذف کند. طبیعتا این مصوبه موجب حذف 

گردشگری و گرانی خدمات در مناطق آزاد نیز می شود. 
نماینده مردم شهرستان های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در مجلس 
البته که نگاه مجلس این بود که این  شورای اسالمی در پایان تاکید کرد: 
موضوع به بهتر شدن روند و صادرات محور شدن مناطق آزاد کمک کند، ولی 

چون تاثیر مثبت نداشته است؛ لذا اکنون نگاه بر این است که پیشنهاد دولت 
حذف شود  .

 
 بهزاد رحیمی، نماینده مردم کردستان 

در مجلس شورای اسالمی:
 نباید مدیران را براساس سفارش و
 به صورت تیمی وارد مناطق آزاد کرد

در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  کردستان  مردم  نماینده  رحیمی  بهزاد 
ارائه داد  آزاد  با نشریه، نظرات خود را درخصوص عملکرد مناطق  گفت وگو 
و به نقش مجلس شورای اسالمی در رابطه با انتصاب مدیران این مناطق 

تاکید کرد. 
طبق گفته وی؛ از طریق فراکسیون های مربوط به مناطق آزاد می توان در 
انتخاب مدیران عامل سازمان های مناطق ایفای نقش کرد و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید نظرات و پیشنهادات نمایندگان مجلس را 

برای انتخاب مدیران درنظر بگیرد.
اظهار  آزاد  مناطق  درخصوص  مجلس  نظارتی  عملکرد  با  رابطه  در   رحیمی 
داشت: با تغییراتی که در دولت به وجود آمد و همین طور تغییری که در سطح 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته است، طبیعتا نظارت 
خاصی بر مناطق آزاد از جانب مجلس شورای اسالمی انجام نشده است. ما در 
مجلس فعلی برای 8منطقه آزاد قبلی ورود پیدا نکردیم؛ از طرفی مناطق آزاد 
جدید نیز هنوز اتفاقی برایشان نیفتاده و کارشان شروع نشده است؛ در مجموع 

نمایندگان در این مجلس نظارتی درخصوص مناطق آزاد نداشته اند .
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: با توجه به اینکه 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و 
دارایی قرار دارد، ما قدرت نظارتی مجلس را بیشتر و محفوظ می دانیم؛ ولی در کل 
تا این لحظه از طرف مجلس و نظارتی از جهت پاسخگویی وزیر اقتصاد نداشته ایم .

این نماینده درخصوص پیشنهاد دولت در الیحه بودجه 1401 مبنی بر اینکه 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر ریاست جمهوری قرار 
گیرد، گفت: بنده موافق این موضوع نیستم؛ چراکه اگر این مجموعه زیرنظر 
وزارت اقتصاد نباشد، نمایندگان مجلس از بعد نظارتی نمی توانند وارد شوند و 
مجموعه هم پاسخگو نخواهد بود. لذا بعید می دانم که با این پیشنهاد دولت 

در مجلس موافقت گردد. 
وی ضمن مخالفت با پیشنهاد دولت ادامه داد: اگر دبیرخانه شورایعالی مناطق 
بیاید و ذیل نهاد  اقتصاد بیرون  از زیرمجموعه وزارت  اقتصادی  آزاد و ویژه 
ریاست جمهوری قرار گیرد، دست مجلس برای نظارت به جایی بند نیست 
و چنانچه این اتفاق رخ دهد، دیگر نمی توان درخصوص عملکرد مناطق آزاد 

از رئیس جمهور سوال کرد و طبیعتا جایگاه نظارتی مجلس زیرسوال می رود .
رحیمی در پاسخ به این سوال که از چه بابی مجلس می تواند بر مناطق آزاد 
نظارت کند، اظهار داشت: مناطق آزاد خودشان اساسنامه و قانون دارند و باید 
براساس مفاد آن تصمیم گیری شود؛ هر جایی هم انحرافی از اساسنامه، بودجه 

و قانون صورت گیرد، مجلس می تواند ورود پیدا کرده و نظارت کند .
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: تحقیق و تفحص 
نیز از ابعاد دیگر نظارتی مجلس است، اما زمانی صورت می گیرد که شدت 
انحرافات زیاد باشد، وگرنه ابتدا به ساکن تحقیق و تفحص الزم نیست. البته 
عملکرد  درخصوص  اقتصاد  وزیر  از  می توان  نیز  تفحص  و  تحقیق  از  پیش 

مناطق و دغدغه موردنظر سوال پرسید .
وی درخصوص عدم اعالم نتایج تحقیق و تفحص از برخی مناطق آزاد گفت: 
یکی از آسیب های تحقیق و تفحص، زمان بر بودن آن است. ضمن اینکه با 

تغییر دولت، تحقیق و تفحص ها نیز بدون نتیجه رها می شود. 
رحیمی تصریح کرد: تحقیق و تفحصی خوبی است که در سال پایانی و یا 

ماه های آخر کار دولت نباشد.
این نماینده ادامه داد: علت عدم اعالم نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان نیز 
همین است که در پایان سال کاری دولت قبلی شروع شد؛ لذا باید همزمانی 
با این مسئله را درنظر گرفت. ضمن اینکه ممکن است تحقیق و تفحصی در 
اواخر کار نمایندگان مجلس صورت گیرد که طبیعتا با شروع کار مجلس بعدی 
نیز این موضوع به فراموشی سپرده می شود و این موضوع درخصوص بسیاری 

از تحقیق و تفحص ها با وجود تخلف هایی که وجود دارد ، صدق می کند.
وی در رابطه با نقش مجلس درخصوص انتصاب مدیران عامل سازمان های 
مناطق آزاد اذعان نمود: از وقتی آقای سعید محمد دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی شده اند، ما از طریق کمیسیون اقتصاد و فراکسیون مناطق آزاد 
نشست هایی با ایشان برگزار و انتظارات و معیارهایمان را نیز مطرح نموده ایم. 
ایشان نیز دغدغه های نمایندگان را قبول داشتند؛ لذا مدیران عامل سه منطقه 
آزاد تغییر پیدا کردند و اگر بقیه مدیران نیز طبق معیارها نباشند، طبیعتا آنها نیز 
تغییر می کنند؛ اما عجله ای در این کار نیست به ویژه درخصوص مناطق جدید 

که هنوز فعالیت چشمگیری ندارند و در این خصوص باید منتظر ماند.
این نماینده مجلس درخصوص شاخص ها و معیار مدیران عامل مناطق آزاد 
این  اقتصاد را داشته و در  باید تجربه مدیریتی در حوزه  گفت: این شخص 
حیطه فعالیت و کار کرده باشد. ضمن اینکه در این زمینه باید مدیرعامل رزومه 
مشخصی داشته باشد؛ اما نکته دیگر آن است که به اساسنامه و قوانین مناطق 
آزاد اشراف کامل وجود داشته باشد و فرد قوانین را بشناسد. ما در بسیاری از 
انتصاب ها می بینیم که نه تحصیالت فرد مرتبط با مسئولیت است نه اینکه 
سابقه و تجربه فرد در این حیطه مدنظر قرار گرفته. لذا فرد باید سه یا چهار 

ویژگی مدیریت بر مناطق آزاد را داشته باشد  .
وی در واکنش به عدم تجربه برخی مدیران عامل مناطق آزاد اظهار کرد: برای 
مدیریت مناطق آزاد نیازی به سابقه صرف در امور این مناطق نیست، بلکه 
همان سابقه مدیریت اقتصادی کافی است؛ نه اینکه فرد براساس سفارش و 
به صورت تیمی بیاید و کار را در دست بگیرد و نقش خود را به خوبی ایفا 
نکند. به هر حال اسناد باالدستی و قوانین مشخص است و فرد باید اینها را 
مطالعه کند و برای مدیریت بر این امور آگاهی داشته باشد. ضمن اینکه فرد 
باید انگیزه داشته باشد، نه اینکه صرف پر کردن یک صندلی مدیریتی بخواهد 
امورات بگذراند؛ باید روحیه کار در فرد باشد تا با اشتیاق کار را ظرف یک ماه 

در دست بگیرد  .
رحیمی در پاسخ به اینکه آیا مجلس شورای اسالمی برای انتخاب مدیران 
عامل می تواند سازوکاری تعریف کند، گفت: بله؛ این ظرفیت وجود دارد. قبال 
تعداد مناطق آزاد کم بوده و معموال این مناطق از نظر جغرافیایی از هم دور 
بودند و طبیعتا انتخاب مدیران با چالش همراه نبود. اما اکنون که تعداد این 
مناطق زیاد شده است، نمایندگان مجلس باید اجماعی در این رابطه به وجود 
این سمت  به  آزاد  مناطق  فراکسیون  از طریق  باید  زین پس  درواقع  آورند؛ 

حرکت کنیم که نقش بیشتری بر روی انتخاب مدیران داشته باشیم. 
وی به ظرفیت دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد و 
عنوان نمود: با توجه به رابطه خوب جناب سعید محمد با مجلس، می توان 
امیدوار بود که من بعد برای انتخاب مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد از 

نمایندگان مجلس نیز اخذ نظر شود و موافقت شان گرفته شود.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسالمی در پایان در پاسخ به این 
سوال که راهکار بهبود عملکرد مناطق آزاد چیست، خاطرنشان کرد: واقعیت 
آن است که بعضی از مناطق آزاد معضلی برای سرزمین اصلی شده اند، لذا 
باید قوانین دست و پاگیر را برداریم تا بتوانند به اهداف خود برسند و موجب 
پیشرفت کشور گردند. همان گونه که می گوییم مانع زدایی در تولید باید اتفاق 
بیفتد، در مناطق آزاد نیز نیاز باید مانع زدایی انجام شود. در مناطق آزاد قوانین 
موازی و دوگانه ای را می بینیم که باید هم دبیر شورایعالی مناطق آزاد و هم 
مجلس نسبت به این موضوع ورود پیدا کنند. به هر حال فعالین اقتصادی 
و سرمایه گذاران انتظار حمایت دارند؛ واقعیت آن است که غیر از یک یا دو 
منطقه، فعالین اقتصادی سایر مناطق به دلیل وجود قوانین سخت، انگیزه ای 
برای فعالیت خود ندارند. امیدواریم با اصالح قوانین و تسهیل گری بتوانیم به 

مناطق آزاد رونق بخشیم و زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماییم.

 احمد علیرضا بیگی ، نماینده مردم آذربایجان شرقی
 در مجلس شورای اسالمی:

 رویکرد فعلی نسبت به مناطق آزاد، برای دولت
 خسارت بار خواهد بود

همچنین، احمد علیرضابیگی نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، به ارزیابی خود از عملکرد مناطق آزاد 
پرداخت و علت تصمیم گیری مجلس درخصوص قرار دادن دبیرخانه زیرنظر 
وزارت امور اقتصادی و دارایی را عملکرد ضعیف دبیر اسبق شورایعالی دانست. 
طبق اظهارات وی؛ سیاست دولت بر این قرار است که با حذف معافیت های 
مالیاتی در مناطق آزاد،  این جاذبه را از روی مناطق آزاد بردارد؛ این در حالی 
است که افرادی که سرمایه گذاری می کنند و در این مناطق سکونت دارند ، مبنا 

و معاش زندگی خود را براساس قوانین مناطق آزاد تعیین می کنند.
علیرضابیگی درخصوص بعد نظارتی مجلس در رابطه با عملکرد مناطق آزاد 
به واسطه آنکه دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار 
گرفته است، گفت: علت این تصمیم مجلس به دلیل نوع برخورد مرحوم ترکان 
نهاد ریاست جمهوری خارج شد  از ذیل  بود که درواقع دبیرخانه شورایعالی 
افزایش بحث نظارتی نمایندگان، به وزارت امور اقتصادی و دارایی  و برای 
سپرده شد . مرحوم ترکان به هیچ عنوان در چهارچوب ها و قالب هایی که مورد 
انتظار مجلس بود، عمل نمی کرد؛ لذا مجلس تصمیم گرفت که دبیرخانه را در 
تابعیت وزارت اقتصاد قرار دهد تا در چارچوب این وزارتخانه بتواند بر مناطق 
آزاد نظارت داشته باشد. اینکه نظارتی صورت گرفته یا خیر، باید بگویم که 
به هر حال مجلس توانسته بر مناطق آزاد تاثیر بگذارد، یعنی نمایندگان در 

حوزه های انتخابیه خود با مطالباتی از جانب مردم مواجه بودند، عمل کردند. 
برخی می خواستند در حوزه خود و در جهت رفع نیازهای بومی و رفاه مردم، 
مناطقی آزاد داشته باشند که این اتفاق افتاد و مجلس هم توانست مناطق آزاد 

جدید را مورد تصویب قرار دهد.
وی در واکنش به عدم اعالم نتایج تحقیق و تفحص نمایندگان از برخی مناطق 
آزاد اظهار داشت: کمتر تحقیق و تفحصی را در طی حیات مجلس شورای 
اسالمی می توانیم شاهد باشیم که اثربخش و توجیه مشخصی داشته باشد و 
این جزء ایراداتی است که به این سیستم نظارتی مبتنی بر تحقیق و تفحص 
وارد می شود. لذا نمی توان به مجلس خرده گرفت؛ اما مجلس توانسته مجموعه 
دستگاه  تابعیت  در  می دادند،  انجام  اقداماتی  خودسرانه  که  را  آزادی  مناطق 
دولتی قرار دهد و آن نهاد را تاثیرپذیر از خود کند. اگر این اتفاق افتاده، به دلیل 

نوع برخوردهای دبیر وقت شورایعالی با مجلس بوده است .
دبیرخانه  اینکه  بر  مبنی  دولت  پیشنهاد  با  رابطه  در  مجلس  نماینده  این 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجددا ذیل ریاست جمهوری قرار گیرد، 
تصریح کرد: این موضوع نمی تواند جایی در بودجه سنواتی داشته باشد؛ چراکه 
این بودجه برای یکسال نوشته می شود و طبیعتا تصمیمات به این ترتیب که 
دامنه اثرگذاری آن مربوط به یکسال نیست، نمی تواند در بودجه منظور گردد و 
این نیازمند الیحه ای مجزا است. شاید دولت با این اقدام خواسته اراده خود را 

نشان دهد؛ اما طرح این موضوع در بودجه منطقی نیست .
برای  شاخص ها  و  معیار  تعیین  در  مجلس  نقش  به  همچنین  علیرضابیگی 
برای هر  نمی تواند  و گفت: مجلس  اشاره کرد  آزاد  مناطق  مدیران  انتصاب 
دستگاهی، قاعده ای برای انتصاب وضع و تعیین کند. مجلس مشخصات کلی 
تابع  نیز  بخش  هر  می کند .  تعیین  را  کشور  اجرایی  دستگاه های  همه  برای 
انتخاب  آیین نامه ای است که دولت تصویب می نماید؛ به عنوان مثال برای 
شهرداران یا برای مدیران یک آیین نامه اختصاصی وجود دارد. مجلس قواعد 
کلی را تعیین می کند و شان قانونگذاری مجلس به این اندازه نیست که موارد 
انتصاب را مشخص کند؛ این موضوع برعهده دولت است و جز امور اجرایی 
کشور می باشد. شرایط عمومی برای به کارگیری عمومی مدیران وجود دارد که 
سازمان استخدامی کشور ضامن اجرای آن براساس مصوبه مجلس است؛ اما 
اینکه مجلس به صورت جز ئی تر وارد شود و شرایط انتخاب مدیران مناطق آزاد 

را مشخص کند، دخالت در امور اجرایی محسوب می شود.
در  آیین نامه ها  این  با وجود  اشاره کرد که  نیز  این موضوع  به  ادامه  در  وی 
دولت، اگر موردی پیش بیاید که مدیر منطقه آزادی خالف قوانین مشخص، 
را  اقتصاد  پیدا کند و وزیر  باشد، طبیعتا مجلس می تواند ورود  انتخاب شده 
مورد پاسخگویی قرار دهد ؛ چراکه افراد به همان اندازه که اختیار دارند، باید 

پاسخگو نیز باشند .
نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: طرح 
تحقیق و تفحص در عین حال که توجیه ملموس ، مشخص و مطلوبی نتوانسته 
از خود ارائه دهد، اما امکانی برای نمایندگان فراهم می کند که از طریق آن با 
مردم صحبت کنند و مطالب خود را در اختیار مردم بگذارند . هر دولتی که در 
مسند کار است، تالش می کند از شایسته ترین افراد خود بهره ببرد تا با این کار 
برای خودش تحصیل آبرو و اعتبار کند؛ زیرا در جمهوری اسالمی مبنا بر این 
است که قدرت برخواسته از اراده مردم است و اراده مردم نیز در قالب انتخابات 
نشان داده می شود و به دولت قدرت و امکان فعالیت می دهد. دولت هم سعی 
می کند با بار سرمایه ای خود، بتواند تفکر خویش را در بستر قدرت نشان دهد. 
گاهی در مجلس شورای اسالمی از ابزار تحقیق و تفحص، سوال و یا حتی 
استیضاح استفاده می شود؛ اما این موضوع امکان یک محاکمه سیاسی را برای 
مجلس فراهم می کند. وقتی وزیری را استیضاح می کنیم، ممکن است این وزیر 
رای اعتماد بیاورد یا نیاورد، اگر رای اعتماد نیاورد، آن وزیر به دادگاه نمی رود ؛ 
بلکه امکان محاکمه سیاسی به واسطه این ابزار فراهم می شود و این موضوع 

در میان مردم اعالم می گردد.
علیرضابیگی دیدگاه خود را درخصوص موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش 
از  گفت: هدف  و  کرد  مطرح  بودجه 1401  در الیحه  آزاد  مناطق  در  افزوده 
ایجاد مناطق آزاد این بوده که در این جغرافیا قوانین و مقرراتی خاص وجود 
موضوع  شود.  ایجاد  جاذبه هایی  و  تسهیل  اقتصادی  شرایط  تا  باشد  داشته 
سرمایه گذاری با تسهیالت و معافیت ها ارتباط مستقیم دارد. هرچه معافیت ها 
و مزیت ها بیشتر باشد، جاذبه برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد بیشتر خواهد 
بود؛ ضمن اینکه وقتی یک منطقه ای به عنوان منطقه آزاد معرفی می شود، 
اعتماد  به  قانونی  تغییرات  اما  می گردد؛  منعقد  مردم  و  دولت  میان  پیمانی 
سرمایه گذاری لطمه می زند؛ زیرا افرادی که سرمایه خود را جدا از سرزمین 
اصلی و در مناطق آزاد متمرکز کرده اند و برنامه و بسته اقتصادی برای خویش 
داشته اند، آن بحث اقتصادی با عامل محدودکننده جدیدی مواجه شده که در 
سرنوشت کسب و کار و تولید آنان اثر داشته است. این موضوع قطعا موجب 
پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود . هر چه از معافیت مناطق آزاد 
کم می کنیم، درواقع سرمایه گذاران را تحت فشار برای تولید و سرمایه گذاری 

قرار می دهیم .
وی ادامه داد: یک بخش این موضوع به خود دولت برمی گردد که مانع از این 
می شود که مجلس بتواند در موضوعاتی که به درآمد و دخل و خرج دولت 
لطمه می زند، ورود پیدا کند؛ چه بسا میزان دخل و تصرف ما در الیحه بودجه 
بیش از 5درصد نمی تواند باشد؛ چراکه دولت برای پیشنهاد خود یک درآمدی 
متصور است که برای این درآمد، هزینه ای هم پیش بینی کرده است؛ این دو 
باید موضوع  کند،  را مجلس حذف  درآمدی  اگر هر  موازات هم هستند؛  به 
دیگری را جایگزین کند و درواقع درآمدی را تعیین نماید. عمال دست مجلس 
در این خصوص بسته است؛ مجلس اگر برای پیشبرد اهداف خود سعی می کند 
موضوعی را در بودجه بگنجاند، باید محل تامین منابع ملی آن را مشخص کند 

و بعد برایش هزینه تعیین شود .
این نماینده مجلس افزود: سیاست دولت بر این است که با حذف معافیت 
مالیاتی، این جاذبه را از روی مناطق آزاد بردارد، ضمن اینکه برای دولت هم 
خسارت بار خواهد بود؛ زیرا افرادی که در این مناطق سرمایه گذاری کردند و یا 
سکونت می کنند و مبنا و معاش زندگی خود را براساس قوانین مناطق آزاد قرار 

داده اند؛ لذا بی شک برای آنها چالش های اساسی به وجود می آید .
پایان،  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  تبریز  و  اسکو  آذرشهر،  مردم  نماینده 
راهکار خود را جهت بهبود عملکرد مناطق آزاد ارائه داد و خاطرنشان کرد: 
آنچه که در منطقه آزاد می خواهد رخ دهد، جدا از سرزمین اصلی نمی تواند 
باشد. باید خارج کردن دولت از اقتصاد و واقعی شدن قیمت ها را بپذیریم و تا 
وقتی که این حقیقت را که قطعا تلخ است و ممکن است التهاباتی داشته باشد 
را قبول نکنیم، نمی توانیم به نقطه مطلوب برسیم. به همین سبب عمال شرایط 
اقتصادی مناطق آزاد تابع سرزمین اصلی خواهد بود. اکنون در نگرش دولت به 
موضوعات اقتصادی شاهد نادیده گرفتن مردم هستیم و تا زمانی که این نوع 
نگاه وجود داشته باشد، منطقه آزاد با سرزمین اصلی تفاوتی نمی کند. این مورد 
نیز مختص به این دولت و قبل از آن نیست؛ باید نوع نگاه مان را نسبت به این 
موضوع عوض کنیم و این همان عمل جراحی است که باید صورت گیرد و 
این زمانی رخ می دهد که نیاز به این عمل جراحی در آحاد مردم به عنوان یک 

مطالبه احساس شود و مردم مهیای چنین جراحی باشند .

 سیدکاظم دلخوش اباتری ، سخنگوی
 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی:

 تحقیق و تفحص در مناطق آزاد به دلیل
 عدم اعالم نتایج، اثرات سو دارد

اما سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا و سخنگوی کمیسیون 
قضایی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، نسبت به عملکرد نظارتی 
مجلس در رابطه با تحقیق و تفحص ها انتقاد کرد و عدم اعالم نتایج تحقیق 

و تفحص از عملکرد مناطق آزاد را موجب اثرات سو بر این مناطق دانست.

طبق اظهارات وی؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید از ذیل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج شده و زیرنظر نهاد ریاست جمهوری قرار 

گیرد تا اداره امور مناطق آزاد قدرت بیشتری پیدا کند .
آنکه  از  پس  آزاد  مناطق  عملکرد  بر  مجلس  نظارت  درخصوص  دلخوش 
گفت:  گرفت،  قرار  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  ذیل  شورایعالی  دبیرخانه 
مجلس شورای اسالمی در یک دوره با مدیران مناطق آزاد مشکل داشت و 
به دلیل عدم پاسخگویی دبیر اسبق شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
مجلس دبیرخانه را از ذیل ریاست جمهوری خارج کرد و زیرنظر وزارت امور 
اقتصادی و دارایی قرار داد. بنده با این رویکرد کامال مخالف هستم؛ چراکه 
وزارت اقتصاد زیرمجموعه های متفاوتی دارد و نمی تواند دغدغه مناطق آزاد 
ریاست  زیرنظر  باید  دبیرخانه  دارم  اعتقاد  من  لذا  کند.  پیگیری  به خوبی  را 
جمهوری قرار گیرد، زیرا هم دست دولت و هم رئیس جمهور برای اداره امور 

مناطق بازتر است. 
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: با توجه به 
گسترش مناطق آزاد، مجلس و دولت باید کمک کنند و نیازمندی های مناطق 
را مرتفع نمایند. بنده در دوره های مختلف و همچنین در تاسیس مناطق آزاد و 
در دفاع از آنها کمک کرده ام؛ لذا امیدوارم این اتفاق رخ دهد تا وضعیت مناطق 

آزاد نسبت به گذشته بهبود یابد.
وی به پیشنهاد دولت مبنی بر قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی ذیل نهاد ریاست 
جمهوری اشاره کرد و گفت: ما شدیدا با این موضوع موافق هستیم و به رای 

آوردن این پیشنهاد در مجلس کمک می کنیم .
دلخوش در ادامه در واکنش به این موضوع که نتیجه تحقیق و تفحص ها از 
برخی مناطق آزاد در مجلس اعالم نشده است، اظهار داشت: تحقیق و تفحص 
حق قانونی نمایندگان است؛ براساس آیین نامه داخلی و طبق قانون اساسی، 
یکی از ابزارهای نظارتی مجلس همین موضوع است؛ ولی اینکه تا به امروز 
تحقیق و تفحص چقدر جواب داده است، باید بگویم که تعداد بسیار محدوی از 
آنها به بار نشسته و بنده معتقدم که تحقیق و تفحص را باید مقداری جمع بندی 
کرد و هیات رئیسه مجلس باید این موضوع را مدیریت کند . ضمن اینکه در 
تحقیق و تفحص ها باید مسائل کالن و ملی دیده شود؛ لذا اگر انجام شود و به 

نتیجه نرسد، قطعا اثر سو می گذارد .
تعیین  اسالمی جهت  ورود مجلس شورای  نماینده مجلس درخصوص  این 
شاخص و معیارها برای انتصاب مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد اذعان 
نمود: برای این موضوع شاخصی وجود ندارد. دبیران، مدیران و اعضای هیات 
مدیره سازمان های مناطق آزاد باید خوب عمل کنند تا شبهه ای ایجاد نشود؛ 
چراکه مناطق آزاد براساس قانون خود اداره می شوند. این مناطق باید هدف 
قانونگذار را تامین کنند ، نه اینکه اهداف اشخاص را مدنظر قرار دهند. وقتی 
مدیریت مناطق آزاد افراد ضعیفی را به کار می گیرند، طبیعتا بعضی نمایندگان 
به دنبال وظیفه قانونی  خود می روند و تحقیق و تفحص را صورت می دهند. 

لذا امیدواریم این نواقص در زمان مدیریت آقای سعید محمد برطرف گردد.
وی درخصوص آیین نامه اخیر دولت مبنی احراز صالحیت های مدیران عامل و 
اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی اظهار کرد: دولت محترم اگر می خواهد رشد 
کند و اگر می خواهد جواب مردم را که به او اعتماد کرده اند، بدهد، الزم است که خود 
دولتمردان عاقالنه فکر کنند. متاسفانه برخی وزرا در وزارتخانه ها آدم های ناشایسته 
را در منصب هایی انتخاب کرده اند؛ لذا باید دولت آدم های توانمند را به کار گیرند و 
شایسته ساالری را محور انتصابات خود قرار دهد؛ اگر این موضوع لحاظ شود، قطعا 

تحقیق و تفحص از مناطق آزاد کمتر صورت می گیرد .
دلخوش به بعد نظارتی مجلس درخصوص انتصاب های مدیران مناطق آزاد نیز 
اشاره کرد و گفت: در صورت انتخاب نادرست، مجلس ورود و از وزیر اقتصاد 

در این رابطه سوال می کند.
آزاد در اختیار دولت است؛ برخالف مناطق ویژه که بخش  افزود: مناطق  وی 
خصوصی نیز می تواند وارد شود. لذا باید حاکمیت و دولت فعال باشند و جذب 
سرمایه گذاران را بیشتر در دستورکار قرار دهد، مشوق های سرمایه گذاری را باید 
افزایش دهند، مضاف بر اینها معافیت های مالیاتی برقرار شود. متاسفانه طی سال 
گذشته دیدگاه های نادرست باعث شد که معافیت های مالیاتی مناطق آزاد برداشته 
شد . لذا باید کمک کرد تا شفاف سازی در عملکرد مناطق آزاد صورت گیرد؛ اگر اینها 

انجام شود، می توان نسبت به بهبود وضعیت مناطق آزاد امیدوار بود .
شورای  مجلس  قضایی  کمیسیون  سخنگوی  و  صومعه سرا  مردم  نماینده 
حذف  بر  مبنی  بودجه1401  الیحه  در  دولت  پیشنهاد  به  پایان  در  اسالمی 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اشاره کرد 
و خاطرنشان نمود: دولت این موضوع را پیشنهاد داده است، ولی ما نمایندگان 

درخواست حذف آن را خواهیم داد. 

علیرضا منادی سفیدان، نماینده مردم آذربایجان شرقی در 
مجلس شورای اسالمی:

 تاثیر مثبت نظارت نمایندگان مجلس
 بر عملکرد مناطق آزاد کشور

و اما علیرضا منادی سفیدان نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با نشریه، نگاه خود را نسبت به بحث نظارتی مجلس بر 

عملکرد مناطق آزاد ارائه داد. 
طبق اظهارات وی؛ مجلس از بعد نظارتی به بحث انتصاب مدیران سازمان های 
حتی  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  از  و  کند  ورود  می تواند  آزاد  مناطق 

رئیس جمهور درخصوص تخلفات صورت گرفته سوال کند.
منادی سفیدان درخصوص تاثیر نظارت نمایندگان در عرصه مدیریتی مناطق 
آزاد گفت: تحقیق و تفحص و یا طرح سوال قطعا بر عملکرد موثر است. بنده 
قبال مامور سوال در مجلس بودم؛ به یاد دارم که در هیات رئیسه مجلس، 
موضوع تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند مطرح شد و نتیجه هم داد، ضمن 
اینکه حاصل پیگیری ها هم تفاوت در اعمال مدیریت ها بود ، مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد اروند نیز آمد و تعهد الزم را داد. 
وی افزود: تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسالمی 
است. در فرآیند تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان در منطقه مورد نظر 
مستقر می شوند تا به همه اتفاقات مالی، مدیریتی و اطالعات اجرایی دسترسی 
پیدا کنند؛ این موضوع باعث می شود که علی القاعده اطالعات مکتسبه از این 

تحقیق و تفحص ها به سمت مثبت حرکت کند و اصالح گردد.
این نماینده مجلس درخصوص نقش مجلس در انتصاب مدیران سازمان های 
مناطق آزاد اذعان داشت: هر آنچه که از نظر مجلس غیرطبیعی باشد، در هر 

زمینه ای، می تواند مورد سوال نمایندگان قرار گیرد. 
منادی سفیدان افزود: بنده آثار نظارت را دیده ام که چقدر سوال  و جواب ها و 

استیضاح ها و ماده234 تاثیر مطلوب داشته  است .
وی به آیین نامه اخیر دولت مبنی بر احراز صالحیت های مدیران عامل و اعضای 
هیات مدیره شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: تجربه افراد و حوزه تخصصی 
مدیران طبق این آیین نامه باید مالک انتخاب افراد قرار گیرد. لذا زین پس باید این 

قانون جدید اعمال شود که قانون درستی هم محسوب می شود.
این نماینده مجلس درخصوص نظارت مجلس شورای اسالمی بر عملکرد 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که ذیل وزارت امور اقتصادی 
انجام دهد، وقتی   نیست کاری  قرار  اظهار کرد: مجلس  دارد ،  قرار  دارایی  و 
زیرمجموعه یک وزارتخانه قرار می گیرد، به  هر حال مجلس از مجرای آن 
وزارتخانه نظارت را بر این مجموعه اعمال خواهد کرد. بنده تاکنون سوالی 
نداشته ام، اما علی القاعده نماینده ای اگر سوال یا مشکلی درخصوص منطقه آزاد 
و یا دبیرخانه داشته باشد، از طریق وزیر اقتصاد سوال می کنند. وقتی اتفاقی 
هم در این  موضوع بخواهد بیفتد نیز باید وزیر پاسخگو باشد؛ البته چون دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد، مشاور رئیس جمهور نیز است، لذا می توان در درجات 

باالتر حتی از طریق رئیس جمهور در مورد مناطق آزاد سوال شود.
منادی سفیدان تاکید کرد: چنانچه در برخی از موارد وزیر پاسخگو نباشد، از خود 
رئیس جمهور سوال می شود، همان طور که در مورد رؤسای جمهور قبلی بخشی 

از سواالت از رئیس جمهور به عملکرد مناطق آزاد برمی گشت.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس شورای اسالمی در پایان درخصوص 
راهکارهای بهبود عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت مناطق آزاد باید طوری 
توسعه  و  نکند  غلبه  صادرات  بر  کشور  به  واردات  نسبت  که  کنند  عمل 
صادرات محور باید در دستورکار قرار گیرد؛ عملکرد این مناطق باید به شکلی 
باشد که به واسطه امتیازهای موجود ، صنایع در این مناطق مستقر شوند و 
توسعه پیدا نمایند خصوصا صنایعی که دانش بنیان هستند. این مسائل می تواند 
زمینه پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم کند. لذا اگر برنامه ریزی ها به گونه ای 
باشد که زمینه توسعه  فراهم شود، مطلوب است؛ اما وقتی مناطق آزاد محلی 
و  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دست  که  کتاب  و  بی حساب  بودجه  برای 
مسئولین است، باشند و در نهایت هم  این بودجه نادرست هزینه شود، طبیعتا 

عملکرد این مناطق زیرسوال می رود .
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در گفت و گوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی با نشریه مطرح شد:

تعّین بخشی به شاخص های مدیریتی در مناطق آزاد کشور
گزارش: 

مرضیه حسینی



یادداشت

در  آزاد  مناطق  برای  جاری  قوانین  و  شده  تعریف  اهداف 
داللت  فراملی  و  ملی  اقتصاد  در  کننده  تعیین   نقشی  بر  ایران، 
ارتباطات  بتواند  نیز  سخت  شرایط  در  که  طوری  به   می نماید، 
با  بین الملل فعال نگه داشته و  اقتصاد  را در عرصه های  کشور 
مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت های قانونی این 
مناطق، بتوان مناطق آزاد را قطب های توسعه و ترویج اقتصاد 

صادرات محور کشور بدل کرد. 
اما علی رغم اینکه بهره گیری از مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اقتصادی  کلی  سیاست های  ازجمله  کشور  باالدستی  اسناد  در 
مقاومتی و برنامه های توسعه پنج ساله کشور مورد تاکید قرار گرفته 
است، ولی با مروری به نحوه برخورد دستگاه های مختلف اجرایی 
کشور با این مناطق از بدو تاسیس و تصویب قوانین موضوعه، به نظر 
می رسد تاکنون اعتقاد و باور ملی و عملی به اثربخشی مناطق آزاد در 
کمک به توسعه اقتصاد ملی، هم پیوندی آن با اقتصادهای منطقه ای 
و بین المللی و توسعه، عمران و توازن منطقه ای و در نتیجه، مشارکت 
و عزم جدی دستگاه های اجرایی جهت موفقیت این مناطق شکل 

نگرفته است. 
کشور  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  الحاقی  ماده 27 
مصوب 1372/6/7 مجلس شورای اسالمی تصریح کرده است به 
منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد 

با تایید وزیر ذی ربط، به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
  دستگاه های اجرایی )وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود 
سازمان های  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  به  را  منطقه  در 

مناطق آزاد تفویض نمایند. 
  مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در 
مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

و به حکم باالترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند. 
کشور  توسعه  پنج ساله  چهارم  برنامه  قانون  ماده 35 
مصوب 1383/6/11 مجلس شورای اسالمی و همچنین ماده65 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت را مکلف کرد 
که به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب 

 در مناطق آزاد، اقدامات زیر را انجام دهد:
طرف  از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیریت    
کلیه  و  شده  محسوب  منطقه  مقام  اجرایی  باالترین  دولت، 
استثنای  به  آزاد  مناطق  در  مستقر  اجرایی  دستگاه های 
ضمن  هستند  مکلف  امنیتی،  و  دفاعی  نهادی   دستگاه های 
رعایت ماده 27 قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
مصوب 1372/6/7 نسبت به اصالح و رفع  مغایرت های مقرراتی 

خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند. 
  وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و 
با  هماهنگی  قانونی ضمن  وظایف  حیطه  در   دولت،  به  وابسته 
برق،  آب، مخابرات،  قبیل  از  آزاد، خدمات  سازمان های مناطق 
در همان  نرخ های مصوب جاری  با  را  و سایر خدمات  سوخت 

منطقه  جغرافیایی از کشور به  مناطق آزاد ارائه خواهند نمود. 
می توان ادعا نمود که متاسفانه اغلب وزارتخانه ها و دستگاه های 
جهاد  وزارت  شهرسازی،  و  راه  وزارت  ازجمله  کشور  اجرایی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  نفت،  وزارت  نیرو،  وزارت  کشاورزی، 
تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ها و دستگاه های 
تابعه آنها، سازمان حفاظت از محیط زیست، بانک مرکزی، بیمه 
مرکزی و... تاکنون در مقام عمل به این احکام قانونی و انتقال 
اختیارات و مسئولیت های خود به سازمان های مناطق آزاد و اجازه 
صدور مجوز های الزم تمکین نکرده و کماکان به دنبال اعمال 
اختیارات و مسئولیت های خود در سرزمین اصلی در این مناطق نیز 
می باشند که این موضوع از یکسو فلسفه تاسیس این مناطق یعنی 
برخورداری از فضای کسب و کار سهل تر و دیوان ساالری کمتر 
از سوی دیگر شکل گیری مدیریت  و  اصلی  به سرزمین  نسبت 

یکپارچه و چابک را با چالش جدی مواجه نموده اند.  
از طرفی، با وجود تکلیف قانونی دستگاه ها برای ارائه خدمات از 
قبیل برق،  آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات به  مناطق آزاد 
طی برنامه چهارم توسعه کشور و نیز تکلیف وزارتخانه هاي نیرو، 
نفت و ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به تامین آب، برق، 
گاز و امکانات مخابراتي مناطق ویژه اقتصادي تا درب واحد هاي 
صنعتي و معدني مستقر در آنها و تکلیف سازمان برنامه و بودجه 
به  سنواتي  بودجه  لوایح  در  نیاز  مورد  اعتبار  پیش بینی  برای 
موجب ماده 81 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي 
از مقررات دولت، مصوب 1393، فراهم آوردن این امور زیربنایی 
و  جلب  اصلی  اهداف  تحقق  که  مهم  و  حیاتی  بسیار  اتفاقا  و 
جذب سرمایه گذاری و گسترش تولید، صادرات و اشتغال با آنها 
تحمیل  مناطق  این  متولی  سازمان های  به  دارند،  علّی  رابطه 
توسعه  و  تکمیل  ایجاد،  که  است  طبیعی  البته  و  است  گردیده 
امور زیربنایی و زیرساخت های سرمایه بر با اتکای منابع داخلی 
هزینه ای،  درآمد  و  ملی  اعتبارات  از  غیربرخوردار  سازمان های 
تحقق  نتیجه  در  و  غیرممکن  نیز  بعضا  و  طوالنی  و  تدریجی 
مطلوب اهداف اصلی مناطق نیز با معظالتی مواجه شده است. 

در  کشور  نامناسب  جایگاه  باید  مهم،  این  به  است،  بدیهی 
شاخص های شفافیت، سهولت فضای کسب و کار، رقابت پذیری 
و  شرایط  بین المللی،  رتبه بندی های  در  کشور  باالی  ریسک  و 
آزاد  مناطق  سازمان های  کنترل  از  خارج  و  تحمیلی  تکانه های 
در حوزه های کالن محیط سیاسی و اقتصادی خارجی و داخلی 
موثر در سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بخش های خصوصی 

داخلی و خارجی را نیز اضافه نمود. 
از این رو می توان تاکید نمود که مناطق آزاد جمهوری اسالمی 
قانون چگونگی  ماده)یک(  در  اهداف مصرح  به  نیل  در  ایران، 
اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
در نتیجه نقش آفرینی و دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه 
ملی، عالوه بر عوامل سیاسی و اقتصاد کالنی موثر بر توسعه 
ملی، با چالش ها و تنگناهایی رو به رو بوده و هستند که در صورت 
رفع آنها می توانند با تکیه بر ظرفیت ها و به کمک تجاربی که 
برنامه های  با  هم افزایی  در  اندوخته اند،  گذشته  سال های  طی 
مشترک  همکاری های  از  بهره گیری  و  اصلی  سرزمین  کالن 
منطقه ای و بین المللی  )با تاکید بر همسایگان(، به موتور توسعه 
اقتصادی کشور برای هم پیوندی با اقتصاد  جهانی تبدیل گردند. 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کامال شفاف کلیه موضوعات 
دستگاه های  که  است  این  اساسی  مشکل  اما  کرده،  عنوان  را 
اجرایی به قوانین خود استناد می کنند و این 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. 
آزاد  را در مناطق  اقتصادی  امور  واقعی  به معنای  باید  بی شک 
تسهیل نمود؛ تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض 
اجازه  و  دهند  انجام  آزاد  مناطق  به سازمان های  را  اختیار خود 
دهند همه امور در این مناطق برای اساس نص صریح قانون 
به پیش رود؛ چراکه مهم ترین  مانع  و  بروکراسی  با کمترین  و 
نکته در تحقق اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده، تفویض 

اختیارات حقیقی است.

باور ملی و عملی به اثربخشی 
مناطق آزاد در توسعه 

اقتصادی کشور

گزارش6

در گفت و گو با مدیرکل آموزش، سالمت ورزش و محرومیت زدایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مطرح شد:

تحقق عدالت اجتماعی و زدودن 
غبار محرومیت از بطن مناطـق آزاد

گفت و گو: 
ملیحه اسناوندی
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توانمندسازی یکی از اجزای مهم توسعه پایدار محسوب 
می شود که می تواند علت و معلول توسعه باشد .  بی شک 
جوامع  توانمندسازی  بدون  پایدار،  توسعه  به  دستیابی 
توانمندسازی  اینکه  ضمن  نیست؛  امکان پذیر  محلی 
جوامع، راه حل سودمندی برای خروج از بیکاری است؛ 
به همین جهت در توسعه مدنظر مناطق آزاد کشور نیز، 
مسائل اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و سالمت در مسیر 
با  و  دارد  قرار  توجه  مورد  محلی  جامعه  توانمندسازی 

جدیت و با برنامه های متنوع باید پیگیری  شود. 
فعال کشور، می توان  آزاد  مناطق  به عملکرد  نگاهی  با 
دریافت که این مناطق در امر محرومیت زدایی آنچنان که 
باید در عمل موفق نبوده اند و موجب شکاف شدید میان 
محدوده محصور این مناطق و مناطق همجوار خود که 

در برخی موارد چسبیده به محدوده منطقه است، شده اند.
محلی  جوامع  توانمندسازی  برنامه های  که  البته 
هدف  جامعه  به  ورود  با  که  مستمر  است  فرآیندی 
بالفعل  و  آنها  بالقوه  قابلیت های  سازماندهی  برای 
فعالیت های  با  و  می شود  آغاز  قابلیت ها  این  کردن 
اتصال  برای  محلی  مقامات  با  رایزنی  و  آگاه سازی 
و  محلی  نهادسازی های  و  محلی  ساختار های  به  آنها 

برنامه های ظرفیت سازی و مداخله ادامه پیدا می کند. 
مهم،  بسیار  موضوع  امر،  این  تحقق  راستای  در  اما 
کشور  آزاد  مناطق  که  است  آن  واقعیت  است.  بودجه 
در این سال ها همچنان مشغول تامین زیرساخت های 
اولیه خود برای تولید و سرمایه گذاری بوده اند، از این رو 
و  اجتماعی  فرهنگی،  موضوعات  برای  اندکی  فضای 
این  ناچیز  بودجه  واقع  در  و  بود  فراهم  حوزه سالمت 
ضابطه ای  شد.  گرفته  نادیده  آزاد  مناطق  در  حوزه ها 
که سال ها قبل در مناطق آزاد گذاشته شده بود، باید 
مقوله  به  آزاد  مناطق  سازمان های  بودجه  از  10درصد 
اما  می کرد،  پیدا  اختصاص  مناطق  محرومیت زدایی 
بخش  در  بیشتر  بودجه ای  ردیف  این  حاضر  درحال 
اجرای  البته  می شود.  هزینه  زیرساخت ها  توسعه 
مطالعه  و  بررسی  نیازمند  محرومیت زدایی  طرح های 
را جهت  استفاده  بیشترین  هزینه ها  از  تا  است  عمیق 

توانمندسازی مردم بومی کرد. 
مردم  میان  زیادی  طبقاتی  اختالف  حاضر  حال  در 
دارد  وجود  منطقه  در  فعاالن  و  آزاد  مناطق  در  بومی 
که باید کاهش پیدا کند. این موضوعات باید به درستی 
تخصیص  بودجه های  از  استفاده  با  و  شده  شناسایی 

یافته، نسبت به توانمندسازی مردم اقدام گردد.
است  کوتاهی  مدت  که  خلیلی نیا  غالمرضا  دکتر 
و  ورزش  سالمت  آموزش،  مدیرکل  سمت  به 
محرومیت زدایی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی منصوب شده است، در گفت وگویی اختصاصی 
ارائه برنامه های خود جهت مدیریت این  با نشریه، به 
حوزه ، توسعه جوامع محلی و محرومیت زدایی می پردازد 

که در ادامه این مصاحبه را می خوانید.
 

اولین  عنوان  به  خلیلی نیا،  دکتر  جناب   
موضوع  به  میزان  چه  بفرمایید  سوال 
در  محلی  جوامع  توسعه  و  محرومیت زدایی 

مناطق آزاد توجه می شود؟
دارند.  باطنی  و  ظاهری  وجه  دو  کشور  آزاد  مناطق 
ظاهر همان است که ما در مناطق می بینیم؛ بازارهای 
مناطق  سطح  در  که  و...  هتل ها  ساختمان ها،  محلی ، 
آزاد وجود دارد؛ اما زیرپوست و در بطن مناطق شاهد 
محرومیتی عمیق هستیم که در بسیاری زمینه ها اتفاق 
این محرومیت می تواند شامل فقر مالی،  افتاده است. 
فقر آموزشی، فقر فرهنگی و یا همه این موارد توامان 
منابع  از  که  آماری  و  می بینیم  که  آنچه  باشد.  هم  با 
می رسد،  دستمان  به  آزاد  مناطق  از  مطمئن  و  محلی 
مناطق وجود  این  در  است که چالش هایی جدی  این 
مناطق  زیرپوست  از  که  بگویم  باید  متاسفانه  و  دارد 
آزاد خبرهای خوبی شنیده نمی شود. واقعیت آن است 
که مناطق آزاد رسالت و اهداف خودشان را در راستای 
توانمندسازی  و  عدالت  اجتماعی ،  فرهنگی،  پیوست 

جامعه محلی به خوبی انجام نداده اند.

 چه برنامه ریزی هایی در راستای توسعه 
اقداماتی  چه  و  گرفته  صورت  محلی  جوامع 

باید انجام گردد؟
شورایعالی  دبیرخانه  در  سطح  سه  در  را  کار  این  ما 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی آغاز کرده ایم؛ ابتدا بحث 
عدم  و  محرومیت ها  چراکه  است؛  چالش ها  طرح 
دارد،  ضعف  و  شدت  مختلف  مناطق  در  توانمندی ها 
اما برخی از آنها بین مناطق مشترک است؛ به عنوان 
مناطق  تمامی  در  تقریبا  آموزشی  عدالت  بحث  مثال 
وجود دارد و این محرومیت شامل ترک تحصیل ، افت 
نبود  و  تحصیلی  امکانات خوب  عدم  شدید،  تحصیلی 
مدارس خوب و ... می شود. در بحث بهداشت و سالمت 
نیز همین مشکالت وجود دارد . توانمندسازی، اشتغال 
و ضریب اشتغال نیز به همین روال است. به هرحال 
استقالل مالی خانواده های بومی مشکل بزرگی است؛ 
از  که  است  این  دادیم،  صورت  که  اقدامی  اولین  لذا 
در  را  خود  اساسی  چالش های  خواستیم  آزاد  مناطق 

حوزه محرومیت به ما اطالع دهند.
مناطق  سازمان های  از  که  است  این  بعدی  نکته  اما 
آزاد خواستیم چنانچه راهبردی متناسب با منطقه متبوع 

خود دارند، پیشنهاد و معرفی نمایند.
مورد سوم، راه رسیدن برای حل مسئله و تعیین راهبرد 
تئوری  یک  یا  راهبرد  است  ممکن  گاهی  می باشد. 
معرفی شود، اما اینکه بگوییم چگونه می توانیم کار را 
انجام دهیم، با چه ابزار درون سازمانی یا برون سازمانی 

است.  دیگری  موضوع  بگیریم،  چه کسی کمک  از  و 
درست  و  دقیق  آمار  که  است  این  مشکل  بزرگترین 
مشکل  آمار  نبود  البته  ندارد؛  وجود  آزاد  مناطق  در 
در  تصمیم گیران،  معموال  است.  کشور  کل  در  اصلی 
آمار دقیق  معضل های مختلف و آسیب های اجتماعی 
و واحدی ندارند؛ در مناطق آزاد نیز شرایط همین گونه 
است. اگر بخواهیم بازماندگان از تحصیل، فاقدان شغل 
بررسی  را  حوزه  این  در  دیگر  آسیب های  همچنین  و 
کنیم و بگوییم محرومیت واقعی چقدر است، شاید کار 
سختی باشد؛ ولی این کار باید صورت گیرد. می بایست 
را  چالش ها  و  آسیب ها  بشناسیم ،  را  هدف مان  جامعه 
احصاء کنیم، سپس آرام آرام در جهت حل مسئله قدم 

برداریم.
 

این  در  اقتصادی  فعالین  و  کارآفرینان   
فرآیند چه نقش می توانند داشته باشند؟

نکته ای که وجود دارد این است که ما دست یاری به 
دوستان سرمایه گذار، کارآفرین و کسانی که به مناطق 
می آیند و فعالیت اقتصادی می کنند ، می دهیم . قطعا این 
اما  ابزار مهمی برای حل این معضل هستند،  عزیزان 
مشروط بر آنکه برای فعالیت های شان پیوست اجتماعی 
کارخانه ای  فردی  کنیم  فرض  باشند؛  داشته  دقیقی 
برای  بتواند  را  بومی  افراد  از  200نفر  و  نماید  احداث 
اشتغال به کار گیرد، اما این فقط مختص به این 200نفر 
این کارآفرین برای  از  بلکه ما می خواهیم  نباید باشد، 
حل یک یا دو مسئله کمک بگیریم؛ لذا باید هر کسی 

نقش خود را پیدا کند. 
به جز یک منطقه آزاد، پیوست اجتماعی دقیق و تعریف 
کارآفرینی  وقتی  نداریم؛  کارآفرینان  برای  شده ای 
ما  دهد،  انجام  کاری  می خواهد  و  می کند  مراجعه 
فعالیت  و  امتیاز  این  کنار  در  که  بخواهیم  او  از  باید 
محرومیت زدایی  جهت  در  اجتماعی  کاری  اقتصادی، 
انجام دهد؛ به عنوان مثال کمک به ساخت درمانگاه، 
ارتقاء بهداشت محله و منطقه، کمک به ارتقاء تحصیلی 
پیوست  باید  منطقه ای  هر  باشد.  کارگزار  مدنظر  و... 
کند .  تعریف  کارآفرینان  برای  را  پروژه ها  اجتماعی 
کارآفرین اگر بداند پیوست دقیق و کار تعریف شده ای 

وجود دارد ، قطعا دریغ نخواهد کرد.
 

مناطق  در  آموزشی  حوزه های  وضعیت   
آزاد چگونه است؟

در  دانش آموز  240هزار  پرورش،  و  آموزش  حوزه  در 
مناطق آزاد حضور دارند؛ دانش آموزانی که در 7منطقه 
مشکالت  اما  می باشند؛  تحصیل  درحال  فعلی  فعال 
در  پرورش  و  آموزش  نیست .  کم  آموزش  حوزه  در 
ازجمله  است؛  اساسی  چالش های  دچار  آزاد  مناطق 
این چالش ها می توان به عدم عدالت آموزشی و عدم 
کیفیت در آموزش و پرورش مناطق اشاره کرد . شاید 
یکی از دالیل اصلی این اتفاقات نامیمون این باشد که 
اداره آموزش و پرورش مناطق آزاد در ساختار یک اداره 
می شود؛  تعریف  پرورش  و  آموزش  وزارت  ذیل  کل، 
این درحالی است که مسئولیت ارائه خدمات اجتماعی، 
سوی  از  گوناگون،  حمایت های  همچنین  و  آموزشی 

سازمان های مناطق آزاد انجام می پذیرد. 
یکی از راه هایی که می تواند به حل این چالش کمک 
وزارت  سطح  در  مستقلی  دفتر  که  است  این  کند، 
آموزش و پرورش جهت پیگیری برنامه های این حوزه 
در مناطق آزاد داشته باشیم. در این راستا تفاهم نامه ای 
را آماده کرده ا یم که تا اواخر دی و یا اوایل بهمن ماه 
ویژه  و  آزاد  دبیر محترم شورایعالی مناطق  امضای  به 
اقتصادی و وزیر محترم آموزش و پرورش می رسد تا 
گسترده تری  همکاری های  تفاهم نامه  این  با  بتوانیم 
آزاد  مناطق  محدوده  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  با 
کشور داشته باشیم. در واقع در پی ایجاد یک هم افزایی 
بخش  در  معلمین  جامعه  توانمندسازی  راستای  در 
از  و  اقتصادی  و  اجتماعی  حمایت های  و  آموزش ها 
داریم،  دانش آموزان  از  که  حمایت هایی  دیگر  سوی 

هستیم.
12درصد  کشور  در  تحصیل  ترک  آمار  میانگین  اگر 
که  می رسد  17درصد  به  حدودا  آزاد  مناطق  در  باشد، 
این  البته  است؛  باالتر  کشوری  میانگین  از  متاسفانه 
مورد هم شدت و ضعف دارد؛ در برخی مناطق بیشتر 
این  کلی  به طور  اما  است؛  کمتر  مناطق  بعضی  در  و 
در  آموزش  پرچمدار  که  آزادی  مناطق  برای  میانگین 

کشور هستند، اصال خوب نیست. 
کمبود معلم در مناطق آزاد و نگهداشت نیروی انسانی 
بخشی مهم و قابل تاملی است که در این خصوص نیز 

تفاهم نامه ای آماده شده است که ان شاءاهلل آن هم در 
بهمن ماه به امضاء و نتیجه می رسد .

با توجه به بحرانی که داریم، احداث دانشگاه فرهنگیان 
در  باشد.  کمک کننده  بسیار  می تواند  آزاد  مناطق  در 
معلمان  میلیونی  یک  حدود  جمعیت  از  سال 1403 
داشت،  خواهیم  بازنشسته  نفر  400هزار  حدود  کشور، 
یعنی 40درصد ریزش داریم که شامل معلمان مناطق 
استفاده  دبیر ،  تامین  راهکار  به جای  نیز می شود .  آزاد 
دیگر،  مسیرهایی  و  خدمات  خرید  معلم ها،  سرباز  از 
که  است  فرهنگیان  دانشگاه ها  انتخاب،  و  راه  بهترین 
یک  است؛  بوده  هم  رهبری  معظم  مقام  تاکید  مورد 
آماده  کالس  برای  4سال  را  معلم  که  جامع  دانشگاه 
رابطه  این  در  نیز  تفاهم نامه ای  الحمداهلل  که  می کند 

آماده کرده ایم که آن هم به زودی محقق می گردد.
در  معلمان  که  است  مشکالتی  دیگر،  بحث  یک  اما 
یک  کیش  جزیره  در  مثال  دارند؛  خاص  بخش های 
معلم با حقوق 5 یا 6میلیون تومانی شاید مجبور باشد 
10 تا 12میلیون تومان اجاره خانه بپردازد. طبیعتا این 
با  معلم  آن  شاید  می کند .  سخت  را  کار  هزینه کرد، 
دورنمایی متفاوت وارد آن منطقه شده است، اما وقتی 
با واقعیات مواجه می گردد و می بیند هزینه های زندگی 
در جزیره ها گران است، طبیعتا مهاجرت کند. لذا باید 
فکری کنیم و تدابیری داشته باشیم خصوصا در زمینه 
مسکن که از مشکالت اساسی در مناطق آزاد است. در 
این راه باید تالش کنیم تا معلم هایمان را به نقطه ای 
برسانیم که دغدغه های کمتری در بعد مسائل آموزشی 

داشته باشند.

وجود  به  باعث  که  موضوعاتی  از  یکی   
در  آموزش  حوزه  در  عدیده  مشکالت  آمدن 
تفویض  عدم  مسئله  است،  شده  مناطق 
اختیار دستگاه های اجرایی به مدیران مناطق 
چه  چالش  این  حل  برای  می باشد.  آزاد 

تمهیداتی اندیشیده اید؟
میان  که  تفاهم نامه هایی  کردم،  عرض  که  همان طور 
و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
به  رسید،  خواهد  امضاء  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
کمک  موضوع  این  حل  به  می تواند  مستقیم  صورت 
به  تا  گیرد  نیز صورت  تعامالت خوبی  ان شاء اهلل  کند. 

نقطه تفویض اختیارات برسیم.

 وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی در 
مناطق آزاد به چه صورت است؟

وظایف  انجام  عدم  بخش،  این  مشکالت  از  یکی 
اجتماعی  تامین  سازمان  ازجمله  مربوطه  سازمان های 
تا   45 جمعیت  که  کیش  جزیره  همچون  نقطه ای  در 
ماهانه  مردم  آنجا  در  می باشد.  دارد،  نفری  50هزار 
حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می کنند، اما یک 
منطقه  این  در  اجتماعی  تامین  بیمارستان  یا  درمانگاه 

وجود ندارد و این یک چالش اساسی است. 
یک  چنانچه  است؛  سالمت  بحث  در  دیگر  نکته 
حوزه سالمت  در  آزاد  مناطق  در  بخواهد  سرمایه گذار 
گردشگران  همچنین  و  ساکنین  و  مردم  )سالمت 
در  سدی  با  کند؛  ورود  سالمت(  گردشگری  ایجاد  و 
منطقه«  »سطح  عنوان  با  درمان  و  بهداشت  وزارت 
منطقه«  »سطح  نمونه  عنوان  به  می شود.  مواجه 
تشخیص می دهد که در یک منطقه دو بیمارستان و یا 
منطقه ای دیگر یک بیمارستان الزم دارد! وقتی سوال 
می پرسیم بر چه اساسی این سطح تعیین می شود  ؟ در 
جواب می گویند: جمعیت منطقه معیار تعداد بیمارستان 
است؛ مثال جمعیت 150هزار نفری باید یک بیمارستان 
این موضوع هستند  از  غافل  درحالی که  باشد !  داشته 
که به عنوان مثال جمعیت 500هزار نفری منطقه آزاد 
نیم  و  دو  به  است  ممکن  گردشگری  پیک  در  اروند 

میلیون نفر افزایش یابد. 
واقعی  دید  این  به  دوستان  که  کنیم  تالش  باید  لذا 
برسند که خارج از سطح منطقه، بتوانیم مجوز احداث 
نیاز  با  مطابق  را  و ...  داروخانه  بیمارستان،  درمانگاه، 
آزاد  نماییم. مثال می گویند که مناطق  منطقه دریافت 
ماکو، ارس ، انزلی و یا اروند براساس نرم جمعیتی ، این 
می گیرد،  تعلق  آنان  به  داروخانه  احداث  مجوز  تعداد 
درحالی که حجم گردشگری که در منطقه حضور پیدا 
می کند، بار سنگینی را در بحث شبکه درمان و سالمت 
خواهد داشت. حال این موضوع در بحث آب، فاضالب، 
آب های سطحی و بهداشت محیطی نیز صدق می کند 
که باید تالش نماییم این دوستان را توجیه کنیم که 

موضوع درمان مردم را خارج از سطح منطقه ببینند.

 یکی از دالیلی که به گسترش محرومیت 
می زند،  دامن  آزاد  مناطق  حوزه های  همه  در 
در  مناطق  این  چراکه  است؛  بودجه  بحث 
کشور ما به طور اصولی تاسیس نشده اند و از 
همان ابتدا زیرساخت های الزم را نداشته اند. 
لذا در این سال ها عمده بودجه خود را صرف 
ایجاد و تکمیل زیرساخت ها در جهت توسعه 
فعالیت های تولیدی و صنعتی کرده اند و این 
بخش های  از  شدن  غافل  باعث  موضوع 
اجتماعی  و  بهداشتی  آموزشی  فرهنگی، 
بودجه  دریافت  برای  اقدامی  آیا  است.  شده 
دولتی در راستای تامین زیرساخت های مهم 

نموده اید؟
این موضوع در الیحه بودجه 1401 دیده شده است، اما 
دوستان  و  شورایعالی  محترم  دبیر  که  می دهم  ترجیح 
اقتصادی دبیرخانه در این خصوص صحبت نمایند. اما 
بی تردید ما باید به قانون عمل کنیم؛ در قانون و منشور 
مناطق  سازمان های  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
آزاد آمده است که حداقل 10درصد از بودجه سازمان ها 
صرف امور فرهنگی، اجتماعی و گردشگری گردد، که 
البته بحث های سالمت، آموزش ، موضوعات فرهنگی، 
هنری، اجتماعی و... نیز در همین حوزه تعریف می شود. 
و  نمی  گردد  محقق  عدد  این  آمار،  طبق  متاسفانه  اما 
بودجه های  عدد طی  این  چنانچه  نمی یابد؛  تخصیص 
در  را  سنواتی محقق می شد، می توانستیم رشد خوبی 

توسعه این حوزه ها شاهد باشیم.
قانون،  این است که طبق  دبیرخانه شورایعالی  تالش 
بودجه 10درصدی حوزه های فرهنگی و اجتماعی سال 
بحث های  همچنین  شود.  احیاء  آزاد  مناطق  در  آینده 
بودجه دولتی که در بودجه 1401 به دنبال آن هستند 
نیز لحاظ گردد. با این اوصاف ما می توانیم رشد مطلوبی 

در این مواردی که عقب افتاده ایم، داشته باشیم.

مناطق  در  محرومیت زدایی  و  توسعه   
اهمیت  حائز  میزان  چه  آزاد  مناطق  همجوار 

بوده است؟
یک مسئولیتی که قانونگذار برعهده مناطق آزاد گذاشته 
است، توسعه و رفع محرومیت از مناطق همجوار است؛ 
اما در ماده)2( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تاکید 
نواحی همجوار، سازمان های  به  برای کمک  شده که 
مناطق آزاد کشور می بایست تصویب هیات وزیران را 
اخذ نمایند؛ زیرا اگر ارائه خدمت به نواحی مجاور بدون 
محسوب  تخلف  گیرد،  صورت  دولت  هیات  تصویب 

می شود .
دائما  آن   بودجه  و  مناطق همجوار  نظرات درخصوص 
صورت  سخت گیری  سال ها  برخی  در  می کند.  تغییر 
گرفته و در سال هایی نیز اغماض شده است ، کار پیش 
رفت و مناطق همجوار منتفع شده اند. اما این موضوع 
وجود دارد که مناطق همجوار نمی توانند از بودجه های 
دوستان  هستیم  امیدوار  که  کنند  استفاده  سازمان ها 
بتوانند در الیحه بودجه  1401 رایزنی هایی انجام دهند 
و مجوزهای الزم را در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی دریافت کنند.

مدنظر  موضوعی  چنانچه  پایان  در   
بدان  گفت و گو  خالل  در  و  است  جنابعالی 

پرداخته نشد، لطفا بفرمایید؟
و  سالمت  ورزش ،  آموزش ،  شامل  که  بنده  حوزه  در 
کوتاهی  زمان  مدت  این  در  است،  محرومیت زدایی 
چندین  شده ایم،  مستقر  شورایعالی  دبیرخانه  در  که 
اقدام را انجام داده ایم؛ ابتدا احصاء چالش های حقیقی 
مناطق آزاد و دسته بندی آن بوده است. در حال حاضر 
و 10مشکل  بنیادین چیست  که مشکالت  دریافته ایم 

اصلی در هر منطقه به چه شکلی است.
در حقیقت وظیفه اصلی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی نظارت، سیاستگذاری و تسهیل گیری 
می باشد که بسیار مهم است؛ ما باید با توجه به شناختی 
را  به  دست می آوریم، نقش مان  آزاد  از هر منطقه  که 
به خوبی ایفا نماییم. هر منطقه ممکن است سه چالش 
اساسی داشته باشد که خود به تنهایی قادر به حل آن 
نباشد؛ تالش ما بر این است که بتوانیم در حوزه های 
را  رایزنی هایی  و  داده  انجام  را  اقدامات  باالدستی 
نتوانستند  آزاد  مناطق  که  مشکالتی  تا  دهیم  صورت 
باالتر  مجامع  در  رایزنی  با  نمایند،  مرتفع  خود  درون 
شاخص های  ارتقاء  به  و  کنیم  فصل  و  حل  بتوانیم 
این  در  محرومیت زدایی  و  سالمت  ورزشی ،  آموزشی، 

مناطق کمک نماییم.
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با حضور ریاست محترم جمهوری، فاز نخست پاالیشگاه 
نفت خام فوق سنگین شرکت پارس بهین پاالیش نفت 

قشم به طور رسمی افتتاح و به بهره برداری رسید.
این پاالیشگاه با سرمایه گذاری ارزی بخش خصوصی 

۳۵هزار  تولید  ظرفیت  و  دالر  ۱۶۴میلیون  ارزش  به 
بشکه قیر در روز، در مساحتی به وسعت ۴۰هکتار در 

جزیره قشم احداث شده است.
بهین  پارس  شرکت  فوق سنگین  نفت خام  پاالیشگاه 

عنوان  به   قیر  تولید  فاز  دو  در  قشم،  نفت  پاالیش 
محصول  به عنوان  سبک  نفت خام  و  اصلی  محصول 
ارزآوری  و  اقتصادی  خودکفایی  به  است  قرار  فرعی، 

کشور کمک کند.
تولید   ظرفیت  با  قشم  نفت  پاالیش  بهین  پاالیشگاه 
۳۵هزار تن بشکه قیر در روز، فاز اول آن توسط آیت اهلل 
دکتر سیدابراهیم رئیسی به بهره برداری رسید و فاز دوم 
آن هم با ظرفیت تولید ۳۵هزار بشکه نفت سنگین با 

۲۰درصد پیشرفت فیزیکی در دست احداث است.
و  قیر  تن  میلیون  یک  ساالنه  است،  ذکر  به  الزم 
تولید  پاالیشگاه  این  در  نفت سبک  بشکه  ۶.۵میلیون 
می شود و تولیدات این پاالیشگاه عموما صادراتی بوده 
ارمغان  به  کشور  برای  را  چشمگیری  افزوده  ارزش  و 

خواهد آورد.
رئیس جمهوری در آیین افتتاح فاز اول پروژه پاالیشگاه 
نفت خام فوق سنگین قشم، رویکرد دولت سیزدهم را 
کشور  معدنی  مواد  و  منابع  خام فروشی  از  جلوگیری 
توصیف کرد و بیان داشت: این رویکرد در حوزه نفت 
نیز به صورت جدی از سوی وزارت نفت دنبال می شود 
و ساخت پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشم، جلوه ای 
از تالش برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش 

افزوده است که منافع آن نصیب ملت ایران می شود.
آیت اهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی در ادامه اظهار داشت: 
هدف احداث این پاالیشگاه، جلوگیری از خام فروشی و 

ایجاد ارزش افزوده است.
ایشان با بیان اینکه محصوالت این پاالیشگاه ازجمله 
این  نمود:  اذعان  دارد،  گسترده ای  استفاده  موارد  قیر 
اقدام از آن گام های بسیار خوبی است که وزارت نفت 

با همکاری بخش خصوصی برداشته است.
رئیس جمهوری تصریح کرد: بانک های کشور در این 
طرح مهم سرمایه گذاری کرده اند که هم خودشان سود 

می برند و هم محصوالتشان برای مردم خواهد بود.

پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشم جلوه ای از 
تالش برای جلوگیری از خـام فروشی در کشور

آیت اهلل دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری بیان داشت:
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رئیس جمهور درباره ضرورت ساماندهی وضع صیادی در 
آب های خلیج فارس گفت: صید ترال به شکلی که به 
آبزیان، دریا و صیادی سنتی آسیب بزند، ممنوع می شود و 
صیادی در دریا زیرنظر شیالت به صورت قانونی و نظام مند 

صورت می گیرد.
برنامه های  درخصوص  رئیسی  سیدابراهیم  آیت اهلل 
دولت جهت استفاده از ظرفیت های کم نظیر هرمزگان 
بر اساس  داشت:  اظهار  استان  این  ارتقای  مسیر  در 
نیازسنجی ای که پیش از سفر از سوی همکاران ما در 
دولت انجام شد، در این سفر دو روزه، سرکشی هایی به 
که  مقرر شد مشکالتی  و  داشتیم  مختلف  بخش های 
قابلیت حل سریع دارد، در زمان کوتاهی برطرف شود.

رئیس جمهور افزود: برای مشکالتی که نیاز به بررسی 
در مرکز و تخصیص بودجه دارد، دستورهایی صادر و 

مقرر شد در سازمان برنامه و بودجه پیگیری گردد.
دکتر رئیسی با اشاره به دغدغه دولت برای رسیدگی به 
آسیب های سیل و زلزله در هرمزگان اظهار داشت: خدا 
را شاکریم که خسارات این دو حادثه در هرمزگان بسیار 
اندک بوده است، اما دولت همین خسارات اندک به ویژه 
خسارت به کشاورزان و دامداران را جبران خواهد کرد.

از مناطق سیل زده  بازدید خود  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
زمینه  در  خوبی  اقدامات  گفت:  هرمزگان  زلزله زده  و 
آواربرداری و آغاز بازسازی خانه ها انجام شده که قرار شد 

برای تکمیل آنها، تامین اعتبار شود.
آیت اهلل رئیسی در ادامه با اشاره به گالیه های مطرح شده در 
جلسات و دیدارهای مختلف مبنی بر استفاده نشدن از نیروهای 

بومی در صنایع و طرح های بزرگ استان گفت: در شورای 
اداری اعالم کردم اولویت مدیران استان بر بومی گزینی باشد.

رئیس جمهور با اشاره به سفر وزیران دولت به مناطق 
مختلف استان و احصای مشکالت و کمبودها ازجمله 
تصمیم گیری  و  درمانی  و  بهداشتی  امکانات  زمینه  در 
برای رفع آنها، بر ضرورت ساماندهی صید در دریا هم 
تاکید کرد و اظهار داشت: صید ترال به شکلی که به 
آبزیان، دریا و صیادی سنتی آسیب بزند، ممنوع می شود 

و صیادی در دریا زیرنظر شیالت به صورت قانونی و 
نظام مند صورت می گیرد.

دکتر رئیسی همچنین به تصمیم دولت برای ساماندهی 
تجارت ته لنجی اشاره کرد و گفت: مقرر شد فهرست و 
میزان کاالهایی که ملوانان می توانند وارد کشور کنند، 
مشخص شود تا هم زندگی ملوانان و نیازهای کشور 

تامین شود و هم آسیبی به بخش تولید وارد نشود.
آیت اهلل رئیسی ساماندهی تجارت ته لنجی را عامل رونق 

تجارت هرمزگان با کشورهای همسایه دانست و از استاندار 
خواست برای تسهیل تجارت مرزی استان تالش کند.

دکتر رئیسی ضمن درخواست از مدیران صنایع بزرگ 
هرمزگان برای عمل به مسئولیت اجتماعی و پرداخت 
این  استفاده  به  توجه  با  کرد:  تصریح  استان،  سهم 
آنان  محیطی  زیست  تبعات  و  استان  منابع  از  صنایع 
برای هرمزگان، پرداخت سهم استان باید یک تکلیف 

تلقی و صرف توسعه و پیشرفت هرمزگان شود.
هرمزگان  گردشگری  ظرفیت های  به  رئیس جمهور 
اشاره کرد و گفت: اگر اقتصاد گردشگری استان فعال 
شود، وضع بغرنج بیکاری در استان سامان می یابد و به 

بهبود معیشت و اقتصاد مردم نیز کمک خواهد کرد.
ایشان به بازدید خود از جزایر هرمز و قشم هم اشاره 
و خاطرنشان کرد: جزیره هرمز ظرفیت عظیمی برای 
گردشگری دارد، اما متاسفانه وقتی وارد هرمز شدیم، با 
خانواده هایی روبه رو شدیم که از بیکاری و وضع مسکن 

گله مند بودند که باید این مشکالت مرتفع شود.
خانواده  با  خود  دیدار  به  اشاره  ضمن  رئیسی  آیت اهلل 
در  مقاومت  نماد  را  جزیره  این  هرمز،  جزیره  شهدای 
چراغ  و  چشم  را  منطقه  شهدای  خانواده  و  هرمزگان 
از خواسته های  ایران توصیف کرد و گفت: یکی  ملت 
عامه مردم هرمز، احداث یک مرکز بهداشتی و درمانی 

بود که مقرر شد کار احداث آن به سرعت آغاز شود.
رئیس جمهور، دولت را در ساخت مسکن و اجرای برنامه 
نهضت ملی مسکن، مصمم توصیف کرد و گفت: برخی ها 
ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را رد می کنند 

که در پاسخ می گویم دولت مصمم است این کار را دنبال 
کند و با ظرفیت ها و امکانات کشور این کار شدنی است.

دکتر رئیسی جزیره هرمز را یکی از مراکز مستعد برای 
ساخت مسکن دانست و از استاندار هرمزگان خواست 
بخش  مشارکت  با  را  هرمز  جزیره  در  مسکن  ساخت 

خصوصی پیگیری کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه در بازدید از جزیره قشم نیز 
بسیار  گذشته  با  جزیره  این  وضع  که  کردیم  مشاهده 
متفاوت شده است، گفت: این جزیره به توسعه جدی 
نیاز دارد که تصمیمات الزم برای رفع این مشکالت و 

رونق منطقه اتخاذ شد.
دکتر رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرای هرچه 
سریع تر مصوبات سفر دولت به هرمزگان اظهار داشت: از 
مدیران استان خواستم و اینجا هم می گویم برای اجرای 
مصوبات، همت مضاعف به کار بگیرید و اهالی رسانه نیز 
همانند چشمان تیزبین، اجرای این مصوبات را رصد کنند.

آیت اهلل رئیسی پیشرفت احداث پل خلیج فارس بین قشم 
و بندرعباس را حداکثر ۲۰درصد اعالم کرد و گفت: احداث 
این پل برای رونق تجارت و گردشگری منطقه حیاتی است 
و راه های تامین منابع برای تکمیل آن در جلسات امروز بررسی 
و استاندار موظف شد با جدیت تکمیل این طرح را دنبال کند و 

مردم را هم در جریان پیشرفت کار قرار دهد.
مردم  نگرانی  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  رئیس جمهور 
به  استان  این  از  بخش هایی  الحاق  درباره  هرمزگان 
در  تصمیمی  چنین  گفت: هم اکنون  فارس هم  استان 

دستور کار دولت نیست.

دیدار مردمی سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاري -صنعتي و ویژه اقتصادی با حضور پرشور مردم و جمعی از ساکنان 

جزیره قشم در محل مسجد النبی شهر قشم برگزار شد.
سعید محمد در این دیدار صمیمانه اظهار کرد: مسئوالن و مدیران باید با 
حضور در میان مردم و شنیدن حرف های آنها، با چالش ها و مسائل اقشار 

مختلف آشنا شده و برای حل مشکالت آنها اقدام کنند.
وي ادامه داد: باید از تمام ظرفیت های موجود در قوانین برای رفع موانع و 

افزایش میزان رضایتمندی مردم استفاده کرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اضافه کرد: رضایت مردم از 
عملکرد دولت مردمی با دستورات آیت اهلل رئیسي طی ماه های گذشته 

توانسته موجب افزایش امید در اقشار و گروه های مختلف اجتماعی شود.
به گفته سعید محمد؛ خوشبختانه عملکرد دکتر فتح الهی سرپرست سازمان 
منطقه آزاد قشم به عنوان یکی از مدیران انقالبی و جهادی در همین 
مدت کوتاه، مورد تایید ساکنان جزیره زیبای قشم بوده و رضایت آنها را 

به همراه داشته است.
وي با بیان اینکه از پشت درهای بسته و بدون آشنایی با مشکالت مردم 
نمی توان مدیریت درستی داشت؛ از سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم 
خواست تا مبارزه با ویژه خواری و تغییر مدیرانی که اکثر مردم از عملکرد 

آنها ناراضی هستند را با قید فوریت در دستورکار قرار دهد.
سعید محمد با اشاره به مشکل دیرینه تامین آب شرب در جزیره قشم 
تصریح کرد: آب شیرین کن های متعلق به بخش خصوصی در جزیره قادر 

به تامین آب شرب مورد نیاز جزیره هستند و در صورت تصویب پرداخت 
مابه التفاوت هزینه تولید و تعرفه های دیگر توسط دولت، می توان آب را 
از طریق شبکه آبرسانی موجود در جزیره قشم به کلیه روستاهای جزیره 

رساند.
وی در ادامه از در دستورکار قرار گرفتن درخواست رفع دوگانگی مدیریت 
در منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قشم در نخستین جلسه شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: در صورت تصویب 
این طرح، شاهد تبدیل کل مساحت یکهزار و ۵۰۰کیلومتری جزیره قشم 
به منطقه آزاد خواهیم بود که می تواند زمینه ساز توسعه متوازن در سراسر 

جزیره قشم باشد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: موضوعات فرهنگی و 
مربوط به حوزه های آموزش و پرورش باید یکی از اولویت های مناطق 

آزاد کشور باشد.
سعید محمد همچنین از رایزنی با وزیر آموزش پرورش جهت تغییر وضعیت 
فرهنگیان و معلمان شاغل در مناطق آزاد به ذیل حوزه بین الملل این 
وزارتخانه خبر داد و انجام این مهم را عامل ماندگاری و افزایش رضایت 

معلمان شاغل در این مناطق دانست.
وي اظهار کرد: مذاکراتی با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
جهت اختصاص ۲۳۰۰خودروی وارداتی در گمرک مانده به مناطق آزاد و 
خدمت رسانی آنها در ناوگان حمل ونقل این مناطق صورت گرفته است که 

در آینده نزدیک نتایج آن مشخص می شود.

سعید محمد، اشتغال نیروهای بومی مناطق آزاد در پروژه های تولیدی و 
اقتصادی هر منطقه را یکی از اولویت ها برشمرد و افزود: باید تدابیری 
اندیشیده شود تا تمام فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد به 

 کار گرفتن نیروهای بومی را در دستورکار قرار دهند.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ویژه 
اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت حوزه فنی و حرفه ای در جزیره 
زیبای قشم با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص جهت فعالیت در 
پروژه های اقتصادی در این منطقه آزاد می تواند به ایجاد اشتغال پایدار در 

جزیره کمک کند.

امام جمعه شهرستان قشم:
امنیت پایدار و مردم محور رمز استحکام نظام

براساس این گزارش، در ابتدای این جلسه حجت االسالم غالمرضا حاجبی 
امام جمعه شهرستان قشم اظهار کرد: آنچه امروز نظام جمهوری اسالمی 
را در مقابل دشمنان مستحکم تر از همیشه کرده، موضوع امنیت پایدار و 

مردم محور است.
وی ادامه داد: اینکه مدیران در میان مردم حاضر شوند و به حرف های آنها 
گوش دهند و پیگیر حل مشکالت آنها باشند، یکی از نعمت هایی است که 

در نظام جمهوری اسالمی فرصت آن فراهم شده است.
امام جمعه شهرستان قشم افزود: با وجود تمام دشمنی هایی که علیه این 
کشور و نظام مقدس جمهوری اسالمی صورت می گیرد، شاهد پیشرفت 

هستیم که تنها در سایه همدلی و اتحاد میان اقشار مختلف مردم ایجاد 
می شود.

حجت االسالم حاجبی با بیان اینکه کارنامه درخشان مدیریتی دکتر سعید 
محمد موجب دلگرمی شده است، تصریح کرد: حضور یک مدیرعامل 
انقالبی با روحیه جهادی امیدواری های زیادی نزد ساکنان جزیره قشم 

ایجاد کرده است.
و  مدیران  تمام  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  شهرستان  جمعه  امام 
مسئوالن دستگاه های اجرایی شهرستان قشم باید با هم افزایی برای حل 

مشکالت مردم تالش کنند.

روستای  مشکالت  رفع  ضرورت  بر  جمهوری  رئیس 
گورزین تاکید کرد و گفت: به برکت جمهوری اسالمی 

کارهای زیادی در جزیره قشم انجام شده است.
روستای  در  حضور  با  رئیسی  سیدابراهیم  دکتر  آیت اهلل 
گورزین جزیره قشم، با مردم این روستا دیدار و گفت وگو 

کرد و از نزدیک در جریان مشکالت آنان قرار گرفت.
رئیس جمهوری بیان داشت: در جزیره قشم به برکت 
و  است  انجام شده  زیادی  کارهای  اسالمی  جمهوری 

چهره این جزیره با قبل از انقالب قابل قیاس نیست.

شده  انجام  تحوالت  متوجه  ُمسن  افراد  داد:  ادامه  وی 
ایجاد  و  آبادانی  حوزه  در  می  دانند  و  هستند  قشم  در 
اما  است،  گرفته  انجام  مهمی  اقدامات  چه  زیرساخت ها 
به دلیل ظرفیت های زیادی که در این منطقه وجود دارد ، 

تحوالت قشم باید متناسب با ظرفیت های آن باشد.
در  منطقه  این  مردم  از  بخشی  کرد:  اظهار  وی 
پروژه های گردشگری مشغول هستند که با توسعه این 

صنعت، اشتغال افزایش خواهد یافت.
برای حل  به درخواست مردم  اشاره  با  آیت اهلل رئیسی 
سال های  برای  که  خود  تسهیالت  بازپرداخت  مشکل 
گذشته بوده، تصریح کرد: قرار شد استاندار این موضوع 
بر  فشاری  تسهیالت  بازپرداخت  تا  کنند  پیگیری  را 

مردم نیاورد.
به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  جمهوری  رئیس 

صنعتی  شرکت های  اجتماعی  مسئولیت  انجام  اهمیت 
افزود: خوشبختانه  و  اشاره کرد  فعالیت شان  در محدوده 
وزارت نفت در این زمینه در همه جای ایران ازجمله استان 

هرمزگان و قشم اقداماتی مهمی را آغاز کرده است.
اجتماعی  مسئولیت های  اجرای  گفت:  رئیسی  آیت اهلل 
شرکت های صنعتی در قشم باید به توسعه این جزیره 

و کسب منافع مردم از فعالیت این صنایع منجر شود.

دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری تصریح کرد:

در دیدار مردمی مشاور رئیس جمهور با قشموندان مطرح شد:

رئیس جمهور در جمع مردم روستای گورزین جزیره قشم اذعان داشت:

احداث پل خلیج فارس برای رونق تجارت و گردشگری منطقه حیاتی است

بهره گیری از تمام ظرفیت های قانون برای حل مشکالت مردم قشم

توسعه جزیره با اجرای مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت های صنعتی در قشم
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قشم

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعالم کرد:

 احداث پل خلیج فارس و تامین آب شرب روستاها
تحقق دو آرزوی بزرگ مردم جزیره قشـــم

مشاور رئیس جمهور در نشست با علمای شیعه و اهل تسنن قشم اظهار کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

مشاور رئیس جمهور در نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی جزیره قشم اظهار داشت:

حمایت  بر  تاکید  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
بر  قشم،  دریا محور  اقتصاد  بخش  در  سرمایه گذاران  از 

ساماندهی اسکله های صیادی این جزیره تاکید کرد.
افشار فتح الهی در دیدار با نمایندگان جامعه صیادی جزیره قشم 
داشت:  اظهار  منطقه،  این  دریایی  ارزنده  بر ظرفیت  تاکید  با 
اقتصاد دریا محور به عنوان یک محرک جدی، نقش مهمی در 
ایجاد اشتغال پایدار و توسعه فعالیت های آبزی پروری این منطقه 
دارد و سازمان منطقه آزاد قشم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

به ویژه بومیان در این حوزه حمایت می کند.
و  کنشگرا  راهبردی  به عنوان  دریامحور  اقتصاد  از  وی، 
تحول آفرین یاد کرد و افزود: توسعه دریامحور و اقتصاد دریا 
ضرورتی بی بدیل در تحقق اقتصاد پویا و مقاومتی در شرایط 

حال حاضر کشور است.

کمک  برای  قشم ؛  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  گفته  به 
مقوله  زیستی،  ذخایر  حفظ  محوریت  با  اقتصادی  توسعه  به 
آبزی پروری موضوعی تحول آفرین است که باید بیشتر از سوی 

جامعه صیادی و صنایع شیالتی جزیره مورد توجه قرار گیرد.
فتح الهی همچنین با اشاره به روحیه تعاونگرا و مشارکت 
قشم  جزیره  روستاهای  همه  در  صیادی  جامعه  بر  حاکم 
اظهار  اسکله ها،  سایر  و  باسعیدو  سوزا،  رمچاه،  ازجمله 
داشت: با اختصاص زمین هایی برای ساخت انبار، وضعیت 
اسکله های صیادی روستاهای هدف ساماندهی می شود و 
جاده ای  امداد  و  آتش نشانی  تجهیزات  ایجاد  با  امیدواریم 
در اسکله های مهم صیادی قشم، دیگر شاهد خسارات به 

نباشیم. این فعاالن صیدو صیادی جزیره 
وی بر لزوم الیروبی حوضچه اسکله ها با هدف بازدهی بیشتر 

فعالیت این قشر تاکید کرد و افزود: با توجه به هزینه باالی 
برای  اعتبارات  از  بخشی  می کنیم  سعی  الیروبی،  طرح های 
اجرایی شدن آن را از طریق جذب اعتبارات کشوری تامین کنیم.

ظرفیت  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
اشتغال  برای  مهم  فرصتی  را  خشک  ماهی  صادرات 
جوانان بومی، ارزآوری و صدور برند نام منطقه آزاد قشم 
به  توجه  کرد:  خاطرنشان  و  برشمرد  کشور  از  خارج  به 
مناسب،  بسته بندی  و  فرآورده ها  بین المللی  استانداردهای 
نکاتی است که باید برای افزایش درآمد صیادان و ایجاد 

ارزش افزوده بیشتر مورد توجه قرار داد.
صیادی  جامعه  نمایندگان  نشست،  این  در  است،  گفتنی 
آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  اقدام  از  تقدیر  با  نیز  جزیره 
قشم برای اهدا یک دستگاه خودروی آتش نشانی به اسکله 

با هدف  را  باسعیدو، درخواست ها و مشکالت خود  صیادی 
آنان از سوی سازمان منطقه آزاد قشم بیان  کمک به رفع 
محوریت  با  دریایی  گردشگری  توسعه  خواستار  و  داشتند 

اسکله های صیادی شدند.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
قوانین  و  مقررات  نقض  گفت:  اقتصادی  ویژه  و   صنعتی 
کاهش  موجب  گمرکی،  و  مالیاتی  معافیت های  با  مرتبط 
انگیزه و دلسردی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران شده است.

سعید محمد در نشست هم اندیشی با فعاالن اقتصادی منطقه 
آزاد قشم اظهار کرد: نقض قوانین و اعمال دستورالعمل ها و 
بخشنامه های یک شبه و غیرکارشناسی موجب ایجاد برخی 

موانع در مسیر تولید در این مناطق شده است.
وی، بازگشت مزیت های مناطق آزاد در استفاده از قانون معافیت 
پیگیری های  با  افزود:  و  دانست  ضروری  را  مالیاتی  20ساله 
صورت گرفته، مناطق آزاد از شمول قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه خارج شده اند و پیگیر اعمال معافیت مالیات بر حقوق و 

مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق هستیم.
دستورالعمل های  برخی  داشت:  اذعان  رئیس جمهور  مشاور 
فرار سرمایه و  قوانین موجب  غیرکارشناسی، بخشنامه ها و 

کوچ سرمایه گذاران به سایر کشورهای منطقه می شود.
سعید محمد افزود: در حال حاضر در مناطق آزاد ارس، اروند 
بر  مالیات  قانون  اجرای  تامین  شورای  مصوبه  با  چابهار  و 
استان  در  موضوع  این  پیگیر  و  شده  متوقف  افزوده  ارزش 

هرمزگان برای مناطق آزاد قشم و کیش نیز هستیم.

مالیات  اخذ  درخصوص  شده  ایجاد  مشکالت  اشاره  با  وی 
سال های 90 تا 94 در مناطق آزاد، بیان داشت: پیشنهاد دبیرخانه 
در  مالیاتی  پایه های  پلکانی  افزایش  آزاد،  مناطق  شورایعالی 
مناطق آزاد برای فعاالن اقتصادی می باشد و پیگیر آن هستیم.

دوگانگی  مشکل  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
مدیریت را یکی از مشکالت دیرینه منطقه آزاد قشم دانست و اظهار 
داشت: حکمرانی و مدیریت باید در مناطق آزاد زیرنظر مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد باشد و فعالیت غیر از این، خالف قانون است.
ریاست محترم  رئیسی  آیت اهلل  افزود: شخص  سعید محمد 
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اجرای  بر  تاکید  جمهوری 
برنامه های توسعه کشور دارند و با اجرای این قانون، مشکل 

دوگانگی مدیریت در منطقه آزاد قشم برطرف خواهد شد.
وی در ادامه، صنعت گردشگری را به عنوان یکی از بخش های 
درآمدزا در منطقه آزاد قشم، نیازمند توجه ویژه دانست و ادامه 
و  ورزشی  و  علمی  درمانی،  توریست  مانند  موضوعاتی  داد: 
برگزاری رویدادهای متنوع متناسب با فرهنگ ساکنان جزیره 

باید با برنامه ریزی دقیق در دستورکار قرار گیرد.
مشاور رئیس جمهور، ایجاد زیرساخت های گردشگری و تعامل 
برای استفاده از جزایر ایرانی در رویداد ورزشی قطر را موقعیتی 
خاص عنوان کرد و تصریح کرد: هم اکنون سه فروند کشتی 

گردشگری برای جزیره قشم خریداری شده تا در بین مناطق 
آزاد داخلی و کشورهای حوزه خلیج فارس تردد کنند.

سعید محمد، بانکرینگ را فرصتی ارزشمند خواند و تاکید کرد: با 
ایجاد ظرفیت گردشگری و خدمات رفاهی و ایرالین در منطقه 

سلخ می توان حوزه گردشگری بانکرینگ را رونق داد .
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در پایان با اشاره به پیگیری موضوع ایجاد یک خط هوایی ویژه 
مناطق آزاد در کشور، خاطرنشان کرد: مذاکراتی با سازمان صدا 
و سیمای با هدف ایجاد شبکه تلویزیونی مخصوص مناطق آزاد 

صورت گرفته و پیگیر این موضوع هستیم.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم:
تحریم های داخلی مدیریت خواهد شد

همچنین، سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در این نشست 
که  ظالمانه  و  غیرقانونی  تحریم های  بر  عالوه  کرد:  بیان 
دشمنان علیه کشور اعمال می کنند، تحریم های داخلی نیز 

بر فضای تولید و سرمایه گذاری کشور تاثیرگذار است.
افشار فتح الهی در نشست هم اندیشی فعاالن اقتصادی منطقه 
آزاد قشم با مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
باید  و هدفمند،  دقیق  برنامه ریزی  با  افزود:  اقتصادی  ویژه  و 

فشارهای ناشی از تحریم های داخلی و خارجی را مدیریت کرد.
و  موضوع  بر  بارها  رهبری  معظم  مقام  داشت:  اظهار  وی 
پروژه نفوذ دشمنان تاکید کردند و این امر جز خودتحریمی ها 

و فشارهای داخلی برای رشد و توسعه اقتصادی نیست.
دولت  تدبیر  با  امیدواریم  کرد:  تاکید  ادامه  در  فتح الهی 
مردمی آیت اهلل رئیسی، این افراد و کارشکنان هرچه سریع تر 
شناسایی شده و از چرخه مدیریت کشور خارج شوند تا رونق 

اقتصادی به دوران طالیی خود برسد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم 
با حضور جناب دکتر سعید محمد و دولت مردمی، این مشکالت در 

کمترین زمان ممکن مرتفع شده و رونق تولید به کشور بازگردد.

جزیره قشم، الگویی شاخص از همزیستی میان مذاهب در کشورجزیره قشم، الگویی شاخص از همزیستی میان مذاهب در کشور

اقتصاد دریا محور، محرک ایجاد اشتغال پایدار و رونق آبزی پروری در قشماقتصاد دریا محور، محرک ایجاد اشتغال پایدار و رونق آبزی پروری در قشم

دلسردی سرمایه گذاران با لغو معافیت های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاددلسردی سرمایه گذاران با لغو معافیت های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
گفت: تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل ها و وجود برخی تناقض ها 
در قوانین، موجب سردرگمی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در 

مناطق آزاد شده است.
احمد جمالی در نشست هم اندیشی فعاالن اقتصادی منطقه آزاد 
قشم با مشاور رئیس جمهور  اظهار کرد: مناطق آزاد در کشورهای 
مختلف جهان وجوه مختلفی دارد که با ویژگی های این مناطق 

در کشور ما متفاوت است.
حذف  برای  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  داد:  ادامه  وی 
با  آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  اعمال  و 
بخش های مختلف دولت و نمایندگان مجلس در حال رایزنی 

و مذاکره است.
جمالی اضافه کرد: ویژگی های خاص مناطق آزاد در این قانون 
به صورت عام پیش بینی شده که موجب تناقض هایی در اجرا 
شده و شاهد هستیم که در برخی موارد تولیدکنندگان مناطق 

آزاد باید چندباره مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند.
به گفته معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی؛ اگر به زنجیره تامین کاال در مناطق آزاد به صورت 

جامع و کامل نگاه شود بسیاری از مشکالت حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه سیستم حمل و نقل در مناطق آزاد دچار مشکالتی 
هستند، تصریح کرد: با سازمان اموال تملیکی برای اختصاص 
خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک به مناطق آزاد و سیستم 

حمل و نقل این مناطق مذاکراتی انجام شده است.
جمالی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سهمیه واردات کاالی 
همراه مسافر افزود: پیشنهاد افزایش دو برابری سهمیه واردات کاالی 
همراه مسافر از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مطرح شده که 

امیدواریم با موافقت دولت و تصویب آن، شاهد این موضوع باشیم.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون 
اقتصادی، تجارت را جاده ای دوطرفه دانست و گفت: واردات و 
صادرات در کنار یکدیگر برای اقتصاد کشور مورد نیاز هستند و 
اینکه گفته می شود مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات شده اند، 
اشتباه بوده و حجم مجموع واردات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

حدود یک میلیارد دالر است.
جمالی اظهار کرد: متاسفانه نهادهای مالی در مناطق آزاد طی 
سال های گذشته تشکیل نشده اند و در حال حاضر مجوزهای 
و  شده  اخذ  )آف شور(  فرامرزی  بانک  تاسیس  برای  الزم 
سرمایه گذاران عالقه مند به این حوزه می توانند وارد میدان شوند.

وی بیان کرد: همچنین مجوز شرکتی با هدف تامین سرمایه 
جهت فعالیت در مناطق آزاد اخذ شده که می توانند در تامین 

زیرساخت ها و کمک به فعاالن اقتصادی ایفای نقش کنند.
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون 
خاطرنشان کرد: فعال شدن سایت بانکرینگ، تامین آب شرب مورد نیاز 
ساکنان جزیره قشم، حل برخی موضوعات مرتبط با گمرک در منطقه 
آزاد قشم، تسهیل و حل مشکالت مربوط به فرآیند ثبت سفارش، بهبود 
وضعیت اشتغال و کسب و کار در این جزیره سایر نکات دارای اهمیتی 

هستند که باید به صورت ویژه برای آنها برنامه ریزی کرد.

دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
وضعیت ارتباط و تعامل درون و برون سازمانی 

بهبود می یابد
این  نیز در  آزاد قشم  دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه 
نشست گفت: داده های علمی، پژوهشی و یافته های میدانی 
خواسته های  که  می دهد  نشان  فتح الهی  دکتر  مدیریتی  تیم 
و  اقتصادی، در حقیقت کف مطالبات  فعاالن  از  مطرح شده 
کامال در چارچوب قوانین است و باید برای حل آنها با هم افزایی 
بخش های مختلف دولت و برقراری ارتباطی سازنده و تعامل 

برنامه ریزی شود.
علی اکبر رضایی افزود: آنچه امروز در مناطق آزاد اجرا می شود، با 
آنچه در قانون مناطق آزاد به عنوان چارچوب اصلی فعالیت این 

مناطق پیش بینی شده فاصله ای جدی دارد.
وی تصریح کرد: ما در حوزه ارتباطات درون سازمانی نیازمند 
مدیرانی پاسخگو هستیم و در حوزه های برون سازمانی و ارتباط 
با  بیشتر  هم افزایی  و  تعامل  نیازمند  دولت  مختلف  ارکان  با 

بخش های مختلف می باشیم.
گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  ویژه  دستیار 
برای  علت محور  رویکرد  فتح الهی،  دکتر  تایید  با  خوشبختانه 
آسیب شناسی و رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعاالن 
عرصه های مختلف اقتصادی، گردشگری و تجاری در دستورکار 
قرار گرفته و در برنامه راهبردی این سازمان گنجانده شده است.

به گفته رضایی ؛ با آسیب شناسی و حل ریشه ای مشکالت، شاهد 
برطرف شدن دائمی مسائل و موانع فعالیت ها در جزیره قشم خواهیم 
بود و پس از آن می توانیم راجع به چشم انداز پیش رو و وضعیت آینده 

این منطقه به هم اندیشی با گروه های مختلف بپردازیم.
حوزه  در  برنامه محوری  و  برنامه ریزی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قرار  دستورکار  در  قشم  جزیره  برای  فرآیندها  هوشمندسازی 
گرفته است، ادامه داد: برای رفع مشکالت دارای اولویت تمام 
و  آشامیدنی  آب  بهداشتی،  مسائل  مانند  جزیره  بخش های 

آموزشی برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است.
به  اشاره  با  آزاد قشم  دستیار ویژه مدیرعامل سازمان منطقه 
موضوع تامین آب شرب به عنوان یکی از مشکالت دیرینه 
جزیره قشم، افزود: در حوزه تامین آب آشامیدنی جزیره، امروز 
بیش از میزان مصرف تمام شهرها و روستاهای جزیره توسط 
آب شیرین کن ها، آب شرب تولید می شود و با یک مصوبه جهت 
تامین هزینه بخش خصوصی و پرداخت مابه التفاوت توسط 

دولت، این مشکل قابل حل است.
رضایی تصریح کرد: برخی عدم هماهنگی ها در گذشته موجب 
ایجاد مشکالت متعددی در منطقه آزاد قشم شده که امیدوار 
هستیم در دولت مردمی آیت اهلل رئیسی و با عملکرد جهادی 
مدیران انقالبی، شاهد حل هرچه سریع تر این مشکالت باشیم.

وی با اشاره به تهیه نخستین برنامه راهبردی منطقه آزاد قشم، 
اظهار کرد: خوشبختانه برنامه راهبردی با نگاهی واقع گرایانه براساس 
مطالعات جامع با بررسی داده های گذشته و فعلی و همچنین نگاهی 
به آینده در دو افق سال های 1404 و 1408 آماده و رونمایی شده است.

نمود:  اذعان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  ویژه  دستیار 
راهبردهای توسعه ای قشم با نگاهی به مواهب خدادادی موجود در 
منطقه، شامل 9راهبرد توسعه ای و 51برنامه ذیل راهبردهای توسعه 
پیش بینی شده و همچنین  19راهبرد توسعه ای در برنامه کوتاه مدت 

و بیش از 112پروژه در این برنامه گنجانده شده است.

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
از  شاخص  و  بی نظیر  الگویی  را  قشم  جزیره  اقتصادی، 
همزیستی میان مذاهب دانست و گفت: ویالهای منتسب به 
نهاد ریاست جمهوری برای تامین هزینه پل خلیج فارس و 
سایر زیرساخت های جزیره قشم به فروش گذاشته می شود.

سعید محمد در نشست با علمای شیعه و اهل تسنن جزیره 
قشم اظهار داشت: جزیره قشم نمونه بارز همزیستی مذاهب 

است و امروز به الگویی در کشور تبدیل شده است.
وي ادامه داد: اتحاد بین مذاهب که امام راحل به دنبال آن 
بود، به خوبی در قشم ایجاد شده و در حالی که دشمن در 
از اختالف بین اهل سنت و شیعه است، این  حال استفاده 

همزیستی نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده است.
مشاور رئیس جمهور اضافه کرد: 300میلیون یورو اعتبار برای تکمیل 
پل خلیج فارس قشم مورد نیاز است که با برنامه ریزی صورت گرفته و 

از طریق تهاتر نفتی توسط پیمانکار ایرانی ساخته می شود.
سعید محمد تصریح کرد: همچنین برای تحقق رویای مردم 
جزیره در استفاده از آب شرب، از ظرفیت آب شیرین کن های 

موجود و پرداخت مابه التفاوت توسط دولت استفاده شده و 
اصالح خط لوله و اجرای طرح توزیع آب شیرین نیز توسط 

سازمان منطقه آزاد قشم انجام می شود.
خبر  قشم  در  بانکرینگ  صنعت  توسعه  و  تقویت  از  وي، 
حوزه  در  مهم  و  ارزآور  صنعت  این  داشت:  اذعان  و  داد 
خلیج فارس با محدودیت هایی مواجه است که با قول مساعد 

رئیس جمهور، مشکالت توسعه آن رفع می شود.
داد:  ادامه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالي  دبیر 
برای  مناسبی  شرایط  قشم  در  بانکرینگ  طرح  سهامداران 
اقدام ندارند و برای توسعه این صنعت، ایجاد زیر ساخت های 

گردشگری و هتلداری در منطقه سلخ نیاز است.
سعید محمد تصریح کرد: با انتقال بخشی از سهام کشتیرانی 
جمهوری اسالمی به منطقه آزاد و افزایش سهام این منطقه به باالی 
50درصد، این بخش ها تکمیل شده و این صنعت نیز رونق می گیرد.
وي تاکید کرد: در اولین قدم 280شناور ایران که در فجیره 
ایران سوخت گیری می شوند که  در  سوخت گیری می کنند، 
باعث توسعه همه جانبه غرب قشم به ویژه رونق اقتصادی، 

اشتغال و ارزآوری می گردد.
خودرو  تردد  نگرانی های  درخصوص  رئیس جمهور،  مشاور 
در کیش و قشم نیز گفت: به دلیل ممنوعیت واردات خودرو 
به کشور، کمبودهایی احساس می شود که با تزریق 2هزار و 
300خودروی خارجی این کمبود رفع می گردد و با حمایت و 
تصمیم دولت، این خودروهای وارداتی توقیفی در جهت توسعه 
ناوگان حمل ونقل عمومی در این جزایر در دولت مطرح می شود.

ارزش  بر  مالیات  حذف  کرد:  اظهار  ادامه  در  محمد  سعید 
آزاد  مناطق  در  حقوق  مالیات  و  سرمایه  بر  عایدی  افزوده، 

در دستورکار دولت قرار گرفته و به دنبال حذف آن هستیم.
20ساله  معافیت  درخصوص  که  قانونی  به  داد:  ادامه  وي 
مالیاتی در مناطق آزاد مصوب شده است، باید پایبند باشیم 

تا از فرار سرمایه جلوگیری شود.
دبیر شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي گفت: حکمرانی 
سازمان  مدیرعامل  زیرنظر  آزاد  مناطق  در  باید  مدیریت  و 

منطقه آزاد باشد و فعالیت غیر از این خالف قانون است.
سعید محمد با بیان اینکه رئیس جمهور نیز بر این مسئله تاکید 
دارند، افزود: بحث دوگانگی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در قشم 

نیز در جلسه شورای عالی برطرف خواهد شد.
آزاد  منطقه  به  قشم  اقتصادي  ویژه  منطقه  داد:  ادامه  وی 
شدن  حل  باعث  شدن  یکپارچه  این  می شود؛  الحاق 

همیشگی مشکل دوگانگی مدیریتی در قشم خواهد شد.
مشاور رئیس جمهور در پایان با تاکید بر انتصاب و استفاده از 
مدیران همسو با دولت تاکید کرد: مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در طول هفته آینده مدیرانی که با تفکرات انقالبی 

همسو نیستند را تغییر دهد.
سازمان  سرپرست  فتح الهی  افشار  گزارش،  این  براساس 
منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه اظهار کرد: خوشبختانه در 
جزیره قشم شاهد الگویی مناسب از همزیستی و اتحاد میان 
مذاهب مختلف در سایه عملکرد وحدت آفرین علما و امامان 

جمعه جزیره هستیم.
همچنین، امام جمعه شهرستان قشم نیز در این نشست اظهار 

داشت: اتحاد و برادری، رمز توسعه استان و شهرستان است.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی افزود: به کارگیری جوانان 
پایه های  تحکیم  باعث  منطقه  ساکن  متعهد  و  متخصص 

وحدت و استفاده از نیروهای بومی در کنار سایر ظرفیت های 
جزیره قشم باعث رونق هرچه بیشتر این جزیره خواهد شد.

نیز گفت:  امام جمعه اهل سنت قشم  برنامه،  این  ادامه  در 
در توسعه باید به همه جوانب پرداخته شود؛ توسعه باید در 
به  انسانی  نیروی  و  هنر  علم،  اقتصاد،  اجتماع،  فرهنگ، 

صورت همزمان ایجاد گردد.
شیخ عبدالرحیم خطیبی یکی از مبناهای توسعه را استفاده 
از ظرفیت نیروی انسانی دانست و ادامه داد: نیروهای متعهد 
بومی، سرزمین را از خود می دانند و دلسوزانه برای پیشرفت 

و توسعه آن تالش می کنند.
امام جمعه اهل سنت قشم در پایان با بیان اینکه باید از همه 
موهبت های خدادادی جهت رونق و امنیت اقتصادی استفاده کرد؛ 
خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی  باعث ایجاد شرایط مناسب برای 

سرمایه گذاری و رونق هرچه بیشتر در منطقه می شود.
در ادامه، عضو هیات فتوای اهل سنت جنوب کشور نیز در بخش 
دیگری از این جلسه گفت: با ایجاد ثبات در قانون اداره مناطق آزاد، باید 
ریسک سرمایه گذاری در مناطق آزاد به ویژه جزیره قشم را کاهش داد.

مناطق  شورایعالی  دبیر  نشست  در  امینی  محمدعلی  شیخ 
افزود:  قشم،  جزیره  سنت  اهل  و  شیعه  علمای  با  آزاد 
تجار  غافلگیری کسبه،  باعث  قوانین یک شبه  و  تصمیمات 

و سرمایه گذاران در مناطق آزاد شده است.
گفتنی است، نشست علمای شیعه و اهل سنت جزیره قشم با 
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادي با حضور افشار فتح الهی سرپرست سازمان منطقه 
مدیران  و  معاونان  و  اجرایی  از مسئوالن  آزاد قشم و جمعی 
سازمان منطقه آزاد قشم، در محل مسجد النبی قشم برگزار شد.

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی از تالش ویژه خود جهت مصوب کردن دو طرح 
آب  تامین  و  خلیج فارس  پل  احداث  شامل  بزرگ  عملیاتی 
بزرگ  آرزوی  دو  عنوان  به  قشم  جزیره  روستاهای  شرب 

مردم این جزیره خبر داد.
دکتر سعید محمد با ابراز امیدواری به تصویب این دو طرح، 
از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی و 
استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط خواست برای 

تصویب این دو طرح کمک کنند.
وی در تشریح طرح عملیاتی پروژه احداث پل خلیج فارس 
متصل  بندرعباس  و  اصلی  سرزمین  به  را  قشم  جزیره  که 
سال 1401  بودجه  در  اگر  طرح  این  مطابق  گفت:  می کند، 
افزون بر 100میلیون دالر تهاتر نفت برای احداث این پل 
لحاظ شود، اجرای این پروژه توسط پیمانکار ایرانی در سال 
آینده فعال می شود و در نهایت در طول سه سال بخش پل 

این پروژه به اتمام می رسد.
سعید محمد با اشاره به اینکه کل این پروژه به 300میلیون 
نیاز  منابع  یورو  100میلیون  سالی  اختصاص  قالب  در  یورو 
دارد، تصریح کرد: ما برای تامین این منابع به پول نقد نیاز 
نداریم، بلکه اگر نفت و تهاتر نفت را در اختیار ما بگذارند، 

قادر خواهیم شد این پروژه را تکمیل نماییم.
به گفته وی؛ پیشنهاد پیمانکار ایرانی در قیاس با پیشنهادات 
پیمانکاران خارجی درخصوص این پروژه بسیار ارزان است 
هم  ارزان تر  نفت،  تهاتر  ظرفیت  از  استفاده  صورت  در  و 
می شود، مضاف بر اینکه متخصصان ایرانی هم این پل را 

می سازند.

شرب  آب  تامین  طرح  درخصوص  رئیس جمهور  مشاور 
شیرین کن های  آب  داشت:  اظهار  قشم  جزیره  روستاهای 
موجود در جزیره که متعلق به بخش خصوصی است، قادر 

هستند حدود 20هزار مترمکعب آب شرب در ثانیه در اختیار 
منطقه آزاد بگذارند که محل تامین اعتبار هزینه خرید این 
تعرفه های  از  آب  نرخ  تفاوت  مابه  این طرح  در  آب  میزان 

معمول کشوری نسبت به هزینه های واقعی تامین آب شرب 
در بودجه 1401 لحاظ می شود.

درحال  شرب  آب  میزان  این  محمد؛  سعید  گفته  به 
حاضر در سطح جزیره موجود است و در صورت تصویب 
شبکه  طریق  از  را  آن  می توان  دولت،  توسط  طرح  این 
آبرسانی موجود در جزیره قشم به کلیه روستاهای جزیره 

آب شرب رساند.
بخش  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
بر  مالیات  شدن  لحاظ  از  انتقاد  با  خود  سخنان  از  دیگری 
و  سال 1400  بودجه های  در  آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش 
این  از  سرمایه گذاران  فرار  باعث  را  موضوع  این   ،1401
شورایعالی  دبیرخانه  مجدانه  پیگیری  بر  و  دانست  مناطق 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت حذف یا حداقل تعدیل 

آن تاکید کرد.
وی همچنین اخذ مالیات از حقوق را در مناطق آزاد عامل 
ارزیابی  مناطق  این  از  کارآمد  و  متخصص  نیروهای  ترک 
کرد و درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه در مناطق آزاد 
نیز گفت: با پیگیری دبیرخانه، اخذ این نوع مالیات در این 

مناطق از دستورکار خارج شد.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
که  مراقبت شود  باید  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  اقتصادی 
حق سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد تضییع 
نشود و مشوق های مالیاتی و گمرکی در این مناطق حتما 
رعایت شود، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت سرمایه های 
ایرانی به سمت کشورهای همجوار منتقل خواهد شد که این 

به ضرر همه ما است.
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