
سرمقاله

ممد نبودی ببینی شهر ویران گشته...
35روز  از  پس  سال ۱35۹و  بعدازظهر3۱شهریورماه  در  تحمیلی  8ساله  با شروع جنگ 
آبان ماه سال ۱35۹، شهر  در چهارم  و مردم شجاع، سرانجام  رزمندگان غیور  مقاومت 
خرمشهر به اشغال ارتش بعث عراق درآمد. در فاصله ماه های مهر تا دی ۱35۹، پس 
از سقوط شهر، سه عملیات  برای آزادسازی خرمشهر از سوی ارتش، سپاه پاسداران و 

نیروهای مردمی انجام شد، اما نتیجه  موفقیت آمیزی در بر نداشت.
در نهایت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران متشکل از نیروی هوایی، هوانیروز، سپاه 
پاسداران و نیروهای داوطلب مردمی و با لشکر اعزامی یکصد هزار نفری محمد رسول اهلل)ص( 
در ۱۰اردیبهشت ماه سال ۱3۶۱ در محور اهواز، خرمشهر و دشت آزادگان، به فرماندهی علی 
صیادشیرازی، با هدف آزادسازی خرمشهر و همچنین شهرهای ویران شده هویزه، بستان، 
گلدشت عباس، حمیدیه و شلمچه، مرحله چهارم عملیات بیت المقدس را آغاز کردند، که سه 
هفته به طول انجامید و سرانجام شهر خرمشهر پس از 57۶روز اشغال توسط ارتش دشمن، 
در 3خردادماه سال۱3۶۱ به دست نیروها و رزمندگان ایرانی به طور کامل آزاد شد و پرچم 

جمهوری اسالمی ایران بر فراز مسجد جامع خرمشهر به اهتزاز درآمد.
در خالل عملیات خونین بیت المقدس، 3هزار نفر از نیروهای جان  برکف ایرانی شهید و 
۱۲هزار نفر نیز مجروح شدند تا نه تنها ذره ای از خاک مقدس ایران به دست دشمنان 
بدون  ایران  سراسر  و  اهواز  آبادان،  خرمشهر،  در  کشورمان  شریف  مردم  بلکه  نیفتد، 

کوچکترین تعدی و تجاوزی با آرامش و احترام زندگی کنند؛ اما...
و اما در آستانه برپایی جشن چهلمین سالگرد آزادسازی خرمشهر، در شهری چسبیده به 
آن، یعنی آبادان که مردمان دلیرش در آبان ماه سال ۱35۹ ، در عملیات کوی ذوالفقاری 
با دستان خالی و دوشادوش نیروهای سپاه پاسداران آبادان جنگیدند و جزیره آبادان را 
از محاصره ارتش بعث عراق خارج کردند؛ در دوم خردادماه سال۱4۰۱، در نیمه روز و 
زیر آفتاب سوزان، آوار بی مسئولیتی، بی تدبیری، فساد و رانت بر سر مردمی فرو ریخت 

که روزی سپر بالی کل ایران شده بودند؛ دالور زنان و مردانی که شهید دادند، جانباز 
و اسیر تقدیم کردند و هم چنان عزیزان مفقوداالثر دارند، تا امروز کسانی بر منصب و 

صندلی های قدرت در شهرشان تکیه زنند که جانشان را به پشیزی معامله می کنند!
در نهایت تاسف باید گفت که امروز این شعر که روزی جواد عزیزی همرزم شهید سید 
محمدعلی جهان آرا برای او سرود، دیگر معنایی ندارد و از آن فقط آه و واویال و چشمان 

 تر ما باقی مانده است، باید تمامی صفاتش را معکوس کرد:  
ممد نبودي ببیني شهر آزاد گشته؛ خون یارانت پرثمر گشته

آه و واویال... کو جهان آرا؛ نور دو چشمان تر ما
و این پرسش را مطرح کرد که آیا ثمری که شهدا به دنبال آن بودند، حاصل شده است؟
ده ها  و  کالهدوزها  یوسف  فالحی ها،  ولی اهلل  متوسلیان ها،  احمد  جهان آرا ها،  محمد 
نمی بینید  و  نیستید  که  حالتان  به  خوشا  کجایید؟  شده،  آسمانی  واقعی  مرد  صدها  و 
دیگر  من،  عزیز  پدر  همچون  شما  همرزمان  که  روزهایی  این  را؛  سیاه  روزهای  این 
چشمانشان خیس اشک از پر کشیدن شما نیست؛ خون گریه می کنند به حال شهرهایی 
که روزی جانشان را در طبق اخالص گذاشتند و بدون چشمداشتی به پول، ثروت، درجه 

و مقام جنگیدند تا مردم به آسایش برسند و نوامیس ایران امنیت داشته باشند...
اما وا اسفا که درجات و مناصب به باقی ماندگان رسید و سرنوشت آبادان و خرمشهر 
را به گونه ای رقم زد که بوی خون و خاک از دل شهر به مشام برسد؛ نه در جنگ با 
دشمن، بلکه رقابت پلیدی ها و خودبینی ها، حسین عبدالباقی هایی را خلق کرد که امروز 

آوار فساد متروپل بشود مدفن خواهران و برادرانم...
برخی دیگر اما در مقام نماینده مردم، راهی مجلس شدند؛ همان هایی که روزی نامه شکواییه 
سازمان نظام مهندسی خوزستان )دفتر آبادان( مبنی بر تخلفات صورت گرفته در متروپل را 
دریافت  کردند و نیک می دانستند که این برج حتی به افتتاح هم نخواهد رسید! اما چه کردند؟ 
چه شد که چشم بستند و به جای گرفتن یقه متخلف، راه برای پیشروی او مهیا تر شد! و امروز 
ناراحت از اینکه نتوانستند در انتصاب ها دخل و تصرف داشته باشند، از تریبون مجلس که باید 

برای ستاندن حق مردم استفاده می کردند، نعره پادگان شدن منطقه آزاد اروند را سر دادند!
و اما منطقه آزاد اروند و سازمان عامل آن...

به کرات گفتم و خواهم گفت که بزرگ ترین خیانت به مردم آبادان، خرمشهر و جزیره 
خوبی  به  اروندنشینان  حداقل  چراکه  بود؛  شهرها  این  شدن  آزاد  منطقه  اعالم  مینو، 
می دانند به دلیل ناقص بودن عملیات بازسازی در دولت سازندگی و اشتباهات و تخلفات 

عدیده در این فرآیند، آثار جنگ و ویرانی های ناشی از آن هرگز و هرگز از بین نرفت 
و ترمیم نشد و پس از آن در دولت های بعدی به سبب هزینه های هنگفتی که عملیات 
مجدد بازسازی داشت، بهترین راه برای شانه  خالی کردن از زیر بار این مسئولیت، اعالم 
منطقه آزادی این شهرها بود که به محض تصویب آن، تمامی سرفصل ها و ردیف ها در 
بودجه ملی که مشمول این منطقه می شد، متاسفانه طبق تفسیر غلط از قانون، حذف 
گردید و حاال سازمانی به نام سازمان منطقه آزاد اروند باید درآمد ایجاد کند، برای خیل 
عظیمی از جنگ زده ها خلق شغل نماید، جذب سرمایه گذاری کند و... از عواید این فعل 

و انفعاالت، رونق و آبادانی از دست رفته را به این شهرها بازگرداند.
فقط و فقط با نگاهی به سرنوشت یکی، دو مدیرعامل پیشین این سازمان، به خوبی 
درخواهید یافت که چه شد که اروند )آبادان، خرمشهر و جزیره مینو( همچنان نمادی از 
ویرانی های 8ساله جنگ است؛ جایی که بوی مشمئزکننده فساد تنیده شده در آن، امروز 

از خیابان امیری آبادان به مشام می رسد.
به قدری  آنان  گناه  که  پیشین  و  کنونی  شهر  شورای  اعضای  و  شهرداران  همچنین 
آشکار است که نیاز به قلم فرسایی و روشن سازی نیست؛ فقط کافیست رزومه، مناصب 
و حامیان شهرداران این شهر را مورد بررسی قرار داد تا به عمق کوه یخ این فساد پی 
برد! البته که نباید از نقش بی بدیل استاندار و فرمانداران سابق این منطقه در خلق و 
گسترش تخلفات و یا به قول دادستان کل کشور جنایت صورت گرفته، به راحتی گذشت !

نوشتن درخصوص اروند را نمی توان به یک مقاله کوتاه تقلیل داد؛ چراکه شاهنامه   ای 
فاجعه  در  بدانید که  اما  فغان مي باشد؛  و  از سیاهی  آن مملو  قطور است که هر ورق 
بار سنگین این گناه و خون  از زیر  متروپل همگی مقصر هستید؛ هیچ یک نمی توانید 
هموطنانمان فرار کنید. دیگر جمله تکراری بانیان وضع موجود جواب نمی دهد؛ به لطف 
خداوند همه شما در این دولت منصوب شده اید و مسئول و مسبب همه فجایع هستید؛ 
ُهَو  َمْن  ِفیِهْم  َیَری  ُهَو  َو  َقْوٍم  َعلَی  َم  تََقَدّ چراکه طبق فرمایش حضرت علی)ع(: » َمْن 
أَْفَضَل َفَقْد َخاَن اهلَل َو َرُسولَُه َو الُمؤِمنیَن.«؛ »هرکسی خود را در جامعه بر دیگران مقدم 
پیامبر و مومنان  او به خدا و  او هستند، قطعا  از  افراد الیق تر  بداند  بدارد؛ درحالی که 

خیانت کرده است«.
پس ای کاش به جای نمایش های پوسیده و عوام فریبانه که اتفاقا دیگر کارساز نیست، 
حداقل یک بار مردانگی کنید و استعفای خود را به مردم شریف این منطقه تقدیم نمایید؛ 

تا شاید مرحمی باشد بر جگر سوخته مردمان داغدار ایران زمین.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

 بایسته های  بایسته های مناطق آزادمناطق آزاد  در جهت  در جهت
 ایفای نقش موثر در اقتصاد ایران ایفای نقش موثر در اقتصاد ایران

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

اهتمام دولت سیزدهم و پیامدهاي فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادي: اهتمام دولت سیزدهم و پیامدهاي فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادي: 



از  آزاد کیش  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد  منطقه  سازمان  میان  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد 
در  جزیره  توسعه  و  رشد  سبب  که  خصوصی  بخش  و  کیش 

حوزه های مختلف می شود، خبر داد.
 مهـــدی کشـــاورز با تاکیــــد بر دســـتور آیت اهلل رئیسی

از  بهره مندی  راستای  در  کشورمان  جمهوری  رئیس 
تفاهم نامه  امضای  قطر؛  رویداد 2022  ارزشمند  فرصت های 
بخش  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  میان  مشترک  همکاری 
بیشتر  همکاری های  و  بزرگ  تحوالت  منشا  را  خصوصی 
توسعه حوزه های  و  امر مهم سبب رشد  این  عنوان کرد که 

مختلف جزیره کیش خواهد شد.
با  تفاهم نامه  این  کرد:  تصریح  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
اجرای  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سیاستگذاري  هدف 
برگزاری  جهت  در  خصوصی  بخش  توسط  طرح ها  صحیح 
به  منطقه  این  در  قطر  جام جهانی2022  فستیوال  و  رویداد 

امضاء رسیده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
کیش؛ این سازمان طراحی، پشتیبانی و نظارت را با همکاری 
از فرصت های پیش روی  باید  بخش خصوصی برعهده دارد و 

بهره الزم را برد.

کیش2

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد کیش با حضور جمعی از معاونین، مدیران و 

وضعیت  بررسی  هدف  با  سازمان،  این  مشاورین 
موجود جزیره هندورابی از بخش های مختلف این 

منطقه بازدید به عمل آورد.
مهدی کشاورز به همراه معاونان و مدیران سازمان 
از جزیره هندورابی،  بازدید  منطقه آزاد کیش، در 
به  رسیدگی  و  موجود  وضعیت  بررسی  ضمن 
با ساکنان  درخواست ها و مشکالت عموم مردم؛ 

این منطقه دیدار و گفت وگو کرد.
پورزادی  سعید  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
شجیع  رضا  زیربنایی،  و  عمرانی  معاون 

مدیرعامل،  حوزه  کل  اداره  سرپرست  و  مشاور 
و  اقتصادی  معاونت  سرپرست  چالوئی  محمد 
معاونت  سرپرست  جمالی  جواد  سرمایه گذاری، 
مدیریت  سرپرست  نیکجو  محمد  گردشگری، 
منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط 
شرکت  مدیرعامل  نظرپور  محسن  کیش،  آزاد 
ابراهیم پور  علیرضا  خدمات،  و  آب  عمران، 
ایرج  و  کیش  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
شرف زاده مدیر جزایر اقماری منطقه آزاد کیش 

داشتند. حضور 

دومین نشست هیات های ورزشی کیش با هدف بررسی راهکارهای 
برگزاری  برای  عملیاتی  برنامه ریزی  نحوه  و  درآمدزایی  جدید 
رویدادهای بزرگ بین المللی، با حضور مشاور و سرپرست اداره کل 

حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار گردید.
با هدف  کیش  ورزشی  هیات های  روسای  هم اندیشی  جلسه 
بررسی راهکارهای تقویت گردشگری ورزشی با حضور رضا 
شجیع مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان 
و  مدیره  هیات  رئیس  نظر پور  محسن  کیش،  آزاد  منطقه 
آزاد کیش،  منطقه  و خدمات  مدیرعامل شرکت عمران، آب 
سالم  تفریحات  و  ورزش  مرکز  رئیس  فرضی پور  عزیزاله 
رازی  سالن  در  کیش،  ورزشی  44هیات  روسای  و  کیش 

برگزار شد. بین المللی کیش  مرکز همایش های 
در این جلسه، مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه دانش افزایی و ارتقای 

ضروری ترین  از  ورزشی  هیات  های  مدیریتی  مهارت های 
داشت:  اظهار  است،  ورزشی  فعالیت های  تقویت  در  گام ها 
برگزاری  به سمت  رویدادها،  کیفی  ارتقای  بر  تمرکز  با  باید 
تا  کنیم  حرکت  بین المللی  ورزشی  رویدادهای  و  مسابقات 
برند  یک  به  کیش  جزیره  فعالیت ها،  این  مستمر  رشد  با 

بین المللی در حوزه ورزش تبدیل شود.
رضا شجیع، تدوین برنامه عملیاتی هیات های ورزشی بر اساس 
پیش نویس  تدوین  همچنین  و  ورزش  توسعه  نوین  الگوی 
شیوه نامه تشکیل شورای ورزش کیش را راهکاری مهم و موثر 
در حل مشکالت هیات ها و تقویت کمی و کیفی فعالیت های 
ورزشی کیش برشمرد و افزود: با این الگوی جدید برنامه ریزی، 
شاهد تحول جدی در ورزش کیش و افزایش سهم این جزیره 

در تحوالت ورزش کشور خواهیم بود.
وی همچنین از ضرورت اهتمام شرکت عمران، آب و خدمات 

کوتاه  به ویژه  ورزشی،  هیات های  مشکالت  حل  برای  کیش 
شدن فرآیندهای اداری با اتصال اتوماسیون هیات های ورزشی 
و شرکت های  آزاد کیش  منطقه  سازمان  اداری  اتوماسیون  به 
تابعه و همچنین فدراسیون های ملی با هدف تسریع و تسهیل 

فعالیت ها و مکاتبه با برخی دستگاه های اجرایی خبر داد.
مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه 
دریایی  و  آبی  ورزش های  به  توجه  پایان  در  کیش  آزاد 
برگزاری  و  کیش  جزیره  منحصر به فرد  ظرفیت  عنوان  به 
از عوامل موثر  را یکی  و دریایی  المپیادهای ورزش ساحلی 

در توسعه گردشگری ورزشی کیش برشمرد.
گفتنی است، در این جلسه روسای هیات های ورزشی ضمن 
جهت  در  راهکارهایی  رشته،  هر  خاص  مشکالت  طرح 
بهینه  استفاده  و  کیش  معرفی  ورزشی،  گردشگری  تقویت 

از امکانات موجود و ظرفیت های این منطقه عنوان کردند.

امام جمعه کیش به ایجاد برنامه های فرهنگی فاخر در راستای 
در  مهم  امری  را  آن  و  تاکید  جامعه  در  انقالبی گری  نوسازی 

صدور انقالب اسالمی به سایر نقاط جهان عنوان کرد.
حجت االسالم والمسلمین احمد حسن زاده در مراسم بزرگداشت 
سالروز آزادسازی خرمشهر که در مسجد امام حسن مجتبی)ع( 
زبان  از  جنگ  خاطرات  تاثیر گذاری  اینکه  بیان  با  شد؛  برگزار 
کسانی که در آن حضور داشته و درک کرده اند، بیشتر است؛ 
گفت: مقام معظم رهبری کلیدواژه تاثیرگذار »آتش به اختیار« 
را دارند که می توان آثار آن را در اجرای سرود »سالم فرمانده« 

توسط دانش آموزان به خوبی مشاهده کرد.
زبان  از  اختیار«  به  کلمه »آتش  معنای  افزود:  ادامه  در  وی 
و  تمیز  و  خودجوش  فرهنگی  کار  یعنی  رهبری  معظم  مقام 
و  مردمی  به صورت خودجوش  فرهنگی،  حوزه های  در  باید 

ارائه شود. انقالبی و تمیز کاری فاخر و تاثیرگذار 
فرمانده«  »سالم  سرود  اجرای  به  اشاره  با  کیش  جمعه  امام 
گفت: یکی از کارهای آتش به اختیار در حوزه فرهنگ که به 
صورت خودجوش و تمیز و تاثیرگذار بود، اجرای سرود سالم 
فرمانده بود که افراد بسیاری را درگیر کرده است و با حرکات و 

شور و اشتیاقی که این کودکان هنگام اجرای این سرود دارند، 
تحول درونی در انسان ایجاد می شود و همین موارد باعث شده 

تا رسانه های بیگانه در مقابل این حرکت نیز بایستند.
وی با بیان این که در احادیث دینی نسبت به تجدید ایمان 
توجه  ایمان  به  اگر  داشت:  اظهار  است،  شده  بسیار  تاکید 
نشود و با ابزاری که باعث نوسازی می شود به آن رسیدگی 

لباس کهنه خواهد شد. مانند  نکنیم، 
حسن زاده به بحث انقالبی گری اشاره کرد و گفت: بسیاری از 
مردم در دهه 50 ،60 و 70 انقالبی به تمام معنا و ایستاده به پای 
نظام و آرمان های اسالمی تا پای جان بودند، اما گاهی بر اثر 
غفلت انقالبی گری هم کهنه شده است و به عنوان یک اعتقاد 
این موضوع  از  با غفلت  و  نوسازی شود  و  باید تجدید  درونی 
سردمداران  عنوان  به  نداشتند،  کاری  انقالب  با  که  افرادی 

انقالبی مطرح می شوند و واقعا هم انقالبی هستند.
این خصوص  در  اسالم)ص(  پیامبر  حدیث  به  اشاره  به  وی 
اشاره کرد و گفت: به گفته رسول مکرم اسالم )ص( یکی از 
راه های نوسازی ایمان ذکر »ال اله اال اهلل« است که موجب 

استحکام ایمان در وجود انسان می شود.
فرهنگی  برنامه های  به  نیاز  بر  تاکید  با  کیش  جمعه  امام 
در  کرد:  عنوان  جامعه  در  انقالبی گری  نوسازی  راستای  در 
برنامه های  به  نیاز  جامعه  در  انقالبی گری  نوسازی  راستای 

فرهنگی قوی، فاخر، تمیز و انقالبی وجود دارد.

بر  فرمانده«  اجرای سرود »سالم  تاثیر  به  امام جمعه کیش 
اشاره  اسالمی  جامعه  انقالبی گری  روحیه  تقویت  و  نوسازی 
این  تاثیر  بیگانه  مجازی  حوزه های  و  رسانه ها  گفت:  و  کرد 
با آن  را بر جامعه فهمیده و به همین دلیل در مقابل  سرود 

ایستاده و نسبت به اجرای آن مخالفت کرده اند.
جهانی  انقالب  یک  را  اسالمی  انقالب  حسن زاده،  احمد 
تمام جهان  به  باید  انقالب  این  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان 
کشورهای  سایر  در  آن  از  رگه هایی  هم اکنون  و  شود  صادر 

دیده می شود. نیجریه  مانند 
وی افزود: تاثیر این کار فرهنگی فاخر در جامعه دارای یک عقبه و 
حماسه ای عظیم به نام »حماسه فتح خرمشهر« است و درس های 
مدیون  فعالیت ها  این  تمام  و  گرفت  آن  از  می توان  را  فراوانی 
رزمندگانی است که در عملیات »الی بیت المقدس« جانفشانی کردند.
امام جمعه کیش، حماسه فتح خرمشهر را عظیم عنوان کرد 
و گفت: در آن حماسه 5هزار کیلومتر مربع خاک اشغال شده 
به  و  گرفتند  باز پس  صدامیان  دست  از  رزمندگان  را  کشور 

امام )ره( این حماسه مافوق طبیعت است. فرموده 
حجت االسالم و المسلمین حسن زاده حماسه فتح خرمشهر را 
جزو هویت ملی، اسالمی و انقالبی ایران عنوان و تصریح کرد: 
اولین مولفه برای تعریف ایران، حماسه فتح خرمشهر است و تا 
همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند و این 

حماسه عظیم هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد.

وی با اشاره به فرمایش رهبری که »خرمشهرهای دیگر در راه است« 
اشاره کرد و افزود: خرمشهر به عنوان یک قطعه پاک از سرزمین 
اسالمی در سوم خردادماه سال 61 از چنگال دشمنان خارج شد و به 
گفته رهبری خرمشهرهای سخت دیگری در راه است و به عقیده من 
یکی از این خرمشهرها که بسیار سخت بوده، خرمشهر اقتصادی است.
اقتصادی  حوزه  به  خرمشهر  اینکه  بیان  با  کیش  جمعه  امام 
درستی  به  حوزه  این  از  اگر  افزود:  است  شده  تبدیل 
و  گرفت  خواهد  قرار  دشمن  هجوم  مورد  نشود،  محافظت 
که  هستیم  موظف  و  شد  خواهیم  عظیم  شکست های  دچار 
شصتی ها  دهه  اگر  و  کنیم  تسخیر  را  جدید  خرمشهرهای 
دهه  گرفتند،  بازپس  را  اسالمی  ایران  پاره  خاک  خرمشهر 
را  اقتصادی  و  فکری  خرمشهرهای  باید  ها  نودی  و  هشتاد 
بین  در  که  انقالبی  روحیه  با  که  امیدواریم  و  کنند  تسخیر 

جوانان وجود دارد تمام این خاک ریزها فتح شود.
حجت االسالم و المسلمین حسن زاده در پایان با اشاره به عملیات 
فتح  در  ما  هدف  یعنی  کلمه  این  گفت:  بیت المقدس«  »الی 
خرمشهر تنها فتح یک شهر نبوده، بلکه هدف رسیدن به آزادسازی 
بیت المقدس است و منظور از »بیت المقدس« یعنی گرفتن تمام 

پایگاه های جهان و زمینه ساز ظهور امام زمان)عج( باشیم.
مسئولین  حضور  با  و  مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 
هشت  ایثارگران  و  جانبازان  از  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 

سال دفاع مقدس در جزیره کیش تقدیر به عمل آمد.

ساکنان و گردشگران جزیره کیش مي توانند از طریق پست 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  با  الکترونیکي 

ارتباط باشند. منطقه آزاد کیش در 
پل   Keshavarz@kish.ir آدرس   به  الکترونیک  پست 

ارتباطی میان مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
جزیره،  گردشگران  و  ساکنان  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
برای دریافت و پاسخگویی سریع و به موقع به درخواست ها، 

انتقادات و... در نظر گرفته شده است . پیشنهادات، 

گفتنی است، عموم مردم جزیره کیش و گردشگران می توانند 
برای مطرح کردن موضوعات مربوطه در حوزه های مختلف 
از طریق پست الکترونیک Keshavarz@kish.ir اقدام 

کنند.

تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی منعقد شد:

ایجاد تحوالت توسعه  ای عظیم با همکاری بخش 
خصوصی و ســازمان منطقه آزاد کـیش

با هدف بررسی وضعیت موجود در جزیره هندورابی صورت پذیرفت:

در دومین نشست هیات های ورزشی جزیره کیش مطرح شد:

امام جمعه کیش بیان داشت:

با هدف پاسخگویی سریع به ساکنان و گردشگران جزیره کیش اعالم شد:

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از جزیره هندورابی

حرکت کیش در مسیر تبدیل شدن به یک برند بین المللی در حوزه ورزش

ایجاد برنامه های فرهنگی فاخر در راستای تقویت روحیه انقالبی گری در جامعه

ارتباط با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از طریق پست الکترونیک
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همراه  به  گیالن  دانشگاه  رئیس  نجفی  فرید  دکتر 
جمعی از معاونین و مدیران این مجموعه با مهندس 
و  مدیره  هیات  رئیس  اکبری مقدم  اوسط  علی 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون 

توسعه همکاری های دوجانبه تبادل نظر کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست 
پرورش  در  گیالن  دانشگاه  سابقه  به  اشاره  با 
چهره های شاخص علمی در ابعاد مختلف گفت: رشد 
در  گیالن خصوصا  دانشگاه  در  علمی  شاخص های 
دو دهه گذشته محسوس بوده، به ویژه که فعالیت ها 
و پژوهش های مناسبی در حوزه دریا و صنعت انجام 

شده است.
افزایش  لزوم  ادامه،  در  اکبری مقدم  اوسط  علی 
و  صنعتی  مراکز  و  دانشگاه  همکاری های 
تاکید  و  دانست  کشور  توسعه  موجب  را  اقتصادی 
کرد: با پیوند دانشگاه و صنعت قطعا شاهد ارتقای 
شاخص های آموزشی و ارتقای کیفیت محصوالت 

دانش بنیان  سمت  به  صنعتی  واحدهای  گرایش  و 
بود. خواهیم 

با  نیز  گیالن  دانشگاه  رئیس  نشست،  این  ادامه  در 
سازمان  سوی  از  گرفته  صورت  اقدامات  از  تقدیر 
منطقه آزاد انزلی در استقبال از افزایش همکاری های 
فعالیت  مختلف  ابعاد  به  توجه  با  گفت:  دوجانبه 
سازمان منطقه آزاد انزلی و انجام طرح های پژوهشی 
از سوی دانشجویان دانشگاه گیالن متناسب با نیاز 
این سازمان ، آمادگی الزم به منظور انجام طرح های 
آزاد  منطقه  سازمان  و  دانشگاه  ما بین  فی  مشترک 

انزلی فراهم بوده است.
و  استان  جایگاه  به  به  اشاره  با  نجفی  فرید  دکتر 
توانمندی های دوطرف در حوزه کشورهای اتحادیه 
و  فرصت ها  کرد:  خاطرنشان  اوراسیا  اقتصادی 
طرح های  اجرای  زمینه  در  خوبی  ظرفیت های 
مشترک پژوهشی در حوزه بازارها و مناسبات منطقه 
همکاری  زمینه های  دیگر  سوی  از  دارد.  وجود  ای 

دانش بنیان  شرکت های  زمینه  در  خوبی  دوجانبه 
میان دانشگاه و سازمان منطقه آزاد انزلی وجود دارد؛ 
راهبرد سال جاری مقام  موضوعی که در چارچوب 

معظم رهبری است.
گفتنی است در این دیدار جمعی از معاونین و مدیران 

سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند.

سازمان  حمایتی  سیاست های  اعمال  راستای  در 
و  صادرات محور  تولیدات  از  انزلی  آزاد  منطقه 
با  و  آزاد  مناطق  ایجابی  اهداف  مسیر  در  حرکت 
ضمن  سازمان،  این  صنایع  مدیریت  مساعدت های 
پروانه بهره برداری و اخذ مصوبه کمیسیون  اصالح 
ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
فلزی  صنایع  تولیدی  واحدهای  از  یکی  اقتصادی، 
صادرات  و  فرآوری  به  موفق  انزلی،  آزاد  منطقه 
قزاقستان  کشور  مسیر  از  شده  وارد  فلزی  ضایعات 

به مقصد ترکیه شده است.
شرکت مزبور که یکی از واحدهای تولیدی قدیمی 
انزلی  آزاد  منطقه  و  گیالن  استان  شمش  صنایع 
از ۲۰۰نفر،  اشتغال زایی بیش  با  محسوب می گردد، 

به یکی از مراکز تولید انواع شمش فوالدی شمال 
کشور تبدیل شده است.

ظرفیت های  به  توجه  با  گزارش،  این  بر  بنا 
اتحادیه  اعضای  با  ارتباط  در  انزلی  آزاد  منطقه 
دریای  حاشیه  کشورهای  و  اوراسیا  اقتصادی 
ارزش  ایجاد  وارداتی،  اولیه  مواد  فرآوری  خزر؛ 
همسایه،  کشورهای  به  صادرات  و  افزوده 
تامین  شاخص های  در  اهمیتی  حائز  دستاورد 
می شود؛  محسوب  بازاریابی  و  تولید  اولیه،  مواد 
منطقه  سازمان  اقدامات  با  هسمو  که  موضوعی 
مرکز  به  شدن  تبدیل  زمینه  در  انزلی  آزاد 

است. خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  مبادالت 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  ذکر  به  الزم 

حمایتی،  بسته های  ارائه  با  اخیر  یک سال  ظرف 
فعال سازی  حقوقی،  و  مشاوره ای  تشویقی، 
صادراتی،  رویکرد  گسترش  راکد؛  واحدهای 
محصوالت  از  کشور  بی نیازسازی  و  دانش بنیان 
است  داده  قرار  خود  کاری  اولویت  در  را  وارداتی 
محدوده  صنعتی  شهرک  دو  در  هم اکنون  و 
مشغول  تولیدی-صنعتی  ۱۶۰واحد  منطقه  این 
گسترده  استقبال  به  توجه  با  و  بوده  فعالیت  به 
خارجی،  و  داخلی  تولید کنندگان  و  سرمایه گذاران 
منطقه  صنعتی  شهرک  سومین  احداث  عملیات 
کاسپین  بندری  مجتمع  پسکرانه  در  انزلی  آزاد 
آغاز شده تا پس از بهره برداری، پهنه های صنعتی 

این منطقه به بیش از ۱۱۰هکتار افزایش یابد.

گفتنی است، وجود دو بندر انزلی و کاسپین، اعمال 
آزاد  مناطق  قانونی  معافیت های  و  مقررات  قوانین، 
آزاد  منطقه  سازمان  متنوع  مشوق های  کنار  در 
انزلی، قرار گرفتن در استان گیالن به عنوان یکی 
تولیدی  واحدهای  وجود  گردشگری،  قطب های  از 
کشاورزی،  صنایع  صنعتی،  مختلف  رشته های  در 
و  تهران  به  نزدیکی  کشور،  لجستیک  و  ترانزیت 
گرفتن  قرار  و  کشور  جمعیتی-تولیدی  قطب های 
چین،  و  شمال-جنوب  بین المللی  کریدورهای  در 
قزاقستان،ایران؛ به همراه اتصال این منطقه به خط 
انزلی  آزاد  منطقه  نزدیک؛  آینده  در  سراسری  ریل 
خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  ارتباطی  هاب  به  را 

و کشورهای جنوبی کشورمان تبدیل نموده است.

کشور  با  تجارت  توسعه  اهمیت  به  عنایت  با 
به  عنوان  همین  با  کارگروهی  تشکیل  و  روسیه 
رئیس  دبیری  و  رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست 
تخصصی  نشست  کشور؛  تجارت  توسعه  سازمان 
گیالن  استان  تجاری  زیرساخت های  »بررسی 
با  روسیه«،  به  کاال  ترانزیت  و  حمل ونقل  جهت 
و  کشور  تجارت  توسعه  سازمان  مدیران  حضور 
وزارت  نمایندگی  گمرک،  راه آهن،  مدیران  استان، 
امورخارجه در استان، راهداری و حمل ونقل جاده ای، 
سازمان صمت گیالن و معاونین و مدیران بندری و 
منطقه  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی 

برگزار گردید.

و  ظرفیت ها  متغیرها،  و  شاخص ها  نشست  این  در 
چالش های پیش روی افزایش بهره گیری از فرصت های 
حمل ونقل ترکیبی در توسعه مبادالت تجاری و لزوم 
گسترش تجارت و ترانزیت کاال با استفاده حداکثری 
استان  بنادر  خصوصا  کشور  لجستیکی  ظرفیت  از 
گیالن و منطقه آزاد انزلی مورد بررسی قرار گرفت و 
درخصوص آخرین وضعیت اتصال ریل به بندر کاسپین 
و پیش بینی های الزم درخصوص اتمام عملیات اجرایی 

بحث و تبادل نظر انجام شد.
در این جلسه، امین افقی معاون حوزه بندری و وحید 
طالب پور معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی، 
توانمندی های  اقتصادی،  شاخص های  از  تحلیلی 

و  قانونی  معافیت های  و  مزایا  تولیدی-صنعتی، 
جهت  در  سازمان  این  حمایتی-تشویقی  بسته های 
حوزه های  با  مرتبط  مختلف  امور  توسعه  و  تسهیل 
با  و  داده  ارائه  منطقه  این  طریق  از  کاال  ترانزیت 
انزلی  بندر  دو  توانمندی های  و  فرصت ها  تبیین 
به  مشغول  منطقه  این  محدوده  در  که  کاسپین  و 
فعالیت می باشند، اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی 
و  شمال-جنوب  کریدورهای  فعال سازی  مسیر  در 

چین، قزاقزستان، ایران را تشریح نمودند.
تکمیل خطوط راه آهن استان گیالن،؛ تجهیز ناوگان 
رو- کشتی  به  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 
یخچالی؛  کانتینرهای  به ویژه  کانتینری  و  تانکر  رو، 

ایجاد خطوط کشتیرانی  سواپ سوخت؛ تهاتر کاال؛ 
منظم و دائمی؛ پیگیری مصوبات کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و روسیه؛ گسترش خدمات گمرکی؛ 
فعال سازی  جهت  زمان  و  هزینه  کاهش  لزوم 
موانع  برخی  همچنین  و  تجاری  کریدورهای 
نرم افزاری که مولفه های تسهیل و توسعه لجستیک 
از  است،  خزر  دریای  طریق  از  کاال  ترانزیت  در 

مهم ترین موارد طرح شده در این جلسه بود.
گفتنی است، در حاشیه این نشست، از زیرساخت ها 
مسیر  کارگاه  و  کاسپین  بندری  مجتمع  امکانات  و 
ریل به بندر کاسپین و از آخرین اقدمات و تاسیسات 

لجستیکی بازدید به عمل آمد .

سازمان منطقه آزاد انزلی از سوی دبیرخانه چهارمین 
جایزه ملی مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های 
اقتصادی حائز دریافت تندیس طالیی جشنواره شد.

سازمان منطقه آزاد انزلی به دلیل اجرای طرح های 
توانمندسازی ساکنین  زیرساختی، عمران روستایی؛ 
دوره های  برگزاری  طریق  از  منطقه  روستاییان  و 
ارتقای  به  کمک  حرفه ای؛  و  فنی  آموزشی 
منطقه؛  سطح  در  درمان  و  سالمت  شاخص های 

در طرح  محلی  جوامع  اشتغال زایی  افزایش ضریب 
برپایی  سازمانی؛  و  بخش خصوصی  سرمایه گذاری 
برای  بازاریابی  تشویقی،  حمایتی،  برنامه های 
کاالهای تولیدی ساکنین منطقه؛ برگزاری نمایشگاه 
تولیدات و محصوالت صنایع دستی و توسعه صنعت 
گردشگری براساس توانمندی های بوم گردی منطقه 
و اجرای شاخص های استاندارد  جی آر آی و استاندارد 
ارزیاب های  ارزیابی و ممیزی توسط  و  ایزو۲۶۰۰۰ 

همایش؛ حائز دریافت این جایزه گردید.
مسئولیت  ملی  جایزه  چهارمین  است،  ذکر  به  الزم 
حضور  با  اقتصادی  بنگاه های  پایداری  و  اجتماعی 
۷۰شرکت به منظور معرفی مسئولیت اجتماعی شرکتی 
مدیریتی  نظام  در  تحول  ایجاد  آن؛  اهمیت  تبیین  و 
سازمان ها؛ تقویت و توسعه روابط سرمایه گذاران، تقویت 
سازمان های  و  اقتصادی  بنگاه های  میان  همکاری 
مردم نهاد با هدف کاهش چالش های اجتماعی و زیست 

محیطی به همراه فراهم کردن استفاده بنگاه ها از بستر 
فرهنگی و اجتماعی کشور و روش های خالقانه و نو در 

پیشبرد اهداف تجاری خود برگزار شد.
وزرای  معاونین  حضور  با  رویداد  این  است،  گفتنی 
صمت و امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس، 
اعضای شورای شهر تهران، پژوهشگران اقتصادی، 
مرکز  در  اقتصادی  بنگاه های  مدیران  و  کارآفرینان 

همایش های صدا و سیمای کشور برپا گردید.

در راستای اجرای محورهای مختلف تفاهم نامه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با دانشگاه فرهنگیان کشور، مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، میزبان دکتر ابراهیم صفری 
سرپرست مدیریت امور پردیس های استان دانشگاه فرهنگیان بود که در این دیدار، 
دوطرف درخصوص راهکارهای گسترش همکاری های دوجانبه گفت وگو کردند.

در این جلسه، دوطرف با اشاره به ظرفیت ها و فرصت های منطقه آزاد انزلی 

در زمینه های مختلف اقتصادی، صنعتی، گردشگری، تجاری و ترانزیتی و 
توانمندی های علمی، پژوهشی دانشگاه فرهنگیان استان، بر لزوم هم افزایی 
و تعامل بیشتر در زمینه های متنوع مرتبط با مباحث منطقه به تبادل پرداختند.
تعیین سرفصل های تحقیقاتی در حوزه های  این گزارش،  براساس 
مختلف پژوهش های کاربردی مرتبط با منطقه آزاد انزلی، تحصیالت 
تکمیلی معلمین، جذب دانشجویان بومی منطقه در دانشگاه و حمایت 

و  کنونی  نیازهای  براساس  دانشجویی  تحقیقات  و  پایان نامه ها  از 
آینده پژوهی این منطقه، مهم ترین محورهای مورد توافق رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و سرپرست مدیریت امور 

پردیس های استان دانشگاه فرهنگیان بود.
استان  فرهنگیان  دانشگاه  معاونین  دیدار  این  در  است،  گفتنی 

گیالن نیز حضور داشتند.

اکبر سبحانی دادستان عمومی و انقالب شهرستان 
اکبری  اوسط  علی  مهندس  حضور  با  انزلی،  بندر 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم 
و  کاسپین  بندری  مجتمع  از  انزلی،  آزاد  منطقه 

مجتمع  آن  در  موجود  دامی  نهاده های  انبارهای 
بندری بازدید به عمل آورد.

براساس این گزارش، در این بازدید که صادق برزگر 
موسوی  سیدمهدی  گیالن،  گمرکات  ستاد  ناظر 
مجتمع  مدیر  انزلی،  بندر  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
آزاد  منطقه  استاندارد  اداره  رئیس  کاسپین،  بندری 
انزلی نیز حضور داشتند، پس از بررسی اسناد موجود 
و با عنایت به لزوم تسریع در فرآیند تامین نهاده های 

با  و  استان  مرکز  دادستان  دستور  با  کشور؛  دامی 
همکاری مدیران کل استاندارد، دامپزشکی و حوزه 
نظارت گمرک، اقدامات و هماهنگی های الزم جهت 
که  مزبور  نهاده های  ترخیص  و  قانونی  رفع مسائل 
۹۰درصدشان در گذشته با مصوبه ستاد تنظیم بازار 
کاالی  درصدی  نود  ترخیص  درخصوص  کشور 

اساسی ترخیص شده بودند، آغاز شد.
به یکی  انزلی  آزاد  بنادر منطقه  به ذکر است،  الزم 

اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای  تامین  قطب های  از 
زمینه های  در  کشور  تولیدی  واحدهای  مورد نیاز 
دامی  نهاده های  روغن خوراکی، غالت و همچنین 
که نقش مهمی در تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ، 
می باشند،  برخوردار  کشور  لبنیات  و  شیر  تخم مرغ، 
گرفته  اتفاقات صورت  به  توجه  با  و  تبدیل شده اند 
میان دو کشور مهم در کاالهای کشاورزی؛ بازاریابی، 
واردکنندگان  به  حمایتی-تشویقی  بسته های  ارائه 

این کاالها و جذب منابع جدید واردات و تامین مواد 
در  تولید و مصرف کنندگان،  مورد نیاز  اولیه مصرفی 
دستورکار سازمان منطقه آزاد انزلی قرار گرفته است.

گفتنی است، مجتمع بندری کاسپین در فاز نخست 
خود با چهار پست اسکله فعال و دو اسکله درحال 
ساخت دارای ۴۵هزار تن سیلوهای غالت و ۶۵هزار 
انبار  متر  ۲۴هزار  و  خوراکی  روغن  مخازن  تن 

سرپوشیده می باشد.

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با رئیس دانشگاه گیالن مطرح شد:

ورود یکی دیگر از واحدهای تولیدی منطقه آزاد انزلی به چرخه صادرات:

با حضور مدیران کشوری و استانی در منطقه آزاد انزلی برگزار شد:

در چهارمین جایزه ملی مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی صورت گرفت:

در دیدار سرپرست پردیس های دانشگاه فرهنگیان گیالن با مهندس اکبری مقدم عنوان شد:

با دستور دادستان بندر انزلی صورت پذیرفت:

پیوند دانشگاه و صنعت در جهت دانش بنیان 
شدن واحدهای صنعتی منطقه آزاد انــــزلی

صادرات شمش فوالدی تولید شده در منطقه آزاد انزلی به کشور ترکیه

نشست تخصصی بررسی زیرساخت های تجاری گیالن جهت ترانزیت کاال به روسیه

دریافت تندیس طالیی مسئولیت اجتماعی توسط سازمان منطقه آزاد انزلی

گسترش همکاری های دوجانبه دانشگاه فرهنگیان و منطقه آزاد انزلی

ترخیص باقیمانده نهاده های دامی موجود در مجتمع بندری کاسپین
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با عنایت به گذشت قریب به سه دهه از شکل گیری مناطق آزاد در ایران، با 
همه کاستی ها ، انتقادات و اتهاماتی که منتقدین و مخالفین به این مناطق 
اقتصاد  آزمون  در  موفق  رویکردی  از  نشان  تجربه  این  اما  می آورند؛  وارد 
آزاد در کشور در کنار نقش بی بدیل مناطق آزاد در توسعه، محرومیت زدایی 
منطقه ای و نیز ایجاد زیرساخت های مولد دارد، که تمامی موارد می توانست 
منابع  در دل  یافته  مدیریتی سازمان  با  اما  گمارده شود؛  دولت ها  بر دوش 
درآمدی درون زا ایجاد گردیده و سهمی از صندوق دولت های مختلف را در 
این 30سال برای ایجاد زیرساخت های عظیم بندری، جاده ای، فرودگاهی، 
نیروگاهی و... اشغال نکرده است، خود گواه و سندی بر اهمیت مناطق آزاد 

در کشور می باشد.
اشتغال زایی، تقویت مرزهای کشور و جلوگیری از کوچ مرزنشینان به مراکز 
با کشورهای  نقشی منسجم  ایفای  و  توسعه  و خالی شدن مرزها، در کنار 
همسایه همگام با تقویت تولید داخلی با استفاده از ابزارهای علم و فناوری 
به شمار  گذشته  سالیان  طول  در  آزاد  مناطق  دستاوردهای  از  گوشه ای  نیز 

می آید.
الزم به تاکید است که در شرایط سخت اقتصادی کنونی کشور، نقش مناطق 
آزاد در کمک به کالن اقتصاد از طریق تعامل با کشورهای همسایه و تقویت 
تقویت  بی تردید  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  مناطق،  این  در  تولید 
مناطق آزاد یکی از مهم ترین راهکارهای برون رفت از تنگنای اقتصادی با 
استفاده از مزیت ها و زیرساخت های ایجاد شده در این مناطق در جهت جذب 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شود.
اما طی سال های گذشته در کنار تمامی مشکالت و سنگ اندازی هایی که در 
مسیر توسعه اقتصادی مناطق آزاد وجود داشته و دارد، عدم پایبندی به قانون 
در رابطه با تفویض اختیارات سازمان ها و دستگاه های عمدتا دولتی درگیر 
در مناطق آزاد به مدیران این مناطق، حذف معافیت ها و مشوق های قانونی 
این مناطق در کنار تسری آیین نامه ها و بخشنامه های متعدد و غیرکارشناسی 
فعالین  فعالیت های  در  موازی کاری هایی  غالبا  و  مشکالت  بروز  باعث  و... 
روند  این  ادامه  که  است،  شده  مناطق  این  در  سرمایه گذاران  و  اقتصادی 
می تواند موجب از بین رفتن کامل مزیت های مناطق آزاد شده و کوچ فعالین 

اقتصادی و سرمایه گذاران از این مناطق را در بر داشته باشد.
پروژه های  افتتاح   از  دوره  اولین  اردیبهشت ماه1401،  روزهای  آخرین  در 
رئیسی  آیت اهلل  حضور  با  سیزدهم  دولت  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
آیین که 82پروژه صنعتی،  این  ریاست محترم جمهوری برگزار گردید. در 
به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  همزمان  طور  به  عمرانی  و  کشاورزی 
ضرورت  ازجمله  قابل توجهی  نکات  به  رئیس جمهوری  رسید،  بهره برداری 
بازگشت مناطق آزاد به جایگاه اصلی خود در برنامه هفتم توسعه، نقش موثر 
افزایش  با همسایگان،  ارتباطات  اقتصادی در گسترش  آزاد و ویژه  مناطق 
تولید، اشتغال و کارآفرینی با محوریت علم و فناوری در این مناطق، توسعه 
و  سرمایه گذاران  امور  تسهیل  همچنین  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 
راستای  در  اقتصادی  فعالین  کار  و  کسب  مجوزهای  صدور  در  تسریع 

شکوفایی و رونق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد.
و  صاحب نظران  با  گفت و گو  در  پیش روی،  گزارش  در  منظور  همین  به 
این  برون رفت  راهکارهای  و  چالش ها  بررسی  به  آزاد  مناطق  کارشناسان 

مناطق از مشکالت  پرداختیم که در ادامه می خوانید.

دکتر عبدالرسول خلیلی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، سیطره  پايلوت اقتصاد کشور

سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری در 29اردیبهشت ماه 1401، در 
آیین بهره برداری همزمان از 82پروژه صنعتی، عمرانی و کشاورزی مناطق 
پروژه های  افتتاح  فاز نخست  در  اقتصادی که  ویژه  و  آزاد تجاری- صنعتی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در دولت سیزدهم صورت پذیرفت؛ بر اجرای 
و  اشتغال  تولید،  جهت  در  گرفته  صورت  فعالیت هاي  انجام  و  پروژه ها 
تاکید کرد؛ مواردي که هر کدام در  فناوری  و  با محوریت علم  کارآفرینی 

توسعه اقتصادي مناطق از اهمیت ویژه اي برخوردارند. 
از  بهره گیري  تجاری- صنعتي،  آزاد  مناطق  تاسیس  فلسفه  به  عنایت  با 
ظرفیت های موجود براي تولید، اشتغال و رونق فعالیت های اقتصادی بهترین 
فرصت برای توسعه صادرات در مناطق آزاد است. برخورداری از استانداردها 
ضروری  ویژگی های  از  نیز  محصوالت  باالي  ارزش  با  کیفیت  ارتقاء  و 
دانش بنیان  اقتصاد  رویکرد  تحقق  طریق  از  که  است  مناطق  در  تولیدات 
براي حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني محقق مي شود و تاکید بیشتر بر 
آن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مي تواند فعالیت آنها را به فلسفه اصلی 

ایجادشان، یعنی تولید، اشتغال، کارآفرینی و جذب سرمایه بازگرداند. 
متغیرهاي مهمي که درحال حاضر از نیازهاي مهم مناطق آزاد و ویژه به شمار 
مي روند، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره وری به مثابه 
افزایش  جهت  در  اقدامی  هر  که  هستند  اقتصادی  رشد  اساسی  شرط  دو 
بهره وری و سرمایه گذاری از سوي بخش خصوصی باید مورد توجه خاص 
قرار گیرد. ایجاد فضاي کسب و کار براي ورود بخش خصوصی و حضور 
فعال آنها در عرصه  اقتصادی مناطق، از مسائل ضروری است؛ هم چنانکه 
آزاد و  اقتصاد مناطق  بزرگ در  بانک ها و شرکت های  ورود سرمایه گذاری 

ویژه از گام های مهمي است که باید بیش از پیش تقویت شوند. 
بانک هاي  با  مناطق  سازمان هاي  میان  مشترك  تفاهم نامه هاي  انعقاد 
ایجاد زیرساخت هاي مورد نیاز سرمایه گذاري  راهکارهاي مهم  از  خصوصي 

در تعامل با مناطق براي رشد فعالیت هاي اقتصادي است. 
سه  یادآوري  با  را  خصوصی  بخش  به  دادن  میدان  رئیسي  سیدابراهیم 
عامل هدایت، نظارت و حمایت به منزله وظیفه دولت بر شمرده و بر لزوم 
هماهنگ سازی بخش خصوصی با اقتصاد کشور تاکید کرده است، چنانکه 
گفته است باید به فعالیت های مولد میدان داد، موانع سرمایه گذاری را برطرف 
کرد و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را به منزله زمینه سرمایه گذاری 
و رشد فعالیت های اقتصادی تسهیل کرد. در این راستا، تسهیل بیش از پیش 
صدور مجوزها از طریق راه اندازی سامانه جامع صدور مجوزهای کسب و کار 

مي تواند گامی موثر براي حضور مردم در اقتصاد به شمار آید. 
قابل توجه است که در سال 1400 در مناطق آزاد بالغ بر 3۶هزار میلیارد تومان 
و در مناطق ویژه اقتصادی ۶4هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلي انجام 
شده که 90درصد آن از سوي بخش خصوصی انجام گرفته است. با توجه به 
اهمیت رفع موانع موجود سرمایه گذاري، نبود پیچیدگی های اداری در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی الزمه توسعه و رشد فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
مناطق است. این روند به نحوی مي تواند باعث جذب بیشتر سرمایه گذاري 
و به کارگیري سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت هاي اقتصادي 
شود. از این رو، در مناطق آزاد پیچیدگی ها و بروکراسي هاي اداری فرسایشی 

نباید دستیابي به عمل موفق جذب سرمایه گذاري را کاهش دهد. 
در  نفر  اشتغال 8هزار  مورد  در  ارائه شده  گزارش  به  اشاره  با  رئیس جمهور 
چنین  اشتغال آفرین«،  دانش بنیان،  »تولید،  سال  در  شده  افتتاح  طرح های 
فرصت هاي  ایجاد  و  اشتغال  به ویژه  دانست.  خوشحالی  مایه  را  اقدام هایی 
شغلي از دستاوردهاي سرمایه گذاري هاي داخلي و خارجي است که ضرورت 
اولویت جذب و استفاده از نیروهای کارآمد و بومی را در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی فراهم مي کند که رئیس جمهور در در آیین بهره برداری پروژه های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي یادآور شدند. با عنایت به اینکه فعالیت مناطق 
و  کارآمد  نیروهای  مي شود،  انجام  کشور  مرزهاي  نزدیکی  در  عموما  آزاد 
تحصیلکرده بسیاری می توانند در طرح ها و پروژه ها مورد استفاده قرار گیرند. 
ویژه  و  آزاد  مناطق  روسای  قانونی  اختیارات  به  اشاره  با  همچنین  رئیسی 
مدیران  به  که  حقی  و  اختیار  هر  کنار  در  را  آنها  پاسخگویي  اقتصادی، 
تکالیف  به  نسبت  باید  مدیر  هر  که  نحوي  به  دانست،  می شود، الزم  داده 
و وظایفی که برعهده دارد، پاسخگوي امور مربوط به خود باشد. البته الزمه 
این موضوع، دموکراسي اقتصادي در عرصه جهان امروز است که آن را با 
ویژگي هاي اقتصاد بازار پیوند مي دهد. اقتصاد بازاري که مناطق آزاد برآمده 

از مباني فکري آزاد آن است. 
رئیس جمهور اقدامات و طرح های اجرا شده در زمینه های انرژی و کشاورزی 
را در مناطق آزاد ضروری دانست و تصریح کرد که عمده طرح های انجام 
نیز  فرصت های صادراتی  بتواند  داخلی،  باید عالوه بر مصرف  آنها  در  شده 

ایجاد کنند. 

رئیسی همچنین به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گسترش ارتباطات 
با همسایگان اشاره کرد و توسعه تعامالت با منطقه اوراسیا را برای کشور 
آزاد و  اقدامات مناطق  اهمیت دانست که جایگاه مهمی دارد؛ چراکه  حائز 
اقتصادی  تعامالت  افزایش  زمینه  می تواند  اوراسیا  حوزه  در  اقتصادی  ویژه 
و تجاری را با کشورهای همسایه شمالي و شمال شرقي فراهم کند. این 
کشورها از جایگاه و ظرفیت ویژه جغرافیایی در مسیر دسترسی به بازارهای 

شرق روسیه و آسیای مرکزی برخوردار هستند. 
با کشورهای همسایه  آزاد مشترك  یادآور شد در مورد احداث مناطق  باید 
ارمنستان و عمان نهایی شده که به زودی  با قطر،  تا کنون تفاهم نامه هایی 
به امضاء خواهد رسید و همچنین از سوی روسیه، سوریه و اقلیم کردستان 
درخواست ها و عالقه مندی هایی برای راه اندازی مناطق آزاد مشترك اعالم 

شده است .
توجه به ضرورت علمی، فناوری پایه و دانش بنیان بودن پروژه های انجام شده 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي، ضمیمه کردن دانایی ها به توانایی ها براي 
نگاه  به همراه  تولید و گسترش صادرات  افزایش  انجام کارهای ماندگار و 
جدي به توسعه گردشگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اشتغال و افزایش 
صادرات ازجمله موارد مهم دیگري است که لزوم مداقه بر آنها، به تقویت 
فعالیت هاي تالیفي مناطق آزاد کمک مي کند تا این مناطق آزاد کامل تري 
داشته باشند. از این رو، جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در برنامه 
هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور با توجه به اقتضائات روز و 
به صورت پکیج چند منظوره در اقتصاد کشور با نقش بین المللي و منطقه اي 
مناطق  برتغییر جهت  تاکید  آن  مرکزي  دال  بازتعریفي که  بازتعریف شود؛ 
آزاد به سمت سکوهای صادرات به مثابه نقطه تماسی برای اقتصاد ایران از 
طریق جذب سرمایه گذاری خارجی است که در سخنان وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در مورد نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته است. 
براي  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  رویکرد  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
اثرگذاري بر اقتصاد کشور در برنامه هفتم باید با نقش منطقه اي و بین المللي 
رفع  براي  بند  چند  صرفا  طرح  و  محدود انگاري  از  و  شوند  تعریف  آنها 
اجراي  پایلوت  عنوان  به  ویژه  و  آزاد  مناطق  اجتناب شود.  آنان،  مشکالت 
طرح هاي همگام با اقتصاد جهاني باید بازتعریف شوند. دیدگاه ها با نگاهي 
از  ایران  اقتصاد  بیروني  با فرصت هاي  بازتعریف گردند. ظرفیت ها  نوآورانه 
طریق بازشناسي کمیسیون هاي مشترك اقتصادي با مشارکت مناطق آزاد 
و ویژه بازآفریني شوند؛ بدین معنا که مناطق آزاد و ویژه اقتصادي سیطره  

پایلوت اقتصاد کشور قلمداد گردند.

ابراهیم جلیلی، مديرعامل شرکت سرمايه گذاری و توسعه 
ماکو :

جايگاه مناطق آزاد و ويژه در برنامه هفتم توسعه کشور
برنامه ریزی برای توسعه در هر کشوری با توجه به نیازها و شرایط و متقضیات 
آن کشور صورت می گیرد و ظرفیت ها و نیازهای هر کشوری نوع خاصی از 
برنامه ریزی های بلندمدت و کوتاه مدت را مشخص می کند. باید بدانیم رشد 
اقتصادی و توسعه، دو مفهوم متفاوت هستند؛ بدان معنا که توسعه عالوه بر 
و  افراد جامعه  بین  درآمد  توزیع  بهبود  به مسائلی همچون  اقتصادی،  رشد 
کاهش فقر، گسترش ظرفیت های ساختاری کشور برای افزایش تولید، ارائه 
خدمات آموزشی، بهداشتی و ارتباطات و اطالعات که همگی زمینه بهبود 
کیفیت زندگی افراد را فراهم می کنند، توجه دارد؛ بنابراین برای مثال افزایش 
بیمارستان ها، مراکز آموزشی مجهز، سیستم های حمل و نقل مناسب، ایجاد 

زیرساخت های صنعتی و کارخانه و... از اهداف توسعه ای هستند. 
نظام  و  ساختار  ارتقای  و  اصالح  بازسازی،  که  است  جریانی  توسعه 
اقتصادی- اجتماعی یک منطقه یا کشور را به همراه دارد و افزون بر اینکه 
شامل  دربرمی گیرد،  را  درآمد  و  تولید  میزان  همچون  شاخص هایی  بهبود 
همچنین  و  اداری  اجتماعی،  نهادی،  ساختار  در  اساسی  دگرگونی های 
ایستارها و دیدگاه های عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی 

عادت، رسم و باورهای مردم را نیز دربرمی گیرد.
با توجه به گستردگی و جامع بودن مفهوم توسعه، به راحتی می توان دریافت 
ساختاری  تفکری  نیازمند  بلکه  نیست،  آسان  و  طبیعی  امری  توسعه  که 
زمان بر  و  دقیق  برنامه ریزی های  با  جز  که  است  عمیق  بسیار  دانشی  و 
نسبتا  پیشینه ای  خاورمیانه  کشورهای  بین  در  ایران  نیست.  امکان پذیر 
طوالنی از برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی دارد. سابقه تاریخی برنامه هایی 
برای توسعه کشور به بزرگانی همچون امیرکبیر می رسد که در زمینه های 
به  )رسیدگی  اقتصاد  دارالفنون(،  مدرسه  )تاسیس  آموزش  ازجمله  مختلف 
)انتشار  اطالعات  و  ارتباطات  جدید(،  احداث صنایع  خزانه،  و  مالیات  وضع 
ایجاد یک  اما  داده اند ؛  انجام  ارزشمندی  اقدامات  و...  وقایع اتفاقیه(  روزنامه 
به  ایران  در  توسعه ای  اهداف  مورد  در  برنامه ریزی  برای  منسجم  نظام 
در  اسالمی  شکوهمند  انقالب  وقوع  زمان  تا  بازمی گردد.  دهه 1320  نیمه 
بازه  ایران در یک  با مدت های گوناگون در  برنامه توسعه  پنج  سال1357، 
سی ساله پیاده شد؛ پس از انقالب و از سال 13۶8 نیز شش برنامه پنج ساله 
توسعه در ایران پیاده شده است و هم اکنون در آستانه تدوین برنامه هفتم 
از  توسعه  و  عمران  میان مدت  برنامه  یازده  بنابراین  هستیم .  کشور  توسعه 
دهه 1320 تاکنون به اجرا درآمده است؛ برنامه هایی که همزمان با بسیاری از 
کشورهای دیگر آغاز شد، اما بنا بر علت هایی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

نتوانست موفقیت چندانی در پیشرفت کشور به بار آورد. 
انقالب  از  بعد  توسعه  برنامه هاي  اقتصادي  عملکرد  و  اهداف  سیاست ها، 
اسالمي اغلب براساس محورهاي ششگانه اصلي تولید و بهبود رفاه جامعه، 
و  درآمد  توزیع  بهره وري،  و  اشتغال زایي  تورم،  کنترل  و  پولي  شاخص هاي 
فقرزدایي، جهاني شدن اقتصاد و بخش تجارت خارجي بوده است. به بیان 
اما  هستند،  متعالی  و  ارزشمند  بسیار  کشور  توسعه ای  اهداف  اگرچه   دیگر 
پاشنه اصلی آن بر روی محور اقتصادی می چرخد، بنابراین برنامه ریزی در 
طرح های توسعه باید سازگار با شرایط اقتصادی صورت گیرد تا بتوان نتیجه 

جدیدی در این زمینه حاصل کرد.
و  باشند  داشته  خط مشی  و  برنامه  باید  دولت ها  است،  مسلم  که  آنچه 
دستگاه ها دچار روزمرگی نشوند، زیرا اگر قرار است در کشور تحول و جهشی 
صورت گیرد و پیشرفت خوبی داشته باشیم، باید نقشه راه کامال معلوم باشد 
با گذشت نزدیک به سه دهه از  اقدام شود. به نظر می رسد  تا بر اساس آن 
مسئولین  میان  کاملی  اجماع  هنوز  کشور،  توسعه  برای  برنامه ریزی  تاریخ 
برنامه های  ندارد. بیشتر  برنامه نویسی و اجرای آن وجود  با شیوه  در رابطه 
پنج ساله توسعه در رسیدن به اهداف خود ناموفق بوده اند و در برخی موارد 
نیز برنامه های طراحی شده قدرت انطباق با شرایط داخلی و خارجی کشور 
را نداشته است. این مسئله ضرورت بازنگری در شیوه های برنامه نویسی و 
تعیین استراتژی های توسعه را بیش از پیش نمایان می کند و به نظر می رسد 
که در این برهه نیاز به نقد برنامه های گذشته و تبیین نکات منفی و مثبت 
آنها به منظور تعیین نقشه راه برای آینده اهمیت پیدا می کند که این مسئله 
از  پس  بود.  نخواهد  امکان پذیر  نخبگان  بین  در  اتفاق نظر  و  اجماع  بدون 
تدوین و اجرای شش برنامه مربوط به توسعه کشور به نظر می رسد هنوز 
هماهنگی کاملی میان مسئوالن بخش های مختلف در کشور جهت اجرایی 
ارائه شده دولت  ساختن برنامه ها وجود ندارد تا جایی که هر دولت برنامه 
قبل و حتی ماقبل آن را منشا بسیاری از ناهماهنگی ها و کاستی ها می داند 

که این امر ناشی از نبود نگاه استراتژیک در کشور است.
حال که در آستانه تهیه برنامه هفتم توسعه کشور هستیم  و برنامه هفتم 
توسعه )1405- 1401(، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج ساله کشور در 
مسیر سند چشم انداز 1404 به شمار می رود، مجلس باید این آمادگی را داشته 
باشد که برنامه پنج ساله هفتم توسعه را به گونه ای تصویب کند که نواقص 
با  ما  حاضر  درحال  برسد.  حداقل  به  یا  و  رفع  قبلی  توسعه ای  برنامه های 

تحریم ها و آسیب پذیری ناشی از آن مواجه هستیم که باید در برنامه پنج ساله 
هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد. همچنین ضرورت دارد تا به موضوعاتی نظیر 
اشتغال، آسیب های اجتماعی، نظام بانکی، آب، محیط زیست و خصوصا نقش 

مناطق آزاد در برنامه پنج ساله هفتم توسعه پرداخته شود.
افتاده و  احیاء نفس های به شماره  برای  برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت 
ریل گذاری صحیح مناطق آزاد بوده و اگر این فرصت نیز از دست برود، دیگر 

امیدی به ادامه حیات این مناطق نیست .
در برنامه ششم توسعه کشور با هدف توسعه همه جانبه دستیابی هر چه بهتر 
به اهداف ملی و منطقه ای و ساماندهی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ایفای 
نقش موثر آنها در تحقق اهداف چشم انداز 20ساله نظام و اعمال مدیریت 
یکپارچه در ماده ۶5 احکام دائمی برنامه های توسعه که اشعار می دارد سازمان 
منطقه  مقام  باالترین  عنوان  به  دولت  طرف  از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق 
را  امور  کلیه  امنیتی،  و  دفاعی  نهادهای  استثنای  به  که  می شود  محسوب 
کلیه  تفویض  بر  قانونگذار  تائید  و  تاکید  علی رغم  متاسفانه  دارند،  برعهده 
وظایف و اختیارات بخش های دولت به مدیران عامل سازمان های مناطق 
آزاد تاکنون هیچ گونه آیین نامه با ماده قانونی یا حکمی برای چگونگی اجرای 
که  نشده  ابالغ  و  تدوین  کشور  توسعه  برنامه  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶5 
موجب ایجاد تناقضات کاری و بروز مشکالت عدیده شده است. بنابراین در 
برنامه هفتم توسعه کشور برای حل مشکالت مناطق آزاد حتما باید قانون 
مناطق آزاد بازنگری و اصالح گردد؛ زیرا با شرایط فعلی تولید و کارآفرینی 

در این مناطق بدون اصالح قوانین امکان پذیر نیست.
مناطق آزاد در اقتصاد جهانی نقش تاثیر گذاری دارند و حدود نیمی از تجارت 
جهانی از طریق این مناطق صورت می گیرد. آنچه مسلم است کارکرد های 
خاصی برای توسعه این مناطق در نظر گرفته شده که تولید، خدمات، دانش، 
سرمایه گذاری، فناوری های نوین و پیشرفته را شامل می شود. این مناطق 
 ظرفیت های بسیاری برای نیل به اهداف رهبری و تحقق سیاست اقتصاد 
باید  لذا  دارد.  دانش بنیان  شرکت های  توسعه  و  سرمایه  جذب  مقاومتی ، 
جهت  در  جدی  راهبردهای  مجلس  در  تا  کنند  کمک  کشور  برنامه ریزان 
تحقق اهداف پیاده و در صورت لزوم منجر به قانون گردد که برنامه هفتم 

از ابزارهای مهم برای این کار است. 
عملکرد  و  نیز حدود 30سال می گذرد  ما  در کشور  آزاد  مناطق  تاسیس  از 
آنها همیشه توسط سلیقه های سیاسی تحت تاثیر قرار گرفته است؛ ازجمله 
نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 بند پیشنهادی دولت 
مبنی بر انتقال دبیرخانه شورایعالی به ریاست جمهوری را حذف و با نادیده 
گرفتن تمامی احکام و قوانین دائمی و قانون تاسیس، تمام اختیارات اجرایی، 
در  شفافیت  پاسخگویی،  ارتقای  با هدف  را  تشکیالت  و  ساختار  مدیریتی، 
فرآیندها، نظارت و کارآمدی برعهده وزیر اقتصاد گذاشتند و وظایف دبیرخانه 
را در مصوبه ای ناقص به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول کردند، که 
ابهامات و ایراداتی زیادی دارد و نمی تواند اثرگذاری مطلوب را داشته باشد. 
عالوه بر تعارضات متعدد مصوبه مذکور با اسناد و قوانین باالدستی، نه تنها 
ارتقای کارآمدی مناطق آزاد را فراهم نمی آورد، بلکه  این مصوبه موجبات 
سردرگمی فعاالن اقتصادی و احتماال تضعیف عملکرد اقتصادی این مناطق 

را در بر خواهد داشت.
مناطق آزاد ایجاد شده اند تا مدل های توسعه در آنجا پایلوت و سپس به داخل 
کشور تسری یابند و سرریز ورود سرمایه گذاران و تولید ناخالص ملی سهم 
سرزمین اصلی باشد و حتی در این خصوص نیز مناطق آزاد قرار بود مدلی 
برای توسعه و حکمرانی باشد تا در صورت عملکرد مطلوب، توسعه یابد؛ در 
عین حال حلقه اتصال با اقتصاد بین المللی باشد که متاسفانه با مصوبه مذکور 

به کلی از آن هدف فاصله می گیرد .
اهدافی از اعم از صادرات، واردات، مسائل اجتماعی، فرهنگی، تولید، اشتغال، 
سیاست های  نباید  و  باشد  مناطق  اختیار  در  باید  اقتصادی  سیاست های 
سرزمین اصلی را به این مناطق تعمیم داد. مناطق آزاد باید استقالل داشته 
هماهنگی  مسئول  و  بزرگ  مجموعه ای  دارایی  و  اقتصادی  امور  باشند. 
سیاست های اقتصادی کشور با زیرمجموعه های وسیع است؛ چطور می توان 
مناطق آزاد را ذیل این وزارتخانه با حجم زیادی از وظایف و تعهدات تعریف 
کرد و از آن مطالبه تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و محرومیت زدایی و سایر 
استراتژی های  تدوین  محل  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  داشت ؟!  موارد 
اجرایی  امور  انجام  نه  است،  عالیه  نظارت  و جای  تحول آفرین  و  بلندمدت 
پتانسیل های  اقتصادی،  ظرفیت های  عالوه بر  که  آزاد  مناطق  به  مربوط 

گردشگری ، بندری و لجستیک را دارا می باشند.
می شود،  پیچیده  آزاد  مناطق  برای  که  نسخه هایی  این  با  حاضر  درحال 
آزاد  مناطق  تعریف  به جای  باید  بود؛  نخواهد  را شفایی  نیمه جان  بیمار  این 
ذیل یک وزارتخانه به بهانه ارتقای نظارت، در برنامه هفتم توسعه تعداد و 
اثرگذاری اعضا شورای عالی مناطق آزاد بازنگری و تقویت گردد و با حذف 
اعضاء ناکارآمد و نا مرتبط و اضافه کردن شاید برخی از نمایندگان مجلس، 
و  نظارت  افزایش  بر  اصرار  به جای  و  دهند  افزایش  را  مناطق  اثربخشی 
پاسخگو کردن مناطق به زعم خود با احکام نیم بند، ناقص و پرابهام در قانون 
یک ساله موقت، در برنامه هفتم این مسئله اقدامی کارشناسی و اساسی با 
جایگاه  ارتقاء  چراکه  دهند؛  انجام  آزاد  مناطق  جایگاه  ارتقاء  حتی  و  حفظ 
دبیرخانه و سازمان های مناطق در برنامه هفتم برای توسعه پایدار ضروری 
است . تقلیل جایگاه مناطق آزاد نه تنها باعث ضعف عملکرد می شود، بلکه 
این اتفاق مغایر با اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی و بند 11 آن که توجه و 
دبیرخانه  آزاد است، محسوب می گردد. جایگاه  مناطق  در  تولید  به  اهمیت 
هیات  عضو  و  باشد  جمهوری  ریاست  معاونت  باید  آزاد  مناطق  شورایعالی 
دولت باشد ؛ چراکه بتواند با همه دستگاه ها کار کند ؛ اما وقتی زیرمجموعه 
یک وزارتخانه قرار می گیرد، دیگر نمی تواند اشراف و پیگیری نسبت به سایر 
وزارتخانه ها داشته باشد. طبیعتا این رویکرد باعث خدشه در عملکرد و ضعف 

در ارائه کار می شود.
فلسفه وجودی مناطق آزاد این است که با مشوق هایی مانند معافیت گمرکی 
و مالیاتی و عدم نیاز به ثبت سفارش کاال و صدور ویزا برای گردشگران و 
بازرگانان خارجی تجارت را تسهیل کند و سرمایه گذاری بیشتر اتفاق بیفتد، 
و  متاسفانه  جذابیت ها  که  است  شده  شروع  روالی  پیش  سال  چند  از  ولی 
ارزش  افزوده  بر  مالیات  معافیت  هم اکنون  حتی  می شوند .  کمتر  مشوق ها 
که برای 20سال  به مناطق آزاد داده شد را لغو و ثبت سفارش را به مناطق 
آزاد نیز تسری داده اند که کاهش سرمایه گذاری و رغبت به سرمایه گذاری 
به  هفتم  برنامه  در  اگر  است .  حرکت ها  و  تصمیم ها  این  پیامد  مناطق  در 
مناطق آزاد تمرکز مدیریتی و امکان اعطای اختیارات و مشوق         ها را بدهیم و 
ضمن تعریف مشوق های جدید، امتیازات قبلی را به مناطق آزاد و همچنین 
استقالل عمل و قدرت تصمیم گیری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی برای مدیریت بهتر و کاراتر برگردانیم، این مناطق می توانند سکوی 
اقتصادی  شاخص های  ارتقاء  در  و  باشند  اقتصادی  رشد  و  صادرات  تولید، 
کشور سهیم باشند ولی در غیر این صورت آرام آرام از صحنه اقتصادی کشور 

حذف خواهند شد. 
از دیگر مواردی که باید حتما به آن توجه شود، حذف یا کاهش  معافیت های 
مالیاتی مناطق آزاد به انحا مختلف می باشد که موجب فرار سرمایه گذاران 
با سایر نقاط  شده است؛ حذف این معافیت ها و همسان سازی های مناطق 
در  سرمایه گذاری  برای  تمایزی  هیچ وجه  به  که  می شود  باعث  سرزمینی 
مناطق آزاد وجود نداشته باشد. می دانیم که یکی از مهم ترین مواد قانونی 
برای جذب  مالیاتی  مالیاتی است. درواقع معافیت های  آزاد معافیت  مناطق 
به  نسبت  مجوزها  صدور  جهت  از  که  تسهیالتی  مناطق ،  در  سرمایه گذار 
واردات یا صادرات دارند و فرصت های قانونی که برایشان ایجاد می شود، از 

جاذبه های قانونی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد است.
از  یکی  نیز  آزاد  مناطق  در  زیرساخت ها  تامین  و  تکمیل  وجود،  همچنین 

ابتدایی ترین ضرورت ها و ابزارهای توسعه و نیاز سرمایه گذاران این مناطق 
و  عمرانی  فعالیت های  برای  بودجه ای  هفتم  برنامه  در  است  الزم  و  است 
روش  به  کشور  کل  بودجه  در  آزاد  مناطق  زیرساختی  و  زیربنایی  توسعه 

مناسبی تدبیر گردد .
بین  اقتصادی  مشترك  کمیسیون های  در  آزاد  مناطق  مهم  نقش  به  توجه 
زمینه های  در  گفت وگو  منظور  به  مناسبی  فرصت  که  هدف  کشورهای 
انرژی،  و  برق  حمل ونقل ،  و  ترانزیت  سرمایه گذاری،  گردشگری،  تجارت، 
حتی  و  پذیرد  باید صورت  است  مالی،  و  بیمه  بانک،  گمرك،  گاز،  و  نفت 
آزاد ایجاد شود که به صورت  به همین منظور دبیرخانه ای در بین مناطق 
مشترك  کمیسیون های  تخصصی  کمیته های  تصمیمات  اجرای  متمرکز 
مرتبط با مناطق آزاد را پیگیری و برای رفع سریع هرگونه مشکل تجارت 
با مسئوالن مرتبط در دو کشور  ارتباط مستقیم  از طریق  و سرمایه گذاری 

مسئله را مرتفع کنند.
در برنامه هفتم باید با گذر از دغدغه های سطحی، برای تشکیل بلوك های 
بازرگانی مشترك طرحی  اتاق های  آزاد مشترك و حتی  مناطق  اقتصادی ،  
ویژه ای  جایگاه  بین المللی  مناسبت های  و  تعامالت  به  و  باشیم  داشته 
اختصاص دهیم و به دنبال هم افزایی با کشورهای هدف باشیم و ظرفیت 

ویژه ای را بدین منظور ایجاد کنیم .
ماموریت محور کردن مناطق باید بخش دیگری از فصل مناطق آزاد در برنامه 
هفتم باشد؛ برخی از مناطق برای تولید مشترك، برخی برای صادرات ، برخی 
برای گردشگری و برخی برای فعالیت های دانش بنیان مهیاتر هستند؛ بنابراین 
باید به هر کدام از مناطق نقش و ماموریت خاصی را محول کنیم تا با تمرکز بر 
آن ماموریت، راه پیشرفت و توسعه خود را طی نمایند؛ زیرا عملکرد چندجانبه و 
چندمنظوره، مناطق را در دور باطل می اندازد و باید شاخص های ارزیابی مناطق 

آزاد را نیز بر اساس نقش و ماموریت آنها تدوین نماییم.
یکی از میادینی که دولت می تواند موفق باشد و تحولی در اقتصاد ایجاد کند، 
کارآمدی  و  ثمربخشی  درباره  باید  است؛  آزاد  مناطق  به ظرفیت های  توجه 
سازمان های مناطق آزاد اجماع داشته باشیم و برای بهبود و کارایی بیشتر 
آنها تالش کنیم؛ اگر در این عرصه همه دست به دست هم بدهند و بتوانند 
تحول مثبت ایجاد کنند و با نگاه زنده کردن به ظرفیت های مناطق آزاد ورود 
کنند و براساس تسهیالتی که به سرمایه گذار داخلی و خارجی و معافیت هایی 
که دارند، جاذبه های آنها را بیشتر کنند، آن وقت می توان به توسعه اقتصادی 
کشور به واسطه حضور مناطق آزاد امیدوار بود. باید بپذیریم در شرایط کنونی 
اما  باشند،  اقتصادی کشور  توسعه  برای  راه حل خوبی  آزاد می تواند  مناطق 
به  آنکه  نه  کنیم،  بیشتر  سرمایه گذاری  برای  را  مشوق ها  آنکه  به  مشروط 
و  چالش ها  با  را  مناطق  مجموعه  کل  واردات،  و  قاچاق  غیرواقعی  بهانه 

اصطکاك های مختلف مواجه کنیم. 
مناطق آزاد امروز شرایط خوبی ندارند و با آماجی از حمالت مواجه هستند 
که اصال منصفانه نیست. مناطق آزاد اساسا تشکیل شده بودند که از قوانین 
سرزمین اصلی آزاد باشند، اما امروز نه تنها آزاد نیستند، بلکه از برخی مزایا، 
مشوق ها و معافیت های قانونی و حتی تسهیالت بانکی که در سرزمین اصلی 
وجود دارد، هم بی نصیب هستند. بر همین اساس همه دستگاه های اجرایی، 
تا  باشند  این بخش داشته  به  باید نگاه هم سازانه ای  قانونگذاری  قضایی و 
مناطق آزاد بتوانند در ریل درست تری حرکت کنند. لذا دولت و مجلس باید 

حمایت و پشتیبانی کنند تا با تالش همه، در برنامه هفتم این فرصت بالقوه 
تبدیل به فعل شود، هم در عرصه تولید و هم صادرات، که طبیعتا نتیجه آن 
ایجاد اشتغال، تولید ، صادرات و مهم تر از همه تحقق شعار سال یعنی توسعه 

شرکت های نوین و دانش بنیان است، برسیم. 
دولت باید در حوزه مناطق آزاد با اخذ نظرات صاحب نظران در حوزه مناطق 
آزاد، سرفصلی در بحث تسهیل و روانسازی سرمایه گذاری، جایگاه مناطق 
و  تعریف مشوق های جدیدی  با  آزاد  مناطق  رونق  و  توسعه صادرات  آزاد، 
افزایش مزیت های قبلی، در قالب احکام برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه 
نماید و ان شاء اهلل در مجلس با تصویب برنامه هفتم توسعه و بندهایی که 
مربوط به مناطق آزاد است، بتوان نشاط و پویایی را به مناطق بازگرداند و 

نسبت به رفع دغدغه های سرمایه گذاران اقدام نمود .
ما  نهایی  توسعه فرصت  برنامه هفتم  باید گفت که  در جمع بندی  بنابراین 
برای ریل گذاری اصولی و هدایت مناطق به حرکت در روی این ریل است 
و اگر از این آخرین فرصت استفاده نکنیم و با شکل و روند فعلی و دخالت 
دستگاه ها و کشیدن مناطق به هر سو، هرگز موفق نخواهیم شد و فرصتی 

برای بازگشت نخواهیم داشت. 
به طور خالصه باید در برنامه هفتم توسعه سرفصل خاصی به مناطق آزاد 

داشته باشیم و فرصتی قانونی ایجاد کنیم برای :
برگرداندن  اصالح ،  با  آن  اجرای  و  آزاد  مناطق  قانون  تعیین تکلیف   

ماده های لغو شده و دادن تضمین اجرا.
)معاونت  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  جایگاه  ارتقاء  و  تعیین تکلیف   

ریاست جمهوری، عضویت در هیات دولت (.
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶5  برای  اجرایی  ارائه دستور العمل   

توسعه و ضمانت اجرای بدون قید و شرط آن .
برگرداندن  و  سرمایه گذاران  برای  جدیدی  جذابیت های  تعریف   

معافیت های حذف شده و حتی افزایش معافیت های قبلی.
واقعی  آزادی  و  مناطق  به  اصلی  سرزمین  محدودیت های  تسری  عدم   

اقتصاد و تجارت در این مناطق.
 ارائه مدل تشکیل بلوك های اقتصادی، مناطق آزاد مشترك و اتاق های 

بازرگانی مشترك با کشورهای همسایه و هدف.
 تدبیر برای تامین اعتبارات ایجاد، تامین و تکمیل زیرساخت های مناطق.

با  اقتصادی  مشترك  کمیسیون های  در  آزاد  مناطق  عضویت  امکان   
فعالین  مشکالت  رفع  و  مصوبات  پیگیری  دفتر  ایجاد  و  هدف  کشورهای 

اقتصادی فی مابین در این دفتر.
و  کدام  هر  برای  نقش  تعیین  و  آزاد  منطقه  هر  کردن  ماموریت محور   

ارزیابی آن با توجه به نقش آن منطقه در اقتصادی ملی.

علی جعفری، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
 سیستم اداری مناطق آزاد؛

 نیمه فلج و مملو از بروکراسی پیچیده
»زمینه برای سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی باید بیش از پیش تسهیل شود 
و راه اندازی سامانه جامع صدور مجوزهای کسب و کار گامی موثر در این زمینه 
به حساب می آید. تصمیمات مدیریتی در مناطق آزاد نباید دچار پیچیدگی های 
اداری شود. در برخی ادارات و سازمان ها شاهد گرفتاری سرمایه گذاران و فعاالن 

اقتصادی به این گونه موانع هستیم. این روند به نحوی است که مدیران را خسته 
می کند و سرمایه گذار را نیز از سرمایه گذاری پشیمان می کند. در مناطق آزاد 
این  باشیم«.  شاهد  را  فرسایشی  اداری  روندهای  یا  پیچیدگی ها  چنین  نباید 
جمالت بسیار قشنگ و منطقی، بخشی از سخنان رئیس جمهور در آیین افتتاح 
پروژه های اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در آخرین روزهای اردیبهشت ماه 
سال 1401 است. البته آقای رئیسی در اولین جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی نیز به ضرورت تحول در فرآیندهای مدیریتی و اداری مناطق آزاد تاکید 
کرده بودند و در این راستا اجرای کامل ماده ۶5 قانون احکام دائمی برنامه های 

توسعه کشور را یکی از مهم ترین اقدامات الزم در این راستا عنوان نمود .
ایجاد نظام مدیریت اداری در ایران در دوره اول و دوم پهلوی در پاسخ به نیاز 
راهبردی تشکیل دولت مدرن بر اساس الگوبرداری از نظام اداری غرب انجام 
گرفت و در برهه های متعددی هم مورد بازبینی و تحول قرار گرفت. اما این 
نظام اداری که پس از انقالب نیز تدوام پیدا کرد، اساسا با پشتوانه پول نفت، 
بیشتر یک نظام خدماتی صرف است تا یک نظام توسعه خواه. یعنی این نظام 
اداری فلسفه وجودی خود را ارائه خدمات حاکمیت به مردم، البته متناسب 
ارتباطی  نوین  تکنولوژی های  ورود  امروز،  اما  نیازهای حکومت می داند.  با 
حوزه های  فعالین  و  غیردولتی  گروه های  مردم،  توانمندی های  توسعه  و 
مختلف اجتماعی و اقتصادی ایجاب می کند سیستم اداری خود را متناسب 
با درخواست ها، نیازها و برنامه های مردم مورد بازبینی قرار دهند و در این 
جهت مهم ترین مشخصه یک نظام اداری و مدیریتی رضایت بخش، دقت 
بروکراسی های  و حذف  ارباب رجوع  درخواست های  انجام  در  آن  و سرعت 
برای  حاکمیت  نماینده  کارمند،  یا  مدیر  اداری،  نظام  این  در  است.  سنتی 
اعمال اقتدار و کنترل بر مردم نیستند، بلکه آنها نمایندگان مردم هستند و 
انتخاب شده اند تا امورات مرتبط با فعالیت های مردم در حوزه های مختلف 

را ساماندهی نمایند.
با  ارتباط  در  اداری  نظام  وجودی  فلسفه  در  مبنایی  تحول  این  حال 
اهمیت تر  حائز  بسیار  آزاد  مناطق  سازمان های  نظیر  مدیریتی  سیستم های 
قانون، مردمی ترین دولت های  این سازمان ها طبق  این که  به جهت  است؛ 
اداری  این سیستم  اداری جوانی دارند و  اقتصادی خرد هستند که سیستم 
سیستم ها  این  در  و  شده  ایجاد  حاکمیتی  خاص  نگرش  یک  براساس  نیز 
حداکثر آزادی، انعطاف، به روزرسانی، دقت و سرعت باید وجود داشته باشد 
تا بتوانند در امتداد اهداف تشکیل مناطق آزاد، خدمات مناسب و متناسب 

را به مردم ارائه نماید. 
همچنین، تحوالت سیستم بروکراسی دنیا و حداکثر سازی ارائه خدمات به 
شهروندان در محیط وب و حداقلی شدن اعمال سلیقه و نفوذ در ارائه خدمات 
ببینند که  رقابتی شدیدی  بستر  را در یک  آزاد خود  مناطق  باعث می شود 
الزمه پیروزی در این رقابت و جذب مخاطبین جهانی، داشتن سیستم اداری 

پویا، چابک و آنالین می باشد  .
بنابراین ضرورت تحول در سیستم اداری در حالت کلی تابع چندین فاکتور 
افزایش  تکنولوژیک،  و سیاسی، تحوالت  اجتماعی  یعنی: تحوالت  اساسی 
خدمتگزار،  به  خدمت رسان  دولت  از  دولت  تبدیل  جامعه،  توانمندی های 
دگردیسی سیستم اداری و مدیریتی جهان تحت تاثیر اینترنت و برخط شدن 

خدمات و... می باشد. 
اما درحال حاضر، این ضرورت تغییر سیستم اداری در کشور، با وجود اذعان 

نظام سیاسی به اجباری بودن آن برای افزایش مقبولیت و مشروعیت دولت، 
متاسفانه در مدار اجرا به جهت حاکم بودن روحیه محافظه کاری و عالقه 
شدید طبقه میانی و سنتی مدیران دولتی به اعمال زور و کنترل برای اثبات 
وجود خودشان، دچار رکود است. این امر باعث شده دولت در این ارتباط با 
اتهام ناکارآمدی مواجه شود . بحران ناکارآمدی سیستم مدیریتی و اداری به 
عنوان یکی از خطرناك ترین بحران ها در جوامع جهان سومی و مخصوصا 
خاورمیانه ای است که طی سال های گذشته باعث سقوط دولت های بسیاری 
در منطقه غرب آسیا شده است. اگر این بحران، در کشوری به صورت مزمن 
پایین  شدت  به  کشور  این  در  دولت  اجتماعی  سرمایه  باشد،  داشته  وجود 
خواهد آمد و نظام مدیریتی آن به علت نداشتن پشتوانه اجتماعی قوی، قادر 

به حل و فصل سایر بحران ها و مسائل خود نیز نخواهد بود.
همان طور که عنوان گردید، درحال حاضر علی رغم تاکیدات موکد مسئولین 
و  مردم  به  خدمات  ارائه  جهت  در  اداری  رویه های  اصالح  بر  کشور  ارشد 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  شاخص  این  متاسفانه  اقتصادی؛  فعالین 
در  کار  و  کسب  سهولت  شاخص های  نیز  و  خوب  حکمرانی  شاخص های 
ایران قابل دفاع نیست و نظام اداری کشور به یک موجودی نیمه فلج شباهت 
دارد و به  رغم صدور دستور از سوی مغز و عصب مرکزی، این فرمان در 
فرآیندهای اجرایی خصوصا در اعضاء و جوارح، دچار اختالل و انسداد است و 
یا در حوزه تحت وب شدن فرآیندهای اداری و صدور مجوزها، بخش هایی 
از کار تحت شبکه است، اما بخش هایی مهمی که نیازمند تصمیم سازی های 
مهم است، تحت تاثیر ماده، تبصره، ستاد، کمیسیون، کارگروه، کمیته، مدیر 

و کارشناس کارناشناس می باشد.
نیز وجود  آزاد  نباید در مناطق  این شرایط حاکم در سرزمین اصلی قاعدتا 
داشته باشد و این مناطق با عنایت به فلسفه وجودی متفاوتی که دارند و 
نیز قوانین مبنایی مهم و صریحی که از آن برخوردار می باشند، اصوال باید 
فعالین  به  خدمات  ارائه  راستای  در  را  خود  پویای  و  چابک  دولت  بتوانند 
اقتصادی ایجاد نمایند. ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶5 
که  می کنند  عنوان  صراحتا  کشور  توسعه   برنامه های  دائمی  احکام  قانون 
سازمان های مناطق آزاد به جز از مسائل امنیتی و نظامی، در سایر حوزه های 
اداری  فرآیندهای  تمامی  و  هستند  مستقل  و  متمرکز  بسیار  تصمیم گیری 
آیا  اما  شود.  مدیریت  سازمان،  ارشد  مدیریت  محوریت  با  آنها  در  می تواند 
درحال حاضر چنین وضعیتی در مناطق آزاد وجود دارد؟ خالصه ترین جواب 

این است: خیر، نیست!
در حوزه سیستم سازی اداری در مناطق آزاد با وجود این که از نظر سلسله 
مراتب اداری نسبت به سازمان های دیگر در سرزمین اصلی، دارای کمترین 
رده بندی متصل به عالی ترین مراکز تصمیم گیری کشور می باشند و رئیس 
هیات مدیره آن، همانند یک استاندار در هیات دولت مورد تایید قرار می گیرد 
در  سازمانی  سیستم  این  اما  می کند،  امضا  رئیس جمهور  را  ایشان  حکم  و 
حوزه اجرا و اعمال اقتدار مدیریتی نمی تواند متمرکز عمل کند و اختیارات 
قانونی آن در واقعیت امر باالجبار دچار سوخت می شود. یعنی در حوزه اداری 

و مدیریتی مناطق آزاد در دو سطح دچار مشکل هستند:
1( در سطح کالن همان طور که ذکر شد، مهم ترین معضل اداری و مدیریتی 
در  است.  ماده ۶5  و  ماده 27  ازجمله  مبنا  قوانین   اجرای  عدم  آزاد،  مناطق 
به  می شود:  عنوان  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶5 
 منظور ساماندهي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و ایفاي نقش موثر آنها در 
تحقق اهداف سند چشم  انداز 20 ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد 
رشد اقتصادي مناسب در این مناطق، هم  پیوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي 

با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخش هاي مختلف:
الف( مدیران سازمان هاي مناطق آزاد به  نمایندگي از طرف دولت، باالترین 
مسئولیت هاي  و  اختیارات  وظایف،  کلیه  و  مي  شوند  محسوب  منطقه  مقام 
دستگاه هاي اجرایي دولتي مستقر در این مناطق به  استثناي نهادهاي دفاعي 
و امنیتي برعهده آنها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصرا براساس قانون 
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-   صنعتي و اصالحات بعدي آن و قانون 

کار اداره مي  شوند.
قانون  جانب  از  نفر  یک  دست  در  اجرا  و  تصمیم گیری  قدرت  تجمیع  این 
تصمیم گیری  پروسه های  انتزاع  دارد،  که  دلیلی  مهم ترین  آزاد  مناطق  در 
است؛  اصلی  سرزمین  گرفته  رسوب  پروسه های  از  آزاد  مناطق  در  اجرا  و 
زیرا فرض اساسی بر این بود که مناطق آزاد به جهت داشتن ظرفیت های 
نیازمند  بیرونی،  پرشتاب  تحوالت  مسیر  در  گرفتن  قرار  و  اقتصادی  متنوع 
داشتن یک مرکز تصمیم گیر خودبنیاد هستند که بتواند منطبق بر شرایط و 
اقتضائات، تصمیم گیری و عمل کند. اما این استقالل عمل از طرف نهاد های 
موقعیت  چرا که  نمی شود؛  واقع  اجرا  و  مورد قبول  مختلف  دالیل  به  دولتی 
سوق الجیشی مناطق آزاد و عمق تاثیرگذاری مثبت و منفی آنها در روندهای 
سرزمین اصلی باعث احتیاط نهادهای مرتبط در دادن اختیارات الزم به این 
الکترونیکی در  پابند  آزاد به شرط داشتن  مناطق می شود و درواقع مناطق 

محدوده خود، به صورت محدود آزاد هستند  .
دریافت  در حوزه های  آزاد  مناطق  اداری  در سیستم  اجرا هم  در سطح   )2
و  ضوابط  طرح،  مورد  در  اعالم نظر  و  برررسی  سرمایه گذاری،  پکیج های 
شرایط  سرمایه گذاری،  کمیسیون  در  موضوع  طرح  و  شرکت  ثبت  شرایط 
ساز،  و  ساخت  ضوابط  عمرانی،  امتیازات  دریافت  زمین،  دریافت  ضوابط  و 
پایان کار، جواز تاسیس، جواز فعالیت، استانداردهای کار و یا محصول، شرایط 
و  شرایط  و...  واسطه ای-مصرفی  کاالهای  یا  محصول  واردات  و  صادرات 
پروسه های مورد اجرا عموما منطبق با ضوابط سرزمین اصلی و گاها بسیار 
دارد  عمده  دلیل  چند  وضعیت  این  است.  آن  از  شدیدتر  و  سختگیرانه تر 
ازجمله: عدم شفافیت در قانون و ناقص بودن آن در تببین شرایط مجاز و 
یا غیرمجاز؛ اعمال سلیقه از طرف مجریان به دلیل مسلط نبودن به قانون 
و شرایط اجرا؛ وجود نفوذ و یا کارشکنی های غیراصولی و خارج از سیستم؛ 
وجود و دخالت نهاد های مرتبط با سرزمین اصلی در پروسه های مرتبط با 

مناطق آزاد )دوگانگی حاکمیتی( نظیر اداره استاندارد، مالیات، گمرك و...
و اما، سیستم اداری مناطق آزاد دارای ورودی و خروجی است. ورودی 
داخلی  اقتصادی  فعالین  درخواست های  یا  و  طرح ها  عمدتا  سیستم  این 
موجود،  ظرفیت های  یا  و  خود  ایده ها  متناسب  که  است  خارجی  و 
یا فعال سازی  ارائه فرصت برای خلق یک کسب و کار نوین  درخواست 
از عمده ترین مشکالت در  را دارند. حال یکی  ظرفیت های ذاتی موجود 
دچار  شفافیت  عدم  دلیل  به  سیستم  وررودی  که  است  این  آزاد  مناطق 
برخی مواقع  به سیستم می رسد، در  داده هایی که  یعنی  مشکل می شود. 
نه متناسب با ظرفیت های موجود است، نه یک کار خالقانه و مرتبط با 
تاریخی منطقه؛ چراکه ظرفیت های مناطق  اجتماعی و  اقتصادی،  محیط 
سرزمینی  آمایش  اصول  مطابق  و  رایج  علمی  استانداردهای  طبق  آزاد 
نیز  سرمایه گذاری  فرصت های  بنابراین  است.  نگرفته  قرار  ارزیابی  مورد 

نمی شود.  تبیین  به درستی 
در حوزه کسب و کارهای نوین یا دانش بنیان هم که امسال در قالب شعار 
سال، ابالغی مقام معظم رهبری مورد عنایت ویژه قرار گرفته است و انتظار 
می رود مناطق آزاد به دلیل مطلوبیت های رسانه ای موضوع، از باال بردن آمار 
شرکت های ثبت شده دانش بنیان استقبال کنند، الزم می نماید خالقیت ها 
در جهت اقتضائات و نیازمندی های محیطی و مشخصا صادرات محور مورد 
ارزیابی و پذیرش قرار گیرند؛ زیرا حوزه علم و خالقیت، یک حوزه الیتناهی 
دارای  متعدد،  فاکتورهای  بر اساس  منطقه  یک  ظرفیت های  اما  است؛ 
باید اصل مزیت ها  نیز  بنابراین در حوزه دانش بنیان  محدودیت هایی است. 
قرار  از شرکت های دانش بنیان مدنظر  نیازمندی ها در پذیرش و حمایت  و 
گیرد تا اگر هم وارد پروسه اداری موضوع شدند، در ادامه کار درگیر موضوع 

عدم تناسب محیطی نشوند.
در کنار موارد فوق الذکر، از زمینه ها و دالیل بغرنج بودن شرایط و پروسه های 

اداری مناطق آزاد، حضور مراجع نظارتی ناآشنا به قوانین و ناشی است. گاها 
قانون دچار تناقض و نقص ذاتی است و مجری و مدیر هم الجرم از تصمیم 
در شرایط موجود است، اما از هراس مراجع نظارتی نمی تواند تصمیم بگیرد و 
برای فرار از پاسخگویی و یا در معرض اتهام قرار نگرفتن، فرآیند اخذ تصمیم 

را در یک پروسه اداری پییچده مانند کمیسیون و یا کارگروه می اندازد. 
متاسفانه در کنار این وضعیت، در پاره ای مواقع شاهد حضور پررنگ رانت و 
فساد در برخی حوزه ها در مناطق آزاد می باشم که تحمیلی هستند و برای 
انحصاری کردن رسته کاری خودشان با نفوذ در مراجع اداری و تصمیم سازی 
مناطق آزاد از طریق بهانه تراشی های اداری و قانونی به دست عوامل اداری 
شاهد  در آورند.  خود  انحصاری  اهداف  خدمت  در  را  بروکراسی  می توانند 
این مثال زشت و تلخ، حادثه شهر آبادان است؛ مدعایی که تبعات ائتالف 

نامیمون رانت، انحصار، فساد و بروکراسی را به نمایش گذاشته است.

مجید صیادنورد، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
پذيريش جايگاه مناطق آزاد از سوی اعضای شورايعالی

سرمایه گذاری  و  عمرانی  زیرساختی،  طرح های  افتتاح  رویداد  جریان  در 
گرفت،  صورت  رئیس جمهور  دستور  با  که  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
آزاد و  با اشاره به نقش مناطق  از سخنان خود،  آیت اهلل رئیسی در بخشی 
ویژه اقتصادی در گسترش مناسبات منطقه ای با کشورهای همسایه؛ نقطه 
تمرکز و حائز اهمیت مراودات اقتصادی کشورمان را منطقه اوراسیا عنوان 
نموده و اقدامات این مناطق را زمینه ساز افزایش تعامالت اقتصادی و تجاری 

با همسایگان برشمرد.
شده  عنوان  رویکرد  به  نگاهی  باید  ابتدا  راهبرد  این  عملیاتی سازی  برای 

داشت:
1( ظرف سه سال اخیر مناسبات جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه 
از شرکای استراتژیک در معادالت خاورمیانه و تقابل با یکجانبه گرایی امریکا، 
به عرصه های جدیدی متمایل گردید؛ امری که تالی تحریم های بین المللی 
اعمال شده علیه این کشور و به ویژه تهاجم روسیه به اوکراین و فرسایشی 

شدن جنگ پیش روی این کشور بود.
2( طی دوره زمانی مورد بحث، روسیه به عنوان مهم ترین عضو ایجادکننده 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا -که به منظور تشکیل بلوك اقتصادی این کشور 
علیه بلوك های تشکیل شده امریکا و اروپا- میزبان ایران در قالب قرارداد 
مناسبات  سطح  ارتقای  باعث  که  همکاری  رژیم  بود؛  گمرکی  همکاری 
اقتصادی دو کشور به بیش از چهار میلیارد دالر شد. فرصتی که می تواند در 

آینده نیز گسترش یابد.
-نهاد  شانگهای  همکاری  سازمان  عضویت  به  ایران  مدت  این  در   )3
اقبال  منطقه ای در حوزه های امنیتی- درآمد؛ موضوعی که پیامد حضور و 
به ایران در رژیم منطقه ای با رویکرد اقتصادی -اتحادیه اقتصادی اوراسیا- 
کاهش  در  بیشتری  تنفس  و  بازدارندگی  توان  امریکا،  با  خود  منازعات  در 
تحریم های بسیار شدید اقتصادی اعمال شده علیه جمهوری اسالمی ایران، 

به این کشور عطا کرد.
4( همزمان رویکرد ایران از توجه به غرب -بعد از ماجرای نافرجام برجام- به 
تقویت همکاری های منطقه ای با تکیه با ظرفیت های متنوع ژئواستراتژیک و 

ژئواکونومیک خود نیز تغییر پیدا کرد .
در  تحوالتی  و  تغییر  چه  اخیر  سال های  ظرف  که  اینجاست  سئوال  حال 
این  و  آمده  به وجود  ایران  اسالمی  جمهوری  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 

مناطق از چه فرصت هایی برخوردار می باشند؟
پیدا کرد.  افزایش  به 15منطقه  از هشت منطقه،  آزاد  این مناطق  تعداد   )1
اردیبهشت ماه  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوبه  توسط  امر  این 
و  مازندران  جز  به  تصویب نامه؛  این  براساس  شد؛  محقق  سال1400 
آزاد گردید.  منطقه  دارای  نقاط مرزی کشورمان  تمام  استان های خراسان، 
-مجمع  خود  رهبری  مشاور  نهاد  تصمیم  با  اسالمی  جمهوری  درواقع 
تشخیص مصلحت نظام که فراتر از عملکرد دوره ای دو نهاد دولت و مجلس 
که از چهار تا هشت ساله در نظام حکومتی و برنامه ریزی کشورمان ایفای 
نقش می کنند، مجمع، سیاست های کلی نظام را ترسیم و ابالغ می کند- به 
کشورهای منطقه پیام برنامه عملیاتی خود جهت به اجرا درآودن مدل های 

همکاری های منطقه ای در قالبی همچون منطقه آزاد را ارائه نمود.
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  غالب  وجه  فعالیت،  دهه  سه  حدود  از  بعد   )2
ایران، از درصد قابل توجهی از زیرساخت های اساسی برای هرگونه فعالیت 
برخوردار می باشند و به دلیل سابقه فعالیت و همکاری با کشورهای منطقه 
می توان تجربه و شناخت از بازارهای منطقه ای –رژیم های سرمایه گذاری، 
نیازها، فرصت ها و چالش های پیش روی- را برای آنها قائل شد. از سوی 
دیگر مناطق آزاد در استان هایی با ظرفیت های متنوع اقتصادی، کشاورزی، 
ترانزیتی و... قرار دارند. به این دو شاخص، وجود مزایا و معافیت های قانونی 

نسبتا جذاب برای حضور سرمایه گذاران خارجی را نیز باید اضافه کرد.
اما مناطق آزاد در قبال راهبرد تعیین شده از سوی رئیس شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، یعنی رئیس جمهور؛ با چه چالش هایی مواجه می باشند:

الف( قانون مناطق آزاد از وجاهت و مشروعیت الزم جهت اجرا از سوی سایر 
اعضای شورای عالی برخوردار نمی باشد؛ به حدی که عدم اجرای قانون بر 

اجرای آن سبقت دارد.
ب( نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز در رقابت با شورای عالی، نه تنها 
دبیرخانه آن را تنزل جایگاه دادند، بلکه در قالب های قانونی ابتدا گمرك در 
به  قوانین عادی  ادامه  در  آزاد مستقر شد،  مناطق  مبادی ورودی-خروجی 
مناطق تعمیم یافت، به ویژه در زمینه هایی همچون مالیات بر ارزش افزوده 
و  شد  برکشیده  مناطق  این  اختیار  عنان  اساس  این  بر  دارایی.  نظارت  و 
از  قانون بیش  این مناطق در چنبره  فعالیت  محدودیت عملکردی و حوزه 

پیش تحدید شد.
ج( به جز دوران محدودی که دکتر مرتضی بانک دبیر شورایعالی بود، این 
ایران  اقتصادی  در کمیسیون های مشترك  و کرسی ای  نقش  مناطق هیچ 
با  امورخارجه و رفاقت  تالی سابقه وی در وزارت  نیز  )این حضور  نداشتند. 
دکتر ظریف بود( و این درحالی است که مناطق آزاد به دلیل همسایگی با 
کشورهای منطقه می توانند در عملیاتی سازی توافق های کوچک، به عنوان 
ایفای نقش موثر  به  اقتصادی  مقدمه ای برای قراردادهای بزرگ همکاری 

بپردازند.
بین المللی  حمل ونقل  مسیرهای  در  مناطق  این  گرفتن  قرار  علی رغم  د( 
-مبادی ورودی-خروجی کریدورها- مناطق آزاد انزلی و چابهار به خط ریلی 
از امکان پهلوگیری کشتی هایی در حد و  وصل نمی باشند و در عین حال 
اندازه موجود در این مسیرهای دریایی نیز محروم هستند. درواقع این فرصت 
طی حدود دو دهه به ضعف این مناطق و عدم اعتماد به گفته مسئولین ایرانی 

در میز مذاکره با طرف خارجی تبدیل شده است.
حال تکلیف چیست و چه باید کرد:

اوال( بند 11 سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی که بر توسعه حوزه فعالیت 
مناطق آزاد تاکید دارد، باید سرلوحه اقدامات قرار گیرد و ذیل همین اصل 
قانون این مناطق از وجاهت الزم برخوردار باشد. باید توجه داشت تا زمانی 
که قانون از حیز انتفاع برخوردار نیست؛ هیچ فرد ایرانی و خارجی به حضور 
در مناطق آزاد ایران اعتماد نمی کند و این بی اعتمادی از هر غده سرطانی 

برای هر گونه فعالیت اقتصادی مخرب تر است.
ثانیا( مناطق آزاد باید به عضویت کمیسیون های اقتصادی مشترك کشورمان 
با کشورهای منطقه درآمده و این عضویت در قالب بندهایی از توافق نامه ها و 

قراردادهای منعقده شانیت پیدا کند.
ثانیا( وزارت امورخارجه سازوکار تاسیس میزهای خدمت معرفی ظرفیت ها و 
فرصت های سرمایه گذاری در مناطق ایران و همکاری های اقتصادی با این 

مناطق را در دستورکار قرار دهد.
مسئول  که  وزارتخانه هایی  و  امورخارجه  وزارت  همکاری  با  ثالثا( 
کمیسیون های مشترك با کشورهای دیگر می باشند، دفاتر نمایندگی مناطق 
آزاد ایران در بازارهای هدف ایجاد شود. مثال چرا در دبی، استانبول یا شنزن 
اقدام  ایران  آزاد  مناطق  اروپا،  در  هامبورگ  و  میالن  همچنین  و  آسیا  در 
به معرفی خود نکنند؟ مگر نباید خود را در معرض و مرکز تردد و حضور 

شرکت های بین المللی و برندهای جهانی قرار داد؟
رابعا( باید با تغییر و اصالح قانون مناطق آزاد، زمینه افزایش و تنوع بخشی 
به مزایا و معافیت های قانونی سرمایه گذاری در این مناطق را فراهم نمود؛ 
چراکه از عمر این قانون بیش از 30سال گذشته و جهان کن فیکون شده 
این  به  هم  اینترنت  نداشت،  وجود  موبایل  و  بود  شوروی  زمان  )آن  است 
ندارد،  اجرا  اعمال نمی شود و ضمانت  قانون  این  نبود(. چرا؟ چون  صورت 
به  افزایش داده است؛ حال  را  ایران  چرا؟ چون تحریم ها هزینه حضور در 

تحدید و تهدید تحریم امریکا، محدودیت های داخلی را نیز اضافه کنید.
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گزارش: 
مرضیه حسینی

اهتمام دولت سیزدهم و پیامدهاي فعالیت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي: 

بایسته های مناطق آزاد درجهت ایفای نقش موثر در اقتصاد ایران



یادداشت

منافقانه  کاذب  شیرینی  به  را  صادقانه  سخن  تلخی  »من   
ترجیح می دهم«. شهید بهشتی

آقای رئیس جمهور
در این برهه سرنوشت ساز از تاریخ این مرز و بوم که تمیز 
دوست از دشمن و خادم از خائن بسیار دشوار گردیده است، 
کسی  بر  کشور  پریشان  اقتصاد  انکارناپذیر  واقعیت های 
بم های مشکالت  و  زیر  تمامی  لیکن درک  نیست؛  پوشیده 
مدیریت کالن  برای  کار  راه  چاره  و  اقتصادی  گلوگاه های  و 
کشور بدون مشاوران آگاه و صادق و بدون لحاظ هشدارهای 
در  اقتصادی  نبرد  آوردگاه های  در  که  آگاه  دلسوختگانی 
جای جای این مملکت با کوله باری از سابقه سالیان خدمت 
در گلوگاه های تولید و اقتصاد خرد و کالن تجارب گرانبهای 
ملت  این  به  خدمت  راستای  در  اخالص  طبق  در  را  خود 

رنجدیده عرضه می نمایند، ممکن نخواهد بود.
 این کهنه سرباز و پیر کارگر صنعت ملی با کوله بار سالیان 
دراز تجربه و تحصیل ، آنچه را که از واقعیات موجود به عیان 
استنباط می شود، صادقانه و هشدارگونه بیان می دارم تا شاید 

موثر افتد  .
آقای رئیس جمهور ؛ اثر تورمی چاپ 142هزار میلیارد تومان 
مردم،  الیموت  قوت  این  نان  وضعیت  نابسامانی  اسکناس، 
تولید،  رکود  عمومی،  مایحتاج  قیمت  حد  از  بیش  تورم 
بیکاری و نفوذ باندهای قدرت پشت پرده در ارکان اقتصادی 
و  اتومبیل  بازار  تا  گرفته  مردم  مصرفی  گوشت  واردات  از 
بالتکلیفی  و...  پتروشیمی  مواد  نظیر  واسطه ای  کاالهای 
فعاالن اقتصادی و کارآفرینان در تمامی زمینه های فعالیت، 
همه و همه خود هشداری است که اگر مورد توجه واقع نشود، 

خیلی زود دیر خواهد شد.
حال در این وانفسای اقتصادی اگر کورسوی امیدی هم در 
در رگ های خشکیده  تازه  دارد که خون  آزاد وجود  مناطق 
اقتصاد کشور با اداره صحیح این مناطق و با شکوفایی آن 
در  مناطق  این  جغرافیایی  محدوده  در  که  اقتصاد  از  بخش 
با تصمیمات غلط و شاید  فعالیت است، جاری شود؛ آن هم 
ناآگاه و شاید آگاه و  هدایت شده عده ای نماینده و مسئول 

عامد، رو به خاموشی می رود.
آقای رئیس جمهور؛ در تمامی کشورهای همسایه مناطق آزاد 
یکی از ارکان اقتصاد آنها بشمار می رود و آنچنان جاذبه ای 
را  خاک  و  آب  این  اقتصادی  فعاالن  که  نموده اند  ایجاد 
دیری  و  می نماید  جذب  خود  به سوی  روزافزون  به صورت 
نخواهد پایید که با این روند ضرباتی که بر پیکر نیمه جان 
مناطق آزاد وارد می شود، دیگر رمقی برای این مناطق باقی 

نخواهد ماند.
ماده 65  که  است  نرسیده  آن  وقت  آیا  رئیس جمهور؛  آقای 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مناطق آزاد 
به طور کامل اجرا شود؟ آیا وقت آن نرسیده است که تمامی 
معافیت های مالیاتی، گمرکی و عوارض مربوط به مناطق آزاد 
که در قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد ذکر گردیده 

به طور کامل کمافی السابق در مورد این مناطق اجرا شود؟ 
اگر چند نقطه امید برای نجات اقتصاد بیمار کشور از مهلکه 
هالکت وجود داشته باشد، بدون شک مناطق آزاد تجاری-
آنانی که  است.  آنها  درخشان ترین  اقتصادی  ویژه  و   صنعتی 
قاچاق  با تهمت  را  آزاد  ندانم کاری مناطق  از روی  یا  عامدا 
این  کارآفرینان  که  نمی دانند  آیا  می دهند،  قرار  حمله  مورد 
مناطق با وجود نظارت و قوانین موجود در این مناطق در اتاق 
قاچاق  تکفیر  چوب  با  چرا  پس  می کنند؟  فعالیت  شیشه ای 
می خواهند این مناطق را دست و پا بسته از حرکت باز دارند؟ 
خطر  به  در سطح کالن  واقعی  قاچاقچی  عده ای  منافع  آیا 

افتاده و یا توطئه ای در کار است ؟!
هرچه  اگر  می کنم  عرض  صادقانه  رئیس جمهور؛  آقای 
و  اصالح  با  و  نرسیده  آزاد  مناطق  داد  به  فوری  و  سریع تر 
حذف مصوبات غلط که چند صباحی است قوانین اصلی اداره 
این مناطق را خدشه دار نموده است، نظیر حذف معافیت های 
و  اداره  یا  و  افزوده  ارزش  مالیات  معافیت  و  حقوق  مالیاتی 
را  اقتصاد  وزارت  توسط  مناطق  این  مدیریت های  تعیین 
از  نه  از تاک، نشان خواهد ماند و  نه  ننمایید، دیگر  اصالح 

تاک نشان  .
نشده  دیر  تا  که  است  فرض  شما  بر  رئیس جمهور؛  آقای 
به عنوان راس قوه مجریه اگر الزم شده با استفاده از قدرت 
خیلی خیلی  و  سریع تر  هرچه  قوه  سه  سران  مجمع  اجرائیی 
حذف  نظیر  مجلس  غلط  مصوبات  حذف  به  نسبت  فوری 
معافیت مالیاتی ازجمله مالیات ارزش افزوده و ارتقاء مدیریت 
رئیس جمهور  معاونت  به  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
سیستم  از  پاگیر  و  دست  بندهای  و  قید  تمامی  اصالح  و 
نیمه جان  پیکر  و  معمول  عاجل  اقدام  مناطق  این  مدیریتی 

این مناطق را جانی تازه ببخشید.
امید آنکه این تقاضای صادقانه تا دیر نشده موثر افتد.

یادداشت: 
جواد ملک  آذری

 کارآفرین و تولیدکنننده 
در منطقه آزاد ارس

 کالمی بی پرده با 
ریاست محترم جمهوری

گزارش6

بررسی دالیل عدم دستیابی مناطق آزاد به اهداف و ماموریت های تعیین شده:

تفویض اختیارات؛ اهرمی برای 
محدودیت همه جانبه مناطق آزاد
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یکی از مهم ترین مشکالتی از ابتدا تاسیس تاکنون در مسیر 
توسعه کالن اقتصادی در مناطق آزاد شاهد آن بوده ایم، 
عدم تفویض اختیارات وزارتخانه  ها و سازمان های دولتی 
به سازمان های مناطق آزاد است؛ این درحالی است که 
در بند )الف( ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور، به صراحت بیان شده است که »به منظور ساماندهی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در 
تحقق اهداف سند چشم انداز بیست  ساله نظام، اعمال 
مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این 
مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد 
جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف، 
مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف 
دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه 
وظایف،  اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی 
دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی 
و امنیتی به عهده آنها است« و همچنین در تبصره )یک( 
این قانون نیز به این نکته اشاره شده است که »واگذاري 
وظایف، اختیارات و مسئولیت هاي دستگاه هاي تحت نظر 
مقام معظم رهبري، با موافقت ایشان صورت می پذیرد« و 
نیز در تبصره )دوم( این ماده قانونی درخصوص اختیارات 
فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی شهر و روستا 
در مناطق آزاد، به صراحت اعالم شده است که »این 

موضوعات به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود«.
دائمی  احکام  قانون  از  بند  این  به  نگاهی  با  حال 
برنامه هاي توسعه کشور مصوب 1395/11/10، می توان 
به این پرسش رسید که براساس قانون مصوب و روشن 
مجلس شورای اسالمی، چرا وزارتخانه ها و سازمان های 
دولتی اختیارات خود را به مدیران سازمان های مناطق 

آزاد تفویض نکرده اند؟
بی تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکالت 
بسیار زیادی در دوگانگی اعمال قانون در مناطق آزاد 
در مسیر توسعه تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی 
و سرمایه گذاران خواهد شد و این خود نکته ای برخالف 
روح اقتصاد آزاد در این مناطق از کشور است که موجب 
عدم تسهیل گری در فرآیند اقتصادی و کاری فعالین 

اقتصادی در این مناطق شده است.
و  کسب  باید  که  فضایی  یعنی  به واقع  آزاد  منطقه 
کمترین  دارای  و  گیرد  صورت  آن  درون  آزاد  کار 
فعال  یک  تا  باشد  فیلترها  حداقل  و  بروکراسی 
امروز  البته  بپردازد.  به فعالیت خود  بتواند  اقتصادی 
مشکلی که در سرزمین اصلی هم وجود دارد، عدم 
تسهیل گری است تا یک فرد بتواند فعالیت اقتصادی 
خود را درست انجام دهد؛ بحث تسهیل گری در امور 

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

جذب سرمایه گذاران گردد.
که  سوالی  آزاد،  مناطق  اقتصادی  فعالین  نگاه  از 
هدفگذاری  چه  دولت  که،  است  این  است  مطرح 
برای آینده مناطق آزاد دارد و وزارتخانه ها در اسناد 
آزاد  مناطق  برای  برنامه هایی  چه  خود  راهبردی 
آزاد  مناطق  که  است  قرار  اگر  گرفته اند؟  نظر  در 
سازمان های  توسط  و  مقررات خود  و  قانون  توسط 
مختلف  سازمان های  باید  شوند،  اداره  آزاد  مناطق 
در سرزمین اصلی حداقل دخالت را داشته باشند و 
اجازه دهند براساس قانون، هیات مدیره و مدیرعامل 

منطقه آزاد به امور قانونی خودش بپردازد. 
موازی  دستگاه های  دخالت  عدم  دیگر  مهم  نکته 
قانونگذار  توسعه،  پنجم  قانون  ماده112  در  است؛ 
اصلی  سرزمین  دستگاه های  اجرایی  موارد  تمامی 
آزاد تفویض کرده است،  را به سازمان های مناطق 
اما بسیاری از دستگاه های اجرایی و عمدتا درآمدزا 
این کار را انجام نداده اند و بیشتر دستگاه هایی که 
اختیار  تفویض  و  داشتند  آمادگی  بودند،  هزینه بر 
نمودند، ازجمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، 
درآمدزایی  که  دستگاه هایی  درواقع  و...؛  ورزش 
یک  خود  این  و  نکردند  اختیار  تفویض  داشته اند، 
آزاد  مناطق  سازمان های  در  امروز  است.  تناقض 
مدیران عاملی داریم که به واقع تکلیفشان مشخص 
نیست، از یک طرف فرمانداری وجود دارد و از سوی 
دیگر شهرداری، که این موضوع تاثیر منفی زیادی 

بر روند عملکرد مناطق دارد.

 نقض بند به بند قانون چگونگی
 اداره مناطق آزاد

کارشناسان معتقد هستند که، قانون مناطق آزاد یک 
قانون بسیار جامع و مترقی است که بسیار خالصه و 
شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما ایرادی که 
وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه های اجرایی به 
قوانین خود استناد می کنند! به عنوان نمونه در قانون 
مالیات های مستقیم، اساس و منطق کار بر این موضوع 
استوار است که فعال اقتصادی باید مالیات بدهد و یا 
بیاورد که شامل معافیت مالیاتی شود، به این  دلیلی 
صورت که فرد باید در تاریخ مشخص اظهار کند و 
اسناد و مدارک را ارائه دهد و پس از رسیدگی موظف 
مالیات  قالب  را در  است که حقوق و عوارض دولت 
به صراحت  آزاد  مناطق  قانون  در  اما  نماید؛  پرداخت 
در ماده5 عنوان شده که مناطق آزاد باید منحصرا بر 
وقتی  است،  اصلی  تاکید  این  اداره شوند،  قانون  این 
قوانین  دیگر  برای  جایی  یعنی  »منحصرا«  می گوید 
سایر سازمان ها باقی نمی ماند و سپس در مواد6 و 7 و 
8 و... به صراحت موارد را اعالم می کند؛ قطعا قانونگذار 
حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعالم کرده است. 
در ماده10 به صراحت گفته شده که مناطق آزاد می توانند 
عوارض دریافت کنند، در ازای خدماتی که در ماده یک 
تعریف شده است، ازجمله زیرساخت و اشتغال و...، در 
اینجا تعیین تکلیف کرده، یعنی مناطق آزاد قرار نیست از 
بودجه عمومی دولت استفاده کنند، به همین دلیل هم باید 
بر مبنای قانون مناطق آزاد اداره شوند، به تعبیری قانونگذار 
به باالترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده که عوارض 

دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.
در ماده11 به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای 
اصلی ترین  یعنی  دهند؛  مجوز  فعالین  به  خدمات، 
آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت  شروع  که  کاری 
است؛ به عبارتی، مناطق آزاد برای کلیه فعالیت های 
مجاز در محدوده خود می توانند مجوز صادر کنند و 

دیگر سازمان ها نمی توانند این کار را انجام دهند. 
در ماده12 بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی 

مستقل  تولید،  الزام  اصلی ترین  عنوان  به  انسانی، 
باشد؛ بدین معنی که قوانین کار در مناطق آزاد باید 

در اختیار خودشان باشد. 
قانون  که  شده  بیان  شفاف  صورت  به  ماده13  در 
مالیات های مستقیم در مناطق آزاد الزم االجرا نیست، به 
این معنا که اشخاص حقیقی و حقوقی وقتی به استناد 
ماده10 و 11 مجوز دریافت کردند و هزینه مجوز را به 
سازمان های مناطق آزاد پرداخت نمودند، بر این اساس 
از اولین مزیت که در واقع معافیت مالیاتی برای هر نوع 

فعالیت اقتصادی است، بهره مند می شوند.

ضرورت تسهیل امور سرمایه گذاران و 
تولیدکنندگان مناطق آزاد

کلیه  شفاف  و  خالصه  بسیار  آزاد  مناطق  قانون 
این  اساسی  مشکل  اما  نموده،  عنوان  را  موضوعات 
استناد  خود  قوانین  به  اجرایی  دستگاه های  که  است 
می کنند، این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق آزاد 
و اولین سد در مسیر رونق تولید و توسعه اقتصادی 
برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران است. باید به 
معنای واقعی امور اقتصادی را در مناطق آزاد تسهیل 
کنیم؛ اگر بخواهیم با نگاه تولیدمحور در مناطق آزاد 
حرکت کنیم، باید بخشی از تولید را که در سرزمین 
اصلی درحال انجام است، تشویق به حضور در مناطق 
آزاد نماییم. تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی 
تفویض اختیار خود را به سازمان های مناطق آزاد انجام 
دهند و اجازه بدهند که در یک دولت مستقل محلی 
با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ چراکه مهم ترین نکته؛ 

تفویض اختیار واقعی است.
باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاه های اجرایی، 
برنامه های اجرایی را به مناطق آزاد واگذار کنند و اجازه 
دهند که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد حضور پیدا 
کرده و فعالیت کنند. اگر بخش عمده ای از فرآیند تولید 
داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که عمدتا 
مناطق مرزی هستند، هم هزینه واردات و صادرات را 
کاهش داده ایم و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص 
کرده  ایم؛ این اتفاق باعث می شود که نیروی انسانی 
برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا کند. به واقع باید 
تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با فعالین 
تا  دهیم  قرار  خودمان  کار  سرلوحه  را  اقتصادی شان 
بتوانیم در مسیر رونق تولید و حمایت از سرمایه گذاران و 

فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گام برداریم.

 وجود محدودیت های پولی و بانکی 
در مناطق آزاد

از دیگر معضالت و مشکالت در مسیر بسط و توسعه 
محدودیت های  آزاد،  مناطق  در  تولیدی  و  اقتصادی 
پولی و بانکی در این مناطق است. بانک های کشور 
موظف بودند که یک شعبه ممتاز در مناطق آزاد کشور 
ایجاد کنند که متاسفانه این امر هیچ گاه محقق نشد و 
صرفا در قاب یک قانون و یک تبصره بر دیوار ماند و 
خاک خورد و همچنین قرار شد بانک های مناطق آزاد 
در ادارات سرپرستی خود در تهران، سرپرستی مناطق 

آزاد را ایجاد نمایند که این موضوع هم محقق نگردید. 
به  آزاد  مناطق  در  که  شعبی  و  بانک ها  عمده  امروز 
فعالیت مشغول هستند، سرپرستی استان می باشند؛ در 
اصل موضوع این است که بانک های مناطق آزاد باید 
خودشان یک سرپرستی مستقل در مناطق آزاد کشور 
باشند و سپس اقدام به ایجاد شعب در این مناطق کنند، 
اما درحال حاضر، شعبه ای از استان هستند که به شدت 
سطح کار، مجوزها و اختیارات را پایین می آورد و این 
بزرگترین ایراد کار در کنار عدم ایجاد شعب درجه یک 

و ممتاز در مناطق آزاد است.
آزاد  مناطق  در  هم  ارز  تخصیص  به  مربوط  مباحث 
از طرف بانک ها و صرافی های مناطق یکی دیگر از 
معضالت است. متاسفانه به هیچ عنوان ارز مبادالتی 
به بانک ها و صرافی های مناطق آزاد تعلق نمی گیرد؛ 
صرافی که منابع ارزی نداشته باشد، یعنی از دیدگاه 
مالی  از چرخش  باید  این می شود که صرافی  دولت 
فعالیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد بتوانید تامین منابع 
را انجام دهید، که این حرف کامال درست است؛ ولی 
آیا ساز و کار این امر پیاده شده است؟ این دقیقا بحث 
عدم اجرای ماده 112 درخصوص تفویض اختیار کامل و 
عدم اجازه سازمان مالیاتی و گمرک در خصوص فعالیت 
فعالین اقتصادی است، شاید این گونه باید یک مسئله 
را واکاوی کرد که گمرک و سازمان مالیاتی با دیدگاه 
سرزمین اصلی با فعالین اقتصادی در مناطق آزاد برخورد 
می کند و از آن طرف به لحاظ دادن منابع، اختیارات 
بانکی و پولی، مناطق آزاد را در حد یک شعبه بانک در 
یک شهر کوچک از کشور تلقی می کند و این موضوع 
تناقض آشکار دارد، به نوعی منابع مناطق آزاد را مثل 
یک قیف برعکس گرفته اند و از آن طرف در هزینه ها، 
به صورت بسیار محدود موارد پیش می رود و به تعبیری 

مناطق در پایین قیف هستند.
مسیر جذب  در  که  دیگری  بزرگ  همچنین مشکل 
روبه رو  آن  با  آزاد  مناطق  در  خارجی  سرمایه گذاران 
هستیم، بحث عدم وجود شعب بانک های خارجی برای 
نقل و انتقال مالی در سطوح بین المللی است. متاسفانه 
هنوز قوانین و مقررات شفافی از سوی بانک مرکزی 
برای ایجاد شعب بانک های خارجی اعمال نشده است، 
که این روند باعث گردیده که در جذب شعب بانک های 
معتبر خارجی و صرافی های بین المللی اقبالی نداشته 
باشیم و به تعبیری در حوزه تجارت و بازرگانی بین الملل 
اختیار مشخصی نداریم و باز به این نکته باید اشاره کرد 
که اگر وزرای ما حوزه های وزارتی خود را تفویض اختیار 
کنند، مناطق آزاد می توانند به صورت یک اقتصاد فعال 
و پویای محلی فعالیت نمایند. به واقع سرمایه گذاران 
ولی  داریم،  و  داشته  آزاد  مناطق  در  زیادی  خارجی 
درخصوص موضوعات بانکی وقتی با قوانین و مقررات 
روبه رو می شوند، می گویند که عینا همان قوانین جاری 

کشور است و بی شک عقب گرد می کنند. 

سخن پایانی
باید تاکید نمود که مشکل عدم جذب سرمایه گذاران خارجی 
در مناطق آزاد به عدم موضوعات مرتبط با حوزه های 
زیرساختی و غیره در این مناطق برنمی گردد، بلکه صرفا به 
عدم هماهنگی و تفویض اختیارات از سوی وزارتخانه های 
مربوطه در مسیر تسهیل امور به مناطق آزاد باز می گردد؛ 
اینها همه و همه سواالت و نکاتی است که پیکان اتهامات 
عدم تاثیرگذاری مناطق آزاد در مسیر جذب سرمایه گذاری 
خارجی را از سمت مناطق به سمت سازمان های سرزمین 
اصلی تغییر می دهد؛ شاید باید به دنبال جواب این سواالت 

در آدرس هایی به جز مناطق آزاد بگردیم.
 بی شک همه دلسوزان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
باور دارند که به صورت قطعی تمامی زیرساخت ها و 
امکانات در این مناطق آماده نیست، اما مشکالت در 
مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری، ارتباطی 
به زیرساخت ها در شرایط کنونی ندارد و صرفا به عدم 
اختیارات  تفویض  درخصوص  مناسب  شرایط  ایجاد 
به  برمی گردد.  آزاد  مناطق  به  دیگر  سازمان های 
و  تصمیم گیری  قدرت  و  تام  اختیارات  باید  یقین 
تصمیم سازی را به مدیران عامل مناطق آزاد، براساس 
قانون مصوب مناطق آزاد بازگردانیم تا بتوانیم شاهد 
شکوفایی و بسط تولید و به تبع آن توسعه صادرات  در 

مناطق آزاد کشور باشیم.

گزارش: 
فریبا شیخی

ابتدایی ترین  و  مهم ترین  از  یکی  مالی  تامین  چالش 
فناور  و  دانش بنیان  مجموعه های  فراروی  مشکالت 
در مسیر تجاری سازی ایده ها است و منطقه آزاد ارس 
زیست بوم  اجزای  تکمیل  در  پیشرو  منطقه  عنوان  به 
آذربایجان شرقی  استان  را در  این چالش  دانش بنیان، 
رفع  مالی  تامین  نهاد  اولین  تاسیس  با  آزاد  مناطق  و 

نموده است.
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس پس از تاسیس مرکز 
رشد و مرکز نوآوری در 6سال گذشته، اولین صندوق 
شمال غرب  استان های  بین  در  را  فناوری  و  پژوهش 
و  نمود  تاسیس  سال 1398  در  آزاد  مناطق  و  کشور 
مشارکت  با  را  ارس  نوآوری  کارخانه  احداث  موضوع 

دانشگاه تبریز در دست اقدام دارد.
مزین  رهبری  معظم  مقام  فرموده  به  که  سالی  در 
است،  اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان  »تولید،  به 
اولین  عنوان  به  ارس،  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
دارد  نظر  در  ایران  آزاد  مناطق  بین  در  صندوق 
آزاد  مناطق  به  خود  خدمات  حوزه  توسعه  ضمن 
به  جاری  سال  در  را  اولیه صندوق  سرمایه  کشور، 
اولیه  سرمایه  افزایش  برساند.  ریال  100میلیارد 
مجموعه  به  جدید  سهامداران  پذیرش  با  صندوق 

بود. خواهد  صندوق 
این که  جهت  به  خدمات ،  حوزه  توسعه  حوزه  در 
صندوق  تنها  ارس  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
منظور  به  فلذا  است؛  کشور  آزاد  مناطق  بین  در 
این  دانش بنیان  زیست بوم  مالی  تامین  به  کمک 
عنوان  به  را  دیگر  آزاد  مناطق  سازمان های  مناطق ، 
حاضر،  درحال  می نماید.  دعوت  جدید  سهامداران 
انزلی،  و  ماکو  آزاد  مناطق  مدیره  هیات  موافقت  با 
آنان  به  صندوق  دولتی  سهام  از  بخشی  به زودی 

واگذار و دفتر صندوق در این مناطق فعال می شود .
اولیه  سرمایه  صندوق،  به  جدید  اعضای  ورود  با 
از  و  داشت  خواهد  توجهی  قابل  افزایش  نیز  صندوق 
با  رسید.  خواهد  ریال  100میلیارد  به  ریال  50میلیارد 
افزایش منابع داخلی صندوق و همچنین افزایش سقف 
اعتباری صندوق در حوزه صدور ضمانت نامه و اعطای 
خدمات  ارائه  کیفی  و  کّمی  افزایش  شاهد  تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان از طریق صندوق نوآوری و 
شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

خواهیم بود.
و  پژوهش  صندوق  قبلی  اقدامات  با  ارتباط  در 
صندوق  این  کرد  عنوان  باید  نیز  ارس  فناوری 
مالی  حامی  مهم ترین  گذشته  سال های  در 
آذربایجان  استان  در  دانش بنیان  شرکت های 
تادیه  اولیه  منابع  تمامی  تقریبا  و  است  بوده  شرقی 
شرکت های  به  تسهیالت  اعطای  به  صندوق  شده 
اختصاص  استان  و  منطقه  دانش بنیان  و  فناور 
فعالیت  اول  دوسال  طی  در  یعنی  است.  یافته 

ارزش  به  ضمانت نامه  60فقره  ارس،  صندوق 
به  کمک  منظور  به  ریال  230میلیارد  از  بیش 
منطقه  وفناور  دانش بنیان  شرکت های  فعالیت های 
پوشش  و  شرقی  آذربایجان  استان  و  ارس  آزاد 
صادر  آنان  دولتی  معامالت  در  موردنیاز  ضمانتی 
50شرکت  مدت،  همین  در  همچنین  است.  شده 
از  ریال  250میلیارد  از  بیش  فناور،  و  دانش بنیان 
دریافت  متنوع  و  مختلف  تسهیالت  صندوق  این 
طریق  از  جدیدی  تسهیالت  به زودی  و  کرده اند 
اعطا  فناور  واحدهای  اولویت  با  و  فراخوان 
صندوق  سایت  به  می توانند  شرکت ها  که  می شود 

نمایند. مراجعه 
 همچنین در سال 1401 صندوق پژوهش و فناوری 
کرد  خواهد  تالش  خود  سهم  به  ارس  آزاد  منطقه 
آزاد،  مناطق  در  دانش بنیان  زیست بوم  تقویت  برای 
با  را  خودش  اعتباری  نیز  و  مالی  مساعدت  پوشش 
نیازهای  و  صندوق  موضوعی  اولویت های  لحاظ 
نیز  خطرپذیر  سرمایه گذاری های  به  آزاد ،  مناطق 

قرادادهای  به زودی  راستا  این  در  و  دهد  توسعه 
منعقد  منتخب،  طرح های  از  تعدادی  با  مربوطه 

خواهد شد.
اجزای  تشریح  راستای  در  است  توضیح  به  الزم 
اقدامات  تشریح  همچنین  و  دانش بنیان  زیست بوم 
اقتصاد  و  آزاد  مناطق  همایش  حوزه،  این  در  ارس 
در  سال 1401  28اردیبهشت ماه  روز  در  دانش بنیان 
نزدیک  آینده  در  و  شد  برگزار  ارس  آزاد  منطقه 
اکوسیستم  قوانین  با  آشنایی  تخصصی  سمینار  هم، 
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  خدمات  و  دانش بنیان 
برگزار  ارس  فناوری  و  پژوهش  با محوریت صندوق 

گردید . خواهد 
در  ارس  فناوری  و  پژوهش  صندوق  است،  گفتنی 
ملی 14008621685  شناسه  به  تاریخ 25/06/1398 
کد  شماره  با  و  ثبت 6524  شماره  با 
صندوق  اولین  عنوان  به  اقتصادی 411647891733 
پژوهش و فناوری غیردولتی در بین مناطق آزاد و تنها 

صندوق در شمال غرب کشور تشکیل شده است.

لزوم رفع چالش تامین مالی مجموعه های فناور و دانش بنیان مناطق آزاد:
صندوق پژوهش و فناوری ارس، نهاد تامین مالی زیست بوم دانش بنیان مناطق آزاد

یادداشت: 
 ابراهیم نصیری

  نایب رئیس هیات مدیره 
صندوق پژوهش و فناوری ارس



حوزه  عربی  کشور  شش  اینکه  بر  مبنی  گزارشی  انتشار  پی  در 
خلیج فارس، به زودی صاحب یک راه ریلی مشترک می شوند، دوباره 
عدم نیاز  و  ایران  زدن  دور  چابهار ،  بندر  از  هند  روی گردانی  موضوع 
این کشور به چابهار مطرح شده است. صحبت از تکمیل و استفاده از 
کریدوری است که هند را بدون نیاز به بندر چابهار و ایران، به اروپا 
می رساند؛ مسیری که از یک طرف به بندر حیفا در مناطق اشغالی و 

سپس ترکیه می رسد!
واقعیت آن است که جغرافیا و موقعیت ژئوپلیتیکی ایران ، امتیاز ویژه ای 
آن  از  ما  کشور  که  مزیتی  می گردد؛  محسوب  بار  ترانزیت  لحاظ  به 
و  نشد  استفاده  درستی  به  ظرفیت ها  از  متاسفانه  اما  است .  برخوردار 
به قدری تعلل در توسعه زیرساخت ها درون کشوری صورت گرفت تا 
امروز شاهد راه اندازی کریدورهای موازی از سوی کشورهای همسایه 

باشیم .
ازجمله  مختلف  ترانزیتی  مسیرهای  در  ایران  که  داشت  تاکید  باید 
آسیای  میانه،  آسیای  چین،  اقتصادی  کریدور  شمال- جنوب،  کریدور 
غربی، و سایر کریدورهای حمل و نقلی تعریف شده میان کشورهای 
عضو سازمان اکو قرار دارد؛ اما بی توجهی به این کریدورها موجب شده 
تا به موازات عدم برنامه ریزی برای فعال سازی این ظرفیت ها، شاهد 
کریدورهای  شدن  فعال  و  منطقه ای  رقبای  سرمایه گذاری  و  فعالیت 
موازی ایران مانند ایجاد مسیر ترانزیتی با اتصال بندر ترکمن باشی در 
ترکمنستان به بندر باکو در آذربایجان از طریق ایجاد خط کشتیرانی در 
عرض دریای خزر ، توافق نامه الجورد و اتصال کشورهای افغانستان، 
ترکمنستان، آذربایجان ، گرجستان و ترکیه ، اتصال ریلی باکو، تفلیس، 
قارص؛ سرمایه گذاری گسترده در چین ذیل ابتکار »یک کمربنده؛ یک 
برای  ترکیه  برنامه ریزی  اقتصادی چین-پاکستان،  جاده« در کریدور 

تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و نقش کم رنگ ایران باشیم .
عنوان  به  منطقه  این  که  نمود  اذعان  باید  چابهار  بندر  درخصوص 
بخش کلیدی از کریدور بین المللی شمال-جنوب شناخته می شود که 
دریایی و  از طریق مرزهای شرقی و شمال شرقی کشور ، دسترسی 
زمینی افغانستان و آسیای مرکزی را برای هند فراهم می کند. اما عدم 
بهره برداری مناسب و قابل دفاع از این ظرفیت، موجب شده که هند 
دیپلماسی  اگر ظرفیت های  نکند، درحالی که  استفاده  ایران  از مسیر 
ترانزیت  می گرفتند،  قرار  بهره گیری  مورد  کامل  به طور  و حمل ونقل 

ساالنه در این منطقه و عواید آن برای کشور بسیار قابل توجه بود .
در  تعویق  را  ایران  ترانزیت  اصلی  مشکل  کارشناسان،  که  البته 
بود خط آهن  قرار  نیز  مورد  این  در  عنوان می کنند.  ریلی  برنامه های 
ترانزیت  برای  بندر  این  تا  بگیرد  صورت  زاهدان  به  چابهار  اتصال 
کاالهای هندی از طریق ایران به افغانستان و آسیای میانه و روسیه 
صرفه اقتصادی داشته باشد. اما طبق برخی گفته ها، این پروژه نیاز به 
بیش از 12تریلیون تومان اعتبار دارد و حتی در صورت تکمیل سرمایه، 

عملیات اجرایی آن تا دو سال به طول خواهد انجامید.
باید تاکید داشت که بدون توسعه پروژه های راه آهن، ایران تنها قادر به 
ترانزیت جاده ای کاالها است که برای شرکت ها و کشورهای خارجی 
مسیر  در  اینکه  دارد؛ خصوصا  اقتصادی  نه صرفه  و  است  جذاب  نه 
بارگیری می شوند که هزینه  و  تخلیه  باید محموله ها  بار  ایران، چند 

چشمگیری بر روی دست صادرکننده کاال می گذارد .
در  ایران  راه آهن  ترانزیتی  ظرفیت  کارشناسان؛  از  یکی  گفته  طبق 
پایانه ریلی سرخس، سهمی 79درصدی در کل ترانزیت ریلی کاالهای 
ایران دارد، اما در سال گذشته صرفا 1.4میلیون تن کاال در  خارجی 
رقم  این  که  درحالی  است؛  شده  انجام  بارگیری  و  تخلیه  پایانه  این 
در جمهوری آذربایجان 8میلیون تن بوده است. به هرحال مشکالت 
لوکوموتیوهای باری ایران و نبود تجهیزات سرمایشی برای جلوگیری 

از فاسد شدن محصوالت، دغدغه اصلی در این فرآیند است.
واضح است که ایران نتوانسته در پروژه توسعه ریلی همانند شرکای 
پروژه های  از  بسیاری  گذشته  سال های  طی  کند.  عمل  موفق  خود 
در  نقش  ایفای  برای  که  درحالی  نداشته اند ،  پیشرفتی  کشور  ریلی 
تا  ترکیه  از  کاال  ترانزیت  جهت  شمال-جنوب  بین المللی  کریدور 
روسیه و آسیای مرکزی به بنادر جنوب کشور و از آنجا به کشورهای 
کامل  به طور  پروژه ها  این  می بایست  چین  و  هند  خصوصا  آسیایی ، 

شکل می گرفتند.
و جای تاسف دارد که ایران نه تنها سهمی در کریدور شمال-جنوب 
کنار  نیز  شرق-غرب   کریدور  از  که  است  دوسال  حدود  بلکه  ندارد، 
گذاشته شده است. به عنوان مثال چین درحال حاضر ترانزیت کاال 
آذربایجان ،  مرکزی ،  آسیای  مسیر  از  را  شرقی  اروپای  و  ترکیه  به 
گرجستان و ترکیه انجام می دهد، درحالی که این کشور نیز قرار بود 
ایران استفاده کند، که طبیعتا عدم توسعه خطوط ریلی و  از کریدور 
لذا کشورها  از ما گرفت .  نیز  را  این فرصت  ایران در خزر  کشتیرانی 
ترانزیت  بحث  برای  را  مطمئن تر  اما  سخت تر  راه  می دهند  ترجیح 
مشکل  اصلی ترین  از  یکی  زیرساخت،  نبود  نتیجه  در  کنند.  انتخاب 
از  استفاده  در  کشورها  عقب گرد  موجب  که  است  ایران  کریدورهای 

مسیرهای ترانزیتی کشورمان می شود .
به  ایران  برای  فوق العاده  ظرفیت  یک  کاال  ترانزیت  اینکه  رغم  به 
سال های  در  موضوع  این  به  کافی  و  الزم  توجه  اما  می آید،  حساب 
به  باید  کشور  مسئوالن  وجود  این  با  است.  نگرفته  متمادی صورت 
دالیلی ازجمله تحریم ها و وقوع بحران ارزی در این سال ها، ضرورت 
عنوان  به  کشور  ترانزیتی  شده  ربوده  ظرفیت های  از  بهره گیری 
راهبردی برای ایجاد درآمدهای کالن ارزی و خنثی سازی تحریم ها 
را درک کنند و البته که بدون نقشه راه یا برنامه ملی نمی توان انتظار 
بهینه صورت  و  مطمئن  مسیری  در  سرمایه گذاری ها  این  که  داشت 

گیرد .
بدون شک یکی از مهم ترین مسائلی که الزم است در گام نخست 
و  جهت بخشی  برای  ملی  برنامه  یا  نقشه راه  تهیه  گردد،  حل و فصل 
ترانزیتی،  کریدورهای  توسعه  در  سرمایه گذاری  اولویت های  تعیین 
بین المللی  و  داخلی  آینده  تحوالت  از  محتمل  سناریوهای  براساس 

است. 
پیچیدگی های  و  گسترده  ابعاد  دلیل  به  برنامه  این  که  است  بدیهی 
بسیار زیاد آن و با عنایت به ضرورت کسب حمایت نهادهای مختلف 
حاکمیتی برای پیاده سازی آن، نمی تواند در یک حلقه بسته کارشناسی 
مطالعاتی  انجام  برنامه ای ،  چنین  تهیه  الزمه  بلکه  بپذیرد؛  صورت 

متراکم با بهره گیری از حداکثر توان و ظرفیت علمی کشور و رسیدن 
البته که طبیعتا  از اجماع و حمایت نخبگان است  ؛ و  به سطح کافی 
پیگیری های  نیازمند  منطقه،  ترانزیت  بازار  از  ایران  سهم  افزایش 
دستگاه های  بیشتر  تحرک  و  مجریه  قوه  نقش آفرینی  و  نمایندگان 

اجرایی برای رفع خالهای موجود ازجمله تامین زیرساخت ها است  .

مشکالتریلیایرانونبودیکپارچگیدرتصمیمگیریها
بحث  در  را  متحده  امارات  حتی  یا  قطر  عمان ،  ترکیه ،  سابقه  اگر 
لجستیکی با ایران بررسی، تحلیل و مقایسه نماییم؛ می بینیم که ما 
هنوز نتوانسته ایم میان صنایع مختلف اعم از حمل ونقل دریایی، بنادر ، 
ریل و جاده ای خود هماهنگی برقرار کنیم و همچنان نمی دانیم متولی 

صنعت لجستیک در کشورمان چه کسی است؟!
در این سال ها به حدی زیرساخت های ایران در این حوزه نقص داشته 
حتی  و  ازبکستان  قزاقستان،  همچون  کشورها  از  بسیاری  که  است 
ترکمنستان به سمت ترکیه رفته اند. ترکیه مقدمات همه امور را فراهم 
راه آهن  که  است  سال  چند  که  درحالی  است؛  وصل  راه آهن  و  کرد 
رشت-انزلی و چابهار- زاهدان را می خواهیم وصل کنیم اما این اتفاق 

هنوز نیفتاده است.
روی  بر  و  هستند  ریل بیس  سی آی اس،  کشورهای  حاضر  درحال 
این  حمل ونقل  سطوح  تمام  می کنند.  کار  کمتر  جاده  حمل و نقل 
کشورها بر روی راه آهن استوار است؛ اما سیستم راه آهن ایران به واقع 
اولویت قرار  این خصوص حمل و نقل مسافر در  فاجعه است، زیرا در 
دارد و جابه جایی کاال اصال موردتوجه نیست! که این مسئله، یکی از 
دسترسی  هند  به  می خواهیم  اگر  بنابراین  است.  دغدغه ها  مهم ترین 

بدهیم، باید ببینیم چه زیرساختی را می بایست فراهم نماییم.
اما یکی دیگر از مشکالت این است که در سخن انسجام وجود ندارد؛ 
ضمن اینکه یکپارچگی در تصمیم گیری دیده نمی شود. الگوها و روش 
درمان معلوم است، اما ما مسیری که همه دنیا رفته را انجام نمی دهیم، 
این مشکل بزرگی است. کشورهای دیگر ریل بیس هستند، اما چابهار 
به ریل وصل نیست و این موضوع از مهم ترین مشکالت در چابهار 
بندر  فقط  و  صرفا  زیرساخت،  که  کرد  تاکید  باید  می شود.  محسوب 
این  از  استفاده  شرایط  باید  مکانی،  موقعیت  این  جز  به  زیرا  نیست؛ 
موقعیت نیز فراهم شود که متاسفانه مسئولین در منطقه آزاد چابهار 

حقیقتا قدر و ارزش پتانسیلی را که در اختیار دارند، نمی دانند .
ضمن آن که در اکثر موارد بنادر، حمل و نقل جاده ای، ستاد مبارزه با قاچاق 
و منطقه آزاد و... هر کدام یک ساز می زنند؛ لذا عالوه بر بحث یکپارچگی 

مدیریتی، باید مرکزی به عنوان متولی لجستیک در کشور فراهم گردد.
 

امیررضاواعظیآشتیانی،کارشناسمسائلاقتصادی:
هوشمندی،تکنولوژیوفناوری،ازفاکتورهایمهمبرای

استفادهازکریدورها
با  گفت وگو  در  اقتصادی  مسائل  کارشناس  واعظی آشتیانی  امیررضا 
نشریه، هوشمندی ، تکنولوژی و فناوری را از موضوعات حائز اهمیت 

در تجارت جهانی دانست. 
طبق گفته این کارشناس؛ هر کشوری که شرایط و تسهیالت الزم 
را فراهم کند، موجب می شود که کشورهای دیگر به دنبالش بروند. 
درواقع کشورها قیمت رقابتی را دنبال می کنند، شرایط حمل و نقل را 
بررسی می کنند و همه فاکتورها، قرارداد و معامله ها که در چارچوب 

حقوق بین الملل است، لحاظ و نهایتا بهترین را انتخاب می نمایند.
از  توافق شده که  برخالف آن چیزی که  اینکه چرا هند  افزود:  وی 
طریق بندر چابهار ایران کاالهایش را جابه جا کند، اما به یکباره مسیر 
مدنظر را تعطیل و مسیر دیگری را انتخاب کرد، به دلیل نبود برنامه 

در کشور ما و استفاده آنها از فرصت های زمانی است.
واعظی آشتیانی اظهار داشت: باید بگویم نکته حائز اهمیت در تجارت 
جهانی، زمان و فرصت ها است و اینکه کشوری معطل کشوری دیگر 
نمی ماند.  در تجارت بین المللی کشورها و خالقیتی که در آنها وجود 
دارد، مهم است؛ درواقع فاکتورها و پارامترهایی که کشورها در ارتباط 
با اقتصاد یا تجارت جهانی در نظر می گیرند، استفاده از موقعیت زمانی 
و شرایط است. دلیل ندارد که کشوری پای کشوری دیگر که در موج 
کند.  تلف  را  خود  وقت  بخواهد  متوقف شده،  اقتصاد  و  فناوری  دوم 
با کشوری دیگر  را  اگر شرایط  بود که ما در تجارت ،  طبیعی خواهد 
کشور  آن  چراکه  دهیم؛  تغییر  را  مسیرمان  دیدیم،  بهتر  و  فراهم تر 
قبلی نتوانسته شرایط مناسبی برای ما فراهم کند؛ لذا این جابه جایی ها 

هوشمندانه و بر اساس منافع انجام می گیرد  .
میلیون  پانصد  و  میلیارد  در سال 92 یک  ایران  کارشناس گفت:  این 
است.  شده  متوقف  سال 94  در  که  می کرد  صادر  سنگ آهن  دالر 
مقصد  به  تن  70هزار  تا   60 ایران  سنگ آهن  صادرات  کشتی های 
این  است.  می رسانده  مقصد  به  را  آنها  و  می کردند  بارگیری  چین 
اتفاق در اصطالح جزو موج چهارم فناوری اقتصاد است. ولی اکنون 
هر  می باشند،  دستگاه  چهار  که  استرالیایی  کشتی های  که  می بینیم 

به  را  چین  تا  حمل ونقل  هزینه  و  می کنند  حمل  تن  600هزار  کدام 
4دالر برای هر تن رسانده اند. وقتی چینی ها نگاه می کنند و می بینند 
هزینه حمل سنگ آهن از استرالیا پایین تر و قیمت هم مناسب تر است؛ 
نمایند. در همین  استرالیا خرید  از  اقتضا می کند که  پس عقل سلیم 
شرایط فعلی حمل سنگ آهن از بافق یزد تا بندرعباس 17دالر است، 
پس  بگیرد؟  صورت  ایران  از  خرید  که  می پذیرد  منطق  کدام  حال 
هوشمندی ، تکنولوژی و فناوری از موضوعات حائز اهمیت در تجارت 
جهانی است. هر کشوری که شرایط و تسهیالت الزم را فراهم کند، 
کشورهای دیگر به دنبالش می روند. درواقع کشورها قیمت رقابتی را 
دنبال می کنند؛ شرایط حمل و نقل را بررسی می نمایند و همه فاکتورها، 
قراردادها و معامالت که در چارچوب حقوق بین الملل است لحاظ و 
آنان مهم هم نیست که در  برای  انتخاب می کنند.  را  بهترین  نهایتا 
برایشان  منافع  صرفا  بلکه  نه  نه؛  یا  دارند  قبول  را  کشور  آن  جهان 
اهمیت دارد. بنابراین باید بپذیریم که منافع یکی از موضوعات بسیار 

حائز اهمیت در تجارت است .
این کارشناس ادامه داد: در تجارت وقتی طبق شرایط بازار با بحران 
مواجه باشیم، دیگر پلن دوم و سومی نداریم؛ این یکی از مشکالت 
بازاریابی و تجارت ما در جهان است. کشور ما در موج دوم فناوری و 
اقتصاد قرار دارد و موج چهارم با سرعت حرکت می کند و ما نمی دانیم 
ابتدا  می گوید  منطق  کنیم.  حل  چگونه  را  مشکالت مان  و  مسائل 
مشکل  این  ببین  و  کن  بررسی  سپس  تبدیل،  مسئله  به  را  مشکل 
چه بوده تا راه حل مشخص آن تبدیل به مسئله شود. ما هنوز تفاوت 
مشکل و مسئله را نمی دانیم و در طول تجارتی که انجام می دهیم، 
با مسائل مختلف روبه رو می شویم؛ طبیعتا باید افرادی آگاه در حقوق 
و حل  تبدیل  مسئله  به  را  این مشکالت  بین الملل  و حقوق  تجارت 
نمایند. اما متاسفانه می بینیم که این اتفاق نمی افتد و چالشی است که 
ما در حوزه مدیریت در حقوق تجارت و بیزینس با آن مواجه هستیم. 
نیز  تصمیم گیری  است.  نوسازی  و  بازسازی  به  نیازمند  رویکرد  این 
بسیار حائز اهمیت است؛ وقتی مشکل را به مسئله تبدیل می کنیم، باید 
یک تصمیم گیری منطقی و واقعی که عملیاتی باشد نیز داشته باشیم 
و این تصمیم گیری نیز مبتنی بر فرآیند کارشناسی و منطق است . این 
تصمیم در آینده نباید ما را دچار چالش کند، بنابراین باید تصمیماتی 

بگیریم که در آینده نتایج مثبت داشته باشد .
می گیرند  تصمیماتی  مدیران  برخی  که  داد: شاهد هستیم  ادامه  وی 
را رصد  بازار  اینکه  آنکه بدون  بدتر  ندارد و  که پشتیبانی کارشناسی 
کرده باشند، تصمیمات را اجرا می کنند؛ غافل از آنکه تصمیمات باید 
در راستای فرصت ها و تهدیدها باشد . تصمیمات باید نقش راهبردی 
به  را عوض می کنند،  اگر می بینیم هندی ها مسیر خود  باشد.  داشته 
این دلیل است که تصمیمات ما، تصمیماتی نبوده که منجر به یک 
برایمان سخت به  اتفاق  این  رفتار راهبردی گردد و امروز به یکباره 
نظر می آید. رقبای ما تماشا می کنند که ما با کشورهای دیگر چگونه 
معامالت تجاری می کنیم؛ در این بررسی ها نقاط ضعف ما را ارزیابی و 
آن را تبدیل به نقاط قوت برای خود می کنند. ما هم باید بیاموزیم که 
نقاط قوت رقبا را شناسایی کنیم و به سمتی برویم و به گونه ای حرکت 

کنیم که منافع خودمان حفظ شود  .
واعظی آشتیانی تاکید کرد: تصمیم گیری خوب یک واقعیت در حوزه 
داشته  مهارت  باید  می گیرد،  تصمیم خوب  که  است . کسی  مدیریت 
باشد؛ تصمیم خوب نشات گرفته از راهبری خوب در هر حوزه است و 
بالعکس آن هم چالش ها و مشکالتی به همراه خواهد داشت. فقدان 
انکار ناپذیر  واقعیت  یک  کشور  معدنی   صنایع  در  پیشرفته  تکنولوژی 
است و براساس برآوردهایی که شده، قریب به 2هزار میلیارد تومان 
ماشین آالت در حوزه معدن نیاز است و نمی توان این موضوع را کتمان 
کرد. بارها شنیده ایم که معدن کاران از مستهلک شدن ماشین آالت و 
تکنولوژی در این حوزه گالیه دارند؛ اگر بناست در این حوزه فعالیت 

داشته باشیم، باید تدابیر الزم اندیشیده شود .
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز امارات ، 
عربستان، اردن و قطر خطی را مطرح و مسیری برای هندی ها تعریف 
می کنند که ازجمله تعامل با اسرائیل را نشان می دهد، درواقع بدین خاطر 
بهره می برند و آن  از دست می دهیم،  ما  از فرصتی که  آنها  است که 
را تبدیل به بحران برای ما می کنند . ما چشم خود را به روی تهدیدها 
بسته ایم؛ همواره باید نه در حوزه تجارت، بلکه در همه حوزه ها تهدیدهای 
علنی و احتمالی را مورد تحلیل قرار دهیم و بهترین راهکار را انتخاب 
نماییم. تعلل در تصمیم گیری، فرصتی برای کشورهای دیگر می شود تا از 

این شرایط برای خود بهترین بهره را ببرند .
 

هادیحقشناس،کارشناسمسائلمناطقآزاد:
مشکلاصلی،نبودمتولیترانزیتدرمناطقآزاداست

با  گفت وگو  در  نیز  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  حق شناس  هادی 
نشریه، از نبود متولی در بحث ترانزیت در کشور گالیه کرد و گفت: در 
ایران یک نفر درخصوص ترانزیت حرف و تصمیم گیری نمی کند؛ به 

همین دلیل است که کسی نمی تواند تضمین کند که ترانزیت از مسیر 
ایران از لحاظ زمانی و مالی چقدر هزینه بر است .

وی اظهار داشت: هندی ها هیچ وقت از مسیر چابهار برای ترانزیت 
استفاده نکردند؛ علی رغم اینکه آمریکایی ها در بحث تحریم ها، چابهار 
را مستثنا نمودند؛ اما واقعیت آن است که هندی ها به صورت جدی 
در چابهار حضور نداشتند. البته عدم حضور جدی این کشور در چابهار 
صرفا به دلیل مشکل خود هندی ها نیست. وقتی امارات و کشورهای 
بندر  به  داشتند کاال  تمایل  را محاصره کردند، قطری ها  عربی، قطر 
بوشهر بیاید و به ترکیه برود و یا از ترکیه به بوشهر بیاید و بعد به قطر 
برود . منظور این است که ما از این فرصت های تاریخی کم نداشته ایم 
چین  یا  هند  که  نیست  این گونه  شود.  فعال  ایران  ترانزیتی  مسیر  تا 
تمایل نداشته باشند، بلکه همه تمایل دارند که از مسیر هوایی، زمینی 
و دریایی ایران استفاده کنند. ما هم تمایل داریم، ولی تمایل داشتن با 

اینکه با توانمندی این کار را انجام دهیم، بسیار فاصله دارد . 
این کارشناس ادامه داد: موضوع ترانزیت در ایران به عنوان اولویت 
اول دستگاه های اجرایی مطرح نیست؛ در کشور ما ده ها دستگاه متولی 
ترانزیت هستند و در عین حال هیچ دستگاهی متولی ترانزیت نیست! 
به عنوان مثال اگر باری به بندر جنوبی و سپس به بندر شمالی بیاید، 
به هر دلیلی هر یک از ارگان های دست اندرکار ترانزیت می تواند این 
بار را متوقف کنند؛ ازجمله سازمان بنادر می تواند کشتی را دیر تخلیه 
کند؛ گمرک می تواند کاال را دیر ترخیص نماید یا بگوید در روزهای 
تعطیل و یا از ساعت 14 به بعد ترخیص نمی شود؛ یا پلیس می تواند 
بگوید ماشین شب حق تردد ندارد؛ یا سازمان حمل ونقل بگوید که از 
یک مسیر جاده ای می تواند عبور کند و از فالن مسیری دیگر امکان 
عبور وجود ندارد؛ یا اینکه راه آهن می تواند تعرفه ها را کم و زیاد کند 
و در نهایت قرنطینه و استاندارد نیز هر کدام می توانند بحثی داشته 
باشد . مثال گندمی که به چابهار آمد و به افغانستان می خواست برود، 
سازمان قرنطینه اعالم کرده بود که باید داخل کانتینر باشد و ماشین 
داشته  آفات  انجام دهد؛ چراکه ممکن است  را  نمی تواند حمل  روباز 
ایران پخش شود. این مثال ها را ذکر کردم که  باشد و آن آفات در 
بگویم در ایران یک نفر درخصوص ترانزیت تصمیم گیری نمی کند؛ به 
همین دلیل است که کسی نمی تواند تضمین کند که ترانزیت از مسیر 
ایران یک روزه است، یا دو روزه، یا یک هفته، یا اینکه اصال چقدر 
هزینه نیاز دارد؟ نه هزینه قطعی است، نه زمان و نه اینکه یک سازمان 
متولی این موضوع است. تمامی اینها عواملی است که علی رغم اینکه 
ما کوتاه ترین و امن ترین مسیر را داریم که در آن تردیدی هم وجود 
ندارد، اما مورد استفاده قرار نمی گیرد. گواه این مطلب همان عبور راه 
ابریشم از مسیر ایران است، اما راجع به زمان و هزینه هیچ وقت قطعی 
تصمیم گرفته نمی شود. چینی ها که طرح »یک کمربند، یک جاده« 
را در دنیا اجرا می کنند، 60کشور را می خواهند به این مسیر متصل 
از  به جمع بندی برسیم. جدا  این خصوص  نتوانستیم در  ما  اما  کنند، 
عالیق کشورها ، تکلیف مان با خودمان هم روشن نیست. مناطق آزاد 
یک سیاست دارد، بنادر ، گمرک ، سازمان بنادر، استاندارد و... نیز هر 
کدام یک سلیقه دارند؛ هم دستگاه ها دنبال منافع بخشی خود هستند، 
ایران  درحالی که اگر اولویت منافع ملی باشد، ترانزیت هم از مسیر 

توسعه و رونق پیدا خواهد کرد.
مدیریتی، یک  لحاظ  به  که  است  این  راه حل  کرد:  تاکید  حق شناس 
به  باشد؛  ایران  در  ترانزیت  متولی  مجموعه  یک  یا  و  نهاد  سازمان، 
مکران  سواحل  توسعه  درخصوص  رهبری  معظم  مقام  مثال  عنوان 
دغدغه جدی داشتند. ایران یک کشور آبی است، شمال و جنوب در 
کنار دریا قرار دارد. 20کشور توسعه یافته در دنیا در کنار دریا هستند، 
ولی کمترین جمعیت کشور ما در سواحل است؛ همچنین شوربختانه 
صنایع پتروشیمی و فوالد را در مرکز ایران ایجاد می کنیم ، نه در کنار 
سواحل! ما حتی شعار بحث آمایش سرزمینی را می دهیم، مطالعاتمان 

را انجام می دهیم، اما در عمل اجرا نمی کنیم  .
وی درخصوص الزامات ایران برای تبدیل شدن به چهارراه ترانزیت 
اولویت  ترانزیت  و  حمل ونقل  که  بپذیریم  باید  نمود:  اذعان  جهانی 
ایران است . بپذیریم که اگر ترانزیت در ایران رونق بگیرد، نه تنها نفع 
اقتصادی دارد، بلکه نفع امنیتی برای کشور خواهد داشت. به عنوان 
مثال اگر ما لوله گاز را به اروپا متصل می کردیم، شاید اروپایی ها به 
این سادگی ها ما را تحریم نمی کردند، همچنان که چابهار  را برای هند 
تحریم نکردند . باید دنبال ایجاد منافع مشترک باشیم، بهترین منافع 
کنیم  سرمایه گذاری  هوایی  کریدورهایی  در  که  است  این  مشترک 
کریدور  از  شرقی  جنوب  آسیای  و  عربی  کشور های  هواپیماهای  که 
پربازده ترین  هوایی  حمل و نقل  بخش  بروند.  اروپا  به  ایران  هوایی 
سرمایه گذاری برای ایران است؛ بخش دوم حمل و نقل زمینی، ریلی و 
دریایی است، اگر این موارد در اولویت سیاستگذاری در اقتصاد ایران 
قرار گیرند، حتما می تواند منشا تحول بزرگ در منطقه هم به لحاظ 

سیاسی و هم امنیتی باشد  .
حق شناس درخصوص انتصاب مدیران در جهت تحقق اهداف کشور و 
مناطق آزاد در بحث کریدور عنوان کرد: ممکن است مدیران یک یا دو 
سازمان، کارآمدترین مدیران باشند، اما اینها درواقع بخشی فکر کردن 
باشد .  باید هدف اصلی و تحقق آن  است؛ درحالی که راهبرد کشور 
به عنوان مثال راهبرد کشور این است که یک میلیون مسکن ساخته 
شود، همه به خط می شوند که ساخت یک میلیون مسکن محقق شود، 
یا مثال گاز به روستاها داده شود و همه در این مسیر کمک می کنند . 
و  کریدورهای حمل ونقل  احیای  که  باشد  این  نیز  راهبرد کشور  اگر 
احیای راه ابریشم صورت گیرد، این موضوع رقم خواهد خورد. راهبرد 

کشور باید این موارد باشد، نه اینکه صرفا روی کاغذ آورده شود  .
چشم انداز  در  داشت:  اظهار  پایان  در  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس 
20ساله در برنامه های پنج ساله و در قوانین باالدستی، این موارد گفته 
می شود؛ اما یکبار گفته و یکبار هم نوشته می شود، درحالی که باید 
نسبت به موضوع باور وجود داشته باشد. مهم این است که اگر باور 
افتاد. در غیر این صورت  اتفاق خواهد  ایران  از مسیر  باشد، ترانزیت 
همه کشورها ایران را دور می  زنند. اکنون هند یک محموله از طریق 
پاکستان به افغانستان فرستاد، علی رغم اختالفاتی که با هم دارند؛ یا 
چینی ها در بندر گوادر پاکستان سرمایه گذاری کردند و یا کشورهای 
قبل  انجام می دهند، کشورهای عربی سال های  را  کار  عربی همین 
دنیا  لذا  بردند؛  سرخ  دریای  به  لوله  طریق  از  خلیج فارس  از  را  نفت 
معطل ما نمی ماند که سازمان ها را همراه و همسو کنیم . آنها مسیر 
زمان  باشد، چون  پرهزینه تر  مسیرها  اگر  می کنند، حتی  پیدا  را  خود 
بسیار مهم تر است. به عنوان مثال ترکیه مرز زمینی، دریایی و هوایی 
با کشورهای آسیای میانه ندارد، ولی حضورش در این کشورها بیشتر 
است؛ زیرا اقتصاد برایش مهم است و حتی اگر هزینه هم بیشتر باشد، 

باز راه خود را پیدا می کند .

از فرصت سوزی در کریدور شمال-جنوب تا 
حذف چابهــار در معادالت ترانزیتی منطقه
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اخبار منطقه آزاد قشم

از حل دوگانگی مدیریت 
در مناطق آزاد تا اختصاص 

تسهیالت کم بهره و ماشین آالت 
برای شهرداری های قشم

حمایت سازمان منطقه 
آزاد قشم از هنرمندان 
جهت معرفی فرهنگ و 

ظرفیت های جزیره

ساماندهی و ایمن سازی 
گودهای رها شده و 

پرخطر شهر قشم

با پیگیری های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم از کمیسیون عمران مجلس محقق شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از 
محل فیلمبرداری فیلم »هم دیدار« مطرح کرد:

در بازدید میدانی معاون فنی و زیربنایی 
سازمان منطقه ازاد قشم مطرح شد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با دستیار ویژه وزیر امور خارجه بیان کرد:

منطقه آزاد قشــم، منبع تولید قدرت 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانده ناوتیپ رزمی 112 ذوالفقار قشم مطرح شد:

تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد قشم و اداره کل بنیاد مسکن استان هرمزگان به امضا رسید:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با 
تاکید بر افزایش همگرایی و تعامل دستگاه های اجرایی در 
دولت انقالبی و مردمی گفت: توسعه رمکان به عنوان شهر 
تجاری مهم جزیره قشم که نرخ بیکاری در آن صفر است، با 
افزایش تعامل سازمان و شهرداری این شهر شتاب می گیرد.
افشار فتح الهی در جلسه ای با حضور شهردار و امام جمعه 
همدلی  گفت:  شهرستان  شورای  رئیس  و  رمکان 
مسئولین اجرایی و مردم رمکان برای ارتقای اقتصادی و 
اجتماعی این شهر ستودنی است و با توجه به برخورداری 
مناسب،  تجاری  و  گردشگری  مناسب  ظرفیت های  از 

می تواند به سرعت در مسیر توسعه حرکت کند.

و تسریع در  رمکان  برای حل مشکالت  داد:  ادامه  وی 
اجرای پروژه های شهری باید با در نظر گرفتن منابع و 
با مشارکت  انجام پذیرد و سپس  اولویت بندی  مصارف، 
یکی  مشکالت  خصوصی  بخش  و  شهرداری  سازمان، 

پس از دیگری از میان برداشته شود.
اینکه  به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
قشم  جزیره  اصلی  جاده های  از  یکی  مسیر  در  رمکان 
قرار دارد، افزود: تردد اکثر گردشگران از این شهر انجام 
مسئله  به  پرداختن  اهمیت  موضوع  همین  و  می شود 

زیباسازی منظر شهری را دوچندان کرده است.
فتح الهی در ادامه بیان کرد: ظرفیت های رمکان برای ارتقای 

مشارکت  صورت  در  و  است  ارزشمند  بسیار  گردشگری 
دارد  آمادگی  سازمان  این  شهرداری،  و  خصوصی  بخش 
زیرساخت های الزم برای تاسیس مجموعه های تفریحی و 

کمپ پارک را در این شهر ایجاد کند.
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم به همراه جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، 
از روند اجرایی پروژه های ورزشی و فرهنگی و مکان های 
پیشنهادی برای احداث مجموعه های تفریحی و گردشگری 
بازدید کرد و سپس در جلسه ای با حضور شهردار و امام جمعه 
و  رمکان  توسعه  روند  رئیس شورای شهرستان  و  رمکان 

مشکالت پیش روی این شهر بررسی شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
به همراه جمعی از مدیران این سازمان، ضمن بازدید از 
مرکز فرماندهی و کنترل تنگه هرمز، با فرمانده ناوتیپ 

رزمی 112 ذوالفقار قشم دیدار و گفت وگو کرد.
افشار فتح الهی در این دیدار اظهار کرد: امنیت پایدار امروز 
مدیون  خلیج فارس،  و  هرمز  تنگه  استراتژیک  منطقه  در 
تالش های شبانه روزی، ازخودگذشتگی و شجاعت مجموعه 
نیروهای نظامی کشور به ویژه نیروهای سپاه پاسداران است.

وی ادامه داد: امروز با تکیه بر توانمندی داخلی و تقویت 
جمهوری  مختلف،  حوزه های  در  خودباوری  روحیه 
اسالمی ایران با اقتدار کامل توانسته ضمن رصد کامل 
نظامی،  و  تجاری  کشتی های  و  شناورها  تردد  وضعیت 

امنیت را در شاهراه کلیدی تنگه هرمز برقرار نماید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: پیروزی انقالب 
اسالمی و دوران دفاع مقدس نقش بسیار مهمی در عملی 
شدن شعار »ما می توانیم« و ایجاد خودباوری در حوزه های 
مختلف به ویژه در بخش نظامی و دفاعی کشور داشته است.

به گفته فتح الهی؛ تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به 
از  یکی  داخلی،  جوان  و  متخصص  نیروهای  توانمندی 
اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  اساسی  و  مهم  بندهای 
ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب می باشد که همه 

ما باید در راستای عملی شدن آن اقدام کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ اقتدار نظامی در کشور تصریح 
کرد: طی دهه های گذشته از عمر نظام مقدس جمهوری 
اسالمی موفقیت های زیادی در عرصه های دفاعی و نظامی 
شکل گرفته و امیدوار هستیم با برنامه ریزی، این موفقیت ها 
در عرصه های مختلف خصوصا در حوزه های اقتصادی جهت 

ایجاد رفاه برای هموطنان، تکرار شود.
فتح الهی  اظهارکرد: خوشبختانه در دولت مردمی آیت اهلل رئیسی 
موضوع تقویت روابط دیپلماتیک و تجاری با کشورهای منطقه 
در دستورکار قرار گرفته است که این موضوع می تواند زمینه ساز 

موفقیت های اقتصادی برای کشور باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
عملکرد  با  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم 

از  با سیاستگذاری صورت گرفته  دولت سیزدهم همسو 
سوی رهبر معظم انقالب، شاهد موفقیت در عرصه های 
مختلف باشیم و به سمتی حرکت کنیم با همراهی سایر 
کشورهای منطقه دوران حضور نیروهای نظامی خارجی 

در خلیج فارس به پایان برسد.
براساس این گزارش، فرمانده ناوتیپ رزمی 112 ذوالفقار 
قشم نیز در این جلسه گفت: نیروهای نظامی به ویژه سپاه 
پاسداران در سال های گذشته برای حفظ استقالل، امنیت 
و تمامیت ارضی کشور، همیشه با اقتدار کامل در صحنه 

حضور داشته اند.
ناوساالر دوم پاسدار اسکندر میرشکاری نسب افزود: یگان 
رزمی دریایی ناوتیپ قشم آمادگی کامل دارد در جهت 
حفاظت از مرزهای آبی جمهوری اسالمی ایران و ایجاد 
امنیت برای اجرای برنامه های توسعه ای سازمان منطقه 

آزاد قشم تالش کند.
وی تصریح کرد: حفظ امنیت دریا و مرز دریایی جمهوری 
و  است  برخوردار  باالیی  حساسیت  از  ایران  اسالمی 

با  ناوتیپ رزمی 112 ذوالفقار قشم  نیروهای  خوشبختانه 
تالش های شبانه روزی خود توانسته اند افتخارات بزرگی 

در این عرصه کسب نمایند.
فرمانده ناوتیپ رزمی 112 ذوالفقار قشم در پایان خاطرنشان 
کرد: امروز به واسطه حضور پرقدرت و توانمندی نیروها برای 
رصد دقیق و اشراف کامل بر تنگه هرمز، دشمنان در حوزه 

جنگ نظامی نمی توانند با ما مقابله کنند.

مراسم امضای تفاهم نامه میان سازمان منطقه آزاد قشم و اداره 
کل بنیاد مسکن استان هرمزگان با حضور افشار فتح الهی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و شهریار 

نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این مراسم گفت: 
با انعقاد این تفاهم نامه، نهضت آسفالت درون روستاها و 
معابر روستایی درون طرح هادی در بیش از ۴۰روستای 

جزیره قشم آغاز می شود.
افشار فتح الهی ادامه داد: این تفاهم نامه به منظور بهره گیری 

از ظرفیت های محلی جهت هم افزایی و توسعه فعالیت های 
عمران روستایی، میان سازمان منطقه آزاد قشم و اداره کل 

بنیاد مسکن استان هرمزگان منعقد گردید.
شاهد  تفاهم نامه،  این  اجرای  با  کرد:  تصریح  وی 
افزایش سرعت اجرا پروژه ها و همچنین مدیریت بهینه 
هزینه های عمرانی در طرح های توسعه روستاهای جزیره 

خواهیم بود.
با  ادامه  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
دعوت از دهیاری های جزیره قشم جهت مشارکت در اجرای 
این طرح، اظهار داشت: دهیاری های روستاهای جزیره قشم 
در صورت آمادگی و انجام زیرسازی جهت آسفالت معابر در 

نوبت اجرای این طرح قرار خواهند گرفت.
فتح الهی تصریح کرد: امیدواریم در دولت مردمی آیت اهلل 

شاهد  مختلف  پروژه های  و  طرح ها  اجرای  با  رئیسی 
قشم  جزیره  ساکنان  و  مردم  به  شایسته  خدمت رسانی 
باشیم و در راستای توسعه متوازن این جزیره گام برداریم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: همچنین به منظور ارتقاء سطح 
با  کیفی و بهبود شرایط محیطی و سکونتی روستاها و 
هدف رفع نارسایی ها و مشکالت موجود در طرح هادی 
عنوان  تحت  موضوع  این  تورگان،  و  طوال  روستاهای 

متمم به تفاهم نامه اضافه شد.
براساس این گزارش، مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان 
نیز در این جلسه اظهار کرد: با اجرای این تفاهم نامه، آسفالت 
همراهی  و  همکاری  با  قشم  جزیره  ۴۰روستای  بالغ بر 

دهیاری های در سال جاری اجرایی خواهد شد.

بهسازی  و  تحول  همچنین  افزود:  نوری زاده  شهریار 
بنیاد  به  خدمات  ارائه  جهت  تورگان  و  طوال  روستاهای 
شاهد  آینده  در  هستیم  امیدوار  که  گردید  واگذار  مسکن 
سرعت بخشیدن به فرآیند خدمت رسانی این روستاها باشیم.
پایان  در  هرمزگان  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
تفاهم نامه  در  موجود  طرح های  اجرای  کرد:  خاطرنشان 
منعقد شده می تواند موجب افزایش رضایتمندی ساکنان 

روستاهای جزیره قشم از خدمات گردد.
گفتنی است، در مراسم امضای تفاهم نامه مزبور، رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، معاون 
توسعه مدیریت، معاون عمرانی و جمعی از مدیران این 
سازمان به همراه مدیرکل بنیاد مسکن استان هرمزگان 
و رئیس اداره بنیاد مسکن شهرستان قشم حضور داشتند.

ضرورت ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره قشمضرورت ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره قشم

توسعه شهر رمکان جزیره قشم، با افزایش تعامل سازمان منطقه آزاد و شهرداریتوسعه شهر رمکان جزیره قشم، با افزایش تعامل سازمان منطقه آزاد و شهرداری

امنیت امروز منطقه مدیون شجاعت و از خودگذشتگی نیروهای سپاه استامنیت امروز منطقه مدیون شجاعت و از خودگذشتگی نیروهای سپاه است

آغاز نهضت آسفالت معابر بیش از آغاز نهضت آسفالت معابر بیش از ۴۰۴۰روستای جزیره قشمروستای جزیره قشم

شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  جلسه  پیش  چندی 
اسالمی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم، نمایندگان استان هرمزگان در مجلس، 
فرماندار و شهردار قشم و جمعی از شهرداران جزیره برگزار 

شد که نتایج مثبتی برای جزیره قشم در پی داشت.
ارائه الیحه مدیریت مناطق آزاد و حل دوگانگی مدیریت در این 
مناطق توسط سازمان منطقه آزاد قشم به مجلس، یکی از مصوبات 
این جلسه بود که توسط رئیس کمیسیون عمران مجلس برعهده 

سازمان منطقه آزاد قشم گذاشته شد و به زودی تدوین می گردد.
حل معضل دوگانگی مدیریت در مناطق آزاد به ویژه جزیره 
اجرایی،  تداخل وظایف دستگاه های  از  پیشگیری  و  قشم 
سرعت توسعه در جزیره را شتاب می بخشد و نویدبخش 

آینده روشن برای منطقه آزاد قشم خواهد بود.
همچنین در این جلسه مقرر شد سازمان شهرداری ها تسهیالت 
کم بهره برای اجرای طرح های مهم شهرداری قشم که به 

پیشنهاد شهرداری ها ارائه می شود، اختصاص دهد.
در بخشی دیگر از این جلسه مقرر گردید سازمان شهرداری ها 
به هر یک از شهرداری های جزیره قشم )رمکان، الفت، 
زباله  حمل  ماشین  دستگاه  یک  سوزا(  و  درگهان  طبل، 
اختصاص دهد و سایر ماشین آالت خدماتی و عمرانی را نیز 

در اختیار شهرداری های تازه تاسیس قرار دهد.
الزم به ذکر است، مشارکت فعال سازمان منطقه آزاد قشم 
در طرح های مناطق آزاد و اختصاص بودجه جهت پروژه های 
عمرانی منطقه آزاد قشم خصوصا برای احداث پل خلیج فارس، 
بزرگراه الفت -  درگهان و تامین آب شرب شهرهای قشم نیز 

موضوع دیگری بود که در این جلسه مصوب گردید.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراه 
جمعی از مدیران این سازمان، از محل فیلمبرداری فیلم سینمایی 

»هم دیدار« در لوکیشن جزیره ناز در جزیره زیبای قشم بازدید کرد.
افشار فتح الهی در این بازدید اظهار داشت: فرهنگ غنی 
کنار  در  آنها  ویژه  سنت های  و  آیین ها  و  قشم  بومیان 
تولید  برای  را  جزیره  این  قشم،  گردشگری  جاذبه های 

محصوالت فرهنگی و هنری جذاب کرده است.
وی در ادامه موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی خصوصا 
زمین شناختی  و  بی نظیر طبیعی  و مکان های  ژئوسایت ها 
جزیره قشم را عامل جذب بسیاری از سازندگان فیلم های 

بلند و کوتاه داخلی و خارجی به این جزیره دانست.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان اعالم کرد: سازمان منطقه آزاد قشم از همه هنرمندانی 
که جهت تقویت و شناساندن فرهنگ غنی و ظرفیت های 

طبیعی و گردشگری قشم تالش می کنند، حمایت می کند.
براساس این گزارش، فیلم سینمایی »هم دیدار« به کارگردانی 
مهدی نوروزیان و با حضور لیال حاتمی، بابک حمیدیان و... 
در نقاط مختلفی از جزیره قشم فیلمبرداری شده و بخشی از 

زیبایی های این جزیره را به نمایش می گذارد.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم به همراه 
بازدیدی  در  معاونت،  این  زیرمجموعه  مدیران  از  جمعی 
و  شده  رها  گودهای  وضعیت  آخرین  بررسی  به  میدانی، 

پرخطر شهر قشم پرداختند.
سیدمحمد قدسی هدف از این بازدیدها را شناسایی، ساماندهی و 

ایمن سازی گودهای رها شده و پرخطر شهر دانست.
وی ادامه داد: وجود گودهایی که در سنوات گذشته ایجاد شده 
و بنابر دالیلی رها شده و ایمن سازی نشده است، به یکی از 
مخاطرات جدی برای شهر قشم و شهروندان تبدیل شده است.

به گفته قدسی ؛ با توجه به وضعیت گودبرداری ها به ویژه 
گودهای رها شده در سطح شهر، ضروری است در اسرع وقت 
ضمن ارائه لیست گودهای رها شده به همراه مشخصات 
کامل آنها، اقدامات انجام شده درخصوص ایمن سازی و رفع 

خطر از گودها ارائه گردد.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
ویژه وضعیت  پیگیری  و  بهبود  به منظور  خاطرنشان کرد: 
بررسی  پیرامون  جلساتی  پرخطر،  و  شده  رها  گودهای 
وضعیت ایمنی به صورت مستمر برگزار می شود و مجدانه 

پیگیر رفع خطر گودهای ناایمن منطقه می باشیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در جلسه ای با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، بر لزوم ارتقاء 
کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره قشم تاکید کرد.

افشار فتح الهی در این جلسه، رفع مشکالت موجود در 
حوزه بهداشت و سالمت ساکنان جزیره را از مهم ترین 

اولویت های سازمان منطقه آزاد قشم عنوان نمود.
وی همچنین ضرورت بهینه سازی و ارتقای تجهیزات و توسعه 
سرانه درمانی جزیره قشم را با هدف رفع مشکالت موجود در 

حوزه های بهداشتی و سالمت ساکنان جزیره مورد تاکید قرار داد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت: 
سالمت ساکنان و گردشگران در جزیره قشم و ایجاد امنیت روانی، تاثیر 
مستقیمی بر توسعه فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و معرفی این 

جزیره به عنوان یک منطقه گردشگری ایمن دارد.
همچنین، ظرفیت های موجود در قشم جهت همکاری با 
وزارت بهداشت با هدف تبدیل این جزیره به مقصدی 
خارج،  و  داخل  در  پزشکی  و  درمانی  گردشگری  برای 

موضوع دیگری بود که در این جلسه مطرح گردید.
براساس این گزارش، دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 
نیز در این جلسه با استقبال از نکات مطرح  شده از سوی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
از برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مناسب و ارتقاء کیفیت 

خدمات بهداشتی و درمانی در جزیره قشم استقبال کرد.
گفتنی است، در این جلسه افشار فتح الهی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، سعید محمد 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی حضور داشتند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم گفت: منطقه آزاد قشم می تواند منبع تولید قدرت 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای کشور باشد.
با عبداهلل سهرابی دستیار ویژه  افشار فتح الهی در دیدار 
وزیر امورخارجه و هیات همراه، این حضور را نویدبخش 
افزایش توجه به نقش مناطق آزاد در حوزه سیاست امور 
پایگاه  نزدیک ترین  داشت: قشم،  بیان  و  دانست  خارجه 
پیوندهای مستحکم  با  به کشورهای همسایه  اقتصادی 
به  را  آزاد  منطقه  این  که  است  خانوادگی  و  اقتصادی 

پیشانی اقتصاد جنوب کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درخصوص 
توسعه  گفت:  همسایگان  با  مراودات  به  خاص  توجه 
مراودات مناطق آزاد ازجمله قشم با کشورهای همسایه، 
تحریم پذیر نیست و فرصتی ارزنده برای کمک به چرخه 
اقتصاد و تجارت در کشور است که اساس آن با همراهی 

وزارت امور خارجه امکان پذیر است.
با همگرایی  افزود:  آزاد قشم  منطقه  مدیرعامل سازمان 
و همکاری وزارت امورخارجه برای رفع موانع و فعالیت 
پرقدرت دفتر این وزارتخانه در قشم، می توانیم جایگاه و 
ظرفیت این منطقه را در مراودات اقتصادی با کشورهای 

همسایه بیش ازپیش نشان دهیم.
فتح الهی، برای میزبانی از سفرای کشورهای همسایه با 

هماهنگی وزارت امورخارجه اعالم آمادگی کرد و اظهار 
جذب  به دنبال  که  ما  برای  حوزه  این  تقویت  داشت: 
سرمایه گذار و گردشگر خارجی با هدف کمک به افزایش 

درآمد ارزی کشور هستیم، یک امتیاز خواهد بود.
قشم  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  هیات  رئیس 
همچنین به ظرفیت اقتصادی ناشی از برگزاری جام جهانی 2۰22 
قطر اشاره کرد و خاطرنشان نمود: ارتقاء خدمات پروازی، ناوگان 
حمل ونقل و زیرساخت های پذیرش گردشگر، موضوعاتی است 

که باید پیش  از این موردتوجه قرار می گرفت.

دستیار ویژه وزیر امور خارجه:
 رویکرد دولت، مشارکت مناطق آزاد

 در حوزه امور خارجه است
همچنین، دستیار ویژه وزیر امورخارجه نیز در این جلسه 
وزارتخانه  این  ماموریت های  همه جانبه  توسعه  اشاره  با 
آزاد  مناطق  مشارکت  افزایش  برای  دولت  رویکرد  و 
اقتصاد  به ویژه  خارجی  اقتصاد  مختلف  حوزه های  در 
با  هوشمند  فعالیت  ما  رویکرد  داشت:  اظهار  دریامحور 

محوریت اقتصاد است.
تنوع  باال،  وسعت  با  قشم  داد:  ادامه  سهرابی  عبداهلل 
جغرافیایی و زیستی، ساحت و ظرفیت های بی مانندی که 
نسبت به کشورهای همسایه دارد، باید در حوزه تجارت و 

تبادل به شکوفایی برسد.
و  قطر  مقصد  به  پروازهایی  راه اندازی  خواستار  وی 
کشورهای دارای نماینده در جام جهانی 2۰22 با محوریت 
قشم شد و اظهار کرد: ویزای رایگان مناطق آزاد، فرصتی 

برای استفاده از این زمان طالیی و ارزآور است.
امور  دفتر  فعالیت های  توسعه  گزارش،  این  براساس 
از  بهینه  استفاده  هدف  با  قشم  آزاد  منطقه  در  خارجه 

افزایش  منطقه،  این  در  موجود  اقتصادی  ظرفیت های 
جذب سرمایه گذاری خارجی در جزیره، ارتقاء سهم قشم 
همسایه،  کشورهای  با  مقایسه  در  صادرات  بخش  در 
محوریت  با  قشم  فراداخلی  پروازی  ظرفیت های  احیاء 

بازی های 2۰22 قطر، از محورهای این نشست بود.
گفتنی است، در حاشیه این دیدار، جعفر زمانی به عنوان رئیس 

جدید دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در قشم معارفه شد.
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