
سرمقاله

 راهبرد اقتصاد مقاومتی؛
 مغفول در سرزمین اصلی، مجهول در مناطق آزاد

انقالب شکوهمند اسالمی در عرصه سیاسی، تمدنی و روابط بین الملل، یکی از نمودهای بارز تجدید نظر طلبی 
در ساختار و روابط ظالمانه قدرت و سلطه گری امروز جهان است. البته در این ساختار معیوب و ناعادالنه، 
انقالب  به همین جهت  دنیا می باشد؛  در  نفوذ  و  قدرت  اعمال  برای  غربی  دول  ابزار  مهم ترین  »اقتصاد«، 
اسالمی نمی تواند در عرصه اقتصاد و رابطه آن با جریان سیاست جهانی، بی طرف و بدون موضع باشد. فلذا 
بعد از مستحکم کردن ریشه های سیاسی، ژئوپلیتیک و نظامی انقالب و محافظت از آن در برابر تهدیدهای 

سخت وجودی، جهت مقاوم سازی اقتصاد نیز می بایست اقدام اساسی صورت می گرفت.
البته مخالفین انقالب و قدرت های غربی به رهبری امریکا ، پس از مشاهده توفیق انقالب در استمرار سیاسی 
خود و تقویت مواضع ژئوپلیتیکی منطقه ای آن، سعی کردند با اعمال تحریم اقتصادی همه جانبه و شدید، اراده 
مردم ایران در پشتیبانی معنوی از انقالب را تضعیف کنند و همچنین با تقلیل کارایی و کارآمدی نهاد دولت، 
به عنوان اصلی ترین بازیگر اقتصاد کشور و متولی تامین معیشت مردم، ضمن ایجاد نارضایتی های اجتماعی 

گسترده و شکاف بین مردم و حاکمیت، اقتصاد ایران را منزوی و نابود نمایند.
اما رهبر معظم انقالب اسالمی، هوشمندانه و با راهبرد اقتصاد مقاومتی، تهدید تحریم های اقتصادی را به 
فرصتی جهت مقاوم سازی بنیان های اقتصادی ایران تبدیل نمودند و با بهره گیری از توان کارشناسی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، تقویت و بازسازی نقاط آسیب پذیر اقتصاد کشور در مقابل فشار و تکانه های خارجی 

و داخلی را مورد توجه قرار دادند که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نتیجه این راهبرد می باشد. 
در اولین فراز از ابالغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان می شود: »سیاست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 
با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستیابي به اهداف سند چشم انداز بیست  

ساله، با رویکردي جهادي، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برونگرا ابالغ مي گردد«.
را  مقاومتی«  »اقتصاد  بار مفهوم  اولین  برای  ایران،  اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  آیت اهلل خامنه ای  حضرت 
در دیدار کارآفرینان با ایشان، در شهریورماه سال 1389 طرح نموده و اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از 
کارآفرینی معرفی کردند. همچنین معظم له، کارآفرینی را به دو دلیل یعنی »فشارهای اقتصادی دشمنان«  
و »آمادگی کشور برای جهش«، نیاز اساسی کشور عنوان نمودند. اما به صورت رسمی، سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی در آخرین روزهای بهمن ماه سال 1392 به مسئوالن جمهوری اسالمی ایران ابالغ گردید.
الگوی مصرف، کاهش  دانش بنیان، اصالح  اقتصاد  را  مقاومتی  اقتصادی  کارشناسان شاخص های  از  برخی 
وابستگی به نفت، افزایش مشارکت مردم در تصمیمات کالن نظام عنوان می کنند و در برخی بررسی ها نیز 
این شاخص ها 9مورد می باشد، که عبارتند از: درون زایی، برون نگری، امنیت غذایی، پایداری زیست محیطی، 

دانش بنیانی، عدالت محوری، مردم ساالری، قدرت اقتصادی و سرمایه اجتماعی.
رهبر معظم انقالب اسالمی در راهبرد اقتصاد مقاومتی؛ همانند پاسداری سیاسی و نظامی از انقالب؛ عنصر 
بسیج مردمی و استفاده از ظرفیت مردم را موردتوجه و اهتمام ویژه قرار داده اند؛ چراکه حضور مردم در عرصه 
اقتصاد می تواند ضعف سیستماتیک و مفرط موجود در بخش مدیریت اقتصادی و اجرایی کشور را نیز پوشش 
دهد. فلذا در بند)1( سیاست های اقتصاد مقاومتی قید شده است: »تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات 
و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت 
آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تاکید بر ارتقاء درآمد و نقش 

طبقات کم درآمد و متوسط«.
دارای  است ،  اجرایی  کالن  سیاستگذاری  یک  که  حال  عین  در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  البته، 
بنیان های فلسفی بوده و به نوعی منبعث از جهان بینی و ایدئولوژی ویژه انقالب اسالمی می باشد. سیاست 
اقتصاد مقاومتی، هم موافق با اصول ایدئولوژیک انقالب بوده و هم تقویت کننده اهداف سیاسی و بین المللی 
آن است، که متاسفانه از همین دریچه نیز سیاست های اقتصاد مقاومتی در عرصه اجرایی دچار مشکل شده 
است؛ زیرا بخشی از نخبگان، مدیران و حتی فعالین اقتصادی به این سیاست ها صرفا نگاه ایدئولوژیک داشته و 
فرآیندی برای پیاده سازی آن در اقتصاد مدنظر قرار ندادند. از سوی دیگر، بخشی از نخبگان، مدیران و فعاالن 
فرهنگی نیز، بدون توجه به ظرفیت های و یا الزامات اجرایی این سیاست ها، ناآگاهانه و ناشیانه، شانس اجرای 

اصولی سیاست اقتصاد مقاومتی را با تبلیغات ناقص و بعضا متملّقانه رسانه ای پایین آوردند.
درواقع سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی که از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای ، در یک ظرف زمانی بسیار 
با اهداف کالن انقالب، در عرصه مدیریت اقتصادی کشور  خاص، به عنوان یک اقدام اصولی و هم راستا 
مطرح گردید؛ درنتیجه برخورد غیرسازنده و غلط، دوجبهه سرد و گرم فرهنگی و سیاسی کشور، دچار بحران 
اقتصادی مهم ترین  ابالغ آن، هنوز تحریم  از  به 9سال  از گذشت قریب  اجرا گردید و پس  معنا و  هویت، 
تکانه خارجی و عدم مشارکت فعال مردم در عرصه کالن اقتصادی، آسیب زاترین ضعف داخلی است! یعنی 
برخالف پاراگراف آخر ابالغیه مقام معظم رهبری؛ متاسفانه، قواي کشور، نتوانستند »بی درنگ و با زمان بندي 
مشخص، اقدام به اجراي آن کنند و با تهیه قوانین، مقررات الزم و تدوین نقشه راه براي عرصه هاي مختلف، 
زمینه و فرصت مناسب براي نقش آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادي را در این جهاد مقدس فراهم آورند«.
کلی  موفق سیاست های  اجرای  راستای  در  که می توانست  در کشور  بی بدیل  و  مطلوب  بسترهای  از  یکی 
اقتصاد مقاومتی دارای نقشی سازنده و مفید خصوصا در عرصه مقابله با تحریم های اقتصادی باشد، مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران بود. این مناطق با داشتن ظرفیت های منحصربه فرد اقتصادی و 
قوانین تسهیل کننده سرمایه گذاری، تولید و صادرات؛ می توانستند درون زایی اقتصادی را به معنی واقعی کلمه 
عینیت بخشیده و با استفاده از موقعیت های سوق الجیشی خود در ارتباط با کشورهای همسایه، برونگرایی و 
ایجاد پیوستگی های اقتصادی ایران با ممالک همسایه را در جهت تضعیف ساختار تحریم و توسعه فرصت های 

تنوع بخشی به روابط اقتصادی، محقق نمایند .
در بطن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد حداکثر بهره وری در منابع پیشرفت اقتصادی و جلوگیری 
از هدر رفت منابع با بهره گیری از دانش و تکنولوژی بسیار مهم بوده و می تواند با تقویت ساختار تولید در 
اهداف  برای تحقق  اما  برهاند.  فلج کننده  تحریم های  تله  و  بودن  از تک محصولی  را  داخلی  اقتصاد  کشور، 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در کنار درون زا بودن جریان پویای اقتصاد ملی، می بایست اصل برونگرایی 
نیز مورد توجه قرار گیرد تا روابط اقتصادی ایران دچار انزوا نشود. مناطق آزاد در این راستا می توانستند بسیار 

کارساز باشند و به واسطه فعالین اقتصادی خود که دارای روابط رسمی و غیررسمی قوی با گروه های اقتصادی 
کشورهای هدف و همسایه هستند، یک جریان قوی و باثبات تجارت منطقه ای را شکل دهند.

اما در مناطق آزاد نیز متاسفانه سیاست های اقتصادی مقاومتی، آن طور که ضروری بود مورد مداقه و عنایت 
قرار نگرفت و بند)11( سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گرفتار »کج فهمی« گردید. بند)11( سیاست های 
اقتصاد مقاومتی می گوید: »توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور، به منظور انتقال فناوري هاي 
پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارج«.

ولی همان طور که مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام در گزارش خود آورده است؛ 
توسعه  یا  و  ویژه  و  آزاد  مناطق  تعداد  افزایش  توجیه  برای  آزاد، دستاویزی  مناطق  موضوع »توسعه عمل« 
جغرافیایی مناطق موجود گردید؛ درحالی که اضافه شدن بند)11( در ذیل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛ 
یعنی توجه سیاستگذار به ظرفیت های خاص و بکر موجود در مناطق آزاد؛ یعنی درون زا بودن آنها در خلق 
فرصت های جدید کار و فعالیت اقتصادی. همچنین مزیت و فرصت مناطق آزاد به جهت واقع شدن در جغرافیا 
و مفاصل استراتژیک ارتباطی ایران با کشورهای همسایه می توانست ظرفیت برونگرایی را برای بهره مندی 

بهینه از درون زایی فرصت های اقتصادی این مناطق هموار نماید  .
در محورهای مورد تاکید سیاستگذار در بند)11( سیاست های اقتصاد مقاومتی، عناصر درون زایی و برونگرایی 
که عناصر بنیادین این راهبرد می باشد، به خوبی مورد اشاره قرار گرفته است. »انتقال فناوری های پیشرفته«، 
»گسترش و تسهیل تولید«، »صادرات کاال و خدمات« و »تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج« 
مقوالتی هستند که یا به تقویت بخش تولید اقتصاد ملی با استفاده از تحصیل فناوری های پیشرفته و صادرات 
کاال و خدمات مرتبط است و یا به تامین نیازهای ضروری برای کاهش آسیب پذیری کشور در شرایط بحرانی 
معطوف می باشد که در هر دو صورت، هدف اساسی یعنی مقاوم سازی اقتصاد از مجرای مناطق آزاد دنبال 

می گردد.
متاسفانه باید عنوان کرد که همانند سرزمین اصلی، در مناطق آزاد نیز قطار سیاست های اقتصاد مقاومتی از 
ریل مطلوب و اصلی خود خارج شده و به بیراهه رفته است. طی یکسال گذشته مناطق آزاد جدید کشور، با 
استناد به بند)11( اقتصاد مقاومتی ایجاد شده اند که با وجود بهره مندی از برخی ظرفیت های ویژه درون زا 
و برونگرا؛ حداقل تا دودهه آینده نخواهند توانست ماموریت های محوله در اقتصاد مقاومتی را جامه عمل 
بپوشانند؛ چراکه امکانات و زیرساخت های اولیه برای چنین اقدامی را ندارند! و مناطق آزاد فعال کنونی هم 

طی سال های گذشته غالبا با رویکرد شعاری به مقوله اقتصاد مقاومتی نگاه کرده اند.
اما امروز و در دولت مردمی، از مسئولین مناطق آزاد انتظار می رود بدون برخورد رسانه ای و تبلیغاتی با موضوع، 
به الزامات و ضروریت های اجرای اقتصاد مقاومتی بیش از پیش توجه جدی نمایند. »تدوین نقشه راه برای 
عرصه های مختلف، ایجاد زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعاالن اقتصادی در این 
جهاد مقدس« مهم ترین کاری است که مسئولین قرار است در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام دهند؛ 
یعنی »تسهیل حضور مردم در اقتصاد«؛ اقدامی که می تواند به راحتی با اجرای قانون چگونگی اداره مناطق 

آزاد و اعمال مزایا و مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق محقق شود. 
در پایان باید تصریح نمود، مناطق آزاد مردمی ترین بخش اقتصاد ایران هستند. همان طور که رهبر معظم 
انقالب اسالمی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حضور مردم در تحوالت کالن اقتصادی را الزمه تحقق 
این راهبرد می دانند؛ بنابراین جهت ورود باانگیزه مردم در اقتصاد، نباید نقش آفرینی آنان در مناطق آزاد، به 

بهانه های مختلف و واهی، محدود و تضعیف گردد.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

 شماره  181 -دوشنبه
23 خرداد ماه 1401 
  سال چهارم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

در گفت و گو با مدیران و کارشناسان مناطق آزاد مورد واکاوی قرار گرفت:در گفت و گو با مدیران و کارشناسان مناطق آزاد مورد واکاوی قرار گرفت:

 اجرای بند 11   سیاست های اقتصاد مقاومتی، تضمینی
بر تمکین به قانون منــاطق آزاد

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید



آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  را  توسعه ای جزیره کیش  فعالیت های  رونق  کیش 

گرو آموزش صحیح و بسترسازی برای تولید برشمرد.
مهدی کشاورز در بازدید از هنرستان مبین خلیج فارس و 
آزمایشگاه کشت و بافت گیاهی، اهمیت و رسیدگی به فضای 
سبز جزیره کیش را یکی از دغدغه های سازمان منطقه آزاد 
کیش عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح نیاز به فعالیت تیمی 
و عملیاتی دارد و ما به عنوان نهاد حاکمتی در زمینه تامین مالی 

وسرمایه گذاری اولیه از این طرح حمایت می کنیم.
وی با اشاره به اهمیت این موضوع افزود: فرآیند مدنظر باید با 
دیدگاهی علمی و یک دوره تکمیلی، برنامه ریزی و ارائه گردد.

داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
باید  حوزه ها  تمامی  در  هزینه کرد  نحوه  قطع  به طور 
بازبینی شود؛ همچنین برای پیشرفت امور، تمام توان و 

تالش خود را باید به کار گیریم؛ به عنوان یک فرد ماهر 
مشکالت را مشاهده کرده و قابلیت حل آن را داشته 
باشیم و با ارائه برنامه پیشنهادی مدون، میزان سرمایه 

مورد نیاز هر بخش مشخص شود.
شعارهای  و  وعده  تحقق  عدم  کرد:  تصریح  کشاورز 
دوره های مدیریتی پیشین، موجب نارضایتی مردم شده 
است؛ بنابراین نیاز به برنامه ریزی دقیق و ارائه راهکارهای 

اصولی برای رفع این گونه مشکالت هستیم.
که  باشیم  داشتیم  توجه  نمود:  تاکید  ادامه  در  وی 
حمایت های الزم در راستای توسعه مرکز کشت و بافت 
باید با هدف تبدیل مهارت ها به یک شاخص و تبدیل 

علم به صنعت انجام گردد.
کشاورز همچنین بیان داشت: جزیره هندورابی می تواند 
و  گیاهان  پرورش  زمینه  در  فعالیت هایی  پایلوت 

نگهداری برخی پرندگان و جانوران باشد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  پایان  در  کیش  آزاد 
رهبری )مدظله العالی( درخصوص موضوعات دانش بنیان 
کرد:  خاطرنشان  سال،  شعار  عنوان  به  کارآفرینی  و 
تولید می تواند موجب رونق  به  آموزش  زنجیره  تبدیل 
فعالیت های توسعه ای همه جانبه در جزیره کیش شود. 

خلیج فارس  مبین  آموزشی  مجتمع  مدیر  همچنین، 
هدف  با  ما  مجموعه  گفت:  بازدید  این  در  نیز  کیش 
کشاورزي  های  زمینه  در  مهارتی  نیروهای  آموزش 
کیفی  و  کمی  افزایش  جهت  همچنین  تکنولوژي  و 
آب،  منابع  محدودیت  به  توجه  با  حوزه  این  تولیدات 
دایر  زیست  توسعه محیط  و  و حفظ  زیر کشت  سطح 
است و به دو صورت خیریه و غیردولتی اداره می شود.
خلیج فارس  مبین  هنرستان  افزود:  هاد ی پور  وحیدرضا 
334مترمربع  و  3هزار  مساحت  به  زمینی  در  سال 1396 
بهره برداری شد و اکنون دارای 10کالس آموزشی است که 

بالغ بر 250دانش آموز از این مجموعه فارغ التحصیل شده اند.
وی با اشاره به این که اولین موزه دیرینه شناسی در این مجتمع 
آموزشی دایر شده است، افزود: این موزه دیرینه شناسی نوپا، 
به  تا کنون موفق  استاندارد می باشد و  نزدیک به شرایط 
شناسایی 40گونه فسیل در سطح جزیره شده که عمر آنها از 

یک تا 20میلیون سال تخمین خورده است.
در  کیش  خلیج فارس  مبین  آموزشی  مجتمع  مدیر 
آشنایی  موزه،  این  اهداف  از  یکی  کرد:  تصریح  پایان 
دانش آموزان با فعالیت های زیست بومی منطقه بوده که 

در سطح خاورمیانه تاکنون انجام نشده است.
در ادامه، مدیرعامل موسسسه خیریه همره افق قریب و 
موسس مجتمع آموزشی مبین خلیج فارس کیش، هدف 
از فعالیت های این مجتمع آموزشی را سعی در گسترش 
و  کرد  عنوان  در سطح کشور  دانش  و  کار  رشته های 
قابل  ظرفیت های  با  مناطق  از  یکی  را  کیش  جزیره 

قبول برای سرمایه گذاری در این زمینه برشمرد.
وحید صباغیان به آزمایشگاه کشت و بافت فعال در این 
مجموعه اشاره کرد و بیان داشت: آزمایشگاه کشت و 
بافت این هنرستان برای نخستین بار و با کمک وزارت 
آموزش و پرورش و حوزه فنی و حرفه ای و کار و دانش 

در جزیره کیش تصویب و راه اندازی شده است.
وی همچنین با تاکید بر اینکه وزارت آموزش و پرورش 
از جذب دانش آموزان در رشته کشت و بافت استقبال 
منابع  به محدودیت  با توجه  این رشته  افزود:  می کند، 
آب و مشکالت موجود کارگشا خواهد بود و می تواند و 
با تکنولوژی گسترده در بحث صادرات و دانش بنیان، 

نقش مهمی در جهت رشد و توسعه منطقه ایفا کند.
رشته  مدرس  و  اصالح  و  ژنتیک  دکترای  همچنین، 
بافت کشت و سلول در جزیره کیش با اشاره به عدم 

از  وجود خاک حاصلخیز و کشاورزی در جزیره، یکی 
گیاه های  و  گل  تامین  را  رشته  این  راه اندازی  اهداف 
الزم و تزیینی هتل های این منطقه آزاد بدون نیاز به 
تامین  باال  بسیار  قیمت های  با  که  کرد  عنوان  خاک 
می شود و یکی از مشکالت هتلداران به شمار می رود.

برخی  کردن  وارد  افزود:  شعبانی فر  محمودرضا 
در  معضالتی  کونوکارپوس  ازجمله  گیاهی  گونه های 
همین  به  و  است  کرده  ایجاد  شهری  زیرساخت های 
سازمان  برای  آینده  در  را  بسیاری  هزینه های  دلیل 

منطقه آزاد کیش به همراه خواهد داشت.
و  بازدید رضا شجیع مشاور  این  در  است،  شایان ذکر 
چالویی  محمد  مدیرعامل،  حوزه  کل  اداره  سرپرست 
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 

منطقه آزاد کیش نیز حضور داشتند.

کیش2

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
آخرین وضعیت جزیره کیش  توضیحاتی درخصوص  اقتصادی،  ویژه 

برای میزبانی از گردشگران جام جهانی 2022 قطر ارائه کرد.

آذرماه سال گذشته تفاهم نامه همکاری مشترک میان وزارت ورزش 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  جوانان  و 
اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت های جزیره کیش در زمان برگزاری 

جام جهانی 2022 قطر به امضاء رسید.
سعید محمد درخصوص آخرین وضعیت آماده سازی جزیره کیش برای 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  قطر،  جام جهانی 2022  مهمانان  از  میزبانی 
اینکه قرار است یک و نیم میلیون مسافر در سه موج وارد کشور قطر 
شوند و ظرفیت این کشور برای میزبانی در هر مرحله تنها 300هزار 
نفر است، مقرر گردید 200هزار نفر در کشورهای اطراف پخش شوند.
اسکان  و  پذیرایی  برای  را  زیرساخت ها  سبب  همین  به  افزود:  وی 
گردشگران فراهم کردیم. حدود 10هزار تخت در هتل های پنج ستاره 

و 20هزار تخت در هتل های چهار ستاره، آماده شده که فکر می کنم 
پیش بینی های  به  نسبت  را  بیشتری  مراجعین  کم،  هزینه  دلیل  به 
برای حمل ونقل  اقدامات الزم  باره  این  در  باشیم.  داشته  انجام شده 
و  مسافری  اسکله  برای  الزم  تمهیدات  دادیم.  انجام  هم  مسافرین 
حمل ونقل دریایی را در نظر گرفتیم؛ به عنوان مثال بخش خصوصی 
دو کشتی کروز را به این امر اختصاص داده است. ضمن اینکه ظرفیت 
نفر  میلیون  به هفت و نیم  میلیون  از یک و نیم  را  در کیش  فرودگاهی 

افزایش داده ایم.
برای  شده  گرفته  درنظر  تمهیدات  به  اشاره  با  رئیس جمهور  مشاور 
زمین  پنج  کرد:  تصریح  جام جهانی،  در  حاضر  تیم های  از  میزبانی 
سالن  مانند  دیگری  امکانات  کردیم.  آماده  را  هیبریدی  فوتبال 

است  قرار  همچنین  نموده ایم.  آماده  را  و...  استخر  مجهز،  بدنسازی 
انجام شود.  ایران و قطر  ایام برگزاری جام جهانی، 400پرواز بین  در 
مهمانان  شدن  مطلع  برای  الزم  اقدامات  تا  خواستیم  قطر  کشور  از 
جام جهانی را انجام دهند و آنها نیز قبول کردند آمادگی ایران برای 

میزبانی از گردشگران را اعالم کنند.
عنوان  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی 
کرد: رایزنی هایی برای اینکه برخی تیم ها بتوانند به جزیره کیش بیایند 
را انجام دادیم. ضمن اینکه از قطر درخواست کردیم نام جزیره کیش 
را در لیست  »هایا کارت« قرار دهند تا مهمانان بتوانند راحت تر به  این 
جزیره رفت و آمد کنند. قصد داریم در جزیره کیش محلی مانند کمپ 

اسپایر قطر برای استفاده تیم های ورزشی ایجاد نماییم.

»ایاد کوسا« دبیرکل مناطق آزاد سوریه با هدف بررسی ظرفیت های 
تجاری، صنعتی و گردشگری جزیره کیش جهت ایجاد همکاری های 
دو سویه سرمایه گذاران سوری و ایرانی، به منطقه آزاد کیش سفر کرد.

دبیرکل مناطق آزاد سوریه در این سفر از فاز 6 صنعتی،  بندرگاه تجاری 
و پایانه جدید فرودگاه بین المللی جزیره کیش بازدید به عمل آورد.

»ایاد کوسا« هدف از این سفر را آشنایی با ظرفیت های منطقه آزاد کیش و 
آگاهی از زمینه های مناسب همکاری سرمایه گذاران سوری و ایرانی عنوان کرد 
و افزود: امیدوارم تفاهم نامه همکاری میان مناطق آزاد دو کشور به امضاء برسد و 

همکاری ها بین سرمایه گذاران ایران و سوریه به زودی آغاز گردد .

وی تصریح کرد: همان طور که ایران در بسیاری از صنایع و تولیدات 
دارد  تبحر خاصی  نساجی  به ویژه  در صنایع  نیز  دارد، سوریه  فعالیت 
بازرگانی،  و  تجاری  زمینه های صنعتی،  در  امیدوارم  است؛  و مشهور 

تعامالت و همکاری های قابل قبولی میان دوطرف شکل گیرد.
دبیرکل مناطق آزاد سوریه در ادامه این مطلب بیان داشت: همزمان با 
بحث های تجاری و سرمایه گذاری، موضوع گردشگری نیز برای ما از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و عالقه مند هستیم مردم سوریه سهمی 
از گردشگری جزیره کیش داشته باشند و تبادل گردشگر نیز از دیگر 

برنامه های مناطق آزاد دو کشور باشد.

روند  داشت:  اظهار  برنامه ها  برخی  اجرای  درخصوص  کوسا«   »ایاد 
همکاری بین دولت ها همیشه به صورت قانونگذاری بوده و برای اجرای 

آن باید سرمایه گذاران بخش خصوصی این قوانین را پیاده سازی کنند.
دبیرکل مناطق آزاد سوریه در پایان خواستار بررسی زمینه های افتتاح 
در  سوری  محصوالت  ارائه  دائمی  نمایشگاه  و  عربی  رستوران  یک 
به  آزاد  منطقه  این  ظرفیت های  معرفی  برای  و  شد  کیش  جزیره 

سرمایه گذاران سوری اعالم آمادگی کرد.
سرمایه  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست  چالویی  محمد  است،  گفتنی 

گذاری سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این بازدید حضور داشت.

هفتمین نشست از سلسله نشست های ادبی کیش، با محوریت والدت 
امام رضا )ع( برگزار شد.

دهه  موضوع  با  نشست  هفتمین  ادبی،  نشست های  سلسله  ادامه   در 
ادبیات  در  سیری  شعرخوانی،  ازجمله  برنامه هایی  اجرای  و  کرامت 

عرفانی، موسیقی زنده و حافظ شناسی برپا گردید.
کیش،  جزیره  شاعران  از  یکی  اکبرپور  مریم  گزارش،  این  براساس 
مجری این نشست بود؛ مسعود رهبری با شرح غزلی از حافظ، بخشی 

اشاراتی  با  ملکیان  ساقی  و  داشت  برعهده  را  نشست  این  اجرای  از 
به عرفان موالنا و دیدار شمس تبریزی، بخشی از مثنوی معنوی را 

حکایت کرد.
همچنین، شعرخوانی محمدعلی یوسفی و طیبه سلمانی نژاد از شاعران 
این  برنامه های  از دیگر  جزیره کیش و دکلمه  شعر توسط حاضران، 

نشست بود.
در بخش پایانی این نشست نیز البرز سپهرمنش به همراه بانو نوری 

برای دونوازی سه تار و دف به روی صحنه رفتند و علیرضا توکلی به 
شعرخوانی پرداخت.

فعالیت  از  پس  کیش«  ادبی  نشست های  »سلسله  است،  گفتنی 
با  گذشته  سال  اواخر  از  ادب«،  و  شعر  »پاتوق های  ساله  پنج 
بین  ادبی  فضای  و  نشاط  ایجاد  و  عمومی  اماکن  در  اجرا  هدف 
عموم مردم کار خود را آغاز کرد و پنجشنبه هر هفته در جزیره 

می شود. برپا  کیش 

یاد و خاطره شهدای 15خرداد مراسم در مسجد  مراسم گرامیداشت 
امام حسن مجتبی)ع( جزیره کیش برگزار شد.

حجت االسالم و المسلمین سیدحمید روحانی موسس و رئیس بنیاد 
قیام  بزرگداشت  مراسم  در  اسالمی  انقالب  دانشنامه  و  تاریخ پژوهی 
کیش  جزیره  مجتبی)ع(  حسن  امام  مسجد  در  که  15خرداد  خونین 
مرهون  را  سال 57  در  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی  شد؛  برگزار 
امام خمینی )ره(، صالبت و همراهی مردم  مجاهدت ها، صداقت های 
عنوان کرد و بیان داشت: بنیانگذار انقالب اسالمی ایران بر شناخت 

باید سرآغاز  را  آن  و  داشته  بسیار  تاکید  قیام 15خرداد  ایجاد  عوامل 
نهضت امام خمینی)ره( برشمرد.

وی یکی از رموز موفقیت نهضت امام خمینی )ره( را پرورش و رشد 
فکری و معنوی مردم عنوان کرد و گفت: امام خمینی )ره( با اتکا به 
قرآن و دین مبین اسالم، با دشمنان تا به دندان مسلح مبارزه کرد و 
فرمودند: »تا زمانی که قرآن و اسالم در این کشور حاکم است، انقالب 

اسالمی نیز حاکم خواهد بود«.
امام  کرد:  تصریح  روحانی  سیدحمید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
نفس،  تذهیب  آن  در  که  نهضتی  بود  اعتقاد  این  بر  خمینی)ره( 

خودسازی نباشد پیروز نخواهد شد و راه به جایی نخواهد برد.
به  اسالمی  انقالب  دانشنامه  و  تاریخ پژوهی  بنیاد  رئیس  و  موسس 
دو ویژگی آگاهی داشتن و خود ساخته بودن مردم برای پیروزی در 
انقالب اسالمی  اشاره کرد و گفت: حضرت امام خمینی )مدظله العالی( 
انقالب  پیروزی  زمینه  قیام کنندگان،  در  ویژگی  دو  این  تقویت  با 

اسالمی را در ایران ایجاد کردند.

حجت االسالم و المسلمین سیدحمید روحانی به نقش و حضور مردم 
با  خمینی )ره(  امام  حضرت  افزود:  و  کرد  اشاره  انقالب  پیروزی  در 
نهضت  که  بودند  یافته  دست  موضوع  این  به  داشتند،  که  مطالعاتی 
صدد  در  دلیل  همین  به  و  داشت  نخواهد  تداوم  ملت  حضور  بدون 
پرورش و رشد فکری و معنوی پیروان خود از سال های قبل از انقالب 
پرداخته و با برپایی درس اخالق در مدرسه فیضیه قم، افرادی متعهد 
تربیت کردند تا با تقویت معنویت آنها، مانع شکست انقالب اسالمی 

در مقابل دشمنان شوند.
رئیس هیات  با حضور مهدی کشاورز  مراسم  این  است،  شایان ذکر 
االسالم  حجت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
شمس  یعقوب  شیخ  کیش،  جمعه  امام  حسن زاده  احمد  والمسلمین 
امام جمعه اهل تسنن، رضا شجیع مشاور و سرپرست اداره کل حوزه 
سازمان  مدیران  از  جمعی  و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  مدیرعامل، 
مجتبی)ع(  حسن  امام  مسجد  در  جزیره  مردم  و  کیش  آزاد  منطقه 

برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

رونق فعالیت های توسعه ای با تبدیل زنجــیره 
آموزش به تولید در جــزیره کیــش

مشاور رئیس جمهور اظهار داشت:

در بازدید دبیرکل مناطق آزاد سوریه از ظرفیت های جزیره کیش مطرح شد:

با موضوع دهه کرامت در جزیره کیش صورت گرفت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام پذیرفت:

جزیره کیش، آماده میزبانی از تیم های ورزشی در جام جهانی 2۰22 قطر

منطقه آزاد کیش، نقطه آغاز همکاری ها میان سرمایه گذاران ایران و سوریه

والدت امام رضا )ع(، محور هفتمین نشست از سلسله نشست های ادبی کیش

برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 15خرداد در جزیره کیش
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حسین مصطفی پور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری گیالن، جهانبخش آرمان مدیرکل ورزش 
پورخوش سعادت  محمد  همراه  به  استان  جوانان  و 

فرماندار انزلی در جریان دیدار با علی اوسط اکبری 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم 
فعال سازی  سازوکار  درخصوص  انزلی،  آزاد  منطقه 

مجدد طرح های سالم سازی دریا در محدوده منطقه 
آزاد انزلی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

براساس این گزارش، در نشست مزبور، طرفین بعد 
رئیس جمهور  اجرای دستور  راهکارهای  بررسی  از 
استقرار  درخصوص  سواحل،  آزادسازی  بر  مبنی 
سالم سازی  طرح  به کار  شروع  غریق،  ناجیان 
شنای بانوان و آقایان در فاز تجارت و گردشگری 
به  طالب آباد  روستای  ساحل  و  انزلی  آزاد  منطقه 

رسیدند. توافق 
حضور  دلیل  به  مزبور  جلسه  در  دیگر،  سوی  از 
شهردار و بخشدار بندر انزلی، در ارتباط با راهکارهای 
فعال سازی طرح های سالم سازی دریا در سطح این 
توافق شد  و  توافقاتی صورت گرفت  نیز  شهرستان 
الزم  اقدامات  مسئول،  طرفین  همه  همکاری  با 
جهت شروع به کار مجدد خدمات مزبور در سواحل 

شهرستان در دستورکار قرار گیرد.
بنا بر این گزارش، با حضور نیروهای نجات غریق و 
امنیت  هالل احمر، ضمن حفظ تردد در حریم دریا، 
جانی عالقه مندان به تفریح و شنا در ساحل و دریا در 
محدوده منطقه آزاد انزلی همچون سال های گذشته 

تامین می شود.

مدیران  و  معاون  نشست  این  در  است،  گفتنی 
سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیرکل پدافند غیرعامل 
حضور  انزلی  بندر  فرمانداری  معاونین  استانداری، 

امکانات  با  آشنایی  و  دریا  از طرح  بازدید  و  داشتند 
و خدمات قابل ارائه در آن، از دیگر برنامه های این 

بازدید بود.

و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  مراسمی  در 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، معاون سازمان 
و  گیالن  استانداری  اقتصادی  معاون  کشور،  بنادر 

با  انزلی،  بندر  شهرستان  فرمانداری  و  امام  جمعه 
تقدیر از خدمات آقای حمیدرضا آبایی؛ آقای حسین 
یونسی به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن 

معرفی شد.
بنادر  مدیرکل  انتصاب  فرآیند  توجه  جالب  نکات  از 
بنادر  و دریانوردی استان گیالن، همکاری سازمان 
انزلی در  و دریانوردی کشور با سازمان منطقه آزاد 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده ۲۷  اجرای  مسیر 
آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
جدید  مدیرکل  قانون،  دو  این  به  مستند  که  کشور 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  پیشنهاد  بنا به 
و  است  شده  منصوب  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
و  قانون  اجرای  مسیر  در  مهمی  گام  رویداد،  این 
مقررات مناطق آزاد در محدوده این منطقه ارزیابی 
آن  بهره مندان  مهم ترین  که  موضوعی  می شود؛ 
خارجی  و  داخلی  و سرمایه گذاران  اقتصادی  فعالین 

می باشند.
عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  است،  ذکر  به  الزم 
دارا  علی رغم  کشورمان  آزاد  منطقه  کوچکترین 
مجتمع  دو  دارای  مساحت؛  ۲۵۰۰هکتار  بودن 
بندر  که  است  کاسپین  بندر  و  انزلی  بندر  بندری، 
و  انزلی  بندر  شهرستان  طبیعی  خلیج  در  انزلی 
فعالیت  با  انزلی  بین المللی  تاالب  اصلی  دهانه  در 
بنادر  بزرگترین  و  مهم ترین  از  ۳۰۰ساله  از  بیش 
نقش  که  می شود  محسوب  کاسپین  دریای 
محوری در تسریع و توسعه حمل ونقل و ترانزیت 
کاالی داخلی و خارجی برعهده دارد که هم اکنون 
با ۲۱پست اسکله فعال یعنی ۱۷پست اسکله بندر 
ظرفیت  با  کاسپین  بندر  اسکله  ۴پست  و  انزلی 

حدود ۱۷میلیون تن در طول سال در این دو بندر 
دارند،  قرار  بین المللی  کریدورهای  مسیر  در  که 
مابین  کاال  ترانزیت  در  محوری  نقش  می توانند 
ایفا  آسیا  غرب  و  جنوب  با  اوراسیا،  کشورهای 
به  بندر  دو  این  اتصال  با  که  راهبردی  نمایند؛ 
خط ریل سراسری، ابعاد گسترده تری پیدا می کند.

گفتنی است ، مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان 
دریایی،  امور  ارشد  کارشناسی  بودن  دارا  با  گیالن 
ارتقاء  زمینه  در  دریایی  فعالیت  ۲۳سال  از  بیش 
تحت  کشتی های  خصوص  به  کشتی ها  استاندارد 
بندری  و  دریایی  امور  ارتقاء  پرچم کشور ج.ا.ایران، 
آموزش  سطح  ارتقاء  کشور،  جنوبی  و  شمالی  بنادر 

دریانوردی کشور داشته است.

همزمان با هفته محیط زیست، مدیریت محیط زیست 
سازمان منطقه آزاد انزلی با همکاری اداره حفاظت 
امور  مدیریت  انزلی،  بندر  شهرستان  زیست  محیط 
مردم نهاد  سازمان  و  دهیاری  روستایی،  و  شهری 
و  ساحل  محلی،  جوامع  و  گیالن  امدادگر  بانوان 
انزلی  آزاد  منطقه  طالب آباد  روستای  جنگلی  پارک 

را پاکسازی نمودند.
در این طرح مشارکتی زیست محیطی که با حضور 

در  موجود  زباله های  درآمد،  اجرا  به  ۴۰نفر  حدود 
مساحتی به ابعاد ۲۰هکتار در ساحل و پارک جنگلی 

طالب آباد جمع آوری و پاکسازی شد.
گذشته  سال  طول  در  اینکه  اهمیت  حائز  نکته 
ساکنین  و  پره داران  با  کاری  جلسات  برگزاری  با 
پارک  مسئولین  همکاری  و  منطقه  آن  ویالهای 
طالب آباد، حجم زباله های تجمیع شده به یک چهارم 
نوع خود کاهش  در  که  یافت  سال گذشته کاهش 

که  موضوعی  می شود؛  ارزیابی  قابل توجهی  بسیار 
بیانگر رویکرد اثرگذاری سازمان منطقه آزاد انزلی به 
مردمان  توانمندی  از  هوشمندانه  بهره گیری  منظور 

بومی و ذی نفعان محیط زیست است.
مشارکت های  افزایش  گزارش،  این  براساس 
آزاد  منطقه  سازمان  تعامالت  گسترش  مردی، 
مردم  و  مسئول  دولتی  نهادهای  سایر  و  انزلی 
الزامات  رعایت  به  باور  توسعه  منظور  به  منطقه 

نگهداری  و  حفظ  به  نسبت  اجتماعی  مسئولیت 
برگزاری  دالیل  مهم ترین  از  زیست  محیط  از 
روستای  جنگلی  پارک  و  ساحل  پاکسازی  طرح 

می شود. محسوب  طالب آباد 
گفتنی است، در این برنامه معاون و پرسنل معاونت 
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی،گردشگری  فرهنگی، 
انزلی، مدیریت امور شهری و پیمانکاران مربوط نیز 

حضور داشتند.

و  مدیره  هیات  رئیس  اکبری مقدم  اوسط  علی 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با صدور پیامی، 
قهرمانی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در لیگ دسته 
را  کشور  فوتبال  برتر  لیگ  به  مجدد  صعود  و  یک 

تبریک گفت. 
متن پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از قرار 

ذیل است:
انزلی  بندر  ملوان  محبوب  و  ریشه دار  تیم  قهرمانی 
لیگ  به  فوتبال کشور و صعود  لیگ دسته یک  در 
پرشکوه  روزهای  کننده  تداعی  ایران،  فوتبال  برتر 
نسل طالیی فوتبال این سرزمین است که در ناسیه 

تاریخی مردم از آن به نیکی یاد می شود.
قوی  دوباره  اوج گیری  اینجانب  اساس،  این  بر 
سپید خزر در باالترین سطح فوتبال ملی را خدمت 
تک تک هواداران این تیم در شهرستان بندر انزلی و 
استان گیالن تبریک عرض نموده و یقین دارم شور 
و نشاط اجتماعی ایجاد شده که از همیت، غیرت و 
همدلی اعضای تیم، کادر فنی و مدیریت این باشگاه 

عرصه های  سایر  در  امید  از  موجی  می شود،  ناشی 
اجتماعی به ویژه اقتصادی را در سطح استان گیالن 

بازتولید می نماید.
سال های  ظرف  که  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
محبوب  تیم  این  با  همراهی  به  مفتخر  گذشته 
استان  ورزش  جامعه  به  تهنیت  است، ضمن  بوده 
لیگ  در  ملوانان  پیش  از  بیش  موفقیت  گیالن، 

موفق  الگوی  دارد  باور  و  است  آرزومند  را  برتر 
استان  ورزشی  عرصه های  سایر  در  ملوان 
می تواند به عنوان سرمشق رشته ها و باشگاه های 
ورزش  چراکه  نماید؛  نقش  ایفای  ورزشی  مختلف 
و  همکاری  گسترش  و  تعمیق  سازوکار  مهم ترین 
در  عالیه  اهداف  به  نیل  جهت  در  اخالق مداری 

می شود. محسوب  جامعه 

در ادامه بازدیدهای میدانی علی اوسط اکبری مقدم 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  اقتصادی  مدیران  و  معاون  همراه  به  انزلی  آزاد 
سرمایه گذاری این سازمان، از چهار شرکت تولیدی 
فعال و درحال ساخت و تجهیز در شهرک صنعتی 
منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل آورده و درخصوص 
برخی مسائل و مشکالت پیش روی فعالیت آنها به 

بحث و گفت وگو پرداخت.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  اساس،  این  بر 
اقیانوس  شرکت  از  ابتدا  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
آبی تولیدکننده پوشاک در شهرک صنعتی شماره۱ 
شرکت  مدیر  با  و  آورده  عمل  به  بازدید  منطقه 
گفت وگو کرده و دستورات الزم را درخصوص رفع 

برخی مسائل صادر نمود.

از  میدانی  پیگیری  راستای  در  گزارش،  این  بر  بنا 
تولیدی-صنعتی  واحدهای  چالش های  و  ظرفیت ها 
منطقه که گامی در جهت حمایت و پشتیبانی از تولید 
بوده است، علی اوسط اکبری مقدم به همراه معاون 
و مدیران اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
در  تجهیز  و  ساخت  درحال  واحد  سه  از  انزلی  آزاد 
عمل  به  دیدار  نیز  منطقه  شماره۱  صنعتی  شهرک 

آوردند.
شرکت  سه  مدیران  برنامه  این  در  است،  گفتنی 
یخچال  انواع  تولیدکننده  رهام  آریان  وزین 
سپهراد  صنعت  پیشداد  صنعتی،  فریزرهای  و 
تجارت  شکوه  و  خانگی  لوازم  انواع  تولیدکننده 
مراحل  تشریح  با  غذایی  مواد  تولیدکننده 
به  خود،  واحد های  تجهیز  و  ساخت  راه اندازی، 

بازار  تولیدی،  محصوالت  توانمندی ها،  معرفی 
خود  مشکالت  بیان  و  خارجی  و  داخلی  مصرف 
پرداختند که دستورات الزم جهت رفع و پیگیری 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  سوی  از  مسائل 

انزلی صادر گردید. سازمان منطقه آزاد 

در نشست مسئولین استان گیالن با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی توافق شد:

با حضور مهندس اکبری مقدم و مدیران کشوری و استانی انجام گرفت:

با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، حفاظت محیط زیست و گروه های مردم نهاد انجام شد:

در پیام مهندس اکبری مقدم به مناسبت قهرمانی و صعود ملوان بندر انزلی عنوان شد:

با صدور احکامی جداگانه از سوی مهندس اکبری مقدم انجام پذیرفت:

در جریان بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

استقرار ناجیان غریق و شروع به کار طرح 
سالم سازی دریا در منطقه آزاد انـــزلی

برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن

پاکسازی ساحل و پارک جنگلی روستای طالب آباد منطقه آزاد انزلی

ورزش؛ سازوکار گسترش همکاری و اخالق مداری جهت نیل به اهداف عالیه در جامعه

انتصاب معاون فنی و زیربنایی و مدیر بازرسی و 
ارزیابی عملکرد سازمان منطقه آزاد انزلی

بررسی مسائل واحد های تولیدی فعال و درحال ساخت در شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی
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با صدور احکامی جداگانه از سوی مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی، »محمدباقر فاتحی مریدانی به عنوان معاون فنی و زیربنایی« و »کریم 
به شکایات« سازمان  پاسخگویی  و  ارزیابی  بازرسی،  مدیر  و  مدیرعامل  عنوان مشاور  به  نظری 

منطقه آزاد انزلی منصوب شدند.
گفتنی است، محمدباقر فاتحی مریدانی از نیروهای جوان متخصص بومی منطقه آزاد انزلی بوده 
و کریم نظری نیز از پرسنل باسابقه و مدیرکل پیشین حراست سازمان منطقه آزاد انزلی می باشد.



جهت بررسی ماده)11( سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی، ابتدا به 
ساکن باید به شرایط زمانی ابالغ آن پرداخت و از این واقعیت آغاز کرد 
که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ 29بهمن ماه سال 1392 
از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ گردید؛ یعنی شش ماه پس از 
شروع به کار رئیس جمهوری که راهبرد همکاری با کشورهای جهان بر 
بن مایه گشودن قفل مذاکرات هسته ای را در دستورکار داشت و حدود 
سه ماه پس از توافق موقت ژنو بر سر برنامه هسته ای کشور میان ایران 
و کشورهای 1+۵ در ژنو سوئیس. درواقع انذاری بر لزوم مقاوم سازی 
ارزیابی  با راهبرد اعالم شده،  ایران  اقتصاد  ابعاد مختلف  مولفه ها و 
می شود؛ به این معنی که شما در تعامل با جهان موفق نمی شوید مگر 

اینکه اقتصادی مقاوم داشته باشید.
با تحریم های بین المللی  اینکه تجربه نظام در مواجه  نکته دیگر 
به  آن  تعمیم  احتمال  و  ایران  تجاری  مراودات  علیه  امریکا  شده 
تامین کاالهای اساسی کشور و تحدید بیش از پیش مناسبات با 
کشورهای همسایه، این راهبرد آینده پژوهانه را به عنوان اولویت 
کاری قوای سه گانه در قالب راهکارهای تبدیل چالش ها به فرصت 
جهت حفظ و توسعه تعامالت منطقه ای و فرامنطقه ای جمهوری 

اسالمی بیش از پیش حائز اهمیت نمود  .
رهبری،  معظم  مقام  مشورتی  بازوی  توسط  امر  این  اینکه  طرفه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و تنظیم شده و در آن تاکید 
بهبود شاخص های مقاومت  پویا و  تامین رشد  شد که »با هدف 
به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور،  اقتصادی و دستیابی 
انعطاف پذیر،  جهادی،  رویکرد  با  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 

فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برونگرا ابالغ می گردد «.
اساسی  حقوق  بایسته های  به  معطوف  بررسی،  محور  دومین 
کشورمان است و اینکه براساس قانون اساسی جمهوری اسالمی 
شورای  مجلس  از  متشکل  مقننه  قوه  مردادماه1368(،  )مصوب 
اسالمی و شورای نگهبان؛ اصلی ترین نهاد قانونگذار ایران محسوب 
می شود. البته در این میان شوراهایی همچون شورای عالی امنیت 
ملی و انقالب فرهنگی دارای قابلیت ابالغ قانون می باشند؛ امری 
که به نوعی دیگر برای هیات دولت و آیین نامه های ابالغی آن 
قوانین مصوب مجلس،  به  قانونی فرودست نسبت  از جایگاه  که 
شوراهای صدراالشاره و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

نیز از سوی قانون اساسی پذیرفته شده است.
براساس اصل 112 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام 
شورای  مجلس  مابین  اختالف نظر  در  مصلحت  تعیین  منظور  به 
اسالمی و شورای نگهبان؛ مشاوره در اموری که رهبری به آنان 
ارجاع می دهد، تشکیل شد و طبق بند)اول( ماده 110 که مربوط به 
تعیین وظایف رهبری می باشد، قانونگذار با تدقیق جایگاه مشاوره 
رهبری برای این نهاد، )در عمل( شأنیتی فراتر از قوای سه گانه برای 

آن تعیین نموده است.
ابالغ  با  و  سال 1372  از  که  کشور  کلی  سیاست های  فلسفه  اما 
سیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم آغاز شد و تاکنون ۵4سیاست 
کلی در محورهای مختلف تعیین و ابالغ شده که آخرین آن نیز 
سیاست های کلی تامین اجتماعی است که فروردین سالجاری از 

سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد، چیست؟
درواقع یکی از مهم ترین نقاط ضعف در رژیم حقوقی و انشای قانون 
در کشورمان، تعدد قوانین و مقررات ارزیابی می شود، که در گذر 
زمان توسط دولت ها و مجالس مختلف به تصویب رسیده است. 
قوانینی که به دلیل عدم اجرای قانون مصوب در گذشته، از طریق 
قانونی جدید به خود می گیرد.  اضافه کردن موادی دیگر، خلعت 
قابلیت  نظارتی مجلس،  وظیفه  از  بهره گیری  امکان  اینکه  طرفه 
کشور  قوانین  اجرای  پیش روی  مشکالت  احصاء  در  بی نظیری 
نصیب این نهاد گذارده که نمایندگان به دالیل مختلف از اجرای 
آن استنکاف نموده و راه ساده تر تصویب قانون را در دستورکار خود 

قرار می دهند.
با  نمایندگی مجلس  مختلف  دوره های  و  دولت ها  دیگر  از سوی 
استناد به جلب نظر مردمی که در انتخابات به آنها رأی داده اند، در 
اجرای بودجه مصوب ابتدای سال، اعمال کامل قوانین برنامه های 
توسعه کشور، از طریق تفسیر به رأی و عدم اجرای آن، سازوکار 
تضعیف نص قانون و عدم اطمینان به دوره زمانی اجرای قانون 
مصوب را در سابقه خود به یادگار گذاشته اند. بر این اساس و به 
منظور ارائه تصویر دوراندیشانه از اصلوب و چارچوب برنامه نویسی، 
سیاست های کلی به عنوان قانونی حائل مابین برترین قانون کشور 
توسعه  قوانین  و  رهبری  حکومتی  حکم  و  اساسی  قانون  یعنی 
بودجه ای  نظام  سالیانه  قانون های  و  میان مدت(  )قانون  پنج ساله 
نظام،  کلی  سیاست های  عنوان  تحت  کوتاه مدت(؛  )قانون  کشور 

متولد گردید.
اما داستان مناطق آزاد تجاری- صنعتی با سیاست های کلی اقتصاد 
از  مقاومتی که در کنار سیاست های اصل 44 قانون اساسی یکی 
گونه  بر  می شود،  محسوب  نظام  بلند مدت  راهبردهای  مهم ترین 
یا مشکالت  تحریم  به دالیلی همچون  اگر  یعنی  است.  دیگری 
اصلی  سرزمین  سطح  در  باالدستی  قوانین  کشور؛  مدیریتی 
برای  فرصت سوزی  به یک  بی عملی  این  و  نپوشیده  جامه عمل 
تنوع بخشی به ابزار کشور در منازعه با امریکا بدل شده است؛ در 
مناطق آزاد عملی که در دستورکار قرار گرفت، ضدیت با ماده 11 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود که بر »توسعه حوزه عمل 
انتقال فناوری های  مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی کشور به منظور 
پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج« تصریح دارد.

چرا اجرای بند11 سیاست های اقتصاد مقاومتی برای 
مناطق آزاد حیاتی است؟

فارغ از ضعف های ساختاری، مدیریتی و انتقادات وارده بر عملکرد نیروی 
انسانی در مناطق آزاد و برخی فرصت سوزی های صورت گرفته ظرف 
حدود سه دهه گذشته که ناشی از عدم امعان نظر روسای جمهور )به 
جز مرحوم هاشمی رفسنجانی( بود؛ مدل غلط ایجاد این مناطق که 
برخالف رویه جهانی است؛ حیات خلوت شدن تقسیم مدیریت در 
این مناطق مابین برندگان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شور 
اسالمی، به همراه عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد توسط 
اعضای شورای عالی یعنی وزار و معاونین رئیس جمهور که نقش مهمی 
در عدم تحقق اهداف ایجابی ایجاد این مناطق در نقاط مرزی مشترک 
با کشورهای همسایه و یا حوزه های آبی بین المللی کشورمان داشته اند؛ 
باید تاکید نمود وارد کردن اتهام های مختلف به این مناطق که بخش 
عمده آن واقعیت ندارد و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به حوزه حاکمیتی 
قانون مناطق آزاد، زمینه ساز فضای منفی علیه اجرای قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد شده است  .
اجرای  باید در عدم  را  آزاد  قانون مناطق  ناکارآمدی  بارز  مصداق 
برنامه چهارم،  ماده 3۵  در  کنونی جستجو کرد که  قانون  ماده 27 
دائمی  احکام  قانون  ماده 6۵  نهایت  در  و  پنجم  برنامه  ماده 112 
ورطه  در  هنوز  اما  شده،  تصریح  آن  بر  کشور  توسعه  برنامه های 
جایگاه  تنزیل  می توان  مهم  این  به  است.  آمده  گرفتار  بی عملی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مجموعه ای ذیل 
نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعمیم 
و  ورودی  مبادی  در  از حضور گمرک  که  اصلی  قوانین سرزمین 
خروجی مناطق که برخالف قانون و رویه گمرکی جهانی است، 
گرفته تا اعمال مالیات بر ارزش افزوده و مخدوش کردن مقررات 
اجرایی قانون کنونی از سوی دولت و مجلس، زمانی که در کنار 
تحریم های بین المللی شده امریکا و عدم تحقق و امکان اجرای 
وعده های مدیران و مسئولین بدنه مناطق آزاد در قبال تعرضات 
یک  عنوان  به  کنید؛  اضافه  را  کشور  نهادهای  سایر  قانونی 
نائل می شوید! پاسخ مثبت دادن به  سرمایه گذار به یک خروجی 
ترکیه،  کشورهای  سرمایه گذاری  درخواست های  و  قرمز  فرش 

عمان، امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان؟!

 راهکار برون رفت مناطق آزاد 
از خودتحریمی ها چیست؟

کلی  سیاست های  بند11  به  شدن  متوسل  مانده،  باقی  راه  تنها 
به  رهبری،  معظم  مقام  زره  بر  تکیه  با  تا  است  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصادی جمهوری  امنیت  تامین  و  توسعه کشور  جنگ دشمنان 
اسالمی ایران حرکت نمود؛ چراکه ایشان به عنوان یک فقیه شیعه 
که سابقه 8سال ریاست جمهوری و رهبری 31ساله بر کشور را 
دارند، در قالب به کار بردن تعابیر و کلماتی که از بار »مفهومی« 
و »امری« برخوردار می باشند، به نیکی بر ظرفیت مناطق آزاد به 
عنوان یکی از 24بند سیاست هایی که به منظور مقاوم سازی اقتصاد 
کشور ابالغ نموده اند، صحه گذاشته و این مهم بیانگر فرصت ها و 
توانمندی های این مناطق در زمینه »انتقال فناوری های پیشرفته؛ 
گسترش و تسهیل تولید؛ صادرات کاال و خدمات و در نهایت تامین 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج« است.
بی تردید راهکار برون رفت کشور از معظالت دودهه اخیر که روبه 
گسترش است، اجرای قانون، رژیم سازی همکاری های اقتصادی 
با کشورهای همسایه، ایفای نقش فعال در اتحادیه های اقتصادی 
از  بهره گیری  همراه  به  دی 8؛  و  اکو  اوراسیا،  همچون  منطقه ای 
تقارن  که  است  ژئواکونومیک کشور  و  ژئواستراتژیک  مزیت های 
آزاد  مناطق  ب  ایران  از  عبوری  بین المللی  کریدورهای  با  خوبی 
باید  آزاد تجاری- صنعتی می توانند و  دارد و در این میان مناطق 
نقش  آسیا،  در خاورمیانه و شرق  نمونه های موفق خود  همچون 
محوری در تجاری سازی صنعت و فرآوری محصوالت کشاورزی 
کشورمان ایفا نمایند؛ موضوعی که با عنایت به قوانین و مقررات 
نزدیک به رژیم های سرمایه گذاری بین المللی قابل احصاء می باشد. 
طرفه اینکه با عنایت عالی ترین مقام اجرایی و قطب معنوی کشور، 
یعنی مقام معظم رهبری نسبت به این مناطق، باید بیرق حمایت 
آزاد و ویژه  اعضای شورای عالی مناطق  آزاد و تمکین  از مناطق 
اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به سازوکار 
طراحی شده و ابالغی از سوی معظم له توسط دبیرخانه شورایعالی 
و سازمان های مناطق آزاد در قالب التزام به اجرای قانون و مقررات 

مناطق آزاد برافراشته شود.

 ابراهیم جلیلی، مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو:
 ضرورت تمرکز بر بند11 سیاست های

 اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد
در اینکه امروزه اقتصاد از مولفه های مهم امنیت ملی کشورها و 
دارد.  وجود  تردیدی  کمتر  می شود،  محسوب  سیاسی  نظام های 
همچنین اینکه راهبردهای اقتصادی در تحکیم قدرت ملی کشورها 
اثرگذاری قابل توجهی دارد نیز، شکی نیست . توجه ویژه به اقتصاد، 
توان  ایجاد  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  مهم  سیاست های  از 

مقاومت و ایستادگی و مقابله با فشارهای دشمن است. 
بنا به تعریف برخی از اقتصاد دانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد 
معموال در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک 
کشور قرار می گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی 
سلطه، ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود 
و بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع 
اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از منابع نفتی و 

رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد .
در حقیقت اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، 
ناکارآمد  و  فرسوده  نهادهای  و  ساختارها  ترمیم  و  بحران زدایی 
موجود اقتصادی مطرح می شود که قطعا باور و مشارکت همگانی 
و اعمال مدیریت های عقالیی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین 
موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید بر روی 

مزیت های تولید داخل و تالش برای خوداتکایی است.
29بهمن ماه  در  شده،  شناخته  کمتر  مفهوم  این  مقاومتی،  اقتصاد 
سال 1392 با ابالغ سیاست های کلی آن از سوی رهبر معظم انقالب، 
به یک دستورکار رسمی قوای سه گانه تبدیل شد و 24بند آن الزاماتی را 
درخصوص مسیر اقتصادی کشور تعیین نمود که سیاست های هدفمند 
برای توسعه صادرات، اصالح نظام مالی، مدیریت و اصالح الگوی 
مصرف، تامین امنیت غذا و درمان، حمایت از تولید داخلی نهاده ها و 

کاالهای اساسی ازجمله محورهای آن است.
اقتصاد مقاومتی، بنابر اجماع کارشناسان و صاحب نظران، تنها راه 
و نسخه شفابخش  اقتصادی  از مشکالت و معضالت  برون رفت 
اقتصاد ایران است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ شده، 
به عنوان راهنمای سیاستی برای هرگونه سیاستگذاری اقتصادی، 
نیازمند نقشه راه جهت پیاده سازی در عرصه های مختلف است. تهیه 
نقشه راه، خود نیازمند داشتن تصویر درست و روشن از سیاست های 

مذکور در اهداف کالن و اهداف موضوعی است . 
در بند یازدهم از بندهای 24گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی کشور به منظور 
انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال 
نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اشاره  و خدمات و تامین 
شده است . یعنی بند یازدهم این راهبرد، به طور اختصاصی نقش 
مناطق آزاد را در اقتصاد مقاومتی کشور بیان نموده است؛ بندی که 
باید اهمیت بسیار خاصی برای تدوین استراتژی فعالیت های مناطق 
آزاد داشته باشد . اما چقدر به این بند توجه شده است؟ و آیا پس 
از گذشت بیش از هشت سال، بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی 
چراغ راه و نقشه مسیر مناطق آزاد است، یا با مرور زمان به بوته 

فراموشی سپرده شده است؟ یا حداقل کم رنگ شده است ؟
بدیهی است که قانونگذاران و متولیان امر به نقش مهم مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در پویایی اقتصاد ملی اذعان داشته و یکی از 
توجیهات اساسی برای بسط و توسعه این نوع مناطق ، آثاری است 
که در اقتصاد کشور دارند. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به عنوان 
راهکاری موثر برای تعامل با اقتصاد جهانی و حضور در بازارهای 
هدف مبتنی بر رویکرد استراتژی تشویق تولید و صادرات ، می توانند 
متناسب با بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی درخصوص توسعه 
حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت انتقال فناوری های 
پیشرفته ، گسترش و تسهیل تولید ، صادرات کاال و خدمات و تامین 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج عمل کنند.
سیاست های  و  دالیل  با  دیرباز  از  کشورها  در  آزاد  مناطق  ایجاد 
فرصت  می توانند  مناطق  این  است ؛  بوده  همراه  زیربنایی خاصی 
مناسبی جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی در راستای ارتقاء رقابت 
صنعتی و نهایتا رشد اقتصادی جامعه را فراهم نمایند. دولت ها از 
طریق این گونه مناطق بر آنند تا ضمن حفظ چارچوب های مقرراتی ، 
صادرات خود را در زمینه های مختلف گسترش دهند . عالوه بر این ، 
فراهم سازی فرصت های شغلی و نیز اتخاذ سیاست های نوین در 
عرصه های اقتصادی ، گمرکی و قوانین کار، از دیگر اهداف ایجاد 
چنین مناطقی بشمار می رود و تجربه نشان می دهد این مناطق در 

جریان رشد اقتصادی و توسعه ملی تاثیرگذار بوده اند .
با  جهانی  و  داخلی  اقتصاد  میان  پلی  حقیقت  در  آزاد،  مناطق 
توسعه  و  رشد  و  فناوری  انتقال  صادراتی،  تولیدی،  جهت گیری 
اقتصادی هستند )مطابق با متن بند 11 سیاست های کلی اقتصاد 
آزاد تجاری- صنعتی در درون  ایجاد منطقه  نتیجه،  مقاومتی( ؛ در 
که  می شود  محسوب  هدفمند  فرآیندی  اقتصادی،  فعالیت های 
وظیفه آن، کمک به رشد اقتصادی، تقویت صنعتی شدن و فراهم 
کردن امکانات مبادالت بازرگانی به ویژه در زمینه توسعه صادرات 
اقتصادی  توسعه  ابزار  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  درواقع،  است. 

برای کل اقتصاد یک کشور در نظر گرفته می شوند.
مقاومتی،  اقتصاد  پروژه های  بر  اساسی  و  سیستماتیک  تمرکز 
از سال 9۵ در مناطق آزاد کلید خورد، که برای تبیین بند 11 آن، 
برای  پروژه  و یک  توسعه صادرات  برای  پروژه  دو  اول،  در سال 
همسایه  کشور های  به  توسعه صادرات  شد .  تعریف  فناوری  رشد 
پروژه های  از  خارجی  گردشگر  جذب  و  نمایشگاه ها  برگزاری  و 
دیگری بود که عالوه بر 3پروژه سال اول، در سال 96 در سرلوحه 
تحقق  و  موضوع جذب  سال 97  گرفت.  قرار  مناطق  فعالیت های 
سرمایه گذاری نیز به پروژه های مناطق آزاد اضافه گردید ، که این 
روند تا سال 1400، با 4پروژه در حوزه رشد فناوری، 2پروژه جذب و 
تحقق سرمایه گذاری داخلی و خارجی و یک پروژه توسعه صادرات 
ادامه یافت . در همه این سال ها البته مناطق آزاد طبق شاخص ها و 
پروژه های تعریف شده، موفق عمل کرده و در مجموع به اهدافی 
مرهون  که  یافتند،  دست  شده  پیش بینی  هدف های  از  باالتر 

تالش های همه همکاران در حوزه مناطق آزاد بود  ه است.
با عنایت به نقشی که امروزه مناطق آزاد در اقتصاد و بازار جهانی و 
در روند جهانی شدن و خصوصی سازی دارند، می توان با ایجاد حوزه 
توسعه  بر  مبنی  مقاومتی،  اقتصاد  بند11 سیاست های  با  متناسب 
انتقال  منظور  به  اقتصادی کشور  ویژه  و  آزاد  مناطق  حوزه عمل 
و  کاال  تولید، صادرات  تسهیل  و  پیشرفته، گسترش  فناوری های 
این  در  از خارج  مالی  منابع  و  نیازهای ضروری  تامین  و  خدمات 
مناطق، فعالیت  ها و محور های توسعه در مناطق آزاد را بازتعریف 
کرد؛ چراکه روح حاکم بر شرایط ذکر شده در بند 11 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، درون زایی و برونگرایی اقتصاد است؛ لذا محور 
اهداف را باید به گونه ای سازماندهی کرد که هدف تولید رقابت پذیر 
برای صادرات و حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی میسر 
شود؛ حال آنکه توجه به زیرساخت ها، چه زیرساخت های نرم افزاری 
حمایت  که  مناطق ،  در  اجرا  جهت  قانونی  بسترهای  ایجاد  و 
چه  و  می طلبد،  را  اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان 
زیر ساخت های سخت افزاری که باید توسط وزارتخانه هایی همچون 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، و یا 
نهادهایی چون بانک مرکزی و گمرک فراهم شود ، تا مناطق آزاد 
بتوانند سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری را اجرا نمایند . بدین 
معنا که مهم ترین بخش و دلیل عدم اجرای بند 11 سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، نبودن قانون متناسب یا فراهم نبودن بستر اجرای 
قانون موجود از یکسو و آماده نبودن زیرساخت ها و سخت افزارهای 
مختلف از سوی دیگر می باشد؛ چراکه ایجاد زیرساخت های الزم در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با استفاده از توان بخش دولتی و بخش 
خصوصی یا مشارکت این دو برای تعامل بیشتر و دوسویه با اقتصاد 

بین الملل الزم است. 
بنابراین باید چشم ها را شست و جور دیگر دید و در نگاه تنگ نظرانه 
برخی از مسئوالن قبلی و فعلی و اقتصاددانان به مسئله مناطق آزاد 
که ابزار توسعه ای برای رونق اقتصاد کشور در راستای سیاست های 
جذب  مانع  تا  گیرد  صورت  تجدید نظر  است،  مقاومتی  اقتصاد 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد نشوند. بی شک مناطق آزاد و ویژه 
اقتصاد  به  خدمت  برای  موثری  نقش آفرینی  می توانند  اقتصادی 
در  مذکور  حوزه های  در  است  الزم  بنابراین  باشند.  داشته  کشور 
بند11 سیاست های اقتصاد مقاومتی، همه دست اندرکاران اقتصادی 

دولت، مجلس و صاحب نظران کمک نمایند تا مناطق آزاد  نقش 
خود را در اقتصاد کشور به خوبی ایفا نمایند . بنابراین تالش برای 
جذب سرمایه گذاران خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور، جهت 
تالش  آزاد،  مناطق  تجاری  و  خدماتی  و  توسعه صنعتی  و  رونق 
برای ایجاد واحدهای صنعتی و فرآوری معدنی با حمایت همه جانبه ، 
تمرکز بر حل مشکالت تولیدکنندگان در زمینه های مسائل بانکی ، 
متعدد  بخشنامه های  از  ناشی  مشکالت  حل  و  تسهیالت  اعطاء 

گمرکی و امور مالیاتی، از اهم نکات موردنظر است. 
از نظر انتقال فناوری، تامین مالی کسب وکارها و واحدهای تولیدی 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم مشکالتی وجود دارد. از منظر 
نرم افزاری باید سیاست هایی اتخاذ گردد تا تولیدکنندگان در مناطق 
آزاد بر مسائل نقدینگی، سرمایه در گردش و نقل و انتقال ارز فائق 
آیند؛ زیرا ادامه این روند مانع از بالفعل شدن ظرفیت های مناطق 
نهایت  در  و  می شود  سرمایه  جذب  برای  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
آسیب هایی در فرآیند کسب وکار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

به وجود می آورد.
در شرایط تحریمی که از سال های گذشته بر کشور ما تحمیل شده 
است، باید به  دنبال ایجاد بسترهای اقتصادی در مناطق آزاد می بودیم ، 
اما بیشتر فرصت سوزی نموده ایم . طبق بند 11 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی، رونق صادرات و 
اقتصاد دانش بنیان از عوامل مهمی هستند که به اقتصاد مولد کمک 
می کنند؛ از این رو تا همه فرصت ها از دست نرفته است، دولت باید 
اقتصادی را در جهت تقویت این سه  در مناطق آزاد مشوق های 
حوزه بسیج  کند . مناطق آزاد نیز باید با ایجاد فضای مناسب، به 
تسهیل گران کسب وکار تبدیل شوند. هر قدر سازمان های مناطق 
متبوع خود  مناطق  در  را  اقتصادی  بنگاه های  فعالیت  بتوانند  آزاد 
تسهیل نموده و برنامه ریزی و کمک نمایند تا شبکه ای از تولید و 
توزیع و ایجاد گردد و برای افزایش صادرات در مناطق خود تالش 
نمایند و باعث افزایش صادرات شوند، به همان اندازه باعث رونق 
کسب وکار در کل کشور شده و اقتصاد ایران و تولید ناخالص داخلی 

از این اتفاق تاثیر مثبت و فزآینده خواهد گرفت  .
موضوع مهم دیگر متاثر از اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد، حمایت 
از سرمایه گذار خارجی و تشویق آن برای صادرات است که الزم 
بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  همچون  مالی  نهادهای  می باشد 
سازوکارهایی  خصوصا برای شرکت ها و پروژه های صادرات  محور 
فراهم شود.  امکان جذب سرمایه گذاری خارجی  طراحی کند که 
پروژه های  برای  ارزی  مشارکت  اوراق  عرضه  مثال  عنوان  به 
تامین  از محل صادرات سود سرمایه گذاری خارجی  صادراتی که 
می شود، می تواند در این راستا عملیاتی گردد؛ که البته این موضوع 
ریسک های خاص خود را دارد که باید برای آن نیز تدابیری درست 

و منطقی طراحی شود.
موضوع دیگری که در طول سالیان گذشته در مناطق آزاد شکل 
مناطق  این  در  مستقل  ارزی  و  پولی  جریان های  است،  نگرفته 
است که به دالیل مختلف، افزایش سرمایه بانک های خارجی و 
بانک های خارجی  ایجاد  متقاضیان  و  نگرفت  آفشور عمال شکل 
عقب نشینی کردند . تاسیس بانک های آفشور، قانونی است که از 
همان آغاز برای مناطق آزاد پیش بینی شده و در تمامی این سال ها 
برگزاری  از  پس  البته  است .  مانده  مغفول  مختلف  علت های  به 
جلسات و مکاتبات متعدد و تالش های دبیرخانه شورایعالی مناطق 
بر  مبنی  مرکزی،  بانک  و  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 
آفشور در مناطق  بانک  به اصطالح  یا  برون مرزی  بانک  تاسیس 
آزاد، در اسفند ماه 1400 تفاهم شد که درخواست بانک ها و موسسات 
مالی معتبر و خوشنام خارجی که دارای رتبه اعتباری مناسبی باشند، 
برای تاسیس بانک برون مرزی )بانک آفشور( در هر یک از مناطق 
بانک  به  شورایعالی  دبیرخانه  طریق  از  اگر  تجاری- صنعتی  آزاد 
مرکزی ارسال شود، مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار خواهد گرفت 

که امیدواریم به نتیجه برسد .
الزم به ذکر است، آفشور بانک ها تنها امکان فعالیت های خارج از 
بانکی بین المللی فعالیت  مرز را دارند و در چارچوب سیستم های 
می کنند و ایجاد آنها مشکلی در سیستم ارزی یا ریالی و همین طور 
ساختار داخل کشور ایجاد نمی کند. لذا راهکاری که به نظر می رسد 
به عملیاتی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی حتی در کل کشور 
)حتی مشترک  مالی  آزاد  مناطق  ایجاد  باشد،  موثر  و  کند  کمک 

مناطقی  چنین  ایران  در  تا  کنون  است.  همسایه (  کشورهای  با 
برای جذب  می باشد  که الزم  است،  مانده  مغفول  و  نشده  ایجاد 
سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی خارجی، منطقه آزاد مالی 
تعریف شود. اگر ما دارای منطقه آزاد مالی باشیم، ریسک ناشی از 
تبدیل ارز به ریال برای سرمایه گذار خارجی برطرف می گردد. به 
عنوان مثال ، یک شرکت سرمایه گذاری می تواند با افزایش سرمایه، 
بخشی از سهام خود را در بورس منطقه آزاد مالی به شکل ارزی 
بفروشد و معامالت ارزی داشته باشد. این موضوع، از یک طرف 
از طرف دیگر به  پایین می آورد و  را  ریسک سرمایه گذار خارجی 

تامین منابع مالی شرکت ها از خارج از کشور کمک می کند .
مهم  راه های  از  یکی  شد ،  اشاره  پیش تر  همچنان که  نهایت  در 
برون رفت مناطق آزاد از مشکالت و معضالت اقتصادی، توجه و 
تاکید بر  روی بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است . به نظر 
می رسد سازمان های مناطق آزاد و بخش خصوصی در رویارویی 
با مشکالت روزمره و بحران های تحمیل شده، از این بند فاصله 
گرفته اند، که الزم است دوباره با یادآوری الزامات بند 11، تلنگری 
بر سیستم های اقتصادی موجود در مناطق بزنیم تا نقشه راه خود 
را بر مبنای توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید،  به منظور 
صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از 
خارج در این مناطق تنظیم نمایند و از این بند مهم راهبرد اقتصاد 

مقاومتی غافل نگردند.

 دکتر سیدمحمد تقی رئیس السادات
دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

لزوم اجرای ماده 11 سیاست های اقتصادی مقاومتی 
به عنوان مهم ترین نشانه در همکاری های منطقه ای

بایسته اصلی اجرای بند11 سیاست های اقتصاد مقاومتی، به عنوان 
گرفتن  نظر  در  با  منطقه ای  همکاری های  در  نشانه  مهم ترین 
موقعیت جغرافیایی، استراتژیک، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایران 
است؛ چراکه اگر جغرافیا و علوم وابسته عنوان مبنا در هر فرآیند 
اقتصادی، تولیدی و صادراتی قرار گیرد، سایر موارد را می توان بر 
این اساس بررسی و اجرا کرد. از سوی دیگر با توجه به موقعیت 
چهارراهی ایران که پلی میان شرق و غرب و همچنین راه ارتباطی 
مناسبی میان جنوب و شمال است، بهترین موقعیت برای مناطق 
آزاد ایران است که از بعد سخت افزاری و سرزمینی جهت تبیین 

اقتصاد مقاومتی استفاده کنند.
از بعد نرم افزاری، ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه در مناطق 
آزاد با محوریت شورای عالی مناطق آزاد، استفاده از فن آوری روز، 
ایجاد بسترهای دیجیتال و همچنین استفاده از نیروهای متخصص 
ژئوپلیتیکی،  اجتماعی،  فرهنگی،  اقتصادی،  در حوزه های متخلف 
سیاست های  بند11  اجرای  و  بررسی  می تواند  سرزمین  آمایش 

اقتصاد مقاومتی را تسریع نماید.
در همین راستا، سه دلیل می تواند باعث عدم توجه مناطق آزاد به 
ماده مورد نظر باشد؛ یکی بحث تحریم های بین المللی و عدم حضور 
فعال ایران در بازهای جهانی است؛ زیرا در نهایت اقتصاد مقاومتی 
که باعث تولید کاال خواهد شد، باید صادرات را هم درنظر گرفت تا 
رقابت با کاال های دیگر کشورها باعث بهبود کیفیت و فروش باال 

شود و همین امر انگیزه بیشتری برای تولید ایجاد می کند.
دلیل دوم، وابستگی اقتصاد ایران به نفت است که علی رغم توصیه های 
وجود  و  نفت  به  وابستگی  برای عدم  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
طرح های اقتصادب بدون نفت در اسناد باالدستی، اما به دلیل استفاده 

نکردن از نیروهای کارآمد، این معضل برطرف نشده است.
پروژه های  در  آینده پژوهی  طرح های  از  استفاده  عدم  سوم،  دلیل 
اقتصادی و صادراتی است که اگر زمانی مشکالت تحریم از بین 
رفت، برای آینده چه باید انجام دهید؟ مانند اتفاقی که در برجام 
افتاد و هیچ برنامه ای برای عقد قرارداد ها و توافق نامه های تجاری 

نداشتیم و فرصت از دست رفت.
تببین و اجرای بند11 سیاست های اقتصاد مقاومتی همچون سایر 
سیاست های کلی ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری، باید از 
را  کننده  هماهنگ  نقش  و  گیرد  قرار  دستورکار  در  دولت  سوی 
از سوی  نماید.  واگذار  به بخش خصوصی  را  اجرا  و  داشته  باشد 
برای  تسهیالت  از  استفاده  امکان  نمودن  فراهم  طریق  از  دیگر 

بخش خصوصی، دولت باید سازوکار حضور بیش از پیش نیروهای 
متخصص دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی را به منظور بهبود کار و مشاوره تخصصی، در اولویت 

برنامه های خود قرار دهد.
نظارتی  نقش  باید  بیشتر  اسالمی  شورای  مجلس  میان  این  در 
خود را ایفا نماید و همچنین در تسهیل قوانین و مقررات گام های 

محکم تری بردارد.
روابط  توسعه  به  توجه  مجلس،  و  دولت  سازوکار  مهم ترین  اما 
با کشورهای جهان خصوصا منطقه  از تنش  دیپلماتیک و پرهیز 
است. همچنین جلو گیری از افراط و تفریط در سیاست های کالن 

ملی و بین المللی کشور می باشد.
سازوکار پیشنهادی به عنوان متخصص در حوزه ژئوپلیتیک و ژئواکونومی، 
از نخبگان و متخصصان در  استفاده  و  به موقعیت جغرافیای  نگاه 
حوزه های مرتبط با شرکت های خصوصی که توان اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی را دارند، حرکت به سمت ژئوپاسفیک که روابط اقتصادی 
می تواند بهترین مبنا برای صلح و ثبات باشد و همین موضوع باعث 
توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور می شود. از این منظر توسعه 
حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی به عنوان جایگاهی مهمی در امر 
تبیین و تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی می تواند درنظر گرفته شود 
و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز با توجه موقعیت هایی که در مناطق 
مختلف کشور دارا می باشند، باید کارویژه اصلی که قادرند در امر اقتصاد 
مقاومتی مشارکت داشته باشند، مشخص نمایند. به عنوان نمونه منطقه 
آزاد چابهار باید با اولویت فرآوری محصوالت و ترانزیت اقدام به فعالیت 
نموده یا منطقه آزاد کیش بیشتر در حوزه گردشگری فعالیت داشته باشد.

با رویکرد نگاه به شرق و دیپلماسی اقتصادی که در دولت سیزدهم 
شکل گرفته است و همچنین توسعه کمی و کیفی مناطق آزاد، 
می توان انتظار داشت نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در احکام 
شود.  روشن تر  پیش  از  بیش  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی 
آزاد و ویژه  با حضور نخبگان و متخصصان در مناطق  همچنین 
جهت  در  کاربردی  طرح های  نگارش  و  مشاوره  برای  اقتصادی 
از اهمیت  این مناطق  اقتصاد مقاومتی،  تحقق سیاست های کلی 

ویژه ای در توسعه اقتصادی برخودار خواهند شد. 
ضمن آن که با درگیر کردن بخش خصوصی در سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تعامل 
اقتصادی، می توان  ویژه  و  آزاد  مناطق  با  بیشتر بخش خصوصی 
اقتصاد  سیاست های  شدن  اجرایی  جهت  در  موثرتری  گام های 

مقاومتی برداشت.

محسن خالقی، کارشناس مسائل اقتصادی:
نقش موثر سران سه قوه برای قرار دادن مناطق آزاد 

به عنوان اولویت های اصلی کشور
بی شک توسعه مناطق آزاد خصوصا در کشورهای درحال توسعه که 
فرآیند صنعتی شدن را دنبال می کنند، یکی از اهداف اصلی بهبود 
اقتصادی قلمداد می شود . البته که مناطق آزاد قابلیت های بی بدیل 
در کل دنیا دارند؛ قابلیت هایی که به واسطه جذب سرمایه گذاران 
خارجی به دست می آید. اعطای امتیازاتی فراتر از سرزمین اصلی 
اداری، طبیعتا شرایط سرمایه گذاری و جذب  رویه های  و تسهیل 
تولیدکنندگان در مناطق آزاد را بیشتر می کند و اصوال به تبع آن 

توسعه و آبادانی کشور را به همراه دارد. 
اما در ایران که امکان حضور اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی تاکنون 
محقق نشده است، ایجاد و توسعه مناطق آزاد می تواند جبرانی برای 
فرصت های از دست رفته باشد. از این رو در بند 11 سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، ابالغی مقام معظم رهبری، بر توسعه حوزه عمل 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته ، 
گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای 

ضروری و منابع مالی از خارج تاکید می کند. 
با توجه به اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی متناسب ترین الگو با نظام 
سیاسی و فرهنگی ایران است و از طرفی هم مناطق آزاد نقش بارز 
و مهمی در تحقق اهداف این راهبرد دارند، الزم است بر اهمیت این 
مناطق در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بیش از پیش تاکید و نقش 
سران سه قوه را برای قرار دادن مناطق آزاد به عنوان اولویت های 

اصلی کشور یادآوری کرد. 
تشکیل مناطق آزاد در ایران که از سال 1372 شروع شد، بدون دلیل 

نبود. اول اینکه مشکالت ساختاری در بخش صنعت ایران وجود 
داشت، مشکالتی که مهم ترین آن مراحل بروکراسی طوالنی برای 
واردات هر نوع تکنولوژی جدید است . اما دلیل دوم حاکمیت، قانون 
کار است که معموال بنگاه های اقتصادی با اجرای آن مشکالتی دارند . 
علت سوم هم قانون مالیات ها است. به این دالیل و یا بهتر بگویم 
موانع سرمایه گذاری، بنگاه های اقتصادی تمایل دارند که در مکان 
و فضایی فعالیت کنند که هم نقل و انتقال تکنولوژی، مواد اولیه و 
کاالهای تولید شده برایشان آسان تر باشد و هم اینکه از معافیت های 
مالیاتی و قانون کار استفاده کنند . مناطق آزاد نیز با تشکیل شان دقیقا 
چنین معافیت هایی را برای سرمایه گذاران فراهم کرده اند؛ به عبارت 
دیگر اگر در منطقه آزاد سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری و تولید 
کند، نه برای واردات مواد اولیه و نه برای انتقال تکنولوژی و خط 
تولید از خارج و نه در اجرای قانون کار و قانون مالیات ها دچار مشکل 
می شود که البته متاسفانه در سال   گذشته مزیت معافیت مناطق آزاد از 

پرداخت مالیات بر ارزش افزود لغو شده است!
ایران دو ویژگی ممتاز در بخش اقتصاد دارد؛ انرژی ارزان و نیروی 
انسانی ارزان تر است؛ این دو نهاده اگر در کنار خط تولید و قوانین 
جدید و آسان مالیات و همچنین قانون کار قرار بگیرد، می تواند 
منجر به این شود که قیمت تمام شده کاال کاهش پیدا کند . طبیعی 
است که برخی از مناطق آزاد در تحقق اهداف موفق بوده اند و برخی 
هم ناموفق؛ ولی اهداف تشکیل مناطق آزاد، آسان شدن شرایط 

سرمایه گذاری بوده است.
تعبیر و تفسیر اقتصاد مقاومتی در یک جمله است، یعنی تاب آوری 
اقتصادی ملی در مقابل تکان ها و شوک های خارجی . این تعبیر 
اگر  که  معنی  این  به  می کند؛  نیز صدق  آزاد  مناطق  درخصوص 
اهداف قانونگذار به درستی محقق گردد، در آن صورت مناطق آزاد 

به بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز دست پیدا می کنند.
مناطق آزاد برای تشکیل خود فلسفه ای داشتند، اما برای آنکه این 
تولید است.  برای  زیرساخت هایی  به  نیاز  پیدا کند،  فلسفه تحقق 
ایجاد و توسعه زیرساخت ها در هیچ کدام از مناطق آزاد ایران از 
منابع دولتی نبوده یا اینکه سهم منابع دولتی در آن ناچیز بوده است. 
به همین سبب مناطق آزاد از طریق فروش زمین یا برخی عوارض 
دیگر که دریافت می کنند، توانسته اند زیرساخت های خود را فراهم 
کنند؛ لذا این اعداد و آماری که گهگاه راجع به میزان صادرات و 

واردات ذکر شده، قابل توجه نیست.  
در این رابطه اگر به فرض مثال یک شهرک کامل صنعتی تحویل 
مناطق آزاد می دادند، حتما می توانستند آمار میزان صادرات را بیش 
از اینها افزایش دهند. به هر حال مناطق آزاد زمینه های بکری بود، 
اما بایستی زیرساخت ها را خود مدیران مناطق آزاد فراهم می کردند؛ 
مشکالتی  ملی  اقتصاد  برای  اخیر  سال های  در  اینها،  بر  مضاف 
قرار  ظالمانه  تحریم های  تحت تاثیر  نیز  آزاد  مناطق  و  آمد  پیش 
گرفت . واقعیت آن است که متغیرهای بیرونی مستقیم اثر خود را 
بر روی کاهش بهره وری این مناطق و اهداف اقتصاد مقاومتی طی 

سال های اخیر گذاشته است.
این  اما  دارند؛  اختیاراتی  قانون،  طبق  آزاد  مناطق  حال  هر  به 
اختیارات گاها در تعارض با وزراتخانه ها می باشد و طبیعی است که 
هر یک از مناطق آزاد و هر کدام از دستگاه های اجرایی بخواهد 
از اختیارات بقیه دستگاه ها استفاده کنند؛ اما با این روش ناخودآگاه 
تعارض منافع اتفاق می افتد؛ البته این مقاومت ها طبیعی می باشد؛ 
ولی آنچه مهم است، حل و اصالح قوانین دست و پاگیر است تا 
بتوان سرمایه گذار را به اهداف اصلی مناطق آزاد نزدیک کند؛ در 
رابطه ضرب المثلی صدق می کند که اصطالحا می گویند دو  این 
پادشاه در یک اقلیم نگنجد؛ در مورد مناطق آزاد نیز متاسفانه چنین 
و سرزمین  آزاد  مناطق  اجرایی  و مسئوالن  است  حاکم  وضعیتی 

اصلی دچار اختالفاتی هستند.
نگاه اقتصاد مقاومتی نسبت به مناطق آزاد مبتنی بر تولید ، صادرات ، 
اشتغال و جذب سرمایه های سرگردان به این مناطق است، اما باید 
مناطق صورت  این  در  میزان سرمایه گذاری  که چه  کرد  بررسی 
از اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در بند 11  گرفته و چقدر 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کرده است . در این 
مسیر باید مشکالت مناطق بررسی شود و موضوعاتی که باعث 
می شود در این مناطق سرمایه گذار را با چالش هایی روبه رو کند، 
مورد بازنگری قرار گیرد. اما متاسفانه نه تحلیلی در مورد چالش ها 
وجود دارد و نه موفقیت ها در مناطق آزاد مشخص است؛ لذا این 

ابهام در مورد مناطق وجود دارد.
بتوانند  تا  باشند  داشته  آماری درست  باید  و کارشناسان  اهل فن 
تحلیل ارائه دهند؛ ضمن اینکه در عین حال سرمایه گذاران هم نیاز 
دارند که با دلگرمی وارد این مناطق شوند و از قبل بدانند چه اتفاقات 

مثبتی می تواند برای سرمایه گذاری در این مناطق بیفتد . 
مناطق آزاد باید گزارش مبسوط و به صورت تفکیکی ارائه دهند تا 
مشخص شود چقدر از اهداف اقتصاد مقاومتی و بند 11 آن محقق 
شده است . ضمن اینکه ظرفیت ها، چالش ها و مشکالت مناطق نیز 
باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا اگر نیاز به اصالح قوانین وجود 
دارد، مجلس شورای اسالمی به طور جد وارد شود و تصمیم گیری 
کند و اگر هم نیاز به پیگیری های اجرایی است، دولت جدید هرچه 
سریع تر وارد عمل شود. به هر حال تکلیف این موضوع و عملکرد 
مناطق آزاد باید مشخص و شفاف سازی شود؛ چراکه تا زمانی که 
آمار انسجام یافته و گزارش جامع برای تک تک مناطق آزاد نداشته 

باشیم، نمی توانیم قضاوت منطقی و کارشناسی ارائه دهیم.

عقیل حق شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
 اجرا نشدن قوانین و مقررات

به سبب عدم اعتقاد و باور واقعي به مناطق آزاد
یک اصل کلی وجود دارد و آن این است  که اجراي هر قانوني نیاز 
به زیرساخت  و بستر مناسب دارد . این بستر باید توسط قانونگذار 
پیش بیني و به وسیله دستگاه مجري ایجاد گردد. در مورد چرایی 
این  اساسی  سوال  آزاد ،  مناطق  در  قوانین  صحیح  اجرای  عدم 
می باشد که آیا متولیان امر شرایط و بستر مناسب براي اجرایي شدن 

قوانیني همچون ماده 11 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي را در مناطق 
آزاد جمهوری اسالمی ایران برای مسئوالن این سازمان های ملی 
ایجاد نموده اند؟ آیا ساختارسازی ، استفاده از نیروهای شایسته و از 
همه مهم تر حمایت کامل از مناطق آزاد در سه دهه گذشته صورت 
پذیرفته است ، که امروز می خواهیم اجرای قوانین را به صورت کامل 

انتظار داشته باشیم؟! 
با واکاوي در وضعیت مناطق آزاد کشور به این موضوع پي خواهیم 
است،  گردیده  مناطق  این  امروز  وضعیت  سبب  آنچه  که  برد 
تفسیرهای متفاوت و متناقض از قوانین ، فشارهاي عجیب داخلي به 
مناطق آزاد و به دنبال آن تنزل جایگاه مناطق و عدم اعتماد واقعي 
ارکان حکومت به نقش تاثیرگذار آزاد در بهبود وضعیت اقتصادي 

کشور در شرایط تحریم هاي خارجي مي باشد  .
خصوصا در چند سال گذشته، پس دوران روبه رشد سال های 94 تا 97 
با اجرایی شدن برجام و افزایش تعامالت اقتصادی با جهان؛ متاسفانه 
بجاي بهاء دادن به مناطق آزاد ، تقویت جایگاه این مناطق با اجراي 
کامل ماده 6۵ قانون احکام دائمي برنامه های توسعه کشور، حمایت 
همه جانبه در جهت اجراي قوانین خاص و تسهیل کننده به ویژه ماده 11 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي ، شاهد بیشترین تعرضات و تجاوزات داخلي 
نسبت به ماهیت ، ساختار و عملکرد مناطق آزاد بوده ایم؛ اتفاقي که از 
اختالف مرحوم ترکان دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با نمایندگان مجلس فزونی یافت و نتیجه آن امروز تنزل جایگاه دبیرخانه 
شورایعالی در سطح ملي و سازمان هاي مناطق آزاد در سطح استان ها 
مي باشد. این امر در صورتي است که قانونگذار، سازمان هاي مناطق آزاد 
را دولت هاي کوچک و مستقل تعریف نموده، مانند سایر مناطق آزاد 
جهان؛ اما با توجه به هجمه های وارده و تحریم داخلي، همراه و گاهي 
بیشتر از تحریم خارجي ، شاهد فشار رسانه اي، محدود نمودن و تضعیف 

این دولت هاي مستقل روي کاغذ و غیرمستقل در واقعیت هستیم .
تنزل  ملي  در سطح  جایگاهش  بپذیریم سازماني که  باید  طبیعتا 
مي یابد و از هر سو مورد تعرض قرار مي گیرد ، به جاي آنکه وقت 
خود را صرف اجراي قوانین نماید ، بیشترین زمان را باید معطوف 
به رفع تحریم هاي داخلي و از بین بردن سوء برداشت ها از وضعیت 
عملکردي مناطق آزاد نماید و این یعني دوري از اصل ایجاد مناطق 

آزاد براي حمایت و کمک به اقتصاد ملی .
نیروهاي  استفاده  عدم  شاهد  کشور  در  سال هاست  دیگر  سوي  از 
متخصص در مشاغل و سازمان هاي مرتبط با تخصص   هستیم و 
سازمان هاي مناطق آزاد نیز از این موضوع مستثني نیستند . مبحث 
استفاده از افراد غیرمتخصص یک مشکل است، لکن عدم حمایت 
همه جانبه و منسجم از آنها، مشکلي به مراتب بزرگتر و مانعي جدي 
در راستاي اجراي قوانین و تحقق اهداف سازمان ها مي باشد؛ اتفاقي که 
در مناطق آزاد بیشتر شاهد آن بوده ایم. اما باید بپذیریم اخالق حرفه اي 
ایجاب مي کند برای حفظ و تقویت منافع ملی، در هر شرایطی بعد 
از انتصاب ها و انتخاب ها ، می بایست همه توان ارکان نظام در راستاي 
حمایت و تقویت از مدیران صورت پذیرد و اختالف سالیق شخصي و 

جناحي خللي در اجراي کامل قوانین به وجود نیاورد .
ماده 11  قوانیني همچون  ماندن  اصلي مغفول  دلیل  بنده  به عقیده 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي ، ماده)1( قانون چگونگي اداره مناطق 
ده ها  و  کشور  توسعه  برنامه های  دائمي  احکام  قانون  ماده 6۵  آزاد، 
قانون مختص به مناطق آزاد کشور ، به دلیل عدم شناخت صحیح از 
ظرفیت های این مناطق جهت پشتیبانی از اقتصاد ملی، حمایت نامناسب 
و غیرمنسجم ، عدم اعتماد و باور ارکان حکومت به واقعیت مناطق آزاد و 

تحت فشار قرار دادن این مناطق براي امور حاشیه اي مي باشد  .
با سایر  ما  در ساختار کشور  قوانین  اجراي  است که  این  واقعیت 
کشورها کمی متفاوت می باشد و در اینجا نیاز به سازوکار مضاعف 
ابالغ به دولت و  از  دارد، وگرنه واضح است قوانین مصوب پس 
تعیین دستورالعمل از سوي هیات دولت، باید توسط دستگاه های 
ساختار  در  چرخه  این  آن که  سبب  به  اما  گردد .  اجرایي  متولي 
اداري کشور ما همیشه دچار خدشه می شود و اساسا ساختار اداري 
کشور، برنامه و ساختارمحور نمي باشد و فرد یا سلیقه محور بوده ، 
آزاد  مناطق  مدیران  لذا  است؛  نقش آفرین  از ضوابط  بیش  روابط 
به ویژه دبیرخانه بر اساس توانایي و ارتباطات شخصي در دولت و 
مجلس ، اصطالحا با قدرت چانه زني ، باید با رایزني بیشتر نسبت 
به مطالبه گري از دولت و مجلس جهت اجراي قوانیني همچون 

ماده 11 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي اقدام نمایند .
البته باید گفت توجه ارکان نظام جهت باور به اهمیت اجراي این 
ماده و سایر مواد قانونی براي بهبود وضعیت اقتصادي مناطق آزاد و 
به تبع آن کمک به اقتصاد کالن کشور، ابتداي راه مي باشد و انتقال 
با هدف گسترش و تسهیل تولید و حضور  فناوري هاي پیشرفته 
سرمایه گذاران خارجي جهت تامین نیازهاي منابع مالي از خارج که 
به طور ویژه در ماده 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن تصریح 
و تاکید شده است ، نیاز مبرم به ایجاد بستر مناسب ، حمایت واقعي 
نه در حد شعار و از آن مهم تر، درک درست از شرایط واقعي کشور 

و شرایط حضور بسیار سخت خارجي ها در این مناطق  مي باشد  .
واقعیت این است بنابر بررسي هاي موجود در مناطق  آزاد، مسئوالن 
می توانستند نسبت به حفظ و حمایت از سرمایه گذاران خارجي که 
موردنظر این ماده قانونی می باشند و انتقال فناوري انجام داده و در 
بخش تولید فعال مي باشند ، بهتر عمل نموده و شرایط ایده آل و 

بستر مناسب تری براي آنان ایجاد نمایند.
ابتدا باید مسئوالن کشور و مناطق آزاد به این باور و اعتقاد برسند که 
سرمایه گذاران خارجي فعال در مناطق آزاد، در صورت حمایت همه جانبه 
و برخورد مناسب دستگاه هاي خدمات رسان و نظارتي، بهترین سفیران 
اقتصادي براي اجرایی شدن ماده 11 سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتي 
و حضور سرمایه گذاران خارجي جدید ، ورود فناوري هاي روز دنیا و 
گسترش و تسهیل تولید از منابع مالي خارجي در مناطق آزا خواهند 
بود . بی تردید اجرایي شدن قوانین نیاز به اهتمام و انسجام دارد و این 
نکته اساسي و بسیار مهم جهت اجرایي شدن قوانین در مناطق به ویژه 
ماده 11 سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتي مي باشد که به نظر بنده مورد 

غفلت قرار گرفته است.
در مورد مناطق آزاد توجه به این مطلب اهمیت دارد که این ساختار، 
و  نیامده  مرزها  سوي  آن  از  مي باشد،  ما  کشور  از  جزئي  و  قانوني 
همه مسئوالن نظام وظیفه دارند عینک خوش بیني به مناطق را بر 
چشم هایشان بگذارند و با حمایت کامل و پذیرش استقالل مدیریتي 
مناطق آزاد به عنوان دولت هاي کوچک ، استفاده از تیم متخصص و 
اصطالحا منطقه آزادي، از حواشي مناطق کاسته و با حمایت از توسعه 
همه جانبه مناطق آزاد، باور داشته باشند که این مناطق به عنوان بازوان 
توانمند اقتصاد کشور هستند و با اجراي ماده 11 سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتي و ماده 6۵ قانون احکام دائمي برنامه های توسعه کشور، 

مزیت هاي قانوني بالقوه مناطق را به بالفعل تبدیل نمایند. 
در پایان باید تاکید کرد، اجراي صحیح قوانین در مناطق آزاد از مسیر 

اعتماد و باور همه ارکان نظام به این سازمان ها تاثیرگذار می باشد.
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در گفت و گو با مدیران و کارشناسان مناطق آزاد مورد واکاوی قرار گرفت:

اجرای بند 11   سیاست های اقتصاد مقاومتی، تضمینی بر تمکین به قانون مناطق آزاد



گزارش6

بررسی مزیت های مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه های خارجی و رونق اقتصادی کشور:

منــاطق آزاد، افزار تحقق توسعه صادرات 
غيرنفتي و جهانی شدن اقتصــاد ایران
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برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي، به ویژه در کشورهاي درحال توسعه، به 
میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرآیند 
پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده 
است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدي این پدیده قرار دارند. در 
در  اقتصادي  توسعه  و  متقابل، رشد  وابستگی هاي  با وجود  امروز،  جهان 

سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدي است  .
طرز  به  توسعه  درحال  کشورهاي  در  توسعه  برنامه هاي  طرفی  از 
قابل توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می باشد. اندازه دولت از اموري است 
که در راستاي تعامل یا عدم تعامل دولت ها با جهانی شدن، دستخوش 
تغییرات شده است. براساس منطق جهانی شدن، دولت ها بایستی نسبت 
به کوچک سازي خود و واگذاري امور تصدي گري به بخش خصوصی و 

اصوال ایجاد و گسترش فضاي رقابتی اقدام نمایند.
اثربخشی  است،  شدن  جهانی  بارز  وجوه  از  یکی  که  بازارها  ادغام 
کاهش  براي  و  می دهد  کاهش  را  کشور  داخل  در  دولت  سیاست هاي 
عملگرایی دولت، فشارهاي رقابتی وارد می کند؛ چراکه یک بخش عمومی 
پدیده  در  گردد.  بین المللی  و  ملی  رقابت  کاهش  موجب  می تواند  بزرگ 
جهانی شدن، فرض غالب، محدودسازي و کوچک شدن دولت ها خواهد 
بود؛ زیرا در فرآیند همگرایی با اقتصاد جهانی، دولت ها مجبور هستند از 
طریق فراهم کردن زمینه هاي رشد بخش خصوصی، آزادسازي تجاري، 
در  اقتصادي  رویکردهاي  اولویت  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاري  جذب 
تاکید  شدن  جهانی  باشند.  داشته  جدیدي  کارکردهاي  خارجی،  سیاست 
بسیار بر رقابت و بازار دارد و نقش دولت را به طور محسوسی می کاهد؛ 
آن چنان که الزم است وظایف دولت ها مورد بازنگري قرار گرفته و دولت 
باید نوسازي شود. در شرایط جهانی شدن، وظایف جدیدي براي دولت 
جهانی  با  سازگاري  و  نوسازي  هزینه هاي  باید  دولت  و  می آید  وجود  به 

شدن را بپردازد.
افزایش چشمگیر تجارت و مبادالت جهاني در یک  جهاني شدن باعث 
نظام اقتصادي بین المللي که دائما بازتر و یکپارچه تر مي شود، شده است. 
همکاري  و  بین الملل  تجارت  گسترش  با  شدن  جهاني  پدیده  بنابراین 
میان کشورها، ایجاد سازمان ها و نهادهاي بین المللي را غیرقابل اجتناب 
از  تجاري  و  اقتصادي  موضوعات  گسترش  با  که  نهادهایي  است؛  کرده 
بین  تجارت  رشد  خارجي،  استقراض  و  وام  خارجي،  قبیل سرمایه گذاري 
کشورها، شکل گیري شرکت هاي چندملیتي و غیره، وظیفه تنظیم مقررات 

و کارکردهاي اقتصاد و تجارت بین الملل را برعهده دارند.
تجلی این تحول در عملکرد دولت ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار 
از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد 
تعامل در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه قابل مشاهده می باشد. در 
اقتصادی به مولفه    این که مقوله  توسعه   چارچوب ساختار نوین، نخست 
تعیین کننده  کارآمدی و قدرتمندی دولت ها تبدیل گردیده و دوم، دستیابی 
اقتصاد سیاسی جهانی  با ساختارهای  تعامل  نیازمند  اقتصادی  توسعه   به 

می باشد  .
برای ایران به عنوان کشوری درحال توسعه، استراتژی رهایی از فروش 
یا مشتقات  تولید کاالهای صنعتی  از  مدارهایی  به  و دستیابی  مواد خام 
حاصل از فرآوری مواد خام، آن گونه که مقام معظم رهبری تاکید می کنند، 

نه تنها یک ضرورت، بلکه یک الزام است.
به  تسری  قابل  آن  آثار  که  است  چندبعدی  پدیده  یک  شدن  جهانی 
فعالیت های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و... می باشد. اقتصاد در جهان امروز 
بیشترین نقش را در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایفا می کند؛ به عبارت 
دیگر، اقتصاد، تنظیم  کننده کلیه رفتارها و حتی برخوردها و چالش هایی 

است که در روابط میان جامعه و دولت ها رخ می دهد.
وابستگی  از:  است  عبارت  پول  بین المللی  صندوق  نظر  از  شدن  جهانی 
مبادالت  حجم   تنوع  و  افزایش  علت  به  یکدیگر  به  کشورها  روزافزون 
با  همزمان  و  سرمایه  جهان  گردش  کشورها،  بین  خدمات  و  کاالها 
را  اقتصاد  که  شدن  جهانی  ویژگی  مهم ترین  فناوری.  سریع  توسعه  آن 
اقتصادی،  رفتارهای  شدن  جهانی  از:  عبارتند  می دهد،  قرار  تاثیر  تحت 
تمرکز  اقتصادی،  توسعه  محرک  عنوان  به  جهانی  تجارت  به کارگیری 

اقتصادی و رقابت پذیری.
شاید عامل اصلی تحقق جهانی شدن اقتصاد، پیشرفت فناوری اطالعات 
است که هزینه های ارتباط از راه دور را کاهش داده، اهمیت فاصله را در 
فعالیت اقتصادی به حداقل رسانده، تولید را افزایش داده و در نهایت باعث 

افزایش رشد اقتصادی شده است  .
ساختار  در  دولت  کمتر  دخالت  معنای  به  تجاری  بودن  آزاد  که  آنجا  از 
بازار، یکی از شاخص های مهم برای جهانی شدن است، رابطه بین رشد 
اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت اینکه 
دو تغییر با یکدیگر رابطه مثبت دارند. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و 
صادرات کشورهای درحال توسعه نشان می دهد که یک رابطه معنادار و 

مثبت بین رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی وجود دارد .

پیوند اقتصاد ملی و دولتی به اقتصاد آزاد جهانی
در این میان یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای درحال توسعه به 
منظور پیوستن به اقتصاد و تجارت جهانی، مناطق آزاد است. مناطق آزاد 
می تواند مانند پلی به سوی جهان خارج موجب افزایش مبادالت تجاری 
در یک کشور باشد و تجارت داخلی را نیز تحت  تاثیر قرار دهد و با جذب 
برخی تخصص های فنی و سرمایه ای موردنیاز و در کنار آن جذب فناوری 
و سرمایه های خارجی، موجب توسعه در صنعت و تولیدات شود و از این 

طریق، بر تجارت داخلی کشور نیز تاثیر بگذارد  .
یکی از مهم ترین دالیل کشورهای درحال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، 
افزایش اشتغال است؛ همچنین در کشور ایران نیز مناطق آزاد می توانند 
مناطق  تاسیس  باشند.  داشته  اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  موثری  نقش 
است که  اخیر  رویکردهای کشور ظرف سه دهه  از مهم ترین  آزاد یکی 
اقتصادی،  توسعه  و  رشد  عمرانی،  زیربنایی،  امور  در  تسریع  منظور  به 
سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم 
و  تولید  منطقه ای  و  جهانی  بازارهای  در  فعال  حضور  و  کاال  کار،  بازار 
صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات و... راه اندازی شده اند  .

امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های اساسی رشد 
و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های جدید، ایجاد اشتغال و مواردی از 
برای جلب و جذب سرمایه های داخلی  برنامه ریزی  از  ناگزیر  قبیل،  این 
و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین 
راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه گذشته برای رسیدن به 

این مهم بوده است.
آزاد،  مناطق  ایجاد  به  توسعه  درحال  کشورهای  رویکرد  اصلی  فلسفه 
با  توسعه،  تحقق  برای  کشورها  این  است.  اقتصادی  توسعه  به  دستیابی 
کمبودها و محدودیت هایی روبه رو هستند؛ ولی در عین حال، از برتری ها 
تا  می تواند  که  است  ابزاری  آزاد،  منطقه  و  برخوردارند  نیز  امکاناتی  و 
سطح  در  را  بالقوه  برتری های  و  امکانات  و  جبران  را  کمبودها  حدودی 
اهدافی که  براساس  اگر  آزاد  مناطق  کند.  تبدیل  بالفعل  توانایی  به  ملی 
ایجاد شده اند، فعالیت کنند؛ به طور حتم در توسعه صنعت و اقتصاد کشور 

مفید واقع خواهد شد.
آن  به  باید  و  هستند  کشور  در  اشتغال  توسعه  باعث  آزاد  مناطق 
ماموریت هایی که در این زمینه برای آنها در نظر گرفته شده و همچنین 
و  کنیم  عمل  شده  تصویب  مناطق  این  برای  که  مقرراتی  و  قانون  به 

براساس آن قوانین پیش برویم  .
نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای درحال 
توسعه بر کسی پوشیده نیست، به واقع این مناطق با تسهیالتی که از طریق 
برای  بر سرزمین اصلی  قواعد حاکم  از  انعطاف پذیرتر  قوانین و مقرراتی 
فعالین اقتصادی ایجاد می کنند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران 
داخلی یا خارجی در جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای خود هستند.

مناطق آزاد، زمینه ساز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
مناطق آزاد تجاري، به نواحي گفته مي شود که در آنها کاال انبار مي شود و 
بدون دگرگوني قابل توجه در آن، دوباره به کشور میزبان یا سایر کشورها 
صادر مي گردد. بنابراین، ویژگي برجسته مناطق آزاد تجاري این است که 
براي کاالهاي داخلي کشور میزبان، مالیات در نظر گرفته نمي شود و سایر 
محدودیت هاي تجارت خارجي در واردات و صادرات نیز بر مناطق مذکور 
بدون  را  کاال  مي توان  مناطق  این  از  دیگر،  عبارت  به  نمي گردد.  اعمال 
پرداخت حقوق و عوارض گمرکي صادر یا وارد کرد، براي مدتي در انبار 

ذخیره نمود و در صورت لزوم، بسته بندي و دوباره صادر کرد .
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف 
روبنایی  و  زیربنایی  طرح های  در  سرمایه گذاری  بدون  است.  اقتصادی 
نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. به این 
دلیل که امروزه توسعه به عنوان یک مسئله بین المللی حائز اهمیت است، 
بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی 
پیدا کرده اند، به طوری که جذب سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین عوامل 
سرمایه گذاری های  جذب  با  می رود.  شمار  به  بین المللی  منظر  از  توسعه 
از  نیاز  مورد  امکانات  و  زیرساخت ها  احداث  به  نسبت  می توان  خارجی 

طریق روش های رایج سرمایه گذاری خارجی اقدام کرد .
توسعه کشورها به مثابه فرآیندی بین المللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار 
مقابل  در  نیز  کشورها  اقتصادی  توانمندی های  و  می گیرد  جهانی شکل 
بازار به وجود می آید. در کشورهایی که، به علت پایین  با این اقتصاد و 
سرمایه گذاری های  است،  ناکافی  پس اندازها  حجم  سرانه،  درآمد  بودن 
خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تا مین می کند. به این ترتیب، 
سرمایه گذاری های خارجی از یکسو رشد اقتصادی را به دنبال دارد و از 
سوی دیگر حتی در کوتاه مدت از فشار بر تراز پرداخت های خارجی، که 
در نتیجه افزایش تقاضا برای کاالهای وارداتی ایجاد شده است، می کاهد.
اصلی  جزء  توسعه  درحال  کشورهای  در  آزاد  مناطق  از  استفاده  تجربه 
سرمایه گذاری های  جذب  هدف  با  صادرات  توسعه  استراتژی  چارچوب 
خارجی، توسعه صادرات صنعتی ، ایجاد اشتغال و کسب تکنولوژی جدید 
و  کره جنوبی  مانند چین،  از کشورها  بسیاری  تجربه  امروزه  است؛  بوده 
تجاری-صنعتی،  آزاد  مناطق  ایجاد  با  می توان  که  می دهد  نشان  تایوان 
توسعه صادرات  به  و  آورد  فراهم  را  خارجی  امکان جذب سرمایه گذاری 

کاالهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود .
دوری  و  گمرکی  و  مالیاتی  معافیت های  از  برخورداری  با  مناطق  این 
و  مناسب  زیربنایی  امکانات  از  برخورداری  داخلی،  بازدارنده  قوانین  از 
سازمان های اجرایی کار آمد و...، می توانند سرمایه گذاری های خارجی را با 
تکیه بر وجود مزیت های نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و 

نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند  .
برای  را  خارجی  سرمایه های  می توانند  توفیق  صورت  در  آزاد  مناطق 
گسترش صنعت صادرات گرا، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت های شغلی 
مناسب به کار برند و اقتصاد بسته و ناکارآی داخلی را به اقتصاد بین المللی 
آزاد تجاری-صنعتی می تواند  توسعه مناطق  و  ایجاد  بنابراین  بزنند.  گره 
به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون 
جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه 

صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد  .
توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف 
اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به حضور کم رنگ اقتصاد ملی در 
عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت جبران 
فرصت های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقای 
جایگاه اقتصادی کشور، بهر ه مندی از اقتصاد رقابتی و جذب سرمایه داخلی و 

خارجی مورد توجه و تاکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور می باشد.
با توجه به این که عامل، سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه 
اشتغال،  ازجمله  اقتصادی  دیگر  متغیرهای  و  می شود  محسوب  کشورها 
عامل  این  از  مستقیما  و...  خدمات  و  کاال  عرضه  ملی،  ناخالص  تولید 
تاثیر می پذیرند، شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری 
گسترش  و  جذب  بر  موثر  عوامل  از  روشنی  چشم انداز  آزاد،  مناطق  در 
اقتصاد  از دیدگاه توسعه  ارائه می کند.  سرمایه گذاری داخلی و خارجی را 
ملي، ایجاد منطقه آزاد مي تواند همانند دریچه اي به جهان خارج، آزادي 
مبادالت تجاري را تامین و تضمین نموده و به جذب برخي تخصص هاي 

فني و سرمایه اي مورد نیاز جریان توسعه صنعتي کشور یاري رساند  .
موجب  آزاد  منطقه  منطقه اي،  در سطح  اقتصادی  روابط  توسعه  منظر  از 
تحرک و پویایي اقتصاد نواحي مجاور خود شده و حرکت سرمایه، نیروي 
کار و مدیریت را به مناطق منتخب تسریع مي کند. در نتیجه، ایجاد منطقه 

آزاد در بطن فعالیت هاي اقتصادي، فرآیندي هدفمند محسوب مي شود که 
وظیفه آن، کمک به رشد اقتصادي، تقویت صنعتي شدن و فراهم کردن 
امکانات مبادالت بازرگاني به ویژه در زمینه توسعه صادرات است. منطقه 
منطقه  اقتصادي  رشد  از  کارآمدي  و  مستقل  مدل  نباید  را  تجاري  آزاد 
محسوب کرد، بلکه آن را باید ساختاري منعطف و پویا دانست که اقتصاد 

بازار آزاد را ارتقاء مي دهد.
تجربه کشورهاي موفق نشان مي دهد که مناطق آزاد، پلي میان اقتصاد 
داخلي و جهاني با جهت گیري تولیدي، صادراتي، انتقال تکنولوژي و رشد 
در  تجاري- صنعتي  آزاد  مناطق  واقع،  در  است.  بوده  اقتصادي  توسعه  و 
کشورهاي درحال توسعه، ابزار توسعه اقتصادي براي کل اقتصاد در نظر 

گرفته مي شوند نه منطقه اي صرفا تجاري.
و  جهاني  بازار  به  ورود  براي  وسیله اي  را  آزاد  مناطق  موفق،  کشورهاي 
بهره گیري از برتري هاي نسبي در بازرگاني بین المللي مي دانند و امیدوار 
و عقب ماندگي  فقر  از  رهایي  در  آنان  یاري دهنده  مذکور  مناطق  هستند 
باشند، تکنولوژي، مدیریت و سرمایه را به کشور آنها وارد کنند و عوامل 
و  نمایند  تلفیق  خارجي  فني  دانش  و  علمي  عوامل  با  را  داخلي  تولید 
سرانجام کشور را در مسیر توسعه صنعتي و در درازمدت در رده کشورهاي 

توسعه یافته و صنعتي قرار دهند.
در ایران نیز در برنامه اول و دوم توسعه کشور، دولت به دنبال نهادینه 
کردن نقش مناطق آزاد و استفاده موثر از این مناطق براي توسعه صادرات 
و نیز صادرات مجدد با انگیزه تحقق استراتژي توسعه صادرات غیرنفتي 
بوده است. دولت در برنامه هاي سوم و چهارم خود تالش کرد تا مناطق 
کاربري هاي  تعیین  یابند.  دست  تاسیس  اولیه  اهداف  به  تدریج،  به  آزاد 
دنبال  به  تدریج  به  دولت  که  مي دهد  نشان  برنامه سوم  در  آزاد  مناطق 
رقابت و استفاده هدفمند از این مناطق در مقایسه با مناطق آزاد کشورهاي 

همسایه و موضوع عضویت در سازمان تجارت جهاني بوده است .
اکنون که دولت سیزدهم به دنبال مهار تورم و ایجاد اشتغال است، این 
جدي  آزاد  مناطق  کاربري هاي  تعیین  در  باید  استراتژیک  جهت گیري 
گرفته شود تا این مناطق بتوانند با اعمال نگرش توسعه صادرات، به تولید 
حرفه اي به منظور تحقق اهداف اقتصادي و توسعه اي کشور بپردازند و 
با جذب سرمایه هاي داخلي و خارجي و انتقال موثر تکنولوژي از طریق 
یک راهبرد مطلوب بر طبق برنامه زمان بندي شده صادراتي و برقراري 
یک ارتباط مناسب با اقتصاد داخلي، به افزایش صادرات، درآمدهاي ارزي، 

اشتغال و مازاد حساب جاري کمک کنند.
حرکت  کامل  آزادي  و  جهاني شدن  به سوي  دنیا  که  حاضر  شرایط  در 
مي کند و کشور ما نیز ناگزیر به پیوستن به این جریان خواهد بود، مناطق 
آزاد به مثابه الگوي نمونه براي اصالح ساختار اقتصاد کشور براي انطباق 
به  توجه  با  مي شوند.  محسوب  جهاني  اقتصاد  در  آمده  پدید  تحوالت  با 
اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق حذف موانع اداري و برقراري مقررات 
آسان و در عین حال، تقویت کنترل ها و نظارت هاي کالن اصالح مي شود، 
تکامل  و  آزمون  طراحي،  براي  ابزاري  عنوان  به  مي توانند  آزاد  مناطق 
برنامه هاي اصالح ساختاري و بهره برداري از نتایج آن به منظور تسري 

اصالحات به سرزمین اصلي مورد توجه قرار گیرند  .

جبران کمبود سرمایه در کشور از دریچه مناطق آزاد
بی تردید کمبود سرمایه یکی از مهم ترین عوامل توسعه نیافتگی در اغلب 
کشورهای دنیا است. به عبارت دیگر رشد و توسعه یک کسب و کار کوچک و 
یا بزرگ بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود، به گونه ای که تقریبا همه 
متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورهای درحال توسعه را کمبود 

درآمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری ناکافی می دانند.
کشورهای  برای  به ویژه  خارجی  سرمایه گذاران  از  استفاده  کارشناسان، 
و  پس انداز  میان  شکاف  چراکه  می دانند؛  ضروری  را  توسعه  درحال 
بودن  ناکافی  دلیل  به  یکسو  از  که  است  این کشورها  در  سرمایه گذاری 
مالی  بازارهای  نیافتگی  توسعه  اثر  بر  دیگر،  سوی  از  و  ملی  پس انداز 
جذب  به  گرایش  و  سرمایه  کمبود  عام  پدیده  مزبور،  کشورهای  در 

سرمایه گذاران خارجی را شکل می دهد.
در این میان، مناطق آزاد به عنوان پدیده اي فراگیر و ابزاري براي تحقق 
صادرات  توسعه  سیاست  بر  تاکید  با  برون نگر  توسعه  استراتژي هاي 
موردتوجه قرار گرفته اند؛ به طوري که اکثر کشورهاي درحال توسعه، به 
احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند. هدف از ایجاد این مناطق، 
کاالهاي  و صدور  تولید  افزایش  منظور  به  مناسب  شرایط  کردن  فراهم 
صنعتي از طریق جذب سرمایه هاي خارجي، ایجاد اشتغال، کسب درآمد 
ارزي، افزایش درآمد حاصل از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد 
نیاز صنایع، برقراري پیوندهاي صنعتي با داخل کشور، رشد رفاه اقتصادي 

و مادي مردم مناطق و سپس منافع ملي است.
اشاعه تفکر تاسیس مناطق آزاد جهان، به طور عمده و در بیشتر موارد در 
کشورهایي با موفقیت قرین شده است که حرکت پیوسته و باثباتي را در 
سطح ملي براي جبران عقب ماندگي هاي اقتصادي- اجتماعي خود سازمان 
داده و دستیابي به پیشرفت، رشد و توسعه و ورود به عرصه تولید و تجارت 
مناطق  ایجاد  معنا،  بدین  داده اند.  قرار  دستورکار خویش  در  را  در جهان 
آزاد در هر کشور را نه به صورت اقدامي مجزا از اقتصاد ملي، بلکه باید 
به منزله ابزاري براي توسعه صنعتي و بخشي از راهبردهاي کالن براي 

توسعه اقتصادي- اجتماعي تلقي کرد  .
بانک جهاني هدف از ایجاد مناطق آزاد در کوتاه مدت را، افزایش صادرات، 

توسعه  به  بخشیدن  شتاب  و  سرمایه  ترغیب  اشتغال،  فرصت هاي  ایجاد 
ارتقاي  و  تکنولوژي، کسب  انتقال  میزبان،  درازمدت کشور  در  و  منطقه 

مهارت هاي مدیریتي و رشد اقتصاد کشور مي داند.
مناطق آزاد در ایران براساس تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي-
 اجتماعي جمهوري اسالمي ایران، کم و بیش با دالیلي شبیه آنچه براي 
سایر کشورها مطرح بود و با در نظر گرفتن اصل مهم در ایجاد مناطق 
آزاد، یعني جذب سرمایه خارجي و توسعه صادراتي به منظور دستیابي به 
و  رشد  آباداني،  و  عمران  زیربنایي،  امور  اجراي  در  تسریع  مانند  اهدافي 
کاالها  صادرات  و  تولید  سرمایه گذاري،  اشتغال،  ایجاد  اقتصادي،  توسعه 

ایجاد شد .
در آن زمان، امکان حذف محدودیت هاي فراواني که در سال هاي نخست 
و  آساني  به  بود،  شده  تحمیل  ایران  اقتصاد  بر  جنگ،  دوران  و  انقالب 
یکباره وجود نداشت. بنابراین، براي رفع محدودیت هاي اقتصادي و جذب 
مورد  آزاد  مناطق  شکل گیري  صادرات،  توسعه  و  خارجي  سرمایه گذاري 

توجه مسئوالن قرار گرفت.
به واقع شاید با قاطعیت بتوان گفت که یکی عوامل مهمی که مناطق آزاد 
پیدا  اهداف دست  و  ماموریت های  تمامی  به  به خوبی  نتوانسته اند  ایران 
است؛  کشور  از  مناطق  این  در  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  عدم  کنند، 
چراکه مناطق آزاد از سیاست ها و تحوالت کلی کشور مستثنی نیستند و 
هرچه سرزمین اصلی دچار مشکالت و تنگناهای اقتصادی شود، بالطبع 

این مناطق نیز دستخوش اتفاقات خواهند شد.

مناطق آزاد، فرصتی در جغرافیای محدود برای تمرین 
جهانی شدن اقتصاد

که  است  بشری  روابط  نوع  از  جدیدی  بازتعریف  درواقع  شدن  جهانی 
براساس آن متغیرهای زمانی و مکانی به عنوان عوامل ایجاد کننده هر 
نوع رابطه ای دستخوش تغییر ماهوی شده است. در این میان می توان به 
ارتباطی  تکنولوژی های  در  گرفته  صورت  تحوالت  همچون  متغیرهایی 
حمل و نقل  وسایل  در  گرفته  صورت  تغییرات  و  جمعی  ارتباط  وسایل  و 
و  مسائل  نخست  آن  براساس  که  کرد  اشاره  میان قاره ای  بین المللی 
رخدادهای نقاط مختلف جهان بر دیگر نقاط جغرافیایی اثرگذار می باشد، 
در عین حال افزایش سرعت و ایمنی حمل و نقل کاال و مسافر میان قاره ها 
روابط  کارهای  و  تمامی ساز  یا چند ساعت،  و  به چند هفته  ماه  از چند 

اقتصادی و سیاسی میان کشورها را دستخوش تغییر ساخته است.
انقالب های  براساس  را  بشری  تمدن  تحوالت  تقسیم بندی های  اگر 
کشاورزی صنعتی و انقالب فناوری و ارتباطات؛ و همچنین تقسیم بندی 
یا  فرامدرن  و  مدرن  کالسیک،  تمدن های  به  را  بشری  تمدن  تحوالت 
تقسیم بندی،  نوع  دو  این  مشترک  وجه  کنیم،  تقسیم بندی  مدرن  پست 
تغییر و تحوالت صورت گرفته در تکنولوژی های ارتباطات بشری است 
تحول  دستخوش  نیز  را  روابط  نوع  که  است  نوینی  ابزار  از  برآمده  که 
دانش  جهان،  شدن  سایبری  و  دیجیتال  انقالب  دوران  در  است.  نموده 
در  محصول  یک  و  ندارد  متمایزی  فرهنگ  و  جغرافیایی  مرز  صنعت  و 
بستر اینترنت در نقاط مختلف جهان تولید می شود و در سایر نقاط جهان 

عرضه می گردد. 
بی تردید یکی از مهم ترین مولفه های جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد 
است؛ به این معنا که کشورهای پیشرفته، برای کاستن از هزینه تولیدات 
خود در رقابت های جهانی و دستیابی سریع و تضمین شده به بازارهای 
یک کشور یا چندین کشور، اقدام به ایجاد خطوط تولید کاالهای خود در 
کشورهای مقصد کاالهای خود نمودند. البته این سرمایه گذاری برای آنها 
دستاوردهایی چون تداوم ارتباط و وابستگی کشور های توسعه نیافته و یا 
درحال توسعه را نیز به همراه داشت و برای کشورهای مقصد نیز جذب 
سرمایه گذار، اشتغال زایی و برون رفت از فضای ذهنی و اجتماعی ناشی از 

عقب ماندگی های گذشته را تداعی می کرد.
فرآیند جهانی شدن در عرصه های اقتصادی، دستاوردهایی همچون جهانی 
شدن سرمایه و سرمایه گذاری، گسترش و تنوع بخشی به تکنولوژی های 
و  تولید  چالش های  و  فرصت ها  از  عمومی  آگاهی  افزایش  تولید،  جدید 
تجارت در سطح منطقه ای با نگاهی بین المللی و لزوم پذیرش رژیم های 
واحد همکاری های اقتصادی همراه با تضمین منابع و محصوالت تولیدی 

سرمایه گذار را الزامی نموده است.
و اما مناطق آزاد ایران و جهانی شدن را می توان بر این اساس تبیین کرد 
که: اوال، کارکردها و کارویژه مناطق آزاد ظرف پنج دهه اخیر را باید جزء 
ادبیات همکاری های منطقه ای و منطقه گرایی در روندهای جهانی شدن 
رو به  روند  به  عنایت  با  آن  بر اساس  که  داد  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد 
گسترش نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی در روابط اقتصادی داخلی 
بلوک های  تشکیل  به  اقدام  مدت  این  طی  دولت ها  کشورها،  خارجی  و 
همسود  کشورهای  از  گذار  منظور  به  همجوار  کشورهای  با  منطقه ای 
رقابت های  در  را  خود  اقتصادی  جایگاه  تا  نمودند  همسو  بلوک های  به 

منطقه ای و فرامنطقه ای حفظ نمایند.
ثانیا، از منظر قوانین )علی رغم عدم اجرای کامل و حذف برخی قوانین و 
مقررات(، مناطق آزاد ایران نزدیک ترین قوانین داخلی ایران برای جذب 
نهادهای  از سوی همه  و کمال  تمام  باید  است که  سرمایه گذار خارجی 
این ظرفیت را  افرادی ذی نفوذ سیاسی مورد احترام قرار گیرد،  دولتی و 

باید مورد توجه و تبلیغ قرار داد.
ثالثا، ویژگی هایی از مناطق آزاد ایران در چارچوب مصادیق جهانی شدن 
قابل تطبیق می باشند که از آن میان می توان به تنوع قومی و فرهنگی 
مراکز  نزدیکی  و  همسایه  کشورهای  با  قومیتی  قرابت های  بودن  دارا  و 
تولیدی  محصوالت  خروجی  و  ورودی  مبادی  به  کاال  پردازش  و  تولید 
افزایش  موجبات  ایرانی  تولید  الگوی  در  که  متمایزی  نکته  کرد؛  اشاره 
هزینه  قیمت تمام شده تولید و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در بازارهای 

جهانی شده است.
رابعا، مناطق آزاد برخالف مدیریت متمرکز و در عین حال چند بخشی در 
اجرا و نظارت قانون در سرزمین اصلی ایران که به طوالنی بودن فرآیند 
و بوروکراسی اداری ارائه خدمات به سرمایه گذاران منجر می شود، دارای 
مدیریتی واحد و متمرکز در یک سازمان می باشند )به ویژه طبق ماده ۲۷ 
همان  در  بلکه  تهران،  از  نه  اجرا  و  تصمیم گیری  مسیرهای  که  قانون( 

منطقه و با تکیه بر توانمندی های محلی و استانی شکل می گیرد.
خامسا، با توجه به بعد جغرافیایی با قطب های سیاسی و اقتصادی داخلی، 
توافق نامه های  و  معاهدات  اجرای  برای  الگویی  را  آزاد  مناطق  می توان 
در  دقیق تر  اجرای  قابلیت  عالوه بر  تا  داد،  قرار  کشور  خارجی  همکاری 
محدوده جغرافیایی کوچک، امکان نظارت دقیق تر و رعایت الزامات پدافند 

غیرعامل را با کمترین اثرات سوء، قابل احصاء  باشد.
سادسا، شرایط تحریمی کشور به جز وقفه ای کوتاه در دوره اجرای برجام، 
با  باید  نتیجه  به سمت سخت و همه جانبه شدن حرکت کرده است؛ در 
بهره برداری از فرصت هایی که در قالب اصول یازده و حتی ده و دوازده 
منشور اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری تصریح شده و ظرفیتی 
که در مجلس شورای اسالمی وجود دارد، با هم افزایی بخش خصوصی و 
سازمان های عامل مناطق آزاد نسبت به برگزاری جلسات کاری مشترک 
و  نسبی  مزیت های  بر  تکیه  با  تحریمی  شرایط  از  برون رفت  منظور  به 
با کشورهای همسایه  آزاد در مسیر گسترش همکاری ها  مناطق  رقابتی 

دریایی و یا سرزمینی گام برداشت.

گزارش:
مهرناز عالمی



آزاد  مناطق  اداره   چگونگی  قانون  ماده )1(  بر اساس 
مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  تجاری-صنعتی 
مجلس شورای اسالمی در سال 1372 ، هدف از تشکیل 
امور  انجام  در  »تسریع  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
اقتصادی،  توسعه   و  رشد  آبادانی،  و  عمران  زیربنایی، 
سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال 
سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در 
بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کاالها ی 

صنعتی و تبدیلی و ارائه  خدمات عمومی« می باشد. 
مناطق  ایجاد  آزاد،  مناطق  تاسیس  هدف  مبتنی  بر 
آزاد به  منظور »تسهیل در توسعه  اقتصادی و بهبود 
بازار کسب  و  کار« همواره مورد توجه بوده است. از 
این رو، تامین نیازهای سرمایه گذاری در این مناطق 
تامین زیرساخت های مالی بسیار ضروری و  به ویژه 
به  توجه  با   اول  گام  در  لذا،  می باشد.  اهمیت  حائز 
غیرقانونی،  تحریم های  تحمیل  و  کنونی   شرایط 
مقوله   مهم  این  باید  بین المللی،  ظالمانه   و  یکجانبه 
مقررات  و  قوانین  به  توجه  با   آزاد  مناطق  که  را 
مربوط  به آن و ساختار و تشکیالت فعلی آن چگونه 
می توانند در تاب آوری، توسعه و شکوفایی اقتصادی 
خود مناطق و همچنین حوزه  تحت نفوذ آن که کل 
تاثیر کارآمد و موثری  ایران می باشد،  پهنای کشور 
داشته باشند؛ مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار گیرد. 

 ضرورت اصالح و بازنگری
برخی قوانین مناطق آزاد

اصالح و بازنگری برخی قوانین و بازمهندسی ساختار 
و تشکیالت فعلی مناطق آزاد به  منظور کاهش اثرات 
تحریمی و افزایش تاب آوری مبتنی بر حمایت از تولید 
داخلی و صادرات با اولویت توجه ویژه به کشورهای 
می باشد.  اهمیت  حائز  و  ضروری  بسیار  همسایه 
شرایط تحریمی باعث شده است، نقش مناطق آزاد 
اثرات سوء تحریمی برای برنامه ریزان و  در کاهش 
بیش  کشور  اجرایی  و  قانون گذاری  دست اندرکاران 
در  که  از  آن  جایی   گیرد.  قرار  موردتوجه  پیش   از  
اقتصادی  مبادالت  امکان  تحریمی  دشوار  شرایط 
و  سخت تر  روز به روز  اصلی  سرزمین  در  کارآمد  و 
خصوصا  ساختارها،  تقویت  است؛  شده  پیچیده تر 
تخصصی  نهادهای  توسعه   و  ایجاد   زیرساخت های 
مالی، سرمایه گذاری و بیمه ای در مناطق آزاد باعث 
ایجاد سهولت در مراودات اقتصادی و مالی و به تبع 
آن کاهش میزان ریسک پذیری این مناطق نسبت به 

سرزمین اصلی خواهد شد.
و  توسعه  یافته  از  اعم  متفاوتی  کشورهای  امروزه، 
درحال  توسعه با توجه به ویژگی مناطق آزاد تجاری-

صنعتی برای دستیابی به اهدافی نظیر توسعه  اقتصاد 
ملی، جذب سرمایه های خارجی، استفاده از برتری ها 
شغلی،  فرصت های  ایجاد  نسبی،  مزیت های  و 
از  ناشی  درآمدهای  افزایش  انسانی،  نیروی  تربیت 
ملی،  اقتصاد  کارایی  افزایش  خدماتی،  فعالیت های 
عقب مانده  بخش های  تبدیل  و  منطقه ای  توسعه  
آزاد  مناطق  ایجاد  به  اقدام  توسعه،  قطب های  به 

تجاری - صنعتی نموده اند. 
ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع  با  این مناطق 
را  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  که  دارند  سعی 
مورد  صادراتی  کاالهای  تولید  در  را  آن  و  جذب 
کاالها  این  صادرات  با  سپس  و  داده  قرار  استفاده 
کشور را از آثار و مزایای مثبت صادرات و تجارت، 
نظیر ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه  منطقه ای 

و... برخوردار نمایند. 

 نقش موثر مناطق آزاد
 در توسعه اقتصادی کشور

سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا مناطق 
آزاد توانسته اند آثار مثبتی در توسعه  کشورهای درحال 
 توسعه داشته باشند؟ در پاسخ باید تصریح کرد؛ مناطق 
آزاد به منزله  ابزار توسعه  اقتصادی و صنعتی در چند دهه  
اخیر مطرح شده اند. به کارگیری این ابزار در اکثر کشورها 
با موفقیت های چشمگیری همراه بوده و به  عنوان حرکتی 
عقب ماندگی های  جبران  برای  ملی  سطح  در  پیوسته 

اقتصادی و اجتماعی سازمان داده شده اند.
مناطق آزاد با ایجاد مشوق ها و معافیت های متنوع و 
همچنین توسعه  زیرساخت های مدرن و بهره گیری از 
فرصت های بیشمار موجود در بازارهای پولی، مالی و 
بانکداری سعی دارند تا توان علمی، تجربی، تخصصی 
و سرمایه  سرمایه گذاران داخلی و خارجی را جذب و آنها 
را در تولید کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار دهند و 
سپس با صادرات این کاالها، کشور را از آثار و مزایای 
مثبت صادرات و تجارت، نظیر ایجاد اشتغال، رشد و 

توسعه  اقتصادی برخوردار نمایند.
فشارها،  اعمال  به  دلیل  گذشته  دهه   دو  طی 
ظالمانه   تحریم های  اعمال  و خصوصا  محدودیت  ها 
تغییرات  با  متناوب  به  طور  کشورمان  بین المللی، 
شدید قیمت ارز مواجه بوده است. در چنین شرایطی، 
توانمندی های  و  ظرفیت ها  هوشمندانه   مدیریت 
مناطق آزاد می تواند ما را از شرایط بحرانی ناشی از 

این تالطمات خارج کند. 
قوانین و مقررات خاص در مناطق آزاد می تواند فرصتی 
مناسب برای کمک به اقتصاد کالن کشور باشد. رکود 
اقتصادی و تنش هایی که در بازار ارز ایجاد می شود، با 
بهره گیری دقیق و هوشمندانه از ویژگی های بی بدیل 
مناطق آزاد می تواند براساس همین مقررات ویژه، به 
کل کشور کمک نماید. نوسانات لحظه ای قیمت ارز و 
همچنین یکسان سازی قوانین در مناطق آزاد با سرزمین 

اصلی، درد مشترک همه  سرمایه گذاران، کسبه، تجار و 
بازرگانان فعال در مناطق آزاد می باشد. 

با  اصلی  سرزمین  همانند  نیز  آزاد  مناطق  فعالیت 
خروج غیرقانونی ایاالت متحده از توافق نامه برجام و 
اعاده  یک جانبه مجدد تحریم ها به شدت تحت تاثیر 
حال،  این  با  است.  گرفته  قرار  اقتصادی  نوسانات 
رفع موانع قانونی و افزایش اختیارات این مناطق نه  
از تشدید  اثرات سوء ناشی  تنها می تواند به کاهش 
تحریم ها در این مناطق منتهی شود؛ بلکه می تواند 
نقش مهم تری را در مدیریت بهینه  منابع اقتصادی 

کشور در شرایط تحریمی ایفا نمایند. 
مناطق  ویژگی های مهمی که  به  توجه  با  همچنین 
آزاد در قیمت تمام شده  کاال دارند، این مناطق بستری 
مناسب به  منظور عرضه  تولیدات داخلی به بازارهای 
هستند؛  داخلی  باکیفیت  تولیدات  رویکرد  با  جهانی 
مناطق  در  که  تولیداتی  از  بسیاری  که  معنا  این  به 
آزاد انجام می شود، از دو ویژگی مهم بخشودگی های 
ورود  برای  گمرکی  تعرفه های  همچنین  و  مالیاتی 
می برند.  بهره  تجهیزات،  و  ماشین آالت  اولیه،  مواد 
را  ثابت  سرمایه   هزینه   و  تولید  قیمت  عوامل،  این 
در مناطق آزاد کاهش می دهد و این مهم در قیمت 
است.  اثرگذار  قطعا  نهایی  محصوالت  تمام شده  
بنابراین، از این منظر فضای فعلی مناطق آزاد حتما 

باید مورد توجه جدی تری قرار گیرند. 

 موانع مناطق آزاد
در جهت استفاده از مزیت ها

برای استفاده از مزیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد، 
رسیده  آن  وقت  دارد؛  وجود  مناطق  این  در  موانعی 
است که این مشکالت و موانع را به  صورت جدی 

مورد مداقه  نظر قرار دهیم. 
با عنایت به تشدید تحریم ها و جایگاه ویژه  مناطق 
به  و کمک  اقتصادی  تحرک  و  تولید  در حوزه   آزاد 
این  کاال،  تمام شده   قیمت  و  مبادله  هزینه   کاهش 
مناطق ظرفیت قانونی و پتانسیل بسیار باالیی دارند. 
ضروری است؛ عاجالنه و به صورت کامال تخصصی 
و کارشناسی به این موضوعات پرداخته شود تا فرآیند 

تولید را در مناطق آزاد حمایت و تقویت نماییم. 
از آنجایی  که، دبیرخانه  شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
خود  خارجی  همتایان  با  مداوم  تعامل  در  اقتصادی، 
جهانی  فدراسیون  یا  فموزا  اعضای  از  همچنین  و 
دارد  ضرورت  است؛  اقتصادی   ویژه  و  آزاد  مناطق 
بین المللی  دستاوردهای  و  تجربه  از  استفاده  ضمن 
و  قوانین  روزآمدسازی  و  اصالح  تصویب،  ازجمله 
جهانی  ملی،  رویکردهای  حفظ  با  مرتبط  مقررات 
آزادی هایی  باید  نیز  ما  همین  اساس،  بر  بیندیشیم. 
را که الزمه  پویایی اقتصاد بازار است؛ رعایت کنیم. 
طبیعتا وقتی این تغییرات را ایجاد نمی کنیم، جنس 
و کارکرد  با جنس  آزاد کشورمان  مناطق  و کارکرد 
مناطق آزاد دنیا متفاوت خواهد شد و آن وقت دیگر 
نمی توانیم خود را با مناطق آزاد دیگری که به  عنوان 
رقیب مطرح می باشند، مقایسه و مطرح کنیم؛ چراکه 
دیگر  که  انعطاف هایی  و  اختیارات  آزادی ها،  آن  ما 
دارند،  خود  اصلی  سرزمین  به  نسبت  آزاد  مناطق 
سپهر  در  را  آنها  و  کرده   سلب  خود  آزاد  مناطق  از 
رقابت  به  پر  و   بی بال   اقتصادی  شدید  رقابت های 
البته،  فرستاده ایم.  مجهزشان،  بُن دندان   تا  رقبای  با 
به  توجه  کالن،  اقتصاد  مقوله   به  نگرش  تصحیح 
مربوط  متغیرهای  شدن  لحاظ  و  ساختاری  واقعیات 
به حوزه  اقتصاد سیاسی در این  راستا، بی گمان نقش 

برجسته و تعیین کننده ای دارد.
برخی  تشدید  دلیل  به   که  کنیم  فرض  اگر  حتی 
فشارهای سیاسی بین المللی، سرمایه گذاران خارجی 
که طی سال های اخیر اشتیاق چندانی برای مشارکت 
در طرح های بزرگ صنعتی در مناطق آزاد کشور از 
خود نشان نداده اند یا به هر دلیل دیگر سلب انگیزه 
برای  درونی  همگرایی  با  می توان  هم  باز  شده اند؛ 
تولید  افزایش  و  بیشمار  شغلی  فرصت های  ایجاد 
محصوالت استراتژیک در این مناطق گام برداشت. 
ملی  اراده  تجلی  در  و  وقت  فوت  بدون  بنابراین، 
بر  حاکم  آزار دهنده   رکود  گذاشتن  سر  پشت  برای 
بخش های مختلف اقتصادی کشور و بازگشت امید و 
اعتماد به قاطبه  جامعه، با در نظر داشتن مزیت های 
موجود در مناطق آزاد، ارکان حاکمیت ازجمله دولت، 
زمینه   باید  حاکمیتی،  نهادهای  سایر  و  مجلس 

بازپویایی این مناطق را فراهم سازند. 
الزم است، ارکان حاکمیت با ایفای نقش قانونی خود 
در تکمیل زیر ساخت ها ی سخت افزاری و نرم افزاری، 
و  تجهیز  تامین،  زیرساختی  شبکه   توسعه   خصوصا 
احصاء،  شناسایی،  همچنین  و  مالی  منابع  مدیریت 

مولدسازی و مدیریت اموال و دارایی های مناطق آزاد 
تسریع کنند. در این صورت، خواهیم دید که چگونه 
اشتغال  زمینه   ایجاد  ضمن  فعالیت ها،  اوج گیری  با 
تقویت  کار،  از جویندگان  برای خیل عظیمی  پایدار 
تزریق  کالن،  و  خرد  صنعتی  خوشه های  و  شبکه 
سرمایه های راکد و یا سرگردان در بخش های مولد 
برای  فرهنگ سازی  همچنین  و  مشوق ها  طریق  از 
با صادرات  اقتصادی،  بالندگی  در  مشارکت عمومی 
گردش  برای  موردنیاز  ارز  شده،  تولید  محصوالت 

مالی در شبکه  بین المللی نیز تامین خواهد گردید. 

 گذر از هزارتوی تحریم ها
با بهره گیری از مناطق آزاد

و  آثار  می تواند  کشور  در  رکود  موجود  وضعیت 
پیامدهای بسیار مخرب در بخش های مختلف ایجاد 
آزاد  مناطق  ظرفیت های  از  استفاده  بنابراین،  کند. 
زیر ساخت های  و  معیارها  واجد  زیادی  حدود  تا  که 
برای  اولویت ها  مهم ترین  از  هستند،  موردنیاز 

برون رفت از هزارتوی تحریم ها محسوب می شود. 
وجود  چالش هایی  نیز  مسیر  این  در  تردید،  بدون 
عالمانه،  و  دقیق  برنامه ریزی  استقامت،  با  که  دارد 
موجود  ظرفیت های  به  قطعی  و  قلبی  یقین  و  باور 
غیرجانبدارانه   به کارگیری  و  تعامل  کشور،  داخل  در 
و  کارشناسان  خبرگان،  دلسوزان،  همه   نقطه نظرات 
متخصصان حوزه های پولی، مالی و اقتصادی و توجه 
خاص به منافع و مصالح ملی؛ کنار زدن آنها از مسیر 
از  دور  و  دشوار  چندان  اقتصادی  تعالی  و  پیشرفت 

ذهن نخواهد بود. 
از  بیش  داشتن  اختیار  در  وجود  با  ایران  اقتصاد 
۹درصد ذخایر نفتی و 1۸درصد از ذخایر گازی جهان 
به  معدنی؛  سرشار  منابع  از  برخورداری  همچنین  و 
تبدیل  معدنی  و  نفتی  ذخایر  به  وابسته  اقتصادی 
شده است که نه تنها قابل انتقاد است، بلکه پاشنه  
به  درست  می آید.  حساب  به  ایران  اقتصاد  آشیل 
سریع تر  هرچه  تحقق  و  اتخاذ  اهمیت  دلیل،  همین 
تاکید مقام  اقتصاد مقاومتی مورد  سیاست های کلی 
معظم رهبری در تحقق اقتصاد پایدار بدون اتکا به 

نفت بیش از پیش هویدا می شود. 
که  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  به  توجه  با 
خصوصا  و  گذشته  سیاست های  تکمیل  و  ادامه  در 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابالغ شده 
است و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور را ترسیم 
تحقق  در  آزاد  مناطق  کلیدی  نقش  است؛  نموده 

بخش اعظم ابالغیه معظم له قابل تامل است.
مناطق آزاد ایران با بهره گیری از قوانین به روز و الگوگیری 
آزاد  مناطق  سایر  در  آزاد  تجارت  تجارب  و  فرآیندها  از 
کشورهای توسعه  یافته، زمینه های بسیار مناسبی برای 
جذب سرمایه های سرگردان داخلی و حتی کشورهای 
مواجه با رکود اقتصادی را در سراسر دنیا دارا می باشند. امید 
است، با در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری که 
حل مشکالت اقتصادی را در درجه  اول در گروی اعتقاد 
قلبی مسئوالن به حل مشکالت کشور با الگوپذیری از 
ظرفیت ها و توانمندی های داخلی بیان فرمودند؛ عمیقا باور 
کنیم که مشکالت اقتصادی کشور با تکیه بر ظرفیت های 
فراوان داخل کشور قابل حل است و نسخه های غربی نه در 
زمینه  اقتصاد و نه در عرصه های دیگر، نظیر جمعیت، حاّلل 

مسائل و دشواری های کشور نیستند. 
اهمیت این رویکرد به ویژه در ایام کنونی که اجماع 
تحدید  جهت  در  اسالمی  ایران  علیه  بر  بین المللی 
روشن  خوبی  به  است،  گرفته  صورت  کشورمان 
آمریکا،  غیرقانونی  و  یکجانبه  تحریم های  می گردد. 
آموزه بسیار مهمی برای اقتصاد سیاسی ایران داشته 
اقتصاد  بنیان های  از بومی سازی  ناگزیر  ایران  است؛ 
به  می تواند  تحریم ها  رفع  هرچند  است.  خویش 
گشایش های اقتصادی در اقتصاد ایران منجر شود؛ 
اما بدون بومی سازی امنیت اقتصادی، اقتصاد ایران 

هیچ گاه از صفت »باثبات« برخوردار نخواهد شد. 
در  آزاد  مناطق  سازمان های  موفق  فعالیت  تجربه   
به  نظر  سازمان ها  این  نشان می دهد  سایر کشورها 
تعرفه ای  و  مالیاتی  موانع  برخی  از  رهایی  و  چابکی 
سوی  به  موفقی  دریچه  توانسته اند  اصلی،  سرزمین 
قابل توجهی  اقتصادی  ثبات  و  آزاد گشوده  بازارهای 
به دست آورند. این مهم، به ویژه برای کشور ایران 
که به دلیل خباثت های ناتمام دولت آمریکا، تاکنون 
به عضویت در سازمان جهانی تجارت نشده  موفق 
با  است، حکم همان دریچه ای را خواهد داشت که 
بسته بودن درها و پنجره های رسمی ورود به اقتصاد 
جهانی  اقتصاد  در  بازیگری  امکان  جهانی،  آزاد 
بازیگری  این  بلندمدت  در  نمود.  خواهد  فراهم  را 

متضمن ثبات اقتصادی ایران خواهد شد .

 توسعه  اقتصادی بدون نفت از
 معبر مناطق آزاد ایران

برون رفت از وابستگی اقتصاد ایران به نفت و افزایش 
اتکا به درآمدهای  تولید ملی  و صادرات غیرنفتی و 
بر بحران های مالی،  نتیجه، فائق آمدن  پایدار و در 
اقتصادی و سیاسی و تحقق اقتصاد متکی به دانش 
و  پویا  برون گرا،  و  درون زا  عدالت بنیان،  فناوری،  و 
پیشرو؛ هدف اصلی سیاست های ابالغی مقام معظم 
کسب  و  اقتصاد  تاب آوری  افزایش  برای  رهبری 

موفقیت در دوران تحریم و پساتحریم است. 
درک  و  لمس  و  سیاست ها  این  به  کلی  نگاه  با 
اقتصاد کشور که ریشه در سابقه   نامناسب  وضعیت 
طوالنی وابستگی اقتصاد ملی به نفت دارد، می توان 
طالیی  کلید  آزاد  مناطق  که  رسید  نتیجه  این  به 
توسعه   هستند.  نفت  بدون  ایران  اقتصادی  توسعه  
تسهیل  دانش بنیان،  اقتصاد  پیشتازی  کارآفرینی، 
گسترش  الزم،  مشوق های  گسترش  و  مقررات 
خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های 
صادرات،  برای  سرمایه گذاری  تشویق  نیاز،  مورد 
پیوند های  تنوع بخشی  جدید،  بازارهای  شکل دهی 
اقتصادی با سایر کشورها، به  ویژه کشورهای منطقه 
کاالها  از صادرات  هدفمند  برای حمایت همه جانبه   
ازجمله ثمرات کارکرد موفق مناطق آزاد خواهد بود. 
کلی  سیاست های  یازدهم  بند  تاکید  راستا،  این  در 
عمل  حوزه   »توسعه   مبنی بر  مقوامتی  اقتصاد 
منظور  به  کشور  اقتصادی  ویژه   و  آزاد  مناطق 
تسهیل  و  گسترش  پیشرفته،  فناوری های  انتقال 
نیازهای  تامین  و  خدمات  و  کاال  صادرات  تولید، 
ضروری و تجهیز و تامین منابع مالی از بازار سرمایه  
شرکت های  تقویت  و  بهره گیری  اهمیت  کشور«؛ 
را  آزاد  مناطق  در  مستقر  توسعه   و  سرمایه گذاری 

آشکار می سازد.
مالی  و  سازمانی  ساختار  اصالح  منظور،  این  برای 
این شرکت ها و تبدیل آنها به شرکت های تخصصی 
اوراق  و  بورس  سازمان  نظارت  تحت  عام  سهامی 
تعامل  به  مهم  این  است.  ضروری  کشور  بهادار 
و  سرمایه گذاری  شرکت های  حرفه ای تر  و  موثرتر 
توسعه مناطق آزاد کشور با همه  نهادهای حاضر در 
اتاق های  کشور،  بانکداری  و  مالی  پولی،  بازارهای 
و  کرده  شایانی  کمک  بخش خصوصی  و  بازرگانی 
با توجه به وجود نقدینگی کالن در کشور می تواند 
آزاد و سپس  به مناطق  نقدینگی  به هدایت جریان 
استفاده از این منابع به  منظور تقویت زیرساخت های 
منتهی  آن  خارج  و  آزاد  مناطق  در  تولیدی  صنایع 

 شود.
مهم؛  این  تحقق  منظور  به   پیشنهادی   راهکار 
متخصصان،  توان  از  استفاده  و  به کارگیری 
صاحب نظران و مشاوران متعهد، مجرب و متخصص 
تامین  بین المللی(،  و  )داخلی  حقوقی  حوزه های  در 
مالی و بازار سرمایه به  عنوان بازوی فکری، عملی، 
اجرایی و نیز رابط بین  نهادهای مالی در بازار سرمایه 

و مناطق آزاد است.

 جذب سرمایه در مناطق آزاد
از مسیر گردشگران 

مزیت های  از  دیگر  یکی  گردشگری  صنعت  مقوله  
در  خوشبختانه  که  می باشد  آزاد  مناطق  فوق العاده   
و  برنامه ریزان  اولویت های  رأس  در  اخیر  سالیان 
یافته است و  ویژه ای  اجرایی کشور جایگاه  مدیران 
این سال ها  در  در  ارزشمندی  بسیار  اقدامات  شاهد 
آزاد توسط بخش  بیشترین سهم آن در مناطق  که 

خصوصی صورت گرفته است، بوده ایم. 
صنعت گردشگری و ظرفیت های نهفته در آن می تواند، 
مناطق  همه جانبه   توسعه   پیشرانی  در  اساسی  نقشی 
بر اساس  نماید.  ایفا  اصلی  آن سرزمین  تبع  به  و  آزاد 
متحد،  ملل  تقسیم بندی سازمان جهانی جهان گردی 
فعالیت های گردشگری به دسته های فرهنگی، طبیعی، 
تجاری، مذهبی و ورزشی تقسیم می شوند. مناطق آزاد 
جمهوری اسالمی ایران به  دلیل تنوع استقرار در نقاط 
مختلف کشور و همچنین برخوردار بودن از جاذبه های 
طبیعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، تجاری و 
اقتصادی و ... با رویکرد توسعه  کالن چند جانبه می توانند 
نقش بسزایی در این حوزه مبتنی بر ایجاد فضای امن به 
 لحاظ اجتماعی و اقتصادی برای گردشگران داخلی و 
خارجی ایجاد نمایند و ماحصل آن قطعا تغییر نگرش 
گردشگران داخلی و خارجی و جذب و هدایت سرمایه به 
این مناطق به  منظور خنثی نمودن اثرات و تبلیغات سوء 

تحریمی خواهد بود.

سخن پایانی
نسخه ای  همان  به  دنبال  ایران  اقتصاد  امروزه 
چگونگی  قانون  تصویب  با  سال 1372  در  که  است 
اقتصادی  ویژه   و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  
جمهوری اسالمی ایران، پیچیده شده است. تسریع 
در تحقق اهداف تاسیس این مناطق، نه تنها می تواند 
در کوتاه مدت به کاهش اثرات سوء  تحریمی منجر 
شود، بلکه در بلندمدت می تواند به توسعه  همه جانبه  
قابل  زمانی  مهم  این  شود.  منتهی  کشور  اقتصاد 
تحقق است که رفع تمامی موانع قانونی، ساختاری 
و اجرایی سازمان های مناطق آزاد مورد اهتمام همه  
نهادهای حاکمیتی قرار گیرد. در این صورت، مناطق 
که  کنونی  حساس  برهه  در  توانست  خواهند  آزاد 
شریف  ملت  علیه  عیار  تمام  جنگی  به  بی شباهت 

ایران نیست، نقشی تاریخی ایفا نمایند. 
ظالمانه   و  غیرقانونی  اقتصادی  جنگ  این  در 
به  عنوان  آزاد  مناطق  ایران،  ملت  علیه  همه جانبه 
را  الزم  پشتیبانی های  می توانند  مقدم  سربازان خط 
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  ارکان  سایر  برای 

ایران ایفا نمایند .

یادداشت

شفافیت در تدوین قوانین و 
آیین نامه ها در مناطق آزاد  مناطـــق آزاد تجاری- صنعتی ایران

دریچه موفقی به سوی اقتصـاد آزاد جهانی

واکاوی نقش موثر مناطق آزاد کشور در کاهش اثر تحریم ها و گذر از اقتصاد نفتی:

7 گزارش

یادداشت: 
یاسر کیان پور

 کارشناس مناطق آزاد
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قانونگذار محترم طی سال های گذشته قوانین مشخصی برای فعالیت و 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد تدوین و تصویب نموده است که تفاوت هایی 
با قوانین سرزمین اصلی دارد. مصلحت اندیشی و نیازهای عمومی کشور، 
ضرورت جذب سرمایه های داخلی و خارجی و بازاریابی و بازارسازی برای 
تولیدات این مناطق در تدوین این قوانین لحاظ شده و پس از تصویب 
قانون و ابالغ تشکیالت دولتی و براساس آن تعهدات منعقد شده مابین 
سازمان های مناطق آزاد و سرمایه گذاران در چارچوب قراردادهای حقوقی 

و قانونی منعقد گردیده است.
حلقه مفقوده در این فرآیند این است که دستگاه های اجرایی کشور، به ویژه 
دستگاه های اقتصادی در مسیر برنامه های کشور به طور منسجم حرکت 
نمی کنند، بلکه هر تشکیالت با بخشی نگری و همیت قسمتی، فقط وظیفه 
خود را مالک قرار داده و به طور مرتب برای سایر دستگاه های دیگر 
مانع تراشی می کنند. تنها زیان دیده این بی توجهی و بی برنامگی، فقط 
فعالین اقتصادی هستند که وظیفه تامین هزینه و درآمد واحد اقتصادی 
را برعهده دارند. درحال حاضر بزرگترین ناهماهنگی های موجود، مباحث 
واردات  اولیه،  مواد  واردات  مالیات، ورود کاال، صادرات کاال،  به  مربوط 
تجهیزات و ماشین آالت، قانون کار، نظارت و بازرسی و مواردی دیگر است 
که اقدامات انجام شده و تصمیمات ابالغی توسط دولت و دستگاه های 
ذیربط با مناطق آزاد، در مغایرت با قانون بوده و کال قانونگذاری در این 
موارد را بی خاصیت نموده و استنباط های شخصی و فردی افراد مسئول 
ناآشنا به قانون، جایگزین تعهدات قانونی دولت به فعالین اقتصادی شده 

است.
به موجب قانون؛ سازمان های مناطق آزاد شخصیت مستقل حقوقی بوده و 
هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد می توانند در چارچوب قوانین مربوطه 
مصوباتی داشته باشند و براساس آن اقدام نمایند. متاسفانه این حق قانونی 
توسط دستگاه های دولتی و همچنین بعضا دستگاه های نظارتی نقض 
گردیده و برای مدیران، مشکالتی را فراهم می نمایند. مهم ترین مسئله 
در عدم حمایت از سرمایه گذاری در مناطق آزاد به دولت مربوط بوده و 
دولت ها از بدو تشکیل مناطق آزاد حمایت مناسبی از مناطق نداشته اند. 
عدم اختصاص بودجه به مناطق آزاد برای ایجاد زیرساخت ها، عدم نظارت 
بر نقض قوانین سرمایه گذاری در مناطق آزاد توسط سایر دستگاه های 
از سازمان های  ذیربط وابسته به دولت، عدم حمایت حقوقی و قانونی 
و  آزاد  مناطق  قوانین  به  تعرض  و  نظارتی  چالش های  در  آزاد  مناطق 
آیین نامه ها  مصوبات هیات مدیره هر منطقه ، عدم شفافیت در بعضی 
و دستورالعمل ها و همچنین ناتوانی بدنه مناطق آزاد در تبیین، تشریح، 
آموزش و همسان سازی و ایجاد اشتراک معانی مابین سازمان های مناطق 
آزاد و دستگاه های ذی مدخل خارج از سازمان، ازجمله مسائلی است که 
منجر به عدم حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در مناطق 

آزاد شده است.
دو کشور ترکیه و چین در یک فرآیند تقریبا 30ساله، تغییرات اقتصادی 
خود را به درستی طراحی و اجرا کردند و اولین قدم آنان نیز استفاده از 
هموطنان مقیم در خارج از کشور شان بود. ترک ها با دعوت از مهاجرین 
امتیازهای  آلمان و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و دادن  ترک ساکن در 
مناسب که در نهایت سود آن نیز نصیب ترکیه می شد، توانستند ترک های 
ثروتمند یا صاحب فن و دانش و تکنیک را به کشور جلب و از طریق آنها 
صنایع آلمان را در ترکیه بومی سازی کنند؛ به ویژه در صنعت ساختمان، 
پوشاک، مواد غذایی و ماشین آالت که بیشترین موفقیت را داشته اند . یا 
چینی ها با دعوت از مهاجرین چینی ساکن در غرب موفق شدند ضمن 
جلب آنان برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به داخل چین و تبدیل 
تهدید جمعیت به فرصت، بسیاری از کمپانی های غربی را برای تولید 
در چین ترغیب نمایند ، به نحوی که درحال حاضر بسیاری از برندهای 
معتبر دنیا در همه زمینه ها در چین سرمایه گذاری کرده و ضمن تامین 
نیازمندی های داخل چین، به سایر نقاط دنیا نیز صادرات می نمایند. با آنالیز 
هزینه و درآمد کاالهای تولیدی به تاسیسات، تجهیزات ، مواد اولیه، نیروی 
کار و انرژی بالغ بر ۸5درصد از هزینه های انجام شده تولید در داخل چین 

هزینه می شود.
متاسفانه فرهنگ عمومی و دولتی در کشور ما کامال برعکس تجارب 
موفق دنیا بوده و به محض ورود یک سرمایه گذار ایرانی ساکن خارج 
از ایران، موضوع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و درآمد زایی برای کشور 
مسئله فرعی بوده و موارد شخصی و فردی و روابط و بعضی موضوعات 

دیگر به مسئله اصلی تبدیل می شود.
موفق شدند  مردم خود  به  دادن  بهاء  و  امنیت  ایجاد  با  ترکیه  و  چین 
ما  کشور  در  که  درحالی  نمایند،  جذب  و  جلب  را  سرمایه گذاران  سایر 
سرمایه گذاران ساکن داخل نیز گاهی اوقات با مواردی مواجه می شوند که 
ترجیح می دهند سرمایه های خود را به کشورهای دیگر منتقل نمایند تا از 

امنیت ثبات قوانین و سرمایه گذاری برخوردار باشند.
در حال حاضر یکی از مهم ترین اقداماتی که باید درخصوص مناطق 
از  پرهیز  و  آیین نامه ها  و  قوانین  تدوین  انجام شود، شفافیت در  آزاد 
یا  وزارتخانه  هر  در  همچنین  می باشد.  غلط انداز  تبصره گذاری های 
سازمان دولتی مرتبط با مناطق آزاد ، باید دفتر ویژه ای که به قوانین و 
وظایف مناطق آزاد آگاهی و اشرافیت دارد، به صورت موقت یا مقطعی 
ایجاد گردیده و دستگاه های زیرمجموعه خود را نسبت به چگونگی 
انجام قوانین توجیه نموده و آموزش دهند. در عین حال بخش های 
نظارتی مستقر در هر وزارتخانه با هر یک از مدیران تشکیالت خود 
که یا به عمد و یا به سهو این قوانین را نادیده می انگارند، به گونه ای 
برخورد صورت گیرد که از دخالت های بی مورد و بی قانونی توسط سایر 

دستگاه ها نیز جلوگیری شود.
وزارتخانه های  و  آزاد  مناطق  مابین  دبیرخانه مشترک  ایجاد یک  یقینا 
اقتصادی و سازمان های نظارتی و مجلس شورای اسالمی می تواند یکی از 
عوامل ثبات در اجرای به قوانین و فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد باشد.

با توجه به شرایط کشور ما و اقدامات مخرب تحریمی، سیاسی و تبلیغاتی بر 
علیه جمهوری اسالمی ایران که موجب نگرانی و عدم جلب سرمایه های 
مناسب خارجی به مناطق آزاد شده است، تجربه بیست سال گذشته نشان 
می دهد که بیش از عوامل خارجی ، عوامل و متغیرهای داخلی ناشی از 
سیاستگذاری های غلط و دخالت های غیرقانونی و استنباط های شخصی از 
قوانین و ایجاد مانع و مزاحمت برای فعالین اقتصادی در مناطق  آزاد اثرات 

مخرب تری داشته است.
متاسفانه بعد از گذشت چهار دهه از تغییر شیوه مدیریتی و نظام حکومتی 
در ایران، مدیران ما در سطوح مختلف کشور، به این نکته توجه نکرده اند 
که اقتصاد با سیاست تفاوت ماهوی دارد، ولی هر دو بر یکدیگر تاثیر گذار 
جهت  در  اقدام  به  اجبار  و  بخشنامه  دستورالعمل،  با  اقتصاد  هستند. 
خواسته  های سیاسی پیشرفت نمی کند، بلکه با کوچکترین تنش و فشار 
غیرمعقول و فنی، دچار اختالل شده و اثرات زیانبار سیاسی برای کشور 
ایجاد می کند. ماهیت سرمایه بسیار محتاط بوده و کوچکترین تنش ها را 
زودتر از هر جریان دیگری احساس کرده و نسبت به آن عکس العمل 
نشان می دهد. مدیران و سیاسیون و افراد موثر در سطوح مختلف ملی باید 
به این نکته توجه کنند که فضای آرام و ثبات قانون و نظارت منطقی و 
جلوگیری از اجحاف سرمایه های بزرگ به سرمایه های کوچک و جلوگیری 
از رانت و انحصار، از عوامل مهم و موثر بر توسعه سرمایه گذاری به ویژه 
در مناطق آزاد بوده و عالوه بر جذب سرمایه گذاری های داخلی می توان 
سرمایه گذاری های خارجی را بیشتر به این مناطق جلب کرد، خصوصا 
اینکه می توان اتحادیه ای از مناطق آزاد ایران، همسو و همگرا با سایر 
تامین  برای  اقلیمی  آزاد دنیا در جغرافیای متفاوت سرزمینی و  مناطق 
و  تجارت  و  نمود  ایجاد  مورد نظر  از کشورهای  نیازمندی های هر یک 
اقتصاد انحصاری به وجود آمده از طریق کارتل  ها و تراست های بین المللی 

را تحت تاثیر قرار داد.

گزارش: 
فریبا شیخی
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قشم

دکتر فتح الهی در آیین کلنگ زنی پروژه تعریض جاده ساحل جنوبی قشم بیان کرد:

تکمیل پروژه های زیرساختی ، نویدبخش 
جهش توسعه ای در جزیره قشــم

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و نماینده مردم هرمزگان در مجلس مطرح شد:

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

در بازدید سرپرست معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم از بندر الفت عنوان شد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح 
کرد: با پروژه هایی که بدون مجوز درحال احداث بنا و 
بدون اخذ گواهی پایان کار اقدام به بهره برداری نموده اند، 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
پس  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  قدسی  سیدمحمد 
دستور  و  آبادان  متروپل  پروژه  دلخراش  حادثه  بروز  از 
ضوابط  رعایت  درخصوص  جمهوری  محترم  ریاست 
با  و  سازها  و  ساخت  در  قانونی  مقررات  و  مهندسی 
دستور ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، برخورد 

به صورت  قانونی  مجوزات  فاقد  و  نا ایمن  پروژه های  با 
جدی پیگیری می شود.

وی ادامه داد: اتفاقات تلخ روی داده در هفته های گذشته 
اهمیت رسیدگی و نظارت بر ساخت و سازها را بیش از 
سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاونت  و  نشان می دهد  پیش 
ساخت  مجوز  بدون  که  پروژه هایی  با  قشم  آزاد  منطقه 
پایان کار  گواهی  اخذ  بدون  یا  و  بوده  بنا  احداث  درحال 
اقدام به بهره برداری از بنا نموده اند، برخورد قانونی خواهد 

نمود.

سه ماه  حداکثر  سازها  و  ساخت  کلیه  قدسی؛  گفته  به 
فرصت دارند تا در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به 
اخذ پروانه ساختمانی و معرفی ناظر معتبر نظام مهندسی 
از  پیش  باید  پروژه ها  تمامی  همچنین  و  نمایند  اقدام 

هرگونه بهره برداری، گواهی پایان کار را دریافت نمایند.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
با  از اتمام مهلت سه ماهه مذکور،  خاطرنشان کرد: پس 
پروژه های بدون مجوز و یا پایان کار برخورد قاطع قانونی 

صورت خواهد گرفت.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم به همراه مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی 
بازدید  الفت  تاریخی  بندر  از  سازمان،  این  گردشگری  و 

کردند.
حجت االسالم محمدسعید آخوندی در این بازدید گفت: بندر 
تاریخی الفت در جزیره قشم به دلیل وجود میراث ملموس 
و ناملموس تاریخی و فرهنگی یکی مهم ترین نقاط جزیره 

جهت توسعه گردشگری به حساب می آید.
وی ادامه داد: فرهنگ غنی و دیرینه این بندر که ناشی از صدها 
سال آداب و رسوم پربار جزیره نشینان است، ظرفیت باالیی برای 

ثبت در فهرست یونسکو به عنوان میراث جهانی دارد.
وی همچنین اظهار کرد: بازنگری طرح هادی این بندر و 
تدوین آن با نگاه ویژه به پرونده ثبت جهانی یونسکو، یکی 

از برنامه های پیش روی سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه 
گردشگری است.

به گفته سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
فرهنگی  خاص  ویژگی های  قشم؛  آزاد  منطقه  سازمان 
در  بنادر  قدیمی ترین  از  یکی  که  را  بندر  این  تاریخی  و 
خلیج فارس به حساب می آید، از دیگر نقاط ساحلی متمایز 
کرده و رسوم غنی آن در حوزه مردم شناسی و دریانوری 
ظرفیت بی بدیلی برای توسعه گردشگری به حساب می آید.

در ادامه این بازدید، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
الفت  گفت:  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
ویژگی های  ایران،  در  طبیعی  اکوموزه  یک  عنوان  به 

منحصر به فرد تاریخی، معماری و مردمی دارد.
ایوب زارعی افزود: این بندرگاه تاریخی دروازه ورود تعداد 

زیادی از گردشگران به جزیره قشم است و چگونگی نمایش 
آن به گردشگران نقش چشمگیری در شکل گیری تصور از 

جزیره و آداب و رسوم آن در اذهان گردشگران دارد.
بندر  این  در  گردشگری  توسعه  برای  کرد:  اظهار  وی 
برنامه ریزی کرده ایم و به زودی مردم شاهد تحول در این 

منطقه خواهند بود.
به گفته زارعی؛ راه اندازی خانه صنایع دستی، مردم شناسی، 
آوای دریانوردی )ازوا و رزیف( و ارتقای خانه های بوم گردی 
ازجمله برنامه های کوتاه مدتی است که درآینده نزدیک به 

سرانجام خواهد رسید.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: برنامه ریزی های 
و  شده  انجام  نیز  یونسکو  جهانی  ثبت  برای  بلندمدت 

امیدواریم با تحقق این برنامه ها بتوانیم پرونده ثبت جهانی 
رابه سرانجام برسانیم تا الفت و جزیره قشم به جایگاه واقعی 

خود در گردشگری جهانی دست پیدا کنند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  کیش  و  قشم  آزاد  مناطق  کامل  هماهنگی  از  قشم 
راستای استفاده از ظرفیت های مشترک برای پذیرایی از 

گردشگران جام جهانی2022 قطر خبر داد.
جام جهانی  اجرایی  کمیته  دومین  در  فتح الهی  افشار 
با  همزمان  گفت:  قشم،  جزیره  در  قطر 2022  فوتبال 
تشکیل کمیته در جزیره قشم، یک ستاد نیز در دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تشکیل شده تا 

موضوعات جام جهانی را در سطح ملی پیگیری کند.
وی تصریح کرد: باید تمام تالش خود را به کار بگیریم تا 
به بهترین نحو برند جزیره قشم به گردشگران معرفی و 

در یاد آنان حک شود.

فتح الهی با تاکید بر نقش آفرینی جدی زنان جزیره قشم 
در استفاده از فرصت  جام جهانی، افزود: فرهنگ غنی و 
دیرینه بانوان قشم، فرصت خوبی است تا اصالت، پویایی 

و کاردانی زنان ایرانی به دنیا معرفی گردد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان اظهار داشت: راه اندازی خیابانی در قشم با نام »خیابان 
جام جهانی« که در آن فضای متناسب فوتبالی و برگرفته 
از کشورهای حاضر در جام جهانی قطر ایجاد شود، یکی از 

موضوعاتی است که درحال پیگیری می باشد.
اجرایی جام جهانی  این گزارش، در دومین کمیته  بر  بنا 
ضمن  کمیته  این  مسئولین  و  روسا  قطر 2022،  فوتبال 
بررسی  و  محوله  وظایف  اجرایی  روند  از  گزارش  ارائه 

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  سوی  از  چالش ها، 
سازمان منطقه آزاد قشم ماموریت یافتند هرچه سریع تر 

نسبت به برطرف کردن خالهای موجود اقدام کنند. 
همچنین، ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی، حمل ونقل، 
آموزش  بر  تاکید  کنار  در  درمانی  و  بهداشتی  و  هتلی 
گردشگران  با  موثر  ارتباط  ایجاد  در  بومی  نیروهای 
بین المللی، ازجمله مسائلی بود که در این کمیته بررسی 

شد.
میان  دریایی  و  هوایی  خطوط  راه اندازی  است،  گفتنی 
پذیرایی  در  هم پوشانی  منظور  به  کیش  و  قشم  جزایر 
این  بررسی شده در  از دیگر موضوعات  نیز  گردشگران 

جلسه بود.

حمایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی از اقدامات توسعه ای منطقه آزاد قشمحمایت نمایندگان مجلس شورای اسالمی از اقدامات توسعه ای منطقه آزاد قشم

برخورد جدی با ساخت و سازهای ناایمن و فاقد مجوزات قانونی در قشمبرخورد جدی با ساخت و سازهای ناایمن و فاقد مجوزات قانونی در قشم

بهره مندی از ظرفیت های بی بدیل بندر تاریخی الفت در جهت توسعه گردشگری قشمبهره مندی از ظرفیت های بی بدیل بندر تاریخی الفت در جهت توسعه گردشگری قشم

هماهنگی قشم و کیش برای پذیرایی از گردشگران جام جهانیهماهنگی قشم و کیش برای پذیرایی از گردشگران جام جهانی۲۰۲۲۲۰۲۲ قطر قطر

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم، از هدایت هدفمند 
منابع و مصارف سازمانی در دولت انقالبی و مردمی در مسیر ایجاد 

ارزش افزوده اجتماعی و اقتصادی در جزیره قشم خبر داد.
سیدمحمد قدسی با اعالم این مطلب گفت: تعریف پروژه ها 
در سنوات اخیر بعضا بدون اولویت بندی و طبق نیازهای 

موجود صورت نپذیرفته است.
جدید،  دولت  سیاست های  براساس  اما  داد:  ادامه  وی 
اولویت دار کردن منابع و بودجه پروژه ها برای ایجاد حداکثر 
و  گردشگری  صنعتی،  اقتصادی،  زمینه های  در  بهره وری 

اجتماعی مدنظر قرار دارد.
قدسی ادامه داد: در طرح تعریض جاده موجود ساحل جنوبی 
جزیره قشم، عالوه بر استفاده از ظرفیت این جاده )هم به لحاظ 
هزینه ساخت و هم مدت زمان اجرای پروژه( و بهره مندی از 
جذابیت های بی بدیل مسیر جنوبی، شهرها و روستاهای این 

مسیر به وسیله دسترسی ایمن به فرودگاه منتهی خواهند شد.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
آزادراه  طرح  در  که  است  درحالی  این  نمود:  خاطر نشان 
عدم  و  ساخت  بیشتر  زمان  و  هزینه  عالوه بر  جنوبی، 
بهره مندی از مناظر جذاب ساحل جنوبی، ترافیک ورودی 
از شهر قشم به این آزادراه، در شهر سوزا تخلیه شده و عمال 

دستاورد ترافیکی خاصی را حاصل نخواهد کرد.
بنا بر این گزارش، کلنگ پروژه تعریض جاده ساحل جنوبی از 
شهر قشم تا فرودگاه بین المللی جزیره، به طول 60کیلومتر و با 
اعتبار نزدیک به 15هزار میلیارد ریال با حضور جمعی از نمایندگان 

مجلس، مسئولین سازمان و شهرستان به زمین زده شد.

به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، دو نمایشگاه محصوالت 
صنایع دستی در شهر قشم و درگهان و با حضور سرپرست 
معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مدیر میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افتتاح شد.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان 
گفت:  نمایشگاه ها  این  افتتاح  آیین  در  قشم  آزاد  منطقه 
نوآورانه  فرصت های  خلق  گردشگری،  حوزه  پیشرفت 
در جهت اشتغال و ساماندهی بازار هنر و صنایع دستی با 

مشارکت مردم تحقق پذیر خواهد بود.
بازرایابی  ادامه داد: حوزه تولید، بسته بندی و  ایوب زارعی 
یک  به  نیاز  قشم  جزیره  در  صنایع دستی  محصوالت 
برنامه ریزی عملیاتی دارد و با مشارکت مردم به زودی در این 

حوزه تحول ایجاد خواهیم کرد.
به گفته وی؛ موضوعاتی همچون قیمت گذاری، طراحی، 
تحول دیجیتال و ایجاد کانال های توزیع بی واسطه ازجمله 
مهم ترین برنامه هایی است که در گفت وگو با فعاالن این 

حوزه در حاشیه نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان 
آموزش های  کرد:  نشان  پایان خاطر  در  آزاد قشم  منطقه 
علمی و عملی در جهت ارتقاء کیفیت صنایع دستی جزیره 

قشم به زودی آغاز می گردد.
بنا بر این گزارش، نمایشگاه صنایع دستی درگهان و سیتی سنتر 
شهر قشم با حضور حجت السالم آخوندی سرپرست معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، ایوب زارعی مدیر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و 

جمعی از مسئوالن و فعاالن این حوزه افتتاح شد. 
خانه  داوطلبانه  مسئولیت  رای گیری  انجام  با  است،  گفتنی 
صنایع دستی بانوان نیز به یکی از فعاالن این حوزه محول گردید.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفت: دو ارزیاب بین المللی از 
کشورهای اسپانیا و ویتنام طی ماموریتی از شبکه جهانی 

ژئوپارک های یونسکو، به جزیره قشم سفر کردند.
بررسی  ارزیابان  این  هدف  افزود:  امری کاظمی  علیرضا 
ژئوسایت های  شرایط  آخرین  و  امکانات  وضعیت  دوره ای 

ژئوپارک جهانی قشم است.
وی ادامه داد: ارزیابان یونسکو از تمامی ژئوسایت ها، مراکز 
و  قشم  جهانی  ژئوپارک  مختلف  بخش های  و  همیاری 

زیرساخت های مربوطه دیدن می کنند.
امری کاظمی تصریح کرد: این ارزیابان بین المللی در نهایت 
گزارش مشاهدات میدانی خود را به شورای عالی یونسکو ارسال 
می کنند تا براساس آن نسبت به تمدید عضویت ژئوپارک جهانی 

قشم در شبکه ژئوپارک های جهانی اقدام نمایند.
به گفته مدیر ژئوپارک جهانی قشم؛ ارزیابان همچنین در 
مدت زمان حضور خود در جزیره قشم دیدارهایی با مسئوالن 
ازجمله رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

قشم خواهند داشت.
ویژه  دستور  با  و  گذشته  ماه های  طی  است،  گفتنی 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و پیگیری های معاون 
توسعه مدیریت این سازمان با هماهنگی و همکاری سایر 
آماده سازی  فرآیند  سازمان،  زیرمجموعه  مدیریت های 
صورت  به  ارزیابی  شرایط  نمودن  فراهم  و  ژئوپارک 
شبانه روزی و فشرده انجام گرفته و ژئوپارک جهانی قشم 

اکنون در شرایط مساعدی جهت ارزیابی قرار دارد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
دیدار با نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، ابوموسی 
و بندر خمیر در مجلس شورای اسالمی گفت: جزیره قشم 
در مسیر توسعه متوازن و پایدار قرار گرفته و با تمام توان 
در جهت خدمت رسانی و بهبود زیرساخت ها به تالش خود 

ادامه می دهیم.
افشار فتح الهی در دیدار با منصور آرامی با بیان این مطلب، 
اظهار کرد: قشم برای ادامه حرکت به سوی توسعه نیازمند 
بسیاری از زیرساخت ها است که برای دستیابی به آنها نیازمند 
مجلس،  نمایندگان  همدلی  و  بخش ها  تمامی  همراهی 

مسئوالن و مردم است.
وی ادامه داد: قشم دارای ظرفیت های متعددی در حوزه های 
انرژی، شیالت و... است و  اقتصادی، نفت و  گردشگری، 

توسعه همراه با افزایش توانمندی و بهبود وضعیت معیشت 
جامعه محلی می تواند منجر به رونق بخشیدن اقتصاد جزیره 

و افزایش کیفیت زندگی ساکنان جزیره گردد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: هنوز پروژه ها و طرح های زیادی 
در جزیره قشم وجود دارد که به سرانجام نرسیده و برای آن 
برنامه ریزی صورت گرفته است و مطمئن هستیم با همدلی 
و افزایش تعامل میان نمایندگان مجلس و مسئوالن دولت 
مردمی می توان با سرعت بیشتری نسبت به رفع مشکالت 

موجود تالش کرد.
براساس این گزارش، نماینده بندرعباس، قشم، حاجی آباد، 
ابوموسی و بندر خمیر در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این جلسه گفت: احداث پروژه های زیرساختی با هدف بهبود 

خدمات رسانی به مردم و گردشگران جزیره قشم و همچنین 
موضوعاتی  مهم ترین  از  ساکنان،  زندگی  کیفیت  افزایش 
است که خوشبختانه در دوره جدید مدیریتی سازمان منطقه 

آزاد قشم به آن توجه ویژه ای شده است.
سازمان  اقدامات  و  فعالیت ها  اینکه  بیان  با  آرامی  منصور 
منطقه آزاد قشم که موجب افزایش رضایتمندی مردم شود، 
نمایندگان  کرد:  اظهار  می باشد،  نمایندگان  حمایت  مورد 
مجلس با حمایت از فعالیت های توسعه ای جزیره قشم، نقش 
خود را در موفقیت و به نتیجه رسیدن فعالیت های مختلف 
با هدف ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بنیه اقتصادی مردم 

ایفا می کنند.
نماینده بندرعباس، قشم، حاجی آباد، ابوموسی و بندر خمیر 
در مجلس شورای اسالمی در پایان تصریح کرد: خوشبختانه 

در دوره جدید و در دولت مردمی، برنامه های خوبی با هدف 
امیدوار  توسعه و بهبود شرایط زندگی پیش بینی شده که 
هستیم در آینده نزدیک با اجرایی شدن آنها شاهد افزایش 

امید و رونق وضعیت اقتصادی در منطقه باشیم.

کلنگ پروژه تعریض جاده ساحل جنوبی از شهر قشم تا 
اعتبار  با  60کیلومتر  طول  به  جزیره،  بین المللی  فرودگاه 

15هزار میلیارد ریال به زمین زده شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت: در این پروژه که توسط 
قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( احداث می شود، 2الین راه جدید 
شامل زیرسازی، روسازی، آسفالت به همراه عالئم درنظر 

گرفته شده است.
افشار فتح الهی ادامه داد: براساس برآوردهای انجام شده، این 
پروژه با اعتباری بالغ بر 15هزار میلیارد ریال به بهره برداری 

خواهد رسید.
شهرهای  از  جزیره،  جنوبی  ساحلی  جاده  وی؛  گفته  به 
قشم، سوزا و روستاهای تورگان، ریگو، برکه خلف، مسن و 
شیب دراز عبور می کند و ۴۹هزار قشموند به طور مستقیم از 

آن بهره مند خواهند شد.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛ حجم ماشین آالت 
اجرای این پروژه که توسط قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( تجهیز شده، 

در پروژه های ملی کم نظیر است.
فتح الهی تصریح کرد: نوید جهش توسعه ای را در قشم می دهیم 
و در مسیر توسعه قشم نیازمند تکمیل زیرساخت های موردنیاز 
هستیم که یکی از مهم ترین آنها، ایجاد راه و مسیر دسترسی و 

یک شبکه جامع حمل ونقل است .
پروژه های  دیگر  یکی  را  خلیج فارس  پل  احداث  وی، 
زیرساختی قشم دانست که مراحل تامین اعتبار آن درحال 
انجام است و تکمیل این پل و جاده های جزیره و ایجاد یک 
شبکه حمل و نقلی مناسب، مسیر را برای دستیابی منطقه آزاد 
قشم به ماموریت ها و چشم اندازهای بدو تاسیس منطقه و 

تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه سرعت می بخشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در پایان تصریح 
کرد: قشم در مسیر توسعه است و ممکن است عده ای از 
این موضوع ناراحت باشند؛ ولی ما با تمام توان در جهت 

خدمت رسانی به مردم حرکت می کنیم.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، 
حاجی آباد و بندر خمیر در مجلس:

 از رویه جدید سازمان منطقه آزاد قشم 
خرسند هستیم

در بخشی دیگر از این مراسم، نماینده مردم بندرعباس، قشم، 
ابوموسی، حاجی آباد و بندر خمیر در مجلس شورای اسالمی 
گفت: احداث این پروژه برای همه قشموندان و گردشگران 

مهم است و امنیت و رفاه جاده ای  آنها را افزایش می دهد.
احمد مرادی اظهار کرد: همواره سعی کردم میان مردم باشم 
و دغدغه های مردم را پیگیری کنم و در دوره جدید مدیریتی 

سازمان منطقه آزاد قشم رضایت در جزیره به وجود آمده است.

وی ادامه داد: امیدوار هستیم با ادامه رویه کنونی، مردم حس 
کنند منطقه آزاد متعلق به آنها و در خدمت آنها است و ما هم 
به طور کامل در کنار مدیران سازمان هستیم و من از رویه 

موجود در جزیره قشم خرسند هستم.
تمام  کرد:  اظهار  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده 
موج شکن های صیادی را بازدید کردیم و مشکالت احصاء 
شد و در نخستین فرصت با همکاری سازمان منطقه آزاد 

قشم، در حوزه شیالت اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
قضاییه  قوه  و  دولت  مجلس،  امروز  کرد:  تصریح  مرادی 
میدان خدمت  در  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  ۳رکن 
صادقانه به مردم هستند و همگرایی این قوا در جزیره برای 

حل مشکالت مردم به کار گرفته شده است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و بندر خمیر 
در مجلس شورای اسالمی اظهار امیدواری کرد: پروژه های 
عمرانی با نظارت دقیق در موعد مقرر و طبق  زمان بندی اعالم 
شده به سرانجام برسد و احداث جاده ساحلی در قشم الگویی 

برای تکمیل سایر پروژه های استان باشد.

امام جمعه قشم:
اقدامات امیدبخش را اطالع رسانی کنید

همچنین در ادامه این آیین، امام جمعه قشم گفت: باید جهاد 
تبیین را برای امیدبخشی به جامعه به کار ببریم و کارهای 

بزرگی که انجام می شود را اطالع رسانی نماییم.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی افزود: بسیاری از کارهای 
مهم و زیربنایی که امروز به سرانجام می رسد، در گذشته ای 
نه چندان دور اراده بر انجام نشدن آنها بود و برای انجام آن 

باید به دولت دستمریزاد گفت.

وی اظهار کرد: در دولت مردمی، هدف خدمت کردن است و 
باید از خدمتگزاران حمایت کرد؛ در نقاط مرزی خدمت به مردم 
دوچندان اهمیت دارد تا نقشه دشمنان برای بزرگ جلوه دادن 

پیشرفت های برخی کشورهای ذره بینی برآب شود.
قرارگاه  خدمات  از  تقدیر  با  پایان  در  قشم  امام جمعه 
خاتم االنبیاء)ص( در جهت ایجاد توسعه، خاطرنشان کرد: 
قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( باآبروترین مجموعه ای است که در 
نظام درحال خدمت به مردم است و امید را در دل مردم 

ایجاد می کند.


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

