
سرمقاله

حذف مشوق های مناطق آزاد؛ تضعیف مرزهای 
کشور و فربه شدن اقتصاد کشورهای همسایه

 از اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد، سرعت بخشیدن به پیشرفت و تسهیل در توسعه کشور 
خصوصا در مناطق مرزی و در مجاورت کشورهای همسایه، با فراهم ساختن شرایط مناسب 
برای افزایش تولید و صدور کاال های صنعتی جهت دستیابی به بازارهای جهانی بوده است. 
افزایش  راستای  گامی  در  تا  بوده  این  بر  تالش  آزاد،  مناطق  شکل گیری  با  عبارتی،  به 
سرمایه گذاری ها و توسعه گردشگری  با ایجاد مشوق ها و مزیت های اقتصادی در این مناطق 
برداشته شود تا بلکه بتوان فعالیت های اقتصادی را از این طریق به سمت بین المللی شدن 
و توسعه بیشتر روابط با کشورهای خارجی و همسایگان پیش برد. مهم ترین و اساسی ترین 
ابزارها در این مسیر ، معافیت مالیات بردرآمد و ارزش افزوده به عنوان یکی از جذابیت های 
فعالیت  اقتصادی در مناطق آزاد بوده است؛ مزیتی که با ارائه الیحه اصالح قانون مالیات های 

مستقیم، درحال رخت بر بستن از این مناطق است !
حذف مزیت های مناطق آزاد یکی پس از دیگری ، باعث می گردد که سرمایه گذاران کالن، 
راه دیگری در پیش بگیرند و به آغوش جذاب و طناز کشورهای همسایه که خود پیمان ها و 
گوشه چشمی با دیگر کشورها ، دشمنان و رقیبان دارند، بیفتند. کشورهای همسایه همچون 
ترکیه ، امارات ، عمان و اخیرا قرقیزستان، برای جذب سرمایه گذاران ایرانی، تسهیالت ارائه 
نموده و جاذبه ایجاد کرده و سرمایه گذاران ما را به خوبی جذب می کنند تا سرمایه ملی ایران 
سر از این کشورها درآورد و ما در پارادوکسی عجیب به دنبال جذب ناموفق سرمایه های 
خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور هستیم و از طرف دیگر سرمایه های خود را به راحتی 
فراری می دهیم تا به جیب کشورها و ملت های دیگر سرازیر گردد و تولید ناخالص ملی آنها 

را افزایش دهد !
اگر روزی فرار مغزها را برای کشور تهدید می دانستیم، اکنون با محدود کردن مجموعه های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باید نگران توامان فرار سرمایه ها و سرمایه گذاران و مغزهای 
شاغل در مجموعه های صنعتی، اقتصادی و تجاری باشیم، که متاسفانه با این تصمیمات 

غیرکارشناسی، درحال از دست دادن سرمایه های پولی ، اجتماعی و امنیتی کشور هستیم.
برای  انگیزه ای  مزیت ها  این  و  است  گرفته  شکل  مزیت ها  یکسری  بر اساس  آزاد  مناطق 
اشخاص می شود تا با افکار اقتصادی مختلف به این مناطق مراجعه نمایند و بتوانند انواع و 
اقسام فعالیت های اقتصادی را در مناطق آزاد انجام دهند. به طور مشخص در قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد که سه دهه پیش مصوب گردید، این مناطق دارای چهار مزیت و مشوق 
بر  مالیات  و  مستقیم  مالیات های  شامل  مالیاتی  معافیت های  آن  مهم ترین  که  بود،  اصلی 
ارزش افزوده به حساب می آمد که اکنون زمزمه های حذف کلیه این معافیت ها از هر صدایی 

بیشتر آرامش مناطق آزاد را بر  هم زده و ترمز توسعه را می کشد.
در شرایطی که کشورهای منطقه  به  ویژه کشورهای همسایه ما ، مشوق های بسیار مطلوب و 
چشمگیری برای کشاندن ایرانی ها جهت سرمایه گذاری ایجاد می کنند و برای جذب سرمایه 
آنها فرش قرمز پهن کرده اند و انواع مزایا را به تولیدکنندگان و کارآفرینان پیشنهاد می دهند، 
ما در قوانینی دست و پاگیر و با حذف کورسوی مشوق ها ، سبب ایجاد رکود در مناطق آزاد 

می شویم و بسیاری از سرمایه گذاران را به سمت آنان سوق می دهیم .
در اکثر مناطق آزاد کشورهای منطقه، معافیت های مالیاتی بیش از 30سال را شاهد هستیم؛ 
عمان  در  و  ۵0سال  امارات  کشور  در  ۹0سال،  گرجستان   در  مالیاتی  معافیت  مثال  به طور 
3۵سال است . اما در مناطق آزاد کشور ما تنها ۲0سال معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران 
لحاظ شده بود، آن هم با کمترین مشوق و بیشترین محدودیت ها، تحریم ها، مسائل گمرکی 
و بانکی! لذا حذف این مزیت مهم ، نتیجه ای جز فرار سرمایه ها، مغزهای علمی و اقتصادی 
ندارد. متاسفانه باید اعتراف کنیم، این بار مقصد بخش بزرگی از سرمایه هایی که از مناطق 
آزاد خارج می شوند، داخل کشور نخواهد بود و این سرمایه ها به کشورهای دیگر خصوصا 

همسایگان مهاجرت می کنند  .
همچنان که می دانیم کلیه مناطق آزاد فعلی و مناطق تازه تاسیس شده، در نقاط محروم و 
مرزی قرار دارند و با این دیدگاه شکل گرفتند تا مناطق کم برخوردار و دارای ظرفیت های 
با مشوق ها و حمایت  های دولت، ضمن توسعه منطقه ای، به عنوان دروازه های  اقتصادی، 
تجاری کشور نقش آفرینی کنند. استقرار مناطق آزاد در این نقاط موجب گردیده است تا با 
سرمایه گذاری های انجام شده، جذب گردشگران و متخصصان و نیروی کار ماهر ، امنیت در 
نقاط مرزی کشور حاکم باشد و مردم شریف و غیور مرزنشین به جای بیکاری و یا اشتغال 
به کارهای کاذب، در تولید و خدمات اثرگذار باشند و خود به ثبات و آرامش در نقاط مرزی 
کمک نمایند. مهاجرت کارآفرینان به خارج از کشور مجددا باعث بحران بیکاری در مناطق 
مرزی خواهد شد تا مرزنشینان اندک کورسوی امیدی که به بهبودی، رونق و توسعه دوباره 

به مشاغل غیرقانونی  متاسفانه  و  بدهند  از دست  نیز  را  داشتند  ماندگاری  و  شهرهای شان 
روی بیاورند  .

مرزهای یک کشور با وجود مرزنشینانش، زنده، پویا و امن است؛ لذا مطلوب است تا دولتمردان و 
مجلسیان با اعطای امتیازاتی همچون معافیت های مالیاتی ، سرمایه گذاران ، کارآفرینان و گردشگران 
را جذب و حفظ نمایند تا توسعه و اشتغال فراهم گردد و مردم مرزنشین را که در سخت ترین شرایط 
زندگی و کار قرار دارند، حمایت نمایند تا از سرزمین خود در قبال بیگانگان محافظت نموده و 

حافظان امنیت مرزهای کشور با کمترین هزینه باشند  .
شود ،  آزاد  مناطق  و  محدوده ها  این  سرمایه گذاران  از  مالیات  اخذ  به  منجر  که  مصوباتی 
طبیعتا جذابیت فعالیت اقتصادی را برای سرمایه گذاری، گردشگری، تولید و سکونت کاهش 
می دهد. در نتیجه کاهش نیروی انسانی، روند فعالیت ، محرومیت زدایی و همچنین امنیت در 

این مناطق را با چالش های فراوانی مواجه خواهد کرد.
درحال حاضر سازمان های مناطق آزاد با کسب درآمد از فعالیت های اقتصادی مرزی، نسبت 
به محرومیت زدایی در این مناطق دوردست و محروم اقدام می کنند و موجبات رضایت مردم 
را فراهم آورده اند. این درحالی است که اگر مناطق آزاد کارایی خود را از دست دهند و رکود 
در این مناطق حاکم گردد، دولت باید در این مناطق هزینه کند و باتوجه به محدودیت های 
بودجه ای، حتما نارضایتی در پی داشته و تخلیه مرز از سرمایه گذاری های انجام شده، امنیت 

آن مناطق و مناطق پیرامونی را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد . 
مسئله  این  به  موشکافانه  باید  بهارستان نشین ها  و  دولتمردان  مسئولین،  همه  بنابراین 
چراکه  بنگرند؛  اقتصادی  آسیب های  از  فارغ  آن  امنیتی  و  اجتماعی  آسیب های  و 
بودجه  آزاد، کسری  فعالین مناطق  از  مالیات  اخذ  بود که فکر کنیم  ساده انگاری خواهد 
هزینه  را  مبلغ  این  برابر  چندین  باید  نظام  آن که  از  غافل  کرد؛  خواهد  تامین  را  دولت 
تولید  و چرخه  از کشور  نیز سرمایه  آن  برابر  ده ها  و  نموده  مناطق  آن  در  امنیت  تامین 
خارج شده و مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش بیکاری ، بزه های اجتماعی افزوده شده و 
فعلی، مسیر خروج  زیرا در شرایط  را خم خواهد کرد،  پنهان آن کمر دولت  هزینه های 
سرمایه از مناطق آزاد به سوی داخل کشور نیست، بلکه سمت جریان سرمایه از مناطق 
آزاد به کشورهای همجوار است که چراغ سبزشان چشمک می زند و اغوا کننده است و 
حذف مشوق ها، مساوی با خسران جبران ناپذیر و از دست دادن بسیاری از داشته ها در 
از زوایای  بررسی عمیق  بنابراین  آورد.  به دست خواهیم  با آن چیزی است که  مقایسه 
مختلف داده و ستانده در این زمینه برای همه ما الزام است تا به یکباره همه فرصت ها 

را سوخته نبینیم و خیلی زود دیر نشود!

 ابراهیم جلیلی
 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو 
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و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
نظام  خدمات  کیفیت  ارتقای  هدف  با  پزشکی  آموزش 
حوزه  در  مصنوعی  هوش  امکانات  از  استفاده  و  سالمت 
تفاهم نامه  کیش،  جزیره  هوشمندسازی  به  کمک  و  پزشکی 

کردند. امضاء  همکاري 
این تفاهم نامه در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان و 
افزایش سطح درآمدهای ناشی از خدمات دانش بنیان، واردات 
بر  مبتنی  محصوالت  صادرات  و  موردنیاز  فناوری های  مواد 
مشارکت  و  با هدف همکاری  و  فناوری های هوش مصنوعی 

در برگزاری برنامه های مشترک به امضاء رسید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
آیین انعقاد این تفاهم نامه، بر اهمیت جایگاه نخست ایران میان 
شخصیت های  که  کرد  اشاره  پزشکی  حوزه  در  دنیا  ۱۰کشور 
دنیا  در  نامشان  و  نقش آفرینی کردند  زمینه  این  در  نام آشنایی 

ماندگار شده است.
ارتقاء  اهمیت  بر  خود،  سخنان  ادامه  در  کشاورز  مهدی 
کارکنان  و  جامعه  افراد  توانمندسازی  و  مهارتی  آموزش های 
سازمان منطقه آزاد کیش در راستای تحقق سیاست های کالن 
این سازمان تاکید کرد و اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های 
الزم از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
در سطح کشور  پایلوت شهر هوشمند  عنوان  به  جزیره کیش 

هدفگذاری شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با ابراز خرسندی از انتخاب 
هوشمندسازی  پایلوت  عنوان  به  کیش  جزیره  هوشمندانه 

و  تعریف شده  مرحله  برای هوشمندسازی شش  کرد:  تصریح 
یکی از آنها شهروند هوشمند است.

آموزش  شورای  دبیر  و  آموزشی  معاون  گزارش،  این  براساس 
جاده سازی،  کرد:  اظهار  مراسم  این  در  تخصصی  و  پزشکی 
هستند،  توسعه ای  عوامل  پاالیشگاه  و  پتروشیمی  راه آهن، 
آموزش نیز در دنیا به عنوان شاخص توسعه از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.
منطقه  در  تفاهم نامه  این  انعقاد  از  هدف  باقری فرد،  ابوالفضل 
و  کرد  عنوان  پزشکی  آموزش  بین المللی سازی  را  کیش  آزاد 
گفت: برای تحقق این مهم در دولت سیزدهم به فضاهای جدید 

آموزشی به ویژه در مناطق آزاد نیاز داریم.
وی افزود: با ظرفیت های موجود در منطقه آزاد کیش؛ می توان 
مراکز  به  کوتاهی  زمان  مدت  در  را  منطقه  این  دانشگاه های 

بین المللی سازی آموزش پزشکی تبدیل کرد.
امکانات هوش  از  استفاده  را  تفاهم نامه  این  اهداف  باقری فرد، 
به هوشمندسازی جزیره کیش  پزشکی و کمک  در  مصنوعی 

عنوان کرد.

و  پزشکی  آموزش  شورای  دبیر  و  آموزشی  معاون  گفته  به 
دانش بنیان  و  استارتاپی  شرکت های  فعال  حضور  تخصصی؛ 
در حوزه هوش مصنوعی، تکنولوژی های جدید آموزشی نیز از 

دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

کیش2

زلزله  وقوع  از  ناشی  آسیب های  بروز  به  رسیدگی  منظور  به 
ارائه  و  فوری  رسیدگی  جهت  خدمت  میز  بناها،  برخی  به 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  در  مهندسی  و  فنی  خدمات 

است. تشکیل شده 
براساس این گزارش، با توجه به وقوع زمین لرزه های اخیر و 
تماس ها و مراجعات برخی از کیشوندان به واحدهای مختلف 

آزاد کیش و اعالم بروز برخی  عمرانی و فنی سازمان منطقه 
بدین  خود،  بهره برداری  درحال  ابنیه  به  آسیب دیدگی ها  از 
فنی  ارائه خدمات  و  فوری  میز خدمت جهت رسیدگی  منظور 

و مهندسی تشکیل گردیده است.
فنی  و  ضابطه مند  پیگیری  امکان  منظور  به  است،  گفتنی 
معاونت  حوزه  به  مراجعه  با  می توانند  متقاضیان  موضوع، 

اعالم  و  کیش  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  شهرسازی 
تایید  به  مربوط  فرم های  دریافت  ضمن  حاصله،  مشکالت 
پرونده  دارای  ذیصالح  مهندسین  خدمات  از  بنا،  استحکام 
مشاور  مهندسین  یا  سازه  طراحی  بخش  در  کار  به  اشتغال 
بهره گیری  شهرسازی  معاونت  لیست  در  تایید  مورد  حقوقی 

نمایند.

سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  نمایشگاه  چهاردهمین 
و  بیمه  بانک،  بورس،  بین المللی  نمایشگاه  نهمین  و  کشور 
سال  ۲۸مهرماه  تا   ۲۵ از  اینوکس«  »کیش  خصوصی سازی 

جاری در منطقه آزاد کیش برگزار می شود.
در  اینوکس«  »کیش  اقتصادی  بزرگ  رویداد  برگزاری 
با  و  الزم  برنامه ریزی های  با  متوالی  سال های  طول 
سرمایه،  بازار  و  سرمایه گذاری  زیست بوم  موثر  حضور 
از  یکی  به  اقتصادی،  دست اندرکاران  و  کارشناسان 
کشور  اقتصادی  رویدادهای  موثرترین  و  بزرگ ترین 

تبدیل شده است.

سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  و  اقتصادی  رویداد  این 
تسهیل  مولد،  اقتصاد  در  سرمایه گذاری  تقویت  محوریت  با 
مالی  و  پولی  سیاست های  ساماندهی  تجارت،  و  توسعه 
این  نقش  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  توسعه  کشور، 
ابر چالش های  با  مناطق در توسعه اقتصادی کشور، مواجهه 
تکمیل  کشور،  اقتصادی  شفافیت  تقویت  زیست  محیطی، 
موانع،  رفع  و  سرمایه گذاری  امنیت  ملی،  تولید  زنجیره های 
و  بین الملل  بورس  وکار،  کسب   فضای  بهبود  راهکارهای 
بانکداری آف شور، بررسی وضعیت رمز ارزها و تعیین جایگاه 
بین المللی  تقویت مناسبات  بازسازی و  اقتصاد کشور،  آن در 

اقتصاد  به  پیش  از  بیش  توجه  منطقه،  کشورهای  با  به ویژه 
برگزار  کشور  اقتصادی  روز  موضوعات  سایر  و  دانش بنیان 

خواهد شد.
اجرای  و  سیزدهم  دولت  تثبیت  به  توجه  با  است،  گفتنی 
ساختاری  اصالحات  و  جدید  اقتصادی  سیاست های 
با  رویداد  این  برگزاری  شاهد  می رود  انتظار  اقتصادی، 
بین  تعامل  و  گفت وگو  فضای  ایجاد  و  گسترده  مشارکت 
دولتی  و  بخش های خصوصی  در  کشور  اقتصادی  مسئوالن 
از  عبور  و  کشور  اقتصادی  توسعه  راهکارهای  بررسی  و 

باشیم. موجود  چالش های 

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
فوق  و  تخصصی  بیمارستان  از  بازدید  ضمن  کیش 
جزیره  در  لرزه  زمین  مصدومین  از  کیش،  تخصصی 

عیادت کرد.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  کشاورز  مهدی 
خدمات  ارائه  و  امکانات  از  بازدید  در  کیش،  آزاد  منطقه 
از  کیش،  تخصصی  فوق  و  تخصصی  بیمارستان  درمانی 
مصدومین حادثه بر اثر زمین لرزه که در بیمارستان پذیرش 

شده بودند، عیادت کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این بازدید پس از 
بررسی شرایط، دستورات الزم را جهت ارائه خدمات درمانی 

بهتر به مصدومین صادر نمود.

با تاکید مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، طرح خدمات پایه سالمت با هدف مراقبت و 
بررسی سالمت کارکنان اداره آموزش و پرورش توسط مراقبان 

سالمت مرکز توسعه سالمت کیش اجرا شد.
تامین سالمت  با  رابطه  رئیس مرکز توسعه سالمت کیش در 
کارکنان ادارات و نهادها در جزیره گفت: هدف  از اجرای برنامه 
سالمت کارکنان دولت، تامین، حفظ و ارتقاء سالمت جسمی، 
وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و  اجتماعی کارکنان  روانی و 

دستگاه های وابسته به دولت است.

کارکنان  طرح،  این  در  داشت:  اظهار  رضانیا  محمدرضا  دکتر 
هپاتیت،  سل،  آسم،  خون،  فشار  تغذیه،  نظر  از  جوان، 
بیماری های منتقله جنسی، سالمت روان، دخانیات و همچنین 
سالمت اجتماعی و کارکنان میانسال مرد، تن سنجی و تغذیه، 
خون  فشار  سل،  روان،  دخانیات،  خطر سنجی،  بدنی،  فعالیت 

بررسی شدند.
زن  میانسال  کارکنان  سالمت  بررسی  از  همچنین  وی 
تغذیه، فشار خون،  درخصوص مشاوره فرزندآوری، تن سنجی، 
مصرف  خطرسنجی،  بدنی،  فعالیت  باروری،  تاریخچه  سل، 

دخانیات، سالمت روان، بیماری های آمیزشی، ایدز، غربالگری 
سرطان سینه و سالمت اجتماعی در اجرای این طرح خبر داد.

رئیس مرکز توسعه سالمت کیش خاطرنشان کرد: در صورت 
شناسایی موارد مثبت توسط مراقبان سالمت، آنها به پزشک، 

کارشناس سالمت روان و کارشناس تغذیه معرفی می شوند.
گفتنی است، ویژگی برنامه سالمت کارکنان دولت، پرداختن به 
دو موضوع معضالت سالمتی آنها »سالمت عمومی« و عوامل 
»سالمت  می کند  تهدید  را  آنها  کار  محیط  که  است  خطری 
شغلی« و هر دو می تواند منجر به بیماری و از کارافتادگی شود.

گردشگران  و  ساکنان  کرد  اعالم  کیش  جزیره  بحران  ستاد 
اخبار مربوط به زلزله را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

تمامی  به  بحران  ستاد  اعالم  طبق  گزارش،  این  براساس 
توصیه  اکیدا  گردشگران  و  مسافران  ساکنان،  مخاطبان، 
و  نکنند  توجه  زلزله  درخصوص  شایعات  به  می شود 
از طریق منابع  تنها  را  هشدارهای ستاد بحران جزیره کیش 

آزاد  منطقه  سازمان  عمومی  روابط  و  سیما  و  صدا  رسمی 
نمایند. پیگیری  کیش 

گفتنی است، اخیرا مشاهده شده افرادی با ارسال شایعات به 
جزیره  گردشگران  و  ساکنان  روانی  امنیت  زدن  برهم  قصد 
را  شایعات  این  کیش  جزیره  بحران  ستاد  که  کرده اند  اقدام 

می کند. تکذیب 

در آیین انعقاد تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش و وزارت بهداشت و درمان تاکید شد:

بهره مندی از هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و 
تسریع در هوشمندسازی جزیره کیــش

به منظور رسیدگی به آسیب های ناشی از وقوع زلزله به برخی بناها در جزیره کیش انجام شد:

با هدف معرفی فرصت ها و بررسی راهکارهای توسعه اقتصادی کشور صورت می پذیرد:

با حضور در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش انجام شد:

با تاکید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام پذیرفت:

توصیه ستاد بحران کیش به ساکنان و گردشگران جزیره:

تشکیل میز خدمت جهت رسیدگی فوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی در کیش

کیش، میزبان بزرگترین رویداد اقتصادی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

عیادت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از مصدومین زمین لرزه

اجرای طرح خدمات پایه سالمت کارکنان دولت در اداره آموزش و پرورش جزیره کیش

 لزوم عدم توجه به شایعات
درخصوص زمین لرزه جزیره کیش
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ویژه  منطقه  مدیرعامل  میلوشکین«  »سرگئی 
اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه به همراه معاونین 
ضمن  منطقه  این  سرمایه گذاران  از  تعدادی  و 
هیات  رئیس  اکبری مقدم  اوسط  علی  با  گفت و گو 
از  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
فاز  و  کاسپین  بندری  مجتمع  مختلف  بخش های 
عمل  به  بازدید  منطقه  این  گردشگری  و  تجارت 

آورد و با امکانات و زیرساخت های ایجاد شده ظرف 
سال های اخیر آشنا شد.

براساس این گزارش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی در این نشست با ارائه تحلیلی از اهمیت نقش 
منطقه ویژه لوتوس آستراخان و منطقه آزاد انزلی در 
گسترش مناسبات دو کشور؛ ظرفیت دو بندر انزلی و 
کاسپین را که در محدوده منطقه آزاد انزلی مشغول 

به فعالیت می باشند را ۱۹پست اسکله و ۱۱میلیون 
تن در سال اعالم کرد.

توسعه  داشت:  اظهار  اکبری مقدم  اوسط  علی 
از  یکی  ترانزیتی  و  حمل و نقلی  زیرساخت های 
دولت  سوی  از  شده  تعیین  راهبردهای  مهم ترین 
و  گیالن  استان  در  که  است  اسالمی  جمهوری 
منطقه آزاد انزلی در قالب اضافه شدن ۶پست اسکله 
جدید به این دو مجتمع بندری و ظرفیت نقل و انتقال 

کاال به ۱۵میلیون تن افزایش پیدا می کند.
وی با اشاره به افزایش سرعت طرح اتصال منطقه آزاد 
انزلی به خط ریل سراسری و فرصت های جدیدی که از 
طریق وصل شدن بنادر دریای خزر به بنادر خلیج فارس 

و دریای عمان برای ترانزیت بین المللی به وجود می آید، 
پیشنهاد سرمایه گذاری بخش خصوصی ایرانی و روسی 

در بنادر دو طرف را مطرح کرد.
آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
و  سیلو  اسکه،  احداث  کرد:  تصریح  پایان  در  انزلی 
انبارهای عمومی، مخازن نگهداری مایعات و سردخانه 
به صورتBOT؛  آستراخان  بنادر  و  کاسپین  بندر  در 
کشور  دو  سرمایه گذاران  مشترک  نشست  برگزاری 
دوطرف؛  همکاری  ظرفیت های  با  آشنایی  منظور  به 
تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران و مناطق 
ویژه اقتصادی روسیه که در کریدور شمال- جنوب قرار 
دارند و برگزاری نمایشگاه توانمندی های بنادر حاشیه 
دریای خزر را می توان به عنوان مهم ترین محورهای 
توسعه همکاری های دوجانبه در مسیر توسعه مراودات 

اقتصادی دو کشور در دستورکار قرار داد.
لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  همچنین، مدیرعامل 
به  انزلی  آزاد  منطقه  جایگاه  روسیه،  آستراخان 
محور  مهم ترین  و  ایران  به  ورود  دروازه  عنوان 
کریدور شمال- جنوب را تشریح نمود و با اشاره به 
عزم دولت فدرال روسیه جهت توسعه مناسبات دو 
همکاری های  به ویژه  مختلف  حوزه های  در  کشور 
محدوده  ایجاد  کرد:  اظهار  حمل و نقلی،  و  ترانزیتی 

ویژه اقتصادی جدید در آستراخان و یک بندر جدید، 
به منظور توسعه زیرساخت های الزم جهت گسترش 
مسیر  در  ایران  با  روسیه  تجاری  همکاری های 
کشور  با  کاال  ترانزیت  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
می باشد  انجام  درحال  روسیه  دولت  سوی  از  هند، 
که تا پایان سال ۲۰۲۳ فاز نخست این دو طرح آماده 

بهره برداری می شود.
بر  اینکه  بر  تصریح  با  میلوشکین«  »سرگئی 
ظرفیت های همکاری با بندر کاسپین جهت توسعه 
توجه  جدید  بندر  این  فعالیت های  و  زیرساخت ها 
توافق  نمودن  اضافه  پیشنهاد  است؛  شده  ویژه ای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی روسیه در اسکله های 
مجتمع بندری کاسپین و بالعکس را به عنوان بندی 
دو  آتی  اقتصادی  مشترک  کمیسیون  موضوعات  از 
از سایر پیشنهادات مدیرعامل  کشور مطرح نمود و 

سازمان منطقه آزاد انزلی نیز استقبال کرد.
گفتنی است، در جریان بازدید مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه به همراه معاونین 
و تعدادی از از سرمایه گذاران از بخش های مختلف 
فاز تجارت و گردشگری  بندری کاسپین و  مجتمع 
مدیران  و  اقتصادی  و  بندری  معاونین  منطقه،  این 

سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند.

تیم فوتبال ساحلی پدیده گلشن منطقه آزاد انزلی با 
پیروزی بر تیم های اروند آبادان، پدیده گناوه و استقالل 
خوزستان، به عنوان یکی از چهار تیم برتر زیرگروه به 
مسابقات دور نهایی انتخاب دو تیم جهت حضور در 

لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور انتخاب شد.
ساحلی  فوتبال  تیم  گزارش،  این  براساس 
در  این  از  پیش  انزلی  آزاد  منطقه  گلشن  پدیده 
مسابقات زیرگروه فوتبال ساحلی دسته یک کشور 
گروه چهار  قالب چهار  در  که  فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
انتخاب  برتر  تیم  عنوان  به  گردید،  برگزار  تیمی 
هشت  شرکت  با  که  بازی ها  دوم  دور  در  و  شده 

سمنان  شهرهای  در  تیمی  چهار  گروه  دو  در  تیم 
پدیده  آبادان،  اروند  تیم های  با  شد؛  برپا  گناوه  و 
گناوه و استقالل خوزستان به رقابت پرداخت و با 
۹امتیاز کامل،  پیروزی بر سه رقیب خود و کسب 
بندر  از  مسابقات  نهایی  مرحله  به  را  خود  صعود 

گناوه قطعی کرد.
گفتنی است، دور پایانی مسابقات اواخر تیرماه یا نیمه 
نخست مرداد ماه سال جاری با شرکت چهار تیم منتخب 
زیرگروه به منظور انتخاب دو تیم برتر جهت حضور 
در مسابقات فصل آتی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور 
به میزبانی مجموعه ورزشی مرحوم سیروس قایقران 

منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.
الزم به ذکر است، کادر فنی و سرپرستی تیم فوتبال 
پدیده گلشن منطقه آزاد انزلی شامل میثم پورمیرزا 
مسعود  )سرپرست(،  حاجی پور  مجتبی  )سرمربی(، 
غالمی )مدیر فنی(، صادق حسنی )مدیر تیم( و نیما 
صبوری )مدیرعامل( و بازیکنان این تیم نیز از قرار 
ذیل می باشند: علیرضا پاپی زاده؛ امیر زمانی؛ فرهان 
مهدی  شهبازی؛  شایان  سیفی پور؛  میالد  صادقی؛ 
پارسا  رفیعی فر؛  امیر حسین  نیک؛  یاسین  قبادی؛ 
امیرعلی  سرپاسی؛  جواد  امجدی؛  پیمان  جلیلیان؛ 

پورنوروز و ابراهیم جهانبخش.

با حضور مدیر کل بنادر و  دریانوردی گیالن، معاون بندری و 
 حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی و رئیس و اعضای هیات 
نقش  هم اندیشی  نشست  گیالن،  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
بنادر گیالن در رونق تجارت و  ترانزیت کشور برگزار گردید.

در این نشست، درخصوص نقش ، مزیت ها و ظرفیت های بنادر 
انزلی، کاسپین و آستارا در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت 
کشورهای  با  دریایی  حمل و نقل  توسعه  همچنین  و   استان 
حاشیه خزر و فعال سازی کریدورهای تجاری عبوری و  تبدیل 
استراتژیک منطقه ،  دادو ستد کاالهای  به هاب  شدن گیالن 
نوسازی و  توسعه ناوگان دریایی کشورمان در دریای کاسپین 
و ارائه خدمات بندری و دریایی به فعالین بندری و اقتصادی، 

بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون  همچنین، 
اقدامات  تشریح  ضمن  نشست  این  در  انزلی  آزاد  منطقه 
توسعه  جهت  در  آزادانزلی  منطقه  سازمان  برنامه های  و  
اقتصادی،  دیپلماسی  دریا بنیان ،  اقتصاد  لجستیک محور ، 
و   ظرفیت ها  رقابتی ،  مزیت های  ایجاد  و  ارزش  خلق 
و  جدید  کاالهای  جذب  آزاد،  مناطق  قانونی  معافیت های 
دو  عنوان  به  و کاسپین  انزلی  بنادر  مکمل  نقش  و   متنوع 
دریایی  تجارت  دروازه  و  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  بندر 
اظهار  دریایی،  گردشگری  توسعه  و  اوراسیا  با  کشورمان 
بندری  مجتمع  زیرساخت های  تکمیل  و  توسعه  با  داشت : 

ازجمله اسکله رو- بندر نسل سوم  به عنوان یک  کاسپین 
رو و اتصال راه آهن سراسری به بنادر منطقه آزاد انزلی در 
و  دریایی  تجارت  رونق  پیش  از  بیش  رشد  نزدیک ،  آینده 
در  تامین  زنجیره  و  لجستیک  ترکیبی و صنعت  حمل و نقل 

استان گیالن شاهد خواهیم بود.
پایان این نشست، اعالم شد که به منظور  گفتنی است، در 
پیگیری مباحث  مطروحه، تسریع و تسهیل خدمات رسانی به 
این جلسات  مابین،  تعامالت فی  توسعه  و   بازرگانان  و   تجار 
منطقه  دریانوردی ،  و  بنادر  کل  اداره  در  دوره ای  صورت  به 
برگزار  گیالن  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق  و  انزلی  آزاد 

خواهد گردید.

نخستین دوره مسابقات لیگ قهرمانی پدل برد مارینا 
کاسپین، منطقه آزاد انزلی آغاز گردید.

این مسابقات که برای اولین بار به میزبانی مجموعه 
ورزش های دریایی مارینا کاسپین منطقه آزاد انزلی به 
مدت پنج هفته برگزار می شود، در هفته نخست با حضور 
۱۶ورزشکار، ۵شرکت کننده خانم و ۱۱شرکت کننده مرد 

از استان های گیالن، مازندران و تهران برگزار شد.
در پایان رقابت های نخستین هفته و در بخش آقایان 
سعید اصالنی، کسری مقدسی و محمدحسین دیانتی 
به ترتیب رده های اول تا سوم را از آن خود نمودند و در 
مسابقات بانوان نیز خانم ها زیبا سماک، الناز شفیعیان و 

آتنا رئوفی مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

مارینا کاسپین  گفتنی است، مجموعه ورزش های دریایی 
منطقه آزاد انزلی به عنوان یک طرح سرمایه گذاری بخش 
خصوصی؛ عالوه بر اجرای دوره های آموزشی در رشته های 
مختلف ورزش های بادبانی و قایقرانی، یکی از مراکز برپایی 
مسابقات ورزشی این رشته های آبی است که در جوار مجتمع 
بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی مشغول به فعالیت می باشد.

منطقه  مدیرعامل  میلوشکین«  »سرگئی  دیدار  در 
»الک  روسیه،  آستراخان  لوتوس  اقتصادی  ویژه 
هیات  و  روسیه  دومای  رئیس  نائب  چنک و«  ساو 
و  رئیس جمهور  مشاور  محمد«  »سعید  با  همراه 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  دبیر شورایعالی مناطق 
اقتصادی، بر گسترش همکاری های دو و چندجانبه 
ایران و روسیه با تکیه بر ظرفیت های در مناطق آزاد 

ایران تاکید شد.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
بر  نشست  این  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
لزوم ایجاد مدیریت واحد جهت مدیریت حمل و نقل در 
مسیر کریدور شمال- جنوب با مشارکت ایران و روسیه 
به ویژه  کریدور  ذی نفعان  میان  همکاری ها  توسعه  و 
هندوستان اشاره کرد و بیان داشت: در زمینه توسعه 
بندر، شبکه ریلی و تامین شناور در ایران اقدامات خوبی 
صورت گرفته و پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری 
به  و  تکمیل  رو- رو  اسکله  و  رشت- کاسپین  راه آهن 

ظرفیت های ریلی کشور اضافه شود.
سعید محمد به ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی کریدور 
این  راه اندازی  افزود:  و  کرد  اشاره  شمال-    جنوب 
کریدور نه تنها توسعه اقتصادی برای ایران و روسیه 

منطقه  کشورهای  سایر  بلکه  دارد،  همراه  به  را 
خصوصا کشور هند نیز از این همکاری های مشترک 

متنفع خواهند شد.
زاهدان- مشهد  ریلی  خط  تکمیل  به  اشاره  با  وی 
شمال  ارتباط  ریلی،  این خط  تکمیل  داشت:  اظهار 
و جنوب را تسهیل می کند؛ همچنین استفاده از بندر 
کاوه در قشم ظرفیت جدیدی است که می تواند مورد 

استفاده قرار گیرد.
سعید محمد همچنین بر لزوم الیروبی رودخانه ولگا 
در کشور روسیه اشاره کرد و گفت: عدم الیروبی این 
رودخانه محدویت هایی را برای عبور شناورها ایجاد 
کرده است که باید کشور روسیه اقدامی جهت رفع 

آن انجام دهد.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان به حمایت 
به  عالقه مند  شرکت های  از  شورایعالی  دبیرخانه 
خوب  ظرفیت های  وجود  و  مسیر  این  در  ترانزیت 
در مناطق آزاد ایران اشاره کرد و خاطرنشان نمود: 
آزاد  منطقه  انزلی،  و  چابهار  آزاد  مناطق  عالوه بر 
اینچه برون، منطقه ویژه اقتصادی سرخس، اردبیل، 
برخوردار  خوبی  ظرفیت های  از  نیز  ماکو  و  ارس 

افزایش  در  فرصت ها  این  از  می توان  که  هستند 
تبادالت تجاری و اقتصادی ترانزیت کریدور شرق-

 غرب و شمال- جنوب دو کشور استفاده کرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس 
آستراخان روسیه:

افزایش همکاری های تجاری مشترک بین 
ایران، روسیه و هند

لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  همچنین، مدیرعامل 
روابط  توسعه  بر  نشست  این  در  روسیه  آستراخان 
دو منطقه تاکید کرد و گفت: روابط نزدیک منطقه 
ویژه اقتصادی لوتوس با منطقه آزاد انزلی می تواند 
به عنوان نمونه ای موفق در مناطق آزاد ایران باشد و 
زمینه همکاری را برای ارتباط تجاری با سایر مناطق 

آزاد ایران فراهم کند.
سرگئی میلوشکین به افزایش همکاری های تجاری 
مشترک بین ایران، روسیه و هند اشاره کرد و افزود: 
با امضای سند همکاری سه جانبه بین ایران، روسیه 
بازارهای  به  ورود  برای  را  زمینه  می توانیم  هند  و 

جهانی فراهم نماییم.
ادامه داد: در این صورت مناطق آزاد چابهار و  وی 

انزلی می توانند نقطه هدف در این توافق باشند.
آستراخان  لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
منطقه  این  رویکرد  کرد:  اظهار  پایان  در  روسیه 
تحکیم و توسعه روابط تجاری منطقه ویژه اقتصادی 
لوتوس با مناطق آزاد چابهار و انزلی است و به دنبال 
گسترش این مدل روابط با فعالین اقتصادی و دولتی 

هستیم.

گفتنی است، »سرگئی میلوشکین« مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه، »الک ساو 
چنک و« نائب رئیس دومای روسیه و هیات همراه، 
با حضور در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
و  رئیس جمهور  مشاور  محمد«  »سعید  با  اقتصادی 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  دبیر شورایعالی مناطق 

اقتصادی دیدار و گفت وگو کردند.

در نشست مدیران عامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس و سازمان منطقه آزاد انزلی توافق شد:

در مسابقات زیرگروه جهت حضور در لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور انجام شد:

با حضور مسئولین استان گیالن و سازمان منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:

با میزبانی مجموعه ورزش های دریایی مارینا کاسپین منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

در نشست سعید محمد با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان تاکید شد:

 تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران
و مناطق ویژه اقتصادی روسیه

صعود تیم فوتبال ساحلی پدیده گلشن منطقه آزاد انزلی به مرحله نهایی زیرگروه لیگ یک فوتبال ساحلی کشور

برگزاری نشست هم اندیشی نقش بنادر گیالن در رونق تجارت و  ترانزیت کشور

آغاز لیگ قهرمانی پدل برد مارینا کاسپین در منطقه آزاد انزلی

گسترش همکاری های چندجانبه ایران و روسیه با تکیه بر ظرفیت های مناطق آزاد ایران
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البته برخی ها  بازی شطرنج هستند و  ایرانی ها مخترع  می گویند 
هم این ادعا را قبول ندارند. اما تاریخ گواهی می دهد که ایران 
طرح ریزی های  و  فکری  بازی های  عالقه مند  همواره  ایرانی  و 
شطرنج،  بازی  در  است.  بوده  تمیزی  و  تیز  اجرایی  و  راهبردی 
طرف ناشی در ساده ترین محاسبات خود، با حرکت دادن سربازها، 
به خیال باز کردن مسیر تحرکات برای مهره های اصلی خود، به 
تلفات سربازها توجهی ندارد. اما یک شطرنج باز دیوانه کسی است 

که از مهره فیل یا قلعه، به جای سرباز استفاده کند.
امروز  ایران،  ژئواکونومیک  و  ژئوپلیتیک  شطرنج  صفحه  در 
این  ایرانی  ارشد  سیاستمدار  به  که  دارد  وجود  زیادی  مهره های 
مهره ها  این  توانمندی  و  ظرفیت  بر اساس  تا  می دهد  را  امکان 
کند.  بهره برداری  ملی  امنیت  و  ملی  منافع  تامین  جهت  در 
تنگه  راه آهن،  شبکه  جنوب،  و  شمال  بنادر  ترانزیتی،  مسیرهای 
هرمز، پیوستگی های قومیتی فرامرزی، ظرفیت های منابع انرژی، 
جوان،  و  تحصیلکرده  جمعیت  ترانزیتی،  موقعیت  معدنی،  منابع 
مهره های  این  ازجمله  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  و  ایدئولوژی 
وزین بازی هستند؛ خصوصا مناطق آزاد که در مفاصل ارتباطی 
و استراتژیک کشور واقع شده اند و  می توانند در راستای تامین 
منافع ملی ایران به فراخور سیاست و کیاست سیاستمدار ایرانی 

به بازی گرفته شوند.
برای  دریچه ای  تمثیلی،  و  تلویحی  منظر  این  از  می خواهیم  ما 
واکاوی سرشت و سرنوشت مناطق آزاد طی دو دهه اخیر و نوع 
به کارگیری ظرفیت های آنها در نظام اقتصادی ایران باز نماییم. 

مناطق آزاد عمدتا در دهه 70 شمسی و همزمان با سیاست کالن 
بازسازی و آزادسازی اقتصادی کشور به عنوان یکی از مهم ترین 
بخش  به  سرمایه گذاری  فرصت های  ارائه  جهت  برنامه ها 
خصوصی و ایجاد عدالت منطقه ای در برخورداری های اقتصادی، 
در کنار زمینه سازی برای توسعه روابط اقتصادی سازنده و سودمند 
جغرافیایی  موقعیت  شدند.  ایجاد  هدف  و  همسایه  کشورهای  با 
آنها، سرمایه های  در  موجود  اقتصادی  ذاتی  خاص، ظرفیت های 
تاریخی-اجتماعی این مناطق، ظرفیت های پسکرانه های اصلی، 
سرمایه اجتماعی بالقوه و بالفعل و... ازجمله مهم ترین مالک ها در 
انتخاب مناطق آزاد بود. همچنین این سیاست هوشمندانه، در ابتدا 
با تدوین یک قانون مترقی و منسجم با عنوان قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران همراه شد.
اما علی رغم برخورداری مناطق آزاد از یک قانون جامع و روشن، 
برای  را  فرصت  کمترین  عمل  عرصه  در  قانون  این  متاسفانه 
قبیل  از  آن  مهم  قانونی  بندهای  اکثر  و  داشت  عملیاتی  اجرای 
و  بانک ها  نمایندگی  تاسیس  یکپارچه،  ایجاد مدیریت  و  ماده 27 
موسسات مالی خارجی، آزادی ورود و خروج اتباع خارجی و... به 
هیچ عنوان عملیاتی نشد و از این قانون مترقی امروز پوسته ای 

مانده که درون آن پر از خالی است   .
قانون مناطق آزاد و مزایای مهمی که برای فعالین اقتصادی در 
نظر گرفته شده بود، در هیچ دوره مانند 10سال اخیر مورد تعدی 
و تجاوز صریح قرار نگرفت. متاسفانه میدان دار این اقدامات نیز 
دبیرخانه  انتقال  با  یازدهم  و  بود. مجالس دهم  و مجلس  دولت 
شلوغ  زیرمجموعه  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
فرابخشی  و  عمل  آزادی  عمال  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت 
ارزش  بر  با حذف مالیات  آزاد سلب کردند و  از مناطق  را  بودن 
و  کار  اقتصادی  مزیت های  مهم ترین  از  یکی  هم  افزوده 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران را سلب نمودند  .
در هفته های اخیر نیز، وزارت فخیمه اقتصاد طی یک مکاتبه ای 
به  شورایعالی  دبیرخانه  عملی  انتقال  خواستار  تنها  نه  رسمی، 
را  طرحی  بلکه  شده،  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  مجموعه 
آماده و ارائه کرده که در آن خواستار لغو معافیت 20ساله مالیات بر 
درآمد به عنوان یکی از محوری ترین مزیت های مناطق آزاد شده 
است! در این طرح، معافیت های 5ساله برای سرمایه گذاری های 
ارزش  بر  مالیات  حذف  کنار  در  که  شده  گرفته  نظر  در  جدید 
انتفاع  افزوده، عمال مزیت های مالیاتی در مناطق آزاد را از حیز 

می اندازد .
البته ضعف ذاتی در زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری، در 
عمرانی،  هزینه های  تامین  برای  پایدار  درآمدی  منابع  نبود  کنار 
و  جاری  هزینه های  تامین  برای  آزاد  مناطق  گردید  باعث 
زیرساختی خود، بر عوارض کاالهای وارداتی و فروش زمین تکیه 
کنند و این نقطه ضعف اساسی باعث شد مخالفین، مدعی انحراف 
مناطق آزاد از اهداف اصلی شوند و حکم حمله بر آنها از دریچه 
اتهاماتی همچون قاچاق کاال و واردات محور شدن مناطق آزاد را 

صادر نمایند.
مناطق  با  ارتباط  در  مغرضانه  شاید  و  منفی  تحوالت  این 
دچار  گذشته  دهه  یک  طی  کشور  که  افتاد  اتفاق  درحالی  آزاد 
اقتصادی  مقابله  و  تحریم  نظام  بی رحمانه ترین  و  شدیدترین 
کار  از  و  رصد  درحال  جدیت  با  امریکا،  متحده  ایاالت  و  است 
انداختن کارکردهای اقتصادی ایران در صحنه منطقه ای و جهانی 
می باشد. همچنین در این شرایط سخت، شاهد فعالیت شبانه روزی 
مخالفین و دشمنان منطقه ای ایران در محیط امنیتی کشور برای 
با  اقتصادی کشور  ارتباطات و زمینه های همکاری  حداقل سازی 
محیط پیرامونی می باشیم؛ علی الخصوص رژیم اشغالگر قدس با 
تجاری  و  سیاسی  امنیتی،  اقتصادی،  چند جانبه  مراوادات  توسعه 
دایره  امنیتی جنوبی و شمالغربی کشور می خواهد  با محیط های 
کشورهای  نزدیک ترین  به  را  اقتصادی  فرصت سوزی  و  تحریم 

همسایه ایران انتقال دهد.
متاسفانه در این شرایط حساس، نگاه اجرایی و سیاستگذاری فعلی 
به مناطق آزاد و فعالین اقتصادی آن بسیار قابل تامل می باشد؛ 
مورد  در  امر  مسئولین  عملکرد  و  سیاستگذاری  نوع  این  درواقع 
مناطق آزاد )که دارای ظرفیت های مهمی برای مقابله با تحریم 
و توسعه مراوادات اقتصادی با اقتصاد منطقه ای و جهانی هستند( 
به نوعی تکمیل کننده تالش مخرب دشمنان اقتصاد و معیشت 

ایران برای فلج کردن سیستم اقتصادی می باشد. 
مناطق  با  ارتباط  در  موجود  ادامه وضع  با  موضوع،  این  کنار  در 
آزاد، در آینده نزدیک شاهد کاهش محسوس سرمایه گذاری های 
واقعی در بخش های مختلف اقتصادی این مناطق و حتی خروج 
سرمایه گذاری های انجام شده در مناطق آزاد به قصد کشورهای 
همسایه خواهیم بود. کشورهایی که در رابطه پیچیده و چندالیه با 
رژیم اشغالگر قدس هستند و فراری دادن اجباری سرمایه گذاران 
ایرانی و مناطق آزادی به آن ممالک،  تقویت کننده اهداف سلبی 
از  بود؛ چراکه  اسرائیل خواهد  ایران خصوصا  ایجابی دشمنان  و 

از سرمایه گذار و کارآفرین،  آزاد  با خالی شدن مناطق  یک طرف 
شاهد افت شدید محیط زیست اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد و 
تعمیق محرومیت های اقتصادی در این مناطق و تضعیف سیستم 
از طرف دیگر  و  بود  آزاد خواهیم  باثبات مناطق  و  پایدار  امنیت 
که  افتاد  خواهد  اتفاق  مرز  دوسوی  بین  توسعه  در  توازن  عدم 
می تواند برای گروه های اجتماعی بیکار، سرخورده و غیربرخوردار، 
زمینه انحراف های سیاسی و امنیتی را آماده نماید؛ زیرا اکثریت 
مناطق آزاد در مرزهای ایران دارای اشتراکات جمعیتی و فرهنگی 

تاریخی با آن  سوی مرزهای هستند  .
نه  آزاد،  ادامه وضعیت مخرب کنونی در مورد مناطق  درحقیقت 
تنها دارای تبعات اقتصادی و باعث استمرار عقب ماندگی تاریخی 
این مناطق می شود؛ بلکه می تواند در صورت بغرنج شدن شرایط 
و توسعه ناعدالتی ها در برخورداری های اقتصادی و معضل توسعه 
سیاسی- پیچیده  معضل  یک  به  پیرامون،  محرومیت  و  مرکز 

یقینا  آن  تبعات  مدیریت  که  موضوعی  گردد؛  تبدیل  نیز  امنیتی 
بسیار سخت تر و پرهزینه تر از وضعیتی است که حتی بخواهیم 
آزاد  مناطق  مخالفین  فرضیه های  غیرواقعی ترین  و  بدترین 
همچون معبر قاچاق بودن مناطق آزاد را امروز قبول کنیم؛ چراکه 
در افراطی ترین حالت از کل مناطق آزاد در یک سال، یک میلیارد 
دالر کاال وارد کشور می شود و این عدد در مقابل 25میلیارد دالر 
کاالی قاچاق سازمان یافته که از مجاری غیر از مناطق آزاد وارد 
می شود، برای کشور 82میلیونی ایران رقم بسیار ناچیزی است. 
امنیت سخت افزاری و شکننده  ایجاد  اما محاسبه ضرر و هزینه 
در 8منطقه آزاد فعلی و 7منطقه آزاد جدید در صورت بهم ریختن 
فرآیند های توسعه اقتصادی آنها، بسیار بیشتر از  ده ها میلیارد دالر 

خواهد بود  .
شطرنج  صفحه  در  مقال،  این  ابتدایی  منطق  به  برگردیم  حال 
قطع به یقین  نباشند،  فیل  و  اسب  اگر  آزاد  مناطق  ایران،  اقتصاد 
برای  ایران  اقتصاد  مرزی  قلعه های  آنها  نیستند؛  هم  سرباز 
پایدار سازی استمرار امنیت و پایداری وزیر و شاه هستند. حرکت 
مثابه  به  ایران  اقتصاد  شطرنج  صفحه  در  آنها  بی مهابای  دادن 
سربازهای پیاده نظام و قربانی کردن آنها به طمع ایجاد فرصت 
سناریوی  بدترین  اصلی،  سرزمین  اسب های  و  فیل  بازی  برای 
فعلی  اقتصادی  شرایط  در  است.  دشمن  زمین  در  بازی  و  بازی 
ایران، مهره های اصلی در موقعیت کیش  گیر کرده اند. آقایان باید 
اجازه دهند مناطق آزاد به مثابه قلعه های اقتصاد ملی، سرراست 
و مستقیم به دل حریف بزنند یا حداقل پابرجا بمانند، الاقل شاید 

بتوانند مانع مات شدن وزیر و شاه شوند.
آزاد  اجازه داد مناطق  نباید  ناشی است و  خالصه که شطرنج باز 
قربانی این ناشی گری شوند. امنیت یک مفهوم پیچیده و چند بعدی 
جوانب  شدن  فراموش  و  امنیت  به  سخت افزاری  نگاه  است. 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امنیت یک اشتباه در سیاستگذاری 
نیست، بلکه یک فاجعه سازی تاریخی است؛ مخصوصا در منطقه 
خاورمیانه که گرگ ها روبه روی هم و با چشم باز می خوابند. شاید 

یک اشتباه، آخرین اشتباه باشد.
در همین راستا و در گزارش پیش روی، در گفت و گو با کارشناسان 
و اعضای محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
به بررسی و واکاوی تبعات حذف مشوق ها و معافیت های مالیاتی 
مناطق آزاد و اثرات مخرب آن بر امنیت ملی کشور پرداخته ایم 

که در ادامه مالحظه می فرمایید.

 فداحسین مالکی ، عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:

 تاثیر منفی حذف معافیت های 20ساله مالیاتی
 مناطق آزاد بر امنیت مرزهای کشور

شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  مالکی  فداحسین 
معافیت  حذف  الیحه  به  نسبت  نشریه،  با  گفت وگو  در  اسالمی 
مالیاتی بیست ساله مناطق آزاد انتقاد کرد و گفت: درست است 
که مناطق آزاد عملکرد قابل قبولی ندارند، اما علت این موضوع، 

تصمیماتی است که مانع کار و فعالیت در این مناطق می شود. 
را  آزاد  مناطق  سه دهه  عملکرد  بخواهیم  اگر  داشت:  اظهار  وی 
بررسی کنیم، باید بگویم که نمره قابل قبول و مثبتی نخواهند 
گرفت. ضمن اینکه عملکرد به گونه ای نبوده که مشکالت کشور 
را در شرایط تحریم مرتفع کند. ما از بهترین فرصت های خداوندی 
که در کشورمان وجود دارد، استفاده نکردیم. ما مرزهای متعدد 
فرهنگ های  با  و  دنیا  مختلف  کشورهای  با  دریایی  و  خشکی 
تحریم عبور  از گردنه های سخت  نتوانستیم  اما  داریم،  گوناگون 
کنیم و کمک موثری به اقتصاد کشور داشته باشیم. اما علت این 
عدم توفیق نیاز به بحث کارشناسی دارد، اینکه چه موانعی باعث 
شد تحقق اهداف صورت نگیرد و چه تصمیماتی موجب منفعل 

شدن مناطق آزاد کشور شد ه است.
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  که  طرحی  داد:  ادامه  مالکی 
می خواهد در جهت حذف مزایای مناطق آزاد بدهد، طبیعتا باید 
سیزدهم  دولت  باشد.  برخوردار  واقعیت  با  منطبق  کارشناسی  از 
به سمتی می رود که دیپلماسی اقتصادی را رونق دهد و انصافا 
اتفاقات خوبی هم افتاده و نباید از حق بگذریم. در همین مدت 
منطقه  و  همسایه  کشورهای  از  بسیاری  با  که  می بینید  کوتاه 
ارتباط تنگاتنگی داریم. سفرهای وزیر امورخارجه و رئیس جمهور 
و رفت و آمدهای دیپلماتیک به کشورهای همسایه و کشورهای 
خلیج فارس مبین این است که گام های خوبی در اقتصاد کشور 
اتفاقات  اگر  که  است  طبیعی  راستا  این  در  است.  شده  برداشته 

ناسنجیده ای بیفتد، بخشی از کار ابتر می ماند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
اکنون  که  همین طور  که  گفتیم  کشور  دیپلماسی  دستگاه  به  ما 
مراودات  منطقه  و  همسایه  کشورهای  با  یک تنه  رئیس جمهور 
این  دارد،  غیرمستقیم  و  مستقیم  سفرهای  و  می دهد  انجام 
بسترسازی نیز باید انجام گیرد؛ یعنی دستگاه دیپلماسی باید خیلی 
سریع از این فرصت استفاده کند و آن را عملیاتی نماید. اما هنوز 

مشکل داریم و حوزه دیپلماسی نیز متاسفانه هم پای رئیس جمهور 
مانع سرمایه گذاری شود،  که  باب هر تصمیمی  این  از  و  نیست 
طبیعی  است که مشکالتی را هم ایجاد کند . اکنون مشکل جدی 
که داریم این است که سرمایه گذاری خارجی در کشورمان موفق 
را  الزم  امتیازهای  نتوانستیم  که  است  این  اصلی  علت  و  نبوده 
کنیم ،  بسترسازی  نتوانستیم  دهیم؛  قرار  سرمایه گذار  اختیار  در 
اقتصادی مان  دستگاه های  در  را  بروکراسی  و  موانع  نتوانستیم 
نگیرد.  انجام  کاری  که  شده  باعث  اینها  همه  نماییم.  برطرف 
حتی در مرزهای کشورمان و مرزهای شرقی مان با افغانستان و 
پاکستان که بهترین موقعیت را داریم،  نتوانستیم از ظرفیتی که در 
این کشورها وجود دارد، استفاده و بر مراودات تجاری اقتصادی 
توجه ویژه کنیم. حتی در غرب کشورمان به همین صورت است . 
در جایی که بنگاه های اقتصادی و گلوگاه های مرزی وجود دارد، 
معموال دستگاه های مختلفی باید اعمال نظر کنند و این موضوع 
در  تصمیمات  این  آن که  مهم تر  و  می شود  موانع  ایجاد  باعث 
راستای منافع ملی نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی با هر 
را حذف  آزاد  مناطق  مالیاتی  معافیت های  بخواهد  اگر  انگیزه ای 
کند، به بحث سرمایه گذاری و تولید در این مناطق لطمه می زند. 
ما منتظر هستیم طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس 
دقت  به  را  موضوع  مجلس  داخل  شخصیت های  قطعا  بیاید؛ 
بررسی می کنند و البته که به همین سادگی نیست که طرحی به 
این مهمی به مجلس بیاید، مگر آنکه کارشناسی شود و در جهت 

رفع مشکالت موجود باشد.
مالیاتی  ساله  بیست  معافیت های  حذف  قطعا  کرد:  تاکید  وی 
که  هرجایی  بگذارد؛  تاثیر  مرزها  امنیت  بر  می تواند  آزاد  مناطق 
رونق اقتصادی کاهش پیدا کند، خطر ناامنی احساس می شود. لذا 

وجود مناطق آزاد کمک موثری بر امنیت کشور می کند.
و  گام ها  از  که  داشت  توجه  باید  افزود:  مجلس  نماینده  این 
روش های موثر در جهت تامین امنیت پایدار؛ تثبیت و ماندگاری 

جمعیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی و تجارت است.
ضمن  می تواند  مرزها  در  تجارت  به  توجه  مالکی؛  گفته  طبق 
تامین سطح قابل توجهی از نیاز مردم مرزنشین از طریق مبادالت 
مرزی، به قانونی نمودن آمد و رفت ها و تهاترها، تثبیت و پایدار 
نمودن امنیت در مناطق مرزی، کاهش و فروکش کردن مبادله 
قاچاق کاال، رشد و تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه اقتصادی 

این مناطق کمک نماید.
بازارچه های  همسایه،  کشورهای  در  امروز  داشت:  اظهار  وی 
توسعه  روش های  شده ترین  شناخته  از  که  مرزی  مشترک 

اقتصادی نواحی مرزنشین بشمار می رود، فعال هستند.
امنیت  گسترش  و  حفظ  نمود:  اذعان  مجلس  نماینده  این 
که  است  کشورهایی  همیشگی  دغدغه  مرزی،  مناطق  و  مرزها 
می باشند.  خود  همسایگان  با  طوالنی  مشترک  مرزهای  دارای 
استراتژی  بر  مرزی  مناطق  امنیت  زمینه  در  نوین  دیدگاه های 
توسعه پایدار مناطق مرزی تاکید فراوان دارند. در حقیقت آنچه 
که می تواند امنیت مرزها را تضمین نماید، توسعه پایدار مناطق 
مرزی است. بنابراین باید تصمیماتی گرفت که از مرزها به عنوان 

فرصت استفاده شود، نه تهدید.
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
را  توسعه  حرکت  اقتصادی،  مشوق های  حذف  کرد:  خاطرنشان 
تبعی  پیامد  عنوان  به  مرحله  بعد  در  و  می کند  مواجه  کندی  با 
آن، کل نظام توسعه، امنیت و مدیریت مناطق آزاد را تحت تاثیر 
قرار می دهد. لذا باید مراقب این مانع تراشی ها که خطر ناامنی در 

مرزها را ایجاد می کند ، باشیم.

 شهریار حیدری ، عضو کمیسیون
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی :

ورود کمیسیون امنیت ملی به الیحه وزارت اقتصاد 
مبنی بر حذف معافیت 20ساله مناطق آزاد 

شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  حیدری  شهریار 
اسالمی نیز  در گفت وگو با نشریه، از تصمیم لحظه ای دولت مبنی 
بر حذف معافیت های بیست ساله مالیاتی مناطق آزاد گالیه کرد 
و گفت: مناطق آزاد به دلیل وجود معافیت ها و امتیازها  شناخته 
می شوند و این مشوق ها و امتیازات باعث ورود سرمایه گذار داخلی 
تمایل  مزیت ها،  حذف  با  که  است  طبیعی  می شوند.  خارجی  و 
اقتصاد  به  این ضربه ای  پیدا می کند و  به سرمایه گذاری کاهش 
ملی و سرمایه گذاری است. لذا کمیسیون امنیت ملی به جهت به 
مخاطره افتادن امنیت مرزها، به این تصمیم دولت ورود می کند و 

موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
وی بر لزوم گسترش روابط ایران با همسایگان در شرایط فعلی 
و  آمریکا  متحده  ایاالت  تحریم  های  داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید 
اهمیت  بر  برجام،  به  نسبت  کشور  این  نامشخص  سیاست های 
بازارهای  در  حضور  و  همسایگان  با  روابط  گسترش  به  توجه 
بسیار  ایران، ظرفیت  موقعیت  به  باتوجه  است.  افزوده  منطقه ای 
به  دارد.  وجود  همسایه  کشورهای  بازار  به  دستیابی  در  باالیی 
همین دلیل، دیپلماسی اقتصادی و تعامل با همسایگان، هدف و 
برنامه دولت سیزدهم و وزارت امورخارجه است. این راهبرد، نقش 
موثری در بازدارندگی در برابر منابع بی  ثباتی در منطقه و مقابله 
تقویت سیاست همسایگی در  بدون شک  دارد.  آثار تحریم  ها  با 
بازارهای منطقه ای، باعث افزایش نفوذ ایران در منطقه و تثبیت 
همسایه  کشورهای  اقتصاد  در  تجاری  و  اقتصادی  نفوذ  دامنه 
می شود. این موضوع به تقویت دیپلماسی اقتصادی نیازمند است. 
همسایگان،  با  پایدار  و  همه  جانبه  روابط  توسعه  راستا،  این  در 
جمهوری  خارجی  سیاست  اولویت های  و  راهبردها  مهم  ترین  از 

اسالمی ایران در دولت باید باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی افزود: بی شک 
تقویت منافع ملی برای سیاست خارجی کشورهای درحال توسعه 
اقتصاد است؛  از مهم ترین منفعت ها، بحث  ضروری است. یکی 
دارند و  نیاز  یکدیگر  کنار  در  باثبات  و  امن  به محیطی  کشورها 

امنیت و ثبات منطقه  ای نیز به توسعه اقتصادی نیازمند است. پس 
ایاالت متحده  اقتصادی و سیاسی  از برجام، فشارهای  از خروج 
آمریکا علیه منافع کشور، مشکالت مختلفی را برای ایران به وجود 
و  مقاومتی  اقتصاد  به  بیشتر  توجه هرچه  نتیجه  در  است.  آورده 
دیپلماسی اقتصادی با همسایگان با عنایت به موقعیت جغرافیایی 
جلوگیری  منطقه  ای  ناامنی  و  بی ثباتی  از  طریق  چند  به  ایران، 
توسعه  ای  و  استراتژیک  اهداف  به  رسیدن  موجب  و  می کند 

جمهوری اسالمی ایران می شود.
حیدری ادامه داد: البته که کشور ایران به دلیل موقعیت استراتژیک 
خود، در دوره های مختلف با مشکالت و ناامنی هایی در مرزهای 
شکوفایی  زمینه  امنیت،  وجود  طبیعتا  است؛  بوده  مواجه  خود 
استعدادها و تکامل یک جامعه را فراهم کند و اگر امنیت به ویژه 

در مناطق مرزی محقق شود، خالقیت  ها نمود پیدا می کند.
طبق اظهارات این نماینده مجلس؛ یک مولفه  مهم امنیت مرزی، 
بحث اقتصادی و به دنبال آن اشتغال زایی و توسعه و تقویت توان 
نقاط مرزی  آزاد در  ایجاد مناطق  بنابراین بی تردید  داخل است؛ 
اشتغال زایی  و  منطقه ای  اقتصادی،  توسعه  ایجاد  به  نیز می تواند 
کمک و از مهاجرت و خالی شدن مرزهای کشور جلوگیری نماید .

و  اشتغال زایی  بین  کارشناسان،  بررسی  طبق  کرد:  تاکید  وی 
توسعه اقتصادی مرزنشینان و امنیت عمومی رابطه معنادار وجود 
دارد و از میان متغیرهای اشتغال زایی و توسعه اقتصادی، شاخص 
جذب و اشتغال بومیان محلی و رونق اقتصادی منطقه بیشترین 

تاثیر را در امنیت مرزها دارد.
مبنی بر حذف  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به الیحه  حیدری 
نمود:  و   اظهار  کرد  اشاره  آزاد  مناطق  مالیاتی  20ساله  معافیت 
متاسفانه اخیرا صحبت از الیحه ای از سوی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی است که می تواند کل مولفه های فوق را زیرسوال ببرد 
الیحه ای  بیفزاید؛  منطقه  در  کشور  کاستی های  و  ضعف  بر  و 
قانون  با  مطابق  که  را  آزاد  مناطق  20ساله  مالیاتی  معافیت  که 
چگونگی اداره مناطق آزاد است، نادیده می گیرد و مهم ترین امتیاز 

سرمایه گذاران را در منطقه سلب می کند.
آزاد،  مناطق  مزیت های  از  یکی  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
آزاد  مناطق  از  موضوع  این  چنانچه  است؛  مالیاتی  معافیت های 
کشور حذف گردد، دیگر وجود این مناطق مفهومی ندارد و طبیعتا 
نبود مناطق آزاد نیز یعنی کاهش سرمایه گذاری و نادیده گرفتن 

توسعه اقتصادی است .
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی اذعان داشت: 
آزاد  مناطق  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های  بند 11  مطابق 
انتقال  شامل  اصلی،  هدف  چهار  دارای  ایران  اقتصادی  ویژه  و 
فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و 
کشور  خارج  از  مالی  منابع  و  ضروری  نیازهای  تامین  خدمات، 
هستند. صادرات و واردات، کار و نیاز مناطق آزاد است؛ بنابراین 
اگر این مناطق محدود شوند، کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

زیرسوال می رود!
وی افزود: برخی از معافیت هایی که برای مناطق  آزاد ایجاد شده 
بود و مشوق هایی که برای جذب سرمایه گذار در این مناطق ارائه 
می شد، با کارکرد این مناطق همخوانی دارد و اساسا ایجاد مناطق 

آزاد با این معافیت ها مفهوم پیدا می کند.
آزاد،  مناطق  تسهیالت  و  مزیت ها  حذف  کرد:  اظهار  حیدری 
باعث می شود که سرمایه گذاران کالن، از کشور فرار کنند و به 
کشورهای همسایه بروند. پس از فرار مغزها، این دومین تهدید 
شدن  محدود  با  چراکه  شود؛  محسوب  می تواند  مهاجرت  برای 
نظر  در  را هم  فرار سرمایه گذاران  باید  اقتصادی، من بعد  فعالین 

بگیریم.

این نماینده مجلس با گالیه از طرح این الیحه از سوی دولت 
گفت: باید متوجه باشیم که طبق قانون، یکی از مزیت های مناطق 
آزاد معافیت های مالیاتی است و اگر این موضوع ملغی شود دیگر 
چه تفاوتی میان مناطق آزاد که خارج از مرزهای گمرکی کشور 
اعمال  و  معافیت ها  دارد؟ حذف  وجود  اصلی  با سرزمین  هستند 
محدودیت ها، به منزله مقابله با کارویژه و تسهیل گری مناطق آزاد 
و ناکارآمد کردن این مناطق تلقی می شود؛ اگر مالیات بر مناطق 
آزاد حاکم شود، دیگر هیچ کسی تمایل ندارد که در این مناطق 
و  بی تدبیری  از  ناشی  تصمیمات  این گونه  نماید.  سرمایه گذاری 
غیرکارشناسی کردن مباحث است که به اقتصاد کشور ضربه وارد 

می کند.
امنیتی  اقتصادی و  ابعاد مختلف  از  این موضوع  تاکید کرد :  وی 
قابل بررسی است . باید مشخص شود که چه دست هایی در کار 
است که این قدر با تصمیمات غیرکارشناسی و نابخردانه ضربه به 
اقتصاد کشور وارد می کند؟ سوال اینجاست که آیا دشمن چنین 
تصمیماتی برای کشور می گیرد که مسئوالن مربوطه بر اقتصاد 
کشور اعمال می کنند؟! علی ای حال این تصمیمات غلط است و 
ما تن به این خواسته دولت درخصوص مناطق آزاد نخواهیم داد.

حتما  ملی  امنیت  کمیسیون  اعضای  اینکه  بر  تاکید  با  حیدری 
به  آزاد  مناطق  این مسئله ورود می کند، تصریح کرد:  به  نسبت 
شناخته  خود،  به  مختص  امتیازات  و  معافیت ها  بودن  دارا  دلیل 
می شوند و این مزیت ها موجب ورود سرمایه گذار داخلی و خارجی 
به کشور می شوند؛ طبیعی است که با حذف این امتیازات، تمایل 
به سرمایه گذای کاهش پیدا می کند و این ضربه ای به اقتصاد ملی 
و سرمایه گذاری است. لذا کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی به جهت به مخاطره افتادن امنیت مرزهای کشور، به این 
تصمیم دولت ورود می کند و موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
خاطرنشان کرد: دیپلماسی اقتصادی زمانی موفق است که زمینه آن 
در داخل فراهم گردد. بحث مناطق آزاد یکی از مولفه هایی است که 
می تواند در این زمینه و تقویت دیپلماسی اقتصادی و سرمایه گذاری 
خارجی اثرگذار باشد . وقتی در  داخل با تصمیمات نادرست این بستر 
را از بین می بریم، طبیعتا دیپلماسی اقتصادی نیز ناموفق خواهد بود. 
در دولت سیزدهم اولویت دیپلماسی با همسایگان است و این هدف، 
اقدام درستی قلمداد می شود؛ البته منوط به اینکه در داخل شرایط 
فراهم شود، نه آنکه وزارتخانه دیگری چوب الی چرخ این موضوع 
بگذارد! یکی از بسترهای برای تحقق این امر، مناطق آزاد است که 
امیدواریم این تصمیمات لحظه ای باعث نابودی مناطق نشود؛ چراکه 
توسعه  بحث  در  اهداف کشور  منزله حذف  به  آزاد،  مناطق  حذف 

اقتصادی و امنیت ملی است.

 حسین نوش آبادی، عضو کمیسیون
امنیت ملی  مجلس شورای اسالمی:

 پیشنهاد دولت برای حذف معافیت 20ساله
مناطق آزاد منطقی نیست

همچنین، حسین نوش آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شکل گیری  لزوم  بر  نشریه،  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای 
دیپلماسی اقتصادی در کشور به ویژه در مناطق آزاد تاکید کرد و از 
دولت خواست که با اقدام عجوالنه و غیرمنطقی به سرمایه گذاری 

و فعالیت اقتصادی در این مناطق لطمه نزند.
دیپلماسی  تقویت  در  سیزدهم  دولت  اولویت  بر  نوش آبادی 
اقتصادی تاکید کرد و گفت: دیپلماسی اقتصادی ناظر بر تقویت 
به  بتوانیم  ما  تا  است  و کشورهای مختلف  با همسایگان  روابط 
اقتصادی  دیپلماسی  کشور،  سیاسی  و  رسمی  دیپلماسی  موازات 

مناسبات  تقویت  برای  کشورها  ظرفیت  از  و  کنیم  فعال  هم  را 
اقتصادی ، تجاری و همچنین باال بردن ضریب امنیت ارتباطات 
اقتصادی و شکل گیری یک رابطه و توافق نامه ماندگار و پایدار 

برای ارتباطات تجاری با همسایگان استفاده نماییم .
با آنها در سیاست  ارتباطات  وی تاکید کرد: بحث همسایگان و 
خارجه دولت سیزدهم اولویت است و ما ارتباط با این کشورها و 
دولت ها را به عنوان مهم ترین بخش سیاسی می بینیم؛ البته که 
مدتی از این موضوع غفلت شده است، اما دوباره باید در رویکرد 

جمهوری اسالمی مورد توجه قرار گیرد.
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:  عضو کمیسیون 
دیپلماسی اقتصادی ناظر بر همسایگی و محیط همسایگی است که 
باید در کشور به ویژه نقاط مرزی فعال شود. اگر جمهوری اسالمی با 
کشورهای همسایه خود ارتباط مالی خوب و مناسبی داشته باشد، از خیلی 
از کشورهای دنیا بی نیاز خواهد بود . اگر رابطه خودمان را با کشورهای 
فرامنطقه ای بیشتر کنیم ولی از دیپلماسی اقتصادی همسایگی غافل 
شویم، سودی برای کشور ایجاد نمی کنیم و این همان موضوعی است 
که در سال های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است . بنابراین مناطق آزاد 
می تواند در تقویت روابط اقتصادی و مناسبات تجاری همسایگان فعال تر 
عمل کنند و نقش بیشتری داشته باشند. مضاف بر اینکه روابط مان را 
باید با تمام دنیا برقرار و حفظ کنیم و در کنار دفاتر نمایندگی های سیاسی 

در دنیا، دفاتر اقتصادی و تجاری را هم فعال نماییم.
امنیت مرزهای کشور سخن گفت  از حفظ  ادامه  در  نوش آبادی 
مناطق  در  مالیاتی  مشوق های  نگاه داشت  و  برقراری  لزوم  بر  و 

آزاد تاکید کرد.
را  آزاد  مناطق  اینکه  برای  ابتدا  از  گفت:  مجلس  نماینده  این 
مناطق  در  بتوانند  تا  داریم  نگه  پویا  را  مناطق  و  کنیم  تقویت 
ایفا کنند ؛ مشوق هایی  مرزی نقش فعال تری در حوزه اقتصادی 
در  که  کردیم  ارائه  مناطق  این  به  مالیاتی  معافیت های  ازجمله 

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد نیز درج شده است.
وی افزود: اکنون دولت پیشنهاد حذف برخی مشوق ها و امتیازها 
را می دهد که خطری برای مناطق آزاد کشور از لحاظ اقتصادی و 
البته امنیتی قلمداد می شود. اخیرا الیحه ای از سوی دولت مطرح 
شده مبنی بر حذف معافیت های مالیاتی بیست ساله در مناطق 
آزاد و این موجب نگرانی فعالین اقتصادی شده است. طبیعتا حذف 
یکباره معافیت های مالیاتی موجب تنش و حتی گاهی بی رغبتی 
سرمایه گذاران و از رونق افتادن کسب و کار در مناطق آزاد کشور 

که اکثرا در مناطق مرزی هستند، می شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
اما این پیشنهاد دولت صرفا یک الیحه است که باید به مجلس 
بیاید و در کمیسیون های اقتصادی مجلس و در کمیسیون امنیت 
ملی بررسی و ابعاد آن در نظر گرفته شود تا خسارتی به حرکت 

رو به شتاب مناطق آزاد وارد نشود.
جلوی  باید  دیگر  طرف  از  البته  داشت:  اظهار  نوش آبادی 
سوء استفاده افرادی که زیر پرچم مناطق آزاد اقدام به مبادله کاال 
از طریق غیرقانونی و مجاری نامتعارف می کنند، گرفته شود . این 
که به دلیل ضعف مدیریت ها این مناطق فعالیت چندانی ندارند 
و یا اختالل در کارشان ایجاد شده ، نگرانی هایی است که وجود 
بتواند مقداری  با حذف معافیت ها  دارد؛ شاید دولت فکر می کند 
و  نیست  اصلی  راهکار  این  اما  بگیرد؛  را  مشکالت  این  جلوی 
خیلی هم منطقی به نظر نمی رسد. باید هم مجلس و هم دولت 
تمام جوانب را بررسی کنند و درنظر بگیرند تا مناطق آزاد هم پویا 
بماند، هم فعال تر عمل کند و هم اینکه بتواند متناسب با اهدافی 

که در قانون برایش پیش بینی شده، حرکت نمایند.
این نماینده مجلس اذعان نمود: اقداماتی که متناسب با رسالت و 

جایگاه مناطق آزاد نیست، نباید از سوی این مناطق انجام گیرد. 
ضمن اینکه محدودیت ها نیز بی دلیل نباید به این مناطق اعمال 
و  هستند  مرزی  نقاط  در  بیشتر  کشور  آزاد  مناطق  چرا که  شود؛ 
فعالیت اقتصادی و تجاری در آنها به نفع کشور و حفظ و تقویت 
مرزهای کشور می باشد. با توجه به اینکه دیپلماسی اقتصادی از 
اولویت های اصلی دولت است، لذا انتظار مي رود نسبت به طرح 

پیشنهادات توجه بیشتری صورت بگیرد  .
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
بازنگری  قابل  هم  آزاد  مناطق  بحث  که  البته  کرد:  خاطرنشان 
است و هم قابل تجدیدنظر و بررسی های مجدد؛ اما نه بدین معنا 
که مناطق و سرمایه گذاران را تضعیف کنیم، بلکه اقدامات مناسب 
برای پیشگیری از آسیب هایی که به این مناطق وارد می شود، باید 
انجام بگیرد؛ مضاف بر آن حمایت از سرمایه گذاران و کسانی که 
در این بخش کار می کند، الزم است . باید مشوق ها برقرار باشد، 
اما درعین حال نظارت نیز بر مناطق آزاد بیشتر شود تا در صورت 
از اهداف اصلی و نقش داشتن در مبادالت کاالهای  دور شدن 

غیرمجاز، مورد رسیدگی قرار گیرند. 

 دکتر جهانگیر کرمی، استاد دانشکده
مطالعات جهان دانشگاه تهران:

 لزوم تقویت مناطق آزاد جهت خنثی سازی
جنگ نرم دشمن

و اما دکتر جهانگیر کرمی استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 
میزان  پیرامون  سواالتی  به  نشریه،  با  گفت و گو  در  نیز  تهران 
و  داد  پاسخ  امنیت ملی  اتقای  و  آزاد در حفظ  مناطق  اثرگذاری 
سیاست های  خنثی سازی  جهت  به  مناطق  این  تقویت  لزوم  بر 

دشمنان در حوزه مرزهای قفقاز و خلیج فارس تاکید کرد.
وی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد می توانند چه کارکردی 
در ارتقای امنیت ملی داشته باشند، گفت: در مورد رابطه »امنیت« 
و »توسعه« و مناطق آزاد باید بگویم که در عالم واقعیت، امنیت 
و توسعه دو مفهوم همزاد و همراه هستند؛ به این معنا که بدون 
امنیت ، هیچ توسعه ای امکان پذیر نیست و بدون توسعه نیز امنیت 
توسعه  »جامعه  حقیقت  در  بود.  خواهد  پرهزینه  و  ناپایدار  امری 
یافته« به »امنیت پایدار« کمک می کند و مهم تر اینکه در جامعه 
با  و  غیرامنیتی  به شکل  امنیتی  از مسائل  بسیاری  یافته  توسعه 
به  می شوند.  فصل  و  حل  جامعه محور  و  اجتماعی  سازوکارهای 
تعبیر نظریه پردازان »مکتب کپنهاگ« در حوزه مطالعات امنیتی، 
 »امنیتی زدایی« صورت می گیرد و این بدین معنا است که هزینه 
حوزه های  دوش  بر  آرامی  به  و  نرم  به شکل  آنها  فصل  و  حل 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به شکل مشارکتی می افتد و به 
تعبیر بهتر، امر عام امنیت، اجتماعی و درونی می شود و امر خاص 
برای  فقط  چالشی  و  حساس  منحصر،  مسئله  عنوان  به  امنیت 

موضوعات و زمان های خاصی موضوعیت پیدا می کند  .
کرمی افزود: همچنان که امنیت الزمه ایجاد توسعه و تداوم آن است، 
 توسعه نیز اگر جامعه ای در روند دستیابی به آن قرار گیرد و به مرور 
که محقق شود، به طور طبیعی به امنیت پایدار، کم هزینه و کمتر 
حساس کمک می کند. لذا این دو مقوله با هم بسیار در ارتباط هستند 
و تعارضی هم بین شان نیست.  هر اقدامی که یک دولت برای انجام 
امنیت انجام دهد، اگر جنبه های گوناگون آن مانند ابعاد اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی ، زیست محیطی و به ویژه ابعاد منطقه ای و ناحیه ای 
را لحاظ کند، طبیعتا این امر به نحو بهتری حصول پیدا می کند  . این 
موضوعات که عرض کردم، محصول مطالعات امنیتی از اواخر سده 
بیستم در مراکر مطالعاتی مهم جهان است که امنیت را مساوی توسعه 

و توسعه را مساوی با امنیت می بینند  .
این استاد دانشگاه در ادامه بیان داشت: مناطق آزاد به توسعه تجارت 
و توزیع امکانات اقتصادی در سطح ملی و کاهش هزینه ها کمک 
می کنند و از طرفی، در حوزه های اقتصادی و فناوری و دسترسی 
به بازارها و مناطقی که به نوعی نسبت به مرکز حاشیه ای تر هستند ، 
تمرکززدایی می شود و از همه اینها مهم تر، موضوع پیوند دادن مسائل 
اقتصادی به محیط پیرامونی است. درست است که امنیت ملی در 
نسبت با امنیت منطقه ای اولویت دارد و موضوعی است که باید محقق 
شود تا سایر سطوح امنیت معنا پیدا کند؛ اما هیچ امنیتی در سطح ملی 
نمی تواند بدون در نظر گرفتن امنیت منطقه ای و محیط پیرامونی و 
فراتر از مرزها به پایداری برسد و به وضعیتی نائل شود که امنیت ملی 
آن دولت و جامعه محقق شود  . در »مکتب مطالعاتی امنیتی جهان 
سوم« که اندیشمندانی چون محمد ایوب، گوپتا و مون به خوبی به 
آن پرداخته اند، این نگرش مطرح شده که امنیت ملی در بستر امنیت 

منطقه ای معنا می یابد  .
درواقع بدون اینکه سطوح منطقه ای امنیت و به ویژه مناطق مجاور 
و کشورهای همسایه و مناطق مرزی لحاظ شده باشد، امنیت ملی 
همچنان آسیب پذیر خواهد بود. مدعیان مکتب کپنهاگ نیز حرفشان 
این است که امنیت در اساس »امری منطقه ای« است؛ به این معنا 
که ما نمی توانیم جامعه امن با مرزهای آهنی ایجاد کنیم تا بتوانیم آن 
امنیت را درون یک جامعه حفظ کنیم، مگر آن  که این امنیت در محیط 
مرزی، منطقه ای و همسایگان نیز محقق شده باشد و ما به تحقق 

امنیت در محیط پیرامونی و منطقه ای کمک کنیم  .
وی ادامه داد: رمز موفقیت همگرایی و نهادهای همگرا در جهان آن 
است که متولی موضوعاتی شدند که دولت ها به تنهایی نمی توانند به 
آن دست پیدا کنند؛ لذا این موضوع را به صورت جمعی و منطقه ای 
دنبال کردند. ابتدا مسائلی بود که خیلی جنبه سیاسی امنیتی نداشت 
مشترک  منابع  مشترک ،  رودخانه های  به  مربوط  مسائل  همچون 
به  کم کم  بعدها  اما  تجاری؛  همکاری های  یا  و  زیست  محیط  و 
موضوعات سیاسی و امنیتی نیز تسری پیدا کرد. لذا اگر یک جامعه 
بخواهد امنیتش محقق شود، راهی ندارد جز اینکه به امنیت ملی 
فراتر از مرزهای خود و امنیت منطقه ای بیندیشد و در این چارچوب 
»مناطق آزاد« به عنوان نقطه اتصال به محیط پرامونی و عامل تبدیل 
مرز از خط جدایی به کانون پیوند، ارتباط و تعامل، می توانند نقش 

موثری داشته باشند.

کرمی در ادامه گفت و گو، در پاسخ به این سوال که حذف مزایای 
مناطق آزاد و ناکارآمد شدن آنها و خروج سرمایه گذاران از این مناطق 
چه تاثیر سیاسی و امنیتی می تواند داشته باشد، بیان داشت: در مورد 
که  دید  باید  آزاد  مناطق  مورد  در  گذشته  سال  های  سیاست های 
براساس چه مالحظه هایی این تصمیمات گرفته شده است. آیا یک 
برآورد فراگیر و سراسری و یک بررسی تخصصی از وضعیت مناطق 
آزاد و اهمیت آنها و دستاوردهایشان لحاظ شده است یا خیر؟ اگر بدون 
بررسی فراگیر تصمیماتی گرفته شده باشد که به زیان مناطق آزاد و 
مناطق ویژه اقتصادی در نقطه مرزی ما صورت گرفته باشد، طبیعتا 
می تواند خسارت های زیادی به بار بیاورد. به نظر می رسد در دولت 
جدید با توجه به مالحظه چند سیاست مهم که در دستورکار قرار 
گرفته است، وضعیت مناطق آزاد می تواند متفاوت تر باشد؛ همچون 
»سیاست همسایگی« که در یک سال اخیر بسیار بر آن تاکید شده  و 
در اولویت قرار گرفته است؛ همین طور »سیاست شرقی« که دولت آن 
را به طور اساسی در دستورکار خود قرار داده و یا سیاست توجه بیشتر 
به داخل کشور که این سیاست ها می تواند در جهت تقویت مناطق 
آزاد بسیار موثر باشد. اما اینکه در عمل چه اتفاقی می افتد، باید دید 
که چگونه این سیاست های سه گانه  همسایگی، شرقی و داخلی تفسیر 

و تعبیر می شوند و نسبت آنها با مناطق آزاد چگونه برقرار می شود  .
آنچه اهمیت دارد، این است که سیاست همسایگی راهبرد بسیار 
مفیدی است و یکی از موضوعاتی است که برای ایران امروز مهم 
تلقی می شود؛ اتفاقی که در 15سال اخیر با وجود همه مسائل و 
مشکالتی که به دلیل تحریم ها در حوزه اقتصادی افتاده را نباید 
دست کم گرفت؛ یکی »منطقه ای شدن اقتصاد ایران« و دیگری 
نیز »گسترش صادرات غیرنفتی« است. این دو موضوع اتفاقات 
و  رفته  پیش  خوبی  به  اخیر  دوره  در  که  است  مهمی  و  مبارک 

می تواند برای آینده کشور سرنوشت ساز باشد  .
استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال 
که آیا در دیپلماسی اقتصادی دولت فعلی با همسایگان، مناطق آزاد 
می توانند نقش تاثیرگذاری ایفا کنند، گفت: منطقه ای شدن اقتصاد و 
تجارت ایران اتفاقی است که در دو قرن گذشته نبوده است. به این 
معنا که از زمان جنگ های ایران و روس در اوان سده 19 میالدی 
به بعد، روابط تجاری ایران ابتدا در انحصار روس و انگلیس درآمد و 
غیرمنطقه ای شد. طبیعی است که وقتی تعامالت اقتصادی ایران با 
کشورهای غیرمنطقه ای باشد، مزیت نسبی ایران در تولید کاال نادیده 
گرفته شده و فراموش می شود. در دو سده گذشته، عمدتا این مزیت 
در حوزه مواد خام تعریف می شد، درحالی که قبل از آن برای سده های 
مختلف اقتصاد ایران منطقه ای و به میزان مناسبی بر اساس تولید کاال 
بوده است. در دوهه اخیر به تدریج روند منطقه ای شدن اقتصاد ایران 
پیش رفت و بخشی از آن به مدد تحوالت ژئوپلیتیکی است که بعد از 
فروپاشی شوروی و سقوط صدام ایجاد شد  . به هرحال، امروز نزدیک 
به 60درصد تجارت و تعامالت اقتصادی ایران با کشورهای همسایه 
ترکمنستان،  آذربایجان،  جمهوری  عراق،  امارات،  ترکیه،  ازجمله 
افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه می باشد و این تحول 

بزرگی است.
وی تاکید کرد: باید دید نقش مناطق آزاد در منطقه ای شدن اقتصاد 
ایران چیست؟ شاید اگر کار پژوهشی مستقلی در مورد نقش مناطق 
آزاد در منطقه ای شدن اقتصاد و روندی که در دوهه اخیر به خوبی 
پیش رفته و چشم اندازی روشن در آینده ایجاد می کند، صورت گیرد 
و این نکته مورد مطالعه قرار بگیرد، طبعا می تواند جایگاه مناطق 
آزاد را در منطقه ای شدن اقتصاد، گسترش صادرات غیرنفتی و در 
سیاست های سه گانه دولت توجیه و تبیین نماید. ضمن آنکه مسئولین 
مرکز را در حقیقت وادار کند که این جایگاه را به رسمیت بشناسند 
و تقویت کنند. لذا این مسئله منطقه ای شدن و بعد هم صادرات 
غیرنفتی، روند مثبتی است که با وجود مشکالت اقتصادی در کشور 
که قابل انکار نیست، بسیار اهمیت دارد. اگر کسی به اینها دقت کند 
و جایگاه مناطق آزاد را در این دو مقوله منطقه ای شدن و صادرات 
با آمار و ارقام و داده های مناسب مشخص کند، طبیعی  غیرنفتی 
است که می تواند به سیاست هایی برای توسعه مناطق آزاد و تسهیل 

مقررات برای تقویت آنها و جلوگیری از تضعیف شان کمک کند. 
دست اندرکاران  و  مسئولین  نگرانی  کرد:  اظهار  همچنین  کرمی 
مناطق آزاد قابل درک است، اما این موضوع باید به مرکز منتقل 
شود و مسئولین مربوطه توجیه شوند. شاید نیاز به کار پژوهشی 
باشد یا اینکه سازمان مناطق آزاد ، آمارها و تحلیل ها و تبیین های 
دقیقی از جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی تعریف و به تسهیل 
مقررات و صدور حمایت های الزم کمک کنند  . کشوری که یکی 
از پر همسایه ترین دولت های جهان است و با پانزده کشور مرز 
مشترک زمینی و دریایی دارد، حتما باید سیاست روشنی در مورد 
مناطق آزاد و از آن مهم تر، پیوند این مناطق با مناطق آزاد پانزده 
اقتصادی  اتحادیه  اکو،  ازجمله  سازمان هایی  نیز  و  مجاور  کشور 
اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای داشته باشد. در این رابطه 
منطقه آزاد ارس نیز اهمیت ویژه ای پیدا می کند که نقطه مشترک 

این سه نهاد در حوزه حیاتی قفقازی و اوراسیا است  .
استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در پایان در پاسخ به 
سوالی دیگر مبنی بر اینکه ایران چگونه می تواند ظرفیت های موجود 
همکاری های منطقه ای را برای خنثی کردن اقدامات دشمنان فعال 
کنند و در این میان مناطق آزاد چه نقشی می توانند ایفا کنند، تصریح 
نمود: مرز ما مرزی حساس است. در تمام ها مرزهای ما، مسائل قومی، 
مذهبی و بحران های محیطی پیرامونی وجود دارد و این روندها به 
شکل های مختلف و با شدت و حدت متفاوتی در جریان هستند و 
طبیعی است که عوامل خارجی نیز در این زمینه ورود پیدا می کنند و 
در این رابطه می توان به نقش رژیم اشغالگر قدس به طور خاص اشاره 
کرد. اسرائیل در مرزهای قفقازی و حوزه خلیج فارس ورود جدی پیدا 
کرده است. باید هوشیار بود و با تقویت راهبرد ایران در محیط مرزی، 
کشورهای همسایه و گسترش روابط اقتصادی به مقابله با نفوذ دشمنان 
رفت. به ویژه در حوزه قفقاز باید تعامالت اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی 
و هر چیزی که پیوندهای مردمی را بیشتر و وابستگی متقابل اقتصادی 
ایجاد می کند، شکل بگیرد تا با اثر بخشی این سیاست از نفوذ اسرائیل 
کم کند. به بیان روشن تر، منافع مردمان دو سوی مرز در آرامش، تعامل 
و تجارت به هم گره بخورد تا از هر اقدام ضد امنیتی دشمنان جلوگیری 
کنند. بدون شک جایگاه مناطق آزاد در این خصوص اهمیت زیادی 
دارد؛ چراکه اگر این مناطق گسترش پیدا کنند و تعامالت اقتصادی 
با کشورها و مردمان پیرامونی تقویت شود، می تواند در خنثی سازی 
سیاست های دشمنان اثرگذار باشند. از طرفی اثرگذاری دشمن با هدف 
سوار شدن بر مشکالت معیشتی و ناکارآمدی های اقتصادی در داخل 
خواهد بود؛ اگر مناطق مرزی مان را به لحاظ اقتصادی و معیشتی تامین 
نماییم، طبیعی است که گفتمان مرکزی تقویت خواهد شد و این 
موضوع می تواند از تاثیرگذاری تبلیغاتی و فرهنگی رژیم اشغالگر قدس 

در محیط مرزی جلوگیری کند.
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در گفت و گو با کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی تاکید شد:

جریان اقتصادی مناطق آزاد، استحکام بخش امنیت ملی ایران
گزارش: 

مرضیه حسینی
ملیحه اسناوندی



گزارش6

بررسی مزیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد جهت تحول و توسعه اقتصادی کشور:

مناطــق آزاد، دال مرکزی و محرک اصلی 
ورود اقتصاد کشور به بازارهای جهانی
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کارکرد و کارویژه مناطق آزاد در جهان غالبا در جهت تسهیل ارتباطات تجاری 
در یک  تا  است  گرفته  پیرامون شکل  به ویژه کشورهای  دیگر  با کشورهای 
عدم وجود  با  مربوط  تسهیالت  از  برخورداری  لحاظ  به  شده  محصور  منطقه 
برخی قوانین گمرکی و به دور از تشریفات اداری معمول در داخل کشورها 
بتوانند در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری گام بردارند؛ از این رو با توجه به 
اینکه تا پیش از انقالب اسالمی، ایران از وجود منطقه آزاد تجاری-صنعتی 
بی بهره بود، می توان ایجاد منطقه آزاد را نخستین تجربه کشور از این حیث 
دانست و با توجه به اینکه در مسیر رشد و تعالی این مناطق تجارب بسیاری 
به داخل کشور انتقال یافته و قوانین تجاری کشور را دستخوش تغییرات مثبت 
نموده و موجب افزایش تعداد مناطق آزاد کشور در طول این مدت به منظور 
با جذب سرمایه های  اینکه  و محروم گشته، ضمن  مناطق حاشیه ای  توسعه 
این  ایجاد  است، می توان  داده  افزایش  را  تجاری کشور  مناسبات  سرگردان، 

مناطق را گامی رو به جلو در اهداف اقتصادی کالن نظام دانست.
هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات، یکی از راهکارهای برون رفت 
بی تردید  است.  تحریم  تنگنای  و  کشور  کنونی  اقتصادی  سخت  شرایط  از 
اهداف  این  به  دستیابی  برای  بستر  مطمئن ترین  شرایط  این  در  آزاد  مناطق 
می باشند، که البته تحقق این امر منوط به اجرای کامل قانون چگونگی اداره 

مناطق آزاد و حفظ مشوق ها و معافیت های قانونی این مناطق است.
سه دهه  در طول  آزاد  مناطق  در  شده  ایجاد  مهم  دستاوردهای  به  نگاهی  با 
صرفا  و  دولتی  بودجه  به  مناطق  این  وابستگی  عدم  به  عنایت  با  و  گذشته 
تامین  مدل  با  عظیم  زیرساخت های  و  دستاوردها  این  ایجاد  در  هزینه کرد 
مالی مناطق از منابع درآمدی خویش، می توان مدل اقتصادی مناطق آزاد را 
همانا اقتصاد مقاومتی بر پایه توسعه منطقه ای قلمداد کرد و این مهم یکی از 

مهم ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به شمار می آید.

مناطق آزاد ایران متفاوت از سایر مناطق مشابه بین المللی
توسعه  و  افزایش  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
صادرات، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و برآیندهای اقتصادی، مالی و 
ارزی ناشی از آن ازجمله ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای جهانی محصوالت، 
امکان توسعه صنعت توریسم، ارزآوری صنعتی و امکان انتقال تکنولوژی های 

جدید به مناطق و افزایش تولید است. 
مکانیزم گمرکی مناطق آزاد بدین صورت است که عوارض و حقوق گمرکی بر 
صادرات کاال وضع نمی  شود و عالوه بر  آن، حمایت هایی برای توسعه صادرات 
انجام خواهد گرفت. اما در اساس و به  منظور تقویت زیرساخت های صنعتی 
و استفاده از تکنولوژی های نوین بین المللی، عوارض، حقوق و تعرفه گمرکی 
بر واردات کاال در مناطق وضع می  شود. امکان بهره گیری از مزیت های نسبی 
و مزیت های مطلق به  عنوان نظریه های اصلی مشوق تجارت آزاد جهانی، از 
مبانی نظری بازرگانی آزاد بین الملل است، اما با توجه به اعمال محدودیت های 
سرزمینی کشورهای مختلف، عمال این مبانی در ساختار جهانی زیرسوال رفته 
است و عالوه بر مزیت سنجی، ترجیحات و سیاست های ملی در حوزه بازرگانی 

مورد توجه قرار گرفته است. 
جذب  افزایش  صادرات،  از  قبل  کشورها  سایر  آزاد  مناطق  اصلی تر  هدف 
سرمایه گذاری خارجی است. بنابراین ما باید با اقتصاد و مناطق آزاد برخوردی 
آزاد بوده و  از مناطق  آنچه مدنظر اصول علمی  باشیم. قطعا  صادقانه داشته 
آنچه هم اکنون در اکثر مناطق آزاد جهانی درحال پیگیری است، با آنچه در 
اقتصاد ایران در جریان است و واقعیت دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. پس 
باید کارکردهای دیگری برای این مناطق تعریف کنیم که یکی از کارکردهای 

آن می تواند توسعه صادرات باشد. 
با توجه به مشکالت خاص کشورمان همچون تحریم، تورم، رکود، بیکاری و 
برای حل کوتاه مدت و میان مدت این معضالت ساختاری می توان از مزایای 
مناطق آزاد استفاده کرد. اما باید دقت داشت ما درحال طراحی مدلی خاص 
و منحصربه فرد از مناطق آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته 
باشد؛ کما اینکه هم اینک نیز واقعیات مناطق آزاد ما متفاوت از سایر مناطق 

مشابه بین المللی است. 
باید توجه داشت که مشکالت ساختاری اقتصاد ایران از دالیل اصلی و عمده 
بیکاری  همچون  معضالتی  دیگر  طرف  از  و  است  آزاد  مناطق  ناتوان  شدن 
مفرط و عدم توازن منطقه ای و مشکالت خاص مناطق مرزی، نشان می دهد 
اقتصادی  تحلیل های  با  صرفا  نباید  و  گرفت  تصمیم  همه جانبه  باید  که 
ایجاد  با  کرد.  اقدام  آزاد  مناطق  یک  و  صفر  تصمیم  به  نسبت  بازرگانی  و 
این  فهم  و  اقتصاد کشور  ساختاری  به مشکالت  توجه  با  جدید  کارکردهای 
نکته که اصوال آنچه مدنظر تئوری های علمی تجارت بین الملل و اقتصاد از 
مناطق آزاد است، فعال مورد توجه ما نیست و ما براساس مشکالت خاص خود 
به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق آزاد هستیم؛ در این صورت نشان 
می دهد ما با واقعیات اقتصادی کشور خود صادقانه برخورد کرده ایم و حداقل 
در کوتاه مدت و میان مدت، نباید عملکرد مناطق آزاد خود را با مناطق آزاد سایر 

کشورها مقایسه نماییم.

مناطق آزاد، محور توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه 
مناطق آزاد مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت های ایجاد شده در سه دهه 
و  اقتصادی  توسعه  در  بازوان کشور  عنوان  به  می توان  مناطق،  این  در  اخیر 
بالقوه  این ظرفیت های  از  با محوریت کشورهای همسایه  بین المللی  تجارت 
بهره برد و با عنایت به نقش بزرگی که در جذب سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی در این مناطق وجود دارد، می توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد 
تولیدی،  مختلف صنعتی،  در حوزه های  خارجی  با کشورهای  مشترک  منافع 
تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند که 
در زمان بحران های اقتصادی از پتانسیل های آنها در کمک به اقتصاد کشور 

بهره گیری کرد.
مناطق آزاد در دوران تحریم می توانند گذرگاه های مهمی در کشور در راستای 
 کم  اثر کردن تحریم ها باشند و باتوجه به ظرفیت های بالقوه موجود در مناطق 
آزاد می توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم ها را در این مناطق به 

فرصت در جهت رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت کاال بدل کرد.
در  می توانند  دارند  که  قانونی  مزیت های  با  آزاد  مناطق  کنونی،  شرایط  در 
اقتصاد کشور نقش آفرینی چشمگیری داشته باشند؛ چراکه وجود سرمایه گذاران 
ایران  آزاد  مناطق  برخی  در  بین المللی  مبادالت  و  تجارت  خارجی،  و  داخلی 
تحریم ناپذیر است، زیرا وقتی ظرفیت هایی در یک نقطه از کشور وجود دارد 
ازجمله ترانزیت و حمل و نقل و... دیگر هیچ قدرتی قادر به منع و تحریم آن 
نیست؛ چنانچه با تمام تهدیدات و موانعی که امریکا در مسیر اقتصاد کشور 
ایجاد کرد، اما مجبور به درنظر گرفتن معافیت   برای بندر چابهار شد؛ چراکه 
هیچ  در  تامین  و  رقابت  قابل  که  می دهد  ارائه  را  خدماتی  کشور  یک  وقتی 
کجای دنیا نیست، قدرت های بزرگ هم نمی توانند در برابر آن مقاومت کرده 
و به زورگویی ادامه دهند. در اینجا مناطق آزاد نیز همین نقش را دارند، وقتی 
سرمایه گذار خارجی به یک منطقه آزاد در ایران آمده و سرمایه گذاری کرده، 
با تهدیدات تحریم حاضر به خروج نیست و این گونه  دیگر به همین راحتی 

می شود تحریمات را کم رنگ و بی اثر کرد.
ایران کشوری است که به لحاظ سوق الجیشی در نقطه ای خاص از جهان قرار 
گرفته که با دارا بودن همسایگان بی شمار در اطراف خود، به هیچ عنوان قابل 
غالبا  که  مزری  نقاط  در  آزاد  مناطق  احداث  نیست؛ همچنین  کردن  محدود 
مرزهای حساس و شاهراه های بین المللی هستند همچون چابهار، ماکو، ارس، 
اروند و... این قابلیت در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز 

تنفسی کشور در شرایط بحران و تحریم نموده است. بنابراین به واقع می توان 
گفت که با استفاده از ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد در نقاط استراتژیک 
کرد.  عبور  گذار  دوره  این  از  و صحیح  جامع  مدیریت  با یک  کشور می شود 
بی شک این امر همراهی و همیاری تمام سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با 

مناطق آزاد را طلب می کند.
گمرکی  مالیاتی،  معافیت  همچون  قانونی  مزیت های  عالوه بر  آزاد  مناطق 
همچون  دیگری  ویژگی های  از  خارجی،  سرمایه  خروج  و  ورود  امکان  و 
موقعیت های جغرافیایی و ژئوپلیتیک، همجواری با کشورهای همسایه، انجام 
خارجی  سرمایه گذاران  استفاده  کشورها،  این  با  توجه  قابل  تجاری  تبادالت 
که  هستند  برخوردار  کشورها  آن  در  سرمایه گذاری  فرصت های  شناسایی  و 
می توانند نقش بسیار قابل توجهی را در رفع معضالت ناشی از تحریم ها بازی 
یا  و  واردات، حفظ  و  تولید، صادرات  فرآیند های  تسهیل  و  تقویت  با  و  کنند 
برای  ابزارها  بهترین  از  یکی  می توانند  سرمایه گذاری ها  کاهش  از  جلوگیری 

توسعه صادرات غیرنفتی باشند.
اقتصادی،  بعد  خصوصا  ابعاد  تمامی  در  توسعه  فراگیری  و  سرعت  افزایش 
بدون توسعه صادرات ممکن نیست و از سویی صادرات غیرنفتی برای اقتصاد 
مبتنی بر نفت ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون شک مناطق آزاد 

می توانند نقش بسزایی در این مورد ایفا کنند. 
بین المللی  بازارهای  به  دستیابی  روش های  مهم ترین  از  یکی  آزاد  مناطق 
جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی قوانین حاکم بر این مناطق باید 

تسهیل گر تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند. 
برای رونق و توسعه اقتصادی کشور، استفاده از مناطق آزاد ضرورت های وجود 
دارد، ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی در کشور صورت گیرد که این مناطق 
ایفا کنند؛ زمانی که  بتوانند در شرایط سخت اقتصادی کنونی نقش بسزایی 
این اجماع صورت گیرد، به طور قطع دستگاه ها و سازمان ها از دخالت خود در 
مناطق آزاد کم می کنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشی نگری هایی است که 
در  اجرایی  بعضا دستگاه های  موانعی که  و  روبه رو هستند  آن  با  آزاد  مناطق 
مسیر حرکت مناطق آزاد قرار می دهند؛ دستگاه هایی که در مناطق آزاد موثر 
هستند. باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، خصوصا نهادهایی 
مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه های زیرساختی مانند 
آب، برق، اینترنت و... باید به شکل یکپارچه تحت لوای سازمان های مناطق 
آزاد قرار گیرند؛ می  بایست مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور تشکیل 
آزاد  مناطق  در  توسعه ای  و  اقتصادی  اقدام  هر  قطعا  اجماع،  این  با  شود؛ 

امکان پذیر است. 
از  یکی  است؛  خود  همسایگان  به  آزاد  مناطق  بیشتر  توجه  دیگر،  موضوع 
راه های افزایش صادرات در مناطق آزاد، توجه به کشورهای همسایه و جهان 
و  نماید  کوتاه  را  مسیر  کند،  ساده تر  را  کار  می تواند  مهم  این  است؛  نزدیک 
تحقق اهداف را با سرعت بیشتری شاهد بود. با توجه به وجود قانون و مقررات 
در مناطق آزاد و برای اجرایی شدن تمامی این موارد، باید به یکپارچگی ملی 

برسیم تا بتوانیم انتظارات را برآورده نماییم.

مناطق آزاد؛ دروازه شناخت فرصت های بین المللی
آزاد  مناطق  تشکیل  فلسفه  به  کشور  اقتصاد  کالن  در  آزاد  مناطق  نقش 
و کلیدی ، مخصوصا در کشورهای  بسیار مهم  آزاد نقش  مناطق  برمی گردد. 
درحال توسعه می توانند ایفا کنند و اگر جایگاه اصلی مناطق آزاد لحاظ گردد، 
هر یک از این مناطق می توانند به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور عمل 
نمایند و برای هر یک از این موتورها می توان برنامه ای ویژه تعریف کرد که 

قطعا اقتصاد کشور با این موتورها می تواند روبه جلو حرکت کند. 
در  خصوصا  کشور  اقتصاد  توسعه  منظور  به  که  نیست  این  در  تردیدی 
آن  در  قوی  و حضور  بازارهای جهانی  به  نگاه  باید  اقتصاد،  بین المللی سازی 
بازارها داشت که این حضورها نیازمند ضرورت ها و الزامات خاص در بازارهای 

بین المللی است.
بازارهای  به  ورود  اصلی  محرک  و  مرکز  باید  آزاد  مناطق  که  است  طبیعی 
جهانی باشند؛ یعنی مناطق آزاد تالش می کنند که بستر و شرایط محصوالت 
و خدمات منطقه و کشور را مهیا کنند که بین المللی شوند. همچنین تالش 
بازارهای  در  که  مهمی  فرصت های  و  فناوری ها  تکنولوژی ها،  که  می کند 
جهانی وجود دارد، زمینه حضورشان را در بازار داخلی از منظر توسعه یادگیری، 

نوآوری و شبکه مهیا گردد. 
راهبردی ترین سرمایه  است.  در جهان موضوع  »شبکه«  امروز  اصلی  مسئله 
هر بنگاهی، روابط کسب و کار است و اینکه این روابط در کجا قرار بگیرد، 
و یا با چه بازیگرانی ارتباط داشته باشد، مهم است. اگر مناطق آزاد نقش و 
قابلیت های شبکه را در خود ارتقاء دهند، می توانند موتورهای اقتصاد کشور در 
متن شبکه های کسب و کار جهانی باشند، بنابراین اگر از تئوری شبکه نگاه 
شبکه ای  قابلیت  تعریف  با  که  باشند  بازیگرانی  می توانند  آزاد  مناطق  کنیم، 
در خود، کشور را به متنی از شبکه کسب و کارهایی سوق دهند که در آنجا 
تعداد کثیری از تکنولوژی ها، فرصت ها، دانش و اطالعات وجود دارد و از همه 
مهم تر اینکه فرصت هایی که در این مسیر می توانند ایجاد کنند که برای کشور 

بسیار حیاتی است. 
پویا،  اقتصاد  یک  باشند.  فرصت ها  شناخت  دروازه  می توانند  آزاد  مناطق 
بتواند به خوبی شناسایی کند،  اقتصادی است که در درجه اول فرصت ها را 
هم فرصت های تکنولوژیکی و هم فرصت های مربوط به بازارهای بین المللی 
از مقررات دست و  و سایر فرصت ها، علی الخصوص اگر مناطق آزاد خود را 
پاگیری که در سرزمین اصلی وجود دارد رها کنند؛ این مقررات محدودکننده 
اگر در مناطق آزاد نباشد و مقررات زدایی به درستی انجام شده باشد، آن زمان 
قابلیت شبکه هم می تواند بهتر به منصه ظهور برسد و یادگیری بهتر می تواند 

برای کشور رخ دهد. 

مناطق آزاد و دستیابی به درآمدهای پایدار
اقتصاد متکی بر نوآوری باعث به وجود آمدن درآمدهای پایدار می شود. اقتصاد 
ایجاد  رقابتی  مزیت  آزاد  مناطق  در  که  است  خالقیت  و  نوآوری  بر  مبتنی 
می کند. زمانی که مزیت رقابتی داشته باشیم، می توانیم درآمد و رشد پایدار را 
شاهد باشیم، بنابراین تمامی این موضوعات به هم گره خورده و نکته مهم این 
است که باید این اقتصاد نوآورانه و خالق را بر روی پلت فرمی که در مناطق 
منابع  باید  آیندگان؛  برای  بلکه  امروز،  برای  صرفا  نه   دهیم،  قرار  داریم  آزاد 
امروز را برای آیندگان حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم و صد البته که 

برنامه ریزی در این مسیر بسیار مهم است.
خلق ارزش  جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت های مختلف مناطق 
آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی آن نقطه وقت بگذاریم، خرج 
بی شک  منابع.  برای تخصیص  ما  نقطه خاص  بشود  تا  کنیم  پیدایش  کنیم، 

تخصیص منابع به نقطه خاص تعریف شده می تواند خلق همکاری در رسیدن 
به هدف مشترک کند. متاسفانه در خیلی از موارد امور کاری در مناطق آزاد 
ارتباط ندارند. در  با هم  به صورت سیلویی کار می شود، یعنی سیلوهایی که 
جهان امروز باید ارتباط درونی بین بخش های مختلف برقرار شود تا بتوانیم با 
همکاری بین واحدهای مناطق آزاد مختلف، ارزش بهتری برای آن منطقه و 

سیستم اقتصادی آن ایجاد نماییم.
نکته دیگری که در حوزه های اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن توجه می شود، 
این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم که خروجی 
آن کار منجر به خالقیت نوآوری شود؟ این موضوعی است که در برنامه توسعه 
اقتصادی باید به آن پرداخته شود؛ اما باید متذکر شد که این موضوع، مسئله 
پیچیده ای است و آسان نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، خالقیت و محیط 

مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.

 عدم تفویض اختیارات دستگاه های دولتی؛
 معضل اساسی مناطق آزاد

اقتصادی در مناطق  توسعه کالن  از مهم ترین مشکالتی که در مسیر  یکی 
آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات سازمان های دولتی طبق قانون به 
این مناطق است؛ در صورتی که براساس بند)الف( ماده ۶۵ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است که: »به منظور ساماندهی 
آنها در تحقق اهداف سند  ایفای نقش موثر  اقتصادی و  آزاد و ویژه  مناطق 
چشم انداز بیست  ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی 
اقتصاد  با  ملی  اقتصاد  اثرگذار  تعامل  و  هم پیوندی  مناطق،  این  در  مناسب 
جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف، مدیران سازمان های 
محسوب  منطقه  مقام  باالترین  دولت،  طرف  از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق 
می شوند و کلیه وظایف،  اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی 
آنها  عهده  به  امنیتی  و  دفاعی  نهادهای  استثنای  به  مناطق  این  در  مستقر 
است« و همچنین در تبصره )یک( این قانون نیز به این نکته اشاره شده است 
که: »واگذاري وظایف، اختیارات و مسئولیت هاي دستگاه هاي تحت نظر مقام 
معظم رهبري، با موافقت ایشان صورت می پذیرد« و نیز در تبصره )دوم( این 
ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی 
شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت اعالم شده است که »این موضوعات 

به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود«.
حال صرفا با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور 
مصوب 139۵/11/10 می توان به این پرسش رسید که براساس قانون مصوب 
و روشن مجلس شورای اسالمی، چرا سازمان ها و دستگاه های دولتی اختیارات 

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

اقتصادی و کاری فعالین اقتصادی در این مناطق خواهد شد.
به واقع مناطق آزاد یعنی فضایی که باید کسب و کار آزاد در آن صورت گیرد 
اقتصادی  فعال  یک  تا  باشد  فیلترها  حداقل  و  بروکراسی  کمترین  دارای  و 
از بزرگ ترین مشکالتی که وجود  امروز یکی  بپردازد.  فعالیت خود  به  بتواند 
دارد، نبود تسهیل گری است تا یک فرد بتواند فعالیت اقتصادی خود را درست 
انجام دهد؛ چراکه بحث تسهیل گری در امور اقتصادی و تولیدی نکته بسیار 

حائز اهمیتی است. 
سوال که در اینجا مطرح می شود این است که چرا مناطق آزاد را در کشورمان 
ایجاد کردیم؟  به جز اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت در ساختار مجوزها و 
توسعه اقتصادی را در یک منطقه داشته باشیم و زمانی که سرمایه گذاری وارد 
یک منطقه می شود صرفا با یک سازمان طرف باشد؟ اما در عمل چیز دیگری 
را شاهد هستیم؛ در بخش هایی، فعالین اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از 
سرزمین اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند، این موضوعات 
تا حدود زیادی می تواند دیوار امتیازات مناطق آزاد را به نسبت سرزمین اصلی 
کوتاه و کوتاه تر کند، به طوری که امروز به صراحت می توان اعالم نمود که 
از سرزمین  پیچیده تر  و  مراتب سخت تر  به  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت 
بین  از  باعث  اختیارات حتی می تواند  تفویض  روند عدم  ادامه  و  است  اصلی 

رفتن مابقی مزیت های مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه گذاران گردد.
اگر قرار است مناطق آزاد توسط قانون و مقررات خود و توسط سازمان های 
اصلی  در سرزمین  اجرایی  باید دستگاه های مختلف  اداره شوند،  آزاد  مناطق 
و  مدیره  قانون، هیات  براساس  اجازه دهند  و  باشند  داشته  را  حداقل دخالت 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به امور قانونی خود بپردازد.
قانون  ماده112  در  است؛  موازی  دستگاه های  دخالت  عدم  دیگر  مهم  نکته 
پنجم توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی دستگاه های سرزمین اصلی را به 
سازمان های مناطق آزاد تفویض کرده است؛ اما بسیاری از دستگاه های اجرایی 
و عمدتا درآمدزا این کار را انجام نداده اند و بیشتر دستگاه هایی که هزینه بر 

بودند، آمادگی تفویض اختیار را داشتند و این خود یک تناقض بزرگ است. 
آزاد یک قانون بسیار مترقی است که بسیار خالصه و  مسلما قانون مناطق 
شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما ایرادی که وجود دارد این است که 
در اجرا، دستگاه های اجرایی به قوانین خود استناد می کنند! به عنوان نمونه در 
قانون مالیات های مستقیم، اساس و منطق کار بر این موضوع استوار است که 
فعال اقتصادی باید مالیات بدهد و یا دلیلی بیاورد که شامل معافیت مالیاتی 
شود، به این صورت که فرد باید در تاریخ مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک 
را ارائه دهد و پس از رسیدگی موظف است که حقوق و عوارض دولت را در 
ماده۵  در  به صراحت  آزاد  مناطق  قانون  در  اما  نماید؛  پرداخت  مالیات  قالب 
عنوان شده که مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون اداره شوند، این تاکید 
قوانین سایر  برای دیگر  یعنی جایی  اصلی است، وقتی می گوید »منحصرا« 
سازمان ها باقی نمی ماند و سپس در مواد۶ و 7 و 8 و... به صراحت موارد را 
اعالم می کند؛ قطعا قانونگذار حکیم و عاقل بوده که این موضوع را اعالم کرده 
است؛ اما شاهد هستیم که کلیه مشوق ها و معافیت های مالیاتی ازجمله معافیت 
مالیات بر ارزش افزوده به راحتی توسط مجلس شورای اسالمی لغو می گردد و 
یا با رای دیوان عدالت اداری معافیت مالیاتی کارکنان و کارگران مناطق آزاد 
ملغی اعالم می گردد و یا اینکه طی روزهای گذشته در الیحه اصالح قانون 
مالیات های مستقیم، پیشنهاد حذف معافیت 20ساله مالیات بردرآمد در مناطق 

آزاد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده است! 
آزاد می توانند عوارض دریافت  به صراحت گفته شده که مناطق  در ماده10 
و  زیرساخت  ازجمله  است  تعریف شده  ماده1  در  که  ازای خدماتی  در  کنند، 
اشتغال و...، در اینجا تعیین تکلیف کرده، یعنی مناطق آزاد قرار نیست از بودجه 
عمومی دولت استفاده کنند، به همین دلیل نیز باید بر مبنای قانون مناطق آزاد 

اداره شوند، به تعبیری قانونگذار به باالترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده 
که عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.

در ماده11 به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، به فعالین مجوز 
دهند؛ یعنی اصلی ترین کاری برای شروع یک فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد 
فعالیت های مجاز در محدوده خود  برای کلیه  آزاد  به عبارتی، مناطق  است؛ 
می توانند مجوز صادر کنند و دیگر سازمان ها نمی توانند این کار را انجام دهند. 
ماده12 بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، به عنوان اصلی ترین 
باید در  آزاد  قوانین کار در مناطق  بدین معنی که  باشد؛  تولید، مستقل  الزام 

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

مالیاتی برای هر نوع فعالیت اقتصادی است، بهره مند می شوند.
نموده،  عنوان  را  موضوعات  کلیه  شفاف  و  بسیار خالصه  آزاد  مناطق  قانون 
استناد  خود  قوانین  به  اجرایی  دستگاه های  که  است  این  اساسی  مشکل  اما 
اولین سد در مسیر  آزاد و  این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق  می کنند، 

توسعه تولید در مسیر فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران است. 
چنانچه بخواهیم با نگاه تولیدمحور در مناطق آزاد حرکت کنیم، باید بخشی از 
تولید را که در سرزمین اصلی درحال انجام است، تشویق به حضور در مناطق 
آزاد نماییم؛ تمامی وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیارات خود 
دولت  یک  در  که  دهند  اجازه  و  دهند  انجام  آزاد  مناطق  سازمان های  به  را 
تفویض  نکته،  اقتصادی کار شود؛ چراکه مهم ترین  با دیدگاه  مستقل محلی 

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

گام برداریم.

 مزیت ها، الزامي براي جذب سرمایه گذاري خارجي
 در مناطق آزاد

برخوردار  مختلفي  انواع  از  بین الملل  اقتصاد  در  خود  تاریخ  سیر  در  مزیت ها 
مزیت  حاضر  درحال  و  رقابتي  مزیت  نسبي،  مزیت  مطلق،  مزیت  هستند؛ 
اقیانوس آبي از این قبیل می باشند. وجود این مزیت ها در کشورها، ظرفیت هاي 
همانا  مزیت ها  این  مي کنند.  ایجاد  آزاد  مناطق  در  اقتصاد  براي  را  زیادي 
تحصیل مزیت رقابتي از طریق ساختار بازار، نوآوری،  پاسخگویی به مشتریان 
و توجه به کیفیت کاال و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب تر انجام مي گیرد. 
از  ترکیبی  یا  شاخصه ای  در  سازمان ها  که  است  زماني  رقابتی  مزیت  وقوع 
شاخصه ها به پیشرفت ها، توسعه ها و قابلیت هایی می رسند که نسبت به رقباي 
انسانی  نیروی  یا  طبیعی  منابع  به  دسترسی  مانند  می کنند؛  پیدا  برتری  خود 
میزان  رقابتی،  مزیت  و...؛  اطالعاتی  یا  صنعتی  تکنولوژی های  متخصص، 
فزونی جذابیت پیشنهادهای سازمان از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا است. 
در عرصه بین المللي این مسئله نیز باعث جذب سرمایه گذاري خارجي شده، 
یعني همان چیزي که به طور مستقیم یا مشارکت خارجیان با افراد داخل کشو  

از ماموریت هاي مهم مناطق آزاد بشمار مي رود. 
ویژه  و  تجاري-صنعتي  آزاد  مناطق  اداره  چگونگي  قانون  ماده 8  براساس 
اقتصادی، سازمان ها و شرکت هاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي الزم را با 
اشخاص حقیقي و حقوقي خارجي منعقد کنند و با سرمایه گذاران خارجي براي 

انجام طرح هاي عمراني و تولیدي مشارکت نمایند. 
سازمان هاي مناطق آزاد با اجراي طرح هاي زیربنایي و تولیدي مي توانند نسبت 
به تامین و تضمین اعتبار از منابع خارجي اقدام کنند. ورود و خروج سرمایه 
خارجیان و سود حاصل از فعالیت هاي اقتصادي آنان در هر یک از مناطق آزاد، 
آزاد بوده و سرمایه گذاران خارجي مي توانند از تسهیالت الزم برخوردار شوند. 
اخذ  مالیاتي،  معافیت  مانند  آزاد  مناطق  قانوني  مزیت هاي  دیگر  عالوه،  به 
روادید سریع براي خارجیان، اشتغال خارجیان، اجاره زمین، ثبت شرکت ها و 
مالکیت هاي صنعتي و معنوي کمک مي کند تا فعالیت هاي اقتصادي خارجیان 

در مناطق آزاد ایران، صرفه و صالح اقتصادي به همراه داشته باشد.
مزیت هاي رقابتی می تواند یکی از عوامل مهم در موفقیت طوالنی مدت یک 
کسب و کار نیز باشد، به نحوي که بتواند از رقبا بهتر عمل کند؛ طبیعی است 

که درآمد و رشد اقتصادی این کسب و کار می تواند افزایش یابد.
برقراري مناسبات اقتصادي و مبادالت تجاري با کشورهاي جهان، زمینه ها و 
فرصت هاي مناسبي را پیش روي سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادي کشورهاي 
مناطق  در  ایران خصوصا  داخل  در  این فرصت ها  ایران مي گذارد.  و  خارجي 
آزاد ایران که قوانین و مقرراتي همسو با اقتصاد بازار دارند، هر کدام مي توانند 
زمینه هاي الزم را براي فعاالن اقتصادي هماهنگ با روند توسعه اي ایران و 

جهان به وجود آورند. 
سرمایه گذاري بخش خصوصي خارجي براي پوشش اقالم وارداتي خود ازجمله 
سرمایه گذاري در زمینه هاي مواد معدني، محصوالت کشاورزي، موادغذایي، 
منسوجات، دارو و لوازم پزشکي از طریق مناطق آزاد ایران، مي توانند کمک 
بسیار موثري براي تولید و صادرات این اقالم به کشورهاي خارجي و همچنین 

فروش در بازار ایران با جمعیتي بالغ بر 80میلیون به عمل آورند.
مناطق آزاد ماکو، ارس، انزلي در شمال ایران و مناطق آزاد جنوبي ایران در 
بر اساس  هستند  قادر  اروند  و  چابهار  قشم،  کیش،  شامل  خلیج فارس  حاشیه 
خارجي  خصوصي  بخش  سرمایه گذاري  جذب  به  مالي  مختلف  شیوه هاي 
طبق  نیز  دولت  و  پرداخته  ایراني  سرمایه گذاران  با  آنان  مشارکت  ترغیب  و 
قانوني  به تضمین و حمایت حقوق  آزاد نسبت  اداره مناطق  قانون چگونگي 

سرمایه گذاران خارجي متعهد است  .
درخصوص اقالم صادراتي، سرمایه گذاران خارجي مي توانند نسبت به احداث 
کارخانجات صنعتي و تولیدي متناسب با لیسانس و برندهاي بین المللي خود در 
مناطق آزاد ایران سرمایه گذاري کنند. در این خصوص سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادي کشورهاي خارجي مي توانند نحوه کار و مشارکت خود را براي شروع 
مزیت هاي  از  کدام  هر  که  ایران  آزاد  مناطق  در  اقتصادي  فعالیت  انجام  و 
اختصاصي متعددي برخوردارند، برنامه ریزي کرده و با ارائه قیمت های جذاب 
برای خود مزیت رقابتی کسب کنند. به عالوه فعالیت های شان را با روش هایی 

جدید و نوآورانه انجام دهند. 
صورت  به  را  خود  تولیدي  کاالهاي  مي توانند  همچنین  سرمایه گذاران  این 
کنند؛  معاوضه  مي شوند،  صادر  خارج  به  که  ایراني  کاالهاي  با  تهاترکاالیي 
ازجمله این اقالم مي توان به میله هاي فوالدي، پسته، فرش، خاویار، مصنوعات 
فوالدي، لوله و پروفیل، مالمین و میعانات گازي که ازجمله کاالهاي صادراتي 

ایران به خارج است، اشاره کرد. 
نزدیکي به بازار آسیاي میانه نیز از دیگر زمینه هاي اختصاصي جذب بازار 
با سرمایه گذاري بخش خصوصي  تولیدات است که  براي صدور و فروش 
خارجي در مناطق آزاد قابل انجام است. انجمن هاي دوستي ایران با سایر 
تسهیل  براي  مناسبي  سخت افزاري  و  نرم افزاري  امکانات  داراي  کشورها 
که  به طوري  هستند،  کشور  آزاد  مناطق  در  خارجي  سرمایه گذاري  جذب 
و  خارجي  سرمایه گذاري  جذب  فعالیت هاي  براي  مناسبي  بازوي  مي تواند 
تحریم  شرایط  در  آزاد  مناطق  به  کشورها  سایر  اقتصادي  فعاالن  هدایت 
نیازمند  آن  به  بسیار  حاضر  درحال  ایران  آزاد  مناطق  که  موضوعی  باشد. 
براي  مناسب،  این ظرفیت  از  مي توانند  آزاد  مناطق  سازمان هاي  و  هستند 

رونق فعالیت هاي خود بهره الزم اقتصادي را ببرند.

گزارش: 
 رامین قنبری

کارشناس مناطق آزاد



نقش مناطق آزاد در تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم 
رهبری با عنوان »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری 
شده است و همچنین دستیابی به اهداف سیاست های اقتصاد 
وجود  بی شک  تاثیرگذار می باشد.  و  پررنگ  بسیار  مقاومتی، 
زیرساخت های تولیدی و صنعتی در این مناطق، در کنار قوانین 
و مقررات تسهیل گر )به شرط اجرای دقیق قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد( در مسیر حمایت از تولیدات دانش پایه با نگاه 
صادرات در مناطق آزاد می تواند بستری مطمئن برای رویکرد 

اقتصادی بر محور تولید باشد.
دهه  سه  به  نزدیک  تجربه  با  ایران  آزاد  مناطق  بی تردید 
برای  محل  بهترین  می توانند  اقتصادی،  توسعه  مسیر  در 
فعالیت های تولیدی و دانش بنیان خصوصا با نگاه صادارتی 
باشند و با یک برنامه ریزی و همگرایی مناسب و هدفمند 

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

صادرات محصوالت تولیدی در این مناطق باشند.
عمده مشکالتی که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد با آنها 
دست به گریبانند، به موضوعاتی ازجمله مالیاتی، گمرکی، 
گردش  در  سرمایه  و  ارز  تخصیص  و  اولیه  مواد  تامین 
با  می توانند  تصمیم گیران  و  تصمیم سازان  که  برمی گردد، 
نگاهی بلندمدت در راستای رونق اقتصادی کشور با توجه 
قبیل  این  ایران،  علیه  بر  بین المللی  تحریم های  وجود  به 
تهدیدات را با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در مناطق 

آزاد، به فرصتی در برای توسعه تولید بدل نمایند.
اهمیت  از  آزاد  مناطق  احیاي  و  توسعه  منظور  همین  به 
از  برخورداري  با  مناطق  این  است.  برخوردار  ویژه اي 
صنعت  و  تجارت  در  فراوان  ظرفیت هاي  و  امتیازات 
توانسته اند در تولید و صادرات نقش بسیار مهمي ایفا کنند و 
مسلما می توانند پیشران اقتصاد تولیدمحور در کشور باشند. 

تدوین نقشه راه نوین در راستای توسعه 
اقتصادی مناطق آزاد

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

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

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

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

و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی شود.
مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، نیازمند 
برنامه های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت های منطقه متبوع 
خود هستند و اجرای این برنامه ها نیازمند منابع مالی است ؛ با توجه 
به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای 
گمرکی، باید این واقعیت مورد توجه قرار گیرد که امروزه مناطق 
برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند که 
امکانات ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با استفاده 

از ابتکار و خالقیت شناسایی و به کار گیرند. 
بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به 
سرمایه گذاری های اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این ابزار 

کارآ برای توسعه ملی و بین المللی بهره بگیریم.
یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی ها، 
است.  منطقه  هر  بالقوه  استعدادهای  و  مزیت ها  ظرفیت ها، 

بنابراین مهم ترین اشتباهی که در سال های گذشته مرتکب 
شده ایم، پیچیدن نسخه واحد برای همه مناطق بوده است . هر 
یک از مناطق آزاد باید استراتژی های خاص خود را برای بقاء 
اتخاذ نمایند؛ مثال اگر لجستیک محور توسعه چابهار تعریف 
می شود،  انتخاب  انزلی  استراتژی  صادرات مجدد  یا  می شود 
نمی توان این نسخه ها را برای بقیه مناطق نیز توصیه کرد . 
تولید  باالی  هزینه های  و  کیش  موقعیت  به  توجه  با  مثال 
صنعتی، بهتر است کیش به جای انتخاب استراتژی توسعه 
و رونق تولید صنعتی، بر روی تولید محتوا، خدمات و کسب و 
کارهای الکترونیکی و مبادالت مالی و پولی و بورس بین الملل 
تمرکز کند؛ و یا قشم در فکر توسعه ارائه خدمات به کشتی ها و 

شرکت های دریایی و همچنین حوزه های انرژی باشد.
همچون  قانونگذار  نهادهای  است  ضروری  میان  این  در 
مجلس و هیات وزیران و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در جهت ثبات قوانین تالش کنند؛ چراکه صدور 
برای  متناقض  و  متعدد  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها 

مناطق، سهم مهلکی بر پیکره آنان محسوب می شود. 
بر تولیدات صادرات گرا به شرط  در شرایط کنونی، تمرکز 
اینکه مزیت های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت 
باشد،  رقابت  قابل  جهانی  بازارهای  در  تمام شده محصول 
اکوسیستم  نیازمند  کار  این  برای  و  است  اصل  مهم ترین 

کسب و کار فعال و پویا با تمام مولفه های آن هستیم . 
محصوالت  از  وسیعی  طیف  شامل  باید  تولید  همچنین، 
براساس  خدمات  و  دیجیتالی  کشاورزی،  معدنی ،  صنعتی ، 

ویژگی های هر منطقه باشد.
این صنعت  در  توسعه ظرفیت های گردشگری و خالقیت 
از  پایین تر،  با هزینه  ایجاد اشتغال  ارزآوری و  با هدف  نیز 

دیگر رویکردهای مناطق آزاد باید باشد. 
و  دانش بنیان  و  استارت آپ  شرکت های  از  حمایت 
دیگر  از  نیز  آنها  با  مشارکت  یا  آنها  در  سرمایه گذاری 

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

نموده و جایگاه خود را در اقتصاد بین الملل پیدا نمایند.

 تسهیل گری در اجرای قوانین مناطق آزاد
جهت گسترش تولید

آنچه امروز به خوبی نمایان و مشهود می باشد، نگرانی ها و 
دلهره های اقتصادی است که در سپهر سیاسی و اجتماعی ایران 
به شدت بروز و ظهور یافته و اذهان را به خود مشغول ساخته 
است؛ گزاره های بسیاری اعم از نوسانات بازار ارز، رشد فزآینده 
نرخ تورم، آشفتگی قیمت ها در بازارهای مختلف و به طورکلی 

ثبات اقتصادی در پرده ابهام قرار گرفت.
به نظر می رسد تنها راه نجات از بحران اقتصادی، اتکاء به 
داشته ها، ظرفیت ها و قابلیت های داخلی به ویژه در عرصه تولید 
است؛ باید یک اجماع همگانی در همه قوا و دستگاه ها برای 
رونق و تقویت تولید ایجاد شود؛ تولیدکننده مورد حمایت قرار 
گیرد ؛ همچنین ضرورت تسهیل گری در قوانین یک امر مسلم 
و حذف بروکراسی های زائد در مسیر پروسه اداری یک موضوع 
مهم و حیاتی است، زیرا راه حل برون رفت از وضعیت فعلی، 

تقویت و پشتیبانی همه جانبه از تولید است.
اما در مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل گر 
و دارا بودن ظرفیت های مناسب ازجمله معافیت ها مالیاتی که 
به لطف قانونگذاران به طور کلی ملغی شده است! پایین بودن 
نرخ تعرفه های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و 
ماشین آالت، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری، از 
مزایا و امتیازاتی است که در شرایط موجود که هزینه تولید 
باال رفته است، بستر مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی 
برای رقابت وکاهش هزینه های تولید فراهم می آورد و این 
فرصت طالیی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، 
هم می تواند به اقتصاد منطقه و هم در عرصه اقتصاد ملی نقش 
بسزایی ایفا نماید؛ که البته تمامی موارد فوق الذکر در صورتی 

تحقق پیدا می کند که قانون مناطق آزاد به همراه معافیت ها 
و مشوق های مترتب بر آن به درستی اعمال و اجرا گردد؛ نه 
شرایطی که درحال حاضر بر مناطق آزاد حاکم شده است؛ یک 
روز معافیت مالیات بر ارزش افزوده حذف می شود؛ روز دیگر 
برای تحدید مناطق آزاد، دبیرخانه شورایعالی را به ذیل وزارت 
امور اقتصادی و دارایی انتقال می دهند و حاال هم به عنوان 
گل طالیی، پیشنهاد حذف معافیت 20ساله مالیات بر درآمد 

را ارائه می نمایند!!!
این اقدامات و تصمیمات درحالی است که در سال »تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« ، فعالین اقتصادی مناطق آزاد با 
نظر مجلس شورای اسالمی و الطاف وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، مورد تهاجمات همه جانبه قرار گرفته اند، که این 
روند معیوب تمامی اهداف کالن باالخص توسعه تولید و 
تاثیر قرار  همچنین اشتغال  آفرینی در این مناطق را تحت 

داده و حیز انتفاع خارج می نماید!
بنابراین با برنامه ریزی و جهت دهی اقتصادی خصوصا تدوین 
بسته ها و پکیج های سرمایه گذاری در مناطق آزاد، باید تالش 
با  متناسب  سرمایه گذاران  برای  سرمایه گذاری  مسیر  کرد 
و  بین المللی طراحی  و  منطقه ای  پتانسیل های  و  ظرفیت ها 
تبیین گردد تا کارآفرینان با فراغ بال بتوانند متناسب با دانش، 
تخصص و عالقه خود دست به انتخاب زده و با آگاهی کامل، 

بررسی و شناخت، از قدرت انتخاب باالیی برخوردار باشند.

 ایجاد منابع درآمدي جدید ، نیاز امروز
 مناطق آزاد کشور

با توجه به موارد مطروحه، به نظر مي رسد مناطق آزاد باید 
منابع جدید درآمدي خود را از طریق تعریف ساز وکارهاي جدید 
خصوصا با کشورهای همسایه پیگیري کرده و تمهیدات الزم را 
براي گفت و گو با روساي مناطق آزاد کشورهاي همجوار ایران 
حسب محدوده هاي مساحتي خود دنبال کنند؛ موضوعی که در 
دستورکار سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفته است. 
است،  توجه  قابل  پیش  از  بیش  آنچه  خصوص  این  در 
اقتصادي  فعاالن  هدایت  براي  بالقوه  امکانات  از  استفاده 
از  یا  و  مستقیم  سرمایه گذاري  براي  پیراموني  کشورهاي 
طریق مشارکت با سرمایه گذاران داخلي در شرایط تحریم 
است. این همکاري ها مي تواند حتی شامل تولید اقالم گروه 
گذشته  در  چراکه  باشد؛  هم  آزاد  مناطق  به  چهارکاالیي 
مجوزهاي واردات و اخذ عوارض کاال، عاملي براي توسعه 
به  واردات  اکنون  اما  بشمار مي رفتند،  آزاد  مناطق  تجارت 
مناطق آزاد به ضد خود تبدیل شده و تاکید بیش از اندازه 

بر آن، از اعتبار مناطق آزاد خواهد کاست. 
درحال حاضر تولید کاالي ساخته شده وارده خارجي براي 
مجتمع هاي تجاري ساخته شده در مناطق آزاد باید از طریق 
مشارکت کشورهاي سازنده با تولید در مناطق آزاد صورت 
در سال1401  است که  کلیدي  برنامه هاي  از  این  و  گیرد 
باید در مناطق آزاد دنبال شود، تا هم با تولید کاالي خارجي 
در مناطق آزاد، نیاز واحدهاي تجاري مجتمع هاي تجاري 
و اداري تامین شود و هم نیاز ملزومات صنعت گردشگري 
این مناطق براي جلب رضایت مسافران جبران گردد؛  در 
کشورهاي  به  نیز  صادرات  تولید،  توسعه  با  که  آن  ضمن 

همسایه گسترش پیدا مي کند.
جدید،  درآمدهای  کسب  موارد  از  دیگر  یکی  همچنین 
ظرفیت سازي براي جذب سرمایه خارجي به ویژه کشورهایي 
که داراي روابط دوستانه با ایران هستند و در پیرامون ایران قرار 
دارند، از آن جمله اند، که البته عملیاتي کردن این برنامه، نگاه 

ویژه دولت و مجلس شورای اسالمی را مي طلبد.
آزاد براي  تدوین بسته هاي سیاستي و حمایتي در مناطق 
و  کارآفریني  به  کمک  مستلزم  تولید،  به  بخشیدن  رونق 
بشمار  جدید  نگاه  الزامات  از  کار  و  کسب  فضاي  بهبود 
بهبود  فرامنطقه اي  کمیته  باید  خصوص،  این  در  مي رود. 

فضای کسب و کار تشکیل شود.
بسترسازي براي تولید برندهاي ایراني با استفاده از مزایاي 
اقتصادي مناطق آزاد باید در دستورکار سازمان های مناطق 
سرمایه گذاری  جذب  و  بازاریابی  مدیریت  خصوصا  آزاد 

مناطق قرار گیرد. 
همچنین، توجه ویژه به صنعت گردشگری و استانداردسازی 
خدمات گردشگری در مناطق آزاد می تواند پایلوت مناسبی 
برای کل کشور باشد. از سوی دیگر طبق آمارهای جهانی و 

گزارشات سازمان جهانی جهانگردی، گردشگری هم اکنون 
به عنوان سومین صنعت پولساز پس از نفت و خودرو مطرح 
از  را  به سرعت گوی سبقت  آینده  در سال های  است که 

سایر رقبا خواهد ربود.
بی بدیلی  جذابیت های  دارای  کدام  هر  ایران  آزاد  مناطق 
ترکیبی  تورهای  مختلف،  فصول  در  می توانند  و  هستند 
دارند  عرضه  خارجی  و  داخلی  توریست های  به  خاصی 
مستلزم  مکتسبه،  خوب  درآمدهای  این  تمامی  که 
بی تردید  می باشد.  گردشگری  خدمات  استانداردسازی 
ایجاد  از  مهم تر  بسیار  موجود  فضاهای  استانداردسازی 

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

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

قوانین و مقررات آن را همگان رعایت نمایند.

توسعه زیرساخت ها، زمینه ساز تحقق طرح هاي 
تولیدي و خدماتي مناطق آزاد

به  باتوجه  آزاد  مناطق  در  تولید  موانع  رفع  و  پشتیباني  در 
راهبردی  سیاست های  و  مناطق  سازماني  ماموریت هاي 
مناطق آزاد در دولت سیزدهم که مشتمل بر حمایت موثر از 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، تکمیل زیرساخت ها با هدف 
توسعه تولید و تجارت، توسعه صادرات در راستای برنامه های 
ایجاد  پولی و مالی،  ابزارهای  از  استفاده  اقتصادی مقاومتی، 
و  پیرامونی  پایدار  امنیت  توسعه  پایدار،  مالی  ظرفیت های 
افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصادی با همسایگان، حمایت 
از فعالیت های دانش بنیان، همسان  سازی توسعه اجتماعی و 
اقتصادی با توانمندسازی جوامع محلی، صیانت از ظرفیت های 
قانونی مناطق برای اعتمادسازی فعاالن اقتصادی بوده است، 
و  انسجام بخشی  و  تسریع  پروژه ها،  اجرای  نظام مند سازی 
اصالح در فرآیندهای مرتبط با فعالیت های اقتصادی، باعث 
و  کند  پیدا  تحقق  زمینه  مختلف  طرح هاي  اجراي  تا  شده 
اینها همه با تهیه بسته هاي حمایتي در کمک به فعالیت هاي 
بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي مي تواند ساختار مناطق را 
بیش از پیش تقویت کرده و سازماندهي الزم را به وجود آورد. 
زمینه ساز  زیربنایي،  و  عمراني  طرح هاي  اجراي  همچنین 
تحقق طرح هاي تولیدي و خدماتي در برنامه هاي اقتصادي 
برنامه ریزي هاي  انجام  و  بوده  آزاد  مناطق  سازمان هاي 
فعالیت هاي  دورنماي  مي تواند  خصوص  این  در  اجرایي 
تولیدي و صادراتي مناطق را بیش از گذشته رونق بخشد. 

این اقدامات با هدف انجام و تسریع در فعالیت هاي کلیدي یاد 
شده، به تعیین برنامه هاي عمراني مناطق اشاره دارد تا بتوان 
با آماده سازي زیرساخت هاي مورد نیاز، چشم انداز فعالیت ها و 
برنامه هاي تولیدي و خدماتي سازمان ها را براي سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادي بخش خصوصي در مناطق روشن کرده و 
از این طریق سازمان هاي مناطق بتوانند نسبت به برنامه ریزي 
براي تکمیل زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاران متناسب با 

زمینه هاي اقتصادي مورد نیاز اقدام نمایند.
اقتصاد  پیشران  عنوان  به  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
درون زا و برون گرای کشور با استفاده از مزیت های قانونی 
و اختصاصي، زیرساخت مناسبی را جهت توسعه اکوسیستم 
تولید و تجارت خارجی ایجاد کرده اند که به خوبی مي توانند 

در عملکرد بهتر این مناطق مفید واقع شوند.
به عالوه زمینه سازي براي تولید اقالم وارداتي کشورهاي 
با  آزاد  مناطق  فعالیت هاي  رونق بخش  مي تواند  همجوار 
هدف رونق و جهش تولید بوده و با توجه به شعار راهبردي 
صنایع  ایجاد  اشتغال آفرین «،  دانش بنیان،  »تولید،  امسال 
نقشه  این  با  متناسب  مناطق  در  دانش پایه  صادرات محور 
شوند .  کشور  در  آزاد  مناطق  فعالیت هاي  تحول بخش  راه 
در  الزم  پشتیبانی های  همانا  تولید،  مبنای  و  پایه  چنانکه 
زمینه تامین منابع مالی، سرمایه در گردش، انجام تعهدات 

مالی و اجرای طرح های توسعه ای حائز اهمیت است. 
از سویی دیگر، پشتیبانی مبتنی بر انتقال دانش تکنولوژی و 
ماشین آالت جدید حائز اهمیت است. مانع زدایی ها که براساس 
آن باید چالش هاي موجود و راهکارهای رفع آن موردتوجه قرار 
گیرد؛ چالش هایی که عمدتا به دستگاه هاي اجرایی مرتبط با 
فعالیت هاي مناطق آزاد ازجمله گمرك )وزارت اقتصاد(، بانک 
مرکزي و وزارت صمت مربوط می شود و با حل آنها، فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصی که از بازوان اجرایی کارشناسي و 
ماموریت های  اجرای  مسیر  در  هستند،  برخوردار  متخصص 

مناطق آزاد، عملکرد بهتری از گذشته حاصل مي شود. 
بدیهي است در پایش مجدد عملکرد و بررسی فرصت های 
بخش  نمایندگان  مشارکت  آزاد،  مناطق  روی  پیش 
خصوصی در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری هاي 
مناطق آزاد مي تواند به پیشبرد اهداف اقتصادي و گسترش 

ظرفیت ها و توانمندی های مناطق روز به روز اضافه نماید.

یادداشت

تعامالت گروه بریكس، 
دیپلماسي فعال اقتصادي و 
توسعه مناطق آزاد ایراني مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛ پیشران 

اقتصاد درون زا و برونگرای کشور

واکاوی ملزومات مناطق آزاد جهت نقش آفرینی در توسعه تولید و رونق اقتصادی: 
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»گروه  کشورهای  سران  ویدئوکنفرانسی  نشست  در  رئیس جمهور 
بریکس«، مشارکت در توسعه جهانی در عصر جدید را که به پیشنهاد 
شی جین پینگ رئیس جمهور چین مطرح شده بود، نمونه موفقی از 

نگاه جهانی برای رسیدگی به چالش های مشترك و جمعی دانست. 
پاندمی  مانند  نوظهوری  به بحران های  باتوجه  رئیسی،  سیدابراهیم 
کرونا، تغییرات اقلیمی و منازعات منطقه ای و بین المللی، تعامالت بین 
کشورها را ضرورتی دوچندان دانست که در قالب نهادها و ترتیبات 
جمعی، تحقق ابتکارهای جمعی توسعه و تامین منافع مشترك جهانی 
را تسهیل کرده و تقویت این بستر جهانی را برای نقش آفرینی موثر 
نهادهای چندجانبه مستقل برای نیل به توسعه همگون و صلح جهانی 

الزم دانسته و بر تحقق جامعه بشری با آینده مشترك تاکید کرد  .
سیاست ها و برنامه های گروه بریکس نشان می دهد این نهاد قادر است به 
طیف متنوعی از موضوعات مرتبط با دغدغه های جوامع درحال توسعه ازجمله 
پیوند مقوله توسعه با امنیت، صلح، بهداشت، محیط زیست و نوآوری بپردازد و 
به منزله نهادی متشکل از اقتصادهای بزرگ نوظهور است که امروزه با ارائه 
الگوها و ابتکارات مناسب، روندهای جدیدی را با اقتصادهای مکمل و تنوع 
فرهنگی، در جهان شکل داده و می تواند نیازهای متقابل کشورهاي دیگر 
ازجمله ایران را تامین کرده و تجربه های ملی و بومی توسعه  اي را در جهت 

تقویت رفاه و صلح جهانی با دیگران به اشتراك بگذارند  .
ایران، کشوری با تاریخی پربار از عضویت در نهادها و ابتکارات بین المللی، 
برخوردار از ظرفیت های گسترده اقتصادی، انسانی و طبیعی و نیز با 
الهام از الگوهای بومی، در مسیر توسعه  ملی خود آمادگی آن را دارد 
تا توانمندی ها و ظرفیت های خود را در زمینه ذخایر انرژی، شبکه های 
حمل و نقل و ترانزیت کوتاه و ارزان، ظرفیت هاي اقتصادي، برای نیل به 
اهداف بریکس به اشتراك بگذارد. این موقعیت کم نظیر جغرافیای سیاسی 
و اقتصادی، می تواند ایران را به شریکی پایدار و قابل اتکاء جهت اتصال 

بریکس به گلوگاه های انرژی و بازارهای بزرگ جهانی مبدل نماید. 
نقش آفرینی موثر بریکس در پیشبرد اهدافی چون توسعه روابط شمال -

 جنوب، ابتکار »یک کمربند، یک راه«، تاسیس بانک توسعه جدید و 
اصالحات مالي با هدف استفاده از رویکرد استفاده از مناطق آزاد مشترك، 
نشانگر ماهیت کاربردي و تاثیرگذاری ظرفیت هاي این نهاد در مقطع 
کنونی و آینده در ارتباط با توسعه دیپلماسي فعال اقتصادي از طریق 
سازمان هاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور است. مناطق آزاد ازجمله 
سازمان هاي بین المللي متناسب با اهداف توسعه جهاني با استفاده از 

فرصت هاي بیروني در تعامالت منطقه اي و جهاني است. 
وجود مناطق آزاد و ویژه به منزله یکي از اهرم هاي مهم اقتصادي کشور قادر 
است با استفاده از ظرفیت ها و مشوق هاي موجود سعي در جذب سرمایه گذاري 
خارجي با هدف تشویق و توسعه صادرات و کسب درآمدهاي ارزي داشته 
باشند. شکل گیري توسعه در فرآیند بین المللي و جذب سرمایه گذاري خارجي با 
مشارکت سرمایه گذاران داخلي و تکوین توسعه از منظر رشد تجارت و خدمات 
بازرگاني به منزله مبادله کاال و گردش سرمایه برپایه تجارت، از ویژگي هاي 
تعامالت بین المللي با کشورهاي عضو بریکس است که مي تواند به رشد 
مناطق آزاد و ویژه کمک کند. به ویژه که نیاز به سرمایه گذاري در مناطق آزاد 
نباید فقط به دست آوردن امکانات تولیدي منظور باشد، بلکه هدف نهایي، 
اختصاص سهمي از بازار جهاني است که سهم تجاري ایران را در اقتصاد 
جهاني افزایش دهد؛ موضوعی که درحال حاضر کمتر از نیم درصد است. از 
این رو، باید به اهمیت شناخت و گشایش بازارهاي هدف منطقه اي و جهاني به 

عنوان عامل اصلي پیوند با اقتصاد بین المللي توجه کرد. 
چنانچه سازوکار تجارت بین المللي به خوبي شناخته شود و سیاست هاي 
ملي و منطقه اي حساب شده اي اتخاذ گردد، مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
در  شده،  تعریف  فعالیت  زمینه هاي  براساس  توانست  خواهند  ایران 
برنامه هاي توسعه اي کشور موقعیت شایسته اي را در فرآیند بازرگاني جهاني 
به دست آورند و به مناطق مهمي براي تجارت، صنعت و گردشگري  
تبدیل شوند. بدین ترتیب، سیاست هاي برنامه هفتم اقتصادي ، اجتماعي 
و فرهنگي کشور که هم اکنون در دست بررسي و تدوین است، باید بتواند 
انقالبي در فعالیت هاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به وجود آورد، به 
طوري  که در این برنامه مناطق آزاد و ویژه با نگرش توسعه صادرات که 
به دست آوردن بازار از اهداف راهبردي آن است، باید به تولید حرفه اي در 

جهت تحقق ماموریت هاي مهم اقتصادي کشور بپردازند  .
اعضای گروه بریکس به غیر از روسیه، در رده اقتصادهای درحال ظهوري 
هستند که عموما به واسطه اقتصادهایی با رشد پرشتاب، فراگیر و نفوذ 
تاثیرگذار بر امور جهانی و منطقه ای از دیگر کشورها متمایز می شوند. 
بریکس نمایانگر نیمی از جمعیت جهان است و 2۸درصد قدرت اقتصادی 
دنیا را در اختیار دارد. گروه کشورهای عضو بریکس، حامی و ارتقاء دهنده 
وضعیت کشورهای درحال توسعه و نیرویی برای حفظ صلح جهان هستند. 
از این جهت اقالم وارداتي کشورهاي عضو بریکس )برزیل، روسیه، هند، 
چین و آفریقاي جنوبي( مي توانند ظرفیت هاي بیروني اقتصاد مناطق آزاد 
ایران براي جذب سرمایه گذاري، تولید، اشتغال آفریني و جذب  و ویژه 
با رویکردهاي رئیس جمهور در نشست  تکنولوژي باشند که متناسب 

ویدئوکنفرانسی سران کشورهای گروه بریکس، قابلیت برنامه ریزي دارند.
تقویت و احیاي کمیسیون هاي مشترك اقتصادي با این کشورها ازجمله 
راهکارهاي اساسي براي بین المللي کردن اقتصاد مناطق آزاد و ویژه بشمار 
مي روند. گسترش همکاری های دو و چندجانبه ایران و روسیه با تکیه بر 
ظرفیت های مناطق آزاد ایران ازجمله برنامه هایي است که اخیرا در دیدار 
سرگئی میلوشکین مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان 
روسیه، الک ساوچنکو نایب رئیس دومای روسیه و هیات همراه با سعید 
محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی مبني بر گسترش همکاری های دو و چندجانبه ایران و 

روسیه با تکیه بر ظرفیت های مناطق آزاد ایران انجام شده است. 
سعید محمد در این نشست بر لزوم ایجاد مدیریت واحد جهت مدیریت 
حمل و نقل در مسیر کریدور شمال- جنوب با مشارکت ایران، روسیه و توسعه 
همکاری ها میان ذی نفعان این داالن بین المللي به ویژه هندوستان اشاره کرد. 
با توجه به اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه بندر، شبکه ریلی و 
تامین شناور در ایران پیش بینی می شود تا پایان سال 1401 راه آهن 
رشت- کاسپین و اسکله رو- رو تکمیل و به ظرفیت های ریلی کشور 
اضافه شود. راه اندازی این کریدور نه تنها باعث توسعه اقتصادی ایران 
و روسیه مي شود، بلکه سایر کشورهای منطقه به ویژه هند نیز از این 

همکاری های مشترك متنفع خواهد شد. 
تا  شده  باعث  کریدور شمال- جنوب،  ژئوپلیتیکی  و  اقتصادی  ابعاد 
موقعیت چهارراهی ایران باعث پیوند میان شرق با غرب و شمال با 
جنوب  شود. هم چنانکه حجم تجارت باالی چین و هند با کشورهای 
اوراسیا و اروپا اهمیت استفاده از موقعیت ترانزیتی کریدور شمال-

 جنوب را بیش از پیش مشخص می سازد. با توجه به تکمیل خط ریلی 
زاهدان- مشهد باید گفت تکمیل این خط ریلی، ارتباط شمال و جنوب 
را تسهیل کرده است، همان طور که استفاده از بندر کاوه در قشم 

ظرفیت جدیدی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
آزاد  منطقه  ماکو،  و  ارس  انزلی،  و  چابهار  آزاد  مناطق  عالوه بر 
اینچه برون، اردبیل و منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز از ظرفیت های 
خوبی برخوردار هستند که می توان از فرصت هاي موجود در افزایش 
تبادالت تجاری و اقتصادی ترانزیت کریدور شرق- غرب و شمال-

 جنوب میان دو کشور ایران و روسیه استفاده کرد.
روابط نزدیک منطقه ویژه اقتصادی لوتوس در روسیه با منطقه آزاد انزلی 
می تواند به عنوان نمونه ای موفق عمل کرده و زمینه همکاری را برای ارتباط 
تجاری با سایر مناطق آزاد ایران فراهم کند. امضای سند همکاری سه جانبه 
میان ایران، روسیه و هند می تواند زمینه همکاري ایران و روسیه و هند را برای 
ورود به بازارهای جهانی فراهم نماید. در این صورت مناطق آزاد چابهار و 
انزلی می توانند نقاط هدف این توافق باشند. رویکرد این توافق براي تحکیم و 
توسعه روابط تجاری منطقه ویژه اقتصادی لوتوس با مناطق آزاد چابهار و انزلی 

مي تواند به گسترش این مدل روابط با فعالین اقتصادی و دولتی منجر شود.

یادداشت: 
 دکتر عبدالرسول خلیلي

کارشناس مناطق آزاد

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: با توجه به این که دولت 
سیزدهم، یک دولت تحول گرا بوده است، انتخاب سعید محمد 
به عنوان یک نیروی جوان و متخصص که سابقه درخشانی نیز 
از خود بر جای گذاشته است، ما را امیدوار کرده که در حوزه 

مناطق آزاد شاهد تحوالت جدی باشیم.
سیدمحمد حسینی با حضور در نشست شورای مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد در محل دبیرخانه شورایعالی افزود: باید 
توجه داشت که ما دیرتر از دنیا، ایده مناطق آزاد را در کشورمان 
پیاده کرده ایم، اکنون باید با استفاده از تجربیات موفق دنیا در 

این حوزه، به اقتصاد کشور کمک کنیم.
وی در ادامه با اشاره به لزوم اجرای قوانین مربوط به مناطق 
آزاد در این مناطق اظهار داشت: مشکالت ساختاری و عدم 
گرفتن  پیشی  باعث  مناطق  این  به  مربوط  قوانین  اجرای 
می شود  سرمایه گذاری  جذب  در  همسایه  کشورهای 
از  ملی،  مصالح  رعایت  و  ملی  نگاه  با  مجلس  و  دولت  و 
دیوان ساالری رها شوند و مدیریت واحد، جامع و متمرکز 

تمامی حوزه ها  در  بخشی نگری  و  بگیرد  مناطق شکل  در 
باید به مدیریت واحد و یکپارچه تبدیل شود.

معاون امور مجلس رئیس جمهور تصریح کرد: این واقعیت 
تک محصولی  اقتصاد  روی  نمی توانیم  گذشته  مثل  ما  که 
نفت حساب کنیم و از طرفی با توجه به کمبود آب در حوزه 

کشاورزی دیگر نمی توان به صورت سنتی اقتصاد را اداره 
کرد، مسئولیت مناطق آزاد را سنگین تر می کند.

مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  همچنین، 
این نشست گفت:  در  اقتصادی  ویژه  تجاری- صنعتی  آزاد 
محترم  نمایندگان  با  تعامل  و  مسائل  کارشناسی  تبیین  با 
مجلس، ارتباط خوبی با کمیسیون اقتصادی مجلس داریم، 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  در  داخلی  ناهماهنگی  اما 
مکاتبات  به  اقدام  آزاد  مناطق  حوزه  با  تعامل  بدون  که 
درباره  اسالمی  شورای  محترم  مجلس  با  غیرکارشناسی 
مسائل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در تعارض منافع با 
وزارت اقتصاد است می کنند، انرژی همکاران ما را از بین 

می برد و به نفع اقتصاد کشور نیست.
اجرای  عدم  را  آزاد  مناطق  چالش  مهم ترین  محمد،  سعید 
برنامه های توسعه کشور عنوان  قانون احکام دائمی  ماده ۶۵ 
کرد و تصریح نمود: علی رغم دستور شخص ریاست محترم 
جمهوری و هم رای بودن معاونت حقوقی ریاست جمهوری با 

نظر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این قانون 
همچنان اجرا نمی شود و چرایی آن عالمت سوال بزرگی است.

اقتصادی دولت  برنامه تحول  در  متاسفانه  اظهار داشت:  وی 
سیزدهم هیچ اسمی از مناطق آزاد برده نشده است و ما نگران 
هستیم در قانون برنامه هفتم توسعه هم این اتفاق بیافتد و از 
آن جایی که مناطق آزاد در هیات دولت نماینده ای ندارد، متاسفانه 
آن طور که باید به مسائل شان رسیدگی نمی شود و ماحصل این 
اتفاقات آسیب جدی به اقتصاد کشور است؛  چراکه مناطق آزاد 
ظرفیت بزرگی دارند، اما چون نادیده گرفته می شوند، نمی توانند 

در بحران اقتصادی کمک حال کشور باشند.
تجاری- آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور 

 صنعتی ویژه اقتصادی در پایان ضمن تشکر از مجلس محترم، 
خاطرنشان کرد: خواهشمندیم که نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی نگاه ویژه ای به مسائل این حوزه داشته باشند 
و نظرات تخصصی کارشناسان این حوزه را از طریق دبیرخانه 

شورایعالی در تصمیمات مربوط به این حوزه دخیل نمایند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد:

جامع نگری در دولت و نگاه ملی در مجلس، سبب ساز رهایی مناطق آزاد از دیوان ساالری

گزارش: 
فریبا شیخی



اخبار منطقه آزاد قشم

تاسیس کمیته حمایت از 
هسته ها و واحدهای فناور 

نوپا، نوآور و دانش بنیان قشم

 تشکیل انجمن جمعیت
 و خانواده پایدار
در جزیره قشم

 با دستور مدیرعامل
 سازمان منطقه آزاد قشم صوت گرفت:

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار مردمی روستای دیرستان اعالم کرد:

تبدیل شدن سراسر جزیره قشم به منطقه آزاد 
با موافقت شورای عالی مناطق آزاد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با مدیرکل بهزیستی هرمزگان مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اذعان داشت:

در بازدید مشاور رئیس جمهور از جزیره هرمز تاکید شد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
سقف مجاز برای افزایش اجاره بهاء برای واحد های مسکونی 

را 20درصد و برای واحد های تجاری 30درصد اعالم کرد.
افشار فتح الهی در نشست ساماندهی وضعیت اجاره بهاء 

با حضور رئیس اداره تعزیرات شهرستان قشم و جمعی از 
معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم ، اظهار کرد: با 
هدف ساماندهی وضعیت اجاره بهاء واحد های مسکونی، 
واحد های مسکونی 20درصد  برای  افزایش  سقف مجاز 

نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: همچنین سقف افزایش نرخ اجاره بهاء برای 

واحد های تجاری تا 30درصد خواهد بود.
اجاره  آزاد قشم تصریح کرد:  مدیرعامل سازمان منطقه 
و  بوده  ممنوع  غیرمجاز،  به صورت  مسکونی  واحد های 
در صورت مشاهده با مشاوران امالک و مالکان متخلف 

برخورد خواهد شد.
دارند  تصمیم  که  مالکانی  همچنین  فتح الهی؛  گفته  به 
واحد مسکونی خود را به صورت شبانه کرایه دهند، باید 
فرهنگی،  میراث  مدیریت  به  اخذ مجوزهای الزم  برای 

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
مراجعه کنند.

مشاورین  بر  نظارت  ویژه  گشت های  کرد:  تاکید  وی 
تشکیل  نیز  اجاره نامه ها  وضعیت  رصد  هدف  با  امالک 

شده به برخورد با متخلفان خواهند پرداخت.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: با 
هماهنگی که با اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قشم 
صورت گرفته است، در صورت مشاهده تخلف عالوه بر 
صورت  نقدی  تخلف  برابر  پنج  تا  متخلف  واحد  پلمب، 

گرفته جریمه می شود.
فتح الهی اظهار کرد: بر این اساس، حق معامله مشاوران 

امالک معادل نیم درصد از طرفین معامله خواهد بود.
وضعیت  ساماندهی  برای  برنامه ریزی  پیرامون  وی 
نیز گفت: سقف مجاز برای  اجاره بهاء واحد های تجاری 

افزایش اجاره واحد های تجاری 30درصد بوده و مالکان 
موضوع  این  رعایت  به  ملزم  تجاری  واحد های  تمام 

می باشند.
به  مربوط  اجاره نامه های  تمامی  داشت:  اظهار  فتح الهی 
واحد های تجاری باید به تایید مالکان مجتمع ها رسیده و 
همچنین حقوق مالکانه و حق شارژ این واحدها نیز باید 

در زمان تنظیم قرارداد اجاره تسویه شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده 
تخلف می توانند از طریق تماس با سامانه 124 یا شماره 
اصناف  و  بازرگانی  مدیریت   07635252010 تلفن های 
سازمان   07635241210 و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
تعزیرات حکومتی هرگونه تخلف در زمینه تنظیم قرارداد 

اجاره بهاء را گزارش دهند.

رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
بر لزوم ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی به 

منظور افزایش رفاه شهروندان در قشم تاکید کرد.
افشار فتح الهی در نشست با شرکت های تاکسیرانی جزیره 
قشم، پس از شنیدن چالش ها و درخواست های این صنف، 
گفت: در سال های گذشته هیچ برنامه ریزی برای ارتقای 
ممنوعیت  قانون  و  نشده  انجام  قشم  وضعیت حمل ونقل 
در  هم اکنون  ناوگان  این  شده  موجب  نیز  خودرو  واردات 

وضعیت نامناسبی قرار گیرد.

آزاد  مناطق  در  خودرو  واردات  ممنوعیت  داد:  ادامه  وی 
برخالف قوانین و روح این مناطق است و پس از اصالح 
قانون در هفته های پیش  رو، اولویت نخست ما در منطقه آزاد 

قشم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است.
با تاکید بر راه اندازی خط ویژه قشم- فتح الهی همچنین 

 باسعیدو، اظهار کرد: امروز راه اندازی مسیر حمل ونقل عمومی 
از قشم تا غربی ترین روستاهای غرب جزیره یکی از مطالبات 

جدی مردم است.
رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 

پایان با اعالم آمادگی سازمان متبوع خود از راه اندازی این 
مسیر، از شرکت های تاکسیرانی که مجوز و امکان قانونی 
برای حل این موضوع را دارند، درخواست کرد هرچه زودتر 

در این خصوص اقدام کنند.
و  سخت افزاری  امکانات  تجهیز  گزارش،  این  بر  بنا 
تسهیالت  اختصاص  تاکسیرانی،  شرکت های  نرم افزاری 
بانکی، را ه اندازی مرکز متمرکز دفاتر شرکت ها، راه اندازی 
ایستگاه های تاکسی و حل مشکالت نوسازی تاکسی ها از 

مهم ترین موضوعاتی بود که در این جلسه بررسی شد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
و  مدیره  هیات  رئیس  همراه  به  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از جزیره هرمز بازدید کرد.
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به همراه افشار فتح الهی مدیرعامل 
رئیس هیات مدیره و سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از 
مدیران دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان منطقه 
آزاد قشم، با حضور در جمع نمایندگان  مردمی جزیره هرمز، 
ضمن بررسی وضعیت اشتغال جوانان و پتانسیل های موجود 
این جزیره، بر لزوم استفاده از توان منطقه آزاد قشم در رفع 

مشکالت جزیره هرمز تاکید نمود.
وی همچنین خواستار احصاء ظرفیت های کسب  و کار در 
جزیره هرمز شد و بیان داشت: راه اندازی کسب و کارها در 

حوزه شیالت می تواند ضمن حفظ فرهنگ بومی این منطقه، 
برای جوانان اشتغال به همراه داشته باشد و با تامین منابع 

پروتئینی، به امنیت غذایی کشور کمک نماید.
سعید محمد، به برآورد و امکان سنجی راهکارهایی جهت 
راه اندازی مجدد معدن خاک سرخ با اولویت جلوگیری از 
خام فروشی تاکید کرد و اظهار داشت: با تحقیق در زمینه 
نحوه فرآوری خاک سرخ هرمز به منظور تولید مواد اولیه 
صنایع مختلف، فضاهای کارآفرینی جدیدی در این جزیره 
ایجاد خواهد کرد و ضمن کمک به اقتصاد جامعه محلی، 
فرموده مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال را در پی 

خواهد داشت.

براساس این گزارش، در این نشست، مشاور رئیس جمهور 
اقتصادی همچنین  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 
خواستار بررسی راهکارهایی برای کاهش آسیب های ناشی 

از حضور پرازدحام گردشگران در جزیره هرمز شد.
در ادامه، دکتر سعید محمد و هیات همراه با هدف احصاء 
مشکالت مردم این جزیره در حوزه های اقتصادی، کارآفرینی و 
اشتغال و چاره اندیشی برای حل این موضوعات، از بخش های 

مختلف شهری، گردشگری و خدماتی هرمز بازدید کردند.
و  نفر جمعیت  با حدود 7هزار  هرمز  جزیره  است،  گفتنی 
برای  ویژه  پتانسیل های  از  یکی  وسعت،  42کیلومترمربع 

جذب گردشگر در جنوب کشور محسوب می شود.

توانمندسازی جامعه معلوالن و مددجویان، اولویت فعالیت های حمایتی منطقه آزاد قشمتوانمندسازی جامعه معلوالن و مددجویان، اولویت فعالیت های حمایتی منطقه آزاد قشم

برخورد با مشاور امالک و مالک متخلف در صورت اجاره غیرمجاز واحد مسکونی در قشمبرخورد با مشاور امالک و مالک متخلف در صورت اجاره غیرمجاز واحد مسکونی در قشم

لزوم ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی جزیره قشملزوم ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی جزیره قشم

بهره گیری از ظرفیت منطقه آزاد قشم جهت کمک به رفع مشکالت مردم جزیره هرمزبهره گیری از ظرفیت منطقه آزاد قشم جهت کمک به رفع مشکالت مردم جزیره هرمز

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و نقش آفرینی جزیره در 
تحقق شعار سال، دستور تاسیس کمیته حمایت از هسته ها و 

واحدهای فناور نوپا، نوآور و دانش بنیان را صادر کرد.
به منظور اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری در نام گذاری 
سال 1401 با عنوان »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین«، کمیته 
حمایت از هسته ها و واحدهای فناور نوپا، نوآور و دانش بنیان قشم 
با استفاده از ظرفیت های بومی منطقه و متشکل از اعضای فعال 

حوزه دانش و فن جزیره تشکیل شد.
هدف اصلی از تشکیل این ستاد توسط مدیرعامل سازمان 
منطقه  این  تاثیرگذاری  و  نقش آفرینی  قشم ،  آزاد  منطقه 
و  تولید  افزایش  دانش بنیان،  شرکت های  رشد  در  آزاد 
سیاستگذاری های  براساس  ملی  عرصه  در  اشتغال آفرینی 

دولت مردمی است.
حضور فعال و منسجم، همفکری و همکاری و استفاده از 
نظرات و پیشنهادات نخبگان و فعاالن علمی و اقتصادی 
به منظور کمک به رشد و ارتقاء فعالیت واحدهای تولیدی 
و اقتصادی دانش بنیان توأم با افزایش میزان اشتغال زایی 
جوانان در سطح جزیره، از موضوعات مورد تاکید مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم برای تشکیل این کمیته است  .
این ستاد متشکل از اعضای نخبه و شخصیت های علمی 
جزیره به همراه مدیران عامل شرکت های دانش بنیانی است 
که سال هاست در این حوزه در قشم فعالیت داشته و دارای 
تجربه هستند  و محمد شریف رنجبر رئیس پارک زیست 
فناوری خلیج فارس قشم به عنوان دبیر و کمال بیرامیان  
مدیر مرکز بین المللی رشد قشم نیز به عنوان یکی از اعضای 

اصلی این کمیته انتخاب شده اند.
گفتنی است، دستورکار اصلی اعضای این ستاد، احصاء مشکالت 
شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور، کمک به تسهیل 
اشتغال در جزیره،  تولید و  با هدف رونق  فرآیندهای کاری 
کمک به تولید محصول و روان سازی چرخه ورود محصوالت 
دانش بنیان به بازار مصرف خواهد بود و پارک زیست فناوری 

خلیج فارس به عنوان مرکز فعالیت این ستاد انتخاب شده است.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
خانواده  و  »جمعیت  انجمن  تشکیل  از  قشم  آزاد  منطقه 
پایدار« با هدف ترویج سیاست های جمعیتی و در راستای 
تبلیغ درخصوص سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب 

مبنی بر افزایش جمعیت در جزیره قشم خبر داد.
حجت االسالم محمدسعید آخوندی در همایش جمعیت و 
خانواده پایدار، اظهار کرد: فراهم کردن شرایط ازدواج آسان 
برای جوانان و افزایش ازدواج و افزایش نرخ رشد جمعیت در 
شرایط امروز کشور امری ضروری است و باید به آن توجه 

ویژه داشته باشیم.
وی ادامه داد: افزایش اقتدار ملی، جلوگیری از سستی جامعه 
و رشد ظرفیت های بالقوه را از مزایای جمعیت مطلوب است 
و باید به مقوله ازدواج جوانان و ترویج فرهنگ باروری سالم 
در خانواده ها به صورت جدی و با نگاهی آسیب شناسانه ورود 

کرد.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم اظهار داشت: موضوعات مهارتی و آموزشی 
در حوزه اجتماع، خانواده و فرزندآوری یکی ضرورت های 
امروز جزیره زیبای قشم است که باید برای آن برنامه ریزی 

جدی انجام داد.
ترویج  هدف  با  کرد:  تصریح  آخوندی  االسالم  حجت 
درخصوص  تبلیغ  راستای  در  و  جمعیتی  سیاست های 
سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب مبنی بر افزایش 
جمعیت انجمن »جمعیت و خانواده پایدار« در جزیره قشم 

راه اندازی می شود.
وی افزود: موضوع تشکیل خانواده سالم و افزایش جمعیت 
یکی از دغدغه های مهم رهبر معظم انقالب در سال های 
و همکاری همه  این مهم همراهی  و  است  بوده  گذشته 
ادارات و ارگان ها را درخصوص ترویج فرهنگ باروری سالم 

در جامعه می طلبد.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: هرچه خانواده ها 
صمیمی تر و گرم تر بوده و با محبت بیشتری با هم تعامل 
رشد  رو به  حرکت  و  بیشتر  فرزندان  شاهد  باشند،  داشته 

افزایش جمعیت خواهیم بود.
گفتنی است، همایش جمعیت و خانواده پایدار با حضور حجت 
االسالم محمدسعید آخوندی سرپرست معاونت فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و نرگس 
استانداری  خانواده  و  زنان  امور  مدیرکل  تختی  منتظری 
محمد مسلم  االسالم  حجت  سخنرانی  با  و  هرمزگان 

وافی یزدی در مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
فراهم کردن زمینه برای توانمندسازی جامعه معلوالن و 
آزاد  اولویت فعالیت های حمایتی منطقه  مددجویان را در 
قشم دانست که می تواند به رفع فقر و محرومیت در جامعه 

کمک نماید.
افشار فتح الهی در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان 
گفت: سازمان منطقه آزاد قشم در راستای عمل به مسئولیت 
اجتماعی خود، به دنبال حل مسائل و مشکالت قشر معلول 
و مددجویان جامعه است و به همین جهت توجه خاصی به 

توانمندی های ایشان صورت می گیرد.
آینده  در  گرفته،  صورت  برنامه ریزی  با  داد:  ادامه  وی 
را  خود  فعالیت  قشم  صنایع دستی  دائمی  بازارچه  نزدیک 
آغاز می کند که این مرکز می تواند فرصت مناسبی برای 
عرضه محصوالت تولید شده توسط زنان سرپرست خانوار، 

مددجویان و معلوالن باشد.

به گفته فتح الهی ؛ توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار برای 
معلوالن کشور از اهداف سازمان منطقه آزاد قشم که این 
مهم با همکاری بهزیستی، سازمان های مردم نهاد و جامعه 

معلولین دست یافتنی خواهد بود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان با استقبال از احداث یک مرکز رفاهی اقامتی ویژه 
جامعه  از  میزبانی  کرد:  خاطرنشان  بهزیستی  مددجویان 
عالوه بر  رفاهی  مجموعه های  ایجاد  و  قشم  در  معلوالن 
فراهم ساختن شرایط برای حضور سرمایه گذاران، به معرفی 

بهتر ظرفیت های این جزیره کمک می نماید.
براساس این گزارش، مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان نیز 
در این جلسه گفت: از جامعه هدف 134هزار نفری تحت 
نفر  استان هرمزگان، 53هزار  بهزیستی  اداره کل  پوشش 
جامعه معلوالن هستند که از این تعداد 2۸00نفر در جزیره 

قشم ساکن می باشند.

سامیه جهانشاهی ضمن قدردانی از حمایت ها و تالش های 
مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم در راستای حمایت از جامعه 
معلوالن و مددجویان، افزود: ایجاد زیرساخت و بسترسازی 
مناسب برای حضور معلوالن در اماکن تفریحی و ساحلی 
منطقه آزاد قشم، یکی از موضوعاتی است که می تواند در 

خدمت رسانی به جامعه مددجویان کمک کننده باشد.
دارای  افراد  که  است  این  بهزیستی  هدف  کرد:  اظهار  وی 
معلولیت یک زندگی مستقل در بستر جامعه و درون خانواده 
همراه با منزلت اجتماعی و مثل یک شهروند عادی تجربه کنند.
مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان 
کلی  طور  به  و  معلوالن  جامعه  توانمندسازی  کرد: 
مددجویان تحت پوشش بهزیستی و ایجاد اشتغال برای 
است  برنامه هایی  و  اولویت ها  مهم ترین  از  یکی  آنها 
تمامی  هم افزایی  و  همکاری  و  جدی  اراده  نیازمند  که 

دستگاه ها است.

گفتنی است، جلسه افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و 
و سامیه جهانشاهی  آزاد قشم  منطقه  مدیرعامل سازمان 
با حضور سیدمحمد  هرمزگان،  استان  بهزیستی  مدیرکل 
حسینی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم و 

اسماعیل کیانی رئیس اداره بهزیستی قشم برگزار گردید.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
موافقت  از  دیرستان  روستای  مردم  با  مردمی  دیدار  در 
جزیره  سراسر  شدن  تبدیل  با  آزاد  مناطق  شورای عالی 

قشم به منطقه آزاد خبر داد.
افشار فتح الهی در نشست با مردم روستای دیرستان اظهار 
آزاد،  منطقه  یک  به  قشم  جزیره  یکپارچه سازی  داشت: 
یکی از خواسته های سازمان منطقه آزاد قشم با اولویت 
پایان دادن به مشکالت مردمی در نتیجه دوگانگی های 
و  ما  پیگیری های  با  توانست  که  بود  موجود  حاکمیتی 
حمایت دکتر سعید محمد، موافقت شورای عالی مناطق 

آزاد را پس از سال ها کسب کند.
دوگانگی  معضل  حل  برای  موافقت  افزود:  وی 
با  نفع مردم که  به  حاکمیتی قشم در دولت مردمی و 
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  حمایت 
مدیریت  با  می تواند  شد،  همراه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
در  متوازن  توسعه  برای  دقیق  برنامه ریزی  و  اصولی 
قشموندان،  دغدغه های  کاهش  ضمن  جزیره،  سطح 
سال های  در  مردم  درآمد  و  اقتصاد  سطح  ارتقاء  به 
آتی انجامیده و حرکت این منطقه را در مسیر درستی 
آزاد،  منطقه  یک  ذاتی  ماموریت های  بر  منطبق 

نماید. ریل گذاری 
طبق  داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65 
کلیه اختیارات و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم گیری 
انتظامی  نظامی،  دستگاه های  )به جز  سریع  و  صریح 

عامل  مدیران  اختیار  حیطه  در  باید  است،  امنیتی(  و 
سازمان های مناطق آزاد باشد.

قشم  در  حاکمیتی  دو  معضل  کرد:  تاکید  فتح الهی 
سال هاست که گریبان ساکنان و به ویژه فعاالن اقتصادی 
بر زندگی روزمره  زیان باری  آثار  را گرفته و  این منطقه 
تا  گرفته  شهری  مدیریت  از  سرمایه گذاران  و  مردم 
پروژه های کالن اقتصادی، مسائل گمرکی و مالیاتی در 

جزیره قشم گذاشته است.
با داشتن شرایط ویژه و  آزاد قشم  به گفته وی؛ منطقه 
موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود که این منطقه را متمایز 
به  است،  کرده  کشور  آزاد  مناطق  سایر  از  متفاوت  و 
دلیل چندگانگی های مدیریتی و عدم پایبندی و تمکین 
دستگاه های اجرایی به قوانین در مناطق آزاد، نسبت به 
شده  عقب ماندگی  دچار  مختلف  ابعاد  در  مناطق  سایر 

است .
فتح الهی اذعان داشت: یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین 
ماده 65  اعمال  عقب ماندگی،  این  جبران  برای  گام ها 
برای  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون 
ایجاد  و  قشم  آزاد  منطقه  در  حاکمیتی  دوگانگی  رفع 
وحدت رویه در مدیریت مبنی بر تفویض ماموریت های 

دستگاه های اجرایی به این سازمان است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در پایان ضمن تقدیر از همراهی های شورای عالی 
مناطق آزاد و در راس آن دکتر سعید محمد، خاطرنشان 
این دوگانگی  با موافقت صورت گرفته جهت رفع  کرد: 

حل  برای  جزیره  اقتصادی  فعاالن  و  مردم  خواسته  که 
مشکالت عدیده زندگی و سرمایه گذاری در قشم است، 
سازمان منطقه آزاد قشم خواهد توانست با قدرت بیشتر و 
گام های مستحکم تری در راستای ایفای این مسئولیت ها 

اقتصادی،  بخش های  همه  در  و  کرده  نقش آفرینی 
داده  اولویت  آن  به  قانونگذار  که  گردشگری  صنعتی، 
توسعه  به  و  کرده  منتفع  را  قشم  جزیره  سراسر  است، 

بیشتر کشور نیز کمک کند.
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