
سرمقاله

اين ميزان بي مهري به مناطق آزاد به چه قيمتي؟!
كشورهاي جهان براي توسعه تعامالت بين المللي، رفع نيازهاي داخلي، صادرات و بهبود وضعيت اقتصادي 
خود، مسيرهاي متفاوتي را ترسيم مي نمايند؛ يكي از مسيرهاي تعريف شده و موفق، تشكيل مناطق آزاد 
با هدف كاهش بروكراسي هاي اداري و ايجاد مشوق هاي فراوان در جهت حضور سرمايه گذاران خارجي با 
هدف رونق توليد و صادرات بوده است. ايران نيز مانند ساير كشورها از سه دهه پيش نسبت به ايجاد مناطق 
آزاد در كشور اقدام نمود. اما علی رغم گذشت چند دهه از تشكيل اولين منطقه آزاد در ايران، متاسفانه اين 

مناطق با مهري هاي فراواني از سوي داخل مواجه گرديده و موفق عمل ننموده  است.
سوال اساسی اين است آيا متوليان امر شرايط و بستر مناسب براي اجرايي شدن قوانيني همچون بند ١١ 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي، ماده٦٥ قانون احكام دائمي برنامه های توسعه كشور، معافيت ٢٠ساله ماليات 
بردرآمد، معافيت هاي گمركي و بسياري از قوانين تسهيل گرانه را در مناطق آزاد ايجاد نموده اند؟ با واكاوي در 
وضعيت مناطق آزاد به اين موضوع پي خواهيم برد كه آنچه سبب وضعيت امروز اين مناطق گرديده، بخش 

عمده آن به دليل لجبازي برخي مسئوالن به سبب منافع فردی يا جناحی بوده است  .
فشارهاي عجيب داخلي به مناطق آزاد در سال هاي گذشته باعث گرديد جايگاه اين مناطق از رياست 

جمهوري به وزارت امور اقتصادی و دارايی تنزل يابد.
بهبود وضعيت  آزاد در  تاثيرگذار مناطق  به نقش  اركان حكومت  واقعي  اعتماد  از سوي ديگر عدم 
اقتصادي كشور و نقش غيرقابل انكار اين مناطق در توسعه تعامالت بين المللي به ويژه با كشورهاي 

همسايه در شرايط تحريمی، مورد غفلت قرار گرفته است.
متاسفانه در چند سال اخير شاهد بيشترين تعرضات و تجاوزات داخلي به ويژه از سوي دستگاه هاي اجرايی 
نسبت به ماهيت، ساختار و عملكرد مناطق آزاد بوده ايم؛ درحالی كه قانونگذار سازمان هاي مناطق آزاد را 
دولت هاي كوچك و مستقل تعريف نموده است، اما متاسفانه شاهد بي مهري هاي فراوان و فشار رسانه اي، 

محدود نمودن و تضعيف اين دولت هاي مستقل روي كاغذ و غيرمستقل در واقعيت هستيم .
سازماني كه جايگاهش در سطح ملي تنزل مي يابد و اتفاقا از سوي وزارتخانه و سازمان هاي همتراز، از هر سو 
مورد تعرض و بي مهري قرار مي گيرد، به جاي آن كه وقت خود را جهت اجراي قوانين و حمايت از فعاالن 
اقتصادي صرف نمايد، بيشترين زمان را معطوف به از بين بردن سوء برداشت ها از عملكرد مناطق آزاد می كند 

و اين يعني دوري از اصل فلسفه ايجاد مناطق آزاد براي حمايت و كمك به اقتصاد داخلي! 
سوال ديگر اين است كه چرا نمي خواهيم از ظرفيت نيروهاي شايسته و كارشناس در حوزه مناطق 

آزاد استفاده نماييم؟
موضوع استفاده از افراد غيرمتخصص يك مشكل است؛ لكن عدم حمايت همه جانبه و منسجم از 
آنها مشكلي به مراتب بزرگ تر و مانعي جدي در راستاي اجراي قوانين و تحقق اهداف سازمان ها 
مي باشد. امروز مناطق آزاد به ويژه فعاالن اقتصادي حاضر، بيش از گذشته نيازمند حمايت همه جانبه 

از سوي مسئوالن جهت تحمل شرايط جنگ اقتصادي موجود هستند.
به نظر بنده دليل اصلي مغفول ماندن قوانيني همچون بند١١ سياست هاي اقتصاد مقاومتي ، ماده١ 
قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، ماده ٦٥ قانون احكام دائمي و ده ها قانون مختص به مناطق آزاد، 
عدم حمايت منسجم، اعتماد و باور اركان حكومت به واقعيت اين مناطق و تحت فشار قرار دادن 

مناطق آزاد براي امور حاشيه اي مي باشد و اين بي مهري قطعا به ضرر همه تمام مي شود.
قوانين  كه  است  پرواضح  وگرنه  دارد،  سازوكار مضاعف  به  نياز  ما  در ساختار كشور  قوانين  اجراي 
مصوب مجلس پس از ابالغ به دولت و تعيين دستورالعمل از سوي هيات دولت، بايد توسط دستگاه 
متولي اجرايي گردد . اما مديران جديد صرفا با نگاه سليقه اي و غيرسيستمي به مناطق مي پردازند و از 

مزاياي قانوني و تاثيرگذار در معادالت بين المللي مناطق غافل مي شوند .
به همين دليل مديران مناطق آزاد به ويژه دبيرخانه بايد براساس توانايي و ارتباطات شخصي در دولت 
و مجلس، اصطالحا قدرت چانه زني، با رايزني بيشتر نسبت به مطالبه گري از دولت و مجلس جهت 

اجراي قوانين اقدام نمايند.
البته بايد گفت انتقال فناوري هاي پيشرفته با هدف گسترش و تسهيل توليد و حضور سرمايه گذاران 
خارجي جهت تامين نيازهاي ضروري منابع مالي از خارج، كه از تاكيدات مقام معظم رهبري در بند١١ 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي مي باشد، نياز مبرم به ايجاد بستر مناسب، حمايت واقعي، نه در حد شعار 

و از آن مهم تر درك درست از شرايط واقعي كشور دارد.
ياري رسان  آزاد  مناطق  كه  برسند  اعتقاد  و  باور  اين  به  آزاد  مناطق  و  كشور  مسئوالن  بايد  ابتدا 
اقتصاد كشور هستند و سرمايه گذاران داخلي و خارجي فعال در صورت حمايت همه جانبه و برخورد 
مناسب دستگاه هاي خدمات رسان و نظارتي، بهترين سفيران اقتصادي براي بهبود تعامالت بين المللي 
اقتصاد  بند١١ سياست هاي  اسالمی طبق  انقالب  معظم  رهبر  فرامين  اجرايي شدن  و  منطقه اي  و 
مقاومتي و حضور سرمايه گذاران خارجي جديد، ورود فناوري هاي روز دنيا و گسترش و تسهيل توليد 

از منابع مالي خارجي در مناطق خواهند بود .
از كشور ما  آزاد توجه به اين مطلب اهميت دارد كه اين ساختار، قانوني و جزئي  در مورد مناطق 
محسوب می شود و از آن سوي مرزها نيامده و همه مسئوالن نظام وظيفه دارند با حمايت كامل و 
پذيرش استقالل مديريتي مناطق به عنوان دولت هاي كوچك، استفاده از تيم متخصص و اصطالحا 
منطقه آزادي، از حواشي مناطق كاسته و با حمايت از توسعه همه جانبه مناطق آزاد، باور داشته باشند 
كه اين مناطق به عنوان بازوان توانمند اقتصاد كشور مي باشند. بنابراين شايسته است بي مهري به 

مناطق آزاد را كنار بگذارند و مزيت هاي قانوني بالقوه اين مناطق را به بالفعل تبديل نمايند.

عقیلحقشناس
دبیرهیاتمدیرهانجمنسرمایهگذاران
وکارآفرینانمنطقهآزادانزلی

 شماره  184 -دوشنبه
13 تیر ماه 1401 
  سال چهارم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

درگفتوگوباصاحبنظرانمناطقآزادوکارشناساناقتصادیمطرحشد:درگفتوگوباصاحبنظرانمناطقآزادوکارشناساناقتصادیمطرحشد:

 امنیت و توسعه مناطــق آزاد
در سایه دیپلماسی اقتصادی کشور

صفحه 4 و 5  را بخوانيدصفحه 4 و 5  را بخوانيد

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیشمدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیش
اظهارداشت:اظهارداشت:

مهندساکبریمقدمدرکارگروهاشتغالزاییمهندساکبریمقدمدرکارگروهاشتغالزایی
منطقهآزادانزلیمطرحکرد:منطقهآزادانزلیمطرحکرد:

باپیگیریهایسعیدمحمدباپیگیریهایسعیدمحمد
مشاوررئیسجمهورمحققگردید:مشاوررئیسجمهورمحققگردید:

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادقشممدیرعاملسازمانمنطقهآزادقشم
اظهارداشت:اظهارداشت:

نقش موثر شرکت های نقش موثر شرکت های 
دانش بنيان در پيشبرد اهداف دانش بنيان در پيشبرد اهداف 

سازمان منطقه آزاد کيشسازمان منطقه آزاد کيش

 خلق فرصت های جديد خلق فرصت های جديد
شغلی، با تحقق برنامه های شغلی، با تحقق برنامه های 

توسعه ای منطقه آزاد انـزلیتوسعه ای منطقه آزاد انـزلی

ابالغ اجرای مادهابالغ اجرای ماده6565 قانون  قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه احکام دائمی برنامه های توسعه 
توسط رئيس جمهوریتوسط رئيس جمهوری

همگرايی با شهرداری ها در همگرايی با شهرداری ها در 
جهت ارتقای خدمات شهری جهت ارتقای خدمات شهری 
در جزيره قشـمدر جزيره قشـم

صفحه 8  را بخوانيدصفحه 8  را بخوانيدصفحه 6  را بخوانيدصفحه 6  را بخوانيدصفحه 3  را بخوانيدصفحه 3  را بخوانيدصفحه 2  را بخوانيدصفحه 2  را بخوانيد



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
شرکت های  ظرفیت  از  مجدد  بازدید  ضمن  کیش 
ارائه  بر  کیش،  نوآوری  مرکز  در  مستقر  دانش بنیان 
از  برون رفت  برای  خالقانه  ایده های  و  راهکارها 

مشکالت موجود تاکید کرد.
نوآوری  مرکز  از  ۴ساعته  بازدید  در  کشاورز  مهدی 
کیش، در جریان فعالیت ها و برنامه های پیش روی 

شرکت های دانش بنیان قرار گرفت.
وی در این بازدید بر ارتقاء سطح فعالیت شرکت های 
دانش بنیان تصریح کرد و بیان داشت: برای رسیدگی 
در  شده  ارائه  درخواست های  به  سریع  و  به موقع 
به  وقفه  بدون  شده  مطرح  موضوعات  بازدیدها؛ 

مسئوالن مربوطه ارسال می گردد. 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
را  دانش بنیان  فعالیت شرکت های  توسعه  آزاد کیش 
اقتصاد کشور عنوان کرد  پیشرفت  و  زمینه ساز رشد 
و اظهار داشت: به کارگیری شرکت های دانش بنیان و 

فعالیت های دانش محور در ارتقای کیفی ارائه خدمات 
نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.

گفتنی است، در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش از مرکز نوآوری، تعداد 6شرکت دانش بنیان ضمن 
ارائه محصوالت و تشریح روند فعالیت ها، انتظارات خود 
از سازمان و مرکز نوآوری را بیان کردند که مه راد صنعت 
خالق، تصویرسازان دیار کیش، زنجیره بلوک شایسته، 
جهش  ساحل  و  رز  شبکه  هوشمند  فناوری  موسسه 
تولید همچنین زیست فناوران جلبک کیش ازجمله این 

شرکت ها بودند  .
شایان ذکر است، مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به همراه جمعی 
از مدیران و معاونان این سازمان و شرکت های تابعه، 
از بنای موسسه علوم و فنون کیش با هدف پیگیری 
درخواست سرمایه گذار برای ایجاد هاب صنایع خالق 
و اقامتگاه آموزشی و ستون احیاء و مقاوم سازی شده 

اسکله میر مهنا نیز بازدید نمودند.

کیش2

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با 
مخابراتی  و  تجمیعی  دکل  چهار  کیش،  آزاد  منطقه 
پوشش  مشکالت  رفع  و  ظرفیت  تقویت  منظور  به 
شهرک  و  نوبنیاد  سفین،  مناطق  در  سیار  ارتباطات 

صدف به بهره برداری رسید.
با نصب و راه اندازی تعداد ۴دکل تجمیعی مخابراتی در 
مناطق »نوبنیاد۱ تا ۳، فاز C سفین و فاز ۴ شهرک صدف«، 
ساکنان جزیره کیش عالوه بر رفع مشکالت ارتباطی که 
به دلیل افزایش تعداد کاربران ارتباطات سیار و کمبود 
اینترنت  از  بودند،  مواجه  آن  با  مناطق  این  در  ظرفیت 

پرسرعت »۴جی و ۵جی« نیز بهره مند خواهند شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
تجمیعی  دکل های  از  بهره برداری  آیین  در  کیش 
که  ۳۰دکل  تعداد  از  گفت:  جزیره  در  مخابراتی 
نگهداری  مسئولیت  گذشته  ۷سال  از  بیش  پیمانکار 
توجه  عدم  دلیل  به  ۱۰دکل  داشت،  برعهده  را  آن 
کرده  پیدا  انتقال  سازمان  به  نا صحیح  نگهداری  و 
امکان  دادستان  همکاری  با  قضایی  حوزه  در  و 
بازپس گیری مابقی دکل ها نیز فراهم شده تا عملیات 

نگهداری آنها توسط سازمان انجام شود.
بحث  در  الزم  دقت  باید  ما  افزود:  کشاورز  مهدی 
را  پیمانکار  امور  انجام  بر  نظارت  و  قراردادها  انعقاد 
را  تعمیرات  و  نگهداری  مختلف  ابعاد  باشیم،  داشته 

درنظر گرفته و نظارت ها را تقویت کنیم.
سازمان  کرد:  تصریح  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
عنوان  به  باید  که  دارد  اموالی  کیش  آزاد  منطقه 
قبل  درستی  برنامه  و  شود  شناسایی  دولت  اموال 
و  اجرا  زمان  در  و  کار  انجام  حین  واگذاری،  از 
را  توانمند  اشخاص  و  باشیم  داشته  بهره برداری 

برای اجرای امور پیمانکاری انتخاب کنیم.
کشاورز با بیان اینکه در زمینه نظم دهی و ساماندهی و 
ارتقاء ظرفیت آنتن دهی و دیتاها، برنامه ریزی های خوبی 
انجام شده، عنوان کرد: طرح تجمیع دکل های مخابراتی 
و نظارت و نگهداری آنها درحال حاضر با همت همکاران 

ما در تله کیش به نقطه مطلوبی رسیده است  .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در پایان خاطرنشان کرد: طبق دستور آیت اهلل 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  و  رئیسی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تمام امور به گونه ای اجرا 
از آن رضایت  می گردد که صالح سازمان و مهم تر 

مردم در آن دیده شود.
سازمان  همراه  تلفن  اپراتور  سرپرست  همچنین، 
تنها  گفت:  خصوص  این  در  نیز  کیش  آزاد  منطقه 
ساختار هر دکل نصب شده در سایت ها بدون درنظر 
ریال  ۱۵میلیارد  بالغ بر  هزینه ای  تجهیزات،  گرفتن 
در برداشته که تکنولوژی های کامل و به روز  ۲جی، 

 ۳جی،  ۴جی و  ۵جی را پوشش می دهد.
محمد عزیزی اظهار داشت: ما مشکلی در باب پوشش دهی 

و تماس صوتی نداشتیم، مسئله کمبود ظرفیت سایت ها 
بود که با توجه به رشد ساختمان ها و مستقر شدن ساکنان 

منجر به جانمایی ۴نقطه در کیش شد.
نوبنیاد،  ۳نقطه  ارتباطی  مشکالت  عمده  گفت:  وی 
مهستان و فاز ۴ صدف را با تجمیع دکل رفع کردیم.

عزیزی افزود: درحال حاضر تجمیع اپراتورهای ایرانسل 
و همراه اول، تله کیش و مبین نت بر روی دکل ها انجام 
شده و اپراتورهای خدمات رادیویی نیز طبق برنامه ریزی 
و تحویل ۳۰نقطه دیگر بر روی دکل ها نصب می شوند.

به گفته سرپرست اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه 
با  سازگاری  جدید  سایت های  تفاوت  کیش؛  آزاد 
که  است  باز  فضای  و  کیش  هوایی  و  آب  شرایط 
موجب سهولت نگهداری آنها خواهد شد؛ نکته دیگر 
بهبود  موجب  اپراتورها  سایت  فواصل  کاهش  اینکه 
عملکرد آنها شده و ما در این زمینه تالش می کنیم 

اینترنت پایدار به مردم ارائه کنیم.
و  مدیران  از  جمعی  بازدید  این  در  است،  گفتنی 
شرکت های  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  معاونان 

تابعه به همراه اصحاب رسانه حضور داشتند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ملی  دانشگاه های  پیشنهادی  طرح  ارائه  از  کیش 
عمان و صنعتی شیراز برای ایجاد دانشگاه بین المللی 

مشترک در جزیره کیش خبر داد.
و  معاون  رئیس،  با  که  نشستی  در  کشاورز  مهدی 
سازمان  محل  در  عمان،  دانشگاه  برنامه ریزی  مدیر 
برنامه های  از  یکی  شد؛  برگزار  کیش  آزاد  منطقه 
کوتاه مدت و میان مدت سازمان متبوع خود را حمایت 

از گردشگری آموزشی عنوان کرد.
وی اظهار داشت: احداث شهرک دانشگاهی در کیش 
امیرکبیر،  تهران،  شریف،  دانشگاه  پردیس  حضور  و 

ظرفیت های  از  یکی  جزیره  این  در  صنعت  و  علم 
موجود برای حمایت از طرح پیشنهادی دانشگاه های 

ملی عمان و صنعتی شیراز است.
کشاورز اذعان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش از آمادگی 
الزم برای هرگونه همکاری و حمایت جهت تشکیل 

دانشگاه بین المللی در این منطقه برخوردار است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
برای  عاملی  را  بین دانشگاهی  مشارکت های  کیش، 
و  کرد  عنوان  کشورها  سایر  در  مراکز  این  معرفی 
خاطرنشان نمود: یکی از اهداف دانشگاه ملی عمان، 
فعالیت به صورت بین المللی است که از این طریق 

مورد تایید جامعه بین المللی نیز قرار خواهد گرفت.
همچنین، علی االیمانی در این نشست با بیان این که 
دانشگاه ملی عمان فعالیت بین المللی خود را با سایر 
کشورها آغاز کرده است، اظهار کرد: دانشگاه شیراز یکی 
از دانشگاه های مهمی است که با آن همکاری می کنیم.
با  در ادامه، مسئول پردیس مشترک کیش و عمان 
معرفی دانشگاه صنعتی شیراز بیان کرد: این دانشگاه 
به عنوان نخستین دانشگاه صنعتی در منطقه جنوب 
دانشکده های  از  یکی  از چهل سال،  بیش  قدمت  با 
جامعه  نیاز  مورد  و  کارآمد  نیروهای  تربیت  در  مهم 

صنعتی نقش آفرینی کرده است.

دکتر حقانی افزود: دانشگاه صنعتی شیراز شامل هفت 
مکانیک  مهندسی  دانشکده  برق،  مهندسی  دانشکده 
مواد،  مهندسی  دانشکده  علوم،  دانشکده  هوافضا،  و 
دانشکده  زیست،  محیط  و  عمران  مهندسی  دانشکده 
صنایع و دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز می باشد 
که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت می کند.

جلسه اي با محوریت بررسی و حل مشکالت پیش روي 
جامعه بازاریان جزیره کیش با حضور رئیس هیات مدیره 

و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار گردید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه ای که 
با هدف بررسی چالش ها و مشکالت موجود با جامعه 
بازاریان کیش برگزار شد، در رابطه با تغییر کاربری ها 
از نمایشگاهی به تجاری، گفت: اسناد باالدستی و طرح 
جامعی وجود دارد که بررسی های الزم در این خصوص 
توسط مشاور مربوطه به صورت جامع انجام شده است.

نظم  رعایت  با  رابطه  در  همچنین  کشاورز  مهدی 
کاربری های موجود که برخی از آنها بدون مجوز هستند، 

از اجرایی شدن طرح ساماندهی مشاغل در این منطقه 
خبر داد و اظهار کرد: بخش خصوصی با بهره گیری از 
مشاوره حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش در راستای 
و  رسانه ای  پذیرش  و  مجازی  فضای  به  پاسخگویی 

آمادگی ذهنی عموم مردم باید اقدام کند.
آموزشی  موضوعات  کتبی،  ابالغ  در  وی؛  گفته  به 
در  موجود  ابهامات  تا  شده  اطالع رسانی  اصناف  به 

مجوزه ها برطرف شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش درخصوص آیین نامه اخذ عوارض ورودی بیان 
به  نسبت  موضوع،  این  تعیین تکلیف  برای  داشت: 

تشکیل کارگروه تخصصی اقدام خواهیم کرد.
همچنین، رحمان سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان 
و بازرگانان کیش در این نشست اظهار داشت: در راستای 
یک  به  نیاز  کیش  جزیره  در  موجود  چالش های  رفع 
سازمان قوی و مقتدر است که حضور پیگیرانه مهدی 
کشاورز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در تحقق 
این امر مهم قابل تقدیر بوده و در همین راستا جامعه 

بازاریان همراه و همگام سازمان خواهد بود.
بنا بر این گزارش، اصالح کاربری ها، صادرات، واردات 
و امور گمرکی مناطق آزاد، ساماندهی مشاغل بدون 
مجوز، کمبود منابع ارزشمند انسانی، عدم بهره مندی 

از سهمیه کاالهای تجاری و معافیت های ترجیحی، 
ازجمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.

گفتنی است، در این جلسه که با حضور رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، برخي 
جامعه  اعضای  و  سازمان  این  مدیران  و  معاونان  از 
بازاریان کیش برگزار گردید؛ چالش های عنوان شده، 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش،  جزیره  دادگستری  رئیس  با  دیدار  در  کیش 
و  و حقوقی سازمان  نقش مهم شورای مشورتی  بر 
روش های علمی و سرمایه گذاری در این منطقه که 
کمک به حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع 

حقوق مردم می شود، تاکید نمود.
به  مطهری زاده  یاسین  با  دیدار  در  کشاورز  مهدی 
لزوم  بر  قضائیه،  قوه  هفته  گرامیداشت  مناسبت 
سازمان  حقوقی  و  مشورتی  شورای  نقش  اهمیت 
در قالب وکال و همکاران دستگاه قضائیه به عنوان 
برای  موثر  راهکارهای  ارائه  بر  حقوقدان؛  و  قاضی 

حل و فصل و کاهش مشکالت پرونده ها اشاره کرد.

وی با بیان این که تقویت ساختاری درون سازمانی و 
استفاده از ظرفیت شورای حقوقی سازمان منطقه آزاد 
کیش در روش های مهندسی و سرمایه گذاری بر کاهش 
مشکالت در پرونده های حقوقی سازمان تاثیرگذار خواهد 
باید حقوق  اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری  بود، 

سازمان، بیت المال و سرمایه گذاران همزمان دیده شود.
با  رابطه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
متبوع  سازمان  در  حقوقی  و  فنی  جلسات  برگزاری 
خود با محوریت تنظیم قراردادهای کارشناسی شده 
با  اقدامات  تمام  گفت:  فرآیندها  اصالح  و  دقیق  و 
و  شده  تعریف  قانون  چارچوب  در  و  علمی  رویکرد 
باید انجام شود، که الزمه محقق شدن این امر مهم 

صبوری، تحمل و درک متقابل است.
کشاورز ضمن قدردانی از کمک های بی شائبه و ارائه مشاوره 
حقوقی دستگاه قضائیه در راستای احقاق حق مردم، اظهار 
کرد: قوه قضائیه مرجع مردم و حافظ بیت المال است و بر 
همه ما واجب است مر قانون را رعایت کنیم و برای احقاق 

حق، تمام تالش خود را به کار گیریم تا فراتر از قانون و حقوق 
عامه و حقوق بیت المال عمل نکنیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تدوین ۴ماموریت 
کرد:  تصریح  کوتاه مدت،  برنامه  قالب  در  محوری 
پرونده هایی که از سال های گذشته وجود دارد، ضمن 
رعایت انصاف با کمک نهادهای نظارتی، صیانتی و قوه 

قضائیه نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام خواهیم کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در پایان خاطرنشان کرد: برنامه های عملیاتی 
کیش  جزیره  آموزش  و  مسکن  حوزه  در  اجرایی  و 

پیش بینی شده است.
در  کیش  جزیره  دادگستری  رئیس  همچنین، 
سنتی  ابالغ  سیستم  ارتقاء  به  اشاره  با  نشست  این 
دستگاه  تحول  دوران  در  الکترونیکی  سیستم  به 
به صورت  ابالغ ها  از ٩٩درصد  بیش  قضائیه، گفت: 

الکترونیکی انجام می شود.
یاسین مطهری زاده با بیان این که تسهیل و تسریع 

از  مراجعه کنندگان  به  مطلوب  خدمات  ارائه  در 
اولویت دستگاه قضائیه در کیش است، اظهار داشت: 
یک ماه  از  کمتر  زمانی  بازه  در  پرونده ها  ۷۰درصد 

رسیدگی و ابالغ می گردد.
وی، برگزاری مالقات با زندانیان به صورت آنالین را یکی 
دیگر از اقدامات ارزشمند این مجموعه برشمرد و اذعان 
نمود: با استفاده از امکانات موجود، شرایطی را فراهم 
کردیم که نیاز به حضور فیزیکی درخواست کنندگان که 

از اقشار مختلف جامعه هستند، نباشد.
از   بیش  ورود  از  کیش  جزیره  دادگستری  رئیس 
منطقه  این  اختالف  حل  شورای  به  پرونده  ۲۷هزار 
خبر داد و تصریح کرد: همکاران قوه قضائیه کیش 
با  قاطعانه  و  فعالیت می کنند  شبانه روزی  به صورت 

هنجارشکنان مقابله خواهیم کرد.
عامل  مدیران  از  برخی  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
شرکت های تابعه و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش 

و دادستان جزیره کیش حضور داشتند  .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

نقش موثر شرکت های دانش بنیان در 
پیشبرد اهداف سازمان منطقه آزاد کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست با جامعه بازاریان جزیره عنوان کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

بهره برداری از چهار دکل تجمیعی مخابراتی در جزیره کیش

تاسیس اولین پردیس مشترک بین المللی دانشگاهی در جزیره کیش

اجرایی شدن طرح ساماندهی مشاغل در منطقه آزاد کیش

تشکیل شورای مشورتی و حقوقی در سازمان منطقه آزاد کیش
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اجرایی  دستگاه های  تمام  میان  همدلی  و  وفاق  کیش، 
بحران  مدیریت  ستاد  آمادگی  و  منطقه  این  در  مستقر 
کیش را الزمه حفظ امنیت و آرامش عموم مردم عنوان 

کرد.
مهدی کشاورز در نشست ستاد مدیریت بحران کیش، با 
تاکید بر آمادگی کامل در مقابله با بحران احتمالی اظهار 
تمهیدات  تمام  شده  ارائه  گزارش های  براساس  داشت: 
فضاهای  ماشین آالت،  دارو،  غذا،  حوزه های  در  الزم 
موردنیاز جهت اسکان افراد مددجو اندیشیده شده است 

و مردم به هیچ عنوان نگران نباشند.
چند  ظرفیت  اسکان،  مختلف  مراکز  از  بازدید  در  وی 
جمعیت  به  نسبت  کیش  جزیره  در  موجود  برابری  
متقاضی را مثبت ارزیابی کرد و اذعان نمود: ضمن گذر 
از تنش موجود، تمام آسیب های سطحی و غیر آن نیز با 
خود اظهاری مردم پیگیری شده و در دستور کار ناظران 

شهرسازی و مهندسی قرار گرفته است.
به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کرد:  تصریح  کیش  جزیره  بر  حاکم  محدودیت های 
امکان اعزام ماشین آالت خاکبرداری به مناطق زلزله زده 
دارویی  بهداشتی،  غذایی،  بسته های  اما  ندارد،  وجود 
مناطق  به  دارد،  امکان  که  جایی  تا  آشامیدنی  آب  و 
آسیب دیده ارسال و آمار آن جهت آگاهی به عموم مردم 

اطالع رسانی خواهد شد.
کشاورز از اعالم آمادگی کامل و همراهی وزارت کشور، 
و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
استانداری هرمزگان خبر داد و گفت: رفتار زلزله در سه  
هفته  اخیر خوشبختانه خطری ایجاد نکرده است و طبق 
مردم  و  نیست  نگرانی  جای  امر،  کارشناسان  اظهارات 

همچنان آرامش خود را حفظ کنند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش از مذاکره 
با رئیس هواپیمایی کشور و همچنین ایرالین های بخش 
خصوصی خبر داد و تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه 

بحران احتمالی، از آمادگی الزم برخوردار هستیم.
وی همچنین با اشاره به عدم تمکین برخی دانشگاه های 
کیش از مصوبه ستاد مدیریت بحران مبنی بر عدم برگزاری 
امتحانات به صورت حضوری، این اقدام را تخلف عنوان کرد 
و اظهار داشت: در صورتی که دانشجویی بنابر مصوبه  ستاد 
مدیریت بحران کیش که در این شرایط باالترین مرجع 
قانونی است، کیش را ترک کند و نمره یا غیبتی برای وی 
منظور شود، می تواند دانشگاه را مجاب به اصالح کند و ستاد 
بحران نیز از آنها پشتیبانی خواهد کرد و تمام تبعات قانونی 
این تمرد برعهده  خود این دانشگاه ها خواهد بود و درصورت 
بروز هرگونه مشکلی، باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.
برگزاری  برای  آزاد کیش  دانشگاه  کشاورز عنوان کرد: 
تجهیزات  با  برزنتی  و  امن  سازه   جزیره  در  آزمون 
تهران  در  دانشجویان  آزمون  برای  و  تامین  سرمایشی 
را  موردنیاز  امکانات  امارات،  و کشور  دیگر  و ۴6۰شهر 

فراهم کرده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان از انسجام رسانه ها در کیش و اطالع رسانی های به  
موقع  آنها تقدیر کرد و خاطرنشان نمود: بر اهمیت آموزش، 

تولید و انتشار محتواهای آگاهی دهنده تاکید می کنیم.

رئیس ستاد مدیریت بحران کیش در نشست هم اندیشی 
اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی  نیروی  نمایندگان  با 
ایران، بر اهمیت همدلی و همراهی این مجموعه با ستاد 
مدیریت بحران تاکید کرد و گفت: ساکنان جزیره کیش 
به هیچ عنوان نگران نباشند؛ چراکه پیش از زمان بحران 
دستگاه  تمام  و  سازمان  سوی  از  الزم  تدابیر  احتمالی؛ 

اجرایی مستقر در جزیره پیش بینی شده است.
سعید پورزادی بر ضرورت انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک 
با نیروی هوایی و اجرای مانور های امدادی جهت ارتقاء سطح 
نیروهای عملیاتی در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: 
اکنون مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران تعداد ۵دستگاه لرزه نگار 
را در مناطق مختلف چارک، هندورابی، آفتاب، فارور و همین 
پژوهشگاه زلزله شناسی تعداد دو دستگاه نیز در سطح جزیره 

کیش نصب و راه راندازی کرده است.
از  که  این  بیان  با  کیش  بحران  مدیریت  ستاد  رئیس 
بسیج  انتظامی،  نیروی  مجموعه های  توان  و  ظرفیت 
کیش  بحران  مدیریت  ستاد  با  همکاری  برای  سپاه  و 
سایت  ظرفیت  از  کرد:  خاطرنشان  می کنیم،  استفاده 
برخورداریم  اطراف  جزایر  در  هلی کوپتر  و  هلی پورت 
از نظر  آنها در کیش مستقر هستند و  که بخش عمده 

عملیاتی و امکانات در شرایط مطلوبی هستیم.
همچنین، حسین ناساری مدیریت پروازهای نظامی منطقه 
جنوب و جنوب غربی و سر تیم پروازهای امدادی نیروی 
هوایی گفت: ضمن همکاری الزم و پیروی از پروتکل های 
ابالغی از سوی ستاد مدیریت بحران و با برخورداری از توان 
رزمی و عملیاتی در کنار مردم هستیم و برای حفظ امنیت و 

آرامش خاطر مردم از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.

آمادگی کامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در صورت بروز 

هرگونه بحران احتمالی

تعامل نیروی هوایی 
جمهوری اسالمی ایران با 

ستاد مدیریت بحران کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار کرد:

 رئیس ستاد مدیریت بحران کیش
 اظهار داشت:



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

شد.
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه  توسعه ای  برنامه های  تحقق  با  کرد:  تاکید  جلسه  این 
دانش بنیان،  »تولید،  سال  در  ترانزیتی،  و  حوزه های صنعتی  در 
در  کار  نیروی  برای  اشتغال  جدید  فرصت های  اشتغال آفرین« 

سطح گیالن ایجاد می شود.
مدیران  و  معاونین  از  یک  هر  نشست،  این  در  است،  گفتنی 
حوزه  اشتغال  مباحث  درخصوص  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
بندری،  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی  بخش های  در  خود  فعالیت 
مدیریت  توسعه  و  زیربنایی  و  فنی  گردشگری،  و  فرهنگی 

گزارشی ارائه نمودند.
الزم به ذکر است، توسعه فعالیت های صنعتی و سرمایه گذاری 
جهت  روستایی  خرد  مشاغل  تقویت  و  توجه  لجستیکی،  و 
تجاری سازی، الگوی مشارکت دولتی در طرح های سرمایه گذاری 
جهت استغنای اهالی روستاها، تهیه و تدوین مدل کسب و کار، 
آموزشی  دوره های  گسترش  و  روستایی  تعاونی های  تشکیل 
در  شده  مطرح  موارد  از  انزلی  آزاد  منطقه  سطح  در  کاربردی 

این نشست بود.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
و  معاونین  از  جمعی  همراه  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مدیران این سازمان، از پروژه تجاری، تفریحی و فرهنگی 

درحال ساخت آرش مال بازدید به عمل آورد.
تجاری،  سرمایه گذاری  طرح  این  گزارش،  این  براساس 
۲۵هزار  مساحت  به  ۶طبقه  در  فرهنگی  و  تفریحی 

یک  تجاری،  ۱۷۴واحد  دارای  و  است  شده  بنا  مترمربع 
سالن کنسرت استاندارد به ظرفیت ۱۱۰۰نفر و چهار سالن 
سینمایی vip، فودکورت، رستوران، مرکز آرامش، شهربازی 
کودکان و واحدهای تجاری و خدماتی ویژه می باشد که به 
امین  و  آرش  برادران  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  همت 
تقی پور دهکاء در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی 

درحال تکمیل است.
و  مدیره  هیات  رئیس  بازدید  جریان  در  است،  گفتنی 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از پروژه پروژه تجاری، 
تفریحی و فرهنگی در حال ساخت آرش مال که ۸۴درصد 
از روند تکمیل  پیشرفت فیزیکی دارد، مدیر طرح گزارشی 

این  پروژه ارائه نمود.

همزمان با آغاز دهه تولید و تجارت، تیمور پورحیدری 
همراه  به  گیالن  تجارت  و  معدن  مدیرکل صنعت، 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  طالب پور  وحید 
عفت دوست  سرهنگ  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
محمدی  و  گیالن  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 
از  پاسداشت  منظور  به  گیالن،  تعاون  اتاق  رئیس 
شهرک های  در  مستقر  تولیدی  واحدهای  تالش 

تولیدی  واحد  چهار  از  انزلی،  آزاد  منطقه  صنعتی 
صادرات محور بازدید به عمل آوردند.

تولیدکننده  انزلی  آزاد  از واحد شمش منطقه  بازدید 
نوین  عصر  چوبکاران  واحد  آهن،  شمش  انواع 
تولیدکننده انواع دیوارپوش و محصوالت سلولزی به 
عنوان صادرکننده نمونه کشوری، شرکت پیشگامان 
محصوالت  و  پایه  روغن  انواع  تولیدکننده  شیمی 

تولید کننده  منبع  خزر  واحد  و  هیدروکربنی  نفتی 
انواع مخازن پلی اتیلن و فلزی، بخشی از این برنامه 

مشترک بود.
موانع  تولید،  فرآیند  بررسی  گزارش،  این  براساس 
تولید، تامین مواد اولیه و دغدغه های تولیدکنندگان 
ارائه  و  صادرات  و  تولید  مختلف  بخش های  در 
دیگر  از  موانع،  رفع  منظور  به  قانونی  راهکارهای 

اهداف این بازدید بود.
و  پیشگامان  تولیدی  واحدهای  است،  گفتنی 
چوبکاران از واحد های صادراتی باسابقه منطقه آزاد 
انزلی بوده و واحد های خزر منبع و شمش نیز طی 
این  صادراتی  ظرفیت های  به  باتوجه  اخیر  چندماه 
بندری  مجتمع  پتانسیل  از  بهره گیری  با  و  منطقه 
کاسپین و با مساعدت های ادارات گمرک و استاندارد 

آزاد  منطقه  سازمان  همچنین  و  منطقه  در  مستقر 
انزلی جدیدا به چرخه صادرات ملحق شدند.

دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد«  »سعید 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
جدید  اعضای  جداگانه،  احکامی  در  اقتصادی 
را  انزلی«  آزاد  منطقه  »سازمان  مدیره  هیات 

کرد. منصوب 

دبیرخانه  پیشنهاد  به  عنایت  با  و  اساس  این  بر 
آزاد  مناطق  شورای عالی  تصویب  و  شورایعالی 
اصل  استناد  به  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
جمهوری  اساسی  قانون  هشتم  و  سی  و  یکصد 
اسالمی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۵۷۴۱۹ 

مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ تصویب کردند:
به  سه سال  مدت  به  قطبی نژاد«  »حمزه  آقای   )۱
عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه 

آزاد تجاری- صنعتی انزلی منصوب شد.
به  سه سال  مدت  به  حسین زاده«  »وحید  آقای   )۲

عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه 
آزاد تجاری- صنعتی انزلی منصوب شد .

به  سه سال  مدت  به  نیازی نهزمی«  »اکبر  آقای   )3
عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 

تجاری- صنعتی انزلی منصوب شد.

انزلی از  معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد 
سامانه  بستر  در  سازمان  این  معامالت  کلیه  انجام 

منظور  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
شفاف سازی معامالت و پیشگیری از فساد خبر داد.

به  حرکت  ضرورت  به  اشاره  با  نورسته  مهدی 
توجه  با  افزود :  الکترونیکی  خدمات  افزایش  سمت 
به رویکرد دولت و حاکمیت در حذف موانع کسب 
دولت  اهداف  تحقق  راستای  در  همچنین  و  کار  و 
الکترونیک، از این پس کلیه استعالمات، مناقصات 

و مزایده های این سازمان به صورت الکترونیکی و 
با ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 

انجام می گیرد.
وی به مزایای اجرای این طرح اشاره و اظهار کرد: 
معامالت  ارائه  منظور  به  امن  بستری  سامانه  این 
مستقیم  نظارت  و  پرسنل  تصرف  و  دخل  بدون 
در  شفافیت  موجب  و  بود  نظارتی  دستگاه های 

معامالت، فسادزدایی در فرآیند مناقصه و مزایده و 
همچنین محرمانه بودن پیشنهادات مالی با افزایش 

امنیت خاطر کاربران می شود.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی در 
پایان به برگزاری دوره های آموزشی مختص به این 
سامانه اشاره و خاطرنشان نمود: کلیه پرسنل مرتبط 
با این سامانه، دوره های تخصصی و خدمات رسانی 

را طی کرده و متقاضیان از امکان پشتیبانی آنالین تا 
شرکت در استعالم خرید، مناقصه یا مزایده بهره مند 
شده و کلیه فرآیندها به صورت تمام الکترونیک و 
و  است  انجام  قابل  حضوری  مراجعه  به  نیاز  بدون 
به  را  پیشنهادات خود  و  انتقادات  کاربران می توانند 
مدیریت  توسعه  معاونت   ، ۰۹3۹۱۹۰۴۲۹۶ شماره 

سازمان منطقه آزاد انزلی ارسال نمایند.

باشگاه های  قهرمانی  ددلیفت  تک حرکت  مسابقات 
استان گیالن با مشارکت ۱۰۲ورزشکار به میزبانی مرکز 

نمایشگاهی و همایش های منطقه آزاد انزلی برپا شد.

مسابقات مزبور که از سوی هیات بدنسازی و پرورش 
اندام منطقه آزاد انزلی و بسیج استان گیالن برگزار شد، 
۱۰۲ورزشکار در قالب ۲۰تیم ورزشی و نظارت 3۰داور 

ملی و بین المللی با یکدیگر به رقابت پرداختند .
از رقابت ها، شکستن  این دور  از نکات جالب توجه 
علی  سوی  از  جهان  پیشکسوتان  ددلیفت  رکورد 
رکورد  ۲.۵کیلوگرم  شد  موفق  که  بود  حیدر ثاقب 

در  و  بخشد  ارتقاء  را  جهانی  ددلیفت  تک حرکت 
نیز محمد حسین  بزرگساالن  رده  در  و  راستا  همین 
فالحتکار با لیفت وزنه 3۲۷.۵کیلوگرم، رکود جهان 

را ۲.۵کیلوگرم افزایش داد.
بنا بر این گزارش، نتایج مسابقات از قرار ذیل است:

آستارا،  پدرام  باشگاه های  نوجوانان،  سنی  رده  در 
ترتیب  به  رودسر  ولی  پوریای  و  گیالن  عقاب 

رده های اول تا سوم را از آن خود نمودند.
در رده جوانان مسابقات، عقاب گیالن مقام نخست 
را به دست آورد و باشگاه جزیره صومعه سرا به مقام 

دوم رسید.
رده  گیالن  عقاب  تیم  باز  بزرگساالن،  رقابت های 
نخست را تصاحب کرد و تیم های رئوف رشت و بنادر و 

کشتیرانی مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

در رده سنی پیشکسوتان نیز تیم عقاب گیالن بود که 
پیشتاز سایر رقبا شد و پس از آن پندار رشت و جزیره 

صومعه سرا در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند.
گفتنی است، در این مسابقات عالوه بر معاون و مدیران 
معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد انزلی، دکتر احمد دنیامالی نماینده مردم انزلی و 

مدیران تربیت بدنی استان گیالن نیز حضور داشتند.

سازندگی  قرارگاه  نوح  قرب  فرمانده  مختاری  سردار 
این  مدیران  از  جمعی  همراه  به  خاتم االنبیاء )ص( 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  با  مجموعه 
منطقه آزاد انزلی دیدار و پیرامون توسعه همکاری های 

مشترک گفت و گو و تبادل نظر کردند.
رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در این نشست با اشاره به همکاری های مشترک مابین 

االنبیاء )ص(  اظهار  خاتم  قرارگاه  و  خود  متبوع  سازمان 
داشت: پروژه های عمرانی مشترک بزرگ و حائز اهمیتی 
تاکنون به صورت مشترک در منطقه آزاد انزلی اجرا شده 
و مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( با دقت نظر 
در مسائل فنی و در بازه زمانی مناسب، توانسته پروژه ها را 

تکمیل و تحویل دهد.
علی اوسط اکبری مقدم در ادامه اعالم کرد : آمادگی الزم 

به منظور توسعه همکاری های مشترک در زمینه عمرانی 
و زیر ساختی میان سازمان منطقه آزاد انزلی و قرب نوح 

قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( فراهم است.
گفتنی است، در نشست علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات 
 مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با سردار مختاری 
فرمانده قرب نوح قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(، جمعی 

این مجموعه و سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.

مهندس اکبری مقدم در کارگروه اشتغال زایی منطقه آزاد انزلی مطرح کرد:

با هدف بررسی روند پیشرفت پروژه سرمایه گذاری تجاری، تفریحی و فرهنگی منطقه صورت گرفت:

از سوی مدیرکل صمت گیالن و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

با صدور احکامی از سوی مشاور رئیس جمهور صورت گرفت:

در راستای شفاف سازی معامالت و پیشگیری از فساد صورت می گیرد:

از سوی هیات بدنسازی و پرورش اندام منطقه آزاد انزلی و بسیج استان گیالن برگزار شد:

در نشست مهندس اکبری مقدم با فرمانده قرب نوح قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( عنوان شد:

خلق فرصــت های جدید شغلی، با تحقق 
برنامه های توسعه ای منطقه آزاد انــــزلی

بازدیدمدیرعاملسازمانمنطقهآزادانزلیازپروژهتجاریوفرهنگیآرشمال

تقدیرازواحدهایتولیدیصادراتمحورمنطقهآزادانزلی

انتصاباعضایجدیدهیاتمدیرهسازمانمنطقهآزادانزلی

انجامکلیهمعامالتسازمانمنطقهآزادانزلیدرسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت

میزبانیمنطقهآزادانزلیازمسابقاتتکحرکتددلیفتقهرمانیباشگاههایاستانگیالن

توسعههمکاریهایمشترکمیانسازمانمنطقهآزادانزلیوقربنوحقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(
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سرمایه گذاری های  جذب  جهانی،  اقتصاد  از  کشورها  سهم  افزایش   
با  مشارکت  و  همکاری  گسترش  راهبردی،  پیوندهای  توسعه  خارجی، 
جدید،  فناوری های  از  استفاده  همسایگان،  به ویژه  و  منطقه  کشورهای 
استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی موجود در سطح بین المللی از 

عمده ترین اهداف احداث مناطق آزاد در کشورهای جهان می باشد.
  تاسیس نهادهای مالی بین المللی، ایجاد مناطق و نواحی آزاد فرامرزی و 
بین مرزی با کشورهای هدف، کسب ارزش افزوده از بازار بانکرینگ منطقه، 
زنجیره های  منطقه ای، تشکیل  لجستیک  بازار  از  بهره برداری حداکثری 
تامین منطقه ای با کشورهای هدف، جذب هدفمند سرمایه گذاران خارجی 
به منظور پایدارسازی روابط بین المللی، ازجمله مهم ترین اهداف تاسیس 

مناطق آزاد در ایران است.
 تعامل حداکثری اقتصادی با کشورهای همسایه در بخش های مختلف 
فنی- آبرسانی، کشاورزی، خدمات  و  آب  برق،  پتروشیمی،  و  گاز  نفت، 
 مهندسی، حمل ونقل، توسعه همکاری های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
همسایگان، مالی و  بانکی، دارو و تجهیزات پزشکی، گردشگری و رونق 
همکاری ها، از مهم ترین اهداف دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای 

همسایه می باشد.
 با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور، بازار ۱۵کشور همسایه در اطراف 
کنیم، ۲۵کشور  را هم حساب  اگر همسایه همسایگان  و  دارد  وجود  ما 
می شود که حجم تجارت این ۲۵کشور هزاران میلیارد دالر است. اگر حتی 
۱0درصد از حجم تجارت خارجی کشورهای منطقه با مزیت های اقتصاد 
ایران قابل تامین باشد، قاعدتا باید امروز ما شاهد تجارت چند ده میلیاردی 

ایران با کشورهای همسایه می بودیم که متاسفانه نیستیم .
  هفتاد درصد واردات یا صادرات ما با حدود ۶کشور انجام می شود؛ لذا به 
هر دلیلی اختاللی در روابط تجاری ما با یکی از کشور ها به وجود آید، بخش 

بزرگی از تجارت خارجی خود را از دست خواهیم داد.
  در کشور چین ۴۵درصد صادرات، بیش از ۶۷درصد تولیدات صنعتی و 
بیش از ۳0درصد سرمایه گذاری کل کشور در مناطق آزاد انجام می شود. 
در کشور مالزی بیش از ۳0درصد صادرات کل کشور از طریق منطقه آزاد 
گرفته  آزاد صورت  مناطق  در  خارجی  و ۷۲درصد سرمایه گذاری  پنانگ 
آزاد  مناطق  از  کشور  این  از ۳0درصد صادرات  بیش  نیز  هند  در  است. 

بوده است.
  امروز 8منطقه آزاد تجاری-صنعتی فعال در ایران وجود دارد که حدود 
۲0کشور به عنوان کشورهای هدف و همسایه برای این 8منطقه در اسناد 

راهبردی توسعه آنها تعریف شده است.
سوق الجیشی،  موقعیت های  ایران  آزاد  مناطق  مزیت  عمده ترین   
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آنها در ایجاد بسترهای همکاری های ملی و 

فراملی با کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای است.
به هر کدام از بندهای سطور باال نگاه تاملی داشته باشیم، متوجه خواهیم 
شد که درحال حاضر بهره برداری مناسبی از این همه ظرفیت اقتصادی 
کشور به ویژه در ارتباط با مناطق آزاد، در چارچوب یک دیپلماسی فعال، 
منضبط و هدفمند انجام نمی گیرد؛ درحالی که تغییر فاز دیپلماسی اقتصادی 
کشور به سمت کنش گرایی هوشمند، متوازن، هدفمند و تالش مستمر 
برای تحقق اهداف و منافع ملی مشروع کشورمان با تعامل حداکثری با 
همسایگان، جزو اهداف و ادعاهای وزارت امورخارجه در طول دوران های 
این  رئیسی  آقای  دولت  در  می باشد.  سیزدهم  دولت  در  به ویژه  مختلف 
موضوع اهمیت مضاعفی می یابد؛ چراکه بارها عنوان شده است که تعامل 
حسنه و همکاری گسترده با همسایگان، به عنوان نقطه مرکزی سیاست 

خارجی دولت سیزدهم می باشد.
اما این که چه دلیلی وجود دارد که کشور ما در دیپلماسی اقتصادی با 
کشورهای همسایه و غیر آن موفقیت های قابل توجهی نداشته و یا چرا 
کشورمان از ظرفیت های مناطق آزاد ایران در قالب دیپلماسی اقتصادی 
با کشورهای هدف این مناطق نتوانسته بهره برداری مناسبی نماید، دالیل 
مختلفی دارد که ذکر همه آنها، حکایت صدمن کاغذ است؛ ولی به چند 

مورد مهم آن به شرح ذیل می توان اشاره نمود:
 اولویت نداشتن مناسبات اقتصادی به اندازه مناسبات سیاسی-امنیتی 
در سیاست خارجی کشور. امروز جمهوری اسالمی ایران در کل دنیا بیش 
از دو هزار کادر دیپلماتیک دارد که از این تعداد، درصد بسیار ناچیزی دارای 
تخصص و تحصیالت اقتصادی هستند. این موضوع به خوبی مشخص 
می کند که اقتصاد و روابط اقتصادی دارای کمترین اهمیت در دستگاه 
سیاست خارجی ایران است. در ارتباط با این موضوع و اهمیت اقتصاد و 
توسعه اقتصادی همچنین برخی از تحلیلگران عقیده دارند که به واسطه حل 
نشدن معمای امنیت در جمهوری اسالمی و مناقشات جاری ایدئولوژیک 
ایران با قطب اصلی قدرت جهانی و نیز پیگیری اهداف منطقه ای مخالف 
اسالمی  سیاستگذاران جمهوری  آن،  متحدین  و  امریکا  منافع  و  اهداف 
مجبور شده اند پرداختن به سیاست های امنیتی و ایدئولوژیک را در اولویت 
راهبردهای دستگاه سیاست خارجی کشور قرار دهند. همچنین استمرار 
از  شدید  اقتصادی  تحریم های  اعمال  و  ایران  هسته ای  پرونده  موضوع 
پیگیری  نیز در  باعث شده است حتی کشورهای همسایه  امریکا  سوی 

روابط اقتصادی مستمر با ایران محتاط باشند.
حرکت  و  خارجی  سیاست  اولویت های  تعیین  در  داخلی  اجماع  نبود   
از  بسیاری  است  شده  باعث  شرق- غرب  جهت  دو  در  کشور  آونگی 
فرصت های اقتصادی ایران برای پیگیری روابط اقتصادی تعریف شده و 
هدفمند اقتصادی از دست برود. این موضوع در کنار تحریم های اقتصادی 
باعث گردیده است شرکای اقتصادی ایران به صورت فصلی عوض شوند. 
درواقع به دلیل نبود استراتژی منسجم و کارآمد در حوزه روابط اقتصادی 
خارجی، موجب شده سیاستگذاران ایرانی در دولت های مختلف به تناسب 
اقتصادی  ارائه فرصت های  اولویت بندی  و شرق گرایانه،  شعارهای غرب 
برای ایجاد همکاری های مشترک و نیز پیدا کردن شرکای اقتصادی را 
به صورت متناوب عوض کنند. شاهد این مثال عدم توجه دولت یازدهم 
و دوازدهم به پیشنهادات همکاری کشور چین به جهت ارجحیت توسعه 
در  می باشد.  دولت  این  در  غربی  کشورهای  با  اقتصادی  همکاری های 
دولت سیزدهم نیز با استمرار تحریم های اقتصادی بیم آن می رود سیاست 

شرق گرایی دولت رئیسی هم نتواند به اهداف تعریف شده دست یابد.
به  است  نتوانسته  ایران  همسایگان،  با  اقتصادی  روابط  پیگیری  در   
بلوک بندی های اقتصادی منطقه ای ورود کند؛ درحالی که در طی سه دهه 
گذشته خصوصا پس از فروپاشی شوروی، همکاری های منطقه ای جزو 
ایجاد  است.  بوده  کشورها  اقتصادی  روابط  توسعه  مدل های  موفق ترین 
روابط دو جانبه، بدون توجه به ظرفیت های موجود در روابط چند جانبه یا 
منطقه ای باعث شده است اهداف مدنظر در حوزه روابط اقتصادی مطلوب 
حاصل نشود. بعد از انقالب عالوه بر تجربه ناموفق بلوک اقتصادی اکو، 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا مهم ترین بلوک اقتصادی است که ایران در آن 

وارد شده است.
امروز، پیگیری سیاست خارجی صرف همسایگی دوجانبه   در دنیای 
سیاست  در  منسجم  چارچوب  نبود  ژئوپلیتیکی،  مبنای  داشتن  بدون 
خارجی و پیوند نخوردن ظرفیت ژئوپلیتیک به فرصت های ژئواکونومیک، 
موفق نمی باشد؛ چراکه الگوی روابط بین کشوری به دلیل برهم خوردن 
به  است.  همکاری-رقابت  الگوی  بین الملل  نظام  در  قدرت  موازنه های 
جهانی،  نوین  شرایط  در  بین المللی،  مسائل  کارشناسان  از  برخی  عقیده 
پیوند  توان  و  رفته  باال  منطقه  ژئوپلیتیکی  تحوالت  در  ایران  ثقل  باید 
نیز  ژئواکونومیکی  فرصت های  به  منطقه ای  ژئوپلیتیکی  ظرفیت  زدن 
افزایش یابد. تنها در این صورت است که هم در سطح منطقه ای و هم 
در سطح بین المللی مطلوبیت  های همکاری با ایران مورد توجه کشورهای 
همسایه و دیگر کشورها قرار خواهد گرفت. به همین جهت از نظر دکتر 
فردوسی پور، اسرائیل در تالش است با خروج امریکا از خاورمیانه با ایجاد 
پیوستار ژئوپلیتیک-  ژئواکونومیک و از طریق اتصال شبکه ژئواکونومیک 
انرژی  به عنوان هاب  بندر حیفا،  با محوریت  اروپا  به  آسیا  بزرگ غرب 
منطقه تبدیل شود. در این راستا پیمان ابراهیم هم معنا پیدا می کند. هدف 

اسرائیلی ها این است که چنین مسئله ای را تداعی کنند که ثقل تجارت 
جهانی نباید منحصرا از طریق سوئز صورت بگیرد. بنابراین درحال حاضر 
به دنبال ایجاد کانال از طریق ایالت به عسقالن یا حیفا و شکل دادن به 

یک کریدور موازی در کنار کانال می باشند.
این سیاست رژیم اشغالگر قدس درحالی اجرا می شود که ایران همچنان 
تنگه  امتداد  در  آن  دریایی  ژئوپلیتیک  کریدور  و  هرمز  تنگه  اهمیت  بر 
باید  موضوع الجرم  این  و  می کند  پافشاری  سوئز  کانال  به  باب المندب 
از سوی قاهره حائز اهمیت شمرده شود. اما ایران باید در شرایط امروز 
از کریدورهای  را  اکراین، سهم خود  از جنگ  بعد  بین المللی و خصوصا 
منطقه ای دریافت کند، چه در مناقشه قراباغ، یعنی الچین و زنگزور و چه 
محور شمال- جنوب و شرق- غرب از طریق تسریع در راه اندازی کریدور 
پایدار  ثبات  و  امنیت  ایجاد  اقتصادی،  توسعه  به  تهران- بغداد- دمشق 

سرزمینی دست یابد.
 در ارتباط با مناطق آزاد در ایران بعد از گذشت سه دهه از آغاز فعالیت 
آنها و با وجود صراحت موجود در قانون مناطق آزاد و اسناد راهبردی نظام، 
هنوز اجماع اصولی در مورد ماموریت و کاکردهای راهبردی آنها به صورت 
عملیاتی و واقعی صورت نگرفته و هنوز در میان نهادهای دست اندرکار 
دیپلماسی اقتصادی ایران، مناطق آزاد کمترین جایگاهی ندارند؛ حتی در 
کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با کشورهای همسایه که قاعدتا 
باید مناطق آزاد یکی از مهم ترین اعضای هیات ایرانی حاضر در مذاکره و 
جلسات این کمیسیون ها لحاظ شوند، ما شاهد حضور جدی آنها نیستیم. 
در  موثر  و  ویژه  جغرافیایی  موقعیت  بودن  دارا  وجود  با  آزاد  مناطق  فلذا 
پیوندهای اقتصادی و ارتباطی ایران با کشورهای همسایه، به جهت نبود 
اجماع عملیاتی در داخل کشور نسبت به نقش و جایگاه مناطق آزاد در 
سیاست خارجی منطقه ای ایران، نتوانسته اند ظرفیت های ژئوپلیتیک خود 

را به فرصت های ژئواکونومیک ترجمه کنند.
 مناطق آزاد در طی دوران حیات خود بدون داشتن سهمی از بودجه 
عمرانی مملکت و تکالیف ماالیطاقی که قانون در مورد ایجاد عمران و 
آبادانی منطقه ای برعهده آنها گذاشته بود، مجبور شده اند عالوه بر تحمل 
به  توجه  طریق  از  عمرانی  سرمایه گذاری های  منابع  تامین  شدید  فشار 
دولتی،  زمین های  فروش  و  بازرگانی-مسافری  وارداتی  کاالی  واردات 
خود را به فعالیت های درون سرزمینی و پاسخ دهی به نیازهای منطقه ای 
محدود نمایند و در مدیریت عالی این مناطق، پرداختن به مسائل خارجی 
و مخصوصا توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف و همسایه، به امری 
تشریفاتی و بی اهمیت تبدیل شود، درحالی که همان طور که در استراتژی 
اقتصاد مقاومتی عنوان شده است مناطق آزاد ایران باید با ماموریت توسعه 
حوزه عمل خود، اهدافی مانند جذب سرمایه گذاری خارجی، صادرات کاال، 
دنبال  برونگرایی  و  درون زایی  اصل  بر اساس  را  و...  تکنولوژی  واردات 

می کردند .
موقعیت جغرافیایی خاص  از مزیت  آزاد  مناطق  برخورداری  با وجود   
افزایش  و  صادرات  تولید،  راستای  در  متنوع  اقتصادی  ظرفیت های  و 
با کشورهای هدف و همسایه، متاسفانه دخالت های  اقتصادی  مراوادات 
نابه جای دستگاهای غیر مسئول در کار مدیریت مناطق آزاد، عدم توجه 
به اصل صادرات محوری در جذب سرمایه گذاری های تولیدی، مشخص 
عمده  شده  باعث  صادرات محور  سرمایه گذاری  اولویت های  نبودن 
با  ایران  آزاد  مناطق  در  و خارجی  داخلی  سرمایه گذاری های جذب شده 
هدفگذاری بازار مصرف داخلی انجام گیرد؛ فلذا این مناطق نتوانسته اند 
با کشورهای همسایه  به بستری برای همکاری های مشترک اقتصادی 

تبدیل گردند.
توجه  با  که  می شود  نتیجه گیری  چنین  پیش گفته،  نکات  به  عنایت  با 
موقعیت های  ایران،  آزاد  مناطق  راهبردی  اسناد  در  ذکر شده  اهداف  به 
ژئوپلیتیک این مناطق در مفاصل ارتباطی ایران با کشورهای همسایه و 
هدف؛ این مناطق می توانند به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای پیشبرد 
اقتصادی منطقه ای و  بلوک های  با  ایران  اقتصادی منطقه ای  دیپلماسی 

بین المللی عمل نمایند. 
همچنین مناطق آزاد، این ظرفیت را دارند که در سیاست خارجی ایران، با 
تبدیل ظرفیت ژئوپلیتیک به مزیت ژئواکونومیک، عالوه بر ایجاد بسترهای 
مناسب جهت توسعه اقتصادی ایران، باعث افزایش همکاری های اقتصادی 

بین المللی ایران و ارتقای امنیت ملی کشور گردند.
فلذا در این راستا الزم می نماید مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور با 
رسیدن به اجماع داخلی در مورد ظرفیت ها و ماموریت های فراملی مناطق 
دیپلماسی  و  اقتصادی سیاست خارجی  بازیگرانی  به عنوان  را  آنها  آزاد، 
راستای  در  را  آنها  فعالیت  زمینه  و  شناخته  رسمیت  به  کشور  اقتصادی 

اقتصادی مقاومتی و منطق درون زایی و برونگرایی فراهم نمایند.
و  کارشناسان  با  گفت و گو  در  و  پیش روی  گزارش  در  منظور،  همین  به 
ظرفیت ها  بررسی  به  آزاد،  مناطق  و  اقتصاد   حوزه  در  صاحب نظران 
توسعه  تحقق  راستای  در  آزاد کشور  مناطق  استراتژیک  موقعیت های  و 
دیپلماسی اقتصادی و همچنین ایجاد همگرایی های منطقه ای در جهت 
ملی  امنیت  افزایش  آن  تبع  به  و  اقتصادی-تجاری  مراودات  گسترش 

خصوصا در مرزهای کشور پرداخته ایم که در ادامه مالحظه می فرمایید.

چه فرصت هایی که در مناطق آزاد در مسیر منطقه گرایی از 
دست داده و می دهیم؟

در ادبیات روابط بین الملل منطقه گرایی معطوف به بن مایه های جغرافیایی 
و قرابت های سرزمینی است که براساس آن به جبر همسایگی، کشورها 
به منظور توسعه همکاری های  این فرصت  از  بهره برداری  سازوکارهای 
میان منطقه ای؛ الگوهای منطقه گرایی را در دستورکار قرار می دهند. در 
این میان دو راهبرد همگرایی و همکاری های منطقه ای در راستای تامین 
بیستم  قرن  نود  دهه  از  ذی نفعان  همه  برای  برد-برد  دستاورد  با  منافع 
تاکنون جهت تبدیل چالش های جهانی شدن به فرصت و در نهایت ایجاد 
فرصت ها و مزیت های جدید برای منافع ملی کشور متبوع، از مهم ترین 

اولویت های راهبردی سیاست خارجی کشورها قرار لحاظ شده است.
اگر همگرایی منطقه ای با تقدم هدف های استراتژیک سیاسی و امنیتی 
مورد توجه باشد، در همکاری منطقه ای غلبه با اهداف اقتصادی است. البته 
لزوما این دو رویکرد در تباین با یکدیگر نبوده، بلکه می توانند همپوشانی 
و یا مقدمه ای برای دستیابی به رویکرد دیگر را نیز به همراه داشته باشند. 
به این معنی که همکاری منطقه ای در قالب توافق نامه های اقتصادی-
تجاری مشخص منجر به همگرایی منطقه ای جهت نیل به اهداف خاص 

سیاسی گردد.
باید  اشاره،  مورد  خارجی  رویکرد سیاست  دو  اصلی  کارویژه  درخصوص 
متوجه تغییر و تحوالت ناشی از جهانی شدن و فروپاشی نظام دو قطبی 
و به تبع آن منازعه میان یکجانبه گرایی و تک قطبی دیدن نظام روابط 
عدم  جنبش  همچون  منطقه ای  رژیم های  با  امریکا،  منظر  از  بین الملل 
اوپک  اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای،  اروپا، آسه آن،  اتحادیه  تعهد، 
و سایر نهادها و سازمان های همکاری منطقه ای یا بین المللی بود. درواقع 
با فروپاشی شوروی و در دوران جهانی شدن روابط و مناسبات اقتصادی 
)تولیدی و تجاری( و ارتباطات )از قبیل سخت افزارهایی همچون هواپیما 
و کشتی تا شبکه های خبری ماهواره ای پخش زنده رویدادها، تلفن های 

میان  منطقه ای  همکاری های  اهمیت  بر  اجتماعی(  شبکه های  و  همراه 
کشورهای همجوار یا همسو به منظور تشکیل بلوک های اقتصادی افزوده 
شد؛ چراکه کشورها به تجربه دریافتند که مهم ترین سازوکار جلوگیری از 
فروپاشی اقتصاد و کسب و کارها در مقابل یکی از مهم ترین نمادهای 
جهانی شدن یعنی روند رو به رشد شرکت ها و برندهای بین المللی تولید 
مختلف؛  کشورهای  میان  منطقه ای  بین المللی  نهادهای  و  تجارت  و 
بین المللی سازی و منطقه ای ساختن فرآیندهای تولیدی و مراوده اقتصادی 
از رهگذر کاهش هزینه های تولید و تولید براساس ارزش  تا  خود است 
بازارهای  در  عرضه  جهت  رقابت پذیر  تولیدات  تجاری سازی  افزوده، 
فرامنطقه ای را به منافع خود پیوند زنند. این هم پیوندی نه تنها زمینه رونق 
فضای کسب و کار را فراهم می کند بلکه از ِقَبل تعمیم همکاری ها فنی و 
اقتصادی، زمینه تقویت اشتراکات فرهنگی و اجتماعی و در نهایت سیاسی 

و امنیتی میان کشورهای یک منطقه پدید می آید.
مهم ترین بنیان عملیاتی سازی این راهبرد در سطح جهانی، مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی ملی یا ایجاد مناطق آزاد میان دو و چند کشور می باشد؛ 
مختلف  خدماتی  جریان های  و  تولیدات  تجاری سازی  مسیر  در  چراکه 
آیین  با رژیم های حقوقی و سرمایه گذاری، فرهنگ و  از سوی کشورها 
حکومتداری متفاوت، نقاط جغرافیایی محدود در نواحی مرزی با کشورهای 
همسایه که قابلیت نظارت و کنترل بیشتری را برای حکومت مرکزی ایجاد 
می کند، در اولویت هرگونه همکاری منطقه ای قرار دارد. البته در سطح 
جهان ابتدا نقشه راه، طرح سرمایه گذاری یا طرح جامع و راهبردی منطقه 
آزاد با تعیین قانون و مقررات الزم االجرا، اولویت ها، سازوکارها و نهادهای 
مسئول منطقه آزاد تصویب شده و در مرحله بعد زیرساخت ها و امکانات 
اولیه هر گونه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری از سوی دولت طی یک بازه 
زمانی سه تا پنج ساله ایجاد می شوند تا در نهایت به صورت رسمی یک 

محدوده جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد معرفی شوند.
وضعیت منطقه گرایی ایران ظرف چهار دهه اخیر چگونه بوده است؟

جمهوری اسالمی ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی، سودای تنش زدایی 
از روابط و مناسبات خود با کشورهای همسایه را داشت و در عین حال 
همچون جمهوری خلق چین و رئیس وقت آن یعنی دنگ شیائوپنگ؛ 
رئیس جمهور آن زمان ایران مرحوم هاشمی رفسنجانی، ایده جذب ایرانیان 
زمینه سازی جذب سرمایه گذاری های  منظور  به  را  امریکا  و  اروپا  ساکن 
خارجی عملیاتی نمود )گرچه در عمل چندان موفق نبود( و مناطق آزاد 
عرصه های  مهم ترین  از  یکی  چابهار(  و  قشم  )کیش،  ایران  اول  نسل 

دستیابی به این راهبرد بود  .
اما از زمان آغاز موج جدید تحریم های امریکا که ابتدا با هدف کاهش قدرت 
به صفر رساندن  و  ادامه محدودیت  در  و  اقتصادی  توسعه  مانور در مسیر 
هرگونه همکاری اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران تمام مناسبات کشورمان 
تحت الشعاع جلوگیری از منطقه گرایی استراتژیک ایران در سطح منطقه با 
نیروهای معارض منطقه ای و تحریم های همه جانبه ناشی از تالش ایران به 
منظور توسعه علوم و فنون هسته ای بود. این موضوع در مدل تصمیم گیری های 
دولت ها و مجالس مختلف بیش از دودهه اخیر نیز قابل مشاهده است که 
رفتارها و تصمیم گیری های آنها تابعی از روند رو به رشد تحریم ها و واکنشی به 
آن بود؛ این امر بیشترین ضربه را به مناطق آزاد ایران وارد کرد. این برنامه های 
بودن،  اسالمی  و  بومی سازی کردن  ادعای  اقتصادی که علی رغم  تقنینی 
نظریات التقاطی متشکل از مفاهیم اسالمی، نئولیبرال و سوسیال دموکرات و 
یا دولت رفاه بود که متاسفانه در تمام عرصه های اقتصادی و فضای کسب و 
کار کشور اثرات سوء خود را برجای گذاشت که ماحصل آن را این روزها همه 

ما تجربه می کنیم.
از سوی دیگر تغییر اولویت همکاری منطقه ای ایران با اروپا یا کشورهای 
منطقه و چین و روسیه از دهه هشتاد تا کنون باعث تغییر جایگاه مناطق 
آزاد در مدل همکاری های منطقه ای ایران شد؛ اما زمانی که ایران از برجام 
فرجامی ندید و رویکرد منطقه گرایی و حضور در اتحادیه های اقتصادی، 
سیاسی-امنیتی کشورهای اوراسیا و شرق را در دستورکار قرار داد، مناطق 

آزاد ایران در ارزیابی های کالن کشور دگر باره متجیل شدند.
مناطق آزاد ایران از چه ظرفیت های در همکاری های 

منطقه ای برخوردار می باشند؟
فوق  9نقطه  از  یکی  که  می کنیم  شروع  چابهار  یعنی  شرق  جنوب  از 
عمان  دریای  در  ایران  به  برتری  موقعیت  که  است  جهانی  استراتژیک 
حوزه  کشورهای  و  امریکا  با  خود  منازعات  جریان  در  هند  اقیانوس  و 
منطقه  در  ایران  بازی های  آلترناتیو  اساسا  و  می کند  عطا  خلیج فارس 
محسوب می شود. البته این منطقه عالوه بر ظرفیت های متعددی که برای 
افغانستان و کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، مبادی ورودی-
خروجی کریدور شمال-جنوب است، مسیری که دو قدرت نوظهور اقتصاد 
جهانی در مقابل امریکا و چین، یعنی هند و روسیه  را به یکدیگر متصل 
می کند و از قابلیت ترانزیت کاالهای جنوب و جنوب شرق آسیا با اوراسیا، 
شمال و شرق اروپا نیز برخوردار می باشد. )مصداق این امر را می توان به 
طرح توسعه سواحل مکران عنوان کرد که به دستور مقام معظم رهبری 
درحال انجام است( . منطقه آزاد قشم در رگ گردن مهم ترین تنگه آبراه 
امنیتی- بحث های  عالوه بر  و  شده  واقع  هرمز  یعنی  جهان  بین المللی 
نظامی، از منظر اقتصادی در زمینه های بانکرینگ و مناسبات کشورهای 
نماید.  نقش  ایفا  می تواند  خلیج فارس  عرب  حوزه  با  خزر  دریای  حاشیه 
کیش که مروارید و برند مناطق آزاد ایران محسوب می شود، اصلی ترین 
مامن و مرکز حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران به حساب می آید و در 
حوزه ارتباطی با کشورهای حوزه خلیج فارس برای کشورمان و کشورهای 
اوراسیا، قفقاز و آسیای میانه دارای مزیت قابل توجهی است. اروند همین 
نقش را در ارتباط با کشورهای عراق و کویت دارا می باشد، با این تفاوت 
که علی رغم غلبه صبغه امنیتی، این منطقه می تواند در قالب دروازه ورود 
سرمایه گذاران کویتی عمل کند؛ کویتی که دارای باثبات ترین اقتصاد و 
برعکس  و  اروپا  به  ایران  دروازه  ماکو  است.  ملی جهان  پول  قوی ترین 
می باشد، بزرگترین منطقه آزاد ایران می تواند در ارتباط با ترانزیت کاالی 
از چین و شرق دریای خزر به کردستان عراق و مسیر سوریه نیز ایفای 
نقش نماید. ارس بر پیشنانی قفقاز قرار گرفته و در توسعه مناسبات با این 
منطقه حساس می تواند نقش محوری داشته باشد. این منطقه می تواند 
در نقطه ترانزیت کاالهای کشورهای جنوبی خلیج فارس به قفقاز و شرق 
دیگر  نقطه  که  منطقه ای  انزلی  پایان  در  کند.  نقش  ایفای  سیاه  دریای 
دریای  حوزه  و  اوراسیا  کشورهای  خزر،  دریای  کریدور  ورودی-خروجی 
خزر به همراه کریدور جدید چین با کشورهای غرب آسیا، از ظرفیت قابل 

توجهی برخوردار است .
همه مناطق فوق از مزیت های قانونی، قرابت های فرهنگی-قومی و عقبه 
قوی در استان خود و استان های همجوار برخوردار می باشند و جمهوری 
اقتصاد  و  امورخارجه، صمت  وزارت  حوزه های  در  به ویژه  ایران  اسالمی 
تاروپود  منطقه جدید،  و هفت  موجود  مناطق هشتگانه  این  با  می توانند 
کشورهای  اولیه  مواد  و  اساسی  کاالهای  تامین  تجاری،  منافع  اتصال 
همسایه و فرامنطقه ای به مزیت های ژئواستراتژیک و ژئواکونومی ایران 
و رژیم سرمایه گذاری آن یعنی مناطق آزاد را تشکیل دهند، اما زهی خیال 
شورای  مجلس  نمایندگان  در  اراده ای  گذشته  یک دهه  ظرف  که  باطل 
اسالمی و ارکان اقتصادی دولت، تحدید و حذف مناطق آزاد از فرصت ها و 

مزیت های منطقه ای اقتصاد و همکاری منطقه ای جمهوری اسالمی ایران 
را وجه همت خود قرار داده اند  .

با رویکردهای جدید مجالس دهم و یازدهم و دولت های دوازدهم و سیزدهم، 
سخن گفتن از مناطق آزاد و فرصت های آن باید معطوف به قید گذشته 
باشد و در این میان تعدد قوانین، دستگاه های ناظر در مناطق آزاد مهم ترین 
دستاوردهای دخالت دولت ها و مجالس مختلف در حوزه مناطق آزاد است که 
این امر منجر به مشروعیت زدایی از قانون و عدم اعتماد به قانون و دستگاه 
مجری یا ناظر آن حداقل در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران شده و 

همین امر در تحلیل های سرمایه گذاران بین المللی نیز مورد توجه قرار می گیرد.
چرا در شرایط کنونی اعمال محدودیت های مضاعف علیه قانون و مقررات 
مناطق آزاد و موجودیت این مناطق اثرات مخربی بر سیاست خارجی و حتی 
امنیت منطقه ای ایران برجای خواهد گذاشت؟ شرایط سال های اخیر حاکی 
از تشکیل کنسرتی از نوازندگان به رهبری رژیم صهیونیستی و همنوازی 
کشورهای عرب منطقه است که براساس تغییر مدل حضور و مداخله مستقیم 
امریکا در منازعات منطقه ای، قدرت های منطقه ای خاورمیانه را در مقابل یکدیگر 
صف آرایی می کند و متاسفانه نقطه اتحاد و اتفاق نظر اکثر این کشورها در قالب 

پروژه ایران هراسی غرب و حتی شرق؛ علیه منافع دولت و ملت ایران است.
در مسیر بهره برداری از رژیم های سرمایه گذاری و فرصت 

همکاری های منطقه مناطق آزاد چه باید کرد؟
ایجاد شهرک های صنعتی مشترک با کشورهای همسایه یا اختصاص نقاطی 
از شهرک های صنعتی مناطق آزاد به شرکت های کشورهای منطقه؛ تشکیل 
شرکت های سرمایه گذاری مشترک؛ ایجاد مناطق آزاد مشترک در جوار مناطق 
آزاد سرزمینی با کشورهای همسایه؛ بهره برداری از ظرفیت و مزیت ترانزیتی 
کشور با تکیه بر تقارن مناطق آزاد با کریدورهای بین المللی عبوری از کشورمان.
چرا مناطق آزاد از مزیت ویژه نسبت به نقاط سرزمین اصلی 

برخوردار می باشند؟
مزیت های قانونی، تجربه فعالیت سه دهه ای، اشتراکات قومی-مذهبی و 
فرهنگی با ساکنین آن سوی مرز، قرار گرفتن در محل تالقی کریدورهای 
بین المللی، محدوده جغرافیایی قابل نظارت و پایش از سوی دستگاه های 
نظارتی و امنیتی کشور، اکثر آنها از قطب های جمعیتی، صنعتی و سیاسی 

کشور دور می باشند و مباحث مترتب بر پدافند غیرعامل.
بومی،  مدیریت  توانمندی های  بر  تکیه  با  آزاد  مناطق  کرد  تصریح  باید 
عرصه اجرای واقعی و عملی مدل حکومتی بدون نفت می باشند؛ یعنی ما 
همکاری های اقتصادی، منابع درآمدی دولت و مدل برنامه ریزی اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و به ویژه مناسبات سیاسی خود را بر رانت نفت قرار 
نداده و نمی دهیم و این همان راهبرد مورد نظر مقام معظم رهبری است.

 دکتر سعید شکوهی ، استادیار روابط بین الملل
 دانشگاه عالمه طباطبایی:

پارادیپلماسی، مناطق آزاد و همگرایی منطقه ای
تعامالت  آزاد در دنیا، گسترش  ایجاد مناطق  بنیان های فلسفی  از  یکی 
است.  مناطق همجوار و خارجی  با دیگر  آن منطقه و کشور  بین المللی 
قرار گرفتن بسیاری از مناطق آزاد در جوار مرزها، بنادر و در فرودگاه ها 
حاکی از این مسئله است که بنیانگذاران این ایده به دنبال بهره گیری از 
توانمندی های ویژه این مناطق برای تقویت مناسبات بین المللی بوده اند. 
است  نشده  ما خیلی جدی گرفته  آزاد  مناطق  در  کارویژه  این  متاسفانه 
و مناطق به  دالیل سیستمی، ساختاری، بروکراتیک و مشکالت روزمره 
و موازی کاری ها نتوانسته اند به  شکل مدون و هدفمند وارد فعالیت های 
بین المللی شوند. این  درحالی است که با توجه به مشکالت منطقه ای که 
ایران با آنها درگیر است و اختالف های سیاسی و ژئوپلیتیکی زیادی که 
با همسایگان خود دارد، مناطق آزاد این پتانسیل را دارند که گام در این 
مسیر نهاده و دولت را در کاستن از مشکالت منطقه ای و حتی ایجاد نوعی 

همگرایی و همکاری منطقه ای یاری نمایند.
نقش آفرینی مناطق آزاد در ایجاد همگرایی منطقه ای مستلزم طراحی برنامه ای 
منسجم و اعطای برخی اختیارات به  آنها است. اما با عنایت به ساختار خاص 
مناطق آزاد و امتیاز ویژه ای که این مناطق دارند،  پتانسیل بسیار خوبی در این 

زمینه وجود دارد و به راحتی می توانند با فعال  شدن در حوزه  همکاری های 
منطقه ای،  گام مهمی در راستای سیاست خارجی دولت به منظور گسترش روابط 
منطقه ای و همسایگان بردارند. این کارویژه از مسیر بین المللی  شدن مناطق آزاد 

و با فعال سازی ظرفیت های پارادیپلماسی مناطق میسر و شدنی است  .
پارادیپلماسی به عنوان شکل نوینی از ابزارهای سیاست خارجی، فرصت های 
جدیدی را برای دولت ها به وجود می آورد که از طریق به کارگیری بازیگران فروملی 
و حکومت های محلی مانند شهر ها و استان ها، بتوانند در طیف گسترده ای از 
موضوعات منطقه ای نقش آفرینی کنند. شکل و چارچوب این شکل از دیپلماسی 
در مناطق مختلف جهان با توجه به ویژگی های تاریخی ، جغرافیایی و همچنین 
تحوالت و رخ دادهایی که در آن مناطق رخ داده و یا در جریان است، می تواند 
متفاوت باشد. موضوعاتی هم که پارادیپلماسی در آن به کار گرفته می شود، ممکن 
است با توجه به منافع ملی دولت ها و همچنین ضرورت هایی که در عرصه 
منطقه ای و بین المللی وجود دارد، طیف گسترده ای از موضوعات ازجمله اقتصاد، 

سیاست، امنیت ، فرهنگ، محیط زیست و غیره را شامل شود .
دیپلماسی و پارادیپلماسی

در  از جمله  بین الملل،  روابط  عرصه  در  اقدام  هنر  به  اشاره  دیپلماسی 
موضوعاتی نظیر تعهدات بین المللی، قرادادها، مذاکرات بین المللی و غیره 
دارد. همچنین به عنوان ابزاری در نظر گرفته می شود که برای به دست 

آوردن اهداف خاص دولت یا سایر بازیگران بین المللی حیاتی است .
دیپلماسی یک ابزار صلح آمیز برای به دست آوردن اهداف از طریق ایجاد 
معتبر  فاکتور های  و  برخی عوامل  از  استفاده  با  و  دیپلماتیک  مسیرهای 
است. دیپلماسی چهار وظیفه اولیه دارد: اول، جمع آوری اطالعات از خارج 
از کشور؛ دوم، آنالیز و تحلیل چنین اطالعاتی از سوی وزارت امورخارجه 
و نهادهای مربوط؛ سوم، توسعه سیاست ها براساس چنین اطالعاتی؛ و 
در نهایت ارتباط برقرار کردن با سایر بازیگران از طریق این سیاست ها. 
اقدامات  از  گسترده ای  طیف  و  است  پیچیده  خود  کلیت  در  دیپلماسی 
ازجمله نشست مشترک بین رهبران سیاسی، فرستادن پیام های سیاسی 
به  را  بیانیه های عمومی را شامل می شود. دولت ها معموال دپیلماسی  و 

صورت یک جانبه، دو جانبه و چند جانبه پیگیری می کنند  .
چارچوب های  و  شکل  امروزین  مدرن  دپیلماسی  جهاني  شدن،  اثر  در 
و  ابزارها  نیازمند  مختلف  موضوعات  به  بسته  که  کرده  پیدا  جدیدی 
جهان بینی هاي متفاوتی است. تخصصی تر شدن دیپلماسی باعث گردیده 
است که امروز با طیف متعددی از دپیلماسی ها ازجمله دیپلماسی اقتصادی، 
فرهنگی، سالمت، ورزشی، و غیره مواجه باشیم. در این بین پارادیپلماسی 
به عنوان شکل جدیدی از دیپلماسی، توجه محققین و اندیشمندان حوزه 

روابط بین الملل را به خود جلب کرده است  .
واژه پارادیپلماسی یا دیپلماسی موازي و یا دیپلماسی خرد از دهه ۱980 میالدي 
به کار برده شد. پارادیپلماسی بیانگر ظرفیت و نقش آفرینی بازیگران فروملی در 
عرصه سیاست خارجی و مشارکت آنان در عرصه بین الملل در تعقیب منافع 
خاص بین المللی است. این حکومت های فروملی یا منطقه ای با هدف ارتقاء 
منافع خود و دولت مرکزی در روابط بین الملل، به گشودن خانه های فرهنگ 
و تجارت در سایر کشورها، پیوستن به شبکه های همکاری بین المللی، امضای 
معاهدات و توافق نامه ها با دولت های خارجی و بازیگران غیردولتی مبادرت 
می ورزند که تمامی فعالیت های مزبور در عرصه سیاست خارجی و روابط 

بین الملل به عنوان پارادیپلماسی یا دیپلماسی موازی نامیده می شود.
در ادبیات مربوط به پارادیپلماسی موضوعات مختلفی برای نقش آفرینی 
وجود  این   با  گرفته می شود؛  نظر  در  غیر مرکزی  و  حکومت های محلی 
لحاظ  از  است.  فرهنگ  و  اقتصاد  سیاست،  موضوع  سه  بر  عمده  تاکید 
اقتصادی، مناطق و حکومت های محلی به دنبال جذب سرمایه گذار، بازار 
برای تولیدات و همچنین ارتقاء جایگاه خود به عنوان مقصد گردشگری 
هستند. این مناطق همچنین از طریق همکاری میان شرکت های کوچک 
و متوسط به دنبال بهره برداری از همکاری های مشترک هستند که مناطق 
آنها را از لحاظ موفقیت اقتصادی متمایز می کند و رقابت بازاری را افزایش 
می دهد. از لحاظ فرهنگی مناطق و حکومت های محلی با زبان و فرهنگ 

خاص خود به دنبال حمایت ها و منابع بین المللی هستند  .
در زمینه بهره گیری از پارادیپلماسی ایالت ِکبِک در کانادا جایگاه برجسته ای دارد. 

ایالت کبک در دهه های گذشته یکی از گسترده ترین سازوکارهای پارادیپلماسی 
فرهنگی و تجاری را توسعه داده است. فعالیت های پارادیپلماتیک این ایالت 
متکی بر شبکه ای از دفاتر ، آژانس های تبلیغات عمومی، تجاری و مشارکت های 
خصوصی -عمومی خود در سراسر جهان است. کبک از سال ۱9۶۴ چندین 
صد موافقت نامه بین المللی را هم با کشورها و هم با دولت های منطقه ای از 
هر قاره ای امضاء کرده است. این ایالت دارای نمایندگی بین المللی در بیش از 
۲۵کشور بوده و از هفت هیات نمایندگی عمومی در )بروکسل، لندن، پاریس، 
مکزیک، مونیخ، نیویورک و توکیو( برخوردار است. همچنین این ایالت دارای 
ازجمله مهاجرت و  زمینه های مختلف  از یکهزار واحد کوچک تر در  بیش 
گردشگری است. به دلیل فعالیت های متعدد خود در زمینه پارادیپلماسی ایالت 
کبک می تواند ساالنه بودجه ای معادل ۱00میلیون دالر را برای پیاده سازی این 
نوع از فعالیت ها به خود اختصاص دهد که این امر تاثیر قابل توجهی بر رشد 
اقتصادی این ایالت داشته است. مثال بعدی ایالت فالندرز در بلژیک است. ایالت 
فالندرز دارای بیش از ۱00نماینده مختلف در خارج از کشور، ۷۶ اتاق تجارت و 
بازرگانی، ۱۱شعبه اداره گردشگری فالندی و ۷واحد اداره سرمایه گذاری خارجی 
فالندری است. با استفاده از پارادیپلماسی و بهره برداری از فرصت های موجود 

فالندرز در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی بسیار موفق بوده است  .
وجود مناطق آزاد در ایران این فرصت فوق العاده مهم را در اختیار دولت 
قرار داده است که با فعال سازی ظرفیت های پارادیپلماتیک این مناطق و 
درگیر ساختن آنها در فرآیند گسترش همگرایی منطقه ای بتواند گام مهمی 
در راستای سیاست منطقه ای خود بردارد. با توجه به این نکته که اکثریت 
مناطق آزاد کشور در نقاطی قرار دارند که ما مشکالت زیادی با همسایگان 
از  در کاستن  به  شدت  این ظرفیت می تواند  داریم،  مرزها  آن  سوی  در 

مشکالت منطقه ای به یاری کشور بیاید  .
پارادیپلماسی بر ظرفیت ها و قدرت نقش آفرینی مناطق آزاد در عرصه سیاست 
خارجی و مشارکت آنها در پیگیری منافع ملی می افزاید. این مناطق می توانند از 
طریق گشودن خانه های فرهنگ و تجارت در سایر کشورها و همچنین امضای 
توافق نامه ها و معاهدات با آنها، به توسعه اقتصادی مناطق خود کمک کنند؛ 
به ویژه در مواردی که بین دو کشور همسایه و هم مرز، مناقشات و منازعاتی 
وجود داشته باشد، نمایندگان این مناطق می توانند از طریق ابزارهای رسمی 
و غیر رسمی و منطقه ای ازجمله امضای معاهدات، دیدارهای رسمی و تبادالت 

دیپلماتیک به حل و فصل این منازعات کمک کنند.
مشارکت مناطق آزاد در دیپلماسی و سیاست خارجی نه تنها مغایر با اهداف 
حکومت مرکزی نیست، بلکه حتی می تواند مکمل آن نیز باشد. تعامل سیاست 
خارجی ایران با مسئله پارادیپلماسی مناطق آزاد و به کار گیری ظرفیت های سیاسی 
و اقتصادی موجود در این مناطق می تواند از چند جهت مکمل هم باشند. اوال، 
چون فعالیت بین المللی مناطق آزاد عمدتا بر موضوعات اقتصادی و فرهنگی 
تمرکز دارد، فعالیت های آنها می تواند در ساده سازی چهره پیچیده سیاست 
خارجی و در رشد و توسعه آن مناطق به  شدت مثمر ثمر باشد. دوم، از طریق 
درگیری مستقیم مقامات محلی، گروه های مدنی  و بازرگانان در فعالیت های 
بین المللی ازجمله در تبادالت فرهنگی و دانشگاهی و یا ماموریت های مربوط به 
گسترش تجارت و سرمایه گذاری، دیپلماسی فروملی این ظرفیت را دارد که از 
منافع و عالیق اجتماعات محلی در امور و روابط خارجی تولید آگاهی کند و به  

همگرایی بیشتر این مناطق و دولت مرکزی کمک کند.
البته باید گفت که همکاری های مناطق آزاد با شرکای منطقه ای نیازمند یک 
چارچوب نهادی و قانونی است. در بسیاری از مواد فقدان ساختارهای نهادی و 
قانونی و عدم شکل گیری همکاری های منجسم با شاخص های قابل تعریف 
و نتایج مشخص، مقامات دولت مرکزی را متقاعد کرده است که در مجموع 
این سطح از همکاری های مرزی بین مناطق مجاور در مجموع رضایت بخش 
است. این دیدگاه تا حد زیادی پتانسیل قابل توجه موجود در زمینه همکاری های 
منطقه ای را نادیده می گیرد. شکل گیری همکاری های مرزی به خودی خود، 
علی رغم تقاضای مناطق مجاور برای فعالیت های مرزی اتفاق نمی افتد، بنابراین 
نیازمند یک چارچوب منطقه ای است که تا حدودی شامل تمرکز زدایی و اعطاء 
اختیارات قانونی به مدیران مناطق آزاد باشد. این چارچوب نهادی و قانونی در 
زمینه همکاری های منطقه ای برای گسترش فعایت های مرزی بین مناطق آزاد 

و شرکای منطقه ای ضروری است.
باال بردن استاندارهای زندگی در مناطق آزاد ایران و از بین بردن فقر، 
که خود یکی از مهم ترین عوامل نارضایتی های اجتماعی است، عالوه بر 
جذب  است.  خارجی  سرمایه گذاری  نیازمند  داخلی،  سرمایه گذاری 
قابل  منطقه ای  و  مرزی  همکاری های  طریق  از  خارجی  سرمایه گذار 
دسترسی است. مناطق آزاد ما با توجه به ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی، 

پتانسیل قابل توجهی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی دارند  .
دیپلماسی  در  خیلی  ما  آزاد  مناطق  متاسفانه  باال،  پتانسیل  این  وجود  با 
اقتصادی رسمی کشور به کار گرفته  نشده اند. عالوه بر این، خود مناطق نیز 
به دلیل مشکالت و موانع متعدد در گسترش فعالیت های بین المللی خود 
موفق عمل نکرده اند. آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان های مناطق 
با  بین المللی،  مذاکرات  شرایط  و  آداب  با  پارادیپلماسی،  سازوکار  با  آزاد 
حقوق مذاکرات بین المللی، برنامه ریزی برای شناسایی کشورها و مخاطبان 
هدف، تمرکز روی نقاط قوت خود و تعریف راهبرد بین المللی و به خدمت 
گرفتن نیروی انسانی توانمند و آشنا به فعالیت در محیط های بین المللی از 

ملزومات فعال سازی این ظرفیت فوق العاده است  .
برای عملیاتی ساختن این هدف، کمیسیون تجارت و روابط بین الملل در 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب و راه اندازی شده 
است. این کمیسیون درحال حاضر مشغول مطالعه فعالیت های بین المللی 
مناطق و ظرفیت ها و موانع  آنها است. در گام بعدی ضمن اعالم خط مشی  
و  پیشنهادی  برنامه های  دبیرخانه،  طریق  از  مناطق  به  بین المللی سازی 
ساالنه آنها را مطالبه خواهد نمود. همچنین کمیسیون درحال برنامه ریزی 
و مذاکره برای برگزاری یک بسته آموزشی کاربردی برای کارشناسان و 
مدیران مناطق در تابستان پیش رو است، به این امید که بتواند گامی در 

راستای اهداف گفته  شده بردارد.

امیر واعظی آشتیانی ، کارشناس مسائل اقتصادی :
 نقش موثر مناطق آزاد در عضویت ایران

 در بلوک های اقتصادی و جهانی
امیر واعظی آشتیانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با نشریه، از 
لزوم بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی در مناطق 
آزاد سخن گفت و بر فراهم کردن زمینه و شرایط توسعه اقتصادی کشور از 

طریق این مناطق  و نقش موثر آنها بر حفظ امنیت ملی تاکید کرد   .
از کشورها در بحران  از جنگ جهانی دوم بسیاری  وی اظهار داشت:  بعد 
اقتصادی به سر بردند، تا آنجا که به دنبال سازوکاری افتادند که از این وضع 
اقتصادی رهایی پیدا نمایند. راهبردهای استراتژیک می توانست کشورها را 
این بحران نجات دهد، راهبردهایی که بتوانند در زمینه توسعه صادرات به 
کشورها کمک کند . از این رو به پیشنهاد سازمان هایی ازجمله توسعه صنعتی 
ملل متحد، کشورها به سمت و سویی سوق داده شدند تا مناطق آزاد را جهت 
جذب شرکت ها برای سرمایه گذاری ایجاد کنند. این حرکت تا حدودی توانست 
اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشد . مهم تر آن که مزایایی برای این مناطق در نظر 
گرفتند ازجمله عدم وجود سلسله مراتب و تشریفات اداری ، معافیت مالیاتی، 
آسان بودن صادرات و واردات، جذب سرمایه گذاری خارجی ، بخشودگی سود و 

عوارض گمرکی که باعث ایجاد جذابیت ها در این مناطق شد تا به این بهانه 
سرمایه گذاران، فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند. 

همین حرکت باعث ایجاد سهولت در شرایط خاص تجارت و ایجاد مزایای 
زیادی برای سرمایه گذاران شد تا گسترش همکاری های تجاری در ابعاد 
بین المللی ، کسب درآمد ارزی ، ایجاد رشد و رونق در مناطقی که شرایط 
تجارت بین المللی دارند، شکل بگیرد؛ لذا شرایطی جهت محرومیت زدایی 

و رونق اقتصادی فراهم شد  .
وی ادامه داد: نکته مهم تر اما ایجاد فرصت های شغلی متنوع است؛ چراکه 
سرمایه گذاری در رشته های متفاوتی می تواند صورت گیرد. موضوع دیگر نیز 
ورود کاالهایی بدون قوانین دست و پاگیر است که می بایست به این موضوعات 
و امتیازها توجه ویژه ای می شد. این تجربه نشان داد که مناطق آزاد چقدر 
می توانند در برون رفت مشکالت اقتصادی در یک کشور تاثیر بسزایی داشته 
باشند. حتی مناطقی که دور از دسترسی به آب بودند، شرایطی را فراهم کردند 
که کشورشان آرام آرام بعد از جنگ جهانی از مشکالت رهایی پیدا کردند. این 
مناطق کارهای دیگری در شهرهای بندری نیز انجام دادند، ازجمله به کارگیری 
اسکله هایی برای بارگیری کشتی های بزرگ و سنگین ، راه اندازی فرودگاه ها ، 
ایجاد  مناطق،  آن  به  ارائه مجوزهای هواپیماهای مسافربری  و  ترمینال ها 
انبارهای بزرگ و تجهیزات رفاهی و خدماتی ازجمله فروشگاه ها و بیمارستان ها 
در مناطق آزاد بوده است. اینکه چقدر مناطق آزاد ما با این مولفه ها سازگاری 
دارند، بحثی است که نیاز به تحقیق و تفحص دارد که ما چه کارهایی توانستیم 

در این مناطق انجام دهیم ؟!
این کارشناس در پاسخ به این سوال که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد 
و پیروی از اصل برونگرایی مستلزم چه زیرساخت ها و ضروریاتی است، 
بیان داشت: اینکه ما چقدر توانستیم مولفه های الزم برای توسعه حوزه 
عمل مناطق آزاد را علمیاتی کنیم و بسترهای الزم و امکانات خدماتی 
را ایجاد کنیم، موضوعی قابل بررسی است. باید یکی از مناطق به عنوان 
شاخص مطرح شود و دید که این مولفه های مطرح چقدر عملیاتی و چه 
چیزهایی به فراموشی سپرده شده است. اما واقعیت آن است که بسیاری از 
این مولفه ها را انجام ندادیم و فکر کردیم صرف کشیدن فنس جغرافیایی 

می تواند به خواسته هایمان در این مناطق جامعه عمل بپوشاند.
واعظی آشتیانی افزود:  برای آن که رشد اقتصادی باال برود، نیازمند به این هستیم 
که ساالنه ۱۷میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام دهیم. اما سوال این است که آیا 
بستر برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد داریم؟  قوانین محکم و مستدل داریم 
تا سرمایه گذاران به استناد آن قوانین شروع به کار کنند؟  آیا با وجود قوانین ، 
مسئوالن ما در اجرای قوانین شرایط الزم را مهیا کرده اند؟ یا قانون را با دست 
خودشان به چالش کشیده اند؟ اینها نکات حائز اهمیتی است که ما را به برونزا 
بودن هدایت می کند. انتقال تکنولوژی یکی از موضوعات مهم است و فرمایش 
مقام معظم رهبری درخصوص تولید دانش بنیان  نیز همین است که به سمتی 
برویم که تولید دانش داشته باشیم تا از طریق آن به تکنولوژی برسیم. امروز 
محدودیت هایی در این حوزه داریم که بناست تشکل های دانش بنیان رشد 
بیشتری کنند؛ اگر این اتفاق بیفتد، می توانیم بگوییم که هم درونزا و هم برونزا 
می توانیم باشیم. وقتی مسلح به تکنولوژی روز نباشیم، نمی توانیم صادرات کنیم. 
برونزا بودن یعنی تکنولوژی کارآمد، نیروی آگاه و دوره دیده و آموزش دیده و 
آگاه به تولید و داشتن مواد اولیه مناسب. لذا صادرات به این سادگی نیست باید 
کشورهای هدف را مورد تحلیل قرار دهیم، هم از نگاه فرهنگی و هم اجتماعی 
و سیاسی باید موضوعات مورد ارزیابی قرار بگیرد. امروز در دنیا صادرات به همین 

سادگی شکل نمی گیرد .
برای جامعه هدف در هر کشوری باید مطالعات خوبی انجام گیرد. کارشناس 
زبده و خبره باید آن  کشورها را تحلیل کنند. اخیرا هم وزارت امورخارجه ، 
رایزن های  و  سفارتخانه ها  به واسطه  که  کرده  ایجاد  اقتصادی  معاونت 
اقتصادی، روابط و دیپلماسی اقتصادی به بهترین شکل با کشورها برقرار 
باشد. ضمن اینکه اتاق ها ی بازرگانی میان دو کشور می تواند تاثیر بسزایی 
در صادرات محصول تولید شده در مناطق آزاد بگذارد. حتی در سرزمین 

مادری نیز این قضیه می تواند اثرگذار باشد  .
وی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چگونه باید از طریق کمیسیون های 
مشترک اقتصادی و کمیته های مشترک تخصصی بین ایران و کشورهای 
دیگر وارد ساختار مدیریتی روابط اقتصادی دوجانبه با کشورهای دیگر شوند، 
اذعان نمود: در سفارتخانه های مختلفی که در دنیا داریم یک بخش مربوط به 
رایزن اقتصادی است . این رایزن اقتصادی درخصوص کشورهای خارجی به ویژه 
کشورهایی که فکر می کنند امکان صادرات دارند و بکر برای صادرات برخی 
محصوالت هستند ، تحقیقات و مطالعات میدانی انجام و گزارش های خود را 
در نهایت به معاون اقتصادی وزرات امورخارجه می دهد. ما اتاق بازرگانی داریم 
که این اتاق سازوکار خاص خود را دارد کمیته های دوجانبه مثل اتاق ایران و 
آلمان، ایران و فرانسه، ایران و چین و اتاق های مختلف در کنار موقعیتی که در 
وزارت امورخارجه است، می توانند کمک کنند؛ وزارت صمت نیز در این قضایا 

می تواند راهکار پیدا کند .
این کارشناس اقتصادی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا مناطق آزاد 
می توانند بسترساز این ساختارهای همکاری مشترک اقتصادی باشند و در 
ارتقای امنیت ملی نقش ایفا کنند، گفت:  یکی از شاخصه های سرمایه گذاری 
خارجی در هر کشوری، بحث امنیتی است . سرمایه گذارانی که از کشوری به 
کشوری دیگر می روند، چه بخش خصوصی باشند، چه دولتی و خصولتی، قطعا 
مسائل امنیتی کشور میزبان را بررسی می کنند تا ببینند آن منطقه آزاد شرایط 
سیاسی و امنیتی اش چگونه است؟ آیا قابلیت تغییر حکومت ، کودتا و شورش 
وجود دارد؟  نکته دیگر اینکه آیا در آن کشور قوانین به درستی اجرا می شود ؟ 
آیا شرایط زد و بند و رانت در آن کشورهای موردنظر فراوان است یا خیر؟ اگر 
اتفاقات غیرمترقبه ای صورت گیرد، سرمایه مصون از حوادث می باشد؟ اینها 
موضوعات حائز اهمیتی است که در پروتکل ها و توافقاتی که در سطح دولت ها 
انجام می شود، مدنظر است؛ اما سرمایه گذار هم برایش مهم است که جایی 

سرمایه گذاری نکند که اما و اگر داشته باشد  .
وی ادامه داد:  موضوع توسعه مراودات دو جانبه نقش بسیار مهمی دارد و 
بحث امنیتی هم بسیار مهم است؛ ضمن اینکه وقتی سرمایه گذاران خارجی 
برای  امنیتی  ناخودآگاه  در کشوری دیگر سرمایه گذاری شکل می دهند، 
ایجاد می کند؛ چراکه وقتی کشورها منتفذ سرمایه گذاری  آن کشور هم 
به  نسبت  تعرض  از  نوعی مصون  به  حقیقت  در  می باشند،  در کشوری 

کشورهای متخاصم خواهند بود  .
طبق گفته این کارشناس؛ ایران در تالش برای وارد شدن در بلوک های 
اقتصادی منطقه ای و جهانی است؛ لذا مناطق آزاد می توانند نقش تسهیل گر 

اقدامات ایران و یا آینده این مراودات چندجانبه را ایفا کنند .
واعظی آشتیانی تاکید کرد: این بسیار حرکت خوبی است و اینکه چرا امروز 
ایران به این بلوک ها دعوت می شود، نشان دهنده ثبات امنیتی و سیاسی کشور 
است. کشور ما به هر جهت در خاورمیانه به لحاظ سیاسی مقتدرانه است، البته 
درست است تورم داریم، ولی اوضاع اقتصادی به گونه ای نیست که بگوییم 
ورشکسته محسوب می شویم . ورود ما به بلوک های اقتصادی منطقه ای و 
جهانی بسیار حائز اهمیت است و می تواند نقش خوبی ایفا کند؛ قراردادهای 
دوجانبه و سه جانبه ای که می بندیم، تو دهنی بزرگ به دالر خواهد بود؛ اگر این 
روند ادامه پیدا کند، سرنوشت دالر به پیچیدگی هایی مبتال می شود . کشورهایی 
که ما با آنها به بلوک های منطقه ای یا جهانی وارد شدیم را می توانیم مورد رصد 
قرار دهیم و هدفگذاری کنیم تا از طریق مناطق آزاد با آنها مراوده داشته باشیم. 

امروز مراودات به واسطه مناطق آزاد است. ضمن اینکه مناطق آزاد هستند که 
فضای اشتغال را به خوبی تلطیف می کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: مناطق آزاد باید 
از این فرصت ها استفاده کند و به شکلی برنامه ریزی داشته باشند که جذب 
سرمایه گذاری خارجی را صورت دهند . وقتی در حوزه های منطقه ای وارد این 
بلوک ها شدیم، به گونه ای باشد که سرمایه گذاران به این بلوک های موردنظر 
اظهار عالقه داشته باشند تا سرمایه گذاری نمایند. باید ببینیم چالش های مان در 
این حوزه کجاست و در بخش خدماتی در مناطق آزاد چه شرایطی را می شود 
مهیا نمود و تمامی مولفه ها را بررسی و فراهم کرد. لذا بازبینی درخصوص قوانین 
باید داشته باشیم؛ زیرا ما وارد دهه ای از بلوک های اقتصادی و جهانی شده ایم که 

مناطق آزاد در آن باید نقش تسهیل گری را مهیا نمایند.

هادی حق شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
مناطق آزاد، پیشانی مبادالت تجاری با کشورهای همسایه

هادی حق شناس کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت و گو با نشریه، به 
مزیت های مناطق آزاد در راستای توسعه مرودات بین المللی خصوصا با 
همسایگان اشاره کرد و بر ضرورت حضور این مناطق در کمیسیون های 

مشترک اقتصادی تاکید نمود.
وی در پاسخ به این سوال که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و پیروی از 
اصل برونگرایی مستلزم چه زیرساخت ها و ضروریاتی است، گفت: فلسفه 
ایجاد مناطق آزاد این است که تکنولوژی های نو از خارج به داخل مناطق 
از کشورهای  ارزان تر  انسانی  نیروی  و  انرژی  از  استفاده  با  تا  بیاید  آزاد 
همجوار و ترکیب با مواد اولیه در کشور، تولید کاال و صادرات را داشته 
و  اقتصادی  بنگاه های  ما  یعنی  است،  آزاد  مناطق  فلسفه  این  باشیم. 
کارخانه هایی را در منطقه آزاد با کاهش تشریفات قانونی و فراهم کردن 
تسهیالت همچون قانون کار ، قانون بانکداری ، قانون صدور ویزا که با 
سرزمین اصلی متفاوت است؛ ایجاد کنیم تا تکنولوژی جدید راحت تر و 
آسان تر به منطقه آزاد بیاید و با استفاده از نیروی انسانی ایرانی و همچنین 

مواد اولیه ، تبدیل به تولید کاال و خدمات شوند.
در  را  آن  در یک دهه گذشته که بخش عمده  است مگر  این  اما سوال 
شرایط تحریم به سر می بردیم، امکان جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی 
وجود داشته که مناطق آزاد بخواهد چنین کاری انجام دهد؟ در پاسخ باید 
تاکید کرد که به دلیل آن که چنین شرایطی وجود نداشت، پس مناطق آزاد 
هم شرایط مناسبی برای جذب سرمایه و تکنولوژی را نداشتند . بنابراین 
برای فراهم شدن زیرساخت ها شرط اول این است که که روابط سیاسی 
به شرایط عادی برگردد؛ یعنی ما از تحریم های ظالمانه خارج شویم تا به 

دنبال آن امکان جذب تکنولوژی خارجی را داشته باشیم  .
و  قوانین  نرم افزاری ،  لحاظ  به  که  است  این  دوم  شرط  اما  داد:   ادامه  وی 
آیین نامه هایی که در مناطق آزاد سهل تر است، به درستی اجرا شود  . شرط اجرا 
هم این است که مدیرانی که در مناطق آزاد هستند، ظرفیت های حقوقی و 
قانونی خود را بدانند و بشناسند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، یعنی از طرفی شرایط به 
حالت عادی برگردد و تحریم ها رفع شود و از طرفی دیگر هم مدیران مسلط 
بر قوانین و اختیاراتی که قانونگذار به آنها داده، باشند و به اجرای درست قوانین 

کمک کنند تا هدف و فلسفه وجودی منطقه آزاد تحقق پیدا کند  .
این کارشناس در ادامه و در پاسخ به این سوال که کشورهای هدف و همسایه 
که برای هر یک از مناطق آزاد در اسناد جامع آنها تعریف شده، باید چه جایگاهی 
در برنامه ریزی های اقتصادی مناطق آزاد داشته باشند، اظهار داشت: برای پاسخ 
به این سوال مثالی می زنم تا ظرفیت مناطق آزاد در همسایگی کشورهای 
هدف ملموس شود. در کشورهای حوزه دریای خزر مثل قزاقستان، ترکمنستان، 
آذربایجان و حتی روسیه، مواد اولیه ای همچون گاز ، قالت ، چوب و فوالد وجود 
دارد. اگر در منطقه آزاد انزلی که فعال تنها منطقه آزاد در حاشیه دریای خزر 
است، امکان واردات چوب فراهم شود، چوب را در این منطقه به محصول 
نهایی مثل مبل یا هر کاربری دیگر تبدیل کنیم، طبیعتا ارزش افزوده قابل 
توجهی ایجاد می شود؛ یا کارخانه تولید آرد که در محدوده منطقه آزاد انزلی 
زیاد است و می تواند ترخیص موقت شوند، اگر گندم را از آنجا وارد و به آرد 
تبدیل و صادر نماییم، موقیعت خیلی خوبی خواهد بود و یا دیگر کاالهای مشابه 
کشورهای حاشیه دریای خزر که از جنوب کشور به منطقه آزاد انزلی آورده و 

بعد هم ترانزیت شوند  .
منطقه آزاد انزلی هم برای ترانزیت کاال و هم برای واردات مواد اولیه و تبدیل 
آن به کاال و محصول نهایی فرصت خیلی خوبی است   و یا در جنوب کشور و 
در مناطق آزاد قشم، کیش و چابهار که هر کدام تعریف خاص خود را دارند، باید 
چنین موقعیت و فرصتی شناخته و از آن استفاده شود. به عنوان مثال اکنون که 
جام جهانی می خواهد در قطر برگزار شود، اگر دو یا سه سال پیش برنامه ریزی 
می شد و تسهیالت الزم و خاصی را فراهم می کردند، امروز ما می توانستیم از 

مزایای برگزاری جام جهانی در قطر بیشتر استفاده کنیم  .
این بحث در مورد مناطق دیگر با کاربری های مختلف وجود دارد؛ بنابراین ما 
به تناسب هر منطقه آزاد که همسایه یک کشور است، باید تعریف خاصی از 
آن موقعیت داشته باشیم . یکبار در تولید کاال، یکبار در تولید خدمات ، واردات 

کاالهای خاص و... همه اینها باید در طرح جامع مناطق آزاد پیش بینی شود  .
طریق  از  باید  چگونه  آزاد  مناطق  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حق شناس 
کمیسیون های مشترک اقتصادی و کمیته های مشترک تخصصی بین ایران و 
کشورهای همسایه روابط اقتصادی دوجانبه برقرار کند، اذعان نمود:  وزرا عمدتا 
مسئول کمیسیون های اقتصادی مشترک بین ایران و کشورهای همسایه 
هستند؛ در اینجا مناطق آزاد باید تالش کنند که در این کمیسیون های مشترک 
نقش ویژه ای داشته باشند؛ درواقع هر منطقه آزاد به تناسب هر کشوری باید 
انجام وظیفه کند . مدیران مناطق آزاد نیز در این کمیسیون فعال هستند، اما 
متناسب با آن انتظارات فعالیت نمی کنند . مناطق آزاد یا متهم به این هستند که 
صرفا محل واردات می باشند و یا انگشت اشاره به این موضوع است که این 

مناطق به اهداف شان دست پیدا نکرده اند  .
وی افزود: دولت و مجلس تعیین کرده اند که برخی از نقاط کشور به لحاظ 
موقعیت جغرافیایی به عنوان مناطق آزاد معرفی شوند؛ اخیرا هم ۷منطقه 
آزاد جدید ایجاد شده است، درحالی که برای این مناطق امکانات، زیرساخت 
مشکل  هم  اگر  است.  نشده  پرداخت  مشکالت  حل  برای  بودجه ای  و 
زیرساخت های مناطق آزادی همچون کیش، قشم ، چابهار و انزلی حل شده 
است، علت آن نیست که از منابع دولتی استفاده کرده اند، بلکه عمدتا از محل 
فروش زمین یا تخفیف سود بازرگانی برای ورود کاال به مناطق آزاد، منابعی را 
جمع کردند تا بخشی از زیرساخت ها را فراهم کنند. لذا تا وقتی که زیرساخت ها 
تکمیل نشود، ما نمی توانیم انتظار تحقق همه اهداف مناطق آزاد را داشته باشیم. 
عدم تکمیل زیرساخت ها به اضافه مسائل سیاسی که با کشورهای منطقه داریم، 

طبیعتا به مشکالت این مناطق اضافه می کند  .
این کارشناس در ادامه تاکید کرد:  اگر ایران در بلوک های اقتصادی ورود 
پیدا کند، طبیعتا موقعیت خوبی فراهم می شود؛ به عنوان مثال در بحث 
شانگهای که ایران به عنوان ناظر است و یا اوراسیا و اکو که کشورمان در 
آن عضو است، مناطق آزاد می توانند پایلوتی برای اجرای بلوک هایی که 
ایران عضو آن است یا می شود ، باشند؛ چراکه مناطق آزاد کشور مناطقی 
کوچک با مقیاس بسیار کم برای اقتصاد ملی است؛ لذا عضویت ایران در 
بلوک های اقتصادی در مناطق آزاد برای اجرای کامل بسیار مناسب است 

که می تواند به کل کشور تسری پیدا کند.
حق شناس اظهار کرد:  یکی از اقدامات خوبی که در دولت سیزدهم شکل 
گرفته است، روابط با کشورهای همسایه است؛ این روابط با ترکمنستان ، 
قزاقستان، آذربایجان یا در جنوب کشور با قطر و دیگر کشورها برقرار است. 
اگر ارتباط سیاسی با این کشورها بیشتر شود، قطعا در مبادالت تجاری با 

این کشورها می تواند تاثیرگذار باشد.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: پیشانی مبادالت 
تجاری با این کشورها می تواند مناطق آزاد باشد؛ چراکه این مناطق به 
لحاظ تشریفات گمرکی، قوانین بازرگانی و حتی تشریفات سیاسی سهل تر 
همسایه  کشورهای  و  آزاد  مناطق  بین  بازرگانان  لذا  هستند.  آسان تر  و 
تردد می کنند. این کاری که آقای رئیس جمهور در تردد با این کشورهای 
همسایه انجام می دهند، فرصتی بسیار خوب است و مناطق آزاد باید از این 

فرصت سیاسی که دولت ایجاد می کند، استفاده اقتصادی ببرند.
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در گفت و گو با صاحب نظران مناطق آزاد و کارشناسان اقتصادی مطرح شد:

امنیت و توسعه مناطق آزاد در سایه دیپلماسی اقتصادی کشور
گزارش: 

علی جعفری



مناطق آزاد6

با پیگیری های سعید محمد مشاور رئیس جمهور محقق گردید:

ابالغ اجرای ماده65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه توسط رئیس جمهوری
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ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید 
اقتصادی از ابتدای سکانداری مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 
بر بازگشت این مناطق به ریل اصلی ترسیم شده توسط قانونگذار تاکید 
داشت و پاشنه آشیل مناطق آزاد را لزوم اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور می دانست و تاکید داشت: عدم اجرای این ماده 
قانونی از بدو تاسیس مناطق آزاد در کشور، مدیریت یکپارچه و واحد را از 
مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد سلب و بروکراسی را برای فعالین 

اقتصادی دوچندان کرده است.
پیگیری های سعید محمد در شش  ماهه دوم سال گذشته منجر به این شد 
که در ابتدای سال جاری ریاست محترم جمهوری در نامه ای به معاونت 
با حضور وزیر  نهاد ریاست جمهوری، دستور تشکیل کارگروهی  حقوقی 
بررسی  جهت  را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  کشور 
شفاف حقوقی و تعیین تکلیف ضوابط مناطق آزاد و ارتباط آن با سرزمین 

اصلی صادر نماید.
عالی  مجمع  در  موضوع  طرح  و  رئیس جمهوری  دستور  این  از  پس 
دبیر  با  مشترک  جلسه ای  برگزاری  و  حقوقی  معاونت  مشورتی 

وزیر  اقتصادی  معاون  اقتصادی ،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
تصمیمات  رئیس جمهوری،  اجرایی  معاون  و  گمرک  معاون  کشور، 
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اجرایی سازی  راستای  در  پنجگانه 
و  ارسال  رئیس جمهوری  دفتر  به  و  اتخاذ  کشور  توسعه  برنامه های 
دستگاه  اول  شخص  توسط  پارافی  در  الزم  اقدامات  جهت  مراتب 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  کشور  وزیر  به  کشور  اجرایی 

گردید. ابالغ  اقتصادی 
طبق این ابالغ، مقرر گردیده است: شورای تامین در تمامی مناطق آزاد 
به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تشکیل شود؛ همچنین با توجه 
به بند)الف( ماده 27 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری 
اسالمی ایران مصوب سال 1372 و الحاقات بعدی آن، شهردار منطقه آزاد 
توسط شورای شهر انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد مربوطه صادر و فرماندار مناطق آزاد نیز با پیشنهاد مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد و با حکم وزیر کشور و رئیس گمرک مناطق آزاد با پیشنهاد 
مدیرعامل منطقه و با حکم رئیس سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران 

منصوب شود.

با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و مسئولین 
مجمع  اعضای  با  نشستی  شورایعالی،  دبیرخانه  اقتصادی 

عالی کارآفرینان کشور برگزار شد.
سعید محمد در این نشست بر ایجاد فضای مناسب برای 

افزایش تعامالت بیشتر دولت و سرمایه گذاران اشاره کرد 
اکراین  از جنگ روسیه و  امروز مشکالت ناشی  و گفت: 
تحت تاثیر  را  دنیا  کل  اقتصاد  سوخت،  قیمت  افزایش  و 
تحریم های  وجود  هم  ما  کشور  در  است.  داده  قرار 
ظالمانه، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کسانی که نیاز 

به تعامالت مالی و بین المللی دارند را نیز دستخوش این 
را  اقتصادی  فعالیت های  ریسک  و  است  کرده  مشکالت 

افزایش داده است.
در  رهبری )مدظله(  معظم  مقام  بیانات  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  اخیر،  سال های  در  سال  شعار  انتخاب 
را  برون رفت  راه  تنها  رهبری )مدظله(  معظم  مقام 
در  ملی  ناخالص  تولید  افزایش  و  ملی  تولید  افزایش 

می دانند  . کشور 
و  اقتصادی  فعاالن  از  همچنین  رئیس جمهور  مشاور 
نام  اقتصادی  جنگ  فرماندهان  عنوان  به  سرمایه گذاران 
برد و افزود: امروز هر کسی در این عرصه برای ارز آوری 
فرماندهان  عنوان  به  آنها  از  باید  کند،  فعالیت  کشور  در 
برای  را  توان خود  تمام  برد و دولت  نام  اقتصادی  جنگ 

حمایت و کمک به آنها به کار گیرد  .
آزاد  مناطق  تبدیل شدن  ادعای  ادامه،  در  محمد  سعید 

به محلی برای واردات کاال را رد کرد و تصریح نمود: 
و  صادرات  تجاری  تراز  بار  اولین  برای  گذشته  سال 
تراز کل  تعادل رسید و  به  آزاد  واردات کاال در مناطق 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مثبت 11میلیارد دالر شد. 
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز که تفاهم نامه ای 
امضاء رساند، اعالم کرده هیچ نگرانی  به  با شورایعالی 
قاچاق  نداریم.  آزاد  مناطق  از  ارز  و  کاال  قاچاق  بابت 
کاال در جاهای دیگری مانند کوله بری و ته لنجی است 

که باید به آنها رسیدگی شود.
وی به عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی دنیا اشاره کرد و گفت: در دنیا 5هزار و 
۴۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد که 75درصد 
آنها موفق بودند و این نشان از ظرفیت خوب این مناطق 

است.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 

اقتصادی ادامه داد: باید تمام تالش مان را به کار بگیریم و 
فضا را برای حضور سرمایه گذاران و ذی نفعان در مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی فراهم کنیم.
سعید محمد به ابالغیه اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور به دستگاه های اجرایی مستقر در 
مناطق آزاد کشور اشاره کرد و بیان داشت: مطابق دستور 
احکام  قانون  ماده 65  اجرای  در  جمهوری  محترم  رئیس 
دائمی برنامه های توسعه کشور در مناطق آزاد و برگزاری 
جلسات متعدد با معاون حقوقی رئیس جمهور، خوشبختانه 
ابالغیه اجرای این ماده قانونی برای تمامی دستگاه های 
اجرایی مستقر در مناطق آزاد ارسال شد و همگی مکلف 

به اجرای آن هستند.
همکاری  تفاهم نامه  نشست  این  پایان  در  است،  گفتنی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  توسعه  هدف  با 

اقتصادی به امضای طرفین رسید.

دیپلماسی اقتصادی از ابزارهای مهم دولت ها برای فعالیت در 
فضای بین المللی و دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی 
سیاسي  رسمی  اقدام هاي  شامل  دیپلماسی  نوع  این  است. 
براي دسترسی به بازارهای خارجی در جهت تسهیل کسب 
 و کارهای ملی، تالش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی و اثرگذاری بر روابط بین المللی براي پیشبرد منافع 

ملی کشورها به شمار مي رود. 
از آنجا که امروزه، توانمندي اقتصادي و توسعه اقتصادي 
کشورها  ملي  قدرت  مولفه هاي  مهم ترین  از  یکي  به 
تبدیل شده و عمل به ضرورت هاي ناشي از آن مستلزم 
جهاني  اقتصاد  نظام  مشخص  طور  به  و  جهان  با  تعامل 
است، دیپلماسي اقتصادي از جایگاه ویژه اي در مناسبات 

بین المللي بین کشورها برخوردار شده است. 
اقتصادي  ساختاري  چالش هاي  با  یکسو  از  که  ایران 
تحریمي  سیاست هاي  با  دیگر  سوي  از  و  است  مواجه 
غرب روبه رو است، ضرورت هایي را فراروي خود دارد که 
قرار  اولویت سیاست کالن کشور  در  را  اقتصادي  توسعه 

داده است. 
به  اقتصادي  توسعه  اولویت یابي  به  توجه  با  اساس،  این  بر 
اقتضاي علم اقتصاد که جهاني و جهان شمول است، طراحي 
چنین  در  است.  ضروري  نیز  توسعه گرا  خارجي  سیاست 
شرایطي است که دیپلماسي اقتصادي به یکي از ارکان توسعه 
اقتصادي و رکن اصلي سیاست خارجي توسعه گراي کشور 
تبدیل شده است. بدین ترتیب، سازوکار دیپلماسي اقتصادي 
ایران در سیاست خارجي مستلزم بهره گیري و عملیاتي کردن 

فرصت هاي اقتصادي پیش رو است. 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و توسعه 
دیپلماسی اقتصادی ایران

مشکالت  حل  در  اقتصادي  دیپلماسي  و  اقتصاد  اهمیت 
به  نگاه  رویکرد،  این  در  است.  کتمان  غیرقابل  کشور 

برخوردار  اهمیت خاصي  از  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق 
طریق  از  بیرونی  فرصت سازی های  مستلزم  و  است 
ظرفیت سازی های داخلی با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی 
و تجاری با کشورهای پیرامونی است که درخصوص همه  
مناطق آزاد قدیم، جدید و مناطق ویژه اقتصادي مي تواند 

مورد نظر قرار گیرد. 
این مناطق به گونه اي بر اساس مدل توسعه صادرات محور 
کوتاه مدت،  دوره های  در  بتوانند  تا  شده اند  طراحی 
هدف  بازارهای  جذب  اهداف  بلندمدت،  و  میان مدت 
طبیعی  طور  به  و  کرده  تامین  را  منطقه ای  کشورهای 

بازاری مناسب برای صادرات کاالهای ایرانی باشند. 
امروزه توسعه مناطق از منظر بین المللی بسیار حائز اهمیت 
است و باید زیرساخت های آن به درستی با حمایت وزارت 
امور خارجه و بخش اقتصادی سفارتخانه های ایران در خارج 
پشتیباني شود؛ چراکه دست اندازی به بازارهای رقابتی خارجی، 

با ساز و کارهای بازار داخلی به کلی متفاوت است. 
تاسیسات  تقویت  و  توسعه ای  فعالیت های  این رو،  از 
زیرساخت های پیشرفته براي جذب سرمایه گذاری خارجی، 
از الزامات نگاه به مناطق آزاد و ویژه است؛ یعنی نگاه های 
تاثیرگذار برای جذب بازار که از مهم ترین اهداف اقتصادی 

کشورها به شمار می رود. 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  که  جدیدي  رویکرد  با 
با  ارتباطات خارجی  به وجود آمده است، به نظر می رسد 
از  باید گسترش اساسی پیدا کند،  مناطق آزاد موفق دنیا 
مدیران و کارشناسان آنها دعوت به عمل آید و کارشناسان 
و مدیران توانمند به آن مناطق اعزام شوند تا مدیران با  
تجربه و با کالس جهانی و کارشناسان خبره تربیت شوند. 

البته استفاده از امکانات و ظرفیت های وزارت امورخارجه 
در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.

جذب سرمایه گذاری های بین المللی در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی

اهمیت  قابل  ایران  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  امروز  آنچه 
است، توجه خاص به جذب سرمایه های ایرانیان خارج از 
به ویژه  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  و  است  بوده  کشور 
ورود  و  پیشرفته  فناوری  بخش خصوصی خارجی، جذب 
گردشگران خارجی از فرصت هاي قابل توجه براي رشد و 

توسعه به شمار مي روند. 
از طریق اجراي این راهکارها می توان نیروی انساني ماهر 
بین الملل  اقتصاد  به  توجه  الزامات  از  که  را  متخصص  و 
به عالوه  و  کرده  تربیت  است،  خارجی  تجارت  رشد  و 
دوره های آموزشی مختلف را براي تربیت نیروي انساني در 
حوزه  مدیریت دانش و مدیریت استعداد بر اساس رویکرد 

قابلیت هاي مناطق آزاد دنبال کرد. 
ویژه  مناطق  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  تاسیس 
را  نوینی  مدیریت  کار  و  ساز  ضرورتا  جدید  اقتصادی 
رسیدن  جدید،  شیوه های  از  استفاده  با  بتواند  تا  می طلبد 
سیاست های  و  مناطق  ماموریت هاي  و  اهداف  به 
اقتصادی ستادی، نتایج ثمربخشی را برای اقتصاد کشور 
پویا  اقتصادی  نگاه  با  متناسب  بنیادی  تغییری  بزند.  رقم 
و  جهان  با  اقتصادی  و  سیاسی  مناسبات  گسترش  برای 
گسترش  بنیادی  اولویت هاي  از  که  منطقه   کشورهای 
طریق  از  منطقه ای  چندجانبه  و  دوجانبه  همکاری های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله  فرصت تعامل کشور 

با دنیای خارج محسوب مي شود. 
فصل الخطاب  همچون  نوین  دیدگاه های  این رو،  از 
جدید  دوره  در  ویژه  و  آزاد  مناطق  توسعه ای  برنامه های 
گرفته  قرار  مورد توجه  باید  آنها  فعالیت های  ارتقای  برای 
شود؛ رویکردی که می توان از آن به منزله  ابراولویت هاي 
گردشگر،  جذب  صادرات،  برد:  نام  کشور  آزاد  مناطق 
ایجاد بانک های خارجی  پایلوت اجرای طرح های مهم و 
برای جذب سرمایه گذاری های بین المللی در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کشور که از فرصت های مهم برای مقابله با 

تحریم های آمریکا در دوره  پسا تحریم است.

 الگوپذیري، الزمه توسعه مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادي

ویژه  و  آزاد  مناطق  کردن  بین المللي  راهکارهاي  ازجمله 
آوردن  در  اجرا  به  طریق  از  آنها  الگو پذیري  اقتصادي ، 
کیفي  بهبود  است.  آنها  در  کشور  صادراتي  قابلیت هاي 
فعالیت مناطق آزاد ایران با استفاده از قابلیت هاي صادراتي 
کشور از فرصت هاي موجود براي بین المللي کردن اقتصاد 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادي است. 
جهان  تجارت  98درصد  تجارت   جهاني  سازمان  امروز 
و  اصول  است.  درآورده  خود  مقررات  و  ضوابط  تحت  را 
سازمان های  نقشه راه  واقع  به  سازمان  این  راهکارهاي 
دولتي  اقتصاد  فضاي  در  باشد.  باید  ایران  آزاد  مناطق 
مي شود،  انجام  1۰کشور  به  ایران  صادرات  8۰درصد  که 
ارزش  براساس  آزاد  مناطق  فعالیت هاي  فضاي  عمل  در 
این  در  شد.  نخواهد  فعال  صادراتي  کاالهاي  افزوده 
وضعیت، توسعه صادرات با چالش هاي زیادي مواجه است.
و  زیرساخت ها  از  که  مناسبي  ارزیابي  به  توجه  با 
سرمایه گذار  جذب  براي  ایران  آزاد  مناطق  ظرفیت هاي 
تداوم  اقتصادي،  رونق  گفت  باید  دارد،  وجود  خارجي 
توسعه اقتصادي و کمک به بهبود معیشت بومیان مناطق 
آزاد و سیر این مناطق به سمت شکوفایي مبنا و اساس 
هدفگذاري و ایده پردازي براي راه اندازي و تشکیل مناطق 

آزاد تجاري کشور به سمت بهبود است. 
از این رو، الگوپذیري را باید الزمه توسعه مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادي دانست. مناطق آزاد و ویژه اقتصادي براي حرکت به 
سمت شکوفایي و جذب سرمایه گذار خارجي و داخلي مولد باید 
بتوانند براي ارتقاي سطح علمي، فني و تخصصي مدل هاي 
کاراي توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشورهاي توسعه 
اقتصاد  رقابت هاي  در  بتوانند  تا  کرده  الگو برداري  را   یافته 

بین المللي حضور مفید و موثر داشته باشند. 

حضور فعاالن اقتصادی داخلی و خارجی برای 
نقش آفرینی در توسعه اقتصادی

از بخش خصوصی، فعاالن اقتصادی و کارآفرینان کشور 
وارد عرصه  آمده  به وجود  در فضای  تا  باید خواسته شود 
فعالیت شوند و همچنین از همه فعاالن اقتصادی داخلی 

و ایرانیان خارج کشور، شرکت  ها و دولت های خارجی که 
تمایل به همکاری با ایران دارند، دعوت کرد تا از فرصت 
ایران به عنوان امن  ترین کشور منطقه  سرمایه گذاری در 
و دارنده بزرگترین منابع انرژی، سرمایه و نیروی انسانی 
یک  دنبال  که  تغییر  مشتاق  مردم  و همچنین  فوق العاده 

تعامل سازنده با جهان هستند، استفاده کنند.
که  است  خارجی  سرمایه  به ویژه  سرمایه گذاری   جذب  با 
مورد  امکانات  و  زیرساخت  ها  احداث  به  نسبت  می  توان 
نیاز از طریق روش  های رایج جذب سرمایه  گذاری خارجی 
زمینه  های  می  تواند  درستی  به  کار  این  انجام  کرد.  اقدام 
الزم را برای ایجاد زیرساخت  های اولیه و پیشرفته برای 

حرکت جهش اقتصاد فراهم کند. 
در عصر جهانی شدن اقتصاد، جذب سرمایه  گذاری خارجی یک 
ضرورت برای گسترش بازار سرمایه همانند یکی از بازارهای 
چهارگانه اقتصادی، پروژه خصوصی  سازی و نیاز اقتصاد ملی به 
رشد و توسعه اقتصادی، به  شمار می رود. این ضرورت به  ویژه با 
ظهور نظام پیچیده تولید و تقسیم کار بین  المللی که از عوامل موثر 
در پایداری جریان سرمایه گذاری خارجی است، پیوند تنگاتنگی 
را میان بازارهای سرمایه، کار و خدمات ایجاد کرده و در عین 
 حال سطح دستمزدها و بهره وری  سرمایه را در کشورهای میزبان 
به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه می رساند، به  گونه  ای که 
ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین  المللی موجب شده تا سهم 
سرمایه  گذاری خارجی در فعالیت  های اقتصادی جهان طی دو دهه 
گذشته دو برابر شود و ۴۰درصد کل جریان سرمایه گذاری خارجی 

در سطح جهان را تشکیل دهد. 
در کشورهایی که به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم 
پس  اندازها ناکافی است، سرمایه  گذاری های خارجی،  بخشی از 
نیاز کشور به منابع مالی را تامین می کند. آن چنانکه در بند 11 
مناطق  عمل  حوزه  توسعه  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های 
آزاد کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش 
نیازهای  تامین  تولید، صادرات کاال و خدمات و  و تسهیل 

ضروری و منابع مالی از خارج تصریح شده است. 
رشد  یکسو  از  خارجی  ترتیب، سرمایه گذاری  های  این  به 
اقتصادی را به دنبال دارد و از سوی دیگر در کوتاه  مدت 
از فشار بر تراز پرداخت  های خارجی که در نتیجه  افزایش 
کاسته  است،  شده  ایجاد  وارداتی  کاالهای  برای  تقاضا 

خواهد شد.

سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در سفر یک روزه به استان 
قم، به صورت جداگانه با مراجع عظام تقلید شیعه حضرت 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، حضرت آیت اهلل محسن اراکی 

و حضرت آیت اهلل سیداحمد خاتمی دیدار و گفت وگو کرد.
سعید محمد در ابتدای این نشست ها، گزارشی از اقدامات 

اقتصادی و فرهنگی در مناطق آزاد کشور ارائه داد.
حضرت آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی در این دیدار بر 
اهمیت مسائل فرهنگی در کشور اشاره کردند و بیان داشتند: باید 
توجه داشت که فرهنگ و اقتصاد می توانند در کنار هم قرار گیرند. 
این مهم تفکر و سلیقه می خواهد. نباید به اسم اقتصاد، فرهنگ را 

به حاشیه برد و به اسم فرهنگ، اقتصاد را تضعیف کرد.
ایشان افزودند: جمهوری اسالمی ایران فرهنگ و اقتصاد 
را در کنار هم می آورد. باید با رأفت و مهربانی، به اقدامات 

فرهنگی پرداخت و مردم را با خود همراه کرد.
حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در ادامه، ضمن ابزار 
خوشنودی از رویکرد جدیدی که در مناطق آزاد کشور حاکم شده 

است، توفیق روزافزون مناطق را از خداوند منان خواستار شد ند.

حضرت آیت اهلل سیداحمد خاتمی:
نباید به اسم اقتصاد، فرهنگ در مناطق آزاد 

مغفول بماند
حضرت آیت اهلل سیداحمد خاتمی نیز با بیان اینکه نباید به اسم 
اقتصاد، فرهنگ در مناطق آزاد مغفول بماند، اظهار داشتند: 
متاسفانه در گذشته مباحث فرهنگی در مناطق آزاد فراموش 

فرهنگی  و  متمدن  انسان های  آزاد  مناطق  مردم  بود.  شده 
هستند که باید به دغدغه های دینی شان توجه کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری از برنامه ها و رویکرد جدید 
بهبود  جهت  در  و  کردند  امیدواری  ابراز  آزاد  مناطق  در 

فرهنگ در این مناطق توصیه هایی ارائه نمودند.

حضرت آیت اهلل محسن اراکی:
نباید اجازه داد بی ثباتی سیاستگذاری مانع 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد شود
حضرت آیت اهلل محسن اراکی نیز در این دیدار با اشاره به عدم 
اجرای قوانین مناطق آزاد توسط دستگاه های اجرایی و عدم 
همکاری با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
بی ثباتی سیاست ها در مناطق آزاد را یکی از مهم ترین موانع 

جهت پیشرفت اقتصادی در کشور دانستند.

مشوق های  باید  افزودند:  رهبری  خبرگان  مجلس  عضو 
که  باشد  به گونه ای  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری 
بی ثباتی  داد  اجازه  نباید  شود.  جذب  سرمایه گذار 

سیاستگذاری مانع سرمایه گذاری در مناطق آزاد شود.
تا  کنید  فراهم  را  شرایطی  باید  داشتند:  اظهار  ایشان 
در  سرمایه گذاری  به  ترغیب  اسالم  جهان  سرمایه گذاران 

مناطق آزاد ایران شوند.
زمینه های  در  خلق الساعه  تصمیم های  اراکی ،  آیت اهلل  حضرت 
اقتصادی را مانع اصلی بی اعتمادی سرمایه گذاران دانستند و بیان 
داشتند: جمهوری اسالمی ایران پایگاه کشورهای متدین اسالمی است 
و ضروری است بستر مناسب برای حضور سرمایه گذاران فراهم گردد.

گفتنی است؛ هر یک از علمای عظام شیعه در این دیدارها ضمن 
تایید طرح تحولی مناطق آزاد، برای پیشبرد فعالیت های شان از 

درگاه خداوند آرزوی توفیق و پیروزی را مسئلت داشتند . 

مشاور رئیس جمهور در جمع اعضای مجمع عالی کارآفرینان کشور مطرح کرد:

واکاوی ظرفیت های مناطق آزاد در جهت توسعه مراودات بین المللی کشور:

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در دیدار با سعید محمد بیان داشتند:

لزوم ایجاد فضای مناسب برای افزایش تعامالت بیشتر دولت و سرمایه گذاران در کشور

مناطق آزاد؛ ابزار مهم دولت در جهت توسعه دیپلماسی اقتصادی ایران

به رویکرد جدید شکل گرفته در مناطق آزاد کشور امیدوار هستم

گزارش: 
 دکتر عبدالرسول خلیلي

کارشناس مناطق آزاد



شاهد  دولت  و  مجلس  تصمیمات  با  سال 95  از  کشور  آزاد  مناطق 
جمهوری  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  خالف  سیاست های 
اسالمی ایران بوده و هستند؛ سیاست هایی که نتیجه آن به مرور زمان 
موجب عدم تفاوت میان قوانین سرمایه گذاری در محدوده مناطق آزاد 
نسبت به سرزمین اصلی شده است، که بی شک این اقدامات ضربات 

سنگینی به فعالیت اقتصادی و تولید در این مناطق وارد می کنند.
حذف  کشور ،  توسعه  ششم  پنج ساله  برنامه  قانون  ماده 23  تصویب 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده، حذف معافیت های مالیاتی 20ساله ، 
تقلیل جایگاه مناطق آزاد با تصمیم مجلس مبنی بر اینکه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد باالدستی این مجموعه قرار گیرد، 
همه و همه زمینه فرار سرمایه گذاران را فراهم کرده است و این امر 

یعنی نابودی مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور .
قانون  در  که  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  مشوق های  مهم ترین  از 
بر  مالیات  20ساله  معافیت  است،  آمده  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
امکان  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  دائمی  معافیت های  دارایی،  و  درآمد 
واردات بدون محدودیت، نگهداری و توزیع، ترانزیت و صادرات مجدد، 
معافیت در عوارض مبادالت بازرگانی بین مناطق آزاد ، معافیت ثبت 
سفارش مواد اولیه خارجی ، معافیت از حقوق گمرکی مواد اولیه، ایجاد 
بانک و موسسه مالی و اعتباری خارجی و... است. اما واقعیت آن است 
که طی سال های اخیر نه تنها این مزایا اجرا نشده، بلکه در نقض آنها 
نیز قوانینی ابالغ می گردد که مصائب سرمایه گذاری در مناطق آزاد را 

بیش از پیش می کند  !
است  آمده  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  در 
ایفای نقش  که  به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ، اعمال مدیریت 
یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب؛ مدیران سازمان های مناطق 
محسوب  منطقه  مقام  باالترین  دولت،  طرف  از  نمایندگی  به  آزاد 
اجرایی  دستگاه های  مسئولیت  و  اختیارات  وظایف،  کلیه  و  می شوند 

دولتی برعهده آنان قرار بگیرد. 
مضاف بر آن، در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط 
به ضرورت توسعه حوزه عمل  ابالغ شده است،  مقام معظم رهبری 
فناوری های  انتقال  منظور  به  کشور  اقتصادی  ویژه   و  آزاد  مناطق 
پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است  .
استقالل  از  آزاد  مناطق  برخورداری  نیازمند  مهم،  این  اجرای  مسلما 
در  تنها  نه  است  آن  واقعیت  اما  است.  مدیریتی  یکپارچگی  و  عمل 
صورت  اختیارات  تفویض  و  نشده  اجرا  قوانین  این  قبل  دوره های 
دبیرخانه  مجلس،  مصوبه  با  که  فعلی  دوره  در  بلکه  است،  نگرفته 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی 
و دارایی قرار گرفته است و هیچ رنگ و بویی هم از تفویض اختیارات 
دیده نمی شود! در نتیجه، این امر موجب طوالنی شدن روند رسیدگی 
به مشکالت در مناطق آزاد شده است، از اعطاء و صدور مجوز برای 
این  در  اداری  زائد  بروکراسی های  گسترش  تا  گرفته  سرمایه گذاری 

مناطق  .
متاسفانه از ابتدای تشکیل تاکنون نه تنها مناطق آزاد ردیف بودجه ای 
برای تامین زیرساخت ها نداشته اند، بلکه تالش شد با گرفتن امتیازات 

و مشوق های قانونی، پویایی از این مناطق رخت بربندد.
آزاد  مناطق  به  اصلی  سرزمین  در  جاری  قوانین  از  بسیاری  تسری 
چگونگی  قانون  آیین نامه های  و  مواد  از  عظیمی  بخش  ابطال  و 
این  ابطال  به  و حکم  افراد حقیقی  با شکایت های  آزاد  مناطق  اداره 
و  قانونی  مزیت های  عمال  اداری،  عدالت  دیوان  توسط  قانونی  مواد 

جذابیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد را از بین برده است. 
موضوع حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد و قرار دادن دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، یکی از مشکالت و چالش های اصلی حال حاضر این مناطق 

است.
نقض و حذف معافیت ها و مشوق های مالیاتی و گمرکی و همچنین 
گسترش نفوذ و دخالت های فراقانونی در وظایف دبیرخانه شورایعالی، 
در کنار ضعف دستگاه های نظارتی، باعث فرار سرمایه گذارها از مناطق 
آزاد شده است،   که بی شک ادامه این روند ناصواب عالوه بر ضربه زدن 
به اقتصاد مناطق آزاد و به تبع آن به کل کشور، موجبات به مخاطره 

افتادن امنیت مرزها و امنیت ملی ایران را نیز فراهم خواهد نمود.

یحیی میربلوچ ، رئیس انجمن کارخانه های فرآوری و 
بسته بندی برنج و عضو هیات مدیره اتاق بازگانی چابهار:
مشوق های مناطق آزاد از بین رفته و دیگر فرقی میان 

این مناطق با سرزمین اصلی نیست
یحیی میربلوچ رئیس انجمن کارخانه های فرآوری و بسته بندی برنج 
چالش های  و  مشکالت  چابهار،  بازرگانی  اتاق  مدیره  هیات  عضو  و 
مناطق آزاد را در گفت وگو با نشریه مطرح و از عدم تفویض اختیارات 
در  به ویژه  سرمایه گذاری  مشوق های  نبود  آزاد،  مناطق  مسئولین  به 
شرایط تحریم و اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 

انتقاد کرد.
وی اظهار داشت:  واحدهای تولیدی  در منطقه آزاد چابهار چه از لحاظ 
دریافت زمین و چه از نظر ساخت و ساز و بحث های بانکی و مشوق ها 

و معافیت ها، هیچ امتیازی ندارند .
میربلوچ ادامه داد: ما حتی بانک خارجی در منطقه نداریم و نمی توانیم 
با  هستیم  مجبور  لذا  نماییم؛  مرتفع  منطقه  در  را  ارزی  مشکالت 
باید  ما  مدارک   و  اسناد  همه  یعنی  این  و  کنیم  کار  اصلی  سرزمین 
اختیار داشتن مدارک،  با در  قرار گیرد . طبیعتا  دارایی  اداره  اختیار  در 
طبق سرزمین اصلی از ما مالیات اخذ می شود. طبیعتا تنها مشوقی که 
معافیت های  آزاد می کشاند، بحث  به سمت منطقه  را  سرمایه گذاران 
دارد  وجود  مالیاتی  معافیت  20سال  می گفتند  ابتدا  در  است.  مالیاتی 
که  زمانی  است .  شده  ما  سرمایه گذاری  باعث  موضوع  همین  و 
باید  کردند  اعالم  ما  به  کنیم،  دریافت  بازرگانی  کارت  می خواستیم 
کد اختصاصی بیاورید و این یعنی خود را به اداره دارایی معرفی کنیم. 
وقتی که کارت بازرگانی و کد اختصاصی را گرفتیم ، فعالیت خود را 
شروع نمودیم، اما همان مالیات را که در سرزمین اصلی اخذ می کردند، 
آزاد  مناطق  در  مشوقی  هیچ  نتیجه  در  نمودند.  لحاظ  هم  ما  برای 

نیست، حتی در بحث معافیت مالیاتی، امتیازی که در قانون مناطق 
آزاد آمده است، دیگر وجود ندارد  !

تولیدکننده  میان  تفاوتی  هیچ  اکنون  افزود:  اقتصادی  فعال  این 
که  می کنم  پرداخت  را  عوارضی  همان  بنده  نیست .  واردکننده  و 
خریداری  طرف  آن  از  را  خود  کاالی  به راحتی  که  واردکننده ای 
که  درحالی  می نماید؛  پرداخت  کرده ،  خارج  کشور  از  بیشتری  ارز  و 
اما  دارم،  اشتغال زایی  من  می کنم،  خارج  کمتری  ارز  تولیدکننده  من 
می کنند،  کار  اصلی  سرزمین  با  که  تولیدکنندگانی  ندارد!  واردکننده 
دیگر مشوقی ندارند؛ مالیاتی که آنجا پرداخت می کنیم، در منطقه آزاد 
هم پرداخت می نماییم. سرچشمه این محدودیت ها از کسانی است که 
می خواهند بسیاری از موضوعات را در لفافه بگذارند و بر علیه مناطق 
آزاد جوسازی می کنند. متاسفانه برخی مسئولین به این بهانه، قانون 
مناطق آزاد را نقض می کنند و امتیازات و مشوق های مالیاتی مناطق 

را نادیده می گیرند  .
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی چابهار اظهار داشت:  دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسیاری از کارها را می تواند انجام دهد. 
با ارتباطاتی که جناب آقای سعید محمد دارد و با وجود یکسو بودن 
دولت و مجلس و همه ارگان ها، بهترین فرصت برای ایشان فراهم 
است تا چهره مثبت مناطق آزاد را نشان دهند. به هر حال مناطق آزاد 
امتیاز و  اما متاسفانه اکنون  جایی برای سرمایه گذاری خارجی است؛ 
مشوقی نداریم که سرمایه گذاران را به مناطق بکشانیم. ایشان می تواند 
دبیر  کنند.  دریافت  خوبی  مصوبات  و  کند  استفاده  وزیران  هیات  از 
می تواند یکی از مناطق را الگو قرار دهد و چهره مثبت مناطق را به 

مجلس نشان دهد تا حداقل اتفاقات خوبی رخ دهد.
به  روز به روز  که  مصوباتی  روی  بر  باید  محمد  آقای  افزود:  میربلوچ 
مناطق آزاد تسری پیدا می کند و قانون این مناطق را نقض می نماید، 
نوشته  مصوبات  اینکه  از  پیش  باشد.  داشته  برنامه ریزی  و  مدیریت 
از  رایزنی،  با  و  کند  بررسی  را  آنها  باید  محترم  دبیر  شود،  صادر  و 
تصویب آنها جلوگیری کند. البته موضوع مهمی که مانع اقدامات دبیر 
اقتصادی می شود، قرارگیری دبیرخانه  آزاد و ویژه  شورایعالی مناطق 

شورایعالی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
قبل،  همچون  آزاد  مناطق  اگر  نمود:  اذعان  اقتصادی  فعال  این 
دبیر  قدرت  طبیعتا  بگیرند،  قرار  جمهوری  ریاست  نهاد  زیرمجموعه 
مستقل  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  و  می شود  بیشتر 
در  می گیرند؛  جمهوری  ریاست  از  مستقیم  دستور  چراکه  می شوند؛ 
و  داشت  خواهد  حضور  وزیران  هیات  جلسات  در  دبیر  صورت  این  
وزیر  فقط  وقتی  اما  گرفت؛  خواهد  قرار  تصمیمات  اتخاذ  جریان  در 
و  آزاد  مناطق  اتفاقات  جریان  در  و  دارد  حضور  جلسات  در  اقتصاد 
زیان باری  لوایح  و  مصوبات  طبیعتا  نیست،  سرمایه گذاران  مشکالت 
هم صادر می شود که نتیجه آن قفل شدن مناطق آزاد کشور است. با 
قرارگیری در ذیل نهاد ریاست جمهوری قطعا اعتماد سرمایه گذاران 
نیز بیشتر می شود. ولی وقتی فعالین اقتصادی می بینند که دبیرخانه 
امور  وزارت  زیرنظر  دبیر،  تصمیات  تمامی  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
اقتصادی و دارایی است که گمرک و سازمان امور مالیاتی تحت امر 

وزیر  می باشند، طبیعتا موجب دلسردی تولیدکننده می شود.
آزاد در  این است که مجوزهای مناطق  ادامه داد: مشکل دیگر  وی 
سرزمین اصلی صادر می شود. وقتی می خواهیم در منطقه تولید داشته 
اینکه  نه  آزاد صادر شود؛  باید کل مجوزات در همان منطقه  باشیم، 
باشد!  مختلف  وزارتخانه های  از  مجوزها  انواع  دنبال  به  تولیدکننده 
اگر تفویض اختیارات صورت می گرفت، سرمایه گذار داخلی و خارجی 
و  بود  روشن  نقشه راه هم  و  می آمدند  مناطق  به  راحت  خیال  با  هم 
می توانستند کلیه امورات اداری را با سهولت در منطقه مربوطه انجام 

دهند.
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ سه، چهار سال است که مناطق آزاد 
گریبانگیر چالشی جدی شده اند، این که سرمایه گذاران نمی توانند بدون 
ثبت سفارش کاال به مناطق وارد کنند و حتی اجازه ترانزیت  از داخل 
منشا  سر  مشکالت  و  چالش ها  این  همه  نمی شود.  داده  هم  کشور 
داخلی دارد. به همین دلیل وقتی سرمایه گذار می آید و قفل و بست ها 

را می بیند، منطقا از منطقه خارج می شود.
میربلوچ تصریح کرد: اکنون 8ماه است که سازمان  منطقه آزاد چابهار 
مدیرعامل ندارد و این موضوع به ضرر تولیدکننده، ساکنین و کلیت 
منطقه است. با نقض قوانین و ابطال مصوبات قانونی، جرات از مدیران 
این  از  بیش  که  کرد  فکری  باید  لذا  است.  شده  گرفته  آزاد  مناطق 

ناامیدی و دلسردی در سرمایه گذاران ایجاد نشود. 
وی اظهار کرد: ماده27 قانون مناطق آزاد و همچنین ماده 65 قانون 
تفویض  به ضرورت  صراحتا  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام 
مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  به  اجرایی  دستگاه های  اختیارات 
آزاد تاکید کرده است. پس چرا این قانون اجرا نشده است؟ بی تردید 
اگر مطابق با نص صریح قانون، اختیارات به مدیران عامل تفویض 
شود؛ بسیاری از مشکالت مرتفع خواهد شد. اگر سازمان های دولتی 

و وزارتخانه ها تفویض اختیار می کردند؛ قدرت اجرایی مدیران افزایش 
پیدا می کرد و اکنون دیگر الزم نبود برای هر مجوز به تهران مراجعه 
نسبت  قوانین  سهل گیری  آزاد  مناطق  تشکیل  از  هدف  مگر  کرد. 
و  به سرمایه گذاران  فشار  در عمل  نبود! پس چرا  اصلی  به سرزمین 

تولیدکنندگان بنای کار قرار گرفته است؟!
رئیس انجمن کارخانه های فرآوری و بسته بندی برنج و عضو هیات 
مدیره اتاق بازرگانی چابهار در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون، 
 مناطق آزاد خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار دارند؛ با این اوصاف، 
وقتی کاالیی به گمرک می آید، آیا باید از آن کاال مالیات بر ارزش 
افزوده دریافت شود؟  اینکه مجددا پس از تولید نیز مالیات بر ارزش 
افزوده اخذ شود، آیا درست است؟ لذا باید قوانین واقعی مناطق آزاد 
مالیات  تومان  500میلیون  چابهار  آزاد  منطقه  در  ما  کنند .  اجرایی  را 
پرداخت می کنیم؛ بنابراین این گونه نیست که بگوییم معاف از مالیات 
هستیم، اینکه جرات دهیم به سرمایه گذار تا فعالیت اقتصادی داشته 
باشد، باید این امتیاز برقرار باشد تا کاالی خود را تولید و صادر نماید. 
ضرورت دارد تا همه دست به دست هم دهند و مناطق آزاد را قدرتمند 
حاشیه  در کشورهای  جای حضور  به  خارجی  سرمایه گذاران  تا  کنند 
خلیج فارس، به مناطق آزاد کشور بیایند و محصول خود را تولید و به 

کشورهای دیگر صادر کنند.

 سیدمحمد موسوی،  رئیس هیات مدیره
 شرکت تعاونی آریاپروفیل چابهار :

 گوش شنوایی برای شنیدن مشکالت
 فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیست

تعاونی  شرکت  مدیره  هیات  رئیس  موسوی  سیدمحمد  همچنین، 
آریا پروفیل چابهار در گفت وگو با نشریه، از مشکالت سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد سخن گفت و از تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق 

آزاد گالیه کرد  .
از  که  هستیم  چابهار  آزاد  منطقه  در  واحدی  تنها  داشت:  اظهار  وی 
ابتدا هم معافیت خاصی نداشتیم، زیرا سه الی چهار ماه پس از افتتاح 
کارخانه، تحریم های آمریکا اعمال شد و عمال هم مشتریان خارج از 
کشور را از دست دادیم و هم اینکه امکان ورود مواد اولیه برای مان 
امکان  اینکه  هم  و  نمی فروختند  مواد  ما  به  هم  چراکه  نبود؛  مقدور 
انتقال پول هم نبود؛ درواقع عمال تبدیل به یک کارخانه داخل کشور 
نیز  ما  نیز همچون کارخانه های مشابه،  شدیم. طی شش ماه گذشته 
ازای  از بورس تهیه می نماییم و در طول این مدت به  اولیه را  مواد 
مواد اولیه، ارزش افزوده را پرداخت کرده ایم؛ در حقیقت سهمیه را از 
بورس می گیریم و تولید می کنیم . ضمن اینکه تنها کارخانه ای هستیم 
که تولید انواع لوله، پروفیل و لوله های گاز را در سیستان و بلوچستان 

و جنوب شرق کشور برعهده داریم  .
و  افت  سال ها  این  در  متاسفانه  داد:  ادامه  اقتصادی  فعال  این 
خیزهای زیادی را شاهد بودیم و داستان های عجیب و غریبی برای 
مشکالت  از  یکی  است.  شده  اعمال  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران 
بورس  از  یا  و  داخل کشور  از  که  اولیه ای  ماده  هر  که  است  این  ما 
خریداری می کنیم، باید آن را هم از مبادی گمرکی عبور دهیم و هم 
با  موضوع  این  تاکنون  نماییم.  خارج  گمرکی  مبادی  از  را  آن  اینکه 
تعرفه صفر انجام می شد، اما دردسرهای مختص به خود را هم داشته 
است. یعنی مشکالت و تشریفاتی گمرکی داشته و ما را چند پله از 
بخشنامه ای  متاسفانه  است.  انداخته  عقب  کشور  در  مشابه  کاالهای 
که در سال گذشته اعالم و اجرایی شد مبنی بر این که مناطق آزاد را 
شامل پرداخت 9درصد مالیات بر ارزش افزوده هم برای ورود و هم 
خروج منابع کرده بودند و همه واحدهای تولیدی که در مناطق آزاد 
داخلی  کارخانه  ما  که  درحالی  بودند،  کرده  فرض  خارجی  را  هستند 
مواد  داریم؛  قرار  آزاد  منطقه  در محدوده  محسوب می شویم و صرفا 
اولیه را از بورس خریداری و 9درصد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت 
می نماییم؛ اما دستور داده اند که مواد اولیه را از گمرک داخل منطقه 
آزاد وارد و 9درصد ارزش افزوده دیگر پرداخت کنید و وقتی هم کاال 
را تولید و خارج می کنید، مجددا 9درصد مالیات بر ارزش افزوده دیگر 

پرداخت نمایید!!!
موسوی، رویه دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را توضیح 
داد و گفت:  روش پرداخت ارزش افزوده به این شکل است که کاالیی 
پرداخت  افزوده  ارزش  بر  مالیات  9درصد  می کنید،  خریداری  که  را 
ارزش  کاال می شود،  به  تبدیل  اولیه  مواد  که  نمود؛ هنگامی  خواهید 
افزوده مضاعفی ایجاد می کند که اگر به عنوان مثال کاالیی را یکهزار 
اصلی  کاالی  به  و  ترکیب  را  مواد  این  و  می کنید  خریداری  تومان 
تبدیل می  نمایید، آن را یکهزار و دویست تومان به فروش می رسانید. 
به ازای این دویست تومان، 9درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه ای 
را که دریافت می کنید، باید به اداره مالیات هر سه ماه یکبار  پرداخت 
کنید. اکنون 6سال است که ما این کار را انجام می دهیم و در سال 
گذشته 39میلیارد تومان از همین محل به اداره دارایی مالیات پرداخت 

این  بر  نیز  دارایی  اداره  و  است  موجود  آن  اسناد  تمام  که  کرده ایم  
موضوع صحه می گذارد  .

مکاتبات  داد:  ادامه  آریا پروفیل  تعاونی  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
متعددی را با مسئوالن داشته ایم که چرا 2بار مالیات بر ارزش افزوده 
دریافت می کنید؟! چراکه باید از هر کاال یک ارزش افزوده اخذ گردد؛ 
کاالی ما انحصاری مثل ایران خودرو نیست که هر قیمتی بگذاریم 
رقبای  از  گران تر  تومان  هزار  اگر  شود.  خرید  به  مجبور  مشتری  و 
دیگر تولید کنیم، مشتری از ما خرید نمی کند . از سوی دیگر کاالی 
تولید شده ما اگر بخواهد بر طبق فرمول آقایان شامل پرداخت ارزش 
افزوده شود، باید به ازای هر کیلو، پنج یا شش تومان روی کاالیی 
که می فروشیم، افزایش قیمت داشته باشیم و تحویل دهیم تا اجازه 
دهند کاالی ما از منطقه خارج شود و این موضوع عمال ورشکستگی 
کارخانه است. البته گمرک بر این امر صحه گذاشته است که دریافت 
اداره  داستان  این  مجری  اما  است؛  غیرقانونی  مجدد  افزوده  ارزش 
با  ندارد.  کار  این  برای  را  زیرساخت الزم  گمرک  زیرا  است؛  دارایی 
این تفاسیر ما باید 32درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماییم 
که غیرممکن است؛ چراکه حاشیه سود ما کال 10درصد می باشد؛ این 
موضوعی است که قابل استعالم از تمام کارخانه های آهن داخل کشور 
است. با این روند، باید 22درصد سود دیگر روی محصول بگذاریم و 
به گمرک پرداخت کنیم تا اجازه دهند کاالی ما خارج گردد، که این 

اقدام عمال غیرعقالنی است . 
مشکل  این  حل  برای  تمهیدی  هیچ  درواقع  کرد:  تصریح  وی 
سرمایه گذاران اندیشیده نشده است و در پاسخ به ما می گویند قانون 
حل  ان شاءاهلل  که  داشتند  اعالم  پاسخ   در  و  کرده ایم  مکاتبه  است. 
می شود؛ اما اکنون کارخانه ما در آستانه تعطیلی است . این روند موجب 
رویه  این  اگر  و  آوریم  به بار  بدهی  تومان  از 70میلیارد  بیش  تا  شده 
ادامه داشته باشد، قطعا به ورشکستگی منجر خواهد شد. بنده بیش 
از  می کنند  کار  کارخانه  در  که  کارگرهایی  دارم،  پرسنل  100نفر  از 
ضعیف ترین قشر کشور و از همین چابهار ، ایرانشهر و اطراف منطقه 
این  متذکر شدیم که  بارها  دارند،  یا 6عائله  هستند؛ هر کدام هم 5 
علی رغم  می گویند  دوستان  ولی  است،  حل  قابل  به راحتی  موضوع 
توسط  قانون  این  بودن  غلط  به  اذعان  و  است  موجود  که  نامه هایی 
گمرک، اداره دارایی، وزارت صمت و استانداری شده است، باز هم در 
نهایت می گویند که دوستانی که در مجلس نشسته اند، این قانون را 
تصویب و متاسفانه وقتی ابالغ کردند که بین تعویض دولت ها بوده 
است. این مصوبه در زمان پایان کار دولت قبل بوده، لذا اهمیتی به 
این طرح و قانون نداده است . دولت جدید هم که روی کار آمده تا 
بیاید، بنشیند و ببینند چه موضوعاتی وجود دارد، طبیعتا شش ماه مهلت 
مصوبه گذشت و تبدیل به قانون شده است. اکنون هم می گویند که 
بر  مالیات  قانون  نافی  قانون  این  خود  که  درحالی  است،  قانون  این 
ارزش افزوده است؛ قانونی که خودش غلط است؛ پس باید باطل شود. 
البته که  باید حذف شود .  ما قانون روی قانون نداریم، باالخره یکی 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز به حذف مشوق ها و 
دریافت چندباره مالیات بر ارزش افزوده اذعان دارد، اما هنوز اقدامی 
جهت نقض قانون صورت نگرفته است. ظاهرا از وقتی دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی منتقل شده است، این استقالل عمل از بین رفته و دبیر شورا 

نمی تواند تصمیمی در این خصوص بگیرد و مخالفت صریح کند.
این فعال اقتصادی ادامه داد:  بیش از شش ماه است که سازمان منطقه 
آزاد چابهار مدیرعامل ندارد . از آنجایی که قوانین مناطق آزاد بر اساس 
می شوند،  و عمال یک شرکت محسوب  نوشته شده  قوانین شرکتی 
یک  درخصوص  باید  مدیره  هیات  اعضای  و  مدیرعامل  نتیجه  در 
امضای  به  باید  مهم  موارد  از  بسیاری  و  کنند  تصمیم   گیری  موضوع 
سازمان  با  که  پیمانکارانی  بهانه  همین  به  برسد.  مدیرعامل  شخص 
چندین  داده اند،  سازمان  به  کاالیی  و  کردند  کار  چابهار  آزاد  منطقه 
ما  آنها  از  یکی  که  نکرده اند،  دریافت  را  پولشان  هنوز  که  است  ماه 
یعنی  برسد،  نظارتی  واحدهای  امضای  به  باید  که  می گویند  بودیم . 
بعد از این مدت امضای مدیرعامل را ندارد! درواقع اجازه صدور یک 
چک برای پرداختی کاسب شهر که جنسی را به سازمان منطقه آزاد 
داده، وجود ندارد . تناقض اینجاست که در همین حین معاونین تغییر 
کسی  چه  را  تغییر ها  این  پس  می شود؛  معرفی  جایگزین  و  می کنند 
امضاء می کند ؟ وقتی اساسنامه می گوید امضای مدیرعامل باید باشد، 
اجازه امضای چک صادر  اما  چگونه می شود که معاون عوض شود، 
باعث شده  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  در  مدیرعامل  نبود  نمی شود؟ 
که ما عمال همچون فرزندان یتیم شویم، این درحالی است که مرجع 
نامه نگاری ها،  با  تا  که  است  آزاد  منطقه  ما سازمان  اصلی  قرارگاه  و 
تصمیم گیران  از  را  سرمایه گذاران  و  آزاد  مناطق  مشوق های  حق 
بستاند. وقتی سازمانی مدیرعامل ندارد و مشکالت درون سازمانی را 
نمی تواند حل کند، آیا می تواند چالش های تولیدکننده را مرتفع کند؟ 
حق  هم  سرپرست  ندارد،  پیگیری  و  امضاء  اجازه  که  پایین دستی ها 

امضاء ندارد؛ این چه نحوه اداره کردن یک منطقه آزاد است ؟! 
به جای  اسالمی  نیست مجلس شورای  بهتر  داشت:   اذعان  موسوی 
قانونگذاری و مصوبات خالف قانون، نظارت را بیشتر کند و بر امور 
را  مشکالت  آزاد  مناطق  نمایندگان  مگر  کند؟   رسیدگی  سازمان 
نمی بینند و نمی شناسند که در جهت رفع مشکالت گام بر نمی دارند؟!

پایان  در  چابهار  آریا پروفیل  تعاونی  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
درخصوص مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد خاطرنشان کرد: 
عمال ما در مناطق آزاد مشوق خاصی ندیده ایم، زیرا هر اقدامی که 
می خواهیم انجام دهیم، به نحوی جلوی آن گرفته می شود. قرار بود 
مناطق آزاد منفک از سرزمین اصلی باشند؛ اما اکنون همه گزارش های 
مالیات  می بایست  همه  برود،  دارایی  اداره  به  باید  اقتصادی  فعالین 
پرداخت کنیم و شروط را رعایت نماییم؛ در نتیجه رسما تابع قوانین 
و سایر  چابهار  آزاد  منطقه  در  اصلی شده ایم . هیچ محرکی  سرزمین 
معافیت  نیست.  برقرار  معافیتی  هیچ گونه  ندارد.  وجود  آزاد  مناطق 
مالیاتی هم اگر بود، برداشته شده است؛ بنابراین دیگر چه چیز خاصی 
وجود دارد که سرمایه گذار را ملزم به ماندن در منطقه آزاد کند؟ درحال 
حاضر بنده برای نیاز کارخانه، اجازه وارد کردن چند دستگاه تریلی و 
کامیون نداشتم؛ چراکه می گویند ورود ماشین آالت پالک دار به منطقه 
ممنوع است . اگر این موضوع شامل سرزمین اصلی می شود، چه ربطی 
به مناطق آزاد دارد؟ این مناطق باید بتوانند ماشین آالت وارد کنند تا 
تولید رونق بگیرد. مسئوالن باید بدانند که قرار بوده بنده در منطقه 
آزاد سرمایه گذاری کنم؛ وقتی کارخانه ای احداث می کنیم و چند صد 
الزم  هم  ماشین آالت  قطعا  می نماییم ،  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد 
داریم؛ اما متاسفانه گوش شنوایی برای شنیدن مشکالت و چالش های 

ما وجود ندارد  .

اهتمام جهادی فعالین اقتصادی در 
جهت حفظ حیات نیمه جان مناطـق آزاد

در گفت و گو با فعالین اقتصادی تبعات حذف مشوق های مناطق آزاد بررسی شد:
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

همگرایی با شهرداری ها در جهت 
ارتقای خدمات شهری در جزیره قشـم

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با رئیس دادگستری و دادستان قشم مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اذعان نمود:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: تداوم برگزاری جلسات کمیته اقتصاد دانش بنیان قشم 
با ترکیبی متشکل از مدیران عامل شرکت های دانش بنیان، 

به علمی سازی روش های تولید منتج می شود.
افشار فتح الهی در دومین جلسه کمیته اقتصاد دانش بنیان قشم با 
اشاره به ترکیب متفاوت کمیته اقتصاد دانش بنیان در منطقه آزاد 
قشم نسبت به سایر نقاط کشور که عمدتا مسئوالن دولتی اعضای 
آنها را شکل می دهند، بیان داشت: این کمیته نویدبخش دستیابی 
به تکنولوژی های برتری در زمینه تولید محصوالت دانش بنیان 

و عملیاتی کردن منویات مقام معظم رهبری و شعار سال است.
میان  تعامل  با  تولید  روش های  علمی سازی  افزود:  وی 

بخش های علمی، پژوهشی و دولتی قابل تحقق است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه خواستار 
طراحی یک نقشه راه برای چارچوب عملکردی این کمیته 

به صورت عملیاتی شد.
فتح الهی همچنین هدف از تشکیل این کمیته را تقویت 
واحد های فناوری و شرکت های دانش بنیان و زمینه سازی 
داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  جدید  مجموعه های  جذب  برای 
برگزاری این جلسات به نزدیک شدن عقاید و ایده ها، جهت 
جذب  و  بهتر  کارکرد  برای  ریل گذاری  و  مشکالت  حل 

شرکت های دانش بنیان جدید کمک می کند  .
آزاد قشم  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از پیشنهادات 
دانشگاه های معتبر ملی برای استفاده از ظرفیت ها و حرکت 
جهشی در حوزه دانش بنیان جزیره خبر داد و خاطرنشان کرد: 

باتوجه به شرایط ویژه قشم به عنوان یک جزیره و یک منطقه 
آزاد، ظرفیت اولیه تبدیل شدن قشم به مرکز توسعه استارتاپ های 
کشور وجود دارد که نیاز به یک برنامه ریزی اصولی با کمک 

جامعه علمی جزیره دارد  .
بانوان  امور  مشاور  موسوی  سیده الهام  ادامه،  در  همچنین 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر حمایت 

مجموعه از طرح های توانمندسازی بانوان تاکید کرد. 
گفتنی است، در این جلسه مدیر پارک زیست فناوری خلیج فارس، 
مدیر مرکز بین المللی رشد قشم و جمعی از مدیران عامل 
ایراد  به  قشم  آزاد  منطقه  در  فعال  دانش بنیان  شرکت های 
پیشنهاداتی در حوزه بهینه سازی تولیدات بر محور دانش پرداختند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
حرکت بر مبنای علم و دانش با توجه به ظرفیت های اقتصادی و 
گردشگری موجود در منطقه، موجب سرعت بخشیدن به فرآیند 

توسعه و رونق اقتصادی جزیره قشم می شود.
افشار فتح الهی در جلسه با رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام 
نور و رئیس دانشگاه پیام نور قشم اظهار کرد: وجود مراکز علمی 
و دانشگاه های مختلف در جزیره قشم در تقویت ظرفیت های 

موجود و تربیت نیروی انسانی ماهر نقش مهمی ایفا می کند.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم براساس رسالت حاکمیتی 
خود، از تمامی فعالیت های علمی و پژوهشی در منطقه حمایت 
می کند و برای این موضوع پروژه های متناسب با نیازهای منطقه 

و تربیت نیروی انسانی ماهر دارای اولویت هستند.
اندازه که  به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛ هر 
دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی منطقه براساس ظرفیت ها 
و پتانسیل های موجود تعریف و تقویت کنیم، کمک بیشتری 

به رونق اقتصاد محلی و معیشت ساکنان جزیره قشم می شود.
فتح الهی اظهار کرد: نزدیک بودن قشم به آب های بین المللی و 
هم مرز بودن با کشورهای حوزه خلیج فارس، موقعیتی مناسب 

برای تولید محصوالت صادراتی با نگاه به بازارهای هدف می باشد.
جذب  برای  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  به  اشاره  با  وی 
دانشجوی خارجی در دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه های قشم، 
اذعان داشت: جذب دانشجوی خارجی عالوه بر معرفی اصول نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، می تواند به معرفی بیشتر جاذبه های 

گردشگری و ظرفیت های اقتصادی منطقه کمک نماید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان با بیان اینکه مهم ترین خواسته رهبری از تمامی 
دولتمردان جدید، بازسازی اعتماد عمومی و امیدآفرینی بود، 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی ماه های گذشته در قشم 
توانسته ایم در مسیر مورد نظر رهبر معظم انقالب و همسو با 
سیاست های دولت مردمی آیت اهلل رئیسی حرکت کنیم که 

موجب افزایش رضایتمندی جامعه محلی شده است.

رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام:
پیگیری دانشگاه پیام نور قشم برای جذب 

دانشجوی خارجی
رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور نیز در این جلسه 

گفت: در دوره جدید مدیریت مناطق آزاد و به ویژه در منطقه 
آزاد قشم، شاهد اتفاقات خوبی هستیم که موجب افزایش 

رضایتمندی و امیدآفرینی در سطح جامعه می شود.
مجتبی سلطانی احمدی ادامه داد: نگاه متعالی سازمان منطقه 
آزاد قشم به مقوله توسعه آموزش عالی در جزیره قشم، فرصت 
بی نظیری برای ایجاد رابطه نزدیک میان دانشگاه ها و فضای 

تولید ایجاد کرده است.
وی با قدردانی از نگاه مثبت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
پیرامون جذب دانشجوی خارجی در دانشگاه های جزیره، افزود: 
ورود دانشجویان خارجی به جزیره قشم می تواند موجب رونق 
اقتصادی و معرفی بهتر ظرفیت های جزیره شود و ما در دانشگاه 

پیام نور این موضوع را با جدیت پیگیری می کنیم.
رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه پیام نور در پایان تصریح 
کرد: توجه به صنایع مورد نیاز منطقه همچون صنایع دریامحور 
و شیالت با توجه به ظرفیت های موجود در قشم، یکی از نکات 

دارای اهمیت است که باید برای آن برنامه ریزی صورت پذیرد.
این  در  نیز  قشم  نور  پیام  دانشگاه  رئیس  همچنین، 
و  قشم  آزاد  منطقه  مزیت های  به  توجه  با  گفت:  جلسه 

زیرساخت های آموزشی دانشگاه پیام نور در جزیره، می توان 
برای جذب دانشجویان خارجی برنامه ریزی کرد.

علی نقی زاده در پایان خاطرنشان کرد: همچنین برنامه های خوبی 
جهت تقویت رشته های مختلف در مقاطع تحصیالت تکمیلی در 
دانشگاه پیام نور قشم صورت گرفته است که راه اندازی مزرعه 

آموزشی-تحقیقاتی یکی از این برنامه ها می باشد.
به  آموزشی-تحقیقاتی  مزرعه  کلنگ زنی  آیین  است،  گفتنی 
مساحت ۶۰۰۰مترمربع و بهره برداری از انشعاب آب بازیافت با 
ظرفیت ساالنه ۱۲هزار مترمکعب در دانشگاه پیام نور قشم با حضور 
افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم، مجتبی سلطانی احمدی رئیس مرکز امور بین الملل دانشگاه 
پیام نور، علی نقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور قشم به همراه جمعی 

از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: جشنواره تابستانی قشم از تاریخ ۱8تیرماه آغاز و تا 

پایان تیرماه سال جاری ادامه پیدا می کند.
افشار فتح الهی با بیان این مطلب اظهار کرد: معرفی ظرفیت های 
گردشگری جزیره، کاهش هزینه سفر و اقامت در قشم در فصل 
تابستان و معرفی قشم به عنوان منطقه ای با شرایط خرید مناسب 

و با تخفیف ویژه، از اهداف جشنواره تابستان ۱۴۰۱ قشم است.

وی ادامه داد: همچنین با برگزاری جشنواره تابستانی پس 
از چند سال وقفه، به دنبال زمینه سازی برای افزایش ورود 
و  تجاری  مجتمع های  بازارها،  فعالیت  رونق  گردشگران، 
فعاالن اقتصادی و اماکن اقامتی و همچنین ارائه خدمات 

به عالقه مندان حوزه گردشگری هستیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، تبلیغات مناسب جهت 
معرفی جشنواره تابستانی قشم و تشکیل باشگاه مشتریان 
و گردشگران قشم را برای حضور گردشگران بسیار مهم 
جشنواره  بهتر  هرچه  برگزاری  داشت:  اظهار  و  دانست 
تابستانی با استفاده از توان و ظرفیت های بخش اقتصادی، 

به معرفی بهتر برند قشم کمک می کند.
فتح الهی با تاکید بر ایجاد زیرساخت ها برای برگزاری این برنامه، 
تصریح کرد: برنامه ریزی برای اجرای جشنواره تابستانی از ۱8 الی 
۳۱تیرماه ۱۴۰۱ باید به نحوی انجام شود که عالوه بر تابستان، در 
ماه های آینده و ایام برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و همچنین 

سال های آینده نیز با استقبال گردشگران همراه باشد.
وی اذعان نمود: همچنین همزمان با اعیاد مبارک قربان و غدیر، 
ویژه برنامه های شاد و مفرح با حضور هنرمندان رشته های مختلف 

بومی و محلی در جشنواره تابستانه قشم برگزار خواهد شد.
و  فرهنگی  برنامه های  برگزاری  نحوه  فتح الهی؛  گفته  به 

هنری در ایام جشنواره تابستانی باید به نحوی باشد که در 
تمام جزیره قشم قابل مشاهده باشد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
و  زیرساخت ها  برخی  بهسازی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
همچنین انجام اقداماتی جهت زیباسازی فضای شهری و 

روستاهای جزیره نیز باید با سرعت و دقت انجام شود.
برگزاری جشنواره  برنامه ریزی جهت  گفتنی است، جلسه 
تابستانی قشم ۱۴۰۱ با حضور افشار فتح الهی رئیس هیات 
از  آزاد قشم و جمعی  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد.

همراهی دستگاه قضایی جهت توسعه امنیت سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشمهمراهی دستگاه قضایی جهت توسعه امنیت سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم

ظرفیت منطقه آزاد قشم برای تبدیل شدن به مرکز توسعه استارتاپ های کشورظرفیت منطقه آزاد قشم برای تبدیل شدن به مرکز توسعه استارتاپ های کشور

حرکت بر مبنای علم در راستای تسریع در فرآیند توسعه همه جانبه قشمحرکت بر مبنای علم در راستای تسریع در فرآیند توسعه همه جانبه قشم

 هجدهم تیرماه ، آغاز جشنواره تابستان  هجدهم تیرماه ، آغاز جشنواره تابستان ۱۴۰۱۱۴۰۱ جزیره قشم جزیره قشم

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم گفت: اماکن تاریخی قشم نیازمند احیاء مجدد و 
استانداردسازی برای ورود پرقدرت به چرخه گردشگری 

جزیره است.
افشار فتح الهی در بازدید از غار خربس و بقعه شاه شهید 
ضمن تاکید بر مقاوم سازی این بناها، اظهار داشت: برای 
حفظ ایمنی گردشگران و ارتقاء سطح این اماکن در حوزه 
جذب گردشگر، الزم است براساس معیارهای بین المللی 
و جهانی پروژه مقاوم سازی و استانداردسازی غار خربس 

آغاز شود.
وی ادامه داد: توسعه پایدار گردشگری، فرآیندی است که 
باکیفیت زندگی میزبانان، تامین تقاضای بازدیدکنندگان و 
به همان نسبت با حفاظت از آثار تاریخی، منابع محیطی 

و انسانی در ارتباط است.
فعال سازی  و  جذب  کرد:  تاکید  همچنین  فتح الهی 
توسعه  به  قشم،  جزیره  تاریخی  کالبد  در  گردشگری 
و  است  نیازمند  گردشگران  به  خدمات رسان  فضاهای 
اجرای طرحی در این زمینه، آمار بازدیدکنندگان از این 

اثر را افزایش می دهد.
براساس این گزارش، احیای نورپردازی، فضای سبز و 
شاه شهید  بقعه  ارتقاء  برای  خدماتی  فضاهای  ساخت 
از  دیگری  بخش  گردشگری-سیاحتی،  مرکز  یک  به 
دستورات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید 

از این مکان بود.
یادآور می شود، ارائه خدمات به گردشگران در غار تاریخی 
خربس، به دلیل بارندگی در سال های گذشته و به منظور 
حفظ ایمنی گردشگران، به مدت سه سال متوقف  شده 

است.
گفتنی است، زیارتگاه شاه شهید بر فراز غار خربس، یکی 
از اماکن تاریخی و زیارتی قشم است که عالوه بر داشتن 
قشم  جزیره  مردم  احترام  مورد  بسیار  دیرینه،  قدمتی 

می باشد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: درحال رایزنی برای تخصیص فضایی به عنوان 
پارک بانوان به همراه پیست دوچرخه سواری و بازارچه ای 
صنایع دستی  محصوالت  مستقیم  عرضه  برای  دائمی 

هستیم.
مشاور  موسوی  سیده الهام  با  دیدار  در  فتح الهی  افشار 
امور بانوان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، ضمن تاکید 
بر لزوم توانمندسازی بانوان در جزیره، تامین رفاهیات و 
خدماتی در قالب ورزش و سالمت برای این قشر را الزمه 

داشتن یک جامعه پرنشاط دانست.
وی از آمادگی این سازمان جهت تخصیص فضایی با 
با سرمایه گذارانی که  بانوان و همکاری  کاربری پارک 
در حوزه ساخت پالژ بانوان عالقه مند هستند، خبر داد 
عنوان یک  به  ورزشی  فعالیت های  بر  تمرکز  افزود:  و 
ما  جامعه  اصلی  معماران  که  بانوان  روحیه  سرگرمی، 

هستند را بهبود می بخشد.
فتح الهی همچنین با اشاره به ظرفیتی ارزشمند به نام 
صنایع دستی در قشم گفت: توسعه هنرهای دستی به 
یادگار مانده از گذشتگان با اتصال مستقیم تولیدکنندگان 
و  روستایی  بانوان  توانمندسازی  ضمن  هدف،  بازار  به 
سرپرست خانوار، به معرفی پتانسیل های بومی و سنتی 

این منطقه در سطوح ملی و بین المللی کمک می کند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در پایان ابراز داشت: جانمایی و راه اندازی مکانی 
دیگر  از  صنایع دستی  محصوالت  عرضه  برای  دائمی 
خواسته های مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم است که 
درحال پیگیری برای انجام می باشد تا بستری مناسب 

جهت اتصال مستقیم حلقه تولید به مصرف ایجاد شود  .
در ادامه، مشاور امور بانوان دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی نیز با اشاره به در پیش بودن رویداد 
جام جهانی قطر گفت: این رویداد فرصت بزرگی برای 
معرفی فرهنگ، هنر و پتانسیل های گردشگری مناطق 

آزاد کشور به جهانیان است.
به  برای کمک  ارائه پیشنهاداتی  با  سیده الهام موسوی 
توانمندسازی بانوان در حیطه صنایع دستی و ورزش، بر 
لزوم کمک به درآمدزایی و ارتقاء سالمت بانوان جزیره 

تاکید نمود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
دستگاه قضایی در راستای اجرای درست قوانین، کمک به رفع 
معضالت، برخورد با جرائم و تخلفات و ایجاد امنیت اجتماعی و 

اقتصادی در این منطقه نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
دادستان  و  دادگستری  رئیس  با  دیدار  در  فتح الهی  افشار 
قوه  هفته  مناسبت  به  قشم  انقالب شهرستان  و  عمومی 
با  قضائیه  قوه  همراهی  و  همکاری  کرد:  اظهار  قضائیه، 
ایجاد  تاثیر مثبتی در  آزاد قشم،  مجموعه سازمان منطقه 

امیدآفرینی اجتماعی و احقاق حقوق بیت المال داشته است.
وی ضمن قدردانی از زحمات و همراهی رئیس دادگستری 
از  ادامه داد: موضوع حفاظت  و دادستان شهرستان قشم، 
اراضی ملی و دولتی در جزیره دارای اهمیت باالیی است و با 
همکاری و همراهی دستگاه قضایی شهرستان ۲۰۷هکتار از 
اراضی ملی به ارزش بیش از ۱۲۰۰میلیارد تومان رفع تصرف 

گردیده و به بیت المال بازگشته است.
آزاد قشم تصریح کرد: جایگاه  مدیرعامل سازمان منطقه 
ویژه ای  اهمیت  و  از حساسیت  در جامعه  دستگاه قضایی 
برخوردار است و تعامل و همکاری بین مدیریت های مختلف 
سازمان منطقه آزاد قشم با مقام های قضایی موجب ایجاد 

آرامش و آسایش در جامعه می شود.
به گفته فتح الهی؛ بسیاری از اقدامات زیرساختی و توسعه ای 
در حوزه های گردشگری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در 
سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان عالی ترین رکن دولت در جزیره 
قشم، با سیستم قضایی ارتباط نزدیک دارد و خوشبختانه با نگاه 
مثبت مسئوالن شاهد افزایش رضایتمندی جامعه محلی هستیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان تاکید کرد: از دستگاه قضا انتظار می رود تا بدون 
افرادی که به بیت المال  با متخلفان، سودجویان و  تعارف 
دست درازی کرده اند، برخورد کند تا شرایط برای حضور و 

فعالیت سرمایه گذاران واقعی در جزیره قشم فراهم شود.

رئیس دادگستری شهرستان قشم:
پیگیری ویژه پرونده ها تا احقاق حقوق بیت المال

رئیس دادگستری شهرستان قشم نیز در این جلسه با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهید بهشتی و هفته قوه قضائیه گفت: خوشبختانه 
رویکرد جدید مدیریتی در سازمان منطقه آژاد قشم موجب 

امیدآفرینی و بازسازی اعتماد نزد جامعه محلی شده است.
رضا صفایی با قدردانی از اقدامات سازمان منطقه آزاد قشم در 

حوزه های زیرساختی و عمرانی در جزیره، بیان کرد: امیدواریم با 
ادامه برنامه ریزی و استمرار اقدامات توسط منطقه آزاد قشم، شاهد 

رفع مشکالت و افزایش رضایت جامعه محلی باشیم.
افزایش  و  موفقیت  برای  قضایی  دستگاه  داد:  ادامه  وی 
و  دستگاه ها  سایر  همراهی  نیازمند  شهروندان  رضایت 

مجموعه ها است.
الزامات برای  از  امنیت سرمایه گذاری یکی  افزود:  صفایی 
برای  فعالیت سرمایه گذاران در منطقه است که  حضور و 
ایجاد آن نیازمند ایجاد شفافیت و برخورد قاطع با متخلفان 

و سودجویان هستیم.
از  قدردانی  با  پایان  در  قشم  شهرستان  دادگستری  رئیس 
تالش های صورت گرفته توسط سازمان منطقه آزاد قشم جهت 
احقاق حقوق سازمان و اشخاص خاطرنشان کرد: پرونده های در 
ارتباط با حقوق بیت المال با جدیت و به صورت ویژه مورد بررسی 
و پیگیری قرار گرفته و تا احقاق نهایی حقوق ادامه خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم:
همراهی سازمان منطقه آزاد قشم با منافع عامه

براساس این گزارش، دادستان عمومی و انقالب شهرستان 

قشم نیز در این جلسه گفت: خوشبختانه طی ماه های گذشته 
هر تصمیمی که به سود منافع عامه بوده، با همکاری خوب 

سازمان منطقه آزاد قشم همراه شده است.
امید مهدوی مجد ادامه داد: با همراهی سازمان منطقه آزاد 
سازمان،  این  اجرایی  و  اراضی  از  حفاظت  یگان  و  قشم 
اقدامات بسیار خوبی در زمینه رفع تصرف اراضی ملی و 

دولتی در جزیره قشم صورت گرفته و ادامه خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم در پایان اظهار 
کرد: خوشبختانه رفع تصرف های صورت گرفته و احقاق 
حقوق بیت المال موجب افزایش رضایتمندی ساکنان جزیره 

و امیدآفرینی نزد جامعه محلی شده است.

تفاهم نامه همکاری در حوزه مرتبط با وظایف شهری به منظور ایجاد وحدت رویه 
و هماهنگی بیشتر در انجام وظیفه و ارائه خدمات به شهروندان و جلوگیری از 
دوگانگی در انجام وظایف، میان سازمان منطقه آزاد قشم و شورای اسالمی و 

شهرداری شهر سوزا به امضاء رسید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این مراسم گفت: تفاهم نامه 
با شهرداری سوزا همسو با تفاهم نامه پیشین با شهرداری قشم، جهت تقسیم مسئولیت با 

شوراها و شهرداری ها و ارائه خدمات بهتر به شهروندان به امضاء رسید.
افشار فتح الهی ادامه داد: با تعامل و هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد قشم و 
شهرداری و شورای اسالمی شهر سوزا، قطعا بسیاری از مشکالت ساکنان این 

شهر با سرعت بیشتری مرتفع خواهد شد.
وی اظهار داشت: دوران نگاه های تقابلی که در دوره های پیش وجود داشته، به 
پایان رسیده و امیدواریم در دوره جدید با تعامل و هم افزایی، شاهد توسعه و بهبود 

کیفیت زندگی ساکنان جزیره قشم باشیم.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ؛ در دولت آیت اهلل رئیسی که افتخار مردمی 
بودن و از جنس مردم بودن را دارد؛ حل مشکالت ساکنان بخش های مختلف جزیره 
با همکاری سایر دستگاه ها، اقدامی مثبت است که موجب امیدآفرینی در قشم می شود.

فتح الهی با تاکید بر ادامه دار بودن روند تهیه تفاهم نامه برای سایر شهرها افزود: 

سازمان منطقه آزاد قشم آمادگی دارد تا برای استفاده از ظرفیت های موجود در 
شهرهای جزیره، بسیاری از اختیارات به شوراها و شهرداری ها واگذار نماید.

وی ابراز امیدواری کرد: با هدفگذاری صحیح و همت مجموعه شهرداری و شورای شهر 
سوزا و با حمایت سازمان منطقه آزاد قشم، می توان بسیاری از مشکالت را حل کرد.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه، مقابله با تخلفات ساختمانی 
رعایت  و  استاندارد  ساز  و  ساخت  رعایت ضوابط  اراضی،  غیرقانونی  تصرف  و 
اصول شهرسازی مطابق طرح جامع و تفصیلی شهر قشم را برای اجرای صحیح 

تفاهم نامه دارای اهمیت دانست.
کرد:  تصریح  قشم  جنوبی  ساحل  جاده  پروژه  وضعیت  به  اشاره  با  فتح الهی 
خوشبختانه با هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد قشم و قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(، 

پروژه جاده ساحل جنوبی قشم با سرعت خوبی درحال پیشرفت است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: 
امیدواریم با رفع برخی مشکالت، پروژه جاده ساحل جنوبی در کوتاه ترین زمان 

ممکن و حتی پیش از زمان تعیین شده به پایان برسد.
براساس این گزارش، طبق بندهای این تفاهم نامه، اختیارات سازمان منطقه آزاد قشم در 
زمینه صدور پروانه کسب و پیشه، پروانه ساختمانی، مجوز تعمیرات و گواهی پایان کار 
ساختمانی مطابق با ضوابط و کاربری های طرح تفصیلی مصوب در محدوده تعیین شده، 

به شهرداری سوزا تفویض گردید.
همچنین، شهرداری سوزا پیش از صدور مجوزهای ساختمانی، می بایست نسبت 
به استعالم مالکیت به روز ملک از مدیریت امالک و مستغالت سازمان منطقه آزاد 

قشم اقدام کند.
گفتنی است، این تفاهم نامه طی آیینی به امضاء افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و محمد قدسی معاون فنی و زیربنایی این 

سازمان از یک طرف، و عبداهلل تشه شهردار سوزا از طرف دیگر رسید.
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