
سرمقاله

بازیچه قرار دادن مردم با ایجاد گره کور در مناطق آزاد جدید
از  آزاد جدید، پس  مناطق  ایجاد  پیشنهادی دولت درخصوص  اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، الیحه   در 
آن که از سال ۱395 در کش و قوس های فراوان و در فضای بالتكلیفی به دلیل اختالف نظر میان 
مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان به سر مي برد، باالخره از سوی مجمع تشخیص مصلحت 
آزاد تجاری- صنعتي »مهران« در استان ایالم،  ایجاد 7منطقه  با  نظام مورد تصویب قرار گرفت و 
»سیستان« در استان سیستان و بلوچستان، »بانه- مریوان« در استان کردستان، »بوشهر« در استان 
استان  در  »اینچه برون«  و  اردبیل  استان  در  »اردبیل«  کرمانشاه،  استان  در  بوشهر، »قصرشیرین« 
گلستان موافقت شد و این قانون به جهت ابالغ به مجلس شورای اسالمی ارسال گردید و نهایتا با 

امضای رئیس مجلس انقالبی، جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف ابالغ شد.
از سرور و شادی در میان مردمان استان های  با اعالم این خبر، موجی  در همان روزهای بهاری، 
بازگشایی  از  ناشی  شعف  و  شور  به  را  خود  جای  5سال،  به  قریب  ناامیدی  و  افكند  طنین  مذکور 
دریچه ای به سوی محرومیت زدایی، عمران و آبادی، پیشرفت و اشتغال زایی و نتیجتا بهبود معیشتی 

مردم منطقه داد.
مهم ترین  مزبور، همچنان  قانون  ابالغ  از  از یک سال  بیش  علی رغم گذشت  متاسفانه  امروز  اما 
یعنی  جدید،  آزاد  منطقه  هفت  کردن  عملیاتی  و  فعالسازی  راستای  در  موضوع  اساسی ترین  و 
به  و  نیست  مشخص  مناطق  این  زیرساخت های  ایجاد  جهت  مالی  منابع  تامین  محل  تعیین 
گفته مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با ابالغیه اخیر رئیس 
مجلس و مخالفت با موضوع تامین منابع از محل درآمدی مناطق آزاد معین و وتوی پیشنهادات 
قبلی دبیرخانه شورایعالی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، بحث تعیین منابع مالی برای تامین 
هزینه های زیرساختی و راه اندازی مناطق آزاد جدید به یک چالش پیچیده و نگران کننده تبدیل 

شده است.
البته ناگفته نماند که از همان ثانیه های ابتدایی این تصویب، پیش بینی چنین روزهایی به سهولت 
امكان پذیر بود؛ چراکه بزرگ ترین مخالفین مناطق آزاد فعلی )کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس 
و ماکو( برای همگان شناخته شده هستند و آدرس بهارستان و صندلی های سبزش، محل جلوس 

اصلی ترین منتقدین این مناطق در کشور است.
اما این وضعیت درحالی رقم خورده است که مطابق با رویه های جهانی و همچنین براساس نص 

صریح قانون در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران، دولت مسئول اصلی و 
مكلف به ایجاد زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می باشد. 

تعیین  برای  بودجه ۱۴۰۱  درحالی که مجلس شورای اسالمی علی رغم درخواست دولت در الیحه 
سرفصل بودجه برای مناطق آزاد جدید التاسیس در جهت ایجاد زیرساخت های الزم به منظور جذب 
کرد،  مخالفت  درخواست  این  با  و صنعتی،  تولیدی  درآوردن چرخ های  به حرکت  و  سرمایه گذاری 
پیشنهاد دیگر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واگذاری سهمیه ارزی از محل 

تهاتر نفت را نیز وتو نموده است.
با  آزاد فعلی، نمی توانند  آنها، برخالف مناطق  ایجاد  ابالغیه  آزاد جدید طبق  از سوی دیگر مناطق 
واردات کاالی همراه مسافری و به فروش رساندن آن در سطح منطقه و همچنین اخذ عوارض از 

فعالین تجاری نیز کسب درآمد کنند و حتی حق فروش زمین را نیز ندارند!
حال که این مناطق آزاد بسان بچه های بی سرپرست از بودجه دولتی مانده و از امتیاز واردات کاالی 
مسافری منع شده اند، معلوم نیست در ازای کدام راه حل جایگزین، ریاست محترم مجلس شورای 

اسالمی آنان را از امتیاز مساعدت مناطق آزاد معین نیز محروم نموده اند ؟!
این رویه و اسلوب غلط مدیریتی درخصوص مناطق آزاد جدید که البته از سه دهه پیش تاکنون نصیب 
و گریبانگیر هشت منطقه آزاد فعال کنونی نیز بوده است، موجب به عقب افتادن فرصت  توسعه در 
دنیایی می شود که سرعت تحوالت در حوزه های اقتصادی برق آسا و غیرقابل توصیف بوده و تحوالت 
بین المللی نیز باعث شده است فرصت های اقتصادی کشورها بسیار سریع در اثر کندی و غفلت از 

دست شان خارج گردد.
عالوه بر موضوع ضرورت تسریع در آغاز روند فعالسازی و ایجاد تحول اقتصادی در مناطق آزاد جدید، 

موضوع مهم تر و حساس تر، امیدی است که در دل مردم محروم این مناطق ایجاد گردیده است.
البته این امید امروز نه تنها رو  به زوال می رود، بلكه فرصت طلبان بر پایه تبلیغات نادرست و بی اساس 
نهایت استفاده را برده اند و مناطق آزاد جدید امروز به محیطی جهت معرکه گیری زمین بازان تبدیل 
شده است. اکنون مردم کم برخوردار این هفت منطقه آزاد، در حالی تورم سرسام آور زمین و مسكن 
را می بینند و تاب می آورند، که هنوز نه در حقیقت منطقه ای آزاد شده، نه بهره ای از تاسیس و عوائد 
آزادی آن برده اند! آیا این است تدبیر و تزریق امید به فردایی بهتر به مردم مستضعف و صاحبان 

اصلی انقالب؟!
لطفا خودتان کالهتان را قاضی کنید، آیا این رسم سیاست ورزی است؟ اگر قرار نیست طبق قانون 
صریح موجود و تجارب جهانی، منابع ایجاد زیرساخت ها را  دولت تامین کند، پس لطفا بفرمایید تكلیف 
مردم مناطق آزاد هفتگانه نوین چیست؟ اگر نمی شود، بفرمایید نمی شود. اگر نمی خواهید، بفرمایید 
نمی خواهیم. فقط لطفا شفاف و صریح اعالم بفرمایید به چه دلیلی پس از گذشت بیش از ۱۴ماه 
از تصویب ایجاد این مناطق، هنوز معلوم نیست دخل خرجی که بر روی دست مردم گذاشته اید، از 

کدام محل باید تامین گردد؟!

در گفت و گو با صاحب نظران و کارشناسان مناطق آزاد بررسی شد:در گفت و گو با صاحب نظران و کارشناسان مناطق آزاد بررسی شد:

 گفتمان توســعه متوازن در
مناطــق آزاد؛ مرتبط یا ناموزون؟!
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
در نشست شورای ورزش اظهار داشت:در نشست شورای ورزش اظهار داشت:

 در دیدار مهندس اکبری مقدم در دیدار مهندس اکبری مقدم
با مدیر هلدینگ ماموت مطرح شد:با مدیر هلدینگ ماموت مطرح شد:

 مشاور رئیس جمهور و مشاور رئیس جمهور و
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

 با حضور   مدیرعامل با حضور   مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

ضرورت تبدیل جــزیره ضرورت تبدیل جــزیره 
کیــش به الگویی موفـــق کیــش به الگویی موفـــق 

برای ورزش کشـــور برای ورزش کشـــور 

 منطقه آزاد انـــزلی؛ منطقه آزاد انـــزلی؛
مرکزی برای صادرات محصوالت مرکزی برای صادرات محصوالت 

هلدینگ ماموتهلدینگ ماموت

صراحت قانــون مبنی بر ایجاد صراحت قانــون مبنی بر ایجاد 
 زیرساخت های مناطق آزاد زیرساخت های مناطق آزاد
از سوی دولت از سوی دولت 

آغاز به کار فاز آغاز به کار فاز 44 بزرگراه  بزرگراه 
خلیج فارس جزیره قشم با خلیج فارس جزیره قشم با 
90009000میلیارد ریال اعتبارمیلیارد ریال اعتبار
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مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول



اولین نشست شورای ورزش کیش با هدف بررسی و تصویب 
شیوه نامه این شورا، با حضور مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره 

و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار گردید.
اشاره  با  این نشست،  آزاد کیش در  مدیرعامل سازمان منطقه 
به  مدیریتی  جدید  دوره  در  خود  متبوع  سازمان  ویژه  نگاه  به 
موضوع گردشگری ورزشی و ضرورت ساماندهی هر چه بهتر 
هیات های ورزشی این منطقه اظهار داشت: طی چند ماه اخیر 
نشان داده ایم که موضوع ورزش برایمان مهم است و به دنبال 

خلق اتفاقات جدید و بکر در حوزه ورزش کیش هستیم.
به  باید  ورزش جزیره کیش  اینکه  بر  تاکید  با  مهدی کشاورز 
الگویی موفق برای ورزش کشور تبدیل شود، افزود: متاسفانه 
تاکنون از ظرفیت های طبیعی و ناب جزیره کیش برای برگزاری 
رویدادهای بزرگ ورزشی ملی و بین المللی استفاده نشده است 
در  طور جدی  به  رویدادهای  نوع  این  برگزاری  خوشبختانه  و 
دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته که به زودی 

اطالع رسانی کامل در مورد این رویدادها انجام خواهد شد.
وی در ادامه، بر ضرورت تشکیل منظم جلسات شورای ورزش 

است  فرابخشی  موضوعی  ورزش،  گفت:  و  کرد  تاکید  کیش 
با مشارکت ذی نفعان  باید  این بخش ضرورتا  و سیاستگذاری 
شیوه نامه  تدوین  در  این رو  از  گیرد.  حوزه صورت  این  فعاالن 
نمایندگان  برای  ویژه  جایگاهی  شد  تالش  شورا،  این  جدید 
ورزشی  صاحب نظران  برخی  و  ورزشی  هیات های  منتخب 

کیشوند پیش بینی گردد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان به برنامه جامع این سازمان در جهت توسعه گردشگری 
همه  کیش  جزیره  در  نمود:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره  ورزشی 
شرایط و زیرساخت ها برای یک تحول بزرگ در حوزه ورزش 
متفاوت  اتفاقاتی  زودی شاهد  به  و  است  فراهم  گردشگری  و 

نسبت به گذشته در جزیره کیش خواهیم بود.
شایان ذکر است، در پایان اولین نشست شورای ورزش سازمان 
منطقه آزاد کیش، شیوه نامه این شورا تصویب شد و مقرر شد 
جزیره  ورزشی  هیات های  از  نمایندگی  به  ورزشی  هیات  پنج 
به  برگزار خواهد شد،  آتی  انتخاباتی که هفته  بر اساس  کیش، 

جمع اعضای شورای ورزش اضافه شوند.

کیش2

با  و  خصوصی  بخش  و  مردم  همت  به  محموله  نخستین 
کمک سازمان منطقه آزاد کیش، شامل ۵۰دستگاه کولرگازی 
عدد  چهار  ایستاده،  کولرگازی  ۲دستگاه  پنجره ای،  و  دیواری 
و  خوراکی  اقالم  معدنی،  آب  آب،  لیتری  هزار  هشت  مخزن 
البسه و 3دستگاه کانکس ۲اتاقی به منطقه زلزله زده روستای 

سایه خوش ارسال شد.
این اقالم با هزینه ۱۰میلیارد ریال به همت سازمان منطقه آزاد 
کیش، جمعی از خیرین جزیره، نیروهای بسیج، جوامع بازاریان 
و  سرمایه گذاری  شرکت  و  سرمایه گذاران  هتلداران،  تجار،  و 
توسعه کیش تهیه و به مناطق زلزله زده استان هرمزگان ارسال 

گردید.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

درخصوص  کیش،  سپاه  بسیج  مقاومت  پایگاه  در  حضور  با 
سایه خوش  روستای  زلزله زدگان  به  مردمی  کمک های  تهیه 
االسالم  حجت  بصیرت  و  درایت  از  قدردانی  ضمن  گفت: 
اصلی  محور  که  کیش  جمعه  امام  حسن زاده  المسلمین  و 
هستند،  کیش  جزیره  در  اجتماعی  و  فرهنگی  موضوعات 
وقوع  زمان  در  شایان  توجهی  حمایت های  و  کمک 

داشتند. منطقه  این  در  بحران های مقطعی 
کمک  و  همکاری  از  خود  سخنان  ادامه  در  کشاورز  مهدی 
صنوف، جوامع فعال و بخش خصوصی در جزیره کیش تشکر 
قابل  دنیا  تمام  در  ارزشمند  اقدامات  این  داشت:  اظهار  و  کرد 
دارای  مسلمانان  میان  وفاق  و  انسجام  ولی  است،  مشاهده 
فردی  رشد  سبب  مهم  امر  این  که  است  خاصی  ویژگی های 

و جامعه می شود.
وی با تاکید بر این موضوع که از آغاز وقوع زمین لرزه ها شاهد 
انسجام خاصی میان تمام نهادها، گروه ها و مردم کیش هستیم، 
افزود: انسجام و همدلی میان اقشار مختلف جامعه بیانگر این 

مهم است که بنی آدم اعضای یکدیگرند.
تداوم  با  رابطه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
هرمزگان،  استان  زلزله زده  مناطق  به  مردمی  کمک های 
نیست،  مهم  مادی  نظر  از  کمک ها  میزان  نمود:  اذعان 
دل های  دهنده  التیام   جامعه  آحاد  همراهی  و  بلکه همکاری 

سایه خوش  روستای  در  زلزله  وقوع  از  ناشی  حادثه دیدگان 
است.

کشاورز در ادامه تصریح کرد: هر کسی وظیفه ای برعهده دارد، 
اما در مواقعی باید از قالب شخصیت سازمانی و نهادی خارج 

شده و به مردم کمک کرد.
که  افرادی  به  منطق  مدار  بر یک  باید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
دچار بحران هستند کمک کرد، اظهار داشت: با تفکر بسیجی و 
با محوریت امام جمعه کیش می توان اقداماتی در راستای رفع 

برخی از مشکالت در کیش انجام داد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
و  تدبر  در جهت  باید  فرصت ها  این  از  کرد:  خاطرنشان  پایان 
اجتماعی  و مشکالت  برای حل مسائل  و  استفاده کرده  تفکر 
نظر  در  را  مجازی  فضای  یا  و  بیرونی  بحران  یک  نباید  تنها 

گرفت.
موضوع  این  بر  تاکید  با  کیش  جمعه  امام  همچنین، 
جامعه  در  مواسات  و  ازخودگذشتگی  ایثار،  فرهنگ  که 
مسئوالن،  کرد:  اظهار  است،  شده  نهادینه  اسالمی  ایران 
سرمایه گذاران و مردم کیش دارای این فرهنگ غنی هستند 
زمان  در  اقشار  این  تمام  حضور  از  نمونه ای  به  می توان  و 

شیوع بیماری کرونا اشاره داشت.
وقوع  به  حسن زاده  احمد  والمسلمین  االسالم  حجت 

زمین لرزه های اخیر اشاره کرد و گفت: هرچند مردم کیش دچار 
جهت  کوتاهی  زمان  در  اما  بودند،  زلزله  وقوع  از  ناشی  ترس 
قابل توجهی  مبالغ  و  اقدام  هرمزگان  زلزله زده  مردم  به  کمک 

برای این افراد جمع آوری شده است.
از  یکی  کیش  جزیره  کرد:  عنوان  پایان  در  کیش  جمعه  امام 
معدود شهرهایی است که مردم، مسئوالن و بسیجیان آن در 
همه صحنه ها حضور دارند و امیدوار هستیم فرهنگ کمک و 
انتقال  نیز  به سایر شهرهای کشور  این منطقه،  در  یاری گری 

پیدا کند.

مناسبت های  و  جشنواره ها  موسسه  مدیرعامل 
تابستانی  جشنواره  ۲۵امین  برگزاری  از  کیش، 
متنوع  برنامه های  با  همراه  کیش  جزیره 
گردشگری، تخفیفات ویژه و اهداء هدایای ارزنده 
به خانواده های ایرانی که مقصد گردشگری خود را 

جزیره کیش انتخاب می کنند، خبر داد.
فصل  شروع  که  این  بیان  با  قریب  محسن 
سفرهای  آغاز  با  مصادف  همیشه  تابستان 
ایرانی به مقاصد گردشگری کشور  خانواده های 
منطقه  سازمان  جدی  مشارکت  با  گفت:  است، 

توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  کیش،  آزاد 
بخش خصوصی؛  فعاالن  و  کلیه صنوف  کیش، 
این رویداد مهم تفریحی و گردشگری با هدف 
تشویق، جایزه و ایجاد فضای پرنشاط از ۲۲تیر 
ایام  شدن  نزدیک  به  توجه  با  و  شود  می  آغاز 
ماه محرم تا روز پنجم مردادماه امسال به مدت 

۱۵روز ادامه خواهد داشت.
مقصد  عنوان  به  داشت: جزیره کیش  اظهار  وی 
برگزاری  با  ساله  هر  کشور،  گردشگری  برتر 
جشنواره تابستانی کیش در تالش است که عموم 
به  خاطره انگیز  سفر  برای  را  ایرانی  خانواده های 

جزیره زیبای کیش ترغیب و تشویق کند.
مناسبت های  و  جشنواره ها  موسسه  مدیرعامل 
کیش، »جشنواره خرید، تفریحات آبی، تخفیفات 
گردشگری،  مجموعه های  هتل ها،  تمام  ویژه 
برنامه های  سایر  و  تفریحی،  کشتی های 
با  جنگ ها  برگزاری  و  تفریحی  و  گردشگری 
هنری،  فرهنگی،  چهره های  از  برخی  حضور 

از  یکی  را  کشور«  هنرمندان  و  توانمند  مجریان 
کیش  تابستانی  جشنواره  برگزای  ویژگی های 
نقاط  اقصی  از  که  گردشگرانی  افزود:  و  برشمرد 
جوایز  و  هدایا  از  می کنند  سفر  جزیره  به  کشور 
بهره مند  جشنواره  این  شب  هر  قرعه کشی های 

خواهند شد.
ایرانی  خانواده های  همه  از  دعوت  ضمن  قریب 
۲۵امین  متنوع  برنامه های  در  حضور  برای 
جشنواره تابستانی کیش اظهار کرد: هر شب ده ها 
جوایز مختلف از قبیل لوازم برقی، لوازم خانگی، 
کلوپ های  و  هتل ها  سوی  از  ویژه ای  هدایای 
به  گردشگری  مجموعه های  و  دریایی  تفریحات 
قید قرعه به عموم حاضرین در جنگ های شبانه 

اهداء می شود.
وی در ادامه سخنان خود افزود: در پایان هر هفته 
ست لوازم خانگی که شامل یک دستگاه یخچال 
یک  تلویزیون،  دستگاه  یک  ساید بای ساید، 
دستگاه ماشین لباسشویی و یک دستگاه ماشین 

ظرفشویی است، به عنوان جهیزیه برای برنده این 
اهداء  قرعه مشخص می شود،  قید  به  که  رویداد 

خواهد شد.
قریب اذعان نمود: مسافرانی که به ازای خرید از 
بازارهای کیش برگه قرعه کشی دریافت می کنند، 
به  قرعه کشی  مراسم  در  آنها  کد  اعالم  از  پس 
برگزاری  استیج  در  اعالمی  جوایز  تعداد  تناسب 
تابستانی  جشنواره  ارزنده  جوایز  برنده  برنامه، 

کیش خواهند شد.
مناسبت های  و  جشنواره ها  موسسه  مدیرعامل 
که  مسافرانی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش 
دریافت  با  می شوند،  رویداد  این  جوایز  برنده 
معرفی نامه فرودگاه و گمرک می توانند جوایز خود 

را به شهر مبداء انتقال دهند.
الزم به ذکر است، شرایط شرکت در قرعه کشی 
برگه  داشتن  کیش؛  تابستانی  جشنواره  ۲۵امین 
اقامت در یکی از هتل های کیش و بلیت رفت و 

برگشت هواپیما است.

ایجاد  منظور  به  فوتبال  جزیره  بین المللی  جشنواره  دبیرخانه 
نوآوری در حوزه ورزش فوتبال، از ظرفیت ایده ها و طرح های 

نو استفاده می کند.
استقبال  سبب  به  فوتبال  جزیره  بین المللی  جشنواره  دبیرخانه 
گسترده فعاالن عرصه های اقتصادی، فرهنگی، هنری، ورزشی 
در کشور از تمام ایده پردازان، طراحان و مجریان دعوت به عمل 
به  )مشروط  خود  طرح های  و  ایده ها  ارائه  به  نسبت  تا  آورده 

اجرا توسط گروه ارائه دهنده طرح( در جزیره کیش به مناسبت 
برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اقدام کنند.

الزم به ذکر است، طرح های پیشنهادی در صورت تصویب در 
دهنده  پیشنهاد  مشارکت  با  کیش،  جام جهانی  جشنواره  ستاد 

اجرا خواهند شد.
عناوینی  شامل  فراخوان  محورهای  گزارش،  این  براساس 
فوتبال،  با  مرتبط  هنری  و  فرهنگی  رویدادهای  قبیل  از 

مرتبط  استارتاپی  رویدادهای  فوتبالی،  و  ورزشی  رویدادهای 
جام جهانی،  با  مرتبط  گردشگری  رویدادهای  فوتبال،  با 
پویش های تبلیغاتی و آگاهی بخش، تبلیغات خالقانه و تولید 

است. محتوا 
ارسال  به  نسبت  می شود  دعوت  عالقه مندان  از  است،  گفتنی 
شماره  به  3۰تیرماه ۱4۰۱  تا  حداکثر  خود  ایده های  و  طرح ها 

واتس اپ ۰9۱۰9۲7۲۱۰۱ اقدام کنند.

شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد«  »سعید 
حکمی،  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
را  کیش«  آزاد  منطقه  »سازمان  مدیره  هیات  جدید  عضو 

کرد. منصوب 

و  شورایعالی  دبیرخانه  پیشنهاد  به  عنایت  با  و  اساس  این  بر 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورای عالی  تصویب 
اقتصادی، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۵74۱9 

مورخ ۱4۰۱/۰4/۰۸ تصویب کردند:
عضو  عنوان  به  سه سال  مدت  به  ادیبان«  »مهدی  آقای   
تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  غیرموظف 

کیش منصوب شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست شورای ورزش اظهار داشت:

ضرورت تبدیل جــزیره کیــش به الگویی 
موفـــق برای ورزش کشـــور 

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

مدیرعامل موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش اظهار کرد:

دبیرخانه جشنواره بین المللی جزیره فوتبال اعالم کرد:

با حکمی از سوی مشاور رئیس جمهور صورت گرفت:

ارسال کمک های مردمی جزیره کیش به مناطق زلزله زده استان هرمزگان

تجربه سفر خاطره انگیزه خانواده های ایرانی در جشنواره تابستانی کیش

فراخوان جذب ایده ها و طرح های نو برای جشنواره جام جهانی کیش

انتصاب عضو جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش
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همزمان با روز ملی دهیاران ، با حضور علی اوسط اکبری مقدم 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، از 

دهیاران حوزه منطقه آزاد انزلی تجلیل به عمل آمد.
ضمن  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مراسم،  این  در 
گرامیداشت این روز ملی، دهیاران را حلقه اتصال سازمان با بدنه 
اجتماعی روستاها اعالم و بر لزوم تقویت این رویکرد تاکید کرد و 
بیان داشت: مهم ترین وظیفه همه مسئولین در هر سطحی، خدمت 
به مردم بوده که باید به بهترین شکل رقم خورد و دهیاران نماینده 
سازمان در روستا و نماینده مردم به منظور پیگیری امورات روستا و 
دریافت خدمات در سازمان بوده و سازمان منطقه آزاد انزلی خود را 

ملزم به خدمات رسانی به جوامع محلی می داند.
با  دهیاران  همکاری  ادامه،  در  اکبری مقدم  اوسط  علی 
مردم  به  خدمت رسانی  مسیر  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 

منطقه را الزمه توسعه همه جانبه روستا دانست و افزود: قطعا 
همکاری های دوجانبه زمینه تسریع در توسعه همه جانبه منطقه 
اجرای طرح های  روند  بر  نظارت  به همراه خواهد داشت و  را 
عمران روستایی و خدماتی، برعهده دهیاران بوده تا خللی در 

امر خدمات رسانی به جوامع محلی وارد نشود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در 
انزلی  پایان بر لزوم حفظ اراضی ملی در محدوده منطقه آزاد 
اهمیت  حائز  بسیار  بخش  این  در  را  دهیاران  نقش  و  اشاره 
در  دهیاران  موثرتر  نقش  ایفای  کرد:  خاطرنشان  و  دانست 
حفاظت از اراضی ملی محدوده و در فرآیند صدور پروانه ساخت 
و نظارت بر ساخت و ساز، موجب کاهش تخلفات و حفظ منابع 
ملی می شود و در این بخش از تالش های دهیاران منطقه آزاد 

انزلی قدردانی می گردد.

انفعال  از  رویکرد  تغییر  هدف  با  »گوهرشاد«  ملی  رویداد 
فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و زیست عفیفانه، به 

مدت یک هفته در مناطق آزاد برگزار خواهد شد.
این رویداد فرهنگی هنری، اجتماعی و گردشگری با محوریت 

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  فرهنگی  معاونت 
انزلی، ارس،  آزاد  با همکاری سازمان های مناطق  اقتصادی و 
و  است  برگزاری  درحال  اروند  و  کیش  قشم،  چابهار،  ماکو، 
منطقه آزاد انزلی نیز به عنوان مرکز ثقل و دبیرخانه این رویداد 

فرهنگی فعالیت می کند.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی ،  معاون 
انزلی در نشست اعالم برنامه های این رویداد، با اشاره به ابعاد 
جشنواره  این  در  گفت:  فرهنگی  اقدام  این  برگزاری  مختلف 
به کارگیری  با  عفیفانه  زیست  و  اشاعه حجاب  تالش می شود 
رده های سنی مختلف  با  متناسب  ابزارهای فرهنگی و هنری 

انجام شود.
برپایی  افزود:  ادامه  در  مهدوی سعیدی  سیدحجت  دکتر 
کارشناسان  و  اساتید  حضور  با  تخصصی  نشست های 
راهبردی و کاربردی،  با عناوین علمی،  اول  تراز  و  مطرح 
لباس  و  مد  تولیدات  ارائه  و  نمایشگاهی  غرفه های  برپایی 
دانش بنیان  شرکت های  و  برتر  تولیدکنندگان  حضور  با 
برگزار خواهد  رویداد  این  در  است که  برنامه هایی  ازجمله 

گردید.
جشنواره  این  در  گردشگران  و  محلی  جوامع  مشارکت  وی، 
فرهنگی را الزمه پیشبرد اهداف این رویداد ملی دانست و اظهار 
و  مختلف  نهادهای  و  دستگاه ها  گوهرشاد،  جشنواره  در  کرد : 
حلقه های میانی مردمی در زمینه محورهای فرهنگی، اجتماعی 

و  خرد  عملیاتی  تجربیات  به  که  عفاف  و  حجاب  فرهنگی  و 
کالن قابل توجهی دست پیدا کرده اند، به منظور دستیابی به 
الگوهای موفق عملیاتی و ایده های خالقانه به تجربه نگاری و 
کاربردی  و  ارزشمند  تجربیات  و  پرداخت  خواهند  ایده پردازی 

شناسایی، دسته بندی و تعمیم دهی خواهد شد.
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی ،  معاون 
منظور  به  فرهنگی  ظرفیت های  به کارگیری  انزلی،  آزاد 
رویداد  این  بخش های  دیگر  از  را  جشنواره  اهداف  تبیین 
متنوع  مسابقات  برگزاری  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  ملی 
هناس  فیلم  اکران  سواحل،  در  فرهنگی  فعالیت های  و 
حضور  با  رضایی نژاد(  داریوش  شهید  زندگی  از  )برداشتی 
فعال  محجبه  بانوان  از  تقدیر  فیلم،  بازیگران  و  عوامل 
کارگاه های  و  سخنرانی  برگزاری  مختلف،  زمینه های  در 
استان  مراکز  صداوسیمای  برنامه های  در  حضور  آموزشی، 
کارشناسان  حضور  با  خبری  نشست های  برگزاری  و 
در  توزیع  و  شنیداری  و  دیداری  محتوا  تولید  و  مربوطه 
رویداد  این  برنامه های  دیگر  از  جامعه،  عمومی  فضای 

است.

به  ماموت،  هلدینگ  مدیر  دزفولی  قلمبر  علیرضا  مهندس 
منظور توسعه فعالیت های تجاری این شرکت با بهره گیری از 
ظرفیت های منطقه آزاد انزلی با مهندس علی اوسط اکبری مقدم 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار 

و گفت  وگو کرد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  دیدار،  این  در 
منطقه آزاد انزلی با تاکید بر مزیت های قانونی و ظرفیت ها و 
استراتژیک  موقعیت  تشریح  به  تجاری موجود،  زیر ساخت های 
منطقه آزاد انزلی پرداخت و بیان کرد : این منطقه به عنوان هاب 
داد و ستد می تواند مهم ترین مرکز صادرات محصوالت شرکت 

ماموت به کشورهای حوزه خزر و اوراسیا باشد.
بنا بر این گزارش، مهندس علیرضا قلمبر دزفولی مدیر شرکت 
فعالیت  توسعه  منظور  به  را  خود  آمادگی  نیز  ماموت  صنعتی 
تجاری و لجستیکی  و انجام سرمایه گذاری در شهرک صنعتی 
و مجتمع بندری کاسپین اعالم کرد تا با استفاده از ظرفیت های 
منطقه آزاد انزلی بتواند نقش موثری در توسعه مبادالت تجاری 

داشته باشد.
گفتنی است، بازدید از زیرساخت های مجتمع بندری کاسپین و 
محصوالت تولیدی این شرکت در پسکرانه اسکله کاسپین که 
درحال صادرات به روسیه بودند، نیز پایان بخش این دیدار بود.

نظام  سازمان  رئیس  پارسا  مهندس 
مهندس  با  گیالن  ساختمان  مهندسی 
محمدباقر فاتحی معاون فنی و زیربنایی 
و  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
همکاری های  توسعه  درخصوص 
ارائه خدمات فنی و مهندسی  دوجانبه، 
تبادل نظر  منطقه  اقتصادی  فعاالن  به 

کردند.
زیربنایی  و  فنی  معاون  جلسه  این  در 
اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
پروانه های  صدور  مناسب  رشد  به 
در  ساز  و  ساخت  رونق  و  ساختمانی 
این منطقه آزاد، بهبود فضای کسب و 

کار و حجم گسترده پروژه های متنوع 
نظارت  افزایش  کرد :  بیان  عمرانی، 
در  طرح  ارائه  همچنین  خدمات ،  و 
و  ساختمان  ملی  مقررات  راستای 
محدوده  در  ملکی  شناسنامه  صدور 
پاسخگویی،  سرعت  افزایش  و  منطقه 
عمرانی  معاونت  که  است  مواردی  از 
کمک  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
به  می تواند  گیالن  مهندسی  نظام 
ضمن  تا  دهد  ارائه  سرمایه گذاران 
ساختمان های  ایمنی  ضریب  افزایش 
درحال ساخت، امنیت روانی نیز برای 
محلی  جوامع  و  اقتصادی  فعالین 

حاصل شود.
عنایت  با  ادامه  در  فاتحی  محمدباقر 
و  انزلی  آزاد  منطقه  ظرفیت های  به 
امالک  بخش  به  سرمایه گذاران  توجه 
آمادگی  از  عمرانی،  فعالیت های  و 
سازمان متبوع خود به منظور برگزاری 
نمایشگاه های مشترک ملی و بین المللی 
صنعت ساختمان در مرکز نمایشگاه ها و 
خبرداد  انزلی  آزاد  منطقه  همایش های 
ابزار و  به روز ترین تجهیزات،  ارائه  با  تا 
موارد مرتبط، شاهد ارتقای شاخص های 
کیفی این صنعت در منطقه آزاد انزلی و 

استان گیالن باشیم.

انزلی در  آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
مدیران شرکت های خودروساز کشور،  با  خود  دیدارهای  ادامه 
مدیران  و  معاون  از  متشکل  اقتصادی  هیات  ریاست  قالب  در 
با مدیرعامل و معاونین شرکت  اقتصادی سازمان متبوع خود، 
گسترش  درخصوص  و  نموده  گفت وگو  و  دیدار  دیزل  سایپا 
همکاری ها در زمینه های تامین مواد اولیه خطوط تولید از مسیر 
به  همکار  طرف  کشورهای  در  بازاریابی  و  انزلی  آزاد  منطقه 

توافق رسیدند.
علی اوسط اکبری مقدم در دیدار با مهندس محمد هادی نوری 
مدیرعامل شرکت سایپا دیزل، با اشاره به مزایا و فرصت های 

نقل و انتقال کاال از مسیر ترانزیت منطقه آزاد انزلی که مزایایی 
اظهار  دربردارد،  را  و عوارض  زمان، هزینه ها  همچون کاهش 
داشت: رویکرد این سازمان با تکیه بر زیرساخت هایی ازجمله 
دو مجتمع بندری انزلی و کاسپین و سایر امکانات لجستیکی و 
گمرکی، بر ایفای نقش محوری در توسعه مناسبات و مراودات 
قرار  خزر  دریای  حوزه  کشورهای  و  چین  کشور  با  کشورمان 
اولیه  مواد  تامین  صادرات،  عالوه بر  میان  این  در  و  گرفته 
از  کشور  اساسی  کاالهای  جذب  تولیدی،  واحدهای  موردنیاز 
مهم ترین برنامه های سازمان منطقه آزاد انزلی در قالب اجرای 

سیاست های پدافند غیرعامل در قبال تحریم ها می باشد.

در دیدار مهندس علی اوسط اکبری مقدم با مدیر هلدینگ ماموت مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مراسم تجلیل از دهیاران عنوان کرد:

همزمان با هفته گرامیداشت عفاف و حجاب صورت پذیرفت:

در نشست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیالن با معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با مدیرعامل شرکت سایپا دیزل مطرح شد:

منطقه آزاد انـــزلی؛ مرکزی برای صادرات 
محصــوالت هلدینگ ماموت

دهیاران، حلقه اتصال سازمان منطقه آزاد انزلی با بدنه اجتماعی روستاها

آغاز به کار رویداد ملی و فرهنگی »گوهرشاد« در مناطق آزاد کشور

توسعه همکاری های دوجانبه سازمان نظام مهندسی و سازمان منطقه آزاد انزلی

 تامین مواد اولیه خطوط تولید خودروسازان
از مسیر منطقه آزاد انزلی
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به نظر می رسد  آزاد  گفتمان توسعه متوازن در دوره جدید مدیریتی مناطق 
است.  سیاستگذاری  و  رسانه ای  غالب  گفتمان  یک  به  شدن  تبدیل  درحال 
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  دکتر  عالوه بر 
آزاد و ویژه اقتصادی، برخی از مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد نیز در 
سخنرانی های عمومی به این گفتمان عالقه مندی و الزام خود را ابراز کرده اند؛ 
به طور مثال دکتر مجید کیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ارس در آیین معارفه و در اولین اظهارنظر عمومی خویش عنوان کرده 
است که مهم ترین هدف بنده در منطقه آزاد ارس، به کارگیری همه امکانات و 
ظرفیت ها و ایجاد توازن در توسعه پایدار و همه جانبه میان زون مرکزی ارس 
با زون های منفصله آن، به ویژه زون خداآفرین می باشد. همچنین دکتر افشار 
فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، بر لزوم 
همگرایی و هم افزایی کلیه دستگاه ها و نهادهای مستقر در جزیره قشم در 
جهت  پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسالمی و توسعه همه جانبه و متوازن در 

جزیره قشم تاکید نموده است.
این نشریه، به عنوان یک نشریه تخصصی در حوزه مناطق آزاد؛ ضمن استقبال 
از طرح تئوری های توسعه در دوره جدید مدیریتی مناطق آزاد، در این گزارش 
تالش نموده است ضمن ارائه شمای کلی از نظریه توسعه متوازن، تناسب 
این نظریه با مسیر توسعه مناطق آزاد را از دیدگاه کارشناسان مورد بررسی 

قرار دهد. 
اما در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که فلسفه وجود مناطق آزاد در 
جهان، مبتنی بر گذر از یک رویکرد  اقتصادی بسته و دولتی به یک اقتصاد 
سیاستگذاری  این  در  موضوع  و محوری ترین  است  و سرمایه  بازار  مبتنی بر 
بسترهای  آماده سازی  و  جهان  در  حاکم  اقتصادی  نظم  قبول  اقتصادی، 
اقتصادی برای تغییر رویکرد در سیاست اقتصادی بوده است؛ موضوعی که 
به معنای درک واقعیت ها و الگوهای اقتصادی حاکم در جهان است و نیازمند 

اتخاذ تدابیر مناسب در این خصوص می باشد.
اما الگوی توسعه در مناطق آزاد ایران، به تبعیت از الگوی اقتصادی کشور، در 
صحنه عمل و اجرا، در محرومیت زدایی، توسعه مناطق مرزی کشور، تکمیل 
زیرساخت ها و حفظ نسبی جمعیت در مناطق مرزی تعریف شده است؛ درحالی 
که هدف از ایجاد مناطق آزاد در دنیا محرومیت زدایی نیست و فلسفه ایجاد 
این مناطق درواقع تغییر نگاه اقتصادی و گسترش تعامالت تجاری با دنیا از 
طریق ایجاد یک منطقه پردازش صادرات می باشد. همچنین کارکرد توسعه  
زیرساختی مناطق آزاد به جهت اینکه الگوی توسعه متوازن منطقه ای و آمایش 
سوی  از  روش  یک  به عنوان  نداشت،  وجود  کشور  در  مشخصی  سرزمینی 
سیاستگذار برای توسعه مناطق پیرامونی و مرزی کشور تحمیل گردید تا با 
از محل واردات و فروش زمین، به هزینه کرد این درآمدها در  کسب درآمد 

بخش های پیش گفته اقدام نماید.
اما امروز به نظر می رسد در راستای همان سیاست عملیاتی فوق الذکر، مناطق 
آزاد در جهت پیگیری نظریه توسعه متوازن هدایت می شوند. بنابراین الزم است 
این گفتمان اقتصادی به صورت کلی مورد معرفی قرار گیرد. در ابتدا الزم است 

مفهوم و نظریه توسعه متوازن را بررسی نماییم.

توسعه متوازن
تا اواسط قرن 20 میالدی، آنچه از مفهوم توسعه تعریف می شد، چیزی مساوی 
با رشد اقتصادی همراه با ارائه برخی عددها و آمارها در نگاه صاحب نظران بود 
که حکایت از باال بودن تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه داشت؛ یعنی توسعه 
پدیده ای صرفا اقتصادی تلقی می گردید. اما در دهه 70 میالدی قرن بیستم، با 
غلبه نگاه انسان گرایانه به توسعه، عنوان گردید که توسعه باید یکپارچه، فراگیر 
و فرآیندی تمام عیار و چند وجهی که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن 
با دنیای خارج و وجدان و آگاهی را فراگیرد، در نظر گرفته شود. امروز آنچه 
نگاه  توسعه،  به  باید  قرار می گیرد، آن است که  توسعه موردتوجه  از مفهوم 
همه جانبه و متوازن داشت و کلیه ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن را 
مدنظر قرار داد. بنابراین توسعه متوازن به معني این است که در امر توسعه و 
پیشرفت یک جامعه، باید ابعاد اقتصادي، سیاسي و اجتماعي آن همزمان با هم 

و متناسب همدیگر به پیش بروند  .
با رشد اقتصادی، باعث شده بود در  همچنین، نتیجه یکسان انگاری توسعه 
ظرفیت  بیشترین  دارای  که  بروند  مکان هایی  به  سرمایه  سرمایه گذاری ها، 
اقتصادی می شد.  و موجب تحقق رشد  بودند  اقتصادی  برای رشد  و مزیت 
ایجاد  و  مختلف  مناطق  میان  عمیق  بروز شکاف  باعث  روند  این  ادامه  اما 
لذا  گردید.  کم برخوردار  مناطق  در  اقتصادی  و  اجتماعی  ناپایداری های 
توجه  نیز  توسعه  در  منطقه ای  توازن  بعد  به  سیاستگذاران  و  اندیشمندان 
نشان داده و تالش نمودند توسعه و رشد به صورت متوازن و سرتاسری در 
و  اقتصادی  مواهب  عادالنه  توزیع  از  مناطق  تا  گردد  پیگیری  مناطق  میان 

سرمایه گذاری برخوردار شوند.
مختلف  بخش های  همگام  توسعه  کنار  در  منطقه ای  متوازن  توسعه  فلذا 
اقتصادی )صنعت، کشاورزی و خدمات(، به عنوان الگوی مطلوب توسعه در 

کشورهای درحال توسعه پیگیری گردید.

ابعاد مختلف توسعه متوازن
پس آنچه که از سیر تحول نظریه توسعه متوازن به دست آمد، نشان می دهد 
که توسعه عالوه بر تفاوت ماهوی با رشد اقتصادی، در جنبه های مختلف قابل 

پیگیری می گردد  :
 توسعه متوازن در قالب حکمرانی مطلوب یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی
نظام  و خدماتی یک  بین بخش های صنعتی، کشاورزی  متوازن  توسعه   

اقتصادی
 توسعه متوازن منطقه ای مبتنی بر ظرفیت های محیطی و انسانی با هدف 

دستیابی به عدالت منطقه ای در برخورداری از مزایای رشد اقتصادی.

توسعه متوازن در قالب حکمرانی مطلوب
اتخاذ  در  مردم  با  دولت  مشارکت  سطح  بر اساس  مطلوب  حکمرانی 
تصمیم گیری ها و فعالیت ها مبتنی بر نظم و قانون اشاره دارد. بانک جهانی، 
و  اظهارنظر  یعنی:  پنجگانه  شاخص های  براساس  را  خوب  حکمرانی 
پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، 

حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف کرده است. 
امروزه رشد اقتصادی در کنار ثبات سیاسی و امنیت اجتماعی از مهم ترین مولفه های 
حکمرانی خوب محسوب می شوند. همچنین در بیان مشخصات تکمیلی حکمرانی 
مطلوب گفته می شود تحقق حکمرانی مطلوب موجب ایجاد توسعه متوازن و پایدار 
می گردد و از بین شش شاخص حکمرانی خوب؛ شاخص های ثبات سیاسی و کارایی 

دولت بیشترین تاثیر را بر تحقق توسعه متوازن و پایدار دارد. 
دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در راستای این موضوع، در دیدار با رئیس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی، عنوان کرده است که نگاه متوازن در عرصه  های اجتماعی 
و اقتصادی، برنامه ریزی منسجم، پیوسته و عدم نگاه مقطعی، به کارگیری توان و 
روحیه جهادی با عنایت به »سهل  و ممتنع« بودن مسائل اجتماعی، همزمان با 

پیگیری توسعه اقتصادی، در مناطق آزاد ضروری است.

توسعه متوازن بین بخشی
و  همگام  رشد  و  توسعه  ضرورت  بین بخشی،  متوازن  توسعه  با  رابطه  در 
متناسب بخش های مختلف یک ساختار اقتصادی عنوان می گردد؛ به عنوان 
مثال، رشد بخش کشاورزي به معني تامین مواد غذایي براي شاغالن دیگر 
بخش هاي اقتصادي و نیز تولید مواد اولیه براي بخش صنعت است. از دیگر 
سو، افزایش تقاضا براي محصوالت تولید شده در بخش هاي دیگر به وسیله 
بخش کشاورزي، منابع پس انداز و سرمایه گذاري را افزایش می دهد. همچنین، 
صنعتي شدن به اشکال مختلف مي تواند بر کشاورزي تاثیر مثبت داشته باشد. 
در جریان صنعتي شدن، درآمدها به سرعت افزایش مي یابد که این امر خود 
تقاضا براي محصوالت کشاورزي به ویژه مواد غذایي را افزایش مي دهد. از 
تقاضا  افزایش  است،  کاربر  کشاورزي  بخش  در  غذایي  مواد  تولید  که  آنجا 
براي تولیدات کشاورزي، بازدهي نهایي سرمایه و کار را در این بخش افزایش 
مي دهد، که این امر به نوبه خود اشتغال در مناطق روستایي را هم افزایش 
خواهد می دهد. به عالوه این که، صنعتي شدن، حجم سرمایه گذاری در بخش 
کشاورزي را افزایش مي دهد که این موضوع به مکانیزه کردن کشاورزي و 
افزایش تولید کمک می نماید. در نهایت بخش خدمات که تقریبا نیمي از ارزش 

افزوده کل را تشکیل داده و ظرفیت بالقوه اي در جهت پیشبرد اهداف توسعه اي 
کشور مي باشد و در صورت برنامه ریزي صحیح مي تواند در تعامل با بخش هاي 
صنعت و کشاورزي به دلیل وجود ارتباط موثر در افزایش اشتغال و کاهش نرخ 
بیکاري و همچنین رشد و توسعه پایدار اقتصادي، به تحقق توسعه متوازن و 

پایدار مساعدت نماید.

توسعه متوازن منطقه ای 
در دوره ای که رشد مبنای توسعه بود، فرضیه نانوشته بر این امر استوار بود که 
می توان نقاطی از کشور را برای تولید و رشد عمده اقتصادی کشور انتخاب کرد 
تا محور توسعه قرار گیرند و سرریزهای ناشی از رشد در این مناطق، به مناطق 
دیگر نیز منتقل گردد. اما تجربه کشورهای درحال توسعه خالف این موضوع 
اثبات نمود. عدم توازن های شدید منطقه ای و شورش های  را در گذر زمان 
منطقه ای که حتی با برنامه های تعدیل رشد نیز قابل مدیریت نبودند، باعث 
گردید تا نظریه پردازان به رشد و توسعه منطقه ای-سرتاسری با هدف ایجاد 
عدالت منطقه ای تاکید کنند. در بطن این دیدگاه آنچه مهم و حساس است، 
رابطه بین توزیع و رشد است. طرفداران توسعه متوازن منطقه ای معتقد هستند 
توزیع عادالنه ثروت مانع رشد نیست، بلکه تجارب کشورهای شرق آسیا در 
اواخر قرن بیستم ثابت کرد که می توان با مهندسی سیاست های اقتصادی را به 

شکلی برنامه ریزی نمود تا رشد به همراه توزیع مناسب و عادالنه ایجاد شود.
توسعه  کنار  در  اخیر  در طی دهه های  منطقه ای  متوازن  توسعه  و  فلذا رشد 
متوازن بین بخشی، به گفتمان غالب سیاستگذاری های توسعه کشورهای جهان 
سوم تبدیل شده است. در جمهوری اسالمی ایران نیز برنامه توسعه 20ساله 
اما مهم ترین  است.  گردیده  تدوین  توسعه  از  دیدگاه  مبنای همین  بر  نظام، 
آمایش  به  توجه  بعد منطقه ای،  توازن توسعه در  ایجاد  با  ارتباط  موضوع در 

سرزمینی است.
یعنی آمایش سرزمینی، زیربنای سازماندهی توسعه منطقه ای و ابزار اصولی 
برنامه ریزی تصمیم گیری های منطقه ای محسوب می شود. همچنین، زمینه 
اصلی تهیه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی هر منطقه را فراهم می آورد 
و تلفیق برنامه ریزی های اقتصادی اجتماعی با برنامه های فیزیکی فضایی را 

ممکن می سازد. 
از آنجا که برای تحقق اهداف توسعه، باید همه جوانب اجتماعی اعم از منابع 
انسانی، اقتصادی منابع فضایی و محیطی را به کار گرفت، به کارگیری همه 
این موارد مستلزم برنامه ریزی است؛ بنابراین آمایش سرزمین مبنای طرح های 
یا  فضایی  اجتماعی،  اقتصادی،  برنامه های  دهنده  پیوند  و  بود  توسعه  جامع 

مجموع آنان در قالب برنامه ریزی ها در مقیاس ملی و منطقه ای است.

فرجام
با عنایت به تعاریف ارائه شده در سطور باال، باید عنوان کرد که گفتمان توسعه 
متوازن، یک گفتمان اقتصادی بزرگ مقیاس و همه جانبه است. در این گفتمان 
اجتماع، اقتصاد، سیاست و فرهنگ باید متناسب هم و در یک رابطه تکمیلی 
و متوازن دیده شوند. فلذا باید گفتمان توسعه متوازن در بخش های رسمی-

 حاکمیتی، رسانه ای- عمومی و قانونی-فرآیندی پیگیری نمود. 
در یک سیستم حاکمیتی توسعه گرا، عالوه بر ضرورت اجماع بر اندیشه های 
تئوریک و راهبردهای اجرایی، باید گفتمان مد نظر برای توسعه نیز در یک 
فرآیند دموکراتیک مورد اجماع همه گروه های سیاسی و گروه های نفوذ قرار 
گیرد تا در بدنه اجرایی نیز با استفاده از شیوه نامه ها، دستورالعمل ها، قوانین و 

فرآیندها بدون کمترین مانع مواجه گردد.
همچنین پس از تببین درست یک گفتمان توسعه در عرصه رسمی و نهادهای 
تصمیم ساز و تصمیم گیر، الزم است عرصه اجتماعی و رسانه ای کشور نیز در 
یک رابطه انتقادی-توصیفی بتوانند ظرفیت جامعه پذیری یک استراتژی را در 
یک بده بستان بینا ذهنی با گروه های اجتماعی تاثیرگذار و مرجع ارتقاء دهند. 
در این پروسه حساس، میزان توانمندی جامعه رسانه ای، فضای موجود برای 
بررسی انتقادی یک گفتمان و میزان عالقه مندی اولیه جامعه مخاطبین برای 

آگاهی از برنامه جدید بسیار مهم می باشد.
در نهایت، یک استراتژی زمانی قابل اجرا است که تبدیل به قانون و فرآیند 
ترجمه شود،  فرآیند ها  و  قانون  در  نتواند  استراتژی  که یک  زمانی  تا  گردد. 
تاویل و  برای  را  راه  تبدیل خواهد شد و  ایدئولوژی مبهم  به یک  رفته رفته 
تفسیر های ربط و بی ربط و انحراف از مسیر باز می نماید. فلذا در راستای تبدیل 
یک گفتمان به یک برنامه، ظرفیت ترجمه پذیری آن به قانون و فرآیند بسیار 
مهم می باشد. در این مرحله است که ظرفیت واقع نگری و تفکر سلسله مراتبی 
طبقه قانونگذار و مدیر در ارتباط با اجرای یک نظریه، گفتمان و برنامه بسیار 
مهم می باشد؛ به جهت این که مثال نظریه توسعه متوازن ابتدائا، یک برداشت 
مقدماتی از نتایج تحوالت اقتصادی مبتنی بر رشد آماری نیمه اول قرن بیستم 
ایجاد قطبیت،  و  ثروت  و  منابع  توزیع  در  ناعدالتی  نتایجی که حامل  است. 

انحصار، ناعدالتی، شکاف طبقاتی و... بود.
اما آنچه این ظرفیت را برای تعریف یک شرایط جدید در تحوالت اقتصادی را رقم 
می زند، توانمندی اندیشمندان و مدیران یک جامعه برای پیوند زدن بین واقعیت های 
موجود در صحنه اجتماعی و تصویر انعکاسی آن در صحنه مفاهیم است؛ مفاهیمی 
که در ابتدا تبدیل به تعریف مسئله، بعد تبدیل به نظریه، قانون و شیوه نامه می گردد. 
بنابراین برای رسیدن به گفتمان توسعه متوازن، طی چندین دهه اندیشمندان 
مختلف با بررسی جوانب واقعی تحوالت اقتصادی موجود و معایب آنها، در یک 
ارتباط منطقی با سیاستگذاران توانستند ضمن تعریف صورت مسئله، راهکارهای 
مقابله با این مسئله را نیز در قالب کلمات مورد توافق، پیاده نمایند. گفتمان توسعه 
متوازن پس در ابتدا توافقی میان اندیشمندان اقتصادی-اجتماعی با مسئولین سیاسی 
برای مقابله با آثار زیان بار تحوالت اقتصادی مبتنی بر رشد در دهه های اول قرن 20 
است. زمانی که نظریه توسعه متوازن مطرح می گردد؛ هم جوانب مختلف یک 
جامعه در اثر نشر اندیشه های انتقادی در علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و هم 
رابطه متقابل و پیوند تکمیل کننده آنها با همدیگر. بنابراین وقتی در عالم تعریف 
مسئله ما شاهد اجماع اندیشمندان باشیم، باید این اجماع با آغوش باز در عالم 
نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر مورد مداقه و دقت همدالنه قرار گیرد تا بتوان 

مسیر تحوالت جدید را باز نمود.
حال در صحنه مناطق آزاد، پیگیری گفتمان توسعه متوازن در ابتدا مستلزم داشتن 
یک برآورد شفاف از مرحله قبلی و در حقیقت مرحله حاکمیت نگاه رشدمحور به 
توسعه در مناطق آزاد و پیگیری بخش های برگزیده اقتصادی در اختصاص اولویت 
سرمایه گذاری ها است. پس از آنکه برآورد و ریشه های این موضوع مورد اتفاق نظر 
تحلیلگران قرار گرفت، در مرحله دیگر، تصمیم گیران باید در تعامل با تحلیلگران، 
مسیر تحول فرآیند توسعه در مناطق آزاد را مورد تحلیل و اجماع قرار دهند. اما در 
نهایت باید به این امر مهم توجه داشت که در فلسفه وجودی مناطق آزاد تک بعدی 

است؛  منطقه آزاد یعنی: »منطقه پردازش صادرات«.

ایمان افصحی، مدیر طرح جامع منطقه آزاد انزلی و مدیر 
راهبردی ساختاری فاز اول منطقه آزاد ماکو:

لزوم طبقه بندی و برنامه ریزی اهداف توسعه ای مناطق آزاد 
بر اساس موقعیت جغرافیایی و پتانسیل هر منطقه

ایمان افصحی مدیر طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مدیر راهبردی ساختاری فاز 
اول منطقه آزاد ماکو، مدیر طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و 
فلزی خلیج فارس و همچنین مدیر بخش طرح های توسعه ای گروه  بین المللی 
ره شهر در گفت وگو با نشریه، ظرفیت ها و فرصت های مناطق آزاد کشور را 
در زمینه دستیابی و اجرای مدل های توسعه برشمرد و به سواالتی پیرامون 
تفاوت مناطق آزاد ساحلی و سرزمینی در برنامه ریزی توسعه ای ، چالش ها و 
فرصت های این مناطق در دستیابی به الگوی موفق توسعه و بررسی علت عدم 

موفقیت مناطق آزاد در برنامه های توسعه ای پاسخ داد. 
بر اساس  باید  آزاد  مناطق  توسعه  اهداف  اجرایی؛  مدیر  این  اظهارات  طبق 

آنها،  پیرامونی  مناطق  و  خود  توانایی های  با  مطابق  و  جغرافیایی  موقعیت 
طبقه بندی شود؛ در آن صورت می توانیم مبانی توسعه ای برای مناطق در نظر 

بگیریم و براساس آن برنامه ریزی   نماییم.
افصحی در این گفت وگو به تفاوت برنامه ریزی مناطق آزاد ساحلی و مناطقی 
نظر  از  شاید  و گفت:  کرد  اشاره  دارند،  اطراف  با کشورهای  زمینی  مرز  که 
روش شناسی و فرآیند برنامه ریزی، تفاوت چندانی میان این دو منطقه وجود 
نداشته باشند، اما از نظر ماهوی و مولفه های برنامه ریزی نه تنها مناطق آزاد 
ساحلی و مناطقی که مرز زمینی در کشور ما دارند، متفاوت هستند؛ بلکه مناطق 

آزاد ساحلی شمالی و جنوبی نیز باید در برنامه ریزی تفاوت داشته باشند.  
وی ادامه داد: در حوزه هایی همچون چشم انداز ، اهداف و راهبردهای دسترسی 
به اهداف، تفاوت های مشهودی میان این مناطق وجود دارد؛ به تبع آن حوزه 
ساختاری و برنامه ریزی کالبدی نیز موثر از تفاوت هایی هستند که در حوزه 
راهبردی است. اما مناطق آزاد ساحلی در حوزه خلیج فارس به دلیل دسترسی 
به آب های آزاد، حوزه نفوذ گسترده تری دارند و این موضوع محدود به کشور 
فعالیت های  نوع صنایع، محصوالت،  به طوری که کشورها،  نیست؛  ما هم 
لجستیک را باتوجه به کشورهای منطقه و بین المللی برنامه ریزی می کنند، آن 
هم به دلیل دسترسی مستقیم به گونه حمل ونقل کشتیرانی که حجم باالتری 
جابه جا می کنند و از طرفی ارزان تر هم هستند. در کشور ما نیز همین گونه 
است؛ مناطق آزاد حاشیه خلیج فارس عمدتا مناطقی هستند که باید حوزه نفوذ 
گسترده تری را در نظر بگیرند. تولیدات محصوالت، بحث ترانزیت و لجستیک 
کاال باید گسترده تر باشد؛ اما در حوزه مناطق آزاد زمینی یک مرز مشترک با 
یک کشور دیده می شود، ضمن اینکه با مصوبه هفت منطقه آزاد جدید تقریبا 
می توان گفت که دیگر برای هر کشور همسایه یک یا دو منطقه آزاد وجود 
دارد. بدین ترتیب حوزه نفوذ آنها به کشورهای همسایه و در مرحله بعد به 
آزاد جنوبی  مناطق  دیگر گستردگی  اما  کشورهای همجوار محدود می شود 

را نخواهند داشت  .
طبق گفته این مدیر اجرایی؛ مورد دیگر در مورد تفاوت مناطق آزاد سرزمینی و 

ساحلی، بحث دسترسی به گونه های مختلف حمل ونقل است. 
افصحی تاکید کرد:  ما در مناطق آزاد سرزمینی، محدودیت های خاصی هم از 
نظر حجم انتقال بار و هم هزینه آن داریم. در مناطق آزاد زمینی، حمل و نقل 
جاده ای و ریلی وجود دارد، اما مناطق آزاد ساحلی می توانند با دسترسی به بنادر، 

حجم باالی بار را هم در حوزه لجستیک و هم ترانزیت کاال جابه جا کنند  .
وی در ادامه، در پاسخ به این سوال که توسعه را هدف ارزیابی می کنید یا 
یک فرآیند، اظهار داشت: توسعه یک روند و فرآیند است و به خودی خود 
هدف نیست. توسعه می تواند ما را به اهدافی همچون توسعه یافتگی برساند. 
در دهه های اخیر مفهوم توسعه از مفهوم رشد اقتصادی نیز جدا شده است؛ 
جز  به  توسعه  که  درحالی  داریم،  را  کمی  رشد  اقتصادی  رشد  در  ما  چراکه 
امر  اقتصادی، شاخص های کیفی را هم می بیند.  افزایش شاخص های رشد 
توسعه در مناطق آزاد پیچیدگی خاص خود را دارد. ما در برخی موارد انتظاراتی 
از مناطق آزاد داریم که در رسالت مناطق آزاد در سطح دنیا نیست. به طور 
مثال در اهداف اولیه مناطق آزاد ایران دستیابی به توسعه و عمران منطقه و 
محلی دیده شده است؛ شاید رسالت مناطق آزاد این باشد که با توسعه اقتصادی 
یعنی باال بردن سطح اشتغال ، سطح درآمد و میزان تولید بتوانند رفاه و قدرت 
خرید مردم در محدوده منطقه خود را باال ببرند؛ اما اینکه منطقه آزاد صرفا به 
مقوله های اجتماعی بپردازد، موضوعی است که در رسالت مناطق آزاد در هیچ 
جای دنیا دیده نشده است. البته که با افزایش توسعه اقتصادی می توان نتیجه 
امر اجتماعی را دید . لذا این یکی از تناقضاتی که در اهداف اولیه مناطق آزاد 
دیده می شود. باید ببینیم هدف از ایجاد مناطق آزاد توسعه منطقه پیرامونی 
است یا باال بردن شاخص های کالن اقتصادی . اگر هدف، توسعه مناطق آزاد 
پیرامونی باشد، درواقع درگیر کردن یک منطقه با اهداف منطقه ای دیگر مطرح 
است، این یعنی سطح باالیی از پتانسیل و انرژی منطقه آزاد صرف این موضوع 
می شود و به نتیجه خاصی هم نمی رسد؛ چراکه درآمدی ندارد که آن شاخص ها 
را به عمل برساند، اما اگر بتواند در سایر امور اقتصادی کالن که اصلی ترین 
رسالت مناطق آزاد توسعه اقتصادی است را به وجود آورد، رسالت اجتماعی خود 

را هم به صورت غیرمستقیم می توانند انجام دهند  .
مدیر طرح جامع منطقه آزاد انزلی در پاسخ به این سوال که اجرای کدام نسل از 
توسعه در مناطق آزاد پیشنهاد می شود، بیان داشت: ابتدا باید بگویم که کلیه وظایف 
دستگاه های اجرایی کشور در محدوده سرزمینی، به سازمان منطقه آزاد تفویض 
می شود؛ این موضوع یک عنوان قانونی است. منتها یک مورد اصلی این است که 
به دلیل وسعت باالی مناطق آزاد کشور، عمال امکان جداسازی این مناطق از نقاط 
سرزمینی وجود ندارد، به جز منطقه آزاد کیش که به سبب محصور بودن دریایی، 
از سایر مناطق متفاوت و جدا است . ما منطقه آزادی داریم که عمال محصور کردن 
آن که جز اصول اولیه مناطق آزاد است، امکان پذیر نیست؛ در نتیجه آن جدا کردن 
و تفویض اختیار سایر نهادهای دولتی از این منطقه به سختی صورت می گیرد. 
وسعت مناطق آزاد باعث شده نقاط مسکونی فراوانی اعم از شهری و روستایی 
در دل منطقه آزاد قرار گیرند. ما منطقه آزادی داریم که پنج شهر در آن قرار دارد، 
منطقه آزادی دیگر نیز دو شهر بسیار مهم استان را در خود دارد. همین عوامل باعث 
می شود که عمال مناطق آزاد این قدرت را نداشته باشد که کلیه وظایف اجرایی را 
در محدوده مناطق در حوزه های سکونتگاهی اجرایی کنند. نهادهای دولتی نیز در 
حوزه زیرساخت ها و تاسیسات نمی آیند اختیارات خود را تفویض کنند؛ ضمن اینکه 
یک عامل دیگر در قانون گفته شده است، که کلیه اختیارات دستگاه های اجرایی به 
سازمان مناطق آزاد تفویض شود؛ اما منابع درآمدی که برای مناطق دیده شده، صرفا 
از طریق فروش زمین، عوارض و تعرفه های کاالهای وارداتی و مسافری است و 
با این سطح درآمد باید کلیه برنامه های توسعه ای منطقه متبوع خود را اجرا کنند. ما 
وظیفه ای بر روی دوش مناطق آزاد گذاشتیم و از طرف دیگر نقاط سکونتگاهی را 
هم به آنها اضافه کرده ایم؛ در برخی مناطق با فاصله گذاری های جغرافیایی و ایجاد 
مناطق منفصل در قالب یک منطقه آزاد، اختیارشان را قطع کرده ایم، آن وقت از 
سازمان منطقه آزاد توقع داریم در قالب برنامه توسعه ای، کلیه موارد مربوط به توسعه 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محدوده خود را انجام دهد که عمال هم امکان پذیر 

نیست؛ چراکه منطقه آزاد توان مالی این اقدامات را ندارد.
افصحی افزود:  توسعه های صنعتی، لجستیکی و ترانزیتی جملگی زیرمجموعه 
نظر  در  باید  که  است  مقوله ای  این  اقتصادی محسوب می شوند؛  اهرم های 
بگیریم. عمال منطقه آزاد را تبدیل به یک شهرداری و دهداری کرده ایم و 
یکسری وظایف بر روی دوششان گذاشته ایم تا جلوی پویایی آنها را بگیریم. 
اگر بخواهیم اهداف توسعه مناطق آزاد بر اساس موقعیت جغرافیایی و مطابق 
با توانایی های آنان و مناطق پیرامونی شان طبقه بندی کنیم، می توانیم مبانی 
توسعه ای برایشان در نظر بگیریم و براساس آن برنامه ریزی نماییم . منطقه 
آزادی داریم که شاید در زمینه صنعت چندان پتانسیل نداشته باشند، منطقه آزاد 
دیگری هم هست که در زمینه لجستیک و ترانزیت کاال پتانسیل باالیی دارند، 
منطقه آزاد دیگری هم در زمینه ارائه خدمات گردشگری در حوزه های مختلف 
آن فعال است. درحال حاضر طبق قانون، مناطق آزاد ایران تجاری و صنعتی 
هستند، اما می توانیم برنامه ریزی را براساس پتانسیل آن مناطق انجام دهیم. 
اینکه ملزم کنیم در همه مناطق آزاد صنعت حرف اول را بزند و یا تجارت مولفه 
اصلی باشد، این موضوع می تواند مانعی برای توسعه مناطق آزاد محسوب شود. 
یک فعالیت اصلی به عنوان موتور محرک باید در نظر گرفته شود و در کنار آن، 

سایر فعالیت های دیگر به صورت مکمل وجود داشته باشد  .
مدیر طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در ادامه، 
فرصت ها و چالش های مناطق آزاد در زمینه دستیابی به یک الگوی موفق توسعه 
را برشمرد و گفت: بزرگترین فرصتی که مناطق آزاد کشور دارند، این است که به 
عنوان یک زیرمجموعه از موقعیت جغرافیایی ایران مطرح هستند . به هرحال ایران 
در یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک قرار دارد و در مسیر بزرگترین کریدورهای 
تجاری حمل و نقل کاال از گذشته های دور تاکنون بوده است. بحث انتقال کاال از آسیا 
به اروپا را از این کریدورها داشته ایم، به تبع آن مناطق آزاد نیز در همین موقعیت ها 

قرار دارند و هرکدام در مسیر مبادی ورودی تجاری کشورهای همسایه خود قرار 
گرفته اند؛ از این نظر فرصت بسیار خوبی برای توسعه خود در اختیار دارند. مناطق آزاد 
ساحل جنوبی نیز به همین شکل است و در موقعیت استراتژیک قرار دارند. مناطق 
آزاد شمالی نیز دسترسی های خوبی دارند. لذا موقعیت جغرافیایی یکی از مهم ترین 
عوامل و فرصت هایی است که اگر بتوانیم از آن استفاده نماییم، گام مهمی در توسعه 
اقتصادی برداشته ایم. اما ایجاد همکاری مشترک بین مناطق آزاد کشور برای توسعه 

اقتصادی نیز حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد: اگر بتوانیم از نگاه محلی و منطقه ای فراتر برویم و دیدمان را 
به وسعت بین المللی برسانیم، می توانیم با تشکیل شبکه های همکاری میان 
داشته  را  خود  اطراف  نیازهای کشورهای  تامین  زنجیره  آزاد کشور،  مناطق 
پیرامون  در  میلیونی  بازار چند صد  و  متنوع  ما حوزه های جغرافیایی  باشیم. 
خود داریم. اگر بتوانیم زنجیره تولید را شکل دهیم تا هر منطقه آزاد با توجه 
به پتانسیل خود تولیداتی داشته باشد و از طریق این زنجیره، نسبت به صادر 
کردن آن اقدام شود، طبیعتا یک فرصت مطلوب پیش روی مان قرار خواهد 
گرفت. باید از این دید که الزاما مناطق آزاد ما صنعتی باشند، یک گام فراتر 
برویم. خوشه های صنعتی و زنجیره های تامین را ایجاد کنیم. تولیدات در یک 
منطقه آزادی باید ایجاد شود که دسترسی به منابع اولیه، انرژی و آب دارد و 
صادرات آن را هم باید از طریق لجستیک از سوی سایر مناطق بسته به نیاز 
کشور همسایه انجام دهیم. لذا یک سیستم کامل و جامع از طریق خود سازمان 
مناطق آزاد باید باشد تا نیازهای کشورهای همسایه را در حوزه های مختلف 
بسنجد، حوزه های جغرافیایی پیرامونی با توانایی نقاط مختلف کشور را ببینند 
تا نسبت به صادرات کاال از طریق این مناطق اقدام گردد. این روند می تواند 
توسعه اقتصادی مثبتی در مناطق آزاد ایجاد کند، به تبع آن توسعه اجتماعی و 
فرهنگی هم شکل گیرد؛ ضمن اینکه یک گام به سوی تحقق اهداف توسعه 
اقتصادی مناطق آزاد برداشته می شود. در بسیاری موارد مناطق آزاد منفصل 
عمل می کنند و می خواهند تمام صنایع و تولیدات را درون خود داشته باشند، 

درحالی که این روند با ایجاد یک شبکه در کل کشور تسهیل می شود  .
این مدیر اجرایی ادامه داد: اما درخصوص چالش ها باید بگویم که مهم ترین 
مشکل، ایجاد شبکه رقیب در کشورهای همسایه است که به سرعت فعالیت 
می کنند و منتظر ما نمی مانند؛ ضمن اینکه در بعضی موارد نیز حتی جایگزین 
ما هم شده اند. این یک تهدید برای ما محسوب می شود و چنانچه سریع تر 
برنامه ها را اجرا نکنیم، می تواند برایمان آسیب زا باشد. اما چالش های قانونی 
هم داریم؛ یا قانون مناطق آزاد کامل نیست و یا کامل اجرا نمی شوند. هم از 
نظر دستگاه های مجری و دولتی و هم سایر موارد این بحث وجود دارد. بحثی 
دیگر اما نگرش ما نسبت به برنامه ریزی در مناطق آزاد است. دو دسته تفکر 
قالب در مناطق آزاد وجود دارد؛ یک دست تفکر صرفا اقتصادی است و دسته 
دیگر که در طرح های جامع دیده می شود، تفکر صرفا کالبدی و شهرسازی 
است. متاسفانه فقط روی کاربری زمین و کالبد زمین برنامه ریزی می کنند. 
لذا باید برای مناطق آزاد کشور برنامه های توسعه ای و جامع تهیه کنیم؛ چراکه 
مشکل اصلی این است که الگویی برای طرح های جامع وجود ندارد. اما یک 
تفکر صرفا اقتصادی است . تا این لحظه در طرح های جامع و راهبردی خودمان 
کمتر توانسته ایم یک اتصال بین افکار اقتصادی خود در این حوزه و آن بخشی 

که می خواهد این اهداف و برنامه ها را به منصه ظهور برساند، داشته باشیم  !
وی، به چرایی عدم موفقیت مناطق آزاد در دستیابی به برنامه توسعه ای و جامع 
پرداخت و اظهار داشت: یک بحث، برنامه ها است که دو بخش کامال جداگانه 
دارند؛ یکی راهبردها ، اهداف و برنامه های اجرایی با دید اقتصادی است . بخشی 
دیگر هم طرح جامع است که کالبدی را مشخص و ضوابط ساخت و ساز و 
کار را تعیین می کنند که هیچ اتصالی هم به  هم ندارند. توقعی که از مناطق 
آزاد درخصوص طرح جامع دارند، این است که راهبرد توسعه و در بسیاری 
مواقع برنامه راهبرد سازمان منطقه را ارائه دهند؛ این مشکالت از داخل طرح 
توسعه ای است که وجود دارد و هنوز یک قالب شناخت مشخص و روشنی 
ندارد. عدم اجرای قوانین از سوی ارگان ها زمینه دارد و آن اینکه یکسری از 
نکات کلیدی در قانون مناطق آزاد وجود دارد که عمال اجرا نمی شود و متولیان 
آزاد است، درحالی که  بودن منطقه  اجرا کنند . یکی محصور  امر نمی توانند 
عمال به غیر از کیش هیچ منطقه آزادی محصور نیست، وقتی هم محصور 
نباشد، سازمان مناطق آزاد نمی تواند بر روی آن حکمرانی کامل داشته باشد 
و سایر ارگان های دولتی نیز نمی توانند وظایف خود را محول کنند. لذا چند 
عامل را برای اینکه اختیارات به مناطق آزاد تحویل دهیم، باید رعایت کنیم؛ 
یکی محصور شدن منطقه آزاد است. دوم اینکه ما منطقه آزاد را دولت فرض 
می کنیم که باید به آن اختیارات تفویض شود، اما در حالت کلی سازمان و 

نهادهای دولتی ردیف بودجه دارند و تامین بودجه  سازمان های مناطق آزاد از 
طریق فروش زمین و تعرفه های وارداتی است ؛ درواقع محدودیت برای  بودجه 
منطقه آزاد وجود دارد.  وقتی که منطقه آزاد بودجه ضعیفی دارد، نمی توانند 
تمامی وظایف محوله از سوی قوه مجریه را انجام دهند و این باعث ایجاد 
نارضایتی می شود . از نظر مساحت نیز به قدری منطقه آزاد را بزرگ گرفته ایم 
که جمعیت برخی مناطق به چهارصد هزار نفر هم می رسد. بیش از بیست یا 
سی روستا داخل منطقه آزاد وجود دارد. این موضوع باعث می شود که منطقه 
آزاد تکالیف مربوط به ساکنین را هم تا حدی به دوش بکشند؛ از این جهت 

دستگاه های دولتی هم نمی توانند اختیارات خود را تفویض کنند. 
افصحی تصریح کرد: رسالت منطقه آزاد ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی در جهت توسعه اقتصادی از طریق صادرات است؛ اما کاری می کنیم 
که از رسالت خود جا بمانند. عملیاتی نبودن محدوده منطقه، با رسالت مناطق آزاد 
هماهنگی ندارد و پویایی را از این مناطق می گیرد. اینکه می گوییم چرا دستگاه های 
اجرایی تفویض اختیارات را انجام نمی دهند؟! سه دلیل عمده این موضوع این است 
که قدرت حاکمیتی مناطق آزاد تعریف شده نیست. در برخی موارد به دلیل کمبود 
بودجه نیز توان اجرا وجود ندارد . ضمن اینکه وسعت و جمعیت زیاد باعث می شود که 
هیچ کارآیی در اهداف اصلی مناطق آزاد صورت نگیرد، بلکه دغدغه ای هم ایجاد 

می شود تا این مناطق بتوانند به شهروندان خدمات ارائه دهند  .
طبق گفته وی؛ بحث زیرساخت ها و پتانسیل های زیرساختی مناطق آزاد نیز مهم 
است. قانون مصوب مجلس مشخص کرده که دولت باید زیرساخت های این 
مناطق را ایجاد نماید تا منطقه آزاد تشکیل شود و بعد با فعالیت های انجام پذیرفته در 
مناطق آزاد، جذب سرمایه گذاری صورت گیرد، درحالی که در عمل یکسری مناطق 
آزاد ایجاد کرده ایم که از نظر پتانسیلی در وضعیت خوبی نیستند و بسیاری از مناطق 
ما زیرساخت های کامل را ندارند. سرمایه گذار جایی می رود که سرمایه اش تامین 

باشد و بحث زیرساخت ها آماده باشد تا به درآمد برسد  .
مدیر طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مدیر راهبردی ساختاری فاز اول منطقه آزاد 
ماکو، مدیر طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 
و همچنین مدیر بخش طرح های توسعه ای گروه  بین المللی ره شهر در پایان 
درخصوص زیرساخت ها و عدم تامین آنها در مناطق آزاد کشور تصریح کرد: 
 این نقص در محیط قانونی هم وجود دارد که در اهداف اولیه مناطق آزاد، 
توسعه عمرانی منطقه دیده شده است، درحالی که در تمام دنیا مناطق آزاد را 
در نقاطی ایجاد می کنند که زیرساخت ها تکمیل است و براساس آن با ایجاد 
شرایطی که آن منطقه را به سوی تجارت آزاد می برد و از قوانین دست و پاگیر 
آزاد می کند ، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی صورت می گیرد . اما در کشور 
ما در بسیاری از موارد منطقه آزاد وسیله ای برای رفع محرومیت های منطقه 
است. مناطق آزاد در منطقه ای قرار می گیرند که زیرساخت ندارد و در عین حال 
از آن توقع می رود که منطقه را آباد کند که تقریبا امری غیرممکن است؛ چراکه 
نه وظیفه منطقه آزاد این است، نه بودجه و درآمدی در این خصوص وجود دارد.

دکتر ایرج حاتمی، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه مناطق آزاد:
 به رسمیت نشناختن قانون مناطق آزاد

موجب عدم توسعه متوازن می شود
دکتر ایرج حاتمی مدرس دانشگاه، مشاور طرح های سرمایه گذاري و کارشناس 
حوزه مناطق آزاد در گفت وگو با نشریه، به سواالتی پیرامون شرایط توسعه 
متوازن در مناطق آزاد و تناسب آن با توسعه اقتصادی در این مناطق پاسخ داد 
و بر این موضوع تاکید کرد که یکی از مشکالت اساسی مناطق آزاد این است 
که ارگان هایی که با این مناطق سروکار دارند، به هیچ وجه قوانین این مناطق 
را به رسمیت نمی شناسند، این موضوع باعث می شود که توسعه متوازن که در 

آینده باید از مناطق آزاد انتظار داشته باشیم، اتفاق نیفتد.
وی در این گفت وگو، نظر خود را درخصوص توسعه متوازن به عنوان یکی 
ابتدا باید  ارائه داد و گفت:  از نظریه های مطرح توسعه در بستر مناطق آزاد 
بررسی کرد که مناطق آزاد از نظر تقسیمات سیاسی، اداری و ماهیتی دارای چه 
جایگاهی می باشند. برخی گفتند مناطق آزاد  صنعتی است ، برخی گفتند تجاری 
و عده ای نیز این مناطق را مینیاتور کشور خواندند. مناطق آزاد دوبی ، سنگاپور، 
تایوان و شانگهای به لحاظ جایگاهی که دارند، تحت عنوان »دولت شهر « 
تعریف می شوند، یعنی نه شهر می باشند و نه در مقیاس کشور هستند. اینکه 
چرا دولت هستند نیز بدین دلیل است که حاکمیت خاصی دارند. اگر دنبال 
حکمرانی برای مناطق آزاد هستیم، ابتدا باید حاکمیت آنها را مشخص کنیم. 
وقتی مناطق آزاد شروع به کار می کنند، به این نگرش باید توجه داشته باشند 
که در مرحله بلوغ به نقطه مطلوب برسند. از منظر دولت شهر  اگر به این مناطق 

نگاه کنیم، طبیعتا می توانند فعالیت ها و عملکرد های مختلفی داشته باشند که 
مدیریت اداره کردن آنها باید از یک قانون خاصی تبعیت کند.

حاتمی ادامه داد: در سال 1372 یک قانونی به نام قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد در کشور ما تهیه و تصویب شده است؛ بنابراین شاکله اصلی مدیریت مناطق 
آزاد ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه آن است . اگر در جایی، سکونی 
در قوانین است، باید مراجعه به قانون تجارت صورت گیرد تا راهگشا شود. یکی از 
مشکالت اساسی مناطق آزاد این است که ارگان هایی که با این مناطق سروکار 
دارند، به هیچ وجه قوانین این مناطق را به رسمیت نمی شناسند؛ این باعث موضوع 
می شود که توسعه متوازنی که در آینده باید از آنها انتظار داشته باشیم، اتفاق نیفتد. 
وقتی می گوییم مناطق آزاد در قامت دولت شهر  قرار می گیرند، درواقع این دولت شهر 
را ما با رویکرد سیستمی به سه بخش عمده تقسیم کنیم: یکی عملکردهای اصلی 
است، دیگری عملکردهای مکمل و سومی هم عملکردهای پشتیانی کننده می باشد. 
وقتی می گوییم توسعه متوازن، یعنی این عملکردها ایجاد شده است. ما عملکردهای 
اصلی را نشات گرفته از ماموریت های مناطق آزاد می بینیم. یعنی هر منطقه آزاد 
متناسب با مزیت ها ، ماموریت هایی برایش درنظر گرفته می شود. وقتی منطقه ای آباد 
شد و تجارت در آن صورت گرفت، قطعا آن منطقه برای گردشگری آماده می شود و 
قوانین هم به آن کمک می کند. لذا به عنوان یک فعالیت مکمل باید این ماموریت 
را داشته باشیم . عملکردهای پشتیبانی کننده نیز در دو نوع روبنایی و زیربنایی است. 
روبنایی شامل موسسات مالی، بانک ها ، بیمه ها، موسسات ضمانت کننده هستند و 
زیربنایی شامل برق ، آب، گاز و دیتا است. لذا منظور ما از توسعه متوازن این است 
که برای یک مجموعه فعالیتی تعریف شده است که اجزای تشکیل دهنده آن در 
مقیاس مورد نیازشان نیز فراهم شود؛ اگر این گونه شود، توسعه متوازن اتفاق می افتد.

این کارشناس مناطق آزاد در پاسخ به این سوال که توسعه متوازن از دیدگاه 
جغرافیایی چگونه قابل اجرا است، تاکید کرد: مناطق آزاد ایران در بدو ایجاد 
با دو مشکل اساسی روبه رو بودند. این دو مشکل، انتخاب محدوده های وسیع 
و ایجاد مرز پس از سکونت است. مرز پس از سکونت یعنی منطقه ای را با 
و  ببریم که ساکن شده  را روی جمعیتی  آن  و  کنیم  ایجاد  مقررات خاصی 
سالیان سال است که با قوانین مختص به خود زندگی می کنند؛ درواقع اکنون 
ما می خواهیم عملکرد آنان را تحت تاثیر قرار دهیم و وضعیت جدید ایجاد 
کنیم. این یکی از مشکالت و معضالتی است که می تواند در سالیان متمادی، 
موفقیت مناطق آزاد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد . در هر صورت این مناطق 
ایجاد شدند، اینکه چگونه می شود این محدوده ها را به صورت متوازن ادامه 
با توسعه متوازن و متعادل روبه رو  باید بگویم که ما همیشه در توسعه  داد، 
هستیم. توسعه متوازن ماهیت  بخشی دارد، توسعه متعادل نیز دارای ماهیت 
جغرافیایی و مساحتی است. وقتی می گوییم توسعه متوازن، بیشتر عملکردها 
برای ما مهم است نه جغرافیا. وقتی که صنعت توسعه ای یک منطقه آزاد را 
تهیه و از روی آن طرح جامع را برای فعالیت ها مشخص کردیم، به تناسب نیاز 
و برای دوره پنج ساله برنامه ریزی و بخش هایی را از هر پهنه به میزان نیاز تهیه 
می کنیم. البته که ما به جای اینکه محدوده هزار هکتاری را اداره کنیم، آنها را 
برای فعالیت های مختلف تقسیم بندی و متناسب با نیازها، اولویت بندی و جدا 
می نماییم و براساس آن پیش می رویم. این با مفهوم توسعه متوازن منافاتی 
ندارد. وقتی یک دوره ای را ما راه انداختیم و دیدیم که هشتاد درصد ظرفیتمان 

به کار گرفته شد، می توانیم فازهای بعدی را هم شروع کنیم .
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چگونه می توان بین خوشه های 
متنوع اقتصادی در مناطق آزاد، توسعه متوازن ایجاد کرد، بیان داشت: توسعه 
متعادل در پهنه سرزمینی که در آمایش سرزمینی مطرح می شود، در مناطق 
آزاد بسیار مهم نیست. توسعه متوازن مهم تر و از ماهیت بخشی برخوردار است. 
هر منطقه آزاد یک ماموریت عام دارد و آن اینکه تعامل با اقتصاد جهانی را 
گسترش دهد، زمینه های الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت را مهیا کند 
و در فرآیند جهانی شدن که از بستر سرمایه و بازار در جهان نشات می گیرد، 
نقش بایسته ای داشته باشد. این ماموریت عام است؛ ولی هر منطقه آزاد باید 
یک ماموریت خاص داشته باشد. این ماموریت خاص آن منطقه آزاد و وجه 
تمایز یک منطقه با منطقه دیگر است. این منطقه بخصوص با ماموریت های 
خاص خود که برگرفته از قوت های و فرصت های بازار بیرونی است، می تواند 
به رشد برسد. وقتی براساس مزیت های هر منطقه، عملکرد خاص هر منطقه 
را بر صنعت توسعه تشخیص دادیم، قطعا آن قسمتی که مزیت دارد را انتخاب 
می کنیم؛ وقتی هم انتخاب کردیم، قطعا این مزیت نیازمند فعالیت های مکمل 
و پشتیبانی کننده است که می تواند موضوعیت بین بخشی بودن فعالیت ها را 
خلق کند. الزم است در آنجا دیدگاهی در رابطه با بخش صنعت، تجارت ، منابع 
مالی و بانک و لجستیک داشته باشیم که این توازن و تعادل در بخش های 

مختلف عامل موفقیت همه اینها خواهد بود .
این مدرس دانشگاه در ادامه، در پاسخ به این پرسش که آیا توسعه متوازن اصال 
تناسبی با جریان توسعه اقتصادی در مناطق آزاد دارد ، اظهار داشت: از دیدگاه 
سیستماتیک، قطعا تناسب وجود دارد؛ چراکه اگر منطقه آزاد سیستم اقتصادی تلقی 
شود، حتما این مناطق دارای اجزای مختلفی هستند که این اجزا دائما روابط متقابل 
با یکدیگر دارند و از یکدیگر تاثیر می پذیرند . هر جایی که حلقه های تشکیل دهنده 
زنجیره ارزش کامل بوده است، موفقیت شکل گرفته و این عامل در کاهش هزینه ها 
و افزایش حاشیه سود و نهایتا افزایش مزیت رقابتی تولیدات و خدمات موثر بوده و 
باعث موفقیت شده است. ما اگر نتوانیم توسعه متوازن را داشته باشیم، بخش های 
دیگر صدمه می بینند؛ آن وقت ماموریتی که برای مناطق آزاد و در جهت هدایت 

توسعه ملی است، محقق نمی شود.
حاتمی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا مطلوب نیست به جای توسعه 
متوازن همه بخش های اقتصادی مناطق آزاد، از منطق سرریز استفاده نمود و مثل 
منطقه آزاد دوبی که از سرریز بخش تجارت و توریسم و سود حاصل از این بخش 
در سایر بخش ها سرمایه گذاری می کند، عمل نمود، گفت: دوبی اینگونه نبوده که 
اتفاقی از این سیاست های تبعیت کند. منطقه آزاد دوبی منسجم است و از ابتدا هم 
عملکردهای اصلی و مکمل را برنامه ریزی کرده است؛ چراکه تجارت و خدمات 
عالوه بر نقش آفرینی در حلقه های زنجیره اقتصادی، انباشت کننده سرمایه و سایر 
بخش ها همچون فعالیت های صنعتی، تولید، زیرساخت و مصرف کننده سرمایه 
هستند . طراحان می دانستند که می توانند جایی برای انباشت و تولید سرمایه در نظر 
بگیرند که بتوانند از قبل آن، قسمت دوم را که استفاده کننده سرمایه است، ایجاد 

کنند. این توازن در دوبی از قبل ایجاد شده است.
باید  وی افزود:  همه فعالیت ها در مناطق آزاد الزم و ضروری است و مدیران 
فعالیت ها را بین تولیدکننده و مصرف کننده ثروت تقسیم نمایند. این توازن اگر میان 
تولید و مصرف برای توسعه نباشد، توسعه پایدار هم اتفاق نمی افتد. اگر امروز صحبت 
از تجارت است، تجارت خرده فروشی مدنظر نیست، بلکه تجارتی است که سرمایه را 
ایجاد کند، بانک ها قدرتمند شوند و در سایه آن قدرت مالی بتوانند به سایر فعالیت ها، 

تسهیالت مالی ارائه دهد و از قبل آن بتوانند مناطق آزاد را آباد نمایند.
این مدرس دانشگاه، مشاور طرح های سرمایه گذاري و کارشناس حوزه مناطق 
آزاد در پایان از صدمات جبران ناپذیر حذف مزیت ها و قوانین مناطق آزاد سخن 
سرمایه گذاری  به  لطمه  موجب  مشوق ها،  حذف  طبیعتا  کرد:  تاکید  و  گفت 
می شود و این یعنی برداشتن مرز میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی. طبیعتا 
آن  دنبال  به  و  آزاد کشور می شود  مناطق  کارایی  افت  موجب  موضوع  این 
دسترسی به اهداف و تحقق توسعه را با اما و اگر مواجه می کند. بی شک از 
اجرای ماده 65  نتیجه خوبی گرفته نمی شود. عدم  اختیارات  تناقض نقش و 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موجب عدم شکل گیری مدیریت 
قوی و کارآمد در مناطق آزاد می شود. درست نیست ما نقشی به مناطق آزاد 
بدهیم و بعد شاخ و برگ های اختیارات آن را قطع نماییم؛ این یعنی عدم تحقق 
اهداف و رسالت اصلی مناطق آزاد کشور که با قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد نیز مغایر است. بدون شک با اجرای کامل قانون مناطق آزاد و توجه به 
ظرفیت ها و پتانسیل های هر منطقه، می توان به شکل گیری حکمرانی شایسته 

و پایدار در مناطق آزاد امیدوار بود.

مجید حسینی، کارشناس حوزه مناطق آزاد:
مناطق آزاد الگویی برای مدل های توسعه

انگلیسی  زبان  در  که،  است  انضمامی  مفاهیم  زمره  از  توسعه  مفهوم 
Development معنی می شود و بروندادهای آن با معانی گسترش، عمران و 
پیشرفت کردن مترادف است. درواقع توسعه از مجموعه مفاهیمی است که در دوران 
پسااستعمارگرایی و استعمار زدایی از کشورهای آفریقایی و آسیایی یعنی از دهه پنجاه 

قرن بیستم، وارد ادبیات سیاسی، اقتصادی و بعدها مدیریتی گردید. 
به عبارت دیگر مفاهیم مترتب بر توسعه، همزمان با تقسیم بندی کشورهای 
جهان، به جهان اول یعنی کشورهای توسعه یافته، استعمارگر از نظر اقتصادی 
و تکنولوژی پیشرفته؛ جهان دوم: دولت های درحال توسعه، کشورهای تازه 
استقالل یافته یا نیمه مستعمره ای که تحت سلطه و فشار استعمارگران بودند اما 
با تغییر مناسبات نظام جهانی قدرت، با اندک زیرساخت ها و توانمندی نیروی 
را هدفگذاری  یافتگی  توسعه  به شاخص های  دستیابی  انسانی خود سودای 
نموده، مصداق پیدا می کرد و در نهایت جهان سوم قرار داشت که اکثر قریب به 
اتفاق کشورهای جهان را در برمی گرفت، تازه از یوغ استعمار رها شدن، بدون 
امکانات عمرانی-زیرساختی اولیه، نبود نیروی انسانی ماهر در همه حوزه ها و 
ضعف در ساختار نهادهای دولتی-اجرایی و شاخص های اقتصادی، به ویژه تکیه 
بر صدور مواد اولیه تولید در کشورهای توسعه یافته و اقتصاد تک محصولی؛ 

مهم ترین مولفه های مبرز این دسته بندی را تشکیل می داد  .
در نتیجه می توان چنین اظهارنظر کرد که مفهوم توسعه همزاد تقسیم بندی 
جهان به اول، دوم و سوم و همچنین مفهوم شمال-جنوب بود. نکته جالب 
این  بر  ناظر  جنوب،  و  شمال  جغرافیایی  ابعاد  به  جهان  تقسیم  اینکه  توجه 
واقعیت بود که کشورهای توسعه یافته جهان در نیمه شمالی کره زمین قرار 
داشته و عقب ماندگان در نیمه جنوبی. تالی چنین مفاهیمی شاهد نضج گیری 
جنوب  و  سوم  جهان  کشورهای  داشتن  نگاه  عقب  درخصوص  اظهارنظرها 

توسط کشورهای استعمارگر، دولت های غربی و مفهوم امپریالیسم بودیم .
سوال اینجاست چرا چنین مقدمه ای حائز اهمیت می باشد؟ همه مفاهیم و ادبیات 
پیش گفته، اشاره به بنیان پارادوکسیکال تضاد و تقابل در مقابل میل به همچون 
کشورهای توسعه یافته غربی تبدیل شدن نهفته بود، به عبارتی در دوران پسااستعمار، 
دولت های تازه استقالل یافته به دنبال الگوبرداری از استعمارگران خود بودند، طرفه 
اینکه اغلب مسئولین کشورهای فوق یا در کشورهای غربی تحصیلکرده، یا به 
عنوان یک نظامی، تحت فرماندهی افسران استعمارگر قرار داشته یا در قالب یک 
تکنوکرات، زیردست والیان غربی در سرزمین خود، بر مردم خود فرمان می راندند. 
وجه مشترک هر سه گروه، پارادوکسی از عشق و نفرت نسبت به غرب بود؛ غربی 
که به زعم آنها نماد توسعه، تکنولوژی، سروری و هوش انسانی برتر بود، اما همین 
غرب عامل عقب نگاه داشتن و فقر همه جانبه )مادی، فرهنگی و اجتماعی( کشور 
متبوع آنها نیز تلقی می شد. در این میان خودبرتربینی جایگاه سیاسی- حاکمیتی، 
اجتماعی، اقتصادی و ضریب هوشی واالتر نسبت به دیگر هموطنان کشور تازه 
تاسیس خود، به همراه بهره گیری از رانت های اقتصادی و قدرت، مختصات طبقه 

الیت فوق را تشکیل می داد  .
چگونگی ایجاد نسل های توسعه

آغاز اجرای طرح های توسعه ای با هدفگذاری دستیابی به شاخص های توسعه 
اقتصادی با محوریت صنعتی بود، درحالی که پیش نیاز آن ایجاد زیرساخت های 
عمرانی قلمداد می شد. در گذر زمان از دهه پنجاه تا هفتاد میالدی قرن بیستم، 
ضعف های نادیده گرفتن تفاوت های موجود در مولفه های فرهنگی و اجتماعی 
جوامعی که از الگوهای توسعه صنعتی غرب کپی برداری می کردند، به همراه 
فرهنگ های  و  قومیت ها  میان  تاریخی مشترک  سابقه  و  ملیت  عنصر  نبود 
مختلف کشورهای مزبور، هویدا شده و در دوران منازعات بازنویسی اعالمیه 
جهانی حقوق بشر و اضافه کردن حقوق اجتماعی به آن و گسترش الگوی 
دولت رفاه، که تحت تاثیر موج ضدغربی بلوک شرق مستظهر شده بود، الحاق 
شاخص های توسعه ای در زمینه های اجتماعی و فرهنگی، نسل دوم ادبیات 
صورت  به  و  )همه جانبه  متوازن  توسعه  ادامه  در  ساخت.  متمایز  را  توسعه 
همزمان(، پایدار )با الزامات زیست محیطی( و توجه به شاخص هایی از توسعه 
قرار دهد، وجوه  مدنظر  را  آینده  نسل های  توسعه ای  و حقوق  که فرصت ها 

تفاوت و تکمیل کننده توسعه صنعت پایه را تشکیل می داد .
توسعه در ایران

شاخص محاسبه و ارزیابی عملکرد توسعه ای در ایران در برنامه های توسعه 
میان مدت پنج ساله، بلند مدتی همچون ایران 1۴0۴، قانون احکام دائمی توسعه 

و سیاست های کلی نظام در حوزه های مختلف پدیدار شده است.
منابع و مراکز تهیه و تصویب آن جهت اجرا از سوی دولت ها را می توان شامل 

نهایت مقام  مجلس شورای اسالمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و در 
معظم رهبری اعالم کرد. در این مجال نیازی به تمرکز بر نتایج و دستاوردهای 
عینی و موجود که بیانگر عدم تحقق برنامه های مختلف توسعه ای اجرا شده 
ظرف سه دهه اخیر در کشورمان ارزیابی نمی شود، اما واکاوی عوامل دست 
حقوق  رعایت  بر  مبتنی  و  متوازن  پایدار،  توسعه ای  شاخص های  به  نیافتن 

نسل های آینده، امری است حیاتی!؟
1( نظام برنامه نویسی توسعه ای ایران یعنی وزارت اقتصاد، صمت و به ویژه 
سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس، مفهوم توسعه را هدفی 
برای شدن، تبدیل به... شدن )یا گردیدن( و رسیدن به نقطه ای تعیین شده، 
پویا،  فرآیند  و یک  نبوده  ایستا  مفهومی  توسعه  که  درحالی  کرده اند؛  فرض 
چند وجهی و چند بعدی متداخل با قابلیت انعطاف پذیری، اثرپذیری و اثرگذاری 

بر جامعه هدف و متغیرهای مستقل و وابسته آن قلمداد می شود.
رقیب  همسایه،  )کشورهای  خارجی  متغیرهای  توسعه،  فرآیند  در  اگرچه   )2
و شرکت های بین المللی( موثر می باشند، اما توسعه وابسته به قیاس با آنها 
آنها  توسعه ای  مولفه های  و  اهداف  منافع،  تحول  احتمال  چراکه  نمی باشد؛ 

می تواند ما به بیراهه و بن بست هدایت نماید  .
جریان های  اقتصادی،  مناسبات  شدن  جهانی  از  ناشی  تحوالت  و  تغییر   )3
میان  ارتباطی  تکنولوژی های  توسعه  بین المللی،  تجاری  مراودات  و  تولیدی 
قاره ای )کشتی های غول پیکر تجاری، هواپیماهای جدید با سرعت نزدیک به 
صوت و حمل و نقل جاده ای، عمومی، باری و شخصی(، گسترش وسایل ارتباط 
جمعی و اطالع رسانی ماهواره ای، شبکه های تلویزیونی ماهواره ای پخش زنده 
رویدادها، تلفن های همراه، شبکه های اجتماعی، سرعت تغییر و تحول را به 
برخط و لحظه تغییر داده و عناصر زمان و مکان که بیانگر مدل مراودات انسانی 

و به تبع آن روابط، تکنولوژی و اهداف بود، نیز متحول شده است   .
۴( رژیم های تحریمی اعمال شده علیه ایران ظرف سه دهه اخیر رو به گسترش 
و تعمیق بوده و ساختار و فرآیندهای برنامه ریزی و اجرای اهداف توسعه ای در 
ایران را با چالش های جدی مواجه کرده است. این تحریم ها نه تنها هزینه 
مراودات تجاری سازی تولیدات صنعتی و کشاورزی را افزایش داده است، بلکه 
تامین مواد اولیه فرآوری محصوالت مختلف در کشورمان را نیز دستخوش 
تغییر و تحول کرده و شبکه دور زدن تحریم با الزامات غیر شفاف و وجود 

عناصر دالل را بازتولید نموده است  .
توسط  که  کشور  توسعه ای  برنامه های  مخالف  تصمیم های  و  رفتارها   )5
متغیر خارجی تحریم  از  تاثیرپذیری  با  ایران  در  دولت ها و مجالس مختلف 
تغییر  قالب  بازارهای هدف و همسایه، که در  با  و محدودیت های مراوداتی 
مداوم قوانین و مقررات جهت برون رفت از شرایط تحریم اتخاذ شده و به اجرا 
درآمد، به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط قانونی کشور منجر شد. به عبارتی 
دو برونداد تعدد قوانین و مقررات وضع شده که از سوی دولت ها و دوره های 
مختلف مجلس شورای اسالمی به اجرا درآمد، عموما به مشروعیت زدایی از 
قانون منجر شد و در عین حال در هر ارزیابی کارشناسی برای هر گونه فعالیت 
اقتصادی و... هیچ اعتباری به قانون و آیین نامه مصوب تا روزها و هفته های 
آتی نیست؛ یعنی شاید همین دولت یا مجلس اقدام به تغییر قانون نماید؛ و این 

مهم با مفهوم توسعه در تباین و تضاد است.
6( در جهان جهانی شده که تغییر و تحوالت تکنولوژیک، مناسبات سیاسی-

از  ناشی  بین المللی  از سیالیت رژیم های  تابعی   اقتصادی کشورهای مختلف 
شرکت های  و  منطقه ای  اتحادیه های  بین المللی،  رژیم های  و  سازمان ها 
بین المللی است که به صورت متداخل و متغیر بر یکدیگر تاثیر و تاثر می گذارند، 
بررسی های  قالب  در  و  منسوخ  بلند مدت  و  میان  توسعه  برنامه های  معنای 
از مراودات  امکان پیش بینی چند ساله  تاریخی دسته بندی می شوند؛ چراکه 
بین المللی  بازیگران منطقه ای و رژیم های  اقتصادی و سیاسی  متغیرهای  و 

همکاری چندجانبه، غیرممکن و فرض محال می باشد  .
چه فرصت هایی مناطق آزاد برای تحقق مفهوم توسعه در کشور ایجاد می کنند؟

دریا محور،  توسعه  مدل های  هوایی،  و  آب  و  جغرافیایی  تنوع  دلیل  به  الف( 
مبتنی بر عامل کوهستان و دشت قابل برنامه ریزی و تحقق است. همین تنوع 
در مولفه تفاوت قومی، فرهنگی و اجتماعی نیز قابل توجه می باشد. این تنوع 
فرصتی جهت اجرای این الگوهای متفاوت در سطح مناطق به منظور تعمیم در 

سرزمین اصلی، نصیب کشور می کند.
کشورهای  موازات  به  و  پیوسته  توسعه  مدل های  اجرای  و  برنامه ریزی  ب( 
همسایه، براساس تکمیل نیازهای طرفین در زمینه هایی خاص، برای دوره ای 
منطقه  اقتصادی کشورهای  و  منافع سیاسی  بودن  به سیال  توجه  با  معین، 

این امر دوره آموزشی برای پویایی نظام برنامه ریزی کشور محسوب می شود.
ج( اجرای اقتصاد بدون نفت، رویای اقتصاددانان و سیاستمداران یک قرن اخیر کشور 
در مناطق آزاد درحال اجرا می باشد؛ به این معنا که منابع درآمدی سازمان عامل 
منطقه آزاد یعنی عالی ترین نماینده دولت، از فروش نفت نبوده و از اخذ عوارض و 
فروش فضا برای سرمایه گذار به وجود می آید. نیاز به مطرح کردن این واقعیت نیست 
که تغییر محل درآمدهای دولتی از نفت به عوارض و مالیاتی که از مردم دریافت 
می کنند، وابستگی و به تبع آن توجه دولت به تغییر خواسته ها و مشکالت مردم را 
افزایش می دهد؛ چراکه دولت بهره مند از رانت نفت و دولت رانتیر دارای استقالل و 
استغنای مالی و به تبع آن شخصیتی نسبت به ولی نعمتان خود، یعنی مردم و جامعه 
مدنی است و این مهم همه مناسبات دولت را با مردم تغییر می دهد و در کل دولت 
خود را ملزم به پاسخگویی به مردم قلمداد نکرده و در عمل جامعه به عرصه اجرای 
تصمیم های دولتمردان فروکاسته می شود. این امر در مناطق آزاد برخالف مدل 

مدیریتی کشور است.
د( در مدل های توسعه ای مألوف در سطح کشور، به دلیل مدیریت متمرکز 
که  موضوعی  نمی شود؛  لحاظ  منطقه ای  ظرفیت های  و  فرصت ها  کشور، 
در  منطقه گرایی  پیامد  می باشد.  اجرا  درحال  و  احصاء  قابل  آزاد،  مناطق  در 
فرآیندهای توسعه ای، حمایت و پرورش نیروهای محلی برای تمرین مدیریت 
در جغرافیایی محدود با قدرت اثرگذاری ملی و دستاوردهای بین المللی بوده و 

قدرت ذهنی و شخصیتی نیروهای انسانی کشور را ارتقاء می بخشد  .
چرا مناطق آزاد در تحقق توسعه چندان موفق نبودند؟

اولین و مهم ترین عامل، استمرار کژتابی ذهنی و عدم شناخت مفهوم و کارویژه 
منطقه آزاد است. دومین عامل عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد کشور 
به عبارتی درحالی  است؛  دولتی و مجلس شورای اسالمی  نهادهای  توسط 
آزاد مسبوق  امر در مناطق  این  قانونگرایی می باشد،  که پیش فرض توسعه، 
به سابقه نبوده و نمی باشد. به طور مثال ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد به دلیل عدم اعمال توسط دولت های مختلف، در ماده 3۴ قانون برنامه 
چهارم توسعه و ماده 120 برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 65 قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت، اما نه تنها تا کنون 
به اجرا درنیامده است، بلکه در تبصره واحده ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حوزه مدیریتی نهاد ریاست 
عامل  کرد. سومین  پیدا  شأنیت  و  جایگاه  تنزل  اقتصاد  وزارت  به  جمهوری 
اعمال نفوذ نمایندگان مجلس در هر منطقه می باشد که از نیروی مدیریتی تا 
بدنه کارشناسی و حتی مسیر توسعه ای و جذب سرمایه گذار را تحت تاثیر قرار 
می دهند. چهارمین عامل، عدم توجه مدیران عامل، اعضای هیات مدیره به 
برنامه های توسعه ای به ویژه طرح های جامع هر منطقه است. به عبارتی هر 
تدوین  را چون دیگران  قبلی  برنامه ریزی های مصوب گروه  گروه مدیریتی، 
فراهم شود.  برنامه ای جدید  بازنویسی  برای  تا فرصتی  نکرده  اجرا  کرده اند، 
اساسا  و  است  کرده  پیدا  تعمیم  کارشناسی  بدنه  در  فوق  بلیه  اینکه  طرفه 
رویه ای  به  قانون،  به  نسبت  رفتارها  بودن  پیش بینی  و غیرقابل  بی برنامگی 

بدیهی تبدیل شده است.
چه باید کرد؟

رویکردهای توسعه ای تا زمانی که به فرهنگ و باور عامه تبدیل نگردیده و 
به خواست عمومی ارتقاء نیابد، درب بر همین پاشنه می چرخد. امید می رود از 
فرصت ها و مزیت های برشمرده مناطق آزاد جهت اجرای الگوهای توسعه ای 

در سطح ملی استفاده شود. 
بر این اساس پیشنهاد می شود مفاهیم توسعه ای در نظام آموزشی مدارس و 
موسسات آموزش عالی مناطق آزاد به عنوان واحدهای کمک درسی اضافه 
شده و همین فرآیند در میان بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان های مناطق 
و شرکت های بخش خصوصی نیز به عنوان دوره های آموزش حین خدمت 
آموزشی  برنامه های  برگزاری چنین  با  در عین حال می توان  درآید.  اجرا  به 
برای خبرنگاران، سازوکار و بنیان های فرهنگ توسعه محور و توسعه جو را در 
جامعه به عنوان انتظار از دولتمردان نهادینه نموده و به یک عرف و باور عامه 

تبدیل کرد.
و  عهود  و  قول  به  تعهد  به  که  قانون گرایی  و  قانون  با  توسعه  نهایت  در 
پیش بینی پذیر بودن رفتارهای مدیریتی تعبیر می شود، قابل تحقق است؛ در 
نتیجه تا به این امر تمکین نکنیم، جز مباحثه و مشاجره راهکاری پیش روی 

نداریم.

5دوشنبه 20 تیر ماه 1401 - 11 جوالی 2022 - شماره  185گزارش4

در گفت و گو با صاحب نظران و کارشناسان مناطق آزاد بررسی شد:

گفتمان توسعه متوازن در مناطق آزاد؛ مرتبط یا ناموزون؟!
گزارش: 

 علی جعفری
ملیحه اسناوندی



مناطق آزاد6

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

صراحت قانــون مبنی بر ایجاد 
زیرساخت های مناطق آزاد از سوی دولت 
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی گفت: 8منطقه آزاد در کشور فعال است و 7منطقه 
آزاد جدید نیز در سال گذشته مصوب شد و به لحاظ قانونی مسئولیت 
راه اندازی این مناطق برعهده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی قرار گرفت؛ اما در محل تامین اعتبار آن مشکل داریم.
سعید محمد اظهار داشت:  در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران، به صراحت ذکر شده 
است که زیرساخت های مناطق آزاد باید توسط دولت تامین گردد.

وی افزود: درحال حاضر 8منطقه آزاد در کشور فعال هستند 
و 7منطقه آزاد جدید نیز در سال گذشته مصوب شد و به 
لحاظ قانونی مسئولیت راه اندازی این مناطق برعهده دبیرخانه 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت.
مشاور رئیس جمهور، به تخصیص بودجه راه اندازی مناطق آزاد 
افزود: طبق قانون  جدید در الیحه بودجه 1401 اشاره کرد و 
درخواستی که در الیحه بودجه 1401 انجام شد، مقرر شد عددی 
به صورت ارزی برای راه اندازی مناطق آزاد جدید تخصیص پیدا 

کند، که ما از طریق تهاتر نفت این عملیات را انجام دهیم.
سعید محمد اظهار داشت: در نحوه تهاتر نفت اقدامات خوبی 

شورای  مجلس  نمایندگان   اطالع  به  موضوع  شد؛  انجام 
اسالمی رسید و مورد استقبال قرار گرفت؛ اما متاسفانه در روند 
بررسی ها در کمیسیون تلفیق، این بند حذف شد، به همین 
جهت پیگیر بودیم از ظرفیت سایر مناطق به صورت »معین« 
استفاده کنیم و زیرساخت های مناطق آزاد جدید را با کمک 
مناطق آزاد قدیم برای سال جاری پیش ببریم تا بتوانیم مجددا 

در بودجه سال آینده این موضوع را مطرح نماییم.
وی به اقدامات صورت گرفته در روند راه اندازی مناطق آزاد 
جدید اشاره کرد و اذعان نمود: درحال حاضر مدیران اجرایی 
این مناطق در  آزاد جدید معرفی شدند، اساسنامه  7منطقه 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب شد و طرح 

جامع هریک از مناطق درحال آماده سازی است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
اظهار داشت: برنامه ریزی ما این بود که تا پایان سال 1401 
بحث راه اندازی مناطق انجام شده باشد؛ متاسفانه بحث تهاتر 
نفت که انجام نشد، امید ما این بود که از سایر مناطق آزاد معین 
کمک بگیریم که چند روز قبل ابالغیه جدیدی از طرف مجلس 
شورای اسالمی به استحضار رئیس جمهور رسید و به ما منعکس 

شد که متاسفانه با این موضوع هم مخالفت شده است.

هیچ  بودجه ای برای توسعه 7منطقه آزاد جدید نداریم
سعید محمد گفت: با توجه به این ابالغیه، هیچ گونه بودجه ای 
برای توسعه 7منطقه آزاد جدید نداریم و به لحاظ قانونی هم از 

منبع مناطق آزاد موجود نیز نمی توانیم استفاده کنیم.
وی افزود: این موضوع کار را برای ما سخت کرده است؛ 
چراکه باید پاسخگوی توقع و انتظاری که در مردم ایجاد 

شده و به حق هم هست، باشیم.

نمایندگان مجلس جهت اصالحیه بودجه 1401 
مناطق آزاد همکاری کنند

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی خواست همکاری الزم جهت اصالحیه بودجه 1401 
مناطق آزاد و محدودیتی که اخیرا برای دبیرخانه شورایعالی 
گذاشته شده، داشته باشند تا بتوانیم در باقیمانده سال 1401 
حرکت خوب و معناداری را در 7منطقه آزاد جدید شاهد باشیم.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی به شهرستان بانه سفر کرد.

سعید محمد در بدور ورود به به شهرستان بانه  ، پس از غبارروبی 
مزار شهدای سلیمان بیگ بانه، با خانواده شهید صفری دیدار کرد و 
به همراه فرماندار بانه، مدیر اجرایی منطقه آزاد کردستان و جمعی از 
مسئولین استانی، از روند پیشرفت سد عباس آباد بازدید به عمل آورد.

با  مردمی،  مالقات های  در  رئیس جمهور  ویژه  نماینده 
جمعی از شهروندان در راستای تکریم ارباب رجوع و آگاهی 

و پیگیری از مسائل و مشکالت آنان دیدار کرد و دستورات 
به  خطاب  آنان  درخواست های  پیگیری  جهت  را  الزم 

مدیران و دستگاه های اجرایی مربوطه صادر نمود.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
در جریان بازدید از سد عباس آباد بانه در جمع خبرنگاران گفت: 
برای تامین زیرساخت های منطقه آزاد بانه- مریوان 2هزار و 

400میلیارد ریال اعتبار در سه سال اختصاص می یابد. 
سعید محمد با اشاره به کمبود منابع برای منابع مالی جهت تامین 
زیرساخت های منطقه آزاد بانه- مریوان اظهار داشت: یکهزار و 
200میلیارد ریال اعتبار توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و یکهزار و 200میلیارد ریال توسط اعتبارات استانی 

و سازمان برنامه و بودجه تامین می شود.
کشور  دیگر  آزاد  مناطق  از  همچنین  کرد:  اضافه  وی 

500میلیارد ریال به این منطقه اختصاص یافته است.
از  که  خوبی  استقبال  به  اشاره  با  رئیس جمهور  مشاور 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی بانه- مریوان شده است، بیان 
کرد: این منطقه نقش مهمی در توسعه شهرستان بانه و 
جمع آوری کولبری و اشتغال برای کولبران دارد تا کولبران 

در شرکت های سرمایه گذاری به کارگیری شوند.
سعید محمد ادامه داد: اساسنامه منطقه آزاد بانه- مریوان 
در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصویب شده 

و این اساسنامه باید در شورای نگهبان نیز تایید گردد.
وي اظهار کرد: پس از تصویب اساسنامه در شورای نگهبان، 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطقه آزاد تجاری- صنعتی 
امکان  و  می شوند  مستقر  رسمی  صورت  به  بانه- مریوان 

عملیات مالی و انعقاد قراردادها فراهم می شود.

نماینده ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه هفت منطقه جدید 
آزاد در کشور سال گذشت مصوب و ابالغ شده اند، افزود: 
پنج هزار و 500هکتار زمین به این منطقه اختصاص یافته 

که 2هزار و 200هکتار در بانه است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي عنوان کرد: 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  از  اینکه  با  توجه  با 
تامین  است،  شده  خوبی  استقبال  بانه-مریوان  اقتصادی 

زیرساخت ها این منطقه در اولویت قرار دارد.
سعید محمد در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکالت و کمبودها 
در شهرستان بانه اشاره کرد و اذعان داشت: مهم ترین مشکالت این 
شهرستان، کمبود آب شرب و کمبود تجهیزات پزشکی و تخت های 

بیمارستانی است که این مشکالت پیگیری می شود  .
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از مشکالت بانه در زمینه تامین 

منابع مالی و بدهی های شهرداری بانه است که این مشکالت 
با جدیت پیگیری می گردد.

آبگیر  به  توجه  با  داشت:  اظهار  رئیس جمهور  ویژه  نماینده 
زودتر از موعد مقرر سد عباس آباد بانه، از سال 1396 هیچ گونه 
اعتباری به این پروژه اختصاص نیافته و مطالبه مسئوالن 

شهرستان اختصاص اعتبار به این پروژه است.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: منابع آب بانه کفاف 
وضعیت موجود شهرستان را نمی دهد؛ باید مشکل این سد حل و 

عملیات اجرایی سد جدید نیز آغاز شود.
158هزار  با  بانه  مرزی  شهرستان  است،  ذکر  به  الزم 
استان  نفر جمعیت در 270کیلومتری غرب سنندج مرکز 

کردستان واقع شده است.

و  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  گردشگری  صنعت 
متنوع ترین صنایع دنیا که از نظر پراکنش، صنعت شماره 
یک جهان محسوب می شود، یکی از بزرگترین مولدهای 
ملل  برای  اقتصادی  موتور  و  جهان  در  ثروت  و  اشتغال 

توسعه  یافته و درحال توسعه به حساب می آید.
براساس اسناد باالدستی ایران باید در افق 1404 میزبان 20میلیون 
گردشگر خارجی در سال باشد و بر طبق آمارها، سهم کشورمان 
از تعداد گردشگران جهانی باید به یک ونیم درصد در سال 1404 
افزایش یابد؛ سهم ایران از درآمدهای گردشگری جهانی نیز باید به 
2درصد ارتقا یابد و همچنین پیش بینی شده است در سال نهایی، 

ما به درآمد 25میلیارد دالری از صنعت توریسم دست یابیم.
با این مقدمه، به طور حتم موضوع توسعه صنعت گردشگری 
در مناطق آزاد کشور نیز می تواند به یکی از شاخه های مهم و 

جزو منابع پایدار درآمدزایی در این مناطق بدل شود.
و  تاریخی  جاذبه های  از  برخورداری  علت  به  ایران  آزاد  مناطق 
فرهنگی عظیمی که در دل خود دارند، غالبا مقاصد ارزشمندی برای 
گردشگری و گردشگران محسوب می گردند. وجود جاذبه های متنوع 
و بزرگی ازجمله موزه ها، بناهای باستانی، پارک ها، مراکز تفریحی 
متنوع دریایی و ساحلی، مراکز خرید و اماکنی با معماری های تاریخی 

که گردشگران بسیاری را با سالیق متنوع جذب می کند.
با توسعه گردشگری در مناطق آزاد، در جهت برآوردن نیازهای 
گردشگران ، واحدهای خدماتی حمایتی بیشتری ساخته می شود؛ 
بی تردید گردشگران، تنها کسانی نیستند که از این امکانات بهره مند 
می شوند و خود ساکنین و اهالی مناطق و شهرهای پیرامونی نیز هم 
از این زیرساخت ها استفاده کرده و قطعا این اتفاق در حوزه اقتصادی و 
رضایت مندی جوامع محلی نقش مهمی در مناطق آزاد خواهد داشت.

در  مثبت  تبعات  در  تکاثری  نقش  به  گزارش  این  در 
گردشگری و نقش کلیدی آن بر ایجاد درآمدهای پایدار در 
مناطق آزاد اشاره می شود که مهم ترین این تاثیرات را بر 
توازن اقتصاد ملی، رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص 
داخلی و ملی، توزیع عادالنه فعالیت اقتصادی در جوامع 

محلی، ثبات پول و حفظ نرخ تورم می توان برشمرد.
و  کشور  آزاد  مناطق  در  منحصربه فرد  طبیعی  منابع  وجود 
اقلیم های گوناگون، اختالف درجه حرارت و بارندگی و وجود 
مراکز گردشگری طبیعی با ویژگی های خاص در این مناطق، 
شرایطی بسیار مناسب برای توسعه اکوتوریسم در مناطق آزاد 
مهیا نموده است؛ امری مهم که تحقق و گسترش آن براساس 
موازین علمی و استاندارهای جهانی نه تنها می تواند بهبود 
کیفیت منابع طبیعی موجود و جلوگیری از نابودی آن را به همراه 
داشته باشد، بلکه بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع 
محلی و بومی مناطق آزاد که بخش جدایی ناپذیر از عرصه های 

منابع طبیعی را تشکیل می دهند نیز بسیار تاثیرگذار باشد.
فرصت  آزاد،  مناطق  در  مختلف  نمایشگاه های  برپایی 
گردشگری را در کنار شناساندن ظرفیت های این مناطق 
درآمدزایی،  اشتغال،  حوزه  در  را  چشمگیری  تاثیرات  و 
ارزآوری، پویایی جریان های مولد اقتصادی، سرمایه گذاری 
و جذب سرمایه و فعال کردن جریان های مولد اقتصادی 

و تقویت فرهنگی در این مناطق از کشور ایجاد می کند.
یکی از مهم ترین موضوعات درآمدزایی در مناطق آزاد، نقش 
منابع مالی ناپایدار در تامین منابع مالی سازمان های مناطق 
آزاد است، همچون فروش زمین، اعطای مجوز و... که در 
توسعه اقتصادی، با عنوان منابع ناپایدار شناخته می شوند؛ اما 

تقویت و گسترش حوزه گردشگری پایدار در این مناطق باعث 
افزایش درآمد های ثابت و ایجاد منابع پایدار برای سازمان های 

مناطق آزاد در درازمدت خواهد شد.

مناطق آزاد ایران و اقتصاد گردشگری
پیش از هر موضع دیگری، گردشگری یک مسئله اقتصادی است که 
در آن مبادله آزاد بازدیدکننده شکل می گیرد و تجارت مسافرت بر پایه 
کنش  پذیرش سرمایه داری در قالب فوردیسم و سودآوری را در تسخیر 
فضا به وسیله گردشگری به نمایش می گذارد؛ از این رو گردشگری در 

فرآیند عرضه و تقاضا، جلوه هایی از توسعه را باز می نماید.
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر جنبه های مختلف گردشگری، 
نقش آن را در پویایی اقتصادی بسیار مهم دانسته و سعی بر 
آن دارند تا با شناخت ابعاد گردشگری، راه های توسعه را در این 
افق بازجویند؛ از این رو اقتصاد گردشگری را می توان از زوایا و 

چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داد.
گردشگری، فعالیت اقتصادی پردامنه ای است که شامل صدها بنگاه 
اقتصادی می شود که برخی از آنها بزرگ بوده، ولی بخش زیادی 
از آنها کوچک هستند، ازجمله شرکت های هواپیمایی، خطوط 
حمل و نقل، آژانس های مسافرتی، صنعت هتلداری، رستوران ها 
و مراکز خرید را می توان نام برد و همچنین می توان به خدمات 
پذیرایی و بخش هایی از مغازه های خرده فروشی، فروشگاه های مواد 
غذایی و... به عنوان مدل های کوچک نگریست. با این زاویه نگاه، 
اقتصاد گردشگری در برگیرنده انبوهی از هم برکنش های بهم پیوسته 
اقتصادی است که همچون تاری به هم تنیده، تشکیل دهنده جریانی 

از عرضه و تقاضا را در محدوده مناطق آزاد ایجاد می کنند.
بر این اساس، می توان عنوان کرد که گردشگری با ارزش 
حرکتی  باال،  الیه های  در  درواقع  مالحظه،  قابل  افزوده 
و  مستقیم  اقتصادی  فواید  دارای  که  می نماید  اقتصادی 

غیرمستقیم فراوانی در محیط پیرامونی خود است.
اما خارج از این دیدگاه، هر چند گردشگری گذران اوقات فراغت 
را در برمی گیرد، ولی در اصل مصرف اوقات فراغت است که در 
روندی از اقتصادی شدن امر اجتماعی شکل می گیرد و بی تردید 
گردشگری بدون کنش و واکنش مهمان و میزبان نمی تواند وجود 
داشته باشد و از آنجا که در ازای این کنش و واکنش، مبادله پول 
را نمی توان صرفا یک موضوع  صورت می گیرد؛ گردشگری 

فرهنگی به حساب آورد یا آن را حرکتی غیراقتصادی دید.
در این میان گردشگری موجب جلب مسافران به شهرها می شود 
و این نوبه، خود به معنای درآمد و سود برای مناطقی است که 
گردشگران در آن هزینه می کنند و همچنین درآمد به دست آمده 
از گردشگران باعث درآمد و سود برای سازمان هایی است که 
گردشگران در آن مناطق پول خرج می کنند و این گردش مالی 
باعث ایجاد درآمد بیشتر، گردش بیشتر و نهایتا رونق اقتصادی 
در مناطق آزاد می شود و درواقع گردشگری، بنیانی مستحکم در 

پویایی اقتصاد پایدار مناطق آزاد کشور بدل خواهد شد.
رویکرد اقتصاد گردشگری در مناطق آزاد بر پایه اقتصاد آزاد و 
در چارچوب عرضه و تقاضا شکل می گیرد، از این رو شناخت 
عرضه و تقاضای گردشگری ، شناخت بازار را به دنبال دارد 
تقاضای  است.  از گردشگری  اقتصادی  راهگشای درک  که 
گردشگری متجانس و یکسان نبوده و دارای الگوها و گونه های 
متفاوتی است که نشان دهنده گرایش اقتصادی بازار گردشگری 
به سوی مصرف کنندگان یا همان گردشگران است. در این 
راستا، یکی از شیوه های بررسی تقاضای گردشگری، شناخت 
وضعیت مسافرت گردشگران با وسیله نقلیه های متفاوت و 

همچنین زمان های سفر به یک مقصد گردشگری است.
محصول  برگیرنده  در  آزاد  مناطق  در  گردشگری  عرضه 
گردشگری بوده که شامل مجموعه ای از جاذبه های گردشگری، 
دسترسی و حمل  و نقل، امکانات و تسهیالت زیربنایی، خدمات 
مهمان نوازی و عناصر نهادی و سازمانی است که بی شک 

مناطق آزاد با توجه به ایجاد زیرساخت های مطلوب و متنوعی 
که در طول سال های گذشته داشته اند، می توانند با درگیر کردن 
بخش خصوصی، شرایط رفاه و جذب گردشگر را بیش از بیش 
در این مناطق ایجاد کنند و به نوعی هیچ تبلیغی برای جذب 

گردشگر، بهتر و تاثیرگذارتر از رضایت خود گردشگر او نیست.
به  گردشگری  اقتصادی  محاسبات  برای  میان،  این  در 
افزایش  ضریب  اولی  می شود؛  اشاره  فزآینده  ضریب  دو 
درآمد و دومی ضریب افزایش اشتغال است که هر دو این 

مقوله ها دارای اهمیت بسیار باالیی هستند.
ضریب افزایش درآمد در گردشگری سبب افزایش ثروت و ضریب 
افزایش اشتغال موجب ایجاد مشاغل جدید از طریق گردشگری 
است، که در این خصوص به تبع آن رضایت و هم گامی جوامع 
محلی را نیز در پس خود خواهد داشت و این درحالی است که 
گردشگری خود در ارتباط مستقیم با اثرات اقتصادی است و 
همبستگی این فعالیت اقتصادی با دیگر پارامترهای اقتصاد به 
رشد  موجب  اقتصادی  رشد  مثال  به عنوان  که  است  اندازه ای 
گردشگری و افول اقتصادی موجب افول گردشگری می شود؛ از 
این رو تقویت ارتباط میان گردشگری و سایر بخش های اقتصادی، 
از اهمیت مضاعفی برخوردار است، به گونه ای که تقویت این ارتباط، 
واردات اقالم به منظور پشتیبانی از گردشگری را کاهش و اشتغال 
محلی و درآمد های حاصل از آن را افزایش می دهد. به همین 
سبب، بررسی اقتصاد گردشگری در مناطق آزاد بیش از محاسبه 
میزان اشتغال و ضریب تکاثری، در درآمد گردشگری اهمیت دارد.

تحلیل  بستر  بنیادی ترین  اقتصادی ،  پارامتر  دو  این 
گردشگری  اقتصاد  پیامدهای  با  ارتباط  در  را  اقتصادی 

مناطق آزاد فراهم می آورد.
در این میان، بعد تقاضا در رابطه با اقتصاد گردشگری ، در چارچوب 
محاسبه هزینه های گردشگری صورت گرفته و به بررسی هزینه 
یک گردشگر در قبال خدماتی می پردازد که به آنها تعلق می گیرد و 
متمایز از خدماتی است که به میزبان یا ساکنان مناطق ارائه می شود.
درواقع با ورود گردشگران به مناطق آزاد، تقاضا برای خدماتی از 
قبیل اقامت، پذیرایی، حمل  و نقل و نظیر اینها شکل می گیرد که 
برطرف کردن آن توسط میزبان برای گردشگران، بعدی از اقتصاد 

گردشگری را در ارتباط با تقاضای گردشگری در برمی گیرد.
سرمایه گذاری در حوزه گردشگری مناطق آزاد، شامل توسعه 
قابلیت  ها، فعالیت ها، محیط طبیعی و تاسیسات زیربنایی است 
این  و  است  منطقه  بومی  ساکنان  برای  منافعی  دارای  که 
درحالی است که مدیریت گردشگری سازمان های مناطق آزاد 
در راستای جذب سرمایه متحرک و فعالیت های مناطق باید 
در یک موقعیت رقابتی فزآینده عمل نماید تا بازگشت سرمایه 
در چهارچوب اقتصاد گردشگری در مناطق آزاد محقق گردد.

 صنعت گردشگری،
عامل توسعه متوازن در مناطق آزاد

با توسعه گردشگری و بازدید گردشگران از حوزه های جذاب 
گردشگری  بخش های  به  گردشگران  نیاز  آزاد،  مناطق 
بیشتر می شود. توسعه گردشگری باعث پویایی اقتصاد سایر 
بخش های مناطق می گردد و سود اقتصادی و درآمد حاصله 
از فعالیت گردشگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای 

سازمان های مناطق آزاد قابل بررسی می باشد.
رشد اقتصادی که خود ناشی از سرمایه گذاری در حوزه گردشگری 
در مناطق آزاد است، در آینده می تواند ایجاد درآمد و اشتغال پایدار 
نماید و به لحاظ اقتصادی درآمد حاصل از گردشگری خارجی و 

حتی داخلی برای هر کشوری در حکم صادرات قلمداد می شود.
که  است  پول هایی  گردشگری،  مستقیم  درآمدهای  و  منافع 
گردشگران و مسافران مستقیما صرف خرید کاال و خدمات می کنند و 
سازمان های ارائه دهنده محصوالت و خدمات آن را دریافت می  نمایند 
و مزایای غیرمستقیم هم از طریق گردش وجوهی است که مسافر 

در مقصد خرج می کند و این پول در سامانه های اقتصادی مناطق آزاد 
به جریان می افتد و سبب تحرک چندباره اقتصادی مناطق و افزایش 
سطح درآمدی مردم می شود؛ که این همان اثر تکاثری است که حوزه 

گردشگری به شکل غیرمستقیم بر مناطق آزاد می گذارد.
بی شک توسعه اقتصاد مناطق آزاد و ایجاد منابع درآمدی 
پایدار، همواره از دغدغه های مدیران سازمان های مناطق 
آزاد بوده است که تحقق بسیاری از انتظارات و مطالبات 

سازمان ها و مراکز هزینه کرد به آن وابسته است.
امروزه گردشگری توانسته به عنوان صنعتی اشتغال زا، درآمدزا و 
منبع درآمدی پایدار توجه مسئولین و مدیران را به خود جلب کند. 
مدیران سازمان های مناطق آزاد می توانند از طریق برنامه ریزی 
قبیل شبکه های  از  مناطق  زیرساخت های  توسعه  در جهت 
ارتباطی و حمل  و نقل، تاسیسات و تجهیزات شهری، توسعه 
فضاهای تفریحی و فراغتی و برنامه ریزی برای زیرساخت های 
خدماتی در سطح قابل قبول گردشگر، در رشد و توسعه حوزه 

گردشگری این مناطق تاثیر بسزایی داشته باشند.

 پیشنهادتی در جهت توسعه
حوزه گردشگری مناطق آزاد

و  فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  برنامه ریزی  بر  تاکید    
خدماتی به گردشگران به صورت مستمر، نه فقط در زمان های 
مدیریت  مختلف  بخش های  همکاری  با  سال،  از  خاص 
آزاد و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی  اجرایی مناطق 

و گردشگری و کارشناسان صاحب نظر در حوزه گردشگری.
  تاسیس و بازسازی مجموعه های گردشگری، تفریحی 
در حوزه مناطق آزاد و محدوده های آن با مشارکت بخش 

خصوصی و یا سرمایه گذاری مستقیم سازمان ها.
  برپایی نمایشگاه های متنوع، جشنواره ها، همایش های 
نیز  و  از فرصت های مناسب  استفاده  و  بین المللی  و  ملی 
استفاده بهینه در زمان برگزاری این فعالیت ها برای معرفی 

جاذبه های گردشگری منطقه.
و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  متنوع  نیازمندی های  ارائه    
خدماتی به گردشگران در قالب شیوه های متنوع اطالع رسانی نوین.

  تقویت مشارکت بخش خصوصی و مجامع محلی در 
آزاد و  جهت رشد بخش های مختلف گردشگری مناطق 
جلوگیری از عدم انحصاری بودن این بخش ها در دست 

افراد و شرکت های خاص در مناطق آزاد.
و  تفریحی  نیازهای  رفع  برای  بسترهای الزم  ایجاد    
فراغتی گردشگران مناطق ازجمله فضای سبز، بوستان ها، 
نقاط  در  و...  دریایی  تفریحات  خرید،  مراکز  پارک ها، 

مختلف منطقه ای در مناطق آزاد.
  احیاء و بازسازی جاذبه های تاریخی، فرهنگی موجود در 

مناطق آزاد و توسعه همه جانبه میراث تاریخی این مناطق.
  توسعه گسترش فضاهای مدرن همچون بسط مراکز 
و  منطقه ای  )ملی،  کنسرت ها  سینماها،  تئاتر،  فرهنگی، 
حوزه های  در  مدرنیته  و  سنت  ترکیب  و  تلفیق  محلی(، 

بازسازی فضاهای گردشگری در مناطق.
  ایجاد فعالیت های تفریحی و فراغتی، مهیج، پویا و انعطافی 

با برنامه ریزی های مدرن و به روز در جهت جذب گردشگر.
  تربیت نیروی متخصص در جهت بهره برداری تورهای 
گردشگری مناطق آزاد، راهنمایان تورها در حوزه معرفی 

جاذبه های گردشگری در مناطق به گردشگران.
  گسترش کیوسک های اطالع رسانی گردشگری در نقاط 
دستگاه های  افزایش  و  تعبیه  و  آزاد کشور  مناطق  مختلف 

مکان یابی برای گردشگران به صورت چند زبانه.
  ایجاد تغییر نگرش در جوامع محلی نسبت به گردشگران 

برای جذب پایدار توریسم در مناطق آزاد کشور.
  ایجاد راهکارهای مناسب برای تقویت حل مشکالت 

گردشگری و کنترل معظالت )تخریب فضای سبز، عدم 
توریسم ، حمل  و  به  خدمات  ارائه  نحوه  گردشگر ،  امنیت 

نقل داخلی و خارجی به گردشگران و...(
اطالعات  ارائه  برای  مناسب  اجرایی  مدیریت  ارائه    

صحیح از اماکن تاریخی و فرهنگی به گردشگران.
 رفع ناهماهنگی ها در جهت ارائه خدمات و برنامه ریزی های 
متنوع به گردشگران و مسئول بودن تمام نهاد های متولی 
نسبت به ایجاد هرگونه مشکل و تالش همه جانبه برای حل 

مشکالت و مسائل گردشگران در مناطق آزاد.
  کنترل ارائه اطالعات و جلوگیری از اطالعات ناقص 

در زمینه های مختلف این حوزه به گردشگران.
معرفی  مجازی،  گردشگری  سایت های  طراحی   
در  اختصاصی  رسانه های  در  گردشگری  ظرفیت های 
جهت ترغیب گردشگران و تبلیغات وسیع در جهت معرفی 
ظرفیت های گردشگری مناطق آزاد در حوزه های مختلف.
و  انجمن ها  خصوصی،  بخش  مشارکت  از  حمایت   
و  دستاوردها  ارائه  قالب  در  بومی  مردم نهاد  سازمان های 
فعالیت های فرهنگی محلی به گردشگران در مناطق آزاد.

سخن پایانی
توسعه صنعت گردشگری در نقاط مختلف دنیا، نقش موثری 
تا جایی که  دارد،  توزیع درآمد  بهبود  بیکاری و  در کاهش 
بخش  در  مدیریت جهان، سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی  در 
گردشگری در اولویت برنامه  ریزی ها قرار گرفته و جایگزین 

درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و فروش زمین شده است.
این اصل اقتصادی در دنیای امروز پذیرفته شده است که گردشگری 
عامل مهم توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال است و از صنایعی 
است که از لحاظ درآمد زایی و اشتغال زایی بسیار قابل توجه می باشد. 
فعالیت در این صنعت در صورت برخورد مدبرانه و برنامه ریزی 
مناسب، موجب تعامل و رشد فرهنگ ها نیز شده و به بازشناسی 

هویت تاریخی و اجتماعی نیز در مناطق آزاد منجر خواهد شد.
مناطق آزاد ایران از مراکز مهم گردشگری در کشور محسوب 
 می شوند و برای ایجاد توسعه پایدار و با هدف کسب درآمد های 
جدید به جای منابع سازمانی، نیازمند استفاده از تمام توان و 
قابلیت های منطقه ای در حوزه گردشگری هستند و در این راستا 
سرمایه گذاری مناسب در بخش گردشگری مناطق توسط مدیران 
و تالش برای ساخت و ایجاد زیربنا ها و روبناهای این صنعت هم 
از طریق سرمایه گذاری سازمان ها، هم بخش خصوصی و هم 
جوامع محلی، تبلیغات رسانه ای، قوانین منعطف ، ایجاد فرهنگ 
توریست پذیری و منابع انسانی متخصص ازجمله مولفه های موثر 

در افزایش آمار گردشگری مناطق آزاد خواهد بود.
مناطق آزاد کشور با تاکید بر توسعه فعالیت های عمران گردشگری ، 
نوسازی بافت های تاریخی و دیدنی و بازسازی فضاهای تفریحی 
در این حوزه از طریق ارائه تسهیالت مناسب، کمک فراوانی به 

توسعه پایدار و نیز افزایش درآمد سازمان ها خواهند کرد.
از  بیشتر  چه  هر  بهره گیری  برای  واحد  مدیریت  اعمال 
که  است  مسئله ای  آزاد،  مناطق  گردشگری  قابلیت های 
نباید از آن غافل باشیم و بدون شک درآمدی که از توسعه 
گردشگری نصیب سازمان های مناطق آزاد کشور می شود 
گردش  حوزه،  این  باالی  اشتغال زایی  و  است  اتکا  قابل 
اقتصادی به دنبال دارد که بسیاری از سازمان ها موفق در 

زمینه درآمد پایدار از آن بهره می برند.

مشاور رئیس جمهور در سفر به شهرستان بانه مطرح کرد:

بررسی ظرفیت های مناطق آزاد جهت دستیابی به درآمدهای جدید از مسیر گردشگری:

اختصاص 2هزار و 400میلیارد ریال اعتبار جهت تامین زیرساخت های منطقه آزاد بانه- مریوان

صنعت گردشگری؛ بنیانی مستحکم در پویایی اقتصاد پایدار مناطق آزاد 

گزارش: 
فریبا شیخی



اصلی گسترش  ابزارهای  از  به عنوان یکی  آزاد  مناطق 
توليد، صادرات و صادرات مجدد با هدف دسترسی کشورها 
به بازارهای منطقه اي و جهانی موردتوجه قرار می گيرند. 
این امر اولویت برخورداری کاالهای صادراتی را با لحاظ 
شرایط تجارت آزاد قادر می سازد، تا نقش مهمی در توسعه 
صنعت داشته باشند، که مناسب ترین روش، توسعه مناطق 

آزاد در جهت تامين درآمدهاي ارزي و اشتغال می باشد. 
کارشناسان بر این عقيده اند که ایجاد مناطق آزاد تجاری-

امکانات  توسعه،  درحال  کشورهای  در  به ویژه   صنعتی 
خدمات  و  کاال  صادرات  توليد،  توسعه  برای  را  جدیدی 
ایجاد  می آورند، سبب  فراهم  و سخت افزاري  نرم افزاري 
جذب  و  پيشرفته  تکنولوژی های  انتقال  و  شده  اشتغال 
موجب  و  داشته  دنبال  به  را  خارجی  سرمایه گذاری های 
افزایش درآمد ملی می شود. این نگاه ازجمله مواردي است 
که ضرورت فعال سازی منطقه آزاد تجاري- صنعتي جدید 

در را کشور بيش از پيش نمایان می کند.
فلسفه اصلی ایجاد مناطق آزاد، سياست ساختار اقتصادی و 
صادراتی است. حمایت دولت نيز باعث گسترش مناطق 
آزاد براي رونق و بسط توليدات صنعتی، صادراتی و جذب 
تکنولوژی نو، تقویت نيروی کار و هماهنگی با اقتصاد منطقه ای 
و جهانی می شود. همچنين مناطق آزاد در کنار این اهداف، 
موضوعات دیگری نظير ایجاد اشتغال، تربيت نيروی انسانی 

و آشنایی عينی و تجربی با اقتصاد جهانی را دنبال می کنند.
جایگزینی  راهبردهاي  ازجمله  صنعتی  توسعه  استراتژی 
واردات، به عنوان سياستی است که می تواند توسعه اقتصادی 
را به ارمغان بياورد. نکته مهم آن است که در قالب استراتژي 
توسعه صنعتي، ایجاد مناطق آزاد با هدف توليد و توسعه 
صادرات، در بسياری از فعاليت ها انگيزه سرمایه گذاری در این 
را مناطق فزونی خواهد بخشيد که به تبع آن، تکنولوژی 
نوین، اشتغال جدید و توانمندي هاي صادراتي و حضور در 
بازارهاي هدف منطقه اي و کسب درآمدهاي ارزي از آن 
حاصل خواهد شد و توسعه صنعتی را در پيوندهاي پيشرو 
و پسرو به دنبال خواهد داشت و به همين دليل مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی مورد توجه قرار مي گيرند تا به دنبال توسعه 

صنعت، رشد تجارت را به همراه آوردند. 
درحال حاضر هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی فعال 
در ایران وجود دارد که با نگاهی به این هشتگانه، به 
جز منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمينی)ره( که در 
این  مابقی  که  درمی یابيم  است،  شده  واقع  پایتخت 

مناطق در کمربند مرزی کشور ایجاد گردیده اند.
در شمال کشور منطقه آزاد انزلی، در شمال غربی مناطق 
آزاد ارس و ماکو، در جنوب غربی منطقه آزاد اروند، در جزایر 
جنوبی مناطق آزاد قشم و کيش و در جنوب شرقی منطقه 
آزاد چابهار قرار گرفته است؛ حال با توجه به تصویب و 
راه اندازی هفت منطقه آزاد جدید که شامل منطقه آزاد 
اینچه برون شمال شرقی، منطقه آزاد اردبيل در شمال غربی، 
مناطق آزاد بانه-مریوان، قصرشيرین و مهران در غرب، 
منطقه آزاد بوشهر در جنوب و در جنوب شرقی کشور منطقه 
آزاد سيستان است، می توان کمربند اقتصادی را در دور تا 

دور ایران زمين ترسيم نمود.
ایران به دليل دارا بودن موقعيتی استراتژیک در جهان، در 
دوره های مختلف تاریخی با مشکالت و ناامنی هایی در 
مرزهای خود روبه رو بوده است. با نگاهی به کشورهای 
همسایه می توان بر این موضوع در شرایط کنونی دنيا مهر 
تایيدی گذاشت و  بی شک می توان اذعان نمود که عنصر 
امنيت قادر است زمينه شکوفایی استعدادها و تکامل یک 
جامعه را فراهم نماید و اگر امنيت به ویژه در مناطق مرزی 

محقق نگردد، خالقيت ها نيز فعليت پيدا نخواهد کرد. 
یکی از مهم ترین مولفه های امنيت مرزی، »اشتغال زایی« و 
»توسعه اقتصادی« این مناطق است که با وجود این دو مولفه 
می توان گفت امنيت در این مناطق ارتقاء پيدا خواهد کرد. ایجاد 
مناطق آزاد در نقاط عمدتا مرزی کشور فرای همه مزیت ها و 
محروميت زدایی هایی که در این مناطق در پی خواهد داشت، 
مسلما با ایجاد توسعه اقتصاد منطقه ای و اشتغال زایی می تواند 
از جریان بزرگ مهاجرت و خالی شدن مرزها از سکنه و به تبع 

آن بروز ناامنی در نوار مرزی کشور جلوگيری نماید.

 توسعه اقتصادی مناطق آزاد،
 تضمین کننده امنیت مرزها

با نگاهی گذرا به مناطق آزاد کشور و با بررسی مناطق 
پيرامونی آنان، می توان به اهميت نقش و تاثير این مناطق 
در سرزمين پهناور ایران رسيد؛ شاید این نکته بسيار مهم 
و کليدی باشد که بدانيم سهم مناطق آزاد فعلی از مساحت 
کل کشور فقط سي و سه صدم درصد است، اما تاثيرگذاری 
این حجم مساحتی کم در مقياس مساحت کل کشور در 

ایجاد امنيت در مرزها، به غایت بی بدیل و عظيم است.
 شاید اشاره به این نکته که می توانست مناطق آزاد کنونی 
شکل نگيرند، سواالت مهمی را مطرح می کند، ازجمله 
و  قشم  کيش،  اروند،  انزلی،  ارس،  ماکو،  در  آیا  این که: 
چابهار تاکنون اتفاقی درخصوص توسعه منطقه ای شکل 
اشتغال  ميزان  نبودند ،  مناطق  این  اگر  آیا  می گرفت؟ 
بيش 600هزار نفری در مقایسه با جمعيت ساکن حدود 
950هزار نفری در مناطق آزاد، بار بزرگی بر دوش دولت 
نبود؟ آیا ایجاد کليه زیرساخت ها در مناطق آزاد ازجمله 
جاده، فرودگاه، بنادر تجاری، نيروگاه و صدها زیرساخت 
دیگر صرفا با منابع درآمدی سازمان های مناطق آزاد، بدون 
دریافت ریالی از بودجه کشور ممکن بود؟ آیا در کنار این 
همه توسعه منطقه ای آن هم در مناطق عمدتا محروم 
و کم برخوردار،  ایجاد شغل و به حرکت درآوردن چرخه 

اقتصادی و کشف توانمندی های جوامع محلی و هدایت 
آن در مسير توسعه اقتصادی منطقه ای که از سوی مناطق 
آزاد ایجاد شده، وظيفه سنگين دولت قلمداد نمی شود؟ آیا 
اگر مناطق آزاد نبودند، شرایط سرازیر شدن مرزنشينان به 
کالن شهرها و خالی شدن مرزهای کشور مهيا نمی گردید؟ 
توسعه  محروميت زایی،  اشتغال زایی،  نقش  بی تردید 
اقتصادی و بهبود معيشت مردم در مناطق مرزی با وجود 

شکل گيری مناطق آزاد، با امنيت کشور گره خورده است.
نتایج حاصل از مطالعات مختلف درخصوص نقش رونق 
اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی نشان می دهد که 
بين اشتغال زایی و توسعه اقتصادی برای مرزنشينان و امنيت 
عمومی، رابطه ای مستقيم وجود دارد و از ميان متغيرهای 
گوناگون، شاخص جذب و اشتغال بوميان و رونق اقتصادی 

منطقه، بيشترین تاثير را در حفظ امنيت مرزها داشته است.
مرزی  مناطق  و  شده  کنترل  مرزهای  داشتن  بی تردید 
بدون تنش و بحران، در برقراری امنيت و اعمال حاکميت 
دولت در هر کشور، نقش کليدی و هدایت کننده داشته و 
از سوء استفاده و دخالت دشمنان داخلی و خارجی به شکل 

چشمگيری می کاهد. 
همان طور که می دانيم امروزه یکی از مسائلی که تاثير مستقيم 
مسئله  دارد،  مرزی  استان های  امنيت  بر  واسطه  بدون  و 
اشتغال زایی و وضعيت اقتصادی آن استان ها می باشد و امنيت 
اقتصادی و رفاه عمومی از چنان اهميتی برخوردار است که به 
عنوان یکی از زیرشاخه های امنيت ملی هر کشور قابل بررسی 
است؛ به طوری که توسعه نيافتگی هر کشور به مراتب می تواند 

تهدیدی برای امنيت ملی آن کشور باشد. 
استان های مرزی ایران دارای ویژگی های خاصی همچون 
انزوای جغرافيایی و دور بودن از مرکز، دوری از قطب های 
صنعتی- اقتصادی، حاکميت فرهنگ سنتی، عدم توسعه در 
ابعاد مختلف اقتصادی، سياسی و فرهنگی و همچنين عدم 
امنيت پایدار می باشند. این مناطق با داشتن چنين ویژگی هایی، 
از نقاط حساس و استراتژیک کشور بشمار می آیند. امروزه 
تجارت به عنوان موتور محرک توسعه هر کشوری محسوب 
ایران  همچون  توسعه ای  درحال  کشورهای  و  می گردد 
به منظور رسيدن به این مهم، به دنبال حضور در بازارهای 
بين المللی تجاری می باشند و یکی از روش های دستيابی به آن، 
توسعه مناطق مرزی و گسترش مبادالت منطقه ای به واسطه 
ایجاد مناطق آزاد می باشد که از مهم ترین فواید این مبادالت، 

برقراری اعتماد و کاهش اختالفات مرزی است.
با  اقتصادی مشترک  منافع  ایجاد  به  با توجه  آزاد  مناطق 
کشورهای همسایه خود، در تحقق اهدافی همچون ارتقای 
وضعيت اجتماعی و ایجاد احساس امنيت در مناطق مرزی، 
موفقيت های مناسبی را کسب کرده اند؛ به عبارت دیگر، اهداف 
اجتماعی و سياسی تشکيل مناطق آزاد در طول نزدیک به 

سه دهه گذشته، در حد انتظار و قابل قبول بوده است. 

 مناطق آزاد، مسیر امن
 گسترش اقتصاد بازار  منطقه ای

حمایت از ایجاد مناطق آزاد در نواحي مرزي از دیدگاه هاي 
توسعه اي، مبتني بر عمران و آباداني مناطق مرزي کشور 
است که با هدفگذاري اقالم وارداتي کشورهاي همجوار 
به منزله بازار طبيعي ایران، مي توان ماهيت این مناطق 
را تغيير داد و عالوه بر اقتصاد، تاثيرات مثبتي را بر فرهنگ 
و اجتماعات مناطق مرزي کشور گذارد. نکته قابل توجه 
پایدار  امنيت  مي تواند  مناطق  این  که  است  این  دیگر 
منطقه اي به وجود آورند. باید گفت، سازندگي و پرتواني 
در حمایت از اقتصاد بخش خصوصي و راغب بودن به 
جذب سرمایه گذاري، توليد و صادرات و استفاده از انتقال 
فناوري های پيشرفته براي رشد اقتصاد ملي، از تاکيدهاي 
راهبردي براي جهش اقتصاد ایران از وضعيت فعلي به 
که  به ویژه  است؛  آزاد  مناطق  طریق  از  مناسب  جایگاه 
اقتصاد  کلی  سياست هاي  بند 11  حسب  آزاد  مناطق 
مقاومتي ابالغی مقام معظم رهبری، به همه تکاليف خود 
در جهت افزایش صادرات کاالی توليدی و رشد واحدهای 

دانش بنيان عمل کرده اند. 
شکل گيری مناطق آزاد برای دستيابی به اهداف آمایشی 
عمران و آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنيت 
نظام مند  تعامل  حلقه های  تکميل  و  کشور  مرزهای  در 
بهره گيری حداکثری  و  با کشورهای همسایه  اقتصادی 
توسعه  و  تقویت  در  تسریع  و  کشورها  این  بازارهای  از 
نيل  برای  و ضروری  زمينه ساز  مطلوب،  زیرساخت های 
به اهداف کشور در سند چشم انداز متناسب با قابليت ها، 
موقعيت ژئواکونوميک و ظرفيت های بالقوه است تا بتوان 
از مجموع مناطق آزاد پانزده گانه کشور به عنوان راهبرد 
موفق و تجربه شده برای تقویت و شکوفایی اقتصاد ایران 
بهره مند شد و افزایش رقابت پذیری نظام توسعه ملی را 

تحرکی مضاعف بخشيد.
اگر در کشورمان مناطق آزاد هنوز مسئله اي قابل طرح است و 
نسخه اي براي عرضه دارد، به دليل آن است که براي حضور 
رقابتي محصوالت ایراني در کشورهاي جهان با عنایت به 
اینکه تعداد مناطق آزاد در دنيا به بيش از 4500منطقه مي رسد، 
این مناطق عمال نقش الگوي اقتصادي را ایفا مي کنند. بنابراین، 
رونق فعاليت هاي اقتصادي براي تحقق سياست هاي حمایت 
از کاالي ایراني و بسترسازي براي ظرفيت سازي چهار موضوع 
مهم بند 11 سياست هاي کلی اقتصاد مقاومتي درباره مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی براي توسعه حوزه عمل این مناطق در 
کشور است. از این رو، اگر به آمار توليد، صادرات در مناطق آزاد 
بنگریم، به درستي آمار آنها از کل کشور بيشتر نمودار مي شود. 
براي جذب  زیرساخت هاي الزم  نمود  باید سعي  بنابراین 
سرمایه گذاري خارجي و زیرساخت هاي اوليه و یا پيشرفته را 
بيش از پيش فراهم نمود تا سرمایه گذاران داخلي و خارجي 
با این اوصاف در مناطق آزاد براي فعاليت اقتصادي حضور 
یابند.  همچنين، مناطق آزاد و به ویژه مناطق آزاد جدید، به دنبال 
توسعه از منظر تجارت و صنعت هستند تا توليد، صادرات و 
ترانزیت به خوبي شکل گيرد، که این اهداف ضرورت فعال 

شدن هرچه سریع تر مناطق آزاد جدید را نشان می دهد. 
با استقرار  آزاد  باید پذیرفت که مسئله قاچاق در مناطق 
گمرک در بدو ورود و درب خروج منتفي است و نباید برخي 
اشخاص و یا مسئولين با فرافکني مسئوليت آن را متوجه 
مناطق آزاد بدانند؛ چراکه متولي خروج کاال از مناطق آزاد، 
گمرک و نيروي انتظامي است، هرچند نباید با ایجاد بدبيني 
نسبت به راه اندازی مناطق آزاد جدید در مناطق مرزي کشور 
بدون توجه به وضعيت فعلي آنها، اميد مردم را در شهرهاي 
مرزي براي فعال سازی مناطق آزاد از بين برد! ایجاد منطقه 
آزاد در نواحي مرزي جبران مافات و کم کاري مسئولين 
است. بنابراین باید با رعایت الزاماتي در حوزه تامين منابع 
مالي براي ساخت زیربناهاي مناطق با هدف جذب سرمایه 
خارجي، توليد و صادرات با تمهيداتي در مورد اقتصادي کردن 
مزیت هاي مناطق آزاد، موقعيتي را براي مناطق به وجود آورد 
تا همه دلسوزان کشور از وجود این مناطق به خود ببالند و 

فرصتي براي اشتغال جوانان شریف این مرز و بوم باشد.
البته همان طور که صراحتا در قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد جمهوری اسالمی ایران مصوب سال1372 مجلس 
شورای اسالمی آمده و براساس منطقه جهانی مناطق آزاد، 
دولت موظف و مکلف به ایجاد زیرساخت های مکفی در 
این مناطق است؛ موضوعی که هيچ گاه در مناطق آزاد فعلی 
)کيش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو( صورت 
نپذیرفت و این مناطق پس از گذشت سال ها همچنان در 
تالش برای ایجاد، تکميل و توسعه زیرساخت های خود 
می باشد که درواقع چنين روند معيوبی، سازمان های مناطق 
آزاد را در مسير دستيابی به اهدافی که قانونگذار برای آن 
تعيين نموده، با موانع و چالش های متعددی روبه رو کرده 
است. به همين سبب مطلوب است که با چنين کوله باری 
اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت  سه دهه ای،  تجربه  از 
در تعامل و هم افزایی با مناطق آزاد و در راستای تحقق 
اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی، برنامه ریزی دقيق 
و عاجلی برای تعيين سرفصل های بودجه ای در بودجه 
ملی، برای ایجاد زیرساخت های الزم در مناطق آزاد جدید  

جهت تسهيل در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 
نمایند، تا مردم نجيب و غيور مرزنشين کشور که با تصویب 
مناطق آزاد در منطقه خود نور اميدی در دل هایشان روشن 

شده است، خدایی ناکرده مایوس و نااميد نگردند.
بی شک توسعه در مناطق آزاد، توسعه اي تجاري، صنعتي، 
براي  فرصتي  مناطق  این  است.  گردشگري  و  فرهنگی 
اقتصاد کشور جهت گذر از شرایط تحریم هاي خصمانه و 
ظالمانه بين المللی هستند. باید به منتقدان گوشزد کرد که 
نباید فرصت هاي اقتصادي خود را بسوزانيم. از مناطق آزاد 
باید استفاده بهينه کرد. تصویب مناطق آزاد جدید نشان داد 
که مردم از این اقدام چقدر خوشحال و اميدوار شدند و اکنون 
چشم  انتظار فعال شدن این مناطق در جهت شکوفایی 

اقتصاد منطقه ای و بهبود وضعيت معيشتی خود هستند.

 مرزهایی مطمئن، برقراری امنیت،
 مناطق آزاد مرزی

بی شک هر دولتی بخواهد در کشور امنيت برقرار کرده و 
شرایط و امکانات سازندگی را فراهم کند، باید از مرزهایی 
مطمئن برخوردار باشد. نتایج بررسی عملکرد مناطق آزاد 
نشان می دهد که فعاليت این مناطق در نقاط مرزی کشور، 
باعث ایجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم و توسعه زیرساختی، 
توليدی، صنعتی، تجاری، گردشگری و حمل و نقل کاال و 
مسافر شده است که سهم اشتغال غيرمستقيم به مراتب بيشتر 
از اشتغال مستقيم می باشد و به تعبيری صرف نگاه به اشتغال 
بيش از 600هزار نفر در مناطق آزاد نيست؛ چراکه به واسطه 
چرخه اقتصادی و توليدی ایجاد شده در این مناطق، سهم 
اشتغال غيرمستقيم در حوزه های مختلف در کالن کشور بسيار 

بيش از سهم شاغلين فعال در مناطق آزاد است. 
ایجاد مناطق آزاد و اشتغال زایی برای ساکنين مرزنشين، تا 
حدود زیادی توانسته است از خيل عظيم مهاجران شهرهای 
مرزی به کالن شهرها بکاهد و حتی در بسياری از موارد 
شاهد حضور افراد جویای کار از شهرهای مرکزی ایران به 
سمت مناطق آزاد بوده و هستيم، که بی تردید این موضوع در 
درازمدت به افزایش جمعيت در مناطق مرزی کمک شایانی 

می کند و به تعبيری مهاجرت  معکوس بشمار می رود. 
ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی و محروم کشور، نقطه 
جمعيت  تثبيت  اشتغال،  ایجاد  توليد،  بسط  در  عطفی 
مرزنشين، افزایش درآمد و توسعه پایدار محسوب می شود 
و همگرایی منطقه ای را افزایش می دهد که نمونه بارز 
آن همکاری متقابل بين کشورهای همسایه در تعامالت 

تجاری و بازرگانی با مناطق آزاد ایران است.
استقرار مناطق آزاد در مناطق مرزی، پتانسيل باالیی در 
جهت افزایش امنيت و توسعه پایدار و متوازن نواحی پيرامون 
محسوب می شود و این مناطق توانسته اند تاثير مثبت و 
مطلوبی در توسعه نواحی همجوار خود بگذارند، که این امر 
بستر الزم را برای افزایش امنيت در ابعاد مختلف فراهم آورده 
است و همچنين از دیگر نتایج و دستاوردهای تشکيل مناطق 
آزاد در رابطه با امنيت مرزها، می توان به مهم ترین عامل 
اثرگذار بر وقوع و افزایش جرائم مرزی و به خطر انداختن 
خود در قبال وارد کردن کاالهای غيرقانونی و غيرمشروع 
اشاره کرد. براساس تحقيقات ميدانی صورت گرفته در اغلب 
مناطق مرزی کشور که محور ناامنی بوده اند، متغير اقتصادی 
همراه با متغير فرهنگی، اثربخشی مضاعفی بر ایجاد و یا عدم 
ایجاد جرائم مرزی دارد؛ بدین معنی که فشارهای متغيرهای 
اقتصادی، افراد را به این مورد سوق می دهد و متغير فرهنگی 
نيز انجام این عمل را به دليل مشابهت های مختلف فرهنگی 
و اجتماعی سهل تر و آسان تر می نماید. بی شک ایجاد رفاه 
اقتصادی و تاثير فرهنگی وجود مناطق آزاد به واسطه ورود 
گردشگران و مسافرین، باعث افزایش ضریب فرهنگی این 

مناطق در طول زمان شده است.
با افزایش رشد جمعيت در کشور و عدم تناسب در ایجاد 
در  بيکاری  موج  گسترش  شاهد  جوانان،  براي  شغل 
گستره وسيعی از اجتماع می باشيم، البته این موضوع در 
استان هایی  به چشم می خورد،  بيشتر  استان های مرزی 

بخش  باالخص  و  دولتی  بخش های  سرمایه گذاری  که 
خصوصی در آنها بسيار کمتر از استان های مرکزی است و 
همين امر در نهایت موجب خروج نيروی جوان جویای کار 
از استان های مرزی و هجوم بی رویه به شهرها می گردد. 

یکی از مهم ترین تاثيرات شکل گيری مناطق آزاد در کشور، 
ایجاد زیرساخت ها درخصوص جذب سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی می باشد؛ نقش بی بدیل سرمایه گذاران و ایجاد 
مراکز و واحدهای توليدی در مناطق مرزی، از مهاجرت 
جوانان جویای کار بومی به مراکز استان ها تا حدود زیادی 
جلوگيری می کند. در شهرهای مرزی چنانچه اشتغال و 
اقتصاد به عنوان دو مولفه تاثيرگذار بر معيشت مرزنشينان 
موردتوجه قرار گيرد، نه تنها شاهد خروج نيروی جوان از 
شهرهای مرزی نخواهيم بود؛ بلکه موجب آبادانی هرچه 
که  مولفه  دو  این  حال  شد.  خواهد  شهرها  آن  بيشتر 
وظيفه دولت بشمار می آید و برای رسيدن به امنيت در 
مرزها، دولت  باید ميلياردها تومان در طول سال در جهت 
ایجاد اشتغال سرمایه گذاری و بودجه اختصاص دهد، با 
شکل گيری مناطق آزاد و حضور فعالين اقتصادی بخش 
خصوصی، به سهولت و با کمترین هزینه محقق می گيرد.

یکی دیگر از مشکالت مرزی ما خصوصا در شرق ایران، 
موضوع قاچاق مواد مخدر است؛ مسئولين کشور در کنار انجام 
اقداماتی در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و انسداد مرزها، 
می بایست زمينه و بستر الزم را در راستای ایجاد فرصت های 
پایدار اشتغال در شهرهای مرزی فراهم سازند تا از آمار بيکاری 
شهرهای مرزی بکاهند؛ چراکه اگر در مناطق مرزی، فقر و 
بيکاری وجود داشته باشد، هر اندازه هم به بحث انسداد مرزها، 
دیوارهای بتنی و تجهيزات نوین پرداخته شود، باز هم عامل 
بازدارنده ای برای جلوگيری از قاچاق نخواهد بود. بنابراین با 
توسعه مناطق مرزی از طریق تمهيدات و اقدامات اقتصادی و 
ایجاد اشتغال، قطعا امنيت در آن مناطق حاکم خواهد شد. بدون 
تردید داشتن مرزهای کنترل شده و مناطق مرزی بدون تنش 
و بحران، در برقراری امنيت و اعمال حاکميت دولت در هر 
کشور، نقش کليدی و هدایت  کننده ای داشته و از سوء استفاده 

و دخالت های بيگانگان می کاهد.
مناطق مرزی، از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار 
می روند؛ شناخت تاثير عوامل اجتماعی، فرهنگی، سياسی و 
اقتصادی بر امنيت عمومی این مناطق، از اساسی ترین نکات در 
درک آسيب پذیری های امنيتی به منظور جلوگيری از هرگونه 
تنش و کنش های ضدامنيتی بشمار می آید. این عوامل باعث 
افزایش بيکاری گردیده و در نتيجه موجب می شود تعداد زیادی 
از مرزنشينان به منظور امرار معاش، به قاچاق کاال روی آورند. 
مجموعه مسائل و مشکالت اقتصادی این مناطق ضمن 
فراهم آوردن بستر ارتکاب جرم و ترددهای غيرمجاز به آن 
سوی مرز، تبعات سوء امنيتی را نيز به همراه دارد و برقراری نظم 
و کنترل این مناطق را با مشکالت و تهدیداتی رو به رو می نماید. 
به نظر می رسد که حفظ امنيت عمومی مناطق مرزی جزء با 
شناسایی عوامل مخل آن محقق نخواهد شد و بی تردید نقش 
پررنگ مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایجاد توسعه اقتصادی 
منطقه ای، مهم ترین و بزرگترین عامل بازدارنده در گرایش 
مردم مرزنشين به سوی موضوعات خارج از قانون که منجر 

به ناامنی در مناطق مرزی می شود، خواهد بود.

سخن پایانی
بنابراین با توجه به اهميت برقراری امنيت در نقاط مرزی، با 
ایجاد بسترهای اقتصادی مردم نهاد و استفاده از ظرفيت های 
جوامع محلی در شکل گيری آن، می توان به تاثير مناطق آزاد 
فعلی و همچنين مناطق آزاد جدید در توسعه اقتصاد منطقه ای 
و اشتغال زایی در کنار ایجاد امنيت در مناطق مرزی با توجه به 
تعریف منافع مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه رسيد و 
در جمع بندی نهایی گزارش می توان به تاثيرات مثبت ایجاد 

مناطق آزاد در نقاط مرزی کشور به شرح زیر پرداخت:
 مناطق آزاد باعث ایجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم 
گردیده که در این ميان سهم اشتغال غيرمستقيم به مراتب 

بيشتر از اشتغال مستقيم می باشد. 
 استقرار مناطق آزاد در نقاط مرزی، موجب افزایش 
درآمد مرزنشينان و بهبود وضعيت معيشتی مردمان این 

نقاط از کشور گردیده است.
 مناطق آزاد با ایجاد اشتغال برای ساکنين مرزنشين، تا حدود 
زیادی توانسته اند از خيل عظيم مهاجران به شهرها بکاهند؛ در 
این راستا، راه اندازی مناطق آزاد جدید نقطه عطفی در توليد، 
اشتغال زایی، تثبيت جمعيت مرزنشين، افزایش درآمد و توسعه 
پایدار محسوب می شود و همکاری های متقابل منطقه ای با 

کشورهای همسایه را افزایش می دهد.
ایجاد  و  اجتماعی  وضعيت  ارتقاء  در  آزاد  مناطق   
احساس امنيت عمومی در مناطق مرزی موفقيت بسيار 

مناسبی داشته و خواهند داشت.
 مناطق آزاد ظرفيت بی بدیلی در جهت افزایش امنيت و 
توسعه پایدار نواحی پيرامون خود دارند و توانسته اند در توسعه 
نواحی همجوار خود تاثير مثبت بگذارند، که این امر بستر الزم را 

برای افزایش امنيت در ابعاد مختلف فراهم آورده است. 
 مهم ترین عامل وقوع جرائم مرزی، چربيدن ریسک و به 
خطر انداختن خود در قبال وارد کردن کاالهای غيرقانونی و 
غيرمشروع می باشد که به واسطه تشکيل و راه اندازی مناطق آزاد 
و ایجاد اشتغال پایدار برای جوامع محلی و به سبب وجود مزایای 
مناطق آزاد، بحث قاچاق کاال در این مناطق توجيه پذیر نيست.

در این گزارش سعی شد که تنها از یک منظر به تاثير ایجاد 
مناطق آزاد در نقاط عمدتا محروم و کم برخوردار مرزی کشور 
و آن هم بحث مهم امنيت مرزی پرداخته شود؛ بی شک 
تاثيرات مثبت شکل گيری مناطق آزاد در حوزه های بسيار 

گسترده ای می تواند بروز و ظهور داشته باشد. 
اميد است که با تکميل کمربند مناطق آزاد پانزده گانه کشور، عالوه بر 
افزایش محروميت زدایی و توسعه عمران و آبادانی، شاهد اتصال 
راهبردی این مناطق با کشورهای همسایه با تکيه بر ظرفيت ها و 
مزیت های موجود در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در راستای 
گسترش تعامالت اقتصادی و تجاری کشورمان با همسایگان باشيم.

 هم افـزایی در جهت توسعه مناطــق آزاد
به عنوان حافظان امنیــت مرزهای ایران

واکاوی رابطه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی مناطق آزاد با امنیت در مرزهای کشور:
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حسین مرادی 

کارشناس مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد قشم

بهبود فرآیند خدمت رسانی 
به گردشگران با هم افزایی 

قشم و خمیر

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم با فرماندار خمیر مطرح شد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

آغاز به کار فاز 4 بزرگراه خلیج فارس 
جزیره قشم با 9000میلیارد ریال اعتبار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از روستاهای آسیب دیده از زلزله  تاکید کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

افشار فتح الهی در دیدار با مردم محله سجادیه شهر قشم اظهار داشت:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
همایش نخبگان بسیجی سراسر دانشگاه های استان هرمزگان 

که به میزبانی این منطقه آزاد برگزار شد، گفت: قشم می تواند 
به مرکز تولید قدرت اقتصادی کشور تبدیل شود.

افشار فتح الهی در جمع جوانان بسیجی دانشجو، با تاکید بر 
این نکته که قشم تامین کننده امنیت دریایی کشور است، 
توسعه  مرکز  به  تبدیل  شدن  ظرفیت  قشم  داشت:  بیان 
استارتاپ های کشور و ایجاد مکانی برای تولید قدرت در 

حوزه اقتصاد کشور را به کمک جوانان صاحب ایده، دارد.

وی در این همایش خواستار نقد همراه با پیشنهاد نیروهای 
خدمت  جهت  مسئوالن  به  کمک  برای  دانشجو  و  جوان 
شرایط  در  ما  کشور  کرد:  اظهار  و  شد  مردم  به  شایسته 
جنگ های فرهنگی و اقتصادی تحمیل  شده به مردم از سوی 
کشورهایی قرار دارد که دشمنی ریشه داری با نظام اسالمی و 
الگوی ارائه  شده از سوی جمهوری اسالمی ایران به دنیا دارند.

به گفته فتح الهی؛ نیروهای انقالبی در این موقعیت زمانی 

مسئولیت دارند تا خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی را 
به مردم معرفی کنند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان تصریح کرد: روحیه مطالبه گری در جامعه پویا و بین 
جوانان می تواند تبدیل به پتانسیل سازنده ای جهت نقدهای 
همراه با راهکار برای حل مشکالت شناسایی شده با سرعت 

بیشتر و تحول بهتر شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: برقراری امنیت در خلیج فارس مدیون حضور نیروی 
دریایی سپاه و سبزپوشان غیور نظام جمهوری اسالمی است.
مناسبت  به  که  بی فرود«  »پرواز  یادواره  در  فتح الهی  افشار 
گرامیداشت شهدای حمله ددمنشانه ناوگان آمریکای جنایتکار به 
هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی برگزار شد؛ ضمن تقدیر 
از جانبازان دفاع مقدس برای حضور در این مراسم، اظهار داشت: 
امروز به یمن حضور سبزپوشان غیورمان، شرایط کشور نسبت به 

34سال پیش تغییرات بسیاری پیدا کرده است.
منطقه  در  آمریکایی ها  پیش  34سال  داد:  توضیح  وی 
سرزمینی  آب های  در  و  داشتند  جدی  خلیج فارس حضور 
جمهوری اسالمی ایران هواپیمای مسافربری ایران را ساقط 
کردند، عذرخواهی هم نکردند و از فرمانده ناوی که این 

هواپیما را ساقط کرده بود، قدردانی هم کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: امروز و بعد از 
گذشت 34سال از آن فاجعه تلخ برای ملت ایران، شرایطی در 
منطقه وجود دارد که ما به لطف، تالش و زحمات پاسداران 
انقالب اسالمی در نیروی دریایی سپاه و سبزپوشان باغیرت 

نظام جمهوری اسالمی اقتدار و امنیت ما برقرار است.
فتح الهی افزود: امروز آمریکایی ها برای آنکه از این منطقه 
عبور کنند، باید از پاسداران انقالب اسالمی اجازه بگیرند 
و گاهی به زبان فارسی التماس کنند که اجازه رفت وآمد در 

منطقه را داشته باشند که این اقتدار نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در منطقه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اذعان داشت: آمریکایی ها 
در این سال ها مشکل اقتصادی، بحث هسته ای و حقوق 
بشر را بهانه کردند، مشکل آمریکایی ها با ملت ایران الگوی 
موفقی است که نظام جمهوری اسالمی به سایر کشورهای 

اسالمی ارائه کرده است.
وی اظهار کرد: با همه فشارهای که آمریکایی ها در این 
به رغم  و  کردند  وارد  اسالمی  جمهوری  نظام  به  44سال 
همه جنایت ها، تزویرها، جنگ های مستقیم و غیرمستقیم 
و تحریم های مختلف نتوانستند حرکتی که نظام جمهوری 
اسالمی با پشتوانه مردم و رهبری های داهیانه مقام معظم 
توانسته اند  اینکه  نه  کنند،  متوقف  را  انجام  شده  رهبری 
متوقف کنند، بلکه ما روزبه روز توانسته ایم موفق تر در این 

شرایط حرکت و الگوی موفق تری را به دنیا معرفی کنیم.
فتح الهی با طرح این سوال که چرا امروز آمریکایی ها نگران 
این موفقیت هستند و چرا به هر بهانه ای که  شده عزیزترین و 
گرامی ترین فرزندان این نظام مثل سردار سلیمانی ها، دانشمندان، 
نیروهای جوان و نیروهای توانمند نظامی ما را به شهادت 
می رسانند و آنها را در ظاهر حذف می کنند، گفت: نگرانی آنها از 

حرکت رو به رشد نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم توضیح داد: 

امروز الگوی جمهوری اسالمی ایران در منطقه و فرامنطقه 
قابل ارائه و قابل دفاع است و نگرانی آمریکایی ها و دشمنان 

نظام اسالمی از این است که این هم تمام  شدنی نیست.
وی یادآور شد: این دعوا و اختالفی که ما با آمریکایی ها و 
نظام سلطه داریم که پرچم دار آن ایاالت متحده آمریکا است، 
فقط ان شاء اهلل به دست مبارک حضرت ولی عصر)عج( باید 
به سرانجام برسد، وگرنه این پایانی ندارد؛ هر چند که دولت 
و نظام در تالش است که با مذاکرات و هر شکلی که بتوانند 
فشارها را که بر مردم وجود دارد کم کنند، اما خیلی امیدوار 
نیستیم به اینکه آمریکایی ها با ما کنار بیایند و از مواضع 

خود کوتاه بیایند.
فتح الهی ادامه داد: اگر قرار باشد که آن ها کوتاه بیایند شاید شرط 
اصلی آن این باشد که ما از اعتقادات و ارزش هایی که به خاطر 

تحقق آن ها انقالب و از آنان دفاع کردیم باید کنار بگذاریم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در این 44ساله 
جریان  این  رهبری  که  رهبری  معظم  مقام  و  انقالب 
را برعهده داشته اند و مردم ما به رغم همه فشارهایی که 
تحمل کردند و فشارهای اقتصادی که بر مردم وجود دارد، 
واقعا تاب آوری مردم کشورمان در مقابل تحریم ها بی نظیر 
و کم نظیر است و حاصل پایبندی به ارزش های اسالمی-

 ایرانی است.
وی با اشاره به اینکه جریان های معاند و مخالف نظام هم 

درحال تالش و فعالیت برای ضربه زدن به نظام اسالمی 
جریان های  تبلیغاتی  بلندگوهای  همچنان  افزود:  هستند، 
کشور  مشکالت  و  مسایئل  بزرگ نمایی  جهت  در  معاند 

درحال حرکت و تبلیغات است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با 
بیان اینکه مردم در 44سال گذشته از پیروزی انقالب اسالمی 
وظیفه خود را به خوبی  انجام داده اند، خاطرنشان کرد: مردم در 
موقعیت های مختلف موضع گیری های درستی که باید انجام 
می دادند، انجام دادند و آن بخشی که وظیفه ما و بر گردن 
مسئولین در کشور است را کوتاهی کردیم و باید تالش کنیم تا 
نواقص را برطرف کنیم و ان شاء اهلل وعده حق محقق خواهد شد 

و در نهایت پیروزی با جریان حق علیه باطل است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
اجرای کامل طرح مسکن جوانان را کلیدی برای حل معضل 

مسکن در جزیره دانست.
افشار فتح الهی، در دیدار با مردم محله سجادیه شهر قشم در مسجد 
امام رضا)ع( این محله، پس از شنیدن خواسته های مردمی بیان 

داشت: انتظارات مردم از منطقه آزاد قشم به  عنوان نماینده دولت 
به حق است و ما بابت کاستی این سال ها، شرمنده مردم هستیم.

با بازگرداندن زمین های  وی ادامه داد: در تالش هستیم تا 
بیت المال به کمک دستگاه قضا، بخشی از حقوق مردم را احیاء 
کنیم و در ۶ماه گذشته موفق شدیم ۲۰۷هکتار زمین در جزیره 

به ارزش بیش از ۱۲۰۰میلیارد تومان را به بیت المال بازگردانیم.
مبنی بر  مردمی  خواسته های  به  پاسخ  در  عالی  مقام  این 
معضل مسکن گفت: با اجرای کامل طرح مسکن جوانان 

در جزیره، معضل مسکن قشم مرتفع می شود.
فتح الهی با اشاره به حجم باالی مشکالت و کارهای بر زمین 
مانده در منطقه آزاد قشم اظهار داشت: موضوعاتی مانند آب، 
مسکن و شغل از مواردی است که باید در این سال ها در یک 
منطقه آزاد حل می شد، اما متاسفانه هنوز مشکالت بسیاری 

وجود دارد که ما را شرمنده مردم کرده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر پیگیری موارد ذکر 
شده به عنوان اولویت کاری این سازمان تاکید کرد و خواستار 

همراهی و صبوری مردم تا پایان حل مشکالت شد.
وی در ادامه از معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم خواست تا در حوزه فضاهای آموزشی به صورت 

مستقیم وارد عمل شده و به ارتقاء این بخش کمک کند.
فتح الهی همچنین از آغاز اصالح و بهسازی شبکه آب و 
فاضالب شهر قشم خبر داد و گفت: به منظور ارتقاء سطح 
کیفی آب مصرفی شهروندان، این اقدام با همکاری معاونت 

عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم در دست اجرا است.
آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات  درخصوص  همچنین  وی 
قشم جهت بهبود وضعیت اقتصادی در جزیره یادآور شد: 

به کارگیری نیروهای بومی در همه شرکت ها و فعالیت های 
اقتصادی و خدماتی جزیره، مورد تاکید ما بوده و این موضوع 

به همه فعاالن اقتصادی به صورت کتبی ابالغ شده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان به آغاز اجرای طرح اصالح درختان در محالت 
شهر قشم اشاره کرد و خاطرنشان نمود: نخستین محله برای 

اجرای این طرح، محله سجادیه است.
بیان  به  مردم محله سجادیه  دیدار،  این  در  است،  گفتنی 
مشکالت خود پرداختند که موضوع اشتغال، مسکن، فضای 

آموزشی و رفاهی، بخش هایی از این خواسته ها بود  .
الزم به ذکر است، در پایان این دیدار که با اقامه نماز جماعت در 
کنار مردم محله سجادیه همراه گردید، تمامی درخواست ها به صورت 

مکتوب جمع آوری و دستور پیگیری برای حل آنها داده شد.

مردم جزیره قشم در کنار آسیب دیدگان زلزله هرمزگان هستندمردم جزیره قشم در کنار آسیب دیدگان زلزله هرمزگان هستند

تبدیل جزیره قشم به مرکز تولید قدرت اقتصادی کشورتبدیل جزیره قشم به مرکز تولید قدرت اقتصادی کشور

امنیت پایدار خلیج فارس مدیون حضور سپاه پاسداران انقالب اسالمی استامنیت پایدار خلیج فارس مدیون حضور سپاه پاسداران انقالب اسالمی است

اجرای کامل طرح مسکن جوانان، کلید حل معضل مسکن در جزیره قشماجرای کامل طرح مسکن جوانان، کلید حل معضل مسکن در جزیره قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: توسعه همکاری میان پهل و قشم، نویدبخش ارائه 

خدمات شایسته تر به گردشگران است.
افشار فتح الهی در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده، با فرماندار 

شهرستان خمیر دیدار و گفت و گو کرد.
وی در این جلسه ضمن اعالم آمادگی سازمان منطقه آزاد 
قشم برای تامین بخشی از نیازهای هموطنان در روستاهای 
آسیب دیده از زلزله بیان داشت: روحیه تعامل، بهترین راهکار 
جهت باز کردن گره های کوچکی است که در سالیان اخیر 
در ضوابط کاری بین بخش های مختلف به وجود آمده است.
نوروز  به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
پرشور ۱4۰۱ اظهار داشت: مدیریت ورود  ۱34هزار خودرو 
از مبدا ترددی بندر پهل به بندر الفت، بیانگر توانایی این 
منطقه در میزبانی از حجم باالی گردشگران است که با 
همکاری برای توسعه برنامه ریزی  شده، می تواند بهینه سازی 

درآمد برای هر دو بندر را رقم زند.
فتح الهی همچنین خواستار اجرای طرح جامعی با نگاه به 
عملیاتی شدن پروژه پل خلیج فارس شد و اذعان نمود: با 
داشتن طرح جامع مشخص، توسعه منطقه با تقسیم  کار به 

بهترین شکل محقق می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش داشتن رویداد 
جام جهانی در آبان ماه سال جاری و همچنین عید نوروز، 
هماهنگی بین  سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانداری خمیر 
امری  به گردشگران  اجرای طرح های خدمات رسان  برای 

بدیهی و قطعی است.
این  به  اشاره  با  نیز  خمیر  فرماندار  نشست،  این  ادامه  در 
موضوع که بندر پهل مهم ترین مسیر ترددی به منطقه آزاد 
قشم است، گفت: با توجه به این که این بندر  در سال ۱3۷4 
و برای خدمت رسانی به تعداد کمی خودرو ساخته شد، در این 

سال ها توسعه خوبی را در پیش داشته است.
پل  پروژه  که  زمانی  تا  کرد:  اظهار  خواستار  میرهاشم 
و  گمرکی  ظرفیت  از  می توان  شود،  محقق  خلیج فارس 

صادراتی این بندر استفاده بهتری کرد.

منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
آزاد قشم گفت: سند توسعه اجتماعی، فرهنگی، هنری و 
گردشگری قشم به منظور حفظ میراث ناملموس جزیره باید 

با کمک هنرمندان تهیه و ثبت شود.
جلسه  در  آخوندی  محمدسعید  حجت االسالم والمسلمین 
آشنایی با هنرمندان جزیره، ضمن شنیدن خواسته های جامعه 
هنری قشم، بر نقش تاثیرگذار این قشر برای حفظ میراث 

ناملموس جزیره تاکید کرد.
وی افزود: هنرمندان، جریان سازهای حوزه فرهنگ، هنر 
و اجتماع هستند و حال خوب آنها باعث رواج حس و حال 

خوب در جامعه می شود.
نیازمند  جزیره  هنر  از  سرشار  گذشته  آخوندی؛  گفته  به   
حراست و توجه است که تنها با حضور هنرمندان این منطقه 

در میدان، محقق خواهد شد.
وی برگزاری جشنواره های آیینی، بومی و محلی را الزم 
ظرفیت  از  استفاده  با  جشنواره ها  این  افزود:  و  دانست 

هنرمندان جزیره باید به عرصه بین المللی برسد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم هدفمندی حرکت فرهنگ و هنر جزیره را در گرو ثبت 
سند توسعه اجتماعی، فرهنگی، هنری و گردشگری قشم 
دانست تا فضای این حوزه از سردرگمی و اعمال سلیقه های 

فردی نجات یابد.
به عنوان  فضایی  پالتو،  راه اندازی  داد:  ادامه  آخوندی 
برگزاری  دیجیتال،  هنر  بازارچه  ایجاد  هنرمندان،  پاتوق 
جشنواره های موضوعی در طول سال و برنامه های آموزشی 
باهدف توسعه سرمایه های انسانی از موضوعات در دست 

اجرای این معاونت است.
وی همچنین از فعالیت ستاد دائمی جشنواره ها خبر داد و 
تاکید کرد: نظرات هنرمندان در بهتر برگزار کردن جشنواره ها 

بسیار تاثیرگذار است.
احیا  باعث  تابستانی  برگزاری جشنواره  آخوندی،  گفته  به 
اقتصاد جزیره و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از نبود 

درآمد در این بازه زمانی می شود.
وی در ادامه خواستار مطالبه گری جامعه هنری جزیره شد 
و گفت: روحیه هنرمند حساس و لطیف است، ولی نباید 
باعث انفعال شود، بلکه باید موجب ارتقا روحیه مطالبه گری 

و حق طلبی گردد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم تعامل و همکاری را راه حلی برای رفع مسائل فرهنگی 
و هنری خواند و خاطرنشان کرد: برنامه های این معاونت 

شامل حمایت از گروه ها و انجمن های فعال است.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم به نمایندگی از مردم جزیره، با حضور در روستاهای 
زلزله زده استان هرمزگان، گفت: مردم جزیره قشم در کنار 

آسیب دیدگان زلزله هستند.
افشار فتح الهی با حضور در مناطق زلزله زده هرمزگان، ضمن 
ابالغ پیام همدردی و همراهی مردم جزیره قشم اظهار داشت: 
مردم قشم نگران و عالقه مند به کمک به هموطنان آسیب دیده 
خود هستند و برای تحقق این امر، منطقه آزاد قشم آماده تامین 

بخشی از امکانات و لوازم ضروری مردم در این مناطق است.
امدادرسان  نیروهای  مدیریت  مثبت  روند  به  اشاره  با  وی 
نمود:  اذعان  خدمات رسان  دستگاه های  و  سپاه  بسیج، 
باوجودی که آسیب ها ۱۰۰درصدی بوده است، اما همه در 

حد توان مشغول ارائه خدمت هستند.

فتح الهی از مردم و خیران کشور دعوت کرد تا در تامین 
گرم،  خوراک  تهیه  برای  اولیه  مواد  و  سرمایشی  وسایل 

همچون همیشه در کنار هموطنان خود باشند.
وی با تقدیر از مدیریت خوب نیروهای سپاه امام سجاد)ع( 
استان هرمزگان، قرارگاه مدینه منوره و نیروی دریایی سپاه 
اظهار کرد: مدیریت بهنگام و اصولی برای رساندن اقالم به 
مردم در مناطق آسیب دیده در این شرایط از اهمیت باالیی 

برخوردار است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان اعالم کرد: سازمان منطقه آزاد قشم برای کمک به 
پروژه های ساخت و بازسازی منازل مسکونی در روستاهای 
آسیب دیده، پس از پایان دوره اسکان موقت، آماده هرگونه 

همکاری است.

همدلی و همراهی در کمک به زلزله زدگان 
هرمزگان ادامه دارد

در راستای تحقق وعده های رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم، سه محموله از کمک های قشم در 
کمتر از ۷۲ساعت، به مناطق زلزله زده استان هرمزگان ارسال شد.
این کمک ها پیرو حضور افشار فتح الهی مدیرعامل سازمان 
در  استان هرمزگان  زلزله زده  مناطق  در  آزاد قشم  منطقه 
و  سایه  خوش  به  زلزله  وقوع  از  پس  روزهای  نخستین 

روستاهای اطراف ارسال می شود.
در مجموع سه مرحله کمک های ارسالی، تاکنون ۱5۰عدد 
مواد  434۰کیلوگرم  از  بیش  و  یخچال  ۱۷دستگاه  کولر، 
غذایی شامل برنج، روغن و سایر مایحتاج ضروری از سوی 
مردم قشم و با همراهی و هدایت سازمان منطقه آزاد قشم 

به مناطق زلزله زده ارسال شده است.
گفتنی است، محموله های ارسالی از سوی سازمان منطقه آزاد 
قشم و مردم این جزیره برای هموطنان زلزله زده در روستاهای 
سایه خوش و روستاهای اطراف با تاکید بر همدلی و همراهی 
مردم جزیره با مردم آسیب دیده در استان هرمزگان انجام می گردد.

الزم به ذکر است، این کمک ها در پی حضور افشار فتح الهی 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در مناطق زلزله زده استان هرمزگان )یک روز پس از وقوع 
زلزله( و وعده ارسال کمک جهت رفع نیازهای ضروری این 

منطقه صورت گرفته است.

سازمان منطقه آزاد قشم با بهره گیری از توان داخلی، دو طرح عمرانی 
مردمی را در قالب راهسازی با درآمدزایی منطقه ای اجرا کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آیین 
کلنگ زنی بزرگراه خلیج فارس قشم )حدفاصل درگهان به بندر 
الفت( اظهار داشت: توفیق حاصل شد که عملیات اجرایی یکی 
از مسیرهای مهم و راهبردی در شبکه بزرگراهی جزیره قشم را 
آغاز نماییم. طول این پروژه حدود 4۰کیلومتر است که شهر الفت 

و در آینده پل خلیج فارس را به شهر درگهان متصل می کند.
افشار فتح الهی ادامه داد: این پروژه بر مبنای طراحی که انجام 
 شده به شهر قشم اتصال پیدا کرده است و امیدواریم بتوانیم از 
شهر قشم هم پروژه ۶۰کیلومتری تا فرودگاه بین المللی جزیره 

قشم را به صورت همزمان به بهره برداری برسانیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار 
داشت: ارزش این مرحله از این پروژه حدود ۹۰۰میلیارد تومان 
است که عملیات اجرایی آن آغاز گردید و یکی از حلقه های 
طرح جامع خلیج فارس را که شامل پل خلیج فارس، خط آهن و 
بزرگراه پل خلیج فارس به بندر کاوه و در نهایت توسعه این بندر 
است را تکمیل می کند، که بتوانیم بقیه مرحله های این طرح 

جامع را در ایام آتی به اطالع مردم برسانیم.

براساس این گزارش، با اجرای این پروژه، محور بزرگراهی 
و  پررفت  از  یکی  که  مسافری الفت  بندر  به  قشم  شهر 
و سطح  کامل شده  است،  مسافری کشور  بنادر  آمدترین 

دسترسی و ایمنی ساکنان و گردشگران ارتقاء می یابد.
همچنین، با اجرای این پروژه، رینگ بزرگراهی شرق جزیره 
قشم از بندر مسافری الفت تا فرودگاه بین المللی قشم به عنوان 
یکی از خواسته های دیرینه مردم جزیره، بعد از سال ها در دولت 

سیزدهم با رویکرد مردم محور، تکمیل می گردد.
الزم به ذکر است، کارفرمای این پروژه سازمان منطقه آزاد قشم 

و پیمانکار اجرای آن قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( است.
یادآور می شود، در آیین آغاز به کار بزرگراه خلیج فارس قشم، 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار 
منطقه آزاد قشم، بزرگان و معتمدین محلی، شیخ عبدالرحیم 
خطیبی امام جمعه اهل سنت، رضا صفایی رئیس دادگستری، 

امید مهدوی مجد دادستان عمومی و انقالب، شیخ محمدعلی 
امینی عضو هیات فتوای اهل  سنت جنوب کشور و میرداد 

میردادی شهردار قشم حضور داشتند.
گفتنی است، سرهنگ صفر متاجی فرمانده پایگاه دریابانی 
قشم، سیدمحمدقدسی معاون فنی و زیربنایی و جمعی از 
مدیران و مسئولین سازمان منطقه آزاد قشم از دیگر مهمانان 

و حاضران در این آیین رسمی بودند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

ثبت سند توسعه اجتماعی، 
فرهنگی، هنری و گردشگری 

قشم با کمک هنرمندان
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