
سرمقاله

منطقه آزاد مشترک؛ ایده خوب، اما...
در واپسین روزهای گرم تیرماه و در یکی از روزهای بسیار داغ دیپلماسی ایران؛ وزیر 
امور اقتصادی و دارایی کشورمان در زمان امضای یادداشت تفاهم همکاری های 
اقتصادی میان ایران و ترکیه در حضور روسای جمهور دو کشور، ایده ایجاد منطقه 
آزاد مشترک بین ایران و ترکیه را مطرح می نماید. این پیشنهاد پس از خاتمه جلسه 
با استقبال وزیر صنعت ترکیه مواجه و مقرر شد با توجه به امضای یادداشت تفاهم 
کمیته مشترک سرمایه گذاری میان ایران و ترکیه، از این پس همکاری بیشتری در 

این زمینه شکل گیرد و سرمایه گذاری مشترک میان دو کشور انجام شود.
ما که سابقه  در کشور  با کشورهای همسایه،  آزاد مشترک  منطقه  ایجاد  ایده 
بسیار بدی در مدیریت مناطق آزاد وطنی داریم، دارای چندین مالحظه منطقی 

و عملیاتی است:
  اوال چنین سازوکاری در عالم واقع در هیچ کجای دنیا به صورت تئوریزه 
ادبیات  نه  ندارد؛ یعنی در حقیقیت  آزاد مشترک وجود  قالب منطقه  شده و در 

موضوع وجود دارد، نه مصداق آن.
دو  میان  در  واسط  ساختاری  آن که  سبب  به  مشترک  آزاد  منطقه  ایجاد    
حاکمیت اقتصادی جداگانه است، قطعا می بایست دارای سازوکار قانونی ویژه ای 

باشد که در ارتباط با همه مسائل محوری و حاشیه ای بتواند شفاف سازی کند.
برای  مصرف  بازار  تامین  به دنبال  که  کشوری  عنوان  به  ترکیه،  کشور    
کاالهای ترک جهت ورود بیشترین حجم ارز به اقتصاد بحران زده خود است، 
صرفا می تواند به چنین طرحی بگوید: ایده خوبی است، آفرین!! در آینده بیشتر 

بررسی خواهیم کرد.

  اگر به فرض محال چنین منطقه آزادی تشکیل شود و سرمایه گذاران ترک 
به طمع نیروی کار ارزان، انرژی ارزان و مزیت موقعیت جغرافیایی حاضر باشند 
در این منطقه آزاد سرمایه گذاری کنند، به احتمال زیاد صنایع کاربر و انرژی بر 
در طرف ایران و صنایع تکنولوژی محور و های تک در طرف ترک خواهد بود؛ 
درحالی که اصل هدف و نیاز راهبردی ما در این سازوکار جذب تکنولوژی است، 

نه مصرف مزیت های سنتی.
البته که طی یکی، دو سال گذشته، چندین بار مواردی نظیر ایجاد مناطق آزاد 
چین،  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  شانگهای،  همکاری های  سازمان  با  مشترک 
روسیه و... مطرح شده  است؛ اما احتماال منظور نظر ایجاد مرکز سرمایه گذاری های 
مشترک و بهره مندی از ظرفیت مناطق آزاد موجود جهت سرمایه گذاری و تولید 

مشترک محصول بوده است  .
مناطق  متاسفانه،  باشیم که:  داشته  توجه  باید  نکات پیش گفته،  اما...! عالوه بر 
آزاد ایران از ابتدای تاسیس تاکنون، خصوصا در 5سال اخیر، به ویژه در یک سال 
گذشته زیر فشارهای ساختاری موجود تقریبا از حیز انتفاع افتاده اند و مزیت هایی 
قانون  قانونی،  و  مدیریتی  استقالل  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  معافیت  ازجمله 
یا درحال حذف شدن می باشند.  یا حذف شده اند  و...  مالیاتی  معافیت 20ساله 
آزاد مشترک، عجیب و غیرقابل هزم است،  از منطقه  این شرایط صحبت  در 
از سوی کسانی که محور اساسی ترین ضربات به ساختار قانونی و  مخصوصا 
اجرایی مناطق آزاد بوده اند. امروز مناطق آزاد قدیمی ایران در وضعیتی هستند 
در  کارکردشان  و  مدیریتی  جایگاه  واضح  و  شفاف  نبودن  معین  عالوه بر  که 
اقتصاد کالن ایران، از جهت تضعیف بن مایه های قانونی و اجرای نشدن اسناد 

باالدستی نیز تحت فشار مضاعف قرار دارند  .
جذب  برای  اساسی  جذابیت های  آزاد  مناطق  حاضر  درحال  آن که  ضمن  
نمی توانند  مناطق  از  برخی  گاها  حتی  و  ندارند  را  جدید  سرمایه گذاری های 
سرمایه گذاران غالبا داخلی خود را برای ادامه کار و ماندن در منطقه راضی کنند. 
اعتراضات فعالین اقتصادی در منطقه آزاد ارس پس از ماجرای تحمیل مالیات بر 

ارزش افزوده، زنگ هشداری بود که متاسفانه جدی گرفته نشد. آن روز اگر دلیل 
اعتراض را نه متضرر شدن یک عده سرمایه گذار زیاده خواه، بلکه اعتراض جامعه 
اقتصادی مناطق آزاد به جریان تضعیف کننده محیط و ساختار اقتصادی این 
مناطق فرض می کردیم، امروز شاهد اعتراضات کیشوندان و فعالین اقتصادی 
منطقه آزاد کیش به نتایج رویه های اسف بار کنونی نبودیم. بنابراین مقوله ایجاد 
مناطق آزاد مشترک، بدون تعیین تکلیف مناطق آزاد فعالی که قریب به سه دهه 
سابقه فعالیت دارند، اما هنوز نتوانسته اند 30درصد از قانون خود را اجرا کنند و 
در ساختار اقتصادی کشور به چشم یک موجود متفاوت و مزاحم دیده می شوند، 

مقوله ای بیش از اندازه میان تهی است  .
قدیمی، طی یک سال گذشته  آزاد  مناطق  اسفناک  همچنین عالوه بر وضعیت 
7منطقه آزاد جدید نیز به باشگاه ناتنی های اقتصاد ایران اضافه شده اند و پس 
و خرج شان  داستان دخل  هنوز  قانون شان،  ابالغ  از  از 14ماه  بیش  از گذشت 

مشخص نیست!
5سال الیحه ایجاد مناطق آزاد جدید در میان نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر 
این مملکت مورد بررسی، نقد و انتقاد قرار گرفت، اما هیچ کسی به مهم ترین 
و اساسی ترین موضوع مرتبط با اجرای الیحه، یعنی معین شدن محل تامین 
منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری آن دقت نکرد و 
امروز مناطق آزاد از آن همه امتیازات و ظرفیت هایی که هر شخصی به فراخور 
زمان و مکان برمی شمرد، تنها یک مدیر اجرایی را شاهد هستیم که خود نیز 
دقیقا نمی داند باید چه کاری را با چه سرمایه ای صورت دهد؟! حال جناب وزیر؛ 

 می خواهید منطقه آزاد مشترک راه بیاندازید؟! 
بنابراین ایجاد منطقه آزاد مشترک نیز با تمام اشکاالت مبنایی و اجرایی، احتماال 
یک ایده رسانه ای بیش نیست؛ البته شاید برای رسانه های غیرمتخصص حداقل 
رسانه   عنوان یک  به  ما  اما  باشد؛  داشته  آزاد جذابیت خبری  مناطق  در حوزه 
کامال تخصصی و تحلیلی در حوزه مناطق آزاد، صرفا به لبخندی کوتاه بسنده 

می کنیم. و من اهلل توفیق...

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

در گفت و گو با مسئولین سازمان های مناطق آزاد و کارشناسان مطرح شد:در گفت و گو با مسئولین سازمان های مناطق آزاد و کارشناسان مطرح شد:

 افق های پایدارسازی اقتصاد غیرنفتی
و بدون رانت در منــاطق آزاد
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

 مدیرعامل سازمان  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش اظهار داشت:منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

 واکاوی نقش  موثر مناطق آزاد در واکاوی نقش  موثر مناطق آزاد در
 بهبود لجستیک و زنجیره های تامین در کشور: بهبود لجستیک و زنجیره های تامین در کشور:

 مشاور رئیس جمهور در مراسم معارفه  مشاور رئیس جمهور در مراسم معارفه 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بیان کرد:مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بیان کرد:

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

 جشنواره جزیره فوتبال جشنواره جزیره فوتبال
  الگوی همکاری سازمان منطقه  الگوی همکاری سازمان منطقه

آزاد کیش و بخش خصوصیآزاد کیش و بخش خصوصی

 تحقق اقتصاد بدون نفت تحقق اقتصاد بدون نفت
 با توسعه ظرفیت های لجستیکی با توسعه ظرفیت های لجستیکی
در مناطــق آزاد در مناطــق آزاد 

ظرفیت های ویژه منطقه آزاد انزلی ظرفیت های ویژه منطقه آزاد انزلی 
جهت توسعه ترانزیت و گسترش جهت توسعه ترانزیت و گسترش 
مبادالت با کشورهای حاشیه خزرمبادالت با کشورهای حاشیه خزر

 کلنگ زنی فاز دوم کلنگ زنی فاز دوم
  پروژه مسـکن جوانان  پروژه مسـکن جوانان
  88 روسـتای جزیره قشـــم روسـتای جزیره قشـــم
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش، برگزاری جشنواره فوتبالی در جزیره کیش را 

نتیجه اعتماد به بخش خصوصی عنوان کرد.
مهدی کشاورز در آیین افتتاحیه جشنواره جزیره فوتبال، 
با اشاره به آماده سازی تمام زیرساخت های موجود در 
کیش عنوان کرد: تمام خادمان مردم سعی و تالش خود 
را برای استفاده از ظرفیت ها به کار برده تا بتوانند رویدادی 
که از اکنون آغاز و تا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ادامه خواهد 
داشت، به نحو احسن و در جهت ایجاد شادی و رضایت 

مردم رقم زنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان تاکید 
کرد: با برگزاری این رویداد شاهد نتیجه اعتماد خود 
به بخش خصوصی هستیم و با افتخار و توکل به خدا 
امیدواریم بتوانیم با کمک یکدیگر و در حد مطلوب به 
جام جهانی ۲۰۲۲ رسیده و با یک اعتماد و همفکری 

شاهد حضور تیم ملی فوتبال در این رویداد باشیم.

وزیر ورزش و جوانان:
استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد حوزه 

خلیج فارس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
گرفتن  نظر  در  از  جوانان  و  ورزش  وزیر  همچنین، 

گردشگران  ویزای  درخصوص  ویژه  تسهیالت 
از  استفاده  بر  و  داد  خبر  قطر  جام جهانی ۲۰۲۲ 
ظرفیت های مناطق آزاد حوزه خلیج فارس تاکید نمود.
حمید سجادی در آیین افتتاحیه جشنواره جزیره فوتبال 
برای  از ظرفیت ها  مطلوب  استفاده  بر  تاکید  با  کیش 
حضور در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار داشت: جام جهانی 
یکی از رویدادهای مهم پیش رو بوده و امیدواریم بتوانیم 
از ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این رویداد 
برای  خوبی  تمرین  امر  این  که  ببریم،  را  الزم  بهره 

حضورمان در حوزه خلیج فارس است  .
وی با تاکید بر اصل ورزشی بودن رویداد قطر تصریح 
کرد: با توجه به مطبوع بودن هوای کشورهای حوزه 
تیم های  از  بسیاری  سال،  دوم  نیمه  در  خلیج فارس 
در  را  خود  ورزشی  اردوهای  فوتبال  ازجمله  ورزشی 

این مناطق برگزار می کنند  .
سجادی با اشاره به بهره گیری از ویژگی های مناطق 
از  باید  افزود:  ورزشی  رویدادهای  برگزاری  در  آزاد 
زمین های  تمرینی،  اردوهای  مختلف،  رویدادهای 
سایر  و  ورزشی  سالن های  استخر،  مناسب،  چمن  

ویژگی های منطقه آزاد کیش استفاده کنیم .
ویزای  درخصوص  پایان  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 

گردشگران در جام جهانی خاطرنشان کرد: جمهوری 
ویزا  درخصوص  ویژه ای  تسهیالت  ایران  اسالمی 
برای جزیره کیش در نظر گرفته است و با مدیریت 
این منطقه حضور دارد،  ارزشمندی که در  کارآمد و 
نه  تنها برای جام جهانی بلکه برای سایر رویدادهای 

ورزشی منطقه نیز از آن استفاده خواهیم کرد.

فوتبال  رویداد جشنواره جزیره  در  است،  شایان ذکر 
کیش، وزیر ورزش و جوانان کشور، برخی نمایندگان 
و اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی، 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مسئوالن  و  مدیران 
و  خصوصی  بخش  فعاالن  کشور،  فوتبال  ستارگان 

جوامع کیش حضور داشتند.

کیش2

به  قطر  جام جهانی ۲۰۲۲  از  جوانان  و  ورزش  وزیر 
عنوان فرصت مناسبی برای حضور کشورمان نام برد 
آزاد  منطقه  ورزشی  ظرفیت های  از  بهره گیری  به  و 

کیش تاکید کرد.
فراکسیون  اعضای  نشست  در  سجادی  سیدحمید 
ورزش مجلس شورای اسالمی با روسای هیات های 
ورزشی و اعضای شورای ورزش منطقه آزاد کیش که 
کیش  بین المللی  همایش های  مرکز  رازی  سالن  در 
برگزار شد؛ با اشاره به اهمیت وجود موزه ورزشی در 
کیش جهت آشنایی با ورزش های این منطقه گفت: 
منطقه آزاد کیش در توسعه ورزش های آبی، ساحلی 
و دریایی پیشرو بوده و می توانیم از ظرفیت های سایر 
مهم ترین  و  کرده  استفاده  استان ها  و  آزاد  مناطق 

رویدادهای ورزشی را در راستای توسعه گردشگری و 
جذب توریست در جزیره کیش برگزار کنیم.

وی به برگزاری جام جهانی قطر در همسایگی کشور 
اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه کشورهای حوزه 
ورزشی  مهم  برنامه های  سال  طول  در  خلیج فارس 
برگزار می کنند، ما نیز باید از این فرصت ها استفاده 
الزم را ببریم و این رویداد فرصت مناسبی است تا 
با ارائه دیدگاه های راهبردی، جزیره کیش به عنوان 

پایلوت ورزشی کشور معرفی شود.
وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر استفاده تمامی اقشار 
جامعه از امکانات ورزشی، تصریح کرد: قیمت تعرفه 
ورزش در سراسر کشور ازجمله جزیره زیبای کیش 
نباید افزایش داشته باشد تا عموم مردم با هر سطح از 

درآمد، از امکانات ورزشی استفاده کنند.
زحمات  از  قدردانی  و  تشکر  با  همچنین  سجادی 
زمان  در  نمود:  اظهار  کیش  در  افشارزاده  بهرام 
توسط  کیش  جزیره  ورزش  مسئولیت  تصدی 
اینجانب، ۳۳ورزشی فعالیت می کردند که امروز شاهد 
فعالیت۴۰هیات ورزشی در حوزه های مختلف هستیم 
زمینه  در  کیش  جزیره  پیشرفت  نشان دهنده  این  و 

ورزش است.
پیشرو  آزاد  مناطق  از  یکی  را  کیش  جزیره  وی، 

و  انجمن ها  افزود:  و  کرد  عنوان  ورزش  حوزه  در 
هیات های ورزشی  منطقه آزاد کیش در حد فدراسیون 
رشد ظرفیت های  بتوانیم شاهد  که  امیدوارم  و  بوده 

ورزشی در دیگر مناطق کشور نیز باشیم.
ظرفیت ها  وجود  به  اشاره  با  جوانان  و  ورزش  وزیر 
جوانان  حوزه  در  )سمن ها(  مردم نهاد  سازمان های  و 
ادارات کل  مانند سایر  آزاد  اظهار داشت: در مناطق 
مسائل مربوط به جوانان در کنار ورزش مورد پیگیری 
این  در  و سمن سراها  جوان  خانه های  و  گرفته  قرار 

مناطق دایر شود.
دکتر  و  کشاورز  مهندس  از  کرد:  تصریح  سجادی 
امکانات  ورزشی،  اماکن  و  سرانه  دارم  تقاضا  شجیع 
دولتی،  و  خصوصی  بخش  اماکن  گردشگری، 
المپیک، زمین های تنیس و هر آنچه که در ورزش 
داده  قرار  مرور  و  بررسی  مورد  را  دارد  منطقه وجود 
تا بتوانیم با برنامه ریزی های مناسب از پتانسیل های 
خوبی  به  جوانان  و  ورزش  حوزه  در  منطقه  موجود 

بهره الزم را برد.
در  ورزشی  تعرفه  افزایش  عدم  بر  تاکید  با  وی 
سراسر کشور ازجمله جزیره زیبای کیش گفت: باید 
آماده سازی شرایط برای استفاده تمام اقشار مردم از 
امکانات ورزشی در دستورکار خود قرار گیرد تا همه 

بتوانند با هر سطح درآمد از امکانات ورزشی استفاده 
کنند.

عضویت  شدن  اجرایی  به  جوانان  و  ورزش  وزیر 
مجامع  در  کیش  آزاد  منطقه  ورزشی  هیات های 
فدراسیون ها در زمان تصدی مسئولیت ورزش کیش 
توسط وی اشاره کرد و اذعان داشت: در اوایل سال 
پیگیری  خواستار  معاونان  شورای  جلسه  در  جاری 
هیات های  استقالل  نحوه  دادن  رسمیت  بررسی  و 
روسای  احکام  تکلیف صدور  و  تعیین  و  آزاد  منطقه 
شکوه فر  دکتر  به ویژه  وزارتخانه  معاونان  از  هیات ها 
معاون حقوقی شده و امیدواریم با پیگیری های انجام 
شده جزیره کیش در ورزش نیز رتبه اول مناطق آزاد 

را کسب کند.
عنوان  مهم  را  ورزشی  دیپلماسی  به  توجه  سجادی 
ورزش  وزیر  با  مشترک  جلسات  در  افزود:  و  کرد 
مسابقات  برگزاری  پیشنهاد  آذربایجان  جوانان  و  

ورزش های آبی بین دو کشور عنوان شد.
وزیر ورزش و جوانان در پایان خاطرنشان کرد: با عزم 
و ارده جهادی که در دولت دیده می شود و فعالیتی 
که به بهانه جام جهانی در جزیره کیش شکل گرفته 
است، می توان تحولی عظیم در حوزه ورزش کشور 

ایجاد کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در دیدار با رئیس اداره بهزیستی کیش و بازدید 
از بخش های مختلف این مجموعه، ظرفیت تبلیغات 
محیطی را ابزاری موثر برای اطالع رسانی از برگزاری 

دوره های آموزشی برشمرد.
هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  کشاورز،  مهدی 
اداره  رئیس  کهورزاده  شقایق  با  دیدار  در  بهزیستی، 
این مجموعه،  پر تالش  و همکاران  بهزیستی کیش 
با اهداء لوح تقدیر، بر نقش حمایتی سازمان منطقه 
آزاد کیش در ارائه خدمات هر چه بهتر به مددجویان 
تشویقی  برنامه های  باید  کرد:  اظهار  و  داشت  اشاره 
و توجیهی در کنار برگزاری دوره های آموزشی ویژه 

خانواده ها در جزیره کیش تدوین شود.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  قرارداد  انعقاد  هنگام  که  این  بیان  با  کیش  آزاد 
باید دستگاه های دیگر همچون  تفریحی،  حوزه های 

اداره بهزیستی نیز از ارائه خدمات تشویقی بهره مند 
انگیزه  از  برخورداری  با  کارکنان  کرد:  عنوان  شوند، 
و اشتیاق مضاعف نسبت به گذشته می توانند سطح 

ارائه خدمات به عموم مردم را ارتقاء دهند.
همچنین، رئیس اداره بهزیستی کیش ضمن قدردانی 
ارائه  بر  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  توجه  حسن  از 
خدمات مطلوب به مددجویان ساکن در جزیره اشاره 
افزود: تعداد ۲کلینک در حوزه اعتیاد فعال  داشت و 
متقاضیان  به  و حضوری  آنالین  به صورت  و  است 

خدمات ارائه می شود.
آموزشی  مهارت های  برگزاری  کهور زاده،  شقایق 
و  معلولیت  از  پیشگیری  طرح  اجرای  و  تخصصی 
نحوه نشستن و تغذیه را از دیگر دوره های آموزشی 
از  پیشگیری  طرح  گفت:  و  کرد  عنوان  اداره  این 
برای  کیش  جزیره  در  نیز  شنوایی سنجی  معلولیت 

نخستین بار اجرایی می گردد.

در  اجتماعی  آسیب شناسی  مطالعات  و  بررسی  وی 
جزیره کیش را مبتنی بر توزیع پرسشنامه هایی دانست 
که تحلیل آماری آن مربوط به سال گذشته می باشد 

و در دستورکار قرار گرفته است.
رئیس اداره بهزیستی کیش در پایان خاطرنشان کرد: 
طرح پیشگیری از تنبلی چشم نیز در دستورکار این 

اداره قرار گرفته است.
اورژانس  توسط  خدمات  ارائه  است،  ذکر  به  الزم 
اجتماعی، گفتاردرمانی، کاردرمانی ذهنی، کاردرمانی 
و  دانشجویی  هزینه های  تامین  جسمی-حرکتی، 
تسهیالت  پیگیری  خیرین،  همت  با  مورد نیاز  اقالم 
و  درمان  هزینه  تامین  و  متقاضیان  برای  بانکی 
ازجمله  مددجویان،  به  و...  حمایتی  کاالهای  سبد 

فعالیت های اداره بهزیستی کیش است.
شاه پیري  یاسر  دیدار  این  در  است،  ذکر  به  الزم 
اجتماعي، رضا شجیع  و  فرهنگي  معاونت  سرپرست 

مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان 
سرپرست  نقش بندي  عقیل  و  کیش  آزاد  منطقه 
سازمان  درمان  و  بهداشت  اجتماعي،  امور  مدیریت 

منطقه آزاد کیش نیز حضور داشتند.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن و عضو هیات رئیسه 
فراکسیون کارآفرنیان مجلس گفت: مهدي کشاورز 
تیم  همراه  به  مردمي  دولت  منتخب  مدیرعامل 
مجرب در منطقه آزاد کیش، فرصتي ارزشمند براي 
فرصت هاي  کردن  فراهم  و  مدیریتي  تحول  ایجاد 

سرمایه گذاري در این جزیره است.
فرهاد طهماسبی، در نشست رئیس هیات مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش با رئیس و اعضای فراکسیون ورزش 
مجلس شورای اسالمی گفت: به عنوان یک نیروی انقالبی 
و مورد اعتماد نظام، بر مجموعه ای مدیریت می کنید که 
شاید در سال های گذشته دغدغه مسائل دیگری را برای آن 
داشتیم؛ باید گفت اهتمام ویژه دولت سبب رونق گردشگری 
و اقتصاد جزیره کیش مي شود که در دولت هاي پیشین به 

این مهم بي توجهي شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به موقعیت سوق الجیشی 
و  توان  تمام  باید  خلیج فارس،  منطقه  در  کیش 
ظرفیت ها به کار گرفته شود تا در حوزه های گردشگری 
ایجاد  سرمایه گذاران  و  مردم  در  انگیزه  اقتصادی  و 

شود تا از خروج سرمایه ها جلوگیري کنیم.
مجلس  کارآفرنیان  فراکسیون  رئیسه  هیات  عضو 
تصریح کرد: طبق گزارش های ارائه شده از سازمان 
در  و  شده  طراحی  برنامه هایی  کیش،  آزاد  منطقه 

دستورکار قرار گرفته که جای بسی امیدواری است تا 
در آینده ای نزدیک شاهد رونق همه جانبه و روزهای 

خوب برای کیش باشیم.
ایرانی جزیره کیش  اصالت  این که  بر  تاکید  با  وی 
باید به دست فرزندان ایران باشد، اظهار داشت: باید 
رونق و انگیزه مضاعف سرمایه گذاران برای حضور در 
کیش ایجاد شود؛ بنابراین دقت کنیم برنامه ریزی ها 
در  از حضور  نیز  مردم  تا  باشد  قانون مند  و  منسجم 

جزیره کیش احساس آرامش داشته باشند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن و عضو هیات رئیسه 
فراکسیون کارآفرنیان مجلس در بخش پایانی سخنان 
نمود:  اذعان  آزاد کیش  خود، در مورد مقررات منطقه 
برای  مقرراتی  کارآزموده،  و  قوی  تیم های  تشکیل  با 
تصویب به مجلس ارسال شود که در چارچوب قوانین 
یا  شود  لغو  دولت ها  تغییر  با  که  موقت  »نه  دائمی، 
تغییر کند«، تا نسبت به اعتمادسازی و افزایش انگیزه 

سرمایه گذاران در کیش، گام هاي موثري برداشته شود.

نماینده قروه و دهگالن در مجلس شورای اسالمی:
برگزاري جشنواره جزیره فوتبال، ایده خالقانه 

جهت توسعه گردشگري ورزشی كیش
شورای  مجلس  ورزش  فراکسیون  عضو  همچنین، 

اسالمی، برگزاري جشنواره جزیره فوتبال را ایده ای 
خالقانه ارزیابي کرد که این رویداد مهم سبب ایجاد 
تحول در حوزه گردشگری اقتصادی و اقتصاد ورزشی 

در سطح کشور خواهد شد.
پرویز اوسطی با بیان این که کیش می تواند نماد الگوی 
ایرانی اسالمی باشد که سبب توسعه و پیشرفت می شود، 
اظهار داشت: یکی از دغدغه های مجلس و مقام معظم 
رهبری، استفاده از الگوی ایرانی اسالمی برای توسعه و 
پیشرفت است تا با افق بلندتری موضوعات و اهداف 

توسعه ای این منطقه آزاد را دنبال کنیم.
وی افزود: در دوره مدیریت جدید فعالیت ها و برنامه های 
بسیار خوبی در کیش آغاز شده است که جزیره کیش 

می تواند پایلوت اجرای طرح های ملی باشد.
این نماینده مجلس، با بیان این که الگوي توسعه 
فصل  امیدواریم  کرد:  تصریح  شود،  بازنگري  باید 
منطقه  این  در  را  موفق  فعالیت  و  کار  از  جدیدی 

باشیم. شاهد 
مناطق  به  مربوط  مسائل  داشت:  بیان  اوسطی 
همه  به  قانونگذاری  حوزه  در  کیش  به ویژه  آزاد 
مسئوالن  و  بوده  مرتبط  مجلس  کمیسیون های 
سازمان منطقه آزاد کیش برای حل مشکالت باید با 
تمام آنها نشست داشته باشند؛ ظرفیت فراکسیون ها 

سایر  کنار  در  آزاد  مناطق  حامی  عنوان  به  نیز 
کمیسیون های مجلس بسیار حائز اهمیت است.

به گفته وی؛ ارائه خدمات ارزان برای استفاده اقشار 
ضعیف تر نیز حائز اهمیت است و باید زمینه حضور و 
سفر تمام آحاد مردم ایران را به کیش فراهم کنیم تا 

احساس تعلق آنها به جزیره بیشتر شود.
اوسطی با تاکید بر این که فرصت های سرمایه گذاری 
بیان  شود،  معرفی  اقتصادی  تورهای  قالب  در  باید 
سرمایه گذاران  جز  به  سرمایه گذاری،  حوزه  در  کرد: 
سرمایه داران  حضور  برای  را  زمینه  کشور،  کالن 

خارجی نیز در کیش باید فراهم کرد.
در  اسالمی  فراکسیون ورزش مجلس شورای  عضو 
پایان به نقش مهم رسانه ها در معرفی ظرفیت هاي 
موجود در کیش اشاره کرد و استفاده از قدرت رسانه 

ملی را ضرورتی برای جزیره کیش برشمرد.
گفتنی است، تاثیر و آسیب های عدم پایداری و ثبات 
خالء ها،  رفع  مجلس،  قوانین  تصویب  در  مدیریتی 
هفتم، طرح  برنامه  از  استفاده  با  آزاد  مناطق  توسعه 
آسیب شناسی  آزاد،  مناطق  نفع  به  بودجه  قوانین 
موارد  دیگر  از  موجود،  مسائل  درخصوص  مدیران 
مطرح شده از سوی اعضا فراکسیون ورزش مجلس 

شورای اسالمی در این نشست بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش اظهار داشت:

جشنواره جزیره فوتبال، الگوی همکاری 
سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی

اخبار منطقه آزاد کیش

وزیر ورزش و جوانان بیان داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش اظهار كرد:

در نشست مهدی كشاورز با اعضای فراكسیون ورزش مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

منطقه آزاد کیش، توسعه دهنده دیپلماسی ورزشی کشور

بهره مندی از ظرفیت تبلیغات محیطی جهت اطالع رسانی خدمات آموزشی بهزیستی

جزیره کیش، نماد الگوی ایرانی اسالمی و توسعه و پیشرفت کشور
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در جلسه ای که با حضور نمایندگان هیات های ورزشی 
جزیره کیش و وزیر ورزش و جوانان و همچنین تنی چند 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و در راستای تعامل 
جام جهانی ۲۰۲۲  برگزاری  موقعیت  از  استفاده  پیرامون 
قطر جهت رونق گردشگری برگزار شد، گزارش جامعی 
این سازمان درخصوص موضوع  اقدامات  و  برنامه ها  از 

مورد بحث را به وزیر ورزش ارائه داد.
ورزشی  هیات های  روسای  به  خطاب  کشاورز  مهدی 
گفت: باید نگاه تحولی داشته باشید؛ آسیب شناسی کنید؛ 
قالب  در  حوزه  این  در  می تواند  که  کارهایی  بهترین 
پروژه ها و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
جهت نتیجه گیری انجام شود را تدوین و عملیاتی کنید.

به  و  کشور  ورزش  ارتقای سطح  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
خصوص جزیره کیش عنوان کرد: معتقد هستیم جایگاه 
ورزشکاران کشورمان و به طور خاصه جزیره کیش باید 
دو الی سه پله ارتقاء یابد و تا این مهم تحقق نشود، آرام 

نخواهیم نشست.
چنانچه  افزود:  کیش    آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کنیم  موفق عمل  ورزشکاران  ارتقاء  و  ورزش  در حوزه 
خود  دهیم،  عادت  ورزش  کردن  دنبال  را  به  جامعه  و 
به خود نشاط و شادی جایگزین افسردگی و ناراحتی و 

ناهنجاری های اجتماعی خواهد شد.
و  هیات ها  روسای  مدیران،  از  ادامه  در  کشاورز 
و  بگذارند  کنار  را  بهانه تراشی  خواست  دست اندرکاران 
قدم  دو  یکی  نیست،  علمی  نگاهتان  اگر  کرد:  تصریح 
به عقب بروید و بگذارید کسی که نگاهش علمی است 
بسیار  فرصت  جام جهانی  فرصت  این  بگذارد.  پیش  پا 
مطلوبی است و چنانچه بخواهیم استفاده مطلوب کنیم، 

باید علمی و با تکیه به برنامه ریزی پیش برویم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  وسع  حد  در  سازمان  اینکه  بیان  با  پایان  در  کیش 
توان خود و شاید فراتر از آن انجام وظیفه کرده است، 
خاطرنشان کرد: زیرساخت هایی که قادر بودیم را فراهم 
در  مسئولین  کمک  با  باید  نیز  امکانات  سایر  و  کردیم 
غر  ما  البته  شود؛  فراهم  دولت  هیات  و  ورزش  وزارت 
عمل  تقاضا،  جای  به  توانستیم  تا  و  نمی زنیم  و  نزدیم 
باالتر  مراجع  از  باید  را  امکانات  از  برخی  ولی  کردیم؛ 
خرسند  و  امیدوار  نیز  خصوص  این  در  کنیم؛  تامین 
کرد  خواهند  را  الزم  همکاری  ورزش  وزیر  که  هستیم 
تحقق  گواه  و  بیانگر  نیز  تاکنون  ایشان  حمایت های  و 

این امر است.

با پیگیری های رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، تعداد پروازها از مقصد کیش- تهران-

هواپیمایی  شرکت  پنج  توسط  کیش- شیراز  و   کیش 
افزایش یافت.

به منظور ارائه خدمات شایسته به عموم ساکنان جزیره 
و مسافرانی که مقصد گردشگری خود را کیش انتخاب 
مسیر  در  پروازها  تعداد  یکم مردادماه،  شنبه  از  می کنند، 
شرکت  دو  توسط  روزه  همه  کیش- تهران - کیش، 

هواپیمایی زاگرس و هواپیمایی کاسپین افزایش یافت.
همچنین از روز دوشنبه دوم مردادماه، پروازها در مسیر 
کیش- تهران - کیش، همه روزه توسط شرکت  هواپیمایی 

قشم ایر و هواپیمایی آتا، افزایش یافت.
هفته  اواسط  از  کیش- شیراز- کیش  مسیر   در  پرواز 
روزهای  قشم ایر؛  هواپیمایی  شرکت   توسط  گذشته 

سه شنبه و جمعه افزایش یافته است.
براساس این گزارش، حدود ۷۰درصد پروازهای شرکت 
هواپیمایی کیش در مسیر جزیره کیش فعال هستند و از 
روزهای آینده، پس از برطرف شدن نقص فنی هواپیما، 

به تعداد پروازها در مسیر جزیره افزوده خواهد شد.
الزم به ذکر است، از روز دوم مردادماه، تعداد 1۰پرواز به 

پروازهای فعلی در مسیر کیش اضافه شد.
شرکت های  تمام  با  الزم  پیگیری های  است،  گفتنی 
هواپیمایی به منظور افزایش پرواز در مسیر جزیره کیش 
درحال انجام است که نتایج آن به زودی اطالع رسانی 

خواهد شد.

بهره گیری از فرصت 
جام جهانی قطر برای 

توسعه گردشگری کیش

 افزایش پروازها
از تهران و شیراز به 
مقصد جزیره کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش 
عنوان كرد:

 با پیگیری های مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد كیش انجام پذیرفت:



آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
و  تکریم  مراسم  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
معارفه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
وجوه  با  انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با  انزلی،  آزاد 
آزاد  مناطق  از  خود،  ویژه  ظرفیت  و  متعدد  ارزشمند 
گرفتن  قرار  گفت:  می شود،  محسوب  کشور  پر ظرفیت 
در مسیر کریدور شمال- جنوب و ظرفیت مبادله کاال با 
کشورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا، از  ظرفیت های 
ویژه این منطقه محسوب می گردد که باید مورد توجه 

بیشتری قرار گیرد.
سعید محمد با انتقاد از عدم پرداخت بایسته به ظرفیت ها 
فعال سازی  افزود:  و فرصت های کریدور شمال- جنوب 
این مسیر ترانزیتی معطوف به رفع دو حلقه مفقوده ای 
است که درحال تکمیل و رفع است. سرعت بخشیدن 
به فرآیند تکمیل و اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل، 
باعث رونق و افزایش حجم ترانزیت کاال از این مسیر 
می شود و این درحالی است که هنوز بنادر این منطقه به 
خط ریلی وصل نبوده است، اما بخش اعظم کاالهای 

اساسی کشور از این طریق وارد می شود.
وی، افزایش نقل و انتقال کاال را زمینه ساز رونق فضای 
عمومی  درآمدهای  و  بیشتر  اشتغال زایی  کار،  و  کسب 
اظهار  و  کرد  اعالم  گیالن  شکوفایی  و  استان  مردم 
داشت: در مذاکرات صورت گرفته با نماینده ویژه پوتین، 
بر اهمیت و عزم جدی دو کشور در مسیر فعال سازی 
راستا  این  در  و  تاکید  شمال- جنوب  کریدور  سریع تر 
آستراخان  لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  همکاری  با 

فوق  ترانزیتی  مسیر  احیاء  منظور  به  خوبی  گام های 
برداشته شده است.

و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
تکمیل  منتظر  دنیا  اینکه  بر  تاکید  با  اقتصادی  ویژه 
تمامی  باید  و  نمی ماند  ما  کشور  زیرساخت های 
دستگاه های ذی ربط به ویژه وزارت راه و شهرسازی در 
هم افزا با یکدیگر در مسیر احیای کریدور شمال- جنوب 
آزاد  منطقه  پیشین  مدیرعامل  به عملکرد  برداریم؛  گام 
خوبی  فعالیت های  اکبری مقدم  گفت:  و  پرداخت  انزلی 
را در حوزه تکمیل طرح ملی اتصال این منطقه به خط 

ریل سراسری و مجتمع بندری کاسپین انجام داده و بر 
صنعتی  زمینه های  در  انزلی  آزاد  منطقه  اساس  همین 
بهترین  از  تولیدکنندگان و صادرکنندگان،  از  و حمایت 

مناطق آزاد کشور محسوب می شود.
منطقه  در  زمین  کمبود  اینکه  به  اشاره  با  محمد  سعید 
مسیر  در  منطقه  این  مهم ترین مشکالت  از  انزلی  آزاد 
راستا،  همین  در  کرد:  اظهار  است،  سرمایه گذار  جذب 
طرح الحاق شهرک صنعتی سفید رود، فرودگاه رشت و 
انزلی، به  آزاد  نقاط دیگر به صورت منفصل به منطقه 

مجلس شورای اسالمی ارسال شده است.

وی، ارتقای جایگاه صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت 
استان  ظرفیت های  به  توجه  با  کشاورزی  و  شیالتی 
از  را  ترانزیت  و  دریا محور  صنایع  همراه  به  گیالن، 
و  نمود  اعالم  انزلی  آزاد  منطقه  اولویت های  مهم ترین 
مبادالت  گسترش  و  تسهیل  منظور  به  داشت:  اذعان 
به  بین الملل  بورس  و  فرامرزی  بانک  تاسیس  تجاری، 
قرار  اقتصادی  فعالین  اختیار  در  جدید  ظرفیت  عنوان 
کشورهای  با  مشترک  آزاد  مناطق  ایجاد  و  می گیرد 
حاشیه دریای خزر به ویژه روسیه در دستورکار قرار دارد.

و  همدلی  کارآمدی،  نقش  به  اشاره  با  محمد  سعید 
انسجام در نیروی انسانی در مسیر شکوفایی مناطق آزاد، 
توفیق  زمینه ساز  را  استان  مدیریتی  منابع  با  هم افزایی 
بیان کرد و گفت: هم اکنون  این مناطق  از پیش  بیش 
همدلی خوبی مابین مسئولین اجرایی و نمایندگان استان 

گیالن در ارتباط با منطقه آزاد انزلی وجود دارد.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
قدردانی  با  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
منطقه  سازمان  انظباط  و  نظم  اکبری مقدم،  زحمات  از 
آزاد انزلی و پیگیری پروژه های برجای مانده و مسائل 
حقوقی که گریبان منطقه را گرفته بود را از مهم ترین 
ویژگی های وی عنوان کرد و درخصوص انتصاب عیسی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به  فرهادی 
مدیری  انتخاب  کرد:  تاکید  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
این  حساسیت های  به  عنایت  با  ملی  توانمندی های  با 
منطقه، در دستورکار قرار داشت و باید هر روز یک گام 

روبه جلو برای کشور و فرزندان این سرزمین برداریم.

انزلی در مراسم  آزاد  مدیرعامل پیشین سازمان منطقه 
این  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  معارفه  و  تکریم 
با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور  سازمان که 
برگزار  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 
شد؛ با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی از مناطق پرظرفیت 

کشور است که در آینده نزدیک شاهد شکوفایی ملی و 
بین المللی آن خواهیم بود، اظهار داشت: بهترین معارفه 
اقتصادی  فعاالن  اظهار نظرهای  مدیر،  یک  معرفی  و 
منطقه و اصحاب رسانه می باشد و باور دارم با مدیریت 
مدیریتی  طوالنی  سابقه  و  محمد  سعید  دکتر  توانمند 

ایشان، شاهد شکوفایی مناطق آزاد کشور خواهیم بود.
صورت  اقدامات  به  اشاره  با  اکبری مقدم،  اوسط  علی 
میان  در  همدلی  و  مودت  ایجاد  منظور  به  گرفته 
مهم ترین  از  افزود:  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  پرسنل 
پیش  از  بیش  گسترش  دوره،  این  دستاوردهای 
محلی  جوامع  و  خصوصی  بخش  فعالین  با  همکاری 
سرمایه گذاران،  با  خوبی  تعامالت  و  توافق ها  که  است 
تولیدکنندگان، بازرگانان و کسبه منطقه حاصل شد که 

خروجی آن رونق فضای کسب و کار است.
وی، فعال سازی کریدورهای بین المللی عبوری از منطقه 

آزاد انزلی را از مهم ترین دستاوردهای دوره مدیریت خود 
با  انزلی و کاسپین  بندر  بیان کرد و گفت: هم اکنون دو 
21پست اسکله فعال، با ظرفیت تخلیه و بارگیری افزون بر 
که  دارند  وجود  منطقه  محدوده  در  کاال  تن  12میلیون 

متاسفانه 2میلیون تن آن درحال بهره برداری است.
بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  پیشین  مدیرعامل 
برنامه های اجرا شده در جهت حمایت از تولیدکنندگان 
از  حداکثری  بهره گیری  منظور  به  صادرات محور 
حاشیه  کشورهای  بازارهای  و  ترانزیتی  ظرفیت های 
تعامل  از  منطقه  اقتصادی  فعاالن  افزود:  خزر،  دریای 
را  خود  مشکالت  و  بوده  برخوردار  سازمان  با  خوبی 
به راحتی در داخل منطقه حل و فصل می کنند؛ چراکه 
رویکرد این سازمان مبتنی بر باز بودن درب های مدیران 
بر روی همه فعالین اقتصادی و حذف بوروکراسی اداری 
شده  نهاده  بنا  اقتصادی  فعالین  بیشتر  نقش  ایفای  و 

است.
رویداد  بزرگترین  برگزاری  به  اشاره  با  اکبری مقدم 
فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب در منطقه آزاد انزلی 
گردشگران  گسترده  حضور  به  عنایت  با  کرد:  تصریح 
از اقصی نقاط کشور، این منطقه از فرصت های خوبی 
در حوزه فرهنگ سازی حجاب برخوردار بوده و قادر به 

نقش آفرینی بیشتری است.
مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان با 
توان  تمام  ندارم و  از هیچ رسانه ای گله ای  اینکه  بیان 
خود را جهت دستیابی به اهداف توسعه ای منطقه آزاد 
انزلی صرف کردم، خاطرنشان کرد: رسانه های گیالن 
چه در قالب منتقد و چه در زمینه بیان مسائل، ظرفیت ها 
همه  قدردان  و  بودند  ما  کنار  منطقه  فرصت های  و 
استان  مسئولین  و  اقتصادی  فعالین  سازمان،  همکاران 

گیالن هستیم.

با  ایران  در  چین  خلق  جمهوری  سفیر  هوآ«  »چانگ 
هدف توسعه همکاری های دو کشور به ویژه در منطقه 
آزاد انزلی و در حوزه های ترانزیتی، تجاری و تولیدی، از 
این منطقه بازدید به عمل آورد و در نشست مشترک با 
معاونین بندری و حوزه خزر و اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد انزلی، درخصوص آخرین بسته های 
تشویقی و برنامه های این سازمان در توسعه مناسبات دو 

و چندجانبه دو کشور به تبادل نظر پرداخت.
آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون 
انزلی با اشاره به ظرفیت ها و فرصت های همکاری در 
زمینه حمل و نقل ریلی، دریایی و ترکیبی، از حمل و نقل 
بندر  به  ترکیبی  حمل و نقل  طریق  از  1۴۳محموله 
کاسپین در مسیر چین به ایران خبر داد و اظهار داشت: 
به منظور تنوع بخشی به مسیرهای مبادله کاال و کاهش 
زمان و هزینه تمام شده، پیشنهاد صدور کاالهایی درحال 
مبادله مابین دو کشور از جنوب ایران به جنوب چین با 
اتاق  به  ایران  از کریدور چین، قزاقستان،  همان قیمت 

مشترک ایران و چین ارائه شده است.
مرکز  بزرگترین  وجود  به  اشاره  با  افقی،  امین 
که  انزلی  آزاد  منطقه  در  همایش ها  و  نمایشگاهی 
تخصصی  بین المللی،  مشترک  نمایشگاه های  میزبان 
نمایشگاه  برگزاری  پیشنهاد  است؛  بوده  اختصاصی  و 
و  کرد  مطرح  را  چین  و  ایران  لجستیک  تخصصی 
سوی  از  خوب  مشوق های  تعیین  به  عنایت  با  گفت: 
کاهش  جهت  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات 
با  مسیر،  این  در  کاال  حمل ونقل  تمام شده  هزینه های 
همکاری اتاق های بازرگانی دو کشور می توان فرصت ها 

و ظرفیت های این مسیر تجاری و منطقه آزاد انزلی را 
به فعالین اقتصادی ایران و به ویژه چین معرفی نمود.

آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون 

قزاقستان،  چین،  کریدور  از  چین  دولت  حمایت  انزلی، 
حمل ونقل  کانتینرهای  تعداد  افزایش  منظور  به  ایران 
شد  خواستار  را  کشور  آن  قطار  ایستگاه های  در  ریلی 
منطقه  در  قانونی  به مزیت های  توجه  با  اذعان کرد:  و 
به  چینی  کاالهای  مجدد  صادرات  امکان  انزلی،  آزاد 

کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  همچنین، 
برای  قانونی  معافیت های  و  مزایا  انزلی،  آزاد  منطقه 
این منطقه  اقتصادی چینی در  سرمایه گذاران و فعالین 
را ارائه نمود و با بیان اینکه تاکنون ۸۳شرکت چینی در 
منطقه آزاد انزلی به ثبت رسیده است، افزود: ۴۰درصد 
تولیدی،  حوزه های  در  هم اکنون  مزبور  شرکت های 

صنعتی، بندری و تجاری مشغول به فعالیت می باشند.
وحید طالب پور با اشاره به صدور تمامی مجوزهای مورد نیاز 
هرگونه کسب و کار در محدوده منطقه آزاد انزلی از سوی 
این سازمان، اظهار داشت: با توجه به عزم دولت های دو 
کشور به منظور توسعه همکاری های اقتصادی و منطقه ای 
و ظرفیت های موجود و طرح ملی درحال تکمیل اتصال 
این منطقه به خط ریل سراسری، منطقه آزاد انزلی می تواند 
نقش متمایزی در گسترش همکاری های اقتصادی دو و 

چندجانبه ایران و چین ایفا نماید.
لزوم  بر  ایران  در  همچنین، سفیر جمهوری خلق چین 
توسعه هرچه بیشتر روابط دوکشور تاکید کرد و با اشاره 
به حمایت کشور متبوع خود از حضور جمهوری اسالمی 
ایران در سازمان همکاری های شانگهای، گفت: دولت 
روابط  همه جانبه  توسعه  برای  زیادی  اهمیت  از  ایران 
اقتصادی دو کشور برخوردار است و ایران از قدیم دارای 

در  نیز  امروزه  و  بوده  ابریشم  جاده  در  ویژه ای  جایگاه 
طرح یک »کمربند، یک جاده« نقش مهمی ایفا می کند.
»چانگ هوآ« با بیان اینکه چین آماده تقویت همکاری 
با کشورهای درحال توسعه است، افزود: روند رو به رشد 
صادرات کاال توسط 1۵هزار قطار باری به اروپا از چین 
و  بوده  چین  دولت  جدی  عزم  بیانگر  گذشته  سال  در 
افزایش تعداد و میزان کاالهای صادراتی به اوراسیا در 

دستورکار این کشور قرار دارد.
وی با اشاره به جایگاه گردشگری و اقتصادی استان گیالن 
باید  کاسپین  مانند  بنادری  کرد:  اظهار  ایران،  کشور  در 
تبلیغات بیشتری برای شناخته شدن داشته باشند و با توجه 
به ظرفیت های موجود، شرکت های چینی را برای حضور و 

سرمایه گذاری بیشتر در گیالن تشویق می کنیم.
خواستار  پایان  در  ایران  در  چین  خلق  جمهوری  سفیر 
حضور شرکت های فعال در منطقه آزاد انزلی و مجتمع 
و  شد  شانگهای  نمایشگاه های  در  کاسپین  بندری 
حمل ونقل  بیشتر  هرچه  توسعه  لزوم  کرد:  خاطرنشان 
ترکیبی و ضرورت اتصال بنادر به راه آهن سراسری بسیار 
حائز اهمیت است؛ چراکه با راه اندازی راه آهن رشت به 
رونق  زمینه های  ترانزیت کاال،  افزایش  انزلی، عالوه بر 

اقتصادی در گیالن نیز فراهم می شود.
سفیر  کاری،  نشست  برگزاری  از  پس  است،  گفتنی 
جمهوری خلق چین در تهران با همراهی اعضای هیات 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونین  و  مدیره 
مجتمع  لجستیکی  بندری،  امکانات  و  زیرساخت ها  از 
با سرمایه گذاری چینی  بندری کاسپین و واحد تولیدی 

در شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.

دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد«  »سعید  حکم  با 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 
و  مدیره  هیات  »رئیس  عنوان  به  فرهادی«  »عیسی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی« منصوب شد.
مراسمی  در  )2مردادماه(  یکشنبه  روز  محمد،  سعید 
»عیسی  رسانه،  اصحاب  و  محلی  مسئوالن  حضور  با 
فرهادی« را به عنوان »رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد انزلی« معرفی کرد.
مراسم  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  جدید  مدیرعامل 
این  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  معارفه  و  تکریم 
رئیس جمهور  با حضور سعید محمد مشاور  سازمان که 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 
منطقه  نمایشگاهی  و  همایش ها  مرکز  در  اقتصادی 
و  حساس  موقعیت  به  اشاره  با  شد؛  برگزار  انزلی  آزاد 
داشت:  اظهار  انزلی  آزاد  منطقه  ویژه  ظرفیت های 
و  تغییر  و  استراتژیک  موقعیت  موجود،  زیرساخت های 

تحوالت جهانی، بر مزیت ها و موقعیت های منطقه آزاد 
انزلی در سطح ملی و بین المللی افزوده است.

مشارکت  مفهوم  از  تحلیلی  ارائه  با  فرهادی،  عیسی 
مشارکت های  و  فقیه  والیت  حوزه های  در  مردمی 
سیاسی و فرهنگی در انقالب اسالمی تصریح کرد: در 
مباحث اقتصادی، توسعه ای و امکانات رفاهی در شأن 
مردم کشورمان، باید زمینه مشارکت بیش از پیش مردم 
به  توجه  با  چراکه  نمود؛  فراهم  را  اقتصادی  فعالین  و 
اهمیت  حائز  بسیار  مسئله،  این  اجرای  کشور  شرایط 

است  .
شده  تعیین  اقتصادمحور  راهبردهای  به  اشاره  با  وی 
دهه  یک  از  بیش  ظرف  رهبری  معظم  مقام  سوی  از 
است؛  اقتصادی  موضوعات  اهمیت  بیانگر  که  گذشته 
توسعه  فرصت های  و  امکانات  از  یکی  را  آزاد  مناطق 
اقتصادی کشور ارزیابی کرد و اظهار داشت: در این میان 
منطقه آزاد انزلی با بهره مندی از شرایط خاص و متنوع 

همچون نزدیکی به پایتخت کشور، قرار گرفتن در مسیر 
کریدورهای بین المللی، همجواری با کشورهای حاشیه 
از  و هوای خوب،  آب  به همراه  اوراسیا،  و  دریای خزر 

ظرفیت های خوبی برخوردار است.
شمال- کریدور  اهمیت  تحلیل  و  تجزیه  به  فرهادی 
کشورهای  و  کشورمان  اقتصادی  معادالت  در   جنوب 
و  کرد  ارزیابی  الزامی  را  آن  تکمیل  و  پرداخته  منطقه 
گفت: با عنایت به ظرفیت ها و فرصت های منطقه آزاد 
باز  باعث  استانی  مدیران  هماهنگی  و  همراهی  انزلی، 
به  رسیدن  زمینه  و  سرمایه گذاران شده  گره های  شدن 

نقطه طالیی این منطقه را فراهم می کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر سعید محمد 
و  برشمرد  کشور  آزاد  مناطق  برای  بزرگی  ظرفیت  را 
دوران  در  شده  انجام  ستودنی  فعالیت های  از  تقدیر  با 
عنوان  به  ایشان  حضور  خواستار  اکبری مقدم،  مدیریت 

عضو هیات مدیره و مشاور مدیرعامل شد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی در پایان، همراهی و همکاری بدنه نیروی انسانی 
اهداف  تحقق  مسیر  در  را  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
ترسیم شده حائز اهمیت عنوان نمود و خاطرنشان کرد: 
با تکیه بر پرسنل کارآمد، گره گشا و پاکدست و با رعایت 
سلسله مراتب اداری، باید در جهت استفاده بیش از پیش 

از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی گام برداشت.

اخبار منطقه آزاد انزلی مشاور رئیس جمهور در مراسم معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بیان کرد:

مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

در بازدید سفیر کشور چین در ایران از منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

ظرفیت های ویژه منطقه آزاد انزلی جهت توسعه 
ترانزیت و گسترش مبادالت با کشورهای حاشیه خزر

حمایت از تولیدکنندگان صادرات محور، با هدف توسعه تعامالت بین المللی

منطقه آزاد انزلی، ایفاگر نقشی متمایز در گسترش همکاری های ایران و چین

همراهی و هم افزایی مدیران استانی برای رسیدن منطقه آزاد انزلی به نقطه طالیی

به  ایران  هوایی  همایش  بزرگترین  هماهنگی  نشست 
صنایع  حوزه  در  کشورمان  دستاوردهای  معرفی  منظور 
سازمان  مدیرعامل  و  دفاع  وزیر  معاون  حضور  با  هوایی 

صنایع هوایی و علی اوسط اکبری مقدم برگزار شد.
امیر سرتیپ افشین خواجه فرد در این نشست با بیان اینکه 
در این نمایشگاه که برای اولین بار در گیالن برگزار می شود، 
تولیدات دانش بنیان و بومی صنایع هوایی به نمایش عموم 
گذاشته می شود، اظهار کرد: در راستای عمل به شعار تبیین 
شده از سوی رهبر معظم انقالب در سال جاری، طی این 
نمایشگاه عالوه بر اینکه فرصت عرضه تولیدات شرکت های 
دانش بنیان فراهم می شود، با ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران 
بخش خصوصی از ظرفیت آنان برای تولید انبوه این تولیدات 

استفاده می گردد.
ایجاد  برای  خزر  دریای  مناسب  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
فرودگاه آبی، افزود: با توجه به وجود ۷۰۰کیلومتر مرز آبی با 
کشورهای حاشیه خزر و نبود زمین کافی برای احداث فرودگاه 
در استان های شمالی، می توان از دریا برای ایجاد فرودگاه 

آبی استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان صنایع هوایی کشور با اعالم خبر رونمایی 
از هواپیمای آب نشین با قابلیت تاکسی هوایی تولید نخبگان 
ایرانی با استفاده از دانش بومی، اضافه کرد: در راستای عمل 
به شعار سال جاری، به دنبال تمرکز روی تولیدات پروازی 
که توسط جوانان ایرانی ساخته شده و نقشه راه آینده ایران 

اسالمی را تعیین می کند، هستیم.
مقام معظم  فرامین  به  الزام عمل  بر  با تصریح  خواجه فرد 
رهبری جهت ارائه فرصت به نخبگان کشور افزود: دشمنان 
با هجمه های رسانه ای در تالش برای ایجاد یاس و ناامیدی 
در بین جوانان نخبه می باشند و این درحالی است که با میدان 
دادن به نخبگان باید نقشه شوم دشمنان جمهوری اسالمی 

را نقش بر آب کنیم.
معاون وزیر دفاع در پایان، گسترش تولیدات دانش بنیان 
را در راستای افزایش اشتغال زایی عنوان کرد و خاطرنشان 
تاکسی  فناوری  به  باید  شمالی  ۳استان  سواحل  نمود: 
میهن  افتخارات  جزء  موضوع  این  و  شود  مجهز  هوایی 

اسالمی خواهد شد.
گفتنی است، نمایشگاه صنایع هوایی پیش از این ۹مرحله 
در جزیره کیش برگزار می شد و گیالن و منطقه آزاد انزلی 
این  برپایی  میزبان  باز  نخستین  برای  امسال  شهریور ماه 

رویداد ملی است.
معاونین  عالوه بر  مزبور  جلسه  در  است،  ذکر  به  الزم 
کل  مدیران  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
دستگاه های اجرایی استان و فرماندهان نظامی و انتظامی 

گیالن حضور داشتند.

وزارت  خدمات  و  تجارت  معاون  شاه میرزایی  علیرضا 
صمت به همراه جمعی از مدیران این وزارتخانه با علی 
فعالیت های  توسعه  پیرامون  و  دیدار  اکبری مقدم  اوسط 

مشترک و رفع موانع تبادل نظر کردند.
با  تجارت  معدن  صنعت  وزارت  خدمات  و  تجارت  معاون 
اشاره به فعالیت موفق منطقه آزاد انزلی در زمینه تولید و 
از  یکی  بین المللی  کریدورهای  فعال سازی  گفت:  تجارت 
مهم ترین ظرفیت های منطقه آزاد انزلی بوده که تاکنون با 
توسعه زیرساخت های لجستیکی و تجاری خود توانسته در 
این بخش قدم های مثبتی بردارد و قطعا اولویت شماره یک 
منطقه آزاد انزلی اتصال راه آهن به مجتمع بندری کاسپین و 

افزایش مبادالت تجاری با کشورهای مختلف است.
علیرضا شاه میرزایی در ادامه با تقدیر از اقدامات صورت 
دانش بنیان  واحدهای  فعالیت  افزایش  منظور  به  گرفته 
اظهار کرد: توجه به صنایع کوچک فناور و نوآور یکی از 
راه حل های مهم به منظور برون رفت از بن بست اقتصادی 
بوده و راه های کسب درآمد جدید و خالقانه را همراه با 

ایجاد فرصت شغلی فراهم می کند.
معاون وزیر صمت با توجه به فعالیت بازرگانان و فعاالن اقتصادی 
در منطقه آزاد انزلی تاکید کرد: با عنایت به نیاز جامعه بازرگانان این 
منطقه، اقدامات الزم به منظور ایجاد اتاق بازرگانی در منطقه آزاد 
انزلی در نظر گرفته شده و اتاق بازرگانی جدید با محوریت این 
منطقه آزاد ایجاد خواهد شد و الزم است فعاالن اقتصادی نیز 
با احساس نیاز اقتصادی کشور در زمینه تامین کاال و احساس 
نیازمندی های کشورهای حاشیه دریای خزر، به منظور تولید 
و صادرات کاال فعالیت بیشتری داشته باشند و مناطق آزاد نیز 
می توانند با ایجاد بانک های آف شور بستر افزایش فعالیت های 

تجاری را افزایش دهند.
گفتنی است، در پایان این نشست اعضای حاضر به همراه دکتر 
احمد دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسالمی، 
از زیرساخت های بندری و لجستیکی بندر کاسپین، پروژه احداث 
ریل سراسری به این بندر و کشتی صادراتی به ترکمنستان حامل 
کاالهای یکی از کارخانجات و چند واحد تولیدی دانش بنیان و 
صادرات محور مستقر در دو شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی 
بازدید و مشکالت و موانع تولید کنندگان و تجار را بررسی نمودند.

 منطقه آزاد انزلی؛
 میزبان بزرگترین همایش 

صنایع هوایی ایران

فعال سازی کریدورهای 
بین المللی، از مهم ترین 

 ظرفیت های 
منطقه آزاد انزلی

 معاون وزیر دفاع و مدیرعامل 
سازمان صنایع هوایی کشور اعالم کرد:

 معاون تجارت و خدمات 
وزارت صمت اظهار کرد:
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اقتصاد تک محصولی یعنی متکی بودن درآمدهای یک اقتصاد به یک 
منبع درآمدی خاص؛ این منبع می تواند کاالی تولیدی باشد و یا ماده 
آن  به  اقتصاد  که  صنعت  نوعی  حتی  یا  و  کشاورزی  محصول  اولیه، 
وابسته است . اما سال ها است که طبق نظریه های مختلف اقتصادی و 
اظهارنظرهای دکترین اقتصادی دنیا، بحث اقتصاد تک محصولی مورد 
ثابت شده  بر همگان  ناکار آمدی چنین سیاست هایی  نقد قرار گرفته و 
است. این نوع اقتصاد دارای معایب فراوانی است و تنها نکته مثبت آن 
می تواند این باشد که تا زمانی که این محصول خاص در اوج بازدهی 

خود است، به رشد آن اقتصاد کمک می کند.
اما اهمیت این موضوع و وابستگی کشور ما به منابع حاصل از فروش 
نفت )اقتصاد نفتی( آنقدر زیاد بود که طی سال های متمادی با تدبیر رهبر 
در  دانش بنیان  اقتصاد  بر  تاکید  و  تولید  اسالمی، جهش  انقالب  معظم 
راستای برنامه های بلند مدت و هدف دار کشور قرار گرفته است . بی شک 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ازجمله بازیگران اصلی این اهداف هستند 
می توان  آنها،  روی  پیش  مشکالت  رفع  و  برنامه ریزی  صورت  در  که 

نقش شان را در جهش تولید پررنگ و موثر دانست. 
از تولید  با عنایت به تغییر فناوری تولید در دهه اخیر و فاصله گرفتن 
انعطاف پذیر  تولید  به سمت  گرایش  و  پیشرفته  و  مادر  در صنایع  انبوه 
در صنایع کوچک و متوسط ، مناطق آزاد می توانند به برون رفت اقتصاد 
غیرنفتی  کاال های  صادرات  توسعه  و  تک محصولی  صادرات  از  ایران 
ابتدای  از  که  آزادی  مناطق  باشند؛  داشته  موثری  دانش بنیان کمک  و 
تاسیس تاکنون هیچ گونه بودجه دولتی )که بر پایه فروش نفت تدوین 
بر  تکیه  با  خود درآمد-خودهزینه  صورت  به  و  نکرده  دریافت  می شود( 
توانایی ها و مزیت های منطقه ای اداره شده اند . در سرزمین اصلی برای 
تامین  پروژه  ها  اجرای  هزینه  تا  می رسد  فروش  به  نفت  منابع،  تامین 
خدمات  زمین،  فروش  محل  از  که  منابعی  با  آزاد  مناطق  در  اما  شود؛ 
می شود،  کسب  صادرات  و  درون منطقه ای  تولیدات  بندری،  و  گمرکی 
توسعه زیرساخت ها و اجرای پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری صورت 

می گیرد.
باید تاکید داشت که مناطق آزاد نه تنها از بودجه دولتی محروم هستند، 
بلکه اختصاص درآمد حاصل از فروش نفت نیز برای تامین زیرساخت ها 
براساس  که  زیرساخت هایی  است؛  نبوده  میسر  تاکنون  مناطق  این  در 
نص صریح قانون باید از سوی دولت ها تامین گردد. البته تکیه بر قوانین 
مناطق آزاد و ساختاری که برای تامین منابع مالی وجود دارد، می تواند 
پروژه های زیرساختی و اجرایی مناطق آزاد را به این سمت و سو ببرد 
که با استفاده از روش های نوین تامین منابع مالی بتوان منابع را تامین 
و پروژه ها را اجرایی کرد، تا در نهایت داشته های اصلی  این مناطق به 
بود  .  نخواهد  قابل دسترس  دیگر  منابع  این  بعدها  نرود ؛ چراکه  فروش 
از سوی  نیز مانع تراشی هایی  اما واقعیت آن است که در این خصوص 

مسئوالن صورت می گیرد.
به همین منظور، در گزارش پیش روی، با معاونین و مدیران سازمان های 
مناطق آزاد و کارشناسان خبره این حوزه، درخصوص تامین منابع مالی 

مناطق آزاد بدون نگاه به نفت، گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید.

علی نوید، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد ارس:

لزوم بازنویسی اقتصاد جهت تامین منابع مالی در مناطق 
آزاد کشور

اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه  نوید سرپرست معاونت  علی 
آزاد ارس در گفت وگو با نشریه، از راهکار مناطق آزاد برای تامین مالی 
سخن گفت و تاکید کرد که باید به بازنویسی مجدد اقتصاد بر مبنای 
پتروشیمی، فوالد، سیمان، معادن  نفت ،  بپردازیم .  مزیت های سرزمینی 
مختلف و ذغال سنگ و مس برای ما مزیت سرزمینی هستند، لذا همه 

باید بازنویسی شوند. 
طبق گفته وی؛ نه تنها در مورد نفت، بلکه در موضوعات دیگر نیز باید 
و  ببریم  پیش  افزوده  ارزش  ایجاد  سمت  به  خام فروشی  از  را  اقتصاد 
اجازه دهیم بخش خصوصی به صورت واقعی از جریان خود این کاالها ، 
تولید ناخالص داخلی را شکل دهند ؛ نه اینکه از جریان پول حاصل از 
خام فروشی این کاالها ، تولید و فعالیت های اقتصادی کاذب ایجاد گردد.
نوید اظهار داشت:  طبق قانون، مناطق آزاد از فروش نفت هیچ بودجه ای 
دریافت نمی کنند، نه تنها از بودجه نفت، بلکه از بودجه های دولتی نیز مبلغی 
دریافت نمی نمایند؛ ضمن اینکه حتی برای راه اندازی مناطق هم عموما بودجه 
درنظر نمی شود. مناطق آزاد باید به صورت خودکار درآمد و هزینه هایشان 
را مدیریت کنند. البته قانونگذار برای این موضوع یکسری منابع درآمدی 
دیده است. منبع اول استفاده از زمین های دولتی و منابع طبیعی است که 
در اختیار مدیریت سازمان قرار می گیرد و این مدیریت می تواند با فروش 
آنها جهت سرمایه گذاری بر روی طرح های تجاری، اقتصادی، صنعتی و 
کشاورزی، منابع درآمدی برای تامین زیرساخت ها به دست آورد. منبع دوم 
که برای درآمد مناطق آزاد وجود دارد، 15درصد عوارض سود بازرگانی از 
محل واردات کاال به سرزمین اصلی است که برای مناطق آزاد دیده شده 
است، البته از محل گمرکی است که در محدوده منطقه آزاد قرار می گیرد. 
این مبلغ طبق قانون باید حتما در زیرساخت ها مصرف شود. عوارض ناشی 
از واردات کاالی همراه مسافری که با سهمیه 80دالر برای هر مسافر درنظر 
گرفته شده نیز صرف هزینه های جاری قرار می گیرد. این منابعی است که 

قانونگذار دیده است.
وی در ادامه تاکید کرد:  در سرزمین اصلی مشابه این منابع را داریم که 
به  منابع طبیعی است که می تواند  و  مالیات، درآمدهای گمرکی  بحث 
طرح های سرمایه گذاری و زیرساختی واگذار شود و همواره کشورهایی 
و  منابع  این گونه  کردن  جایگزین  دنبال  به  بوده اند،  متکی  به  نفت  که 
درآمدهای  غیرنفتی می باشند تا بتوانند اتکای نفت را از دوش بودجه 
ساالنه بردارند. این مدل متاسفانه در کشور ما در سال های گذشته خیلی 
جدی گرفته نشده و باالخص در حوزه مالیات و درآمدهای گمرکی به 
نظر می رسد که کم کاری و عدم تمرکز داشته ایم. ما مالیات را از آنهایی 
که باید می گرفتیم عموما نتوانستیم اخذ کنیم و طراحی جامع و کاملی 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورت  به  اقتصادی  فعالیت  هر  از  آنکه  برای 
مالیات دریافت نماییم و کمترین فرار مالیاتی را داشته باشیم، نداشته ایم. 
از  بسیاری  و  کرده ایم  یکپارچه  را  مختلف  سامانه های  اینکه  وجود  با 
و  تراکنش ها  از  نتوانستیم  هنوز  اما  است،  شده  الکترونیک  موضوعات 
از  به راحتی  مالیات دریافت کنیم و خیلی ها  اقتصاد،  بزرگ  فعالیت های 

پرداخت مالیات فرار می کنند.
این مقام مسئول در سازمان منطقه آزاد ارس گفت:  درمورد درآمدی های 
گمرکی نیز به نظر می آید که می شود تجدیدنظر جدی در نوع و ماخذ 
این مدل  که  داریم  کاال  گروه بندی  مدل  ما یک  گیرد.  انجام  تعرفه ها 
آمده  به وجود  داشتیم،  ارز  تامین  محدودیت  اینکه  به تبع  و  به ضرورت 
است. واردات بخشی از گروه های کاالیی نیز را ممنوع کردیم، درحالی 
با  واردات  اجازه  شده  ممنوع  گروه های  از  بخشی  به  می توانستیم  که 

ماخذهای بسیار باال دهیم تا درآمدهای خوبی حاصل کند  .
منابع درآمدی فعلی  این سوال که در میان  به  پاسخ  ادامه در  نوید در 
اظهار  بوده،  بیشتر  تمرکز  نیازمند  درآمدی  مدل های  چه  آزاد  مناطق 
جامع  و  کامل  آزاد  مناطق  درآمدی  و  مالیاتی  منابع  مدل  قطعا  داشت: 
نیست، از این حیث که توانسته یک مدل کامال بسته و متکی به خود و 
خودگران را تعریف کند. مناطق آزاد ما از ابتدای تشکیل تا کنون توانستند 
در عین حال  و  دهند  توسعه  را  زیرساخت ها  و  بایستند  پای خود  روی 
ورشکست هم نشدند؛ این موضوع نشان می دهد که مدل فعلی پایدار 
و خوب است . منتهی باید توجه کنیم که بعد از 20سال این منابع دیگر 

تجدیدپذیر نیستند و درواقع منابعی هستند که باالخره تمام می شود .
وی تاکید کرد: در این مدل ما می توانستیم فازبندی داشته باشیم، یعنی 
یک فاز شروع فعالیت مناطق آزاد است که در آن منابع زمین به شدت 
میانی  فاز  نیست. می توانستیم  زیاد  منابع گمرکی خیلی  اما  است،  زیاد 
داشته باشیم که در آن یک سوم منابع زمین را واگذار کنیم. در این برهه 
بخشی از صنعت ، تجارت، گردشگری ، کشاروزی و یا فعالیت های دیگر 
شکل گرفته و در حقیقت به میزان قابل قبولی رونق در منطقه به وجود 
آمده است، البته دراین فازمیانی عمدتا بعضی از مناطق آزاد این فرصت 
می بودند؛  پایدار  درآمدی  منابع  ایجاد  فکر  به  باید  و  دادند  دست  از  را 
یعنی یک منبع سومی برای درآمدهای خود ایجاد می کردند و آن تبدیل 
بخشی از دارایی های زمین و منابع مالی به سرمایه گذاری هایی است که 
می توانست برای آینده به صورت دائمی درآمدهایی را حاصل کند. در 
فاز سوم و نهایی هم یک سوم منابع طبیعی برای منطقه باقی می ماند. 
در این مرحله، منطقه باید بسیار محتاطانه واگذاری زمین را لحاظ و به 
عنوان یک منابع مالی ارزشمند حفظ نماید و برای موضوعات مهم و با 
ارزش افزوده باال خرج کند؛ و این زمانی است که در فاز میانی توانسته 
دهد.  پوشش  را  خود  هزینه های  و  کند  ایجاد  پایداری  درآمدی  منابع 
ازجمله منابع درآمدی پایدار می توان به سرمایه گذاری مشترک با بخش 
خصوصی با سهم آورده سازمان که می تواند منابع مالی زمین و منابع 
مالیاتی سازمان حساب شود، اشاره کرد. یا راه اندازی موضوعاتی همچون 
بورس، بانک، بیمه و یا یکسری موضوعاتی که خدمات محور هستند و 

می توانند برای منطقه آزاد منابع درآمدی پایدار ایجاد کنند.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در 
پاسخ به این سوال که اقتصاد تک محصولی چه بر سر روابط نهاد دولت 
و بخش خصوصی می آورد، گفت: اقتصاد تک محصولی و رانتی، بخش 
خصوصی را از مدار خارج می کند و اجازه نمی دهد بخش خصوصی قوی 
و تاثیرگذاری در اقتصاد به وجود آید ؛ چراکه رانت امکانی را به اقتصاد 
دولتی می دهد که این امکان و امتیازات هیچ گاه برای بخش خصوصی 
فراهم نمی گردد و این اجازه  داده نمی شود که در فضای برابر با بخش 
دولتی و اقتصاد رانتی رقابت کند  و بتواند خودش را بزرگ نماید و نقش 
تاثیرگذاری داشته باشد. اقتصاد وقتی رانتی می شود، عمدتا روابط جای 
ضوابط را می گیرند، زیرا که اقتصاد نتیجه محور نیست، چراکه به هرحال 
بودجه ای است و هیچ کارنامه ای بررسی نمی شود و هیچ وقت اقتصاد 
در  نمی کند.  ارزیابی  را  سازمان  عملکردی  منفی  و  مثبت  نقاط  دولت 
نقاط  از هزینه ها،  بازخوردگیری  مقابل بخش خصوصی همواره درحال 
ضعف و بهینه سازی فرآیندها و افزایش سود و درآمد سالیانه است. در 
اقتصاد رانتی اساسا بخش خصوصی پیمانکار بخش دولتی است و منابع 
مالی به صورت سرچشمه از اقتصاد دولتی به خصوصی سرازیر می شود؛ 
هیچ  می کند،  پیدا  رانتی  اقتصاد  به  بخش خصوصی  که  وابستگی  این 
بتواند  واقعی  در فضای  و  به طور مستقل  که  که  نمی دهد  اجازه  وقت 
نقش خود را ایفا کند. بنابراین در چنین اقتصادی انتظار شایسته پروری 
و تخصص گرایانه و نگاه کارشناسانه به موضوعات نداریم، بلکه روابط و 

انتصابات هستند که بسیاری از موضوعات را رقم می زنند.
نوید در ادامه گفت: آسیبی که درآمدهای ناشی از فروش نفت که به عنوان 
پشتوانه اصلی تحقق بودجه در طول سالیان طوالنی در ایران به اقتصاد 
زدند، از این حیث نبوده که ما منابع مالی خود را فروخته ایم و آن را در بودجه 
جاری یا در بودجه زیرساخت ها هزینه کرده ایم؛ بلکه از این حیث بوده که 
تولید ناخالص ملی نادیده گرفته شده است. تولید ناخالص ملی متفاوت از 
اما  درآمد حاصل از فروش نفت است . تولید ناخالص داخلی درون زاست، 
درآمد حاصل از فروش نفت درون زا نیست . درون زایی بدین معنی است که 
وقتی تولید انجام می دهیم، تمامی عناصر دخیل در تولید را وادار به تحرک 
اقتصادی می کنیم . از عوامل تولید ، نیروی کار، بخشی که مواد اولیه را تامین 
می کند، بخشی که محصول به آن وصل می شود، موضوعات ترانزیتی و 
بسته بندی وحتی خدماتی و پشتیبانی تولید و بازاریابی، همه و همه درگیر 
می شوند و زنجیره ای از کسب و کارها شکل می گیرد. تولید، کل اقتصاد را به 
صورت واقعی درگیر می کند. اما فروش نفت این گونه نیست؛ بخش کوچکی 
از اقتصاد درگیر استخراج و فروش می شود و مابقی اقتصاد منتظر می شوند که 
به عنوان سرچشمه این منابع مالی سرازیر شود و دولت به عنوان کارفرمای 
بزرگ و بخش خصوصی به عنوان پیمانکاران ریز و درشت، از جریان نشات 

گرفته از نفت ، اقتصاد را می چرخانند.
این  می تواند  اصلی  سرزمین  و  آزاد  مناطق  راهکار  نمود :  اذعان  وی 
سرزمینی  مزیت های  برمبنای  اقتصاد  مجدد  بازنویسی  به  ما  که  باشد 
ذغال  و  مختلف  معادن  سیمان،  فوالد،  پتروشیمی،  نفت ،  بپردازیم . 
بازنویسی  باید  برای ما مزیت سرزمینی هستند که همه  سنگ و مس 
شوند. نه تنها درمورد نفت، بلکه در موضوعات دیگر نیز باید اقتصاد را 
دهیم  اجازه  ببریم .  پیش  افزوده  ارزش  ایجاد  سمت  به  خام فروشی  از 
بخش خصوصی به طور واقعی از جریان خود این کاالها ، تولید ناخالص 
داخلی را شکل دهند، نه اینکه از جریان پول حاصل از خام فروشی این 
کاالها ، تولید و فعالیت های اقتصادی کاذب ایجاد شوند. بدین صورت 
که محصوالت پتروشیمی را به جای اینکه ارزان و به صورت مستقیم 
در اختیار کشورهای همسایه قرار دهیم و ارزش افزوده را در اختیارشان 
بگذاریم، اجازه دهیم به جای صف های طوالنی بورس کاال برای خرید 
محصوالت پتروشیمی، توسط صنایع داخلی به راحتی این منابع در اختیار 
تولیدکنندگان داخلی بدون واسطه و بدون افزودن هیچ گونه هزینه رقابت 
در بورس قرار گیرد تا بتوانیم مزیت های صادراتی در بازارهای جهانی 

داشته باشیم  .
خرید  برای  تولیدکننده  داد:   توضیح  مثالی  ارائه  با  مسئول  مقام  این 
پی وی سی در بورس کاال که با قمیت پایه  34هزار و 900تومان می باشد، 
به دلیل رقابت صف بورس مجبور است حدود 45هزار تومان خرید کند؛ 
این درحالی است که تولید کننده مستقر در ترکیه آن را از وارد کننده ای 
که به صورت عمده و مستقیم از بازرگانی خارجی پتروشیمی ماهشهر 
می گیرد و بسیار باالتری  خرید می کند. اما وقتی که محصول پی وی سی 
ایرانی  تولیدکننده  به  نسبت  ارزان تر  حداقل 15درصد  می کند،  تولید  را 
است. این موضوع نیاز دارد که ما گیر کار را پیدا و اصالح کنیم و مزیت 

پتروشیمی را به تولیدکننده خود بسپاریم  .
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در پایان 
خاطرنشان کرد: نسخه مناطق آزاد نیز این است که اجازه دهیم شرکت های 
مستقر در این مناطق نیز همچون شرکت های خارجی ، از بازرگانی خارجی 
پتروشیمی ها کاالها را با همان نرخی که به خارجی ها می فروشیم، دریافت و 

در خارج از سرزمین اصلی آن را تبدیل به احسن و صادر کنند  .

 ابراهیم جلیلی، مدیرعامل
شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو:

مناطق آزاد، بهترین پایلوت برای داشتن اقتصادی بدون 
اتکاء  به درآمدهای نفتی

در  ماکو  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  جلیلی  ابراهیم 
گفت وگو با نشریه، به بررسی منابع درآمدی مناطق آزاد پرداخت و تاکید 
داشتن  برای  موفق  و  پایلوت  منطقه  ایجاد  برای  مکان  بهترین  کرد: 

اقتصادی بدون اتکاء به درآمد های نفتی، مناطق آزاد کشور هستند. 
منابع  به  متکی  تاکنون  آزاد  مناطق  قانون،  براساس  داشت:  اظهار  وی 
درآمدی خود از قبیل اخذ عوارض، فروش زمین، اخذ بخشی از عوارض 
دولتی  بودجه  و  منابع  از  و  بوده  اصلی  سرزمین  به  ورودی  کاالهای 
دریافت  خود  جاری  امور  و  زیرساختی  و  عمرانی  امور  انجام  منظور  به 
ننموده اند. نکته حائز اهمیت اینکه در تمام این مدت مناطق آزاد هفتگانه 
ایران )کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی، ماکو و ارس( تنها نقاط کشور 
می باشند که نه تنها از منابع بودجه ای عمومی استفاده نکرده اند، بلکه 
در عمل مدل اقتصاد بدون نفت را عملیاتی  نموده اند. در نتیجه می توان 
تاکید کرد، تغییر منبع تامین منابع مالی و هزینه ای سازمان های مناطق 
مناطق شده  در  آن  حاکمیت  اعمال  و  اداره کرد  مدل  تغییر  باعث  آزاد؛ 

است.
تولیدمحور  اقتصاد  یعنی رشد  به نفت،  وابستگی  داد:  عدم  ادامه  جلیلی 
مختلف  حوزه های  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های  افزایش  و 
اقتصادی و اقتصاد بدون نفت یعنی بی نیازی از آن دسته درآمدهای نفتی 
که به صورت مستقیم وارد اقتصاد می شود؛ چراکه در هر صورت، برای 
داشتن اقتصاد داخلی شکوفا هم به نفت، بنزین و پتروشیمی نیاز داریم. 
پس نفت به عنوان حامل انرژی باید در داخل نقش خود را ایفا کند. به 
این ترتیب، به نظر می رسد عبارت »اقتصاد بدون نفت« درست نیست 
و باید عبارت »اقتصاد بدون اتکاء به درآمدهای نفتی« را جایگزین آن 
کنیم. ایران بیش از 70سال است که اقتصادی وابسته به نفت و به تبع 
آن رانت و بهره وری پایین را تجربه می کند . به همین سبب نیز به رقبا و 
دشمنان فرصت تحریم را داده است. درحالی که ظرفیت های بی شماری 
بی نظیر  ازجمله ظرفیت های  است.  داشته  این وضعیت  از  رهایی  برای 
ایران می  توان به وجود مناطق آزاد با داشتن  موقعیت های ممتاز از نظر 
باهوش،  انسانی  نیروی  و  قانونی  مزایای  و  ژئواسترتژیک  و  ژئوپلیتیک 

خالق و توانمند اشاره کرد .
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو افزود: در میان کشورهای 
غیرنفتی پیشرفته می  توان نام یکی از همسایگان را یافت که با موقعیتی 
این  است؛  ما رسیده  از کشور  به جایگاه موفق تری  ایران،  از  ضعیف تر 
درحالی است که ایران می  توانست به واسطه دسترسی به آب های آزاد، از 
طریق مناطق آزاد جنوبی کشور، حداقل  هاب انرژی در منطقه باشد. باید 
از تسهیل در واردات کاالهای چینی و ترک رها شده و به سمت توسعه 
حرکت می کردیم؛ به ویژه آنکه با رویکرد جهانی به سمت بهره مندی از 
انرژی های نو و تجدید پذیر نفت اهمیت کنونی خود را از دست خواهد 

داد و جهان درحال گذار از این مرحله است.
وی تصریح کرد:  برای کشور ما که تاکنون  اقتصاد تک محصولی داشته 
این  از  برون رفت  و  راهکار  بهترین  می شدیم،   اداره  نفت  فروش  با  و 
شرایط، همچنان که در سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم 
انقالب به درستی تبیین شده است، پیش گرفتن »سیاست برون گرا« در 
اقتصاد است. بدان معنا که توسعه صادرات غیرنفتی جایگزین صادرات 
نفت خام شود. این سیاست عمدتا ویژگی های مشخصی دارد که ازجمله 
موارد  باتوجه  به  عبارت  دیگر  به   است.  آزاد  بازار  بر  مبتنی  اقتصاد  آن 
مطرح شده، شاید بهترین راه برای عدم وابستگی بودجه به درآمدهای 

نفتی این باشد که برای واردات و صادرات آزادی بیشتری قائل شویم.
درآمد  به عنوان  نفت  از  ما  حاضر  درحال  متاسفانه  نمود:  اذعان  جلیلی 
ملی، نه ثروت ملی استفاده می نماییم. نفت می تواند سوخت یا ماده اولیه 
کارخانه ها در تولید هزاران نوع کاال در مناطق آزاد باشد. بدیهی است 
که با صادرات نفت خام فقط یک بار درآمد ایجاد می شود، ولی با تولید 
باید تا  بار درآمد خواهیم داشت.  کاالها و مصنوعات گوناگون، هزاران 
فرصت باقی است، با تکیه بر قابلیت ها ، ظرفیت ها و مهارت ها،  اقتصاد 
را از وابستگی به نفت رها کنیم و به سمت سیاست های تنش زدایی و 
داشتن شرکای برتر در جهان حرکت کنیم. دور کردن اقتصاد از وابستگی 
مستقیم به نفت، جایگزینی صادرات غیرنفتی، حذف رانت اقتصاد نفتی، 
توجه به تولید و ایجاد بازارهای جهانی برای تولیدات غیرنفتی در کمال 
صلح و دوستی و حرکت به سمت اقتصاد فعال و پویا می  تواند زمینه آن 
و  واردات  در  بیشتر  آزادی  برای  مطمئن  بستری  آزاد  مناطق  که  باشد 

صادرات، داشتن شرکای خارجی و تولید برای بازارهای جهانی هستند  .
نفت  بدون  اقتصاد  ما  که  است  بهتر  آزاد  مناطق  کرد:  در  اظهار  وی 
توجه  با  را  اقتصاد  دیگر  بیان  به  کنیم.  نامگذاری  مقاومتی  اقتصاد  را 
به ظرفیت های قانونی و مزیت های رقابتی در این مناطق مقاوم سازی 
سرمایه گذاری  ببخشیم،  رونق  را  داخلی  سرمایه گذاری  باید  لذا  نماییم. 
خارجی را تشویق کنیم، فضای کسب  و  کار را مساعد کنیم، کارآفرینان 
تکنولوژی  برای  نماییم،  قلمداد  اقتصادی  جبهه   مقدم  خط  سربازان  را 
دانش بنیان  شرکت های  و  محققین  از  و  شده  قائل  اهمیت  نوآوری  و 
پویایی  سمت  به  هدفمند  صورت  به  و  آوریم  عمل  به  جدی  حمایت 
شویم.  تولید کننده  به  تبدیل  مصرف کننده  از  و  کرده  حرکت  اقتصادی 
اقتصاد دانایی محور و تولیدمحور را با اقتصاد دالل محور جایگزین نموده 
و خلق ثروت از دانش و خلق دارایی از دانایی را دنبال نماییم. در این 
صورت، فضای کارآفرینی، جای فضای رانت خواری را گرفته و اقتصاد 

مقاومتی یا همان اقتصاد بدون اتکاء به درآمد نفتی محقق خواهد شد  .
جذب  داد:   ادامه  ماکو  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل 
سرمایه گذاري خارجي در مناطق آزاد با هدف تشویق و توسعه صادرات 
برخوردار  خاصي  اولویت  از  ارزي  درآمدهاي  کسب  و  خدمات  و  کاال 
تامین  با  تا  نماییم  سعي  سرمایه گذاري ها  جذب  طریق  از  باید  است. 
نیازمندي هاي ارزي، موجبات اشتغال در بخش هاي مختلف اقتصادي، 
افزایش  سبب ساز  که  کنیم  فراهم  را  روز  تکنولوژي  انتقال  و  صنعتي 
خاطر  بدین  باشیم .  نفتی  اقتصاد  به  وابستگی  رفع  و  مناطق  در  درآمد 
تمام شده  قیمت  کاهش  در  سرمایه گذاري  نسبي  مزیت هاي  به  توجه 
محصوالت و ایجاد زمینه مناسب براي تنظیم بازار کار از طریق حضور 
فعال سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلي و خارجي در بازارهاي جهاني 
آزاد  از اهم وظایف مناطق  و منطقه اي در راه کسب درآمدهاي ارزي، 
خارجي  سرمایه گذاري هاي  جذب  براي  جدی  تالش هاي  باید  است. 
صورت گیرد؛ چراکه نیاز به سرمایه گذاري صرفا به منزله به دست آوردن 
امکانات تولیدي نیست؛ بلکه سرمایه گذاري خارجي در واقع سهمي از 
بازار جهاني را به کشورها اختصاص مي دهد که مي توان از طریق جذب 
منابع به بازارهاي مطمئني هم دسترسي پیدا کرد تا سرمایه گذاري در 
اثربخش در مناطق  نکته اساسي، مدیریت  نماید.  را توجیه  آزاد  منطقه 

آزاد است .
جلیلی اظهار داشت: احداث و مدیریت موثر مناطق آزاد در کشور ترکیه و 
امارات به خوبي نقش مناطق آزاد را در توسعه اقتصاد بدون نفت را بازگو 
به  اقتصاد  وابستگی  عدم  و  غیرنفتی  صادرات  توسعه  موضوع  مي کند. 
نفت، امری اساسی و اصولی در اقتصاد ما است. در گذشته شاید به لحاظ 
شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان، نگرشی نسبت به توسعه صادرات 
غیرنفتی وجود نداشت و لذا اقتصاد به صورت تک محصولی درآمد. اقتصاد 
مبتنی بر نفت قطعا اقتصادی آسیب پذیر بوده که حساسیتش نسبت به 
بسیار  این شرایط  در  اقتصاد  تاب آوری  و  است  زیاد  ضربه های خارجی 

کم خواهد بود  .

سمت  به  و  نموده  پرهیز  خام فروشی  از  شدت  به  باید  داد:  ادامه  وی 
و صادر  تولید  فرآورده  و  و محصول  کرده  افزوده حرکت  ارزش  ایجاد 
و  فرآورده  به  تبدیل  خام  طبیعی  ماده  که  فرآیندی  طی  زیرا  نماییم. 
محصول می شود، ارزش  افزوده، رشد اقتصادی و اشتغال به همراه دارد . 
از  ارزش  افزوده  تولید  ارزش  افزوده،  صادرات  مهم ترین  حاضر  درحال 
فناوری های دانش بنیان است که مناطق آزاد کشور قدم هایی را در این 
زمینه شروع کرده اند، اما پراکنده و ناکافی است؛ درحالی که با تکیه بر 
می توانیم  آزاد  مناطق  در  آنها  به  امکانات  دادن  و  متخصص  نیروهای 
تولید  موردنیاز  منابع  و  اولیه  ماده  با کمترین  را  ارزش  افزوده  بیشترین 
ارزش  و مسئله  دانش بنیان  فعالیت های  آزاد ،  مناطق  در  بنابراین  کنیم. 
 افزوده می تواند یکی از روش های جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو گفت: با توجه به اینکه 
ایران به عنوان کشوری متصل به حلقه های بازار جهانی نیازمند تعامالت 
رقابتی  شرایط  آزاد،  مناطق  ایجاد  با  پیش  30سال  از  است،  بین المللی 
زمان  آن  در  هرچند  آورد،  وجود  به  اقتصادی  فعاالن  برای  باالتری 
بسیاری از ظرفیت های این مناطق نادیده گرفته شد، اما از آنجایی که 
تاکید  نفتی و تک قطبی  اقتصادی  از  بر خروج  سیاستگذاری های جدید 
دارد، تقویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق 

اقتصاد چندوجهی است.
جلیلی افزود: مناطق آزاد هرکدام ویژگی و ماموریت خاص خود را دارا 
از  گردشگری  و  لجستیک  کشاورزی؛  معدن؛  و  صنعت  تولید؛  هستند . 
محور های توسعه ای می باشد که هرکدام از مناطق با توجه به موقعیت 
یک  روی  بر  تاریخی،  و  طبیعی  مواهب  از  بهره مندی  یا  و  جغرافیایی 
از  بسیاری  اما  می کنند؛  تمرکز  توسعه  محورهای  این  از  مورد  چند  یا 
ظرفیت ها همچنان مغفول مانده است؛ به همین سبب مناطق آزاد باید 
به دنبال شناسایی و تقویت آن مقوالت باشند و به بازارهای جهانی که 

قابل کسب است، توجه   نمایند.
وی اظهار کرد: همچنین مناطق آزاد ایران عمدتا برای جذب گردشگران 
جهانی  بازارهای  سوی  به  دریچه ای  مانند  و  شده اند  طراحی  خارجی 
داخلی  و  دورن نگرانه  بینش  با  آنان  عملکرد  و  ساختار  اما  هستند، 
و  یابد  تغییر  اساسا  باید  بینشی  چنین  بنابراین،  برنامه ریزی شده  است. 
جذب  برای  بستر هایی  تا  شود  ایجاد  جدیدی  ساختارهای  و  امکانات 
اراده  تحقق  برای  امروزه  آزاد ،  مناطق  شوند.  آماده  خارجی  گردشگران 
کشور در توسعه گردشگری خارجی یکی از مناسب ترین گزینه ها هستند؛ 
صنعتی که می تواند در شرایط حساس اقتصادی این روز ها زمینه تمایل 
بهبود در برقراری روابط بسیاری از کشورهای خارجی با ایران و در زمانی 
کوتاه زمینه رونق اقتصادی و اشتغال جوانان را برای کشور فراهم کند. 
حتی ساالنه چندین میلیارد دالر تنها از طریق ایرالین های که گردشگر 
با  می توانند  آزاد  مناطق  نمایند.  کشور  اقتصاد  نصیب  می کنند،  جابه جا 
تاسیسات  زیرساخت ها،  وجود  ازجمله  خود  متمایز  ویژگی های  بر  تکیه 
و  طبیعی  منابع  از  بهره مندی  مرزها،  به  نزدیکی  موردنیاز،  گردشگری 
نیز دارا بودن جاذبه های متمایز، به عنوان مقاصد پیشرو گردشگری در 

کشور ایفای نقش کنند  .
این مقام مسئول افزود: بهترین مکان برای ایجاد منطقه پایلوت و موفق 
برای داشتن اقتصادی بدون اتکاء به در آمد های نفتی مناطق آزاد کشور 
هستند. براساس قانون، مناطق آزاد تاکنون متکی به منابع درآمدی خود 
کاالهای  عوارض  از  بخشی  اخذ  زمین،  فروش  عوارض،  اخذ  قبیل  از 
ورودی به سرزمین اصلی بوده و از منابع و بودجه دولتی به منظور انجام 
امور عمرانی و زیرساختی و امور جاری خود دریافت ننموده اند. نکته حائز 
نقاط  تنها  ایران  هفتگانه  آزاد  مناطق  مدت  این  تمام  در  اینکه  اهمیت 
استفاده  کشور  عمومی  بودجه ای  منابع  از  تنها  نه  که  می باشند  کشور 
نموده اند.  عملیاتی  را  نفت  بدون  اقتصاد  مدل  عمل  در  بلکه  نکرده اند، 
در نتیجه می توان تاکید کرد، تغییر منبع تامین منابع مالی و هزینه ای 
سازمان های مناطق آزاد، باعث تغییر مدل اداره کرد و اعمال حاکمیت آن 

در مناطق شده است  .
عامل  مدیران  راه  سر  بر  متعددی  مشکالت  کرد:  اذعان  جلیلی 
سازمان های مناطق آزاد در این وادی وجود دارد. در کشور ما ساختارها 
یا وجود ندارند و یا این قدر ضعیف و ناقص هستند که کارآیی مناسب 
و الزم را از خود نشان نمی دهند؛ برای نمونه باید از ساختارهای قانونی 
یاد کرد؛ به صورتی که دولت ها به راحتی یا قوانین را اجرا نمی کنند و یا 
به راحتی آن را دور می زنند. با نگاهی به اقدامات یک دهه اخیر دولت ها 

و مجالس مختلف یک نکته بیش از پیش توجه را به خود جلب می کند، 
تعدی به قوانین و مقررات مناطق آزاد، عدم اجرای آن و تعمیم قانون ها 
و آیین نامه های سرزمین اصلی به محدوده های مناطق آزاد؛ این موضوع 
جایگاه  تنزل  افزوده؛  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  تعمیم  در  می توان  را 
دبیرخانه شورایعالی از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی؛ حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد؛ دخالت های دارایی 
به  مالیات  به  مالیاتی  معافیت  از  عبارت  تغییر  با  مالیات  اخذ  منظور  به 
نرخ صفر و در نهایت عدم امکان فعالیت بانک ها، شرکت های بیمه ای 
و بورسی خارجی در مناطق آزاد از طرق مختلف و مواردی از این دست 
مشاهده کرد که عزم ملی را برای برطرف کردن آنها می طلبد. اما آیا با 
وجود چنین دیدگاهی و چنین مشکالتی می توان فرصت اجرایی کردن 
اقتصاد بدون نفت در مدیریت مناطق آزاد از طریق عملیاتی کردن قانون 
و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران را فدای 

اختالف نظر نحوه مدیریت بر مناطق آزاد کرد؟!
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو در پایان خاطرنشان کرد: 
بدون شک موفقیت مناطق آزاد کشور و تالش در جهت تحقق اهداف 
در نظر گرفته شده، تاثیرات خود را بر روی حجم صادرات غیر نفتی و 
بنابراین هرچه سطح    . از اقتصاد نفتی کشور نشان خواهد داد  رهایی 
عملکرد کمی و کیفی مناطق آزاد بهبود یابد می توان به هدف و چشم 
انداز مذکور نزدیک تر شد. امید می رود مجلس و دولت محترم با لحاظ 
کردن شرایط ویژه کنونی اقتصادی کشور، از همه فرصت ها و مزیت های 
موجود جهت قدرتمندتر ساختن ایران اسالمی و قدرتمندسازی اقتصاد 
استفاده  آزاد  مناطق  در  آن  کردن  پایلوت  و  اسالمی  ایران  نفت  بدون 

نمایند  .

امیر واعظی آشتیانی، کارشناس مسائل اقتصادی:
به روزرسانی قوانین مربوط به ایجاد زیرساخت و تامین 

منابع درآمدی در مناطق آزاد
امیر واعظی آشتیانی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت و گو با نشریه، 
اشاره  موضوع  به  سه  آزاد  مناطق  در  درآمدی  منابع  تامین  درخصوص 
و  فرآیندها  به  رسیدگی  و  خوب  مجریان  خوب،  قانون  وجود  که  کرد 
نظارت های الزم در این حوزه و شناسایی چالش ها و تالش برای حل 

آن است.
طبق گفته این کارشناس؛ این سه مولفه می تواند مناطق آزاد را به روز 
درآمدی ،  منابع  تامین  با  که  دهد  حرکت  سویی  و  سمت  به  و  کرده 
سرمایه گذار داخلی و خارجی را به سرمایه گذاری در این مناطق ترغیب 

نماید .
دست  قوانین  از  برخی  اصالح  در  ما  گفت:  متاسفانه  واعظی آشتیانی 
برخورد  فعال  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  چگونگی  درباره  پاگیر  و 
نمی کنیم . مناطق آزاد جزو مکان ها و نقاطی هستند که دولت ها برای 
درآمدزایی و تولید ثروت از آن استفاده می کنند؛ چرا که تسهیل کننده 
امور سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستند . برای آن که سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی وارد مناطق آزاد شوند، متولیان امر باید همواره به سمت 
و سویی بروند که قوانینی که دست و پاگیر هستند و یا به درستی دیده 
نشده است، به روزرسانی شود. به روز رسانی قوانین یکی از وظایف مناطق 
باید  برمی گردد که  اسالمی  به مجلس شورای  آن  از  است که بخشی 
است ؛  دولت  اختیار  در  نیز  دستورالعمل هایی  یک  کنند.  تصویب  را  آن 
دولت باتوجه به اختیاراتی که از مجلس می گیرد، می تواند تسهیل کننده 
یکسری مقررات باشد. متاسفانه ما یاد نگرفتیم که قوانین چالش برانگیز 
را چگونه شناسایی و آنها را برطرف کنیم تا سرمایه گذار عالقه مند شود 
که  است  همین  آزاد  مناطق  درآمدی  منابع  از  یکی  بیاید.  منطقه  به  و 
سرمایه گذاران به منطقه بیایند و سرمایه گذاری کنند . امروز قطعا نیاز به 
اصالح قوانین داریم؛ اینکه همچنان قوانین 30سال پیش حاکم باشد، 
امکان پذیر نیست. اکنون در دنیایی زندگی می کنیم که اتفاقات جدید در 
حوزه دانش، تولید و تجارت رخ می دهد؛ ما باید از تمامی لحظات استفاده 
نماییم. کشورهای همسایه اصالح قوانین را در دستورکار خود دارند؛ آنها 
مرتبا اصالح می کنند. در کشورهای  را  به تجارت  قوانین مربوط  حتی 
اروپایی می بینیم که هر چندسال یکبار مسئوالن به سمت اصالح قانون 
تجارت می روند؛ چراکه تجارت در دنیا شکلی نوین گرفته و برای اینکه 
از شکل نوین دنیا عقب نیفتند، به سمتی می روند که قوانین را اصالح 
کنند، تسهیل گر باشند تا بتوانند هم تولید درآمد کنند و هم تولید ثروت 

برای سرمایه گذاران و کشور داشته باشند. وقتی مناطق آزاد درآمد خوبی 
به دست بیاورد، طبیعی است که به دولت هم کمک خواهد کرد  .

درآمدی  منابع  تامین  برای  راهکار  بهترین  اقتصادی،  کارشناس  این 
گفت:  و  دانست  کشورها  دیگر  تجربیات  از  استفاده  را  آزاد  مناطق  در 
راهکارها و مدل های زیادی در دنیا وجود دارد که می توان از آن استفاده 
کرد و مدنظر قرار داد. با توجه به شرایط و فضای اقتصادی کشور باید 
مدل ها را ببینیم و بررسی و کار کارشناسی کنیم که از مدل های جدید 
چه استفاده ای می توانیم ببریم، آنوقت آن را تبدیل به یکسری رویه و 

قانون در مناطق آزاد کنیم و از آن بهترین بهره را ببریم.
وی افزود: اما در این مسیر دو مشکل داریم و آن چالش قانون و مجری 
آن است. متاسفانه مجریان ما به وظایف خود آگاه نیستند و اگر آگاه هم 
باشند، به دلخواه به قانون عمل می کنند. در حوزه های مربوط به مناطق 
آزاد ما قوانین متقن و کامل داریم که اثرگذاری خوبی می تواند داشته 
را اجرا  بتوانند قانون  اینکه  اما متاسفانه مجریان توانمندی برای  باشد، 
کنند، نداریم. اجرای قانون و به درستی انجام دادن آن، هنر است؛ اما 
افراد توانمندی در حوزه های  این موضوع محروم هستیم؛ چراکه  از  ما 
مختلف نداریم. به هرحال درخصوص تامین منابع درآمدی قوانین وجود 
دارد، اما سوال این است که چرا این قوانین به فراموشی سپرده می شوند 
و مناطق برای گذاراندن امور خود صرفا به فروش زمین و اخذ عوارض 
اکتفا می کنند؟  پس باید مروری بر این قوانین داشته باشیم تا اگر نقصی 
با توجه به شرایط کشور دارند، اصالح گردند و اگر نه، که همان قانون 
توسط مجریان و مسئوالن اجرایی کشور به درستی در مناطق آزاد اجرا 

و اعمال شود.
واعظی آشتیانی تاکید کرد: منابع درآمدی بسیار فراوان است که می تواند 
تعطیل  را  آن  دنیا  که  تجربیاتی  نه  اما  باشد،  دنیا  تجربیات  از  برگرفته 
چه  دنبال  به  دریابیم  باید  هستیم.  آنها  احیا  دنبال  به  ما  حاال  و  کرده 
سازوکارهایی هستیم؟ فضای فنی مربوط به مناطق آزاد در چه سطحی 
و  امکانات  دارای  آیا  برد ؟  را  الزم  استفاده  آنها  از  می توان  آیا  و  است 
ظرفیت های مناسب در مناطق آزاد هستیم و زیرساخت الزم را داریم؟ 
بخشی از مشکالت ما قوانین و بخشی زیرساخت و مجریان است که 
می توانند کمک کنند تا از ظرفیت هایی که موجود است، استفاده کامل 
را ببریم. باید قوانین مربوط به تامین زیرساخت و تامین منابع درآمدی 

کامل و جامع و البته به روز باشد.
این کارشناس در پاسخ به این سوال که آیا مدل منابع مالی و درآمدی 
قانون  ما  موارد  برخی  در  کرد:  اظهار  است ،  کامل  و  آزاد جامع  مناطق 
خوب داریم، اما به دلیل کارگزاران نامناسب، دچار مشکالتی می شویم . 
شناسایی چالش ها نیز حائز اهمیت است و نکته بعدی، تالش برای رفع 
خوبی  بسیار  ظرفیت های  می توانند  آزاد  مناطق  می باشد.  چالش ها  این 
درآمدی  اداره  آزاد  مناطق  کشورها  برخی  در  حتی  باشند،  کشور  برای 
دوم  جهانی  جنگ  از  پس  دارند.  بهرعهده  را  کشور  یک  هزینه ای  و 
برخی کشورهای اروپایی که با مشکالت اقتصادی روبه رو بودند؛ اولین 
راهکاری را که امتحان کردند، تشکیل مناطق آزاد بود تا منابع درآمدی 
ایجاد کنند و خود را از چالش ها نجات دهند و البته که تاحدودی هم 

موفق بودند.
وی درخصوص رانت درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع اصلی 
اصالح  باید  کشور  در  بودجه نویسی  بحث  گفت:  کشور  بودجه نویسی 
شود، زیرا سنتی است؛ درواقع باید یک رنسانسی در بحث بودجه نویسی 
ایران صورت گیرد. در برخی کشورها ، مناطق آزاد به عنوان موتور  در 
متحرک اقتصادی فعالیت می کنند، بخشی از تولید چه در حوزه صادرات 
بر  بنده  باور  اتفاق می افتد.  آزاد  تامین مایحتاج، در مناطق  برای  و چه 
این است که اگر قانون به درستی اجرا شود و کارگزار صحیح عمل کند، 
شاهد چالش های متعدد در حوزه مناطق آزاد نخواهیم بود؛ درواقع باید 
منابع درآمدی و قانون اصالح شود تا تکلیف مناطق آزاد مشخص   گردد.
واعظی آشتیانی در پایان تاکید کرد:  سه موضوع بسیار حائز اهمیت است؛ 
و  فرآیندها  به  رسیدگی  و سوم  مجریان خوب؛  دوم  قانون خوب؛  یک 
نظارت های الزم در این حوزه و شناسایی چالش ها و تالش برای حل 
آن است. این تعریف جامع می تواند مناطق آزاد را به روز کند و به سمت 
و سویی حرکت دهد که با تامین منابع در آمدی ، سرمایه گذار داخلی و 
سه  این  اگر  شود.  عالقه مند  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  به  خارجی 
به روز  و  آسیب شناسی  کنترل،  نظارت،  و  گیرد  قرار  موردتوجه  موضوع، 
لحاظ شود، در آن صورت می توانند  به واسطه کارگزاران  قوانین  کردن 

تولید ثروت کنند  .

فرزین حقدل، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
عملکرد قابل توجه مناطق آزاد در بحث تحقق اقتصاد بدون 

نفت در کشور
با  گفت و گو  در  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  حقدل  فرزین  همچنین، 
در آمدی های  و  پرداخت  آزاد  مناطق  درآمدی  منابع  بررسی  به  نشریه، 

متنوعی را برای این مناطق تعریف و ارزیابی کرد. 
طبق گفته این کارشناس؛ عدم اجرای کامل قانون، مشکل اصلی تامین 
منابع در این مناطق است. با وجود این که مناطق آزاد کشور توانسته اند 
بر روی بحث اقتصاد بدون نفت عمل کرده و موفقیت های خوبی کسب 
نمایند، آن هم در شرایطی که نتوانستند از ظرفیت های قانونی به شکل 
جامع و کامل استفاده کنند، یعنی اگر اجازه داده بودند که قانون مناطق 
بیشتری  بسیار  توفیقات  زمینه  این  در  شود  اجرایی  کامل  طور  به  آزاد 

حاصل   می شد.
بدون  پایه گذاری،  اول  روز  از  ایران  آزاد  مناطق  داشت:  اظهار  حقدل 
قانون شروع به فعالیت کردند؛ در سال 71 تدوین قانون شروع شد و در 
به  و  توسط مجلس مصوب  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  سال 72 
همه بخش های کشور ابالغ گردید. واقعیت آن است که هر نقطه ای که 
تبدیل به منطقه آزاد گشت، بالفاصله بودجه دولتی از آن منطقه قطع 
شد؛ بنابراین مدیران عامل سازمان های مناطق برای تامین هزینه های 
خود، شروع به کسب درآمد از طریق راه هایی که قانون برایشان درنظر 

گرفته بود، کردند  .
مناطق  با  کشورها  سایر  آزاد  مناطق  در  که  تفاوتی  اما  داد:  ادامه  وی 
آزاد ایران وجود دارد، این است که دولت مرکزی هنگامی که بخواهد 
منطقه ای را به عنوان منطقه آزاد اعالم کند، براساس طرح های جامعی 
می کند.  مختلف  زیرساخت های  ایجاد  به  شروع  است،  شده  تهیه  که 
زمانی که همه زیرساخت ها فراهم شد، اعالم به موجودیت آن منطقه 
آزاد کرده و براساس مزایا، معافیت های مالیاتی و گمرکی، سهولت کسب 
تا  می نماید  دعوت  مختلف  حوزه های  در  سرمایه گذاران  از  و...  کار  و 
فعالیت هایشان را شروع کنند. آمدن سرمایه گذاران نیز ارزش افزوده ای 
برای آن منطقه ایجاد می کند؛ ثبات مدیریتی و ثبات قوانین و سایر موارد 
عنوان یک  به  زمینه های مختلف  در  منطقه  آن  باعث می شود که  نیز 
منطقه موفق درنظرگرفته شود. اما اتفاقی که در کشور ما رخ داده، این 
است که محدوده هایی را که به عنوان منطقه آزاد درنظر گرفتند، عموما 
کم برخوردار و فقیر از امکانات بودند و به محض اینکه محدوده به عنوان 
منطقه آزاد معرفی شد، نیز دولت بودجه های خود را از آنجا قطع کرد و 
یک منطقه را به هیات مدیره و مدیرعامل آن سازمان سپرد تا زیرساخت 
ایجاد کنند ، حقوق کارکنان را بدهند و در نهایت آن منطقه بتواند چرخ 

خود را به تنهایی بچرخاند !
نداده ایم ، زیرساختی  آزاد چیزی  به مناطق  ما  لذا  افزود:  این کارشناس 
صورت  مرکزی  دولت  سوی  از  هم  خاصی  اتفاق  و  نکرده ایم  ایجاد 
نگرفته است . درواقع منطقه آزاد با داشته های خود و منابع درآمدی که از 
عوارض ، واردات و ردیف های قانونی دیگر به دست آورده ، زیرساخت های 

خوبی را ایجاد و سپس جذب سرمایه گذار نموده است.
نشده  آزاد  منطقه  به  تبدیل  مناطق  این  اگر  مسلما  کرد:  اظهار  حقدل 
بودند، کماکان با بودجه های قطره چکانی دولت که در مناطق محروم 
هزینه می شود، هیچ کدام از این مناطق آزاد شرایط کنونی را نداشت؛ 
غیر از کیش که حسابش از بقیه جدا است و زیرساخت هایی را از قبل 
قشم،  همچون  منطقه ای  اما  داشته اند.  کیش  عمران  سازمان  قالب  در 
دیگر  از شهرهای کوچک  یکی  مثل  نهایتا  بود،  نشده  آزاد  منطقه  اگر 
استان هرمزگان ، همچون رودان بود؛ آن وقت دیگر امکان اینکه 2بندر 
برای  وقت شرایط  نبود؛ هیچ  فراهم  قشم  برای  باشد،  داشته  استاندارد 
اینکه 2اسکله نفتی مدرن داشته باشد، فراهم نبود . اینکه فرودگاه مستقل 
داشته باشد و یا شاخص های زندگی در شهر قشم همچون االن فراهم 
و  درجه2  شهرهای  حد  در  می توانست  شاید  و  نبود  امکان پذیر  باشد ، 

درجه3 استان قرار گیرد  .
وی اذعان نمود:  همه زیرساخت ها به مدد وجود منطقه آزاد ایجاد شده 
و ما هیچ وقت ادعای کامل بودن این مناطق را نداریم . مناطق آزاد ما به 
هزاران دلیل موفق نبودند، اما هجمه هایی که بر علیه آنها وجود دارد، 
درآمدهای  کشور  دهه 50،  در  نیست.  درست  و  نداشته  واقعیت  مسلما 
نفتی سرشاری داشت، با توجه به حاکمیت ایران در اوپک خیلی راحت 
می توانستیم مزایایی برای خود از لحاظ درآمدی ایجاد کنیم؛ پس از آن 
تاکید  انقالب  رهبر  و  اقتصادی  ارشد  مدیرانی  همه  تقریبا  دهه 60،  در 
تنها مجاری  برود که  به سمتی  تا کشور  داشتند  نفت  بدون  اقتصاد  بر 
تنفس اش و تنها محل درآمدش نفت نباشد. درواقع به این سمت برویم 
زیرساخت ها  این  اما  کنیم،  ایجاد  درآمدنفتی  با  را  زیرساخت هایی  که 
منبع  عنوان  به  را  نفت  بتوانیم  کم کم  که  شوند  نقاطی  جزو  و  زاینده 
درآمدی کنار بگذاریم تا برای آیندگان ذخیره شود . این موضوع همیشه 
به عنوان دستور از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده است؛ ولی اتفاقی 
که شاهد آن هستیم، این است که مسئوالن اجرایی در تحقق این امر 
بودجه ریزی کشور و  برنامه  نبودند و کماکان سال های متمادی  موفق 
باید  است .  بوده  نفت  فروش  میزان  و  نفت  قیمت  براساس  آن  تحقق 
بگویم که بحث اقتصاد بدون نفت علی رغم همه تاکیدات رهبر معظم 
اما  است.  نشده  اجرایی  اصلی  در سرزمین  مسئوالن،  و تالش  انقالب 
این مناطق بالفاصله  زیرا  آزاد موضوع متفاوت است؛  در حوزه مناطق 
بعد از تبدیل شدن به منطقه آزاد، از سوی دولت مرکزی رها شدند؛ لذا 
مدیران مناطق آزاد چاره ای جز عدم اتکاء به اقتصاد نفتی نداشتند. یعنی 
اگر یک منطقه آزاد نفت خیز است ازجمله قشم و اروند و منابع نفت و 
گاز دارد، اما براساس قانون باالدستی، این موارد با شرکت ملی و وزارت 
نفت است. بنابراین سازمان های مناطق آزاد نمی توانستند از آنها درآمدی 
داشته باشند؛ حتی در استان های نفت خیز، درصدی از میزان درآمد نفت 
و خطوط انتقال آنجا به استانداری های آن منطقه به عنوان حاکم منطقه 
تعلق می گیرد؛ که این موضوع را در قشم پیگیری کردیم که این درصد، 
به سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان نماینده دولت در منطقه تخصیص 
پیدا کند تا از این منابع نفت بتوان اقدام خوبی در حوزه زیرساخت های 

جزیره انجام داد، هرچند آن هم به نتیجه نرسید !
این کارشناس، به منابع درآمدی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: درحقیقت 
مناطق آزاد خودشان بودند و داشته هایشان و البته کمک سرمایه گذارانی 
که در منطقه حضور پیدا کردند . با وجود محل درآمدی که در مناطق 
تعریف شده و ردیف های درآمدی زیادی هم است که در قانون آمده، 
اما بسیاری از اینها اجرایی نشده است . ولی مناطق با داشته های محدود 
یک  تا  بیاورند  وجود  به  را  قبولی  قابل  زیرساخت های  توانستند  خود ، 
مدل موفق در کشور برای اجرای اقتصاد بدون نفت طبق رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب و اصول کلی اقتصاد سالم باشند. اینکه مناطق آزاد 
توانستند زیرساخت ایجاد کنند ، امور جاری خود را بگذرانند، برق و آب 
از  همه  و  همه  دهند،  ارائه  درمانی  و  بهداشت  خدمات  و  کنند  تولید 
این  در  تقریبا  البته که  و  داشتند  مناطق  این  بوده که خود  درآمدهایی 

حوزه هم موفق بودند و مردم رضایت عمومی دارند . اما یکسری از منابع 
نفوذ و فشار دستگاه های  اعمال  با  یا  بوده که  آزاد  درآمدی در مناطق 
دولتی اجرایی نشده و یا اینکه خود مناطق دنبال اجرایش نبودند؛ یکی 
آزاد  مناطق  یعنی  است.  اجتماعی  تامین  از  حاصل  در آمدهای  آنها  از 
علی رغم وجود قانون، اما در حوزه تامین اجتماعی و مبالغی که از سوی 
تامین اجتماعی از پیمانکاران و کارفرمایان اخذ می شود ، بهره مند نبودند. 
گذشته  اجرا  به  دهه 90  اوایل  قشم  آزاد  منطقه  در  تجربه ای  البته یک 
عنوان  به  را  مجموعه ای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  قانون،  طبق  و  شد 
بیمه تامین اجتماعی منطقه آزاد ایجاد کرد که در مدت کوتاه فعالیت، 
عملکردش بسیار مثبت بود، هم از لحاظ خدمات دهی به خدمات گیران 
و هم از لحاظ ایجاد درآمد؛ اما با فشارهایی که از جهات مختلف و وزیر 

وقت کار و رفاه اجتماعی آمد، تعطیل شد  .
حقدل به مقایسه منابع درآمدی دیگر کشورها با ایران پرداخت و اظهار 
خوبی  درآمدی  منابع  کارایی  حوزه  در  پاناما  همچون  داشت:  کشوری 
ندارد، اما یکی از مهم ترین بخش درآمد هایش، عوارض عبور از کانال 
پاناما است؛ یک بخش دیگر هم بحث ثبت کشتی ها و خدماتی است که 
در این قالب ارائه می دهد. لذا یکی از منابع درآمدی مناطق آزاد کشور ما 
نیز می تواند ثبت کشتی و هواپیماها باشد؛ اما سازمان بنادر و هواپیمایی 
زیر بار این موضوع نرفت. البته تجربه تقریبا خوبی با همکاری سازمان 
بنادر برای مدت دو، سه سال در جزیره قشم صورت گرفت و توانستیم 
بنادر  سازمان  با همکاری  اما  مستقل،  به صورت  نه  را  بحث کشتی ها 
انجام دهیم، که در نهایت با فشارهای که از جاهای مختلف وارد کردند ، 
با ثبت شناورها، منبع درآمدی خوبی  پاناما می تواند  تعطیل شد. کشور 
در  می کنند،  تردد  که  کشتی هایی  از  بسیاری  شود.  متصور  خود  برای 
پاشنه کشتی ، بندری را که در آن ثبت انجام شده، ذکر می کنند که باید 
عوارضی به آن بنادر به دلیل خدماتی که دریافت می کنند، ارائه دهند. 
تقریبا تعداد زیادی از شناورها و کشتی ها ی بزرگ زیر اسم شان عنوان 
پاناما درج شده است . لذا بسیار راحت قشم و کیش و مناطق آزادی که 
نقش  این  می توانستند  انزلی  و  چابهار  اروند،  همچون  داریم  بنادر  در 
ثبت  نقش  می توانند  آزاد  مناطق  همه  اینکه  بگیرند، ضمن  برعهده  را 

هواپیما را هم انجام دهند  .
وی ادامه داد: کماکان معتقد هستیم که نیازی به اصالح قانون مناطق 
اجرایی  کامل  صورت  به  هنوز  قوانین  این  چراکه  ندارد؛  وجود  آزاد 
نشده است. در بندهای مختلف این قانون موارد متعددی برای تحقق 
اجرایی  می توانست  که  بودند  گرفته  نظر  در  نفت  بدون  مثبت  اقتصاد 
این موراد  از  قانون هم درمی یابیم هر کدام  به کتاب  با مراجعه  گردد. 
الزم االجراست و اگر مسئولین انجام ندهند، به عنوان ترک فعل از سوی 
ارگان نظارتی بازخواست می شوند . در کتاب مجموعه قوانین و مقررات 
مناطق آزاد موارد متعددی برای درآمدزایی این مناطق دیده شده است، 
شود؛  اجرا  اینها  از  بسیاری  ندادند  اجازه  اجرایی  دستگاه های  عمال  اما 
بخشی از آن هم که اجرایی شده، همین هایی است که به عنوان نقاط 
ضعف مناطق آزاد بر سرشان می کوبند. یعنی یک درصدی که برای این 
مناطق در نظر گرفتند، همان پاشنه آشیل مناطق شده است، در صورتی 
که وقتی تراز تجاری مثبت باشد، هیچ مشکلی نخواهیم داشت . واردات 
هم در جایی که برای تولید کاالیی مزیت نداریم، خوب است . درواقع به 
جای تولید آن کاال می توانیم واردات را با هزینه های کمتر انجام دهیم.

این کارشناس درخصوص شکل گیری توسعه پایدار به واسطه مناطق 
کشور  برای  که  جامعی  طرح  براساس  پایدار  توسعه  داشت:  بیان  آزاد 
دیده شده و با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی ، شکل می گیرد . درواقع 
محصوالتی را تولید کنیم که در آن مزیت نسبی وجود دارد تا برای بحث 
رقابت پذیری در عرصه جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم . اینکه 
همه چیز را بخواهیم خودمان تولید کنیم، امکان پذیر نیست؛ به هرحال 
ما نیز مثل هر کشوری محدودیت هایی داریم. بسیاری از محصوالت را 
نیاز داریم تا وارد کنیم و در ازای آن نیز محصوالتی را تولید کنیم که 
با ما در آن رقابت کند؛ این یک  مزیت نسبی دارند و کسی نمی تواند 
تا  می کند  کمک  هم  پایدار  توسعه  به  که  است  پایدار  و  سالم  اقتصاد 
داشته  اقتصادی  لحاظ  از  را  شرایط  بهترین  سال  سال های  کشورمان 

باشد  .
وی به موفقیت مناطق آزاد در بحث اقتصاد بدون نفت تاکید کرد وگفت:  
در مناطق آزاد توانستیم بر روی بحث اقتصاد بدون نفت به خوبی عمل 
کنیم و موفقیت های خوبی هم داشتیم ، آن هم در شرایطی که نتوانستیم 
از ظرفیت های قانونی خود به شکل جامع و کامل استفاده کنیم ؛ یعنی 
اگر اجازه داده بودند قانون مناطق آزاد کامال اجرایی شود، در این زمینه 
توفیقات بسیار بهتری را می توانستیم کسب کنیم.  درحال حاضر بسیاری 
از کشورهای اطراف ما با استفاده از ظرفیت گردشگری و جهانگردی و 
ساخت و ساز و فروش امالک به خارجی ها، درآمد پایدار خوبی ایجاد و 
کشورشان را آباد کرده اند. اگر بتوان در بحث ساخت و ساز در مناطق آزاد 
ایران کاری انجام داد، این نیز می تواند به عنوان منابع درآمدی مطلوبی 
برای منطقه باشد، ضمن اینکه بحث های گردشگری و ایجاد هتل های 
زنجیره ای ، اماکن اقامتگاهی استاندارد نیز می تواند نقش شایانی داشته 

باشد .
حقدل بر لزوم اجرای کامل قانون مناطق آزاد تاکید کرد و اذعان داشت: 
اگر قانون مناطق آزاد را به طور دقیق بررسی نماییم، می بینیم مدل های 
آن که  دلیل  به  که  است  شده  دیده  مناطق  این  برای  درآمدی  متنوع 
که  نداند  اجازه  داشته اند،  اگرهایی  و  اما  دولتی هم عرض،  دستگاه های 
این رو  از  و...؛  اجتماعی  تامین  ازجمله همان بحث  اجرایی شود؛  قانون 
منبع  دو  و  کردند  تکیه  زمین  فروش  و  واردات  بحث  به  آزاد  مناطق 
درآمدی مناطق آزاد شدند . البته که برپایه اقتصاد بدون نفت است، اما 
برنامه ریزی  آن  بر روی  نمی توان  و  است  تمام شدنی  منابع  نفت  مثل 
منابع  اجرایی کنیم،  به طور کامل  را  آزاد  قانون مناطق  اگر  داد.  انجام 
فعلی  شرایط  از  مناطق  این  تا  کنیم،  پیاده  می توانیم  خوبی  درآمدی 

درخشان تر باشند و اقتصاد بدون نفت را اجرایی کنند  .
این کارشناس افزود: مشکل عمده  سال های اخیر در مناطق آزاد، عدم 
تسلط مدیران ارشد ، میانی ، جزء و کارشناسان به قانون مناطق آزاد بوده 
است. این موضوع باعث شده که تصمیماتی اتخاذ شود که به واقعیت 
کمک  می توانستند  که  قانونی  بندهای  از  بسیاری  از  و  نبوده  نزدیک 
کننده باشد، محروم شوند. بهتر است که ما به هر کسی که قرار است 
در مناطق آزاد کار کند، وقت دهیم که کتاب قانون را بخواند و تسلط 
کامل به قانون مناطق آزاد داشته باشد، تا از ظرفیت های قانونی به خوبی 
استفاده کند. مدل درآمدی منابع مناطق آزاد، مدل کامل و جامعی است؛ 
اگر هم در برخی جاها نقص دارد، به سبب آن است که از این ظرفیت 
و  کشور  اقتصاد  در  ما  نداده اند.  استفاده  اجازه  یا  نشده  استفاده  قانونی 
مناطق آزاد مشکل داریم، چراکه هر جا بخواهند ایرادی به گردن کسی 
بگذارند، دیواری کوتاه تر از مناطق آزاد پیدا نمی کنند. اگر جایی توفیق 
در حوزه اقتصاد نداشتیم، برای این است که برخی مدیران وقت به جای 

پاسخگویی، فرار رو به جلو داشتند و مناطق آزاد را قربانی کردند  .
حقدل گفت: به هرحال مناطق آزاد براساس داشته های خود و مدیریت 
نیم بندی که در آن انجام شده است، توانستند یکی از آرزوهای دیرینه 
اگر  اما  اقتصاد بدون نفت را تحقق بخشند.  50سال اخیر کشور، یعنی 
درآمدی  ردیف های  همه  و  اجرا  کامل  طور  به  قانون شان  دهیم  اجازه 
برای مناطق آزاد دیده شود، در آن صورت مسلما این مناطق می توانند 
نفتی که  بدون  اقتصاد  باشند؛ حتی  نفتی  بدون  اقتصاد  از  مدل موفقی 

زیرساخت هایشان را هم خودشان ایجاد کرده باشند .
این کارشناس مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: اگر مناطق آزاد را در 
کشور می خواهیم و اگر معتقد هستیم این مناطق کریدور اتصال اقتصاد 
ملی به اقتصاد جهانی هستند، باید اجازه دهیم این قانون مناطق کامال 
به تحقق رساندن  برای  قانونی  بندهای  از همه  بتوانند  تا  اجرایی شود 
اهداف استفاده نمایند. در نهایت این مدل اقتصادی پس از موفقیت در 
آزمون در محدوده محصور و مشخص، می توانند به کل کشور تسری 

پیدا کنند و در پی آن، ذخیره درآمد نفتی رقم خورد  .
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با مسئولین سازمان های مناطق آزاد و کارشناسان مطرح شد:

افق های پایدارسازی اقتصاد غیرنفتی و بدون رانت در مناطق آزاد



گزارش6

واکاوی نقش  موثر مناطق آزاد در بهبود لجستیک و زنجیره های تامین در کشور:

تحقق اقتصاد بدون نفت با توسعه 
ظرفیت های لجستیکی در مناطــق آزاد 
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لجستيك به کليه فعاليت هاي هماهنگي اطالق می شود که 
احتياجات  و  نيازها  برآورد  و  مطالعه  تحقيق،  بررسی،  جهت 
ابزارآالت،  و  ماشين ها  تجهيزات،  و  وسایل  زمينه  در  اوليه 
تهيه،  به  مربوط  امور  کليه  و  نوع  از هر  و قطعات  تاسيسات 
توليد، بيمه، نگهداری، انبارداری، توزیع، حمل ونقل، تنظيم و 
تهيه روش انجام کار، طراحی سيستم و دستورالعمل و نظارت 

بر موارد فوق انجام می گيرد.
آماده  برای  که  زمانی  مدت  یعنی  لجستيك  لغوی  معنای 
کردن منابع الزم است. مدیریت لجستيك قسمتی از مدیریت 
به  را  مکان  و  زمان  که  تفاوت  این  با  است  تامين  زنجيره 
کردن  هماهنگ  برای  روش هایی  یعنی  می کنند،  اضافه  آن 
توليدکننده،  تامين کننده،  مانند  سازمان  مختلف  قسمت های 
انبار، عرضه کننده، برای کاهش هزینه و فراهم کردن نيازها، 
محصوالت با تعداد مناسب در مکان و زمان مناسب توليد و 

عرضه شوند.
در دنيای کنونی، لجستيك نقشی مهم در ایجاد توسعه پایدار 
دارد. براساس مطالعات معتبر بين المللی، بهبود و ارتقای عملکرد 
لجستيك به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشورها، طی 
ساليان اخير، مطرح شده است؛ چراکه لجستيك تاثير بسزایی بر 

فعاليت های اقتصادی کشورها دارد.
تبدیل شدن به هاب لجستيکی بين المللی و منطقه ای، یکی از 
مهم ترین راهبردهای تجاری کشورها طی ساليان اخير در رشد و 
توسعه اقتصادی بوده است. کلمه هاب طبق تعریف لغتنامه ای، به 
معنی محل تمرکز و تجمع فعاليت های یك منطقه یا یك شبکه 
وسيع تر است. به طور کلی اگر هاب را یك نقش یا یك صفت 
برای یك مکان تصور کنيم، در این صورت در ابعاد کالن و ملی،  
از یکسو نقش یك کشور به عنوان هاب تجاری- لجستيکی در 
تجارت بين الملل و از سوی دیگر، نقاطی از داخل آن کشور به 

عنوان هاب تجارت داخلی قابل بررسی خواهد بود.
تامين  زنجيره  مدیریت  بحث  که  است  سه دهه  به  نزدیك 
مطرح گردیده است و براساس آمار و ارقام موجود، کشورها 
و سازمان هایی که این دانش را به کار گرفته اند، پيشرفت های 
و  سرشار  سود  و  داشته  مربوطه  حوزه های  در  چشمگيری 
صرفه جویی های کالن مالی از بابت به کارگيری این نگرش 

نصيب شان شده است.
مدیریت ارتباطات در یك زنجيره تامين به مبحثی ارجاع داده 
می شود که آن را همان مدیریت زنجيره تامين می ناميم. با بيانی 
واضح تر، یك زنجيره تامين تنها زنجيره ای از فعاليت های تجاری 
به صورت ارتباطات یك به یك یا بنگاه به بنگاه نمی باشد، بلکه 
شبکه ای از فعاليت های تجاری و ارتباطات بين آنها است. مدیریت 
زنجيره تامين فرصت هایی را برای حصول یك تشدید مثبت در 
یکپارچه سازی و مدیریت درون شرکتی و بين شرکتی پيشنهاد 
مزیت های  با  تامين  زنجيره  مدیریت  حالت،  این  در  می کند. 
برای  را  جدیدی  روش  و  بوده  ارتباط  در  تجاری  فرآیندهای 
مدیریت فعاليت های تجاری و ارتباطات با سایر اعضا در زنجيره 

تامين ارائه می دهد.
مفهوم مدیریت زنجيره تامين از یکپارچه سازی خدمات لجستيکی 
مدیریت  و  یکپارچه سازی  سمت  به  تامين  زنجيره  طول  در 
فرآیندهای کليدی تجاری درطول زنجيره تامين بازتعریف شده 
است. براساس همين شفاف شدن، تفاوت بين مدیریت زنجيره 
لجستيك  مدیریت  انجمن  در سال ۲۰۰۳،  لجستيك،  و  تامين 
تعریف  این  کرد.  ارائه  را  لجستيك  از  شده ای  اصالح  تعریف 
بيان  را  لجستيك  مدیریت  انجمن  به وضوح موضع  اصالحی 
مدیریت  از  عنوان جزئی  به  را  لجستيك  مدیریت  که  می دارد 
بدین  شده  اصالح  تعریف  این  می کند.  معرفی  تامين  زنجيره 

صورت است:
که  است  تامين  زنجيره  مدیریت  از  قسمت  آن  لجستيك 
نيز  و  عقب  رو به  و  جلو  رو به  جریان  اثربخشی  و  کارایی 
نقطه  بين  مربوطه  اطالعات  و  خدمات  کاالها،  ذخيره سازی 
تامين  منظور  به  نهایی  مصرف  نقطه  تا  زنجيره  آغازین 
نيازمندی های مشتریان زنجيره را برنامه ریزی می کند، به کار 

می گيرد و کنترل می کند.
با توجه به گسترش فعاليت های صنعتی و تجاری و عزم جدی 
در سطوح مختلف کشورها در زمينه تعالی و توسعه، دقت در 
کيفيت  و  نوع  از  فراتر  را  توزیع  و  توليد  تامين،  ابعاد  تمامی 
مطالعه  می کند.  ایجاب  پيشرفت  در  جهش  برای  محصول، 
و  تامين  زنجيره  مدیریت  نقش  زمينه  این  در  جهانی  تجربه 

لجستيك را بسيار برجسته می نماید.
منطقه  کشورهای  استراتژیك ترین  از  یکی  عنوان  به  ایران 
منحصربه فردی  مزیت های  و  ظرفيت ها  دارای  دنيا،  حتی  و 
ميان  این  در  می باشد.  تامين  زنجيره  و  لجستيك  حوزه  در 
نقاط  در  قرارگيری  با  کشور  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
مزری و همجواری با کشورهای متعدد در همسایگی ایران، 
مناطقی  داشت؛  فرآیند خواهند  این  در  بسزا  و سهمی  نقش 
قرار  شرق-غرب  و  شمال-جنوب  کریدورهای  مسير  در  که 
را  ميانه  آسيای  و  گرفته اند و کشورهای شرق، جنوب شرق 
به کشورهای شمالی ازجمله اوراسيا و همچنين اروپا متصل 

می نمایند.
شکل دهی مرکز تجارت و بازرگانی مدرن، افزایش صادرات 
و واردات با استفاده از خدمات پردازش کاال، تسهيل حضور 
برندهای بين المللی و توسعه زیرساخت های لجستيکی ازجمله 
آزاد  کارهای موثر برای کل کشور و به طور خاص، مناطق 

بشمار می آید. 
اقتصادی  ویژه  مناطق  از  توجهی  قابل  بخش  و  آزاد  مناطق 
موقعيت  دارند،  که  قانونی  مزیت های  علت  به  کشور 
جذابيت های  اقتصادی-تجاری،  موقعيت  جغرافيایی، 
سرمایه گذاری )قيمت مناسب زمين و معافيت های مالياتی( و 
از همه مهم تر مدیریت یکپارچه، می توانند نقش بسيار موثری 

در توسعه لجستيك کشور ایفا کنند.
ظرفيت های  صرفا  کارشناسان،  تمامی  اعتقاد  به  اما 
و  توسعه  برای  محکمی  دليل  جغرافيایی،  و  سرزمينی 
توسعه  برای  چراکه  نيست؛  لجستيك  بخش  در  موفقيت 
زیرساخت های  فرآیند،  این  از  مکفی  بهره مندی  جهت  به 
بندری  و  ریلی  جاده ای،  همچون  حمل و نقلی  مناسب 
کشورمان  در  سال  ساليان  متاسفانه طی  که  دارد  ضرورت 
و  قوانين  لطف  به  آزاد  مناطق  اما  است.  مانده  مغفول 
در  زیادی  حدود  تا  توانسته اند  خود،  مدیریتی  سيستم 
البته  نمایند که  ایجاد  را  زیرساخت هایی  محدوده های خود 
ایجاد سایر  و  احداث  و  به ورود جدی دولت  نياز  همچنان 

می باشد. بسترسازی ها  و  ملزومات 

بهره مندی از ظرفیت مناطق آزاد جهت ایجاد 
زنجیره تامین و لجستیک

در  آن  تبع  به  و  دنيا  در  آزاد  مناطق  شکل گيری  اساس 
توسعه  و  رشد  فرآیند  در  تسریع  و  تسهيل  هدف  با  ایران 
نگاه  با  توليد  سطح  ارتقاء  و  ایجاد  و  اعم  طور  به  اقتصادی 
به صادرات با مدد گرفتن از تدوین قوانين خاص حمایتی در 
ازجمله معافيت  حوزه توليد و تجارت در بخش های مختلف 
مالياتی ، تخفيفات ویژه در تعرفه های ورودی کاال، تجهزات، 
ماشين آالت و مواد اوليه  و مستثنی شدن از برخی قوانين کار 
و تامين اجتماعی پا به عرصه وجود گذاشتند، به لحاظ استقرار 
از تمامی ظرفيت ها در  به منظور بهره گيری  این مناطق  نيز 

نقاط مرزی جانمایی شدند.
لذا نطفه آغازین این مناطق در ایران با ایجاد سه منطقه آزاد 
کيش ، قشم و چابهار در اوایل دهه هفتاد، در دولت سازندگی 

فعاليت خود را آغاز کردند.
نسبت  به  بالقوه  صورت  به  سرمایه گذاری  برای  مناطق  این 
ارزش  و  کمتر  هزینه  از  اصلی  سرزمين  در  سرمایه گذاری 
صادرات  حوزه  در  حتی  و  برخوردارند  باالتری  افزوده 

محصوالت توليدی نيز از چنين امتيازاتی بهره می برند.
در  آزاد  مناطق  امتيازات  و  ویژگی ها  به  عنایت  با  حال 
آنها  به  اختصار  به  که  صنعتی  و  تجاری  مختلف  حوزه های 
اشاره گردید، به ۲موضوع مهم لجستيك و زنجيره تامين و 
نقش و ارتباط آنها در مناطق آزاد و چگونگی پارادایم متقابلی 

و تکميلی آنها می پردازیم.
لجستيك در ابتدا یك اصطالح نظامی بوده که برای ارجاع 
چگونگی انبار کردن تجهيزات و چگونگی تدارکات، استفاده 

می شده است وبه لحاظ لغوی ریشه در یونان دارد.
وکسب  بيزنس  در  رایج  واژه های  از  حاضر  درحال  واژه  این 
کار است و شاخه ای از علوم مهندسی است که سيستم های 

انسانی به جای سيستم های ماشينی ایجاد می کند.
و  خدمات  بر  نظارت  و  اجرا  برنامه ریزی ،  فرآیند  لجستيك 
تا محل  مبداء  از  کاال  نگهداری  و  با حمل  مرتبط  اطالعات 
جریان های  شامل  مشتری ،  نياز  تامين  هدف  با  که  مصرف 

درونی و بيرونی انجام می گيرد.
لجستك آن قسمت از مدیریت زنجيره تامين است که کارایی و 
اثربخشی جریان روبه جلو و روبه عقب و نيز ذخيره سازی کاالها، 
خدمات و اطالعات مربوطه بين نقطه آغازین زنجيره تا نقطه 
مصرف نهایی به منظور تامين نيازمندی های مشتریان زنجيره را 

برنامه ریزی وکنترل می کند.
با  مرتبط  فعاليت های  است که همه  زنجيره ای  تامين  زنجيره 
جریان کاال و تبدیل مواد از مرحله ماده اوليه تا مرحله تحویل 
کاالی نهایی به مصرف کننده را شامل می شود؛ و اما مدیریت 
زنجيره تامين عبارت است از فرآیند یکپارچه سازی فعاليت های 

زنجيره تامين توليد و عرضه محصول.
یکی از نتایج اصلی در زنجيره تامين، توليد کاهش هزینه در 

زنجيره توليد و افزایش سود حلقه نهایی است.
لذا با توجه به کارکرد مدیریت زنجيره تامين و موضوع لجستيك به 
عنوان بخشی از پيکره زنجيره تامين با عنایت به امکانات و امتيازات 
ویژه این مناطق خصوصا واقع شدن در یك موقعيت جغرافيایی و 
استراتژیك به عنوان حلقه واسط بين کشور ایران و کشورهای خارجی 
و به ویژه همسایگان می توانند در حوزه تامين و تکميل زنجيره و 
مدیریت این حوزه با طراحی و تشکيل ساختارهای متناسب با نوع 
محصوالت و توليدات در هر منطقه و نيازمندی های کشورهای 
همجوار با بررسی و شناخت کامل از ظرفيت ها و موقعيت  ها، بستر 
الزم را با تمام امکانات فراهم آورده تا بتوانند از فرصت ها نهایت 

بهره برداری را نمایند.
امروزه موقعيت کشور امارات به عنوان هاب تجاری ، بازرگانی 
و لجستيکی خاورميانه به سرعت درحال توسعه و ارتقاء است. 
کشور امارات تنها با وجود داشتن چهار کشور هم مرز زمينی 
یا دریایی، پيشرو در ارائه خدمات تجاری ، مالی و لجستيکی 
تجاری  هاب  یك  به  تبدیل  را  آن  که  است  بين المللی 
منطقه ای و بلکه بين المللی به عنوان رابط بين جهان شرق 

و غرب نموده است.
تبدیل شدن به هاب لجستيکی بين المللی و منطقه ای ، یکی از 
مهم ترین راهبردهای تجاری کشورها طی ساليان اخير در رشد 
و توسعه اقتصادی بوده است. برای تبدیل شدن یك کشور به 
هاب لجستيکی و تجاری، هم به لحاظ ویژگی های جغرافيایی و 
هم به لحاظ زیرساختی در حوزه لجستيکی باید مالحظات الزم 
در نظر گرفته شود. تعداد کشورهای همسایه دارای مرز دریایی و 
زمينی، سطح دسترسی به بازارهای منطقه ای از طریق متد های 
مختلف حمل و نقل، طول مرزهای آبی، کریدورهای ترانزیتی که 
کشور در آنها عضو است، طول کل جاده ها ، طول بزرگراه ها و 
فرودگاه های  تعداد  بنادر،  تعداد  ریلی،  خطوط  طول  آزادراه ها، 
کيفيت  و  کميت  چندوجهی،  حمل و نقل  ارتباط  بين المللی، 
هاب های لجستيکی داخل کشور و وضعيت کلی تجارت و صنعت 
لجستيك کشور به عنوان مهم ترین ویژگی ها و پتانسيل های الزم 
برای تبدیل شدن کشوری به هاب لجستيکی در کالن قضيه 
مورد توجه است. بنابراین برای تحقق زنجيره تامين می بایست 
یکی از اجزای اصلی آن یعنی موضوع لجستيك و حمل و نقل به 

سر منزل مقصود رسيده باشد. 
برای  بسياری  زمينه های  و  استعداد  دارای  بالقوه  آزاد،  مناطق 
و  عوامل  سایر  که  در صورتی  دارند؛  را  تامين  زنجيره  تکميل 
پارامترها توسط دولت تکميل و اجرایی شوند، عمده مناطق از 
امتياز بندر، همسایگی با برخی کشورها، فرودگاه و... برخوردارند؛ 
مدنظر،  اهداف  تحقق  و  مطلوب  نقطه  به  رسيدن  برای  اما 
از مناطق وجود دارد که مانع  کاستی های بسياری در هرکدام 

رسيدن به آمال و آرزوهای غایی است.
به عنوان نمونه وضعيت منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار را 
تامين مورد بررسی کارشناسی  در حوزه لجستيك و زنجيره 

قرار می دهيم تا به عمق موضوع پی ببریم:
چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسی ایران ، دارای قابليت پهلوگيری 
کشتی های غول پيکر اقيانوس پيما و به عنوان بزرگترین مزیت 
در همسایگی با کشورهای حوزه اقيانوس هند با جمعيتی بالغ 
بر ۲ميليارد نفر، نزدیکترین و بهينه ترین راه دسترسی ۸کشور به 
آب های آزاد، از این بندر موقعيتی استثنایی ساخته است؛ محل 
تالقی کریدور شرق به غرب و جنوب به شمال و جزء ۵کریدور 
شناخته شده جهان و به تعبيری کليدی ترین منطقه آزاد در حوزه 
ترانزیت و زنجيره تامين برای تحقق رسالت و ماموریت اصلی 
خویش، با مشکالت و چالش های اساسی روبه رو است. دغدغه 
جابجایی کاالهای وارده به بندر چابهار سبب شده تا بسياری از 
بندر استراتژیك  این  از  نتوانند  سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
استفاده چندانی ببرند. تجار و بازرگانان داخلی و خارجی  کاالهای 
خود را با هدف انتقال به شهرهای داخلی کشور و یا سایرکشورها 
به ویژه افغانستان و آسيایی مرکزی به بندر چابهار انتقال می دهند 
که این مهم نياز به زیرساخت های الزم ازجمله انبار و باراندازهای 

وسيع ، راه های ارتباطی زمينی ، هوایی و ریلی و امکانات نرم افزاری 
و سخت افزاری دارد.

بندر چابهار تا این لحظه از هرگونه زیرساخت های لجستيك 
نظير انبار و بارانداز بزرگ در اسکله، فرودگاه بين المللی ، جاده 
ترانزیتی، بزرگراه و آزادراه در پسکرانه محروم است؛ کاالهای 
ورودی به بندر چابهار به وسيله کاميون های کوچك و بزرگ 
در این جاده های پرخطر و در حد تردد خودروهای سبك بين 
شهری، به سایر نقاط ایران و کشور افغانستان منتقل می شود. 
در  چابهار  در  منطقه ای  هاب  یك  ایجاد  فکر  به  دولت  اگر 
مسير کریدورهای شمال- جنوب یا شرق- غرب و ایفای نقش 
لجستيکی در اشل بين المللی ، ملی و منطقه ای است، برای توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل و انتقال کاال با حجم فراوان از بندر 
چابهار به افغانستان ، آسيای ميانه، هندوستان، کشورهای حاشيه 
خليج فارس و... می بایست با تخصيص اعتبارات ویژه درخصوص 
ایجاد تمامی زیرساخت های ضروری ذکر شده در باال، با اولویت و 
جدیت تمام و طی یك برنامه ریزی متقن در کوتاه مدت عملياتی 

نماید.
بخش  به  توجه  بدون  امر  متوليان  که  است  درحالی  این 
بندر  به  راه آهن  و  از جاده  اعم  راه های دسترسی  و  پسکرانه 
بندر  توسعه  به طرح  ميلياردی  هزینه  با صرف  چابهار صرفا 
پرداختند که پس از ساخت، امروز در بن بست قرار دارد؛ زیرا 
مسير دسترسی الزم مهيا نشده است. درواقع بندر چابهار در 
صورت اجرای تمامی زیر ساخت های الزم می تواند برای کشور 
بازی کند، یعنی چابهار می تواند  را  افغانستان نقش اکسيژن 
اکسيژن افغانستان باشد و برای خود قدرت تنفس اقتصادی 
و  افغانستان  هند،  اقتصادی  تعامالت  و  مبادالت  چرخه  در 
کشورهای آسيای ميانه باشد ، اما اینها فرصت هایی است که 

مغفول مانده است.
سایر مناطق نيز کم و بيش از چنين شرایطی برخوردارند که می توانند 
در مسير تحقق زنجيره تامين و ایجاد پارک های لجستيك  برای 
بهره وری بيشتر و ایفای نقش موثرتر در اقتصاد گام بردارند، ولی 

هرکدام به دليلی و در پس موانعی گرفتار آمده اند.
واقع گرایانه  نگاه  این است که در صورت  نوشتار  این  ماحصل 
به مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد چابهار، می تواند خواستگاه 
و  لجستيك  پارک  ایجاد  و  تامين  زنجيره  تحقق  واقعی 
تيرپارک های مختلف در مسير ایجاد درآمدی سرشار برای کشور 
و حصول اشتغال مکفی با عنایت به موقعيت بسيار استراتژیك 
و سوق الجيشی منطقه به لحاظ اقتصادی در جهت مهندسی و 
استحکام پيوندهای تجاری ۲ميليارد نفر در کناره های اقيانوس 

هند باشد.
متاسفانه تا به امروز نه در حوزه برنامه ریزی و نه در صحنه عمل 
و نه در نگاه استراتژیك و آینده نگری نتوانستيم از ظرفيت ها و 
قابليت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی خود در جهت نيل به 
اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشور و استفاده بهينه از جایگاه 
صادرات در این مناطق و همچنين استفاده از مدیریت زنجيره 
تامين و مدیریت لجستيکی متناسب با شرایط و موقعيت های 
داخلی و همجواری بهره مطلوب را ببریم؛ آنچه مسلم است، این 
مناطق، بالقوه مستعد اجرای مدیریت زنجيره تامين و لجستيك 
وت رانزیت هستند، اما تاکنون آنچه مبين است، به دالیل متعدد 

به فعليت نرسيده است.

محمدحسین کاردار، کارشناس حوزه لجستیک:
نقش بی بدیل مناطق آزاد در راستاي بهبود 

لجستیک کشور
اگر به تعاریف واژه های لجستيك و زنجيره تامين دقت کنيم ، 
زنجيره تامين یکی از مفاهيمی است که در تعریف لجستيك بدان 
اشاره می شود و شامل کليه فعاليت های مرتبط با جریان توليد 
کاال از مرحله تامين مواد اوليه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به 
مصرف کننده است. از همين رو تامين کنندگان مواد و قطعات، 
توليدکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان نهایی از عناصر 

زنجيره تامين محسوب می شوند.
اطالق  تامين  زنجيره  فرآیند  از  بخش  آن  به  نيز  لجستيك 
کاالها،  کارای  و  موثر  جریان  و  ذخيره سازی  که  می شود 
خدمات و اطالعات وابسته به آنها را از نقطه شروع تا نقطه 
مصرف، جهت پاسخگویی به نياز مشتریان، برنامه ریزی، اجرا 

و کنترل می کند.
امروزه مدیریت ارتباطات در یك زنجيره تامين به مبحثي ارجاع داده 

مي شود که آن را همان مدیریت زنجيره تامين مي ناميم. 
لجستيك به کليه فعاليت هاي هماهنگي اطالق مي شود که 
احتياجات  و  نيازها  برآورد  و  مطالعه  تحقيق،  بررسي،  جهت 
ابزارآالت ،  و  ماشين ها  تجهيزات،  و  وسایل  زمينه  در  اوليه 
تهيه،  به  مربوط  امور  کليه  و  نوع  از هر  و قطعات  تاسيسات 
توليد، بيمه، نگهداري، انبارداري، توزیع، حمل و نقل، تنظيم و 
تهيه روش انجام کار، طراحي سيستم و دستور العمل و نظارت 

بر موارد فوق انجام مي گيرد.
همچنان که می دانيم، بخش مهمی از شبکه توليد و تجارت 
امروزی را »مدیریت زنجيره تامين« شکل می دهد. بررسی ها 
نشان می دهد که بيشترین حضور ایران و بنگاه های ایرانی، 
غالبا در حلقه ابتدایی )صادرات کاالی خام( یا حلقه انتهایی 
زنجيره های  ایران(  بازارهای  در  نهایی  محصوالت  )فروش 
تامين جهانی است که به واقع نمی توان آن را به عنوان حضور 
تامين  زنجيره های  در  کشور  خدماتی  و  توليدی  بنگاه های 

جهانی تلقی کرد.
بانك جهانی، کشورها را از نظر شاخص عملکرد لجستيکی 
به چهار گروه کشورهای برتر لجستيکی، لجستيك منسجم 

ضعيف  لجستيك  و  لجستيك  در  نسبی  عملکرد  پایدار،  و 
طبقه بندی می کند.

زمره  در  ایران  جهانی،  بانك  گزارش  آخرین  براساس 
کشورهایی با عملکرد نسبی لجستيکی طبقه بندی شده است. 
پایين  با درآمد متوسط و  این گروه عمدتا شامل کشورهایی 
است که با محدودیت های لجستيکی به ویژه در بعد قوانين 

مواجه هستند.
ایران در منطقه نظير  این درحالی است که رقبای لجستيکی 
امارات و قطر در گروه کشورهای برتر لجستيکی یعنی طبقه اول 
قرار دارند و ترکيه در گروه کشورهای لجستيك منسجم و پایدار 

به مفهوم طبقه دوم قرار می گيرد.
امارات به عنوان پيشتاز لجستيکی منطقه، با ایجاد شهر لجستيکی 
زیرساخت های  سمت  به  را  خود  حرکت  پيش  مدت ها  دوبی، 
لجستيك نوین آغاز کرده و کشورهای دیگر حاشيه خليج فارس نيز، 
همچون عربستان سعودی، قطر و عمان به سرعت درحال مدرن 

کردن بخش لجستيکی خود هستند. 
برنامه ریزی کرده است  این حوزه  به طور جدی در  نيز  ترکيه 
درحال  آن  در  چهارم  و  سوم  طرف  لجستيکی  شرکت های  و 
گسترش و فعاليت هستند و همچنين این کشور ایجاد مراکز 
لجستيکی با مقياس های مختلف، به ویژه در مجاورت بنادر تجاری 

مهم را در برنامه های توسعه ای خود جای داده است.
کشورهای دیگر منطقه که هر یك در برابری با قابليت ها و 
مزیت های کشور ایران، به نوعی بهره ای اندک از توانمندی و 
مزیت های جغرافيایی برده اند، درحال گسترش زیرساخت های 
تراسيکا،  نظير  مختلفی  کریدورهای  قالب  در  خود،  ترانزیتی 
می توانند  که  هستند  چين- پاکستان  کریدور  و  ابریشم  جاده 
در آینده تهدیدی جدی برای کریدورهای ترانزیتی کشورمان 

باشند.
جغرافيایی  موقعيت  یك  در  گرفتن  قرار  لحاظ  به  ایران 
استراتژیك و برخورداری از مزیت های لجستيکی فراوان، به 
شناخته  تجاری- لجستيکی  عنوان یك کشور  به   بالقوه   طور 
دارا بودن  فعاليت ها و خدمات لجستيکی و  بهبود  می شود و 
زیرساخت های توسعه  یافته در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر 
کشور  تجارت  توسعه  و  رقابت پذیری  توان  افزایش  برای 

محسوب می شود.
لجستيکی  منحصربه فرد  مزیت های  و  پتانسيل ها  وجود  با  اما 
و  لجستيك  توسعه  گوناگون،  دالیل  بنابه  تاکنون  ایران،  در 

زیرساخت های آن در کشور ما خيلی جدی گرفته نشده است .
عدم وجود سند جامع برای حوزه لجستيك ، ضعف هماهنگی 

برای پيشبرد برنامه های لجستيك
مشارکت ضعيف بخش خصوصی در توسعه لجستيك ، نابسامانی 
و عدم هماهنگی در زنجيره های تامين کاال، ضعف در توسعه 
مراکز لجستيکی در ایران و تبدیل نشدن کشور به هاب تجاری 
در منطقه و ضعف دانش لجستيك در کليه سطوح از عمده ترین 

مشکالت لجستيك در کشور هستند. 
مشاهدات براساس گزارش بانك جهانی گویای آن است که در 
ميان کشورهای دارای سطح درآمد سرانه یکسان، کشورهایی که 
عملکرد لجستيکی بهتری داشته اند، حداقل یك درصد رشد بيشتر 
در توليد ناخالص داخلی و ۲درصد رشد بيشتر در تجارت را تجربه 
کرده اند و بازگشت ۳ تا ۸برابري سرمایه گذاري در زیرساخت هاي 
لجستيك در توليد ناخالص داخلي کشورها موجب گردیده است 
تا امروزه بخش لجستيك به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد 
اقتصادی کشورها شناخته شده است. لذا امروز مسئولين کشور 
و بخش خصوصی متوجه اهميت این موضوع در سطح کالن 

کشور گشته اند. 
تشدید صحنه رقابت جهانی در محيطی که به صورت دائم درحال 
تغيير است، ضرورت واکنش های مناسب را ایجاب کرده است و 
سازمان های امروزی در عرصه ملی و جهانی به  منظور کسب 
جایگاهی مناسب و حفظ آن نيازمند بهره گيری از الگوی مناسب 
همچون مدیریت زنجيره تامين در راستای تحقق مزیت رقابتی و 
انتظارات ذی نفعان  هستند و مدیریت موثر زنجيره تامين از عوامل 
اصلی بقا می باشد؛ ضمن آن که استفاده از فناوری اطالعات در 
زنجيره  در  را  ارزش  ایجاد  پتانسيل  تامين  زنجيره  فعاليت های 

افزایش داده است. 
افزایش  بر  تامين  اکنون متوجه شده ایم که مدیریت زنجيره 
انعطاف پذیری شرکت ها تاکيد دارد و دارای  انطباق پذیری و 
بازار  تغييرات  به  اثربخش  و  سریع  پاسخ  و  واکنش  قابليت 

است.
زنجيره تامين در کنار مزیت هایی همچون کاهش هزینه های 
لجستيك، تدارکات و نگهداری ، بهبود بهره وری و چرخه مالی ، 
تحویل به موقع ، استانداردسازی و جهانی شدن، افزایش قدرت 
با  تامين کنندگان  به  آنها  آسان  دستيابی  و  مشتریان  انتخاب 
ضعف ها و مشکالتی در کشور ما ازجمله عدم هماهنگی در درون 
و بين وزارتخانه ها ، در سطح ملی و بين المللی دارد؛ همچنين با 
مشکالت حمل و نقل بار و امکانات مناسب برای پایانه های بار، 
عدم توجه مناسب به فرآیند بسته بندی ، کمبود متخصصان علم 
لجستيك در کشور، عدم هماهنگی بين اجزای زنجيره دست و 

پنجه نرم می کند. 
که  است  کشورهایی  معدود  جزء  ژئوپلتيکی  لحاظ  به  ایران 
موقعيتی استثنایی در منطقه دارد و پتانسيل تجاری- لجستيکی 
را دارا می باشد . خوشبختانه با تالش های صورت گرفته، جایگاه 
لجستيکی ایران دارای رشد صعودی بوده است ؛ اما این جایگاه 
است،  ایده آل  و  مناسب  آنچه  با  لجستيکی  عملکرد  لحاظ  به 
به  توجه  مدیون  موفقيت ها  از  بخشی  البته  دارد.  فاصله  هنوز 
سياست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در بندهایی از آن 

در ارتباط با اهميت لجستيك و زنجيره تامين در کشور اشاره 
شده است؛ ازجمله در بند۵: سهم بری عادالنه عوامل در زنجيره  
توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش؛ بند 1۰: 
گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد 
نياز و بند 1۵: افزایش ارزش افزوده از طریق تکميل زنجيره ارزش 

صنعت.
حضور بنگاه های توليدی و خدماتی کشور در زنجيره های تامين 
جهانی، یعنی حضور در حلقه های ميانی زنجيره تامين و برعهده 
داشتن بخشی از توليد با ارزش افزوده است؛ حضور نداشتن ایران 
در بخش دارای ارزش افزوده زنجيره های تامين جهانی موجب 

خام فروشی کاال و خدمات شده است.
سهم لجستيك در تجارت به طور متوسط حدود ۲۵درصد ارزش 
کاال است؛ ترانزیت )که یکی از اجزای لجستيك تجاری است( 
در بهترین حالت درآمدی کمتر از ۲درصد ارزش کاال را برای 
آزاد  مناطق  که  است  درحالی  این  دارد؛  همراه  به  کشور  یك 
ارائه  با ایجاد و  ایران  با توجه به واقع شدن در مرزهای  ایران 
خدمات ارزش افزوده لجستيکی در مسير جریان کاالی بين المللی 
می توانند  بخش زیادی از درآمد لجستيك در مراودات تجاری بين 

کشورهای منطقه را از آن خود کنند .
لذا مناطق آزاد می توانند برای برون رفت از شرایط کنونی، به 
توسعه خدمات خصوصا خدمات لجستيکی روی آورده و سهم 

خوبی از این در آمد لجستيك تجاری کسب نمایند.  
بررسی ها نشان می دهد تراز تجاری کشورها با ایران وضعيت 
نامناسب ندارد و می توان با تشکيل گرو ه های تجاری با کشورها 
سهم بيشتری را کسب کرد. ارتباط چندجانبه ایران با کشورهای 
ترکيه و روسيه یکی از بهترین تجربه های موفق می تواند باشد که 
با توجه به گرایشات سياسی سه کشور و همچنين نياز بازار برای 
چنين مبادالتی، می توان به کارایی و گسترش چنين ارتباطاتی 
دل بست و مناطق آزاد می توانند نقش بسيار مهمی در این جریان 

تجاری ایفا نمایند. 
بين مناطق آزاد ایران )ماکو، ارس، انزلی، چابهار( و )ماکو، ارس، 
انزلی، اروند( و یا مناطق آزاد جنوب و جزیره ای کشور می توان 
محورهای حمل و نقل تعریف کرد، به طوری که در این محورها، 
پایانه های مبدا و مقصد با استفاده از ابزارهای نوین و فناور و 
برنامه های الکترونيکی و ماهواره ای محصور گردیده، مدیریت و 
کنترل شوند. این محور ها خواهند توانست مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، بنادر و پایانه های گمرکی کشور را به هم متصل نمایند. 
شرکت های بين المللی در این محورها با جذب سرمایه گذاری در 
ایجاد زیرساخت ها و سخت افزار و نرم افزار های حمل و نقلی  در 
جهت ایجاد ارزش افزوده فعال گردند. البته در این محورها بهتر 
است در مقایسه با سایر مسيرهای موجود در کشور، مقررات سهل 

و آسان تری وجود داشته باشد. 
از آنجایی که در سند چشم انداز افق 14۰4، دستيابی به جایگاه 
اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه برنامه ریزی 
لجستيکی  زیرساخت های  و  خدمات  بهبود  لذا  است،  شده 
هدف  به  دستيابی  به  موثر  کمك  می تواند  آزاد   مناطق  در 
مذکور کند. کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت به  عنوان 
عرضه  به  منوط  کشور،  اقتصادی  توسعه  راهکار  مهم ترین 
کيفيت،  با  آزاد  مناطق  در  شده  توليد  و  داخلی  محصوالت 
این  که  است  جهانی  بازار  در  رقابت  قابل   سرعت  و  قيمت 
امر ، بدون وجود زیرساخت های مناسب لجستيکی آن هم با 
بهره مندی از ظرفيت ها و مزیت های مناطق آزاد امکان پذیر 

نيست. 
جذب  و  تامين  زنجيره  و  لجستيك  به  اساسی  توجه  لذا 
سرمایه گذاری برای ایجاد و توسعه زیرساخت های لجستيکی، 
مقاومتی  اقتصاد  در تحقق سياست های کلی  امری ضروری 

مناطق آزاد محسوب می شود.
با هدف  با هدف گذاری در زمينه لجستيك  باید  آزاد  مناطق 
مشارکت بخش خصوصی در ایجاد و توسعه مراکز لجستيکی 
و ارتقاء زیرساخت های فيزیکی و نرم افزاری آن، تسهيل ورود 
از تکنولوژی  ها  به بهره مندی  شرکت های چندمليتی و توجه 
و فناوری های روز برای ساماندهی زنجيره های تامين کاال و 
ایجاد ارزش افزوده، برنامه ریزی منسجمی نمایند. ایجاد یك 
مدیریت مشخص و خاص برای سياستگذاری و برنامه ریزی 
در حوزه لجستيك در شورای عالی مناطق آزاد ضروری است.

یکپارچه سازی  و  لجستيك  کالن  فرآیندهای  طراحی 
و  هماهنگی  با  اطالعاتی  سامانه های  و  اسناد  فعاليت ها، 
همکاری مناطق آزاد هشتگانه، گامی موثر در جهت دستيابی 

به این هدف خواهد بود. 
برای این منظور، الزم است استراتژي هاي تجاري، صنعتي،  
اقتصادي و البته حمل  و نقلي به صورت همگرا و هم افزا بين 
تعيين  اقتصاد  و  صنعت  متوليان  آزاد،  مناطق  راه،  وزارت 
آزاد در آن مشخص شود؛  گردد و نقش هر محور و منطقه 
چراکه توسعه لجستيك با  همگرایي،  هماهنگي و هم افزایي 

نقش آفرینان آن می تواند اتفاق بيفتد.
بهبود  راستاي  در  آزاد  مناطق  برای  که  نقش هایي  جمله  از 
لجستيك کشور می توان تعریف کرد، ایجاد سرعت در حرکت 
هماهنگي  طریق  از  ترانزیتي  محورهای  در  تاخير  بدون  و 
مناطق آزاد با یکدیگر و تسریع ورود و خروج کاال با استفاده 

از تقسيم وظایف موجود بين مبدأ و مقصد است.
همچنين از طریق این هماهنگي و برقراري ارتباط لحظه اي 
و سيستمی و نرم افزاری بين مناطق آزاد مي توان جریان هاي 
از  و  نمود  برنامه ریزي  مناطق  این  ميان  را  پرحجمي  باري 
ترانزیتي  کاالي  عبور  زمان  و  هزینه  کاهش  با  طریق،  این 
بود  مناطق  این  عملکرد  افزایش  دنبال  به  آزاد،  مناطق  بين 
که خود عاملي مضاعف در کاهش هزینه ها و افزایش توان 

رقابتي خواهد بود.
درحال  لجستيکي کشورهاي  رشد  عوامل  مهم ترین  از  یکي 
توسعه،  حضور شرکت هاي لجستيکي پرقدرت جهاني در این 
کشورها و ورود دانش،  سرمایه و کاالی آنها به کشورها است. 
مناطق آزاد به دليل وجود بار و همچنين مقررات تسهيل کننده 
و مزیت های قانونی برای ورود شرکت هاي بين المللي، محل 

جذب مناسبی براي  اینگونه شرکت ها هستند. 
معموال شرکت های لجستيك بين المللي که وارد دهکده های 
لجستيکي کشورها مي شوند، در طول زمان بسياري از خدمات 
انتقال  کشورها  آن  به  نيز  را  توليد  به  مربوط  افزوده  ارزش 
مي دهند و موجب رشد اشتغال و همچنين سرمایه گذاري هاي 

جدید در کشورهاي مقصد مي شوند.
نقش دیگر مناطق آزاد در صنعت لجستيك کشور، در صورت 
بارهاي  ترانشيپ  امکان  پرظرفيت،  لجستيك  مراکز  ایجاد 
بين المللي و انتقال بخشي از زنجيره هاي توليد،  تامين، توزیع 
و فروش صنایع بزرگ بين المللي به داخل کشور است. این 
موضوع عالوه بر افزایش ظرفيت توليد و اشتغال در کشور، 
کشورهاي  با  کشور  اقتصاد  هم افزایي  و  همگرایي  باعث 
همسایه شده و از این طریق،  مي تواند امنيت را بيش از پيش 

براي کشور به ارمغان آورد.

گزارش: 
فریبا شیخی



سازمان  که  معناست  این  به  جانشین پروری  مدیریت 
برای تصدی مشاغل کلیدی و حساس، برنامه ای مستمر 
آن  برای  جانشین  عنوان  به  را  افرادی  و  باشد  داشته 
مشاغل در نظر بگیرد و آنان را آموزش و ارتقاء عملی 
دهند تا در مواقع حساس مانند خالی شدن پست به دلیل 
بازنشستگی، فوت، مرخصی طوالنی مدت، ترک سازمان 
و سایر دالیل، پست کلیدی خالی نماند و افراد مناسبی 

در درون  سازمان برای جانشینی وجود داشته باشد.
به  سازمان ها  دستیابی  ضرورت  و  رقابت  فزاینده  روند 
می کند  ایجاب  بهره وری،  و  کیفیت  از  باالتری  سطوح 
که مدیران آینده سازمان ها به مراتب تواناتر و شایسته تر 
از مدیران امروز باشند. از سوی دیگر، تغییرات سریع و 
گسترده به وجود آمده در سازمان های امروز، سبب شده 
است که کمبود مهارت ها و شایستگی ها، از چالش های 
افزایش  رو به  تقاضای  آید.  به شمار  سازمان  مهم 
کارفرمایان برای جذب نیروهای ماهر از سویی و تمایل 
مشاغل  گرفتن  اختیار  در  و  تصاحب  برای  کارکنان 
و  نبرد  که  است  شده  باعث  دیگر،  سویی  از  ارزش  با 
استعدادها  جنگ  را  آن  باید  که  بگیرد  مبارزه ای شکل 
نامید. در این نبرد سازمان های موفق تالش می نمایند 
که با به کارگیری رویه ها، برنامه ها و راهبردهای مستمر 
و مناسب بتوانند استعدادهایی را که برای تداوم حیاتشان 
به  نمایند.  نگهداری  و  توسعه  جذب،  هستند،  ضروری 
نیازهایی  چه  با  بدانند  باید  سازمان ها  منظور  این 
درحال حاضر و آینده روبه رو هستند تا بتوانند طبق آن 
استعدادهای بالقوه و بالفعل را از میان کارکنان شناسایی 
کنند و به عبارت دیگر قادر باشند استعدادها را مدیریت 

کرده و ارتقاء دهند.
توانمند  رهبران  و  مدیران  به  سازمان ها  نیاز  عالوه بر 
بیشتر و در نظر گرفتن ضرورت ورود افکار و اندیشه های 
جدید مدیریتي به سازمان )از طریق جذب و به کارگیری 
مدیراني از بیرون سازمان(، سازمان های موفق به میزان 
با  و مي کوشند  دارند  تاکید  درون زایی  به  توجهي  قابل 
شناسایي و پرورش استعدادهاي مدیریتي درون سازمان، 
از تامین نیازهاي آتي خود به مدیران شایسته و اثربخش 

مطمئن شوند.
جانشین پروري،  برنامه هاي  جدید  رویکرد  در 
فهرست هاي جانشیني به جاي آنکه جانشینان هر شغل 
خاص را معرفي کند، خزانه اي از استعدادهاي مدیریت 

را به سازمان معرفي مي نماید.
مدت زمان کوتاه خدمت مدیران، اجازه برنامه ریزی های 
که  صورتی  در  و  می کند  سلب  آنان  از  را  بلند مدت 
مدیریتی  گروه  یک  مدنظر  هم  بلندمدتی  برنامه های 
بوده باشد، با تغییر وی و با روی کارآمدن مدیر دیگری 
با رویکردهای متفاوت، امکان اجرایی و عملیاتی شدن 
تغییرات  می رود.  میان  از  یا  و  شده  کم رنگ  برنامه ها 
معایب  عالوه بر  مختلف  رده های  در  مدیران  سریع 
نیز  را  زیادی  اجرایی  و  انسانی  هزینه های  فوق الذکر، 

دربردارد. 
ازجمله  موجود  پرسنل  اکثریت  مدیرعامل،  تغییر  با 
معاونان و مدیران در حوزه های مختلف تغییر می کنند و 
گروه جدیدی در مناصب مدیریتی جای آنان روی کار 
خواهند آمد. با این کار حجم زیادی از استعداد، توانایی 
و از همه مهم تر تجربیات سازمانی مختلف با رفتن این 
افراد از سازمان خارج خواهد شد. در صورتی که مدت 
مدیریتی،  حوزه های  در  باالخص  افراد  مدیریت  زمان 
پرورش  جهت  ساختاری  ضمن  در  و  باشد  طوالنی تر 
افراد زیردست و مستعد سازمان نهادینه شود، در صورتی 

ایجاد شود،  تغییری در راس مدیریت  که به هر دلیلی 
فرد جایگزین با توانایی های کافی وجود خواهد داشت، 
هزینه های  موضوع  این  و  نماید  وظیفه  انجام  بتواند  تا 
مدیریتی را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد و مانع 
تجربه های  و  توانایی ها  سازمان،  استعدادهای  از خروج 

مفید را می شود.
این  از  نیز  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  که  آنجا  از 
بهبود  هزینه ها،  کاهش  و جهت  نیستند  مستثنی  قائده 
عملکرد، انتقال دانش و تجربیات مدیران به افراد مستعد 
جهت جایگزینی مشاغل، نیازمند است تا جایگزین های 
برنامه ریزی  آینده  برای پست های مدیریتی در  مناسب 
ناخواسته  و  ناگهانی  تغییرات  ایجاد  در صورت  و  نماید 
را  افرادی  بتوان  میانی،  مدیران  یا  و  سازمان  راس  در 
که جهت جانشینی پست ها و مناصب مختلف پرورش 

یافته اند را به کار گرفت.
همان گونه که بیان گردید، یکی از مهم ترین چالش های 
ایستایي  و  ثبات  عدم  جانشین پروری،  پیاده سازی 
مدیریت در قالب مسیرهاي رشد شغلي معین و تعریف 
اقتصادی جابه جایي  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  است.  شده 
سریع مدیران ارشد در بخش هاي مختلف باعث مي شود 
تجربیات  و  دیدگاه ها  اینکه  بدون  باتجربه  مدیران  که 
به  را  آنها  یا  و  باشند  داده  انتقال  دیگران  به  را  خود 
اشتراک گذاشته باشند، موعد ترک آنان از سازمان فرا 
می رسد و مدیران بعدي که چه بسا تجربیاتي هم در این 
زمینه نداشته باشند جایگزین مي شوند و مسیري را که 
مدیر قبلي مدت ها قبل طي کرده است بایستي بپیماید 
تا مهارت و شناخت او را نسبت به سیستم پیدا کند؛ در 
باشد که  داشته  برنامه ی مدونی وجود  اگر  صورتي که 
این مدیران تجربیات خود را به زیردستان و یا آنان که 
توانایي و شایستگي جانشیني را دارند، منتقل کنند؛ مانع 
از اتالف وقت و کندي سیستم مي شود و سازمان دائما 

رو به جلو حرکت خواهد کرد.
بایستی  جانشین پروری  نظام  موفق  پیاده سازی  جهت 
چهار مرحله اصلی طی گردد. در مرحله اول، خط مشی 
فرآیند تعیین می گردد. مهم ترین مولفه های این مرحله 
جانشین پروری  اجراي  موانع  سنجش  از  عبارت اند 
با  جانشین پروری  برنامه  انطباق  میزان  سازمان،  در 
جلسات  برگزاری  سازمان،  استراتژیک  برنامه های 
مدیران  همکاری  جانشین پروری،  مدیریت  با  آشنایی 
ارشد در حل مشکالت برنامه جانشین پروری، شناسایی 
شناسایی  مدیریتی،  پست های  در  کلیدی  مشاغل 
شناسایی  کارشناسی،  پست های  در  کلیدی  مشاغل 
شرح  تدوین  و  عملیاتی  پست های  در  کلیدی  مشاغل 

شغل برای پست های کلیدی می باشد .
ارزیابی  و  شناسایی  فرآیند،  این  از  مرحله  دومین 
مرحله  این  مولفه های  مهم ترین  است.  کاندیداها 
کلیدی،  پست های  مورد نیاز  دانش  تعیین  از  عبارت اند 
تعیین  کلیدی،  پست های  مورد نیاز  مهارت  تعیین 
تعیین  کلیدی،  پست های  مورد نیاز  شایستگی های 
تعیین  کلیدی،  پست های  مورد نیاز  شغلی  رفتارهای 
عملکرد فردی کاندیداها، ارزیابی خصوصیات شخصیتی 
تجربیات  ارزیابی  و  کاندیداها  تحصیالت  ارزیابی  فرد، 
پذیرش مسئولیت های مهم  توان  ارزیابی  و  فرد  شغلی 

توسط فرد کاندیدا می باشد.
کاندیداها  توسعه ی  فرآیند،  این  از  مرحله  سومین 
از  عبارت اند  مرحله  این  مولفه های  مهم ترین  است. 
برای توسعه کاندیداها در  از روش سخنرانی  استفاده 
سمعی- روش های  به کارگیری  کار،  محیط  از  خارج 

 بصری برای توسعه کاندیداها در خارج از محیط کار، 
کاندیداها  توسعه  برای  شغلی  گردش  به کارگیری 
روش  به کارگیری  خدمت،  ضمن  روش  عنوان  به 
روش  به عنوان  کاندیداها  توسعه  برای  مربی گری 
موقت  جانشینی  روش  به کارگیری  خدمت،  ضمن 
به  عنوان روش ضمن خدمت  برای توسعه کاندیداها 
توسعه  برای  موردی  مطالعه  روش  به کارگیری  و 
واگذاری  خدمت  ضمن  روش  عنوان  به  کاندیداها 
و  آنان  عملکرد  ارزیابی  و  موقت  مسئولیت های 

آموزش مناسب با نقاط ضعف آنان.
سیستم  ارزیابي  فرآیند،  این  از  مرحله  چهارمین 
مولفه های  مهم ترین  است.  جانشین پروری  مدیریت 
پست های  تعداد  ارزیابی  از  عبارت اند  مرحله  این 
شغلی  پیشرفت  ارزیابی  جانشین،  دارای  کلیدی 
مدیران  دانش  ارزیابی  جانشین پروری،  به وسیله 
ارزیابی  کلیدی،  پست های  برای  شده  انتخاب 
آموزش،  از  ناشی  کاندیداهای  رفتاری  تغییرات 
شده  انتخاب  کاندیداهای  فردی  عملکرد  ارزیابی 
سازمانی  عملکرد  ارزیابی  کلیدی،  پست های  برای 
برای تعیین اثربخشی کاندیداهای انتخاب شده برای 
کارکنان  تمایل  میزان  ارزیابی  کلیدی،  پست های 
تعهد  میزان  ارزیابی  و  سازمان  در  ماندن  باقی  به 

می باشد. جانشین پروری  مدیریت  نظام  به  کاندیداها 
حال خالی از لطف نیست تا خاطره ای کوتاه از دوستانی 
تشویق  جهت  در  و  نمونه  شهرداران  عنوان  تحت  که 
کشور  از  دنیا  روز  تجربیات  از  استفاده  همچنین  و 
بیان نمایم . دوستی می گفت در  را  بازدید کردند  آلمان 
آلمان  در  بنز  اتوبوس  ساخت  کارخانه  از  بازدید  خالل 

متوجه شدیم که به لحاظ کیفیت و مقایسه قیمت این 
چقدر  کشور  داخل  ساخت  اتوبوس های  با  اتوبوس ها 
فاصله قیمتی، آن هم پس از پرداخت عوارض گمرکی 
و سایر موارد وجود دارد و به همین خاطر به صرفه است 
نمود. در  تهیه  اتوبوس  برای کشور  این کارخانه  از  که 
سئوال  کنندگان  بازدید  از  دیگری  فرد  راستا  همین 
برمی گردیم  به کشور  ما  آینده که  تا هفته  آیا  کرد که 
با  کارخانه  مدیر  نمی کند؟  تغییر  اتوبوس ها  این  قیمت 
خنده پرسید متوجه منظورتان نمی شوم و بازدید کننده 
توضیح داد که به واسطه باال و پایین شدن نرخ ارز، به 
تغییرات  دچار  ما  کشور  در  کاالها  قیمت  دائم  صورت 
آرامش و خنده پاسخ داد که  با  می شود؛ مدیر کارخانه 
سال هاست در این کشور تورمی آن چنانی وجود ندارد و 
چون کارخانه ما با سایر تولید کنندگان دنیا درحال رقابت 
است از زمان شروع فعالیت کارخانه افزایش قیمت قابل 
و  کیفیت  رقابت  جهت  به  فقط  و  نداشته ایم  توجهی 
دانش تولید، متناسب با تورم و خدمات، افزایش قیمتی 
داریم.  تولیدکنندگان  سایر  با  رقابتی  قابل  و  ناچیزی 
فردی که سئوال را پرسیده بود خیالش راحت شد و فرد 
دیگری پرسید که آیا تا ما به کشور برگردیم و تصمیم 
بگیریم، جنابعالی در این سمت در کارخانه تشریف دارید 
و از سمت خود عزل نمی شوید؟ مدیر کارخانه مجددا با 
شخص  آن  نمی شوم!  منظورتان  متوجه  پرسید  تعجب 
است  ممکن  برگردیم  کشور  به  ما  تا  که  داد  توضیح 
باشد  نموده  عوض  خود  سمت  در  را  ما  شهر  شورای 
آرامی،  به  کارخانه  مدیر  باشد.  شهردار  دیگری  فرد  و 
اشاره ای به 3فرد همراه خود نمود و عنوان کرد که بنده 
حدود 25سال سابقه دارم و این سه نفر حدود 15سال 
سابقه دارند و براساس صالحیت و انجام آزمون ها یکی 
در  و  است  بنده  قائم مقام  هم اکنون  اشخاص  این  از 
از  پس  کند،  طی  درستی  به  را  روند  این  که  صورتی 
و  شد  خواهند  کارخانه  مدیر  ایشان  بنده،  بازنشستگی 
انتصاب  اجازه  دولتی در کشور  و  هیچ شخص سیاسی 
این  از  خارج  چه  و  شرکت  خارج  از  چه  دیگری،  فرد 
روال را ندارد. حال به خوبی متوجه می شویم که استفاده 
از فرآیندهای جانشین پروری چقدر می تواند در موفقیت 
یک سازمان و شرکت تاثیرگذار باشد و یکی از دالیل 
مهم موفقیت مجموعه های اقتصادی بزرگ در دنیا این 

موضوع می باشد.
فرآیند  مهم ترین محصول  اینکه  به  توجه  با  خاتمه  در 
است؛  استعدادها  از  مخزنی  ایجاد  جانشین پروری، 
از  مخزنی  اصلی،  پست های  تمام  برای  است  شایسته 
را  فرد شایسته تر  بتوان  تا  باشد  داشته  استعدادها وجود 
از میان آنان برگزید. حال می توان به خوبی تصور کرد 
که انتصابات نابه جا و خالی از موارد پیش گفته، می تواند 
چه ضربه مهلکی را به سازمان های اقتصادی و پیچیده 
کشور و علی الخصوص به اقتصاد وارد نماید که متاسفانه 
مشاهده می شود در اغلب این انتصابات اکثر افراد، خالی 
از تجربه مدیریتی و تحصیلی در شغل کلیدی تفویض 
شده می باشند. لذا به نظر بنده می بایست قانون گذار به 
جهت جلوگیری از بروز این اتفاق و ضربه های اقتصادی 
برای  را  مناسبی  کار  و  ساز  کشور،  اقتصاد  به  سنگین 
تشکیل یک خزانه از اسامی مدیران باتجربه و کلیدی در 
مسئولیت های مختلف تهیه، تا در هنگام مواجه شدن با 
مسائلی از قبیل فوت، بازنشستگی، اخراج و یا استعفای 
و  نمی ماند  خالی  اصلی  پست های  مدیران،  و  کارکنان 
این  سازمان  و  شد  نخواهد  سردرگمی  دچار  سازمان 
فرصت را دارد تا بهترین و شایسته ترین فرد موجود و 

پرورش یافته را جایگزین نماید.
با عنایت به موارد فوق، ورود مدیران خارج از محدوده 
ویژه  و  آزاد  مناطق  )همانند  تخصصی  سازمان های 
وارد  سازمان  به  بیشتری  خسارت های  اقتصادی( 
سازمان های  در  جانشن پروری  موضوع  لذا  می نماید؛ 

تخصصی بسیار مهم و قابل توجه می باشد.
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توسعه  دل  در  ظرفیت هایی  و  مزیت ها  آزاد  مناطق 
به  نیاز  که  دارند  خود  تولیدی  و  تجاری  اقتصادی، 
نام  به  مزیت ها  این  شکوفایی  برای  محرک هایی 
خارج  و  داخل  بازار  در  روز  اقتصاد  و  تجارت  با  پیوند 

می طلبد. را  خود  سرزمین های  از 
در  که  ظرفیت هایی  و  مزیت ها  به  نگاهی  با  بی شک 
این  جامع  قانون  پایه  بر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
به  را  تولیدی  و  اقتصادی  فعالیت  دارد،  وجود  مناطق 
مواد  تامین  در  باال  امتیازاتی  با  اصلی  سرزمین  نسبت 
پرداخت  عدم  جهانی،  بازارهای  به  دسترسی  اولیه، 
و  می کند  روبه رو  دیگر  مزیت  ده ها  و  گمرکی  عوارض 
اقتصادی  فعالین  بین  در  که  شدیدی  رقابت  به  توجه  با 
کاالها  تمام شده  قیمت  آوردن  پایین  درخصوص 
فعالین  بین  پیوند ها  این  برای  شکی  هیچ  دارد،  وجود 
حال  داشت،  نخواهد  وجود  آزاد  مناطق  و  اقتصادی 
مناطق  در  اهداف  این  به  دستیابی  عدم  چرایی  اینکه 
برمی گردد  موضوع  چندین  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
معرفی  عدم  موضوعات،  این  مهم ترین  از  یکی  که 
مجموع های  جانب  از  مزیت ها  این  تاثیرگذار  و  صحیح 
و  برنامه  نداشتن  یا  و  است  سازمان ها  این  در  موظف 
راستا  این  در  فرصت سوزی ها  قبال  در  پاسخگویی  حتی 
می تواند از عوامل مهم عدم دستیابی به این پیوند مهم 

و تاثیرگذار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد.
را،  پیوند  عدم  این  دلیل  دومین  بتوان  تجربه  به  شاید 
نبود نیروی متخصص در مناطق آزاد کشور بیان داشت 
مناطق  در  متخصص  نیروی  تربیت  در  رویکرد  عدم  و 
عمده  وجود  باعث  گذشته  دهه های  در  بی تردید  آزاد 
تا  است،  شده  مناطق  این  در  تخصص  بدون  نیروهای 
اقتصادی که حوزه  فعالین  از  تعدادی  گفته  به  جایی که 
هستند،  فعالیت  حال  در  مناطق  این  در  تخصصی  تولید 
این موضوع و خالء، به یک بحران در مقاطعی برای این 

اقتصادی بدل شده است. فعالین 
توسعه  در  می تواند  که  پیوند  این  عدم  مهم  دلیل  سومین 
اقتصاد کالن کشور هم نقش آفرینی کند، عدم تامین مالی 
بنگاه های اقتصادی در مناطق آزاد توسط بانک ها می باشد؛ 
اقتصاد تولیدمحور یک نکته کلیدی دارد و آن هزینه حقوق 
مواد  تامین  گردش  در  هزینه  بلکه  نیست،  تولید  جاری  و 
مواد  تامین  عدم  به  توجه  با  و  است  تولید  مسیر  در  اولیه 
اولیه از سایر کشورها برپایه اعتبار توسط فعالین اقتصادی 
نیز حجم  این خالء  تحریمی کشور،  واسطه مشکالت  به 
که  اقتصادی  فعالین  سرمایه  و  نقدینگی  از  بزرگی  بسیار 
می تواند در مسیر توسعه فعالیت بنگاه اقتصادی هزینه شود، 
در مسیر تامین مواد اولیه همراه با نوسانات بسیار زیاد نرخ 
بودن  و شاید کند  اقتصادی می رود  فعالین  از کف  عرض 
توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی در مناطق آزاد به این 

دلیل است.
مزیت های  و  پررنگ  نقش  بر  تردیدی  هیچ  مجموع  در 
فراوان مناطق آزاد در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیست؛ 
اما رسیدن به پیوند پایدار بین تجارت روز که توسط فعالین 
اقتصادی بخش خصوصی صورت می گیرد، در مناطق آزاد 

نیازمند یک برنامه منسجم و با ثبات است.
طرح ها و الگوهای چیدمانی جدید در مناطق آزاد رنگ و 
تولید  به  بخشیدن  اهمیت  و  توجه  مسیر  در  پررنگ  بویی 
به  نگاهی  با  و  است  گرفته  خود  به  صادرات  محوریت  با 
آمارهای صادرات و واردات در مناطق آزاد کشور می توان 
به وضوح این تغییر رویه را در این مناطق از کشور مشاهده 

کرد.
از  بزرگتر  عددی  صادرات  میزان  مناطق،  بیشتر  در 
تهدید  تبدیل  نویدبخش  این  و  گرفته  خود  به  واردات 
با  آزاد  مناطق  در  تولید  جهت  در  فرصت  به  تحریم 
محوریت صادرات است که اصلی ترین رکن مناطق آزاد 

را در این عملکرد نمایان می کند.
سازمان های  منسجم  برنامه ریزی های  و  هدفگذاری ها 
مدل  گواهی  شده،  تعیین  مسیرهای  در  آزاد  مناطق 
بحران  از مدیریت است که می تواند در شرایط  جدیدی 
اقتصادی  فعالین  برای  را  امنی  ساحل  کنونی،  اقتصادی 

نماید. آزاد فراهم  مناطق 
همه  کنار  در  ارز  نرخ  گریخته  افسار  جهش  بی تردید 
قیمت  افزایش  و  تورم  باب  از  کشور  در  که  مشکالتی 
به  صادرات  نگاه  با  تولید  برای  فرصتی  کرده،  ایجاد 
و  واحدها  رویکرد  به  نیم نگاهی  با  که  آورده  وجود 
این  به  می توان  آزاد  مناطق  در  تولیدی  شرکت های 
تفسیری  و  درست  رویکردی  با  که  رسید  نتیجه 
تولیدکنندگان  عمده  اقتصادی،  شرایط  از  صحیح 
خود  همسایه  کشورهای  دروازه های  آزاد  مناطق  در 
و  گشوده  جدید  بازارهای  هدفگذاری های  برای  را 
هستند  کشورها  این  با  کاال  صادرات  و  تعامل  درحال 
پویای  جهش  و  تحرک  نویدبخش  موضوع  این  که 
به  و  است  گذشته  نسبت  به  آزاد  مناطق  در  اقتصادی 
متنوع  فرصت های  وجود  داشت  بیان  می توان  تعبیری 
دیگر  بی شمار  مزیت های  کنار  در  مناطق،  این  در 
ظرفیت های  بهترین  از  یکی  سرمایه گذاران،  برای 
با  و  است  اصلی  سرزمین  با  قیاس  در  آزاد  مناطق 
به  می توان  مناطق  در  صادرات  میزان  به  نگاهی 

کرد. درک  را  مولفه  این  روشنی 
به  توجه  با  آزاد  مناطق  در  صادراتی  رونق  کنار  در 
گردشگری  سفرهای  از  شدن  کاسته  و  ارز  نرخ  افزایش 
داخلی  بیشتر  گردشگران  حضور  شاهد  ایرانیان،  خارجی 
رونق  از  نشان  خود  نیز  این  که  هستیم  آزاد  مناطق  در 
گردشگری این مناطق دارد که امیدواریم با برنامه ریزی 
این  در  گردشگری  حوزه  زیرساخت های  تکمیل  و 
آزاد  مناطق  در  این ظرفیت  بیشتر  توسعه  مناطق، شاهد 

باشیم.  کشور هم 
تجربه  کنار  در  داخلی  گردشگری  که  کنیم  توجه  باید 
به  هم  نیم نگاهی  آزاد،  مناطق  به  لذت بخش  سفری 
تامین مایحتاج خود در قالب گردشگری خرید  بازارها و 
هم دارد که می طلبد با برنامه ریزی و هدفگذاری هرچه 
و  واردات کاالهای مصرفی  بتوان مشکل سهمیه  زودتر 
تا شاهد جایگزینی  را حل کرد  آزاد  مناطق  در  مسافری 
داخلی  گردشگران  مقاصد  عنوان  به  کشور  آزاد  مناطق 

باشیم.

یادداشت:
پیام فخرو

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی جهرم

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
»خداداد  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 
عزیزی« به عنوان »عضو  ستاد  هماهنگی های مناطق 

آزاد برای جام جهانی 2022 قطر« منصوب شد.
سعید محمد در این حکم آورده است:

جناب آقای خداداد عزیزی
نظر به تجارب ارزشمند جناب عالی در حوزه ورزش 
به ویژه فوتبال به موجب این حکم، به عنوان »عضو  
ستاد  هماهنگی های مناطق آزاد برای جام جهانی 2022 

قطر« منصوب می شوید.
بهره گیری  و  مناسب  برنامه ریزی  با  است  امید 
و  همکاری  در  و  موجود  ظرفیت های  همه  از 
خیل  مشارکت  زمینه  اعضاء  سایر  با  هماهنگی 
ورزشکاران  به ویژه  و  مردمی  عالقه مندان 
شایسته تر  هرچه  میزبانی  برای  قهرمانان  و 
و  هواداران  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
آزاد  مناطق  در  قطر  جام جهانی  شرکت کنندگان 

فراهم  آورید. را  قشم  و  کیش 

سه ماهه  عملکرد  بررسی  یک روزه  نشست 
به  کشور  آزاد  مناطق  سازمان های  بودجه 1401 

برگزار شد. آزاد چابهار  میزبانی منطقه 
معاون  و  دبیر  قائم مقام  حضور  با  نشست  این 
دبیرخانه  زیربنایی  امور  توسعه  و  برنامه ریزی 
شورایعالی، مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار، 
و  شورایعالی  دبیرخانه  بودجه  و  برنامه ریزی  مدیر 
آزاد  مناطق  سازمان های  بودجه  و  برنامه  مدیران 
کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی برگزار گردید.
توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  و  دبیر  قائم مقام 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  زیربنایی  امور 
اقدام  را  نشست  این  برگزاری  اقتصادی،  ویژه  و 

نشست  این  گفت:  و  کرد  عنوان  نوآورانه ای 
در  دبیرخانه شورایعالی  اهتمام  براساس  اختصاصی 
و  بودجه  دقیق تر  پایش  منظور  به  و  جدید  دوره 
مناطق  عملکرد  وضعیت  چرایی  بررسی  همچنین 

آزاد کشور برگزار شد  .
حین  در  بودجه  پایش  داشت:  اظهار  برومند  حمید 
که  است  ارزشمندی  بسیار  اقدام  بودجه،  اجرای 
پیش بینی  بودجه  تحقق  میزان  به  را  امور  متولیان 
عبارتی  به  و  تحقق  عدم  دالیل  )مصوب(،  شده 

آگاه می سازد . احتمالی،  انحرافات  دیگر 
عملکرد  گزارِش  اهمیت  به  توجه  با  است،  گفتنی 
معاون  و  دبیر  قائم مقام  نظر  با  مطابق  بودجه، 

دبیرخانه  زیربنایی  امور  توسعه  و  برنامه ریزی 
بودجه  عملکرد  گزارش  تدوین  شورایعالی، 
مدیریت  دستورکار  در  سال 1401  نخست  سه ماهه 

قرار  شورایعالی  دبیرخانه  بودجه  و  برنامه ریزی 
و  شورایعالی  دبیرخانه  مشترک  تعامل  با  و  گرفت 

حوزه بودجه مناطق آزاد کشور به نتیجه رسید.

با حکم مشاور رئیس جمهور انجام پذیرفت:

با حضور قائم مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفت:

انتصاب »عضو  ستاد  هماهنگی های 
مناطق آزاد برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر«

برگزاری نشست ارائه و بررسی گزارش عملکرد سه ماهه بودجه ۱۴۰۱ سازمان های مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد قشم

طرح مسکن جوانان و نهضت 
آسفالت معابر روستایی، 

دو خدمت ماندگار دولت 
سیزدهم به قشموندان

بیمارستان جی جیان جزیره 
قشم شبانه روزی شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه 
شورای بهسازی روستایی مطرح کرد:

 با دستور مدیرعامل
 سازمان منطقه آزاد قشم محقق 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:

کلنگ زنی فاز دوم پروژه مسـکن 
جوانان 8 روسـتای جزیره قشـــم

با امضاء تفاهم نامه میان سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت گاز استان هرمزگان محقق می شود:

در جلسه کمیته جام جهانی منطقه آزاد قشم با حضور افشار فتح الهی و سفیر ایران در قطر مطرح شد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام گرفت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام پذیرفت:

پنجمین جلسه کمیته جام جهانی منطقه آزاد قشم با حضور 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و 

سفیر جمهوری اسالمی ایران در قطر برگزار شد.
حمیدرضا  حضور  با  که  جلسه  این  در  فتح الهی  افشار 
به  قطر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفیر  دهقانی پوده 
همراه سایر اعضای این کمیته برگزار شد، بیان داشت: 
پیشانی  به  عنوان  کیش  و  قشم  آزاد  مناطق  ظرفیت  از 
ظرفیت های  و  فرهنگ  معرفی  برای  باید  کشور  اصلی 

گردشگری کشور به شرکت کنندگان در رویداد بین المللی 
جام جهانی۲۰۲۲ قطر استفاده کرد.

اقامتی  اماکن  تختی  ۱۲هزار  ظرفیت  به  اشاره  با  وی 
قشم گفت: فضای اقامتی جزیره قشم آمادگی اختصاص 
به  ۹۰۰۰تخت  و  خارجی  گردشگران  به  ۳۰۰۰تخت 

هموطنان شرکت کننده در این رویداد را دارد.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛ این منطقه 
آزاد همچنین به دلیل برخورداری از بنادر مجهز باربری و 
کانتینری، توانایی تامین و ارسال اقالم مصرفی و ملزومات 

پشتیبانی به کشور قطر را داشته و آماده همکاری است.
گردشگری  بخش  در  قشم  جزیره  مزیت  به  فتح الهی 
برند ژئوپارک  از  افزود: برخورداری  اشاره کرد و  طبیعی 
ثبت  به  که  جزیره  این  ژئوسایت های  و  قشم  جهانی 

هستند،  منحصربه فرد  خود  نوع  در  و  رسیده اند  جهانی 
گردشگران  جذب  در  ما  قوت  نقاط  مهم ترین  از  یکی 

حاضر در جام جهانی است که باید از آن استفاده کرد.
با  ارتباط  برقراری  در  قشم  بلندمدت  دیدگاه  بر  وی 
کشور قطر تاکید کرد و اظهار داشت: توسعه این روابط 
ایجاد  برای  دستاوردی  می تواند  جام جهانی  رویداد  در 
ارتباطات پایدار در راستای تبادل گردشگر با کشورهای 

همسایه و جذب سرمایه گذار در جزیره قشم شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از آمادگی فرودگاه بین المللی قشم برای  پایان  قشم در 
گسترش همکاری با هواپیمایی قطر خبر داد و بر توان 
بنادر و کشتی های جزیره جهت تردد شرکت کنندگان در 
رویداد جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به جزیره و ارائه بسته های 

گردشگری به این افراد تاکید نمود.
در ادامه این نشست، سفیر جمهوری اسالمی ایران در قطر 
نیز اظهار کرد: معرفی پتانسیل های کشور، توسعه امکانات 
حمل ونقلی، ارائه فضاهایی منطبق بر فرهنگ و سنت ایران 
 زمین، برپایی نمایشگاه ها و شب های فرهنگی از موضوعاتی 
است که می تواند فرصت بهره وری بیشتری از این رویداد 

جهانی را برای کشورمان به ارمغان آورد.
از  استفاده  لزوم  بر  همچنین  دهقانی پوده  حمیدرضا 
ظرفیت های گردشگری و معرفی سنت های بومی جزیره 
خانواده های  به  پیشنهادی  بسته های  به صورت  قشم 
گفت:  و  کرد  تاکید  قطر  رویداد ۲۰۲۲  از  بازدیدکننده 
برنامه ریزی بلندمدت در زمینه ارتباطات موثر با کشور قطر، 

به معرفی چهره کشورمان در بین جهانیان کمک می کند.

کلنگ ساخت ساختمان شهرداری، شورای اسالمی و اداره 
آتش نشانی شهر طبل با اعتباری بالغ بر ۹5میلیارد ریال در 

مساحتی به وسعت 8۰۰مترمربع، بر زمین زده شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در این مراسم با اشاره به این که ساخت ساختمان 
شهرداری و شورای شهر یک  زیرساخت توسعه ای است، 
ارائه خدمات بهتر به  اظهار داشت: این مرکز به منظور 
مردم و ارتقاء کیفیت خدمات، باید به سرعت به مرحله 

بهره برداری برسد.
افشار فتح الهی افزود: با توجه به شرایط توسعه تحولی که 

در پیش گرفته ایم و با همکاری خوبی که بین نهادهای 
زودی  به  دارد،  وجود  استان  و  جزیره  در سطح  مسئول 

عقب ماندگی های جزیره با کار جهادی جبران می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم خاطرنشان کرد: پیرو تغییراتی مسئولیتی و اجرایی 
که توسط ریاست محترم جمهوری برای مدیران عامل 
با  است،  شده  گرفته  نظر  در  آزاد  مناطق  سازمان های 
مردم ساالری  نماد  که  شوراها  و  شهرداری ها  همکاری 
برای  هستند،  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در  دینی 
ارتقاء کیفیت خدمات به مردم و توسعه همه جانبه جزیره 

تالش می کنیم . 
مردم  نماینده  مرادی  احمد  همچنین،  مراسم  این  در 
بندرعباس، قشم، حاجی آباد در مجلس شورای اسالمی 
آزاد  منطقه  سازمان  از  جزیره  مردم  توقع  داشت:  اظهار 
قشم سرعت عمل و انجام کارها براساس منویات مقام 
معظم رهبری است که در نهایت، به همکاری و همراهی 

مردم و مسئوالن و توسعه جزیره منجر می شود.
شهرداری  ساختمان  کلنگ زنی  آیین  در  است،  گفتنی 
سازمان  همکاری  با  که  طبل  شهر  آتش نشانی  اداره  و 
منطقه آزاد قشم به انجام می رسد؛ افشار فتح الهی رئیس 

هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، شیخ 
شیخ  قشم،  سنت  اهل  امام جمعه  خطیبی  عبدالرحیم 
محمدعلی امینی مدیر مدرسه دینی بندر لنگه، سرهنگ 
حجت امیری کیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم 
و جمعی از معاونان و مدیران سازمان و مسئوالن شهر 

طبل حضور داشتند.

اعتباری  با  قشم  شیرین کن  آب  ۱5۰۰مترمکعبی  پروژه 
نیروهای  توان  و  دانش  با  ریال،  ۹۰میلیارد  بالغ بر 
متخصص بومی، طراحی، مونتاژ و به بهره برداری رسید.

این پروژه با حضور افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، حجت االسالم غالمرضا 
حاجبی امام جمعه شهرستان قشم، شیخ عبدالرحیم خطیبی 
امام جمعه اهل سنت قشم، سرهنگ حجت امیری کیا فرمانده 
نیروی مقاومت بسیج سپاه قشم، سرهنگ دهقانی فرمانده 
از معاونان و  انتظامی شهرستان، به همراه جمعی  نیروی 
مدیران سازمان، مسئوالن شهرستان و کارکنان شرکت آب، 

برق و تاسیسات قشم به بهره برداری رسید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در این مراسم ضمن تقدیر از کارکنان پرتالش شرکت آب، 
برق و تاسیسات قشم اظهار داشت: در سالی که به فرمایش 
مقام معظم رهبری، سال حمایت از شرکت های دانش بنیان 
نام گذاری شده است، تالش نیروهای متخصص بومی قشم 

برای تامین آب شرب مردم جزیره درخور تحسین است.

مدت  در  مذکور  پروژه  کردن  عملیاتی  به  اشاره  با  وی 
افزود:  برآوردی،  هزینه  یک سوم  از  کمتر  با  6۰روز 
راه اندازی این پروژه ضمن صرفه جویی ارزی قابل توجه، 

تاکیدی بر توان جوانان کارآمد این سرزمین است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: با اجرای این 
پروژه و تامین ۱5۰۰مترمکعب آب شهرک امام حسن)ع( و 
مسکن مهر قشم و همچنین بازسازی و احیاء هم زمان آب 
شیرین کن شهر درگهان که به افزایش تولید آب شرب منجر 
شده است، بخشی از مشکل آب شهر درگهان رفع می گردد.
فتح الهی ادامه داد: خوشبختانه در شهر قشم قطعی آب 
نداریم، به جز در محالت قدیم که با مشکالتی در شبکه 
آب رسانی مواجه بودیم که با همکاری مشترک شرکت 
آب، برق و تاسیسات  با شهرداری قشم، درحال بازسازی 

شبکه آب رسانی و فاضالب این  محالت هستیم.
وی اظهار کرد: به همت مدیران آبفای استان و شخص 
استاندار، توافق چهارجانبه ای با موافقت وزیر نیرو درحال 
آب   5۰۰۰مترمکعب  قرارداد،  این  در  که  است  انجام 
نیروگاه قشم مولد به صورت تضمینی خریداری  تولیدی 
شده و به ظرفیت آب شرب شهر درگهان افزوده می شود.
اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 

باسعیدو  روستای  در  نیرو  وزارت  توسط  پروژه ای که  به 
4۰۰۰مترمکعبی  واحد  این  گفت:  است،  انجام  درحال 
حداکثر تا پایان سال به بهره برداری رسیده و مشکالت 

مناطق غربی جزیره را در حوزه آب حل خواهد کرد.
باشیم در دولت  انتظار داشته  نباید  تاکید کرد:  فتح الهی 
مردمی، در کوتاه ترین زمان ممکن، مشکل اصلی مردم 
در حوزه آب را برطرف کنیم؛ ولی ما همه تالش خودمان 

را برای رفع این مشکل انجام می دهیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
عقب ماندگی های  جبران  برای  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
سال های گذشته در جزیره قشم، نیاز به کار جهادی  است 
که تنها با همت مسئوالن و همراهی مردم قابل تحقق است.
امام جمعه  حاجبی  غالمرضا  حجت االسالم  ادامه،  در 
اصلی  راز  نکته که  این  به  اشاره  با  نیز  شهرستان قشم 
حیات، خدمت به مردم است، بیان داشت: همت جوانان 
این مرز و بوم برای خدمت به مردم بسیار ارزشمند است 

و مردم باید قدردان این زحمات بود.
شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم نیز از 
تالش های کارکنان خدوم شرکت آب، برق و تاسیسات 
قشم که شبانه روزی و بدون هیچ حاشیه ای برای تامین 

نیاز آبی مردم  درحال تالش هستند، تقدیر کرد.

مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم:
صرفه جویی 700هزار دالری با تکیه  بر توان 

متخصصان بومی
مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم نیز در این 
مراسم ضمن تجلیل از کارکنان این شرکت گفت: این 
پروژه با هدف آب رسانی به مردم جزیره به  عنوان یکی از 
دغدغه های اصلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، با 

دانش فنی بومی طراحی، مونتاژ و راه اندازی شد.
شهرام داوری ادامه داد:  7۰۰هزار دالر صرفه جویی ارزی 
در این پروژه مدیون متخصصان جوان بومی است که با 
دو ماه کار بی وقفه در گرمای زیاد، موفق به بهره برداری 
از این پروژه با رقم ۹۰میلیارد ریال اعتبار شدند که برای 

۲5۰۰خانوار تامین آب شرب می کند.
مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم در پایان این 
مراسم از فاز نخست طرح پلیس آب با نام »هویار« رونمایی 
استفاده  این طرح،  از رونمایی  اظهار داشت: هدف  کرد و 
از ظرفیت کودکان دهه نود برای فرهنگ سازی در زمینه 

بهینه سازی الگوی مصرف آب در بین خانواده ها است.

تامین رفاهیات قشموندان و گازرسانی به سراسر جزیره قشمتامین رفاهیات قشموندان و گازرسانی به سراسر جزیره قشم

جزیره قشم، معرف فرهنگ و ظرفیت های گردشگری کشور به جهانجزیره قشم، معرف فرهنگ و ظرفیت های گردشگری کشور به جهان

برگزاری آیین کلنگ زنی ساختمان شهرداری و اداره آتش نشانی شهر طبلبرگزاری آیین کلنگ زنی ساختمان شهرداری و اداره آتش نشانی شهر طبل

افتتاح پروژه افتتاح پروژه 15001500مترمکعبی آب شیرین کن قشـــــممترمکعبی آب شیرین کن قشـــــم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: نهضت آسفالت معابر روستایی و آغاز طرح مسکن 
دولت  ماندگار  و  بزرگ  خدمت  دو  قشم،  جزیره  جوانان 
به  قشم  آزاد  منطقه  مدیریت  و  رئیسی  آیت اهلل  مردمی 

ساکنان نجیب جزیره قشم است.
که  روستایی  بهسازی  جلسه شورای  در  فتح الهی  افشار 
استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل  حضور  با 
میان  کرد: همکاری خوبی  اظهار  برگزار شد،  هرمزگان 
سازمان منطقه آزاد قشم و بنیاد مسکن شکل گرفته که 
نتایج مثبت آن در آینده نزدیک برای ساکنان جزیره قابل 

مشاهده خواهد بود.
و  مجوز  صدور  حوزه  در  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
آغاز  و  احداث  جهت  مناسب  مکان  جانمایی  همچنین 
پیشرفت  شاهد  نیز  قشم  جزیره  جوانان  مسکن  پروژه 

خوبی هستیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه تامین 
است،  جامعه  امروز  اصلی  دغدغه های  از  یکی  مسکن 
جزیره  جوانان  مسکن  طرح  نهایی  هدف  کرد:  تصریح 
قشم، مسکن دار کردن مردم است و به دنبال واگذاری 

زمین نیستیم.
به گفته فتح الهی؛ امیدواریم که تا پایان سال جاری طرح 
نقاط شهری و روستایی جزیره  تمام  مسکن جوانان در 
به کلی شاهد حل  پایان دولت سیزدهم  تا  و  آغاز شده 

مشکل مسکن ساکنان قشم باشیم.
وی با تاکید بر لزوم سرعت بخشیدن به روند جانمایی و 
احداث طرح مسکن جوانان جزیره قشم، افزود: در طرح 
ایمن  به دنبال احداث مسکن استاندارد،  مسکن جوانان 
با فرهنگ اصیل  و در خور شان ساکنان جزیره همسو 

این منطقه هستیم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در پایان با بیان اینکه هرگونه واگذاری ملکی  که 
براساس قانون و با اخذ مجوزهای الزم صورت گرفته را 
به رسمیت می شناسیم، خاطرنشان کرد: سازمان منطقه 
آزاد قشم با تمام قوا در مقابل زمین خواری و سوء استفاده 
از بیت المال خواهد ایستاد و با سودجویان و متخلفان از 

طریق مجاری قانونی برخورد خواهد کرد.
استان  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن  مدیرکل  همچنین، 
هرمزگان در این جلسه با قدردانی از تعامل و تالش های 
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  جانب  از  گرفته  صورت 
سریع  اجرای  با  که  هستیم  امیدوار  گفت:  جدید،  دوره 
معابر  آسفالت  نهضت  همچنین  و  جوانان  مسکن  طرح 
خدمات رسانی  برای  بیشتری  فرصت های  روستایی، 

شایسته و بهتر به ساکنان جزیره فراهم شود.
شهریار نوری زاده افزود: بنیاد مسکن انقالب اسالمی همسو 
و همراه سازمان منطقه آزاد قشم برای رفع مشکالت و ارائه 

خدمات به ساکنان جزیره قشم تالش می کند.
وی با اشاره به ضرورت کاهش بروکراسی اداری برای 
رفع  با  کرد:  تصریح  به خدمت رسانی،  بخشیدن  سرعت 
امالک  سند  تهیه  روند  تسهیل  و  موجود  مشکالت 
جزیره  ساکنان  رضایت مندی  افزایش  شاهد  روستایی، 

خواهیم بود.
هرمزگان  استان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
فنی،  مسائل  دقیق  بررسی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
فرهنگی و اجتماعی در خدمات رسانی به ساکنان شهرها 

و روستاهای جزیره قشم مورد توجه است.

بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان  از  پس 
منطقه آزاد قشم از مرکز پزشکی خلیج فارس در روستای 
جی جیان و صدور دستور ویژه، خدمات بخش اورژانس و 

داروخانه این مرکز شبانه روزی شد.
افشار فتح الهی در بازدید از بیمارستان جی جیان، افزایش 
مجموعه  این  خدمات  از  جزیره  ساکنان  رضایتمندی 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اصلی  سرمایه  را  درمانی 

برشمرده بود.
زایمان و متخصص داخلی  هم اکنون متخصص زنان و 
در این بیمارستان مستقر و آزمایشگاه، اورژانس، بخش 

دیالیز، سونوگرافی و داروخانه نیز فعال هستند.
طبق تاکید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد 
این  ضروری  بخش های  عمل  اتاق  و  زایشگاه  قشم، 
ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  باید  که  هستند  بیمارستان 

نسبت به راه اندازی آنها اقدام کرد.
بنا بر این گزارش، مرکز پزشکی خلیج فارس در روستای 
و  شده  واقع   قشم  جزیره  میانی  بخش  در  و  جی جیان 
دسترسی روستانشینان غرب جزیره به خدمات پزشکی را 
تسهیل می کند، از این  روی، تجهیز و ارتقای خدمات این 

بیمارستان در دستورکار دولت مردمی قرار گرفته است.

تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت گاز استان 
از سوی  رفاهیات مردم قشم،  تامین  با هدف  هرمزگان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

و مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان امضاء شد.
شرکت  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  تفاهم نامه 
گاز استان هرمزگان از سوی افشار فتح الهی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و فواد حمزوی 

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان به امضاء رسید.
یک ماه  در  تفاهم نامه،  این  در  مندرج  شرایط  بر اساس 
آینده، گازرسانی به فاز ۲ شهر قشم آغاز و تا پایان سال 

تمامی شهر قشم از نعمت گاز بهره مند می شود.

شرکت گاز استان هرمزگان نسبت به طراحی، تهیه کاالی 
اختصاصی، اجرای عملیات مکانیکال، تست شبکه و تزریق 
گاز به شبکه گازرسانی آب  شیرین کن قشم اقدام می کند تا 

روند تولید در این بخش با هزینه کمتری همراه شود  .
تامین گاز شهرک صنعتی طوال به منظور دستیابی صنایع 
جزیره به سوخت ارزان و کمک به افزایش روند تولید، 
خدماتی  مجتمع های  به  گازرسانی  و  آینده  هفته  دو  تا 
بهره مندی  که  کابلی  و  حمیری  دفاری،  روستاهای 
روستای اطراف از این خدمات را به همراه خواهد داشت، 

از مفاد دیگر تفاهم نامه مذکور است.
پروژه گازرسانی به شهر سوزا، شهرک صنعتی و روستاهای 

اطراف این شهر نیز تا پایان سال ۱4۰۲ محقق شده و در گام 
بعدی و به منظور بهره مندی همه ساکنان جزیره از خدمات 
رفاهی، شهرهای الفت، طبل و رمکان و روستاهای اطراف 

این شهرها در لیست پروژه های گازرسانی قرار دارند.
انتقال ۳۰اینچ بندرعباس به قشم  با توجه به اجرای خط 
توسط شرکت گاز استان هرمزگان، این شرکت به منظور 
تسریع اجرای خط ۳۰اینچ بندرعباس به قشم برای تامین 
پایدار خوراک گاز صنایع پتروشیمی و نیروگاه ها، برابر برنامه 

زمان بندی و طرح جامع نفت و انرژی اقدام می کند.
تا  لوله کشی شبکه گازی  الزم به ذکر است، که فرآیند 
مرحله علمک گذاری برای خانوارها هیچ هزینه ای در بر 

و  کنتور  نصب  انشعاب،  دریافت  مرحله  در  ولی  نداشته، 
لوله کشی داخل منازل برعهده مصرف کنندگان می باشد.

گفتنی است، در همین زمینه و به  منظور تسهیل درروند 
به  معرفی نامه  ارائه  آماده  گاز  شرکت  ساکنان،  اقدامات 
به  کم بهره  وام های  دریافت  جهت  عامل  بانک  چند 

متقاضیان می باشد.

به  قشم،  جزیره  جوانان  مسکن  پروژه  دوم  فاز  در  4۹۹واحد  ساخت  کلنگ 
مساحت ۲۳5هزار و 8۰۰مترمربع با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم به زمین زده شد.
افشار فتح الهی در آیین کلنگ زنی مسکن جوانان روستاهای گوری، مرادی، 
بیان  باسعیدو  دوم  فاز  و  غربی  جاهو  شرقی،  چاهو  درکو،  دوستکو،  گوران، 
از خدمتگزاران  یکی  عنوان  به  جوانان جزیره  داشت: صاحب مسکن کردن 

نظام، وظیفه ما است.
وی ضمن تقدیر از تالش های تیم اجرایی سازمان منطقه آزاد قشم و بنیاد مسکن، 
دهیاران و بخشداران برای به نتیجه رساندن این طرح، اظهار کرد: گام دوم ما برای 

کمک به تحقق مطالبات مردم جزیره، ایجاد اشتغال برای جوانان است.
ساخت  برای  که  قطعاتی  داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مسکن در نظر گرفته شده است، حداقل ۲5۰مترمربع مساحت دارد که برای 
4۹۹خانوار در این فاز، در مجموع شامل ۲۳5هزار و 8۰۰مترمربع زمین در 

8روستای غرب جزیره قشم خواهد بود.
به گفته فتح الهی ؛ قیمت تمام شده زمین در این طرح محاسبه نشده و جوانان 
واجد شرایط با همکاری بنیاد مسکن می توانند تا مرحله سفت کاری با استفاده 

از تسهیالت کم بهره، اقدام به ساخت کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: 
این طرح از غربی ترین منطقه جزیره آغاز شده و تا شرقی ترین نقطه قشم ادامه 

خواهد داشت و امیدار هستیم به زودی شاهد افتتاح مساکن ساخته شده باشیم  .

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد در مجلس:
مسئوالن دولت مردمی دغدغه مند مسکن جوانان

مجلس  در  حاجی آباد  قشم،  بندرعباس،  مردم  نماینده  مراسم،  این  ادامه  در 
شورای اسالمی با اشاره به این نکته که براساس قانون اساسی، دولت موظف 
به تهیه مسکن برای جوانان است، گفت: خدا را برای داشتن مسئوالنی که 

دغدغه مند موضوع مسکن برای جوانان هستند، شاکر هستیم.
احمد مرادی اظهار کرد: مسکن، ایجاد فضای ورزشی، توسعه مراکز درمانی 
و تامین آب جزو نیازهای اساسی مردم جزیره قشم است و الزم است در این 

حوزه اقدامات عاجل صورت گیرد.
نیز  قشم  شهرستان  امام جمعه  حاجبی  غالمرضا  االسالم  حجت  همچنین، 
گفت: هر اقدامی که به افزایش روحیه امید در مردم کمک کند، خیر است و 
بخشی از خوشبختی دنیوی مردم توسط این اقدام سازمان منطقه آزاد قشم و 

بنیاد مسکن محقق می شود.
در ادامه، شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم، بهره مند کردن 
جوانان از حق مسکن در شرایط اقتصادی حاکم را کاری بسیار ارزنده دانست 

و از تالش های مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم تقدیر کرد.
شیخ محمدعلی امینی رئیس مدرسه دینی سلطان العلمای بندر لنگه نیز اظهار 
داشت: اکنون شاهد تحقق آرزوی جوانان قشم به عنوان ستون های جامعه 

جزیره با این اقدام شایسته هستیم.

گفتنی است، در آیین کلنگ زنی فاز دوم پروژه مسکن جوانان در 8روستای جزیره، 
افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، حجت 
االسالم غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان قشم، شیخ عبدالرحیم خطیبی 
امام جمعه اهل سنت قشم، شیخ محمدعلی امینی مدیر مدرسه دینی بندر لنگه، 
سرهنگ حجت امیری کیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم، سعید کمالی 
مدیر بنیاد مسکن شهرستان و جمعی از معاونان و مدیران سازمان و مسئوالن 

شهرستان حضور داشتند.
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