
سرمقاله

بعثتیعظیمبرایرهاییازشرشرکمدرکدارانبیدرک
چندی پیش به درخواست یکی از اقوام نزدیک، جهت کمک به یک پروژه رسانه ای 
در حوزه ورزش ملي بانوان کشور، خدمت رئیس فدراسیون)؟( رسیدم. در این نشست 
خانم دیگری نیز حضور داشت )که البته متوجه نشدم چرا و به چه دلیل و در چه مقام 
و جایگاهی در این جلسه حاضر شد( که رفتار دون از شان انسانی و متمدنانه وی، 
سوژه و دلیل تحریر متن حاضر است. از اولین تماسی که از سوي خانم مزبور با 
نگارنده جهت هماهنگی نشست با رئیس فدراسیون برقرار شد، تا زمان پایان جلسه 
بی سرانجام ما، نوع ادبیات و نحوه رفتار وی، انباشته از یک حس حقارت و عقده 

فروخفته بود که با هر نفسش به سمت مخاطب پرتاب می شد.
اما مهم ترین و تعجب برانگیزترین بخش حرف های دور از ادب و منطق آن خانم، 
جمله ای بود که در قبال تبسم تمسخرآمیز بنده به افاضاتش عنوان داشت: »شما 

داری با یک خانم دکتر صحبت  می کنی«!!!
اما پس از ترک آن جلسه )که البته خدا را شکر به هیچ گونه همکاری ختم نشد( در 
تمام مسیر بازگشت، که به لطف اسنپ، فضای اندیشیدن مهیا بود؛ به این موضوع 
فکر می کردم در این کشور که مملو از نخبه و متخصص مهجور مانده است، چرا 
عده ای  که  رسانده  جایی  به  را  کار  بی مسمی ،  دانشگاهی  مدارک  صدور  سیاست 
توهم شان  فعالیت، دچار  و  کار  با حوزه  بي ارتباط  غالبا  مدارک  پشتوانه همین  به 
و شعور شده اند و شوربختانه برخی خانم و آقایان دکتر نمایشی و تهی از فهم و 
درک، در سایه واسطه ها و البی ها، با اشغال مناصب مختلف، درحال تصمیم  سازی 

و تصمیم گیری در این مملکت هستند .
البته با دور شدن جامعه از ریشه های نجیبانه و متمدنانه خود طی سال های اخیر 
به دلیل مشاهده تعارض شنیده ها و دیده هایشان، به همراه میان داری مدرک داران 

بی ظرفیت در سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ، امروز شان انسانی در کشور ما 
وابسته به منصب، جایگاه کاری، مدارج تحصیلی، ثروت و... شده است و در این بازار 

مکاره، پادشاهان گستاخی درحال جوالن می باشند.
نیز قربانی رقت انگیز جریان فساد مدرک در اذهان  بنابراین خانم دکتر خاطره ما 
اما بدبختانه چنین شخصیتی در مقام استاد  ایرانی است.  امروز  کوچک در جامعه 
دانشگاه فعال می باشد و چه غم انگیز است حال کسانی که منتظر تعلیم و تربیت 

از وی هستند.
هرچند چنین افرادی که تمام وجودشان را در قمار مدرک باخته اند، اگر هم صندلي 
مقام  به  رسیدن  خواهان  الجرم  نکنند،  اشغال  هم  را  دانشگاهی  استادی  مقدس 
وزیری، وکیلی و مدیری خواهند بود و از همین  جاست که ویروس مدارک باال، روح 
و جسم ملک و ملت را به اسارت خواهد کشید. در این اسارت بزرگ، مردم مجبور 
به حفظ شان خانم و آقای دکتری خواهند شد که کاری جز به رخ کشیدن آنچه که 
نیستند، بلد نمی باشد. مردم بیچاره اگر مثل بنده ناخواسته گرفتار چنین اشخاصی 
شوند، آخر کار مجبور خواهند شد تهی بودن انبان ذهنی و روحی خانم دکتر را فریاد 
آنان و خدایان شان مواجه  با شالق های بی رحمانه  این زمان است که  بزنند و در 
خواهند شد تا باالجبار و حتی به دروغ به مدرک شان سجده کنیم؛ اما این عین کفر 

در سرزمینی است که در تاریخ اش به خداپرستی یگانه است  .
پس امروز ما مردم با همراهی بزرگان کشور باید به فکر یک بعثت عظیم باشیم، تا روح 
و جسم مردم را از شر شرک مدرک و مدرک داران برهانیم؛ چراکه دیری نمی گذرد که 
این مدرک داران، بی مهابا و بدون هیچ قید و بندی، صرفا در راستای تامین منافع فردی و 
گروهی خویش، پای بر روی هر اصولی خواهند گذاشت و سایرین را هم نسبت به اطاعت 
از اوامر و فرمایشات منحوس خود دعوت خواهند کرد. اگر در این میان شخصی باشد که 
بر اصول اخالقی، انسانی و دینی پایبند بوده و از انجام خرده فرمایشات تمام ناشدنی آنان 
تمرد کند، نه تنها خودشان، بلکه تمام عوان و انصارشان به ناجوانمردانه ترین وجه، به او 
خواهند تاخت تا به هر شکل و روشی، آن شخص را از صحنه محو کرده و یک کپی 

تمیز از خود کثیف شان را بر مسند بنشانند.
زیرا  با شرک مدرک داران بی  درک، بسیار دیر شده است؛  برای مقابله  امروز  البته 

مذهب  بزرگان  حمایت  با  و  مدارک  لوای  تحت  قوم ظالمین  این  از  مهمی  بخش 
مشرکانه شان، در جایگاه های حساسی زیرکانه نفوذ کرده اند و جریان امورات خلق 
را به دست گرفته اند. رصدی گذرا بر مصادر امور از دولت تا مجلس نشان می دهد 
که تعداد کثیری آقا و خانم دکتر درحال حکمرانی می باشند؛ یکی در لباس مدیر 
به دنبال استبداد و استثمار است و دیگری در لباس وکیل، مزورانه در تالش برای 
سهیم شدن اجباری در سفره چپاول مال مردم فقیر و مستمند با مدیر کذایی است. 
نماینده مجلسی که حتی برخالف شعارهای انتخاباتی خود و ادعاهای والیت پذیری، 
امروز علی رغم هشدار و انذار مقام معظم رهبری، از هر فرصتی برای تمهید نفوذ 
و اعمال سلیقه و درخواست خود برای مناصب اجرایی نهایت اصرار را دارد و حتی 
مقید به ظواهر امر نیست و هدفی جز رسیدن به خواسته زیاده خواهانه اش ندارد، 
احتماال از جلوداران مذهب مشرکان مدرک است. یا مدیری که با کمترین صالحیت 
تجربی و صرفا با مالحظه مدرک دکتری خالی اش، مسنددار شده است و خواسته ای 
جز تامین منافع شخصی و باندی به دور از اخالق، قانون، استراتژی هدفمند و اصولی 

ندارد، جزو همان ائتالف منحوس است  .
بنابراین تا بیش از این دیر نشده است، بیایید مدرک داری را از کاردانی و شان و 
بیایید  از پستوخانه های شرک برهانیم.  اقبال را  شخصیت جدا کنیم و پرنده اسیر 
تا دیر نشده است بر صراط علی قدم مخلصانه بگذاریم و به آیه13 سوره مبارکه 
ُشُعوبًا  َوَجَعلَْناُکْم  َوُأنَْثی  َذَکٍر  ِمْن  َخلَْقَناُکْم  إِنَّا  الَنّاُس  أَُیَّها  »َیا  کنیم:  عمل  حجرات 
َ َعلِیٌم َخبِیٌر«. بیایید با علی همنوا  ِ أَْتَقاُکْم إَِنّ الَلّ َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إَِنّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد الَلّ
شویم و طلحه و زبیرها، اشعث ها و... را بدون توجه به مدرک و نسب شان رها کنیم 
و به عمار و یاسرها بیشتر توجه نماییم. بیایید در طلیعه محرم بر محراب حسین 
بدانیم؛  را هم ردیف حبیب ابن مظاهر  در صراط حق، غالم سیه چهره  و  کنیم  اقتدا 
همچون  انسانیت  از  تهی  مدرک دارانی  دمشق،  سبز  کاخ  سردمداران  همچون  نه 
عمر ابن سعد را سپهساالر کنیم که حاضرند به گندم ری، سر بهترین خلق خدا را بر 
نیزه کنند. این مدرک داران همه چیز را در خدمت منافع نامشروع خویش می خواهند؛ 
راستین  شعار  بر  و  بگذریم  حسینی  شور  از  بیایید  است،  نشده  دیر  خیلی  تا  پس 

اباعبدالل الحسین)ع( و پدر بزرگوارش ایمان آوریم.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

در گفت و گو با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و کارشناسان مطرح شد:در گفت و گو با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و کارشناسان مطرح شد:

 عدول از منويات ولي فقيه، با مداخالت
و تحديد جايگاه مناطـق آزاد
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هفتهنامهاقتصادی،اجتماعی

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

مشاور رئیس جمهور در جمع کارآفرینان و مشاور رئیس جمهور در جمع کارآفرینان و 
تولیدکنندگان کشور مطرح کرد:تولیدکنندگان کشور مطرح کرد:

 مدیرعامل سازمان منطقه مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد انزلی  اعالم کرد:آزاد انزلی  اعالم کرد:

با امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه با امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه 
آزاد قشم و باشگاه ورزشی استقالل محقق شد:آزاد قشم و باشگاه ورزشی استقالل محقق شد:

طرحساماندهیوطراحیطرحساماندهیوطراحی
شهرینوارساحلی،اقدامیشهرینوارساحلی،اقدامی
جهتتوسعهجزیرهکیشجهتتوسعهجزیرهکیش

مناطــقآزادمناطــقآزاد
الگوییبرایاقتصــادالگوییبرایاقتصــاد
بدوننفتدرایرانبدوننفتدرایران

تصویبالیحهتوسعهتصویبالیحهتوسعه
محدودهمنطقهآزادمحدودهمنطقهآزاد

انزلیدرمجلسانزلیدرمجلس
شورایاسالمیشورایاسالمی

ساختاولینکمپساختاولینکمپ
حرفهایفوتبــالحرفهایفوتبــال
باشگاهاستقاللدرباشگاهاستقاللدر
جزیرهقشــمجزیرهقشــم
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مشاوررئیسجمهورودبیرشورایعالیمناطقآزادتجاری-
صنعتیوویژهاقتصادیدرآیینرونماییاز»طرحساماندهی
وطراحیشهرینوارساحلیکیش«،ایناقدامارزشمندرا
مبتنیبرقواعدواصولمدیریتی،معماری،طراحیومباحث

فرهنگیواجتماعیباحوزههایاستانداردسازیبرشمرد.
هیات رئیس کشاورز مهدی همراه به محمد سعید
مدیرهومدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیش،درآیین
رونماییازاینطرح،بااشارهبهرهنمودهایمقاممعظم
سواحل، ظرفیتهای از بهینه استفاده مبنیبر رهبری
ارزشمند اقدامی را اینطرح دریامحور، وصنعت دریا
درراستایتوسعهوپیشرفتجزیرهکیشعنوانکرد.

آینده در اینطرح، از رونمایی با که این بیان با وی
در دیگر جزایر شکوفایی و نمو و رشد شاهد نزدیک
الگوسازی با داشت: اظهار بود، خواهیم کشور سطح
میتوانیمسایرجزایروسواحلجنوبیکشورراتوسعه
مدیریت تحت که آزاد مناطق سایر بهویژه دهیم؛

دبیرخانهشورایعالیمناطقآزادفعالیتمیکنند.
مشاوررئیسجمهور،تاکیدکرد:باافزایشمناطقآزاد
تدوین آزاد مناطق راهبردی سند ۱۵منطقه، تعداد به
شدهواینسندراهبردیمتناسبباظرفیتهایموجود
درمناطقآزاد،استانیومحلیتدوینواعالمکردیم.

بهگفتهسعیدمحمد؛سندراهبردیمشمولزمانبندیو
دارایشاخصهایکمیبرایهرمنطقهمیباشد؛ازاینرو
دبیرخانهشورایعالیمناطقآزادطبقاینسندانتظاراتخود

راازروسایمناطقآزادمشخصکردهاست.
از افزودهیکی ارزش بر مالیات اینکه به اشاره با وی
در محوریت این با جلساتی که است اصلی موضوعات
کمیسیوناقتصادیمجلسبرگزارکردیموبهطورجد
پیگیرموضوعهستیم،گفت:مااعتقادداریمبراساسقانون،
مناطقآزادنبایدمالیاتبرارزشبرافزودهپرداختکنند.

ویژه و تجاری-صنعتی آزاد مناطق شورایعالی دبیر

اقتصادیاظهارکرد:متاسفانهبرخیافراددربخشهای
و لوایح یکسری تهیه درحال همیشه مختلف،
آزاد ازمناطق مالیات اخذ بابت موضوعاتیهستندکه
میخواهندنقشاینمناطقراکمرنگترجلوهدهند.

سعیدمحمددررابطهباتقلیلمعافیتهایمالیاتیمناطق
آزاداز20سالبه۵سال،اذعانداشت:بهشدتمخالف
اینموضوعهستیموپیگریمیکنیمکهحداقلدررقابت
باکشورهایهمسایهازجملهاماراتکه۵0سالمعافیت
مالیاتیدارندوبهدنبالآنهستندصحنهرقابتراازدست
بدهیموسرمایهگذارانمابهسمتکشورهایرقیبجذب

شوند،دچارضرروعقبافتادگینشویم.
ویتاکیدکرد:مدافعوپیگیراینامرمهمهستیمتامعافیتها
ومشوقهااحیاءشودوفعالیتهایفعاالناقتصادیدراین
مناطقتسهیلگرددتانسبتبهسرمایهگذاریواشتغالزایی

اقدامکنندوصادراتداشتهباشند.

مشاوررئیسجمهورافزود:بعدازسهدههبراینخستین
بارترازتجاریمناطقآزادمتوازنشد،یعنیصادراتو
وارداتمناطقآزادبرابرشدودرسال۱۴0۱شاهدمثبت

شدنترازاینمناطقهستیم.
سعیدمحمددررابطهباکاهشپروازهابهمقصدجزیره
از بیش تعداد که بیسابقهای اتفاق یک گفت: کیش
سبب بودیم، شاهد جزیره در لرزهها زمین ۱۵0سلسه
کاهشگردشگریدراینمنطقهشدهاستومردمنیز

کمینگرانبودند.
ویدرادامهتصریحکرد:تعدادگردشگرانیکهبهکیش
سفرکردندنسبتبهسالگذشتهتغییرچشمگیرینداشتهو
فرودگاهکیشنیزدرحالارائهخدماتبهمسافرانازاقصی
واگذاری درخصوص که تصمیماتی و است کشور نقاط
هواپیماییکیشبهبخشخصوصیسازیاتخاذشدهبود،

پیگیرهستیمتامدیریتآنبازگرداندهشود.

آزاد مناطق شورایعالی دبیر و رئیسجمهور مشاور
تجاری-صنعتیوویژهاقتصادیدرپایانبیانداشت:
مسابقات آغاز تا کیش جزیره گردشگری رونق برای
جامجهانی2022قطر،تعداد22رویدادملیوبینالمللی

دراینجزیرهپیشبینیشدهاست.
به کیش گردشگری جامع طرح است، ذکر به الزم
عمق با و ۴۳کیلومتر طول به ۸00هکتار، مساحت
مقصد عنوان به کیش جزیره ارتقاء هدف با 200متر
ملی مقیاس در ساحلی-دریایی نمونه گردشگری
مبتنی زنده و پویا ساحلی با بینالمللی و منطقهای
محیطی زیست و فرهنگی تاریخی، جاذبههای بر
توسعه و اقتصاد با یکپارچه بهرهبرداری و مدیریت با
پایداربهعنوانجزیرهسبزمتکیبرفناوریهاینوین
اینطرح در تعریفشدهکه تجدیدپذیر انرژیهای و
توجهونگاهویژهایبهبومیانوکیشوندانشدهاست.

کیش2

آزاد منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات رئیس
طراحی و ساماندهی طرح از رونمایی آیین در کیش
باید کیش گفت: کیش جزیره ساحلی نوار شهری

پرچمدارتوسعهیافتگیجزایرایرانیباشد.
و ساماندهی ازطرح رونمایی آیین در کشاورز مهدی
باحضور نوارساحلیجزیرهکیشکه طراحیشهری
مشاوررئیسجمهورودبیرشورایعالیمناطقآزادوویژه
بینالمللی مرکزهمایشهای رازی درسالن اقتصادی
کیشبرگزارشد،اظهارکرد:اینطرحبراینخستین
باردرسطحکشوربهصورتیکپارچهباتاکیدبررونق
ماندگاریگردشگریدریایی،سرمایهگذاری،تجارتو

بازرگانیاجرامیشود.
آرمان و بینالمللی ملی، نگاه ما نگاه وی؛ گفته به

شهریبهجزیرهکیشاست.
مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیشبااشارهبهمغفول
ماندنمقولهگردشگریدرکیشاظهارداشت:باتوجه
بهداشتنظرفیتهایقابلتوجهیدرنوارساحلی،کار

قابلدفاعیدراینحیطهانجامنشدهاست.
کشاورزاذعاننمود:ماازپتانسیلهایزیادیدرکیش
راستایجذب در ظرفیت این از اما هستیم، برخوردار
نشده بهینه استفاده کشور نقاط اقصی از گردشگری

است.
برای سواحل، ساماندهی طرح در کرد: عنوان وی
گروههایمختلفباسالیقوسنینمختلفبرپایهو
پیوستفرهنگغنیایرانی-اسالمی،برنامهریزیشده

استونبایدازاینطرحبهسادگیعبورکنیم.
رئیسهیاتمدیرهسازمانمنطقهآزادکیش،رونماییاز
اینطرحرااقدامیبزرگوارزشمنددرراستایتوسعهو
رونقگردشگریکیشبرشمردوافزود:بایداینطرح
درقالبفرمتهایمختلفنسبتبهتوجیهذینفعان
جایگاهخودراپیداکندوجایخرسندیاستکهپس

از۴ماهنسبتبهرونماییچنینطرحیاقدامکردیم.
برنامههای مهمترین از یکی اینکه بیان با کشاورز
کوتاهمدتسازمانمنطقهآزادکیش،ساماندهیونگاه
اظهار بود، اقتصادیکیش رونق و پیشرفت به علمی
سواحل ساماندهی حوزه در گام نخستین اکنون کرد:

برداشتهشدهاست.
ویبیانداشت:طبقرهنمودهایمقاممعظمرهبری،
آنچهکهسببپیشرفتوحرکتدرملتهامیشود،
آرمانهاهستندواگرنگاهآرمانینباشد،دچارروزمرگی

خواهیمشد.
مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیشاذعانداشت:۷گام
راهبردیمشخصشدهوبیانیهگامدومسندارزشمندی
استکهحداقلبایدچندینبارموردمطالعهقرارگیرد.
آیندهنگری، دانشبنیان، نقش اهمیت لزوم بر کشاورز
اقتصاددرونزاومولدپایدارتاکیدکردوگفت:درجزیره
کیشفرهنگرانندگیواالستوانسجاممردمورفتار
خوبزبانزدعاموخاصاست،بنابراینبایددرتمام

زمینههاالگوباشیم.

حوزههای در توسعه توازن عدم که این بیان با وی
آرمان تحقق برای داشت: بیان دارد، نمود مختلف
اقدام زیرساختهایالزم ایجاد به نسبت باید شهری

کرد.
باید ساماندهی جامع طرح این داشت: اظهار کشاورز
مدل عنوان به مقالهای و گیرد قرار ویژه موردتوجه
اسناد مسائل و ارائهشود مناطق دیگر برای کاربردی
باالدستیودیگراسنادنیزموردبررسیومطالعهقرار

گیرد.
ویتاکیدنمود:جزیرهکیشبهعنوانیکیاز۱۴جزایر
پیشانی عنوان به و دارد کلیدی نقش خلیجفارس،

بینالمللیکشورنقشآفرینیمیکند.
آزاد منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات رئیس
کیش اصناف تمام که این بیان با پایان در کیش
کنند، کمک طرح این اهداف پیشبرد به میتوانند
یافتگی توسعه پرچمدار باید کیش کرد: خاطرنشان
ازتمامظرفیتهایغنیآن باید باشدو جزایرکشور

استفادهکرد.

آزاد منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات رئیس
کیشدرجلسهایصمیمانهباکسبهوبازاریانکیش؛
جزیره در موجود مشکالت کردن برطرف راهحل
بخش و کیشوندان سازمان، همدلی و »اتحاد را

خصوصی«عنوانکرد.
مهدیکشاورزدرجلسهایصمیمانهباکسبهوبازاریان
برنامهها، ارائه اجارهبها، نرخ محوریت با که کیش
افزایشپروازها،ایجادزیرساختهایجذبگردشگری،
نحوهنظارتگمرک،نرخمایحتاجاولیه،خدماتپستی،
تامیناجتماعی،واگذاریشرکتآبوبرق،هواپیمایی
مسکن، افزوده، ارزش بر مالیات رویدادسازی، کیش،
ثبت و گردشگری دفاتر نقش بازاریابی، زیرساخت
سفارشکاالبرگزارشد،فعاالناینعرصهرابزرگترین
اصنافوسربازاناقتصادیکیشمعرفیکردوگفت:
حل برای مبنایی و اساس پایه، جلسه این امیدواریم

مشکالتاصنافمختلفدرجزیرهکیشباشد.
بیاناینکهشرایطحاکمبرجامعهسببشده با وی
یابد، کاهش گذشته به نسبت مقداری بازارها رونق
فعالیتهای جلسه این نخست مرحله در کرد: اظهار
حوزه در سال انتهای تا ابتدا از که اقدام دست در
گردشگریجهتایجادشرایطجذبگردشگروبرخی

مشکالتمطرحشدهبود،موردبررسیقرارگرفت.

در کیش؛ آزاد منطقه سازمان مدیرعامل گفته به
ساختار بازبینی آموزش، گردشگر، جذب حوزههای

بازایابیجذبگردشگر،گفتوگووتبادلنظرشد.
مقصد به ایرالینها مقایسهای آمار درخصوص وی
به باتوجه گفت: گذشته سال به نسبت کیش جزیره
حدود۱۷0زمینلرزهدرکیشوشرایطکرونایی،نسبت
بهسالگذشتهورودمسافربهجزیرهنزدیکبهتعداد

یکهزارو۱00نفردرتیرماهکاهشداشتهاست.
و نداریم را توجیهموضوع اظهارداشت:قصد کشاورز
افزایش به رو گردشگری رونق حوزه در آمارها باید
سالهای از بدتر شرایطی موجود شرایط ولی باشد؛

گذشتهنبود.
بهگفتهرئیسهیاتمدیرهسازمانمنطقهآزادکیش؛
درماههایتیرومرداد،فصلخلوتیمسافرتاستو
تمامتالشخودرابایدبهکارگرفتتافصلخلوتیبا

رونقگردشگریهمراهشود.
درخصوص الزم تصمیمات که این به اشاره با وی
اتخاذشدهبود،گفت: افزایشپروزاهابهمقصدکیش
در و شده اضافه موجود ظرفیت به دیگر ۱0پرواز
روزهایآیندههمتعدادپروازهاروبهافزایشخواهدبود

ومشکلیازنظرپروازنخواهیمداشت.
شهرهای کرد: تصریح خود سخنان ادامه در کشاورز

دیگرنیزکمبودولغوپروازهاراتجربهمیکنندوباتاخیر
بیشازاندازهپروازهامواجههستند؛ازاینرودرجزیره
باحمایتهایفنی،پشتیبانیومالی،امیدواریم کیش

اینمشکالترابهحداقلممکنبرسانیم.
داشت: بیان کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
بستههای سمت به جدید روشهای از استفاده با
گام حرفهای صورت به تورها قالب در گردشگری
حمایت و اصناف خود کمک با که برداشت خواهیم
رونق هدف با کیش جزیره در طرح این سازمان،

گردشگریاجراییمیشود.
دوم نیمه در مسکن مشکل حل با رابطه در وی
ما چشمانداز کرد: اذعان شد، خواهد اجرایی که سال
مسکنهای خیلی و برج قالب در مسکنهای برای
از پایین به بلکهمتوسطومتوسط گرانقیمتنیست؛

نظرنرختمامشدهاست.
تعیین در انصاف و عدل رعایت درخصوص کشاورز
خیلی را اجارهبها نرخ مالکان کرد: تصریح اجارهبها
تورم که میکردند عنوان برخی حتی دادند، افزایش
باعثافزایشنرخاجارهبهاشدهاست؛ولیتورمبهآن
از۷0تا۳00درصدبه مقدارینیستکهبرخیموارد

طورمتغیراجارههاافزایشیابد.
ویافزود:طبقابالغیهدولتحداکثرنرخاجارهبهاباید

دیگر بار و شود این از بیشتر نباید و باشد 2۵درصد
رئیسجمهورصادر اول معاون ازسوی که ابالغیهای
آن رعایت بر تاکید و میکنیم ابالغ دوباره که است

داریم.
آزاد منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات رئیس
کیشدرپایانخاطرنشانکرد:مالکاندرفصولخلوت،
اجارهبهارانسبتپایینترازفصلپرترددمسافردریافت
کنندتااینمهمبهصورتمنطقی،قانونیوقراردادی
جبرانشود؛باهمیکرفتارمهربانانهتریداشتهباشیم.
ارائه با شد مقرر جلسه این پایان در است، گفتنی
پیشنهادبخشخصوصیبهسازمانمنطقهآزادکیش،

جلساتدیگریدرهمینراستابرگزارگردد.

آزاد منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات رئیس
کیش،برلزومبرنامهریزیمناسبوتالشبرایخروج

ازمشکالتموجوددرجزیرهکیشتاکیدکرد.

مهدیکشاورزدرنشستبانمایندگاناصنافوجوامع
کیش،بابیاناینکهتمامحوزههاوبخشهایسازمان
برایخروجازرکودملزمبهارائهبرنامههایکوتاهمدت،
بلندمدتوسوپرپروژههستند،عنوانکرد:بحرانهاو
به و نبوده امروز به مربوط کیش اقتصادی مشکالت

مرورزمانوازگذشتهبهوجودآمدهاست.
با گفت: صنفی تشکلهای ایجاد بر تاکید با وی
و اجرایی کمیته ایجاد و تشکلها این شدن فعال
تصمیمگیریبرایشرایطکنونی،میتوانراهحلهایی

برایبرونرفتازرکودفعلیدرنظرگرفت.
به اشاره با کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
راهکارهاییجهتجلبگردشگراناظهارداشت:پایین
پایین تخفیقات، از استفاده کاالها، قیمتهای آوردن
در خدماتی، حوزههای در شفافیت و اجارهبها آوردن

جذبگردشگراننقشمهمیخواهدداشت.
برنامهو بایدبرایتمامفصول اینکه بر باتاکید وی
رویدادهاییراداشتهباشیم،عنوانکرد:ارائهبستههای
تمام در مطلوب کیفیتهای و قیمت با گردشگری
فصولوزمانهابایددرنظرگرفتهشودوبرای۳6۵روز
تبلیغات با تا پیشبینیشده محتوا و برنامه باید سال
شاهد فصول تمام در بتوانیم آنها اعالم و مناسب

برگزاریرویدادهایمختلفدرجزیرهکیشباشیم.
منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات رئیس
دادن نشان در رسانهها نقش به همچنین کیش آزاد
با گفت: و کرد اشاره کیش ویژگیهای و ظرفیتها
نشان بیشتر و بهتر را رسانههامیتوانیمکیش کمک
دهیم،امابهایننکتهبایدتوجهکردکهباانتشاراخبار
منفیوبسطوگسترشآندرفضایمجازینهتنها

موجب رفتارها اینگونه بلکه نمیرود، پیش از کاری
ضربهزدنبهجزیرهکیشوآحادمردمآنخواهدشد.
حوزههای معاونان نشست، این پایان در است، گفتنی
گردشگری،فرهنگیواجتماعی،اقتصادی،سازمانمنطقه
آزادکیشوشرکتتوسعهبنادروفرودگاههایکیشنیز
بهاختصارگزارشیدرخصوصبرنامههایخودارائهکردند.
شایانذکراست،برگزاریکالسهایآموزشیودعوت
کیش، هواپیمایی مشکل حل امالک، آژانسهای از
برایجذبگردشگر، برنامهریزی پروازها، تعداد افزایش
تبلیغاتواطالعرسانیمناسب،راهاندازیباشگاهمشتریان
وگردشگران،استفادهازروشهایجدیدوعلمیدرجهت
جذبگردشگران،ساماندهیحملونقلعمومیوتهیه
کارتهایگردشگری،ازمهمترینمواردعنوانشدهتوسط

نمایندگانصنوفوجوامعکیشدراینجلسهبود.

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

طرح ساماندهی و طراحی شهری نوار 
ساحلی، اقدامی جهت توسعه جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست صمیمانه با کسبه و بازاریان جزیره عنوان کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

ضرورت داشتن نگاه ملی، بین المللی و آرمان شهری به جزیره کیش

کسبه و بازاریان جزیره، بزرگترین اصناف و سربازان اقتصادی کیش

ایجاد برنامه های راهبردی و مناسب در جهت جذب گردشگران به کیش
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آزاد منطقه سازمان مدیرعامل و مدیره هیات رئیس
تاکید با رسانه، اصحاب با هماندیشی نشست در کیش
براهمیتتدوینرویدادهایتقویمیدرطولیکسالو
سرمایهگذاری، و گردشگری جذب زیرساختهای ایجاد
همه و خصوصی بخش سازمان، تالش و انسجام بر

کیشوندانتاکیدکرد.
مهدیکشاورز،رویدادسازیدرجزیرهرایکیازبرنامههای
رونق و مسافر ورودی افزایش حوزه در سازمان مهم
ملی 22رویداد تعداد افزود: و کرد عنوان کارها و کسب

وبینالمللیدرسطحجزیرهکیشپیشبینیشدهاست.
شهرک 90هکتار دارای کیش آزاد منطقه افزود: وی
جذب زیرساختهای حوزه در که است دانشگاهی
سهم و شده ایجاد سطحی ظرفیتهای گردشگری،
گردشگری،ورزشیوآموزشیمشخصنشدهکهدراین

زمینهنسبتبهتدوینبرنامههایکاربردیاقدامکردیم.
به موظف ما گفت: کیش آزاد منطقه سازمان مدیرعامل
برطرفکردنمشکالتمردمهستیم،بهطورحتمسازمان
را مردم مشکالت گسترده، تالش با کیش آزاد منطقه
ازطریقمقاماتدولتی اینموضوع مرتفعخواهدکردو

درحالپیگیریاست.
کشاورز،اصالحساختار،تناسبشغلوشاغل،تعیینتکلیف
سازمان کوتاهمدت برنامههای از را حقوقی برنامههای
تعریف با مهم، این تحقق برای کرد: بیان و برشمرد
برنامههایاجرایی،گامهایموثریدراینزمینهبرداشته

شدهاست.
وی،توریسمسالمتودرمان،تندرستیونشاط،ورزش
وآموزشرابهعنوانبرنامههایمیانمدتسازمانمتبوع
خودعنوانکردوگفت:طبقبرنامهزمانبندی؛چهارزمین

ورزشیتامهرماهامسالآمادهخواهدشد.
آزادکیش،مزیتهای رئیسهیاتمدیرهسازمانمنطقه
پاک، هوای ساحل، ۴2کیلومتر دریا، را کیش جزیره
و گردشگری دیگر مراکز و اسبسواری زمین 6۴هکتار
این در گذشته سالهای طی افزود: و برشمرد تفریحی
حوزههابرایجذبگردشگریویاساماندهیسواحیهیچ

اقدامموثریانجامنشدهاست.
کشاورزاظهارداشت:بسیاریازمشکالتریشهدرسنوات
امروزبهیکبحرانودغدغهعموممردم گذشتهداردو
تبدیلشدهاست؛بنابرایننبایدبرایحلمشکالتباچنین

ادبیاتیاقدامبهمطالبهگریکنیم.
پاسخگویی پروازها، کاهش همچون مشکالتی وی،حل
بهموقعمسئوالنبهرسانهها،ایجادزیرساختهایعمرانی،
گردشگری،سرمایهگذاریو...رامطالبهبهحقعموممردم
واقعیتها براساس باید مقایسهها گفت: و کرد عنوان
قرار استقبال اولیههمیشهمورد اقدامات باشد؛درگذشته
انجامشده فعلهایی ترک نیز زمان همان در میگرفت،
استوامروزباتوسعهوپیشرفتنامتوازنمواجههستیم.

دارای رسانههای که داریم اعتقاد اینکه بیان با کشاورز
مجوز،دیدهبانواقعیوصادقیکمنطقههستند،اظهار
داشت:مثلهمیشهدرطراحی،برنامهریزی،اجراونظارت

صادقومنصفباشید.
انتقادسازندهاستقبالمیکنیم،ولیدر از ویتاکیدکرد:
کنارانتقادمنصفانهبایدظرفیتهایایجادشدهنیزبهنحو

شایستهاطالعرسانیشود.
تداوم کیش؛ آزاد منطقه سازمان مدیرعامل گفته به
برگزاریجلساتوایجادفضایصمیمانهدرقالبگفتوگو
وتبادلنظرمیتواندنتایجموثریرابهدنبالداشتهباشد.

جلسهکمیتهاجرایيبهمنظوربررسيوارائهبستههايسفر
ویژهورونقگردشگردیدرگروهمتمضاعفوهمکاری
اعضاي حضور با خصوصی، بخش و سازمان همهجانبه

منتخبازجوامعمختلفدرجزیرهکیش،برگزارشد.
مدیرعامل و مدیره هیات رئیس کشاورز مهدي دستور با
اجرایی کمیته جلسه نخستین کیش، آزاد منطقه سازمان
سرفصلهایی ارائه و گردشگری توسعهرونق راستای در
کیش آزاد منطقه سازمان جلسات سالن در ۸محوریت، با

برگزارگردید.
اینکمیتهاجرایيباحضورروساونمایندگانجوامعمختلف
کیشتشکیلجلسهدادکهازهرکدامجوامعموثرازقبیل
هتلداران، بازاریان، پذیرایی، مراکز رنتکاران، امالک،
کیش، کلوپداران کارآفرینان، و سرمایهگذاران انجمن
گردشگري، و مسافرتی خدمات دفاتر کیش، رانندگان
اصحاب و جشنوارهها موسسه کیش، صنایع سندیکای

رسانه،یکنفرانتخابشدند.
قرارگاه ایجاد مشتریان، باشگاه »ایجاد همچنین
لیزینگ طرح اجرای کیشکوین، طرح اجرای سایبری،
با جلسه برگزاری ایرالینها، با جلسه برگزاری سفر،
سوی از تخصصی رویدادهای برگزاری چارترکنندگان،
جوامعوبرنامهریزیبرایاختصاصتخفیفبهکیشوندان
درازایکارتکیشوندی«۸محوراصلیسرفصلهایارائه

شدهدراینکمیتهبود.
بسته ایجاد منظور به اینسرفصلها است، ذکر به الزم

سفرویژهتهیهشدهودراختیارنمایندههاقرارگرفت.
گفتنياست،براساسرایگیریدرجلسهاعضایمنتخب
ارائه از پس شد مقرر و مشخص پروژه هر اجرای برای

پروپوزال،مدتزماناجراواتمامپروژهتعیینگردد.

توسعه و پیشرفت کیش 
با اهتمام جمعی سازمان، 
بخش خصوصی و همه 

کیشوندان

برگزاري کمیته اجرایي 
با هدف توسعه رونق 

گردشگري جزیره کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اظهار کرد:

 با دستور مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش انجام پذیرفت:



در جریان جلسه روز یکشنبه )9مردادماه 1401( مجلس 
شورای اسالمی، نمایندگان مجلس با اصالحات الیحه 
توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی انزلی به منظور رفع 

ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.
آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
انزلی با اعالم خبر تصویب افزایش محدوده منطقه آزاد 
انزلی از 2250هکتار فعلی به 8609هکتار اظهار داشت: 
براساس این مصوبه، محدوده هایی که پیش از این و تا 

سال 1398 جزو این منطقه بوده، به این منطقه بازگشته 
و عالوه بر آن فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرک های 
صنعتی خمیران انزلی، سپید رود رشت و صومعه سرا نیز 

به محدوده منطقه آزاد انزلی الحاق شده است.
مصوبه  براساس  اینکه  بیان  با  فرهادی  عیسی 
مجلس نام و برند منطقه آزاد انزلی تثبیت شده و این 
نام بر این منطقه خواهد ماند، تصریح کرد: براساس 
مصوبه مجلس، پهنه های صنعتی منطقه آزاد انزلی 

900هکتار  بالغ بر  به  کنونی  60هکتار  حدود  از 
افزایش می یابد و در عین حال الحاق فرودگاه سردار 
جنگل، ظرفیت و فرصت قابل توجهی جهت توسعه 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  به  برون مرزی  مراودات 

اعطاء خواهد نمود.
وی با قدردانی از نقش محوری مساعی ارزشمند دکتر 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همکاران ایشان در تهیه 

و تصویب این الیحه در دولت و مجلس، اضافه کرد: 
در همین راستا هماهنگی و حمایت استاندار و مجمع 
نمایندگان استان گیالن بیانگر عزم جدی همه مسئولین 
و صاحب نظران گیالنی در راستای ریل گذاری توسعه 
استان در عرصه فراملی است و از رأی مثبت نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی که زمینه ساز ایفای نقش واقعی 
بین المللی کشورمان  و  ملی  معادالت  در  منطقه  این 
به ویژه در ارتباط با کشورهای حوزه اوراسیا خواهد بود، 

باید قدردانی کرد.
فرهادی با بیان اینکه با افزایش محدوده منطقه آزاد 
انزلی، عالوه بر حوزه های تجاری، ترانزیتی و صنعتی؛ 
صنعتی سازی  و  تجاری  به  سازمان  این  راهبرد 
محصوالت کشاورزی و شیالتی استان در بازارهای 
از  داشت:  اظهار  می کند،  پیدا  گسترش  نیز  اوراسیا 
به ویژه  پنج گانه  تبصره های  به  تمکین  دیگر  سوی 
منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  وظایف  شرح 
قطب  و  صادرات محور  منطقه  به  منطقه،  تبدیل 
این  مبادله کاالیی کشورهای منطقه، در دستورکار 

سازمان قرار خواهد گرفت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی در پایان با تصریح بر اینکه افزایش محدوده 
آمده  پیش  مشکل  رفع  زمینه  انزلی  آزاد  منطقه 
فراهم  را  منطقه  سه  ناحیه  صنعتی  شهرک  برای 
تردد  مصوبه،  این  با  کرد:  خاطرنشان  نمود،  خواهد 
کلیه  برای  انزلی  آزاد  منطقه  پالک  خودروهای 

شهروندان گیالنی مهیا می شود.
با  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  است،  گفتنی 
الیحه   درخصوص  اقتصادی  کمیسیون  اصالحات 
توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، با 168رأی 
موافق، 16رأی مخالف و 15رأی ممتنع از مجموع 

238نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

محمد پور خوش سعادت فرماندار شهرستان بندر انزلی با 
دکتر عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
در خصوص  و  کرده  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
گسترش همکاری های دو نهاد به تبادل نظر پرداختند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی در این نشست با اشاره به ظرفیت ها و مزیت های 
متنوع شهرستان بندر انزلی؛ منطقه آزاد انزلی را مزیتی 

بر مزایای این شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت: 
همکاری این سازمان و با نهادهای استانی و شهرستانی 
افزایش  و  هم افزایی  منظور  به  انزلی  بندر  مختلف 
بوده و  ترانزیتی کشورمان  توانمندی های صادراتی و  
یقینا اتصال این منطقه به راه آهن سراسری و الحاق 
و  صنعتی  شهرک  سومین  به ویژه  صنعتی  پهنه های 
فرودگاه بین المللی، موجبات قدرت مضاعف این منطقه 

در معادالت تجارت ملی و بین المللی است.
همچنین، فرماندار شهرستان بندر انزلی ضمن تبریک 
آزاد  منطقه  اینکه  بر  تاکید  با  فرهادی  دکتر  انتصاب 
انزلی پیشران توسعه استان گیالن بوده و باید از این 
ظرفیت برای توسعه این شهرستان و استان استفاده 
نمود، اظهار کرد: توسعه همکاری ها به ویژه در حوزه 
سرمایه گذاری، می تواند به افزایش ضریب اشتغال زایی 

در این شهرستان کمک نموده و بر توان دو مجموعه 
در مسیر اقتدار اقتصادی کشور کمک نماید و بر این 
اساس آمادگی خود را جهت همکاری در مسیر نیل به 

این مقصود اعالم می کنیم.
مدیریت  توسعه  معاون  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
سازمان منطقه آزاد انزلی و معاونین فرماندار انزلی نیز 

حضور داشتند.

سازمان  آموزشی  معاون  شاه پسند  محمدرضا  دکتر 
فنی و حرفه ای کشور با دکتر عیسی فرهادی رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی 

دیدار و گفت وگو کرد.
توسعه  مسیر  در  دوجانبه  همکاری های  افزایش 
کیفی نیروهای انسانی منطقه و استان به ویژه ارتقاء 
این  در  اختصاصی  و  تخصصی  آموزش های  سطح 

منطقه، برگزاری دوره های مهارت آموزی به منظور 
پرورش نیروی کار متخصص و تامین منابع انسانی 
با توجه به نیازمندی های متغیر و رو به رشد و متنوع 
از  انزلی  آزاد  منطقه  خدماتی  و  تولیدی  واحدهای 

مباحث مطرح شده در این نشست بود.
اخیر  سال های  ظرف  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
و  فنی  سازمان  با  همکاری  تفاهم نامه  دو  انعقاد  با 

حرفه ای کشور، راهبرد توانمند سازی نیروی انسانی 
و  کار  افراد جویای  کیفی  به ویژه  و  ارتقای کمی  و 
و  صنعتی  تولیدی،  واحدهای  در  به کار  مشغول 
دستورکار  در  را  منطقه  خدماتی  مختلف  حوزه های 
قرار داده و در این میان اولویت با ساکنین روستاهای 
منطقه و افراد مشغول به کارهای در بخش خصوصی 

این منطقه بوده است.

گقتنی است، تاکنون ده ها ساعت برنامه آموزشی در 
همراه،  تلفن  تعمیرات  برق،  جوشکاری،  رشته های 
در  پوشاک  صنایع  و  بازرگانی  و  مالی  امور  رایانه، 
حرفه ای شهرک صنعتی  و  فنی  آموزش های  مرکز 
اداره کل  با همکاری  انزلی  آزاد  شماره یک منطقه 
فوق  تفاهم نامه های  اجرای  راستای  در  مربوطه 

برگزار شده است.

بازدید از طرح های زیرساختی درحال تکمیل منطقه، نخستین 
برنامه های کاری دکتر عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی را به خود اختصاص داد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از طرح اتصال خط 
ریلی به مجتمع بندری کاسپین که به عنوان یک طرح 
ملی از آن یاد می شود، بازدید کرد که در این برنامه 
کاری عالوه بر معاون و مدیران معاونت فنی و عمرانی 
سازمان، پیمانکاران و مشاورین طرح گزارش هایی از 

آخرین وضعیت پروژه مزبور ارائه دادند.
همچنین، بازدید از اسکله رو-رو درحال احداث در مجتمع 
بندری کاسپین و سینی  دوار که بخش اتصال خط ریل به 
اسکله های بندر می باشد، بخش دوم این برنامه را تشکیل 
می داد که در آن دکتر فرهادی از فرآیند تکمیل این دو طرح 
که تکمیل کننده راه آهن می باشند، بازدید کرده و از نزدیک 

در جریان روند احداث آن قرار گرفت.
آخرین بخش از برنامه های بازدید میدانی رئیس هیات 

مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، بازدید از 
روباز و  انبارهای  و  بندری کاسپین، پسکرانه  مجتمع 
سرپوشیده، سیلوها و مخازن، زیرساخت ها و امکانات 
موجود و درحال احداث در این مجتمع بندری بود که 
در این بازدیدها گزارش هایی از روندهای کاری درحال 
معاون  و  طرح  مشاورین  پیمکانکاران،  توسط  انجام 

بندری و حوزه خزر سازمان ارائه شد.
گفتنی است، طرح ملی اتصال منطقه آزاد انزلی به خط 

زیرساختی  طرح  مهم ترین  عنوان  به  سراسری،  ریل 
منطقه مورد تاکید آیت اهلل رئیسی رئیس جمهوری بوده 
و با بهره برداری از آن و سایر بخش های تکمیل کننده 
این طرح یعنی سینی دوار و اسکله رو-رو، نه تنها منطقه 
آزاد انزلی و استان گیالن به بنادر جنوبی کشور وصل 
می شود، بلکه زمینه فعال شدن کریدور شمال- جنوب 
و امکان اتصال کشورهای حوزه اوراسیا با کشورهای 

حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز فراهم می گردد.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی 
معاونین  همراهی  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
از  سازمان،  این  عمرانی  و  فرهنگی  اقتصادی، 
از  گردشگری  تکمیل  درحال  و  نیمه کاره  طرح های 
انزلی و بخش خصوصی  سوی سازمان منطقه آزاد 

در فاز تجارت و گردشگری منطقه بازدید کرد.
میزان  و  مشکالت  بررسی  گزارش،  این  براساس 
پردیس  همچون  طرح هایی  فیزیکی  پیشرفت 

ورزش های  ورزشگاه  و  ساحلی  پارک  صنایع دستی، 
ساحلی مرحوم قایقران منطقه، مهم ترین بخش های 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  بازدید  کاری  برنامه 
در  که  می داد  تشکیل  را  همراه  هیات  و  انزلی  آزاد 
از  برنامه، معاونین مرتبط، گزارش هایی  این  جریان 
چالش ها و برنامه های درحال اجرا به منظور تسریع 
در بهره برداری و تکمیل طرح های مورد بازدید ارائه 

دادند.

آزاد  منطقه  گردشگری  و  تجارت  فاز  است،  گفتنی 
انزلی به عنوان یکی از قطب های گردشگری استان 
گیالن و کشور، سالیانه میزبان بیش از هفت میلیون 
امکانات  از  بهره مندی  علی رغم  و  بوده  گردشگر 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  توسط  که  متنوع 
اجرای  و  تکمیل  نیازمند  است؛  شده  سرمایه گذاری 
گردشگری،  حوزه های  در  سرمایه گذاری  طرح های 
ارتقای شاخص های  راستای  در  تفریحی  و  ورزشی 

توریست های  به ویژه  گردشگری  کیفی  و  کمی 
خارجی است که برخی از این طرح ها نیازمند سرعت 

بخشیدن به فرآیند ساخت و بهره برداری می باشند.

نخستین جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی با هدف تبیین 
سیاست ها و ارائه نقشه راه در دوره مدیریت جدید به ریاست عیسی 
فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و با 

حضور معاونین و مدیران مستقل این سازمان برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه با بیان اینکه نیروی 
انسانی به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های هر سازمان و نهادی، 
از نقش محوری در تحقق برنامه ها برخوردار می باشد، اظهار داشت: در 
این میان سالمت اداری که مبتنی بر دانش، تخصص و تعهد به کار 
و مسئولیت تعریف شده است، نه تنها به سالمت روابط میان پرسنل 
سازمان کمک نموده، بلکه زمینه ارائه خدمت سالم، کارشناسی، دقیق 

و در اسرع وقت را به ارباب رجوع فراهم می کند.
و  هدف  جامعه  تنوع  و  گستره  از  تحلیلی  ارائه  با  فرهادی  عیسی 

بهره مندان خدمات سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: رضایتمندی 
سرمایه گذاران، فعالین اقتصادی و مردم، مهم ترین اولویت های کاری 
و فلسفه وجودی این سازمان را تشکیل می دهد؛ رضایتی که بر ارائه 
خدمت در چارچوب قانون و شرح وظایف سازمانی تعیین شده و باید 
با تسهیل و تسریع در خدمات رسانی در حوزه های اقتصادی، بندری، 

تجاری، خدمات عمومی و غیره همراه باشد.
وی با بیان اینکه با عنایت به امکانات و زیرساخت های موجود در این 
منطقه، اتصال این منطقه به خط ریل سراسری به عنوان یکی طرح 
ملی که دارای اثرات و منافع بین المللی متنوع ترانزیتی، ایجاد درآمد 
ارزی و اشتغال زایی برای کشورمان می باشد، از مهم ترین اولویت های 
کاری ما را تشکیل می دهد، افزود: تمرکز بر هم افزایی ملی مابین 
وزارتخانه های ذی ربط و نهادهای استانی باید در دستورکار قرار گیرد 

تا در کمترین زمان ممکن نه تنها طرح ملی اتصال منطقه آزاد انزلی 
به خط ریل سراسری در رشت از رکود ایجاد شده خارج گردد، بلکه 
در موعد زمانی دستور داده شده از سوی ریاست محترم جمهوری به 

بهره برداری رسد.
فرهادی، دومین راهبرد سازمان متبوع تحت مدیریت خود را معطوف 
به اجرایی شدن الحاق محدوده های صنعتی و فرودگاه سردار جنگل به 
منطقه آزاد انزلی عنوان کرد و گفت: با تصویب این الیحه در مجلس 
شورای اسالمی، زمینه افزایش پهنه های صنعتی پدید آمد و به تبع آن 
شاهد چند برابر شدن توان تولیدی، صادراتی و اشتغال زایی منطقه آزاد 

انزلی در سطح استان گیالن و کشور خواهیم بود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان، 
توجه به رضایتمندی اجتماعی در میان ساکنین بومی، روستاوندان و 

مردم استان گیالن را حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: بر همین 
اساس منافع منطقه آزاد انزلی در مرحله نخست باید برای انزلی، در 

مرحله بعد مردم استان و در نهایت کشور عزیزمان باشد.
گفتنی است، در این نشست، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد 

انزلی به بیان نقطه نظرات خود در حوزه های تخصصی خود پرداختند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی  اعالم کرد:

در دیدار فرماندار انزلی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در دیدار معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور با دکتر فرهادی عنوان شد:

در نخستین روز های کاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

به منظور بررسی مشکالت و میزان پیشرفت فیزیکی طرح های گردشگری انجام پذیرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

تصویب الیحه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی 
در مجلس شـــورای اسالمی

هم افزایی تمامی دستگا ه ها جهت توسعه توانمندی های صادراتی و ترانزیتی منطقه آزاد انزلی

ارتقاء سطح آموزشی در مسیر توسعه کیفی نیروهای انسانی منطقه آزاد انزلی

بازدید از طرح های عمرانی و زیرساختی منطقه آزاد انزلی

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از طرح های گردشگری منطقه

اتصال به خط آهن سراسری، مهم ترین اولویت کاری سازمان منطقه آزاد انزلی
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طبق قوانین و مقررات گزینشی سازمان ها و نهادهای دولتی و بسیاری از 
مراکز حتی آموزشی، »اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه« ازجمله شرایط 
اصلی پذیرش می باشد؛ اما تاکنون التزام به این اصل، بیشتر از آنکه در طرف 
دولت و حاکمیت لحاظ شود، در طرف مردم مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
یعنی در ورودی به سیستم اداری حکومت، این اصل به صورت بسیار جدی 
موردتوجه و بررسی است؛ اما متاسفانه به نظر می رسد وقتی پای حسابرسی 
از عملکرد مسئولین به میان می آید، مالک التزام عملی به والیت فقیه نیز 
مانند بسیاری از مالک های ارزیابی دیگر، تحت تفسیر و تعبیر است. درحالی 
اصول  و  ایران  اسالمی  جمهوری  حکومت  سیاسی  فلسفه  به  توجه  با  که 
به  مسئولین  طرف  در  باید  ضرورتا  فقیه،  والیت  به  عملی  التزام  انقالب، 

صورت جدی تری سنجیده گردد.
از سال های قبل و در میان مسئولین فعلی  امروز بیش  این موضوع،  البته 
اهمیت دارد، به دلیل این که مشخصه بارز و اعالمی طبقه حاکم در نهادهای 
مقام  رهنمود های  به  التزام  و  والیت پذیری  حاضر،  حال  تقنینی  و  اجرایی 
عظمای والیت عنوان می گردد و وزرا و وکال در دولت و مجلس، خود را 
انقالبی ترین و والیی ترین های مسئولین دوران 43ساله جمهوری اسالمی 
نمایندگان  و  اسالمی  شورای  مجلس  مورد  در  حداقل  اما  می دانند.  ایران 
محترم مردم در مجلس، ابراز والیت مداری و التزام عملی به والیت فقیه، در 
برهه های گوناگونی خصوصا در مورد عدم دخالت در عزل و نصب مسئولین 

اجرایی، در بوته نقد و انتقاد جدی قرار دارد. 
در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع و گستره و امکان دخالت نمایندگان 
مناطق  مسئولین  و  مدیران  نصب  و  عزل  کار  در  اسالمی  شورای  مجلس 
نمایندگان مجلس به  التزام احتمالی برخی  آزاد کشور، می خواهیم موضوع 
انذار مقام معظم رهبری در مورد عدم دخالت در عزل و نصب های مدیران 

اجرایی، خصوصا در مناطق آزاد را بررسی نماییم.
یازدهم؛  مجلس  استقرار  سال  دومین  در  و  سال 1401  خرداد ماه  اوایل  در 
رسیدند.  رهبری  معظم  مقام  دیدار  به  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای)مدظله العالی(   آیت اهلل  حضرت  دیدار  این  در 
اسالمی، ضمن برشمردن شاخصه های مجلس انقالبی ازجمله ساده زیستی و 
اسیر تجمالت و اعیان نشینی نشدن، مسئولیت پذیری، مردمی بودن، اصلی-
همکاری  اصلی،  مسائل  حل  داشتن  مقدم  و  کشور  مسائل  کردن   فرعی 
صمیمانه با قوا و دستگاه های دیگر و همچنین بدنه آنها، پایبندی کامل به 
قانون اساسی و تکالیف آن، وضع قوانین با نگاه جامع و بلندمدت و پرهیز 
در  چه  کارشناسی مجلس  بنیه  تقویت  جزئی،  امر  هر  برای  قانونگذاری  از 
مرکز پژوهش ها و چه در کمیسیون های تخصصی، توجه به ابعاد رسانه ای 
مصوبات و اقدامات مجلس و توضیح آنها برای مردم، همچنین با اشاره به 
انتصابات،  از دخالت در  بر پرهیز  نمایندگان مبنی  به  توصیه سابق خویش 
از این توصیه  از نمایندگان  خاطرنشان کردند: رئیس مجلس گفتند بعضی 
دلخور شده اند، درحالی  که این توصیه به مصلحت خود شما است. واقعا نباید 
دخالت کنید در انتصابات. چراکه اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک 
نماینده، مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست 

باید از چه کسی بازخواست شود. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این راستا فرمودند: یکی از مسائل مهم در قانون 
اساسی، بحث تفکیک قوا است و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند، 
البته همواره به دولتی ها نیز توصیه کرده ایم از مشورت و نظرات نمایندگان 

استفاده کنند.
اما علی رغم انذار صریح و مدلّل رهبر معظم انقالب اسالمی به عدم ورود 
نمایندگان مجلس به عزل و نصب مدیران اجرایی، به کّرات دیده و شنیده 
می شود که نمایندگان مجلس شورای اسالمی در یک اقدام خالف مصلحت 
سیاسی خود و خالف اصل التزام عملی به والیت فقیه، مدیران ارشد نظام را 
برای عزل و نصب مدیران منطقه ای تحت فشار و حتی تهدید قرار می دهند. 
این امر در مناطق آزاد به جهت در حاشیه بودن آنها و کثرت موقعیت های 
شغلی و اقتصادی، بسیار جدی تر و حتی صریح  تر انجام می شود؛ به طور مثال 
طی روزهای گذشته، در گزارش رسانه های مختلف عنوان گردید که یکی 
از نمایندگان مجلس در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
از عملکرد مناطق آزاد و مدیریت فعلی  انتقاد شدید  ویژه اقتصادی، ضمن 
آنها، به صورت غیرمستقیم ناراحتی خود را از عدم تامین نظر این نماینده در 
انتصاب مدیرعامل یکی از سازمان های مناطق آزاد و رد گزینه مدنظر وی، 
ابراز می کند! اما دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن دفاع از 
تدابیر خود در ارتباط با مناطق آزاد، سخنان  این نماینده مجلس را دخالت در 

امر اجرا و در راستای فشار و باج گیری قلمداد می نماید.
در  نیز  گیالن  استان  انتخابات  بر  بازرسی  و  نظارت  دفتر  سرپرست  اما 
15تیرماه سال جاری، در همایش ناظران امین شهرستان تالش، با اشاره به 
فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب مبنی بر عدم دخالت نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در عزل و نصب های مدیران، بی توجهی برخی نمایندگان به 

تذکرات را، از مصادیق  عدم التزام عملی به والیت فقیه برشمرد.
وی همچنین عنوان کرده است که: نمایندگانی که با وجود تاکید دوباره مقام 
معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت در عزل و نصب ها، باز هم در انتصابات 
دخالت و افراد ناشایست را معرفی می کنند و اصرار به انتصاب آنها دارند، یا 
بدتر اینکه اصرار کرده و تهدید می کنند که فرد ناشایستی را در مسئولیتی 
بگمارند و یا از انتصاب افراد شایسته جلوگیری و مخالفت می کند، یا کسی 
که موضع و سخنانش نقطه مقابل مواضع و سیاست های ترسیم شده توسط 
ولی فقیه است، اینگونه افراد التزام عملی به والیت فقیه ندارند. فلذا، التزام 
مدرک  و  سن  مثل  ویژگی ها  سایر  مانند  فقیه  والیت  و  اسالم  به  عملی 

تحصیلی باید در مورد نمایندگان احراز شود.
اصل والیت فقیه به عنوان یکی از اصول بنیادین سیاسی جمهوری اسالمی 
نظریه  است.  امام خمینی )ره(  فقیه حضرت  نظریه والیت  از  منبعث  ایران، 
والیت فقیه دارای متون و ادبیات متراکم و غنی در فقه شیعی به خصوص 
در 200سال اخیر است؛ اما بی تردید نظریه والیت فقیه ، با حسن سلیقه و 
تکثیر ادله مرحوم نراقی، فرم بندی نوی یافته است. اما نظریه والیت فقیه 
بر  تکیه  با  اسالمی  جمهوری  حکومت  شکل گیری  نظری  پایه  عنوان  به 
متون فقهی گذشته توسط امام خمینی)ره( شکوفا گردیده است و این فقیه 
برجسته و رهبر کبیر انقالب اسالمی ایران، با تامالت نظری و دقیق، این 
را  آن  آثار  و  ابعاد  و  استداللی بخشید  و  توسعه مفهومی  را  تاریخی  نظریه 

واشکافی کرد.
در نظریه والیت فقیه مد نظر امام خمینی)ره(، چند اصل اساسی وجود دارد 

که به صورت خالصه می توان به مواردی نظیر  :
 دین از سیاست جدا نیست. 

از  را  انسان  زندگی  نظام  و  است  جامعه  مدیریت  تئوری  اسالمی،  فقه   
گاهواره تا گور در برمی گیرد.

 برای اجرایی سازی احکام اسالمی، نیاز به حکومت است.
 حکومت جائر، باطل و طاغوت است.

 اقامه و تداوم حکومت عادل، نه تنها واجب، بلکه از اوجب واجبات است.
 حکومت اسالمی در عصر غیبت، حکومت فقیه جامع الشرایط است.

 والیت فقیه در عصر غیبت تنها از پشتوانه های تعبدی و نقلی )روایات( 
برخوردار نیست؛ بلکه چونان مقوله »امامت« از پشتوانه های عقلی-کالمی 

نیز بهره مند است.
امام خمینی عالوه بر نکات پیشین، با طرح واژگان و مفاهیمی چونان نقش 
زمان و مکان در اجتهاد، توجه به مصلحت نظام اسالمی و...، منظر جدیدی 
را فراروی مدیریت والیی فقهی قرار داد. مدیریتی که در عین مواظبت بر 
احکام شرعی، تالش می کند که خدای ناکرده اسالم در پیچ و خم اقتصادی، 

نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
بحث  که  است  مسلمین  جامعه  عامه  مصالح  نگاهداشت  و  راستا  این  در 
فرامین حکومتی مطرح می شود و موضع رفتاری افراد در مورد این فرامین 
را می توان یکی از کلیدی ترین مالک ها برای سنجش الزام عملی به اصل 
والیت فقیه برشمرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
نیز در استفتای انجام شده نسبت به بیان مصادیق عدم التزام و التزام عملی 
به والیت فقیه؛ مخالفت با دستورات حکومتی را مشمول ضدیت و التزام به 
دستورات حکومتی را به معنای التزام کامل به آن دانسته اند. در پاسخ این 

استفتای دو نکته مهم وجود دارد:
 تنها مخالفت با دستورات )احکام( حکومتی )با تفصیلی که بیان شد( التزام 

به والیت فقیه را مخدوش می کند.

» قید  است.  فقیه  والیت  به  کامل  التزام  حکومتی،  دستورات  از  تبعیت   
)کامل( شایان دقت است «.

نماینده  و  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  عضو  ممدوحی،  حسن  آیت اهلل 
مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری نیز با توجه به پاسخ مقام معظم 
رهبری به استفتا درخصوص التزام به والیت فقیه، عنوان می کند که: اعمال 
خالف مصالح و منافع نظام و کشور در دایره عدم التزام به والیت فقیه قرار 
می گیرد. بنابراین هر آنکس که برخالف مصالح نظام و کشور گام بردارد، 
چه فردی و چه اجتماعی، مصداق عدم التزام به والیت فقیه است؛ اهم از 
اقتصادی،  سیاسی،  حوزه  در  می رساند  کشور  و  نظام  به  که  ضرری  اینکه 

اجتماعی و ... باشد.
حال از این باب، یعنی توجه به مصالح و منافع مسلمین، نظام و کشور اگر به 
موضوع دخالت نمایندگان مجلس شورای اسالمی در انتصابات ورود کنیم، 
می بینیم مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود به این امر پرداخته اند و نه تنها 
دخالت نمایندگان مجلس را به مصلحت فردی آنها ندانسته اند، بلکه این امر 
را برخالف اصل مسئولیت پذیری و تفکیک قوا می دانند و با کلمه »نباید«، 

راه را بر هرگونه تفسیر و تاویلی می بندند.
به  نسبت  خویش  بیانات  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  که  معنی  بدین 
رعایت  رهبری،  صریح  موضع  از  نمایندگان  ناراحتی  رد  ضمن  نمایندگان، 
موضوع را در راستای مصالح کالن نظام و مردم قلمداد کرده اند و با کلمه 
»نباید«، این مسئله را بر همگان مشخص می کنند که نماینده مجلس به 
هیچ وجه و بهانه ای مجاز به دخالت در عزل و نصب ها نیست و اگر چنین 
فعلی از وی سر بزند، نه تنها برخالف مصالح عامه مسلمین قدم برداشته، 
بلکه با بی توجهی به نهی صریح رهبری، مصداق بارز عدم التزام به اصل 

والیت فقیه را در رفتار خود بروز داده است.
مناطق  با  رابطه  در  مجلس  نمایندگان  عمل  و  رفتار  به  منظر  این  از  اگر 
آزاد نگاهی بیاندازیم، متاسفانه می بینیم برخی از آنها حتی در ابقاء و عزل 
را  خود  انتخاباتی  ستاد های  افراد  عمدتا  و  می کنند  ورود  نیز  ادارات  رئیس 
آزاد جهت جذب و  به مدیران عامل سازمان های مناطق  اولین فرصت  در 
به کارگیری با قراردادهای خاص کاری و مشاغل مدیریتی معرفی می نمایند. 
در این میان با تشکیل فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال 1397 
امید می رفت مجلس شورای اسالمی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای 
حاکمیتی تصمیم ساز کشور، به صورت ویژه بر امر مناطق آزاد توجه کرده و 
ظرفیت های متنوع آنها را به پشتوانه قوانین موجود و جدید تقویت نماید. اما 
با گذشت ایام و خصوصا طی سال های اخیر، فراکسیون مناطق آزاد مجلس 
به یک سنگر قوی بر علیه مناطق آزاد تبدیل گردید. مجلس در سال های 
گذشته، ضمن تقلیل جایگاه مدیریت کالن مناطق آزاد )دبیرخانه شورایعالی 
وزارتی و  به حوزه  ریاست جمهوری  نهاد  از  اقتصادی(  ویژه  آزاد و  مناطق 
حذف مشوق های قانونی این مناطق نظیر معافیت مالیات بر ارزش افزوده، 
توسعه  راستای  در  آزاد  مناطق  با  مجلس  نیست  قرار  که  است  داده  نشان 
می تواند  و  نماید  همراهی  قربه الی اهلل  و  خالص  نیت  با  مناطق  این  بیشتر 
به فراخور زمان، با طرح مصوبات خاص، دست و پای مناطق آزاد را نیز در 

امورات جاری ببندد .
در این ساختار بزرگ و پر اشکال، برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
برای  را  خود  نهایت تالش  و  کرده  استفاده  آزاد  مناطق  مهجوریت  از  هم 
اعمال نفوذ در فرآیندهای اجرایی و مدیریتی آنها به کار بسته اند. به همین 
لحاظ است که امروز نه تنها در میان بدنه اجرایی دولت در مورد مرکز و 
مصدر مدیریت عالی مناطق آزاد به واسطه مصوبه مجلس در برنامه ششم 
مدیران  تعیین  نحوه  مورد  در  بلکه  هستیم؛  اختالف  شاهد  کشور،  توسعه 
همراهی  با  مجلس  نمایندگان  برخی  هم  آزاد  مناطق  سازمان های  اجرایی 
بخشی از بدنه دولت، سعی در اعمال نفوذ و تعیین فرد و یا افراد منتسب به 
خود می کنند. یکی طرف وزیر می ایستد به طمعی و دیگری به جانب دبیر 

حرف می زند به آرزویی!
اقتصادی و  آنچه مهم نیست، سرنوشت فعالین  امر،  این وانفسای  حال در 
و  همدلی  امید  انقالبی،  مجلس  و  دولت  از  که  است  آزادی  مناطق  مردم 
داشتند؛  را  خود  مشکالت  و  مسائل  شدن  مرتفع  برای  حداکثری  همراهی 
فقرات  ستون  نوعی  به  که  ادعاهایشان  بنیادی ترین  به  حتی  که  کسانی 
شخصیت سیاسی شان نیز است، پایبندی عملی ندارند. التزام به والیت فقیه 
اگر مهم ترین شاخص در پذیرش های استخدامی مردم است، باید امروز بیش 
نمایندگان مجلس  و  ارزیابی عملکرد مسئولین  و مصداق  از گذشته مرجع 

شورای اسالمی قرار گیرد.
تنی  با  گفت و گو  در  نشریه،  از  شماره  این  گزارش  در  و  منظور  همین  به 
از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، کارشناسان مناطق آزاد  چند 
و  عزل  امور  در  مجلس  نمایندگان  دخالت  تبعات  بررسی  به  حقوقدانان  و 
مالحظه  ادامه  در  که  پرداخته ایم  آزاد  مناطق  خصوصا  دولت  در  نصب ها 

می فرمایید.

تشكيل فراكسيون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس
در سال 1372، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری 
اسالمی ایران در مجلس شورای اسالمی تصویب و در شورای نگهبان مورد 
تایید قرار گرفت؛ زیرا اداره این مناطق بدون تصویب قوانین به روز و مطابق 
با استاندارد هاي بین المللي در مجلس شوراي اسالمي، امکان پذیر نمی باشد .

فلذا، با هدف جلب حداکثری نمایندگان محترم مجلس شوراي اسالمي با 
جریان توسعه تولید و صادرات در مناطق آزاد بر پایه افزایش اشتغال بومي 
و در راستای حمایت هرچه بیشتر از این مناطق و داشتن کرسی در مجلس 
برای صیانت از حق و حقوق حقه مناطق آزاد، در مهرماه سال1397 برای 
اولین بار فراکسیون مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با  عنایت به 
اهمیت این مناطق و پراکندگی جغرافیایی آنها، همچنین نقش بی بدیل این 
مناطق در جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه فعالیت های صنعتی، تجاری 
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  یکصد  از  بیش  موافقت  با  حمل ونقل،  و 
اهتمام در دستگاه های ذی ربط  پیگیر مسائل مورد  تا  اسالمی تشکیل شد 
باشند و در جهت باال بردن عملکرد این مناطق و رشد و توسعه روزافزون 
آن فعالیت کند. در این فراکسیون نمایندگاني عضویت دارند که غالبا حوزه 
با مزایا،  نزدیک  از  بوده و  آزاد  آنها در محدوده جغرافیایي مناطق  انتخابیه 

پتانسیل ها و مشکالت موجود در مناطق آزاد آشنا می باشند.
درواقع این نمایندگان با شناخت دقیق از ظرفیت هاي مناطق آزاد، می توانند 
به تصویب قوانین مناسب در حوزه مناطق آزاد مساعدت کرده و با نسخ و 
نیازمند  آزاد  نقض قوانین سنجیده قبلي، مخالفت کنند. هرچند که مناطق 
یاري بهارستان نشین ها هستند، اما این تعامل همواره دو سویه بوده است؛ زیرا 
افزایش اشتغال بومي در این مناطق اثرات مثبت ملي و منطقه اي خود را دارد 
و مردم بومي هر منطقه با مشاهده ایجاد فرصت مناسب برای اشتغال جوانان 
و متخصصان خود در سیستم اقتصادی مناطق آزاد؛ عالوه بر همراهی بیشتر 
با برنامه های آن منطقه، حمایت خود را از تشریک مساعي مسئوالن مناطق 
آزاد و نمایندگان حوزه انتخابیه در تصویب قوانین کاربردي و اجراي مناسب 

آنها در پای صندوق های رای اعالم خواهند کرد.
اما مع االسف باید گفت که موضوعات و چالش هایی باالخص در سال های 
موارد،  این  شدن  مرتفع  برای  که  است  بوده  آزاد  مناطق  بر  مترتب  اخیر، 
اهداف  تحقق  امکان  تا  شود  برطرف  آنها  قانوني  مشکالت  و  مسائل  باید 
ازجمله  مواردي  گردد؛  فراهم  آزاد  مناطق  به  شده  محول  ماموریت های  و 
برنامه هاي توسعه کشور  احکام دائمي  قانون  بند)الف( ماده 65  اجرای مفاد 
محدوده  در  دولتي  اجرایي  دستگاه هاي  کلیه  اختیارات  تفویض  درخصوص 
تمامی  شدن  اجرا  و  اعمال  مربوطه؛  آزاد  منطقه  سازمان  به  آزاد  مناطق 
مشوق ها و معافیت های قانونی مناطق آزاد همچون معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده و معافیت 20ساله مالیات بر درآمد ؛ صادرات قلمداد کردن انتقال مواد 

آزاد جهت  مناطق  به  اصلي  سرزمین  از  تولید  منظور  به  تجهیزات  و  اولیه 
تسهیل تولید و افزایش اشتغال و یا قرارگیری دبیرخانه شورایعالي مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری )البته متاسفانه جایگاه مدیریتی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اهتمام نمایندگان و مرکز 
همچنین  و  توسعه  ششم  برنامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
در قانون بودجه1401 از نهاد ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تقلیل پیدا کرده است( و در نهایت اجرای دقیق و کامل 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران که براساس نظر 
تمامی کارشناس و حتی سرکار خانم معصومه پاشایی بهرام رئیس فراکسیون 
مناطق آزاد در مجلس یازدهم، تاکنون کمتر از 30درصد این قانون اجرا شده 
است. اما طی سال های اخیر نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون 
مناطق آزاد به جای آن که پیگیر اجرای کامل این قانون مترقی باشند، طرح 
اصالح قانون مناطق آزاد را به مجلس )کمیسیون اقتصادی( آوردند تا درواقع 

مصداق پاک کردن صورت مسئله به جای حل چنین مسئله بغرنجی باشد!
از  آزاد،  مناطق  درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس  عملکرد  به  نگاهی  با 
زمان تشکیل فراکسیون مناطق آزاد در مهرماه  سال1397 تاکنون، به خوبی 
در می یابیم که اعضای محترم این فراکسیون نتوانستند آن گونه که شایسته 
و بایسته است از حقوق این مناطق خصوصا فعالین اقتصادی مناطق آزاد در 
جهت توسعه و تعالی این مناطق دفاع کنند؛ چراکه حذف معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده در سال1400 شرایط کار و فعالیت را برای فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد به حدی سخت و طاقت فرسا کرد که نه تنها اغلب سرمایه گذاران 
از  قابل توجهی  بخش  بلکه  شدند؛  منصرف  خود  سرمایه گذاری  توسعه  از 
کردند؛  کوچ  همسایه  کشورهای  سوی  به  مناطق  این  از  اقتصادی  فعالین 
ایرانی  کشورهایی که به معنای حقیقی و کامل کلمه برای سرمایه گذاران 
فرش قرمز پهن کرده و بیشترین امتیازات، مشوق ها و معافیت ها را در اختیار 

آنان قرار داده اند.
البته که تعددی آشکار به قوانین مناطق آزاد از ابتدای شکل گیری مناطق 
از  یکی  حاضر،  حال  تا  بیش  سه دهه  از  یعنی  قانون،  این  تصویب  و  آزاد 
مصائب پایدار مناطق آزاد ایران بوده است؛ اما این مصائب، در مجالس دهم 
به ویژه یازدهم به اوج خود رسیده است و درواقع اکنون پوسته ای درون تهی 
از مناطق آزاد و قانون شان باقی مانده است. به همین جهت امروز، تعطیلی 
فعالین  ورشکستگی  سرمایه گذاران،  خروج  تولیدی،  واحدهای  چشمگیر 
و  اجتماعات  اصلی،  سرزمین  به  مناطق  این  ساکنین  مهاجرت  اقتصادی، 
آزاد  مناطق  خراب  وضعیت  بر  مسلم  شواهدی  جملگی  متعدد  اعتصابات 

می باشد.
به ذهن مخاطبین  احوالی، سوالی منطقی که  اوضاع و  با مشاهده چنین 
آزاد  مناطق  فراکسیون  نبود  قرار  مگر  آیا  که  است  این  می شود،  متبادر 
جلوی  تا  شود  تشکیل  اسالمی  شورای  مجلس  در  اقتصادی  ویژه  و 
به  حمالت  آماج  که  شد  چه  پس  بگیرد؟  را  نامیمونی  اتفاقات  چنین 
اعضای  اگر  چرا  یافت؟  فزونی  اخیر  سال های  طی  اتفاقا  مناطق  این 
فراکسیون مناطق آزاد در مصاحبه ها و نشست ها )که با یک سرچ ساده 
در اینترنت قابل مشاهده است( صراحتا اعالم می دارند که قانون مناطق 
آزاد تاکنون فقط 30درصد اجرایی شده است، به جای اتخاذ تصمیم برای 
قانون  اصالح  طرح  امضاکنندگان  اولین  خودشان  قانون،  کامل  اجرای 
مناطق آزاد می شوند؟ چرا اگر این نمایندگان به دنبال توسعه تولید و به 
مناطق  این  مالیاتی  معافیت های  به حذف  رای  آن صادرات هستند،  تبع 
می دهند؟ و صدها چرای دیگر که بی جواب مانده است؟! اما کلیدی ترین 
به  تبدیل  امروز  مجلس  نمایندگان  چرا  که  است  این  سوال  مهم ترین  و 
منتقدین اصلی مناطق آزاد شده و دوشادوش سایر مخالفین در نهادها و 

این مناطق هستند؟ دنبال تحدید  به  دستگاه های دیگر، 
اقتصادی مجلس  ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  اعضای محترم  ای کاش 
شورای اسالمی برای پاسخ به سواالت کثیر فعالین اقتصادی و اهالی مناطق 
به مخاطبین مستاصل  این خصوص  را در  اقدامی کرده و توضیحاتی  آزاد 

خود ارائه دهند.

محمد سرگزی، دبير هيات نظارت بر رفتار نمایندگان  مجلس 
شورای اسالمی:

تهدید و درگيری لفظی برای انتصاب ها، خالف قانون است
دبیر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
با نشریه، به تببین مصداق مداخله و مشورت در امر انتصاب ها دستگاه های 
اجرایی پرداخت و تاکید کرد: جایی که اختیار از مدیر گرفته می شود، مصداق 
مداخله است و اگر این موضوع به اختالف و درگیری لفظی کشیده شود، 
خالف قانون است. اما رویکرد مشورت دادن و مشورت گرفتن قابل تحسین 
است و می تواند به صورت تعاملی میان مجلس و دولتمردان وجود داشته 

باشد  .
محمد سرگزی اظهار داشت: ما جلساتی مختلفی با اعضای شورای نگهبان 
عدم  جهت  در  آقا  حضرت  فرامایش  پیرامون  نظارتی  مجموعه های  و 
با  فرمایشی که در دیدار  انتصاب های دولتی داشته ایم .  به  نمایندگان  ورود 
بیشتر مشخص  نظارت  و  مداخله  مصداق  بود  الزم  و  شد  بیان  نمایندگان 
شود. رهبری در این دیدار تاکید کردند که ما به دولت توصیه کرده ایم که با 
توجه به اینکه شناخت نمایندگان نسبت به نیروهای منطقه بیشتر است، از 
این ظرفیت ها مشورت گرفته شود . ایشان پیشنهاد دادند چه به صورت عام و 
چه خاص ایرادی ندارد، اما در این قالب باشد که نماینده فرد مدنظر خود را 
معرفی کند و نهایتا به مدیر بگوید که خودتان بررسی کنید و تصمیم بگیرید . 
این موضوع به هیچ عنوان مصداق مداخله نیست. یا اینکه نماینده ای لیست 
ده نفره ای را تهیه کند و بگوید در حوزه انتخابیه، این افراد برای مدیریت ها 
اما به فرد مدیر  ارائه بدهد،  این لیست را  مناسب هستند. نماینده می تواند 
بگوید که صالحیت این افراد را بررسی کنید و ببینید گزینه درخور و شایسته 

هستند یا خیر  .
نیز  نماینده  ظرفیت  از  اجرایی  دستگاه های  مسئولین  کرد:  تصریح  وی 
می توانند استفاده کنند تا اگر نماینده شناختی نسبت به فردی داشته باشد، 
طرح مسئله کند و موارد مطرح را بگوید، اما نهایتا مسئولیت را به خود مدیر 
از  استفاده  و  فشار  و  اصرار  با  بخواهد  را  فردی  نماینده ای  اگر  اما  بسپارد. 
ظرفیت های نمایندگی مثل سوال و استیضاح منصوب نماید، قطعا مصداق 
نظارتی،  از ظرفیت های  سوء استفاده  و  اجبار  با  نباید  نماینده  است.  مداخله 
مقام مسئول را مجبور به انتصاب فردی خاص در مسئولیتی کند؛ اما مشورت 

دادن و مشورت گرفتن مصداق دخالت نیست  .
از  بهتر  نظارت  برای  می تواند  نماینده  شک  داشت:  بدون  اذعان  سرگزی 
مسئول  مقام  انتصاب،  امر  در  نباید  اما  کند؛  استفاده  خود  قانونی  ابزارهای 
تایید همه  باید مورد  اینکه فرمایش رهبری  را تحت فشار قرار داد. ضمن 
نمایندگان و مسئوالن قرار گیرد. این تعامل می تواند میان دولت و مجلس 

برای مشورت باشد، اما نباید به دخالت کشیده شود  .
وی، رفتار یکی از نمایندگان با مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی را مصداق مداخله دانست و تاکید کرد: اینکه بگوییم 
برای انتخاب مدیرعامل یک منطقه، فالن فرد ظرفیت خوبی است و آقای 
بر  مشروط  اما  ندارد؛  موردی  کند،  استفاده  ایشان  از  می تواند  محمد  سعید 
لذا  با شما است.  انتخاب و بررسی صالحیت فرد  اختیار  تاکید کنیم  آن که 

نباید اختیار را از مدیر سلب کنیم  .
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  هیات  دبیر 
از  انتخاب نشود، من نماینده  خاطرنشان کرد:  اینکه بگوییم اگر فالن فرد 
ابزار نظارتی ورود می کنم، نه تنها درست نیست، بلکه غیرقانونی است. لذا 
اگر دستگاه های اجرایی در این رابطه تخلفی را اعالم کنند، قطعا کمیسیون 

نظارت ورود می کند.

 جعفر قادری، عضو كيمسيون برنامه و بودجه
 مجلس  شورای اسالمی:

نباید در امر انتصاب ها دخالت صورت گيرد، اما مشورت نيز 
امری مهم است

در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  قادری  جعفر 
امر  برای  مجلس  و  دولت  میان  تعامل  شکل گیری  بر  نشریه،  با  گفت و گو 
انتصاب ها تاکید کرد و گفت: طبق فرمایش رهبر معظم انقالب، نباید دخالت 
در امر انتصاب ها صورت بگیرد؛ اما موضوع مشورت دادن و مشورت گرفتن 

در امر انتصاب ها امری مهم است .
وی تاکید کرد:  باید از ظرفیت های نمایندگان به جهت حضور در حوزه های 
انتخابیه استفاده کرد و در صورت لزوم، از آنان برای انتخاب مدیران در هر 
نباید نمایندگان مجلس مقام مسئول را تحت  اما  سطحی مشورت گرفت. 
فشار قرار دهند که حتما فرد مورد میل بنده برای این منصب انتخاب شود؛ 
مقام  تاکید  خالف  رویکردی  و  می باشد  قانون  خالف  موضوع  این  چراکه 

معظم رهبری است  .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد:  بهتر است درخصوص انتخاب مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد، 
نمایندگان در قالب پیشنهاد طرح موضوع کنند و این تعامل میان مجلس و 
دولت از این حیث برقرار باشد. اما بدون شک تصمیم نهایی با مقام مسئول 
از  نمایندگان در جایی احساس ضعف مدیریتی دید، می توانند  اگر  و  است 
کنند.  استفاده  استیضاح  و  تذکر  سوال،  طرح  همچون  خود  نظارتی  ابعاد 
بی تردید نمایندگان نباید از این ابزار نظارتی سوء استفاده کنند و مدیران را 
برای انتخاب ها تحت فشار بگذارند؛ اما در عین حال مقامات اجرایی کشور 
برای انتصاب شایسته و بهتر می توانند از نمایندگان به جهت شناخت بیشتر 

مشورت بگیرند .

حجت االسالم مجيد نصيرایی ، عضو كميسيون فرهنگی 
مجلس شوری اسالمی : 

فرمایش رهبری درخصوص عدم ورود نمایندگان به بحث ها 
انتصابات دولت ، مر قانون است

همچنین، حجت االسالم مجید نصیرایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی در گفت و گو با نشریه، به تبیین سخنان مقام معظم رهبری 
و  پرداخت  دولتی  انتصاب های  و  عزل  در  دخالت مجلس  عدم  درخصوص 
تاکید کرد  : نمایندگان فقط در حد مشورت و راهنمایی می توانند نسبت به 
انتصاب ها نظر بدهند، آن هم مشروط بر آن که مدیری این درخواست تعامل 

را داشته باشد. 
وی تاکید کرد:  فرمایش رهبر معظم انقالب مر قانون و حجت شرعی است 
آیت اهلل  اما در فرمایش حضرت   نزدیک هم شویم.  این فضا  به  نباید  ما  و 
خامنه ای این مطلب هم آمده است که »من توصیه ام به دولت ها این بوده از 
مشورت نمایندگان استفاده کنند«؛ لذا اینکه مدیری در هر سطحی عالقه مند 

بود و دوست داشت، می تواند مشورت بگیرد و این موضوع ایرادی ندارد .
اگر مطلبی در ذهن شان است،  نمایندگان  نماینده مجلس؛  این  طبق گفته 
باید با همان شاخصی که مدنظر همه همکاران است و مناقع انقالب است، 
نظر خود را ارائه دهند و این ایرادی ندارد؛ اما اگر اصرار شود یا تهدید شود، 

این حتما اشکال است .
نصیرایی اظهار داشت: متاسفانه این نوع تعامالت و ارتباطات در دوران های 
مختلف مجلس شورای اسالمی وجود داشته است. یک جاهایی با تعامل و 
همکاری این کار انجام می شده و مدیر آن دستگاه و مجموعه ها چه در سطح 
وزارتخانه ها و چه در سطح استانی با یکدیگر تعامالتی داشتند و نمایندگان 
پیشنهاد و نظری ارائه می دهند و آن مدیر و دستگاه نیز این نظرات را استفاده 
این موضوع تبدیل به یک رویه شده که  اما  و گاها آن را اعمال می کرد. 
متاسفانه در این دوره هم بسیاری از سیاسیون، نخبگان، شوراها و ائمه جمعه 
و خیلی از موثرین نظام از نمایندگان این مطالبه را دارند که نمایندگان ورود 
کنند. با توجه به اینکه از قبل نمایندگان را با این خصوصیات می شناختند، 
دارند که  انتظار  از مجلس  برخی سیاسیون و چهره های مطرح  اکنون هم 
افراد را در سمت های مختلف منصوب کنند. این رویه غلطی برای نمایندگان 
و بسیاری از جناح های سیاسی و حتی موجه است. گاها دوستان انقالبی و 
ارزشی را می بینیم که انتظار دارند افرادی را معرفی کنیم تا در منصب ها و 
جایگاه ها منصوب شوند؛ این رویه در این دوره نیز با توجه به اینکه در قانون 

تفکیک قوا وجود دارد، اما همیشه براساس الزام نبوده، وجود دارد .
وی افزود: به فرض اگر معاون وزیری می خواسته انتصابی داشته باشد و در 
این انتخاب و انتصاب از نماینده ها مشورت می گیرد، ایرادی ندارد. همان طور 
مشورت،  مختلف  مجموعه های  از  و  می افتد  اتفاق  این  جاها  خیلی  در  که 

استعالم و نظر گرفته می شود. طبیعی است که نمایندگان به جهت اشراف 
و ارتباط شان و اعتمادی که مردم به آنها داشتند، طرف مشورت قرار گیرند. 
اما ایراد و اشکال برای جایی است که نماینده اصرار داشته باشد که مدیران 
و مسئوالن در سطوح مختلف افراد مورد سلیقه نماینده را حتی کسانی که 
ضعف ها و ایراداتی دارند، منصوب کنند. طبیعی است که اگر طرف مشکلی 
تهدید  چه  و  پیشنهاد  قالب  در  چه  طریقی  هر  به  نماینده  و  باشد  داشته 
تالش کرده که در سیستم مشغول شود، خالف منافع نظام و مردم است و 

رویکردی کامال اشتباه است  .
بنده  نگاه  داد:  از  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
چندین  جامعه  امام  شود .  وقتی  دیده  باید  نیز  مسئله  این  از  فراتر  موضوع 
بار در موقعیت های مختلف تاکید می کنند که رویکرد عدم دخالت در امور 
انتصاب های دولتی به مصلحت خود نمایندگان است، دیگر چه جای حرفی 
می ماند؟ رهبری می فرمایند من ناراحتی شما را نمی خواهم و مصلحت شما 
را می خواهم . این حرفی دقیق و حکیمانه است؛ قطعا این مطلب باید برای 

نمایندگان سرلوحه باشد.
فرمایشات  بر  که  گفتیم  همکاران مان  به  بارها  ما  داشت:  اظهار  نصیرایی 
این بوده که  رهبری توجه ویژه داشته باشند. در این مدت تمام تالشمان 
نماییم،  کمکی  می خواهیم  و  می کنیم  سوال  مجموعه ای  و  مدیر  از  اگر 
البته که هیچ وقت حاضر  و  قرار دهیم  را مدنظرمان  انقالب  منافع  همیشه 
نیستیم مناقع شخصی را به منافع انقالب ترجیح دهیم. در این رویکرد گاها 
داشته  اصرار  نباید  اما  می دهند،  انتصاب ها  برای  مدیران  به  مشورت هایی 
باشند . این موضوع نباید در قالب پیشنهاد هم باشد. ضمن اینکه اگر مدیری 
توسط نماینده ای تهدید شود که اگر این انتصاب صورت نگیرد، باید هزینه 

پرداخت کند؛ کامال اشتباه و خالف قانون است  .
این نماینده مجلس ادامه داد: فرمایش رهبر معظم انقالب مر قانون و حجت 
شرعی است و ما نباید به این فضا نزدیک هم شویم.  لذا اینکه مدیری در 
هر سطحی عالقه مند بود و دوست داشت که مشورت بگیرد، ایرادی ندارد. 
که  شاخصی  همان  با  باید  است،  ذهن شان  در  مطلبی  اگر  هم  نمایندگان 
مدنظر همه همکاران است و منافع انقالب است، نظر بدهد و این موضوع 

هیچ ایرادی ندارد؛ اما اگر اصرار یا تهدید شود، این حتما اشکال است .
حرف  این  از  بعضی  که  می شود  احساس  گاها  البته  داشت:  اذعان  وی 
و ضعف هایشان  کوتاهی ها  مدیران  و  افراد  برخی  و  می کند  سوء استفاده 
را پشت این حرف پنهان می کنند. تکلیف شرعی است که دخالت نکنیم 
اما  بگیرد.  سمتی  فالن شخص  منطقه  در  باید  حتما  که  بگوییم  نباید  و 
من نماینده باید نسبت به اینکه مدیر فرد مسئله داری را انتصاب می کند 
و حقوق مردم را زیر پا می گذارد و منافع انقالب و نظام را با این رفتار 
به خطر می اندازد، حساس باشم. نباید فردی ناتوان و ضعیف را منصوب 
نماییم.  ورود  باید  نظارت  جایگاه  در  و  نماینده  عنوان  به  انجا  در  کنند. 
می کنند  سوء استفاده  دخالت  عدم  بحث  این  از  عده ای  یک  متاسفانه  اما 
درواقع  می دهد،  تذکر  انتصابی  در  فردی  بی عرضگی  برای  نماینده  که 
نیست.  دخالت  این  که  درحالی  بگیرد،  صورت  نباید  دخالت  می گویند 
اما  کنم،  درست  انتصاب  برای  نابجا  مزاحمت  من  که  است  این  دخالت 

از منافع مردم دفاع کنم، ممنوع نیست. اینکه 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: هرجا که برای من 
نماینده یقین شد که این کار به منافع نظام و مردم آسیب می زند، حتما باید 
تذکر بدهم. برخی می خواهند دست نماینده را ببندند. این قطعا نظارت است 
و ابعاد نظارتی و وظیفه نمایندگانی است . طبق قانون اساسی نماینده شان 
قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرا دارد  . ورود نماینده برای حسن اجرا دالیل 
مختلفی دارد، ممکن است قانونی که دیده ایم، اشکال داشته باشد. یک وقت 
را  اجرا ضعف وجود دارد؛ یک بخشی  ندارد و در  قانون مشکل  هست که 
اجرا می کند و بخشی را اجرا نمی کند؛ طبیعتا باید چندبار گفت و نهایتا به 
مافوق آن فرد اعالم کرد. بحث نظارت و استیضاح هم به عنوان ابزار نظارتی 
اینکه  است.  داده شده  به وکالی ملت  اختیار  این  و  دارد  نمایندگان وجود 
فالن مسئول در مجموعه اش درست کار انجام نمی دهد نیز بخشی از نظارت 
است . عدم اجرای درست، به ضعف های مدیریتی برمی گردد؛ بنابراین طبیعی 
است من نماینده در این حوزه وظیفه دارم که بگویم چرا برخی مدیران بد 

عمل می کنند و کوتاهی دارند؟!
ضعیف  مرزی  دخالت،  عدم  و  دخالت  میان  مرز  داشت:  اظهار  نصیرایی 
کردیم  تفریط  و  افراط  هرجا  شد.  حوزه  این  وارد  دقت  با  باید  و  است 
در  اینکه  شدیم .  مشکل  دچار  نفهمیدیم،  درست  را  رهبری  حرف  و 
من  لذا  است.  رهبری  فرمایش  نکنند،  دخالت  نمایندگان  انتصاب ها 
مدیری  مختلف،  حوزه های  در  قانونا  و  شرعا  که  ندارم  حق  نماینده 
و  دستگاه  فالن  در  که  کنم  مجبور  را  او  و  دهم  قرار  فشار  تحت  را 
قانون  و  حتما خالف شرع  این  کنند.  انتخاب  را  فالن شخص  مجموعه 

ایرادی  هیچ  خواست،  مشورتی  نماینده  من  از  استاندار  اینکه  اما  است. 
عنوان  به  شما  و  است  نظر  حد  در  این صرفا  که  بگوییم  باید  اما  ندارد؛ 
را  مشورت  و  نظرمان  ما  می دانید.  خودتان  و  بگیرید  تصمیم  باید  مدیر 
داشته  انتخابی  چه  که  می بیند  مصلحت  خودش  فرد  نهایتا  و  می دهیم 
قوا  تمام  در  دادن  به دست هم  و  و دست  و همکاری  تعامل  این  باشد. 
و  باشیم  تعامل  این  شاهد  کالن  سطح  در  باید  و  است  خوب  موضوعی 
این هم افزایی باید در همه سطوح شکل گیرد و هر روز نیز تقویت گردد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: 
 نباید از این نکته غفلت کنیم که ما نمایندگان مجلس فقط در حد مشورت 
و راهنمایی، آن هم اگر از ما خواستند، نسبت به انتصاب ها ورود کنیم. از آن 
طرف هم دیگران نباید از این تکلیف و وظیفه ما سوء استفاده کنند که اگر 
ضعفی وجود دارد، بگویند دخالت است و فورا با دستگاه ها مکاتبه کنند که 
نماینده دخالت می کند. نماینده به صورت قانونی وظیف نظارت برای حسن 

اجرای قانون را برعهده دارد .

مجيد حسينی، كارشناس مناطق آزاد:
 دخالتی از جنس تخلف از قانون اساسی و منویات

مقام معظم رهبری
استقالل یا تفکیک قوا ازجمله مفاهیم بنیادین پذیرفته و پیاده سازي  شده در 

سازماندهي کالن بسیاري از نظام هاي حکومتي دنیاي امروز است.
امروزه کمتر در مورد ضرورت این نظریه تردیدي ابراز مي شود، بلکه مباحث 
از تمرکز قدرت و  پیاده سازي آن براي جلوگیري  بیشتر در مورد چگونگي 

افزایش کارآمدي نظام هاي حکومتي است.
در  که  است  متاخري  نظریه پردازي  اولین  انگلیسي  فیلسوف  »جان الک« 
مورد تفکیک و تقسیم قوا نظریه پردازی نمود. به  نظر وی، سه قوه مقننه، 
متحده عهده دار  قوه  یکدیگر جدا شوند.  از  باید  )متحده(  فدراتیو  و  مجریه 
اقتدار اعالم جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهاي بین المللي است؛ مواردي 

که امروزه در زمره فعالیت هاي قوه مجریه قرار دارد.
جان الک در نوشته هاي خود تعمدا اسمي از قوه قضاییه نمي آورد؛ چراکه امر 

قضا را خارج از عملکرد سیاسي و مناسبات قدرت مي داند.
نظریه پردازي هاي صاحب نظران در قرن هفدهم میالدي راه را براي »شارل 
دو منتسکیو« فیلسوف فرانسوي در قرن هجدهم باز  کرد و در کتاب معروف 
خود، روح القوانین به طرز جالب توجهي نظریه تفکیک قوا را تبیین و توضیح 
داد؛ به گونه اي که آنچه امروزه از آن به  عنوان تفکیک قوا صحبت مي شود، 
اجراییه  مقننه،  قواي  مرزهاي  منتسکیو  است.  قابل قبول وی  ارائه  از  متاثر 
او  بخشید.  شفافیت  حکومت  کار  تقسیم  به  و  نمود  مشخص  را  قضاییه  و 
معتقد بود هر قدرتي نیاز به حد و مرز دارد، زیرا قدرت، بنا بر طبیعت، میل 
به سرکشي دارد و بنابراین باید آن  را محدود کرد. بدین ترتیب خصوصیت 
مطرح  قوا  تفکیک  نظریه  در  اساسي  به عنوان عنصري  قوا  تعادل  و  توازن 

مي گردید.
طوري  حکومت  دستگاه هاي  باید  نشود،  سوء استفاده  قدرت  از  آنکه  براي 
تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند و البته براي حصول این منظور 
الزم است قوا از یکدیگر متمایز و منفک گردند و در یکجا متمرکز نگردند 
تا ارکان و نهادهاي حاکمیت قادر به محدود و کنترل همدیگر باشند؛ ضمن 
اساسي  چالش  ترتیب  بدین  پذیرد.  تمشیت  خوبي  به  حکومت  امور  اینکه 
نظریه تفکیک قوا خود را بروز مي دهد. از یک  طرف براي اعمال حاکمیت 
موجب  قوا  دیگر  طرف  از  و  دارد  وجود  هماهنگي  و  تمرکز  به  نیاز  واحد، 

مشکالتي مي گردد که خالف منظور تفکیک قوا است.
به همین دلیل، از نظریه تفکیک قوا دو برداشت متفاوت به وجود آمده است 
ابتدا نظریه  که یکي تفکیک مطلق و دیگري تفکیک نسبي قوا است. در 
تفکیک مطلق قوا دنبال شد و مثال قانونگذاران آمریکایي در پي ریزي دولت 
فدرال ایاالت متحده آمریکا بهترین شیوه را تفکیک کامل قوا قلمداد کردند. 
انقالبیون فرانسوی نیز پس از انقالب خود به این نتیجه نائل آمدند که ارکان 
و نهادهاي حکومتي باید با دیواره ها و موانعي از یکدیگر جدا شده تا امکان 

مداخله در کار یکدیگر را پیدا نکنند.
قوا  مطلق  تفکیک  که  داد  نشان  حکومت ها  عملي  تجربه  حال،  این  با 
امکان پذیر نمي باشد و چندان بستگي به خواست اصحاب قدرت یا افکاری 
عمومی نمی باشد. دلیل اساسي تفکیک نسبي در این است که قواي سه گانه 
تجلیات مختلف قدرت سیاسي یا حاکمیت واحد بوده و اساسا تفکیک آنها 
صرفا به منظور طبقه بندي و تقسیم کار انجام مي شود. بنابراین تفکیک باید 
با نرمش  انجام شود به طوري که اوال قدرت در یکجا متمرکز نگردیده و ثانیا 

مانع اعمال حاکمیت نیز نباشد.
پيچيدگي و ابهام مفهومي استقالل قوا

که  کند  تبعیت  نوعي  اصل  یک  از  باید  مردم ساالر  دولت  یک  عملکرد 

استبداد.  هرگونه  مقابل  در  شهروند  از  حمایت  از  است  عبارت  اصل  آن 
بیان دیگر الزم است قدرت قانونگذاري )قوه مقننه( و قدرت اجراي  به 
این قوانین )قوه مجریه( و قدرت مجازات تخلفاتي که از قانون  مي شود 
از  مستقل  نیز  و  مجزا  نهادهاي  و  اشخاص  توسط  همه  قضاییه(  )قوه 

شود. تنفیذ  یکدیگر 
در تعریف باال که ازجمله جدیدترین تعاریف است، تفکیک قوا به منظور 
گرفته  درنظر  شهروندي  حقوق  از  حمایت  جهت  در  و  استبداد  از  پرهیز 
در  که  است  قدرت  تقسیم  به  منجر  کار  تقسیم  نوعي  معناي  به  و  شده 
آن، تدوین قانون از اجراي قانون و از قضاوت در مورد تخلف از قانون 
تقسیم  زیرا  نمی شود؛  تعریف محسوب  این، همه  اما  است.  تفکیک شده 
و سازمان هاي  است  و مدیریت  پذیرفته شده علم سازمان  اصول  از  کار 
کار  تقسیم  و  تجزیه  به جز  راهي  اصوال  نظام سیاسي،  مانند یک  بزرگ 
راه کارآمدسازي سازمان ها است.  یا تخصص نقش ها  ندارند. تقسیم کار 
موثر  به  صورت  کارها  پیشبرد  امکان  که  نقش هاست  از طریق تخصص 

مي آید. به وجود 
باشیم،  قائل  نقش ها  تخصص  یا  کار  تقسیم  به  که  زمانی  اساس،  این  بر 
تولید  یا  ساختارها  افتراق  رسید.  خواهیم  ساختارها  افتراق  به  خود  به  خود 
که  مي شود  موجب  اجرایي  و  تقنیني  قضایي،  مانند  تخصصي  ساختارهاي 
بنابراین  و  گردیده  متمرکز  خاصي  سازمان هاي  در  تخصصي  فعالیت هاي 
یا  اختالفات  به  رسیدگي  امور  چنانچه  آورند؛  به وجود  را  خاصي  ماهیت 
قضاوت به دلیل تخصصي بودن آن، لزوم ایجاد دستگاه قضایي را موجب 
مي شود و یا امور طراحي و تدوین قوانین و مقررات در سازمان خاص به نام 
مجلس شوراي اسالمي تجلي مي یابد و یا فعالیت هاي انتظامي و نظامي در 

سازمان هاي تخصصي مربوطه سامان مي پذیرد.
تفكيک قوا در قانون اساسی جمهوری اسالمی

طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی و نمایندگان 
منتخب مردم است. قانون اساسی در فصل 6 مراحل شکل گیری مجلس شورا 
را و دو رکنی بودن این قوه )مجلس و شورای نگهبان( و و صالحیت های 

این قوه را بیان می دارد. )اصول 62 تا 99(
طبق اصل 60 قانون اساسی اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزرا 
به اجرا درمی آید؛ جز در مواردی که به صورت مستقیم به رهبر واگذار شده 
است. بحث انتخاب مسئولین قوه مجریه و صالحیت های این قوه در فصل 
نهم قانون اساسی بیان شده، به عالوه قسمتی از اصل 110 به عنوان وظایف 

رهبری در مجریه اشاره دارد.
طبق اصل 61 اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه های دادگستری است که 
طبق موازین اسالمی تشکیل می شوند. قانون اساسی در فصل یازدهم به 

معرفی مقامات و صالحیت های این قوه می پردازد.
به  را  قوا  تفکیک  اسالمی  جمهوری  نظام  اگرچه  اینکه  اهمیت  حائز  نکته 
کالسیک  اصطالح  با  بارز  تفاوت  یک  دارای  اما  پذیرفته،  نسبی  صورت 
قوای  تفکیک  در  که  درحالی  که  است  این  آن  و  می باشد  قوا  تفکیک 
کالسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته 
باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می کنند، اما به دلیل نوع 
خاص نظام حقوقی ایران که برخواسته از حاکمیت الهی و مبانی فقهی تشیع 
فعالیت  امر  مطلقه  والیت  زیرنظر  سه گانه  قوای  اصل 57  موجب  به  است؛ 
می کنند که این نظارت در راستای اعمال والیت فقیه عادل در زمان غیبت 
بنیادین اسالم و عامل مشروعیت  از اصول  امام زمان)عج( لحاظ شده که 

دستگاه های ذی ربط محسوب می شود  .
در همین راستا باید تصریح کرد در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
بر  نظارتی  و سازوکارهای  استبداد موضع گیری شده  مقابل  در  به صراحت 
یعنی  قوا  تفکیک  نهایی  پیش بینی شده؛ موضوعاتی که هدف  نیز  رهبری 
را  عمومی  آزادی های  تامین  و  استبداد  نفی  و  قدرت  تمرکز  از  جلوگیری 

تضمین می نماید.
به  که  است  این  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در  اینکه  دیگر  نکته 
البته تحت نظارت آنها  نهادهایی برمی خوریم که مستقل از قوای حاکم و 
بررسی می شوند تحت عنوان نهادهای خاص اعمال حاکمیت مثل: شوراها، 

صدا و سیما، شورای عالی امنیت و مجمع تشخیص مصلحت.
با توجه به مفهوم )حاکمیت در دولت( به معنی اعمال حاکمیت توسط قوای 
سه گانه در اصل 57 قانون اساسی برای هر قوه حساب جداگانه ای را قائل 
شده اما حفظ یکپارچگی نظام اقتضاء می کند که این قوا هماهنگی الزم را 

با یکدیگر داشته باشند.
کار  در  قوا  دخالت  عدم  معنی  به  قوا  وحدت  مقابل  در  قوا  تفکیک  مفهوم 
به طوری که  به یکدیگر  برتری نسبت  آنهاست بدون  یکدیگر و استقالل 
قدرتی برای انحالل یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را )تفکیک 

مطلق قوا ( می نامند.
می  اساسی  قانون  در  مندرج  اصول  به  نظر  و  شد  ذکر  آنچه  به  توجه  با 
البته  را  قوا  نسبی  تفکیک  نظام  ایران  اسالمی  دریافت که جمهوری  توان 
به صورت خاص خود )تحت نظارت والیت امر( تئوریزه و عملیاتی نموده 
که البته این خاص بودن در کل خدشه ای به چاچوب نظام تفکیک قوا وارد 
نمی کند. نتیجه این نوع از تفکیک قوا )تفکیک نسبی قوا( شکل گیری نظام 

نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی در ایران است.
مناطق آزاد و تفکیک قوا

تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  آزاد؛  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  براساس 
ایران ذیل مجموعه قوه مجریه و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
که ریاست آن برعهده رئیس جمهوری و یا همان رئیس قوه مجریه کشور 
است، قرار دارند. این درحالی است که براساس تبصره واحده ماده 23 قانون 
تاکید  و  رسیده  تصویب  به  دهم  مجلس  توسط  که  توسعه  ششم  برنامه 
مجلس یازدهم بر آن که در قالب بند)ز( تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 
و یک  ریاست جمهوری  نهاد  زیرمجموعه  از  مناطق  این  گردید،  مستظهر 
نهاد میان دستگاهی -که به دلیل شرح وظایف تعریف شده در حکم دولتی 
کوچک در محدوده جغرافیایی خود به ایفای نقش و مسئولیت می پردازد- به 

عضوی از بدنه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنزل جایگاه پیدا کرده اند.
در این میان باید اشاره ای به فرمایشات یک سال اخیر مقام معظم رهبری 
خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند که براساس آن اوال تالش نمایندگان 
برای حضور در بدنه دولتی به عنوان وزیر و مسئولیت های کالن کشوری 
آنها را متمایل به واگذاری مسئولیت نمایندگی مردمی که به آنها رأی داده 
نموده و این موضوع از سوی ایشان تقبیح شد که نمونه اعالی آن وزاری 
اقتصاد و کشاورزی است. ثانیا ایشان چندی پیش نمایندگان را از دخالت در 

امور دولت بر حذر داشتند  .
 سئوال اینجاست، چرا نمایندگان مجلس

 به مناطق آزاد عنایت دارند؟
پاسخ: نخست اینکه مناطق آزاد تنها )به جز استان هایی که دارای دو منطقه 
خزانه  از  که  می باشند  نماینده  عزیزان  متبوع  استان  نقطه  می باشند(  آزاد 
دولت ارتزاق نکرده و بودجه خودگردان داشته و سازمان عامل تامین کننده 
منابع درآمدی و به تبع آن هزینه ای درآمدهای حاصله در قالب بودجه های 
سنواتی است؛ فرآیندی که در حوزه عملکردی توسط دبیرخانه شورایعالی و 
اعضای شورای عالی به صورت سالیانه مورد پایش و نظارت )بررسی عملکرد 

بودجه ای( قرار می گیرد.
در نتیجه فرصت مناسبی جهت جذب برخی از منابع بودجه ای در حوزه های 
از قبل منطقه آزاد فراهم می شود؛ چراکه  انتخابیه توسط برخی نمایندگان 
کمیسیون های  و  علنی  صحن  در  که  بودجه ای  رایزنی های  با  مقایسه  در 
اقتصادی مجلس در طول دوران نمایندگی یک نماینده با آن طرف است، 
نمایندگان از قدرت اثرگذاری بیشتری در ارتباط با مناطق آزاد که در حوزه 

انتخابیه آن قرار دارند، برخودار می باشند.

نکته دوم، بحث سرمایه گذاری و اشتغال زایی است. ظرف سه دهه اخیر ایجاد 
شغل به یکی از مهم ترین مشکالت حوزه های انتخابیه نمایندگان مجلس 
تبدیل و مهم ترین تقاضای جامعه رأی هر نماینده ای را به خود اختصاص 
قانونی،  معافیت های  و  مزایا  دلیل  به  باشید  داشته  عنایت  حال  است.  داده 
مناطق آزاد بهترین و سهل الوصول ترین فرصت جهت معرفی یا حمایت از 
طرح های سرمایه گذاری تا ایجاد شغل برای نیروهای بومی انتخابیه نماینده 

محسوب می شوند.
نکته سوم، این واقعیت است که مناطق آزاد قطب های اقتصادی )تولیدی، 
اثرگذاری بر چنین  بازرگانی، گردشگری و...( هر استان قلمداد می شوند و 
و  و حتی هدایت جریان های سرمایه ای  زمینه جریان سازی  در واقع  نهادی 
اشتغال به سمت و سوی مورد نظر نماینده مجلس است که هیچ نماینده ای 

دوست ندارد از این مهم غفلت نماید.
رقابت و دخالت  زمینه  برشمرده  اینکه مولفه های  این بحث  پایانی  نکته  و 
نمایندگان استانی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشورمان را ظرف سه دهه 
این  بر  مدیران ضعیفی  یا  و  دبیرخانه  دورانی که  در  و  ایجاد کرده  گذشته 
مناطق شده  این  مایشاء  فعال  نمایندگان  برخی  سازمان ها مدیریت کردند، 
و به نوعی در عدم تحقق اهداف ترسیم شده برای مناطق آزاد نمایندگان 
یاد چیدمان نیروی  انحراف کشاندن مسیر و  به  محلی نقش مستقیمی در 
انسانی، مدیریتی و یا نحوه مدیریت بر منطقه آزاد ایفا نمودند؛ چراکه مناطق 
نمایندگی  در حوزه  از یک شهرستان،  بخشی  در  واقع شدن  آزاد علی رغم 
چگونگی  قانون  دلیل  به  اما  دارند،  قرار  فرماندار  یا  نماینده  مسئولیت  و 
اداره مناطق آزاد، ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده 11 
سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ از فرصت های متنوع ارتباطی در سطح ملی و 
بین المللی و مزیت هایی برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برخوردار 

می باشند.
عزیزان  داخلی  اعمال نظرهای  برای  محلی  به  نباید  مناطق  این  نتیجه  در 
تحویل یابد؛ موضوعی که زمینه عدم تمرکز سازمان ها، در برخی مواقع عدم 
همکاری نهادهای شهرستانی و استانی در مسیر اجرای قانون و در نهایت 
اعمال دخالت در تغییر و تحول نیروهای انسانی از سوی مدیرعامل سازمان 

توسط برخی نمایندگان شده است.
راهكار چيست؟

براساس آنچه معروض شد و با عنایت به واقعیت های موجود، نمی توان مانع 
دخالت نمایندگان مجلس در محدوده اعمال قانون مناطق آزاد شد؛ چراکه 
به  و  دبیرخانه  جایگاه  تنزل  قابلیت  از  نمایندگان  در کمترین حالت ممکن 
برخوردار  اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه  به  مناطق  عامل  آن سازمان های  تبع 
می باشند؛ در نتیجه نزاع و تقابل جز شکست برای مناطق دستاوردی نخواهد 
داشت؛ زیرا به حکم قانون که حقی قانونی است، نمایندگان دارای قدرت 
پرسشگری، نظارت، ایراد نطق علیه مناطق آزاد و هر نهادی دیگر، اجرای 
تحقیق و تفحص می باشند و در مدل قانون تصویب شده حتی قادر به اعمال 
فشار به وزیر اقتصاد جهت اعمال نقطه نظرات خود در سطح مناطق و یا 

دبیرخانه می باشند  .
راهکار بینابین درگیر نمودن نمایندگان در فرآیند حمایت و رفع مشکالت 
کارگروه های  تشکیل  همچون  طرقی  از  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران 
سطح  در  فعال  شرکت های  مدیران  با  کاری  جلسات  برگزاری  مشترک، 
مجلس  مختلف  کمیسیون های  دوره ای  بازدیدهای  برگزاری  و  مناطق 
خلوت  حیاط  به  آزاد  مناطق  گذشته،  سه دهه  ظرف  اینکه  طرفه  است؛ 
با  که  است  درحالی  این  و  شده اند  محدود  خود  انتخابیه  حوزه  نمایندگان 
امنیت  مشارکت کمیسیون های صنایع، سیاست خارجی، کشاورزی و حتی 
ملی در مسائل مبتالبه مناطق آزاد این سازمان ها می توانند با تقسیم نقش 
مابین کمیسیون های مختلف به شکستن این انحصار و در مقابل بازیگری 

قدرتمندتر سازمان های عامل و دبیرخانه نائل آیند.

حسين تاج بخش، كارشناس حقوقی:
وجوب نصب العين قرار دادن توصيه های مقام معظم رهبری  
درخصوص عدم دخالت نمایندگان در انتصابات قوه مجریه

و در نهایت، حسین تاج بخش کارشناس حقوقی طی یادداشتی، به بررسی 
شورای  مجلس  نمایندگان  دخالت  عدم  ضرورت  حقوقی  وجوه  تبیین  و 
اسالمی در عزل و انتصاب مدیران دولتی و همچنین لزوم نصب العین قرار 
دادن توصیه های رهبر معظم انقالب اسالمی  به عنوان ولی مطلقه فقیه و 

عالی ترین مقام کشور در این خصوص، پرداخت.
معظم  مقام  فرمایشات  انتصابات«.  در  کنید  دخالت  نماینده  نباید  »واقعا 
در  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  جمع  در  رهبری)مدظله العالی( 

خردادماه1401.
تفیک  اصل  اسالمی،  جمهوری  اساسی  قانون  اصول  مترقی ترین  از  یکی 
قوا می باشد . خبرگان قانون اساسی در اصل 57 صراحتا قوای مقننه ، مجریه 
و قضاییه را مستقل از یکدیگر در نظر گرفته و ملت قهرمان ایران نیز در 

همه پرسی قانون اساسی، به این اصل مهم و محوری رای دادند  .
از سوی دیگر، گرچه قوا از یکدیگر مستقل هستند، اما همان قانون اساسی 
اقدامات قوه مجریه  ابزار نظارتی قوای قضاییه و مقننه را برای نظارت بر 
پیش بینی نموده است؛ ازجمله این ابزار برای قوه قضاییه ، سازمان بازرسی 
از  استیضاح  و  مقننه ، سوال  قوه  برای  و  ادرای  عدالت  دیوان  و  کل کشور 
لکن  دیوان محاسبات می باشد .  و  وزراء ، تحقیق و تفحص  و  رئیس جمهور 
قوه مجریه،  بر کار  نظارت  اعمال  برای  قانونی  ابزار  از  تعداد  این  علی رغم 
متاسفانه چندی است سنت سیئه ای به نام دخالت برخی نمایندگان مجلس 
عالوه بر  که  است  شده  مشاهده  مجریه  قوه  انتصابات  در  اسالمی  شورای 
مغایرت کامل با اصل 57 قانون اساسی )اصل تفکیک قوا(، با فرمایشات مقام 
مقام  عالی ترین  و  فقیه  مطلقه  ولی  عنوان  به  رهبری )مدظله العالی(  معظم 

کشور منافات و مغایرت دارد. 
انتخابات  در  شرکت  برای  ثبت نام  زمان  در  مجلس  نمایندگان  که  آنجا  از 
التزام نظری و عملی خود به والیت مطلقه فقیه  مجلس شورای اسالمی ، 
و قانون اساسی را ابراز و اعالم می نمایند ، پرواضح است که تا زمان پایان 
دوران نمایندگی خود، می بایست به این شروط اساسی پایبند بوده و تخطی 

از این موارد حتی در دوران نمایندگی نیز قابل قبول نخواهد بود  .
در  مجلس  نمایندگان  دخالت  موضوع،  میدانی  بحث  در  این،  عالوه بر 
نیست؛  پذیرفته  و  شایسته  نیز  دولتی  مدیران  و  مقامات  عزل  و  انتصابات 
منطقه ای ،  اجرایی  امور  در  که  بسیاری  ناهماهنگی  مهم عالوه بر  این  زیرا 
ملی یا محلی به وجود می آورد، موجب خدشه در اصل تناسب حق و تکلیف 
یا عزل  انتصاب  برای  نماینده ای  فشار  اثر  بر  اجرایی که  مدیر  تبعا  و  شده 
شخص یا اشخاصی، تصمیماتی اتخاذ نموده، می تواند در هر زمان مسئولیت 
نماینده  پیگیری های  و  فشار  به  و  نپذیرفته  را  خود  منصوب  مقام  اقدامات 
نبوده،  باالدستی  مدیر  مسئولیت  رافع  این  گرچه  که  نماید،  استناد  مربوطه 
برعهده  صرفا  انتصابات  این گونه  مسئولیت  شرعی  و  اخالقی  نظر  از  لکن 
مقام مسئول قرار نداشته، بلکه نماینده ای که در این عزل و نصب ذی نفع 
یا ذی نفوذ بوده است نیز می بایست مسئولیت پاسخگویی به هرگونه اقدام 
در  است که  درحالی  این  و  بپذیرد  نیز  را  مقام منصوب شده  قانون  خالف 
قوانین و مقررات، کوچکترین اشاره ای به مسئولیت نماینده ذی نفوذ در این 

رابطه صورت نگرفته است  .
اسالمی که  نمایندگان محترم مجلس شورای  پاره ای  از  اساس،  بر همین 
با وعده های نشدنی و قول های غیرقابل اجرا در بدو شرکت در انتخابات و 
صرفا برای ابراز قاطعیت خود به واجدین حق رای در محل یا حوزه انتخابیه 
با توصیه های  یا  اجرایی دخالت نموده و  مربوطه در عزل و نصب مدیران 
سمت های  در  خود  موردنظر  اشخاص  انتصاب  در  سعی  تهدیدآمیز  بعضا 
قرار  نصب العین  با  می رود  انتظار  دارند،  منطقه ای  یا  ملی  محلی،  اجرایی 
دادن توصیه های مقام معظم رهبری )مدظله العالی( و قانون اساسی و قول و 
سوگندی که در بدو نمایندگی مجلس شورای اسالمی برای التزام عملی و 
نظری به این اصول الیتغیر قانونی اساسی یاد نموده اند، از هرگونه دخالت 
اجرایی کشوری و محلی  مقامات  یا غیرمستقیم در عزل و نصب  مستقیم 

پرهیز نمایند . 
را  نماینده مجلس خود  باشد ، هرچند که  این  از  بدیهی است، چنانچه غیر 
انقالبی تر از سایرین نشان داده و یا شعارهای کوبنده و سخنرانی های آتشین 
ایراد نماید، لکن در التزام وی به منویات رهبر معظم انقالب اسالمی و قانون 

اساسی تردید جدی وجود خواهد داشت  .
مصداق این موارد تاکیدات مکرر امامان جمعه، مقامات محلی و کشوری و 
انتصابات می باشد که به  شورای نگهبان بر پرهیز نمایندگان از دخالت در 
راحتی با جستجویی در اخبار و اطالعات خبری و فضای مجازی می توان 

به آنها دست یافت .
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در گفت و گو با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و كارشناسان مطرح شد:

عدول از منويات ولي فقيه، با مداخالت و تحديد جايگاه مناطق آزاد
گزارش: 

 مرضيه حسينی
مليحه اسناوندی



یادداشت

و  منطقه اي  و  جهانی  گوناگون  بحران هاي  که  درحالی 
و  است  افزایش  درحال  مسئوالن  اختیار  از  خارج  تحوالت 
و  اقتصادي  مختلف  حوزه هاي  مدیران  براي  تصمیم گیري 
صنعتی با مشکالت فراوانی همراه است؛ تکیه بر سیاست هاي 
اقتصاد مقاومتی، تنها گزینه اي است که می تواند تامین کننده 
رشد پویا و مبتنی بر زیرساخت هاي گسترده و منابع غنی و 

استعدادهاي درونی کشور گردد.
بهبود  هدف  با  که  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست هاي 
به اهداف سند چشم انداز  اقتصادي و دستیابی  شاخص هاي 
فرصت ساز،  انعطاف پذیر،  جهادي،  رویکردي  با  و  20ساله 
مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا تدوین و ابالغ گردیده، چراغ 
روشنی است که باید فراروي تمام مسئوالن و تصمیم گیران 

کشور قرار گیرد.
افزایش  راهبردي،  خدمات  و  محصوالت  تولید  بر  تاکید 
کاهش  رقابت پذیري،  تقویت  بهره وري،  رشد  اشتغال، 
وابستگی به سایر کشورها و افزایش صادرات را می توان در 
زمره مهم ترین مولفه هاي سیاست اقتصاد مقاومتی برشمرد. 
بر همین اساس می توان لزوم توجه به صنایع دریایی را در 

چارچوب این سیاست ها قلمداد کرد.
با  رقابت  در  خاص،  شرایط  داشتن  دلیل  به  دریایی  صنایع 
این نظر در کشور  از  بین المللی بوده و  تولیدکنندگان معتبر 
داراي شرایط منحصربه فردي است. تولیدات اندکی در کشور 
قیمت  و  زمان  کیفیت،  مانند  عواملی  نظر  از  که  دارد  وجود 
محصوالت، در رقابت با تولیدکنندگان رده اول جهانی باشند. 
در  کشورها،  سایر  بین  در  محصوالت  این  دیگر،  طرف  از 
حمایت  مورد  شده،  شناسایی  راهبردي  محصوالت  زمره 
بازار خرید  راه هاي مختلف،  از  و  گرفته  قرار  دولت ها  کامل 

این محصوالت، توسط دولت ها حمایت می گردد.
قبل  سال  ده ها  از  دریایی  صنایع  که  شرایطی  در  متاسفانه 
به عنوان صنایع استراتژیک در برنامه هاي توسعه اقتصادي 
اما  نموده اند،  پیدا  را  ویژه اي  و  مشخص  جایگاه  کشورها 
هیچ گاه این صنایع در کشور ما به صورت جامع موردتوجه 
قرار نگرفته است. اقدامات صورت گرفته در بسیاري از موارد 
ناشی از همت و شناخت موردي و موضعی اشخاص بوده و 
حرکت هاي انجام شده، پس از جابه جایی اشخاص، مغفول و 
معطل مانده اند. از طرف دیگر جزیره اي بودن و عدم جامعیت 
اقدامات صورت گرفته را باید به عنوان دلیل دیگري بر توقف 

این اقدامات در نظر گرفت.
توسعه صنایع  از  قانون حمایت  به  نمونه می توان  به عنوان 
دریایی اشاره نمود. این قانون در نتیجه اقدامات و پیگیري هاي 
جمعی از متخصصان صنایع دریایی در دهه 1380 به تصویب 
آیین نامه  تصویب  رغم  به  و  رسید  اسالمی  شوراي  مجلس 
اجرایی آن در سال 1388، متاسفانه تاکنون بخش هاي زیادي 
از این قانون همچنان اجرایی نشده است. به عبارت دیگر، 
تجربه قانون فوق و سایر اقدامات مشابه نشان داده تا زمانی 
راهبردي،  عنوان یک صنعت  به  دریایی  اهمیت صنایع  که 
در باور دولتمردان کشور نهادینه نگردد، همچنان باید شاهد 
معطل ماندن ظرفیت هاي عظیم کشور در این صنعت باشیم. 
بدون تردید باور فوق، تنها از طریق شناخت نسبت به اهمیت 
و تاثیر صنایع دریایی در پیشبرد اهداف دولت حاصل خواهد 

شد.
در  دریایی  صنایع  اهمیت  و  نقش  است  ضروري  بنابراین 
فعال  حوزه هاي  در  کشور  توسعه  کالن  اهداف  گسترش 
از  استفاده  تولیدي،  مانده  معطل  ظرفیت هاي  نمودن 
ساحلی،  مناطق  از  محرومیت زدایی  بین المللی،  فرصت هاي 
ارتقاي ظرفیت هاي موجود در سواحل مکران، فراهم کردن 
زمینه هاي توسعه اقتدار دریایی و فراهم نمودن فرصت هاي 

شغلی، مورد توجه و شناسایی دولتمردان قرار گیرد.
به  کشور  نیاز  بازار  از  داخلی  صنایع  سهم  تخصیص 
اشتغال  ایجاد  در  بسزایی  تاثیر  دریایی،  صنایع  محصوالت 
خواهد  مقاومتی  اقتصاد  اصلی  اهداف  از  یکی  عنوان  به 
داشت. براساس برنامه راهبردي صنایع دریایی در افق 1404، 
ساالنه  می توان  دریایی  صنایع  در  مناسب  سرمایه گذاري  با 
اشتغال  اینکه  به  عنایت  با  نمود.  ایجاد  پایدار  21هزار شغل 
هر نفر در صنایع کشتی سازي، موجب اشتغال حدود 3نفر در 
صنایع مرتبط خواهد شد؛ فعال کردن ظرفیت هاي موجود در 
ایجاد خواهد  صنایع دریایی، ساالنه در حدود 80هزار شغل 

نمود. 
ایجاد اشتغال در سواحل جنوبی کشور به ویژه سواحل مکران، 
موجب محرومیت زدایی در این مناطق بوده و با ارتقاي سطح 
افزایش  نیز  را  امنیت سواحل  مناطق،  این  در  زندگی  کیفی 
می دهد. اختصاص بخشی از بازار نیاز کشور به محصوالت 
و  داخلی  دریایی  صنایع  به  تجاري  حوزه هاي  در  دریایی 
اشتغال  سبب  می تواند  موجود،  ظرفیت هاي  فعال سازي 

بسیاري از متخصصان و کارشناسان باشد.
نقش توسعه صنایع دریایی در تحقق اهداف مشخص شده 
پایدار  اشتغال  رشد  گرفتن  نظر  در  با  مقاومتی،  اقتصاد  در 
قابل  جانبی  صنایع  توسعه  و  ارز  خروج  از  جلوگیري  و 
موجود  ظرفیت هاي  کردن  فعال  بی شک  است.  مشاهده 
دولت  زیربنایی  اهداف  پیشبرد  جهت  در  دریایی  صنایع  در 
اقتصادي و جذب  بوده و زمینه هاي توسعه دریامحور، رشد 
سرمایه هاي خارجی در صنایع داخلی را فراهم خواهد ساخت. 
صنایع دریایی با بهره گیري از زیرساخت مناسب، نیروي کار 
توانایی  کشور،  داخل  در  محصوالت  مناسب  بازار  و  ارزان 
ارزش آفرینی براساس مبانی اقتصاد مقاومتی را خواهد داشت.
توسعه  منظور  به  پیشنهادي  راهکارهاي  از  برخی  پایان،  در 
صنایع دریایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به شرح زیر 

است:
 در نظر گرفتن صنایع دریایی به عنوان صنایعی راهبردي 

در راستاي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی.
سند  در  شده  مشخص  اهداف  تحقق  براي  برنامه ریزي   

جامع توسعه دریایی کشور. 
 تخصیص بخشی از بازار نیاز داخلی ساخت و تعمیر شناور 

به سازندگان داخلی.
 تامین مالی و تسهیل ساخت و تامین مواد و تجهیزات و 

مورد نیاز محصوالت صنایع دریایی. 
 استفاده از فرصت رکود در صنایع دریایی به منظور جلب 
پیشرفته  فنی  دانش  انتقال  و  مطرح  کشتی سازان  همکاري 

به کشور.

اثرگذاری توسعه صنایع 
دریایی در تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتی

مناطق آزاد6

مشاور رئیس جمهور در جمع کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور مطرح کرد:

مناطــق آزاد، الگویی برای 
اقتصــاد بدون نفت در ایران
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آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
آزاد  مناطق  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
ما خودگردان هستند و ردیف بودجه در بودجه سالیانه 
الگوی  و  مدل  می تواند  دلیل  همین  به  ندارند؛  دولت 
خوبی از اقتصاد بدون نفت و بدون وابستگی به بودجه 

دولت باشند.
سعید محمد در نشست با تولیدکنندگان و کارآفرینان 
منظم  طور  به  امسال  ابتدای  از  داشت:  اظهار  کشور 
برگزار  تولید کنندگان  و  کارآفرینان  با  جلساتی 
موانع  و  مشکالت  جلسات  این  طریق  از  که  می شود 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  آنها  سرمایه گذاری 

بررسی و رفع خواهد شد.
بخش  مبتنی بر  آزاد  مناطق  توسعه  داد:  ادامه  وی 
نقش  نیز  کشور  توسعه  زمینه  در  که  است  خصوصی 
گرفته  شکل  دولتی  بدنه  با  خوبی  به  و  دارد  موثری 
این  در  نفر  ۵00هزار  و  صنعتی  2۵00واحد  است. 
مناطق مشغول به فعالیت هستند؛ این موضوع الگوی 
خوبی برای تعامل میان بدنه دولت است که با بخش 
خصوصی شکل گرفته و باید تقویت گردد و به سرزمین 

اصلی تسری پیدا کند.
گمرکی،  امور  کلیه  کرد:  اظهار  رئیس جمهور  مشاور 
از  شورایعالی  دبیرخانه  در  و...  شرکت ها  ثبت  ارزی، 
انجام  درحال  الکترونیک  خدمات  سامانه های  طریق 

است و به دنبال تبیین این امورات به دولت هستیم.
عملکرد  به  نسبت  که  غلطی  دیدگاه  به  محمد  سعید 

مناطق آزاد وجود دارد اشاره کرد و افزود: در مجموعه 
مجموعه  درخصوص  درستی  دید  کشور  حکمرانی 
مناطق آزاد وجود ندارد و این موضوع باعث عدم رونق 
تالش  است.  شده  مناطق  این  در  اقتصادی  رشد  و 
آزاد  مناطق  به  نسبت  را  کشور  ذهنی  فضای  کردیم 
تغییر دهیم، هماهنگی ها و احکام جدید صادره دولت 
پیرو فرهنگ سازی است که در حکمرانی کشور انجام 

شده است.
وی ادامه داد: در کشورهای اطراف ما رقابت سنگینی 
امارات  کشور  در  دارد؛  وجود  سرمایه گذار  جذب  برای 

ترکیه و گرجستان  مالیاتی، همچنین  ۵0سال معافیت 
ارائه می دهند، به  با مشوق هایی که به سرمایه گذاران 

مراتب موفق تر از کشور ما عمل کرده اند.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
گذشته  سال  انتهای  در  که  آماری  افزود:  اقتصادی 
زده  مناطق  به  که  برچسبی  داد  نشان  شد،  گرفته 
می شود که این مناطق محل واردات کاال هستند، رو به 
که  گذشته  سه دهه  طی  بار  اولین  برای  است.  بهبود 
تراز  موفق شدیم  فعال هستند،  در کشور  آزاد  مناطق 

تجاری مناطق را متعادل سازی نماییم.

سعید محمد گفت: سال گذشته 3۶هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری محقق شده در مناطق آزاد کشور صورت 
نیز قریب به ۶هزار  ابتدای سال  پذیرفت، در سه ماهه 
میلیاردتومان سرمایه گذاری در این مناطق انجام شده 

است.
بین الملل  بورس  و  آفشور  بانک  زمینه  در  افزود:  وی 
هم اقدامات خوبی در مناطق آزاد کشور صورت گرفته، 
در مصاحبه ای که آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون 
بورس  راه اندازی  نوید  داشتند،  مجلس  اقتصادی 

بین الملل تا یک ماه آینده را دادند.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
ایجاد  پایان،  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در   Subzone
آزاد  مناطق  در  موجود  موانع  رفع  برای  راهکاری 
توجه  با  داریم  نظر  در  کرد:  تصریح  و  برشمرد  کشور 
به مشکالتی که در مناطق با آنها مواجه هستیم، برای 
تعریف   Subzone عنوان  به  منطقه محدوده ای  هر 
فیزیکی  کنترل  و  شدن  محصور  قابلیت  که  کنیم 
داشته باشد و هر Subzone برای صنایع پیشران در 
منطقه تعریف گردد. با این راهکار زمینه برای حضور 
کارآفرینان و تولیدکنندگانی که عالقه مند به فعالیت در 

صنایع پیشران هستند، فراهم می شود.
پیشران های  نیز  نشست  این  ادامه  در  است،  گفتنی 
موانع  و  مشکالت  بیان  به  کارآفرینان  و  اقتصادی 

فعالیت های تولیدی خود در مناطق آزاد پرداختند.

گزارش:
 الیاس زالی  پور

کارشناس حوزه بین  الملل

آزاد  مناطق  شورایعالي  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاري- صنعتي و ویژه اقتصادي گفت: به دنبال احیاء 
در  مسلمانان  وحدت  بزرگ  ظرفیت  از  بهره مندی  و 

فعالیت های اقتصادی هستیم.
فرهنگی  رایزنان  اجالس  دهمین  در  محمد  سعید 
جمهوری اسالمی ایران، عالوه بر اعالم خبر برگزاری 
همایش بین المللی فعاالن فرهنگِی  اقتصادی مسلمان 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  میزبانی  به  
اقتصادی، اظهار داشت: متاسفانه برخالف رهنمودهای 
امام راحل و مقام معظم رهبری، شعار وحدت مسلمانان 
شاید  است.  مانده  مغفول  به  کلی  اقتصادی  زمینه  در 
بستن  امید  بزرگ،  غفلت  این  اصلی  دالیل  از  یکی 
کشورهای  کمک های  به  کشور  مسئوالن  از  برخی 
این  که  انقالبی  دولت  در  اما  است؛  بوده  غربی 
رویکردهای نادرست به سیاست خارجی به  کلی تغییر 
کرده است، به نظر می رسد این راهکار می تواند به یکی 
از اولویت های سیاست خارجی و راهبردهای اقتصادی 

کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: مسلمانان بسیاری در کشورهای گوناگون 
جهان زندگی می کنند که به طور عمیق به اسالم ناب 
محمدی و جمهوری اسالمی عالقه مند هستند و در پی 
بهترین شکل  به  بتوانند  مناسب می باشند که  بستری 
گوناگون  زمینه های  در  را  خود  دلبستگی  این  ممکن 
متاسفانه  اما  برسانند؛  اثبات  به  اقتصادی  و  فرهنگی 
و  نبوده  مسئوالن  اولویت دار  هدف  مهم  دغدغه  این 

زمینه های تحقق آن به  خوبی فراهم نشده است.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان 
آزاد  اینکه مناطق  با توجه به  کرد: بر همین اساس و 
پیشران اقتصادی کشور به حساب می آید، مناطق آزاد 
برزمین  ظرفیت  این  تحقق  در  پیشرو  می توانند  ایران 
را  این هدف  ممکن،  بهترین شکل  به  و  باشند   مانده 
توجه  نکته  این  به  است  اینجا الزم  در  محقق سازند. 
کنیم که ایده بهره  بردن از این ظرفیت ویژه همکاری 

گسترده  اقتصادی بین کشورهای مسلمان پیش از این 
به منظور  و تالش هایی هم  در کشور مطرح شده  هم 
دالیل  به  متاسفانه  اما  است؛  شده  انجام  آن  تحقق 
مختلفی در حد یکی  دو نشست محدود، باقی مانده  و 

به نتایج عملی درخوری دست نیافته است.
فرهنگِی  فعاالن  بین المللی  همایش  است،  گفتنی 
دستاوردهای  تشریح  هدف  با  مسلمان   اقتصادی 
مقابله  در  اسالمی  کشورهای  مشترک  سرمایه گذاری 
گسترده  ظرفیت های  تبیین  ظالمانه؛  تحریم های  با 
حوزه های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسالمی؛ 
آشنایی با ظرفیت های گسترده مناطق آزاد کشورهای 
ایران  در  سرمایه گذاری  موانع  شناسایی  اسالمی؛ 
آزاد؛  مناطق  در  به ویژه  اسالمی  کشورهای  دیگر  و 
مناطق  ایجاد  به منظور  الزم  زمینه های  کردن  فراهم  
آزاد مشترک بین کشورهای اسالمی؛ معرفی همه جانبه 
توانمندی های گسترده کنشگران اقتصادی کشورهای 
نفری  یک میلیارد  بازار  ظرفیت های  معرفی  مسلمان؛ 

کشورهای مسلمان به تجار و فعاالن اقتصادی؛ ایجاد 
جبهه جدید اقتصادی  اجتماعی در منطقه با محوریت 
شبکه سازی  اسالمی؛  کشورهای  اقتصادی  کشنگران 
ایجاد  و  اسالمی  کشورهای  اقتصادی  کنشگران 
و  اسالمی  کشورهای  آزاد  مناطق  بین المللی  اتحادیه 
شبکه سازی مناطق آزاد کشورهای اسالمی به  میزبانی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار 

خواهد شد.

هزار  دو  که طي  بوده  مهمي  ابزارهاي  از  آزاد  منطقه 
سال براي توسعه و گسترش تجارت به کار رفته است. 
مرکز  و  انبار  به  عموما  آزاد  منطقه  اواخر  همین  تا 

صادرات مجدد کاالها اطالق مي شد. 
تجاري  آزاد  مناطق  از  جدیدي  شکل  سال 19۶0  از 
توسعه  نقش  آن،  هدف هاي  عمده   که  شد  مطرح 
اقتصادی منطقه ای بود. این منطقه به جاي آن که سر  
و کار چنداني با تجارت داشته باشد، با ایجاد ناحیه اي 
براي صادرات محصوالت صنعتي تولید شده در منطقه، 

عبارت منطقه پردازش صادرات را به وجود آورد. 
منطقه پردازش صادرات ابزار توسعه اي است که بیش 
از هر عامل دیگری، اهداف زیر را دنبال می کند: جذب 
تولید  براي  بین المللي  جریان  در  سرمایه  از  درصدي 
یا  محلي  تولید کنندگان  تشویق  و  صادراتي  کاالهاي 

بومي براي تمرکز بر توسعه صادرات کاال. 
صادرات  پردازش  منطقه  در  که  کاري  همچنین 
از  جذابي  مجموعه هاي  درهم آمیزي  مي شود،  انجام 

انگیزه هایی است که موارد زیر را در برمي گیرد: 
از  معافیت  با  تجهیزات  و  خام  مواد  واردات  آزادي 
ایجاد  مختلف،  محدودیت هاي  یا  گمرکي  عوارض 
صادرات  و  واردات  براي  گمرکي  امور  در  تسهیالت 
تشریفات  حداقل  وجود  و  بوروکراسي  کاهش  کاال، 
و  تاسیس  از  قبل  فعالیت  مجوز،  اخذ  براي  اداري 
کاهش دخالت دولت هنگام فعالیت واحدهاي تولیدي 
و تجاري، انگیزه هاي مالیاتي که از مشوق هاي معمول 
در مناطق آزاد است، امکانات زیربنایي تاسیس و تولید. 
مشوق هاي  با  که  هستند  مصنوعي  انگیزه هاي  اینها 
ثبات سیاسي  فعالیت خوب،  مانند یک محیط  طبیعي 

و بخش هاي سود بري تکمیل مي شوند. 
به عالوه، گونه هاي مختلفي از اندیشه  منطقه آزاد وجود 
دارد. براي مثال، فکر انبار یا کارخانه تضمیني که عبارت 
از کارخانه هایي است که در سرتاسر منطقه پراکنده شده اند 
و با استفاده از یک سیستم تضمیني، مجاز به واردات مواد 
اولیه با معافیت از عوارض گمرکي و زیر کلید گمرک، 
براي کار روي آنها و صدور محصول تمام شده اند. سیستم 
به  مي رود،  به کار  اروپا  اتحادیه  در  که  داخلي  پردازش 
کارخانجات واقع در هر نقطه از اتحادیه اروپا اجازه مي دهد 
پرداخت  معافیت  از  بهره گیري  با  را  خود  اولیه  مواد  تا 
عوارض گمرکي وارد کرده و از آنجا کاالهاي مختلف را 
تولید و به خارج از جامعه صادر کنند. فروش این کاالها در 
اتحادیه اروپا منوط به پرداخت عوارض گمرکي بخشي از 

آنها است که از خارج وارد مي شود.
و  تولید  براي  خارجي  سرمایه  جذب  مهم  بسیار  نکته  
بسیار  رقابتي  آن  انجام  که  است  صادرات  گسترش 

این  است.  آورده  وجود  به  جهان  سراسر  در  را  سخت 
کیفیت  با  سرمایه گذاري  مورد  در  ویژه  به  موضوع 
مراحل  در  آزاد  منطقه  یک  است.  صادق  مطلوب 
دیدگاه  از  کشور  یک  تصویر  بهبود  به  توسعه  اولیه  
سرمایه گذاري خارجي یاري مي کند. این مورد خصوصا 
در شرایطي که یک سیستم بوروکراسي قوي، واردات 

را کنترل مي کند، ابزاري بسیار مفید به شمار مي آید. 
صنعتي که بیش از همه از موقعیت منطقه آزاد و ویژه بسیار 
بهره مي برد، نوعي است که نیاز به تهیه منظم هفتگي مواد 
اولیه از خارج دارد. براي مثال، مي توان به صنایع پوشاک، 
نساجي، چرم، پالستیک، کاالهاي ورزشي، کاالهاي فاسد 

نشدني، مهندسي سبک و صنایع الکترونیک اشاره کرد. 
اختصاص یک ناحیه به منطقه آزاد و ویژه اقتصادي به 
براي صنعت صادرات جذاب  را  ناحیه اي  خودي خود، 
نمي کند، بلکه باید شرایط اساسي براي جذب سرمایه 
خارجي هموار باشد، در غیر این صورت سرمایه گذاري 
از کیفیتي پایین تر از حد انتظار برخوردار شده و یا بدتر 

از آن، اصوال سرمایه گذاري صورت نمي گیرد. 

عوامل مهم برای جذب و حفظ 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد 

در مورد اینکه سرمایه گذاري باید به خوبي انجام گیرد، 
مالحظات کلیدي زیر الزم است که مورد توجه قرار گیرد:
براي  اقتصادي:  امنیت  و  سیاسي  ثبات   )1
آنچه  اساس  است.  مهم  بسیار  سرمایه گذاران  اکثر 
یک  وجود  ابتدا  هستند،  آن  دنبال  به  سرمایه گذاران 
اقتصادي  ساختار  مبتني بر  دائمي  اقتصادي  سیاست 
توسعه صادرات و  و  خصوصي، سرمایه گذاري خارجي 

همچنین محیطي باثبات از نظر سیاسي است.
2( امكانات حمل ونقل و ارتباطي خوب: براي بیشتر 
صنایع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچون الکترونیک، 
مهندسي سبک و پوشاک، امکانات حمل و نقل و ارتباطات 
هوایي خوب بسیار مهم هستند. این یعني ظرفیت حمل 
هوایي متناسب و ارائه  خدمات در تمام مسیرهاي اصلي 
امکانات  بین المللي،  خدماتي  فعالیت هاي  براي  است. 

ارتباطي خوب بسیار اهمیت دارند.
سرمایه گذاران،  بیشتر  خوب:  فیزیكي  محیط   )3
دنبال  به  همواره  بین المللي  و  داخلي  شرکت هاي 

محیطي عاري از آلودگي با رعایت استاندارد هاي خوب 
و مناسب براي برنامه ریزي فیزیکي هستند.

4( زیربناهاي قابل اطمینان ازجمله منابع مطمئن آب، 
رشد  دارند.  ویژه اي  اهمیت  انرژي  و  برق  فاضالب، 
و  منابع  بین  تعادل  ایجاد  با  برق  و  آب  بخش  پایدار 
مصارف، ارتقاي بهره وري و مشارکت منابع انساني به 

منزله  ارزشمندترین سرمایه تلقي مي شوند.
5( دسترسي به بازار: دسترسي ترجیحي به بازار 
براي  مي شود.  محسوب  بزرگ  امتیازي  و  مهم  بسیار 
مثال، کشورهاي جنوب اقیانوس آرام در مقابل استرالیا 
برابر  در  کارائیب  دریاي  حوزه  کشورهاي  زالندنو،  و 
ایاالت متحده و کانادا و کشورهاي اروپاي شرقي سابق 
اروپا  اتحادیه  گذشته.  غربي  اروپاي  جامعه  مقابل  در 

اکنون شامل 27عضو اروپایي -شرقي و غربي- دارد.
بانکداري  نظیر  اصلي  خدمات  6( خدمات حمایتي: 
ملزومات  از  حمل ونقل(  اداري  )خدمات  فورواردینگ  و 
تمام مناطق آزاد و ویژه هستند. اگر منطقه اي به دنبال 
فعالیت هاي الکترونیکي و مهندسي فوق تخصصي است، 
وجود مقاطعه کاران فرعي و تهیه کنندگان قطعات یدکي با 

کیفیت خوب، یک امتیاز محسوب مي شود.
7( نیروي کار: هزینه و بازدهي نیروي کار و دامنه 
نوع  کننده   تعیین  دیگر  عوامل  از  بیش  مهارت ها، 

صنعتي است که جذب مناطق آزاد مي شود.
اول  وهله   در  که  سازماني  8( سازماندهي خوب: 
با تقاضاهاي سرمایه گذاران برخوردي مناسب و سریع 
تقاضاي شان  زماني  که  بعد  مرحله   در  و  باشد  داشته 
آنها  با  راه اندازي  و  تاسیس  مرحله   در  شد،  پذیرفته 
ویژه اي  اهمیت  از  موارد  این  رعایت  همکاري  شود. 
موقعیت  دو  میان  تفاوت ها  اغلب  است.  برخوردار 
که  است  مناسب  محل  انتخاب  از  ناشي  افزارواره 
منوط به در نظر گرفتن موارد جزئي مي باشد. در چنین 
شرایطي، تاثیر سازماندهي منطقه بر روي سرمایه گذار 

مي تواند سرنوشت ساز باشد  .
9( محیط شهري توسعه یافته: اگر یک منطقه 
آزاد در صدد جذب صنعت سبک باکیفیت باال و نیروي 
انساني غیربومي است، باید داراي محیط شهري توسعه 

 یافته اي باشد.
10( صنعت موجود: وجود بخش معیني از صنعت 
توسعه  یافته که از قبل در منطقه آزاد و یا در نزدیکي 
براي کارخانه  در دست  امتیازي  ایجاد شده است،  آن 

تاسیس و نیز کشور میزبان به شمار مي آید  .
ملزومات  از  شد،  اشاره  آنها  به  که  مواردي  مجموعه 
یک منطقه آزاد خوب هستند که رعایت آنها مي تواند 
از ابتدا ساز و کار مناطق آزاد را براي تحقق اهداف و 

ماموریت هاي تعیین شده  آنها به سرانجام برساند.
در پایان باید گفت با وجود اینکه درحال حاضر در میان 
آزاد که در سرتاسر جهان وجود  از 4۵00منطقه  بیش 

از  تعدادي  مي شود،  افزوده  آنها  تعداد  بر  دائما  و  دارد 
مناطق آزاد با شکست مواجه شده اند.

داشتن  مي توان  را  شکست ها  این  علت  مهم ترین 
کشورهاي  نزد  سرمایه پذیر  کشور  از  مبهم  تصویري 
و حقوقي  اشخاص حقیقي  بر  که  دانست  سرمایه گذار 
کشور سرمایه گذار نیز تاثیر مي گذارد. این تصویر مبهم 
ممکن است ناشي از عدم ثبات سیاسي، نبودن امنیت 
که  افراطي  تجاري  اتحادیه هاي  فعالیت  یا  اقتصادي 
مشابه   دالیل  یا  باشد  تعیین کننده  بازار  در  وجود شان 
وضعیت  بي تردید  مسائل  این  باشد.  داشته  دیگري 
سرمایه گذاري و فرصت هاي سودآور اقتصادي را تحت 

تاثیر قرار مي دهد.
از عوامل کلیدي و مهم شکست مناطق آزاد را مي توان 

به عوامل زیر اشاره کرد: 
تصمیم گیري هاي منطقه اي ضعیف )مکان یابي نامناسب(، 
ارتباط  عدم  کافي،  حمل و نقل  و  ارتباطات  وجود  عدم 
به  آن  در  پذیرفته شدن  و  ورود  بازارهاي جهاني که  با 
دلیل رقابت با بیش از هفتاد کشور صنعتي و پیشرفته و 
کشورهاي درحال توسعه که بازارهاي انحصاري خود را 
دارند، بسیار دشوار و مهم است. این نکته به ویژه از این 
جهت اهمیت دارد که بدانیم تعیین و گزینش یک منطقه 
به منزله  منطقه آزاد و اعطاي یکسري امتیاز ویژه به آن، 
صرفا نمي تواند سرمایه گذاري خارجي و داخلي را به شکل 
خودکار جذب کند و از اثرات مثبت آن در زمینه  تولید، 
صادرات، اشتغال به کار نیروي انساني، حضور و به دست 
بازارهاي جهاني و کسب درآمد هاي  آوردن موقعیت در 

ارزي و غیره بهره ببرد. 
براي تحقق این مسئله، فعالیت و کار زیاد و برنامه ریزي 
عالوه  به  است.  الزم  موفقیت  کسب  براي  کافي 
سرمایه گذاري  در جهت جذب  اساسي  پیش شرط هاي 
و  ثبات  وجود  مانند  خدمات  و  کاال  صادرات  مورد  در 
چنین  وجود  است.  ضروري  مناسب  اقتصادي  محیط 
محیطي باید قابلیت رشد و توسعه بین المللي را داشته 
اقتصادي  فعالیت هاي  زمینه   بتواند  که  محیطي  باشد؛ 
منطقه آزاد را براي موسسات تولیدي و تجاري فعال که 
به نظر اقتصاددانان توسعه، عامل کلیدي توضیح تفاوت 
نرخ رشد در کشورهاي مختلف است، به وجود آورده 
تا منطقه بتواند درجهت پیوند با اقتصاد و بازار جهاني 
آنها  دهد.  گسترش  را  خود  وضعیت  و  کرده  حرکت 
توسعه  براي  زیادي  اندازه   تا  را  موسسات  این  فعالیت 

اقتصاد تعیین کننده مي دانند. 
و  امکانات  از  برخوردار  منطقه   یک  گزینش  عالوه بر 
مقررات  و  قوانین  وجود  مناسب،  زیربنایي  تسهیالت 
ویژه  و  آزاد  مناطق  حرکت  جهت  در  سهل گیرانه 
اقتصادي بسیار مهم است. این قانون مندي ها مي تواند 
مشوق ها و ثبات الزم را براي حرکت سرمایه گذاران به 

سمت اهداف تعیین شده فراهم سازند.

سعید محمد در دهمین اجالس رایزنان فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت:

بررسی عوامل تحقق اهداف توسعه اي مناطق آزاد در جهت پردازش صادرات:

احیاء و بهره مندی از ظرفیت بزرگ وحدت مسلمانان در فعالیت های اقتصادی

تامین امنیت سرمایه گذاری، الزمه جذب سرمایه گذاران در مناطق آزاد
 گزارش: 

مهرناز عالمی



تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
به  تاریخ 1372/6/7  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و طی ماده)1( 
اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در 
انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه 
عمومی،  درآمد  افزایش  و  سرمایه گذاری  اقتصادی، 
بازار کار و کاال،  تنظیم  اشتغال سالم و مولد،  ایجاد 
حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و 
ارائه خدمات  و  تبدیلی  و  صادرات کاالهای صنعتی 
تشکیل  با  تا  می شود  داده  اجازه  دولت،  به  عمومی 
مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، 
معافیت ها، تسهیالت و امکانات ویژه در مناطق مورد 

نظر، در چارچوب قانون محقق سازد.
معافیت  اعطای  مقرر،  اهداف  به  نیل  ابزار  ازجمله 
به  که  می باشد  مذبور  قانون  ماده13  طبق  مالیاتی 
موجب آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه 
نسبت  دارند،  اشتغال  اقتصادی  فعالیت های  انواع  به 
به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ 
از  20سال  مدت  به  مجوز،  در  مندرج  بهره برداری 
انقضاء  از  و پس  بود  معاف خواهند  مالیات  پرداخت 
با  که  شد  خواهند  مالیاتی  مقررات  تابع  مدت،  این 
شورای  مجلس  تصویب  به  وزیران  هیات  پیشنهاد 

اسالمی رسید.
باتوجه به موارد فوق و با عنایت به این که مناطق 
هزینه کرد  بدون  ایران  در  تجاری-صنعتی  آزاد 
دولتی تاسیس شده و در طول این سه دهه از ردیف 
که  کرد  تاکید  باید  نشده اند،  بهره مند  دولتی  بودجه 
ابزار موثر در هدایت  از  اعطای معافیت های مالیاتی 
سرمایه گذاری و رشد فعالیت های اقتصادی در مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی می باشد. معافیت مالیاتی مناطق 
آزاد، نه تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عملیات، 
بنگاه و حتی صنعت و کسب و کار خاص است، بلکه 
یک رژیم مالیاتی در قلمرو اقتصادی مستقل از حوزه 

اقتدار قانون مالیات های مستقیم تلقی می شود.
اهتمام  با  گذشته  یک سال  طی  اینکه  به  توجه  با 
مالیات  معافیت  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
و  است  شده  ملغی  آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر 
همچنین زمزمه های حذف سایر معافیت های مالیاتی 
گوش  به  نیز  مناطق  این  در  درآمد(  بر  )مالیات 
در  اقتصادی  فعالین  با  منظور  همین  به  می رسد، 
و  اثرات  و  نشستیم  گفت و گو  به  کشور  آزاد  مناطق 
تبعات لغو معافیت های مالیاتی در این مناطق را مورد 

واکاوی قرار داده ایم که در ادامه می خوانید.

از بین رفتن مناطق آزاد در پی حذف 
معافیت های مالیاتی

آزد  مناطق  ایجاد  ایده  شدن  مطرح  با  همزمان 
و  مشوق ها  تسهیالت،  سال1368،  در  ایران  در 
شد  گرفته  نظر  در  مناطق  این  برای  معافیت هایی 
آزاد  قوانین و مقررات مترقی مناطق  با تصویب  که 
تجاری-صنعتی در سال1372 توسط مجلس شورای 

اسالمی، اجرایی گردید. 
ابتدا  دنیا  نقاط  همه  در  است،  ذکر  به  الزم 
کالن  سرمایه گذاری  با  آزاد  مناطق  زیرساخت های 
سرمایه گذاران  از  سپس  و  پذیرفته  انجام  دولت 
عمل  به  دعوت  منطقه  در  سرمایه گذاری  برای 
می آید. اما در کشور ما به دلیل آسیب های ناشی از 
با  محروم،  عمدتا  مناطق  در  منابع،  کمبود  و  جنگ 
سرمایه گذاران،  از  شده  جمع آوری  منابع  از  استفاده 
لذا  گردید؛  ایجاد  اندک  حد  در  الزم  زیرساخت های 
آزاد  مناطق  در  مشوق ها  و  معافیت ها  وجود  اهمیت 

ایران دوچندان گردید.
آزاد  مناطق  قانونی  مزایای  و  تسهیالت  مهم  ترین 

ایران به شرح زیر است:
دریافت کنندگان  برای  20ساله  مالیاتی  معافیت   )1

مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان های مناطق آزاد.
2( امکان صد در صد مالکیت خارجی.

3( کارایی، سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی، 
خصوصی و شرکت های بیمه.

آسان شرکت ها، موسسات صنعتی،  ثبت ساده و   )4
فرهنگی و مالکیت معنوی.

5( مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کاالها طبق 
جدول عوارض گمرکی با نرخ های قابل رقابت.

6( معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و 
ماشین آالت صنعتی و واحدهای تولیدی.

7( امکان ورود و خروج کاال از منطقه به خارج کشور 
بدون تشریفات اداری.

8( آزادی کامل ورود و خروج سرمایه.
9( تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران.

10( نرخ های مناسب برای مصرف انرژی.
11( امکان فعالیت بورس نفت و پتروشیمی و اوراق 

بهادار.
12( صادرات مجدد محصوالت خارجی.

13( شرایط و مقررات ساده کار و تامین اجتماعی.
14( عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد 

ایران و یا سایر کشورها.
15( تشریفات ساده برای ترانزیت کاال.

16( امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید.
تسهیالت  این  90درصد  کرد،  تصریح  می توان  که 

با  اسالمی،  شورای  مجلس  مصوب  مزایای  و 
و  نهادها  و  وزارتخانه ها  سایر  داخلی  بخشنامه های 

حتی مصوبات خود مجلس، لغو شده است!
یکی از مهم ترین مزایای مناطق آزاد، معافیت 20ساله 
مالیاتی بوده که طبق ماده13 قانون و مقررات مناطق 
آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع 
فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع 
فعالیت  اقتصادی در منطقه آزاد، از تاریخ بهره برداری 
مندرج در مجوز، به مدت 20سال از پرداخت مالیات 
مستقیم  مالیاتی  قانون  موضوع  دارایی  و  درآمد  بر 

معاف خواهند بود.
از سوی دیگر، طبق ماده5 قانون و مقررات مناطق 
حاکم  مقررات  و  قوانین  شمول  از  مناطق  این  آزاد، 
بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت، 
و  قانون  این  براساس  منحصرا  و  بوده  مستثنی 

اساسنامه های مربوطه، اداره خواهند شد.
طبق قوانین و مقررات، سرمایه گذاران و افراد مستقر 
قانون  موضوع  مالیات های  کلیه  از  آزاد،  مناطق  در 
ارزش  بر  مالیات  می باشند.  معاف  مستقیم  مالیاتی 

افزوده نیز مستثنی از سایر مالیات ها نیست.
این  ایران،  و  دنیا  کل  در  آزاد  مناطق  تعاریف  طبق 
مناطق در گستره مرزهای سیاسی کشور متبوع خود 
و  بازرگانی  مرزهای  قلمرو  از  خارج  ولی  دارند،  قرار 
امور،  دست اندرکاران  که  زمانی  می باشند.  گمرکی 
قلمرو  مابین  تفاوتی  و  گردند  موضوع  این  متوجه 
دیگر  زمان  آن  در  شوند،  قائل  بازرگانی  و  سیاسی 
همه مشکالت عدم اجرای کامل قوانین کل کشور 

به گردن مناطق آزاد نخواهد افتاد.

حسین احسان پور، فعال اقتصادی در 
منطقه آزاد اروند:

حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، از میان 
بردن انگیزه سرمایه گذاری

آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده )1(  بر اساس 
تسریع  آزاد  مناطق  ایجاد  از  هدف  تجاری- صنعتی 
و  رشد  آباداني،  و  عمران  زیربنایي،  امور  انجام  در 
درآمد  افزایش  و  سرمایه گذاري  اقتصادي،  توسعه 
عمومي، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار 
و کاال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، 
ارایه  و  تبدیلي  و  تولید و صادرات کاالهاي صنعتي 
خدمات عمومي عنوان شده است. یکی از ابزارهای 
مهم در دسترس مناطق آزاد جهت تحقق این اهداف 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده 13  به  استناد  )با 
سال 1388(  مصوب  ماده  این  اصالح  قانون  و  آزاد 
بهره مندی از مزیت معافیت مالیاتی 20ساله در این 
به  دستیابی  می تواند  آن  حذف  که  می باشد  مناطق 
اهداف تعیین شده را به طور قابل توجهی تحت تاثیر 

قرار دهد:
باعث  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت  اعطای   
مناسب  با وجود عدم دسترسی  مناطق  این  می شود 
الزم  زیرساخت های  اولیه،  مواد  مصرف،  بازار  به 
کالن  با  مقایسه  در  و...  حمل و نقل  انرژی،  از  اعم 
جذب  برای  الزم  جذابیت  از  کشور،  شهرهای 
سرمایه گذار برخوردار گردند؛ به طوری که علی رغم 
قرارگیری اغلب مناطق آزاد کشور در مناطق محروم 
هدایت  در  مشوق  این  از  استفاده  کم برخوردار،  و 
توسعه  و  رشد  و  مناطق  این  به  سرمایه گذاری 
حذف  است.  بوده  موثر  بسیار  اقتصادی  فعالیت های 
معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و به تبع آن از میان 
بردن مهم ترین انگیزه سرمایه گذاری در این مناطق، 
برای  ابزاری  عنوان  به  آزاد  مناطق  ذاتی  ماهیت  با 
بهبود  فضای کسب و کار نیز مغایرت دارد و توجیه 

فعالیت اقتصادی در این مناطق را از بین می برد.   
اعمال  به واسطه  که  کشور  کنونی  شرایط  در   
از  پیش  از  بیش  حمایت  لزوم  گوناگون  تحریم های 
بخش تولید و اشتغال زایی امری ضروری به حساب 
معظم  مقام  توسط  سال  این  نامگذاری  و  می آید 
رهبری با عنوان » تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
نیز موید این موضوع می باشد، مناطق آزاد به لحاظ 
برخورداری از مزایای گوناگون می تواند نقش موثری 
بخش  به  خارجی  و  داخلی  سرمایه های  هدایت  در 
تولید و ایجاد اشتغال داشته باشد و در چنین شرایطی 
این  به  دستیابی  مانع  مالیاتی  معافیت های  حذف 

رسالت خواهد گردید.   

در  رقیب  آزاد  مناطق  برخورداری  به  توجه  با   
کشورهای همسایه از قانون معافیت مالیاتی که غالبا 
از کشور ما بسیار بیشتر است، حذف  نیز  مدت زمان 
چنین مزیتی در مناطق آزاد ایران نه تنها باعث خروج 
سرمایه گذاری  کاهش  بلکه  داخلی،  سرمایه های 
آزاد  مناطق  توسط  آن  جذب  و  کشور  در  خارجی 

کشورهای همسایه می گردد.
ایران، پایلوتی   یکی از نقش های مناطق آزاد در 
بازارهای  در  حضور  و  شدن  جهانی  تمرین  برای 
اینکه معافیت  با توجه به  رقابتی بین الملل می باشد. 
مالیاتی باعث کاهش قیمت تمام شده تولید در مناطق 
می  شود، لذا حذف آن منجر به افزایش هزینه تولید و 
از دست دادن توان رقابت پذیری تولیدات داخلی در 

بازارهای جهانی می گردد.
کاهش  آزاد،  مناطق  ایجاد  اهداف  از  یکی   
تصدی گری دولتی و واگذاری امور اجرایی دولت به 
بخش غیردولتی می باشد که در همین راستا ماده 27 
احکام  قانون  ماده 65  و  آزاد  قانون چگونگی مناطق 
تام االختیار  بر  توسعه کشور مبنی  برنامه های  دائمی 
بودن مدیرعامل مناطق آزاد نیز تدوین شده است و 
هیچ گونه ردیف بودجه دولتی در اختیار سازمان های 
در  عمومی  خدمات  تمام  و  ندارد  قرار  آزاد  مناطق 
آزاد  مناطق  سازمان های  بودجه  محل  از  مناطق 
برای  ابزاری  عنوان  به  مالیات  اخذ  می شود،  تامین 
پوشش هزینه های دولت منطقی به نظر نمی رسد و 
تنها باعث افزایش تصدی گری دولت خواهد گردید.

اغلب در مرزهای کشور  آزاد  آنجا که مناطق  از   
فعالیت  مناسب  بستر  ایجاد  و  یافته اند  استقرار 
ارتقاء  در  موثر  عوامل  از  اشتغال زایی  و  اقتصادی 
امنیت مرزی محسوب می گردد، لذا اقداماتی همچون 
حذف مشوق های مناطق آزاد ازجمله حذف معافیت 
ایجاد  باعث  که  درآمد(  و  افزوده  )ارزش  مالیاتی 
اختالل در فضای کسب و کار و از میان رفتن توجیه 
مناطق  این  در  بیکاری  افزایش  و  اقتصادی  فعالیت 
گردد، می تواند امنیت به وجود آمده را نیز تحت تاثیر 

قرار دهد.
 با توجه به اینکه سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
در مناطق با این پیش فرض که قانون معافیت مالیاتی 
به سرمایه گذاری  اقدام  است،  مناطق جاری  این  در 
به  اجحاف  قانون  این  لذا حذف  نموده اند؛  فعالیت  و 
می تواند  و  می شود  محسوب  سرمایه گذاران  حقوق 

تبعات حقوقی در پی داشته باشد.

عباس یوسف نژاد، فعال اقتصادی در 
منطقه آزاد ماکو:

معافیت های مالیاتی، روح مناطق آزاد را 
تشکیل می دهد

به واسطه  مطلوب  موقعیت  دلیل  به  سرمایه  گذاران 
گمرکی  تعرفه  وجود  عدم  مرزها،  در  قرارگیری 
تجهیزات، مواد اولیه و صادرات محصوالت تولیدی، 
به  اقدام  صادرات،  تسهیل  و  مالیات  پرداخت  عدم 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد کرده اند و معافیت های 
قانون  ماده 13  در  شده  ذکر  آزاد  مناطق  مالیاتی 
مزیت  تجاری-صنعتی،  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  برای  مشوقی  و 

محسوب می گردد. 
حاشیه  نوعی  به  تولیدکنندگان  قانون،  این  طبق  بر 
سود خود را از ناحیه معاف شدن از هرگونه پرداخت 
فعالیت  و  تولید  هزینه های  و  داده  افزایش  مالیات 
آنان  تولیدات  قیمت  لذا  می یابد؛  کاهش  آنها  برای 
در قابل نمونه های مشابه خارجی مزیت رقابتی پیدا 
ورود  کاهش  یا  صادرات  افزایش  موجب  و  کرده 

بی رویه کاالهای خارجی می گردد. 
معافیت های  را  آزاد  مناطق  تشکیل  روح  اصوال 
در  فقط  نه  مسئله  این  و  می دهد  تشکیل  مالیاتی 
کشور ما، بلکه در سراسر دنیا به این شکل می باشد؛ 
مجلس  محترم  نمایندگان  می گردد  پیشنهاد  لذا 
نظام مندی  و  اصالح  به  نسبت  اسالمی  شورای 
و  اصلی ترین  و  نمایند  اقدام  مالیاتی  معافیت های 
به عبارتی رکن اصلی تشکیل مناطق آزاد را حذف 
ننمایند که باعث شود مناطق بی روح و بی خاصیت 
را برای کشور به ارث بگذاریم و عمال این مناطق 
کشور  اقتصادی  جغرافیای  گردونه  از  و  امتیاز  لغو 
فعالین  و  با مسئولین  حذف گردند و مقتضی است 

اقتصادی کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
راه حل های  از  لزوم،  نموده و در صورت  همفکری 
مربوطه  قوانین  اصالح  منظور  به  آنها  پیشنهادی 

نمایند.  استفاده 
آزاد وجود  اندکی که در مناطق  با وجود مزیت های 
کشور،  بر  حاکم  کنونی  اقتصادی  شرایط  و  دارد 
و  میلیارد  یک  سال 1400،  در  آمارها  براساس 
از  خارج  به  آزاد  مناطق  از  صادرات  دالر  96میلیون 
مرزهای کشور و از مناطق ویژه اقتصادی 15میلیارد 
و 600میلیون دالر صادرات انجام  شده که مجموعا 
به 15میلیارد و 700میلیون دالر رسیده است که البته 
نمی شود  انجام  شده  ترانزیت های  آمارها شامل  این 
لذا  است.  بوده  مناطق  تولیدات  به  مربوط  تماما  و 
کاهش  جهت  در  اقدامی  هرگونه  از  است  شایسته 
مزایا و یا لغو معافیت ها خودداری و اصالح و بهبود 
هرگونه  از  تا  دهیم  قرار  خود  برنامه های  در  را  آنها 
متضرر شدن صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی که 
با فعالیت های خود موتور اقتصاد کشور را به حرکت 
درآمدهای  اشتغال،  ایجاد  کنار  در  و  می آورند  در 
مستقیم و غیرمستقیم دولت را نیز افزایش می دهند، 

جلوگیری به عمل آورد.
بی تردید تغییر و تحدید قوانین، اعتماد سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی را به سیستم اقتصادی و مالی کشور 
گسترش  و  تسهیل  توسعه صادرات،  می برد؛  بین  از 
منابع  تامین  و  پیشرفته  فناوری های  انتقال  تولید، 
مالی و نیازهای ضروری از خارج از کشور، ماموریت 
کاهش  جای  به  باید  که  است  آزاد  مناطق  محوری 
این مزیت ها ، همه به اجرای کامل قوانین در جهت 
توسعه مناطق و نزدیک نمودن اکوسیستم کسب و 
کار در آنها به نمونه های مشابه خارجی، کمک کنیم.

 آرش یارمحمدی، فعال اقتصادی در 
منطقه آزاد چابهار:

حذف معافیت های مالیاتی، مانع ورود 
سرمایه به کشور می شود

آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده13  طبق 
آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت  تجاری-صنعتی، 
از  20سال  مدت  به  بهره برداری  تاریخ  از  ایران 
قانون  موضوع  دارایی  و  درآمد  بر  مالیات  پرداخت 

مالیات های مستقیم، معاف خواهند بود.
تقدیم  ذیل  نکات  قانونی،  ماده  این  به  توجه  با 

می گردد:
1( معافیت های مالیاتی مهم ترین ابزار تشویقی جهت 
جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی خصوصا برای 
از کشور می باشد؛  خارج  مقیم  ایرانی  سرمایه گذاران 
سرمایه گذاری،  مهم  مشوق  این  حذف  با  نباید  فلذا 

مانع ورود سرمایه به کشور شد.
عراق،  عمان،  قطر،  مانند  همسایه  کشورهای   )2
کویت و... از قوانین مناطق آزاد ایران ازجمله مشوق  
حاضر  درحال  و  گرفته  الگو  مالیاتی  معافیت های 
سرمایه گذاران  جذب  و  ترغیب  پارامترهای  از  یکی 
در این کشورها، معافیت های مالیاتی است، که بعضا 
یا حتی مادام العمر هم  آنان به 50سال  معافیت های 

می رسد.
رفتن  بین  از  باعث  مالیاتی،  معافیت های  حذف   )3
خروج  موجب  نهایت  در  و  سرمایه  گذاری  امنیت 
سرمایه گذاران از مناطق آزاد می شود و با عنایت به 
اینکه غالبا این مناطق در نقاط مرزی واقع شده اند، 
به  را  امنیت مرزهای کشور  اقداماتی  بی شک چنین 

مخاطره می اندازد.
از سرمایه گذارانی که در  4( در حال حاضر بسیاری 
ایران سرمایه گذاری نموده اند ، به استناد  مناطق آزاد 
همین امتیاز و مشوق، یعنی معافیت های مالیاتی بوده 
است و با لغو این امتیازت دیگر دلیل برای ماندگاری 

در این مناطق وجود نخواهد داشت.
صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  عمده  فعالیت های   )5
همین  مبنای  بر  می باشند،  هم  صادراتی  عمدتا  که 
معافیت های مالیاتی شکل گرفته است و روا نیست 
در سال » تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« که مورد 
تاکید مقام معظم رهبری می باشد، صحبت از حذف 
آن نمود؛ چراکه این  خیانت به تولید و موجب تعطیلی 
واحدهای صنعتی و تولیدی خواهد شد؛ چراکه حذف 
سرمایه گذاران  فرار  موجب  مالیاتی  معافیت های 
آزاد کشورهای همسایه  به مناطق  داخلی و خارجی 

ازجمله عمان، اماران، ترکیه، قطر و... خواهد شد.
در  کشور  صنعتی  شهرک های  در  حاضر  درحال   )6
دانش بنیان  شرکت های  همچنین  و  اصلی  سرزمین 
فن آوری  و  علم  پارک های  در  مستقر  واحدهای  و 
هم از معافیت های مالیاتی استفاده می کنند؛ بنابراین 
سرمایه گذاری  جهت  در  تشویقی  ابزار  یک  معافیت 
است که با تدبیر و درایت قانون گذاران نه تنها برای 
مناطق آزاد، بلکه برای سایر بخش ها نیز تصویب و 

تجویز نموده است.
به دنبال  باید  فوق،  اساسی  نکات  با  توجه  با  فلذا 
مالیاتی  افزایش مدت 20ساله معافیت های  تمدید و 
در  فعال  شرکت های  و  تولیدی  صنعتی،  واحدهای 
فعالیت  و  بهره برداری  مجوز  دارای  که  آزاد  مناطق 
موضوع  طرح  با  آنکه  نه  باشیم؛  هستند،  اقتصادی 
آنها  تعطیلی  و  بی انگیزگی  باعث  معافیت ها،  حذف 
خصوصا  مجلس  نمایندگان  آن که  ضمن  شویم. 
اعضای فراکسیون مناطق آزاد که در حقیقت کرسی 
شورای  مجلس  در  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین 
اسالمی هستند، می بایست در اسرع وقت و به فوریت 
اقدامی در جهت بازگرداندن معافیت مالیات بر ارزش 

افزوده به این مناطق کنند.

یادداشت

توجه به ارزش های فرهنگي 
مناطق آزاد به موازات 

ارزش اقتصادي نمایندگان مجلس، نظاره گران مرگ 
تدریجی سه دهه ای مناطــق آزاد

دیدگاه فعالین اقتصادی درخصوص تبعات حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد:

7 گزارش

یادداشت: 
 افسانه سلیمانی

کارشناس امور فرهنگی
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اصطالح »فرهنگ« چه در مفهوم انسان شناختي که شامل 
ارزش ها و سنت هاي مشترک یک جامعه معنا شود و یا به 
و...،  اقتصاد خالق  هنري ،  تجربیات  آن  کارکردي تر  مفهوم 
فعالیت هاي  می تواند  که  دارد  آشکار  عمق  یک  بر  داللت 
فرهنگي را به ارزش فرهنگي و اقتصادی ارتقاء دهد. همین 
ارزش فرهنگي سبب می شود که در بعد اقتصادي نیز ارزش 

پیدا کند؛ گرچه در جامعه ، فرهنگ ارزش هاي متفاوتي دارد. 
مناطق آزاد برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های 
خارجی و گردشگری در کشورهای جهان به وجود آمده اند. این 
مناطق یک مجتمع شهري را با فعالیت هاي فرهنگي بخش هاي 
مختلف آن، یکي از مولفه هاي اقتصاد منطقه و کارکرد اجتماعي را 
نیز توصیف مي کنند. شهرهایي که به عنوان منطقه آزاد انتخاب 
اجتماعي  و  فرهنگي  زیرساخت  مبناي یک  بر  باید  می شوند 
محکم باشند تا به واسطه تسهیالت و امکانات فرهنگي ، عالوه بر 
اشتغال نیروهای محلی و جذب سرمایه گذارها، بتوانند از نیروهایی 

غیرمحلی بدون تنش استفاده و کسب درآمد کنند.
مناطق آزاد، عالوه بر زیرساخت هاي سخت افزاري مانند ساختمان، 
خیابان یا فاضالب شهري، نیاز به زیرساخت هاي نرم یا فرهنگی 
دارد. د رواقع پویایی این مناطق وابسته به زیرساخت های ترکیبی 
سخت و نرم است تا بتواند عالوه بر تولید درآمد و ایجاد شغل، 
درآمدهاي ارزي مناطق حاصل از صادرات را افزایش و به تنوع 

فرهنگي و توسعه انساني نیز کمک کند.
مناطق آزاد برای این که بتوانند به یک قطب اقتصادی در 
کشور تبدیل شوند، نیاز به برندهاي ویژه اي دارند. بعضی از 
مناطق گردشگری جهان، برند خالق فرهنگي را برگزیده تا 
از این راه به عنوان یک منطقه متفاوت و متمایز برای جذب 

سرمایه گذار و گردشگر معرفی شوند.
برای انتخاب برند خالق فرهنگی الزم است در مناطق آزاد 
از پتانسیل و توانایی فرهنگ محلی در جذب سرمایه گذاری 
استفاده شود و این اتفاق زمانی میسر می شود که فرهنگ های 
بومی را در زمینه هنرهاي نمایشي خالق، میراث و صنایع 
فرهنگي، اعم از عمومي و متعلق به شخص، به اقتصادی 
تبدیل کرد. »اقتصاد فرهنگي«، برای استفاده از فرهنگ در 
بخش اقتصاد ، باید به سازمان اقتصادي بخش فرهنگي، رفتار 

تولیدکننده ها، مصرف کننده ها و دولت ها بپردازد.
مردم بومی، یک منبع حیاتي و انتقال دهنده فرهنگ خالق 
گذشتگان در مناطق آزاد هستند؛ لذا بایستی از خالقیت ها، منابع 
طبیعي و دسترسي به بازار صنایع بومی استفاده کرد. بسیاري 
از شهرهاي مناطق آزاد، از پتانسیل خالقیت بومیان در راه هاي 
مختلف استفاده می کنند. برخي مناطق از مکان های قدیمی 
منطقه براي یادآوری فرهنگ و تجربه هاي فرهنگي ساکنان 
برای  بازدیدکنندگان استفاده مي نمایند. این کار از طریق به 
نمایش درآوردن خانه های بومی و عرضه میراث فرهنگي از طریق 
فعالیت هاي فرهنگي در این مناطق انجام مي شود. برخي از اینها به 
صورت جشنواره های بومی به هویت کل منطقه شکل مي بخشند 
و برخي نیز به دنبال صنایع دستی و فرهنگي گسترده تر شده و شغل 
و درآمد ایجاد کرده و به عنوان مراکزي براي رشد منطقه اي عمل 
می کنند. در موارد دیگر، با نگرش به ظرفیت هاي هنري، فرهنگي 
و طبیعی منطقه، تقویت هویت فرهنگي و ارتقاي انسجام اجتماعي 

آن، قابلیت هاي زیستي شهر نیز بهبود مي یابد.
مشارکت در بخش فرهنگ بومی به شکوفایي اقتصاد بومی 
منطقه ها ، برحسب مشارکت مستقیم این بخش در خروجي ها، 
ارزش افزوده، درآمد، اشتغال و غیره تاثیر می گذارد. زیرا مشارکت در 
ارائه فرهنگ بومی که در مقیاس کوچک انجام مي شود، اغلب به 
صورت خانوادگي است. صنایع دستی، بازسازی مکان های تاریخی 
و قدیمی براي بازسازي جوامع درحال توسعه بسیار مناسب هستند 
و عالوه بر تولید، اشتغال، تعهدات اجتماعي و خانوادگِي افراد، سطح 

اعتمادسازی را باال می برد.
این مشارکت به صورت مستقیم؛ با درآمدهای ناشی از گردشگران 
و لذت بردن از جاذبه هاي فرهنگي منطقه روبه رو می شود. به 
عالوه، این مناطق که یک زندگي فرهنگي فعال دارند، موجب 
جذب سرمایه گذارها از انواع صنایع مورد عالقه گردشگران می شوند، 
زیرا سرمایه گذاران در مناطقی که داراي محیط و حال و هواي 

فرهنگي پویایی دارند، تمایل بیشتری به سرمایه گذاری دارند.
براي  به ویژه  گردشگری،  آزاد  مناطق  در  سنن  و  آداب 
گردشگران فرهنگي که به صورت گروهي سفر می کنند، چون 
بیشتر به جنبه هاي میراث فرهنگي و بومی و آگاهي از فرهنگ 

منطقه توجه دارند، جذابیت بیشتری دارد.
شالوده فرهنگ هر کشوری را دانش سنتي آن تشکیل مي دهد 
که مظاهر فرهنگي آن در موسیقی، جشن ها، شعرها، قصه ها، 
تصویرهای گذشته آن سرزمین و مردم آن تعلق دارد. این دانش 
می تواند به عنوان یک منبع فرهنگي غني به شکل الگوهاي سنتي 
لباس، فرش، موسیقي، کارهاي هنري، ادبیات، هنرهاي نمایشي، 
صنایع دستي و... تبدیل به دو نوع کاالی صادراتی و خدماتی برای 
جذب سرمایه گذار و گردشگر شود. چون این نوع کاالها از پتانسیل 
اقتصادي برخوردارند و بیشتر متقاضیان آنها بیشتر مشتریان محلي 
و گردشگران فرهنگی می باشند، می تواند وارد کانال هاي تجارت 
بین المللي شوند و به سایر کشورها صادر گردند. این ارتباط و تبدیل 
دانش سنتي، فرهنگ، هنر به اقتصاد را می توان با ارائه جشنواره هاي 

فرهنگی درون مناطق آزاد به نمایش در آورد.
از دیدگاه سیاستي نیز، توجه به ارزش های فرهنگي مناطق 
آزاد می تواند به موازات ارزش اقتصادي از طریق تولید صنایع 
و احیای فرهنگ بومی در خدمت اهداف فرهنگي کشور قرار 
گیرد و به موازات اهداف اقتصادي دولت پیگیري شود. چون 
صنایع فرهنگي طیفي از صنایع نرم با کارکردهاي اجتماعي 
تعریف شده و مشخص هستند و بیش از هر صنعت دیگري 

مي توانند مولد ارزش افزوده اقتصادي باشند.
صنایع براي تولید کاال نیاز به مواد اولیه طبیعي و معدني دارند، 
اما صنایع فرهنگی از برون دادهاي فکري و ذوقي انسان هایی 
که دارای ماهیت فرهنگي دارند، استفاده می کنند. در نتیجه این 
کاالهاي فرهنگي برخالف سایر کاالها، ارزش فیزیکي و مادي 

ندارند، و ارزش واقعي آنها برحسب محتواي آنها تعیین مي شود.
یکی دیگر از منافع احیای فرهنگ بومی ، انطباق فرهنگی تعداد 
زیاد مهاجرینی است ، که در نتیجه ایجاد و توسعه، به مناطق 
آزاد آمده و به صورت پراکنده و در حاشیه های شهر اسکان 
دارند. لذا برای جلوگیری از تداخل توسعه ناشی از منطقه آزاد با 
محتوای طرح جامع و عدم نارسایی در خدمات منطقه ای ، اگر 
به اشتغال و فرهنگ بومیان صدمه ای وارد نشود، با مهاجرین 

به صورت مسالمت آمیز زندگی خواهند کرد.

گزارش: 
فریبا شیخی



اخبار منطقه آزاد قشم

مسئوالن منطقه آزاد قشم، 
پیشگام در ارائه الگوی 
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کمک های منطقه آزاد 

قشم به مناطق زلزله زده 
هرمزگان

امام جمعه شهرستان قشم اظهار کرد:
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بلوار مرکزی طوال صورت پذیرفت:
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سازمان منطقه آزاد قشم انجام گرفت:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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قشم

با امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد قشم و باشگاه ورزشی استقالل محقق شد:

ساخت اولین کمپ حرفه ای فوتبــال 
باشگاه استقالل در جزیره قشــم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

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

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

دفتر سازمان ملی زمین شناسی با هدف مطالعه و مقاوم سازی 
سازه های طبیعی و تاریخی جزیره، استانداردسازی و پایش 
مستمر برای محافظت بیشتر از ذخایر ملی، در قشم افتتاح شد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مراسم،  این  در 

زمین شناسی  سازمان  دفتر  راه اندازی  قشم،  آزاد  منطقه 
به عنوان یک سازمان توانمند علمی در کشور را، راه حلی 
و  دانست  قشم  جزیره  در  حوزه  این  مشکالت  رفع  برای 
اظهار کرد: با کمک دانش تخصصی می توانیم ظرفیت های 
ژئوپارک جهانی قشم را بهتر به جامعه جهانی معرفی کنیم 
و در راستای تقویت گردشگری علمی در کشور گام برداریم.
ظرفیت  یک  عنوان  به   نمکدان  غار  از  فتح الهی  افشار 
بین المللی و از غار خربس به  عنوان یک سرمایه میراثی 
یاد کرد و افزود: نگهداری، معرفی و بهره برداری بهتر از 

این ذخایر ملی نیازمند یک برنامه پژوهشی و به دنبال 
آن برنامه اجرایی است .

ژئومورفولوژی  تخصصی  بررسی  لزوم  بر  همچنین  وی 
جزیره، به کمک متخصصان این رشته، جهت شناسایی 
پیش از موعد مخاطرات و مدیریت خطرهای احتمالی، با 
هدف نگهداشت سرمایه های زمین گردشگری تاکید کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: حضور متخصصان زمین شناسی 
ملی  پروژه های  تا  می کند  کمک  ما  به  قشم  در  کشور 

درحال اجرا در این منطقه را بر پایه مفاهیم علمی و با 
کمترین آسیب به محیط پیرامون عملیاتی نماییم.

گفتنی است، مطالعه مقاوم سازی سازه های طبیعی و تاریخی 
جزیره، استانداردسازی و ایمن سازی مناطق زمین گردشگری، 
احصاء پتانسیل های جزیره در حوزه جمع آوری آب شیرین، 
رسوب گذاری های  و  خلیج فارس  در  آب  چرخش  نحوه 
ناشی از این چرخش و پایش مستمر این اقدامات به منظور 
محافظت علمی و دقیق تر از ذخایر ملی کشور در این منطقه، 

هدف اصلی افتتاح این دفتر در قشم است.

اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه  معاون فرهنگی، 
آزاد قشم گفت: جزیره قشم باید به عنوان جزیره نمونه 
قرآنی مطرح شود و برای دستیابی به این هدف، به زودی 

سند توسعه قرآنی قشم تدوین می شود.
حجت االسالم محمدسعید آخوندی در نشست با فعاالن 
قرآنی جزیره قشم بیان کرد: کارگروه بررسی مشکالت 
موسسات قرآنی تشکیل خواهد شد و برای رفع مشکالت 

آنها تالش خواهیم کرد.
رهبری،  معظم  مقام  فرمایشات  براساس  داد:  ادامه  وی 
قرآن  به  باید  شود،  جبران  عقب ماندگی ها  بخواهیم  اگر 
پناه ببریم و با تشکیل اتاق فکر قرآنی، برنامه ریزی های 

الزم انجام خواهد شد.

به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم؛ برگزاری برنامه ها و مسابقات و در نظر 
مهم ترین  جزو  گردشگران،  برای  قرآنی  پیوست  گرفتن 
فعالیت هایی هستند که با مشارکت فعاالن قرآنی جزیره 

قشم به سرانجام خواهیم رساند.

همچنین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد 
قشم نیز در بخشی دیگر از این نشست گفت: با توجه به 
حضور فعاالن قرآنی در سطح جزیره، قشم باید به قطب 
فعاالن  همه  از  و  شود  تبدیل  قرآنی  مسابقات  برگزاری 
قرآنی درخواست داریم که برای تحقق این هدف تالش 

کنند.
اینکه  به  باتوجه  کرد:  اظهار  سالمتی هرمزی  مهدی 
شده  کشور  قرآنی  نمونه  روستای  هفتمین  رمکان  
امیدواریم تمام  از قرآنیان بیشتر شده و  انتظار ما  است، 

روستاهای ما قرآنی شود .

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم گفت: 3هزار تخت اماکن اقامتی جزیره قشم جهت 
اسکان  برای  اسکان گردشگران خارجی و 9هزار تخت 
جام جهانی2022  برگزاری  ایام  در  داخلی  گردشگران 

فوتبال قطر آماده شده است.
زمان  که  داشت  اذعان  باید  کرد:  اظهار  فتح الهی  افشار 
اردوهای  برگزاری  جهت  زیرساخت ها  تکمیل  برای 

تیم های بین المللی ورزشی از دست رفته است.

وی ادامه داد: ایجاد و توسعه زیرساخت های ورزشی یک 
فرآیند زمان بر است و قطر نیز نزدیک به یک دهه است 
که درحال تکمیل زیرساخت های خود برای دستیابی به 

استاندارهای روز دنیا می باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: با این وجود به 
دلیل محدودیت اماکن اقامتی در قطر و تفاوت قیمت اسکان 
در این کشور با کشورهای همسایه، برنامه ریزی های الزم در 

جهت جذب گردشگران جام جهانی درحال انجام است.

فتح الهی تصریح کرد: حمایت از بخش خصوصی به ویژه 
تورگردانان و جامعه هتلداران برای استقبال از گردشگران 
و تماشاگران جام جهانی جزو مهم ترین برنامه های درحال 

پیگیری سازمان منطقه آزاد قشم است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
پایان خاطرنشان کرد: ایجاد هماهنگی بین دولت ها  در 
ورود  برای  که  است  برنامه هایی  از  دیگر  بخش  نیز 

گردشگران به کشور درحال پیگیری هستیم.

بهبود خدمات رسانی به جزیره نشینان در دستورکار سازمان منطقه آزاد قشمبهبود خدمات رسانی به جزیره نشینان در دستورکار سازمان منطقه آزاد قشم

افتتاح دفتر سازمان ملی زمین شناسی در منطقه آزاد قشمافتتاح دفتر سازمان ملی زمین شناسی در منطقه آزاد قشم

تدوین سند توسعه قرآنی، در جهت تبدیل قشم به جزیره نمونه قرآنیتدوین سند توسعه قرآنی، در جهت تبدیل قشم به جزیره نمونه قرآنی

اختصاص اختصاص 33هزار تخت اقامتی قشم به گردشگران خارجی جام جهانیهزار تخت اقامتی قشم به گردشگران خارجی جام جهانی20222022 قطر قطر

امام جمعه شهرستان قشم گفت: با مدیریت برنامه های شاد 
به دور از گناه در جشنواره تابستانه، مسئوالن منطقه آزاد 
قشم ثابت کردند که می توانند بهترین الگوی نشاط دور از 

گناه و یک مدل شادی مومنانه برای دیگران باشند.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی با ابراز رضایت از برگزاری 
برنامه های شاد و متنوع در دهه والیت و امامت و جشنواره 
تابستانه قشم، اظهار کرد: مدیریت برنامه های دهه والیت 
در منطقه آزاد قشم ثابت کرد، شادی و نشاط به دور از گناه 

هم می تواند باشد.
بنا بر این گزارش، برنامه های جشن مردمی دهه امامت و 
والیت )عید قربان تا غدیر( همزمان با برگزاری جشنواره 
تابستانه قشم با هدف ایجاد فضای شاد برای خانواده ها و 
همچنین انتقال آموزه های دینی و اعتقادی به کودکان و 

نوجوانان، در نقاط مختلف جزیره قشم برگزار شد.
مفرح،  و  شاد  برنامه های  برگزاری  است،  گفتنی 
نورافشانی، استندآپ کمدی، سرود، برپایی نمایشگاه های 
تخفیف  ارائه  شادی،  کارناوال های  اجرای  و  خیابانی 
اماکن  و  تجاری  مجتمع های  در  80درصدی  تا   30
حجاب  و  عفاف  جشن های  ورزشی،  مسابقات  اقامتی، 
و جشن های امامت و والیت بخشی از برنامه های اجرا 

شده در منطقه آزاد قشم بود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از 
مراحل پایان کار پروژه بلوار مرکزی طوال بازدید به عمل آورد.

افشار فتح الهی به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان 
منطقه آزاد قشم، از پروژه بلوار مرکزی طوال بازدید کرد.

از  بازدید،  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تالش های معاونت عمرانی این سازمان برای سرعت بخشی 
به عملیات اجرایی این پروژه که برای مدت طوالنی متوقف 

مانده بود، تقدیر نمود.
طول  به  طوال  مرکزی  بلوار  پروژه  گزارش،  این  براساس 
2.2کیلومتر، با اعتبار بیش از 700میلیارد ریالی است و با 
توجه به پیشرفت فیزیکی سریع این پروژه، به زودی به مرحله 

بهره براری می رسد.
و  مدیره  هیات  رئیس  بازدید،  این  ادامه  در  است،  گفتنی 
دسترسی  مسیر  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
روستای دفاری به  میدان شهرک صنعتی طوال  بازدید و 

دستور بررسی امکان تعریض این مسیر را صادر کرد.

ششمین محموله کمک های مردمی از منطقه آزاد قشم به 
مناطق زلزله زده استان هرمزگان ارسال شد.

این کمک ها به دستور افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و به نمایندگی از مردم 
جزیره، برای ششمین بار به مناطق آسیب دیده از زلزله ارسال 

شده است  .
براساس این گزارش، این محموله شامل پوشاک زنانه، اقالم  
و لوازم بهداشتی بود که از سوی سازمان منطقه آزاد قشم به 

روستای سایه خوش ارسال گردید.
الزم به ذکر است، تاکنون اقالمی از قبیل دستگاه های خنک 
کننده، کولر، یخچال، مواد غذایی و اقالم مصرفی در مراحل 

مختلفی به این روستا ارسال شده است.
یکشنبه  روز  حضور  پی  در  کمک ها  این  است،  گفتنی 
12تیرماه )یک روز پس از وقوع زلزله( افشار فتح الهی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در مناطق 
زلزله زده استان هرمزگان و وعده ارسال کمک جهت رفع 

نیازهای ضروری این منطقه صورت گرفته و ادامه دارد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم گفت: امضای تفاهم نامه های مختلف و هم افزایی با 
شهرداری های جزیره قشم با هدف بهبود خدمات رسانی 

به جزیره نشینان در دستورکار قرار دارد.
جزیره  شهرداران  حضور  با  جلسه ای  در  فتح الهی  افشار 
از  یکی  عنوان  به  تقویت شهرداری ها  اظهار کرد:  قشم 
موضوعاتی  از  یکی  مردم،  آرای  از  برخاسته  نهادهای 
است که در دور جدید مدیریت منطقه آزاد قشم و البته 
در دولت مردمی آیت اهلل رئیسی مورد توجه ویژه ای قرار 

دارد.
باید  حاشیه ای،  مسائل  برخی  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
منابع  و  اعتبارات  از  استفاده  برای  موجود  شرایط  از 

برای  شهرداری ها  به  متعلق  استانی  و  کشوری  قانونی 
خدمات رسانی شایته و بهبود زیرساخت ها استفاده کرد.

باید  اینکه  بیان  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خدمت رسانی  جهت  شهرداری ها  قانونی  اعتبارات 
به  خدمات رسانی  بهبود  افزود:  گیرد،  قرار  استفاده  مورد 
با  تعامل  و  هم افزایی  از  هدف  مهم ترین  جزیره نشینان 
شهرداری های جزیره قشم است که باید با برنامه ریزی و 

براساس اولویت ها صورت گیرد.
با  متناسب  باید  قشم  جزیره  ساکنان  فتح الهی؛  گفته  به 
کیفیت  افزایش  شاهد  شهرداری ها،  جدید  درآمدهای 

خدمات رسانی و بهبود وضعیت زیرساخت ها باشند.
قشم  جزیره  شهرداری های  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 

برگزاری  زمان  تا  مانده  باقی  کوتاه  فرصت  در  باید 
جام جهانی 2022 قطر، زیرساخت های مورد نیاز برای ارائه 

خدمات مناسب به گردشگران را فراهم کنند.
تفاهم نامه  اجرای  با  خوشبختانه  نمود:  اذعان  فتح الهی 
آسفالت  بنیاد مسکن،  و  قشم  آزاد  منطقه  میان سازمان 
معابر روستایی جزیره قشم با سرعت خوبی درحال انجام 
معابر  بهبود وضعیت  برای  باید  نیز  و شهرداری ها  است 

شهرهای جزیره سریع تر اقدامات الزم را اجرایی کنند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
به روز شدن سیستم  به ضرورت  اشاره  با  پایان  قشم در 
موضوع  کرد:  خاطرنشان  قشم  جزیره  در  حمل ونقل 
از  یکی  جزیره،  مختلف  نقاط  میان  عمومی  حمل و نقل 

موضوعاتی است که در اولویت خدمات رسانی به ساکنان 
پیگیری  با جدیت  را  این مسئله  باید  جزیره قرار دارد و 

کرد.

دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  حضور  با 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 
تفاهم نامه همکاری مشترک میان »سازمان منطقه آزاد 
استقالل« در محل  قشم« و »باشگاه فرهنگی ورزشی 

دبیرخانه شورایعالی به امضاء رسید.
براساس این گزارش، تفاهم نامه همکاری مزبور با هدف 
مالی،  تامین  انجام  جهت  سرمایه گذاری  و  مشارکت 
آماده سازی،  تدارکات،  مهندسی،  و  طراحی  مطالعات، 
ساخت مجموعه و بهره برداری احداث مجموعه فرهنگی 
هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  میان  زال،  و  سام  ورزشی 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و مصطفی 
آجورلو مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل ایران 

منعقد گردید.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
گفت:  مراسم  این  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
مجموعه  اولین  استقالل،  ورزشی  فرهنگی  باشگاه 
قشم  آزاد  منطقه  در  که  است  استانداردی  و  حرفه ای 
استقالل  ورزشی  باشگاه  مساعدت  با  و  می شود  احداث 
برپایی  در  همکاری  و  کشور  فوتبال  تیم های  سایر  با 
اردوهای تدارکاتی تیم های فوتبال در این کمپ وزرشی، 

از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود.
سعید محمد اظهار داشت: امیدواریم در آینده نزدیک با 
همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل، شاهد ارتقاء 
تیم های  برای  مناسب تر  شرایط  ایجاد  و  قشم  جوانان 

فوتبال کشور باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
مناطق آزاد، پیشرو و پیش قدم در زمینه 
احداث کمپ حرفه ای فوتبال در کشور

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
باشگاه  فوتبال  حرفه ای  کمپ  گفت:  جلسه  این  در  نیز 
استقالل در جزیره قشم برای اولین بار در کشور ایجاد 

می شود.

افشار فتح الهی با بیان اینکه مناطق آزاد می توانند پیشرو 
فوتبال  احداث کمپ های حرفه ای  زمینه  و پیش قدم در 
افزود: توسعه سرانه ورزشی در مناطق  باشند،  در کشور 
و ارتقاء ساختار وزرشی کشور، از اولویت های دکتر سعید 
شورایعالی  دبیرخانه  در  حضورشان  ابتدای  از  محمد 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است تا بتوانیم با کمک 
ظرفیت هایی که در مناطق آزاد داریم، خالء ها و نواقصی 

که در عرصه وزرشی کشور وجود دارد را جبران کنیم.
استفاده  برای  حرفه ای  کمپ  این  داد:  ادامه  وی 
ورزشکاران ساکنان مناطق آزاد و ساکنانی که در محدوده 

مناطق آزاد هستند، ایجاد می شود.
آزاد قشم  اینکه منطقه  به  با توجه  فتح الهی اظهار کرد: 
از ظرفیت وزرشی مناسبی برای حضور تیم های وزرشی 
جدی  توسعه  و  پیشرفت  آستانه  در  و  است  برخوردار 

قرار گرفته است، این تفاهم نامه می تواند زمینه را برای 
دستیابی به اهداف منطقه فراهم کند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
است  مقرر  تفاهم نامه  این  در  کرد:  پایان خاطرنشان  در 
زمین و امکانات اولیه توسط منطقه آزاد قشم تامین شود 
و باشگاه وزرشی استقالل نیز سرمایه گذاری برای ساخت 
کمپ استاندارد برای خود باشگاه و هم استفاده ورزشی 

کشور فراهم نماید.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل:
وظیفه ماست که در حوزه ورزش، روحیه 

انقالبی و جهادی خود را به نمایش بگذاریم
همچنین، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل در 
این مراسم گفت: وظیفه ماست که در حوزه ورزش روحیه 

انقالبی و جهادی خود را به نمایش بگذاریم.
اتفاق  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  افزود:  آجورلو  مصطفی 
بزرگی را برای جوانان قشم، کیش و هرمزگانی رقم زده 
است. این کمپ فوتبال می تواند پایگاهی برای پرورش 

فوتبالیست های تازه نفس در منطقه باشد.
وی از صدور مجوز مدرسه فوتبال در جزیره قشم خبر داد 
امکان  این  بازگشایی مدرسه فوتبال،  با  و اظهار داشت: 
برای عالقه مندان به این ورزش گروهی فراهم می شود.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی استقالل در پایان از 
از  و  برد  نام  جهادی  مدیر  عنوان  به  محمد  سعید  دکتر 
همکاری ایشان در زمینه احداث کمپ حرفه ای فوتبال 

در جزیره قشم تقدیر و تشکر کرد.
به  16ماده  در  همکاری،  تفاهم نامه  این  است،  گفتنی 

امضای طرفین رسید.
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