
سرمقاله

هدررفت سرمایه انسانی در سازمان های مناطق آزاد
محسوب  توسعه  مولفه های  اساسی ترین  از  قرن ۲۱،  در  یعنی  امروز  انسانی  منابع 
با انگیزه،  و  خالق  انسانی  نیروی  دانش بنیان،  اقتصادهای  در  خصوصا  می شود؛ 

مهم ترین محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و تمدنی است.
بر اساس بسیاری از گزارش های معتبر ملی و حتی جهانی، نیروی انسانی در ایران 
عنوان  بارها  نیز  ملی  مسئولین  کالم  در  و  بوده  کشور  مهم  مزیت های  از  یکی 
شده که جوان باهوش و تحصیلکرده ایرانی می تواند اقتصاد ایران را با  سرعت به 
قافله اقتصاد های پیشرو برساند. همچنین مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بارها در 
ایران  رهنمودهایشان به مسئولین موکدا بیان داشته اند که از جوانان تحصیلکرده 

حمایت حداکثری کرده و آنان را در امر توسعه کشور به صورت جدی وارد نمایند  .
این موضوع مهم و حیاتی، در مناطق آزاد که خود را پایلوت توسعه همه جانبه و 
برونگرایانه می دانند بسیار بیشتر از سرزمین اصلی باید محل توجه و برنامه ریزی 
باشد. اما متاسفانه امروز در سازمان های مناطق آزاد شاهد تلنبار نیروی انسانی و 
هدر رفت این سرمایه ملی هستیم. درحالی که پنجره فرصت جمعیتی ایران، با نرخ 
رشد کنونی جمعیت و آمار زاد و ولد، درحال بسته شدن است و جمعیت کشور به 

سرعت در مسیر پیری قرار گرفته است.
رانت های  فراخور  به  افرادی  اخیر  یک دهه  طی  که  هستیم  شاهد  حال،  این  با 
گوناگون، وارد بدنه اداری سازمان های مناطق آزاد شده اند، بدون این که به تناسب 
شغلی و تحصیلی آنها، نیاز واقعی سازمان ها و اهمیت استفاده موثر از توانمندی های 

این افراد توجه الزم شده باشد!
مدیران سازمان های مناطق آزاد هم که مایل و یا قادر به مدیریت صحیح نیروی انسانی 
مازاد نیستند، در قالب قرارداد های کاری متعدد و بعضا غیراصولی، بدون توجه به ضرورت 

بهینه سازی حضور نیروی انسانی در پست های اداری؛ انگیزه، توان و تحصیالت آنها را 
به بند اسارت و بی ثمری کشیده اند. امروز در سازمان های مناطق آزاد چندین نوع قرارداد 
کاری با نیروهای انسانی منعقد می شوند که عموما آنها را می توان به سه دسته رسمی، 
سازمانی و قرارداد کار معین باواسطه تقسیم کرد. آنان که خیلی خوش شانس و یا دارای 
پشت و مشت قوی تری می باشند، رسمی هستند که بیشتر پست های مدیریت و روسای 
ادارات را شامل می شود. یک درجه پایین تر از افراد فوق الذکر، نیروی های سازمانی هستند 
که قرارداد کاری آنها مستقیم با سازمان های مناطق آزاد بسته می شود و حقوق و مزایای 
خود را از سازمان ها دریافت می کنند. این دسته از نیروها، دارای سابقه کاری زیاد هستند 
و در چارت اداری سازمان با پست های کارشناسی منطبق با قانون طبقه بندی مشاغل 

قرار می گیرند.
اما دسته سوم که اکثریت نیروهای اداری را تشکیل می دهند، دارای قرارداد کار معین 
بوده و باواسطه با سازمان ها همکاری می کنند. این افراد یا باید  برای رسیدن به قرارداد 
سازمانی به دنبال آشنا و پارتی باشند و یا منتظر خروج نیروهای سازمانی از سازمان و خالی 
شدن جا در چارت اداری برای رسیدن به خواسته خود البته با حمایت مدیر مربوطه و یا 
مدیرعامل سازمان بمانند. البته عموما چارت سازمانی مناطق آزاد بسیار محدود بوده و 
حداکثر ۲۰درصد نیروهای سازمان را پوشش می دهد. در کنار محدودیت چارت سازمانی؛ 
یک معضل مهم دیگر، نبود سازوکار درست و دقیق از ارزیابی عملکرد پرسنل اداری و 
ضعف سیستم تشویق و تنبیه است. بدین معنا که هیچ کدام از نیروی های دارای قرارداد 
کار معین و با واسطه، امیدی به رسیدن به هدف خود از مجرای عملکرد موفق ندارند؛ 
چراکه غالبا مدیریت های منابع انسانی چنین برنامه ای ندارند. حداکثر خدمت مدیریت 
منابع انسانی به سرمایه انسانی سازمان های مناطق آزاد، محاسبه حقوق افراد و کسب 

دستور برای پرداخت حقوق پرسنل می باشد  .
مانند  موضوعاتی  آزاد  مناطق  در  سازمانی  سیستم های  چنین  این  در  حال 
اطالعات  و  اسناد  از  حراست  و  حفظ  وفادای،  تخصص،  و  تعهد  شایسته ساالری، 
سازمان، خالقیت و.... که مهم ترین مسائل در ارتباط با سرمایه انسانی هر سیستمی 
احساس  عمیقا  که  افرادی  از  نمی توان  زیرا  می شود؛  منفی ۱۰  در  ضرب  است، 
ناعدالتی، تبعیض، حق خوری، نادیده گرفته شدن، عدم بها دادن به کار و تالش، 

عدم شایسته گزینی و... را دارند، انتظار خاصی داشت  .
در حقیقت امروز سازمان های مناطق آزاد محل دفن سرمایه های انسانی محروم ترین 

و در عین  حال مستعد ترین مناطق ایران شده اند.
آزاد درحالی  مناطق  در سازمان های  انسانی  از سرمایه  استفاده  معیوب  این چرخه 
انجام می شود که بخش بزرگی از نیروهای سازمان از امنیت شغلی و درآمدی خود 
نگران هستند و این اضطراب زمانی تعمیق و تشدید می شود که مالحظه می گردد 

مدیران سازمان ها، هیچ ایده مناسبی برای مدیریت آنها ندارند!
مجلس شورای اسالمی، اکنون طرحی را بررسی می کند که در صورت تصویب نهایی 
آن، دستگاه های دولتی ملزم به تعیین تکلیف نیروهای انسانی خود به صورت انعقاد 
قراردادهای کاری عادالنه می باشند؛ اما سازمان های مناطق آزاد جزو سازمان های 
موضوع این ماده نیستند و تابع قوانین خاص می باشند. بنابراین به نظر می رسد که 
موضوع مدیریت منابع انسانی در مناطق آزاد، باید از طریق شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در اسرع وقت به صورت ویژه مورد رسیدگی و تصمیم گیری مقتضی 
قرار گیرد؛ چراکه اکثریت نیروهای انسانی مناطق آزاد جوان و تحصیلکرده هستند 
و بخشی از آنها به عنوان مدیران آتی این سازمان، البته در صورت اعمال قانون 
ممنوعیت انتقال و اخذ ماموریت »از« و »به« مناطق آزاد، امروز با نگرانی به آینده 
خود نگاه می کنند و نمی دانند آیا کسی به فکر عملکرد و آینده آنها هست یا خیر؟!

این نشریه با هدف تکریم سرمایه های انسانی مناطق آزاد، آمادگی دارد هر نوع ایده 
و برنامه ای را که می تواند به وضعیت نابسمان مدیریت منابع انسانی در سازمان های 
مناطق آزاد بهبود داده و باعث نظم و انتظام آنها طبق قاعده عدالت و رفع تبعیض 
گردد، از طریق اطالع رسانی عمومی و یا انتقال موضوع به مدیران ارشد دبیرخانه و 

سازمان های مناطق آزاد، همکاری نماید. 
یقینا ادامه شرایط فعلی و هدر دادن سرمایه های انسانی کشور، موضوعی غیرقابل 
سازمان های  برخی  از  رسیده  گزارش های  و طبق  می باشد  اغماض  و  چشم پوشی 
جز  حاصلی  که  دارد  ناصواب  ویژه خواری های  و  تبعیض  از  حکایت  آزاد،  مناطق 
وفاداری  تقلیل  سوی  به  آنها  دادن  سوق  و  انسانی  نیروهای  بین  در  امید  کشتن 

بَْصاِر« سازمانی ندارد. »َفاْعَتبُِروا َیا ُأولِی اْلَ
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منطقه  سازمان  مديرعامل  و  مديره  هیات  رئیس 
را  خبرنگار  روز  فرارسیدن  پیامي  در  كیش  آزاد 

تبريك گفت.
پیام تبريك مهدي كشاورز رئیس هیات مديره و 
مناسبت  به  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل 

گرامیداشت روز خبرنگار بدين شرح است:
به نام خدا

بی ترديد حرفه خطیر خبرنگاری از مشاغلی است 
می زند؛  پهلو  انبیاء الهی  رسالت  به  بی واسطه،  كه 
انبوه  به  حقايق  ابالغ  خبرنگار  وظیفه  چراكه 
اما  است.  آنان  میان  در  روشنگری  و  مخاطبان 
و  بايد  كه  آن گونه  اين قشر شريف  قدر  متاسفانه 

شايد، شناخته نشده است.
تلخکامی ها  و  تنگناها  و  كار  سختی های  هرچند 
هرگز سبب نشده است كه خبرنگاران راستین در 
ياد  از  را  خود  اصلی  رسالت  واقعیت ها،  انعکاس 
گرفتار  خود  مطالبات  به  دستیابی  برای  و  ببرند 
اخبار  انعکاس  در  و  شوند  شخصی  بغض  و  حب 
و گزارش ها، اصل آزادگی و بی طرفی را فراموش 

كنند.
انتقادات  از  نبايد  تنها  نه  نیز  مسئوالن  مقابل،  در 

برآشفته  عزيزان  اين  به حق  اعتراضات  و  سازنده 
اين  ايفای  بستر  خود  دارند  وظیفه  بلکه  شوند، 
نقش خطیر را برای خبرنگاران مهیا كنند. ما بايد 
خبرنگاران را به مثابه آينه های صادقی ببینیم كه 
روبه رويمان ايستاده اند تا بتوانیم درستی يا عیوب 
كه  ضرورتی  ببینیم .  آنان  سیمای  در  را  خود  كار 
سازمان  در  حضور  بدو  از  كرده ام  سعی  اينجانب 
منطقه آزاد كیش به آن پايبند باشم و از همکاران 

محترم خود نیز خواسته ام به آن مقید بمانند.
فعالیت  و  كمك  با  كه  دارم  واثق  رجاء  بنابراين 
متعهدانه و حرفه ای شما خبرنگاران به زودی شاهد 
كامل  شفافیت  و  جزيره  مشکالت  ريشه ای  حل 
عملکرد خادمان شما در سازمان منطقه آزاد كیش 

خواهیم بود.
مجاهدان  شما  همه  به  را  خبرنگار  روز  اينجانب 
تبريك  اطالع رسانی  و  روشنگری  عرصه  حقیقی 
عرض می كنم. امیدوارم همزمانی اين روز با ايام 
شود  سبب  شهیدان  ساالر  نام  و  ياد  گرامیداشت 
امام همام، اين مسئولیت  با تأسی به آن  همه ما 
و  حريت  جوهر  با  بیشتر  هرچه  را  پیامبرگونه 

حق طلبی درآمیزيم.

کیش2

آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
كیش گفت: از طرح های نوآورانه و خالق حمايت 
دستور  و  ويژه  توجه  با  داريم  اعتقاد  و  می شود 
مديرعامل  و  مديره  هیات  رئیس  كشاورز  مهدی 
فرهنگی  در حوزه های  آزاد كیش  منطقه  سازمان 
و هنری، روزهای خوب و امید آفرينی پیش  روی 

خواهیم داشت.
رسانه  اصحاب  از  تجلیل  آيین  در  شاه پیری  ياسر 
و  آورانه  نو  طرح های  از  كه  اين  بیان  با  كیش ، 
حوزه  در  داشت:  اظهار  می كنیم،  حمايت  خالق 
جزيره  محدوديت های  و  ادبیات  اطالع رسانی 
شرايط را به گونه ای فراهم كرده كه اطالع رسانی 
در  جامعه  عموم  به  آگاهی بخشی  جهت  گسترده 

تمام حوزه ها بايد به نحو مطلوب انجام شود.
و  شور  و  همدلی  فضای  ايجاد  درخصوص  وی 
از  رسانه،  اصحاب  و  میان مسئوالن  بیشتر  نشاط 
داد  خبر  ورزشی  و  فرهنگی  برنامه های  برگزاری 

و  فرهنگي  برنامه های  برگزاری  نمود:  اذعان  و 
همچنین  و  استرس  كاهش  به  مي تواند  ورزشي 
امید آفرينی خبرنگاران در راستای آگاهی بخشی به 

عموم جامعه تاثیرگذار باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اين  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  افزود:  كیش 
سازمان در نظر دارد با اجرای آموزش شهروندي، 
فرهنگ  ارتقاء  و  رانندگی  فرهنگ  و  آموزش 
كیش  جزيره  فرهنگ  ارتقاء  براي  كتابخوانی 

گام های موثری بردارد.
شاه پیری بر لزوم اهمیت آموزش تاكید كرد و گفت: 
ضمن برگزاری كارگاه های آموزشی، خبرنگاران براي 
پیشرفت در حوزه اطالع رساني بايد به ابزارهاي جديد 

اطالع رسانی نیز مجهز شوند.
خبرنگاران  از  يکی  سوال  به  پاسخ  در  وی 
درخصوص متولی رسانه ها در جزيره كیش اظهار 
به طور مستقیم در سازمان  امر اطالع رسانی  كرد: 
منطقه آزاد كیش توسط مديريت روابط عمومی و 
امور بین الملل انجام می شود و صدور مجوزرها نیز 
برعهده معاونت فرهنگی و اجتماعی اين سازمان 

است.
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
نخستین  برای  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  كیش 
نانوايان سطح جزيره  برای  بار دوره های آموزشی 

كیش در راستای ارتقاء كیفیت نان برگزار شد.

همچنین مدير روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد كیش در اين نشست با اشاره به همت، 
همدلی و اتحاد همه مردم به ويژه نقش مهم رسانه ها 
كه می تواند به عنوان الگويی در سطح كشور برای 

حل مشکالت موجود مطرح شود، تاكید كرد .
را  دنیا  خبری  يك  بسا  چه  افزود:  نیکجو  محمد 
به سوی حق هدايت می كند و يك خبری شمار 
زيادی از مردم را به سمت باطل هدايت می نمايد.

تاكید  محلی،  رسانه  اصحاب  به  خطاب  وی 
نشاط  و  شور  انگیزه،  اتحاد،  ايجاد  برای  كرد: 
در  سازمان  و  كنیم  كمك  هم  به  امید آفرينی،  و 
حوزه های اجرايی، تصمیم گیری درست، خدمت و 

مشورت بیشتر به كمك رسانه ها نیاز دارد.
مدير روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
از مسائل ملی  آزاد كیش اظهار داشت: در برخی 
منافع جزيره كیش  با تالش  تامین  و  برای حفظ 
مضاعف و اتحاد می توانیم مشکالت را حل كنیم.

میان  اين  در  خبرنگاران  كه  اين  بیان  با  نیکجو 
سخنان  به  اشاره  با  شده اند،  واقع  مظلوم  خیلی 
حاتمی كیا، گفت: زمانی كه جنگ آغاز شد، مردم 
برای دفاع از میهن خود در جبهه ها حضور يافتند و 
هر كدام آنها به غیر از فعاالن فرهنگی و اصحاب 

رسانه، درجه ای دريافت كردند.
دفاع  دوران  در  رسانه  اصحاب  كرد:  اظهار  وی 
توانستند  و  داشتند  زيادی  فعالیت های  مقدس 

حقانیت جوانانی كه برای دفاع از اسالم در جبهه ها 
حضور يافته بودند به تصوير بکشند، از اين رو حرفه 

خبرنگاری بسیار حائز اهمیت و دشوار است.
سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدير 
بسیار  شرايط  كه  اين  بیان  با  كیش  آزاد  منطقه 
خاطرنشان  است،  حاكم  كیش  جزيره  در  ويژه ای 
كرد: وقتی كه در يك جنگ نا برابر اقتصادی و در 
تحريم اقتصادی هستیم، همه كشور تحت الشعاع 
در  شايد  اقتصادی  جنگ  اين  است؛  گرفته  قرار 
خیلی از جاها جايگزين در برخی از حوزه ها داشته 
از موضوعات  بسیاری  برای  در جزيره  ولی  باشد، 
برابر  در  مردم  كه  ايثاری  و  نداريم  جايگزين 
متحمل  اقتصادی  جنگ  از  ناشی  سختی های 
حوزه های  در  كه  دارد  وجود  مشکالتی  می شوند، 
و  تحريم  كنار  در  كم كاری ها  برخی  و  مديريتی 
جنگ اقتصادی قابل توجه می باشد و بر ما واجب 
است ضمن قدردانی از مردم  با تمام توان سعی در 

حل مشکالت داشته باشیم.
رسانه  اصحاب  از  تجلیل  آيین  در  است،  گفتنی 
كیش به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار كه در 
كیش  بین المللی  همايش های  مركز  رازی  سالن 
برگزار شد؛ اصحاب رسانه در اين نشست با بیان 
دغدغه ها و مشکالت خود، خواستار انسجام بخشی 
و كمك براي رفع مشکالت اين قشر در حوزه هاي 

مختلف شدند.

و  بنادر  مديريت  و  توسعه  شركت  سرپرست 
جزيره،  نیاز  به  اشاره  با  كیش  فرودگاه های 
بازرگانان و تجار كیش، از برقراری پروازهايی 
از جزيره كیش به مقصد مسقط، دبی و بالعکس 

در آينده نزديك خبر داد.
پیگیری های  اين كه  بیان  با  عزت اهلل محمدی 
الزم تا حصول نتايج برقراری پروازها از كیش 
به مقصد مسقط، دبی و بالعکس انجام خواهد 
قطب های  از  يکی  كیش  جزيره  گفت:  شد، 

گردشگری و تجاری در ايران محسوب می شود 
برای سفر  از مسافران  زيادی  انتخاب شمار  و 
به اين جزيره، مسیر هوايی می باشد؛ از اين رو 
نقاط  از  پروازها  افزايش  برای  الزم  تدابیر 
در  كیش  جزيره  مقصد  به  جغرافیايی  مختلف 

دستوركار قرار گرفته است.
و  بنادر  مديريت  و  توسعه  شركت  سرپرست 
اين كه  بیان  با  پايان  در  كیش  فرودگاه های 
فرودگاه  در  مسافر  پذيرش  فعلي  ظرفیت 

میلیون  دو  از  بیش  ساالنه  كیش  بین المللي 
استفاده  با  كرد:  خاطرنشان  است،  مسافر  نفر 
با  پیگیری های الزم  و  موجود  ظرفیت های  از 
ايرالين ها، بار ديگر شاهد رونق گردشگری و 
خواهیم  كیش  جزيره  در  تجاری  فعالیت های 

بود.
شركت  با  مذاكراتی  است،  ذكر  به  الزم 
و  مسقط  مسیر  درخصوص  كیش  هواپیمايی 

دبی و بالعکس انجام شده است.

گردشگری  نمايشگاه  دوره  اولین  خبری  نشست 
فرهنگ ايران زمین در جزيره كیش برگزار شد.

سازمان  گردشگری  تبلیغات  و  بازاريابی  مدير 
اين كه  بیان  با  اين نشست  آزاد كیش در  منطقه 
زمین«  ايران  »فرهنگ  نمايشگاه  دوره  نخستین 
ظرفیت های  معرفی  فرصت  ايجاد  هدف  با 
فرهنگی، هنری و گردشگری كشور عزيزمان و به 
اشتراک گذاری اين ظرفیت ها با كشورهای منطقه 
از ۱۴ تا ۱۷شهريور در محل دائمی نمايشگاه های 
بین المللی كیش توسط موسسه فرهنگی و هنری 
گفت:  می شود،  برگزار  كیش  ساتین  هنر  ژرفا 
معرفی  رويکرد  با  كه  رويدادها  اين گونه  برگزاری 

می شوند،  برگزار  بین المللی  و  ملی  ظرفیت های 
زمینه ساز رونق روزافزون در جزيره خواهد بود .

نیمه دوم  در  معموال  افزود:  يکه دهقان  سعید 
افزايش ورود گردشگران به كیش  شهريور شاهد 
زيبا هستیم و امیدواريم اين رويداد ارزشمند بتواند 
فضاهای  بیشتر  هرچه  رونق  در  مهمی  نقش 

گردشگری و اقتصادی جزيره داشته باشد.
سازمان  گردشگری  تبلیغات  و  بازاريابی  مدير 
از  مجموعه ای  برگزاری  از  كیش  آزاد  منطقه 
رويدادهای فاخر ملی و بین المللی در شش ماه دوم 
سال خبر داد و اظهار داشت: رويکرد جدی معاونت 
حمايت  كیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
گردشگری  رويدادهای  برگزاری  از  حداكثری 
با  راستا  اين  در  و  است  خصوصی  بخش  توسط 
جوامع  و  سازمان  رويدادساز  حوزه های  همکاری 
تقويم  تدوين  به دنبال  گردشگری،  اصناف  و 
چراكه  هستیم؛  سال  دوم  شش ماه  رويدادهای 
جزيره كیش با بهره مندی از زيبايی های طبیعی و 
جاذبه های تفريحی و گردشگری ، پايلوت مناسبی 
برای رويدادسازی است و گردشگری رويداد، يکی 

از مهم ترين ابزارهای بازاريابی گردشگری است.
همچنین رئیس هیات مديره و مديرعامل موسسه 

اين  در  ساتین كیش  هنر  ژرفا  هنری  و  فرهنگی 
 نشست با بیان اين كه اين رويداد همه بخش های 
فرهنگ ايران زمین را پوشش می دهد؛ محورهای 
فرهنگ قومیت ها، جاذبه های گردشگری استان ها ، 
تجسمی،  سنتی،  هنرهای  صنايع دستی،  پوشاک، 
موسیقی، تئاتر، سینما، انتشارات، كتاب ها، فرهنگ 

غذايی و... را جزو محتوای نمايشگاه برشمرد .
محدثه وحیدی مهر در رابطه با معرفی هرچه بهتر 
حوزه  كشورهای  حضور  از  زمین،  ايران  فرهنگ 
اين  در  اكو  عضو  كشورهای  و  خزر  خلیج فارس، 
رويداد خبر داد و اظهار داشت: پکیج حمايتی برای 
استان  هر  هنرمندان  تا  كرده ايم  آماده  3۱استان 
فرهنگ  زيبايی های  و  توانمندی ها  معرفی  برای 

خود در اين نمايشگاه شركت كنند .
نیز  كیش  جزيره  امیدواريم  وی؛  گفته  به 
دستاوردهای خود را در حوزه های ياد شده در اين 

نمايشگاه به میمانان خود معرفی كند.
و صنايع  نرم  فناوری های  پارک  معاون  ادامه،  در 
گذشته  ۱0سال  طی  اين كه  به  اشاره  با  فرهنگی 
در سطح  فرهنگ  حوزه  در  بزرگی  اتفاقات  شاهد 
نتیجه  اين  به  دنیا  تمام  گفت:  بوده ايم ،  كشور 
و هنر صرفا هزينه بر  رسیده اند كه حوزه فرهنگ 

بلکه می تواند زمینه ساز درآمدزايی و رشد  نیست، 
اقتصادی برای كشورها و ملت ها باشد .

ابراهیم نبیونی اظهار داشت: بسیاری از كشورها از 
حوزه های هنر، موسیقی، سینما و حتی گردشگری 
درآمدهای زيادی را كسب می كنند و از طريق ارائه 
و به اشتراک گذاری جاذبه های فرهنگی ، هنری و 
گردشگری خود ضمن درآمدزايی ، فرهنگ خود را 

به كشور های ديگر القاء می نمايند.
پیش روی  توسعه  مسیر  در  اين كه  بیان  با  وی 
كمبود  و  تحريم ها  اعمال  به  توجه  با  كشورمان 
درآمدهای نفتی ، يکی از موضوعاتی كه مورد توجه 
دولت و بخش خصوصی قرار گرفته، درآمد زايی از 
ابراز  است،  گردشگری  و  فرهنگی  صنايع  طريق 
امیدواری كرد: برپايی اين نمايشگاه بتواند مصداق 

خوبی برای اين رويکرد ارزشمند باشد .
فرهنگی  صنايع  و  نرم  فناوری های  پارک  معاون 
در پايان خاطرنشان كرد: اين نمايشگاه باتوجه به 
اقوام و قومیت ها،  هنرها و صنايع دستی  اين كه 
بخش های مختلف كشور را به نمايش می گذارد ، 
نرم  فناوری های  پارک  رويدادهای  ساير  كنار  در 
تجاری سازی  و  بازار سازی  به  فرهنگی ،  صنايع  و 

محصوالت هنرمندان كمك شايانی خواهد كرد.

در پيام تبريك مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش به مناسبت روز خبرنگار عنوان شد:

حل ریشه ای مشکالت جزیره کیش با 
کمک و فعالیت متعهدانه خبرنگاران

اخبار منطقه آزاد کیش

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد كيش اظهار داشت:

سرپرست شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه های كيش اعالم كرد:

مدير بازاريابی و تبليغات گردشگری سازمان منطقه آزاد كيش مطرح كرد:

حمایت از طرح های خالق جهت تحول آفرینی در حوزه های فرهنگی و هنری کیش

برقراری مجدد پرواز های خارجی از مبدا جزیره کیش به مقصد مسقط و دبی

برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در راستای توسعه گردشگری کیش
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همراه  تلفن  اپراتور  امنای  هیات  عضو  و  سرپرست 
پیاده سازی  راستای  در  كیش  آزاد  منطقه  سازمان 
از  الکترونیك،  شهر  ايجاد  برای  الزم  بستر های 
توسعه  »جی5 « در كیش و  برنامه عملیاتی  تصويب 
ارتباطی  خدمات  ارائه دهنده  اپراتورهای  به  آن  ابالغ 

در جزيره كیش خبر داد .
استفاده  و  توسعه  كه  اين  بیان  با  عزيزی  محمد 
از  يکی  كه  ارتباطی  نوين  تکنولوژی های  از 
آزاد  منطقه  سازمان  اصلی  اهداف  و  شاخص ها 
الزم  بستر های  پیاده سازی  راستای  در  كیش 
با هدف  گفت:  است،  الکترونیك  شهر  ايجاد  برای 
جام جهانی 2022  ظرفیت های  از  حداكثری  استفاده 
مهم،  رويداد  اين  در  كیش  نقش آفرينی  و  قطر 
ارتباطات  شركت  مقررات،  تنظیم  سازمان  میان 
خدمات  ارائه دهنده  اپراتور های  و  زيرساخت 
تعامل  و  همکاری  كیش  جزيره  در  ارتباطی 

سازنده ای ايجاد شده است.
وی در ادامه افزود: با همکاری و تعامل ايجاد شده، 
ارتباطی  ظرفیت  افزايش  برای  الزم  زيرساخت های 
تامین،  درحال  كیش  جزيره  همراه  تلفن  مشتركین 
نیز  موردنیاز  تجهیزات  و  راه اندازی می باشد  و  نصب 

درحال ورود به جزيره است.
موقت  پروانه  اختصاص  داشت:  اظهار  عزيزی 
3500مگاهرتز  باند  روی  بر  »جی5 «  فركانس 
راستای  در  كشور  در  بار  نخستین  برای 
ارائه دهنده  اپراتور های  به  قطر  جام جهانی 2022 
تنظیم  سازمان  توسط  كیش  در  ارتباطی  خدمات 
مقررات و ارتباطات راديويی و احداث سايت های 
است  موثری  اقدامات  ۴0گانه   »جی5 «  ازجمله 
ارتباطی  كیفیت  و  ظرفیت  افزايش  موجب  كه 
جزيره  در  همراه  تلفن  اپراتورهای  مشتركین 

شد. خواهد  كیش 
همراه  تلفن  اپراتور  امنای  هیات  و عضو  سرپرست 
مستقیم  اتصال  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  كیش 
تجهیزات  به  تله كیش  ۴8كور  فیبرنوری  كابل 
شركت ارتباطات زيرساخت واقع در مركز مخابراتی 
زيرساخت  پشتیبان  مركز  ايجاد  گمنام،  شهدای 
كشور در جزيره جهت حفظ و پايداری ارتباطات با 
اتصال سايت های تجمیعی  تکمیل  اصلی،  سرزمین 
تجهیزات  راه اندازی  و  نصب  نوری،  فیبر  شبکه  به 
تقويت كننده جديد در هتل های منتخب  ارتباطی و 
شبکه  راه اندازی  كیش،  ويژه  تجاری  مراكز  و 
۴0عدد  تعداد  به  جزيره  ارتباطی  »جی5 «  در 
سیم كارت  ارائه  همراه،  تلفن  اپراتور های  توسط 
برای  ديتا  رومینگ  قرارداد  عقد  گردشگری، 
و  كیش  به  ورودی  خارجی  اپراتورهای  مشتركین 
برون ساختمانی  و  درون ساختمانی  پوشش  تقويت 
راهبردی  شورای  مصوبات  ازجمله  منتخب  نقاط 
خدمات  ارائه دهنده  اپراتور های  كه  می باشد 
موضوعات  اين  كردن  عملیاتی  به  ملزم  ارتباطی 
از آغاز رويداد جام جهانی 2022 قطر هستند. پیش 

نیازمندی های  تامین  راستای  در  است،  گفتنی 
كیشوندان  و  گردشگران  سیار  و  ثابت  ارتباطات 
شورای  قطر،  جام جهانی 2022  برگزاری  زمان  در 
نمايندگانی  با حضور  كیش  راهبری »جی5 «  جزيره 
از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی، شركت 
ارتباطات زيرساخت، اپراتورهای همراه اول، ايرانسل، 
فناپ و اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد كیش 

»تله كیش« برگزار شد.

رئیس فدراسیون نجات غريق و غواصی ، وجود امنیت 
باالی سواحل كیش را فرصت مناسبی برای برگزاری 
مسابقات و كالس های آموزشی در اين رشته دانست 
و به بهره گیری از ظرفیت های آبی و ساحلی منطقه 

آزاد كیش تاكید كرد.
۷00نجات  از  بیش  آماری  اعالم  با  حیدری  مهدی 
يافته در دو استان مازندران و گیالن طی بازده زمانی 
اعتبار  اختصاص  به  تیرماه ۱۴0۱،  اواخر  تا  خردادماه 
ويژه برای ساماندهی سواحل با دستور رئیس جمهور 
بحث  مرداد  اواسط  تا  امیدواريم  گفت:  و  كرد  اشاره 

ايمن سازی سواحل انجام گیرد.
وي همچنین با اشاره به برنامه های اين فدراسیون 
قهرمانی  مسابقات  و  ملی  اردو های  برگزاری  برای 
كیش  سواحل  آمار  بر اساس  كرد:  اظهار  كیش  در 
از  امیدواريم  و  است  كشور  سواحل  امن ترين  جزو 
منطقه  اين  بتوانیم  و  نموده  استفاده  ظرفیت  اين 
اعالم  غريق  نجات  و  غواصی  پايلوت  عنوان  به  را 

نمايیم.
حیدری در ادامه عنوان نمود: فدراسیون در دو بحث 
بحث  در  و  دارد  فعالیت  غواصی  و  غريق  نجات 
غواصی با دستور وزير ورزش و جوانان برای نخستین 
و  فین  بدون  غواصی  كشور  قهرمانی  مسابقات  بار 
برای  آقايان  و  بانوان  بخش  دو  در  تیم ملی  اردوی 
حضور در پیکارهای جهانی سال 2022 ايتالیا از 8 الی 

۱۴مرداد ماه به میزبانی كیش برگزار شد.
پايان،  رئیس فدراسیون نجات غريق و غواصی  در 
غواصی  كشوری  مسابقات  دوره  اولین  برگزاری  از 
میزبانی  به  آبان  در  يادواره شهدای غواص  اسکوبا 

كیش خبر داد .

تصویب برنامه عملیاتی 
توسعه، نصب و راه اندازی 

ارتباطات سیار

سواحل جزیره کیش جزء 
امن ترین سواحل کشور

سرپرست و عضو هيات امنای اپراتور 
تلفن همراه كيش اظهار كرد:

 رئيس فدراسيون
نجات غريق و غواصی عنوان كرد:



عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی با حضور در مجموعه سازمان صنایع 
هوایی کشور، با امیر سرتیپ افشین خواجه فرد معاون 

وزیر دفاع و مدیرعامل آن سازمان دیدار کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی در این دیدار با تصریح 
بر اینکه تالش های علمی و تکنولوژیک مدیران و نیروهای 

متخصص سازمان صنایع هوایی کشور باعث افتخار است، 
اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی با توجه به موقعیت جغرافیایی 
متمایزی که مشتمل بر نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن در 
مراکز جمعیتی و قطب های تولیدی-صنعتی کشور می باشد 
و جایگاه استراتژیک خود در ارتباط با کشورهای حاشیه 
دریای خزر، فرصت کم نظیری برای گسترش مناسبات و 
همکاری های اقتصادی و تکنولوژیک با کشورهای حوزه 

اوراسیا و دریای خزر قلمداد می شود.
دو  منعقده  توافق نامه  به  اشاره  با  فرهادی  عیسی 
همکاری های  پیش  از  بیش  گسترش  از  سازمان، 
دوطرف استقبال نمود و تاکید کرد: برگزاری رویداد 
نوآوری و فناوری هوانوردی کشور به میزبانی منطقه 
آزاد انزلی، آغاز فصل نوینی از همکاری های دو جانبه 
به  هوایی  برخی محصوالت صنایع  تولید  مسیر  در 

منظور صادرات به کشورهای منطقه خواهد بود.
همچنین معاون وزیر دفاع و مدیرعامل سازمان صنایع 
هوایی کشور با اظهار خوشحالی از حضور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی در مجموعه تحت مدیریت 

تجاری سازی  را  هوایی  صنایع  سازمان  راهبرد  خود؛ 
محصوالت تولیدی این مجموعه عنوان نمود و گفت: 
برگزاری رویداد نمایشگاه نوآوری و فناوری هوانوردی 
در منطقه آزاد انزلی را باید در همین راستا تحلیل کرد که 
یکی از برنامه های سازمان در مسیر اجرای منویات مقام 
معظم رهبری در قالب شعار سال، یعنی حمایت تولیدات 

دانش بنیان و اشتغال آفرین نیز محسوب می شود.
امیر سرتیپ افشین خواجه فرد با ارائه تحلیلی از ارزش 

افزوده تولیدات حوزه های مختلف صنایع هوایی در زمینه 
تولید علم و درآمدهای ارزی در اقتصاد بین المللی، اظهار 
داشت: با عنایت به موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد انزلی، 
فرصت های پیش روی گسترش تعامالت با کشورهای 
اوراسیا و دریای خزر و توانمندی های علمی و  حوزه 
استان های  و  گیالن  استان  در  متخصص  نیروهای 
همجوار، بعد از 10دوره برگزاری در کیش، این نمایشگاه 
با رویکرد حمایت از شرکت های دانش بنیان به میزبانی 

منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.
الزم به ذکر است، در این نشست دوطرف با تصریح بر 
لزوم بهره گیری همه جوامع هدف رویداد نمایشگاهی 
تا  هشتم  از  رویداد  برگزاری  زمان  تعویق  بر  مزبور، 
یازدهم شهریورماه به زمانی دیگر توافق کرده و تعیین 

زمان دقیق به بررسی کارشناسی موکول نمودند.
گفتنی است، در جریان این بازدید، عیسی فرهادی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی و هیات همراه، از چند مجموعه سازمان صنایع 

هوایی کشور بازدید نمود.

نمایندگان  مجمع  رئیس  دلخوش اباتری  سیدکاظم 
گیالن و نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی  با 

سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار که با محوریت توسعه همکاری ها در 
منطقه  به  راه آهن  اتصال  ملی  طرح  تکمیل  مسیر 
آزاد انزلی صورت گرفت؛ مدیرعامل سازمان منطقه 
حوزه  در  ما  اولویت  اولین  اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد 
ریل  خط  به  آزاد  منطقه  این  اتصال  زیرساختی، 
سراسری به عنوان یک طرح ملی با منافع بین المللی 
همچنین  داشت:  اظهار  است،  ترانزیتی  حوزه  در 
کشورمان  برای  اشتغال زایی  و  ارزی  درآمد  ایجاد 
بود.  خواهد  ریلی  اتصال  این  مزیت های  دیگر  از 
گیالنی  نمایندگان  هم افزایی  افزایش  بنابراین 
استانی  نهادهای  و  ذی ربط  وزارتخانه های  مجلس، 

الزامی ارزیابی می شود تا این طرح ملی در کمترین 
زمان ممکن به بهره برداری برسد.

توسعه  اهمیت  بر  همچنین  فرهادی  عیسی 
پهنه بندی صنعتی منطقه تاکید کرد و افزود: افزایش 
اشتغال زایی و رشد توان صنعتی و صادراتی منطقه 

آزاد انزلی، وابسته به گسترش پهنه صنعتی است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی در پایان با تاکید بر استفاده از ظرفیت نمایندگان 
مرتبط،  لوایح  و  طرح ها  در  اسالمی  شورای  مجلس 
گیالن  مجلس  نمایندگان  مجمع  همکاری  خواستار 
در راستای تسهیل و تسریع در دستیابی به برنامه های 

توسعه ای و اهداف منطقه آزاد انزلی شد.

در ادامه این نشست، رئیس مجمع نمایندگان گیالن و 
نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
بر عزم مجمع نمایندگان گیالن برای هر گونه حمایت 
الزم از سرعت بخشیدن به تکمیل راه آهن رشت- بندر 
کاسپین، تصریح کرد: با توجه به موقعیت تجاری کریدور 
شمال-جنوب، توسعه روابط اقتصادی ما با چین و روسیه 
موجب  چراکه  است؛  اهمیت  حائز  بسیار  کشور  برای 
گسترش فعالیت های تولیدی در منطقه آزاد انزلی می شود.

جذب  اهمیت  بر  تاکید  با  دلخوش اباتری  سیدکاظم 
سرمایه گذاران در منطقه آزاد انزلی افزود: وجود راه آهن 

در تبادالت اوراسیا و ایجاد اشتغال بسیار مهم است.
در مجلس شورای  نمایندگان گیالن  رئیس مجمع 

محدوده  افزایش  از  حمایت  با  ادامه  در  اسالمی 
آزاد کشور،  انزلی گفت: در بین مناطق  آزاد  منطقه 
کوچکترین منطقه آزاد از نظر محدوده، منطقه آزاد 
انزلی است؛ بنابراین هدف ما تثبیت و توسعه حوزه 

فعالیت و ایفای نقش آن است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی در 
پایان با تاکید بر اینکه فرودگاه یکی از ملزومات مناطق 
آزاد است، خاطرنشان کرد: با عنایت به عدم وجود ظرفیت 
احداث فرودگاه در منطقه آزاد انزلی، فرودگاه سردار جنگل 
به این محدوده اضافه شد و مزایای بسیاری برای استان 
خصوصا از نظر گسترش پروازهای بین المللی و جذب 

گردشگر خارجی خواهد داشت.

نشست بررسی طرح جامع و پایش واحدهای تولیدی-
صنعتی شهرک  صنعتی جدید منطقه آزاد انزلی، با حضور 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 

و معاونین این سازمان و شرکت مشاور، برگزار گردید.
در این نشست که به ریاست عیسی فرهادی رئیس 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
برگزار شد، پیرامون برنامه توسعه فضاهای صنعتی با 
محوریت شهرک صنعتی شماره3 بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست، برنامه ریزی جهت بهره برداری حداکثری 
از توسعه فضای صنعتی ایجاد شده در منطقه آزاد انزلی 
پس از تصویب نهایی الیحه افزایش محدوده منطقه، 
به عنوان اولویت سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان شده 
و تصریح گردید: بی شک با الحاق شهرک های صنعتی 
جدید به منطقه، واحد های راکد و نیمه فعال موجود در 
این شهرک ها می توانند از ظرفیت  و مزیت های بسیار 
مناسب منطقه آزاد انزلی در حوزه های مختلف قانونی، 

تامین مواد اولیه تولید و صادرات بهره برداری نموده و 
زمینه رونق مجدد کسب و کارهای تولیدی و یا افزایش 

آن را فراهم آورند.
در ادامه، مهم ترین مزیت منطقه آزاد انزلی برای واحد های 
جذب  امکان  جدید،  شده  الحاق  صنعتی  و  تولیدی 
سرمایه گذار داخلی و خارجی اعالم و اشاره شد: فرآیند 
تحقق این مهم باید تسهیل گردد تا در نهایت شاهد 

اشتغال زایی بیشتر برای نیروی کار بومی استان باشیم.

شهرک  سومین  در  که  شد  تاکید  مزبور  نشست  در 
صنعتی منطقه، ارزیابی سرمایه گذاران صنعتی با توجه 
به شاخص هایی نظیر صادرات، اشتغال، فناوری، محیط 
زیست و.. جهت اتخاذ تصمیم گیری الزم ضرورت دارد؛ 
چراکه رعایت شاخص های اولیه به ویژه در مباحث زیست 
محیطی و دوستدار محیط زیست برای منطقه آزاد انزلی 

بسیار حائز اهمیت است.
بنا بر این گزارش، در استراتژی برنامه توسعه صنعتی 

صنایع  ایجاد  با  اولویت  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
های تک  و سازگار با محیط زیست و پاک است که 
اشغال فضای کمتری در سطح، سازه های  عالوه بر 
واحد تولیدی مبتنی بر ارتفاع و بر اساس راهبردهای 

صادرات محور نیز پایه ریزی شده باشد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی با صدور پیامی، روز خبرنگار را گرامی داشت.

و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی  پیام  متن 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت روز 

خبرنگار به شرح ذیل است:
گذرم تا به در خانه ات افتاد حسین
خانه آباد شدم خانه ات آباد حسین

»السالم علیک یا اباعبداهلل الحسین علیه السالم«

الگویی  این  و  است  آگاهی سازی  اوج  نقطه  شهادت، 
است که نهضت عاشورای حسینی و امام حسین)ع( 
به ما آموخت و حضرت زینب)س( نیز طالیه دار بازنشر 

اهداف و دالیل قیام امام و یاران شهید ایشان بود.
کشور  خبرنگاران  و  رسانه ای  جامعه  میان  این  در 
اخیر  سال های  ظرف  خود،  موالی  از  تأسی  با 
آگاهی  اعتالی  راستای  در  متعددی  جانفشانی های 
ابراز  کشورمان  مسئولین  و  مردم  دقیق  شناخت  و 
داشتند که رشادت خبرنگار شهید، محمود صارمی، 

زمینه تعیین روز تجلیل از مقام خبرنگاران گردید.
مختلف  کشورهای  در  شده  طی  مسیر  مالحظه  با 

می باشد،  تصریح  قابل  آنچه  اسالمی،  ایران  و 
به  دستیابی  در  رسانه  اهالی  و  خبرنگاران  نقش 
شاخص های توسعه  همه جانبه است؛ چراکه در مسیر 
به جز تحقق مولفه های فرهنگی  قرار گرفتن  رشد 
قابل احصاء نبوده و توسعه جامعه مستلزم عزم جدی 
و  مسئوالن  مردم،  به  آگاهی رسانی  در  خبرنگاران 

صاحب نظران است.
باید عنایت داشت خبرنگاران راهیان وادی آگاهی و 
راویان عشق، آزادی و نیک اندیشان بلندنظر عرصه 

اطالع رسانی  محسوب می شوند.
بر این اساس ضمن تسلیت ایام محرم و گرامیداشت 

سالروز شهادت امام حسین)ع( و روز بزرگ و سترگ 
خبرنگار که به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود 
سرفصل  دو  تالقی  است؛  شده  نامگذاری  صارمی 
عرض  جهت  مغتنمی  فرصت  را  هدایتگری  جدید 
نویسندگان  خبرنگاران،  همه  از  قدردانی  و  تعزیت 
آزادگان  و  قلم  اندیشه،  صاحبان  نگاران،  روزنامه  و 
روز شکوهمند  این  و  برشمرده  اطالع رسانی  عرصه  
که نکوداشت روز حق گویی، حق جویی و پاسداشت 

قلم است را گرامی می دارد.
تکیه  با  انزلی  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان 
ظرفیت های  و  توانمندی ها  گذشته،  تجربیات  بر 

از سوی نظام مقدس  تعیین شده  موجود، و راهبرد 
ایران در مسیر توسعه همه جانبه  جمهوری اسالمی 
محلی، استانی، ملی و گسترش مناسبات بین المللی 
اهالی  و  خبرنگاران  برای  ویژه ای  نقش  کشورمان 
عزیزان  شما  حضور  دارد  باور  و  شده  قائل  رسانه 
را  شده  ترسیم  اهداف  تحقق  در  تسریع  زمینه ساز 

فراهم می کند.
از ایزد منان برای شما و همه  مجاهدان و تالشگران 
این عرصه سالمت جان و نفس، سعادت و سرافزاری 
کارشناسانه  تداوم هدایتگری  در  توفیق  و همچنین 

جامعه و کشورمان را تمنا دارد.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی 
روز  پیامی،  صدور  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
ملی دریای خزر )کاسپین( را تبریک گفت و اظهار 
امیدواری نمود که همکاری های زیست محیطی به 
توسعه همکاری های اقتصادی میان منطقه ای مابین 

ساکنین دریای خزر منجر شود. 
متن پیام عیسی فرهادی از قرار ذیل است:

دریای خزر )دریای کاسپین( یکی از قطعات هارتلند کره 
زمین است و با عنایت به عدم وجود رژیم و نظام همکاری 

چندجانبه اقتصادی میان ساحل نشینان این پهنه آبی، 
می توان همکاری فی مابین را از کنوانسیون منطقه ای 
حفاظت از محیط زیست دریای خزر که زمینه ساز تعیین 
ترانزیتی،  حوزه های  به  را  شده  خزر  دریای  ملی  روز 

اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک گسترش داد.
حفاظت از محیط زیست و جذب طرح های سرمایه گذاری 
دوستدار آن براساس شاخص های زیست محیطی، یکی 
از ابتدایی ترین راهبردهای کاری و برنامه های توسعه ای 
سازمان منطقه آزاد انزلی را شامل می شود، بر این اساس 

آمادگی خود را جهت اجرای مفاد کنوانسیون مزبور به 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بنادر کشور های منطقه 
در مسیر همکاری های  را  این مهم  و  اعالم می دارد 
کنونی خود با مناطق ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان و 

اکتائو، در دستورکار قرار خواهد داد.
راستای  در  انزلی  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان 
اجرای سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران که بر 
همکاری های منطقه ای بنا نهاده شده است و براساس 
فرصت های همکاری مشترک، پیشنهاد توسعه همکاری ها 

شمال-جنوب،  کریدور  محوریت  با  ترانزیت  زمینه  در 
همکاری های بندری، سرمایه گذاری مشترک در صنایع 
الکترونیک، مشتقات نفتی، های تک، پرورش و فرآوری 

محصوالت شیالتی و کشاورزی را تقدیم حضور می دارد.
این  استراتژیک  با موقعیت  باتوجه  باورم  این  بر  بنده 
دریا که مابین خاورمیانه، جنوب آسیا، آسیای میانه و 
چین با کشورهای اروپایی قرار گرفته است، به همراه 
وجود فرصت های همکاری چند جانبه میان کشورهای 
همکاری  رژیم های  محور  حول  خزر  دریای  ساحلی 

منطقه ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان 
شانگهای  همکاری  سازمان  اکو،  اقتصادی  همکاری 
و حتی سازمان همکاری اسالمی، سازوکارهای الزم 
جهت ترسیم راهبرد باز تعریف منافع مشترک براساس 
جغرافیای مشترک را در اختیار کشورهای منطقه قرار 
می دهد و سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی خود را جهت 

ایفای نقش محوری در این خصوص اعالم می دارد.

انزلی در مجلس  دکتر احمد دنیامالی نماینده مردم 
هیات  رئیس  فرهادی  عیسی  با  اسالمی  شورای 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار 
تقویت  ساز وکارهای  درخصوص  دوطرف  و  کرده 
راهبردهای همکاری های بین المللی نخستین منطقه 

آزاد شمال کشور به تبادل نظر پرداختند.
در این نشست دوطرف با تاکید بر وجود فرصت ها 

روابط  عرصه  در  انزلی  آزاد  منطقه  مزیت های  و 
از  بهره برداری  لزوم  بر  کشورمان،  منطقه ای 
ظرفیت های این منطقه در توسعه روابط کشورهای 
حوزه خزر و اوراسیا و ایفای نقش مرکزی مبادالت 

جنوب آسیا و منطقه مزبور تصریح کردند.
فرهادی و دنیامالی با اشاره بر توانمندی های منطقه آزاد 
انزلی، شهرستان بندر انزلی و استان گیالن در حوزه های 

مختلف صنعت گردشگری، بر همکاری و هم افزایی 
میان نهادی و نمایندگان مجلس در زمینه زیست بوم 
ضریب  افزایش  منظور  به  بوم گردی  و  گردشگری 

خوداشتغالی ساکنین منطقه و استان تاکید نمودند.
گفتنی است، گسترش همکاری ها و هماهنگی های دو 
بندر انزلی و کاسپین در مسیر تخلیه و بارگیری و ترانزیت 
شده اند،  واقع  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  در  که  کاالها 

و  مدیره  هیات  رئیس  توافق  مورد  محورهای  دیگر  از 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و نماینده مردم انزلی 
در مجلس شورای اسالمی بود و در عین حال دوطرف در 
ارتباط با سازوکارهای همکاری دو و چندجانبه در جهت 
حمایت از روستاییان منطقه و جوامع محلی با بهره گیری 
از ظرفیت های هر یک از روستاها و گسترش برنامه های 

حمایتی، عمران روستایی و اشتغال زایی گفت وگو کردند.

در دیدار عیسی فرهادی با مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع مطرح شد:

رئیس مجمع نمایندگان گیالن در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد:

در نشست بررسی طرح جامع و پایش واحدهای تولیدی-صنعتی شهرک  صنعتی جدید منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسب روز خبرنگار عنوان شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بیان داشت:

در دیدار نماینده مردم بندر انزلی در مجلس با عیسی فرهادی تصریح شد:

منطقه آزاد انـزلی ، ظرفیتی برای تجاری سازی 
توانمندی های صنایع هوایی کشور

حمایت مجلس از توسعه منطقه آزاد انزلی و تسریع در تکمیل راه آهن رشت- بندر  کاسپین

توسعه صنایع های تک؛ راهبرد منطقه آزاد انزلی در شهرک های صنعتی جدید

نقش ویژه  خبرنگاران در تحقق اهداف ترسیم شده در منطقه آزاد انزلی

جذب طرح های سرمایه گذاری دوستدار محیط زیست، راهبرد سازمان منطقه آزاد انزلی

تبدیل منطقه آزاد انزلی به مرکز مبادالت کشورهای حوزه خزر و اوراسیا با جنوب آسیا
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طی چندین سال گذشته دعوای مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسالمی 
ایران در مورد حدود اختیارات و دامنه دخل و تصرفات این دو دستگاه دولتی 
در امر واردات و صادرات »به« و »از« مناطق آزاد همانند آتش زیر خاکستر 
عمل نموده است. در این دعوا، سالح مناطق آزاد و سپرشان قانون و فلسفه 
وجودی مناطق، یعنی آزادی است و در مقابل گمرک، با تیغ تیز و زهر آلودی 

بنام »قاچاق« تاکنون پیروز بوده است. 
مناطق،  این  وجودی  فلسفه  طبق  می گویند  به درستی  آزاد  مناطق 
نیست  قوانین سرزمین اصلی  تابع  آزاد  بازرگانی در مناطق  مبادالت 
ملی  تبصره های  و  ماده  عوارضی،  گمرکی،  بند های  و  قید  از  آزاد  و 
جزو ذات و حقوق مناطق آزاد است و همچنین بر اساس مّر قانون و 
خصوصا ماده14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی 
ایران، مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی 

از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند.
در مقابل هم گمرک جمهوری اسالمی ایران با وجود اطالع کافی و 
وافی به محدودیت های قانونی خود در ارتباط با مناطق آزاد، از منظر 
با  و  موضوع می شود  وارد  اجرایی،  دستگاه  نه یک  یک سیاستگذار، 
طرح اتهام افزایش بی رویه قاچاق کاال از مبدا مناطق آزاد و توجیه آن 
با بحث حساس امنیت حکمرانی اقتصادی کشور، راه اجرای قانون در 

مناطق آزاد را می گیرد. 
در اثنای این دعوا چندین ساله؛ مجلس و کمیسیون اصل نود در اولین 
روزهای سال1400، به بهانه حمایت از اجرای شعار سال، با کشاندن 
وزیر وقت اقتصاد به مجلس، به جای اعتراض به عدم اجرای قانون 
آزاد و  از طریق مناطق  توسط گمرک، به طرح موضوع قاچاق کاال 
عدم جدیت گمرک در برخورد با این موضوع پرداخته و منفک شدن 
مناطق آزاد از دایره گمرک را باعث تضعیف قانون پنجره واحد مرزی 
تشخیص می دهند و وزیر وقت اقتصاد نیز با تایید این مسئله، متعهد به 
پیگیری این اقدام خالف قانون می شود؟! تا بلکه اقتدار گمرک ایران به 
آن برگردد. در واقع مجلس و کمیسیون اصل نود که مرجع رسیدگی به 
نقض قوانین توسط دستگاه های دولتی از طرف مردم و جامعه است، در 
یک اقدام کامال تبلیغاتی و رسانه ای ناخواسته شمشیر گمرک بر علیه 
مناطق آزاد را تیزتر می کند. این جاست که این بیت از غزل حافظ به 

ذهن متبادر می شود: 
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار

کار ملک است آنکه تدبیر و تاّمل بایدش
یعنی ظاهرا برخی از مسئولین و نهادهای تاثیر گذار در امر حکمرانی، 
بدور  را  تاّمل  و  تدبیر  و مصلحت بینی،  گذاشته اند  رندی  مسیر  در  پا 

انداخته اند، چون کار ملک است آنکه تدبیر و تاّمل بایدش .
به چالش های  به صورت خاص  از نشریه می خواهیم  این شماره  در 
مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسالمی ایران بپردازیم. در این گزارش 
مخاطبین گرامی مّطلع می شوند که چگونه در اقدامی ویژه و کامال 
و  اجرا شده  تا حدودی  آزاد  مناطق  از  در بخشی  قانون  خاص، یک 
امروز، در  یعنی  به رسمیت شناخته نمی شود!  در بخشی دیگر اصال 
اسالمی  جمهوری  گمرک  کشور،  آزاد  مناطق  برخی  در  سال 1401 
ایران، طبق قانون، در مبادی ورودی به مناطق مستقر نبوده و صرفا به 
ثبت آماری کاالهای وارداتی به مناطق آزاد مزبور نظارت دارد و واردات 
به این مناطق مطابق با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد انجام می گیرد. 
اما در سایر مناطق آزاد، برخالف قانون، گمرک ج.ا.ا در ورودی های 
کاالهای  ارزیابی  به  آماری،  ثبت  ضمن  و  بوده  مستقر  آزاد  مناطق 
وارداتی به منطقه آزاد و از منطقه آزاد در دو مرحله، یعنی مرحله ورود 
کاال و زمان انبار کردن آن اقدام کرده و در یک اقدام خالف قانون و 
فلسفه مناطق آزاد مدت محدود 2ماهه را برای تعیین تکلیف کاالهای 
وارد شده، قرار می دهد. درحالی که طبق قانون گمرک وظیفه ای در 
مورد ارزیابی و تعیین تکلیف کاالهای وارده شده به مناطق آزاد ندارد و 
این کار صرفا باید توسط واحد گمرک سازمان منطقه آزاد انجام گیرد و 
ماندگاری کاال در مناطق آزاد مقّید به زمان نیست و اگر هم قرار باشد 
به کاالیی عنوان کاالی متروکه داده شود، این امر صرفا با بررسی و 

دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد امکان پذیر می باشد.
اما مهم ترین اتفاقی که در تبیین اختالف مناطق آزاد و گمرک می تواند 

مبنا قرار گیرد، موضوع مصوبه هیات وزیران در سال 1394 است.
تنظیم  ارز  و  کاال  قاچاق  ستاد  مصوبه  مبنای  بر  که  مصوبه  این  در 
بند 6 راهبرد و بند2 راهکارهای عملیاتی بخش )ب(،  شده بود؛ طبق 
آزاد حذف  باید واحد گمرک در چارت سازمانی سازمان های مناطق 
اصلی  سرزمین  همانند  آزاد  منطقه  گمرکی  امورات  تمامی  و  شده 
دیوان  اما  می گرفت.  انجام  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  توسط 
به  رای  حکمی،  طی  سال 1399،  4 اسفندماه  مورخه  در  کشور  عالی 
ابطال بند 6 راهبردها و بند 2 راهکارهای عملیاتی بخش )ب( مصوبه 
در  که  وزیران  می دهد.  شماره 118416؍ت50193-8؍9؍1394 هیات 
ذیل متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را می توانید مالحظه 

کنید:
تاریخ دادنامه: 1399/11/4    

شماره دادنامه:...
شماره پرونده:...

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آزاد  منطقه  2- سازمان  روحی جهرمی  ابوالفضل  1-آقای  شاکیان: 
تجاری- صنعتی قشم 3- موسسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین 

اقتصادی مناطق آزاد با وکالت آقای امیررضا افشار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 راهبردها و بند 2 راهکارهای 
شماره 118416؍ت50193-8؍9؍1394  مصوبه  بخش )ب(  عملیاتی 

هیات وزیران  
ابطال  جداگانه  دادخواست هایی  موجب  به  1- شاکیان  کار:  گردش 
مصوبه  بخش )ب(  عملیاتی  راهکارهای  بند 2  و  راهبردها  بند 6 
خواستار  را  وزیران  هیات  شماره 118416؍ت50193-8؍9؍1394 

شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده اند که:
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  از  و 14   4 مواد 1،  مدلول  »مطابق   )1
آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران و با تمسک به اهدافی 
که تحقق آنان ایجاد این مناطق را توجیه می کند برای هیأت وزیران 
مسئولیت هایی را ایجاد و تعیین نموده و مبادالت بازرگانی آن مناطق 
را با خارج نمودن از شمول مقررات صادرات و واردات )مقرراتی که در 
سرزمین اصلی به وسیله گمرک ایران اعمال می گردد( مستثنی نموده و 
این مبادالت و تشریفات گمرکی مربوط به محدوده هر منطقه را مجزا 
از سرزمین اصلی دانسته و متعاقب این قانون با تفویض اختیارات هیات 
وزیران به شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مقررات صادرات و 
واردات و امور گمرکی مناطق آزاد در مورخ 19؍2؍1373 به تصویب این 
شورا رسیده و به موجب ماده 3 آیین نامه )ثبت گمرک( که به منظور 
اخذ آمار کاالهای وارده به منطقه آزاد بوده به سازمان منطقه آزاد محول 
گردیده. در ادامه به استناد مصوبه 19؍2؍1373 شورای عالی مناطق آزاد 
مقرراتی  به  آزاد  مناطق  گمرکی  امور  و  واردات  و  صادرات  مقررات 
اطالق می گردد که در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با 
تصویب شورای عالی و توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا می گردد. در 

این مصوبه منظور از گمرک سازمان، واحدی از زیرمجموعه سازمان 
مناطق آزاد نامبرده شده که مجری مقررات و صادرات و واردات در 
هر منطقه است و این مصوبه در راستای ماده 27 از قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی است که برابر با قانون مذکور کار 
دستگاه های اجرایی وابسته به قوه مجریه اختیارات خود را به رئیس 

هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مناطق تفویض نموده اند.
2( برابر با مفاد ماده 235 و 112 و بند )الف( از آن ماده از قانون پنج ساله 
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و ماده 65 از قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور که به منظور ایجاد نقش موثر مناطق آزاد و 
دستیابی به سند چشم انداز بیست ساله نظام و رشد اقتصادی مناسب، 
کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی 
مستقر در این مناطق را به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به مدیران 
سازمان های مناطق آزاد واگذار و صراحتا بیان داشته که سازمان های 
مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-

در  تجاری  آزاد  مناطق  گمرک  بدین وصف  می گردند؛  اداره   صنعتی 
شمول آن و مستثنی از این قاعده نخواهد بود و مصوبه مورد اعتراض 

در تعارض با قوانین مورد اشاره است.
3( مطابق با مندرجات ماده 3 قانون گمرک و سایر شقوق آن و ماده 165 
از قانون که نامی از مناطق آزاد در آن ذکر نگردیده و با عنایت به 
تفکیک  چگونگی  تجاری  آزاد  مناطق  چگونگی  قانون   14 و  ماده 4 
وظایف گمرک و سازمان منطقه آزاد که به ترتیب به ثبت گمرکی 
به وسیله گمرک ایران و اعمال مقررات ورود و خروج کاال و انجام 
تشریفات گمرکی مربوط به وسیله سازمان هر منطقه و مستثنی شدن 
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  در  واردات  و  مقررات صادرات  و  قانون 
مصوب 7؍6؍1372 و بند )الف( از ماده 112 قانون پنج ساله پنجم توسعه 
)1394-1390( و ماده 9 و بند )د( از قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و 
مقابله با فساد ازجمله در مناطق آزاد مصوب 29؍2؍1387 صرفا تصویب 
برنامه های راهبردی مشخص در این مناطق را به وسیله دولت مجاز 
دانسته و این درحالی است که مدلول بند 6 راهبردها و بند 2 راهکارهای 
عملیاتی بخش )ب( مصوبه مورد اعتراض بیانگر نقض حاکمیتی قانون 
الزم اجرای اداره مناطق آزاد و حذف قسمتی از مسئولیت ها و اختیارات 
و وظایف محوله قانونی آن مناطق است که منجر به نقض استقالل 
و اهدافی که سبب ایجاد و تحقق آن مناطق گردیده می باشد و به 

هیچ وجه واجد ماهیت راهبرد و راهکار موافق با قانون نخواهد بود.
4( علی هذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه تمامی آحاد جامعه 
مکلف به اجرای قوانین و مصوبات مجلس شورای اسالمی می باشند 
با قوانین فاقد ضمانت  اینکه مصوبات و آیین نامه ها مغایر  و نظر به 
اجرایی و قانونی است و از طرف دیگر مصوبه مورد اعتراض بر خالف 
ذات قوانین و واجد قبح عمومی و سبب تضییع حقوق اشخاص حقیقی 
وجودی  فسلفه  و  مقنن  اهداف  با  مغایر  و  سرمایه داران  و  حقوقی  و 
تعارض  و  بنا به مراتب معروض  و  آزاد تجاری- صنعتی است  مناطق 
مفاد بند 6 راهبردها و بند2 راهکارهای عملیاتی بخش )ب( تصویب نامه 
حذف  مبنی بر  وزیران  هیات  شماره 118416؍ت50193-8؍9؍1394 
اسالمی  جمهوری  گمرک  جایگزینی  و  آزاد  مناطق  سازمان  گمرک 
با قانون به شرحی که گذشت  ایران به دلیل مغایرت و تعارض آن 

استدعای رسیدگی و ابطال آن مزید امتنان است .
2( متن بندهای مورد اعتراض به شرح زیر است  :

بند 6 راهبردها:
و  ساختار  از  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  سازمان  گمرک  حذف   )6

تشکیالت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
بند 2 راهکارهای عملیاتی:

2( دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 
تصویب  این  شدن  الزم االجرا  تاریخ  از  ظرف شش ماه  است  مکلف 
نامه نسبت به حذف گمرک منطقه آزاد تجاری-صنعتی از ساختار و 

تشکیالت مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نماید .
4( در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب 

الیحه شماره 113137؍39320-6؍9؍1398 توضیح داده است که :
اساسا  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  »ماده 1   )1
ناظر به اجازه ایجاد سه منطقه است و حکمی در مورد ایجاد ساختار 
گمرک نداده است. همچنین در ماده 4 قانون یاد شده دولت مسئولیت 
تصویب آیین نامه ها و اساسنامه سازمان منطقه و برنامه های عمرانی... 
اساسنامه می تواند  به مسئولیت تصویب  توجه  با  دارد که  بر عهده  را 

ساختار سازمانی مناطق آزاد را تعیین نماید .
2( ماده 14 قانون چگونگی اداره مناططق آزاد تجاری- صنعتی نیز مقرر 

نموده است:
»ماده 14: مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت 
گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات 
به  منطقه  هر  محدوده  در  گمرکی  تشریفات  و  کاال  ورود  و  صدور 
تصویب هیات وزیران خواهد رسید؛ مبادالت بازرگانی مناطق با سایر 
نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و 

واردات کشور می باشد «.
ماده 14 نیز حکمی در مورد ساختار تشکیالت مناطق نداده است. بلکه 
صرفا ثبت گمرکی در مناطق آزاد را مقرر نموده و عالوه بر این مرجع 
تعیین تشریفات گمرکی را نیز هیات وزیران تعیین نموده است. با توجه 
به مراتب فوق هیات وزیران تکلیفی برای اینکه در ساختار مناطق آزاد 
گمرک لحاظ شود نداشته است و به همین جهت می توانسته واحد 

گمرک را از ساختار منطقه حذف نماید. 
بدیهی است حذف ساختار موجب عدم اجرای ماده 14 قانون نخواهد 
شد. زیرا مطابق ماده 14 همچنان ورود کاال در مناطق صرفا متضمن 
و  واردات  مقررات  رعایت  عدم  برای  موجبی  و  است  گمرکی  ثبت 
صادرات مناطق مزبور نیز نمی شود، بلکه هر سازمانی که مسئولیت 
اداره گمرک منطقه آزاد را برعهده داشته باشد باید همچنان مطابق 
آیین نامه مقررات صادرات و واردات مناطق و ماده 14 قانون اقدام نماید. 
ضمنا شاکی هیچگونه موردی که موجب شده باشد آیین نامه مقررات 
صادرات و واردات مناطق یاد شده اجرا نشده و ثبت گمرکی صورت 
نگرفته باشد، ارائه نداده است. بدیهی است مواد 112 قانون برنامه پنجم 
توسعه و نیز ماده 65 قانون برنامه ششم توسعه نیز ناظر به تاکید بر 
در  و  بوده  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  اجرای 

نتیجه موجب تغییر در مواد قانون مزبور نشده است.
3( در قانون امور گمرکی مصوب 1392 که موخر از قانون چگونگی 
آزد تجاری- صنعتی وضع گردیده است محدودیت های  اداره مناطق 
برای ورود کاال در مناطق مقرر شده و در ماده 158 تصریح نموده است:

»ماده 158 قانون امور گمرکی- به استثناء موارد مصرحه در این قانون 

نحوه ورود و صدور کاال، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت ها و 
ممنوعیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع 

قوانین مربوطه است «.
امور  قانون  آزاد طبق  مناطق  در  برخی محدودیت ها  اجرای  بنابراین 
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  برعهده  آن  ماده 2  ازجمله  گمرکی 
است و سایر موارد مطابق ماده 158 تابع قوانین مربوط به مناطق آزاد 
ماده 14  صدر  اینکه  به  توجه  با  همچنین  می باشد.  تجاری- صنعتی 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مبادالت مناطق با خارج از کشور تابع 
آیین نامه خاص مصوب دولت نموده و ذیل آن تصریح نموده است که 
مبادالت بازرگانی مناطق با سایر مناطق تابع مقررات عمومی صادرات 
و واردات کشور است. بنابراین دولت برای ارتقاء سالمت اداری مقرر 
نموده است که مسئولیت واحد گمرکی هر دو قسمت ماده 14 برعهده 
گمرک باشد و این امر دقیقا در اجرای ماده 9 ارتقاء سالمت نظام اداری 
و مقابله با مفاسد است که موخر از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 

تجاری- صنعتی است  .
بر منظور شدن گمرک در  قانون حکمی  مضافا چنانکه ذکر شد در 
ساختار منطقه لحاظ نشده و مسئولیت تصویب اساسنامه مناطق و به 

تبع آن تعیین ساختار سازمان مناطق برعهده دولت است.
4( در بخشی از دادخواست مطروحه به مصوبات شورای عالی مناطق 
آزاد استناد گردیده است، حال آنکه مغایرت مصوبه هیات وزیران با 
مصوبه شورای عالی مناطق آزاد که خود بر اساس تفویض اختیار هیات 
وزیران موجودیت یافته است در شمار جهات درخواست ابطال مصوبات 
مندرج در مواد 12 و 80 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 

اداری محسوب نمی گردد.
5( همچنین مطابق بند )ت( ماده 3 قانون امور گمرکی »کنترل و نظارت 
بر امر عبور کاال از قلمرو کشور« از وظایف و اختیارات گمرک ایران 
می باشد، لذا از آنجایی که مناطق آزاد تجاری- صنعتی جزء قلمرو کشور 
محسوب می شوند، استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی آن در 

راستای اجرای قانون می باشد .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍11؍1399 با حضور رئیس 
و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب 
دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر 

به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی

در  شده  ذکر  مصادیق  از  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  گمرک  اوالً: 
بند )الف( ماده 112 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران مصوب 1389 و بند )الف( ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 
و  وظایف  کلیه  آن  بر اساس  که  بوده  مصوب 1395  کشور  توسعه 
این  اجرایی دولتی مستقر در  اختیارات و مسئولیت های دستگاه های 
مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده مدیران سازمان 
مناطق آزاد واگذار شده است؛ ثانیاً: مطابق بند )د( ماده 9 قانون ارتقای 
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 تصویب برنامه های 
راهبردی مشخص در مناطق آزاد تجاری- صنعتی صرفا توسط هیات 
راهکارهای عملیاتی مصوبه  بند 2  اینکه  به  نظر  است.  وزیران مجاز 
مورد شکایت از شمول برنامه راهبردی مستثنی بوده و هیات وزیران 
گمرک  حذف  عملیاتی  راهکارهای  درباره  تصمیم گیری  درخصوص 
نداشته  اختیاری  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  و تشکیالت  از ساختار 
است، بنابراین بند )6( راهبردها و بند )2( راهکارهای عملیاتی بخش )ب( 
مصوبه شماره 118416؍ت50193 هـ-8؍9؍1394 هیات وزیران، مغایر 
قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران وضع شده و مستند به 
بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 

اداری مصوب سال1392 ابطال می شود.
از  این شماره  ادامه گزارش  در  رویدادها،  و  تفاسیر  این  تمامی  با  اما 
نشریه، وضعیت جاری در نحوه تعامل گمرک جمهوری اسالمی ایران 
با مناطق آزاد را از زبان معاونین سازمان های مناطق آزاد، کارشناسان 
و فعالین اقتصادی مناطق آزاد مورد بررسی قرار داده ایم که در ادامه 

مالحظه می فرمایید.

   محمد هدایی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
سازمان منطقه آزاد چابهار:

به رسمیت شناختن قوانین مناطق آزاد توسط 
دستگاه های اجرایی خصوصا گمرک

آزاد  منطقه  سازمان  و سرمایه گذاری  اقتصادی  معاون  هدایی  محمد 
فعالین  و  سرمایه گذاران  مشکالت  نشریه،  با  گفت وگو  در  چابهار 
اقتصادی در مناطق آزاد را تشریح کرد و از موانع ایجاد شده در مسیر 

سرمایه گذاران به واسطه قوانین متناقض گمرکی انتقاد نمود.
وی اظهار داشت: براساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این 
مناطق براساس قانون مختص به خود و همچنین قانون تجارت اداره 
می شوند. درمورد فعالیت های گمرکی در ماده)یک( مقررات صادرات، 
واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی 
ایران تعریف شده است که  : »مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی 
مناطق آزاد نیز در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب 

شورای عالی و توسط سازمان در  مناطق آزاد اجرا می شود«.
  هدایی به واحد گمرک سازمان های مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: این 
بخش، واحدی از زیرمجموعه سازمان منطقه آزاد می باشد که مجری 

مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است.
 طبق گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار؛ 
اداره گمرک مستقر در منطقه نیز واحدی از زیرمجموعه گمرک ایران 

است که مجری مقررات صادرات و واردات می باشد  .
بر  نظارت  و  کنترل  مقررات،  همین  براساس  ماده 17  داد:  ادامه  وی 
ورود و صدور کاال از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور توسط گمرک 
جمهوری اسالمی ایران صورت می گیرد. سرپرست گمرک مستقر  در 
آزاد و حکم رئیس کل گمرک  با معرفی سازمان منطقه  نیز  منطقه 

منصوب می شود.
 هدایی ادامه داد: کنترل و نظارت بر ورود و صدور کاال از مناطق آزاد 
این مقررات و  مبنای  بر  و  به سایر کشورها، توسط گمرک سازمان 

دستورالعمل های اجرایی مربوط انجام  می پذیرد.
اذعان  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
داشت: با توجه به ماده)1( و ماده)17( مقررات صادرات، واردات و امور 
گمرکی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، قانونگذار در وهله اول تمایز بین 
آزاد و گمرک سرزمین اصلی مستقر در منطقه قائل  گمرک منطقه 
شده و برای هر یک به صورت شفاف وظایفی را تعیین نموده است، 
به طریقی که گمرک منطقه آزاد را مجری مقررات صادرات و واردات 

در داخل محدوده هر منطقه در نظر گرفته و از سوی دیگر کنترل و 
نظارت بر ورود و صدور کاال از مناطق آزاد برعهده گمرک مستقر در 
منطقه )گمرک جمهوری اسالمی ایران( گذاشته است. یعنی گمرک 
ج.ا.ا. مستقر در منطقه، مرزبان اقتصادی کشور بوده که می بایست در 
مرزهای بین سرزمین اصلی و مناطق آزاد مستقر باشد و حق هیچ گونه 
دخل و تصرفی در محدوده اراضی مناطق آزاد ندارد و عملیات گمرکی 
انجام  آزاد توسط گمرک منطقه  مناطق  در چارچوب مقررات خاص 

می شود.
ماده)112(  بند )الف(  در  شده  ذکر  مصادیق  از  کرد:  تصریح  وی 
ایران مصوب  برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی  قانون 
سال 1389 و بند )الف( ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور مصوب سال1395 بوده که بر اساس آن کلیه وظایف و اختیارات 
و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، به 
استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی، برعهده مدیران عامل سازمان های 
محدوده  در  گمرک  وجود  بنابراین  است؛  شده  واگذار  آزاد  مناطق 
سرزمینی مناطق آزاد غیرقانونی بوده و منافات کامل با شرح وظایف و 

فعالیت های این مناطق دارد.
از بین بردن  بارز مداخله در امور مناطق و  از نمونه  ادامه  هدایی در 
مزیت های قانونی آن نام برد و گفت: برای نمونه می توان به مصوبه 
شماره 118416/ت50193هـ مورخ 1394/09/08 اشاره نمود که موارد 
زیر را درخصوص مناطق و علی الخصوص گمرک مصوب نموده  است:

»بند 6 راهبردها«:
و  ساختار  از  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  سازمان  گمرک  حذف   )6

تشکیالت مناطق آزاد تجاری-صنعتی.
»بند 2 راهکارهای عملیاتی«:

2( دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 
مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این تصویب نامه، 
و  ساختار  از  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  گمرک  حذف  به  نسبت 

تشکیالت مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نماید .
اما این مصوبه با مفاد قوانین مرتبط با مناطق آزاد در تضاد بود که 
هیات   9909970905811605 شماره  دادنامه  براساس  سرانجام 

عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
استقرار گمرک در محدوده سرزمینی مناطق آزاد موجب اجرای قوانین 
گمرکی سرزمین اصلی و بروکراسی زائد آن در فعالیت های مرتبط در 
مناطق می شود که در نهایت ضمن تحت الشعاع قرار دادن درآمدهای 
سازمان های مناطق، مشوق های آنها را محدود و جذابیت های مناطق 

برای سرمایه گذاران از بین می رود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: اتهام 
قاچاق به مناطق آزاد موضوع بی پایه و اساسی بوده که در طول سالیان 
قاچاق،  اصلی  محل های  از  عمومی  افکار  نمودن  منحرف  جهت  به 
به مناطق نسبت داده شده است؛ چراکه با وجود نهادهایی همچون 
گمرک، مرزبانی، پلیس اقتصادی و ... در ورودی های کاال به محدوده 
مناطق آزاد، بحث قاچاق معنایی ندارد. همچنین گیت های ورودی و 
خروجی در منطقه آزاد چابهار در ید اختیار گمرک جمهوری اسالمی 

ایران بوده و نظارت کامل بر آنها انجام می پذیرد.
وی در خصوص دالیل عدم خروج گمرک ج.ا.ا از مناطق آزاد و دخالت 
در امور آنها اظهار داشت: پنداشتن این موضوع این است که قدرت آنها 
در امور مربوطه کاهش پیدا می کند. همچنین اصرار بر این امر دارند که 
مناطق در امور گمرکی باید تابع آنها باشد، ولو آنکه این مسئله ناقض 
قانون باشد. )موضوعی که در اکثر ارگان های دولتی برای مناطق آزاد 

صدق می کند(
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان 
تاکید کرد: در ابتدا می بایست مکان استقرار گمرک در مبادی ورودی 
و خروجی مناطق تعیین و احداث گردد  . ضمن اینکه قوانین مناطق 
توسط دستگاه های اجرایی خصوصا گمرک به صورت کامل به رسمیت 
با  متضاد  قوانین  تصویب  از  وزیران  هیات  همچنین  شود.  شناخته 
قوانین مناطق آزاد خودداری نماید. »همانند مصوبه شماره 118416/
راهکارهای  بند 2  و  راهبردها  بند6  مورخ 1394/09/08 ،  ت50193هـ 

عملیاتی بخش )ب   («.

ایمان احمدی، فعال اقتصادی منطقه آزاد ارس:
تفکر مدیریتی-اداری سرزمین اصلی در مناطق آزاد 

بزرگترین مانع است
ایمان احمدی فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس در گفت و گو با نشریه، 
در مورد وضعیت اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در این مناطق 
این  در  امروز  آنچه  گفت:  قانون  این  به  دستگاه های  سایر  احترام  و 
مناطق اجرا می شود، با آنچه در قانون مناطق آزاد به عنوان چارچوب 
دارد. طبق  زیادی  فاصله  پیش بینی شده،  مناطق  این  فعالیت  اصلی 
مواد 1 و 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تمامی امورات بازرگانی 
در مناطق آزاد اعم از واردات و صادرات باید منطبق با قوانین و مقررات 
منطقه آزاد و از طریق واحد گمرکی سازمان منطقه آزاد انجام شود؛ اما 
امروز شاهد هستیم که گمرک ایران به بهانه مدیریت واردات کشور، 
حمایت از تولید ملی و جلوگیری از قاچاق بی رویه کاال از معبر مناطق 
آزاد، اقدام به اعمال رویه های گمرکی سرزمین اصلی در مناطق آزاد 
قانون  برخالف  آزاد  مناطق  بازرگانان  و  تجار  تنها  نه  یعنی  می کند. 
مجبور به ثبت سفارش کاالها در سامانه جامع تجارت هستند، بلکه در 
هنگام وارد کردن کاال به منطقه آزاد نیز، قبل از آنکه به گمرک منطقه 
پاسخگو باشند، باید اطالعات کاالهای وارد شده را در مبادی ورودی 
به گمرک ایران تقدیم کرده و کار ارزیابی کاالها را در مبدا ورودی و 
در زمان دپو و انبار کاال از لحاظ جنس، وزن، قیمت و... توسط گمرک 
ایران انجام می گیرد. بعد واردکننده کاال طبق اسناد گمرک ایران، بقیه 
مراحل کار خود را از طریق گمرک سازمان منطقه آزاد پیگیری می کند 

که این روند کامال برخالف قانون مناطق آزاد می باشد  .
وی همچنین درمورد دیگر مشکالت چرخه معیوب امورات گمرکی 
امورات  مورد  در  رویه ای  وحدت  متاسفانه  داشت:  اظهار  آزاد  مناطق 
گمرکی مناطق آزاد در ایران وجود ندارد؛ چراکه امروز در برخی مناطق 
آزاد مانند قشم و کیش، گمرک ایران طبق قانون مناطق آزاد رفتار 
ایران  ارس، گمرک  آزاد  ازجمله  منطقه  مناطق  در سایر  اما  می کند، 
برخالف قانون هم درمورد واردات کاال به منطقه آزاد، هم درخصوص 
به  به خارج دخالت می کند، درحالی که وقتی کاالیی  صادرات کاال 
منطقه وارد می شود و حقوق و عوارض گمرکی آن طبق تعرفه های 
گمرکی مناطق آزاد پرداخت می شود، دیگر کاالی قاچاق نیست؛ یا 
وقتی کاالی تولید شده در منطقه آزاد بخواهد صادر شود، طبق قوانین 
نه  است،  آزاد  منطقه  گمرکی  رویه های  و  مقررات  تابع  آزاد  مناطق 
گمرک ایران؛ اما اکنون گمرک ایران به صادرات کاال از مناطق آزاد به 

خارج از ایران نیز دخالت حاکمیتی می نماید .
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس درخصوص فرآیند های کلی 
گمرکی کاال اذعان نمود: اصوال کاالی ساخته شده و محصول نهایی 
فروش  جهت  مسافر  همراه  کاالی  عنوان  به  تجار  توسط  که  است 
داخل محدوده وارد می شود و یا مواد اولیه و ماشین آالت است. درمورد 
کاالهای به اصطالح تجاری، امروز گمرک ایران به دلیل این که در 
داخل محدوده منطقه آزاد قرار دارد، از ابتدای امر در موضوع ورود پیدا 
می کند. یعنی هم در زمان ثبت سفارش، هم در موقع وارد کردن کاال، 
ارزیابی و ثبت نهایی آمار کاال. پس از اتمام جریان، گمرک سازمان 
تغییر  توسعه تجارت  به مدیریت  آزاد که تحت فشار گمرک  منطقه 
عنوان داده است، به عنوان ناظر نهایی ترخیص و فروش طبق اسناد 
و مدارک گمرک ایران وارد کار می شود، اما درواقع این جنس طبق 
فرآیندها، رویه و مقررات گمرک جمهوری اسالمی ایران وارد شده، نه 
منطقه آزاد. البته عوارض پرداختی کاالهای مسافری مطابق با عوارض 

مصوب منطقه آزاد است.
و  اولیه  مواد  یعنی  دیگر  کاالهای  درخصوص  داد:  ادامه  احمدی 
ماشین آالت نیز، باز هم تولیدکننده مجبور است در منطقه آزاد ارس، 
اگر  ما  اولیه  مواد  حتی  و  کند  عمل  کشور  گمرک  رویه های  طبق 
بخواهد از پل چوبی  جلفا از نخجوان وارد منطقه شود که کامال در 
داخل محدوده است و طبق قانون حتی نیازی به ثبت سفارش ندارد 
و مستقیم می تواند وارد شده و در واحد تولیدی مصرف شود، باید ثبت 

این  به  که  کاالیی  گیرد؛ چراکه گمرک می گوید  انجام  آن  سفارش 
منطقه وارد می شود باید طبق فرآیند های مورد تایید من وارد گردد، 
نه منطقه آزاد. حال چرا این وضعیت وجود دارد؟ به دلیل درآمدی که 
گمرک جلفا از قبل فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس کسب می کند. 
به صورت متوسط نزدیک 300تریلر بار در روز که اکثر آن مواد اولیه 
شرکت های تولیدی منطقه است، وارد محدوده منطقه آزاد می شود. 
گمرک جلفا فقط برای باسکول کاالها در باسکول اختصاصی خود، از 
هر تریلر 70هزار تومان پول می گیرد. که روزانه حدود 20میلیون درآمد 

باسکول گمرک جلفا است. بقیه درآمدها دیگر بماند!
وی در مورد دخالت گمرک در امر صادرات مناطق آزاد نیز گفت: طبق 
قانون مناطق آزاد، صادرات کاالهای تولید شده در مناطق آزاد به خارج 
از کشور فارغ از هر گونه مانع و عوارض گمرکی است؛ ولی گمرک جلفا 
فعال اقتصادی ارس را مجبور می کند پیمان سپاری ارزی انجام دهد، 
ارزش افزوده مجدد برای مواد اولیه داخلی به کار رفته در محصول را با 

محاسبه کاالی کامل، بدهد و...
این فعال اقتصادی افزود: این رویه غیرقانونی گمرک ایران در برخی 
با سایر  را  این موضوعات  ما گاهی  و  ندارد  ایران وجود  آزاد  مناطق 
می گویند  آنان  و  می کنیم  مطرح  مناطق  آن  در  خودمان  همکاران 
ارس وجود  در  اما  ندارد!  آزاد وجود  مناطق  در  فرآیند هایی  همچنین 
دارد، به خاطر این که گمرک جلفا حتی به استان هم پاسخگو نیست، 
چه برسد به مدیریت منطقه آزاد؛ فلذا کامال بر اساس رویه های خودشان 
عمل می کنند. اگر طبق قانون مدیرعامل منطقه آزاد می توانست بر 
امروز  شاید  باشد،  داشته  نظارت  جلفا  گمرک  مدیر  نصب  و  عزل 

وضعیت مان این نبود.
احمدی، فراتر از محدودیت ها و موانع اجرایی گمرکی در کار فعالین 

اقتصادی در مناطق آزاد را موانع تفکری عنوان می کند. 
به گفته وی؛ امروز برخی از مدیران و حتی کارشناسان سازمان های 
در  و  می کنند  کار  آزاد  منطقه  در  ندارند  باور  خودشان  آزاد،  مناطق 
مراجعات، به کّرار مشاهده کرده ایم که کارشناس منطقه آزاد به دنبال 
شیوه نامه اجرایی یک نهاد دولتی در سرزمین اصلی بوده و هنوز آن 
فعال  ناخودآگاه  این شرایط  در  فلذا  کند.  باور  نمی تواند  را  بودن  آزاد 
اقتصادی که به طمع رها شدن از قید و بند های سرزمین اصلی به 
در  قبل  از  محکم تر  بندهایی  و  قید  گرفتار  است،  آمده  آزاد  مناطق 
منطقه آزاد می گردد، به دلیل این که مدیر و یا کارشناس منطقه آزاد 
به دنبال تفسیر کتاب قانون خود در آینه قانون سرزمین اصلی است 
و این موضوع مشکل ما را دوچندان می کند؛ زیرا فلسفه ماهوی این 
دو سیستم یکی نیست و نمی شود یکی را منطبق بر دیگری تفسیر 
نمود. لذا قبل از اصالح رویه های اجرایی به نظر می رسد الزم است در 
بدنه سازمان های مناطق آزاد، مفهوم منطقه آزاد بودن به درستی برای 
مدیران و پرسنل مناطق آزاد تشریح و تبیین شود. نیروهای انسانی 
مناطق آزاد جوان و کم تجربه هستند و برای فرار از ریسک، همیشه 
به جای انجام ریسک و عمل به قانون مناطق آزاد، به شیوه نامه ها و 

رویه های موجود در سایر دستگاه های دولتی پناه می برند.
احمدی اظهار داشت: باید امروز مدیر منطقه آزاد فکر کند اولین مدیری 
است که حکم مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد را دریافت کرده و دستش 
در زمینه شیوه نامه ها، دستورالعمل ها، مصوبات کمیسیون ها، کمیته ها، 
صورتجلسه ها و... خالی است و فقط کتاب قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد را دارد و هر کاری بخواهد انجام دهد باید از درون همان کتاب 
درآورد. در این زمان است که منطقه آزاد بودن متولد می شود و سایر 
دستگاه های اجرایی نظیر گمرک به قوانین منطقه آزاد احترام می نهند. 
زمانی که مدیر، کارمند و فعال اقتصادی منطقه آزاد هیچ شیوه نامه، 
فرآیند و قانونی غیر از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را اصل نداند، 
درواقع ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اجرا خواهد 
شد؛ چرا که اگر هم امروز احکام سایر دستگاه های داخل محدوده نیز 
توسط مدیرعامل سازمان ها صادر شود، اما در بدنه سازمان ها، منطقه 

آزاد بودن مفهوم نباشد، وضعیت فعلی ادامه خواهد داشت  .
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس در پایان درخصوص موضوع 
فرآیندهای اجرایی اخذ مجوز واردات مواد اولیه واحد های تولیدی حوزه 
غذا و دارو نیز بیان کرد: در این حوزه کار کمی سخت تر از سایر حوزه ها 
است؛ چرا که شما عالوه بر گمرک ایران، با سازمان غذا و دارو طرف 
حساب هستید که غیر از خودش را اصال قبول ندارد. اخذ تاییده از 
این مرجع برای واردات مواد اولیه برای شرکت هایی که نمی توانند به 
دلیل مسائل تحریم، مبدا کاالی خود را فاش کنند، بسیار سخت است. 
همچنین اخذ مجوز برای واحدهای تجاری که در این حوزه فعالیت 
دارند نیز مشکل است؛ زیرا نه تنها باید از هفت خوان رستم گمرک 
عبور کرد، بلکه می بایست قادر باشند سازمان غذا و دارو را با نتایج انواع 

و اقسام آزمایشات و نمونه برداری ها راضی نمایند.

فرزین حقدل، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد منجر به فرار 

فعالین اقتصادی می شود
و اما فرزین حقدل کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت وگو با نشریه، 
اقدامات و حضور گمرک در  به واسطه  را  اقتصادی  مشکالت فعالین 
این  برای حل  را  خود  راهکار  و  برشمرد  مناطق  این  ورودی  مبادی 

مشکل بیان کرد. 
آزاد، حضور  قانون و اصول مناطق  این کارشناس؛ طبق  طبق گفته 
گمرک در مبادی ورودی این مناطق، هم از لحاظ منطق و قانون و هم 
روند مناطق آزاد در دنیا، دلیل قانع کننده ای ندارد و این موضوع منجر 
به فرار فعالین اقتصادی و خروج منابع مالی و انسانی از کشور می شود.
حقدل در پاسخ به این سوال که حضور گمرک جمهوری اسالمی در 
مبادی ورودی مناطق آزاد چه مشکالتی برای فعالین اقتصادی ایجاد 
آزاد در جمهوری  از آن روزی که فعالیت مناطق  کرده است، گفت: 
اسالمی ایران شروع شده است، اکثر دستگاه های دولتی نتوانستند خود 
را قانع کنند که زیر بار اجرای قانون مناطق آزاد بروند. قانون مناطق 
آزاد مصوبه سال 1372 در مجلس شورای اسالمی است که به تایید 
شورای نگهبان نیز رسید و بر همگان نیز الزم االجرا است؛ یک قانون 
خاص؛ قانونی که برای مناطق خاصی از کشور وضع شده و ارتباطی 
به نقاط دیگر کشور ندارد. از سوی دیگر مسئله ای که برای فعالیت 
مناطق آزاد وجود دارد، این است که بسیاری از مدیران ارشد دولتی زیر 
بار این حقیقت نرفتند که هرچند مناطق آزاد در گستره جغرافیایی و 
سیاسی کشور قرار دارند، اما خارج از مرزهای گمرکی هستند . درواقع 
مناطق آزاد خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی کشور قرار دارند و برای 
سهولت کسب و کار در این مناطق و ایجاد یک فرآیند اقتصادی خوب، 

قانون خاصی هم برایش تعریف شده است، هرچند اکثر دستگاه های 
دولتی این مسئله را نپذیرفتند و مناطق آزاد را تحت فشار قرار دادند  .

وی تاکید کرد: بیشترین تقابل مناطق آزاد هم با زیرمجموعه وزارت 
و  مالیاتی  امور  سازمان  طور مشخص  به  و  دارایی  و  اقتصادی  امور 
گمرک جمهوری اسالمی ایران بوده است. این دو دستگاه اجازه نداند 
که آن اتفاقی که باید براساس مدل های موفق دنیا لحاظ شود ، در کشور 
ما رخ دهد، حتی اگر وزیر اقتصاد در زمانی تغییر پست و جایگاه دهند 
و مسئولیت مناطق آزاد را برعهده گیرد، باز هم موظف است براساس 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد عمل نمایند. متاسفانه بخش عمده 
این قانون اجازه اجرایی شدن پیدا نکرده است. ماده)5( قانون چگونگی 
شرکت های  و  آزاد  مناطق  می دارد:  اذعان  صراحتا  آزاد  مناطق  اداره 
وابسته به آنها از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی 
و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه های مربوطه اداره خواهند شد. 
نیز بندی را  بنابراین حجت تمام شده است. در برنامه های پنج ساله 
مربوط به مناطق آزاد داریم که دستگاه های اجرایی دولتی را ملزم به 
تفویض اختیارات و مسئولیت ها به مدیران عامل سازمان های مناطق 
آزاد کرده است که آن هم انجام نشد. در ماده65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور نیز اعالم کردند که کلیه وظایف دستگاه های 
دولتی به استثنای نظامی و امنیتی، به سازمان های مناطق آزاد تفویض 

گردد که در این زمینه هم باز مسئولین دولتی به قانون عمل نکردند. 
حقدل در ادامه در پاسخ به این سوال که الزام خروج گمرک از محدوده 
مناطق آزاد و استقرار آن در مبادی خروجی با چه پشتوانه قانونی است، 
اظهار داشت: گمرک جمهوری اسالمی طی یک سال، بیش از دویست 
بخشنامه متناقض با قانون مناطق آزاد مصوب کرده است که بسیاری 
از این بخشنامه ها حتی با قوانین خودشان نیز متناقض بوده اند، اما این 
بخشنامه ها باعث می شد جلوی فعالیت فعالین اقتصادی و همچنین 
اعمال قانون مجریان قانون در مناطق آزاد گرفته شود. علی رغم اینکه 
در قانون مصوب مجلس اعالم کردیم که مناطق آزاد براساس قانون 
خود اداره می شوند، ولی گمرک جمهوری اسالمی در عمل قبول نکرد.

آزاد کیش  مناطق  آزاد که  مناطق  ابتدای شکل گیری  در  افزود:  وی 
و قشم ، به سبب آن که از لحاظ جغرافیایی این مناطق جزیره بودند، 
بنابراین سازمان مناطق آزاد تشکیالتی را براساس قانون مستقر کرد 
بازرگانی و معاونت  زیرمجموعه معاونت  این تشکیالت،  از  که یکی 
اقتصادی آن زمان بوده که بر اساس روش های معمول در مناطق آزاد 
وظیفه صادرات و واردات و مبادالت گمرکی بین منطقه آزاد و خارج 
انجام می دادند که موفق هم بودند . زمانی که  کشور را طبق قانون 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب شد، روند اجرایی در مناطق 
به  چه  کاالیی  مبادالت  یعنی  بود،  انجام  درحال  قشم  و  کیش  آزاد 
میان  واردات  و  صادرات  امور  کلیه  چه  مسافری،  و  تجاری  صورت 
انجام  آزاد  منطقه  توسط گمرک سازمان  خارج کشور  و  آزاد  مناطق 

می گرفت.
این کارشناس ادامه داد: درخصوص بخشی که مربوط به صادرات و 
واردات ، مبادالت کاالی تجاری و مسافری میان منطقه آزاد و سرزمین 
اصلی بوده و در اختیار گمرک جمهوری اسالمی قرار داشته است، باید 
بگویم که ابتدا مسافرانی که کاالیی را از منطقه آزاد خریداری می کردند 
امور  کنند،  مراجعت  کشور  داخل  در  شهرهایشان  به  می خواستند  و 
گمرکی آنان در فرودگاه مقصد انجام می گرفت، تا اینکه فشارهایی از 
سوی گمرک جمهوری اسالمی بر روی کاالهای مسافری در گمرکات 
مقصد وارد شد؛ چراکه می خواستند نص صریح قانون را درخصوص 
سقف واردات کاالیی 80دالر رعایت کنند. بر این اساس بسیاری از 
کاالها از این سقف باال تر بودند؛ البته این سقف برای سالیان پیش 
است که 80دالر ارزش داشته است. به همین سبب در فرودگاه های 
مقصد شروع به فشار آوردن بر مسافرین کردند و اجرای سقف حداکثر 
هشتاد دالر کاالهای مسافر را اعمال نمودند و مسافر مجبور شد فراتر 
برگزاری جلساتی، مقرر شد  از  نهایت پس  را مرجوع کند. در  از آن 
تشکیالتی را سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم در خروجی های 
جزیره برای گمرک جمهوری اسالمی در بندر و فرودگاه ایجاد کنند 
و گمرک جمهوری اسالمی مستقر شود تا این مشکالت نباشد. حتی 
قرار بر این شد که بخش عمده از نیروهای در اختیار گمرک جمهوری 
اسالمی توسط سازمان منطقه آزاد تامین شود و حقوق و مزایای نیز 

توسط این سازمان پرداخت گردد.
حقدل تاکید کرد:  در مناطق آزاد کیش و قشم، ابتدا گمرک جمهوری 
اسالمی در مبادی خروجی )میان مناطق آزاد به مقصد سرزمین اصلی( 
تا همین  اما چابهار  از آن مستقر شد.  نداشت و پس  هیچ حضوری 
آن  جالب  نداشت،  مرزی  هیچ  که  بود  منطقه ای  تنها  پیش  3سال 
است مسئولین قبلی توجهی به این مسئله نکرده بودند که چابهار نه 
مرز هوایی دارد و نه زمینی و هوایی؛ بر این اساس از همان ابتدای 
تشکیل منطقه آزاد چابهار، گمرک جمهوری اسالمی در مبادی ورودی 
و خروجی چه به خارج کشور و چه سرزمین اصلی مستقر بود. روند 
وارد سرزمین اصلی و توسط گمرک جمهوی  بود که کاال  این گونه 
اسالمی بررسی و پس از آن وارد منطقه آزاد می شد. این روند تا 3سال 
پیش وجود داشت که طبق الیحه ای که توسط دبیرخانه شورایعالی 
تهیه و به دولت داده شد و آن را تصویب کرده و به مجلس هم ارسال 
گردید؛ محدوده منطقه آزاد چابهار افزایش یافت  و بنادر شهید بهشتی 
و کالنتری نیز به محدوده منطقه آزاد ملحق شدند . از آن تاریخ هم 
مرز زمینی در مرز ریمدان با پاکستان داشتیم و هم مرز دریایی در بنادر 
شهید بهشتی و کالنتری وجود داشت و مرز هوایی نیز با ایجاد فرودگاه 
منطقه آزاد چابهار یا توسعه فرودگاه کنارک و الحاق آن به منطقه آزاد 
محقق خواهد شد. بعد از مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار، همزمان 
گمرک  انزلی،  و  ارس  اروند،  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  ایجاد  با 

جمهوری اسالمی نیز در این مناطق حضور داشت .
واردات مصوب  قانون صادرات و  اجرایی  آیین نامه  داد:  در  ادامه  وی 
فروردین 1373 هیات وزیران و ماده 31 همین آیین نامه که اصالحی 
بهمن ماه سال 1379 است، آمده که مسافرانی ایرانی و غیرایرانی که از 
خارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کشور وارد می شوند، 
عالوه بر اسباب سفر و وسایل شخصی به شرط غیرتجاری بودن، از 
پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می شوند و می توانند در 
سال یک بار کاال به ارزش پرداخت 80دالر با معافیت از پرداخت حقوق 
گمرکی و مازاد با آن را با پرداخت حقوق گمرکی دو برابر سود بازرگانی 
وارد و ترخیص نمایند  . در آیین نامه اصالحی، دولت و قانونگذار کامال 
مشخص کرده که مناطق آزاد خارج از مرزهای بازرگانی کشور قرار 
دارند و رویه ای که درخصوص مناطق آزاد به کار برده می شود، همان 

بنابراین  رویه ای است که در مورد کشورهای خارجی اجرا می گردد. 
ورودی  مبادی  در  گمرک  حضور  آزاد،  مناطق  اصول  و  قانون  طبق 
مناطق آزاد به خارج از کشور هم از لحاظ منطق و قانون و روند منطقه 

آزاد دلیل قانع کننده ای ندارد  .
این کارشناس بیان داشت: در مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی 
مناطق آزاد مصوب اردیبهشت ماه سال1373 وزرای عضو شورای عالی 
سازمان  گمرک  یکی  دارد،  وجود  مشخص  تعریف  دو  آزاد ،  مناطق 
است که گفته می شود واحدی از زیرمجموعه های سازمان مناطق آزاد 
است.  واردات در هر منطقه  و  می باشد که مجری مقررات صادرات 
پس از آن آورده شده که اداره گمرک مستقر در منطقه آزاد واحدی 
مقررات  مجری  که  است  اسالمی  جمهوری  گمرک  زیر مجموعه  از 
قانونگذار  داخل کشور می باشد.  به  آزاد  منطقه  از  واردات  و  صادرات 
در تعاریف نیز مشخص کرده که دو واحد گمرکی مجزا است که یکی 
مربوط به منطقه است که امور گمرکی و امور صادرات و واردات بین 
منطقه آزاد و خارج کشور را انجام می دهد و دیگری گمرک جمهوری 
اسالمی و کشوری است که امور گمرکی بین منطقه آزاد و داخل کشور 

انجام می دهد.
حقدل ادامه داد: در همان مقررات گمرکی و صادرات و واردات مناطق آزاد ، 
بخش مقررات متفرقه، ماده 17 کنترل و نظارت بر صدور کاال از مناطق 
آزاد به سایر نقاط کشور توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران صورت 
می گیرد و سرپرست گمرک مستقر در منطقه با معرفی سازمان مناطق 
آزاد و حکم رئیس کل گمرک منصوب می شود. تبصره ذیل ماده 17 نیز 
گفته: کنترل و نظارت بر ورود و صدور کاال از مناطق آزاد به سایر کشورها 
توسط گمرک سازمان منطقه آزاد و بر مبنای این مقررات و دستورالعمل های 
اجرایی مربوطه انجام می گیرد در اینجا قانونگذار آورده که این دو گمرک 
کامال مجزا هستند و هر کدام وظایف خود را انجام می دهند و دلیلی بر 

دخالت گمرک ها بر وظایف یکدیگر وجود ندارد  .
وی در ادامه اذعان نمود:  بحث حضور گمرک در مبادی ورودی باعث 
می شود که قانون مناطق آزاد خدشه دار شود. رتبه کشور ما عمال در 
بدتر  بسیار  نیز  آزاد  مناطق  رتبه  نیست،  کار خوب  و  سهولت کسب 
از داخل کشور است؛ چراکه در این مناطق، فعالین اقتصادی مجبور 
هستند هم قانون مناطق آزاد را رعایت کنند و هم به قانون داخل کشور 
پایبند باشند؛ بنابراین اقدامات دوگانه انجام می شود. مهم ترین موضوع 
این است که قانون مناطق آزاد که به تصویب مجلس رسیده، نقض 
می شود و همین تناقضات قانونی و بخشنامه های خلق الساعه که قانون 
این  از  اقتصادی  فعالین  باعث می شود  را نقض می کند،  آزاد  مناطق 
مناطق کوچ کرده و به مناطق آزاد کشورهای همسایه بروند و عمال با 
این کار با دست خودمان قدرت رقابت پذیری مناطق آزاد را علی رغم 
موقعیت ژئوپلیتیک با مناطق آزاد کشورهای همجوار در شرایط نابرابر 

قرار می دهیم و به کشورمان اجحاف می کنیم  .
این کارشناس اظهار کرد:  دستگاه های دولتی که درآمدزا هستند، از 
قانون مناطق آزاد فرمان پذیری ندارند و اجازه اجرایی شدن این قانون 
را نمی دهند، درحالی که طبق قانون و طبق اصول رایج مناطق آزاد 
در گستره  آزاد  مناطق  کرده اند ،  پیشرفت  اتفاقا  که  در همه کشورها 
جغرافیایی و سیاسی کشور قرار دارند، ولی خارج از مرزهای گمرکی 
و بازرگانی هستند؛ بنابراین هیچ گونه دخالتی از سوی گمرک و سایر 

دستگاه های اجرایی نمی تواند در محدوده منطقه آزاد انجام شود  .
علت  گفت:   قانون  اجرای  از  گمرک  امتناع  دلیل  درخصوص  حقدل 
امتناع گمرک از اجرای قانون نیز به دلیل آن است که این فشارها در 
زمان رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی در دولت یازدهم بیشتر شد . 
ایشان اعتقاد داشتند چرا باید در کشور دو گمرک وجود داشته باشد؟ 
در آن مقطع مسئولین مناطق آزاد به جای اینکه جواب قانونی بدهند، 
صرفا عنوان مدیریتی گمرک مناطق آزاد را عوض کردند؛ در صورتی 
که دلیلی نداشت که اسم و عنوان مدیریت گمرک عوض شود. در نص 
صریح قانون آمده و تعریف شده که گمرک مناطق آزاد و جمهوری 
اسالمی هر کدام وظایف مشخص دارند. اما متاسفانه سعی کردند الزام 
ثبت سفارش و ثبت گمرکی توسط گمرک جمهوری اسالمی و استقرار 
گمرکی در مبادی ورودی مناطق آزاد به خارج کشور و بقیه موارد را 

اجرایی کنند  .
کرد:  رویه  اذعان  نیز  آزاد  مناطق  در  ثبت سفارش  در خصوص  وی 
ثبت سفارش برای کاالهایی بوده که به داخل کشور ، محدوده قلمرو 
گمرکی و بازرگانی کشور وارد می شوند و اینها نیاز به ثبت سفارش 
داشتند و بخش عمده این کاالها نیز از ارز دولتی استفاده می کنند. ما 
در اقتصاد مناطق آزاد به دلیل آن که اقتصاد بازار آزاد است و ارز ، ارز 
متقاضی است و نه دولتی، بنابراین اصال نیاز به ثبت سفارش وجود 
نداشته و این یک  بدعت ناصواب است که در منطقه آزاد گذاشتند  . اگر 
بحث ثبت آماری بوده که معاونین اقتصادی سازمان های مناطق آزاد 
هر ماه موظف بودند براساس آماری که داشتند، درخصوص صادرات 
توسعه  سازمان  به  هم  را  گمرکی  مبادالت  و  کاال  نوع  و  واردات  و 
تجارت و هم به گمرک جمهوی اسالمی و هم به بانک مرکزی اعالم 
کنند . اما اینها سناریوی تصاحب مناطق آزاد را شکل دادند تا هر زمان 
که خواستند یوغی دیگری به گردن مناطق آزاد بیندازند. ضمن اینکه 
بحث های تکراری و نخ نمای تبدیل مناطق آزاد به مرکز قاچاق نیز 
بارها گفته شد، درحالی که میزان واردات قاچاق به کشور از همه مرزها 
با کل واردات و عبور از مبادی غیرمجاز مناطق آزاد قابل مقایسه نیست  .

حقدل به ارائه راهکار برای حل این مشکل پرداخت و گفت:  راهکار این 
معضل و اینکه چه کاری می توان کرد، این است که درخصوص این 
قضیه باید دعوی خود را پیش معاونت حقوقی ریاست جمهوری برد. 
مناطق آزاد به دلیل آن که البی قدرتمندی در نهاد ریاست جمهوری 
نداشتند، اگر دعوی را علیه سایر دستگاه های دولتی مطرح می کردند، 
در نهایت به صورت کدخدامنشی حل می کردند و یا اینکه حق را به 

مناطق آزاد نمی دادند  .
پایان خاطرنشان کرد: ما یک  آزاد در  این کارشناس مسائل مناطق 
اثر  آن  به  موخر  و  مقدم  قوانین  که  داریم  آزاد  مناطق  قانون خاص 
نمی کنند . این قانون مختص به مناطق آزاد، برای همگان الزم االجرا 
است ؛ از شخص رئیس جمهور کشور تا پایین ترین کارمند دستگاه های 
اجرایی، اگر کسی این قانون را اجرا نکند، ذی نفعان مناطق آزاد که 
فعالین اقتصادی هستند، باید تظلم شان را به دستگاه قضا ببرند. در ابتدا 
یکسری مشوق ها و قوانین خاص به فعالین نشان داده شد که براساس 
این قانون مقرر بود فعالیت اقتصادی انجام دهند، اما اکنون این قانون 
اجرا نمی شود. پیشنهاد بنده این است که دولت اجازه دهد قانون مناطق 
آزاد به صورت کامل و جامع به مدت دوسال اجرایی شود، مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد نیز طبق قانون همه اختیارات را داشته باشند . 
برای این که تخلفی هم صورت نگیرد، نظارت را صدچندان کنند و بعد 
ببینیم عملکرد این دوسال چگونه است؛ آیا می توانند کریدور اتصال 
اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی باشند؟  و آیا می توانند مرکز پردازش 
کاال و توسعه صادرات به خارج کشور باشند ؟  اگر این اهداف محقق 
شد، اجازه بدهیم این قانون ادامه پیدا کند و شرایط تسهیل امور را نیز 
فراهم کنیم؛ و چنانچه جواب نداد، قانون را تغییر و اصالح نماییم و 
در صورت لزوم مناطق آزاد را تعطیل کنیم ؛ چراکه این حالت استخوان 
الی زخم ماندن در مناطق آزاد، نه به نفع کشور و نه فعالین اقتصادی 
است. هرچند در نهایت فعالین اقتصادی به جاهایی می روند که برایشان 
فرش قرمز پهن می شود، اما فرار سرمایه گذاران، به معنای خروج منابع 
مالی و انسانی کشور است؛ موضوعی که به ضرر ایران تمام خواهد شد.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با مسئولین، کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد مطرح شد:

مناطق آزاد، کارزاری برای تفاسیر غیرواقع گمرک جمهوری اسالمی ایران



یادداشت

بردن  باال  آن  به تبع  و  تجارت  حوزه  در  اصول  مهم ترین 
متصل  یکدیگر  به  زنجیره وار  صورت  به  که  تولید  ظرفیت 
هستند، مبحث معرفی، تبلیغات و بسته بندی است؛ سه عنصر 
بسیار مهم که در کشورمان خصوصا حوزه تولید در مناطق 
تمرکز  تولید  نقطه  روی  صرفا  و  بوده ایم  غافل  آنها  از  آزاد 
کرده ایم و در بعضی از موارد هم تولیدات را به صورت فله به 
کشورهای صاحب صنعت بسته بندی مانند ترکیه فروخته ایم 
و ارزش افزوده اصلی که همانا بسته بندی و فروش کاال است 

را به رقبای همسایه خود سپرده ایم.
در  و  کنونی  در عصر  توانمندی ها  معرفی  در حوزه  بی شک 
تجارت  توسعه  به  می تواند  بسیار  اینترنت  صنعت،  جهان 
کمک کند. با نگاهی سطحی به شرکت ها و فعالین اقتصادی 
در مناطق آزاد، به این نکته می رسیم که اغلب نه وب سایتی 
دارند و یا آن دسته هم که سایت اینترنتی برای محصوالت 
باز کردن  از سر  و صرفا  قدیمی  بسیار  کرده اند،  ایجاد  خود 
سازمان های  در  ستادی  تشکیل  حتی  و  توجه  لزوم  است. 
فضای  در  مناسب  بسترهای  ایجاد  جهت  در  آزاد  مناطق 
مهم ترین  از  یکی  تولید،  توسعه  برای  الکترونیک  تجارت 
اهدافی است که باید دنبال شود؛ چراکه رشد اقتصادی، هدفی 
است که سیستم های اقتصادی به دنبال آن هستند، زیرا به 
وسیله رشد اقتصادی امکان تامین سطح رفاه اجتماعی، ایجاد 

فرصت های شغلی و کاستن از فقر مهیا می گردد. 
تبادل  نتیجه  در  و  کاال  تبادل  کیفیت  سنتی،  اقتصاد  در 
پیروی  اقتصاد  نوع  این  با  هماهنگ  شیوه های  از  اطالعات 
به  منوط  جامعه  پیشرفت  نگرش،  نوع  این  در  می کرد؛ 
کاال  توزیع  و  تولید  در جهت  فیزیکی  زیرساخت های  وجود 
به  طوری  می باشد،  بنگاه ها  و  مردم  عامه  بین  خدمات،  و 
که قدرت اقتصاد ملی به توانایی و موجودی زیرساخت آن 
تداوم  بر  زیرساخت ها  این  کارایی  و  کیفیت  و  دارد  بستگی 
و  زندگی  کیفیت  و  جامعه  اقتصادی  و  تجاری  فعالیت های 

سالمت اجتماعی موثر است.
اجتماعی  زیرساخت های  شامل  زیرساخت ها  کلی  به  طور 
اقتصادی  زیرساخت های  و  و...(  امنیت  بهداشت،  )آموزش، 
ولی  می باشد؛  و...(  نیرو  ارتباطات،  حمل و نقل،  )سیستم 
در  را  شگرفی  تاثیرات  اطالعات،  فناوری  تحوالت 
مالی  خدمات  انجام  چگونگی  و  اقتصادی  سیستم های 
گذاشته است. در اقتصاد سنتی، تمرکز بر این بود که بهترین 
یا  باشد،  بزرگترین  حجمی،  لحاظ  به  شود،  تولید  محصول 
این  که  درحالی   شوند،  استخدام  بازاریاب  ها  حرفه ای ترین 
قیمت ها  آوردن  پایین  همچون  مواردی  کنار  در  مولفه ها 
در  ولی  هستند؛  الزم  مشتریان  به  خدمات  بهترین  ارائه  یا 
الکترونیکی کافی نمی باشد، چون در فضای  عرصه تجارت 
رقابتی در تجارت بدون مرز، آنچه که باعث دگرگونی در بازار 
گردش  برای  فضا  این  در  می باشد.  اطالعات  عنصر  است، 
فناوری اطالعات کمک می گیرند؛ همین  از  سریع سرمایه، 
امر باعث بازبینی در فرآیند تبادل تجاری و خدمت رسانی به 

مشتریان شده است.
اگر  می شود،  اتخاذ  اطالعات  پایه  بر  تصمیمات  آنجاکه  از 
این اطالعات نادرست باشند، تصمیمات نیز نادرست خواهند 
به  نبوده،  صحیح  نیز  اقتصادی  فعالیت های  نتیجه  در  بود؛ 
نوین  اقتصاد  به  سنتی  اقتصاد  تبدیل  امکان  خاطر  همین 
برندگان  گذشته  در  دیگر  عبارت  به  داشت؛  نخواهد  وجود 
جدیدي  خدمات  یا  محصوالت  که  بودند  کساني  اقتصادي 
پایدار،  رقابتي  مزیت  حاضر  قرن  در  اما  مي کردند،  تولید  را 
حاصل  کمتر  و  جدید  فرآیندي  فناوري هاي  حاصل  بیشتر 

فناوري هاي تولیدي جدید است.
اختراع محصوالت جدید  داشت،  قرار  اولویت  در  قبال  آنچه 
جدید،  فرآیندهاي  تکمیل  و  اختراع  حاضر  درحال  اما  بود، 
سیستم هاي  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  اول  اهمیت 
اطالعاتی و فناوري اطالعاتی مي تواند از طریق ایجاد ارتباط 
با مشتریان، باعث حصول بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر 

رشد و توسعه اقتصادی شود.
باعث  اطالعات  و  داده ها  پردازش  انتقال  سرعت  افزایش 
استفاده  به  اقدام  اقتصادی  و شرکت های  کشورها  که  شده 
از مزایای تجارت الکترونیک و تجارت بدون مرز در سیستم 
معامالتی خود کنند. درخصوص ایجاد زیرساخت های تجارت 
تجارت  قانون  سال 1382  در  ایران  حقوق  الکترونیکی، 
الکترونیک را به تصویب رساند. حتی طبق همین قانون، قوه 
قضاییه می تواند اسناد قضایی با 30سال سابقه در بایگانی را 
به اسناد الکترونیکی تبدیل کند و همین اسناد نیز در دادگاه ها 
قابل استناد خواهند بود، ولی این اقدامات نیازمند انسجام و 

برنامه ریزی برای گسترش آن است.
دنیای امروز، دنیای دیجیتال است، همه نیازهای ما از بزرگترین 
تا کوچک ترین نیازها در بستر دیجیتال درحال رفع است، پس 
باید بتوانیم صنعت و تولید خود را نیز با این معقوله جهانی بیش 
از پیش گره بزنیم و بتوانیم با ایجاد ارتباطات مستمر و معرفی 
ظرفیت های بسیار باالی تولیدی در کنار تنوع محصوالت و 
بسته بندی های به روز، حضوری پررنگ تر و صد البته ماندگارتر در 
تجارت دیجیتال و بازارهای هدف داشته باشیم. باور داشته باشیم 
که حذف تجارت دیجیتال از عرصه تولید و صنعت، مساوی با 

نابودی فعالین اقتصادی است .
بی تردید سازمان ها و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی می توانند این بخش مهم از بسترسازی در مناطق 
ساماندهی  را  الکترونیک  تجارت  به  بخشیدن  رونق  جهت 
معرفی  برای  سایت هایی  راه اندازی  به  اقدام  حتی  و  کرده 
نیز  و  به روزرسانی  و  نموده  منطقه  هر  تولیدی  محصوالت 
پاسخگو بودن ارسال درخواست ها به این واحدها را از طریق 

بستر اینترنت مورد پیگیری قرار دهند.
صرفا حضور در نمایشگاه های خارجی و ارائه محصوالت در 
و مشتریان  دادن مخاطبین  رفرنس  بدون  نمایشگاه  فضای 
فضای  و  سایت  ازجمله  مختلف  اینترنتی  ظرفیت های  به 
مجازی و عدم پیگیری درخواست های مشتریان خارجی در 
فضای ارتباطی اینترنت، یکی از مهم ترین ضعف های تجارت 
آزاد می باشد. ما همیشه  خارجی ما در کل کشور و مناطق 
خارجی  نمایشگاه های  در  باشکوهی  و  خوب  بسیار  حضور 
قبیل  این  در  ایران  پاویون  از  بزرگی  سهم  شاهد  و  داریم 
در  حضور  و  سهم خواهی  زمان  به  اما  هستیم،  نمایشگاه ها 
بازارها مشاهده می کنیم که بسیار ضعیف و کوچک می توانیم 
در بازارهای بین المللی حضور پیدا نماییم. به یقین مهم ترین 
مشکل در این مسیر، عدم سرمایه گذاری در توسعه تجارت 
اینترنتی و معرفی و ایجاد راه های ارتباطی با شرکای خارجی 

پس از پایان نمایشگاه ها است.

تبدیل اقتصاد سنتی به 
اقتصاد نوین در مناطق آزاد

مناطق آزاد6

مشاور رئيس جمهور  اظهار داشت:

بهره گیری از مزیت های بی بدیل مناطـق آزاد 
جهت توسعه صـنعت پتروشــیمی کشور
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میان  پتروپاالیشگاهي  و  پتروشیمیایي  تفاهم نامه 
تجاري-صنعتي  آزاد  مناطق  شورایعالي  دبیرخانه 
پتروشیمي  صنایع  ملي  شرکت  و  اقتصادي  ویژه  و 
ایران امضاء و الزامات طرفین در بخش هاي مختلف 

نیز تفکیک و اعالم شد.
این تفاهم نامه همکاری بین »سعید محمد« مشاور 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري-
صنعتي و ویژه اقتصادی و »مرتضی شاهمیرزایی« 
صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل  و  نفت  وزیر  معاون 

پتروشیمی ایران به امضاء رسید  .
مناطق  شورایعالي  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
مراسم  در  اقتصادي  ویژه  و  تجاري-صنعتي  آزاد 
صنایع  ملی  شرکت  با  همکاري  تفاهم نامه  امضای 
تفاهم نامه  این  راستای  در  گفت:  ایران  پتروشیمي 
پیش بیني مي کنیم که بتوانیم سرعت رشد و توسعه 
را در مناطق آزاد بهبود ببخشیم و در جهت صرفه و 

صالح کشور گام مهمی برداریم.
سعید محمد افزود: امروز اهمیت صنعت پتروشیمی 
بر هیچ کسی پوشیده نیست و همه اذعان دارند که 
پیشران  صنعت  یک  عنوان  به  پتروشیمی  صنعت 
معظم  مقام  تاکیدات  است.  مطرح  کشور  در 
و  پتروشیمی  صنعت  حوزه  در  هم  رهبری)مدظله( 
صنایع پایین دستی نفت و گاز در همه ادوار، بیانگر 

اهمیت ویژه این صنعت است  .

در  پتروشیمی  صنعت  زنجیره  داشت:  اظهار  وی 
برخی  در  است.  نشده  کامل  بخش ها  از  بسیاری 
حوزه ها بیشتر و در بعضی حوزه ها کمتر سرمایه گذاری 
شده است. وظیفه ما به عنوان حکمران این است که 
سرمایه گذاران را به حلقه هایی از این زنجیره هدایت 

کنیم که هنوز تکمیل نشده است  .
مشاور رئیس جمهور افزود: ما نیاز داریم خوشه های 

صنعتی را در بخش پتروشیمی تکمیل نماییم.

به گفته سعید محمد؛ مناطق آزاد به دلیل مشوق ها و 
معافیت ها، همیشه جاذبه کافی را برای سرمایه گذاران 
داشته است. منطقه آزاد چابهار، قشم، اروند، مهران 
باالیی در  و حتی شمال غربی کشور ظرفیت بسیار 
پتروشیمی دارند. این آمادگی وجود دارد که مناطق 
قرار  پتروشیمی  شرکت های  اختیار   در  را  ویژه ای 
این  به  را  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران  و  دهیم 
سمت سوق دهیم تا منطقه ویژه خاص پتروشیمی 

ایجاد شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
از  کاری  هر  ما  کرد:  تصریح  پایان  در  اقتصادی 
حوزه  در  چه  و  زمین  تامین  در  چه  برآید،  دستمان 
نخواهیم  دریغ  الزم،  پروانه های  و  مجوز ها  صدور 
داشتیم  سرمایه گذاران  با  هم  خوبی  جلسات  کرد. 
آنان  از  بسیاری  شنیده ایم،  را  آنان  دغدغه های  و 
هستند.  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  به  عالقه مند 
ان شاء ا هلل با کمک شما که بسیار بیش از ما دغدغه 
این حوزه را دارید، بتوانیم حرکت خوب و معناداری 

در توسعه صنعت پتروشیمی کشور رقم بزنیم.
در  همکاری  تفاهم نامه  این  گزارش،  این  براساس 
امضای  اهداف  ازجمله  که  است  شده  تنظیم  8ماده 
این تفاهم نامه می توان به تهیه نقشه راه همکاری های 
متقابل در راستای جذب سرمایه گذار و حمایت از توسعه 
واحدهای  پتروپاالیشگاهی،  پتروشیمیایی،  صنایع 
پایین دستی و خوشه های صنعتی و همچنین توسعه 
متوازن و هدفمند صنایع مذکور در مناطق آزاد و ویژه 
محصوالت،  صادرات  افزایش  منظور  به  اقتصادی 
جلوگیری از خام فروشی و کاهش واردات محصوالت 

استراتژیک پتروشیمی اشاره کرد.
محل  در  همکاری  تفاهم نامه  این  است،  گفتنی 
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 

ویژه اقتصادی به امضای طرفین رسید.

یادداشت: 
مهرناز عالمی

ابزاري  عنوان  به  آزاد  مناطق  از  دنیا  سراسر  در 
بین المللي  همکاري هاي  ارتقاي  جهت  کارآمد 
و  فناوري  انتقال  خارجي،  سرمایه گذاري  خصوصا 
بهبود روش هاي مدیریت و بهره گیري از شیوه هاي 
استفاده مي شود. چنین  منابع  به کارگیري  در  مدرن 
رویکردی نسبت به مناطق آزاد، کشورهاي میزبان 
از  که  اصلي  سرزمین  از  نقاطي  تا  داشته  آن  بر  را 
لحاظ موقعیت هاي جغرافیایي و جغرافیای اقتصادی 
نسبت به سایر مناطق برتري دارند، به منطقه آزاد 
تسهیالت  تا  کرده  تبدیل  اقتصادی  ویژه  منطقه  یا 
و  ظرفیت ها  بتواند  مناطق  این  قانوني  مزایاي  و 
قابلیت هاي نقاط منتخب را شکوفا ساخته و بازیگر 

تاثیرگذار در اقتصاد ملي و فراملی شود. 
در این راستا طی سال های گذشته تمام اهتمام ها بر آن 
شد تا مناطق آزاد به مناطق برتر ارتقاء یافته و با تکمیل 
زیرساخت ها، راه براي تحقق اهداف پیش گفته فراهم گردد. 
مناطق آزاد فعلي و همچنین هفت منطقه آزاد جدید که 
به خانواده مناطق آزاد ملحق شده اند، از منظر ارتباطات 
بین المللي و استقرار در کریدورهاي تجارت جهاني، هر یک 
مي توانند نقش برجسته اي در تولید ناخالص  ملی ایفا کنند. 

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

کمک به اقتصاد کشور استفاده کرد.
می توانند  تحریم  دوران  در  آزاد  مناطق  همچنین 
گذرگاه های مهمی در کشور درخصوص  کم اثر کردن 
تحریم های خصمانه بین المللی باشند و با عنایت به 
ظرفیت های بالقوه موجود در این مناطق می توان با 
در  را  تحریم ها  تهدید  اقتصاد،  در  درست  مدیریت 
با  اقتصادی  رونق  در جهت  به فرصت  مناطق  این 

محوریت تولید و ترانزیت کاال بدل نمود.

مزیت مناطق آزاد برای سرمایه گذاران
ورودی های  مهم ترین  از  یکی  آزاد  مناطق 
سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری های داخلی 
و  توجه  که  معناست  بدان  این  می رود.  شمار  به 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری در کشور و مسیر 
ورود سرمایه گذاران می تواند از طریق جذابیت های 
زیر  در  که  باشد  کشورمان  آزاد  مناطق  در  موجود 
در  اقتصادی  فعالیت  مزایای  مهم ترین  از  برخی  به 

مناطق آزاد اشاره می کنیم:
سازمان  هر  حاکمیت  و  مدیریت  ساختار  و  نوع   
است  خودگردان  صورت  به  آزاد  مناطق  در  عامل 
جاری،  هزینه های  تامین  به  موظف  مناطق  این  و 
است که  درحالی  این  و  و خدماتی هستند  عمرانی 

ریالی از بودجه عمومی کشور دریافت نمی کنند.
از سوی دیگر، کوچک کردن ساختار نهادها و ادارات 
دولتی در یک سازمان و مجموعه اداری که در یک 
جغرافیای کوچک تجمیع شده و خدمات دولتی ارائه 
می کنند، وجه دیگری از مدیریت کوچک شده حاکمیت 
دولت بر امور اقتصادی است که می توان مستندات آن 

را در ماده 27 قانون مناطق آزاد مالحظه کرد.
واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی در محدوده 

)اغلب  مرزی  مناطق  در  خصوصا  کوچک  جغرافیایی 
مناطق آزاد در نقاط مرزی واقع شده اند( به دولت این 
تجربه و اطمینان را می دهد که می توان نظارت کرد و 
پیشرفت کشور را با حضور مردم و حمایت از آنها نظاره 
نمود؛  چراکه اساسا تجربه جهانی و ایرانی موید این اصل 
است که دولت مدیر خوبی در عرصه اقتصاد نیست؛ 
موضوعی که در فربه شدن دولت به دلیل حاکمیت نظام 

اقتصادی رانتی در ایران قابل مشاهده است.
و  شرکت  ثبت  امکان  همچون  قانونی  مزایای   
تابعیت  با  شرکت هایی  و  افراد  صددرصدی  مالکیت 
غیرایرانی )به جز رژیم هایی که از سوی دولت ایران 
به رسمیت شناخته نشده است( در مناطق آزاد ایران در 
خاورمیانه )خصوصا رقیب موفق مناطق آزاد ایران یعنی 
امیرنشین دبی در امارات متحده عربی( کم نظیر است. 
این امر به عنوان مزیتی بر جذب شرکت های بین المللی 
در این مناطق ارزیابی می شود. در عین حال حضور 
برندهای مطرح بین المللی و شرکت های دانش بنیان 
برای تاسیس خطوط تولید، فرصت انتقال تکنولوژی 
و دانش فنی را نیز در پی خواهد داشت. از سوی دیگر،  
دوره های  و  بین المللی  همایش های  برگزاری  امکان 
با  تخصصی  حوزه های  در  فنی-مهندسی  آموزشی، 
تکیه بر این مزایا و امکان ورود بدون ویزای نیروهای 
برای  بی نظیری  فرصت  آزاد،  مناطق  به  متخصص 
و  علمی  موسسات  علمی- تخصصی،  دانش  ارتقای 

دانشگاهی کشور فراهم می کند.
 سومین ظرفیت مناطق آزاد در عرصه اجرای بند 
یازدهم سیاست های اقتصاد مقاومتی، قرار گرفتن مبادی 
ورودی و  خروجی کریدور شمال- جنوب )به  عنوان یکی 
از مهم ترین کریدورهای بین المللی قرن بیست و یکم( 
وجود  است.  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در 
مزایا و معافیت های قانونی برای سرمایه گذار خارجی 
و معافیت هایی که برای ترانزیت کاال و ارائه خدمات در 
این حوزه و حوزه های مرتبط از سوی مناطق آزاد ارائه 
می شود، می تواند منبع درآمد خوبی برای کشور ایجاد 
کند. فعال شدن این کریدور تجاری، ایران را در عمل 
به مرکز ترانزیت اروپا- آسیا تبدیل می کند و به دلیل 
منافع تجاری ناشی از ترانزیت کاال در مسیر امن و 
ارزان ایران، زمینه وابستگی و پیوستگی سایر کشورهای 
بهره مند از این مسیر ترانزیتی به موقعیت استراتژیک 

کشور فراهم می شود.
و  فرهنگی  ظرفیت های  از  بهره گیری  امکان   
می توان  را  همسایه  کشورهای  با  مشترک   قومی 
اقتصاد  عرصه  در  آزاد  مناطق  توانمندی  دیگر 
مقاومتی اعالم کرد. بر این اساس،  با نگاهی اجمالی 
عالوه بر  می توان  آزاد،  مناطق  مکانی  موقعیت  به 
سوی  دو  اقوام  میان  تاریخی  مناسبات  تقویت 
مرزهای بین المللی، با تکیه بر مزایا و معافیت های 
جشنواره های  برگزاری  زمینه  آزاد،  مناطق  قانونی 
میان  علمی  مبادالت  و  مشترک  هنری  فرهنگی، 
تقویت  دوطرف  میان  را  آذری  و  عرب  بلوچ،  اقوام 

کرد.
 پنجمین ظرفیت مناطق آزاد، فرآوری محصوالت 
کشاورزی و  شیالتی استان های پسکرانه در مرحله 
و  کشاورزی  محصوالت  بعد  مرحله  در  و  نخست 
شیالتی تمام نقاط کشور است. با بهره گیری از مزایا 
و معافیت های قانونی جاری در این مناطق می توان 
نسبت به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام 
ارزش  افزوده در محصوالت  ایجاد  تا عالوه بر  کرد 
توسعه  سودآوری  و  کشاورزی  رونق  زمینه  فوق، 

کشاورزی و صید صنعتی فراهم شود.
 اکوتوریسم، گردشگری ورزشی، تجاری، تاریخی، 
درمانی، فرهنگی و مذهبی از توانمندی های مناطق آزاد 
در بخش های مختلف صنعت توریسم است، موضوعی 
که فرصت مناسبی برای عرضه فرهنگ اسالمی ایرانی 
به تجار، گردشگران و سرمایه گذاری فراهم کرده که 

با برگزاری تورهای گردشگری، کارگاه های آموزشی 
تخصصی، جشنواره های فرهنگی و  هنری می توان از 
این مهم به عنوان یک مزیت بهره برد،  نه فضایی برای 
چالش و تقابل؛ چراکه بر این باور هستیم که قدرت 
فرهنگی و مبانی استداللی مذهب تشیع چنان قدرت 
جذبی به فرهنگ ایرانی عطا کرده که می تواند در کنار 
آرمان های انقالب اسالمی،  زمینه جذب و اقناع سایر 

مذاهب و فرهنگ ها را پدید آورد.
 انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های همکاری با سایر 
کشورهای  مردم نهاد  و  دولتی  نهادهای  و  مناطق 
همسایه، عالوه بر توسعه همکاری های منطقه ای ایران، 
زمینه گسترش همکاری های متقابل و وابستگی بیشتر 
اقتصادی )تجاری، صنعتی و ترانزیتی( این نواحی را با 
ایران مهیا کرده و با توجه به اشتراکات فرهنگی و در 
عین حال تفاوت های حقوقی، فضا را برای رژیم سازی 
در همکاری های منطقه ای با تکیه بر آرمان های انقالب 

اسالمی به ویژه در عرصه اقتصادی مهیا می کند.
 از منظر امنیتی نیز می توان مناطق آزاد را نقطه 
پایلوت طرح های ملی خاص در حوزه های صنعتی، 
سرمایه گذار  حضور  با  به ویژه  فرهنگی  و  تجاری 
خارجی قلمداد کرد تا بتوان با آگاهی کامل،  زمینه 
ایران  را برای حضور آنها در سرزمین اصلی و کل 

فراهم نمود.
در  سرمایه گذاری  مزایای  و  مشوق ها  بخواهیم  اگر 
بیان  را مختصرا  ایران  آزاد تجاری- صنعتی  مناطق 

کنیم، می توان گفت:
تاریخ  از  20سال  مدت  به  مالیاتی  معافیت   )1

بهره برداری برای همه فعالیت های اقتصادی
2( سرمایه گذاری خارجی و نزدیک به صد درصد از 

میزان سرمایه گذاری شده
3( آزادی ورود و خروج سرمایه و سود

سرمایه گذاری های  برای  تضمین  و  حفاظت   )4
خارجی

5( لغو ویزاهای ورود و اجازه اقامت سهل و آسان 
برای خارجی ها

6( مقررات تسهیل شده در روابط کارگری، اشتغال 
و امنیت اجتماعی

بدون  اصلی  به محل  تولید شده  قطعات  انتقال   )7
پرداخت عوارض گمرکی 

از  واردات  برای  گمرکی  عوارض  پرداخت  رفع   )8
خارج به منطقه و بالعکس

9( استخدام نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر در 
تمام سطوح مهارت های مختلف و حرفه ای

عنوان  به  گاز  و  نفت  خام،  مواد  از  استفاده   )10
خوراک و سوخت برای تمام فعالیت های صنعتی

مناطق آزاد، اهرمی برای بهبود اقتصاد کشور
مناطق آزاد ایران که نزدیک به سه دهه است که از 
روزهای  این  در  می گذرد؛  اولین شان  تاسیس  تاریخ 
یاران  عنوان  به  کشور  اقتصادی  پرتالطم  و  بحرانی 
آنها  در  که  مناطقی  آمده اند.  ایران  یارای  به  کمکی، 
خبری از بروکراسی های پیچیده نیست؛ البته نه اینکه 
به طور کامل حذف شده باشد، اما در مقایسه با سرزمین 

اصلی شکلی بسیار منطقی تر به خود گرفته است. 
کیش، قشم و چابهار را می توان به عنوان نسل اول 
مناطق آزاد ایران نام برد؛ هر سه نقطه، خصوصا قشم 
و چابهار در نقاطع به واقع محروم تاسیس شدند و امروز 
شکوفایی،  شاهد  به 30سال  نزدیک  گذشت  از  پس 
اقتصاد پویا و فعال و محرومیت زدایی با درصد باال از 

این مناطق و عمدتا مناطق همجوارشان هستیم.
استان سیستان  منطقه ای همچون چابهار در جنوب 
از سالیان  بلوچستان و در شمال دریای عمان که  و 
کشور  خاک  از  قسمت  محروم ترین  عنوان  به  پیش 
شناخته می شد، اکنون سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
را می بینیم که برای فعالیت و سرمایه گذاری در این 

منطقه آزاد، در صف های انتظار منتظر تصمیم گیری 
انتخاب شدن از سوی مسئولین منطقه و مقاالت  و 
کشوری هستند. به واقع چه کسی می توانست تصور کند 
که چابهار به عنوان یکی از استراتژیک ترین و مهم ترین 
نقاط کشور، چنین با سرعت پیشرفت کرده و نگاه های 

سرمایه گذاران و دولت های دیگر را به خود جلب کند!
پس از آن تاسیس، چهار منطقه آزاد دیگر در نقاط 
ارس،  آزاد  مناطق  کشور؛  در  منظر  هر  از  متفاوت 
بار هم مکان یابی صحیح  انزلی، اروند و ماکو. این 
و  ایجاد بستر مطمئن  برای  فراوان  پتانسیل های  با 
ارمنستان،   ،CISبا کشورهای تجارت  برای  مناسب 
آذربایجان، روسیه، ترکیه و سایر کشورهای شمالی 
حاشیه  کشورهای  و  کویت  و  عراق  همچنین  و 
خلیج  فارس با چشم اندازی بلندمدت با دیگر کشورها 

همچون کشورهای افریقایی و اروپایی.

 چالش های مناطق آزاد در مسير 
توسعه همه جانبه

همان گونه که گفته شد، با وجود گذشتن از سه دهه از 
عمر مناطق آزاد ایران، بسیاری از منتقدین و مخالفین 
بر این عقیده هستند که مناطق آزاد به ماموریت ها و 
اهداف تعیین شده نرسیده اند و صرفا در فرآیند واردات 
موفق بوده اند و چنین نظر و نقد های غیرمنصفانه ای 
که نوک پیکان آن به سوی این مناطق از کشور نشانه 
رفته است؛ اما در میان آیا کسی بود که دلیل این عدم 
کنار هزاران موفقیت و دستاورد مورد  در  را  موفقیت  
بررسی قرار دهد؟! آیا شخص یا نهادی دستاوردهایی 
کسب شده از سوی مناطق آزاد است را در کنار نقدها 
و ناکارآمدی ها در ترازوی قیاس قرار داد؟ و این چرایی 

را یافت؟
آزاد  مناطق  عنوان  به  ایران  در  که  مناطقی  بی شک 
تاسیس شد، همان گونه که پیش تر توضیح داده شد در 
نقاط عمدتا محروم، اگر این استقالل را در مدیریت 
کسب نمی کرد، امروز به این درجه از پیشرفت، ایجاد 
زیر ساخت های کلیدی همچون آب و برق، راه و جاده، 
بهداشت و درمان و مراکز تفریحی و تجاری نمی رسید؛ 
چراکه این مناطق با استقالل مدیریتی، خودکفایی در 
تامین مالی و همچنین تصمیم سازی و آزادی عمل به 

این مهم دست پیدا کرده اند.
البته باید اذعان داشت که طی چند ساله اخیر با توجه به 
مسائل و مشکالت به وجود آمده، شرایط برای مناطق 
بسیار سخت شده است؛ مواردی همچون چندحاکمیتی 
در مناطق و یا کاهش اختیارات، آزادی و استقالل عمل 
آزاد،  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  برای  کامل 
حذف معافیت ها و مشوق های قانونی این مناطق، تنزل 
جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
از ذیل نهاد ریاست جمهوری به زیرمجموعه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در کنار درگیری ها حزبی، باندی 
و گروهی که فضا را به شدت متشنج کرده و متاسفانه 
تبعات آن گریبانگیر فعالین اقتصادی مناطق آزاد شده 
است و...؛ اما با تمامی این اتفاقات، همچنان مناطق 
سرزمین  از  مطمئن تر  و  آرام تر  امن تر،  بستری  آزاد 
اصلی برای سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد که الزم است 
با  صرفا  و  غرض ورزانه  تفکرات  و  نگاه ها  از  دور  به 

رویکرد به رونق اقتصاد ملی به این مناطق نگریست.

بررسی ظرفيت ها و فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور:

رژیم سازی همکاری های منطقه ای با تکیه بر مزیت های مناطق آزاد 
گزارش: 

 حميد حسن پور
 کارشناس مناطق آزاد



کشور پهناور ایران با در اختیار داشتن بیش از 5هزار کیلومتر 
آب های  به  آسان  دسترسی  جنوب،  و  شمال  در  آبی  مرزهای 
و  نفت  مخازن  غنی ترین  مجاورت  در  گرفتن  قرار  بین المللی، 
گاز در عمق دریا، مالکیت جزایر متعدد در آب های جنوبی، دارا 
بودن ذخایر غنی آبزیان دریایی و در اختیار داشتن راهبردی ترین 
دارای  خود،  حاکمیت  تحت  آبی  قلمرو  در  جهان  حیاتی  نقاط 
این ویژگی ها موجب  ویژگی ها و مزیت های بی شماری است. 
شده برنامه ریزی برای بهره گیری هرچه بیشتر از این نعمت الهی 
فراهم و افق چشم انداز توسعه با نگاه به دریا روشن تر گردد و مسیر 
دسترسی به هدف قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور منطقه در 

کلیه ابعاد آسا ن تر و سریع تر طی شود.
درحال حاضر شرایط داخلی کشور به گونه ای است که توجه به 
دریا را بیش از پیش الزامی می سازد. تراکم نسبی جمعیت در 
سراسر ایران، وضع نسبی یکسان و مطلوبی ندارد و این موضوع 
عالوه بر آنکه توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه می کند، در 
کلیت جامعه کنونی ما نیز وضعی نابسامان را جلوه گر می سازد. 
رشد فزاینده تخریب محیط زیست و نابسامانی در بهره برداری از 
آب و خاک، همچنین ناپایداری بهره مندی مطلوب از ریزش های 
جوی، بهره گیری هرچه بیشتر از دریا جهت تامین معیشت، تغذیه، 
اشتغال و حتی اسکان را الزام آور می سازد. این درحالی است که 
تنها حدود یک درصد از اشتغال و حدود یک درصد از تغذیه مردم 

ایران با استفاده از دریا است.
هزاران کیلومتر ساحل در شمال و جنوب و هزاران کیلومتر مربع 
آب های تحت حاکمیت کشور در طول سده های اخیر، نقش و 
جایگاه موثری در رشد و توسعه کشور نداشته اند و بخش اعظمی 
از راهبردها، سیاست ها و برنامه های توسعه ای معطوف به آبادانی 
بخش های مرکزی بوده و به مناطق ساحلی و دریاها کمتر پرداخته 
شده است. قدرت های استعمارگر نیز همواره سعی در محدود کردن 
دسترسی ملت ها و دولت ها به آب های آزاد، محصور کردن آنها در 
خشکی و در نهایت دور کردن آنها از سواحل و دریاها به منظور عدم 

ارتباط مستقیم و فعال با دنیای پیرامون داشته اند.
در  دگرگونی  و  جهانی  نوین  نظام های  شکل گیری  با 
ساختاربندی ها و قواعد توسعه ملی کشورها، مزیت و فرصت 
نادیده  بی نظیر دریا به عنوان یک حوزه دارای قابلیت توسعه، 
انگاشته شد؛ طی دهه های 40 تا 60 شمسی از سویی به علت 
فقدان تجربه عمل گرایانه در برنامه ریزی های توسعه و نیز به دلیل 
گسترده شدن سایه درآمدهای نفتی بر ساختار اقتصاد ملی، آمایش 
سرزمینی ایران در ناقص ترین و پر ایرادترین شکل خود ظهور 
از نگاه توسعه به  این میان عمده ترین سهم  و بروز یافت. در 
کالنشهرهایی با جمعیت روبه رشد و عمدتا مهاجر معطوف شد، 
کالنشهرهایی که هیچ کدام لذت طلوع و غروب آفتاب ارغوانی 
دریا را تجربه نمی کردند. این پدیده به مرور توسعه نامتوازن در 
کشورمان را رقم زد که عالوه بر ایجاد دردسرهایی در روند توسعه 
کلی اقتصاد، انبوه مزیت های نواحی ساحلی ایران را عقیم گذارد.

کشتیرانی  بندرسازی،  و  بندر  دریاشناسی،  و  دریا  بی  تردید 
از  بهره برداری  دریانوردی،  تاریخ  دریایی،  مسافرت های  و 
و  آب ها  بر  حاکمیت  و  کشتی سازی  دریایی،  صنایع  و  دریا 
قوانین و حقوق دریایی و غیره، ازجمله مسائل و برنامه های 
اقتصادی و اجتماعی و پژوهش هایی هستند که نقش مهمی 
بنیان های توسعه دریایی و دریانوردی کشور  در شکل گیری 
و  مشترک  زبان  برقراری  جهت،  همین  به  و  دارند  برعهده 

ارتباط علمی و معقولی با جامعه دریایی را طلب می نماید. 
و  فرهنگ  توسعه  مباحث  اهمیت  گذشته  سال های  در 
بین  که  است،  شده  نمایان  آنچنان  دریایی  فعالیت های 
مسئوالن و محققان این عقیده تعمیم یافته که کشور ایران 
دارای  آبی،  مرز  5800کیلومتر  حدود  داشتن  اختیار  در  با 
فرصت های عالی و امکانات و تسهیالت خدادادی کم نظیری 
حساس  موقعیت  در  کشور  داشتن  قرار  به  با توجه  که  است 
جغرافیایی، باید به بهترین نحو مورد بهره برداری قرار گیرند. 
رسالت تشریح فعالیت های بالقوه و بالفعل دریایی کشور، طرح 
موضوعاتی نظیر معرفی سازمان های دریایی داخلی و خارجی و 
آشنایی با کار آنها در جامعه علمی و دریایی، موارد مربوط به 
ناوگان تجاری و نظامی، کشتی سازی، گردشگری و مسافرت های 
دریایی، شیالت و آبزیان و میزان بهره برداری ما از آنها، ژئوپولتیک 
محیط زیست،  اکولوژی  دریایی،  حقوق  ایران،  دریاهای  بودن 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تاریخ سیاسی و اجتماعی دریایی، 
نظام آموزش دریایی و مهم تر از همه معرفی فرصت های بی شمار 
سرمایه گذاری در سواحل و بنادر کشور ازجمله مسئولیت هایی 
هستند که در شرایط کنونی از رقابت های منطقه ای، به دوش 

یکایک ما سنگینی می کند و باید مورد توجه قرار گیرد.
با عنایت به ظرفیت های دریایی که در ایران وجود دارد، اقتصاد 
باشد.  نفتی  اقتصاد  برای  دریامحور می تواند جایگزین مناسبی 
درحال حاضر یکی از مهم ترین چالش پیش روی کشور، تحریم 
باید به آن توجه  این دوران  است؛ مهم ترین موضوعی که در 
داشت، عدم اتکا به فروش نفت است تا از این طریق بتوان از 
اقتصاد تک محصولی عبور کرده و جایگزینی برای صادرات نفت 
فراهم شود؛ امر مهمی که در سیاست های ابالغی رهبر معظم 

انقالب اسالمی به این نکته اشاره شده است.
بودجه  بر  نفت  صادرات  تاثیر  تدریجی  کاهش  آن که  ضمن 
که  است  نفتی  اقتصاد  از  گذار  راهکارهای  از  یکی  کشور، 
حوزه های  به  اتکا  با  و  نفت  فروش  بدون  را  کشور  می توان 
و  گردشگری  ترانزیت،  معدن،  صنعت،  ازجمله  مختلفی 
کشاورزی اداره کرد. همچنین دریا یکی از حوزه های مهمی 
است که می تواند محور اقتصاد ایران باشد و برای پی بردن به 
توانایی اقتصاد دریامحور می توان اقتصاد کشورهایی که بدون 

نفت و متکی به دریا هستند را مورد بررسی قرار داد.
در این میان و با نگاهی به جانمایی مناطق آزاد هفتگانه ایران، به 
این موضوع پی می بریم که بخش عمده ای از این مناطق در کنار 
سواحل واقع شده اند و به خوبی قابلیت ایجاد و به ظهور رساندن 
به عنوان  آزاد چابهار  دارند؛ منطقه  را  دریا  بر  اقتصادی متکی 
چهارراه جهانی در پسکرانه اقیانوس هند و دریای عمان؛ مناطق 
آزاد قشم و کیش آرمیده بر پیکر خلیج همیشگی فارس، منطقه 
آزاد اروند که به واسطه رود کارون از قدیم االیام به خلیج فارس 
دسترسی داشته و منطقه آزاد انزلی به عنوان اولین منطقه آزاد در 
شمال کشور که با ایجاد مجتمع بندری کاسپین توانسته تحولی 
عظیم در حمل و نقل و تجارت دریایی خزر ایجاد کند، با استفاده 
از مزیت ها و قوانین حاکم بر این مناطق می توانند پیشقراوالن 
توسعه اقتصاد دریامحور در ایران باشند؛ البته این موضوع نیازمند 
سازمان ها،  وزارتخانه ها،  تمامی  میان  همکاری  و  هم افزایی 
همچون  نیز  زمینه  این  در  اگر  چراکه  می باشد؛  و...  ارگان ها 

سال های گذشته عدم تعامل بین دستگاهی و موازی کاری های 
در  آزاد همچنان  مناطق  انضمام تضعیف  به  در کشور  مرسوم 
دستورکار باشد، بی شک این اتفاق هرگز رقم نخواهد خورد و 

تحولی در این بخش اقتصادی شاهد نخواهیم بود.

دریا؛ محور توسعه در جهان
رویکردهای جهانی نشان دهنده توجه جهانی به دریا به عنوان 
90درصد  از    بیش  حاضر  درحال  است؛  اقتدار  و  توسعه  محور 
انجام می شود و  اقیانوس ها  و  دریاها  از طریق  تجارت جهانی 
بیش از 80درصد شهرهای بزرگ دنیا در کنار دریا واقع شده اند. 
این درحالی است که در ایران، توسعه خشکی محور است. ازجمله 
نکات مهم و قابل توجه که در بحث وجود چشم انداز دریایی، در 

ایران می توان توجه کرد، موارد زیر می باشد: 
1( پایین بودن جمعیت انسانی در مناطق ساحلی

2( وجود بازار بسیار بزرگ و جذاب در صنایع دریایی ازجمله ساخت 
و تعمیر بیشتر ناوگان کشتیرانی ایران در خارج، نوسازی بیش از 
6000شناور چوبی سنتی، بهره گیری از شناورهای پیشرفته صیادی 
برای افزایش چند برابری صیادی در سال، سهم کم ایران از بازار 

تعمیرات و سوخت رسانی به کشتی های عبوری از تنگه هرمز 
3( رشد روزافزون کشورهای جهان از مزیت دریا 

4( صنایع دریایی به شدت اشتغال زا بوده و اساسا یک صنعت متکی 
به نیروی انسانی است، بنابراین با برنامه ریزی و سرمایه گذاری 
مناسب، فقط در یکی از ابعاد توسعه دریایی که بخش کشتی سازی 

و صنایع وابسته است، می توان هزاران فرصت شغلی ایجاد کرد.
از  استفاده  به منظور  همسایه  کشورهای  تالش  و  حضور   )5

فرصت های مشترک دریایی مانند روسیه در دریای شمال.

آینده تکنولوژی دریایی تا سال 2030 میالدی
سه  همکاری  با  سال 2030  تا  دنیا  در  دریایی  تکنولوژی  روند 
موسسه معتبر جهانی بررسی شده است. موسسه لویدز رجیستر، 
ساوتهامپتون  دانشگاه  و  انگلیس  کینتیک  تحقیقاتی  شرکت 
گزارشی درخصوص حمل و نقل تجارت جهانی، نیروی دریایی و 
محیط زیست اقیانوس ها ارائه داده که در آن آلودگی، استفاده 

بیش از حد منابع و نغییرات آب و هوایی را بررسی می کند. 
براساس این گزارش، تا سال 2030، شمار سازه های فراساحلی در 
دنیا دو برابر می شود و این میزان شامل صد برابر شدن توربین های 
بادی می  باشد. همچنین در 10سال آینده، 50درصد نفت مورد 
استفاده در دنیا در سازه های فراساحلی نفت استخراج می شود 
و 50درصد جمعیت دنیا در مناطق ساحلی زندگی می کنند. از 
همین رو اقیانوس ها و صنایع وابسته به آن در جهت رفاه عمومی 

جمعیت دنیا در آینده نقش بسزایی ایفا می کند. 
این گزارش همچنین بر استفاده از اقیانوس ها در ساخت دارو، 
مواد و تولید انرژی تاکید کرد و در ادامه به منظور انطباق با 

نیازهای آینده 3تغییر در حوزه دریایی را متصور شده است:
1( مواد پیشرفته: در آینده شاهد روند رو به رشد استفاده 
این  هستیم.  دریایی  سازه های  برای  باال  مقاومت  با  مواد  از 
مواد همچنین به حسگرهای داخلی مجهز است که با قابلیت 

حمایت از استحکام مواد، در جهت تعمیر خودکار برمی آید. 
از  پیچیده  داده های  دریافت  پیشرفته:  داده پردازی   )2
فعالیت های بی نظیر استخراج منابع، پروژه های اکتشافی، تاثیر 
آن بر محیط زیست انسان را قادر به ارزیابی و اثر فعالیت های 

خود در ارتباط با کار با اقیانوس ها می کند. 
 3( تولید انرژی از منابع فسیلی: تولید انرژی توسط سازه های 
فراساحلی، انسان را از وابستگی به سوخت های فسیلی خارج می کند 

و آلودگی محیط زیست به کم ترین میزان خواهد رسید.

توسعه دریامحور، ضرورت اقتصاد مقاومتی
در زمینه توسعه بهره برداری از ظرفیت ها و بالفعل درآوردن آنها، 
برای  می توان  کلی  طور  به  است.  شده  انجام  زیادی  اقدامات 
مباحث دریایی در حوزه های زیر ظرفیت های توسعه ای قائل شد: 

1( ظرفیت های صنعتی شامل تولید، تعمیر، اسکراپ و...
کردن  فراهم  قبیل  از  خدماتی  و  تجاری  ظرفیت های   )2

زمینه های ترانزیت کاال از مرزهای دریایی
3( ظرفیت های شیالتی

4( ظرفیت های اجتماعی
دریایی  گردشگری  جاذبه های  اطالع رسانی  و  آگاهی  توسعه  با 
در حوزه آب های داخلی شمال و جنوب کشور و جزایر ازجمله 
ظرفیت های صنعتی که بیشتر با آنها آشنا هستیم؛ استفاده از ذخایر 
زیر بستر دریا است و البته آنجا که دیگران هم با ما در میادین نفتی 
مشترک هستند، این ظرفیت به اندازه کفایت مورد بهره برداری قرار 
نگرفته است و سهم همسایگان و شرکای ما بیشتر از ما بوده است. 
البته زمینه های فعالیت دیگری هم وجود دارد که می تواند زمینه ساز 
اشتغال جوانان کشور و مبنای توسعه پایدار سواحل کشور شود. 
پاره ای از این زمینه ها عبارت است از: کشتی سازی، تعمیرات کشتی، 
اوراق و بازیافت کشتی، تولید قطعات یدکی شناورهای خدماتی 
سبک و سنگین، تولید نیازمندی ها و ادوات چوبی دکوراسیون داخلی 

شناورها و کشتی ها، اقالم ایمنی شناورها و غیره.

امتیازات ایران در بخش دریا
پتانسیل های  از  آزاد،  آب های  به  دسترسی  و  سواحل  داشتن 
استراتژیکی است که کشورهای ساحلی را از امتیازات گسترده 
سیاسی، نظامی به ویژه، اقتصادی بهره مند می کند. ایران نیز از 
نادر کشورهایی است که هم در شمال و هم در جنوب دارای 
مرزهای آبی و سواحل گسترده است. میزان سواحل ایران 5هزار 
و 789کیلومتر است که در حدود 4هزار و 900کیلومتر در جنوب 
و 889کیلومتر در شمال کشور گسترده شده است. با توجه به 
تامین 30درصد انرژی جهان و قرار گرفتن مرزهای آبی ایران 
در حساس ترین و پر رفت و آمدترین منطقه خلیج فارس و دریای 

عمان، موقعیتی فوق استراتژیک به ایران اعطا شده است.
متاسفانه با در نظر گرفتن شرایط فوق، نتوانسته ایم بهره کافی را 
از این پتانسیل های ارزشمند ببریم و در مقابل شاهد بوده ایم که 
برخی کشورهای همسایه که کل مساحتشان به اندازه مرزهای آبی 
ما نیست، آنچنان از دریا بهره برده ا ند که خود را تبدیل به قطبی 
شاهد هستیم  کرده اند. همچنین  گردشگری جهان  و  اقتصاد  در 
که هر روزه میزان مهاجرت مردم ساحل نشین کشور به پایتخت 
و مراکز استان ها روبه افزایش است، این درحالی است که دریاها و 
سواحل، پتانسیل فوق العاده ای در روند اجرای اقتصاد مقاومتی دارند 
و می توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی کشور را موفق سازند؛ به 
طوری که عالوه بر ایجاد درآمدزایی، ارزآوری، ایجاد اشتغال، تامین 
نیازهای ساکنین بومی و بسیاری از موارد اقتصادی دیگر به حفظ 
و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند. به جز چند 
شهر ساحلی در شمال و جنوب، در سایر شهرهای ساحلی کشور 
روند مهاجرت جمعیت در وضعیت نامناسبی قرار گرفته اند، از این رو 
باید با برنامه ریزی و ارائه یکسری مشوق، این روند را معکوس کنیم. 
تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی و داشتن نگاه توسعه محور 
افزایش  است.  اجرایی  و  مراکز تصمیم گیرنده  از سوی  دریایی 

دریایی  ظرفیت  دارای  آزاد  مناطق  معافیت های  و  مزیت ها 
کشور،  سواحل  و  بنادر  به  معافیت ها  این  تسری  همچنین  و 
مهم ترین معیاری است که موجب تقویت کسب و کار و انگیزه 
مردم بومی برای ادامه زندگی در سواحل خواهد شد. دغدغه مردم 
سواحل کشور امرار معاش اقتصادی است و اکثر آنها به خاطر 
عدم داشتن کار و درآمد کافی مجبور به ترک سکونتگاه خود 
می شوند. این درحالی است که به جز نفت، پتانسیل های فراوان 
اقتصادی دیگری در دل دریا نهفنه است که می تواند جایگاه و 
درآمد اقتصادی کشور را متحول کند و ماهیت اقتصاد مقاومتی را 

در ارتقای وضعیت زندگی جامعه آشکار سازد. 
برنامه های  ازجمله  نیز  دریایی  مسافرت های  و  گردشگری 
پردرآمدی است که می تواند در مسیر اجرای سیاست های اقتصاد 
کشورهای  به  نگاهی  اگر  کند.  کمک  مسئوالن  به  مقاومتی 
ساحلی همجوار مانند امارات متحده عربی داشته باشیم، متوجه 
می شویم که مقامات این کشور چگونه توانسته اند با بهره گیری 
از پتانسیل های دریا و حتی بیابان های ساحلی خود، گردشگران 
منطقه ای و غربی را به خود جلب کنند و از این طریق انگیزه های 

سرمایه گذاری خارجی را برای صاحبان سرمایه به وجود آورند.
بحث حمل و نقل دریایی، اسکله ها و بندرهای تجاری از دیگر 
مزیت هایی است که می توان از آن به عنوان عوامل اشتغال زایی 
و حتی مهاجرت معکوس استفاده کرد. متاسفانه ایران با چند هزار 
کیلومتر ساحل تنها چند بندر تجاری دارد که از این میان بنادر 
امام خمینی)ره( و شهید رجایی، بار مبادالت بزرگ تجاری ایران 
با جهان را به دوش می کشند؛ این درحالی است که امارات با 
سرمایه گذاری در این زمینه، تنها با بندر مکانیزه دبی توانسته است 

گوی رقابت را از ما برباید.
سرمایه گذاری در عرصه صنعت کشتی سازی و بانکرینگ )سوخت رسانی 
دریایی( ازجمله مواردی است که می تواند در راستای اقتصاد مقاومتی 
برای مردم ساحل نشین کشورمان اشتغال زا بوده و منبع ارزآوری قابل 
توجه برای اقتصاد کشور باشد؛ اقدامی که طی سال های اخیر از سوی 
مسئولین سازمان منطقه آزاد قشم به جد دنبال شده است. گستردگی 
سواحل در جنوب و اشراف بر گذرگاه های پرتردد، فرصت بسیار مناسبی 

است که ایران را به عنوان قطبی در این صنعت تبدیل کند.

ضرورت استفاده از راهبرد توسعه دریامحور
عالوه بر اهمیت اقتصادی دریاها و سواحل، بسیاری از تهدیدها نیز، 
از ناحیه  دریایی متوجه کشور است. اکنون توسعه نیافتگی و عدم 
حضور جدی ایران در دریاهای باز و اقیانوس ها سبب شده است که 
شناخت و بهره برداری کشورهای فرامنطقه ای از محیط های دریایی 
پیرامون ایران، به مراتب بیشتر از شناخت و بهره برداری مراکز 
دریایی کشور از این محیط ها باشد. به طور خالصه می توان گفت 
با وجود آن که ایران، کشوری دریایی محسوب می شود و در کنار 
سه آبراهه مهم و راهبردی جهان خشکی محور قرار گرفته است، 
اما برنامه های توسعه  کشور، عمدتا بّری است؛ درحالی که اعتقاد 
کارشناسان بر آن است که این برنامه ها باید بحری )دریامحور( باشد 
و یا آنکه حداقل موازن های منطقی بین خشکی و دریا برقرار باشد.

امور دریایی، عرصه و رویکردی پیچیده در ابعاد مختلف اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی، نظامی و... در هر کشور ساحلی دارد؛ به طوری 
که امور یاد شده، عمدتا به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود. 
دسته اول، اموری است که به بهره برداری از دریا به عنوان یک 
منبع طبیعی مربوط می شود و بستگی زیادی نیز به کیفیت محیط 
طبیعی دریا دارد. ماهیگیری، توریسم و صنایع نفت و گاز، جزء 
دسته اول محسوب می شوند و دسته دوم، شامل اموری می شود 
که دریا را به عنوان ابزار به کار می گیرند و مقوله های حمل و نقل 
کال و مسافر، فعالیت های بندری و کشتی سازی را در بردارند. 
طبیعی است، رشد و توسعه این حوزه، مستلزم توسعه و توجه به 
زیرساخت ها و یا صنایع پایین دستی است که ازجمله آنها می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
1( فناوری دریایی، شامل طراحی، ساخت، نصب و تعمیر انواع 
و  تجهیزات  و  ماشین آالت  و  فراساحلی  سازه های  شناورها، 

قراضه پردازی و...
بندری، دریایی و  )امور  بندری و دریایی  بنادر و عملیات   )2

دریانوردی(
3( صید و صنایع وابسته

4( بهره برداری از منابع نفت و گاز دریایی
5( حمل و نقل دریایی

6( آموزش و تحقیقات
7( صنایع دفاعی دریایی

8( توریسم و گردشگری دریایی
حقوقی،  مقررات  از  اعم  استانداردها،  و  مقررات  قوانین،   )9
از  حفاظت  و  دریایی  امنیت  و  ایمنی  قضایی،  رویه های 

محیط زیست
10( بیمه دریایی و موسسات مالی و اعتباری

11( سیاست های کلی نظام در مورد حمل و نقل تا سال 1404
12( ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیربخش ها

دریا و سیاست های کلی رهبر معظم انقالب در 
برنامه ششم توسعه

رهبر  از سوی  که  توسعه  برنامه ششم  کلی  در سیاست های 
اقتصاد  سه گانه  محورهای  برپایه  و  اسالمی  انقالب  معظم 
و  تعالی  و  فناوری  و  علم  عرصه  در  پیشتازی  مقاومتی، 
واقعیت های  گرفتن  نظر  در  با  و  فرهنگی  مقاوم سازی 
موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده، بخش دریا و 
حمل ونقل دریایی موردتوجه ویژه قرار گرفته و در سه بند از 

هشتاد بند سیاست های کلی آورده شده است: 
محور  در  کشور  جنوب  دریایی  اقتصاد  توسعه  بند21 :   )1

)چابهار-  خرمشهر( با تاکید بر سواحل مکران 
مهم  مناطق  ایجاد  و  دریایی  بازارهای  توسعه  بند 23:   )2

اقتصادی در زمینه های دارای مزیت 
3( بند 28 : اولویت دادن به حوزه های راهبردی صنعتی )از قبیل 
صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل و نقل، مواد پیشرفته، ساختمان، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی( و 

افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها

سند جامع توسعه دریایی
توسعه  به  منجر  که  هدفمند  و  همگرا  دریایی  توسعه  برای 
اقتصادی شود، وجود یک سند و سیاستگذاری کالن ضروری 
است ؛ بنابراین اولین راهکاری که این سند ایجاد کرده، برنامه 
10ساله کالن با اهداف کمی برای توسعه دریایی کشور است. 
این سند در 18اسفند1394 در شورای عالی انقالب فرهنگی 
جامع ترین  از  یکی  کارشناسان  گواه  به  و  رسید  تصویب  به 

اسنادی است که به تصویب این شورا رسیده است .
اهدافی که در این سند جامع توسعه دیده شده است، شامل تامین 
و تضمین امنیت دریانوردی، افزایش جمعیت پذیری در مناطق 
ساحلی، افزایش حداقل دو برابری در بخش دریایی، دستیابی به 
ظرفیت اسمی حداقل 300میلیون تن برای گروه های مختلف کاالو 
حداقل 14میلیون تی ای یو کانتینر در بنادر کشور، افزایش ظرفیت 
ناوگان حمل کاالی دارای مالکیت ایرانی به میزان حداقل 30درصد 
و رسیدن به ظرفیت  30میلیون تن، افزایش توانمندی شرکت های 
ساخت شناور برای جذب یک درصد از ارزش بازار بین المللی ساخت 
شناور، ظرفیت سازی برای انجام ساالنه 30میلیون نفر سفر دریایی 
با حداقل رشد میانگین ساالنه 7درصد و جذب حداقل 15درصد از 

گردشگران داخلی و خارجی می باشد. 
در زیرمجموعه این اهداف کالن، اهدافی مانند تولید سالیانه حداقل 
1.5میلیون تن آبزیان دریایی، توسعه سوخت رسانی به شناورها برای 
کسب سهم 50درصد از بازار منطقه، آزادسازی حریم قانونی دریا به 
میزان ساالنه حداقل 10درصد از سواحل تصرف شده کشور، کسب 
سهم ساالنه حداقل 50درصد از ارزش بازار منطقه ای تعمیرات 
شناورها، افزایش حداقل 10درصد از مناطق چهارگانه تحت حفاظت 
و مدیریت زیست محیطی و توسعه فناوری و ثبت اختراع های 

بین المللی دریایی و اقیانوسی است. 
برای رسیدن به این اهداف نیز 17اقدام عملی پیش بینی شده 
قوانین،  به روزرسانی و روان سازی ساختارها،  است که تکمیل، 
کمی  توسعه  ذی ربط،  مراجع  طریق  از  استاندادها  و  مقررات 
بین  مناسب  ارتباط  برقراری  و  انسانی  سرمایه های  کیفی  و 
نظام های آموزشی و مهارتی و نیازهای بخش دریایی، حمایت 
فناوری،  توسعه  و  کاربردی  بنیادی،  پژوهش های  از  هدفمند 
اختراعات و نوآوری های بخش دریا و تجاری سازی آنها، ایجاد، 
توسعه، نوسازی، بهسازی و ارتقا زیرساخت ها، سازه ها، ناوگان، 
تاسیسات، تجهیزات و سامانه های موردنیاز بخش دریایی با تاکید 
بر توانمندی های داخلی و حمایت هدفمند از فعالیت های دریایی از 
طریق تسهیل جذب و استفاده از منابع بازارهای مالی و سرمایه ای 

داخلی و خارجی و بقیه اقدام ها از آن جمله است.

 اصول و اهداف بلندمدت
با رویکرد توسعه دریامحور

و  مفهوم  در  هدف  باالترین  و  واالترین  است،  مسلم  آنچه 
اقتصادی  سیادت  و  اقتدار  کسب  دریامحور،  توسعه  مقوله 
زمینه های  تمامی  در  قدرتمند  حضوری  داشتن  و  دریایی 
دریایی در سطح منطقه و سپس در ابعاد جهانی است که با 

توجه به اصول زیر تحقق خواهد یافت:
1( تمامی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های کشور در سطوح 
بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی می تواند با در نظر گرفتن 
ظرفیت ها و مزیت های سواحل و دریاهای کشور تدوین گردد، 
به گونه ای که این مزایا به عنوان عواملی توانمندساز در جهت 
به  گردند،  لحاظ  کشور  مناطق  کلیه  پایدار  توسعه  و  رشد 
طوری که سهم قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی از طریق 

فعالیت های مرتبط با سواحل و دریاهای کشور تامین گردد.
2( الگوی توزیع و پخشایش جمعیت و پراکندگی آن در کشور 
مناطق  به سوی  مرکزی  مناطق  در  بیشتر  تمرکز  از  می تواند 
یافته و در نهایت به یک سازماندهی فضایی  ساحلی گرایش 
متناسب و مطلوب در کل کشور منجر شود. این امر مستلزم 
تعریف انواع فعالیت های اقتصادی در دریاها، سواحل و پسکرانه ها 
و فراهم نمودن شرایط و بسترهای محیطی الزم برای جذب 
جمعیت در شهرها و روستاهای بندری و ساحلی است، به گونه ای 
که مناطق کالنشهری را در سواحل و بنادر کشور همانند دیگر 
مناطق توسعه یافته دنیا ایجاد نماید و به موازات آن ضریب نفوذ 
و آسیب پذیری نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مناطق 
توان  ارتقاء  باعث  و  داده  بیگانه کاهش  از سوی قطب های  را 

بازدارندگی و ضریب پایداری ملی کشور گردد.
از مهم ترین ویژگی های  تاریخ یکی  اقتدار دریایی که در طول   )3
مشترک غالب قدرت های سیاسی و اقتصادی بوده، به عنوان برآیندی 
از توانمندی و حضور قدرت های جهانی در تمامی زمینه های دریایی 
شامل علمی، صنعتی، تجاری و نظامی است که ایران براساس این 
دکترین و از مسیر توسعه دریامحور به این مهم دست یافته و به یکی 

از قدرت های تاثیرگذار در عرصه های بین المللی تبدیل خواهد گردید.
تردیدی نیست که سنگ بنای این اقتدار و سیادت اقتصادی 
دریایی تنها با افزایش سطح هم اندیشی و تعامل میان فعاالن 
دریایی کشور و تکرار مفاهیم و اهداف مشترک این فعاالن و 

توجه مسئوالن به امر توسعه دریا خواهد آمد.
راهبرد  بر  مبتنی  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  است  مسلم  آنچه 
درون زایی و برونگرایی، نیازمند رشد همگن و متناسب براساس 
تکیه بر شناخت و درک کاملی از مزیت های سرزمینی ایران است. 
در این میان توسعه اقتصاد دریامحور می تواند یکی از ارکان مهم 
این توسعه تلقی شود. واالترین دستاورد توسعه دریامحور، کسب 
اقتدار و کسب سهم بیشتری از اقتصاد ملی و کسب حضوری 
قدرتمند در تمامی عرصه های دریایی در ابعاد جهانی است که این 

امر با کارآفرینی دریایی محقق می گردد.
چشم انداز  سند  به  توجه  با  دریامحور  اقتصاد  تحقق  جهت 

بیست ساله می توان موارد زیر را مدنظر قرار داد:
1( استفاده از دریا به عنوان دروازه های ارتباطی و تعامل با سایر 
کشورها در راستای توسعه همه جانبه کشور و برونگرایی اقتصادی
2( ایجاد زمینه توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی مناطق ساحلی از 

طریق بهره برداری های مناسب از ظرفیت های ساحلی

3( حفاظت از محیط زیست مناطق ساحلی
به  دریایی  سواحل  از  عمومی  بهره برداری  حق  تضمین   )4

عنوان یک ثروت ملی
5( استفاده بهینه از فضا و منابع ساحلی و کاهش رقابت در 

بهره برداری از این منابع میان کاربران
6( ساماندهی جوامع انسانی و تاسیسات در مناطق ساحلی و 

حفظ ایمنی آنها در مقابل مخاطرات محیطی و امنیتی
7( توسعه ناوگان تجاری دریایی در سطح منطقه و جهان

توسعه  درخصوص  موردنیاز  زیرساخت های  ساخت   )8
دریامحور )بنادر، خطوط ریلی، خطوط جادهای و ...(

زمینه  در  و سازمان های مختلف  نهادها  9( هماهنگ کردن 
تغییر نگرش از اقتصاد زمینی به اقتصاد دریاپایه

10( فرهنگ سازی در زمینه توجه به دریا و اقتصاد دریایی
11( تحقق نیروی دریایی راهبردی به معنای واقعی کلمه به 
منظور تاثیرگذاری فعال در چانه زنی های سیاسی و اقتدار ملی.

مناطق آزاد، محور اصلی توسعه اقتصاد دریامحور
با توجه به ظرفیت های عظیم مناطق آزاد ایران و همچنین 
وجود سواحل و چسبندگی اغلب مناطق همچون قشم، کیش، 
انزلی، اروند و چابهار به دریا، پتانسیل ویژه ای در ایجاد چرخه 

اقتصاد دریامحور در کشور دارند. 
امروزه در جهان حمل و نقل دریایی با سرعت زیادی روبه پیشرفت 
است و حجم قابل توجهی از سرمایه های بخش خصوصی در 
تجهیز  در  زیربنایی  قالب سرمایه گذاری  در  دریایی  حمل ونقل 
بزرگ،  کشتی های  ساخت  ناوگان،  توسعه  بنادر،  ساخت  و 
دریایی،  تجهیزات  و  تاسیسات  کشتی سازی ها،  شیپی یاردها، 
ادوات دریایی و نیازهای دیگر هزینه می شود و این هزینه کرد 
در توسعه بنادر، بازگشت سرمایه مناسبی دارد، به همین دلیل 
بخش عمده ای از سرمایه های دنیا را درگیر خود کرده است و 
سهم قابل توجهی در اقتصاد بین الملل دارد و همچنین شاهد 
حضور سرمایه گذاران هندی در توسعه بندر شهید بهشتی چابهار 
هستیم که این نشان از وجود پتانسیل در مناطق آزاد در جهت 

بهره برداری بیشتر از این منابع ذاتی اقتصادی است.
بزرگ  سهم  و  ساحلی  نوار  5800کیلومتر  بودن  دارا  با  ایران 
مناطق آزاد از این میزان ساحل، کشور دریایی بزرگی محسوب 
می شود که باید از ظرفیت های مناسب آن برای ارزآوری مطلوب 
استفاده کرد، ظرفیت هایی نظیر جذب خطوط بزرگ کشتیرانی 
دنیا، سرعت بخشیدن به توسعه بندر اقیانوسی چابهار، اتصال 
خط راه آهن سراسری به مجتمع بندری کاسپین در مقابل رشد 
روزافزون رقبای منطقه ای و رشد صنایع کشتی سازی و... همه 

مصادیق عدم تکیه بر اقتصاد نفتی است. 
حمل و نقل دریایی در دنیا نقش بسیار اساسی در جابه جایی کاال دارد 
و این سیستم جایگاهی ممتاز در اقتصاد جهانی دارد. در کشورمان 
نیز حمل و نقل دریایی نقش بسزایی در توسعه دارد، ایران از موقعیت 
ویژه جغرافیایی در خاورمیانه برخوردار است؛ دسترسی به دریا و آبی 
بودن یک سوم مرزهای کشور، ما را در زمره کشورهای دریایی قرار 
داده است. با توجه به اهمیتی که مرزهای آبی و بنادر در صادرات 
و واردات دارند، باید توجه خاصی برای پاسخگویی به نیازهای 
توسعه کشور در این بخش انجام شود. بی تردید مناطق آزاد با وجود 
ظرفیت هایی که در حوزه های کالن اقتصادی ازجمله بازرگانی 
اهداف  برنامه ریزی درست و طراحی  با  دارند، می توانند  تولید  و 
زیرساخت  ایجاد  و  بین المللی  سرمایه گذاران  جذب  با  بلندمدت 
نقش  هدف،  کشورهای  با  همکاری  با  شمال- جنوب  کریدور 
پررنگی را در حوزه اقتصاد دریامحور هم در راستای نقش آفرینی در 

اقتصاد ملی و هم در حوزه اقتصاد منطقه ای ایفا کنند. 
ظرفیت سازی در جنوب کشور در مناطق آزاد چابهار، کیش، 
شده  ایجاده  عظیم  زیرساخت  به  آن  اتصال  و  اروند  و  قشم 
شمال،  در  انزلی  آزاد  منطقه  در  کاسپین  بندری  مجتمع 
با  کشور  در  ترانزیت  اقتصاد  رونق  وصل  نقطه  می تواند 
محوریت حمل و نقل دریایی و خشکی باشد که بی تردید ایفاگر 

نقشی بسزا در اقتصاد ملی با محوریت ترانزیت خواهد بود.
در  انجام  درحال  زیرساخت های  ایجاد  در  تسریع  مسلما 
مناطق آزاد در شمال و  جنوب کشور با نگاه به دسترسی به 
به  در  تاثیری شگرف  بازار مصرف کشورهایCIS، می تواند 
به نفت داشته  نگاه  سرانجام رساندن طرح خودکفایی بدون 
باشد. متاسفانه از سال های گذشته به دلیل اتکا به درآمدهای 
نفتی در تمام دولت ها، توجه ها به داخل کشور و خشکی بوده 
و سیاست غالب در حیطه خشکی محوری خالصه شده است.

توسعه اراضی بندری باید با مشوق های مناسب انجام شود؛ الزم 
است سرمایه گذاران خصوصی را در بنادر جذب کرد تا با توسعه 
سواحل و بنادر کشور، اقتصاد دریامحور عملیاتی شود، کما اینکه 
نمونه های مشارکت بخش خصوصی به صورت بالقوه را در ایجاد 
مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی با مشارکت بخش 
خصوصی داخلی و همچنین توسعه بندر شهید بهشتی در منطقه 
آزاد چابهار را با سرمایه گذاری طرف های هندی شاهد هستیم؛ 
این موضوع می تواند به عنوان پایلوت  توسعه بخش اقتصادی با 

تکیه بر توان دریا بسیار موثر و سازنده باشد.
همچنین می توان در پسکرانه های وسیع این دو بندر، شهرک های 
صنعتی و دهکده های لجستیک را در راستای کاهش هزینه های تولید 
و حمل و نقل ایجاد کرد و با تشویق سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
جهت حضور در این بسترها، دسترسی سریع تر به کشورها و بازارهای 
هدف با یک برنامه ریزی بلندمدت ایجاد نمود و سهم اقتصادی خود را 
از بازارهای کشورهای همسایه که در سال های گذشته به دلیل عدم 

برنامه ریزی درست از دست داده ایم را مجددا به دست آوریم.
مناسب  موقعیت  و  کشور  دریایی  ظرفیت های  به  عنایت  با 
جغرافیایی در منطقه و وجود مناطق آزاد تجاری-صنعتی متعدد 
در حاشیه آب های خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، امکان 
از  بسیاری  که  ظرفیتی  است؛  فراهم  ارزی  مناسب  درآمدزایی 
کشورها از آن بی بهره هستند، اما ما به دلیل دارا بودن بخش 
عظیمی از این ظرفیت ها، آن را مورد بی مهری و بی توجهی قرار 
داده ایم؛ به عنوان نمونه کشورهای حاشیه خلیج فارس از چند 
کیلومتر ساحل محدود خود، بهره وری و درآمدزایی مناسب دارند و 
در دو بخش گردشگری و تجاری با همین ظرفیت اندک، بسیاری 
از خطوط کشتیرانی دنیا را جذب نموده و یکی از پایه های اصلی 
درآمدهای کشور خود را بر این امر استوار کرده اند، کاری که ما 
با هزاران کیلومتر ساحل نتوانسته ایم انجام دهیم؛ اما امید است 

گام های بلندی در جهت تحقق اقتصاد دریایی برداشته شود.
بی تردید ظرفیت های بی بدیلی که در مناطق آزاد در حوزه اقتصاد ملی 
و بین المللی با توجه به مزیت های ذاتی در کشور وجود دارد، می تواند 
در کنار بهره مندی از تجربه کشورهای صاحب صنعت در این عرصه 
همچون چین و کره جنوبی که اقتصاد دریامحور را به سمت مناطق 
آزاد خود سوق داده اند، با برنامه ریزی دقیق و بلندمدت با استفاده از 
ظرفیت های بالقوه این مناطق از کشور شاهد شکوفایی و تاثیرگذاری 
بین المللی در این عرصه با محوریت مناطق آزاد در صنعت دریانوردی، 
ترانزیت، گردشگری دریایی و ایجاد ظرفیت تولید در پسکرانه های بنادر 

در آینده با توجه ویژه متولیان امر و تصمیم سازان کشور باشیم.

گذر از درآمدهای نفتی با توسعه اقتصـاد 
دریـامحــور در منــاطق آزاد

واکاوی فرصت بهره گیری از مزیت دریا در مناطق آزاد جهت رشد اقتصادی کشور:
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اخبار منطقه آزاد قشم

حضور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم در 

مراسم نماز ظهر عاشورا 
در شهر قشم

تسریع در تجهیز ساختمان 
ایستگاه هواشناسی 

فرودگاه بین المللی قشم
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سازمان منطقه آزاد قشم 

 در محله کامل آباد
 شهر قشم

افشار فتح الهی در بازدید از ایستگاه 
هواشناسی فرودگاه قشم اظهار کرد:

با هدف بررسی مشکالت آب و برق 
ساکنان صورت گرفت:

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

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

وجوب راه اندازی پویش های کتابخوانی 
در جــزیره قشـــــم

در پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به مناسبت روز خبرنگار عنوان شد:

رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

افشار فتح الهی در دیدار با مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان مطرح کرد:

و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس 
اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم از رفع تصرف 
میلیون 307مترمربع(  )یک  از 130هکتار  بیش 
ابتدای  از  قشم  جزیره  در  خالصه  اراضی 
فروردین ماه تا پایان تیرماه سال جاری خبر داد.

مصطفی مازندرانی با بیان این مطلب گفت: این 
با  امسال  نخست  چهارماهه  در  تصرف ها  رفع 
ارزشی بیش از 7هزار و 500میلیارد ریال و در 

نقاط مختلف جزیره قشم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: میزان رفع تصراف صورت گرفته 
به  نسبت  تیرماه 1401  پایان  تا  سال  ابتدای  از 
440درصد  از  بیش  گذشته  سال  مشابه  مدت 

رشد را نشان می دهد.
ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس  گفته  به 
دولتی و اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم؛ از 
از  بیش  گرفته  صورت  تصرف  رفع  میزان  این 
ارزش  به  مترمربع(  میلیون  )یک  هکتار   100
بیش از 6هزار میلیارد ریال آن مربوط به تیرماه 

می باشد.
مازندرانی در ادامه تاکید کرد: این رفع تصرفات 
انجام استعالمات  قانونی و  از طی مراحل  پس 
کتبی  دستور  به  ذی ربط،  مراجع  از  موردنیاز 
به  قشم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان 

مرحله اجرا درآمده است.

و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس 
پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اجراییات 
صیانت و حفاظت از اراضی ملی، دولتی و انفال 
آزاد  منطقه  سازمان  اصلی  اولویت های  جزو  را 
در  یگان  این  کرد:  و خاطرنشان  برشمرد  قشم 
راستای مبارزه با زمین خواری در جزیره قشم و 
با دستور ویژه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
احیای  مبنی بر  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
و  زیاده خواهی  هرگونه  به  نسبت  عامه،  حقوق 
دست اندازی به اراضی ملی، دولتی و عرصه های 
طبیعی قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد 

کرد.

آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
به موقع،  هشدار  و  صحیح  اطالع رسانی  گفت:  قشم 
هواشناسی  سازمان  عملکرد  در  مهم  نکات  از  یکی 

و  آسیب پذیری  کاهش  موجب  می تواند  که  است 
جلوگیری از حوادث احتمالی شود.

افشار فتح الهی در دیدار با مدیرکل سازمان هواشناسی 
استان هرمزگان اظهار کرد: اطالعات و پیش بینی های 
سازمان هواشناسی در بخش های مختلف حمل و نقل 
هوایی و دریایی می تواند تسهیل کننده حرکت اقتصاد 

قشم باشد.
و  اقلیمی  شرایط  دقیق  مطالعه  با  داد:  ادامه  وی 
جهت  را  اقداماتی  می توان  قشم  جزیره  هواشناسی 
بارندگی های  زمان  در  آبی  منابع  از  بهینه  استفاده 

فصول مختلف برنامه ریزی کرد.
از توانمندی سازمان های  با استفاده  فتح الهی افزود: 

توانیم شاهد  مانند سازمان هواشناسی می  تخصصی 
مختلف  های  حوزه  به  رسانی  خدمت  کیفیت  بهبود 

باشیم.
آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  آمادگی  بر  پایان  در  قشم 
برای گسترش همکاری ها و امضای تفاهم نامه جهت 
توسعه خدمات و مطالعات هواشناسی و اقلیم شناسی 

در جزیره قشم تاکید کرد.
هواشناسی  سازمان  مدیرکل  گزارش،  این  براساس 
استان هرمزگان نیز در این جلسه گفت: خوشبختانه 
خدمات  ارائه  و  موجود  امکانات  حوزه  در  قشم 

هواشناسی در شرایط خوبی قرار دارد.

در  خدمات  ارائه  وضعیت  داد:  ادامه  رنجبر  سعید 
و  بهمن  بندر  فرودگاه،  هواشناسی  ایستگاه های 
امکان  قشم  جزیره  در  سنجش بارندگی  ایستگاه های 
ایجاد  را  جوی  پدیده های  لحظه ای  بررسی  و  رصد 

کرده است.
در  هرمزگان  استان  هواشناسی  سازمان  مدیرکل 
استان  هواشناسی  سازمان  کرد:  خاطرنشان  پایان 
متخصص،  انسانی  نیروهای  وجود  با  هرمزگان 
افزایش  توانایی  استاندارد  امکانات  و  تجهیزات 
مطالعاتی  طرح های  انجام  و  همکاری ها  سطح 
اقلیم شناسی  و  هواشناسی  حوزه  در  پژوهشی  و 

را دارا است.
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آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
این  مدیران  و  معاونان  از  جمعی  همراهی  به  قشم 
سازمان، با حضور در مصلی امام علی )ع( شهر قشم، 

در مراسم نماز ظهر عاشورای حسینی شرکت کرد. 
براساس این گزارش، افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با همراهی معاونین 
و مدیران این سازمان در راستای پاسداشت قیام حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع( و سوگواری شهادت آن امام همام و 
یاران مظلومش، هم پای مردم متدین و والیتمدار جزیره 
قشم، به صورت مستمر در مراسمات هیا ت های مذهبی 

قشم حضور پیدا کرد.

افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم به همراه سعید رنجبر مدیرکل سازمان 
هواشناسی  ایستگاه  از  هرمزگان،  استان  هواشناسی 

فرودگاه بین المللی جزیره قشم بازدید کرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  گزارش،  این  براساس 
الزم  اقدامات  کرد:  عنوان  بازدید  این  در  قشم  آزاد 
فرودگاه  هواشناسی  ایستگاه  ساختمان  تجهیز  جهت 
بین المللی قشم باید براساس اولویت بندی های صورت 

گرفته و در کوتاه ترین زمان انجام شود.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار 
مشکالت  بررسی  هدف  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
آب و برق ساکنان در محله کامل آباد شهر قشم، شبانه 
این  با ساکنان واهالی  یافت و  این منطقه حضور  در 

محله درخصوص مشکالت آنان گفت و گو کرد.
براساس این گزارش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در این بازدید اظهار کرد: با تایید دهیاری آب و 
برق مورد نیاز خانواده های ساکن در منازل موجود تهیه 
می شود، اما با مشارکت مردم و دهیاری اجازه ساخت 

و ساز جدید داده نخواهد شد.

آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
قشم در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، حضرت زینب 
کبری )س( را الگوی یک روایتگر و خبرنگار راستین 

برای نهضت عاشورای حسینی دانست .
روز  مناسبت  به  فتح الهی  افشار  تبریک  پیام  متن 

خبرنگار به شرح ذیل است :
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هفدهم مرداد امسال، روز خبرنگار همزمان بود با ایام 
شهادت سید و ساالر شهیدان و یارانش و چه زیباست 
زینب  حضرت  کربال،  دشت  پیام آور  از  کنیم  یاد  که 
کبری)س( و بجاست که بگوییم حضرت زینب )س( 
برای نهضت  راستین  روایتگر و خبرنگار  الگوی یک 

عاشورای حسینی است .
سالروز شهادت شهید گرانقدر محمود صارمی خبرنگار 
خبرگزاری جمهوری اسالمی را که به نام روز خبرنگار 
پاک  روان  به  و  داشته  گرامی  است،  گردیده  مزین 
پر تالش  همه شهدای عرصه خبر و فعاالن صبور و 

رسانه ای تحیت و درود می فرستم .
بی تردید حرفه خبرنگاری این روزها در جمله مشاغلی 
است که بی واسطه، به رسالت انبیاء الهی پهلو می زند؛ 
چراکه وظیفه خبرنگار ابالغ حقایق به انبوه مخاطبان 

و روشنگری در میان آنان است .

کار خبرنگار متعهد در چهارچوب مصالح و منافع ملی، 
این  بر  و   است  مسئولیت پذیری  و  امانتداری  تجسم 
مبنا، روز خبرنگار یادآور حماسه آفرینی مردان و زنان 
بلند اندیشی است که ماندگاری حقیقت را به بقای خود 

ترجیح دادند .
حقیقت  پاسداشت  برای  جهاد  خبرنگاری  بی تردید 
به  رسیدن  منظور  به  افراد  آگاهی  سطح  ارتقاء  و 
مهم  این  و  است  روشنگری  راستای  در  فکری  رشد 
اجتماعی  مسئولیت  انکار  غیرقابل  ضروریات  از 

خبرنگاران است .
در  متعهد  خبرنگاران  خاص  و  رسانه  عرصه  فعاالن 
رشد و ارتقای کشور و جزیره قشم عهده دار مسئولیت 
سنگینی هستند و امروز برای رسیدن به اهداف بلند 
نیازمند  قشم،  جزیره  برای  شده  پیش بینی  توسعه 
رسانه هایی هستیم که در راستای منافع ملی و کسب 
فضای  از  و  بردارند  گام  قشم  جزیره  برای  افتخار 

خبرسازی جعلی، غیرمتعهد و وابسته دور باشند .
امروز حمایت از خبرنگاران و بسترسازی مناسب برای 
گام نهادن فعاالن عرصه رسانه در میدان شفاف سازی 
و روشن سازی حقیقت، از مهم ترین موضوعاتی است 

که مورد تایید و توجه سازمان منطقه آزاد قرار دارد.
و  حسینی  عاشورای  تسلیت  با  اینجانب  پایان  در 

بزرگداشت ماه ایثار و فداکاری و شهادت، یاد شهدای 
اصحاب رسانه به ویژه خبرنگار شهید محمود صارمی 
را گرامی می دارم؛ از زحمات و تالش های خبرنگاران، 
مطبوعات  بزرگ  خانواده  و  رسانه  اصحاب  عکاسان، 

نموده،  تشکر  و  تقدیر  قشم  زیبای  جزیره  در  به ویژه 
توفیق  و  سربلندی  عزیزان سالمتی،  این  همه  برای 
مسئلت  خطیرشان  رسالت  ایفای  مسیر  در  روزافزون 

می نمایم .

آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
قشم با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی از 
مجازی  وجود گسترش فضای  با  پایین گفت:  سنین 
فرهنگی  عامل  هیچ  هم  هنوز  دیجیتال،  عصر  در 
صورت  در  و  نشده  کتابخوانی  فرهنگ  جایگزینی 
استقبال  مورد  کتابخوانی  مناسب،  بستر  شدن  فراهم 

افراد زیادی از جامعه قرار خواهد گرفت.
افشار فتح الهی در بازدید از کتابخانه اندیشه شهر قشم 
بیان داشت: قشم از پیشینه تمدنی، تاریخی و فرهنگی 
چند هزارساله برخوردار است و می تواند به عنوان یک 
الگوی موفق فرهنگ و هنری ایرانی- اسالمی معرفی 

شود.
وی، توسعه فضای کتابخانه ای قشم را یکی از عوامل 
موثر توسعه فرهنگی برشمرد و اضافه کرد: شهر قشم 
از نظر زیرساخت و فضای فیزیکی در حوزه کتابخانه 
نسخ  تعداد  اما  می برد،  سر  به  مناسبی  وضعیت  در 
کتاب های موجود در کتابخانه ها باید افزایش پیدا کند.
نمود:  اذعان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
فضای  از  الفت  و  درگهان  طبل،  3شهر  هم اکنون 
کتابخانه بهره مند هستند و با همکاری شهرداری های 
کتابخانه  نیز  شهرها  این  در  باید  رمکان  و  سوزا 

راه اندازی شود.

در  کتابخانه  راه اندازی  ضرورت  بر  تاکید  با  فتح الهی 
هنگام نشینان  دسترسی  سختی  افزود:  هنگام  جزیره 
به کتابخانه های قشم، ضرورت راه اندازی کتابخانه در 

این جزیره را دوچندان کرده است.
آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
قشم در پایان تصریح کرد: ترویج کتابخوانی از سنین 
نهادهای  و  است  ضروری  مدارس  در  به ویژه  پایین 
اداره کل کتابخانه ها  با محوریت  فرهنگی شهرستان 
راه اندازی  مدارس  در  را  کتابخوانی  پویش های  باید 

کنند.
همچنین، مدیرکل کتابخانه های هرمزگان نیز در این 

نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های 
و  شهری  5کتابخانه  هم اکنون  گفت:  شهرستان، 

۸کتابخانه روستایی در شهرستان فعال است.
امینه دریانورد ادامه داد: بیش از 116هزار نسخه کتاب 
در کتابخانه های شهرستان موجود است که امیدواریم 
تعداد  هم  فرهنگی،  نهادهای  بین  هم افزایی  با 

کتابخانه ها و هم تعداد نسخ موجود را افزایش دهیم.
مدیرکل کتابخانه های هرمزگان در پایان تاکید کرد: 
راه اندازی کتابخانه در روستاهای جزیره قشم موجب 
دمیدن روح تازه و آگاهی بین روستانشینان می شود و 

اثرات مثبت آن کامال مشهود و ملموس است.
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