
سرمقاله

از برنامه ششم تا هفتم، از تنزل جایگاه تا حذف مناطق آزاد
ابالغیه ۲۶بندی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در ارتباط با چارچوب های برنامه هفتم توسعه 
اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسالمی، بسیار هوشمندانه، آینده نگرانه، راهبردی و جامع 
است. این ابالغیه نشان می دهد که رهبر انقالب اسالمی ضمن رصد دقیق شرایط موجود، به 

ظرفیت های بالفعل و بالقوه کشور جهت ساماندهی جریان توسعه نیز توجه ویژه دارند.
البته امید می رود تدوین  و تصویب کنندگان برنامه هفتم توسعه نیز، با نصب العین قرار دادن 
دقیق ابالغیه حضرت آیت اهلل خامنه ای، شرایط بهره مندی بهینه از ظرفیت های کشور را به 

خوبی در این برنامه لحاظ نمایند.
یکی از پتانسیل های آماده و قوی ایران در راستای تسریع توسعه و ایجاد سازوکار اقتصادی 
مقاوم در مقابل تحریم های خارجی و تکانه های شدید داخلی، قطعا مناطق آزاد است؛ همان رژیم 
حمایتی سرمایه گذاری که مقام معظم رهبری در قالب بند11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

بر توانمندی ها و ظرفیت های آن صحه گذاشته و بر توسعه حوزه فعالیت آن تاکید نموده است.
متاسفانه سهم مناطق آزاد در برنامه ششم توسعه کشور در حد منفی و صدهزار البته مخرب 
بود. با مشاهده اثرات تخریبی تبصره واحده ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه برای مناطق 
آزاد، به این باور نائل می شویم که این تبصره و مصوبه، سنگ بنایی شد تا نه تنها مناطق آزاد 
بهره مثبتی از برنامه ششم نصیب شان نگردد، بلکه زمینه ایجاد امواج سهمگین و نابود کننده 
اساس، کارویژه، موجودیت و ماهیت کارکردی بر علیه قوانین و مزایای آنها که در طول 
سال های اخیر ریل گذاری شده، ظرف ۶سال با لطایف الحیل مختلف در دستورکار قرار گیرد.
اهمیت می نماید؛  حائز  نکته  چند  با هفتم  برنامه ششم  تدوین   زمانی  دوره  قیاس  مقام  در 
نخست اینکه در زمان تدوین برنامه ششم توسعه، کسی که در مرکز پژوهش های مجلس 
مسئول پیگیری مفاد برنامه بود، امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور شده و همکار آن 
روز وی نیز، رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؟! آن زمان با محوریت این 
دو عزیز، مناطق آزاد در مجلس شورای اسالمی به بهانه نظارت ناپذیری و درواقع به دلیل 
مخالفت با روش مدیریتی دبیر فقید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مرحوم اکبر 

ترکان، که با حضور کاریزماتیک خود مانع تامین منافع عزیزان داخل دولت و نمایندگان دور 
دهم مجلس بود، زیر تیغ قانون متضاد با روح و فلسفه مناطق آزاد رفتند.

طرفه اینکه براساس مواد ۵ تا ۲۷قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این سازمان ها نهادهایی 
مستقل بوده که صرفا براساس قانون منحصر به خود، در محدوده جغرافیایی اداره می شوند 
و قوانین و مقررات دیگری را یارای تعدی و تعمیم به آن نیست. از سوی دیگر تنزل جایگاه 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حوزه نهاد ریاست جمهوری در تخالف 
آشکار با قوانین اداری کشور بوده؛ چراکه دبیرخانه مزبور، دبیرخانه شورایی است که ریاست 
آن برعهده رئیس جمهور کشور است و در آن شورا عالوه بر معاونین رئیس جمهور، چندین 

وزیر عضویت داشته و دارای حق رأی در ارتباط با مسائل مربوط به مناطق آزاد می باشند. 
سئوالی که ظرف ۶سال گذشته بی پاسخ مانده، این واقعیت است که اوال چگونه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی قادر به انجام شرح وظایف اعضای شورای عالی است؟! اگر قرار بر اجرای قانون 
و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی بود که در برنامه های چهارم و پنجم، دولت و مجالس 
مختلف در چارچوب مواد ۳۵ و 11۲ برنامه ها، به دنبال اجرای ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد که همان 
تفویض اختیار و اعطای شانیت و جایگاه دولت کوچک و نماینده عالی دولت در منطقه به سازمان  
منطقه آزاد در هر منطقه نبودند!؟ اگر قرار بر تعهد پذیری بود که ایده شکل گیری قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور شکل نگرفته و به تصویب مجلس و شورای نگهبان نمی رسید و 
در ماده ۶۵ آن بر جایگاه مناطق آزاد تاکید نمی شد، که شده است؛ اما کسی وقعی به قانون نمی نهد 
)نه نهاد دولت و نه مجلس(. از سوی دیگر این مصوبه در مخالفت آشکار با بند 11 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد. نیاز به واگویه کردن نیست که عزیزان چقدر بر ادعای والیتمداری 

نشسته، اما در عمل برخالف منویات ایشان در حوزه مناطق آزاد عمل کرده اند.
حال که در فصل تدوین قانون برنامه هفتم توسعه قرار داریم، بیم آن می رود که همان اتفاق مضر 
مجددا درخصوص مناطق آزاد تکرار شود که غلبه رخ دادن آن براساس تجربه برنامه نویسی و 
اجرای مدل برنامه ششم، بیشتر ارزیابی می شود؛ چراکه ائتالف نماینده و رئیس فراکسیونی که با 
دبیر زاویه پیدا کرده و منتقد روش مدیریتی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل 
عدم فرمانبرداری از معرفی نیروی انسانی برای پست های کارشناسی و مدیریتی است، با وزیری 
که مدعی و به دنبال تصاحب و مالکیت بر دبیرخانه شورایعالی و دخالت در امور جاری، مدیریتی 
و قانونی مناطق آزاد بنابر قانون خودنوشت است، اجازه نمی دهد امیدوار به آخر و عاقبت سهم و 

جایگاه مناطق آزاد »از« و »در« قانون برنامه هفتم توسعه کشور باشیم!
فلذا الجرم موظف به صدور زنگ و ناقوس هشدار و انذار به مسئولین  دبیرخانه و سازمان های 
مناطق آزاد هستیم؛ چراکه در بر همان پاشنه قبلی می چرخد و اگر شما فکر می کنید که پیش از 

تمهید مقدمات و رایزنی های الزم در هیات دولت و مجلس شورای اسالمی می توانید در برنامه 
هفتم توسعه سهم درخوری برای مناطق آزاد اخذ نمایید، متاسفانه باید گفت که شاید کمی 
ساده انگاری باشد؛ زیرا به هرحال در مورد چارچوب برنامه های اقتصادی کشور در برنامه هفتم، 
وزیر اقتصادی قرار است نظر نهایی را ارائه دهد که در مورد مناطق آزاد کم لطف است و در مجلس 
اصلی ترین گروهی که باید در حمایت از مناطق آزاد برخیزند، فراکسیون مناطق آزادی است که 
رئیس آن، امروز تبدیل به منتقد مناطق آزاد شده است! حال خود قضاوت کنید، ریش و قیچی 
دست عزیزانی است که ریشه مناطق آزاد را در برنامه ششم به چند تار موی نازک کاهش دادند. 
نکته مهمی که باید در بخش پایانی تجزیه و تحلیل خود موردتوجه قرار داد، این اصل است که 
بازیگران اصلی این برنامه )از زمان حضور در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی( در 
سال ۹۶، بازی رسانه ای و هم افزایی نمایندگان مجلس را علیه مرحوم ترکان به راه انداختند که 
براساس آن به هدف خود که همان تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد بود، دست یابند؛ 
در این دوران نیز پس از ریل گذاری خوبی که در قوانینی همچون تعمیم پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده، ابطال های قوانینی چون فعالیت بانک خارجی، طرح پیشنهادی اصالح قانون مناطق آزاد 
)نابودی مشوق های قانونی( و... را دریافت نموده اند و با تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد 
و عدم فرمانبرداری از منویات مقام معظم رهبری، مشروعیت و حرمت قانون که همان عهد و تعهد 
فی مابین دولت و مردم در راستای قابل پیش بینی بودن آینده است را از حیز انتفاع خارج نمودند، 
حاال و در پرده آخر برنامه یک دهه ای خود به دنبال خدشه دار کردن تداوم فعالیت دبیری هستند که 
همچون مرحوم ترکان گوش به فرمان نیست، تا از قبل این اقدام، با تضعیف آینده کاری او، طرح 

حذف مناطق آزاد را عملیاتی سازند!
به  آزاد و  از تخریب مناطق  واقعیت است که هدف عزیزان  این  باقی می ماند  سئوالی که 
زعم خود بازسازی آن براساس نظرات خود چیست؟ در شرایط تحریمی، تالش مقام معظم 
چون  اقتصادی  بلوک های  با  کشورمان  اقتصادی  مناسبات  توسعه  جهت  دولت  و  رهبری 
بین المللی  کریدورهای  فعال سازی  شانگهای،  همکاری  سازمان  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه 
عبوری از کشور که از مناطق آزاد عبور می کنند و میل روسیه برای توسعه همه جانبه روابط با 
کشور عزیزمان؛ تضعیف و نابودی مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد، اگر اقدامی خالف 

منافع ملی و بازی در زمین دشمنان ملک و ملت نیست، پس چیست؟!
بنابراین پیش از تدوین برنامه و یا تقریر متنی که حاوی خواسته ها و انتظارات مناطق آزاد 
از برنامه هفتم توسعه کشور است، باید به فکر چگونگی فرآیند تایید و تصویب آن باشید؛ 
چراکه نوشتن ها در این مملکت ظاهرا زمانی ارزش و اعتبار دارند که قدرتی پشت آن باشند، 

وگرنه صرفا سیاهه ای بر روی کاغذ است و بی محتوا...
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
با تکمیل شدن زیر ساخت های ورزشی، سیاست این سازمان 
درخصوص جذب گردشگر ورزشی درحال محقق شدن است.

از 12رویداد  میزبانی  برای  برنامه ریزی  از  مهدی کشاورز 
ورزشی در سطح ملی و بین المللی در کیش خبر داد و اظهار 
داشت: با توجه به تسریع در ایجاد زیرساخت های ورزشی 
به ویژه اسکواش، تنیس و فوتبال، در تالش هستیم شرایط 
توسعه  و  بین المللی  بزرگ  رویدادهای  برگزاری  برای  را 

صنعت گردشگری بیش از پیش فراهم نماییم.
وی بر نقش صنعت گردشگری ورزشی در ایجاد منابع 
پایدار تاکید کرد و اذعان نمود: جزیره فوتبالی از دیگر 
رویدادهای مهم در سطح ملی و بین المللی است که با 
توجه به رویداد جام جهانی 2022 قطر تنظیم و طراحی 
شده و در سه ماه آینده در جزیره کیش برگزار می گردد.

فعالیت  به  اشاره  با  آزاد کیش  مدیرعامل سازمان منطقه 
برنامه ریزی  تدوین  و  کیش  جزیره  در  ورزشی  44هیات 
آنها،  از  یک  هر  برای  بلند مدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 
افزود: اهداف برنامه کوتاه مدت در رشته های ورزشی که 
در کیش  قابل قبولی  از ظرفیت های  ولی  ضعیف هستند 
برخوردار می باشند، قهرمانی در سطح استان؛ و در میان مدت 
و بلند مدت به ترتیب درخشش در سطح ملی و بین المللی 
است و سازمان منطقه آزاد کیش از تمام ورزشکارانی که در 

این رقابت ها افتخارآفرینی کنند، حمایت می نماید.
برگزاری  دست اندرکاران  تمامی  از  قدردانی  با  کشاورز 
رقابت های نشنال کلوز اسکواش و بخش خصوصی به 
عنوان حامی مالی تامین جوایز این مسابقات، قهرمانی 
رقابت ها  این  در  را  اقتداری  فرشته  و  شاملی  علیرضا 
تبریک گفت و اظهار کرد: به واگذاری کارها و مشارکت 
داریم  اعتقاد  و  داریم  راسخ  اعتماد  بخش خصوصی  با 
بخش خصوصی رکن مهم و پابرجا در اجرای طرح های 

توسعه ای و برگزاری رویدادهای مهم است.
وی همچنین از برگزاری 3رویداد ورزشی دیگر در رشته 
اسکواش تا پایان سال در جزیره کیش خبر داد و افزود: 
مسابقات آسیایی مسترز اسکواش و راکتبال مردان و زنان 
2۵ تا 2۹مهرماه، مسابقات 10هزار دالری PSA با حضور 
ورزشکاران مطرح داخلی و خارجی از 23 تا 26بهمن ماه 
و مسابقات بین المللی کیش جونیور در رده سنی 11 تا 
تا  با جایزه ۵هزار دالری 1۵  1۹سال پسران و دختران 

1۹اسفندماه در جزیره کیش برگزار می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان خاطرنشان کرد : همچنین در سطح رویدادهای 
جشنواره  برگزاری  شاهد  کیش  جزیره  نیز،  ورزشی  ملی 
استعدادیابی و پرورش استعدادهای دختر و پسر سنین کمتر 

از ۹ و 11سال در 16 تا 1۸آذرماه سال جاری است.

کیش2

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: اولین دیواره یخ نوردی مصنوعی کشور و تنها دیواره 

یخ چهار فصل دنیا در جزیره زیبای کیش افتتاح می شود.
دیواره  اولین  افزود:  خبر  این  اعالم  با  کشاورز  مهدی 
بخش  سرمایه گذاری  با  کشور  یخ نوردی  مصنوعی 

خصوصی و با حمایت فدراسیون کوه نوردی و صعودهای 
ورزشی، در روز اول مهرماه سال جاری در جزیره زیبای 

کیش افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به هدفگذاری 
انجام شده درخصوص احیای ظرفیت های موجود و خلق 
مزیت های جدید در حوزه گردشگری جزیره کیش اظهار 
گردشگری  توسعه  برای  جامعی  عملیاتی  برنامه  داشت: 
بخش  همت  با  اکنون  و  شده  طراحی  کیش  ورزشی 
خصوصی توانمند و همکاران پرتالش سازمان منطقه آزاد 

کیش، گام به گام درحال اجرای این برنامه جامع هستیم و 
احداث این دیواره یخ نوردی، به برگزاری رویدادهای ملی و 
بین المللی جذاب در این رشته ورزشی پرطرفدار در جزیره 

زیبای کیش منجر خواهد شد.
صعودهای  و  کوه نوردی  فدراسیون  رئیس  همچنین، 
اتفاق در سطح  این  به بدیع بودن  اشاره  با  نیز  ورزشی 
همت  به  که  کیش  یخی  دیواره  کرد:  اظهار  کشور 
مجموعه پنگوئن کیش احداث شده است، دارای 1۵متر 
ارتفاع و 3۵تن وزن است که به دلیل داخل سالن بودن 

آن، تنها دیواره چهار فصل دنیا محسوب می شود.
امکان  دیواره  این  روی  بر  کرد:  تاکید  زارعی  رضا 
دارد  وجود  دوئل  یا  دو نفره  سرعت  مسابقات  برگزاری 
کیش،  هفته  و  روز  مناسبت  به  جاری  سال  آبان ماه  و 
یک رویداد بین المللی بر روی این دیواره برگزار خواهد 

گردید.
دیواره یخی  این  افتتاح  با  به ذکر است، همزمان  الزم 
در روز اول مهرماه، مسابقاتی با حضور 1۵یخ نورد برتر 

کشور بر روی این دیواره برگزار خواهد شد.

مسیر پروازی شرکت تازه تاسیس آساجت توسط هواپیمای 
امپرائر 14۵ از تهران-کیش- تهران با هدف افزایش پروازها 

و رونق گردشگری و اقتصادی راه اندازی شد.
براساس این گزارش، با پیگیری های الزم و در راستای 
به  شایسته  خدمات  ارائه  و  گردشگری  رونق  تحقق 
گردشگران و ساکنان کیش، شرکت هواپیمایی آساجت 
از 22شهریورماه، مسیر پروازی خود را از تهران به مقصد 

کیش راه اندازی نمود.

شرکت هواپیمایی آساجت، پس از شرکت های هواپیمایی 
تابان،  ماهان،  زاگرس،  ایران ایرتور،  ایران ایر،  »کیش، 
آسمان، آتا، قشم، کاسپین، فالی پرشیا، پارس، معراج، ساها، 
کارون، وارش و پویا و چابهار« به عنوان نوزدهمین شرکت 
هواپیمایی است که در ارائه خدمات شایسته به مسافرین از 

فرودگاه کیش و بالعکس فعالیت می گند.
و  آزاد کیش  منطقه  سازمان  پیگیري هاي  با  همچنین، 
بین المللی کیش، شرکت هواپیمایی  فرودگاه  مسئوالن 

مسیر  در  را  خود  پروازهای  20شهریور  از  نیز  چابهار 
پروازی کیش- تهران- کیش آغاز کرده است.

 ، MD شرکت هواپیمایي چابهار با بهره گیری از هواپیمای
شنبه تا چهارشنبه هر هفته در مسیر کیش - تهران و بالعکس 

براي جابه جایی مسافرین و گردشگران فعالیت مي کند.
آزاد کیش  به ذکر است، تالش مسئوالن منطقه  الزم 
رضایتمندی  جلب  و  شایسته  خدمت  ارائه  راستاي  در 

حداکثری کیشوندان و گردشگران همچنان ادامه دارد.

و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  بنادر  کل  اداره 
فرودگاه های منطقه آزاد کیش اعالم کرد: در مردادماه 
سرنشینان  از  6۸۵نفر  و  24هزار  تعداد  به  جاری  سال 
خودروهای سواری و شناورها به مقصد کیش، خدمات 

بندری ارائه کرده است.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه 
آزاد کیش با بیان این که در مردادماه سال جاری، تعداد 2هزار 
و  از مبادی ورودی  و ۸۵۵خودرو سواری توسط ۵4۹شناور 
خروجی جزیره کیش تردد داشتند، گفت: براساس آمار ارائه شده، 
تعداد 12هزار و 31۹نفر مسافر ورودی و 12هزار و 366مسافر 

خروجی از خدمات بندری کیش بهره مند شدند.
خروجی  و  ورودی  آمار  درخصوص  محمدی  عزت اهلل 
اظهار  کیش،  مقصد  به  شناورها  طریق  از  مسافران 
داشت: مرداد امسال به تعداد 6هزار و 307مسافر ورودی 
و تعداد 6هزار و ۹۵۸مسافر خروجی از طریق شناورها 
خدمات شایسته ای در امور بندری کیش ارائه شده است.
وی افزود: تعداد 6هزار و 12نفر مسافر ورودی و تعداد 
۵هزار و 40۸مسافر خروجی سرنشینان خودورهای بودند 
که مردادماه سال جاری به مقصد کیش سفر کردند که 
در مقایسه با سال گذشته به ترتیب رشد 247درصدی و 

64درصدی را نشان می دهد.
محمدی اذعان نمود: مرداد امسال ورود انواع خودروها 
با سال گذشته،  بالعکس در مقایسه  و  به جزیره کیش 

4۸درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
منطقه آزاد کیش در پایان از هوشمندسازی بنادر کیش 
خبر داد و خاطرنشان کرد: ضمن هوشمندسازی بنادر در 
همچنین  و  دریایی  گردشگران  به  خدمات رسانی  حوزه 
مبادالت کاال و... نیز براساس زمان بندی صورت گرفته 

درحال پیاده سازی است.

الزم به ذکر است، بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش به 
عنوان دو شاهراه اصلی ورود و خروج این منطقه محسوب 
می شود که عملیاتی شدن پروژه های نیمه تمام و توسعه 
زیرساختی در اولویت نخست شرکت توسعه و مدیریت بنادر 

و فرودگاه های منطقه آزاد کیش قرار گرفته است  .

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش اجرای 
سیاست های کنترلی در حوزه سیما و منظر شهری را نوعی 
سرمایه گذاری برای جزیره کیش برشمرد و بر سختگیری 

در اجرای نما عالوه بر کیفیت مصالح تاکید کرد .
نما،  کارگروه  جلسه  نخستین  برگزاری  پورزادی  سعید 
سیما و منظر شهری جزیره کیش را برای بررسی مسائل 
مهمی از جمله انحرافاتی در نمای برخی ساختمان ها و 
شهری  معابر  برخی  و  میادین  مسکونی،  های  مجتمع 
تدوین  و  خاص  ادوار  در  سازه ای  و  فنی  المان های  یا 

ضابطه هایی در این خصوص عنوان نمود.
وی در تشریح این موضوع گفت: سنگ های بی کیفیتی که 
در نمای برخی ساختمان های کیش به چشم می خورد، با 
ساختار، ایده های طرح های جامع، اسناد باال دستی و اقلیم 
جزیره سنخیت و همخوانی ندارد و در شأن کیش نیست؛ 
آلودگی های  موجب  زمان  مرور  به  موارد  تمامی  بنابراین 

بصری شده و ساختار و کیفیت تحت تاثیر قرار می گیرد.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
طراحی های  و  فضاها  شهری،  نماهای  برخی  افزود: 
نامطلوبی  معابر که طرح های  و  میادین  از  اعم  شهری 
در آنها اجرا شده و یا میادینی که در مبادی ورودی و 

خروجی در اجرای آنها کم کاری شده، اعتراضات ساکنان 
و گردشگران را به همراه داشته است.

پورزادی بر اهمیت برگزاری جلسات کارگروه نما، سیما 
و منظر به صورت منظم تاکید کرد و گفت: ضابطه مند 
تقسیم  بخش  دو  به  شهری  منظر  و  سیما  نما،  شدن 
عمومی،  ساختمان های  پروانه  صدور  یکی  می شود: 
فضاهای  دیگر  بخش  و  خصوصی  بخش  و  دولتی 
و  ورودی  مبادی  و  خیابانی  معابر  میادین،  شهری، 
تا  از کمیته مطرح شود  در هر جلسه  باید  که  خروجی 
دستور کارهای مشخص و ضابطه های طرح جامع در آن 
بررسی و مناطقی که ضابطه ای برای آن تعریف نشده با 

استفاده از مشاور ضابطه مند شوند.
وی همچنین با اشاره به این که چگونگی اصالح و بهسازی 
میادین سطح شهر ازجمله مسائل مهم کارگروه است و 
خواهد  جمع بندی  و  بررسی  مطرح،  کارگروه  جلسات  در 
شد، بیان داشت: در صورت نیاز، در این خصوص مسابقه 
و فراخوان برگزار و در نهایت نظر داور و یا مشاور طرح 
انتخاب و تصویب می شود و بودجه الزم نیز در جلسات 
مصوب و ابالغ خواهد شد و پیمانکار نیز توسط شرکت 

عمران، آب و خدمات به کارگیری و امور تسریع می شود.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به فرصت کوتاه باقی مانده تا برگزاری جام جهانی  
تصریح کرد: قرار بود تا یکسری گذرها تعریف و میادین 
جلسات  برگزاری  شود،  انجام  نورپردارزی ها  و  اصالح 
این کمیته در گردش صحیح فعالیت ها، تدوین درست 
ضوابط، نظارت های مستمر و تسریع در تامین بودجه و 
این فرصت  از  باید  تعریف پروژه ها بسیار موثر است و 

استفاده بهینه داشته باشیم.
پورزادی تاکید کرد: اعضای این کمیته باید ترکیبی از 
منطقه  سازمان  بنایی  زیر  و  عمرانی  معاونت  مجموعه 

آزاد کیش و شرکت عمران، آب و خدمات و در صورت 
نیاز مشاور یا مشاوران طرح باشند، که در جلسات بعدی 

در این خصوص نیز تصمیم گیری خواهد شد.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در 
ابعاد  در  موضوعات  اقتضای  به  کرد:  خاطرنشان  پایان 
مختلف، این جلسات باید هر  ماه حداقل یک بار برگزار 

شود تا به فضای مطلوب و دلخواه شهری دست یابیم.
همچنین، سرپرست مدیریت طراحی، اطالعات جغرافیایی و 
طرح جامع کیش نیز در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت 
تشکیل این کارگروه گفت: بخش مهمی از شکل گیری 
جزیره زیبای کیش در گرو ایجاد کارگروه مذکور می باشد 
که از نیازهای چندین ساله سازمان بوده که اخیرا با راهبری 
آقای پورزادی معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 

کیش به سرانجام رسید.
افزود: در سال های گذشته، ضابطه های  شهرام جودت 
فاز  از جمله  منطقه جزیره کیش  برای چند  اختصاصی 
E صفین طراحی و قوانین تخریب و نوسازی برای آن 
تدوین شد که یکی از پیوست های آن نیز درخصوص نما 
بود؛ در محور مروارید و امیرکبیر نیز ضابطه اختصاصی 
برای آن تصویب کردیم و هر سرمایه گذار موظف بود به 
غیر از بحث پالن، فرآیندی به نام »تصویب و تایید نما« 
را پیگیری نماید. درحال حاضر نیز با اجرای این قوانین 

شاهد نماهای مطلوب در محور مروارید می باشیم.
منطقه  در  نشانه شناسی ها  داشت:  اظهار  وی 
با  چندانی  تفاوت  و  نشده  رعایت  خوبی  به  نوبنیاد 
دغدغه  که  درحالی  ندارد،  تهران  ساختمان سازی های 
که  است  این  منظر  و  سیما  بحث  در  عمرانی  معاونت 
نشانه ها  کرد،  مخابره  کیش  از  عکسی  گردشگری  اگر 
تشخیص  مخاطب  اول  نگاه  در  و  باشد  مشهود  کامال 
دهد عکس از جزیره گرفته شده است و به عنوان مکان 

مسکونی  و  خدماتی  فازهای  بازارها،  در  گردشگری، 
تمایز سیما و منظر وجود داشته باشد.

و طرح  اطالعات جغرافیایی  مدیریت طراحی،  سرپرست 
جامع کیش افزود: شرکت عمران، آب و خدمات به عنوان 
اجرایی  ضابط  شهری،  منظر  و  سیما  نما،  کارگروه  دبیر 
مصوبات کمیته است تا از ضوابط تدوین شده صیانت کند.

امور  از  یکی  گردشگری  محور  که  این  بیان  با  وی 
سیما  گفت:  است،  کارگروه  این  جلسات  دستورکار  در 
شأن  درخور  باید  گردشگری  محور  در  منظر شهری  و 
جزیره کیش باشد که در خصوص این مبحث به زودی 

اعالم نظر خواهد شد.
اشاره  شهری  سبز  فضای  به  دیگر  بخش  در  جودت 
در  سبز  فضای  نگهداری  و  تولید  داشت:  اظهار  و  کرد 
اقلیم کیش کار بسیار دشواری است، با این حال پلکانی 
جزیره،  مختلف  نقاط  در  سبز  فضای  بودن  چندالیه  و 

فضای بسیار زیبایی برای بیننده ایجاد کرده است.
به گفته جودت؛ بحث فضاهای سبز میادین و بولوارهای ما 
نقشی بسیار اساسی در جذب دیدگاه و ادراک فضای شهر 
توسط گردشگر دارد و شبکه معابر باید به گونه ای طراحی 

شود که ساکنان و گردشگران به خوبی از آن بهره ببرند.
و  جغرافیایی  اطالعات  طراحی،  مدیریت  سرپرست 
طرح  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش  جامع  طرح 
به  نیاز  احساس  آن  به دنبال  و  سواحل  ساماندهی 
معابر در شب،  از روشنایی  نورپردازی غیر  و  زیبا سازی 
جداره سازی های شهری و بدنه سازی معابر، استفاده از 
مصالح همجنس و همگون با اقلیم کیش است؛ تاکید ما 
بر ممنوعیت استفاده از نمای سنگ در جزیره، استفاده 
سرزمین  از  متمایز  المان های  و  رنگ ها  طرح ها،  از 
اصلی و مختص کیش و به حداقل رساندن سبک های 

نامتجانس و نامانوس می باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

تحقق جذب گردشگر ورزشی با تکمیل 
زیرساخت های ورزشی جـــزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

با پیگیری های سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

احداث اولین دیواره یخ چهار فصل دنیا در جزیره زیبای کیش

افزایش پروازها به مقصد کیش جهت ارائه خدمات شایسته به گردشگران و ساکنان

بهره مندی بیش از 24هزار نفر مسافر از خدمات بندری کیش

حوزه سیما و منظر شهری، نوعی سرمایه گذاری برای جزیره کیش است
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کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
توان  از  بهره مندی  و  حمایت  سازمان  این  سیاست  گفت: 
در  تئاتر  ازجمله هنرمندان  بومی  و ظرفیت های هنرمندان 

اجراهای داخل و خارج جزیره است.
یاسر شاه پیری در نشست صمیمی با هنرمندان تئاتر کیش، 
با اشاره به نقش پر رنگ هنرمندان تئاتر در فرهنگسازی 
جامعه اظهار کرد: هنرمندان تئاتر با به کارگیری از هنر خود 
که آن را عامل سرزندگی و حیات جامعه می دانم، می توانند 

در فرهنگ سازی جامعه کیش نقش آفرینی کنند.
»رویداد  رویکرد  با  خود  متبوع  سازمان  برنامه های  از  وی 
محوری« در حوزه فرهنگسازی خبر داد و گفت: با مشارکت 
فعال و پویای جوامع هنری؛ برنامه های متنوع و مخاطب پسند 

در نیمه دوم سال در حوزه فرهنگسازی اجرا خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: ترغیب 
جوانان به ازدواج، ایجاد نشاط و پویایی در جامعه، آموزش های کیشوندی، 
مهارت های زندگی، پیشگیری از اعتیاد، روز کیش، بهره گیری از دانش 
روانشناسان برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی، رعایت محیط زیست 
و توسعه فعالیت های آموزشی از جمله رویدادهای برنامه ریزی شده در 

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش است.
شاه پیری با بیان این آماده دریافت پیشنهادات هنرمندان 
جامعه  در  مدنظر  موضوعات  فرهنگسازی  مسیر  در  کیش 
به ویژه در حوزه کودک و طنز هستیم، افزود: هنرمندان تئاتر 
می توانند با تدوین اجراهای مختلف همسو با این رویدادها 
و همزمان با آنها، در مسیر فرهنگسازی و اعتالی هنر گام 

بردارند و از حمایت های این سازمان بهره مند شوند.
وی با تجزیه و تحلیل راه های توسعه بیش از پیش هنر نمایش در 
کیش، بر همدلی و همفکری هنرمندان و سازمان تاکید کرد و گفت: 
برگزاری مداوم دوره های آموزشی، کارگاه های تئاتر و کالس های 
استعدادیابی و برگزاری جشنواره ها ازجمله تئاتر کافه ساحلی و تبدیل 
آنها به عنوان برند گردشگری، ازجمله مواردی است که با همکاری 

سازمان و هنرمندان تئاتر در جزیره کیش قابلیت اجرایی دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش ضمن 
قدردانی از حضور هنرمندان در این جلسه اظهار امیدواری 
کرد که با ایجاد هم افزایی و همدلی بیشتر، خدمات هنری 

و فرهنگی بیشتری به کیشوندان و گردشگران ارائه شود.

نمایشگاه عکس عکاسان عاشورایی با همکاری و حمایت 
و  آزاد کیش  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
در راستاي ترویج فرهنگ عاشورایی مورد استقبال گسترده 

هنرمندان جزیره قرار گرفت.
و  رسانه ها  در  طرح  این  عمومی  فراخوان  اعالم  از  پس 
عکس  ارسال  به  نسبت  4۵عکاس  تعداد  مجازی،  فضای 
مجموع،  در  و  کرند  اقدام  طرح  این  در  شرکت  برای 

3۵0قطعه عکس به دبیرخانه ارسال شد.
از  هنری، 36قطعه عکس  کارشناسی  و  داوری  انجام  از  پس 
22عکاس جهت چاپ و نمایش در نمایشگاه عکس عکاسان 
عاشورایی کیش، در مسجد امام حسن مجتبی )ع( و در جوار مزار 
شهدای گمنام با حضور جمعی از مسئوالن، هنرمندان و عکاسان 

جزیره کیش در معرض دید عموم مردم قرار گرفت.
امیر حدادی،  از  رویداد  این  برگزیده  آثار  است،  ذکر  به  الزم 
رنجبر،  تینا  بهارلو،  بهنام  یگانه،  امیرحسین  امیرضا سیم ریز، 
زهرا بهاری، زهرا نوری، زینب مختاری، سمیه زارع پور، سمیه 
نوبهار، شیدا پوریوسف، عباس ولدی، علیرضا سلمانی، کوروش 
زارع پور، فرناز رجبی، فرخنده کریمیان، فرین علی نیا، مژگان 
شیخی، ملیحه ذاکر رضوی، مریم جهانبازی، محمود خاکباز و 

مرتضی اخ نیا به نمایش گذاشته شد.

محلی  غذاهای  و  صنایع دستی  هفتگی  بازارچه  نخستین 
محل  روبه روی  تفریحی  اسکله  ورودی  در  کیش  جزیره 

دائمی نمایشگاه صنایع دستی مهنورا افتتاح شد.
محلی  غذاهای  و  صنایع دستی  هفتگی  بازارچه  نخستین 
شامگاه  کیش  کار آفرین  40بانوی  حضور  با  کیش  جزیره 

پنجشنبه 24شهریورماه آغاز به کار کرد.
هنرمند  بانوان  دستان  هنر  از  گلچینی  بازارچه  این  در 
و  بومی  غذاهای  صنایع دستی،  از  اعم  کیش  کارآفرین  و 
در  و  می شود  عرضه  ترشیجات  و  شیرینی  انواع  محلی، 
راستای حمایت از بانوان هنرمند جزیره و ارائه محصوالت 

آنها دایر شده است.
از  پاتوق کودکان دریا، موسیقی  تئاتر کوتاه،  گفتنی است، 

دیگر برنامه هایی است که در این بازارچه اجرا می گردد.
شایان ذکر است، بازارچه هفتگی صنایع دستی، دست سازه ها و غذاهای 
محلی کیش، پنجشنبه هر هفته از ساعت 1۹ تا 22 روبه روی نمایشگاه 

صنایع دستی مهنورا، ورودی اسکله تفریحی برگزار می شود.

نقش آفرینی هنرمندان 
تئاتر در فرهنگ سازی 

جامعه جزیره کیش

برگزاری نمایشگاه عکس 
عکاسان عاشورایی در کیش

افتتاح بازارچه هفتگی 
صنایع دستی و غذاهای 
محلی مهنورا در کیش

 معاون فرهنگی و اجتماعی
 سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت:

با حضور 40بانوی کار آفرین کیش انجام پذیرفت:



حسین یونسی مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن همراه با معاونین خود با 
عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
دیدار و پیرامون توسعه همکاری مابین بنادر انزلی و کاسپین و افزایش 

خدمات بندری به تجار و بازرگانان گفت وگو کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با اشاره به لزوم تقویت 
بنادر حوزه منطقه آزاد انزلی در بخش زیرساخت  و بازاریابی، اظهار داشت: 
یکی از مهم ترین ظرفیت های گیالن، بهره گیری از اقتصاد دریامحور 
بوده و با توجه به ظرفیت های بنادر انزلی و کاسپین الزم است بازاریابی 
مشترک به منظور شناسایی فرصت های تجاری بین حوزه اقتصادی اداره 

کل بنادر و سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شود.
از  دیگر  یکی  را  دریایی  گردشگری  ادامه،  در  فرهادی  عیسی 
ظرفیت های موجود بین دو بندر دانست و افزود: با توجه به بهره مندی 
استان گیالن از مواهب طبیعی و استقبال گسترده گردشگران ، فراهم 
نمودن زیرساخت های گردشگری ازجمله امکان سفرهای دریایی ما 
که  است  مواردی  از  دیگر  یکی  گیالن  بنادر  سایر  و  بندر  دو  بین 
افزایش  تا عالوه بر  اجرا شود  و  پیگیری  دو مجموعه  از سوی  باید 
فرصت های گردشگری موجب ماندگاری گردشگر در منطقه و استان 

شود.
همچنین، مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن در این نشست با اشاره به همسو 

بودن فعالیت های بنادر انزلی و کاسپین گفت: دید رقابتی بین بندر انزلی و 
کاسپین وجود ندارد و هدف دو مجموعه کمک به بنادر محدوده منطقه آزاد به 
منظور توسعه زیرساخت های تجاری و سرعت بخشیدن به تخلیه و بارگیری 

رفع نیاز تجار و بازرگانان است.
حسین یونسی در ادامه با اشاره به اینکه ارائه خدمات بندری و ایمنی در 
بندر کاسپین با سازمان بنادر بوده، افزود: آمادگی الزم به منظور استقرار 
یدکش اداره کل بنادر گیالن در بندر کاسپین وجود داشته و به منظور 
کارگروه  تشکیل  با  الزم  اقدامات  بازرگانان  و  تجار  و  خدمات  توسعه 

تخصصی و بررسی نیازها انجام می شود.
الزم به ذکر است، در این نشست که معاونین و مدیران سازمان منطقه 
آزاد انزلی نیز حضور داشتند، به لزوم تقویت کریدورهای تجاری، تشکیل 
کارگروه فنی به منظور افزایش بهره گیری از مزیت های منطقه آزاد انزلی 
در محدوده ۴۰هکتاری از اراضی محدوده مجتمع بندر انزلی نیز اشاره شد.
از  گیالن  دریانوردی  و  بنادر  مدیرکل  دیدار  پایان  در  است،  گفتنی 
ظرفیت های مجتمع بندری کاسپین و برج مراقبت این مجتمع بازدید 

به عمل آورد.

در راستای عملیاتی سازی راهبرد تعیین شده از سوی مقام 
معظم رهبری در سال ۱۴۰۱، یعنی سال »تولید، دانش بنیان، 
و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی  اشتغال آفرین«؛ 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با علی مبینی دهکردی 
معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری 
گسترش  سازوکارهای  درخصوص  تهران  دانشگاه 
همکاری ها در زمینه حمایت از کسب و کارهای نوین و 

شرکت های دانش بنیان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار با 
بیان ظرفیت ها و فرصت های منحصربه فرد این منطقه 
در زمینه هایی همچون نزدیکی به تهران و قطب های 
کریدورهای  و  ترانزیت  کشور،  جمعیتی-صنعتی 
مناسبی  زیرساخت های  از  بهره مندی  و  بین المللی 
با  انزلی و کاسپین، اظهار داشت:  همچون دو بندر 
تکمیل طرح ملی اتصال به خط ریل سراسری، منطقه 
حوزه  کشورهای  مراودات  ثقل  مرکز  به  انزلی  آزاد 
دریای خزر و بستری برای فعال سازی کریدورهای 

شمال-جنوب و چین، قزاقستان، ایران ارتقاء می یابد.
عیسی فرهادی با اشاره به تبدیل شدن منطقه متبوع 
خود به یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور با 
ورود بیش از ۷میلیون گردشگر در طول سال، به بیان 
توانمندی های علمی و دانشگاهی استان گیالن پرداخته 
و رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی را توجه و حمایت از 
دانش، تجاری سازی علم و ارتباط دانشگاه و صنعت و 
تجارت عنوان کرد و گفت: با توجه به روابط گسترده این 
منطقه با روسیه و ظرفیت پیش آمده در توسعه روابط 
را  خود  آمادگی  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  اعضای  با 
برای هر گونه همکاری در زمینه های مختلف مرتبط با 
تحقیقات کاربردی در حوزه های مرتبط با منطقه آزاد انزلی 
با محوریت افزایش همکاری های بین المللی موسسات و 

شرکت های دانش بنیان و فناور کشور اعالم می کنیم.
همچنین، رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه 
تهران با بیان گزارشی از ظرفیت ها و توانمندی های 
سازمان متبوع خود در زمینه های مختلف پژوهشی، 

مشاوره ای و کسب و کارهای نوین، تصریح کرد: با توجه 
به ظرفیت های موجود و افق پیش روی این منطقه، و 
توانمندی های موجود در این دانشگاه و شرکت های 
همکار، دانشگاه تهران به دنبال تبدیل منطقه آزاد انزلی به 

پایلوت فعالیت های استارت آپی خاورمیانه است.
علی مبینی دهکردی با اشاره به کامل بودن قطعات پازل 
توانمندی های بندری، تولیدی-صنعتی و فرآوری کاال؛ 
افزایش  گردشگری،  به ویژه  و  تجاری  متنوع  خدمات 
آزاد  منطقه  پاسخگویی  الزمه  را  موجود  ظرفیت های 
انزلی به ظرفیت های جدید همکاری های اقتصادی خود 
در قالب کریدورهای بین المللی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
و کشورهای حوزه دریای کاسپین اعالم کرد و افزود: در 
هر گونه همکاری اولویت دانشگاه تهران، حفظ اکوسیستم 
و بایسته های زیست محیطی استان گیالن است و با توجه 
به عزم راسخ دوطرف، در آینده نزدیک منطقه آزاد انزلی به 
قطب تربیت و فعالیت های استارت آپی منطقه و عرصه ای 

برای حضور شرکت های دانش بنیان تبدیل می شود.

و  اقتصادی  معاون  که  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
سرمایه گذاری سازمان و اعضای هیات مدیره سازمان 
توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران حضور داشتند 
دوطرف درخصوص توسعه همکاری های فی مابین در 
قالب تفاهم نامه منعقده دانشگاه با دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شروع به کار دفتر نمایندگی 
دانشگاه در منطقه و امکان سنجی طرح تبدیل منطقه 
آزاد انزلی به یک دانش شهر با تکیه بر ظرفیت های 

متنوع موجود آن به توافق رسیدند.

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و 
دریانوردی کشور و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، ۶طرح عمرانی در محدوده اداره کل بنادر و 
دریانوردی گیالن واقع در شهرستان بندر انزلی، با اعتبار بیش 

از ۱۴۹میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رسید.
براساس این گزارش، 5پروژه عمرانی با اعتبار دولتی 

و یک پروژه نیز با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
مجتمع بندری انزلی افتتاح شد که با بهره برداری از 
این پروژه ها، برای ۲۳۶نفر فرصت شغلی ایجاد شد.

بهره برداری از باشگاه ملوانان با اعتبار ۱۸۳میلیارد ریال، 
تعمیرات اساسی چمن ورزشی بندر با اعتبار ۱5۰میلیارد 
ریال و تامین برق ساحلی برای کشتی های پهلو گرفته 

در مجتمع بندری انزلی با اعتبار ۱۰۰میلیارد و 5۰میلیون 
ریال ازجمله این پروژه ها بود.

از سوی دیگر، الیروبی فاز اول تاالب انزلی با اعتبار ۱5۳میلیارد 
ریال و اتمام الیروبی بندر آستارا با اعتبار ۶۷۰میلیارد ریال از 

دیگر پروژه های در دستورکار این مراسم بود.
سرمایه گذاری  با  تنی  5۰هزار  غالت  سیلوی 

اشتغال زایی  و  خصوصی  بخش  ریالی  ۲۳۷میلیارد 
برای ۳۰نفر در بندر انزلی، آخرین طرح افتتاح شده 

در این رویداد بود که به بهره برداری رسید.
الزم به ذکر است، محدوده بندری اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان گیالن، جزو محدوده منطقه آزاد انزلی بوده و بر این 

اساس منطقه دارای دو بندر انزلی و کاسپین می باشد.

امام جمعه  عالوه بر  برنامه  این  در  است،  گفتنی 
شهرستان،  این  فرماندار  و  انزلی  بندر  شهرستان 
آزاد  منطقه  سازمان  مشاورین  و  مدیران  و  معاونین 

انزلی نیز حضور داشتند.

عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی با مهدی خطیبی مدیرعامل گروه ایران 
توسعه  راهکارهای  درخصوص  و  کرده  دیدار  خودرو 

همکاری های دوجانبه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با ارائه 
تحلیلی مقایسه ای از ظرفیت ها و فرصت های موجود در 
منطقه متبوع خود به ویژه در زمینه های حمل و نقلی با 
وجود دو بندر انزلی و کاسپین در محدوده منطقه، تولید و 
فرآوری کاال، قرار گرفتن در مسیرهای ترانزیت بین المللی 
کاال و توانمندی های متنوع در حوزه گردشگری با توجه 
به نزدیکی به نقاط پرتراکم جمعیتی کشور، اظهار داشت: 
مزیت منحصر به فرد منطقه آزاد انزلی فرصت ارتباط با 
بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت روسیه و 
قزاقستان است، که در قالب دو کریدور شمال-جنوب و 
چین، قزاقستان، ایران، و تفاهم نامه های مختلف همکاری 
دو و چندجانبه با کشورهای مزبور به منظور کاهش 

هزینه های تمام شده تولید و واردات کاالهای اساسی 
جهت بهره برداری فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی 

از سوی این سازمان فعال سازی و یا ایجاد شده است.
عیسی فرهادی اشاره ای به ابراز عالقه بسیار زیاد دولت 
و سرمایه گذاران روس جهت گسترش همکاری با طرف 
ایرانی و فعال بودن مسیر تامین مواد اولیه کارخانجات 
صنعتی کشورمان از طریق چین و قزاقستان کرد و با 
و  ایران  کشور  دو  دولتمردان  راسخ  عزم  بر  تصریح 

روسیه برای افزایش بیش از پیش مناسبات اقتصادی 
دو و چندجانبه، اضافه کرد: با اتصال این منطقه به خط 
ریل سراسری شاهد تسهیل، توسعه و تسریع در فرآیند 
حمل و نقل کاال میان بازارهای چین و غرب آسیا، اوراسیا 
و جنوب خلیج فارس و هند خواهیم بود؛ موضوعی که 
به عنوان یک اولویت ملی در دستورکار سازمان منطقه 
آزاد انزلی قرار دارد و بر این اساس گسترش همکاری با 
شرکت های مطرح خودروساز کشور در راستای حمایت 
از تولیدات ملی و اقتصاد مقاومتی چه در قالب کاستن 
از هزینه های تولید و چه به صورت صادرات به بازارهای 
منطقه ای، راهبرد اساسی سازمان منطقه آزاد انزلی است.

همچنین، مدیرعامل مجموعه ایران خودرو با استقبال 
از پیشنهادات مطرح شده از سوی مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، خود را آشنا با ظرفیت های این منطقه 
بیان کرد و گفت: منطقه آزاد انزلی عالوه بر جاذبه های 
از  پایتخت کشور،  به  نزدیکی  و  اقلیمی  گردشگری، 

موقعیت فوق العاده ای در ارتباط با کشورهای حاشیه دریای 
کاسپین و اوراسیا برخوردار می باشد. بر این اساس استفاده 
از ظرفیت ها و فرصت های ترانزیتی و صادراتی آن منطقه 

باید در دستورکار قرار گیرد.
مهدی خطیبی، از توافقات مجموعه تحت مدیریت 
خود با شرکت های روسی جهت صدور خودروهای 
سبک و سنگین به همراه فروش قطعات خودرو خبر 
داد و اظهار داشت: می توان در مسیر تامین مواد اولیه 
از مقصد چین و صدور محصوالت تولیدی به بازار 
روسیه و اوراسیا، با منطقه آزاد انزلی همکاری داشت.

گفتنی است، در حاشیه این جلسه مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی با مهدی داداشی زین الدین قائم مقام 
صورت  توافقات  اجرای  مسئول  که  خودرو  ایران 
در  تخصصی  نشستی  است،  سازمان  این  با  گرفته 
زمینه سازوکار تامین مواد و قطعات اولیه و گسترش 

همکاری های فی مابین، برگزار نمود.

جلسه مشترک شورای اداری سازمان با ریاست عیسی 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی 
نماینده  دنیامالی  احمد  با حضور  انزلی،  آزاد  منطقه 
مردم شهرستان بندر انزلی در مجلس شورای اسالمی 
و اعضای شوراهای اسالمی و دهیاران پنج روستای 
مشکالت  و  مسائل  بررسی  منظور  به  منطقه  این 

روستاهای محدوده منطقه برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با تاکید 
بر اینکه خود از خانواده روستایی بوده و به روستازادگی 
خود افتخار می کند؛ خدمت به جامعه روستایی را وظیفه 
همه مسئولین دولتی به ویژه سازمان منطقه آزاد انزلی 
عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به درخواست های 
مطرح شده که در حوزه عمران روستایی و در شرح 
وظایف و توان سازمان می باشد، ایجاد و تکمیل طرح ها 
و درخواست های عنوان شده در اولویت کاری قرار گیرد 

و یکی از مهم ترین این درخواست ها تقدم در اشتغال زایی 
طرح های سرمایه گذاری است که تاکنون انجام شده و 

ادامه خواهد داشت.
اقتصادی  عمرانی،  معاونت های  فرهادی،  عیسی 
پیگیری  را مسئول  متبوع خود  و فرهنگی سازمان 
که  روستاییان  نیازمندی های  و  درخواست ها 
معرفی  می شوند،  محسوب  منطقه  این  ولی نعمتان 
نمود و گفت: همکاری و حضور دهیاران و اعضای 
با  منظم  کاری  جلسات  برگزاری  قالب  در  شورا 
معاونت های تخصصی، بیش از گذشته امری الزامی 
است و در عین حال با اخذ نظر مسئولین روستا، برای 
هر یک از روستاها، طرح عمرانی و عمران روستایی 
مخصوص به خود جهت اجرا در سال آتی در ردیف 
برنامه های کاری سازمان منطقه آزاد انزلی قرار گیرد.

همچنین، نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای 

مدیرعامل  سابقه  و  حسن نظر  به  اشاره  با  اسالمی 
سازمان منطقه آزاد انزلی، مهم ترین خواسته اهالی این 
منطقه را دیده شدن و اشتغال زایی بیان کرد و افزود: 
درخواست بنده و آقای فرهادی از شما، عدم تغییر 
کاربری اراضی است؛ چراکه فروش آینده و هویت 

زندگی روستایی گیالن است  .

احمد دنیامالی، افزایش همکاری و نشست با بدنه 
زمینه ساز  را  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریتی 
افزایش تعامل و همکاری روستاییان و برنامه های 
حمایت  کرد:  اظهار  و  ارزیابی  منطقه  توسعه ای 
زمینه  در  به ویژه  خانگی  کارهای  و  کسب  از 
خوداشتغالی  جهت  مناسبی  فرصت  صنایع دستی، 
است و در این میان برگزاری نمایشگاه و فروشگاه 
آزاد  منطقه  توسط  مستقیم  فروش  جهت  عرضه 

انزلی می تواند در تحقق این هدف موثر باشد.
ابتدای این نشست اعضای شوراهای  گفتنی است، در 
اسالمی و دهیاران روستاهای منطقه به بیان دغدغه های 
محلی، زیست محیطی، عمران روستایی، اشتغال زایی و 
کاهش اخذ عوارض در قبال دریافت مجوزهای فعالیت از 
سوی سازمان منطقه آزاد انزلی به اظهار نظر پرداختند که با 
دستور موافق مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی همراه بود.

اخبار منطقه آزاد انزلی در دیدار مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در دیدار عیسی فرهادی با رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران توافق شد:

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

در جریان دیدار عیسی فرهادی با مدیرعامل ایران خودرو مورد توافق قرار گرفت:

در نشست مشترک نماینده مردم انزلی و اعضای شوراهای اسالمی و دهیاران منطقه با عیسی فرهادی عنوان شد:

توسعه اقتصاد دریامحور با بهره مندی 
از ظرفیت  بنادر منطقه آزاد انزلی

تبدیل منطقه آزاد انزلی به پایلوت فعالیت های استارت آپی خاورمیانه

افتتاح و بهره برداری از 6طرح عمرانی و زیربنایی در اداره کل بنادر و دریانوردی گیالن

صادرات محصوالت ایران خوردرو به بازار اوراسیا از کریدور منطقه آزاد انزلی

خدمت به جامعه روستایی، وظیفه  ویژه سازمان منطقه آزاد انزلی

با سفر هیات اقتصادی و گمرکی بالروس به منطقه 
با  گفت و گو  و  دیدار  ضمن  هیات  این  انزلی،  آزاد 
از  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  معاونین 
مجموعه مجتمع بندری کاسپین و واحدهای صنعتی 

این منطقه بازدید کردند.
وحید  مشترک  نشست  در  گزارش،  این  براساس 
امین  سرمایه گذاری ،  و  اقتصادی  معاون  طالب پور 
افقی معاون بندری و حوزه خزر و مهدی کاظمیان 
همراه  بین الملل،  امور  و  عمومی  روابط  مدیریت 
همچنین  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  با 
در  گمرکی  کنترل  کل  مدیر  معاون  ارتسیمیف 
مدیر  معاون  ماتسیفسکی  بالروس،  گمرکی  کمیته 
کل آژانس فعالیت های اقتصادی بین المللی )زیرنظر 
سفارت  رایزن  خودین،  بالروس(،  وزرای  کابینه 

بالروس در ایران حضور داشتند.
در این نشست معاونین منطقه آزاد انزلی ضمن تاکید بر 
ظرفیت های منطقه آزاد انزلی در زمینه سرمایه گذاری 
و   و صادرات  واردات  در حوزه های صنعتی،  مشترک 
ترانزیت کاال و همچنین رشد و توسعه زیرساخت های 

بندری و لجستیکی اشاره کردند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی  
با اشاره به رشد توسعه صادرات کاال از منطقه آزاد انزلی طی 
ماه های اخیر بیان کرد: منطقه آزاد انزلی توانسته است در 
مسیر  توسعه و تقویت ارتباطات با کشورهای حوزه اوراسیا چه 
در بخش صادرات محصوالت تولیدی خود و چه در بخش 

صادرات محصوالت صنایع داخل کشور موفق عمل کند.
توانمندی  به  توجه  با  نمود:  عنوان  طالب پور  وحید 
کشور بالروس در حوزه فرآوری چوب های جنگلی و 
تولید چوب خام این آمادگی در چندین واحد تولیدی 
صنایع چوب در منطقه آزاد انزلی وجود دارد که با 
حوزه  در  بالروس  طرف  با  مشترک  سرمایه گذاری 
پردازش و صادرات فرآورده های چوبی و سلولزی به 

کشورهای همسایه، همکاری نمایند.
در حوزه صنایع  انزلی  آزاد  منطقه  کرد:  اضافه  وی 
پوشاک هم مزیت رقابتی دارد و هم اکنون بیش از 
۲۰واحد تولیدی در این بخش فعالیت دارند و تمایل 

به صادرات محصوالت خود به بالروس دارند.
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
آزاد انزلی  خاطرنشان کرد: برای فعالیت شرکت های 
بالروس در منطقه جهت احداث واحد تولیدی آماده 
همکاری در بخش ثبت شرکت، صدور مجوزات و 

ورود ماشین آالت و مواد اولیه هستیم.
همچنین، معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه 
آزاد انزلی نیز با اشاره به اشتراکات دو کشور در بهره مندی 
فرآیندهای  ایجاد  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  مزایای  از 
افزایش  را موجب  آن  احداث سومین شهرک صنعتی 
از  بر حمایت  تاکید  با  و  دانست  حضور سرمایه گذاران 
توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان، نوآور و فناور و 
اجرای مفاد توافق نامه همکاری های گمرکی کشورمان با 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تشریح کرد: سرعت بخشیدن به 
طرح ملی اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری 
در دستورکار قرار دارد که موجب اتصال بندر کاسپین به 
بنادر جنوبی کشور و نیز تکمیل زیرساخت ها ازجمله رشد 
و توسعه بندرکاسپین، ورود کشتی های رو-رو، افزایش 

ظرفیت انبارها و سیلوهای کاالهای اساسی می شود.
از  بالروس  هیات  ادامه،  در  است،  گفتنی 
زیرساخت های بندری ، صنعتی و گردشگری منطقه 

آزاد انزلی بازدید کردند.
انزلی  آزاد  منطقه  فاصله  نزدیکی  است،  ذکر  شایان 
امور  تسهیل  نیز  و  معتدل  هوای  و  آب  پایتخت،  به 
مربوط به نحوه ثبت شرکت و سرمایه گذاری، همراه با 
ظرفیت ها و زیرساخت های مناسب، از نکات قابل توجه 
بیان شده توسط هیات بالروس بوده که تمایل آنان 
را جهت سرمایه گذاری در نخستین منطقه آزاد شمال 

کشور افزون نموده است.

امکان سنجی همکاری و 
سرمایه گذاری مشترک 

در حوزه اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا

در نشست مشترک هیات بالروس با مدیران 
منطقه آزاد انزلی مورد بررسی قرار گرفت:
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ابالغیه رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی( در ارتباط با اعالم رئوس 
برنامه پنج ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، در راستای تعیین خط مشی های عالی نظام از سوی معظم له، امیدواری ها 
را به تسریع در فرآیند تدوین و تکمیل برنامه هفتم توسعه که اتفاقا مدت زمان 

اجرای آن )1400-1396( نیز به پایان رسیده است، تقویت نمود  .
برنامه ششم توسعه با وجود استمرار در اجرا بیش از موعد مقرر، به هیچ 
این  نبود و حتی  آزاد  اهداف و منافع اساسی مناطق  تامین کننده  عنوان 
برنامه فتح الباب مخربی درخصوص مناطق آزاد در سیستم تصمیم گیری 
کشور بود. تبصره واحده ماده ۲3 قانون برنامه ششم توسعه با قرار دادن 
وزارت عریض و  اقتصادی ذیل  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی 
طویل امور اقتصادی و دارایی، ضمن تضعیف جایگاه مدیریتی مناطق آزاد 
و دبیرخانه، باعث گردید هجمه های گوناگونی البته با مدیریت یک تیم 
خاص، بر علیه قانون و مزایای مناطق آزاد در طول 6سال اخیر شکل گیرد 
و آزادی و استقالل اقتصادی و مدیریتی آنها را از حیز انتفاع ساقط نماید.

حال به نظر می رسد وقت آن است که دلسوزان، مدیران و مسئولین بدنه 
مناطق آزاد، با جدیت در راستای تامین منافع این مناطق و جلوگیری از 
ایجاد وضعیتی مشابه وضعیت برنامه قبلی، در برنامه هفتم توسعه کشور 
حاوی  رهبری  معظم  مقام  ابالغیه  کلی  رئوس  نمایند.  همت  و  تالش 
ظرفیت های بسیار مطلوبی جهت طرح درخواست ها و اهداف مناطق آزاد و 

تقویت جایگاه آنها در نظام اقتصادی کشور است  .
به همین منظور، تیم تحریریه نشریه با دغدغه مندی فراوان، در این شماره 
تالش کرده است با ارائه نقطه نظرات مدیران محترم عامل سازمان های مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی، چارچوبی جهت ارائه برنامه ای اصولی و منطقی از سوی 

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم نماید.

جایگاه مناطق آزاد در برنامه های توسعه کشور
  در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران که از سال 1368 تا  137۲ به اجرا درآمد؛ نخستین بار شاهد 
حضور واژه و مفهوم تحت عنوان مناطق آزاد در ادبیات برنامه نویسی ایران 
تبیین هدف های کلی، خط مشی ها،  هستیم، ذیل  ماده واحده که شامل 
هدف های کمی، سیاست های کلی است. در تبصره های 19 و ۲0، به مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی اشاره شده است که براساس  تبصره 19 به دولت اجازه 
داده می شود که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی تاسیس نماید و در  تبصره ۲0 به منظور پشتیبانی تولید، 
گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از 
تاریخ تصویب این قانون، مناطق  ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی 
و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و 
ابزار و مواد تولیدی که بدون  انتقال ارز وارد می شود، تاسیس نمایند. ورود 
کاال از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات 
خواهد بود. صاحبان کاال  می توانند بدون هیچ گونه تشریفات کاالی وارداتی 
خود را از مبادی مذکور، ازکشور خارج نمایند. آیین نامه اجرایی این تبصره 

به تصویب هیات وزیران  خواهد رسید.
  در قانون برنامه دوم که از سال 1374 تا 1378 به طول انجامید، در 
 تبصره ۲8 ماده واحده اهداف کالن کیفی و کمی خط مشی های اساسی و 
سیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم اشاره به مناطق آزاد شده که براساس 
آن تصریح شده که: مدیریت مناطق آزاد موظف است بر اساس ضوابط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی 
و  درمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینه های جاری آنها را برابر 
معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین نماید.
در  اما  شده،  مناطق  این  به  گذرایی  اشاره  تبصره 59  در  دیگر  سوی  از 
خط مشی های اساسی این برنامه، ذیل نهمین سرفصل تحت عنوان تالش 
نفت  از  حاصل  درآمدهای  به  کشور  اقتصاد  وابستگی  کاهش  جهت  در 
و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی؛ در حوزه مناطق آزاد بنابر بند 
پانزدهم از طریق استفاده موثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات 

و صادرات مجدد، تاکید شده است.
  در قانون برنامه سوم توسعه که از سال 1379 تا 1383 به اجرا درآمد، در قالب 
ماده 168 که در ارتباط با واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده های تلویزیونی 
رنگی، اشاره ای به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده که براساس آن  گیرنده های 
تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 
و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده می شوند، که براساس آن کلیه  
تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفند عوارض موضوع این ماده را حداکثر 
طی مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند، در  
غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هر سال 30درصد خواهند شد.

  اما در قانون برنامه چهارم که دوره زمانی سال  1384 تا 1388 را شامل 
می شد، در ماده 35 به تفصیل درخصوص مناطق آزاد تعیین وظیفه شده 
است. براساس این ماده، دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد 

و ایجاد رشد اقتصادی مناسب  در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
دولت،  طرف  از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیریت   الف( 
باالترین مقام  اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه های اجرایی 
امنیتی  و  دفاعی  نهادی  استثنای  دستگاه های  به  آزاد  مناطق  در  مستقر 
اداره مناطق آزاد  مکلف هستند ضمن رعایت ماده )۲7( قانون  چگونگی 
مصوب 137۲.6.7، نسبت به اصالح و رفع  مغایرت های مقرراتی خود با 

مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.
ب( وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت 
در  حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمان های مناطق آزاد، خدمات از 
قبیل برق،  آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ های مصوب جاری در 

همان منطقه  جغرافیایی از کشور به  مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج( کاالهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط 
کشور به  میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات 
داخلی به کار رفته در آن  مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق 

ورودی معاف خواهد بود.
تولید،  در  رفته  به  کار  خارجی  واسطه ای  کاالهای  و  اولیه  مواد   تبصره: 
داخلی  و کاالی  اولیه  مواد  در حکم  ورودی  به  پرداخت حقوق  مشروط 

محسوب می شود.
 د( حقوق، عوارض و هزینه های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی ها 
و شناورها  بابت خدمات بندری دریافت می شود، در صورتی که این بنادر 
و لنگرگاه ها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده 
باشند، توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه  اخذ می گردد. مناطق آزاد مجازند 

نسبت به ثبت و ترخیص کشتی های بین المللی اقدام نمایند.
 هـ( محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی 
با  پیشنهاد هیات  وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید، 
تجاری-صنعتی جمهوری  آزاد  مناطق  اداره  قانون  چگونگی  امتیازات  از 
اسالمی ایران مصوب 137۲.6.7 و اصالحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.

مناطق  سایر  نیز  و  کشور  از  خارج  و  آزاد  مناطق  بین  کاال  مبادالت   و( 
آزاد از کلیه  حقوق ورودی، عوارض ) به  استثنای عوارض موضوع ماده 10 
قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران 

مصوب 137۲.6.7( و مالیات  معاف می باشند.
و  آموزشی  نهادهای  و  مراکز  با  علمی  ارتباطات  گسترش  زمینه  در   ز( 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه های  معتبر  بین المللی،  تحقیقاتی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و 
مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی نسبت به  صدور مجوز جهت ایجاد 

دانشگاه های خصوصی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی اقدام  نمایند.
در ماده 47 نیز تصریح شده: به  منظور ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و 
تقویت همکاری های بین المللی،  اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری 

و مهندسی مستقر در پارک های علم و  فناوری در جهت انجام ماموریت های 
محوله، از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص  روابط کار، معافیت های مالیاتی 

و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادالت مالی  بین المللی برخوردار گردند.
از سوی دیگر در ماده 75، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف شده 
است با همکاری سایر دستگاه های  اجرایی ذی ربط، به منظور بهره گیری از 
قابلیت ها و مزیت های سرزمین در راستای ارتقاء نقش و  جایگاه بین المللی 
کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین المللی، راهبردها و اولویت های آمایشی 
 ذیل را در قالب برنامه های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا 

درآورد، که در بند اول به مناطق آزاد اشاره شده است: 
 الف( بهره گیری مناسب از موقعیت و توانمندی های عرصه های مختلف 
سرزمین،  برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، از 
طرق مختلف ازجمله تعیین  مراکز و پارک های فناوری علمی، تحقیقاتی، 
تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

به طول  تا 1394  سال 1390  از  که  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  در    
انجامید، ابتدا در قالب تبصره ماده ۲0، به این مناطق اشاره شده که براساس 
علوم،  وزارتخانه های  تشخیص  به  مورد  حسب  کشور،  دانشگاه های  آن 
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای 
گسترش وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تاسیس شعب در شهر 
محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج 

کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.
اما نقطه تفاوت و اوج این قانون برنامه، اضافه شدن سرفصل مناطق آزاد به 
مواد نظام برنامه نویسی میان مدت کشور در قالب ماده 11۲ بود که براساس آن 
به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفا نقش موثر آنها در تحقق 
اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد 
اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با 

اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:
الف( مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین 
مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های 
دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی 
و امنیتی به عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصرا براساس 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصالحات بعدی آن و 

قانون کار اداره می شوند.
تبصره1: واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های تحت 

نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.
تبصره2 : اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و 

روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.
ب( کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 
هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش 
مواد اولیه و قطعات داخلی به  کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از 

پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره1: مواد اولیه و کاالهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید، 
مشروط به  پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کاالهای داخلی 

محسوب می شود.
تبصره2: مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالهای تولید و یا 
پردازش  شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط 
کشور به منطقه ارسال  شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور 
وارد می شود، به کار گرفته شود، در حکم مواد اولیه تلقی می گردد و از 

پرداخت حقوق ورودی معاف است.
ج( هزینه های بندری مربوطه که طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناورها 
توسط  بنادر  این  که  صورتی  در  می شود،  دریافت  بندری  خدمات  بابت 
بخش های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی در محدوده 
منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ 
ترخیص کشتی ها طبق  و  ثبت  به  نسبت  مجازند  آزاد  مناطق  می گردد. 

قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند.
د( مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد 
از کلیه عوارض )به استثناء عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب 137۲/6/7(، 

مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.
با مراکز و نهادهای آموزشی و  ارتباطات علمی  هـ( به منظور گسترش 
تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه های داخلی و معتبر 
دانشگاه های  تاسیس  و  ذی ربط  وزارتخانه های  اعالم  طبق  بر  خارجی 
خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین 

مربوط مجاز است.
و( محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی 
که به تایید ستاد کل می رسد، به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد 
تعیین می گردد و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی 

ایران مصوب 137۲/6/7 و اصالحات بعدی آن برخوردار است.
آزاد  مناطق  آزاد، سازمان های  مناطق  از چهره  فقر  زدودن  منظور  به  ز( 
موظفند حداقل یک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کاالها و 
خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان 

بومی این مناطق اختصاص دهند.
از سوی دیگر ذیل ماده 159 درخصوص تعیین اقدامات به منظور تسهیل و 
تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور؛ در بند )ب( گفته شده که: 
ب( میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه 
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  در  منظور شده  معافیت های  تا سقف   یافته 

افزایش می یابد.
در ماده 166 که درخصوص تبدیل  شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 
به قطب اول حمل ونقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه 
آزاد و  است، ذیل تبصره ماده )الف(، قانونگذار می گوید: محدوده مناطق 
ویژه اقتصادی به ترتیب از انتهای ضلع های جنوبی و غربی بخش هوایی 
فرودگاه امام خمینی)ره( به مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد 
هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده که شامل مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهد بود، در قالب شرکت دولتی وابسته به 
شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور است که اساسنامه آن به پیشنهاد 

وزارت راه و ترابری و معاونت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
برنامه  قانون  در  آزاد  مناطق  سال 7۲  قانون  پایان  برای  آغازی  اما    
ششم توسعه شروع شد که براساس ماده ۲3 آن ایجاد هرگونه منطقه آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای 
اسالمی و تامین زیرساخت های موردنیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، 
با  امنیتی  و  نظامی  زیست  محیطی،  تاییدیه  قبیل  از  موردنیاز  مجوز  اخذ 
رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 137۲/6/7 
ایران  اقتصادی جمهوری اسالمی  اداره مناطق ویژه  قانون تشکیل و  و 

مصوب 1384/9/5 امکان پذیر است.
تبصره: کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت 
ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر 
ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی 

و ویژه اقتصادی خواهد بود.

در عین حال در بخش محیط زیست و منابع طبیعی در قالب ماده 38، دولت 
موظف است اقدامات زیر را در جهت حفاظت از محیط زیست به  عمل آورد:
الف( نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط  زیست در سیاست ها و برنامه های 
توسعه ای و ارزیابی اثرات زیست  محیطی طرح های بزرگ کلیه دستگاه های 
اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در 
براساس شاخص ها،  آزاد تجاری- صنعتی  ازجمله مناطق  پهنه سرزمینی 

ضوابط و معیارهای پایداری محیط  زیست.
در بند )الف( ماده 83 نیز تصریح شده است: سازمان های مناطق آزاد مکلفند 
به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد، یک  درصد از محل وصول عوارض 
ورود کاال و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه 
سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی برای اشتغال 

محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

 افشار فتح الهی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم:

 تبلور نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد ملی
 در برنامه هفتم توسعه

افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در گفت و گو با نشریه، به تبیین برنامه هفتم توسعه پرداخت و نقاط قوت و 

ضعف برنامه های توسعه کشور درخصوص مناطق آزاد را برشمرد.
وی بر لزوم نقش و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی و بین المللی با لحاظ 

ظرفیت های مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.
فتح الهی اظهار داشت: همان گونه که مستحضر هستید برنامه های پنج ساله  
می شوند؛  اجرایی  ما  کشور  در  فرهنگی...  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه 
برنامه هایی که اساس توسعه  ای آینده محسوب و براساس آنها نقشه راه 
برای تک تک نقاط کشور تبیین می گردد و طبیعتا همه دولت ها نیز ملزم به 

رعایت این برنامه ها هستند . 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: تاکنون در کشور شش برنامه 
توسعه را داشته ایم؛ در این برنامه های پنج ساله نیز آنهایی که نقاط مشترک دارد 
و در همه برنامه ها تکرار می شود را به عنوان قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه می آوردند که اتفاقا مسائل مربوط به مناطق آزاد در این قوانین دیده شد 
و به درستی جایگاه مستقل مناطق آزاد و لزوم تفویض اختیار کلیه دستگاه های 
اجرایی به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد هم در برنامه های  پنج ساله و 

هم در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است.
فتح الهی افزود: با عنایت به این که درحال حاضر مسئولین مربوطه درحال تدوین 
برنامه  پنج ساله هفتم توسعه هستند، باید تاکید داشت نقش و ماموریت هایی که 
برای مناطق آزاد متصور می شوند، باعث می شود فرآیند توسعه با شتاب بیشتری 
در این مناطق طی شود و هدف عالی تعیین شده برای مناطق آزاد که همانا 

پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین المللی است، محقق گردد.
در کشور  توسعه  پنج ساله  برنامه های  که  ابتدا  از همان  کرد:  اظهار  وی 
تدوین شده، یک بند خاص برای مناطق آزاد در این برنامه ها در نظر گرفته 
شده است که نشان می دهد که این مناطق ظرفیت خاص و ویژه ای دارند 
به  این مناطق  تا  نمود  بهره برداری حداکثری  این ظرفیت  از  و می توان 
جایگاه واقعی خود دست یابند و خود و مناطق همجوار را توسعه دهند و 
در نهایت در تحقق افزایش تولید و صادرات کشور نقش موثری ایفا کنند. 
به همین منظور مطلوب است که مدل توسعه ای این مناطق را از مدل 
توسعه ای که برای کل کشور در نظر می گیریم، کمی مستثنی نماییم؛ به 
تدوین  برنامه هفتم که درحال  ازجمله  توسعه  برنامه های  طوری که در 
است، باید بتوانیم مدل توسعه ای مناطق آزاد را براساس یک مدل مدرن 
پیشرفته مبتنی بر اقتصاد مدرن بازار آزاد در نظر بگیریم و به نتایج مثبتی 
برسیم؛ از سوی دیگر می توان با کسب نتایج موفقیت آمیز، در سال های 
آینده همین مدل را به سرزمین اصلی تسری داد و کمک شایانی به توسعه 

اقتصادی کشور نمود .
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص بایسته های برنامه 
هفتم توسعه کشور در بخش مناطق آزاد و حوزه های مرتبط با آن گفت: 
آنچه برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه مناطق آزاد از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است، پررنگ نمودن نقش این مناطق و بهره گیری از 
مشارکت مناطق آزاد در نظام تصمیم گیری کشور و اجماع درخصوص لزوم 
برقراری مدیریت یکپارچه و اجرای دقیق قوانین مترتب بر آن در جهت 
اثربخشی هر چه بیشتر این مناطق در حوزه های مختلف می باشد. الزم 
است در فرآیند برنامه هفتم، نقش و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی و 
بین المللی با لحاظ ظرفیت های مناطق آزاد به روشنی تصریح شود و سپس 
کلیه سیاست ها در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... به 
منظور حمایت از این مناطق و در راستای تحقق اهداف تعیین شده برای 
آنها به کار گرفته شود. مناطق آزاد از ظرفیت های قانونی منحصربه فردی 
برخوردار هستند که تاکنون به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. 
لذا عالوه بر افزایش ظرفیت های قانونی، الزم است ابزارهای مناسب برای 

بالفعل نمودن ظرفیت های موجود نیز در این برنامه پیش بینی شود.
داشت:   اظهار  ششم  برنامه  قوت  و  ضعف  نقاط  درخصوص  فتح الهی 
علی رغم اینکه در ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، 
آن  به موجب  و  آن مشخص شده  عامل  مدیران  و  آزاد  مناطق  جایگاه 
دولت،  طرف  از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران 
باالترین مقام منطقه محسوب می شوند، ولی در عمل عدم اجرای کامل 
در  چالش هایی  و  ایجاد مشکالت  باعث  اخیر  قانون طی سال های  این 
مناطق گردید که در برخی موارد حتی مهم ترین رسالت های مناطق آزاد را 

نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین تغییر جایگاه حاکمیتی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از حوزه تحت نظر ریاست جمهوری به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، از دیگر مواردی است که در برنامه ششم مطرح 
شد و به نظر می رسد با توجه به اهمیت مناطق آزاد در توسعه اقتصادی 
کشور به لحاظ نقش آفرینی در هم پیوندی اقتصاد ملی و بین المللی، جذب 
سرمایه گذاری خارجی، فراهم نمودن زمینه پیوستن به نظام آزاد تجارت 
جهانی و...، فعالیت دبیرخانه شورایعالی در جایگاه گذشته می تواند مثمرثمر 
باشد. این موضوع در شرایطی است که برخی از فرآیندهای مناطق آزاد 
اقتصادی و دارایی در حوزه  امور  با وزارت  با بخش های مختلف مرتبط 
گمرک، مالیات، بانکداری و... دچار تداخل می باشد و باعث ایجاد مشکالت 

فرآیندی و افزایش بروکراسی اداری گردیده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به این سوال که چالش ها و 
اولویت های اصلی مناطق آزاد برای قرار گرفتن در یک برنامه مسئله محور 
آزاد،  مناطق  چالش های  از  یکی  حاضر  درحال  کرد:  بیان  چیست، 
تاثیرپذیری آن از سیاست ها و قوانین سرزمین اصلی و عدم اجرای کامل 
قوانین و مقررات مناطق آزاد است، به طوری که می توان گفت این مناطق 
از همان ابتدا علی رغم بهره مندی از ظرفیت های قانونی منحصربه فرد، جدا 
از سیاست های اتخاذ شده در داخل کشور نبوده اند و همین موضوع باعث 
تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق و در نتیجه از میان رفتن بخشی از 
مزیت ها و معافیت های مناطق آزاد در طول زمان شده است و تا زمانی که 
ابزارهای الزم برای ایجاد تعهد در اجرای قوانین این مناطق وجود نداشته 
باشد، چالش های مسیر توسعه در مناطق آزاد نیز به قوت خود باقی است.  

فتح الهی اذعان داشت: برای مثال در سال های اخیر اعمال محدودیت های 
ناشی از مصوبات ارزی دولت در مناطق آزاد شامل محدودیت های نقل 
وارداتی،  کاالهای  کلیه  برای  سفارش  ثبت  انجام  لزوم  و  ارز  انتقال  و 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی را دچار مشکالتی نموده است، درحالی 
که  بر اساس ماده 9 و 10 آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق 
آزاد، خرید و فروش و نقل و انتقال ارز از مناطق آزاد به خارج از کشور و 
برعکس توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. همچنین با توجه به 
اینکه حضور و فعالیت شعب بانک های خارجی یکی از پیش نیازهای مهم 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل مبادالت محسوب می شود، لذا 
فراهم نمودن بستر قانونی و ابزارهای فعالیت آن یکی از مواردی می باشد 

که الزم است مورد توجه قرار گیرد.
مناطق  درآمدی  منابع  محدودیت  به  می توان  موارد  دیگر  از  افزود:  وی 
جذب  برای  موردنیاز  زیرساخت های  تامین  هزینه های  مقابل  در  آزاد 
با  ایران در رقابت  آزاد  سرمایه گذاری و عدم تناسب مشوق های مناطق 

مناطق آزاد کشورهای همسایه اشاره نمود.
قبلی  برنامه های  چرا  اینکه  مبنی بر  دیگر  سوالی  به  پاسخ  در  فتح الهی 
درخصوص مناطق آزاد عاقبت مورد انتظار را نداشتند و درواقع به اهداف 
اصلی نرسیدند، اظهار نمود: همان طور که عنوان شد، مناطق آزاد منفک 
از شرایط سرزمین اصلی نبوده و در بررسی وضعیت دستیابی به اهداف این 
مناطق باید وضعیت شاخص های حوزه های مختلف کشورمان را موردنظر 
قرار دهیم و وضعیت تحقق اهداف مناطق آزاد را با کل کشور مقایسه 
نماییم. بر اساس ارزیابی های صورت گرفته و گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس، به طور کلی برنامه های توسعه کشور به دالیل مختلف درونی و 
بیرونی، نتوانسته اند به بخش مهمی از اهداف تعیین شده دست یابند و این 
موضوع تا حدودی برای مناطق آزاد نیز صادق است؛ هر چند در مقایسه 
می توان  مجموع  در  نموده اند.  عمل  موفق تر  آزاد  مناطق  گفت  می توان 
اذعان داشت تعیین اهداف مناطق آزاد در برنامه های توسعه کشور بر اساس 
اجرا،  مرحله  در  اما  می گیرد،  مناطق صورت  مزیت های  و  پیش فرض ها 
تسری قوانین دست و پاگیر فضای کسب و کار سرزمین اصلی به مناطق 
آزاد )که در بسیاری از موارد با قوانین مناطق آزاد منافات دارد(، باعث دور 

شدن این مناطق از اهداف تعیین شده می گردد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان 
کرد: موضوع دیگری که می تواند مورد توجه قرار گیرد، این است که مناطق 
آزاد در ایران معموال با هدف محرومیت زدایی و در مناطق محروم و کمتر 
توسعه یافته شکل می گیرد و برای جذب سرمایه گذار و توسعه فعالیت های 
اقتصادی نیازمند تامین زیرساخت های مختلف می باشند؛ از سوی دیگر برای 
ایجاد زیرساخت در این مناطق، بودجه ای در نظام بودجه ریزی کشور لحاظ 
نمی شود و مناطق آزاد با تکیه بر منابع درآمدی محدود خود باید هزینه های 
باعث طوالنی  نتیجه  نمایند که در  را فراهم  اجرایی طرح های زیرساختی 
شدن این فرآیند می گردد؛ به طوری که در ایران مناطق آزاد یا هنوز در این 
مرحله به سر می برند و یا به تازگی آن را پشت سر گذارده اند و لذا سایر اهداف 
مناطق تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد. به همین سبب مطلوب است که 
برنامه ریزی برای تخصیص بودجه ملی در جهت ایجاد و تکمیل زیرساخت های 
این مناطق با هدف توسعه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت گیرد.

 عیسی فرهادی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی:

 برنامه هفتم توسعه، فرصتی برای تعریف و 
دستیابی به اهداف جدید

عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در گفت و گو با نشریه، مزیت ها و ظرفیت های تولید، صادراتی، ترانزیتی 
مناطق آزاد را تشریح کرد و بر توانمندی این مناطق در راستای توسعه 
دیپلماسی اقتصادی و همچنین همگرایی  منطقه ای کشورمان با نگاه به 

کشورهای همجوار مناطق آزاد تصریح نمود. 
وی اظهار داشت: در فرآیند بررسی راهکارها و سازوکارهای ایفای نقش 
موثر مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور در تحقق سیاست های کلی تعیین 
و ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری، ابتدا به ساکن باید متوجه عنایت 
ایشان به مناطق آزاد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود و از منظرگاه 
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی کشور در راستای دستیابی 

به پنج سرفصل: انتقال فناوری های پیشرفته؛ گسترش و تسهیل تولید؛ 
صادرات کاال و خدمات؛ تامین نیازهای ضروری؛ و در نهایت منابع مالی 

از خارج به حوزه عمل این مناطق در اجرای منویات معظم له، پرداخت  .
سیاست های  ابالغ  از  9سال  حدود  ظرف  آزاد  مناطق  گفت:  فرهادی 
تحقق  متنوعی جهت  فرصت های  و  چالش ها  با  مقاومتی،  اقتصاد  کلی 
توسعه  برجام،  همچون  فرصت هایی  بوده اند،  مواجه  فوق  راهبردهای 
روابط  توسعه  استراتژی  قالب  در  که  هند  و  روسیه  با چین،  همکاری ها 
اوراسیا،  همچون  اقتصادی  اتحادیه های  در  ایران  حضور  و  شرق  با 
سازمان همکاری شانگهای فرصت های پیش آمده از قبل قرار گرفتن در 
کریدورهای بین المللی عبوری از کشورمان و در نهایت تصریحات موجود 

در قانون احکام دائمی توسعه کشور  .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: در قیاس فرصت های برشمرده 
فوق، مناطق آزاد با چالش های مهمی مانند تبصره واحده ماده ۲3 قانون 
برنامه ششم توسعه که براساس آن حاکمیت مستقل دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از میان رفته و به زیرمجموعه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی منتقل گردید؛ تعمیم قوانین و مقررات سرزمین اصلی 
و  دولتی  دستورالعمل های  طریق  از  آزاد  مناطق  جغرافیایی  محدوده  به 
مصوبات قانونی مجلس شورای اسالمی، مواجه شدند. خروجی فرصت ها و 
چالش های پیش گفته را می توان در برنامه هفتم توسعه کشور با بهره گیری 

از سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، در دستورکار قرار داد.
وی اذعان نمود: محور نخست، معطوف به چگونگی تعیین جایگاه مناطق 
می توان  که  است  ایران  اقتصادی  چندجانبه  یا  دو  روابط  توسعه  در  آزاد 
حضور  بین المللی،  کریدورهای  فرصت های  از  بهره برداری  چارچوب  در 
در  همسایه  کشورهای  با  کشورمان  مشترک  کمیسیون های  در  فعال تر 
مسیر تحقق این راهبرد گام برداشت. هم اکنون دو کریدور شمال-جنوب و 
چین، قزاقستان، ایران، عرصه تبلور توانمندی های این مناطق در معادالت 
فرامنطقه ای است. به عبارتی با تکیه بر چنین مزیت هایی عالوه بر ایفای 
تحریم  حلقه  می توانند  آزاد  مناطق  منطقه ای،  همکاری های  در  نقش 
با کشورهایی  اقتصادی  بلوک  تشکیل  بسترساز  و  را شکسته  کشورمان 
باشند که نیازمند فرصت ها و مزیت های ترانزیتی مستظهر در مناطق آزاد 

تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران است.
فرهادی ادامه داد: البته در این زمینه نمی توان از فرصت های بی نظیر ناشی 
از عزم جدی روس ها در گسترش همکاری های دو و چندجانبه در چارچوب 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا به راحتی گذشت؛ فرصتی که منطقه آزاد انزلی در 
بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های آن، از مزیت های متنوع و 
منحصربه فردی برخوردار است. ناگفته پیدا است که مناطق آزادی همچون 
انزلی باتوجه به سابقه همکاری و انعقاد تفاهم نامه های همکاری با مناطق 
آزاد لوتوس آستراخان روسیه و اکتائو قزاقستان می توانند الگوی مناسبی 
برای ایجاد مناطق آزاد مشترک باشند؛ طرفه اینکه مناطق آزاد مرزی ایران 
اسالمی در مرزهای غربی و شرقی کشور، یعنی مناطق آزاد جدید، دارای 

قابلیت اجرای بیشتری می باشند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد: نقطه اتکای این 
فرصت و مزیت، راهبرد دولت سیزدهم درخصوص گسترش همکاری های 
منطقه ای با کشورهای همسایه و منطقه گرایی با کشورهای آسیایی و شرق 
است که با توجه به مناسبات سیاسی و استراتژیک کشورمان با کشورهای 
مزبور، توسعه مناسبات اقتصادی، زمینه ساز ایجاد تعادل در مراودات با دیگر 

کشورها می شود.
وی ادامه بیان داشت: دومین محور، فعالیت مناطق آزاد در حوزه ایجاد 
در جذب  محتوم  واقعیتی  به  وابسته  امر  این  است.  پولی  و  مالی  شبکه 
و  اولیه  زیرساخت های  وجود  از  بعد  چراکه  است؛  بوده  سرمایه گذاران 
مالی-بانکی  موسسات  فعالیت  امکان  گمرکی،  و  مالیاتی  معافیت های 
نگاهداشت  و  جذب  هرگونه  پیش نیازهای  بیمه ای،  شرکت های  و 

سرمایه گذاری محسوب می گردد  .
فرهادی اظهار کرد: در نتیجه با توجه به ظرفیت های قانونی، مناطق آزاد 
قادر به فراهم سازی تضمین هایی در فرصت های جدید همکاری اقتصادی 
با کشورهای همسایه و هدف در زمینه فعالیت های بانکی و بیمه ای بوده 
اقتصادی  رشد  تحقق  برای  مناسبی  بستر  خود،  مزایای  با  می توانند  و 

8درصدی در طول اجرای برنامه باشند.
آزاد  مناطق  کرد  تاکید  باید  گفت:  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

نمایند  ایفا  امنیت غذایی کشور  تامین  ایران می توانند نقش محوری در 
که مصداق آن نقش منطقه آزاد انزلی در واردات حدود 30درصد از روغن 
خوراکی کشور است؛ موضوعی که از طریق واردات مواد اولیه واحد های 
تولیدی و فرآوری محصوالت غذایی و همچنین تولید کاالهای اساسی در 

این مناطق قابل احصاء می باشد.
وی افزود: عالوه بر توانمندی های این مناطق در تامین کاالهای اساسی، با 
توجه به واقع شدن و همجواری با استان هایی که از ظرفیت های تولیدی-
صنعتی، کشاورزی و ... قابل توجهی برخوردار هستند، با تکیه بر بسته های 
تشویقی، حمایتی و معافیت های قانونی برای فرآوری محصوالت صنعتی 
و... این مناطق قادرند نقش محوری در افزایش شاخص های تولید ناخالص 
ملی کشورمان ایفا نمایند، همان گونه که نمونه های موفق این مناطق در 
کشورهایی همچون چین، ترکیه و امارت متحده عربی قابل مشاهده است.
فرهادی همچنین بر ضرورت اعمال معافیت های مالیاتی در جهت توسعه تولید 
و صادرات از مناطق تاکید کرد و گفت: در ارتباط با نقش آفرینی مناطق آزاد در 
اجرای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه باید به ارتقای تکنولوژی و فناوری 
مورد نیاز در خطوط تولید کشور اشاره کرده که از طریق اعمال معافیت هایی 
در انتقال این بخش مهم تولید، قابل دستیابی است. توجه داشته باشیم که در 
مناطق آزاد می توان بدون پرداخت عوارض خط تولید را مستقیما وارد و مورد 
استفاده قرار داد؛ طبیعتا با واردات بدون عوارض خطوط تولید مدرن، معافیت های 
مالیاتی و گمرکی، و بسته  های حمایتی-تشویقی، هزینه های سرمایه گذاری و 
تولید به منظور ایجاد ارزش افزوده جهت رقابت در صادرات به بازارهای جهانی 

کاهش یافته و با تکنولوژی بهتر، محصول باکیفیت تری صادر می گردد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی اذعان داشت: البته مناطق 
آزاد از ظرفیت های خوبی در حمایت از کسب و کارهای نوین، شرکت های 
قانونی خود و هم  دانش بنیان و فناور هم در قالب مزایا و معافیت های 
در چارچوب تجاری سازی محصوالت برخوردار می باشند که با همکاری 
میان بخشی با معاونت علمی و فناوری ریاست  جمهوری و وزارت صنعت، 

معدن، تجارت، قابل تحقق است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی مناطق 
آزاد، یک نکته مهم بیش از پیش رخ می نماید، اوال مناطق آزاد تجاری-
همسایه  کشورهای  با  همجواری  در  ایران  اسالمی  جمهوری   صنعتی 
که  شده اند  واقع  اسالمی  ایران  از  نقاطی  در  ثانیا  دارند؛  قرار  کشورمان 
دارای اشتراکات قومی، فرهنگی با اقوام آن سوی مرز می باشند، در نتیجه 
این بنگاه های اقتصادی و سرمایه گذاری می توانند در درجه نخست نقش 
محوری در دیپلماسی اقتصادی ایران ایفا نموده و زمینه ساز همکاری های 
منطقه ای باشند و در درجه دوم نیز در قالب راهبرد پدافند غیرعامل، نه 
تنها نگاه به بیرون و گریز از مرکز را به داخل تغییر دهند، بلکه زمینه ساز 
همکاری های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با کشورهای همسایه گردیده 
و در راستای اجرای راهبرد مقام معظم رهبری درخصوص منطقه گرایی و 

همکاری با همسایگان گام بردارند   .
فرهادی در رابطه با حوزه گردشگری مناطق آزاد نیز بیان کرد: نکته جالب 
توجه درخصوص توانمندی های مناطق آزاد در عرصه تحقق سیاست های 
کلی برنامه هفتم توسعه، تصویر ذهنی شکل گرفته در ضمیر ناخودآگاه 
گردشگری  حوزه  در  آزاد  مناطق  به  نسبت  مسئولین  و  عمومی  افکار 
است؛ صنعتی که در زیرشاخه ها و زمینه های مختلف آن از اکوتوریستم 
تا گردشگری بازرگانی، نمایشگاهی، ورزشی و جشنواره های مختلف، این 
مناطق دارای ظرفیت می باشند و امید می رود با تکیه بر مباحث پیش گفته 

در قالب برنامه هفتم توسعه به آن دست یافت  .
پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
خاطرنشان کرد: در نهایت باید تاکید کرد راهکار رسیدن به پیشنهادات 
صدراالشاره، وابسته به اجرای مولفه های ذیل است که معطوف به تبدیل 

چالش ها به فرصت ها است  :
1( تعیین سهم  مناطق آزاد در بودجه عمرانی کشور، به ویژه مناطق آزاد 

جدید.
۲( اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به ویژه موادی همچون 13 
ماده 11  و  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  ۲7قانون،  و 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.
3( بازگشت جایگاه حاکمیتی و قانونی دبیرخانه شورایعالی و سازمان های 

مناطق آزاد، ذیل نهاد ریاست جمهوری.
4( ایفای نقش بیشتر در کمیسیون های مشترک با کشورهای همسایه و 

هم افزایی با وزارت امورخارجه.

 مجید کیانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
 سازمان منطقه آزاد ارس:

مناطق آزاد در آینه قانون برنامه هفتم توسعه کشور
مجید کیانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در 
گفت و گو با نشریه، به بررسی ۲6بند ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
درخصوص سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت و ظرفیت ها و 
توانمندی های مناطق آزاد را در راستای تحقق فرمایشات معظم له مورد 

واکاری قرار داد.
وی اظهار داشت: حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجرای بند )یک( اصل 110 
قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور را که پس از 
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی 
توام با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابالغ کردند.
کیانی افزود: سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در 7سرفصل اقتصادی، 
امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و 
سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در ۲6بند 

تصویب شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
کشور به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی ایران، یقینا در برنامه 
توسعه باید دارای جایگاه و نقش تعریف شده و مصّرحی برای تحقق اهداف 
برنامه هفتم توسعه باشند. متاسفانه در برنامه ششم توسعه، برخالف اهداف، 
اصول و فلسفه وجودی مناطق آزاد، تبصره ماده۲3 گنجانده شد و این 
تبصره، زمینه تضییع برخی حقوق قانونی مناطق آزاد و تحدید صالحیت ها 
و اختیارات آنها را فراهم آورد. در تبصره ماده ۲3 قانونبرنامه ششم توسعه 
تشکیالت  و  ساختار  اختیارات،  وظایف،  »کلیه  که:  است  شده  عنوان 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی 
مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق 

آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود«.
وی تاکید کرد: اما امروز که در فصل تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم، 
الزم است برای دفاع از اهمیت و جایگاه مناطق آزاد در نظام اقتصادی کشور و 
بسترسازی جهت توسعه متوازن و پایدار آنها، اوال؛ ظرفیت ها و توانمندی های 
مناطق آزاد به درستی و دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و ثانیا؛ شرایط الزم برای 
فعال سازی ظرفیت های بالقوه و بالفعل مناطق آزاد با نگاه به آینده تحلیل و نتایج 

آن به نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر ارائه شود. 
کیانی برخی شرایط ضروری برای آزادسازی پتانسیل ها و تحقق اهداف عالی 

مناطق آزاد را این گونه تشریح کرد: ارتقای سطح مدیریتی مناطق آزاد در نظام 
حکمرانی کشور. همان طور که در پیش تر اشاره شد، طبق تبصره ماده ۲3 
قانون برنامه ششم توسعه، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به عنوان نهاد عالی 
سیاستگذاری در مناطق آزاد، ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته است. این موضوع 
به نوعی نقض غرض و غیرمنطقی می باشد؛ چراکه شورای عالی مناطق آزاد، 
متشکل از چندین دستگاه عالی مدیریتی و سیاستگذار است که به امر تعیین 
سیاست های کالن مدیریتی و اجرایی در مناطق آزاد رسیدگی می کنند و 
دبیرخانه به عنوان کارگزار این شورا، از این لحاظ یک نهاد فرابخشی است. به 
همین جهت اولین اقدام و شاید مهم ترین اقدام در چارچوب برنامه هفتم توسعه 
برای مناطق آزاد، باید ارتقای جایگاه مدیریتی دبیرخانه شورایعالی در سیستم 
حکمرانی کشور و حفظ و تقویت خاصیت فرابخشی بودن آن است. در این 
چارچوب است که می توان اجرا شدن ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه و نیز ماده ۲7 قانون مناطق آزاد را تضمین نمود. ایجاد مدیریت یکپارچه 
در مناطق آزاد و تشکیل دولت محلی چابک برای تسریع فرآیند توسعه پایدار و 

متوازن در مناطق آزاد، مستلزم پشتیبانی از سوی عالی ترین نهاد اجرایی است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: موضوع مهم بعدی در 
ارتباط با مدیریت کالن مناطق آزاد، اجرای صریح و کامل قانون مناطق آزاد، 
تاکید بر کلیت قانون در برنامه توسعه هفتم و تضمین اعتبار حقوقی و زمانی 
مزایای قانونی مناطق آزاد است. زیرا تجربه دوره اجرای قانون برنامه ششم 
توسعه، نشان از تضییع مزایای قانونی مناطق آزاد نظیر معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده، معافیت ۲0سال مالیاتی، آزادی مراوات تجاری و... به پشتوانه برنامه 
توسعه ششم است. هرچند وجود برخی فضاسازی های منفی رسانه ای بر علیه 
مناطق آزاد و تاثیر آن بر نگاه نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، مزید بر علت 
بود. بنابراین الزم است در قانون برنامه هفتم توسعه، به صورت واضح و شفاف؛ 
یکپارچگی حقوقی قانون مناطق آزاد و ضرورت اجرای کامل آن برای تامین  

اهدافی نظیر جذب سرمایه گذاری خارجی، عنوان  گردد  .
ملی؛  امنیت  ارتقای  در  آزاد  مناطق  سهم  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
همان طور که مقام معظم رهبری در بند۲4 ابالغ شان عنوان فرموده اند؛ 
تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای 
مصون سازی و ارتقاء تاب آوری در قبال تهدیدات، یکی از مولفه های مهم 
سنگین  اقتصادی  جنگ  امروز  است.  امنیتی  حوزه  در  سیاستگذاری ها 
دشمنان انقالب بر علیه ایران در جریان است. در این جنگ، مهم ترین 
تهدید، تهدید ناکارآمدی سیستم مدیریت کشور در تامین نیازهای معیشتی 
کشور  محروم  و  مرزی  مناطق  مردم  علی الخصوص  مردم،  رفاهی  و 
می باشد و مهم ترین اقدام پدافندی هم در این رابطه، تقویت زیرساخت ها 
و بهینه سازی سازوکارهای عمومی نظیر، سازوکار مناطق آزاد برای ایجاد 
مناطق  تقویت  با  فلذا  است.  اقتصادی  رفاه  و  توسعه  آبادانی،  عمران، 
غیرعامل  پدافند  موثر  بستر  ایجاد یک  مرزهای کشور، عالوه بر  در  آزاد 
در مواجه با تهدید اقتصادی و امنیتی دشمن، خواهیم توانست با توسعه 
متوازن منطقه ای، حتی از حرکت های گریز از مرکز نیز جلوگیری نماییم. 
پس در قانون برنامه هفتم توسعه، مناطق آزاد می توانند به عنوان یکی از 
بخش های اصلی سیستم پدافند غیرعامل کشور، موردتوجه سیاستگذاران 

قرار گیرند و نقش مثبت خود را برای ارتقای امنیت ملی ایفا نمایند.
کیانی همچنین اظهار داشت: توجه به آمایش سرزمینی و بهره برداری بهینه از 
ظرفیت های مناطق مختلف کشور در قالب یک نقشه کالن، موضوعی به شدت 
مهم و حیاتی در نظام سیاستگذاری است. در ماده 11 ابالغیه مقام معظم رهبری 
نیز به این موضوع مهم اشاره شده که تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین 
با توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه، بخش تاثیرگذار از سیاستگذاری در حوزه 
عمران و زیربنایی کشور است. در این راستا، مناطق آزاد در آمایش سرزمینی هر 
استانی می تواند محور تنظیم برنامه های مختلف اقتصادی، زیربنایی و عمرانی 
قرار گیرد. به سبب این که مناطق آزاد در مفاصل راهبردی سرزمینی واقع 
شده اند و می توانند جریان های داخلی را به جریان های برون سرزمینی وصل 
نمایند و در جهت تامین هدف ماده 10 ابالغیه یعنی »فعال سازی مزیت های 
جغرافیایی- سیاسی و تبدیل جمهوری اسالمی ایران به مرکز مبادالت و خدمات 
تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل ونقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه 
زیرساخت های الزم« عمل کنند. فلذا، می توان در برنامه هفتم توسعه مناطق 

آزاد را مراکز ثقل نقشه کالن ترانزیتی و لجستیک ایران در نظر گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: مقام معظم رهبری در تعیین 
چارچوب تدوین سیاست خارجی کشور در قانون هفتم توسعه، در ابتدای 
40سال دوم انقالب، مبنای سیاست خارجی را متفاوت از دهه های پیشین 
دانسته اند. ایشان در بند ۲۲ ابالغیه فرموده اند: تقویت رویکرد اقتصاد محور 
پیوندهای  تقویت  و  جهانی  و  منطقه ای  روابط  و  خارجی  سیاست  در 
دیپلماسی  توسعه  چارچوب  این  در  همسایگان.  اولویت  با  اقتصادی 
از گذشته مبنای  اقتصادی در دستگاه های سیاست خارجی کشور بیش 
سیاستگذاری ها و رایزنی های دیپلماتیک خواهد بود و در این میان اولویت 
با کشورهای همسایه می باشد. پس می توان گفت در عصر نوین سیاست 
و محوریت همسایگان  اقتصادی  دیپلماسی  مفهوم  با  که  ایران  خارجی 
ایران قابل تعریف است، مناطق آزاد می توانند ظرفیت های بسیار خوبی 
جهت تحقق اهداف سیاست خارجی فراهم کنند. بدین لحاظ در برنامه 
هفتم توسعه، مناطق آزاد می توانند، ذیل سرفصل سیاست خارجی کشور، 
به عنوان بخشی از کارگزاران نظام در دیپلماسی اقتصادی قلمداد شوند. 
کشور  چند  خود،  راهبردی  اسناد  در  آزاد  مناطق  است،  توضیح  به  الزم 
همسایه را به عنوان کشورهای هدف انتخاب کرده اند و در اولویت جذب 
سرمایه گذاری و صادرات خود قرار داده اند. فلذا این مناطق می توانند محور 

تنظیم روابط اقتصادی با این کشورها در سیاست خارجی کشور باشند.
وی افزود: توسعه زیرساخت های عمرانی و زیربنایی کشور یکی دیگر از محور های 
مورد توجه مقام معظم رهبری در قانون هفتم توسعه است. اما همان طور که 
در پیش تر عنوان گردید، برای تحقق بند 10 ابالغیه و »فعال سازی مزیت های 
جغرافیایی- سیاسی«، نقش و جایگاه مناطق آزاد غیرقابل چشم پوشی است. به 
همین دلیل الزم می نماید برای تکمیل سیستم زیرساخت های سرمایه گذاری و 
عمرانی و برونگرا نمودن آنها در جهت تامین منافع حداکثری، برخالف قوانین 
توسعه قبلی، سهم مناطق آزاد در بودجه عمرانی کشور نیز باید موردتوجه جدید 
قرار گیرد. محدودیت منابع درآمدی مناطق آزاد باعث شده است پروژه های 
زیرساختی و عمرانی مناطق آزاد متناسب نیاز روز و تحوالت سریع محیط 
بیرونی اتفاق نیافتند و توانمندی کشور و مناطق آزاد در بهره مندی مناسب از 

فرصت های موجود تضعیف شود  .
کیانی اذعان نمود: بهره مندی از ظرفیت های تاریخی، فرهنگی، تمدنی 
برنامه های  اهداف  مهم ترین  از  یکی  توریسم،  حوزه  در  ایران  طبیعی  و 
توسعه کشور در سال های گذشته می باشد؛ اما این هدف نتوانسته است 
دارد.  زیادی وجود  امر دالیل مختلف  این  برای  به خوبی محقق گردد. 
و  گردشگری  صنعت  توسعه  به  ابالغیه،  بند 17  در  انقالب  معظم  رهبر 
ترویج صنایع دستی اشاره کرده اند. تعیین نقش و جایگاه مناطق آزاد برای 
تسریع توسعه در بخش گردشگری کشور با تکیه بر ظرفیت های قانونی، 
موقعیت جغرافیایی و مناظر طبیعی، تاریخی و اقتصادی شان می تواند یکی 

از محورهای برنامه هفتم توسعه در حوزه گردشگری باشد.
از  ایران، یکی  وی گفت: در موضوع پیشران های ملی توسعه اقتصادی 
مهم ترین مسائل مورد تاکید مقام معظم رهبری، بحث تشویق و حمایت 
از حرکت های دانش بنیان جوانان خالق ایرانی است. به همین علت در 

ابالغیه مهم برنامه هفتم توسعه نیز، ذیل بند ۲0، »افزایش شتاب پیشرفت و 
نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه های اطالعات 
و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر« را 
مورد اشاره قرار داده اند. مناطق آزاد می توانند براساس ظرفیت های قانونی، 
ماموریت های ذاتی، ساختار صنعتی ، نظام آموزش عالی و نیروی انسانی 
تحصیلکرده خود، زیست بوم دانش بنیان را بسیار آسان تر از سرزمین اصلی 
آماده نمایند. به همین مناسبت، مناطق آزاد در سیاستگذاری های علمی، 

فناوری و آموزشی کشور باید دارای جایگاه و ماموریت کالن ملی باشند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان درخصوص 
ظرفیت  های منطقه متبوع خود در جهت نقش آفرینی در امنیت غذایی کشور 
و منطقه خاطرنشان کرد: در بند 6 ابالغیه رهبری معظم انقالب، تامین امنیت 
غذایی و تولید حداقل 90درصد کاالهای اساسی و اقالم غذایی، به عنوان یکی 
از اهداف اصلی سیاست های حوزه امور زیربنایی کشور قید شده است. با بررسی 
شرایط موجود جهانی متوجه می شویم تولید و تجارت محصوالت کشاورزی و 
مواد غذایی امروز یکی از موضوعاتی است که دچار چالش های فراوانی شده و 
کشورهای زیادی نگران تامین مایحتاج عمومی خود در این وضعیت جدید و 
بغرنج هستند. منطقه آزاد ارس با در اختیار داشتن آب حیات بخش رودخانه ارس 
و زمین های حاصلخیز کرانه رود، توانسته است متناسب با تحوالت کشاورزی 
مدرن در چندین بخش عملکرد بسیار خوبی را داشته باشد. همزمان با توسعه 
کشت باغات میوه های هسته دار گرمسیری و نیز افزایش کمی و کیفی تولید 
محصوالت گلخانه ای در ارس، ایجاد و بهره برداری از مجموعه کشت و صنعت 
بزرگ مقیاس خداآفرین را پیگیری می نماید. با راه اندازی مجموعه کشت و 
صنعت بزرگ مقیاس خداآفرین، عالوه بر ایجاد و حفظ اشتغال پایدار، دسترسی 
غذا برای جامعه، حفظ امنیت غذایی و ارتقای سطح زندگی ساکنین منطقه نیز 

محقق خواهد شد  .

نصراهلل ابراهیمی، مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار:
الزامات تحقق گنج پنهان در سیاست های کلی نظام

نصراهلل ابراهیمی مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت و گو با نشریه، 
به ظرفیت ها و مزیت های بی بدیل منطقه متبوع خود اشاره کرد و بر ضرورت 

داشتن نگاه ملی به مناطق آزاد خصوصا منطقه آزاد چابهار تاکید نمود.
طبق گفته وی؛ باید با استقرار مدیران توانمند و آشنا با دیپلماسی اقتصادی 
با سرمایه گذارن  بیشتر  تعامل هرچه  زمینه  آزاد،  مناطق  در سازمان های 

داخلی و خارجی فراهم شود.
ابراهیمی اظهار داشت: چابهار، با ذخایر موجود، همچون گنجینه ای پنهان 
برای جمهوری اسالمی است که با رهنمودهای مقام معظم رهبری در 
مسیر تعالی و شکوفایی قرار گرفت تا محرکه ای برای تقویت اقتصاد ملی 
شود؛ لیک توسعه تنها بندر اقیانوسی ایران از مسیر اجرای مواد قانونی 
موجود و توزیع عادالنه زیرساخت ها می گذرد تا با فراهم آوردن بسترها و 
امکانات موردنیاز، بتوان از ظرفیت های آزاد شده در جهت تقویت اقتصاد 

ملی بهره برد  .
برای  گام  نخستین  داد:  ادامه  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  اداره  مسئول 
فراهم سازی زیرساخت ها و بسترسازی جهت توسعه، اصالح نگاه به چابهار 
است؛ چابهار برای آنکه به واقع نقطه کانونی کریدور شمال- جنوب شود، 
نیازمند یک نگرش و رویکرد استراتژیک است؛ نباید به چابهار در حد یک 
شهرستان نگاه کرد؛ چراکه احیای ظرفیت های ذاتی چابهار، نه تنها برای 
ارزش آفرینی خواهد  نیز  ابعاد ملی  در  استان منفعت زاست، که  و  منطقه 
کرد. به همین روی، تمامی ارکان نظام باید چابهار را به عنوان ذخیره ای 
عظیم برای کشور و قطب رویش اقتصادی برای پیشرفت همه جانبه ایران 

اسالمی مورد توجه ویژه قرار دهند  .
وی اذعان نمود: به بیانی دیگر نگرش و دکترین نظام جمهوری اسالمی 
به مناطق آزاد، باید کامال فراملی باشد؛ یعنی نه منطقه ای و نه بخشی. باید 
به این مناطق به عنوان قطب راهبردی اقتصادی نگریست. با این دیدگاه، 
پیوندهای اقتصادی ما با کشورهای منطقه و کشورهای هدف، می تواند 
استقرار  با  باید  از طرفی  باشد.  این مناطق  راهبردی  اهداف  تامین کننده 
مدیران توانمند و آشنا با دیپلماسی اقتصادی، زمینه تعامل هرچه بیشتر با 
سرمایه گذارن داخلی و خارجی فراهم گردد. در این صورت در پرتو حمایت 
ارکان نظام و ایجاد بسترهای امنیت و آرامش برای جلب و جذب و صیانت 
از سرمایه گذاران، می توان در مسیر تحقق برنامه های تعریف شده که همانا 
تقویت تولید صادرات محور و آورد سرمایه برای کشور است، گام برداشت  .

این مقام مسئول تصریح کرد: در این صورت در پرتو حمایت هر سه ارکان 
نظام و ایجاد بسترهای امنیت و آرامش برای جلب و جذب و صیانت از 
سرمایه گذاران، می توان یک اکوسیستم اقتصادی در این مناطق ایجاد کرد. 
اکوسیستمی که می تواند در سایه اعمال نظارت های الزم در مسیر تحقق 
برنامه های تعریف شده که همانا تقویت تولید صادرات محور و آورد سرمایه 
برای کشور است، گام برداشت. رویکرد دولت سیزدهم نیز حمایت تمام قد 

از فعالیت های قانونی اقتصادی و تجاری در این مناطق است.
ابراهیمی در ادامه به ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد و اجرای 
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشاره کرد و گفت: قدم 
بعدی، استفاده از ظرفیت ها و تکالیف قانونی برای مدیریت یکپارچه منطقه 
آزاد چابهار است. قانون، فصل الخطاب است و یقینا  تداخل وظایف و وجود 
دو یا چند مدیریت برای مناطق آزاد خوشایند نیست. در ماده 65 قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور آمده است: »مدیران سازمان های مناطق آزاد 
به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه 
وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این 
مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.« اعمال این 
ماده قانونی و اجرای مدیریت یکپارچه، زمینه مرتفع ساختن موانع و موارد 
آبادانی چابهار را فراهم می کند. به عبارتی دیگر رفع  بازدارنده پیشرفت و 
دغدغه  هایی همچون معضالت حاشینه نشینی، ساماندهی روستاهای محدوده، 
تامین آب شرب مورد نیاز منطقه، بحث انتقال اسناد و بسیاری موارد دیگر، تحت 
اشراف مدیریت واحد تسریع می شود. امروز و بعد از گذشت ۲8سال از تصویب 
منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار، متاسفانه توزیع عادالنه زیرساخت ها را در 
حوزه انرژی و ارتباطات و حمل و نقل به طور کامل نداریم و تمام تالش کنونی 
در راستاي تحقق این مهم به ویژه تامین گاز طبیعی، آب شیرین مورد نیاز در 

محدوده شهری، سکونتگاهي و صنایع است  .
وی اظهار کرد: قدم سوم حمل  ونقل و ترانزیت، به عنوان ظرفیت ذاتی 
چابهار؛ چنان که اقتصادهای بزرگ و اثرگذاری چون چین و هند و روسیه، 
و  داشته  اشاره  به چابهار  ترانزیتی خود  و  تجاری  برنامه های  در  همواره 
گذر از این بندر اقیانوسی را مایه ارزش آفرینی عنوان می کنند. به استناد 
همین مهم، تکمیل و توسعه زیرساخت های حمل  ونقلی به عنوان دیگر 
اقدام توسعه چابهار بشمار می رود. زمانی که از چابهار به عنوان شاهراه 
و کریدور تجاری دنیا یاد شده است، این معبر نیازمند خطوط زمینی و 
صادرات  و  اقتصادی  رونق  در  بتوان  تا  است  جهانی  کالس  در  هوایی 
کشور نقش آفرین بود. نظر به این مهم، رویکرد دولت سیزدهم با تمرکز 
بر تولیدمحوری و صادارت محوری، تجهیز چابهار به سیستم حمل ونقل 
هوایی در تراز این شهر، با هدف خدمت به مردم و همین طور آبادسازی 
سواحل مکران با هدف تقویت مناسبات اقتصادی داخلی و خارجی است. 
از سوی دیگر یک مسیر بیش از 600کیلومتری ریلی و جاده ای به سمت 
زاهدان درحال اجراست که باید هرچه سریع تر تکمیل شود. بی تردید اگر 
زنجیره زیرساخت های ارتباطی چابهار اعم از حمل ونقل و لجستیک به 
و  اسالمی  جمهوری  نظام  راهبردي  سیاست هاي  برسد،  تکمیل  مرحله 

خاستگاه ارکان سه قوه در حوزه توسعه سواحل مُکران محقق خواهد شد  .
مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار خاطرنشان کرد: در پایان، بیان 
این مهم ضرورت دارد که با اجرای اسناد باالدستی و استفاده از مدیران 
شایسته، منابع انسانی قوی و با تعهد جهادی و تفکر بسیجی و والیی 
شاهد رشد و شکوفایی بی نظیری خواهیم بود، البته نگاه و نگرش ارکان 
نظام )سه قوه( نباید تنها در حوزه سیاستگذاری باشد، بلکه بایستی نگرش 
و توجه عملی به قطب تجاری بین المللی چابهار وجود داشته باشد و این 
می تواند در ارتقای تولید ناخالص کشور و توسعه تجارت در حوزه ملی و 

فراملی ایفای نقش کند.
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گزارش: 
مرضیه حسینی

در گفت و گوی اختصاصی با مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد مطرح شد:

برنامه هفتم توسعه کشور، شاه بیت موجودیت مناطق آزاد



یادداشت

برای امر ریل گذاری اهداف بلند مدت اقتصاد کشور پیشنهاد 
داده بودیم برای مناطق آزاد در کالن نظام سیاستگذاری و 
ریل گذاری  آن  پایه  بر  مقررات  و  قوانین  تا  گردد  مهندسی 
شود؛ شکل اساسی در این نکته که اگر در سطح کالن کشور 
بازطراحی مهندسی نگردد، همواره  آزاد یکبار  برای مناطق 
مشکالت در مناطق آزاد روزبه روز بیشتر و بیشتر خواهد شد 

و دستخوش تغییرات  سلیقه ای افراد می شود.
با مشورت و همکاری دبیرخانه مجمع  نیز  پیشنهادی  متن 
دبیر  توسط  که  بود  شده  تهیه  نظام  مصلحت  تشخیص 
محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به دبیرخانه 
لیکن حسب ظاهر  گردید؛  ارسال  نظام  تشخیص مصلحت 
در  یا  و  نگرفته  قرار  مجمع  محترم  کارشناسان  لطف  مورد 
سایر برنامه های اقتصادی کشور ادغام کرده اند؛ علی ای حال 
دارند،  اقتصاد کشور  در  بسزای  آزاد که سهم  مناطق  برای 
الزم بود سیاستگذاری و بازمهندسی صورت گیرد؛ کمااینکه 
متاسفانه در سند تحول دولت نیز نامی از مناطق آزاد نیامده 
است! آن وقت مناطق را به باد اتهام می بندند که چرا این 

مناطق به اهداف خود نمی رسند ؟!؟!
متاسفانه مناطق آزاد متولی مشخص در سیاستگذاری ندارند 
و دارای برنامه تحولی در جهت اصالحات ساختاری نیستند؛ 
تاسیس  از  30سال  از  پس  و  هفتم  برنامه  در  بود  لذا الزم 
مناطق آزاد، یک سیاستگذاری برای قوای اجرایی کشور در 

نظر گرفت. 
حال به نظر اینجانب، در الیحه قانون برنامه هفتم توسعه 
کشور به نکات مهمی در حوزه مناطق آزاد باید اشاره گردد :

آن  بودن  تمایز  وجه  و  آزاد  مناطق  قانون  بودن  خاص  اوال( 
با مرز بین المللی که الزمه توسعه است، در برنامه هفتم باید 
مورد اهتمام قرار گیرد؛ هر آنچه نسخه برای سرزمین اصلی 
نوشته می شود، نباید به مناطق آزاد تسری داد؛ باید برای ثبات 
در سرمایه گذاری، قانون جامع در نظر گرفت؛ چراکه کشورهای 

همسایه دارای مناطق آزاد، گوی سبقت را از ما ربوده اند.
ایجاد بستر الزم و توسعه حوزه عمل و مکانیزم های  ثانیا( 
آزاد .  مناطق  در  صادرات  و  سرمایه گذاری  برای  تشویقی 
امر  تشویقات  و  تسهیالت  در  تفاوتی  هیچ  حاضر  درحال 
سرمایه گذاری خارجی و صادرات در مناطق آزاد با سرزمین 
اصلی نداریم، چه بسا در سطح کشور رغبت و مکانیزم های 

تشویقی بیشتر نیز می باشد!
ثالثا( اصالح ساختار نظارتی بر سازمان های مناطق آزاد در 

ارتباط با قوای مرکزی مورد تعیین  تکلیف قرار گیرد.
از موارد و برنامه های پیشنهادی که باید درخصوص مناطق 
موردتوجه  کشور  توسعه  هفتم  برنامه  قانون  الیحه  در  آزاد 

قرار گیرد:
1( امور مالیاتی در مناطق آزاد برای همیشه باید بهینه شده 

و به ماده 13 قانون مناطق آزاد برگردد.
2( ایجاد مدیریت واحد در مناطق آزاد و عدم تداخل جدی سایر 

دستگاه های اجرایی در امر اقتصادی واقع در محدوده منطقه .
افراد واجد صالحیت متخصص و متعهد در بدنه  3( تعیین 

مناطق آزاد.
4( ایجاد منابع درآمدی پایدار.

5( استقرار گمرک صرفا در مبادی خروجی؛ نه در مبادی ورودی.
و  بانک  و  بیمه  تاسیس  مجوزات  صدور  در  تسهیل   )6
پشتوانه  با  ریالی  و  ارزی  پولی  عملیات  و  بین الملل  بورس 
اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورای عالی 
نه سایر شوراهای مربوطه اعم از شورای عالی پولی و بانکی 

یا بورس و ...
7( تامین مناطق آزاد به یکی از مهم ترین زیرساخت کشور 
متاسفانه  که  جاده ای(  پایانه  و  راه آهن  یا  و  فردگاه  )بندر، 

بعضی مناطق هیچ کدام از این زیر ساخت ها را ندارد.
8( ایجاد مناطق ویژه انتظامی

9( تبادل اطالعات مناطق آزاد از طریق سیستم الکترونیکی 
با سایر سامانه های کشور به صورت مستقل.

ابالغ سیاست های برنامه هفتم 
بدون نامی از مناطق آزاد!

گزارش6

واکاوی ملزومات برنامه هفتم توسعه با نگاه به مناطق آزاد و ويژه اقتصادی:

جايگاه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
در برنامه هفتم توسعه کشور

گزارش: 
 دکتر عبدالرسول خليلي

کارشناس مناطق آزاد
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ابالغي مورخ 21شهریورماه 1401  در سیاست هاي 
برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي؛ 
از  8درصد،  متوسط  نرخ  با  کشور  اقتصادی  رشد 
برنامه هاي دولت قرار گرفته است. میزان رشدي که 
اضافه بر افزایش بهره وری، عوامل تولید همچون 
منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت باید مورد 

تاکید برنامه باشد. 
پیش روي  فرصتي  که  برنامه اي  پلتفرم  این 
مي گذارد،  آینده  5ساله  در  کشور  توسعه  اقتصاد 
مناطق  توسعه اي  فعالیت هاي  پیش روي  ایضا 
به  منتهي  آینده  در 5سال  اقتصادي  ویژه  و  آزاد 
اولویت  نیز است که تعیین  پایان سند چشم انداز 
پیشرفت اقتصادی آن توأم با عدالت محوري باید 
الیحه  در  برنامه  سیاست هاي  تحقق  طریق  از 
اسالمي  شوراي  مجلس  به  دولت  پیشنهادي 
شاخص های  و  مالی  الزامات  به  توجه  براساس 
ارائه  نوین در  فناوری های  از  با بهره گیری  کّمی 

خدمات اقتصادي و فرهنگي مشخص شود. 
بر این اساس، در برنامه هفتم توسعه کشور جایگاه مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی باید همسو با نظر رئیس جمهور با 
توجه به اقتضائات روز بازتعریف شود؛ همچنان که شهر 
فرودگاهي امام خمینی)ره( در برنامه هفتم توسعه باید 
به زیرمجموعه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی منتقل شود. طرح تحول اقتصادی و فرهنگی 
مناطق آزاد قدیم و همچنین مناطق جدید مورد بازنگری 
حوزه های  در  مناطق  از  هریک  برای  و  گرفته  قرار 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت طراحی و به مرحله اجرا درآیند. 
به عالوه، به نقش اقتصادي و تاثیرگذار استراتژي اقتصاد 
دریا که در برخي از کشورها تا 50درصد تولید ناخالص 
ملي را به خود اختصاص داده است، اهمیت داده شود؛ 
مسئله اي که در مناطق آزاد مغفول مانده است. توجه 
به صنعت کشاورزي در جهت تولید و فرآوري گیاهان 
دارویي و مشارکت با کشورهایي همچون هند براي 
تولید و صادرات دارو، توسعه و به روز کردن فناوري ها در 
واحدهاي تولیدي- صنعتي و مشارکت با سرمایه گذاران 
خارجي در بخش اقتصاد دیجیتال از اهمیت فراواني 

برخوردار است.
برنامه هفتم در  از اهداف دیگر سیاست هاي کلي 
زمینه اقتصادي، توجه به جهت دهی سرمایه گذاري ها 
با استفاده از اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های 
مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد معطوف 
به توسعه و چگونگي تحقق آن است. واگذاري با 
مشارکت بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی 
انتفاعي با هدف پایان دادن  در طرح های عمرانی 
دیگر  موارد  از  نیمه تمام  عمرانی  طرح های  به 
سیاست هاي برنامه هفتم توسعه است که در مناطق 
نیز باید موردنظر قرار گیرد. تقویت نقش هدایت و 
تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید 
و ارائه عادالنه خدمات نیز مي تواند به مالیات به مثابه 
ضروری ترین و مهم ترین ابزار درآمدی دولت اشاره 
کند که از جهتی مخارج سرمایه در گردش دولت را 
تامین می کند و از سویی دیگر، باعث توزیع عادالنه 

ثروت و درآمد در بین اعضای جامعه می شود. 
قانون چگونگي  در بحث مالیات موضوع ماده 13 
اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي نیز دولت باید به 
معافیت مالیاتي در مناطق آزاد از منظر استراتژي 
تشویق صادرات در کاهش قیمت تمام شده و خلق 
بازار رقابتي بنگرد تا این مزیت در مناطق آزاد احیاء 

شده و هرچه بیشتر به رونق فعالیت هاي اقتصادي 
کسب و کاره و مشارکت مردم بینجامد؛ یعني با 
افزایش جهت دار پلکاني معافیت مالیاتي در مناطق، 
صادرات  تولید،  براي  سرمایه گذاري  جذب  رونق 
و اشتغال افزون شود؛ به ویژه  که این مناطق پل 
خارجی  سرمایه گذاران  و  ایران  اقتصاد  ارتباطي 
بین المللي  منظر  از  مناطق  توسعه  به  که  هستند 
شکل مي بخشند. همچنین تقویت کمیسیون هاي 
خارجي  کشورهاي  با  ایران  اقتصادي  مشترک 

مي تواند به رشد اقتصاد ایران کمک کنند.
مزیت های منطقه ای و آمایش سرزمین با توجه به 
ظرفیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن رویکرد 
مناطق  در  بنادر  دریا، سواحل،  اقتصاد  برنامه محور 
ساحلي بسیار مهم است. طول سواحل کشور حدود 
5هزار و 800کیلومتر بوده که 890کیلومتر آن در 
شمال واقع شده و شامل ساحل استان های گیالن، 
900کیلومتر  و  4هزار  است.  گلستان  و  مازندران 
ساحل ایران نیز در جنوب کشور واقع شده است. 
840کیلومتر  حدود  کشور  سواحل  کل  مجموع  از 
آن پیرامون جزایر توزیع شده و استان های گیالن، 
و  بوشهر، هرمزگان  گلستان، خوزستان،  مازندران، 
سیستان و بلوچستان در شمال و جنوب کشور هفت 

استان ساحلی محسوب می شوند.
اولویت بخشی به تولید کاالهای راهبردی کشاورزی، 
صنعتي، پتروشیمي و شیالت، استقرار نظام مدیریت 
اقتصادي،  بهره وری  افزایش  جهت  در  یکپارچه 
طریق  از  ارزش  افزوده  افزایش  برای  برنامه ریزی 
کشورهاي  وارداتي  اقالم  ارزش  زنجیره  تکمیل 
همسایه در مناطق، اجرای طرح هاي بزرگ اقتصادی 
دانش بنیان پیشران و زیرساختی مبتنی بر آینده نگری 
اقتصادي در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فعال سازی 
مناطق  تبدیل  و  جغرافیایی- سیاسی  مزیت های 
و  ارتباطات  تجاری،  خدمات  و  مبادالت  مرکز  به 
بردن  بین  از  و  مقررات  روان سازی  با  حمل ونقل 
توسعه  و  ایجاد  و  فرسایشی  اداری  پیچیدگی های 
زیرساخت های الزم بر اساس فناوري نو از دیگر موارد 
امور زیربنایي متناسب با سیاست هاي برنامه هفتم 
توسعه است که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی لزوم 
توجه به آنها احساس مي شود. همچنان که در آیین 
افتتاح 71پروژه سرمایه گذاری، صنعتی و عمرانی در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور معاون اول 
رئیس جمهور، بر ضرورت بسترسازی ارتباطات بانکی 
و بین المللی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید 
شده است. ایجاد امکانات الزم برای تقویت ارتباطات 
بین المللی به ویژه در بخش های بانکی، بیمه ای و 
گسترش  جهت  در  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری 
تعامالت خارجي با همراهي وزارت امور اقتصادي 

و دارایي و وزارت امورخارجه مي تواند موجبات جذب 
سرمایه گذاری خارجي، توسعه صادرات، مسائل مالی، 

بانکی و بیمه ای را تسریع کند.
تحکیم  جهت  در  اقتصادي  فرهنگ  اعتالي 
سبک زندگی، کار و تالش مضاعف در مناطق با 
بسیج امکانات و ظرفیت های آنها، توسعه صنعت 
گردشگری و ترویج صنایع دستی، از موارد فرهنگي 
و اجتماعي مرتبط با اجراي رویکرد برنامه هفتم 
توسعه در مناطق است. اهمیت توسعه گردشگری 
نیز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت ایجاد 
فعالیت هاي  مکمل  صادرات  افزایش  و  اشتغال 
صنعت و تجارت است. به ویژه که آمار 2میلیون و 
900هزار نفر شب اقامت گردشگر در سال 1397، 
اقامت در  نفر شب  به عدد 4میلیون و 900هزار 

سال 1401 افزایش پیدا کرده است.
تکمیل و توسعه شبکه ملی اطالعات و تامین محتوا 
و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز 
قدرت های جهانی در جهت تحکیم زیرساخت های 
پیشرفت  شتاب  افزایش  داده،  کالن  و  حیاتی 
آنها  تجاری سازی  و  فناوری  و  علمی  نوآوری  و 
خصوصا در حوزه های اطالعات و ارتباطات و زیست 
فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدیدپذیر، 
از  ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی  روزآمدسازی و 
موارد مهم مربوط به بخش علمی، فناوری و آموزشی 
برنامه هفتم توسعه است. همچنان که ضمیمه کردن 
و  تولید  افزایش  زمینه ساز  توانایی ها،  به  دانایی ها 
آزاد  مناطق  مي کند.  فراهم  را  صادرات  گسترش 
و  تولید  پیشران  موتور  به مثابه  اقتصادی  ویژه  و 
ایرانی  خدمات  و  کاالها  صادرات  و  اشتغال زایی 
مي توانند از این جهت مرکز پشتیبانی فعالیت های 

اقتصادی کشور قلمداد  شوند.
کنشگری فعال در دیپلماسی اقتصادي با ایجاد تحول و 
ظرفیت سازی در جذب سرمایه گذار خارجي و همکاری 
هدفمند و موثر سازمان هاي مناطق و نهادهای مسئول 
در امور خارجی، تقویت رویکرد دیپلماسي اقتصادي در 
روابط منطقه ای و جهانی در جهت تقویت پیوندهای 
اقتصادی با اولویت همسایگان از مهم ترین رویکردهایي 
است که متناسب با سیاست هاي برنامه هفتم توسعه 
باید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براي برون رفت از 
وضعیت فعلي است. از این رو، اقدامات مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی براي گسترش تعامالت با اتحادیه هاي 
اقتصادي ازجمله اوراسیا می تواند زمینه افزایش تعامالت 
اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه را فراهم کند. 
گفتني است، تجارت بین کشورهاي عضو اتحادیه 
یک  رقم  به  سال 1401  نخست  در 5ماهه  اوراسیا 
میلیارد و 300میلیون دالر رسیده است. همچنان که 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند با همسایگان 

ارتباطات  هدفمند  صورت  به  خود  هم مرز  خارجی 
اقتصادی و فرهنگی را به عنوان یک فرصت طالیی 
مالی  ارتباطات  پولی،  پیمان های  بخش های  در 
گسترده، افزایش صادرات و واردات پیگیری کنند؛ به 
خصوص که لزوم بسترسازی و ایجاد امکانات برای 
تحقق اقتصاد دانش بنیان، تسهیل در ثبت شرکت ها 
در مناطق آزاد، سرمایه گذاری مشترک با کشورهای 
همسایه و شرکت های خارجی و ایجاد مشوق های 
اقتصادي در خور اهمیت است. تاکید بر به کارگیري 
روش های نوین سرمایه گذاری مي تواند مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی را در جهت تحقق هدف برون گرایی 
اقتصاد یاري رساند. جذب سرمایه گذاری و تولیدات 
انگیزه صادرات و  با  با طرف های خارجی  مشترک 
اولویت هاي  از  بازارهای هدف منطقه اي  حضور در 
فعاالنه اقتصادی و ارزآوري است که به رغم دشواری ها 
و فشارهای بین المللی به تحقق برون گرایی اقتصاد 

منجر مي شود.
تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، 
حذف تشکیالت موازی و غیرضرور، به روزرسانی 
رفع  و  روش ها  اصالح  مقررات،  و  قوانین 
مناسبات  در  آن  زمینه های  و  فساد  گلوگاه هاي 
از  بهره گیری  و  فرآیندها  هوشمندسازی  اداری، 
اقتصادي،  خدمات  ارائه  در  نوین  فناوری های 
حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت 
از  استفاده  کسب وکار،  محیط  بهبود  و  اقتصادی 
ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی 
سرمایه گذاران کشورهاي همسایه با سرمایه گذاران 
نیز بسیار درخور توجه  داخلي و بخش خصوصي 
است. این موضوع کمک مي کند تا مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به فلسفه اصلی خود، یعنی تولید، 
و  فناوری  و  علم  محوریت  با  کارآفرینی  اشتغال، 
جذب سرمایه نزدیک تر شوند. نکته اي که رئیس 
82پروژه  از  همزمان  بهره برداری  آیین  جمهوردر 
صنعتی، عمرانی و کشاورزی  مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی و ویژه اقتصادی بر آن تاکید کرد تا بتوان 
و  اشتغال  تولید،  در جهت  موجود  از ظرفیت های 
فعالیت های اقتصادی نهایت بهره را گرفته و این 
مناطق بهترین فرصت برای صادرات قلمداد شوند. 
به عالوه، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و 
افزایش بهره وری و سرمایه گذاری بخش خصوصی، 
در  بزرگ  شرکت های  و  بانک ها  سرمایه گذاری 
اقتصاد از گام های مهمي است که باید تقویت شوند. 
ازجمله  بازارهاي هدف  براي گشایش  برنامه ریزي 
اقتصادي  اتحادیه هاي  عضو  کشورهاي  با  ارتباط 
اوراسیا، آیورا و شانگهاي که عضویت دائم ایران در 
آن در مرحله نهایي است، مي تواند تجارت مناطق را 
در جهت تقویت دیپلماسي اقتصادي براي گسترش 
صادرات و رفع موانع سرمایه گذاری خارجی از طریق 
ایجاد پروژه های درون سازمانی با کشورهای عضو 
همکاری های 25ساله  تفاهم نامه  اجرای  به ویژه  و 
آزاد  مناطق  در  آن  ابزارهای  ازجمله  چین  و  ایران 
همچنان که  گیرد.  قرار  مورد نظر  اقتصادی  ویژه  و 
سازمان  اجالس  حاشیه  در  رئیسي  سیدابراهیم 
همکاری شانگهای در شهر سمرقند ازبکستان در 
دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوري چین برنامه 
همکاری های جامع راهبردی ایران و چین را نشانه 
و نماد اراده دو کشور برای توسعه همه جانبه روابط 
دانست و اظهار داشت: ظرفیت های گسترده موجود 
کشاورزی،  ترانزیت،  انرژی،  و  نفت  زمینه های  در 
تجارت و سرمایه گذاری بستر بسیار مناسبی برای 
تعمیق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور است.

نکته دیگر همگامي با ترندهاي برتر تکنولوژي در 
فعالیت هاي سرمایه گذاري مناطق است که با مشارکت 
دولت و شرکت هاي بزرگ در مناطق با هدف ایجاد 

شرکت هاي دانش بنیان عملیاتي مي شوند. 

دیتاسنتر  بزرگترین  احداث  و  سرمایه گذاری  پروژه  قرارداد 
آزاد  میان سازمان منطقه  آزاد ماکو،  شمال غرب کشور در منطقه 
ماکو و شرکت آسیاتک با حضور قائم مقام دبیر شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی به امضاء رسید  .
قائم مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در آیین امضای 
در  )دیتاسنتر(  رکی  هزار  مرکزداده  احداث  و  سرمایه گذاری  قرارداد 
منطقه آزاد ماکو گفت: با توجه به سیاستگذاری های جدید و اقدامات 
و برنامه های دبیرخانه شورایعالی، در نظر داریم با همکاری معاونت 
اقتصادی دبیرخانه و همت مدیران سازمان های مناطق آزاد کشور، 
به ویژه  مختلف  حوزه های  در  را  مطمئنی  و  مناسب  زیرساخت های 

فناوری اطالعات و ارتباطات برای سرمایه گذاران ایجاد نماییم.
حمید برومند اظهار داشت: برخورداری از مرکز داده قوی و مطمئن، 
پایه و اساس سرمایه گذاری ها در سایر بخش های فناوری اطالعات 
در مناطق آزاد کشور است و این قرارداد می تواند شروعی برای جذب 

سرمایه گذاران دیگر در حوزه فناوری اطالعات در این مناطق باشد.
بیان کرد:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  قائم مقام 
همکاران ما در دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد تمام 

تالش خود را به کار می گیرند تا زمینه الزم برای حضور بیش از 
پیش سرمایه گذاران را در بخش های مختلف فراهم کنند.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو:
 احداث بزرگترين مرکز داده کشور

 در منطقه آزاد ماکو
همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در 
این آیین گفت: این رویداد آغازی است بر احداث یکی از بزرگترین 
مراکز داده موردنیاز برای شبکه ملی اطالعات کشور و ارائه خدمات 
به شرکت ها و کسب و کارهای مختلف ارائه کننده خدمات در بستر 
فناوری اطالعات و ارتباطات و منشایی برای صادرات خدمات دیتاسنتر 

و میزبانی داده در سطح کشورهای منطقه است  .
محمدرضا عبدالرحیمی با اشاره به اهمیت مراکز داده برای امنیت 
اطالعات و همچنین کاهش هزینه های شرکت های مختلف برای 
این  از  افزود:  ارتباطات  و  اطالعات  عصر  در  داده ها  نگهداری 
وزارت  سیاستگذاری های  طبق  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  نظر 
پس  که  می شد  پیگیری  کشور  در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
از مذاکرات صورت گرفته، شرکت آسیاتک به عنوان سرمایه گذار 
آزاد ماکو در دروازه  به دلیل موقعیت جغرافیای منطقه  این طرح 
مبادالت جمهوری اسالمی ایران با اروپا و ترکیه و دسترسی آسان 

به شبکه بین المللی با توجه به مزیت ها و مشوق های قانونی منطقه 
آزاد در حوزه مالیات و معافیت های گمرکی تجهیزات و ماشین آالت 

مورد نیاز پروژه، اقدام به سرمایه گذاری می کند  .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان به اهمیت منطقه متبوع 
خود و مرز بازرگان به عنوان محل عبور فیبر بین الملل نوری نیز اشاره 
کرد و تاکید نمود: این مهم به همراه مزیت های قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد و معافیت ها و مزایای واردات، شرکت آسیاتک را مجاب به 
سرمایه گذاری تا 800میلیارد تومان کرد که می تواند به ارتقای سطح 
خدمات میزبانی داده در سطح ملی و صادرات این خدمات به کشورهای 

منطقه کمک کند.

مديرعامل شرکت آسياتک:
تبديل منطقه آزاد ماکو به چهارمين قطب ديتاسنتر کشور

مدیرعامل شرکت آسیاتک نیز در این آیین گفت: با اجرای این طرح، منطقه 
آزاد ماکو به عنوان چهارمین قطب دیتاسنتر کشور مطرح خواهد بود  .

محمدعلی یوسف زاده افزود: آسیاتک از سال 82 تا 1401 تغییراتی در صنعت 
و نوع مجوزها داشته و اصلی ترین تغییر آن دریافت پروانه اچ .سی .تی است.

وی به اهمیت توسعه شبکه ملی ارتباطات کشور اشاره کرد و اظهار 
داشت: طرح کالنی از شبکه ملی در الیه های مختلف در شورای عالی 
به  نهایت  در  و  شد  بررسی  باالدستی  نهادهای  و  مجازی  فضای 

جمع بندی الیه های شبکه ملی رسیدیم. این شبکه هر چقدر به روز 
باشد، دیتای آن به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شود.

ابراز  ماکو  در  دیتاسنتر  خدمات  سوم  نسل  اجرای  از  یوسف زاده ، 
امیدواری کرد و گفت: ما می توانیم در قطب بین المللی مرکز داده 
همجوار  کشورهای  سایر  هم  و  اصلی  سرزمین  به  هم  ماکو،  در 

خدمات ارائه دهیم.
مدیرعامل شرکت آسیاتک در پایان خاطرنشان کرد: برای مرکز داده، 
نیازمند دسترسی به شبکه بین المللی و ملی ارتباطات و برق کافی یا 
دسترسی به گاز برای تولید برق هستیم که ماکو دارای این امکانات 

است و می تواند به عنوان هاب اصلی مرکز داده ها تبدیل شود.
گفتنی است، این پروژه با ظرفیت هزار رک در 4فاز عملیاتی طراحی 

شده و باالترین ضریب دسترسی به نقاط فیبر بین الملل را دارد  .
همچنین، با ایجاد قطب دیتاسنتر ماکو، بستر برای شرکت های نوپا 
و استارتاپ های حوزه فناوری اطالعات در این منطقه با استقبال 

چشمگیری مواجه می گردد.
در  بزرگی  تحول  داده،  مراکز  قطب های  ایجاد  است،  ذکر  شایان 
سرمایه گذاران  جذب  و  اطالعات  فناوری  پیشرفته  خدمات  ارائه 
داخلی و خارجی را در پی دارد و باعث رونق گرفتن کسب وکارهای 
داخلی و افزایش مزیت های نسبی آنان در ارائه خدمات پیشرفته و 

نوین نسبت به رقبای خارجی می شود.

با امضای قرارداد ميان سازمان منطقه آزاد ماکو و شرکت آسياتک محقق می شود:

منطقه آزاد ماکو در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب های دیتا سنتر کشور

يادداشت: 
 محسن پوراحمدی

 مدير امور حقوقی و تقنين دبيرخانه شورايعالی 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی



برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي، به ویژه در کشورهاي درحال توسعه، به 
میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرآیند 
پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده 
است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدي این پدیده قرار دارند. در 
در  اقتصادي  توسعه  و  متقابل، رشد  وابستگی هاي  با وجود  امروز،  جهان 

سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدي است  .
طرز  به  توسعه  درحال  کشورهاي  در  توسعه  برنامه هاي  طرفی  از 
قابل توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می باشد. اندازه دولت از اموري است 
که در راستاي تعامل یا عدم تعامل دولت ها با جهانی شدن، دستخوش 
تغییرات شده است. براساس منطق جهانی شدن، دولت ها بایستی نسبت 
به کوچک سازي خود و واگذاري امور تصدي گري به بخش خصوصی و 

اصوال ایجاد و گسترش فضاي رقابتی اقدام نمایند.
و حذف  اصالح ، کاهش  بر محور  اقتصاد،  در حوزه  فرآیند جهانی شدن 
شده  بنا  مالیات ها  کاهش  و  مقررات زدایی  طریق  از  دولتی  حمایت هاي 
میان  از  فاصله ها  که  است  آن  بر  اعتقاد  شدن  جهانی  نظریه  در  است. 
جهانی  با  می کنند.  پیدا  جهانی  اهمیت  محلی،  مناطق  درواقع  و  می رود 
شدن اقتصاد، مرزهای سیاسی و امنیتی مرسوم دولت ها دستخوش تغییر 
شده و بر شاخص های امنیتی، امنیت سایبری نیز اضافه شده؛ موضوعی 
که در حوزه اقتصادی نیز اثرات خود را با کوچک کردن حوزه نفوذ دولت 

نمایان ساخته است  .
اثربخشی  است،  شدن  جهانی  بارز  وجوه  از  یکی  که  بازارها  ادغام 
کاهش  براي  و  می دهد  کاهش  را  کشور  داخل  در  دولت  سیاست هاي 
عملگرایی دولت، فشارهاي رقابتی وارد می کند؛ چراکه یک بخش عمومی 
پدیده  در  گردد.  بین المللی  و  ملی  رقابت  کاهش  موجب  می تواند  بزرگ 
جهانی شدن، فرض غالب، محدودسازي و کوچک شدن دولت ها خواهد 
بود؛ زیرا در فرآیند همگرایی با اقتصاد جهانی، دولت ها مجبور هستند از 
طریق فراهم کردن زمینه هاي رشد بخش خصوصی، آزادسازي تجاري، 
در  اقتصادي  رویکردهاي  اولویت  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاري  جذب 
تاکید  شدن  جهانی  باشند.  داشته  جدیدي  کارکردهاي  خارجی،  سیاست 
بسیار بر رقابت و بازار دارد و نقش دولت را به طور محسوسی می کاهد. 
آن چنان که الزم است وظایف دولت ها مورد بازنگري قرار گرفته و دولت 
باید نوسازي شود. در شرایط جهانی شدن، وظایف جدیدي براي دولت 
جهانی  با  سازگاري  و  نوسازي  هزینه هاي  باید  دولت  و  می آید  به وجود 

شدن را بپردازد.
افزایش چشمگیر تجارت و مبادالت جهاني در یک  جهاني شدن باعث 
نظام اقتصادي بین المللي که دائما بازتر و یکپارچه تر مي شود، شده است. 
همکاري  و  بین الملل  تجارت  گسترش  با  شدن  جهاني  پدیده  بنابراین 
میان کشورها، ایجاد سازمان ها و نهادهاي بین المللي را غیرقابل اجتناب 
از  تجاري  و  اقتصادي  موضوعات  گسترش  با  که  نهادهایي  است؛  کرده 
بین  تجارت  رشد  خارجي،  استقراض  و  وام  خارجي،  قبیل سرمایه گذاري 
کشورها، شکل گیري شرکت هاي چندملیتي و غیره، وظیفه تنظیم مقررات 

و کارکردهاي اقتصاد و تجارت بین الملل را برعهده دارند.
کارویژه   و  ماهیت  تجاری،  و  مالی  تولیدی،  ساختارهای  جهانی  شدن 
دولت ها را از واحدهای سرزمینی به بازیگرانی مجازی در اقتصاد سیاسی 
جهانی متحول ساخته است. در گذار به جهانی  شدن، دغدغه دولت ها از 
مسائل امنیتی و سیاسی به دستیابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت 

و سرمایه  جهانی تغییر یافته است  .
تجلی این تحول در عملکرد دولت ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار 
از دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد 
تعامل در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه قابل مشاهده می باشد. در 
مولفه    به  اقتصادی  توسعه   مقوله   این که  نخست  نوین،  ساختار  چارچوب 
تعیین کننده  کارآمدی و قدرتمندی دولت ها تبدیل گردیده و دوم، دستیابی 
اقتصاد سیاسی جهانی  با ساختارهای  تعامل  نیازمند  اقتصادی  توسعه   به 

می باشد  .
برای ایران به عنوان کشوری درحال توسعه، استراتژی رهایی از فروش 
یا مشتقات  تولید کاالهای صنعتی  از  مدارهایی  به  و دستیابی  مواد خام 
حاصل از فرآوری مواد خام، آن گونه که مقام معظم رهبری تاکید می کنند، 

نه تنها یک ضرورت، بلکه یک الزام است.
اقتصادی  و  سیاسی  مرزهای  که  است  تحولی  و  فرآیند  شدن،  جهانی 
می کند. جهانی  دگرگون  را  آنها  نهایت  در  و  می کند  را کم رنگ  مرسوم 
شدن یک پدیده چندبعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های 
فرهنگی، سیاسی، حقوقی و... می باشد. اقتصاد در جهان امروز بیشترین 
دیگر،  عبارت  به  می کند؛  ایفا  اجتماعی  و  سیاسی  تحوالت  در  را  نقش 
اقتصاد، تنظیم  کننده کلیه رفتارها و حتی برخوردها و چالش هایی است که 

در روابط میان جامعه و دولت ها رخ می دهد.
وابستگی  از:  است  عبارت  پول  بین المللی  صندوق  نظر  از  شدن  جهانی 
مبادالت  حجم   تنوع  و  افزایش  علت  به  یکدیگر  به  کشورها  روزافزون 
آن  با  همزمان  و  سرمایه  جهان  گردش  کشورها،  بین  خدمات  و  کاالها 
را  اقتصاد  که  جهانی شدن  ویژگی های  مهم ترین  فناوری.  سریع  توسعه 
اقتصادی،  رفتارهای  شدن  جهانی  از:  عبارتند  می دهد،  قرار  تحت تاثیر 
تمرکز  اقتصادی،  توسعه  محرک  عنوان  به  جهانی  تجارت  به کارگیری 

اقتصادی و رقابت پذیری.
شاید عامل اصلی تحقق جهانی شدن اقتصاد، پیشرفت فناوری اطالعات 
است که هزینه های ارتباط از راه دور را کاهش داده، اهمیت فاصله را در 
فعالیت اقتصادی به حداقل رسانده، تولید را افزایش داده و در نهایت باعث 

افزایش رشد اقتصادی شده است  .
ساختار  در  دولت  کمتر  دخالت  معنای  به  تجاری  بودن  آزاد  که  آنجا  از 
بازار، یکی از شاخص های مهم برای جهانی شدن است، رابطه بین رشد 
اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری موردتوجه قرار می گیرد و در نهایت اینکه 
دو تغییر با یکدیگر رابطه مثبت دارند. بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و 
صادرات کشورهای درحال توسعه نشان می دهد که یک رابطه معنادار و 

مثبت بین رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی وجود دارد .

پیوستن اقتصاد ملی و دولتی به اقتصاد آزاد جهانی
در این میان یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای درحال توسعه به 
منظور پیوستن به اقتصاد و تجارت جهانی، مناطق آزاد است. مناطق آزاد 
می تواند مانند پلی به سوی جهان خارج موجب افزایش مبادالت تجاری 
در یک کشور باشد و تجارت داخلی را نیز تحت  تاثیر قرار دهد و با جذب 
برخی تخصص های فنی و سرمایه ای موردنیاز و در کنار آن جذب فناوری 
و سرمایه های خارجی، موجب توسعه در صنعت و تولیدات شود و از این 

طریق، بر تجارت داخلی کشور نیز تاثیر بگذارد  .
یکی از مهم ترین دالیل کشورهای درحال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، 
افزایش اشتغال است؛ همچنین در کشور ایران نیز مناطق آزاد می توانند 
نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند. تاسیس مناطق آزاد 

یکی از مهم ترین رویکردهای کشور ظرف سه دهه اخیر است که به منظور 
تسریع در امور زیربنایی، عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری 
و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار، کاال 
و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای تولید و صادرات کاالهای 

صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات و... راه اندازی شده اند  .
امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های اساسی رشد 
و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های جدید، ایجاد اشتغال و مواردی از 
برای جلب و جذب سرمایه های داخلی  برنامه ریزی  از  ناگزیر  قبیل،  این 
و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین 
راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه گذشته برای رسیدن به 

این مهم بوده است.
آزاد،  مناطق  ایجاد  به  توسعه  درحال  کشورهای  رویکرد  اصلی  فلسفه 
با  توسعه،  تحقق  برای  کشورها  این  است.  اقتصادی  توسعه  به  دستیابی 
کمبودها و محدودیت هایی روبه رو هستند، ولی در عین حال، از برتری ها 
تا  می تواند  که  است  ابزاری  آزاد،  منطقه  و  برخوردارند  نیز  امکاناتی  و 
سطح  در  را  بالقوه  برتری های  و  امکانات  و  جبران  را  کمبودها  حدودی 
اهدافی که  براساس  اگر  آزاد  مناطق  کند.  تبدیل  بالفعل  توانایی  به  ملی 
ایجاد شده اند، فعالیت کنند؛ به طور حتم در توسعه صنعت و اقتصاد کشور 

مفید واقع خواهد شد.
آن  به  باید  و  هستند  کشور  در  اشتغال  توسعه  باعث  آزاد  مناطق 
ماموریت هایی که در این زمینه برای آنها در نظر گرفته شده و همچنین 
و  کنیم  عمل  شده  تصویب  مناطق  این  برای  که  مقرراتی  و  قانون  به 

براساس آن قوانین پیش برویم  .
نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای درحال 
توسعه بر کسی پوشیده نیست؛ به واقع این مناطق با تسهیالتی که از طریق 
برای  بر سرزمین اصلی  قواعد حاکم  از  انعطاف پذیرتر  قوانین و مقرراتی 
فعالین اقتصادی ایجاد می کنند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران 
داخلی یا خارجی در جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای خود هستند.

مناطق آزاد، بستر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف 
روبنایی  و  زیربنایی  طرح های  در  سرمایه گذاری  بدون  است.  اقتصادی 
نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. به این 
دلیل که امروزه توسعه به عنوان یک مسئله بین المللی حائز اهمیت است، 
بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی 
پیدا کرده اند، به طوری که جذب سرمایه گذاری خارجی از مهم ترین عوامل 
سرمایه گذاری های  جذب  با  می رود.  بشمار  بین المللی  منظر  از  توسعه 
خارجی می توان نسبت به احداث زیرساخت ها و امکانات موردنیاز از طریق 

روش های رایج سرمایه گذاری خارجی اقدام کرد .
اقتصاد  با  پیوند  طریق  از  بین المللی  فرآیندی  به مثابه  کشورها  توسعه 
نیز  کشورها  اقتصادی  توانمندی های  و  می گیرد  شکل  جهانی  بازار  و 
که  کشورهایی  در  می آید.  به وجود  بازار  و  اقتصاد  این  با  مقابل  در 
است،  ناکافی  پس اندازها  حجم  سرانه،  درآمد  بودن  پایین  علت  به 
را  مالی  منابع  به  کشور  نیاز  از  بخشی  خارجی  سرمایه گذاری های 
یکسو  از  خارجی  سرمایه گذاری های  ترتیب،  این  به  می کند.  تا مین 
از  اقتصادی را به دنبال دارد و از سوی دیگر حتی در کوتاه مدت  رشد 
برای  تقاضا  افزایش  نتیجه  در  که  خارجی،  پرداخت های  تراز  بر  فشار 

کاالهای وارداتی ایجاد شده است، می کاهد.
اصلی  جزء  توسعه  درحال  کشورهای  در  آزاد  مناطق  از  استفاده  تجربه 
سرمایه گذاری های  جذب  هدف  با  صادرات  توسعه  استراتژی  چارچوب 
خارجی، توسعه صادرات صنعتی ، ایجاد اشتغال و کسب تکنولوژی جدید 
و  کره جنوبی  مانند چین،  از کشورها  بسیاری  تجربه  امروزه  است؛  بوده 
تجاری-صنعتی،  آزاد  مناطق  ایجاد  با  می توان  که  می دهد  نشان  تایوان 
توسعه صادرات  به  و  آورد  فراهم  را  خارجی  امکان جذب سرمایه گذاری 

کاالهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود .
دوری  و  گمرکی  و  مالیاتی  معافیت های  از  برخورداری  با  مناطق  این 
و  مناسب  زیربنایی  امکانات  از  برخورداری  داخلی،  بازدارنده  قوانین  از 
سازمان های اجرایی کار آمد و... می توانند سرمایه گذاری های خارجی را با 
تکیه بر وجود مزیت های نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و 

نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند  .
برای  را  خارجی  سرمایه های  می توانند  توفیق  صورت  در  آزاد  مناطق 
گسترش صنعت صادراتگرا، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت های شغلی 
مناسب به کار برند و اقتصاد بسته و ناکارای داخلی را به اقتصاد بین المللی 
گره بزنند. بنابراین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی می تواند به 
عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی همچون 
جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه 

صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد  .
توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف 
اقتصادی است. در کشور ما نیز با توجه به حضور کم رنگ اقتصاد ملی در 
عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت 
جبران فرصت های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و 
مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور، بهر ه مندی از اقتصاد رقابتی و جذب 
سرمایه داخلی و خارجی مورد توجه و تاکید سیاستگذاران نظام اقتصادی 

کشور می باشد.
با توجه به این که عامل سرمایه، یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه 
اشتغال،  ازجمله  اقتصادی  دیگر  متغیرهای  و  می شود  محسوب  کشورها 
عامل  این  از  مستقیما  و...  خدمات  و  کاال  عرضه  ملی،  ناخالص  تولید 

تاثیر می پذیرند، شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری 
گسترش  و  جذب  بر  موثر  عوامل  از  روشنی  چشم انداز  آزاد،  مناطق  در 
اقتصاد  از دیدگاه توسعه  ارائه می کند.  سرمایه گذاری داخلی و خارجی را 
ملي، ایجاد منطقه آزاد مي تواند همانند دریچه اي به جهان خارج، آزادي 
مبادالت تجاري را تامین و تضمین نموده و به جذب برخي تخصص هاي 

فني و سرمایه اي مورد نیاز جریان توسعه صنعتي کشور یاري رساند  .
موجب  آزاد  منطقه  منطقه اي،  در سطح  اقتصادی  روابط  توسعه  منظر  از 
تحرک و پویایي اقتصاد نواحي مجاور خود شده و حرکت سرمایه، نیروي 
کار و مدیریت را به مناطق منتخب تسریع مي کند. در نتیجه، ایجاد منطقه 
آزاد در بطن فعالیت هاي اقتصادي، فرآیندي هدفمند محسوب مي شود که 
وظیفه آن، کمک به رشد اقتصادي، تقویت صنعتي شدن و فراهم کردن 
امکانات مبادالت بازرگاني به ویژه در زمینه توسعه صادرات است. منطقه 
اقتصادي منطقه محسوب  از رشد  نباید مدل مستقل و کارآمدي  را  آزاد 
کرد؛ بلکه آن را باید ساختاري منعطف و پویا دانست که اقتصاد بازار آزاد 

را ارتقاء مي دهد.
تجربه کشورهاي موفق نشان مي دهد که مناطق آزاد، پلي میان اقتصاد 
داخلي و جهاني با جهت گیري تولیدي، صادراتي، انتقال تکنولوژي و رشد 
آزاد در کشورهاي درحال  اقتصادي بوده است. درواقع، مناطق  و توسعه 
گرفته مي شوند،  نظر  در  اقتصاد  براي کل  اقتصادي  توسعه  ابزار  توسعه، 
وسیله اي  را  آزاد  مناطق  موفق،  کشورهاي  تجاري.  صرفا  منطقه اي  نه 
براي ورود به بازار جهاني و بهره گیري از برتري هاي نسبي در بازرگاني 
در  آنان  یاري دهنده  مذکور  مناطق  هستند  امیدوار  و  مي دانند  بین المللي 
از فقر و عقب ماندگي باشند، تکنولوژي، مدیریت و سرمایه را به  رهایي 
کشور آنها وارد کنند و عوامل تولید داخلي را با عوامل علمي و دانش فني 
در  و  توسعه صنعتي  در مسیر  را  نمایند و سرانجام کشور  تلفیق  خارجي 

درازمدت در رده کشورهاي توسعه یافته و صنعتي قرار دهند.
اکنون که دولت به دنبال مهار تورم و ایجاد اشتغال است، این جهت گیري 
استراتژیک باید در تعیین کاربري هاي مناطق آزاد جدي گرفته شود تا این 
مناطق بتوانند با اعمال نگرش توسعه صادرات، به تولید حرفه اي به منظور 
تحقق اهداف اقتصادي و توسعه اي کشور بپردازند و با جذب سرمایه هاي 
راهبرد مطلوب  از طریق یک  انتقال موثر تکنولوژي  و  داخلي و خارجي 
ارتباط مناسب  برقراري یک  و  زمان بندي شده صادراتي  برنامه  بر طبق 
مازاد  و  اشتغال  ارزي،  درآمدهاي  افزایش صادرات،  به  داخلي،  اقتصاد  با 

حساب جاري کمک کنند.
کامل حرکت  آزادي  و  جهاني شدن  به سوي  دنیا  که  حاضر  شرایط  در 
مي کند و کشور ما نیز ناگزیر به پیوستن به این جریان خواهد بود، مناطق 
آزاد به مثابه الگوي نمونه براي اصالح ساختار اقتصاد کشور براي انطباق 
به  توجه  با  مي شوند.  محسوب  جهاني  اقتصاد  در  آمده  پدید  تحوالت  با 
اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق حذف موانع اداري و برقراري مقررات 
آسان و در عین حال، تقویت کنترل ها و نظارت هاي کالن اصالح مي شود، 
تکامل  و  آزمون  طراحي،  براي  ابزاري  عنوان  به  مي توانند  آزاد  مناطق 
برنامه هاي اصالح ساختاري و بهره برداري از نتایج آن به منظور تسري 

اصالحات به سرزمین اصلي مورد توجه قرار گیرند  .

افزایش همگرایی  منطقه ای ایران با اهرم مناطق آزاد
با نگاهی به تعریف منطقه آزاد می توان به درک بسیار بهتری از نقش این 
مناطق در توسعه اقتصادی هر کشوری رسید. مناطق آزاد قلمرو معینی 
بندر در یک محدوده سرزمینی  نزدیکی یک  یا  است که غالبا در داخل 
مشخص از یک کشور قرار دارد و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان 
جریان دارد. از تعریف بیان شده درخصوص مناطق آزاد می توان به فلسفه 

ایجاد آن پی برد.
همان طور که در تعریف سازمان ملل هم از مناطق آزاد به عنوان محرک 
تجارت آزاد یاد شده، می توان به این نتیجه رسید که هدف این مناطق 
تشویق تولیدکنندگان و پخش کنندگان در جهت صادرات است؛ بر همین 
به  ارائه می شود،  آزاد در جهان  از مناطق  تعاریف جدیدی که  اساس در 
ناحیه  را  این مناطق  نیز معروف است، که  پردازش صادرات  آزاد  منطقه 
از مرز گمرکی می نامند که تولیدات آن بیشتر  صنعتی ویژه ای در خارج 

جنبه صادراتی دارد.
با  منحصربه فردی  ظرفیت های  از  نیز  کشورمان  آزاد  مناطق  بی تردید 
عنایت به زیرساخت های اجرا شده در این مناطق برخوردارند که در جهت 

توسعه اقتصادی در کشور ایفای نقش می کنند.
به واقع شاید تمام کشورهایی که مناطق آزاد در آنها ایجاد شده است، با این 
هدفگذاری بوده است که امکان ایجاد شرایط توسعه ای برای یک کشور 
را نمی تواند در یک زمان و یک شرایط برای کل یک سرزمین عملیاتی 
نمود و معموال مناطقی را با توجه به ظرفیت ها، قابلیت ها ، برنامه ها و اسناد 
باالدستی آن مناطق به عنوان منطقه آزاد و ویژه اعالم کرده و ماموریت ها 
را برای این مناطق تدوین می کند و بر اساس آن، امکاناتی را در اختیار این 
مناطق قرار می دهند تا با توجه به اهداف و امکانات این مناطق بتوانند 

ماموریت های خود را محقق کنند  .
قوانین  و  کنند  تامین  را  زیرساخت ها  تا  می کنند  تالش  دولت ها  بالطبع 
اجرا  مسیر  در  و  نمایند  مصوب  را  آزاد  منطقه  آن  با  منطبق  مقررات  و 
با  هم  آزاد  مناطق  مسیر،  این  در  و  دهند  قرار  مناطق  این  اختیار  در 
به  توجه  با  ترسیم شده  قوانین و ضوابط مشخص  ماموریت ها،  به  توجه 
موقعیت هایی که دارند می توانند مثمرثمر واقع شده و این موضوعات را 

به کل کشور تعمیم دهند.
شده  ایجاد  ظرفیت های  بر  تکیه  با  که  هستند  مبادی  آزاد  مناطق 
در  کشور  بازوان  عنوان  به  می توان  مناطق،  این  در  دهه  چندین  در 

همسایه،  کشورهای  محوریت  با  بین المللی  تجارت  و  اقتصادی  توسعه 
در  که  بزرگی  نقش  به  توجه  با  و  برد  بهره  بالقوه  این ظرفیت های  از 
دارد،  وجود  مناطق  این  در  خارجی  و  داخلی  جذب سرمایه گذاری های 
می توانند به نقاطی بدل شوند که با ایجاد منافع مشترک با کشورهای 
و  ترانزیت  تجاری،  تولیدی،  صنعتی،  مختلف  حوزه های  در  خارجی 
زمان  در  که  باشند  داشته  کنار خود  در  را  قویی  تجاری  غیره شرکای 
داخل  اقتصاد  به  کمک  در  آنها  ظرفیت های  از  اقتصادی  بحران های 

کرد. بهره گیری  کشور 

مناطق آزاد و بین المللی سازی اقتصاد کشور
که  است  بشری  روابط  نوع  از  جدیدی  بازتعریف  درواقع  شدن  جهانی 
ایجاد کننده هر  به عنوان عوامل  زمانی و مکانی  متغیرهای  براساس آن 
میان می توان  این  در  است.  ماهوی شده  تغییر  رابطه ای دستخوش  نوع 
به متغیرهایی همچون تحوالت صورت گرفته در تکنولوژی های ارتباطی 
حمل و نقل  وسایل  در  گرفته  صورت  تغییرات  و  جمعی  ارتباط  وسایل  و 
و  مسائل  نخست  آن  براساس  که  کرد  اشاره  قاره ای  میان  بین المللی 
رخدادهای نقاط مختلف جهان بر دیگر نقاط جغرافیایی اثرگذار می باشد؛ 
در عین حال افزایش سرعت و ایمنی حمل ونقل کاال و مسافر میان قاره ها 
روابط  کارهای  و  ساز  تمامی  ساعت،  چند  یا  و  هفته  چند  به  چندماه  از 

اقتصادی و سیاسی میان کشورها را دستخوش تغییر ساخته است.
انقالب های  براساس  را  بشری  تمدن  تحوالت  تقسیم بندی های  اگر 
کشاورزی- صنعتی و انقالب فناوری و ارتباطات، و همچنین تقسیم بندی 
یا  فرامدرن  و  مدرن  کالسیک،  تمدن های  به  را  بشری  تمدن  تحوالت 
تقسیم بندی،  نوع  دو  این  مشترک  وجه  کنیم،  تقسیم بندی  مدرن  پست 
تغییر و تحوالت صورت گرفته در تکنولوژی های ارتباطات بشری است 
که برآمده از ابزار نوینی است که نوع روابط را نیز دستخوش تحول نموده 
براساس شیوه  کار  روابط  نوع  اقتصاد کشاورزی،  در  مثال  به طور  است. 
تولید غیرسوداگرانه ای است که فروش و بازاریابی محصوالت تولیدی را 
در شعاع جغرافیایی محدودی جستجو می کند؛ این شیوه تولید، نوع روابط 

کار و به ویژه بازاریابی متفاوتی را طلب می کند. 
در همین راستا در دوران انقالب دیجیتال و سایبری شدن جهان، دانش و 
صنعت مرز جغرافیایی و فرهنگ متمایزی ندارد و یک محصول در بستر 
فضا  این  در  که  الگویی  می شود؛  تولید  جهان  مختلف  نقاط  در  اینترنت 

می توان دلیل همه گیری ویروس کرونا تحلیل نمود.
بی تردید یکی از مهم ترین مولفه های جهانی شدن، جهانی شدن اقتصاد 
است؛ به این معنا که کشورهای جهان اول برای کاستن از هزینه تولیدات 
خود در رقابت های جهانی و دستیابی سریع و تضمین شده به بازارهای 
یک کشور یا چندین کشور، اقدام به ایجاد خطوط تولید کاالهای خود در 
کشورهای مقصد کاالهای خود نمودند. البته این سرمایه گذاری برای آنها 
دستاوردهایی همچون تداوم ارتباط و وابستگی کشور های توسعه نیافته و 
یا درحال توسعه را نیز به همراه داشت و برای کشورهای مقصد نیز جذب 
سرمایه گذار، اشتغال زایی و برون رفت از فضای ذهنی و اجتماعی ناشی از 

عقب ماندگی های گذشته را تداعی می کرد.
فرآیند جهانی شدن در عرصه های اقتصادی، دستاوردهایی چون جهانی 
شدن سرمایه و سرمایه گذاری، گسترش و تنوع بخشی به تکنولوژی های 
و  تولید  چالش های  و  فرصت ها  از  عمومی  آگاهی  افزایش  تولید،  جدید 
تجارت در سطح منطقه ای با نگاهی بین المللی و لزوم پذیرش رژیم های 
واحد همکاری های اقتصادی همراه با تضمین منابع و محصوالت تولیدی 

سرمایه گذار را الزامی نموده است.
اما مناطق آزاد ایران و جهانی شدن را می توان بر این اساس تبیین کرد 
که: اوال؛ کارکردها و کارویژه مناطق آزاد ظرف پنج دهه اخیر را باید جزء 
ادبیات همکاری های منطقه ای و منطقه گرایی در روندهای جهانی شدن 
رو به  روند  به  عنایت  با  آن  بر اساس  که  داد  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد 
گسترش نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی در روابط اقتصادی داخلی 
بلوک های  تشکیل  به  اقدام  مدت  این  طی  دولت ها  کشورها،  خارجی  و 
همسود  کشورهای  از  گذار  منظور  به  همجوار  کشورهای  با  منطقه ای 
رقابت های  در  را  خود  اقتصادی  جایگاه  تا  نمودند  همسو  بلوک های  به 

منطقه ای و فرامنطقه ای حفظ نمایند.
ثانیا؛ از منظر قوانین )علی رغم عدم اجرای کامل و حذف برخی قوانین و 
مقررات(، مناطق آزاد ایران نزدیک ترین قوانین داخلی ایران برای جذب 
نهادهای  از سوی همه  و کمال  تمام  باید  است که  سرمایه گذار خارجی 
این ظرفیت را  افرادی ذی نفوذ سیاسی مورد احترام قرار گیرد،  دولتی و 

باید مورد توجه و تبلیغ قرار داد.
ثالثا؛ ویژگی هایی از مناطق آزاد ایران در چارچوب مصادیق جهانی شدن 
قابل تطبیق می باشند که از آن میان می توان به تنوع قومی و فرهنگی و 
دارا بودن قرابت های قومیتی با کشورهای همسایه و نزدیکی مراکز تولید 
و پردازش کاال به مبادی ورودی و خروجی محصوالت تولیدی اشاره کرد. 
نکته متمایزی که در الگوی تولید ایرانی )به دلیل بعد مسافت چند صد 
کیلومتری میان مراکز تولید و مناطق ورود مواد اولیه و صدور کاالهای 
تولیدی( موجبات افزایش هزینه  قیمت تمام شده تولید و در نتیجه کاهش 

رقابت پذیری در بازارهای جهانی شده است.
رابعا؛ مناطق آزاد برخالف مدیریت متمرکز و در عین حال چند بخشی در 
اجرا و نظارت قانون در سرزمین اصلی ایران که به طوالنی بودن فرآیند 
و بوروکراسی اداری ارائه خدمات به سرمایه گذاران منجر می شود، دارای 
مدیریتی واحد و متمرکز در یک سازمان می باشند )به ویژه طبق ماده ۲۷ 
همان  در  بلکه  تهران،  از  نه  اجرا  و  تصمیم گیری  مسیرهای  که  قانون( 

منطقه و با تکیه بر توانمندی های محلی و استانی شکل می گیرد.
خامسا؛ با توجه به بعد جغرافیایی با قطب های سیاسی و اقتصادی داخلی، 
توافق نامه های  و  معاهدات  اجرای  برای  الگویی  را  آزاد  مناطق  می توان 
در  دقیق تر  اجرای  قابلیت  عالوه بر  تا  داد،  قرار  کشور  خارجی  همکاری 
محدوده جغرافیایی کوچک، امکان نظارت دقیق تر و رعایت الزامات پدافند 

غیرعامل را با کمترین اثرات سوء، قابل احصاء  باشد.
سادسا؛ شرایط تحریمی کشور در دهه نود به جز وقفه ای کوتاه در دوره 
اجرای برجام، به سمت سخت و همه جانبه شدن حرکت کرده است، در 
نتیجه باید با بهره برداری از فرصت هایی که در قالب بند یازده و حتی ده 
و دوازده منشور اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری تصریح 
شده و ظرفیتی که در مجلس وجود دارد، با هم افزایی بخش خصوصی و 
سازمان های عامل مناطق آزاد نسبت به برگزاری جلسات کاری مشترک 
و  نسبی  مزیت های  بر  تکیه  با  تحریمی  شرایط  از  برون رفت  منظور  به 
با کشورهای همسایه  آزاد در مسیر گسترش همکاری ها  مناطق  رقابتی 

دریایی و یا سرزمینی گام برداشت.
در پایان باید تصریح کرد، هنر ما در هدر دادن مزیت ها و تبدیل فرصت ها 
مزیت های  آن  به  که  کشور  جغرافیایی  موقعیت  از  باید  است،  تهدید  به 
رقابتی قابل توجهی در عرصه ترانزیت کاال میان کشورهای هند، چین 
و روسیه با کشورهای اروپایی و کشورهای فوق به همراه ترکیه با شرق 
پذیرفت که علی رغم همه  باید  استفاده کرد؛  نموده،  اعطا  آسیا  و جنوب 
می توان  منطقه،  در  او  کشور های همسوی  و  آمریکا  تهدیدات  و  تحدید 
و  فرصت ها  تحقق  و  تحریم  عرصه شکستن  در  قابل توجهی  امتیازهای 
یعنی  آورد؛  به دست  آینده  و  کنونی  نسل  برای  موجود  متنوع  مزیت های 

تبدیل تهدیدات بزرگ به فرصت های عظیم ملی.

مناطق آزاد؛ فرصت ممارست در جغرافیای 
محدود برای جهانی شدن اقتصــاد ایران

واکاوی فرصت ها و مزیت های مناطق آزاد جهت توسعه اقتصاد ملی در ابعاد بین المللی:
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اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

مدیر محیط  زیست سازمان منطقه آزاد 
قشم عنوان کرد:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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قشم

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

آغاز سومین مرحله از عملیات اجرایی طرح 
مسکن جوانان در 5روستای جزیره قشــم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام پذیرفت:

در نشست  دکتر فتح الهی با دهیار و اعضای شورای اسالمی روستای کووه ای عنوان شد:

در دیدار دکتر افشار فتح الهی با قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما مطرح شد:

فاز توسعه تولید جلبک دونالیئال سالینا در شرکت دانش بنیان 
زیست پاالیشگاه ریزجلبک قشم، در مساحتی حدود هفت و نیم 

هکتار در استخرهای روباز، با حضور رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جزیره قشم افتتاح شد.

با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و جمعی از مدیران این سازمان، فاز توسعه جلبک 
دونالیال سالینا در بزرگ ترین شرکت تولیدکننده ریزجلبک 

کشور در جزیره قشم افتتاح گردید.
این گزارش، شرکت دانش بنیان زیست پاالیشگاه  براساس 
ریزجلبک قشم در سالی که به فرمان مقام معظم رهبری با 
شعار »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« نامگذاری شده است؛ در 
زمینی به مساحت ۱۰۰هکتار و سرمایه گذاری بالغ بر ۲۵۱میلیارد 
تومان، ضمن توسعه فعالیت های مبتنی بر پژوهش و فناوری، 

برای ۴۳نفر اشتغال زایی به همراه داشته است.

این شرکت در فاز تولید ریزجلبک اسپیرلینا با ظرفیت ۲.۵تن 
در هکتار در طول یک ماه، به شیوه پرورش در حوضچه های 
روباز، توانسته در صنعت غذایی و دارویی کشور نقش آفرینی کند  .

با افتتاح فاز تولید جلبک دونالیئال سالینا با ظرفیت تولید 
شرکت  این  یک سال،   طول  در  هکتار  بر  ۵۰۰کیلوگرم 
توانسته در مبحث صنعت غذایی و آرایشی و بهداشتی نیز 

تحول آفرین باشد.
بومی  برای ۱۲نیروی  مساحت ۷٫۵هکتار،  به  فاز  این  در 

اشتغال زایی شده است.
همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم از بخش های پرورشی و آزمایشگاهی این شرکت 
بازدید و دستوراتی در راستای حل مشکالت و توسعه این 

مجموعه صادر نمود.
گفتنی است، شرکت دانش بنیان زیست پاالیشگاه ریزجلبک 
قشم یکی از بزرگ ترین شرکت های حوزه زیست فناوری در 
خاورمیانه است که تمرکز آن بر روی کشت پرورش و تکثیر 

ریزجلبک ها و انواع آبزیان می باشد.
شایان ذکر است، این شرکت با دارا بودن تجربه تحقیقاتی 
و دانش فنی پرورش جلبک های آب شور و شیرین، توانسته 
محصوالت متنوع دانش بنیان را تولید و در زمینه ارتقاء تولید 
ملی و اقتصاد دانش بنیان گام بردارد. محصوالت این شرکت 
دارای کاربرد های متنوعی در صنایع غذایی، دارویی، آرایشی 
و بهداشتی است که می تواند آغازگر تحولی در حوزه این گونه 

تولیدات، در کشور باشد.

بهره برداری از 66مخزن پرورش میگو به شیوه فوق متراکم 
افشار فتح الهی رئیس  با حضور  شرکت کیان یزدان قشم، 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم آغاز شد.

فعالیت  با  قشم  کیان یزدان  گزارش، شرکت  این  براساس 
در ۱۰هکتار  فوق متراکم  به شیوه  میگو  پرورش  در حوزه 
وسعت و سرمایه گذاری ۲۴۰میلیارد ریالی، سعی کرده باتوجه 

به محدودیت منابع زمین در جزیره قشم، به باالترین نرخ 
فعالیت در هر هکتار دست یابد.

هکتار،  هر  در  میگو  6۴تن  تولید  توان  با  شرکت  این 
۲۵۰مخزن پرورش دارد که با حضور رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در مرحله آزمایشی کار 

خود، 66مخزن را به بهره برداری رساند.

گفتنی است، انتظار برداشت از مخزن های به بهره برداری 
رسیده، مقدار۳۰تن میگو است که به منظور تامین امنیت 

غذایی، به بازار کشور عرضه خواهد شد.
شایان ذکر است، این شرکت قصد دارد پس از بهره برداری 
کامل، وارد عرصه صادرات شده و در چرخه ارزآوری برای 

کشور، نقش آفرین باشد.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  نشست های  سلسله  در 
شورای  اعضای  و  دهیاران  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
اسالمی روستاهای جزیره؛ دهیار، اعضای شورا و چندتن از 
نخبگان روستای کووه ای طی جلسه ای با افشار فتح الهی، 
گردشگری،  فعالیت های  توسعه  راهکارهای  و  چالش ها 

فرهنگی و اقتصادی جزیره بررسی شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه بیان داشت: 
روستای کووه ای در مسیر تردد گردشگران قرار دارد و وجود 
طبیعت  بکر و سواحل زیبا، ظرفیت این روستا را برای تبدیل 

به مقصد گردشگری دوچندان کرده است.
افشار فتح الهی ادامه داد: توسعه زیرساخت ها و ارتقای صنعت 

سبز گردشگری در این روستا موجب ایجاد شغل های پایدار و 
مولد و حذف مشاغل کاذب و فصلی خواهد شد.

افزایش  و  کمپ پارک  تکمیل  ضرورت  بر  تاکید  با  وی 
مجموعه های بوم گردی کووه ای، اذعان نمود: ایجاد اماکن اسکان 
و اقامت گردشگران در این روستا و ارتقای زیرساخت های رفاهی، 
کووه ای را به یکی از روستاهای مقاصد گردشگری تبدیل می کند.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛ استفاده از ظرفیت 
وب و فضای مجازی برای معرفی کووه ای به گردشگران داخلی 

و خارجی، موضوع مهم دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.
فتح الهی همچنین با تاکید بر لزوم نمایشگاه عرضه مستقیم 
صنایع دستی، اظهار کرد: باید با حذف واسطه ها، شرایط را 

سمتی پیش برد که بیشترین سود نصیب تولیدکننده شود و 
قیمت برای گردشگران نیز کاهش یابد.

وی بیان داشت: به همین منظور به دنبال راه اندازی نمایشگاه 
عرضه مستقیم محصوالت صنایع دستی در شهر قشم و 
اختصاص غرفه به هر یک از روستاها هستیم و همزمان در 

روستاها نیز باید این شرایط فراهم گردد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان ضمن ابراز تحسین از انتخاب کووه ای به عنوان 
روستای نمونه قرآنی، خاطرنشان کرد: فعالیت های فعاالن 
فرهنگی کووه ای درخور تقدیر است و تالش می کنیم بستر 
توسعه این اقدامات را با همکاری مردم روستا فراهم نماییم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: جزیره قشم پایگاهی برای انعکاس رویدادهای کشور 

در حوزه خلیج فارس است.
افشار فتح الهی در دیدار با قائم مقام رئیس سازمان صداوسیمای 
جمهوری اسالمی ایران در امور اقتصادی، با اشاره به جایگاه 
منطقه ای جزیره قشم بیان داشت: جزیره قشم به  عنوان یک 
نقطه مرزی در جنوب ایران، ظرفیت مبدل شدن به پایگاهی 

برای انعکاس رویدادهای کشور در حوزه خلیج فارس را دارد.
وی افزود: با راه اندازی ایستگاه رادیویی قشم، فضاهای اقتصادی 

جدیدی در بخش ملی و فراملی این جزیره توسعه می یابد  .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان از آمادگی سازمان متبوع خود جهت همکاری با 
زمینه ساخت  سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی در 
استودیو و بخش های سخت افزاری خبر داد و خاطرنشان 
کرد: ما آماده هرگونه همکاری برای تسریع در روند راه اندازی 

ایستگاه رادیویی قشم هستیم.
رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری  قائم مقام  ادامه،  در 
اسالمی ایران در امور اقتصادی نیز با تاکید بر توان جزیره 

قشم اظهار داشت: آینده فضای رسانه ای قشم روشن است.
حسین رضی ادامه داد: قشم می تواند در حوزه اینترنت با 
و جذب  درونی  همبستگی  به  مردمی،  تولیدات  محوریت 

مخاطب کمک شایانی کند.
توسعه  معاون  علیدادی  رضا  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
فناوری رسانه سازمان صداوسیما، حمیدرضا غیاثوند مدیرکل 
فرستنده های رادیویی سازمان صداوسیما، عادل پیغامی عضو 
هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم و حسین مرادی مدیر 

روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان حضور داشتند.

رعایت حقوق عامه و قوانین زیست محیطی؛ وظایف مورد  تاکید سرمایه گذاران در قشمرعایت حقوق عامه و قوانین زیست محیطی؛ وظایف مورد  تاکید سرمایه گذاران در قشم

افتتاح فاز توسعه شرکت دانش بنیان زیست پاالیشگاه ریزجلبک قشمافتتاح فاز توسعه شرکت دانش بنیان زیست پاالیشگاه ریزجلبک قشم

آغاز بهره برداری از شرکت پرورش میگو فوق متراکم کیان یزدان قشمآغاز بهره برداری از شرکت پرورش میگو فوق متراکم کیان یزدان قشم

ضرورت توسعه زیرساخت های گردشگری و فرهنگی روستای کووه ای جزیره قشمضرورت توسعه زیرساخت های گردشگری و فرهنگی روستای کووه ای جزیره قشم

ایجاد فضای اقتصادی نوین در بخش ملی و فراملی با راه اندازی رادیو قشمایجاد فضای اقتصادی نوین در بخش ملی و فراملی با راه اندازی رادیو قشم

رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان 
منطقه آزاد قشم گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مردادماه سال 
جاری، بیش از یک میلیون و ۳9۴هزار و 88۵مترمربع از اراضی 

خالصه در جزیره قشم رفع تصرف شده است.
مصطفی مازندرانی با بیان این مطلب، اظهار داشت: ارزش تقریبی 
اراضی رفع تصرف شده، بیش از ۷هزار و 996میلیارد و 9۵9میلیون 

ریال است که پس از رفع تصرف، به بیت المال اعاده شد.
وی افزود: همچنین در مردادماه امسال، بیش از 8۷هزار و 
8۲۲مترمربع از اراضی خالصه جزیره قشم به ارزش بیش 

از ۵۳۰میلیارد و 96۲میلیون ریال رفع تصرف شده است.
رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و اجراییات سازمان 
منطقه آزاد قشم اذعان نمود: رفع تصرفات صورت گرفته در نقاط 
مختلف جزیره قشم و عمدتا به دلیل ساخت و ساز غیرمجاز 

در مناطقی همچون شهر درگهان و روستای نقاشه انجام شد.
به گفته مازندرانی؛ این رفع تصرفات به دستور کتبی دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان قشم و با هدف احقاق حقوق 

مردم و مقابله با زمین خواری انجام شده است.
وی توضیح داد: تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز موجود 
در اراضی خالصه و ساحلی جزیره قشم توسط یگان حفاظت 
از اراضی ملی، دولتی و اجراییات منطقه آزاد قشم و با همکاری 

ماموران نیروی انتظامی و دریابانی اجرایی گردیده است.
مازندرانی اظهار کرد: رفع تصرفات صورت گرفته در اراضی سطح 
جزیره قشم اکثرا شامل دیوارچینی، پی سنگی، سد و بند خاکی 
و ساخت و ساز های غیرمجاز بوده و کلیه رفع تصرفات انجام 
شده در روستاها نیز خارج از محدوده طرح هادی روستا می باشد.
اجراییات  و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس 
سازمان منطقه آزاد قشم در پایان با اشاره به اینکه یکی 
است،  دولتی  و  ملی  اراضی  تصرف  فساد،  گلوگاه های  از 
تاکید کرد: براساس اهداف و اولویت های تعریف شده توسط 
مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم و با دقت نظر مسئوالن قوه 
قضاییه، با هرگونه زیاده خواهی و تخلف در این خصوص، 

قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیریت  سرپرست 
دوره  برگزاری  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
آموزشی راهنمای محلی )بلد بومی( در جزیره قشم خبر داد.

بلد  آموزشی  دوره  گفت:  خبر  این  اعالم  با  زارعی  ایوب 
محلی با هدف آموزش مهارت و توان افزایی عالقه مندان 

و راهنمایان گردشگری برگزار گردید.
وی ادامه داد: فراگیران این دوره، ۱۰سرفصل آموزشی ازجمله 
مفاهیم و اصطالحات میراث فرهنگی و گردشگری، قوانین 
و  میراث، جغرافیای جهانگردی  به حفظ  مربوط  مقررات  و 

اکوتوریسم و جاذبه های تاریخی و میراث فرهنگی را فراگرفتند.
به گفته سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
فنون  با  آشنایی  قشم؛  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
راهنمای تور، تاریخ و فرهنگ اقوام، اصطالحات انگلیسی در 
زمینه گردشگری، صنایع دستی، بهداشت سفر و کمک های 
اولیه و آموزش عملی اجرای تور، از دیگر مباحث ارائه شده 

در این دوره آموزشی بوده است.
زارعی اظهار داشت: در دوره بلد بومی قشم، 96داوطلب، هر 
یک در ۷۰ساعت شامل 6۲ساعت آموزش نظری و یک 

سفر نیم روزه سرفصل  های پیش گفت را آموزش می بینند.
سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: دوره های 
راهنمای محلی تحت نظارت این مدیریت با هدف ارتقای 
فرآیند جهانی  به تسریع  صنعت سبز گردشگری و کمک 
شدن جزیره قشم برگزار می شود و در پایان، هر یک از افراد 

شرکت کننده گواهی نامه معتبر دریافت می نمایند.

مشارکت  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  محیط  زیست  مدیر 
فعال جامعه محلی و روستانشینان جزیره قشم در حفاظت 
و توسعه جنگل های حرا که به عنوان ذخیره گاه زیست کره 

شناخته می شوند، خبر داد.
هدف  با  که  برنامه هایی  از  یکی  افزود:  داخته  سیدهاشم 
حفاظت از منابع طبیعی و بهره برداری خردمندانه از این منابع 
در جزیره انجام می شود، پروژه بذرچینی حرا جهت کاشت، 

توسعه و حفاظت از جنگل های حرای قشم می باشد.
وی ادامه داد: این برنامه دوسال است که در روستای گوران 
شروع  شده و در سال اول ۲۰۰اصله نهال حرا کاشته شد و 
تاکنون تعداد این نهال ها به 6هزار اصله افزایش پیدا کرده و 
۴۰کودک در کاشت و نگهداری این نهال ها مشارکت دارند.

داخته اظهار کرد: عالقه مندان به محیط زیست و گردشگران 
در زمستان می توانند تعدادی از این نهال ها را تهیه و به نام 

خود در بستر گلی بانام محلی، »سر زور زوما« بکارند.
پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  محیط  زیست  مدیر 
خاطرنشان کرد: برنامه امسال ما آموزش و مشارکت هرچه 
بیشتر افراد از داخل و خارج روستا می باشد تا افراد عالوه بر 
درخصوص  می کنند،  جمع آوری  را  حرا  بذرهای  اینکه 
نقش  و  پایدار  معماری  روستا،  گردشگری  فعالیت های 

گردشگری در اکوسیستم حرا آشنا شوند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: در دولت مردمی، رعایت حقوق عامه و فعالیت در 
چارچوب شرایط قانونی و زیست محیطی یکی از وظایف 

مورد تاکید سرمایه گذاران است.
افشار فتح الهی در جلسه دیدار با اعضای شورای اسالمی 
روستای گوری جزیره قشم بیان داشت: در دولت سیزدهم 
قدرت در دست مردم است و نباید هیچ گونه نگرانی بابت 

تضییع حقوق از سوی هیچ بخشی را داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیت سرمایه گذاران حوزه شیالت در جزیره 

اظهار کرد: ما خواستار تغییر تدریجی سیستم پرورش میگو از 
روش سنتی به روش متراکم، از سوی فعاالن شیالتی جزیره 
هستیم؛ چراکه این شیوه پرورش یکی از بدترین روش ها در 

مبحث تولیدات شیالتی است.
به گفته فتح الهی؛ سیاست جاری سازمان منطقه آزاد قشم، 
صدور مجوز به فعالیت های پرورش میگو به شیوه سنتی را 
رد کرده و ادامه کار سرمایه گذاران در این حوزه را منوط به 
رعایت اصول قانونی و زیست محیطی، رعایت حریم دریا و 

جاده و موکدا رعایت حقوق عامه مردم کرده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان تاکید کرد: هر سرمایه گذاری که در این چارچوب 
حرکت نکند، مشمول ابطال مجوز و قراردادهای فعالیتی 

می شود.
گفتنی است، در جلسه دیدار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم با اعضای شورای اسالمی روستای 
حوزه های  در  روستا  این  مشکالت  از  بخشی  گوری، 
مورد  روستا،  این  ساکنان  رفاهیات  و  سالمت  اجتماعی، 

گفتمان قرار گرفت.

سومین مرحله کلنگ زنی طرح مسکن جوانان در پنج روستای جزیره قشم با وسعت 
۱۵.۳۵۵هکتار، با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برگزار 

شد.
افشار فتح الهی در این مراسم که با حضور مسئوالن کشوری و استانی برگزار 
گردید، با اشاره به اولویت های سازمان متبوع خود اظهار داشت: هدف ما از اجرای 

این طرح، صاحب خانه کردن جوانان جزیره قشم است.
وی افزود: تاکنون کلنگ ساخت مسکن جوانان در ۱۴روستای قشم عملیاتی شده 
و سازمان منطقه آزاد قشم در این طرح، هیچ گونه هزینه ای بابت زمین نخواهد 
گرفت و با همت بنیاد مسکن نیز تسهیالت ویژه ای برای ساخت به جوانان جزیره 

تعلق گرفته است.
این مقام عالی همچنین با تاکید بر محدودیت زمین در جزیره قشم اذعان نمود: 
به منظور حفظ ذخایر برای نسل های آینده، برنامه ریزی ما برای توسعه شهری به 
شیوه بلندمرتبه سازی است تا با کمترین توسعه افقی، بیشترین فضای شهری برای 

اسکان مردم استحصال شود.
فتح الهی، گام دوم برای تامین معیشت جوانان جزیره را ایجاد فضای اشتغال دانست 
و ادامه داد: قشم این ظرفیت را دارد که نه تنها برای بومیان قشم، که برای تمامی 

جوانان استان هرمزگان اشتغال پایدار ایجاد کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان ابراز امیدواری 
برنامه  هفتم توسعه،  با همراهی نمایندگان مجلس، امسال در تنظیم  کرد که 
مشوق های اصلی مناطق آزاد به استناد قانون احیاء شده و کشور شاهد جهش 

توسعه ای در مناطق آزاد باشد.

در ادامه این مراسم، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی نیز ضمن 
تقدیر از مدیریت فتح الهی در رأس سازمان منطقه آزاد قشم گفت: اجرای طرح 
مسکن جوانان، حاکی از نگاه توسعه دهنده این مجموعه و در راستای سیاست های 

نظام و دولت است.
پیگیری مطالبات  به عنوان منتخبان مردم،  افزود: تمام تالش ما  احمد مرادی 

مردمی و کمک به اجرا شدن مسئولیت های دولت و سازمان ها است.

همچنین، شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم، از طرح مسکن 
جوانان قشم به عنوان یکی از زیرساخت های اشاره  شده در بیانیه گام دوم انقالب 
یاد کرد و بیان داشت: اجرای طرح مذکور مصداق امیدبخشی به بدنه جامعه بنابه 

فرمایش مقام معظم رهبری است.
براساس این گزارش، با این کلنگ زنی، ۳۷۷نفر از جوانان واجدالشرایط در ۵روستای 

دوالب، دوربنی، تم سنتی، خالدین و توریان صاحب مسکن شدند.
الزم به ذکر است، در این مرحله، ۲6جوان متقاضی در زمینی به وسعت 8هزار و 
۵۵۲مترمربع در روستای دوربنی، ۲۰۳نفر در ۷.۲هکتار در روستای دوالب، 6۷نفر در 
۳.۳هکتار در روستای توریان و 8۱متقاضی جوان دو روستای تم سنتی و خالدین در 

۴هکتار زمین، از تسهیالت مسکن استفاده خواهند کرد.
این درحالی است که در ۲6خردادماه امسال نخستین پروژه مسکن جوانان جزیره 
قشم در روستای باسعیدو در زمینی به مساحت ۷هکتار و در ۳۱تیرماه نیز دومین 
مرحله کلنگ ساخت با ۴99واحد در فاز دوم پروژه مسکن جوانان جزیره قشم، به 

مساحت ۲۳۵هزار و 8۰۰مترمربع بر زمین خورد.
گفتنی است، کلنگ  ساخت ۴طرح تامین مسکن جوانان در ۵روستای توریان، دوربنی، 
دوالب، خالدین و تم سنتی با حضور افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی، شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم، شیخ محمدعلی امینی مدیر 
مدرسه علوم دینی بندر لنگه، رضا صفایی رئیس دادگستری، امید مهدوی مجد دادستان، 
فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه 

آزاد قشم، معتمدان و مدیران شهرستان بر زمین زده شد.
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