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سرمقاله

سوختن مناطق آزاد در آتش 
اختالف و اشتباهات دولتی ها

با نگاهی سطحی به آمارهای اسفبار ارائه شده درخصوص خط فقر در 
ایران و همچنین جمعیت حدود 30میلیون نفری تحت پوشش کمیته  
امداد امام خمینی)ره(، بهزیستی و خیریه ها در کشور و عدد عجیب و 
نگران کننده 65میلیون نفری کشور )از جمعیت 84میلیونی کل ایران( 
که دچار فقر مطلق و یا نسبی هستند، به خوبی می توان دریافت که 
دولت سیزدهم خصوصا تیم اقتصادی سیدابراهیم رئیسی در طول 
15ماه گذشته نه تنها ناکارآمد بوده، بلکه باعث باعث به وجود آمدن 
یک ابربحران در کشور شده که به سهولت در الیه الیه های جامعه 

می توان با پوست و استخوان آن را لمس و درک کرد.
البته سالی که نکوست، از بهارش پیداست؛ چراکه در همان روزهای 
پایانی تابستان سال1400 که لیست وزرای کابینه دولت مردمی نهایی 
و رسانه ای شد و جهت اخذ رای اعتماد تحویل بهارستان نشینان 
گردید، بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان، اتفاقات و اوضاع امروز 
را پیش بینی می کردند؛ اما هیچ کسی فکرش را هم نمی کرد که هنوز به 
یک سال نکشیده، فضای اجتماعی کشور به سبب اشتباهات پرریسک 
و خطرآفرین وزراء، معاونین و مدیران آقای رئیسی به این شکل 
ملتهب شود و فشارهای غیرقابل تحمل اقتصادی که برآیند رفتارها 

و تصمیمات اقتصادیون دولت است، شمایلی اعتراضی به خود بگیرد!
با یک سرچ ساده در اینترنت البته به شرط عبور از محدودیت ها و 
قطعی ها؛ به کلیپ کوتاهی از یک مصاحبه تلویزیونی سیداحسان 
خاندوزی می رسیم که در آن زمان در کسوت نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی سخن می گوید و عملکرد دولت 
وقت را نقد می نماید و اعالم می دارد: »اگر دولت آینده )منظور دولت 
سیزدهم است( هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما 10-
15درصد پایین تر از امسال خواهد بود... این رو از االن من می خوام 
بگم درمورد سال1400 یا سال1401 ، آقایون بنام می خوان بزنن، توجه 
داشته باشن که بخشیش بدون هیچ اقدامی هم حاصل خواهد شد«!!!

خب جناب خاندوزی؛ اقتصاد این مملکت از نیمه دوم سال1400 و 
همچنین تا این لحظه 8ماه از سال1401 در اختیار شما بوده و انواع و 
اقسام جراحی ها، تغییرها، مهره چینی ها، عزل و نصب ها را به طور تمام 
و کمال انجام داده اید؛ لطفا پاسخ بفرمایید چرا نه تنها 10 الی 15درصد 
کاهش تورم نداشته ایم، بلکه چطور جمهوری اسالمی ایران چنین تورم 

بی سابقه ای را در طول 43سال گذشته تجربه کرده است؟!
رئیس محترم  جمهوری در بیست و ششمین سالروز ملی صادرات تصریح 
کرد: »تصمیمات خلق الساعه، راه تولید را می بندد. رشد تولید در گرو 
ثبات در تصمیم گیری ها است. دستورالعمل ها، بخشنامه ها و تصمیمات 
در حوزه صادرات باید حساب شده و با مشورت صادرکنندگان باشد. 
پیش بینی آینده بر مبنای دستورالعمل های ثابت، مبنای کار تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان است«. اما به واقع آیا در کل کشور خصوصا در مناطق 

آزاد تجاری-صنعتی چنین رویه ای در جریان است؟
از همان زمان که تصمیم بر آن شد در اداره مناطق آزاد، مهم ترین 
موضوع و اصل یعنی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
جمهوری اسالمی ایران نادیده گرفته شود، ثبات به معنای واقعی کالم 
از میان رفت! هنگامی که درگیری ها برای تصاحب صندلی دبیری 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باال گرفت، دستورالعمل ها و 
بخشنامه های غیرکارشناسی بر مناطق آزاد سرازیر شد! از وقتی مدیران 
و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، بر روی صندلی های سبز 
بهارستان جلوس کردند، دیگر تولیدکننده و صادرکننده نتوانست 
فردای خود را پیش بینی کند! از همان زمان که برخی نمایندگان 
مجلس طمع مهره چینی در مناصب مدیریتی سازمان های مناطق آزاد 
را در سر پروراندند، دیگر این مناطق روی خوش ندید! و در نهایت 
از روزی که مسببین تمامی اتفاقات فوق، در کشور دارای جایگاه 
مدیریتی شدند، سرعت کوچ و مهاجرت سرمایه گذاران و فعالین 
اقتصادی به کشورهای همسایه افزایش پیدا کرد و امروز دیگر نه 
خبری از ثبات است، نه چشم اندازی برای آینده و نه امیدی به مناطق 
آزاد که قرار بود بین المللی شوند و اقتصاد ایران را به اقتصاد جهانی 
پیوند دهند؛ چراکه این مناطق تمام پیوندها با علوم اقتصاد را به موجب 

نبود یک اقتصاددان متخصص در راس و کالن از دست داده اند!
حال در پس تمامی اقدامات و تصمیمات عجیب، چشم و دلمان به 
یک ابالغیه شگفت انگیز روشن تر شد؛ ابالغیه ای از سوی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی به سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی مبنی بر تشکیل »شورای اجرایی دبیرخانه«!
اولین موضوعی که در این نامه جلب توجه می کند، تاریخ تنظیم و ابالغ 
آن است؛ دقیقا فردای روز تغییر دبیر پیشین و انتصاب سرپرست جدید! 
این میزان از تعجیل آن هم با وجود سرپرست در دبیرخانه، جای بسی 
تامل دارد! همچنین موضوعات مطرح شده در این نامه که اهم وظایف 
این شورا را تشریح می کند نیز در نوع خود منحصربه فرد می باشد؛ چراکه 
تا پیش از این و براساس قانون، تصمیمات کالن در شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس جمهور اتخاذ و توسط دبیرخانه این 

شورا به مناطق آزاد مورد ابالغ و نظارت دقیق بر اجرا قرار می گرفت.
سوال مهم این است که اوال لزوم تشکیل چنین شورایی در دبیرخانه 
به چه منظور بوده است؟ ثانیا جناب وزیر اقتصاد برای تمامی مردم 
ایران توضیح دهند آیا تا این میزان اقتصاد کشور بر روی ریل توسعه 
و رشد قرار گرفته و آقای خاندوزی دغدغه ای به جز سر و سامان دادن 
به مناطق آزاد ندارند که در خالل تمام امورات بر زمین مانده خود، به 
فکر تشکیل و ریاست بر شورایی هستند که مقرر است منویات ایشان 

)با قید اینجانب( را پیاده سازی کند؟!
در این شماره از نشریه ضمن تحلیل چنین اقدام فراقانونی و زاینده 
بروکراسی در دبیرخانه و مناطق آزاد، با فعالین اقتصادی این مناطق به 
واکاوی محتوای این ابالغیه، تبعات آن و همچنین تصمیم گیری های 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه مناطق آزاد پرداخته ایم و به 
شرط بقا)...؟؟؟( در شماره های آتی این نشریه با کارشناسان اقتصادی 
و همچنین صاحب نظران مناطق آزاد به بررسی بیشتر این موضوعات 
خواهیم پرداخت تا شاید مخاطبین هم همچون ما، از علل و چرایی 

چنین رویکردهایی آگاهی یابند. و من اهلل توفیق...

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
مغفول  صنعت های  بزرگترین  از  یکی  گردشگری  گفت: 
مانده در ایران است که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری 
نیز قرار گرفته و درآمد صنعت گردشگری را می توان برای 

برخی از ردیف منابع بودجه تعریف کرد.
مهدی کشاورز عنوان کرد: برای جزیره کیش دو حوزه اصلی 
تجاری و گردشکری در چشم انداز براساس طرح جامع مصوب 
شده و تمام مدیرانی که طی این سال ها در سازمان مشغول به 
خدمت بوده اند بر این دو موضوع تمرکز کردند و سعی شده تا 
درخور یک جزیره آماده برای جذب گردشگر، طراحی ها صورت 
گیرد؛ اما متاسفانه نگاه علمی برنامه ریزی شده ای وجود نداشته و ما 
سعی کردیم در این دوره رویکرد علمی به حوزه تجارت و صنعت 

گردشگری را موردتوجه قرار دهیم.
وی در تشریح چگونگی ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و 
گردشگری افزود: در حوزه تجاری براساس پیش نیازها، شناخت 
ذی نفعان بسیار حائز اهمیت است و حوزه تجاری و صنعتی 
بازرگانی نیازمند تسهیل فرآیند برای سرمایه گذاران از زمان آغاز 

تا صدور مجوز است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اذعان نمود: زیرساخت های 
فرودگاهی از سال ها قبل بررسی شده و بخشی با مطالعه و 

بررسی به مرحله عملیاتی رسیده است.
کشاورز گفت: پرونده های بسیار زیادی در حوزه فعاالن اقتصادی و 
تجار بی نتیجه مانده بود که بی اعتمادی آنها نسبت به سازمان را رقم 
زد؛ با بررسی های انجام شده ظرف مدت کوتاه، 28پرونده بزرگ که 

بین 2 تا 14سال تعیین تکلیف نشده بود را به سرانجام رساندیم.
وی در ادامه تصریح کرد: با به جریان انداختن پرونده ها، سرمایه ای بالغ 
بر 2هزار و 500میلیارد تومان آزاد شد، همچنین پرونده گل شرق نیز 
تا حدودی تعیین تکلیف شده و آخرین مراحل حقوقی و قضایی خود 

را طی می کند که ارزش آن نیز بالغ بر 160هزار میلیارد تومان است.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد: 
بررسی حوزه تجارت و صنعت به صورت سطحی نبوده و ما 
در بخش های نرم افزاری و قوانین همچنین سخت افزاری و 

زیرساختی ورود کردیم.
باند جدید در طول 11سال، 40درصد  بیان داشت:  کشاورز  
100درصد  حدود  کوتاه  مدت  این  ظرف  و  داشته  پیشرفت 
با  باند هوشمند  باند نخستین  پیشرفت را تجربه کرد و این 

تجهیزات خاص و ویژه در سطح کشور است.
کیش  بین المللی  فرودگاه  جدید  پایانه  داشت:  اظهار  وی 
بازرگانان  تجار،  موردنیاز  زیرساخت های  از  یکی  عنوان  به 
73درصد  حدود  گذشته  سال  چند  طول  در  گردشگران  و 

و  مضاعف  تالش  با  خوشبختانه  که  داشته  پیشرفت 
شبانه روزی تیم مدیریت جدید سازمان، این طرح در یک 
بازه زمانی 9ماهه، به 93درصد می رسد که تا یک ماه آینده 

آماده بهره برداری خواهد بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: نوروز امسال در کیش 
از تمام ظرفیت ها بهره گرفتیم و ظرف مدت 20روز میزبان 3برابر 

ظرفیت جزیره نزدیک به 206هزار نفر گردشگر بودیم.
کشاورز  ضمن اشاره به افزایش ظرفیت جمع آوری فاضالب 
به عنوان معضلی جدی که دغدغه ساکنان بود، اذعان داشت: 
با افزایش ظرفیت از 10هزار مترمکعب، به 17هزار و 500متر 

مکعب، ظرف مدت 4ماه معضل موجود رفع شد.

وی در ادامه گفت: 18نوع گردشگری در دنیا شناخته شده که 
16نوع آن در کیش قابلیت اجرا دارد و این درحالی است که از 

سوی مسئوالن کیش و کشور به این مهم توجه نشده است.
رونمایی  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بسته های گردشگری در آینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: 
بسته های گردشگری  از  به صورت مفصل  برنامه ای که  در 
آموزشی،  دانش بنیان،  گردشگری  انواع  می کنیم،  رونمایی 
خرید، فرهنگی، غذا، سالمندی، مذهبی، ورزشی، تندرستی را 

در دستورکار قرار خواهیم داد.
کشاورز ضمن ابراز امیدواری از انجام فعالیت های قابل قبول در حوزه 
گردشگری ورزشی در بازه زمانی حضور تیم مدیریتی جدید کیش 
گفت: کارهای ویژه ای در این زمینه انجام شده و ظرف مدت کمتر 
از 7ماه، ساخت چهار زمین در سطح ملی و بین المللی را در پرونده 

منطقه آزاد کیش ثبت کردیم.
هیبریدی  چمن  زمین  نخستین  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
و  است  کیش  در  شده  ساخته  چهارزمین  از  یکی  ایران 
14کورت تنیس همچنین سالن های اسکواش در حد ملی و 

بین المللی ظرف کمتر از 4ماه بازسازی شدند.
کشاورز بر تالش برای استفاده از ظرفیت های ویژه کیش و 
جلوگیری از مغفول واقع شدن آنها تاکید کرد و گفت: ما به دنبال 
گردشگری با تعداد زیاد و ارزش کم نیستیم، تالش ما در کنار 

گردشگری معمول برای راه اندازی گردشگری تخصصی است.
آزاد کیش  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 
در پایان با اشاره به شرایط خاص و اکسیژن خالص جزیره 
کیش، گردشگری مذهبی با وجود 1میلیارد و 800میلیون نفر 
مسلمان همچنین گردشگری درمانی با پزشکان حاذق ایرانی 
در تمام رشته ها، دارا بودن سابقه طب سنتی و طب بوعلی را 
منابع درآمدزایی متنوع گردشگری برشمرد که در کیش قابلیت 

پیاده سازی دارد.

کیش2

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ایجاد  و  اقتصادی  فعاالن  تبادل اطالعات  و  تقارن  کیش، 
زمینه های تحول در مسیر توسعه اقتصادی کشور را از دیگر 
مزیت های برگزاری رویداد بزرگ کیش اینوکس در طول 

سال های متمادی در جزیره کیش عنوان کرد.
مهدی کشاورز گفت: کیش اینوکس 9سال پیش در جزیره 
کیش آغاز به کار کرده و در طول این سال ها با مشارکت بیشتر 
بنگاه های بزرگ اقتصادی، فعاالن بازار و صاحب نظران به رشد 

و غنای بیشتری دست یافته است.

وی همچنین با ابراز خرسندی از تالش های دست اندرکاران 
در تقویت محتوایی این رویداد، افزود: با برنامه ریزی های انجام 
شده، در کنار این نمایشگاه 36پنل و نشست تخصصی برگزار 
شد که این رقم رکورد جدیدی برای این رویداد در مقایسه با 

سایر رویدادهای نمایشگاهی و همایشی کشور است.
را  این منطقه  انتخاب  آزاد کیش  مدیرعامل سازمان منطقه 
برای میزبانی از این رویداد هدفمند و هوشمندانه در راستای 
اقتصادی  نخبگان  میان  اجماع  جهت  آرام  محیطی  ایجاد 
اینوکس  کیش  می شود  پیش بینی  داشت:  اظهار  و  برشمرد 
با طراحی راهبردهای حرفه ای و حمایت اکوسیستم پولی و 
مالی و سرمایه گذاری، به »داووس خاورمیانه« تبدیل شود و 

قطب نمای بازارها و تصمیمات ملی و منطقه ای گردد.
کشاورز، رویداد کیش اینوکس را به عنوان یکی از بزرگ ترین 

طول  در  گفت:  و  کرد  مطرح  کشور  اقتصادی  رویدادهای 
سال های برگزاری، این رویداد با حمایت و مشارکت گسترده 
و  دولتی  بخش  اقتصادی  فعاالن  و  سازمان ها  وزارتخانه ها، 
حضور  با  کشور  اقتصادی  پیشرو  حوزه های  در  خصوصی، 
نخبگان و مشارکت کنندگان داخلی و خارجی به محلی برای 
ارائه تصویری کامل از قابلیت ها، ظرفیت ها و شرایط کالن 

اقتصادی کشور تبدیل شده است.
وی افزود: حضور نزدیک به 2هزار شرکت داخلی و خارجی و 
مشارکت بیش از 50هزار نفر از کارشناسان و مسئولین اقتصادی 
کشور و برگزاری بالغ بر 170نشست تخصصی و همایش بین المللی 

در طول سال های برگزاری این رویداد تحقق یافته است.
و  یکهزار  از  بیش  داشت:  اظهار  همچنین  کشاورز 
200مالقات تجاری و انعقاد باالی 250قرارداد و تفاهم نامه 

همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی حاصل عملکرد 
سال های اخیر این رویداد است.

وی در تشریح وضعیت کیش اینوکس 2022 تصریح کرد: امسال 
این رویداد با استقبال و رشد مشارکت کنندگان نسبت به سال گذشته 
روبه رو بود و ازجمله وجوه تمایز سال جاری، می توان به حضور بانک 
مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک در قالب برگزاری نشست های 
سندباکس  نقش  و  مرکزی  بانک  دیجیتال  ریال  تخصصی 
کاهش  و  مالی  فناوری  توسعه  در  مرکزی  بانک  رگوالتوری 
مخاطرات سرمایه گذاری در آنها همچنین حضور بانک سایروس، 
به عنوان اولین بانک آفشور ثبت شده در منطقه آزاد کیش اشاره کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
خاطرنشان کرد: مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری رویدادهای 
این چنینی در تمام حوزه ها که دارای تراز کیفی الزم باشند، حمایت می کند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به نشست های متعدد با اصناف و بررسی مشکالت 
برای  موثر  و  کاربردی  راهکارهای  ارائه  جهت  پیش رو 
برون رفت از شرایط موجود را به دور از رفتارهای نمایشی 

و احساسی عنوان کرد.
و  اقتصادی  فعاالن  با  نشست هم اندیشی  در  مهدی کشاورز، 
نمایندگان اصناف کیش که با حضور نصراله ابراهیمی سرپرست 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 
در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، 
گفت: ضمن ایجاد تعامل سازنده میان سازمان منطقه آزاد کیش و 
بخش خصوصی، تالش بر این بود در طول مدیریت 7ماه گذشته 

مشکالت را به صورت اساسی پیگیری کنیم و رفتار نمایشی و 
احساسی نداشته باشیم.

وی اظهار داشت: با برگزاری نشست های متعدد با اصناف، حل 
مشکالت و دغدغه های اصلی فعاالن اقتصادی در راستای 
با  این جزیره در دستورکار قرار گرفته و به طور حتم  رونق 

جدیت تمام این مهم پیگیری می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این که حال 
این روزهای کیش خوب نیست، گفت: در چار چوب قانون و 
در حیطه اختیارات خود تمام تالش خود را برای پیشرفت و 

اعتالی جزیره کیش به کار گرفته ایم.
کشاورز در ادامه ضمن اشاره به شایعات مربوط به استعفاء 

خود تصریح کرد: تا زمانی که  ماموریت من در جزیره کیش 
تمام نشده، حضور دارم و استعفا نمی دهم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
بخش دیگری از سخنان خود، اذعان نمود: در طول این مدت 
پرونده هایی تعیین تکلیف شده اند که برخی از آنها تا چند سال 

راکد بوده و رسیدگی نشده بودند.
سازمان  مدیرعامل  های  صبحت  از  پیش  است،  گفتنی 
اصناف  نمایندگان  و  اقتصادی  فعاالن  کیش،  آزاد  منطقه 
گزیده  از  که  پرداختند  جزیره کیش  در  بیان مشکالت  به 
سخنان بیان شده در خصوص مشکالت می توان به عدم 
ثبات مدیریتی، مشکالت پروازها، بازگشت مدیریت شرکت 

واردات  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  به  کیش  هواپیمایی 
قانون  نشدن  اجرا  و  مسکن  بهای  اجاره  افزایش  خودرو، 

مناطق آزاد اشاره نمود.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی گفت: وظیفه دبیرخانه شورایعالی، نظارت عالیه 

در تمامی امور جاری مناطق آزاد است.
اقتصادی  فعاالن  هم اندیشی  نشست  در  ابراهیمی  نصراله 
دبیرخانه  وظیفه  اهم  افزود:  کیش  اصناف  نمایندگان  و 
مناطق  جاری  امور  تمامی  در  عالیه  نظارت  شورایعالی، 
آزاد است و در صورت مشاهده ایراد و انحراف برنامه ها از 
قانون، باید نسبت به پیگیری آن اقدام کند و طبق ماده 6 
از  آزاد، اعضای هیات مدیره  اداره مناطق  قانون چگونگی 
طریق هیات وزیران تعیین می شوند و از اختیار قانونی کامل 
برخوردار بوده و باید به مراجع نظارتی و دبیرخانه شورایعالی 

پاسخگو باشند.
وی، به عادالنه کردن وضع موجود با روش های کارشناسی 
و  کرد  اشاره  سرمایه گذاران  به  کمک  جهت  در  قانونی  و 
گفت: طبق ماده 23 قانون برنامه بودجه، عنوان شده است 
وزارت  ذیل  استقالل شخصیت حقوقی  با  آزاد  مناطق  که 
به  مربوط  امور  و  است  گرفته  قرار  دارایی  و  اقتصاد  امور 
مالیات، بورس، بیمه، بورس بین الملل و تامین منابع مالی 
همگی فعالیت هایی هستند که به وزارت اقتصاد و دارایی 
منتهی می شود و با استفاده از ظرفیت های تخصصی و فنی 
مناطق  قانونی  و  حقوقی  استقالل  حفظ  با  مجموعه  این 
آزاد می توان در جهت رفع بسیاری از مشکالت با راهبری 

وزیر محترم و اعضای شورای معاونین وزارتخانه گامی موثر 
برداشت.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
قوه  ازجمله  نظام  ارکان  با  هماهنگی  و  تعامل  کرد:  تاکید 
مقننه و قضاییه توسط قوه مجریه در هر بخشی که درحال 
و  بوده  دبیرخانه  کاری  برنامه  اولویت  در  است،  فعالیت 
آتی  و  جاری  امورات  هماهنگی  و  تعامل  بدون  نمی توان 
را پیش برد؛ چراکه تمام ارکان نظام برای خدمتگذاری به 

مردم در تالش هستند.
عنوان  به  اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران  از  ابراهیمی، 
و  منطقی  تعامل  گفت:  و  برد  نام  کشور  اقتصاد  پیشران 
انضباط بخشی مالی در حوزه تسهیل گری سرمایه گذاری، 
از جمله سیاست هایی هستند که باید در عمل خود را نشان 

دهند و به اقتصاد ملی کمک کنند.
وی افزود: رئیس محترم جمهور در راس دولت و اعضای 
شورای عالی مناطق آزاد که متشکل از هیات وزیران است، 
باید برشی از سهم هر منطقه را تعیین کند که در اقتصاد 
ملی، بودجه عمومی را تامین نماید و مدیرعامل هر منطقه 
به نسبت سهمی که دولت برای آنها در نظر گرفته است، 
باال  باعث  که  باشد  داشته  نقش  ملی  ثروت  تولید  در  باید 
به  کمک  و  تسهیل گری  ایجاد  اجرایی،  امور  اراده  بردن 

تامین بودجه عمومی خواهد شد.

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با اشاره به نشست با سرمایه گذاران داخلی گفت: در حوزه 
گردشگری دریا و در حوزه توسعه خطوط هوایی در مناطق 
آزاد، نشست هایی انجام شده است و به زودی تردد هوایی 
کیش،  آزاد  مناطق  به  ماهان  هواپیمایی  طریق شرکت  از 
قشم و چابهار گسترش و راه اندازی خواهد شد. گردشگری 
گرفته  قرار  شورایعالی  دبیرخانه  دستورکار  در  نیز  دریایی 
رهبری )مدظله  معظم  مقام  تعبیر  به  استناد  با  و  است 
که  مکران  سواحل  و  چابهار  آزاد  منطقه  پیرامون  العالی( 
یک گنج پنهان در کشور به شمار می رود، پیگیری تکمیل 
زنجیره لجستیک و ترانزیت و حمل و نقل چابهار و تکمیل 
زیرساخت های ارتباطی به سرزمین اصلی در اولویت اجرای 

این سیاست است.
ابراهیمی با اشاره به اختیارات و وظایف مناطق آزاد، عنوان 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  در  قانونگذار  کرد: 
تمامی  مسئولیت های  و  اختیارات  وظایف،  کلیه   ، توسعه 
مسائل  جز  به  آزاد  مناطق  در  مستقر  اداری  دستگاه های 
دفاعی و امنیتی را برعهده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به 

عنوان نماینده دولت معین کرده است.
وی، مسئولیت دبیرخانه و دبیر را نظارت عالیه، بررسی تراز 
مالی، برگزاری مجامع، تنظیم و تهیه آیین نامه ها، مقررات و 
تصویب برنامه های مناطق آزاد عنوان کرد و اظهار داشت: 

به  را  خود  اختیارات  تمام  قانون،  موجب  به  وزیران  هیات 
جایگاه  وزارتخانه  هر  و  کرده  واگذار  شورای عالی  اعضای 
خاص خود را متناسب با وظایف تخصصی برعهده دارد و 

در ارائه طرح و اجرای امور نظارتی سهیم هستند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مناطق  از  یک  هر  در  مگا پروژه  یک  تعریف  به  پایان  در 
آزاد تاکید کرد و خاطرنشان نمود: در کنار وظایف ذاتی و 
فعلی، هر منطقه متناسب با ظرفیت های بالقوه خود باید با 
تفکری دقیق، یک مگاپروژه تعریف کند و تمام الزامات آن 
به صورت قانونی تصویب و در راستای سیاست های ابالغی 
اشتغال  شاهد  تا  نمایند  اجرایی  جمهوری  محترم  ریاست 

مولد و تولید صادرات محور باشیم.

آزاد کیش  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 
در نشست هم اندیشی با معاون وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس 
سازمان خصوصی سازی و بخش خصوصی جزیره کیش که 
با محوریت واگذاری کیش ایر برگزار شد، از پیشنهاد سازمان 
شدن  سهام دار  برای  موفق  الگویی  ارائه  جهت  خود  متبوع 

کیشوندان در این طرح خبر داد.
آزاد کیش  منطقه  سازمان  از سوی  هدفمند  مدلی  ارائه  با 
و  سرمایه گذاران  نقش  ایفای  با  کیش ایر  واگذاری  جهت 
خرید سهام توسط کیشوندان در قالب شرکت های تعاونی 

مردم  مهم  نقش  بر  خصوصی،  بخش  شرکت های  یا 
ابزار  عنوان  به  کیش  هواپیمایی  مدیریت  در  منطقه  این 

استراتژیک در حوزه حمل و نقل هوایی تاکید شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست هم اندیشی که 
در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد، پیشنهادی مبنی بر سهام دار 
شدن کیشوندان که زمینه ساز تثبت و ماندگاری مزایای هواپیمایی 

کیش می شود، ارائه کرد.
با سهام دار شدن کیشوندان و خرید شرکت کیش ایر از سازمان 
خصوصی سازی، می توان گام های موثری در حفظ و ارتقاء جایگاه 

اصلی هواپیمایی کیش در این منطقه برداشت.
همچنین با ارائه مدل واگذاری هواپیمایی کیش به عنوان 
شرکت دولتی به بخش خصوصی، به طور حتم این اقدام 

مهم به نفع مردم جزیره خواهد بود.
کیش ایر  شرکت  مدیریت  واگذاری  با  است،  ذکر  به  الزم 
عنوان  به  ایرالین  این  کیشوندان،  و  خصوصی  بخش  به 
هوایی  حمل و نقل  حوزه  در  استراتژیک  ابزار  مهم ترین 
و  گردشگری  رونق  در  ارزشمندی  و  مهم  نقش  می تواند 

همچنین فعالیت های تجاری جزیره کیش ایفا کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

راه اندازی گردشگری تخصصی با 
بهره گیری از ظرفیت های ویژه جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کرد:

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

تبدیل کیش اینوکس به داووس خاورمیانه با طراحی راهبردهای حرفه ای

حل مشکالت و دغدغه های اصلی فعاالن اقتصادی در جهت رونق جزیره کیش

ایجاد اشتغال و توسعه تولید صادرات محور با تعریف یک مگاپروژه در هر منطقه آزاد

سهام دار شدن کیشوندان، زمینه ساز تثبت و ماندگاری مزایای هواپیمایی کیش
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آزاد تجاری- صنعتی  سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق 
و ویژه اقتصادی گفت: ویژگی بارز و متمایز نظام حاکمیت 
جمهوری اسالمی ایران با نظام های لیبرال دموکراسی، در 
آن،  شاخص  بارزترین  که  بوده  فقیه  مطلقه  والیت  وجود 

نزدیکی، ارتباط و پیوند مردم با راس حکومت است.
نصراله ابراهیمی در شورای اداری منطقه آزاد کیش که با 
حضور ائمه جماعات اهل تشیع و تسنن، مدیرعامل، اعضای 
تامین  شورای  اعضای  و  سازمان  مدیران  مدیره،  هیات 
در  معیارهای حکومت  و  مولفه ها  داشت:  بیان  برگزار شد، 
خدمتگزاری اسالمی به سمت و سوی حق مداری، رعایت 
حق الناس، پاسداری از بیت المال و حفاظت و صیانت از راه 

شهدا و ارزش های دین مبین اسالم است.
آزاد  فعال، 7منطقه  آزاد  وجود 8منطقه  با  داشت:  اظهار  وی 
جدید مصوب و حدود 81منطقه ویژه اقتصادی، در مجموع  
96منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال و غیرفعال در کشور داریم. 
ما سه برابر مساحت شهرک های  فعلی  آزاد  مناطق  مساحت 
صنعتی در کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی 
سه برابر مناطق آزاد کشور است؛ یعنی اشتغال مولد در مناطق 
آزاد باتوجه به وسعت، مساحت، امتیازات و مشوق های قانونی 
که در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مصوبات و 

آیین نامه های آن، کمتر است.
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سرپرست 
اشاره  آزاد  مناطق  در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  به 
کرد و چهار هدف اصلی تعیین شده در این مناطق را انتقال 
فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال 
و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی و 
در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای 
کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانسته و از اهتمام جدی 

برای دستیابی به آن اهداف خبر داد.
درآمدهای عمومی،  افزایش  مولد،  اشتغال  ابراهیمی گفت: 
هم پیوندی با کشورهای جهان و همسایه در راستای تجارت 
و مبادالت بین المللی و همین طور ارتقاء تولید ناخالص ملی، 
اهداف دیگری است که در ماده)یک( قانون چگونگی اداره 

مناطق آزاد نیز به آن تاکید شده است.
و  کاال  صادرات  درحوزه  آزاد  مناطق  فعلی  سهم  افزود:  وی 
خدمات 1 تا 2درصد، در حوزه تعداد واحدهای تولیدی حدود 
3درصد و در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی حدود 10درصد 
است که باید در سیاستگذاری فرآیندهای اجرایی و رویه های 
جاری تجدیدنظر کرد تا سهم مناطق آزاد را از اقتصاد ملی ارتقا 
بخشید و مناطق باید در حوزه نظام تجارت بین الملل و همکاری 
اقتصادی با دنیا از طریق مبادالت ارزی یا ایجاد مناطق آزاد 

مشترک بین کشورهای هدف فعال باشند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
نظام های  و  خصوصی سازی  حوزه  در  متاسفانه  داد:  ادامه 
پولی- بانکی و بورس بین الملل در مناطق آزاد اقدامات قابل 
فراهم  مناسب  زیر ساخت های  و  نگرفته  صورت  توجهی 
دستگاه های  با  تعامل  و  همکاری  با  باید  که  است  نشده 
اجرای  در  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  و  متولی 
و  پیاده سازی  قانونی  موارد  بودجه 1401،  قانون  تبصره 3 

زیرساخت های الزم را در مناطق آزاد کشور فراهم نماییم.
با  اقتصادی،  سیاستگذاری های  در  نمود:  اذعان  ابراهیمی 
از  کاری  بودن  منفعالنه  و  انتزاعی  کردن،  عمل  جزیره ای 
پیش نمی رود. سیاست های کالن اقتصادی در مناطق آزاد و 
سرزمین اصلی باید از سیاست واحد تبعیت کند و پراکندگی و 
اعمال نظرهای شخصی و سلیقه کاربرد نخواهد داشت و باید 
از یک سیاست واحد و یکپارچه اقتصادی با محوریت وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، موضوعات اقتصادی کشور دنبال شود.

وی افزود: اعضای محترم هیات مدیره و مدیران عاملی که در 
مناطق آزاد منصوب می شوند باید به درستی شرح وظایف خود 
را دنبال و پیگیری کنند. اگر بنا باشد مناطق آزاد در رسیدن 
نقش خود  و هم  کند  درآمدزایی  تعیین شده هم  اهداف  به 
را در اقتصاد ملی نشان دهند، باید با رویکرد جدید، سهمی 
از تامین اعتبار و درآمد را چه به صورت نقدینگی و چه به 
صورت اعتباری و تملک دارایی های سرمایه ای برای هر منطقه 
متناسب با ظرفیت های منطقه ای سقفی تعیین شود تا مناطق با 
الگوی تولید صادرات محور و تجارت، در انتهای هر سال سهم 
معین خود را اکتساب کنند و تاثیرگذاری مناطق در سهم اقتصاد 

کالن به طور کمی ظهور کند.
ابراهیمی اظهار داشت: نسل نوین نظام اجرایی در مناطق 
زمینه  در  جهان  فناوری  و  تکنولوژی  با  مطابق  باید  آزاد 
دریامحور،  اقتصاد  دیجیتال،  اقتصاد  دانش بنیان،  اقتصاد 

هوشمند سازی اقتصادی و ایجاد نهادهای مالی باشد.
اعضای  و  محترم  عامل  مدیران  داریم  انتظار  گفت:  وی 
از  ابالغی  راهبردی  سیاست های  با  مدیره  هیات  محترم 
به ویژه  آزاد،  سوی دولت و همین طور شورای عالی مناطق 
مقاومتی  اقتصاد  بند11  سیاست های  اجرای  و  پیگیری 
ابالغی مقام معظم رهبری، تمامی این موارد را که مرتبط 

با مناطق است، به طور خاص اجرایی کنند.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
زیرساخت های  تکمیل  به  توجه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
مسئول  و  متولی  دستگاه های  توسط  انرژی،  و  ارتباطی 
به ویژه کریدور جنوب به شمال و شرق به غرب در حوزه 
و  ترانزیت و حمل و نقل و خط کشتیرانی مستقل و منظم 
تکمیل زنجیره لجستیک، کمک شایانی در جلب و جذب 

سرمایه گذاری داخلی و خارجی خواهد کرد.
ابراهیمی،  این نشست، نصراله  نیز در  امام جمعه جزیره کیش 
را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  سرپرست 
فردی متدین، مخلص، والیی و با تجربه دانست که ارتباط خوبی 
با مسئولین و مجموعه ها دارند و از انتصاب ایشان در دبیرخانه 

شورایعالی اظهار خوشحالی و امیدواری کرد و آن را مغتنم خواند.
انتصاب در  این  از تدبیر  حجت االسالم والمسلمین بی نیاز، 
مسائل  به  آشنا  و  باتجربه  نیروی  یک  از  استفاده  راستای 

مناطق آزاد قدردانی کرد.

لزوم تبعیت از یک 
سیاست کالن و یکپارچه 
اقتصادی در سرزمین 

اصلی و مناطق آزاد

نصراله ابراهیمی در جلسه شورای اداری 
منطقه آزاد کیش مطرح کرد:



مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اجرای  راستای  در 
خصوصی،  بخش  اقتصادی  فعالین  از  حمایت  و 
سازمان منطقه آزاد انزلی با ریاست عیسی فرهادی 
با  و  سازمان  این  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
گردشگری  و  تجاری  تولیدی،  ۱۰شرکت  همراهی 
فعال در محدوده منطقه آزاد انزلی در رویداد کیش 

اینوکس ۲۰۲۲ حضور پیدا کرد.
نمایشگاه  »چهاردهمین  گزارش،  این  بر  بنا 
و  کشور«  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی 
بیمه  بانک،  بورس،  بین المللی  نمایشگاه  »نهمین 
نهاد  و  مشارکت ۲۵۰شرکت  با  و خصوصی سازی« 
فعال در حوزه های مختلف مرتبط با موضوعات دو 
نمایشگاه فوق با حضور نصراهلل ابراهیمی سرپرست 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، و 
مدیران بانک ها و موسسات بیمه ای کشور در مرکز 

نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار گردید.
بر این اساس، سازمان منطقه آزاد انزلی در قالب یک 
تولیدی،  ۱۰شرکت  مشارکت  با  نمایشگاهی  غرفه 
تجاری و گردشگری از قبیل انجمن سرمایه گذاران 
و کار آفرینان، شرکت های کاسپین کارمن، مجموعه 
کسری،  نوین،  بسا  تجارت،  دیبا  هپی لند،  تولیدی 
مجموعه  آراد،  صرافی  کاسپین،  لوتوس  مهربافت، 

پارک پالس  گردشگری هیراد، مجتمع گردشگری 
اقدام  نمایشگاه  این  در  کاسپین  مادکارنو  و شرکت 
به عرضه توانمندی ها فرصت های سرمایه گذاری و 
همکاری مشترک با این سازمان و فعالین اقتصادی 

منطقه آزاد انزلی نمود.
معاون بندری و حوزه خزر، مدیران معاونت اقتصادی 
و سرمایه گذاری، و مدیریت روابط عمومی سازمان 
در  نمایشگاه،  در  حضور  عالوه بر  انزلی  آزاد  منطقه 
نشست های تخصصی این رویداد حضور پیدا کرده 
و ظرفیت های سرمایه گذاری  فرصت ها  مزیت ها،  و 
شمال  آزاد  منطقه  نخستین  در  اقتصادی  فعالیت  و 
با  کشورمان  تجاری  مراودات  ثقل  مرکز  و  کشور 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تبیین نمودند.
به  اینوکس ۲۰۲۲  کیش  رویداد  است،  گفتنی 
مالی،  نهادهای  قابلیت های  معرفی  منظور 
پول  سرمایه،  بازار  دستاوردهای  و  توانمندی ها 
در  سرمایه  تشکیل  به  کمک  کشور،  بیمه  و 
رقابت  برای  ظرفیت ها  افزایش  ملی،  اقتصاد 
مشابه  بازارهای  با  کشور  سرمایه  و  پول  بازار 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  و  منطقه 
بخش  مشارکت  جلب  ملی،  کالن  طرح های 
خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاران  و  خصوصی 

برای  مالی  تامین  روش های  جدیدترین  ارائه 
اطالعات  تبادل  و  سرمایه گذاری  طرح های 
مجریان  و  سرمایه گذاران  بین  تجاری  و  فنی 

شد. برگزار  سرمایه گذاری  طرح های 

از گسترش تعامل با بخش خصوصی 
تا توافق واردات خودروی برقی جهت 

نوسازی حمل ونقل عمومی گیالن
در رویداد اینوکس کیش ۲۰۲۲ که شامل دو نمایشگاه 
فرصت های  معرفی  نمایشگاه  »چهاردهمین 
نمایشگاه  »نهمین  و  کشور«  سرمایه گذاری 
خصوصی سازی«  و  بیمه  بانک،  بورس،  بین المللی 

بود، سازمان منطقه آزاد انزلی حضور پیدا کرد.
آزاد  منطقه  سازمان  حضور  توجه  جالب  نکات  از 
سیاست های  اجرای  راستای  در  گامی  که  انزلی 
مشارکت  می شود،  محسوب  مقاومتی  اقتصاد 
۱۰شرکت تولیدی-صنعتی و انجمن سرمایه گذاران 
و  واحد  غرفه  یک  قالب  در  منطقه  کارآفرینان  و 
توانمندی ها  دوطرف  همکاری  با  که  بود  متشکل 
مشترک  همکاری  و  سرمایه گذاری  فرصت های  و 
کیش  رویداد  در  حاضر  نهادهای  و  شرکت ها  با 
اینوکس ۲۰۲۲ عرضه شد و در عین حال با همکاری 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن، 
سازمان  غرفه  در  نیز  استان  سرمایه گذاری  بسته ها 

ارائه گردید.
به  برقی  خودروهای  واردکننده  شرکت  با  جلسه 
برای  این خودروها  آزاد کیش جهت عرضه  منطقه 
خودروهای  تردد  محدوده  در  شخصی  بهره برداری 
پالک منطقه آزاد انزلی و ناوگان حمل و نقل عمومی 
استان گیالن، از مهم ترین برنامه های جنبی حضور 
هیات اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی در رویداد 
مزبور بود که براساس توافق صورت گرفته با مدیران 
کشور،  تاکسیرانی  اتحادیه  مدیرعامل  و  مجموعه 
حمل ونقل  شبکه  نوسازی  جهت  الزم  تسهیالت 
عمومی درون شهری استان از سوی اتحادیه مزبور با 

همکاری شبکه بانکی کشور ارائه خواهد شد. 
با مدیر مجموعه مارینا  در این میان نشست کاری 
کیش جهت بررسی مسائل و توسعه حوزه فعالیت آن 
در منطقه آزاد انزلی، از دیگر برنامه های کاری بود 
که در آن مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه 
مشاور مدیرعامل با مدیر مارینای منطقه به توافقات 

اولیه نائل آمدند.

بنا بر این، گزارش هیات اقتصادی سازمان منطقه 
تخصصی  نشست های  و  همایش ها  در  انزلی  آزاد 
حضور  اینوکس ۲۰۲۲  کیش  رویداد  جنبی 
است:  ذیل  قرار  از  آنها  مهم ترین  که  کرد  پیدا 
ائتالف  آزاد مشترک:  اقتصادی، مناطق  دیپلماسی 
فرصت های  بین الملل،  اقتصاد  با  استراتژیک 
مناطق  محوریت  با  دنیای NFTها  در  پیش رو 
در  خالق  صنایع  و  دیجیتال  اقتصاد  نقش  آزاد، 
مالی  نهادهای  آزاد،  مناطق  در  سرمایه گذاری 
در  سرمایه گذاری  فرصت های  آفشور،  پولی  و 
و  لجستیک،  صنعت  با  مرتبط  تکنولوژی های 

بازرگانی. مشترک  اتاق های  تخصصی  نشست 
راهنمای  و  فرصت ها  کتابچه  و  بسته ها  ارائه 
بروشور،  انزلی،  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری 
چند  رسانه ای  چند  فشرده  لوح  و  تراکت  کاتالوگ، 
زبانه؛ عرضه صنایع دستی هنرمندان منطقه به همراه 
بروشورهای شرکت های حاضر در غرفه سازمان، و 
فرصت های سرمایه گذاری استان گیالن، مهم ترین 
آزاد  منطقه  سازمان  اطالع رسانی  و  تبلیغاتی  اقالم 
اینوکس ۲۰۲۲  رویداد کیش  در  انزلی جهت حضور 

را تشکیل می داد.
شایان ذکر است، رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ مشتمل 
بر دو نمایشگاه و حدود ۴۰نشست تخصصی جنبی و 
حضور ۲۵۰شرکت و نهاد مرتبط با زمینه های رویداد 
مزبور، از ۲۵ لغایت ۲۸مهرماه سال جاری به منظور 
و  توانمندی ها  مالی،  نهادهای  قابلیت های  معرفی 
دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه کشور، کمک 
به تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی، افزایش ظرفیت ها 
بازارهای  با  و سرمایه کشور  پول  بازار  رقابت  برای 
مشابه منطقه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
بخش  مشارکت  جلب  ملی،  کالن  طرح های  در 
ارائه  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاران  و  خصوصی 
طرح های  برای  مالی  تامین  روش های  جدیدترین 
سرمایه گذاری و تبادل اطالعات فنی و تجاری بین 
سرمایه گذاری  طرح های  مجریان  و  سرمایه گذاران 
در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد.

رویداد  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
فوق به ریاست عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره 
با حضور  و مدیرعامل سازمان، مشاور مدیرعامل و 
معاون بندری و حوزه خزر، مدیران معاونت اقتصادی 
امور  و  عمومی  روابط  مدیریت  و  سرمایه گذاری  و 

بین الملل سازمان حضور پیدا کرد.

دستاوردهای حضور سازمان منطقه آزاد انزلی در رویداد کیش اینوکس2022: 

عملیاتی سازی راهبرد اقتصاد مقاومتی از سوی 
سازمان منطقه آزاد انزلی در اینوکس ۲۰۲۲
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 سرفصل اول: واقعیت های موجود در مناطق آزاد طی سه دهه 
فعالیت 

شروع  مهم  سوال  یک  از  اهداف  تحقق  عدم  ادعای  و  آزاد  مناطق  داستان 
می شود! حضراتی که مدعی انحراف مناطق آزاد در دستیابی به اهداف تعیین 
شده می باشند، خود و اسالف نازنین آنها برای اجرای اهدافی که مدعی آن 
هستند، چه کردند؟ به عبارت دقیق تر، آورده دولت ها و مجلس های مختلف 
در مناطق آزاد ظرف سه دهه گذشته چه بوده است؟ آیا به جز دوران ریاست 
مجالس،  آن  تبع  به  و  دولت ها   سایر  رفسنجانی،  هاشمی  مرحوم  جمهوری 
اقدامی در حمایت از مناطق آزاد روا داشته اند؟ آیا ردیف بودجه ای برای آنها 
تعیین و اختصاص یافته است؟ آیا در مسیر سرعت بخشیدن به فرآیند اجرای 
زیرساخت های این مناطق، دولت ها و مجالس مختلف حرکتی حتی در حد 
روشن کردن میکروفون جهت بیان انتقاد انجام داده اند؟ اساسا برای این که 
به  را  اقداماتی  و  برنامه ها  چه  کنند،  پیدا  دست  خود  اهداف  به  آزاد  مناطق 
سرانجام رسانده اند؟ مگر جز این است که ریالی از بودجه عمومی و دولتی 
در این مناطق صرف و هزینه نشده است؟! مگر غیر از منابع درآمدی محدود 
سازمان های مناطق آزاد، آیا این نهادها از منبع درآمدی خاصی برخوردار بوده اند 
تا از طریق آن قادر به ایجاد شبکه آب، برق، راه های مواصالتی به و درون 

منطقه و سایر پیش نیازهای هرگونه فعالیت و زیست انسانی باشند؟!
از سوی دیگر با واکاوی مسیر طی شده ظرف حدود سه دهه فعالیت مناطق آزاد در 

معادالت اقتصادی و مدیریت اقتصاد سیاسی کشور، به چند اصل واقف می شویم:
1( مناطق آزاد در نقاط جغرافیایی کمتر برخوردار کشور ایجاد 

شده اند
با تمرکز بر نقاطی از کشور که به عنوان منطقه آزاد معرفی شده اند، به یک 
تا حدودی جزیره کیش،  و  انزلی  آزاد  منطقه  به جز  واقعیت پی می بریم که 
مابقی مناطق آزاد هفتگانه ایران در بخش هایی از کشورمان انتخاب شده اند که 
از منظر سه شاخص بهره مندی از زیرساخت های اولیه، استانداردهای زندگی 
محروم  مناطق  دسته  در  کشور  نقاط  دیگر  به  نسبت  شغلی،  فرصت های  و 
تعیین  آزاد  منطقه  عنوان  به  درواقع محدوده جغرافیایی  و  تقسیم بندی شده 
اولیه محروم بوده و دولت  امکانات  از آب، برق، راه و سایر  گردیده بود که 
در آن نقاط عملکرد قابل دفاعی از خود برجای نگذاشته بود. به موازات این 
نبودها و کمبودها، در مولفه نیروی انسانی نیز این مناطق به دالیلی چون 
مشکالت  مستمر؛  و  گذشته  از  مانده  برجای  مدت  طوالنی  محرومیت های 
و  فرهنگی  ضعف های  دائم؛  و  مولد  شغلی  فرصت  نبود  از  ناشی  اقتصادی 
اجتماعی با کیفیت پایین زندگی و نیروی کار نیز دست به گریبان بودند. به طور 
مثال بی سوادی و پدیده قاچاق یک عرف مقبول بوده؛ چراکه نیروی جویای 
کار نه در حوزه کشاورزی، نه صیادی، نه اشتغال در مشاغل دولتی و نه بخش 
خصوصی فرصتی برای جستجوی کار و شغل نداشته؛ در نتیجه به واردات کاال 
از کشورهای همسایه جنوبی و شرقی کشور مبادرت می ورزید؛ موضوعی که 

هم اکنون به مرزهای غربی نیز تعمیم پیدا کرده است.
2( مناطق آزاد یک نهاد نیست، بلکه یک رژیم حمایت از فعالیت 

اقتصادی است
در مالحظه مواد 29گانه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید از شرایط زمانی 
و مکانی دورانی شروع کرد که نظام جمهوری اسالمی ایران متوجه اهمیت و 
نقش موثر مناطق آزاد در دستیابی به دو هدف »توسعه کسب و کارهای داخلی 
از طریق جذب سرمایه و سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و سرمایه گذاران 
خارجی« و به تبع آن »ارسال پالس های مثبت جهت تنش زدایی در سیاست 
آزاد  ایجاد مناطق  بود؛ درواقع  با کشورهای منطقه«  خارجی منطقه ای خود 
جاری  هزینه های  کاهش  هدفگذاری  بر  ناظر  جنگ،  از  پس  دولت  توسط 
دولت، تمرکز بر بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ، جبران عقب ماندگی های 
اقتصادی و توسعه ای کشور، بازسازی تصویر ایران و ایرانی در معادالت اقتصاد 
سیاسی منطقه ای و بین المللی جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه و طرح های 
مسائل  رفع  جهت  سرمایه  و  پول  به  نیاز  کشور  چراکه  بود؛  سرمایه گذاری 
پیش گفته و همچنین ایجاد فرصت های جدید فعالیت های اقتصادی و تولیدی 

در اقصی نقاط کشور به ویژه در نقاط مرزی جنوبی داشت.
بدیهی است که به دلیل دسترسی مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار )نسل اول( 
قرابت های  آزاد خلیج فارس و دریای عمان؛  به آب های  )نسل دوم(  اروند  و 
اشتراکات  از  استفاده  و  خلیج فارس  جنوب  عربی  کشورهای  با  جغرافیایی 
قومیتی، فرهنگی و مذهبی ساحل نشینان ایرانی با همتایان خود در آن سوی 
این آبراه های بین المللی جهت نفع تامین منافع ملی ایران در اولویت دیپلماسی 
اقتصادی و معادالت منطقه ای ایران قرار گرفت. از سویی در دورانی که دولت 
پول و درآمد چندانی جهت رفع خرابی های جنگ و عقب ماندگی های ناشی 
از شرایط اولیه انقالب اسالمی نداشت؛ ایجاد مناطق آزادی که ریالی دولت 
در آن هزینه نکرده و الگویی از اعتماد به مردم مناطق مرزی و قومیت های 
مختلف ایران زمین جهت مدیریت امور خود محسوب می شود، بهترین اقدام 

جهت تبدیل چالش به فرصت قلمداد می گردد.
اما با همه این موارد مطروحه؛ قانون مناطق آزاد به جز یک رژیم حمایتی و 
تشویقی در مسیر قانونی کردن واردات کاال، حمایت از سرمایه گذاران خارجی و 
ایجاد ارزش افزوده جهت صادرات که توسط شورایی متشکل از وزارتخانه ها و 
سازمان های مختلف )شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی( به اجرا درآمده 
و سازمان های عامل مسئول اجرای آن می باشند، از ضمانت اجرایی برخوردار 
نبوده و نیست؛ چه توسط خود قانون و چه نهاد مجری و ناظر بر اجرای آن! 
در عین حال شورای مزبور که در قالب نهادهای اداری ایجاد شده به منظور 
هماهنگی میان چند نهاد به ریاست رئیس جمهور کشور تاسیس شده، در قالب 
یک دبیرخانه، وظایف هماهنگی و پیگیری امور مربوط به مناطق آزاد را به این 
دبیرخانه تفویض نموده و این درحالی است که عملکرد دبیرخانه مزبور ظرف 
سه دهه اخیر مبین عدم کارایی، ایجاد نهاد موازی علیه سازمان های مناطق 
آزاد، دخالت در امور مناطق از طریق اعمال نظر در فرآیند انتصاب و انتخاب 
مدیران، برنامه های کاری و در نهایت موازی کاری در مسیرهای ارتباطی با 

نهادهایی همچون مجلس می باشد.
تبصره  و  بند  ماده،  هیچ  در  که  است  واقعیت  این  مطروحه؛  مباحث  برآیند 
قانون و مقررات مناطق آزاد اشاره و تصریح نشده که اگر مسئول و نهادی 
یا قانون مناطق را  ایجاد نمود  آزاد ممانعتی  در مسیر اجرای قوانین مناطق 
این مناطق برای فعالین  تفسیر به رأی کرده و قانون مناطق را در محدوده 
اقتصادی به اجرا درنیاورد! تکلیفش، حکمش و عقوبتش چیست؟ یا اساسا در 
قبال ترک فعل ها نسبت به مناطق آزاد، کدام سازوکار حقوقی جهت پیگیری 
وجود دارد؟ سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه به جز پیگیری، چه امکانی 
محدوده  در  آزاد  مناطق  قانون  رجحان  و  برتری  واداشتن  تمکین  به  جهت 

جغرافیایی آن دارا می باشند؟
3( مهم ترین مشکل، عدم اجرای قانون از سوی نهادهای همکار

پیرو آنچه معروض شد، باید تصریح کرد در طول سال های گذشته نهادهای 
مختلف دولتی که در زمینه اجرای قانون و مقررات دارای شانیت و جایگاهی 
بودند، بنای خود را بر عدم اجرای قانون به دلیل قائل بر برتر بودن قانون 
تلخ شد که یک  واقعیت  این  امری  دادند. خروجی چنین  قرار  دستگاه خود 
سرمایه گذار در مناطق آزاد عالوه بر طرف بودن با قانون و مقررات مناطق که 
ملزم به تمکین از آن جهت بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی بود، مجبور 
به پذیرش قواعد و آیین نامه های اداری نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور 
)فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شهرداری(؛ وزارت راه و شهرسازی )سازمان 
بهداشت  وزارت  وزارت صنعت، معدن، تجارت؛  فرودگاه(؛  دریانوری،  و  بنادر 
و درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت آموزش عالی؛ وزارت آموزش و پرورش؛ 
گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  سازمان  محیط زیست؛  سازمان 
سابق و وزارتخانه کنونی؛ و در نهایت وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمرک، 
دارایی، بیمه، و بانک مرکزی( است، که این دستگاه ها مهم ترین نهادهایی 
بوده و هستند که در عدم اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد از نقش محوری 
برخوردار می باشند. البته طی حدود سه دهه میزانی از همکاری میان نهادهایی 
چون وزارت کشور، راه و شهرسازی، و... ایجاد شده، اما هنوز در وزارت امور 

اقتصادی و دارایی داستان ها بر همان مثنوی های شاهنامه است.
4( نمایندگان مجلس و فرصت هایی که در مناطق آزاد وجود دارد
موضوع دیگری که مناطق آزاد با آن دست به گریبان بوده و هستند، نمایندگان 
محترم و معزز مجلس شورای اسالمی است. در بادی امر باید توجه داشت که 
در استان ها، سازمان های مناطق آزاد تنها نهادهایی می باشند که درآمد و بودجه 
آنها از سوی تهران تصمیم گیری نشده و فرآیند تهیه، تصویب و هزینه کرد 
آن در محدوده منطقه آزاد و توسط سازمان عامل آن به اجرا درمی آید و این 

یعنی یک فرصت برای نماینده و نمایندگان مجلس جهت اعمال نظر در تعیین 
مسیرهای هزینه ای و بودجه ای در حوزه های انتخابیه خویش! در عین حال 
مناطق آزاد در مباحث مترتب بر اشتغال زایی دارای ظرفیت و فرصت کم نظیری 
بوده که از ایجاد شغل در خود سازمان مزبور گرفته تا فرصت های شغلی در 
پروژه های زیرساختی، طرح های عمرانی، سرمایه گذاری های بخش خصوصی 
در زمینه های مختلف تولیدی، خدماتی، فنی و مهندسی و گردشگری؛ مناطق 
آزاد دارای فرصت های خوبی برای نمایندگانی است که ایجاد شغل مهم ترین 
درخواست حوزه های انتخابیه آنان محسوب می شود و در نتیجه مناطق آزاد در 
استان ها برای نمایندگان در زمینه های بودجه ای و اشتغال دارای مزیت مناسبی 
می باشند؛ موضوعی که باعث رقابت میان نمایندگان هر استان، نمایندگان 

کمیسیون های تخصصی جهت اعمال نظر شده و می شود  .
از سوی دیگر مواجه مناطق آزاد با نمایندگان در دو زمینه در سطح کالن دیگر 
بروز پیدا کرده است؛ نخستین در ارتباط با سازمان های عامل است و دیگری در 
رابطه با دبیرخانه شورایعالی؛ پرواضح است که این سیکل دارای عیب و نقص 
بوده و می باشد که اکثر نمایندگان ادوار مختلف نسبت به عملکرد مناطق آزاد 
انتقاد دارند! قطعا در مدل رابطه میان سازمان ها و دبیرخانه با نمایندگان )چه 
حوزه های انتخابیه ای که در استان آنها منطقه آزاد وجود دارد و چه نمایندگان 
عضو کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس( مشکلی وجود دارد که در مباحث 
قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون و مقررات مناطق، در بیشتر موارد 

کفه ترازو به ضرر و علیه مناطق آزاد بوده است.
5( تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد به بهانه تحریم

و  تجاری  اقتصادی،  ارکان  علیه  امریکا  تحریم های  دایره  که  سال 1390  از 
مراودات بین المللی کشورمان تنگ و سخت شد، دولت ها و نمایندگان مجلس 
جهت  تحریم ها  با  مواجه  سازوکار  یکپارچه سازی  و  تحریم  مدیریت  ادله  با 
کاهش آثار مخرب آن، اقدامات به ظاهر خیرخواهانه ای را در مدیریت اقتصادی 
کشور اعمال کردند که دارای سه وجه متمایز بوده و هست؛ اوال که تابعی از 
کاهش و گسترش تحریم ها بوده )مثال در دوره زمانی اجرای توافق برجام، 
شدت این تعمیم قوانین کمتر شده و در دوران قبل و بعد آن بیشتر شده است(؛ 
ثانیا در هر موضوع آیین نامه و قوانین ابالغی چه از سوی وزارتخانه ها و چه 
مجلس در روزها و هفته های مختلف دستخوش تغییر شدند؛ و در نهایت همه 

مصوبات علیه استقالل قانون مناطق آزاد است.
6( مناطق آزاد کانون لیبرالیسم، ولنگاری اخالقی و عرصه نفوذ 

جریان انحرافی
براساس باورهای قلبی، سیاسی، عقیدتی، طیف گسترده ای از فعالین سیاسی 
کشور؛ مناطق آزاد چون متصف به صفت آزاد است و چون در آن امکان حضور 
سرمایه گذار خارجی، گردشگر خارجی و خارجی فراهم است، در نتیجه بالذات 
از امکان گسترش فسق و فجور، و تبدیل شدن به مکانی برای لهو و لعب 
برخوردار می باشد. در این قالِب غالب شده ذهنی؛ این مناطق آوردگاه تهاجم 
ایرانی است که در آن در ظاهر مراودات  ارزش های دینی، اسالمی و  علیه 

اقتصادی، فرهنگ منحط غربی در جامعه گسترش پیدا می کند.
نکته جالب توجه اینکه به باور این بزرگواران، مناطق آزاد عرصه ظهور تفکرات 
هاشمی رفسنجانی است و خاندان او هنوز در مناطق صاحب نفوذ، شرکت و 
منصب می باشند. به آن مرحوم، عزیزان سیاست ورز ایرانی، باند انحرافی دولت 
احمدی نژاد را نیز گاهی اضافه می کردند و در نهایت گل سرسبد اتهامات وارد 
شده علیه مناطق آزاد را باید در این تعبیر رصد کرد که مناطق آزاد عرصه 

قاچاق کشور بوده و هست، از مسیر خود منحرف و کانون واردات شده است!

  سرفصل دوم: مورد شخصی سیداحسان خاندوزی
سیداحسان خاندوزی از زمانی که وارد مرکز پژوهش های مجلس شد به جز 
تلمذ درس اقتصاد و الگوبرداری از دکتر مصباحی مقدم و دانشجویی از اساتید 
مبرز دیگر خود در دانشگاه های امام صادق و علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
باید  را  آزاد  مناطق  آن  براساس  که  پروراند  خود  برای  نیز  رویایی  اسالمی؛ 
خاندوزی  سیداحسان  دکتر  آموزه های  از  ناشی  که  ایشان  برداشت  براساس 

است، اداره و مدیریت کرد!
از طرح ها و لوایحی همچون تبصره واحده ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه 
که درست برخالف ماده65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است 
که مجلس دهم تصویب کرد و براساس آن دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت امور 
اقتصاد و دارایی تعریف شد، تا نمایندگان نظارت بیشتر و دبیرخانه پاسخگویی 
بیشتری به نمایندگان به طور اعم و به طور اخص کمیسیون اقتصادی داشته 
باشند، تا تعمیم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به کسب و کارهای مناطق آزاد 
در قالب بودجه 1400 و 1401 و همچنین اصالحیه قانون مزبور در بهار 1400 
ظاهر گردید و همچنین ارائه گزارش های یکسویه علیه مناطق آزاد از سوی 
مرکز پژوهش های مجلس که کماکان ادامه دارد و در نهایت زعامت ایشان به 
عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ در این میان درحالی که ایشان در بادی امر 
مخالف حضور دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارتخانه متبوع خود بود، اما در عمل 
در جریان مصوبه های پیشنهادی به معاون اول رئیس جمهور که اردیبهشت ماه 
سال جاری در مسیر اجرای قانون بودجه سال 1401 انجام شد، ایشان هضم 
و جذب کامل مناطق آزاد را هدفگذاری نموده؛ موضوعی که در قالب ابالغیه 

اخیر خطاب به سرپرست دبیرخانه قابل مالحظه است.

 سرفصل سوم: تجزیه و تحلیل ابالغیه وزیر اقتصاد
یک روز بعد از انتخاب و انتصاب سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، جناب آقای خاندوزی با صدور ابالغیه ای، شرح وظایف هشتگانه ای در 

قالب  تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه برای سرپرست محترم ابالغ نمود.
در باب این ابالغیه چند نکته را تمام سازمان های عامل، فعالین اقتصادی، 
کارشناسان و صاحب نظران و به ویژه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به عنوان نهاد هماهنگ کننده مناطق آزاد باید موردتوجه قرار دهند:

1( درحالی که در خردادماه سال جاری وزیر محترم در قالب طرحی به معاون 
اول رئیس جمهور، بحث تقلیل تعداد اعضای شورای عالی مناطق آزاد، تفویض 
اختیارات آن از ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی )شما بخوانید 
مناطق  قانون  قالب اصالح شورای عالی و همچنین اصالح  در  ایشان(  خود 
آزاد در شاخص هایی همچون کاهش معافیت های 20ساله به 5سال را مطرح 
نمودند و علی رغم اینکه در پیگیری های رسانه ای و مذاکرات صورت گرفته 
از سوی فعالین اقتصادی مناطق آزاد، مجموعه وزارتی ایشان )نه خود وزیر( 
تصریح بر مسکوت گذاشتن این طرح داشتند! حال داستان تشکیل شورای 
اجرایی دبیرخانه چیست؟! چه چیزی را قرار است به اجرا دربیاورد؟ این شورا 
شورای عالی،  به  نسبت  آن  حقوقی  جایگاه  است؟  اعضایی  چه  از  متشکل 

دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد چگونه تعریف می شود؟
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نائب  دوران  در  محترم  وزیر  اینکه  علی رغم   )2
دلیل  با  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  سودای  دوبار  اقتصاد،  وزارت  و  مجلس 
عدم اجرای قانون را پیگیری کرده اند! سوال اساسی این امر است: اوال آقای 
خاندوزی چه در قامت مغز پژوهشی مجلس، چه در ردای کمیسیون اقتصادی 
و حتی قامت وزارت، عنایتی به سازوکار نظارت نداشته و ندارند؟! چراکه در هر 
نظارتی اشراف، و مسئولیت پذیری در بیان واقعیت براساس آیین نامه مجلس و 
قانون اساسی نهفته است و در عین حال هزینه مواجه با البی هایی را به همراه 
دارد که در عدم اجرای قانون مناطق آزاد، تعمیم قانون و مقررات سرزمین 
اصلی به مناطق و اخذ آرای ابطال قضایی، دارای سود و منفعت می باشند. 
ثانیا ایشان در دو مرحله قبل و به طور مشخص در تمام طرح هایی که به 
امضای ایشان رسیده، جز تضعیف مزایا و معافیت های قانونی و نهاد مجری آن، 
موضوع دیگری را در دستورکار قرار نداده اند! چگونه می توان به قانونی که قطعا 
براساس منویات آن عزیز در دبیرخانه به رشته تنظیم درخواهد آمد، امید بست؟
و  )تحول در چه حوزه  با تصویب طرح تحول  ارتباط  در  3( همین موضوع 
کدام هدف هدفگذاری شده  به  رسیدن  با چه سازوکاری جهت  و  زمینه ای 

توسعه؛ سند تحول دولت مردمی؛  برنامه هفتم  به عنوان شاخص تحول؟(؛ 
مصوبات و تکالیف شورای عالی نیز قابل تجزیه و تحلیل است. طرفه اینکه در 
این بند ایشان متوجه قوانین و مصوباتی است که قطعا در قامت وزیر اقتصاد 

کشور از هیات دولت جهت اعمال در مناطق آزاد، اخذ می کند.
4( در ارتباط با نهایی سازی موضوعی و محتوایی مصوبات پیشنهادی جهت 
طرح در جلسه شورای عالی با وزیر نیز فقط می توان تاکید کرد که نظر وزیر 
محترم ناظر بر حذف جایگاه مشاور رئیس جمهور، دبیری شورایعالی، دبیرخانه 
برای دبیر شورایعالی است و در عین حال تعّین بخشی به خوِد خودش جهت 
عرضه سرفصل های موضوعی در جلسه شورای عالی است؛ البته ایشان به این 
موضوع بسنده نکرده، بلکه متن و محتوای موضوعات را نیز باید خود تشخیص 

و تصویب نمایند تا در نشست شورای عالی مطرح گردد.
حوزه های  با  مرتبط  مباحث  در  آزاد  مناطق  آیا  که  نیست  پرسش  به  نیازی 
عالی،  آموزش  گردشگری،  شهرسازی،  و  راه  صمت،  وزارتخانه های  کاری 
کشور، امورخارجه، سازمان محیط زیست و... نیز نیازمند امعان نظر و تاییدیه 
یک وزارتخانه تخصصی دیگر هستند!؟ جدا از بحث های حقوق اداری کشور، 
آیا این دخالت در امور غیرتخصصی از سوی یک وزارتخانه ارزیابی نمی شود؟

5( اینکه وزیر عزیز ما عنایت ویژه به تمرکز قدرت و گسترش حوزه نفوذ خود 
در امور انتصابات، بازنگری ساختار و سازمان دبیرخانه دارند، محل قدردانی 
است! اما ایشان چه میزان وقت و دقت برای تمرکز بر این امور دارند و چرا 
اینقدر دغدغه مناطق آزاد دارند!؟ آیا امور اقتصادی کشور به راستی و درستی 

سامان یافته است که ایشان متوجه مسائل مناطق آزاد شده اند؟!
قطعا این بندهای ابالغیه بیانگر عزم جدی ایشان برای هضم و جذب دبیرخانه 
شورایعالی در ذیل وزارتخانه متبوع خویش است؛ بی شک و با توجه به مسیر طی 
شده از سوی جناب آقای خاندوزی نازنین ظرف یک سال گذشته که می توان 
در شمایل اعضای هیات مدیره مناطق آزاد، حضور یکی از مدیران مورد اعتماد 
وزارتخانه متبوع ایشان در دبیرخانه و ابالغ این ابالغیه مشاهده کرد، دستاوردی 
جز ناامیدی و مهاجرت سرمایه و سرمایه گذاران از مناطق آزاد به همراه نخواهد 
داشت؛ چراکه زمانی که این مناطق عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری را 
یدک می کشیدند، به قول و به قانون آنها هیچ کسی توجه نداشت و قوانین و 
مقررات داخلی دائما درحال تعدی و تعرض به مناطق آزاد بودند. حال که این امر به 
وزارتخانه ای که گمرک، دارایی، بانک و بیمه تحت مدیریت آن، طومار مناطق آزاد 
را از طریق عدم استنکاف نسبت به قانون مناطق در هم نوردیده، واگذار شده، دیگر 

چه امیدی به اصالح واجرای قانون باید داشت؟
در پایان چند سئوال مهم به ذهن متبادر می شود: اوال چرا از بهمن ماه 1392 
هیچ وزیر و دبیری پیگیر اجرای ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که 
از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده، نبوده است؟ ثانیا چرا زمانی که همه 
می دانند تبصره واحده ماده 23 قانون برنامه ششم نافی قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی است، کسی در این اعوجاج قانونی 
شک و تردیدی ندارد، هیچ کسی نمی پرسد چرا از اصل قانون عبور شده و به 
اسناد باالدستی نظام نیز عنایتی وجود ندارد؟ ثالثا چرا هیچ فردی نمی پرسد 
تبصره واحده ماده 23 قانون برنامه ششم که 5سال اجرا نشد، یک سال معلق 
بود، چگونه در آستانه سال هفتم اجرای برنامه ششم کشور، اصرار بر اجرای آن 
وجود دارد؟ و رابعا چرا هیچ بزرگواری در کشور نمی پرسد اساسا دستاورد این 
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفتن برای دبیرخانه و مهم تر 
از آن سازمان های مناطق آزاد چه بوده، آیا مناطق به قهقهرا رفتند یا به اوج 
رسیده اند؟ و در نهایت واقعا آیا ما مناطق آزاد می خواهیم؟ با چه استانداردی و 
با صرف چه هزینه-فایده ای، چه کاشت و داشتی جهت برداشت چه دستاوری 
انقالب  معظم  رهبر  دورانی که  در  باشیم؟  داشته  آزاد می خواهیم  مناطق  از 
اسالمی و رئیس جمهور  به دنبال همکاری های منطقه ای و تقویت روابط با 
شرق )چین، روسیه و در نهایت هند و ترکیه( و گسترش مناسبات اقتصادی 
با کشورهای همسایه است و در شرایطی که کشورمان نیازمند زدودن اثرات 
تخریبی و نابود کننده تحریم روابط خارجی و تامین مواد اولیه برای کاالهای 
اساسی و مواد اولیه تولیدی ایران است، در دورانی که روسیه محتاج فعال سازی 
راهبرد  و  ترانزیتی  مسیر  این  در  آزاد  مناطق  و  است  شمال-جنوب  کریدور 
اقتصادی  دیپلماسی  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  منطقه ای  همکاری های 
کشور مزیت رقابتی محسوب می شوند! واقعا چرا چنین می کنیم و به تضعیف و 
سرمایه پراکنی و فرار سرمایه گذار کمر همت می بندیم!؟ چرا هیچ کسی به فکر 
قانون و لزوم نظارت بر اجرای آن نیست؟ چرا در زمین رقبای منطقه ای خود 
بازی می کنیم؟ چرا و هزاران چرای دیگری که به نسل کنونی، سرمایه گذاران 

و تاریخ باید پاسخ دهیم.

رضا آهنگران، فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند:
اقدامات وزیر اقتصاد باعث به انزوا رفتن مناطق آزاد می شود

رضا آهنگران فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند در گفت و گو با نشریه، به 
تشریح اقدامات و اتفاقات رخ داده در مناطق آزاد طی سال های اخیر پرداخت و 
بر اقدامات غیرقانونی و غیرکارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه 

مناطق آزاد تاکید کرد.
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ اگر هم دبیرخانه شورایعالی طبق تبصره ماده 23 
قانون ششم توسعه ذیل مجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفته است، نمی تواند 
مبنای دخالت وزارت امور اقتصادی و دارایی در امورات مناطق آزاد باشد؛ چراکه 
طبق نص صریح قانون، سازمان های مناطق آزاد، سازمان های مستقل دولتی 
هستند و شورای عالی مناطق آزاد که متشکل از وزرا و به ریاست رئیس جمهور 

است، تصمیم گیر در امور این مناطق است.
وی در پاسخ به سوال که باتوجه به این واقعیت که قانون کنونی مناطق آزاد تا 
زمان اصالح توسط مجلس، از شانیت و جایگاه باالتری نسبت به قانون میان مدت 
برخوردار است، راهکار پیشنهادی شما جهت برون رفت از وضعیت کنونی چیست و 
اساسا عدم اجرای قانون اصلی توسط یک قانون میان مدت چه اثراتی در فرآیندهای 
مدیریتی و خدمات رسانی مناطق آزاد می تواند ایفا نماید، اظهار داشت: با تشکر از 
دغدغه مندی شما در ارتباط با سرنوشت مناطق آزاد و عالقه مندی تان جهت سیر 
اصولی و منطقی جریان مدیریت کالن بر مناطق آزاد ایران؛ باید گفت این موضوع 
به بحث تعارض منافع در قوانین مربوط می شود. متاسفانه مصادیق تعارض منافع 
تنوع و فراوانی زیادی در تمام بخش های مختلف دولتی دارد، ولی برای این وضعیت 
بغرنج تاکنون راه حل جامعی نیز توسط نظام قانونگذاری ایران ارائه نشده است. البته 
بعد از حدود 5سال مجلس در آبان ماه سال 1400 کلیت الیحه قانون تعارض منافع 
را تصویب کرده است و این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده 

شده است  .
آهنگران ادامه داد: اما مهم ترین گام تدوین قانون مدیریت تعارض، توجه به 
دو  به  قانونگذاری  بر  اندیشه های حاکم  است.  قانونگذاری  اصول  و  معیارها 
دسته عمده تقسیم می شوند؛ در یک دسته مانند کشور فرانسه، قوانین بر مبنای 
قرار  به عهده مجریان  بر مصادیق  آن  اعمال  و  نوشته می شود  اصول کلی 
می گیرد. در دسته دیگر مانند کشور انگلستان، از تصویب اصول کلی اجتناب 
می شود و تالش می شود به جز موارد موردنیاز، در قوانین و یا آیین نامه های 
الزام آور آن قید شود. امروز اندیشه حاکم بر نظام قانونگذاری ایران تحت تاثیر 
فقه در سده های اخیر و ترجیح روش نظام حقوقی کشور فرانسه، قوانین بر 
مبنای اصول کلی نوشته می شود و اعمال آن بر مصادیق به مرحله اجرا واگذار 
می شود. فلذا در حالت تعارض قانون مناطق آزاد به عنوان یک قانون مرجع و 
اصلی با قانون برنامه ششم توسعه به عنوان یک قانون مدت دار، به نظر می رسد 
با عنایت به نبود مرجع رسیدگی کننده و نبود قانون، می توانیم به فلسفه و 
منطق اصلی ایجاد مناطق آزاد در نظام اقتصادی ایران و نیز به مبانی، قلمرو 
و هدفی که در دو قانون )قانون مناطق آزاد و قانون برنامه ششم( وجود دارد، 
توجه کنیم. به عبارت دیگر اصل جامع و مانع بودن را مورد بررسی قرار دهیم.

این فعال اقتصادی افزود: اگر از این موضع به شرایط امروز نگاه کنیم، باید 
ایران، وجود جایگزیني براي  بگوییم هدف اصلي از تشکیل مناطق آزاد در 

توسعه صادرات غیرنفتی بود و به همین منظور نیز طبق ماده 5 قانون چگونگي 
اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به عنوان یکي از نهادهاي اصلي تنظیم 
قوانین  از  مستثني  تقریبا  و ساختار،  فعالیت  از حیث  مناطق،  امور  و تصدي 
تجاري و عمومي دولتي سرزمین اصلي طراحي گردید. البته این استقالل در 
بعد امنیتی-انتظامی و نظارت بر عملکرد جهت جلوگیری از ایجاد فساد اداری 
و اقتصادی نیست و تمام سیستم های ملی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، 
این سازمان ها نظارت کرده و به  دیوان محاسبات و... می توانند بر عملکرد 
شورای عالی مناطق آزاد که متشکل از اعضای هیات وزیران است، گزارش 
دهند. در حقیقت مناطق آزاد سازمان های مستقل دولتی، اما مستثني از قوانین 
آنها شورای عالی، هیات  باالدستی  اصلی هستند و مرجع  بر سرزمین  حاکم 
وزیران و خود رئیس جمهور است. موضوع دیگر شانیت قانونی است؛ قانون 
مناطق آزاد یک قانون خاص و دائمی است؛ پس در ارتباط با قانون مناطق 
آزاد سه طرف وجود دارد: سازمان های مناطق آزاد، شورای عالی مناطق آزاد 
متشکل از اعضای هیات وزیران و رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد به عنوان نماینده عالی دولت، صرفا توسط رئیس جمهور تعیین می شود.
وی اذعان نمود: اما تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه که مبنایی برای 
محاکمه غیابی مناطق آزاد شده است، به این جهت در این قانون آمده است 
که نمایندگان مجلس با هدف ارتقا پاسخگویی، شفافیت در فرآیندها، نظارت 
و کارآمدی، حکمی را به تصویب رساندند که ابهامات و ایراداتی زیادی دارد و 
نمی تواند اثرگذاری مطلوب را داشته باشد. این قانون فاقد ویژگی های اساسی 
ابتناء بر نظرات کارشناسی در وضع قوانین، ارزیابی تاثیر  قانون خوب یعنی 
قوانین،  انسجام  قوانین،  در وضع  ملی  و  بلندمدت  نگاه  و  ثبات  آنها،  اجرای 

شفافیت در وضع قوانین را نقض کرده است.
آهنگران ادامه داد: با عنایت به موارد گفته شده در مورد تعارض منافع موجود 
در این قوانین و نبود مرجع برای حل این تعارض، می توان گفت ماده 23 قانون 
برنامه ششم توسعه به جهت تاثیر منفی آن بر تامین منافع عمومی کشور و 
تضعیف جریان توسعه اقتصادی مناطق آزاد است. همچنین این قانون یک 
قانون میان مدت و عام است، پس نمی تواند برخالف قانون بلندمدت و خاص 
تفسیر شود. مضاف بر این که براساس تبصره ماده 23 نظارت و مدیریت بر 
دبیرخانه که دبیرخانه شورای عالی است، منتقل شده، نه سازمان های مستقل 
مبنای  و  اصل  پس  دبیرخانه.  از  مستقل  و  حقوقی  شخصیت  دارای  دولتی 
قانون عام و وزارت  نه  باشد،  قانون خاص  باید  آزاد  قانون مداری در مناطق 

اقتصاد دارای هیچ گونه اختیار قانونی مصرح در مورد مناطق آزاد نیست  .
این فعال اقتصادی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه با توجه به سابقه وزیر 
محترم در دوران مدیریت مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اقتصادی و 
به ویژه مصوبه های پیشنهادی اردیبهشت ماه سال جاری ایشان که مهم ترین 
آزاد  مناطق  قانون  ابالغ اصالح  بود،  دبیرخانه شورایعالی  آن اصالح ساختار 
در راستای برنامه های موردنظر وی چه تبعات مثبت و منفی در زمینه مزایا 
و معافیت های قانونی مناطق که به منظور تسهیل و حمایت از فرآیندهای 
سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در قانون کنونی موجود است، می تواند بر جای 
گذارد و بر این اساس به نظر شما قانون مناطق آزاد آیا نیازمند اصالح است 
این که منطقا و اصوال  به جای  اقتصاد  یا خیر؛ گفت: متاسفانه وزیر محترم 
مدافع اول مناطق آزاد و فعالین اقتصادی آن باشد، طبق نشانه های گذشته 
و حال، در مسیری قرار گرفته اند که تبدیل به بزرگترین مانع توسعه کیفی و 
کمی مناطق آزاد خواهند بود. این که آقای وزیر سابقه مقابله با قانون مناطق 
آزاد دارند و درحال حاضر تالش می کنند هم عرض شورای عالی مناطق آزاد، 
شورای سیاستگذاری دیگری را نیز در سطح وزاتخانه تشکیل دهند و بحث 
کالن سیاستگذاری ملی در مورد مناطق آزاد را به سطح وزارتخانه تقلیل دهند، 
نه تنها بدون پشتوانه قانونی است، بلکه مایه تاسف بسیار است. این موضوع 
باعث به انزوا رفتن مناطق آزاد می شود که با بخشی از ساختار وزارت اقتصاد 

ازجمله گمرک و اداره مالیات دچار تعارض منافع هستند.
وی افزود: اما اگر هم قانون مناطق آزاد که تاکنون بخش کوچکی از آن واقعا 
اجرا شده است، نیازمند اصالح می باشد، اوال باید در سطح هیات وزیران و 
شورای عالی با حضور اندیشمندان این حوزه مورد بررسی عمیق قرار گیرد و ثانیا 
شرایطی به وجود بیاید که این اصالح بدون تضعیف مزایای ساختاری قانون 
موجود بوده و متناسب با تحوالت محیط اقتصادی داخلی و خارجی انجام شود، 

نه خواست شخص وزیر و همفکران ایشان.
آهنگران درخصوص این سوال که با عنایت به این واقعیت که دبیرخانه شورایعالی 
امور  در  دخالت خود  و  فعالیت  توسعه حوزه های  به  اقدام  اخیر  ظرف یک دهه 
مدیره جداگانه ای  هیات  و  اساسنامه  دارای  که  آزاد  مناطق  عامل  سازمان های 
می باشند، نموده؛ آیا تالش به منظور نظارت بر دبیرخانه از سوی مجلس و وزیر 
محترم اقتصاد تکمیل کننده این فرآیند محسوب نمی شود، تصریح کرد: آنچه از 
قانون مناطق آزاد برمی آید، این است که دبیرخانه در مورد مناطق آزاد )که خودشان 
راسا سازمان های مستقل دولتی و فارغ از قوانین سرزمین اصلی هستند( هیچ گونه 
شانیت سیاستگذاری مستقل و دخالت در امورات اجرایی را ندارد. دبیرخانه از اسمش 

مشخص است که ورودی و خروجی آن به کجا مربوط است؛ به شورای عالی، نه 
سازمان های مناطق آزاد. مناطق آزاد طبق ماده 5 قانون مناطق آزاد »سازمان های 
مستقل دولتی هستند«. بنابراین اگر هم دبیرخانه طبق تبصره ماده 23 قانون ششم 
توسعه ذیل مجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفته است، نمی تواند مبنای دخالت وزارت 
اقتصاد در امورات مناطق آزاد باشد. هرچند آقای ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس در مقابله با عدم تمکین وزرات اقتصاد دولت قبل در مورد ماده 23 قانون 
ششم شدیدا اعتراض کرده و عنوان کرده بود که منظور مجلس دبیرخانه به عالوه 
مناطق آزاد است، که البته این ادعای ایشان هم غیرقانونی و هم غیراصولی می باشد. 
البته این موضع آقای ابراهیمی نشان می دهد آقای خاندوزی همکار آقای ابراهیمی 
در مجلس، در سیاست فعلی خود بر علیه استقالل حقوقی و مدیریت اقتصادی 

مناطق آزاد تنها نیست و این جریان دارای پشتوانه سیاسی می باشد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که با عنایت به تضاد آشکار ماده23 
با  بودجه1401،  قانون  تبصره1٨  بنده»ح«  همچنین  و  ششم  برنامه  قانون 
بند11  و  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده65  آزاد،  مناطق  قانون 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، ابالغ دستور وزیر محترم اقتصاد مبنی بر وضع 
ضوابط و شیوه نامه انتصابات و عزل مدیران مناطق آزاد؛ چگونه وزیری در حوزه 
امور اقتصادی، قادر به تعیین سازوکارهای قانونی نظارت، نصب و معزول سازی 
صنعتی،  حوزه های  بندری،  عمرانی،  زمینه های  در  آزاد  مناطق  مدیران 
گردشگری، خدمات عمران روستایی، انتظامی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی 
و... خواهد بود، گفت: جالب است که آقای وزیر در طی یک نامه ویژه به رئیس 
محترم مجلس شورای اسالمی، تفسیر مجلس را در مورد ماده 23 و همچنین 
بند»ح« تبصره 1٨ قانون بودجه را رد می کند و این موضوع را برخالف نظر 
نامه همچنین آقای وزیر  این  هیات دولت و مصالح ملی اعالم می کند. در 
متن  عین  تصویب  »بر  که  است  کرده  اعالم  خاندوزی  سیداحسان  اقتصاد، 
مندرج در الیحه دولت در قانون بودجه اصرار دارم«! حال نمی دانم بر اساس چه 
مبنای قانونی و مصالحی که  آقای خاندوزی در زمان کنونی به آن رسیده اند، 
اقدام به صدور این دستور ویژه کرده اند. این دستور در تناقض با نامه خود ایشان 
به دکتر قالیباف است که اصرار داشتند تبصره ماده 23 تفسیر موسع نداشته 
آزاد  مناطق  در  اجرایی  و  مدیریتی  به دخالت  اقتصاد مکلف  وزارت  و  باشند 
نباشد. مناطق آزاد دارای حوزه های کاری زیادی هستند و این تنوع فعالیت ها، 
نیازمند اختیارات زیادی است که اکثرا مرتبط با تمامی وزارتخانه ها است و فکر 
نمی کنم دیگر وزارتخانه ها حاضر باشند تابع دستورات آقای خاندوزی شوند، 
اگر ایشان ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه را در مورد لزوم ایجاد 

مدیریت متقل و یکپارچگی مدیریتی در مناطق آزاد انکار کنند.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند در پایان، در پاسخ به این سوال که 
با توجه به روند طی شده از سال96 تاکنون که براساس برنامه ششم توسعه 
دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی آماده، به نظر شما در 
با  شاخص های مالیاتی و دارایی، گمرک، بانک و بیمه که نهادهای همکار 
حضور  برای  الزم  معافیت های  و  مزایا  ارائه  در  آزاد  مناطق  سازمان های 
سرمایه گذاران محسوب می شوند را چگونه ارزیابی می کنید و آیا روند اجرای 
قانون و مقررات و همکاری نهادهای فوق در تسهیل گری و سرعت بخشیدن 
به فرآیندهای خدمات رسانی به فعالین اقتصادی و کسب و کارهای مناطق 
آزاد، افزایش پیدا کرده یا اینکه برعکس شاهد تعمیم بیش از پیش قوانین و 
مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد و تضعیف جایگاه و شانیت قانون مناطق 
آزاد شده ایم؛ تاکید کرد: از سال 96 به بعد و مخصوصا بعد از تشدید تحریم ها، 
نه تنها فرآیند تضعیف سیستماتیک مزایای قانونی مناطق آزاد، بلکه در کنار 
به  آن توسعه شیوه نامه ها و دستورالعمل های خلق الساعه در سرزمین اصلی 
مناطق آزاد باعث بی ثباتی محیط کسب و کار در مناطق آزاد شده و در این 
مناطق فعالین اقتصادی قدیمی دچار شک و شبهه شده اند و سرمایه گذاران 
ورود  آزاد  مناطق  به  احتیاط  و  به کندی  این شرایط خیلی  جدید هم تحت 
با  را  تکلیف خود  ایران  اقتصادی  نظام  این موضوع نشان می دهد  می کنند. 
مناطق آزاد نمی داند و این مناطق نمی توانند برای فعالین اقتصادی در مورد 
با فرمان فعلی خیلی طول  آینده اطمینان خاطر ایجاد کنند. به نظر می رسد 
نمی کشد که آقای وزیر دستور لغو مناطق آزاد را بدهند. البته امیدواریم سطح 
کدورت ها و اعمال سلیقه های سیاسی به این حد نرسد؛ باالخره ما در یک 
جنگ شدید اقتصادی قرار داریم و مناطق آزاد در این معرکه می توانند خیلی 
موثر باشند. با تشکیل شورای سیاستگذاری دبیرخانه هم عرض شورای عالی 
مناطق آزاد، ما فقط شاهد فربه شدن بروکراسی اداری در مناطق آزاد خواهیم 
بود و سریال جلسات راهبردی بعد از این در سه حوزه تشکیل خواهد شد: 
دبیرخانه، شورای عالی و وزارت اقتصاد و فکر می کنم هر سه هم با همدیگر در 
تعارض باشند و این وسط آن که مورد ظلم قرار خواهد گرفت، فعالین اقتصادی 
و مردم مناطق آزاد خواهند بود. پس در نهایت باید خواهش کنیم دعواهای 
سیاسی را به میادین اقتصادی گسترش ندهید. مناطق آزاد میادین اقتصادی 
برونگرای ایران هستند؛ همان طور که رهبر معظم انقالب اسالمی در بند 11 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره فرمودند.

حامد افروز،  فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم :
مشکالت مناطق آزاد نه به سبب قانون اشتباه، بلکه به دلیل 

تصمیمات غلط مسئوالن است 
حامد افروز فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم  در گفت وگو با نشریه، به عدم 

اجرای قانون در مناطق آزاد به صورت کامل اشاره کرد. 
طبق گفته وی؛ مناطق آزاد در دنیا به عنوان بازوی اقتصادی کشور می توانند 

عمل کنند، اما هیچ گاه نگاه مثبتی به این مناطق در ایران وجود نداشت. 
این فعال اقتصادی در ادامه از چندگانگی مدیریتی در مناطق آزاد انتقاد کرد و 

آن را موجب سردرگمی فعالین اقتصادی دانست.
افروز اظهار داشت:  اگر تا به امروز قوانین و مقررات در مناطق آزاد به درستی 
اجرا می شد، اکنون این همه مشکالت و موانع بر سر راه فعالین مناطق آزاد و 
ساکنین آن وجود نداشت. ما انتظار ویژه ای از مسئوالن نداشتیم و نداریم، فقط 
توقع به حق ما این بود که قانون و مقررات مناطق آزاد به درستی اجرا شود. 
اما باید بپذیریم واقعیت آن است که قانون مناطق آزاد طی این سال ها نه تنها  
اجرا نشده، بلکه چند سالی است تالش هایی برای اصالح قوانین صورت گرفته 
و فعالین مناطق آزاد را با اصالحات و تغییر قانون درگیر کرده است. اما سوال 
اینجاست که به چه شیوه ای قرار است اصالح قوانین مناطق آزاد صورت گیرد؟ 
آیا قانون و مقررات فعلی را توانستند اجرا کنند که اکنون نواقص آن را بیرون 
آورده باشند و بخواهند دست به اصالح قانون مناطق آزاد ببرند؟ چرا باید این 
قوانین و مقررات در مناطق آزاد به این شکل پیش برود که خود این قوانین سد 
راه پیشرفت در مناطق آزاد تلقی گردد؟ اگر قوانین و مقرراتی می خواهد اصالح 
شود، باید در راستای قانون اصلی و برای رفع امورات و مشکالت فعالین مناطق 
آزاد باشد، نه این که اصالح قانون مقررات یا گفته های اصالح شده آن خودش 

مشکلی برای فعالیت در مناطق آزاد به وجود آورد.
وی ادامه داد: برای مناطق آزاد در کشور باید جایگاه ویژه ای درنظر گرفته شود. 
مناطق آزاد همیشه بازوی اقتصاد کشور هم در بحث تولید و صادرات و هم واردات 
است؛ اما هیچ وقت نگاه مثبتی به مناطق آزاد از زمان شروع به کارشان تا به امروز 
نشده است. اگر قوانین و مقررات مناطق آزاد به درستی اجرا می شد ، به فعالین و 
سرمایه گذاران در مناطق آزاد بها داده می شد ، دستشان برای فعالیت در مناطق آزاد 
بسته نمی شد و مسیر و ریل اصلی مناطق آزاد به شکلی صحیح قرار داده می شد، 
طبیعتا اقتصاد کشور فعال تر و پویاتر بود. همیشه می گویند مناطق آزاد بازوی کمکی 
اقتصاد کشور است و می بایست به این موضوع توجه شود . کشورهایی دیگر خصوصا 
همسایه، برای فعالین اقتصادی خوش فکر ما آغوش باز کرده اند. متاسفانه در این 
سال ها فرار سرمایه گذاران زیادی را شاهد بودیم، غافل از آن که سایر کشورها از این 
چندگانگی مدیریتی و موقعیت ها استفاده می برند، اما ما در مناطق آزاد تمام فکر و 
برنامه هایمان این شده که قرار است قانون مناطقی آزادی که هیچ وقت اجرا نشده 
به چه نحوی اصالح گردد؟! ما تحریم های دشمن را تبدیل به فرصت کردیم، اما از 

خود تحریمی ها رنج می بریم .
اجرا  اگر درست  آزاد  مناطق  مقررات  و  داد:  قانون  ادامه  اقتصادی  فعال  این 
را  مشکالت  این  امروز  ما  قطعا  داشتند،  کامل  اختیارات  مدیران  و  می شد 
نداشتیم. همه فعالین تاکید دارند که اگر قانون مناطق آزاد همانی که هست، 
اجرا شود؛ بسیاری از مشکالت رفع می گردد . ما نمی دانیم دوستان و مدیران 
درخصوص مناطق آزاد چه فکری دارند، اما باید مناطق را کمی آزاد بگذارند و 
خودشان را به قانونی که نوشتند و تصویب کردند، متعهد بدانند و دست فعالین 
مناطق آزاد را برای رونق و توسعه اقتصادی و پیشرفت باز بگذارند تا اثراتش 

برای کشور نیز حاصل شود.
افروز در ادامه به عدم ثبات مدیریتی در مناطق آزاد و دبیرخانه اشاره کرد و 
اذعان نمود:  ما در مناطق آزاد از چندگانگی مدیریتی در رنج و عذاب هستیم . 
طبیعتا  بگیریم،  نظر  در  باالتری  سطوح  در  را  مدیریتی  چندگانگی  این  اگر 
سردرگمی در مناطق بیشتر می شود . اگر بخشنامه ای از سوی وزارتخانه به 
مناطق آزاد ابالغ شود، ما برای دفاع از حق و حقوق و جلوگیری از مشکالت 
این  نماییم؟  ارائه  را  خود  مرجع شکایت  کدام  به  و  ببریم  پناه  کجا  به  باید 
تداخالت اگر در سطح باالتر کشور صورت گیرد مطمئن باشید فعالین اقتصادی 
را با مشکالت فراوان تری مواجه می کنند. ما درخواست داریم مناطق آزاد را در 
راستای اهداف تعیین شده، بر روی ریل اصلی خود قرار دهند . این که دبیرخانه 
زیر نظر وزارت اقتصاد باشد یا ریاست جمهوری، شاید به طور کلی فرقی نداشته 
باشد، اما وقتی چندگانگی مدیریتی احساس می شود، باید این روش را هم 
اصالح کرد . جایگاه مناطق آزاد باید ویژه باشد، از این جهت برای تصمیم گیری 
و توسعه مناطق آزاد نیاز است دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به جایگاه قبلی 

خود یعنی نهاد ریاست جمهوری بازگردد.
وی اظهار کرد:  ما سرمایه گذاران با فعالین اقتصادی در مناطق آزاد کشورهای 
همسایه ارتباط مالی داریم، آنها اصال دغدغه مدیریتی ندارند، اینکه امروز چه تیمی 
سرکار است و فردا قرار است چه کسی به منصب برسد، برای فعال اقتصادی خارجی 
مهم نیست. فعالین اقتصادی مناطق آزاد دیگر کشورهای اصال دغدغه آیین نامه های 
هرازگاهی و یا اصالح قانون را به صورت هر ساله ندارند، آنها درخصوص قانون 
مناطق آزاد ریل اصلی دارند و همان مسیر را هم طی می کنند. اما ما باید چند 
ماه یکبار نگران تغییر مدیریتی و تغییر تصمیمات و هجوم آیین نامه های متناقض 
باشیم . این برای مناطق آزاد که نقاط حساس است و چشم دشمن به آن دوخته 
شده، اصال درست نیست. دشمنان از این مشکالت سوء استفاده می کنند و بهره 
می برند، ما در جنگ اقتصادی قرار داریم، جنگی که غرب و دشمنان برای ما به وجود 
آوردند و جنگی اقتصادی که مسئولین خودمان به راه انداختند. اکنون سردرگمی 
فعالین اقتصادی را مشاهده می کنیم، درحال حاضر فرار سرمایه از کشورمان اتفاق 
می افتد، این درحالی است که سرمایه گذاران باید در مناطق آزاد حضور داشته باشند. 
دیگر وقت آن است که جنگ های بین مسئولین تمام شود و قوانین و مقرراتی که 
چندین سال پیش تعریف شده، باید به همان صورت اجرایی گردد. نباید سوء مدیریتی 
وجود داشته باشد و اگر درخصوص مدیریت ها به مشکل برخوردیم، بگذاریم فعالین 
اقتصادی تفکرات اقتصادی خود را در راستای اهداف مناطق آزاد برای توسعه اقتصاد 
کشور پیاده کنند. هرچند در این سال ها برنامه و زیرساختی از سوی مسئولین کشور 
در مناطق آزاد نداشتیم، اما اگر می خواهیم مناطق آزاد مقتدری داشته باشیم، همه 
مسئولین باید دست به دست دهند تا از فرصت های خوب کشور به نفع اقتصاد و 

رشد و توسعه استفاده ببریم.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: ای کاش 
تغییر  برای  و  نداشت  وجود  آزاد  مناطق  در  مدیریتی  بی ثباتی  و  بالتکلیفی 
و انتخاب دبیر و مدیر بیشتر توجه می شد. لطمات و ضربات این اتفاقات و 
تغییرات فقط بر اقتصاد و فعالین مناطق آزاد وارد خواهد شد. ای کاش قوانین 
این مشکالت  با  امروز  تا  می شد  اجرا  درستی  به  آزاد  مناطق  در  مقررات  و 
مواجه نمی شدیم. مناطق آزاد باید یک تصمیم گیرنده داشته باشد، نه اینکه 
هر وزارتخانه ای برای خود آیین نامه و قانون ارائه دهد و بدتر آن که نگذارند 
قانون اصلی به طور کامل و دقیق اجرا شود. تصمیمات در مناطق آزاد باید 
با  و  کارشناسی  باید  تصمیمات  این  شود ،  گرفته  منطقه  همان  چارچوب  در 
بهره گیری از نخبگان و سرمایه گذاران باشد . تمام مشکالت مناطق آزاد نه به 
سبب قانون اشتباه، بلکه به دلیل تصمیمات غلط مسئوالن است . اجرای درست 
قانون تنها مطالبه فعالین مناطق آزاد است؛ امیدوارم مناطق آزاد با اجرای قانون 

و ثبات، به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند.

محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و 
همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

اصالح قانون مناطق آزاد، توجیهی برای اقدامات غیرقانونی 
دستگاه های معارض مناطق

محمدصادق مبرهن نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین 
اقتصادی مناطق آزاد در گفت و گو با نشریه، نسبت به عدم اجرای قوانین و 

مقررات مناطق آزاد در طول سه دهه گذشته انتقاد کرد. 

موج  ایجاد  و  مقررات  و  قوانین  ثبات  عدم  اقتصادی؛  فعال  این  گفته  طبق 
رسانه ای طی چند سال گذشته درخصوص لزوم تغییر قوانین مناطق آزاد، عامل 
مهم دیگری در تشکیل و تشویش اذهان عمومی و فراری دادن سرمایه گذاران 
و فعالین اقتصادی مناطق و تاثیر منفی در فرآیند های مدیریتی و خدمات رسانی 

در مناطق آزاد شده و با این روند در آینده بیشتر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این واقعیت که قانون کنونی مناطق 
آزاد تا زمان اصالح توسط مجلس، از شانیت و جایگاه باالتری نسبت به قانون 
میان مدت برخوردار است، راهکار پیشنهادی شما جهت برون رفت از وضعیت 
فعلی چیست و اساسا عدم اجرای قانون اصلی توسط یک قانون میان مدت چه 
اثراتی در فرآیندهای مدیریتی و خدمات رسانی مناطق آزاد می تواند ایفا نماید، 
اظهار داشت: باید عرض کنم که درخصوص ظرفیت قانون و مقررات فعلی 
مناطق آزاد که همانند اکثر قوانین و مقررات سرزمین اصلی هرگز به صورت 
به رأی و نگاه بخشی  تعبیر، تفسیر  اجرایی نشد، اصلی ترین دلیل آن  کامل 
مجریان و دست اندرکاران و ایجاد انحراف از اهداف و مقاصد اصلی اجرای 
مصوبات مجلس شورای اسالمی و هیات وزیران بوده و این ادعا نیز بارها 
توسط مسئولین عالی رتبه کشور درخصوص عدم اجرا و استفاده از ظرفیت های 
قوانین توسط مجریان در جرائد و رسانه های عمومی اعالم شده و به امری 
که  آنچه  نمی رسد؛  نظر  به  غیرعادی  خیلی  نظر  به  گردیده،  تبدیل  طبیعی 
می توان در این خصوص عنوان نمود، ماهیت قوانین و مقررات مناطق آزاد به 
عنوان قانون و مقررات خاص و ویژه محدوده های جدا شده از سرزمین اصلی 
و شان آن نسبت به قوانین و مقررات عام می باشد که همواره توسط منتقدین 
آتشین مناطق نقض و با اطالعات کاذب، بزرگنمایی و تبلیغات هماهنگ باعث 
ناکارآمد جلوه دادن عملکرد سه دهه گذشته این مناطق در جمیع جهات گردیده 
و بنابر این بهانه مناسبی برای اصالح قانون و مقررات اجرا نشده مناطق در 
راستای توجیه اقدامات فراقانونی و بعضا غیرقانونی دهه گذشته دستگاه های 
معارض مناطق آزاد را فراهم آورد. عدم ثبات قوانین و مقررات و ایجاد موج 
رسانه ای طی چند سال گذشته درخصوص لزوم تغییر قوانین مناطق آزاد، عامل 
مهم دیگری در تشکیل و تشویش اذهان عمومی و فراری دادن سرمایه گذاران 
و فعالین اقتصادی مناطق و تاثیر منفی در فرآیندهای مدیریتی و خدمات رسانی 

در مناطق آزاد شده و با این روند در آینده بیشتر خواهد شد.
مبرهن نیاکان در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر این که با عنایت به سابقه وزیر 
محترم در دوران مدیریت در مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون اقتصادی 
و به ویژه مصوبه های پیشنهادی اردیبهشت ماه سال جاری ایشان که مهم ترین 
آن اصالح ساختار دبیرخانه شورایعالی بود، ابالغ اصالح قانون مناطق آزاد در 
راستای برنامه های موردنظر ایشان چه تبعات مثبت و منفی در زمینه مزایا 
و معافیت های قانونی مناطق که به منظور تسهیل و حمایت از فرآیندهای 
سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در قانون کنونی موجود است، می تواند بر جای 
گذارد و اینکه بر این اساس به نظر شما قانون مناطق آزاد آیا نیازمند اصالح 
است یا خیر، گفت: درخصوص نگاه و عملکرد گذشته جناب آقای خاندوزی 
پژوهش های  فعالیت در مرکز  از زمان  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر محترم 
مجلس شورای اسالمی، نمایندگی و عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس 
و  اقتصادی  فعاالن  اکثر  عمومی  باور  که  نمود  اذعان  باید  اسالمی  شورای 
تشکل های صنفی مناطق آزاد در زمینه مخالفت ایشان با ادامه فعالیت، مضر 
بودن مناطق آزاد نزد مسئولین عالی رتبه مدیران قوای سه گانه کشور بوده و 
خوش بینی جدی وجود ندارد و اثبات این ادعا را می توان در مقدمه توجیهی 
طرح قبلی اصالح قانون مناطق آزاد که بنا به شنیده ها با زعامت ایشان تنظیم و 
در متن یاد شده که مناطق آزاد به انواع ناهنجاری های موجود همچون قاچاق، 
فرار مالیاتی و غیره متهم شده اند، مشاهده کرد؛ هرچند اخیرا طی تماس های 
تغییر و  ادعای  آزاد داشتیم،  ایشان در مناطق  با همکاران  غیرمستقیمی که 
اصالح در برخی دیدگاه های ایشان مطرح و اظهارنظر ایشان در آخرین جلسه 
با نمایندگان فراکسیون مناطق آزاد مبنی بر ضایع شدن معافیت های مالیاتی 
مناطق آزاد را شاهد این ادعا عنوان نموده و قول اصالحات اساسی به ویژه 
تاکنون  داده اند که  را  متبوع خود  وزارت  امر  با دستگاه های تحت  رابطه  در 
با تغییرات اعمال شده در مدیریت دبیرخانه  عملیاتی نشده است. امیدواریم 
مطابق منویات ایشان، شاهد تحقق وعده های ارائه شده در خصوص دوام و 

قوام مناطق آزاد باشید.
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در 
مناطق  امور  در  انحراف  موارد  اصلی ترین  از  یکی  کرد:  خاطرنشان  پایان 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  عملکرد  ماهیت  تغییر  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
آزاد و ویژه اقتصادی از دستگاه سیاستگذار و ناظر بر اجرای صحیح قوانین 
اجرایی  دستگاه  به  تبدیل  آزاد،  مناطق  سازمان های  عملکرد  و  مقررات  و 
عریض و طویلی مشابه وزارتخانه ای که سازمان های عامل مناطق آزاد را 
به مثابه ادارات کل در نظر گرفته و در کوچک ترین امور آنان از انتصابات 
غیرمرتبط  و  مرتبط  اجرایی  شیوه نامه های  انواع  ابالغ  و  تدوین  تا  گرفته 
قوانین  از  صیانت  جای  به  اینکه  جالب  و  نموده  دخالت  ناکارآمد  اکثرا  و 
این  کننده  نقض  و  معارض  اجرایی  دستگاه های  با  برخورد  در  مقررات  و 
قوانین، با عقب نشینی آشکار و انعقاد انواع تفاهم نامه های غیرقانونی تحت 
عنوان تعامل و همکاری، نقش بسزایی در عدم تحقق ظرفیت های قانونی 
مناطق داشته اند. به نظر اینجانب منویات وزیر محترم در نامه به سرپرست 
محترم دبیرخانه درخصوص اصالح قانون و ساختار دبیرخانه ادامه راه دهه 
گذشته و شاید تشدید دخالت دبیرخانه در امور اجرایی و تضعیف بیش از 
تبصره  کرد  قبول  باید  حال  هر  به  باشد.  آزاد  مناطق  سازمان های  پیش 
عملیات  تصویب،  زمان  از  5سال  گذشت  با  ششم  برنامه  قانون  ماده 23 
اجرایی نشد و فقط بار روانی آن باعث تشدید دخالت دستگاه های دولتی و 
به ویژه سازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد گردید و وزرای سابق نیز به 
عنوان مسئول حسن اجرای قوانین مناطق آزاد، همواره چشم پوشی نموده 
در  لذا  نمودند.  همکاری  آزاد  مناطق  قوانین  ناقضین  با  خود  سکوت  با  و 
صورت لغو این تبصره در قانون برنامه هفتم توسعه کشور و این که اصالح 
ساختار دبیرخانه بر مبنای شرح وظایف مصوب و قوانین و مقررات فعلی 
مناطق آزاد انجام پذیرد، مورد ایده آل بوده و در غیر این صورت باید منتظر 
نتایج عینی تصمیمات وزیر محترم در این خصوص باشیم و امیدواریم با 
اتخاذ تدابیر الزم و حمایت های همه جانبه وزیر محترم و ارائه فرصت الزم 
در اجرای قوانین و مقررات تولید و ارتقای مزایای مندرج همراه با نظارت 
کامل میدانی و مداوم دبیرخانه شاهد احیای دوباره مناطق آزاد جمهوری 

اسالمی ایران باشیم.

احسان خردمند ، سرمایه گذار و تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی:
  با تصمیمات وزارت اقتصاد، دیگر شانی 

برای مناطق آزاد باقی نمانده است
و  قشم  آزاد  مناطق  در  تولیدکننده  و  احسان خردمند سرمایه گذار  همچنین، 
انزلی در گفت وگو با نشریه، از اتخاذ تصمیمات و قوانین متعدد و خلق الساعه 
وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی گالیه و آن را مانع تراشی برای رشد اقتصاد 

کشور قلمداد کرد.
طبق اظهارات این فعال اقتصادی؛ تا وقتی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
که توسط سیاستمداران و قانونگذاران کشور تدوین شده، اجرا نشود ؛ نمی توان 

انتظار پاک کردن صورت مسئله را داشت و دست به اصالح قانون زد. 
خردمند از دست بسته و گرفتاری فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق 
آزاد به دلیل سختگیری ها و حذف معافیت های مالیاتی این مناطق انتقاد نمود.
این تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی از اثرات عدم اجرای قانون در مناطق آزاد 
سخن گفت و تاکید کرد: مناطق آزاد و فعالین آن با دو سیستم دولتی درگیر 
اولی گمرک جمهوری اسالمی است و بعدی که طی سالیان اخیر  هستند؛ 
اضافه شده ، اداره مالیات و دارایی است. همین دو ارگان که منابع درآمدی برای 
دولت است، مانع اجرای قانون مناطق آزاد شده اند . تصمیمات وزارت اقتصاد 

و این دو ارگان که زیرمجموعه این وزارتخانه است، باعث حذف معافیت های 
از  معافیت هایی که روزی  مالیاتی و مشوق های گمرکی شده است؛ درواقع 

امتیازات مناطق آزاد به حساب می آمد، اما امروز خبری از آنها نیست!
وی ادامه داد: اگر اصالح قانون مناطق آزاد به معنای حذف سایر معافیت های 
مالیاتی و فشار به فعالین مناطق آزاد است، باید گفت که دیگر چه فرقی میان 
مناطق آزاد و سرزمین اصلی وجود دارد؟ و اگر قرار است قوانین مربوط به 
مناطق آزاد به این نحو اجرا شود، پس چرا برای آن در همان زمان شکل گیری 
قانونی تدوین و تنظیم شده است؟!  چرا به گونه ای برخورد می شود که انگار 

اصال مناطق آزادی وجود نداشته و ندارد؟
از  بسیاری  نیست،  ایران  اختیار  در  آزاد صرفا  مناطق  افزود:  فرصت  خردمند 
کشورها از این امتیاز به نفع اقتصاد خود بهره برده اند؛ در خیلی از کشورها شاهد 
هستیم که مناطق آزادشان بروکراسی اداری ندارد و یا  مساعدت های بسیار 
خوبی در پروسه گمرکی صورت می گیرد ، کارها به سرعت انجام می شود و 
سرمایه گذار دلگرم به فعالیت می شود؛ اما در کشور ما این امتیازها نادیده گرفته 

می شود و این به معنی مرگ تدریجی مناطق آزاد در ایران است.
اشاره کرد و گفت:  آزاد  مناطق  قانون  تبعات اصالح  به  اقتصادی  فعال  این 
 اولین تبعات اصالح قانون مناطق آزاد این است که سرمایه گذار دیگر به این 

مناطق نمی آید.
وی اظهار کرد: وقتی قوانین به نفع سرمایه گذار نباشد و مدام تغییر کند، دیگر 
اکنون  که  سرمایه گذاری  دارد؟  وجود  اقتصادی  فعالیت  برای  انگیزه ای  چه 
مشغول به فعالیت است، بعد از اصالح قانون و فشار گمرکی و مالیاتی طبیعتا 
حلقه سرمایه گذاری خود را کوچک تر می کند، در نتیجه در این میان اشتغال 
نیز از بین می رود و بسیاری از بومیان بیکار می شوند . فعالین مناطق آزاد از 
شرایط سرمایه گذاری در این مناطق استفاده می کنند و بیشترین اشتغال زایی را 
هم دارند. سال ها گذشته در بحث تولید پوشاک بدون عوارض گمرکی پارچه 
)مواد اولیه( وارد می کردیم، اما اگر قرار بود این پروسه را بدون امتیاز انجام 
دهیم، دیگر نه می توانستیم به این سرعت رشد پیدا کنیم و نه کاالیی عرضه 
و رقابت نماییم. در نتیجه کم کم اشتغال زایی در مناطق آزاد از بین می رفت؛ 
لذا هیچ جذابیتی در صورت حذف معافیت ها در مناطق آزاد برای سرمایه گذار 

وجود ندارد.
خردمند در پاسخ به این سوال که آیا اصال نیاز به اصالح قانون مناطق آزاد 
وجود دارد، تصریح کرد: بهتر آن است قوانینی که تا به امروز درخصوص مناطق 
آزاد وجود داشته و دارد، اجرا گردد؛ درحال حاضر بخش زیادی از ماموریت های 
مناطق آزاد اجرا نشده، قوانینی که روزی خود مسئولین و قانونگذاران کشور 
اجرا  آنها  از  بسیار کمی  تدوین و تصویب کرده اند، درصد  آزاد  برای مناطق 
شده است . فعالین اقتصادی درگیری های زیادی با دستگاه های مختلف ازجمله 
و  معدن  وزارت صنعت،  زیست ،  محیط  سازمان  دارایی،  و  مالیات  و  گمرک 
تجارت و تامین اجتماعی  دارند. ارگان های دیگر نیز کم کم اضافه شدند و 
کردند.  کوتاه  برای سرمایه گذاری  را  فعالین  مختلف، دست  آیین نامه های  با 
اکنون قانون تامین اجتماعی در مناطق آزاد و استان ها تعیین و نوشته شده، 
اما اجرایی نمی شود . اغلب اوقات درگیر مسائلی هستیم که مشکالتمان نسبت 
به سرزمین اصلی بیشتر می کند . فعالین مناطق آزاد باید به دو محیط زیست 
جواب بدهند، یکی محیط زیست استان و دیگری محیط زیست مناطق آزاد. 
سرمایه گذاران باید به دو گمرک جواب بدهند، گمرک مناطق آزاد و دیگری 
گمرک جمهوری اسالمی ایران. پروسه اداری ما بیشتر از فعالین اقتصادی در 
سرزمین اصلی است، درحالی که باید مساعدت شود و سهولت در کار صورت 
گیرد؛ اما سختی کار و فشار به سرمایه گذاران در سال های اخیر در مناطق آزاد 

به دلیل تصمیمات غیرکارشناسی و غیرحرفه ای بیشتر شده است .
این تولیدکننده به لزوم بحث نظارت بر تمام ارگان ها ازجمله مناطق آزاد اشاره 

کرد و راه حل اصلی را به جای اصالح قانون، در بحث نظارت دانست. 
طبق اظهارات وی؛ باید همه جا نظارت باشد، اگر این نظارت در همه ارگان ها 

صورت گیرد، مشکالت مرتفع می شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: برخی می گویند در منطقه آزاد نظارت نیست؛ 
از  بودجه  و  دارد  وجود  دولت  در  که  ارگان هایی  در  که  اینجاست  سوال  اما 
اتفاقی  چه  است؟  افتاده  اتفاقی  چه  هست،  هم  نظارت  و  می گیرند  دولت 
برای بانک های دولتی که نظارت هم در آن وجود دارد، افتاده است؟ البته باید 
تاکید کنیم که بی شک اگر نظارت نباشد، هر اتفاقی می افتد و نظارت الزمه 
پیشروی درست امور است. اما نظارت کامل بدین معنا نیست که دیگر اتفاقی 
نمی افتد، به هرحال متخلف در همه جای دنیا وجود دارد؛ اما باید اشاره کنیم 
که مناطق آزاد در این چند سال درگیر اتفاقات و افراد مختلف گردیدند و از 
این جهت در دولت ها بیش از قبل مطرح شده اند ؛ چراکه مسئوالن مناطق 
آزاد مستقیما از رئیس جمهور پست می گرفتند و خیلی ها برای اینکه دولت ها 
را تخریب کنند، از مناطق آزاد شروع می کردند، درحالی که در جاهای مختلف 
دولت و در وزارتخانه ها اتفاقات زیادی می افتد و اصال هم بزرگنمایی نمی شود. 
نظارت قبال هم بوده ولی اکنون الزم است در مناطق آزاد بیشتر شود؛ چراکه 
اصالح قانون راهکار اصلی نیست، درواقع با این رویکرد دیگر قانونی نمی ماند 

که بخواهند اجرا نمایند.
خردمند افزود: اثرات تصمیم گیری اشتباه برای تغییر و اصالح قانون توسط 
از  است.  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعالین  دوش  روی  بر  اقتصاد،  وزارت 
اتفاقی که در نتیجه این اصالحات می افتد این است که سرمایه گذاران دیگر 
در مناطق آزاد پابند نمی شوند. مالحظه کنید که در بخش صنعتی قشم چه 
کردند که کارخانه جدیدی دیگر روی کار نیامده است، درحالی که سال های 
گذشته چند شرکت برای سرمایه گذاری آمدند، اما همین قوانین متغیر باعث 
شد همین شرکت هایی که هم بودند، بروند و کسانی هم که برنامه داشتند و با 
سرمایه های میلیون دالری پا پیش گذاشتند تا کار را رها کنند و بروند. اکنون 
آزاد در نگاه کلی مردم صرفا برای رانت خواری محسوب می شود و  مناطق 
این نتیجه همین سوء مدیریت ها و تصمیمات غلط است. فعالین مناطق آزاد 
بیشترین زحمت را می کشند و مهم تر از همه با کاالی خارجی رقابت می کنند. 
راحت ترین مکان برای ورود کاالی خارجی، همین مناطق آزاد است؛ با یک 
لنج حدود سی یا چهل دقیقه کاالی خارجی وارد می شود؛ اما وقتی فعالین کار 
تولیدی می کنند، درواقع می خواهند با کشورهای بزرگ دنیا رقابت کنند، پس 
چرا باید دستشان را به روی تولید و سرمایه گذاری بست ؟ آیا این خالف اقتصاد 

مقاومتی و بندهای آن که مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد، نیست؟!
وی تصریح کرد: از وقتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت، دیگر معافیتی برای فعالین اقتصادی 
و سرمایه گذاران مناطق آزاد باقی نماند. معافیت ها فقط در بحث بیمه و گمرک 
از مناطق آزاد  و مالیات بود که این معافیت ها 20ساله بود . اکنون در خیلی 
همچون انزلی قانون تامین اجتماعی حتی اجرا نمی شود. این ارگان ها و مناطق 
آزاد نقطه مقابل یکدیگر هستند. مناطق آزاد می خواهد سرعت عمل به کار 
سرمایه گذاری دهد تا رشد اقتصادی شکل گیرد؛ اما گمرک، اداره مالیات و بقیه 
ارگان ها به دنبال منافع خود هستند و مانع تراشی می کنند. سرمایه گذاران قرار 
بود به مناطق آزاد بیایند به دلیل تسهیالت و عدم بروکراسی اداری تا اشتغال 
ایجاد کنند و در مناطق محروم رشد اقتصادی را فراهم نمایند که طبیعتا این 

اشتغال باعث جذب گردشگر و امنیت در مسائل مرزبانی و... می شود.
خردمند در ادامه گفت:  با تصمیمات وزارت اقتصاد دیگر شانی برای مناطق 
آزاد باقی نمانده است، ما طی سال های اخیر درگیر مالیات هستیم، پرونده های 
سنگین مالیاتی برای سرمایه گذاران درست شده است. وقتی در سرزمین اصلی 
مشغول فعالیت می شویم، کالس آموزشی مالیاتی می گذارند و به سرمایه گذار 
توضیح می دهند و اعالم می کنند که روش های مالیاتی به چه شکل است. 
اما فعالین مناطق آزاد اصال نمی دانستند کارهای مالیاتی چه هست؟! لذا این 

موضوع به ناحق به فعالین تحمیل شد.
این تولیدکننده در مناطق آزاد انزلی و قشم در پایان خاطرنشان کرد:  ما خودمان 
را با همه تغییرات وفق داده ایم، اما برخی از تغییرات مثل اعمال 9درصد مالیات 
بر ارزش افزوده اصال قابل قبول نیست. بنده به عنوان یک فعال اقتصادی اگر 
قرار است کار گردشگری کنم، باید مصالح ساختمانی بخرم . کارخانه سیمان 
در منطقه آزاد قشم داخل جزیره است، اما در این یک سال گذشته هر خریدی 
کرده ایم، 9درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده ایم؛ این درحالی است 
که من فعال اقتصادی به منطقه آمدم تا از این مسئله معاف باشم، اما اکنون 
مواد اولیه را گران تر می خرم و بابتش هم ارزش افزوده می دهم؛ این موضوع 
باعث افزایش هزینه، کاهش راندمان کاری  و فرار سرمایه گذار از منطقه آزاد 
روبه رو  استقبال  با  همسایه  کشورهای  در  ما  طرح های  از  بسیاری  می شود. 
می شود، ضمن این که هر روز هم قانون جدید نمی آید. قطعا از این به بعد 
منطقه آزاد تبدیل به منطقه متروکه می شود و فعالین اقتصادی به کشورهای 
دیگر کوچ می کنند که زمین و امکانات را به راحتی در اختیارشان قرار می دهند ، 
و  امکانات  واسطه  به  که  می شود  لحاظ  خوبی  بسیار  مالیاتی  معافیت های 

زیرساخت های مطلوب، سرمایه گذار کشور ما را جذب می کنند.
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گزارش: 
مجید حسینی

ملیحه اسناوندی
در گفت و گو با فعالین اقتصادی مناطق آزاد تبعات اقدامات وزارت اقتصاد بررسی شد: 

واپسین اقدام؛ ایستاده بر پایان رویای سه دهه ای مناطق آزاد



یادداشت

دستگاه های  سوی  از  اختیار  تفویض  بحث  درخصوص 
باید  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  به  اجرایی 
برنامه های 5ساله توسعه  گفت که طی مواد مختلفی در 
جمهوری اسالمی ایران به این قانون تاکید شد و مهم تر 
آنکه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تحت 

عنوان ماده 65 نیز لزوم توجه به این مبحث آمده است. 
همه  بر  را  حجت  موضوع  این  بر  قانونی  تاکیدات  لذا 
آن  واقعیت  اما  است.  کرده  تمام  دولت  زیرمجموعه های 
است که چه در ابتدا که حمایت صددرصد رئیس جمهور 
مناطق  تشکیل  زمان  )یعنی  داشت  وجود  ایران  اسالمی 
حمایت  این  که  بعد  دوره های  در  چه  اول(،  نسل  آزاد 
ضعیف تر شد، چالش تفویض اختیار با سایر دستگاه های 
باقی  خود  قوت  به  آزاد  مناطق  عملکرد  حوزه  در  دولتی 

مانده است. 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اینکه  علی رغم 
دولت  ارکان  از  یکی  مستقیما  آزاد  مناطق  سازمان های 
بیشترین  متاسفانه  اما  هستند،  ایران  اسالمی  جمهوری 
تقابل ، کارشکنی و بیشترین موانع از سوی دستگاه دولتی 
اعمال شد . علت آن هم شاید از دید و منظر آنها منطقی 
باشد؛ دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها  راضی نیستند به 
مناطق  عنوان  از محدوده کشور که تحت  بخشی  اینکه 
آزاد از بقیه سرزمین اصلی مستثنی شدند، از دستگاه های 
دولتی یا وزارتخانه ها فرمانبرداری نداشته باشند؛ بنابراین 
دستگاه های  و  وزارتخانه ها  اغلب  سال ها  این  همه  در 
اجازه  و  کنند  کارشکنی  نحوی  به  کردند  سعی  دولتی 
اجرای قانون منطقه آزاد را در آن محدوده ندهند و تحت 
را  ما دستگاه حاکمیتی هستیم، حرف خود  اینکه  عنوان 
می زنند و می گویند قانون ما ساری و جاری بر تمامی نقاط 

کشور است و عمال قانون مناطق آزاد را نقض می کنند . 
این موضوع درحالی است که قانون و مقررات مناطق آزاد  
قانون خاص است، قانون مقدم و موخر به آن اثر نمی کند 
و همه موظف به اجرای این قانون هستند، همه خصوصا 
سازمان  عامل  مدیران  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیران 
مناطق آزاد که ملزم به اجرای این قانون می باشند؛ یعنی 
مناطق  عامل  مدیران  از  می توانند  نظارتی  دستگاه های 
در  آزاد  مناطق  قانون  اکثر  چرا  که  کنند  بازخواست  آزاد 
آن محدوده اجرایی نشده است؟ هرچند که علت آن هم 

کارشکنی سایر دستگاه های دولتی بوده است .
وقتی که قانون های 5ساله برنامه توسعه کشور ابالغ شده، 
بحث  بود،  آزاد  مناطق  به  مربوط  که  بندهایی  براساس 
آزاد  قانون مناطق  آمده است. در ماده 27  اختیار  تفویض 
و  دولتی  دستگاه های  که  گردیده  لحاظ  را  موضوع  این 
اجرایی طی دو راهکار می توانند در حوزه مناطق آزاد عمل 
کنند و آن اینکه یا تفویض اختیار کنند یا به پیشنهاد وزیر، 
مدیری که مشترک بین منطقه آزاد و آن وزارتخانه دولتی 

است، مشغول به کار شود. 
به  بعدا  آزاد که  مناطق  اداره  قانون چگونگی  ماده 27  در 
قوانین برنامه  5ساله تبدیل شد، آمده است که دستگاه های 
دولتی تفویض اختیار در این حوزه کنند که ماده 65 قانون 
تکمیل تر  را  این  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام 
کرد و تفویض اختیار شد؛ یعنی به صراحت در این قانون 
از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  که  شده  بیان 
دولت، باالترین مقام اجرایی منطقه هستند و کلیه وظایف، 
گستره  آن  در  دولتی  دستگاه  مسئولیت های  و  اختیارات 
خاص برعهده آن سازمان ها است. زمانی که صراحتا این 
قضیه درج و به کل کشور ابالغ می شود، مسلما بر همگان 
دبیرخانه  آمدن  کوتاه  موضوع  متاسفانه  الزم االجراست. 
شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد هم بوده که در این 
زمینه حاضر نشدند حقشان را بگیرند و خواستند با تعامل 

و راه بینابین به مقصدشان برسند.
اما همین موضوع باعث شد که از جانب سایر دستگاه های 
گیرد؛  صورت  آزاد  مناطق  علیه  بیشتری  هجوم  دولتی 
بسته  کشور  داخلی  شرایط  به  هم  مسئله  این  از  بخشی 
بوده که به دلیل اوضاع اقتصادی و سیاسی در زمان های 
قوا  سران  بین  که  جلساتی  یا  ویژه  تدابیر  ستاد  مختلف 
بوده، تصمیماتی بر ضد منافع مناطق آزاد گرفته می شد و 
عموما هم در این شرایط مناطق آزاد را تحت فشار قرار 
مجبور  مناطق  در کشور  بهانه شرایط خاص  به  تا  دادند 
جانب  از  تحریم ها  این  متاسفانه  که  شوند  تحریمی  به 

داخلی ها صورت می گیرد نه کشورهای معاند خارجی! 
سابقه ای که از بحث تفویض اختیار دستگاه های اجرایی در 
حوزه مناطق آزاد در سال های مختلف وجود دارد، به جرات 
می توان گفت 10 الی 15درصد از آن هم اجرا نشده است؛ 
چراکه عموما دستگاه های دولتی که درآمد زا نبوده و هزینه ساز 
بودند، حاضر شدند وظایف خود را تفویض کنند. در دوره هایی 
وزیر مربوطه حاضر نشده حتی همین وظایف هزینه ساز خود 
را به سازمان های مناطق آزاد تفویض نماید. عموما اتفاقاتی 
که در این حوزه ها افتاده بوده و سایر دستگاه های دولتی که 
درآمدزا بودند و می توانستند کمک باشند اما به شدت مقاومت 
کردند، نه تنها اینها وظایفشان را تفویض نکردند، بلکه سعی 
کردند که با بخشنامه ها و قوانین خلق الساعه، مناطق آزاد را 
در مضیقه و انزوا قرار دهند . بعد هم همان ها شروع به انتقاد 
کردند، درحالی که آنها یک منطقه آزاد عقیم و بی دست و پا را 
با تصویب برخی قوانین و با تحمیل آن و بخشنامه های مغایر 
با قوانین مناطق آزاد به وجود آوردند و سپس مدعی شدند که 

مناطق آزاد نتوانستند به وظایف خود عمل کنند .
صددرصد  اجرای  آزاد  مناطق  نجات  راه  حال  هر  به 
قوانین و مقررات مناطق تحت نظارت های قوی است تا 
مشکل و سوء استفاده ای صورت نگیرد؛ اما در عین حال 
قوانین به صورت کامل و جامع اجرا شود، ازجمله اینکه 
دستگاه های دولتی قبول کنند اجرای ماده 65 قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور درست است؛ مناطق آزاد 
در گستره جغرافیایی و سیاسی کشور جمهوری اسالمی 
ایران قرار دارند، ولی خارج از مرزهای گمرکی و بازرگانی 
هستند؛ بنابراین به حکم یک اداره شهرستانی نمی توانند 

به منطقه آزاد نگاه کنند.

عمل به قانون، تنها راه نجات 
مناطق آزاد ایران

گزارش6

ضروریاتی جهت بهره مندی از ظرفیت های مناطق آزاد برای توسعه صادرات کشور:

مناطق آزاد، افزار اصالح ساختار اقتصادی 
کشور جهت انطباق با اقتصاد جهــانی

یادداشت: 
 فرزانه جعفری

کارشناس مناطق آزاد
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خارج  که  است  کشور  قلمرو  از  ناحیه ای  آزاد  منطقه 
تاسیسات  اداری  و  قانونی  فیزیکی،  محدوده  از 
گمرکی قرار دارد. ورود و خروج سرمایه و سود آن و 
جابه جایی نیروی کار متخصص در منطقه، به سهولت 
منع  که  را  خارجی  مواد  و  کاالها  و  می گیرد  صورت 
موانع  هرگونه  بدون  می توان  باشند،  نداشته  قانونی 
یا  و  نگهداری  آن  انبارهای  در  یا  ترانزیت،  و  گمرکی 
به  و  داده  شکل  تغییر  آن  در  مستقر  کارخانه های  در 

کاالهای دیگر تبدیل نمود. 
مزایایی  از  استفاده  با  آزاد  منطقه  دیگر  عبارت  به 
از  معافیت  گمرکی،  و  مالیاتی  معافیت های  همچون 
مقررات ویژه صادرات و واردات، با جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی و انتقال فناوری های مدرن، به توسعه 

سرزمین اصلی کمک می کند. 
بنا براین ویژگی برجسته منطقه آزاد این است که برای 
گرفته  نظر  در  مالیات  میزبان،  کشور  داخلی  کاالهای 
نمی شود و سایر محدودیت های تجاری خارجی در واردات 
و صادرات نیز بر مناطق مذکور اعمال نمی گردد. همچنین 
زیرساخت ها  سایر  و  ارتباطی  خدمات  مناطق  این  در 
از میزان متوسط بقیه اقتصاد میزبان است و  مطلوب تر 
از نظر مالکیت، بنگاه ها در این مناطق می توانند داخلی، 

بین المللی و یا با سرمایه گذاری مشترک باشند.
به  که  آزاد،  مناطق  از  جدید  برداشت  در  همچنین 
ناحیه  به  است،  معروف  صادرات  پردازش  آزاد  منطقه 
صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش 
این  جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه 
به  واردات  استراتژی  تغییر  در  می توان  را  اصطالح 

استراتژی توسعه صادرات دانست.

اهداف ایجاد مناطق آزاد در دنیا
اهداف ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای درحال 
توسعه، عبارتند از: فراهم کردن شرایط مناسب به منظور 
افزایش تولید و صدور کاالهای صنعتی از طریق جذب 
توریسم،  از  حاصل  درآمد  افزایش  خارجی،  سرمایه های 
برقراری  صنایع،  نیاز  مورد  قطعات  و  اولیه  مواد  تامین 
اقتصادی  رفاه  رشد  کشور،  داخل  با  صنعتی  پیوندهای 
تجارت  با  آشنایی  ملی،  منافع  مناطق،  مردم  مادی  و 
بین الملل، جلوگیری از شوک های ناشی از مراحل انتقال 
انسانی  نیروی  تربیت  شدن،  جهانی  عصر  در  اقتصاد 
که  مدیریتی  مهارت های  ارتقای  و  و کسب  متخصص 
در پی انتقال تکنولوژی به دست می آیند، ترغیب سرمایه 
و شتاب بخشیدن به توسعه منطقه، برپایی نمایشگاه ها، 
تنظیم بازار کار، ارائه خدمات عمومی، انجام امور زیربنایی، 
عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، تبادل تکنولوژی 
و اطالعات، استفاده تولیدکنندگان داخلی از پول موجود 
در بازارهای جهانی، حضور در بین قدرت های رقیب در 
با حمایت  افزایش و توسعه صادرات  بین المللی،  عرصه 
از رشد و توسعه صنایع صادراتی، افزایش واردات ارزی، 
کمک به حل مسئله بیکاری با ایجاد فرصت های جدید 
شغلی و ارتقاء سطح استانداردهای اقتصادی با وارد کردن 
تولیدات پیشرفته و تکنولوژی های مدرن مدیریتی از خارج 

به داخل کشور.
البته برخی از کشورها ازجمله ایران، عالوه بر موارد ذکر 
شده، هدف های دیگری مانند محدودیت زدایی و توجه 
به مناطق محروم را نیز دنبال می کنند. در ماده )یک( 
از  هدف  نیز  ایران  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
تشکیل مناطق آزاد تجاری -صنعتی اینگونه بیان شده 
است: »تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، 
رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم 
و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای 

جهانی و منطقه ای و تولید و صادرات کاال«.

نقش و اهمیت مناطق آزاد در توسعه تجارت داخلی
مناطق آزاد براساس این اعتقاد شکل گرفته اند که موتور 
رشد و توسعه اقتصادی یک کشور باشند. درواقع مناطق 
اقتصاد  ساختار  اصالح  برای  نمونه  الگوی  به مثابه  آزاد 
کشور برای انطباق با تحوالت پدید آمده در اقتصاد جهانی 
اقتصاد  اینکه ساختار  به  با توجه  محسوب می شوند که 
مقررات  برقراری  و  اداری  موانع  حذف  طریق  از  کشور 
آسان و در عین حال، تقویت کنترل ها و نظارت های کالن 
ابزاری  عنوان  به  آزاد می توانند  مناطق  اصالح می شود؛ 
برای طراحی، آزمون و تکامل برنامه ای اصالح ساختاری 
و بهره برداری از نتایج آن به منظور تسری اصالحات به 
سرزمین اصلی موردتوجه قرار گیرند. این مناطق درواقع 
که  هستند  کشورهایی  برای  توسعه  و  تغذیه  کانون 
می دانند در جهان امروز چگونه خود را به لحاظ اقتصادی، 

تکنولوژیکی و سیاسی جهت دهی کنند.
بازارهای  به  ورود  برای  ابزاری  آزاد  مناطق  حقیقت  در 
برای  ابزاری  و  فراگیر  پدیده های  عنوان  به  و  جهانی 
تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با تاکید بر سیاست 
توسعه صادرات موردتوجه قرار گرفته اند و با بهره گیری 
از برتری های نسبی اقتصاد داخلی، در بازرگانی بین المللی 
حضور پیدا می کنند و می توانند به عنوان تسریع کننده 
ارتباط با اقتصاد داخلی به کار روند، که این افزایش ارتباط 
با بازارهای بین المللی، در تجارت داخلی اهمیت زیادی دارد 
و می تواند در اقتصاد و تجارت داخلی موثر باشد و موجب 

توسعه و رونق تجارت داخلی شوند. 
درواقع ایجاد مناطق آزاد می تواند آزادی مبادالت تجاری 
را تامین کند و نتیجه این اقدامات، سرازیر شدن مداوم 
و  است  صنایع  همه  در  کشور  به  خارجی  سرمایه های 
بنابراین به وسیله مناطق آزاد استراتژی توسعه صنعتی از 

طریق گسترش صادرات به ثمر می رسد.
می توان گفت مجریان و برنامه ریزان توسعه، با پیگیری 

آزاد و  ایجاد مناطق  به  اقدام  برون نگر ضمن  سیاست 
مبدل ساختن آنها به ابزار توسعه اقتصادی و بازگشایی 
سازوکاری  عنوان  به  مناطق  این  از  توانستند  اقتصاد، 
نمایند.  استفاده  صنعتی  توسعه  جهت  در  متناسب 
تخصص های  برخی  جذب  با  می توانند  آزاد  مناطق 
فنی و سرمایه ای ازجمله مدیریت سرمایه و همچنین 
کشور  صنعتی  توسعه  جریان  به  موردنیاز،  تکنولوژی 
تولید  عوامل  می توان  وسیله  این  با  که  رسانند،  یاری 
داخلی را با علم و دانش فنی نوین تلفیق کرده و کشور 

را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار داد.
در حقیقت با ایجاد مناطق آزاد، خرید مواد خام، کاالهای 
نیمه ساخته و ماشین آالت کشور میزبان توسط بنگاه های 
مستقر در مناطق آزاد افزایش پیدا می کند که این عامل 
خود سبب انتقال فن آوری هم می شود و این جریان یعنی 
انتقال تخصص های فنی و سرمایه ای و تکنولوژی نوین 
باعث توسعه صنعتی کشور میزبان می شود و این توسعه 
در صنعت و تولیدات یک کشور می تواند در تجارت داخلی 

کشور تاثیرات زیادی بگذارد. 
بی تردید با توسعه صنعت و تولیدات در کشور خصوصا 
اگر این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت 
هم در داخل کشور و هم در رابطه با دیگر کشورها و در 
بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین 
در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته ای در 
مشوق شرکت های  امر  این  باشد،  داشته  وجود  کشور 
که  بود  خواهد  داخلی  اقتصاد  با  ارتباط  برای  خارجی 
و  پیشرفت  مسیر  در  داخلی  تجارت  نیز  این طریق  از 

توسعه قرار خواهد گرفت. 
در کل تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که مناطق 
جهت گیری  با  جهانی  و  داخلی  اقتصاد  میان  پلی  آزاد، 
توسعه  و  رشد  و  تکنولوژی  انتقال  صادراتی،  تولیدی، 
در کشورهای  آزاد  مناطق  درواقع،  است.  بوده  اقتصادی 
درحال توسعه، ابزار توسعه اقتصادی برای کل اقتصاد در 

نظر گرفته می شوند، نه منطقه ای صرفا تجاری. 
برای ورود  را وسیله ای  آزاد  کشورهای موفق، مناطق 
در  نسبی  برتری های  از  بهره گیری  و  جهانی  بازار  به 
مناطق  هستند  امیدوار  و  می دانند  بین المللی  بازرگانی 
مذکور یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی 
باشند. تکنولوژی، مدیریت و سرمایه را به کشور آنها 
با عوامل علمی و  را  تولید داخلی  وارد کنند و عوامل 
دانش فنی خارج تلفیق نمایند و سرانجام کشور را در 
مسیر توسعه صنعتی و در درازمدت در رده کشورهای 

توسعه یافته و صنعتی قرار دهد.
هر چند نرخ بازدهی در این مناطق عموما مثبت است، 
ما از میان شمار بسیار مناطق آزاد و پردازش صادرات 
در  شده  ارائه  مشوق های  و  انگیزش ها  از  جدا  جهان، 
توانسته اند  و  بوده اند  موفق  مناطقی  تنها  مناطق،  این 
نقش اساسی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها ایفا 
نمایند، که در جایگاه مناسب در میان بسته های سیاسی 
کل کشور نشسته باشند و حرکت پیوسته و باثباتی را 
در سطح ملی برای جبران عقب ماندگی های اقتصادی 
پیشرفت  به  دستیابی  و  داده  سازمان  اجتماعی خود  و 
رشد و توسعه ورود به عرصه تولید و تجارت در جهان 

را در دستورکار خویش قرار داده اند.
بدین معنا ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نباید به صورت 
اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزله ابزاری برای 
توسعه صنعتی و بخشی از راهبردهای کالن برای توسعه 
اقتصادی و اجتماعی تلقی کرد. در غیر این صورت این 
مناطق تنها جنبه نمایشی و غیرواقعی به صورتی مجزا از 

تمامیت اقتصاد کشورها را خواهند داشت. 

اثرگذاری مناطق آزاد در اقتصاد ایران
با توجه به آمار موجود، بخش قابل توجهی از صادرات 
و  آزاد  مناطق  طریق  از  ایران  غیرنفتی  واردات  و 
از  یکی  درواقع  است.  رسیده  انجام  به  اقتصادی  ویژه 
درآمد  کسب  آزاد،  مناطق  تاسیس  اهداف  مهم ترین 
و  کاال  صادرات  تابع  ارزی  درآمد  کسب  است .  ارزی 
مثبتی  تاثیر  که  است  جهانگردی  صنعت  عملکرد 
صادرات،  افزایش  زمینه  در  دارد .  کشورها  اقتصاد  بر 
بشمار  مهم  عوامل  از  یکی  خارجی  سرمایه گذاری 
موجب  خارجی  سرمایه گذاری  حقیقت  در  می رود. 
تکنولوژی  انتقال  و  فناوری  و  صنعت  تولیدات  توسعه 
این  به  دستیابی  و  است  خارج  از  فنی  ظرفیت های  و 
یا  خارجی  مالکیت های  روش های  با  معموال  هدف 
تحت  مشترک،  سرمایه گذاری  خارجی،  سرمایه گذاری 

لیسانس، فروش و انتقال تکنولوژی انجام می شود.
درآمد  کسب  زمینه های  دیگر  از  توریسم  صنعت 
از  یکی  صنعت  این  درواقع  است،  آزاد  مناطق  برای 
و  است  جهان  در  اقتصادی  فعالیت های  پربازدیدترین 
آزاد  مناطق  می کند.  ایجاد  را  افزوده  ارزش  باالترین 
ایران در این مورد در جذب مسافرین داخلی موفق تر 
بوده است، که این موضوع حاکی از آن است که مناطق 
آزاد در بعد فرهنگی، با جذب درصدی از مسافرین عازم 
از  ناشی  عوارض  از  حدودی  تا  است  توانسته  خارج، 

مسافرت های خارجی را بکاهد.
به طور کلی در ایران انگیزش های مالی به نسبت خوبی 
ازجمله در زمینه تعرفه ها، مالیات، ورود و خروج سرمایه 

و مالکیت خارجیان بر سرمایه ارائه شده است. بخشی از 
مزیت های قانونی منطقه آزاد تجاری -صنعتی ایران که 
از طریق آنها می توان به اهداف تعیین شده، دست پیدا 
کرد؛ عبارتند از: آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت 
خارجی،  سرمایه های  کامل  تضمین  20ساله،  مالیاتی 
امکان ترانزیت، امکان مشارکت سرمایه گذاری داخلی 
ساخته  کاالی  ورود  برای  گمرکی  معافیت  خارجی،  و 
کاالن  ورود  امکان  کشور،  داخل  به  منطقه  در  شده 
به  بازرگانی  سود  و  گمرکی  عوارض  پرداخت  بدون 
اتباع  ورود  امکان  کاال،  خرده فروشی  امکان  منطقه، 
و...؛  خروجی  و  ورودی  مبادی  طریق  از  خارجی 
بالقوه  توان  و  زمینه ها  داشتن  رغم  به  متاسفانه  ولی 
و  امکانات  ضعیف  دلیل  به  پیشرفت،  و  توسعه  برای 
عدم   درآمدها،  تامین  منابع  عدم   زیربنایی،  تاسیسات 
جایگاه  عدم  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاران  جذب 
تعریف شده در برنامه های کالن و راهبردهای توسعه 
اقتصادی کشور، مناطق آزاد در ایران نتوانسته اند در حد 

انتظار عملکرد موفقی ارائه نمایند.

رونق صادرات مجدد از مناطق آزاد کشور
مسئله مهم دیگر، تشویق صادرات مجدد کاال از طریق مناطق 
آزاد، با توسعه حوزه عمل آنها به منظور انتقال فناوري هاي 
پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات 
و تامین نیازهاي ضروري و منابع مالي از خارج با توجه به 

مشوق هاي الزم براي رشد صادرات مجدد است. 
اصلي  محور  پردرآمدترین  به مثابه  صنعت  این 
و کلیدي ترین  بوده  آزاد در کشور  مناطق  فعالیت هاي 
فعالیت  رونق  براي  مي توان  که  است  راهکاري 
اقتصادي  فعاالن  سرمایه گذاران،  جذب  و  آزاد  مناطق 
تدوین  داشت.  نظر  در  بخش خصوصي  کارآفرینان  و 
آیین نامه صادرات مجدد که شاید کلید ي ترین آیین نامه 
مناطق آزاد کشور است، جزء اساسي ترین فعالیت هاي 

مغفول مانده این مناطق محسوب می شود. 
به رغم اینکه مناطق آزاد از امکانات راه هاي زمیني، دریایي 
کاالهاي  ورود  ارتباطي  پل  و  بوده  برخوردار  هوایي  و 
کشورهاي اروپایي و آسیایي جنوب شرقي به کشورهاي 
سیستم  نبود  مي آیند،  بشمار  مشترک المنافع  و  همجوار 
خدماتي و نهادهاي مالي مناسب، زیرساخت هاي مناسب و 
برخوردار از استانداردهاي جهاني در صادرات مجدد و نظام 
بانکي بین المللي،  چالش هاي عمیقي را فراروي صادرات 

مجدد در مناطق آزاد قرارداده است. 
امکان  که  کاالها  از  بسیاري  تمام شده  بهاي  سویي،  از 
به علت  دارد،  از طریق مناطق وجود  آنها  صدور مجدد 
و  دبي  سنگاپور،  مانند  کشورها  سایر  با  نبودن  هم طراز 
هنگ کنگ، امکان سفارش این کاالها را از این مناطق 
امکان پذیر نمي سازد. از این رو، مرتفع ساختن چالش هاي 
موجود، فرصت هاي بسیاري را پیش روي مناطق آزاد ایران 

قرار مي دهد که توجه به آنها قابل توجه است.
مناطق آزاد ایران مي توانند ارزان ترین بازار براي صدور 
مجدد فرآورده هاي فناوري اطالعات اعم از سخت افزار 
تحت  محصوالت  مونتاژ  عالوه  به  باشند.  نرم افزار  و 
بین المللي  بزرگ  شرکت هاي  تولیدات  و  لیسانس 
مي تواند ازجمله زمینه هایي براي رشد صادرات مجدد 
به بازارهاي هدف منطقه اي مناطق آزاد ایران باشد تا 
ضمن ایجاد فرصت هاي جذب سرمایه گذاري داخلی و 
خارجي، زمینه ساز فرصت هاي جدید شغلي براي ایجاد 
اشتغال و به کارگیري نیروي کار در این مناطق باشد. 

طرح  هاي  شامل  جدید  پروژه هاي  اجراي  همچنین 
وسایل  و  ماشین آالت  ساختماني،  لوازم  فوالد، 
به  آنها  طریق  از  دبي  حاضر  درحال  که  حمل و نقل 
جایگاه  ارتقاي  و  تجاري  مناسبات  گسترش  دنبال 
گذشته خویش است، از اهمیت چشمگیري براي رشد 
است،  برخوردار  کشور  آزاد  مناطق  در  مجدد  صادرات 
توجه به راهکار صادرات مجدد در مناطق آزاد متناسب 

با سیاست هاي اقتصاد مقاومتي ضرورت بسیار دارد.
اقدام و عمل متناسب با تعریف عملیاتي صادرات مجدد 
در تعریف صادرات گفته شده، صادرات کسب درآمد ارزی 
برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا 
خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند به 
برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک کند. 
وارد  کاالی  عین  خروج  از  عبارت  نیز  مجدد  صدور 
شده به قلمرو گمرکی از آن قلمرو، بدون انجام تعمیر 
یا  اولیه  مبدا  و  مقصد  به  شکل  تغییر  یا  و  تکمیل  و 
کشور ثالث است. به رغم این که ایران از نظر موقعیت 
راه های  مانند  باالیی  بسیار  امکانات  از  جغرافیایی 
زمینی ، دریایی ، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار 
حائز اهمیت می باشد، برخوردار است و می توان از آن 
به عنوان پل ارتباطی برای ورود کاالهای کشورهای 
اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به کشور های همجوار 
و  CISاستفاده کرد، ولی عدم  وجود سیستم خدماتی و 
نهاده های مالی مناسب و نیز نبود زیرساخت های الزم 
و برخوردار از استانداردهای جهان در امر ری اکسپورت ، 
فرسودگی  ایران،  خصوصي  بخش  اقتصاد  ناتواني 
بانکی  نظام  نبود  حمل و نقل ،  ناوگان  عدم کفایت  و 
بین المللی گردش پول در کشور، چالش هایي را فراروی 

صادرات مجدد در کشور قرار داده است. 

وجود این مشکالت در مسیر فعالیت این مناطق باعث 
نتواند  خود  فعالیت  دوره  در  مناطق  این  تا  است  شده 
نقش قابل توجهی در توسعه صادرات ایفاد کنند، هرچند 
طریق  از  صادرات  این  از  مهمي  سهم  مي شود  گفته 

مناطق ویژه اقتصادي کشور صورت مي گیرد.
در  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  از  استفاده  بنابراین، 
صادرات  ویژه  به  و  صادرات  تشویق  و  توسعه  جهت 
و  کننده  تسهیل  مقررات  بودن  مهیا  دلیل  به  مجدد 
قلمرو گمرکی  از  بودن  خارج  و  بوروکراسی ها  کاهش 
جغرافیایی  موقعیت  است.  زیادی  بسیار  اهمیت  دارای 
این مناطق به گونه ای است که هر کدام می تواند ارتباط 
اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش 

خود قرار دهند .
صادرات  توسعه  موانع  برخی  شناخت  با  این رو،  از 
توسعه  برای  الزم  گام های  باید  مجدد،  صادرات  و 
صنعت صادرات مجدد در مناطق آزاد و افزایش حجم 

فعالیت های صادراتی این مناطق برداشت .
یک  عنوان  به  را  مجدد  صادرات  باید  گام  اولین  در 
هدف در فعالیت مناطق آزاد مورد توجه قرار داد و این 
تبدیل  کمیت پذیر  و  اصلي  ماموریت  به مثابه  را  هدف 
زماني مشخص،  دوره هاي  در  آن  تحقق  برای  و  کرد 
برنامه ریزي کرده و از سازمان های مناطق رسیدن به 
اهداف کمی سالیانه صادرات مجدد را مطالبه و مبنای 
ارزیابی فعالیت آنان قرار گیرد. ارسال بار به مناطق آزاد 
از راه هاي دیگر در این مورد براي رونق اقتصادي این 
مناطق است، آنچنان که دبي در زمان راه اندازي، از این 

راهکار استفاده الزم را برده است .
شناسایی بازارهای هدف منطقه اي، در این خصوص بسیار 
مهم است. اگرچه بازارهای هدف برای مناطق به طور 
کلی مشخص است، ولی تبیین و ترسیم این بازارها برای 
مناطق به نام بازارهای صادرات مجدد، می تواند به ترسیم 
از پراکنده کاري جلوگیری و مانع  اهداف کمک کرده و 

رقابت کاذب درونی بین مناطق آزاد شود .
رسمیت دادن به پذیرش اسناد تجاری گمرکی مناطق 
آزاد از نکات مهم دیگر است که در مورد تشویق صنعت 
صادرات مجدد حائز اهمیت است. گفتني است درحال 
منطقه  و سایر کشورهای  دبی  از  واردات  برای  حاضر 
هیچ گونه محدودیتی  ورودی کشور،  مرزهای  کلیه  به 
تجاری  و  حمل  اسناد  مرزی،  گمرکات  ندارد.  وجود 
برای  و  داده  قرار  پذیرش  مورد  را  صادرکننده  کشور 
ورود یا ترانزیت کاال ، این اسناد و پلمپ کشور مبدا را 
امکان عبور  مورد قبول قرار می دهند. در مواردی که 
تیر«  »کنوانسیون  براساس  مبدا  کشور  کامیون های 
وجود دارد، محدودیتی برای تردد با کامیون کشور مبدا 
مناطق  به  موضوع  این  که  هنگامی  ولی  ندارد،  وجود 
آزاد می رسد، اسناد گمرکی و تجاری این مناطق برای 
گمرک کافی نبوده و تشخیص گمرک ترانزیت کننده 
و پذیرش اسناد وارداتی اولیه مالک گمرک است. این 
شده  سرمایه گذاری  امنیت  و  عدم اعتماد  موجب  امر 
منظور  همین  به  می کند.  دوچندان  را  بوروکراسی  و 
به  آزاد  مناطق  کاالهای  ترانزیت  دستورالعمل  صدور 
کشورهای مقصد براساس تقاضای منطقه آزاد و اسناد 
ارائه شده، می تواند گام مفید و موثری در این امر باشد .
و  ترانزیتی  کاالهای  حمل  مجوز  اعطای  همچنین 
صادرات مجدد به وسیله خودروهای پالک هر منطقه 
مجدد  صادرات  به  می تواند  هدف  کشورهای  به  آزاد 
مناطق  قرار گرفتن  به عالوه  مناطق کمک کند.  این 
آزاد کشور در مجموعه دیپلماسی تجاری کشور بسیار 
مهم است، به طوري که درحال حاضر مبادالت تجاری 
ایران با برخی کشورها ازجمله عراق، افغانستان و برخي 
خطوط  از  گرفتن  منشا  با  مي تواند  آفریقا  کشورهاي 

اعتباری اعطایی ایران به این کشورها انجام شود.
ایران  آزاد  مناطق  تجاری  مبادالت  گرفتن  قرار 
از  استفاده  براساس  مسیر  این  در  کشورها  این  با 
توسعه صادرات  اعتباری فوق مي تواند موجب  خطوط 
در  موضوع  این  به  توجه  باشد.  مناطق  این  در  مجدد 
توافق نامه هاي اقتصادي میان ایران و سایر کشورها از 

اهمیت زیادي برخوردار است.
ایجاد بانک های خارجی در مناطق آزاد بر اساس گردش 
سرمایه گذاران  حضور  زمینه ساز  مي تواند  باال،  مالي 
خارجي در این مناطق براي استفاده از مشوق هاي مالي 
و بانکي باشد. همچنین تعیین تکلیف ایجاد بانک های 
خارجی در مناطق و اعطای تسهیالت بانک های داخلی 
جزء  کاال  مجدد  صادرات  که  بازرگانانی  و  تجار  به 
فعالیت های اصلي آنها است، باید مورد توجه قرار گیرد.

توسعه  به  اقتصادی  فعاالن  و  تجار  تشویق  منظور  به 
یک  عنوان  به  فعالیت  این  انتخاب  و  مجدد  صادرات 
مشوق های  است  الزم  ارزشمند،  اقتصادی  فعالیت 

صادراتی به صادرات مجدد نیز تسری داده شود.
صادرات  توسعه  در  خصوصی  بخش  حضور  به  توجه 
در مناطق آزاد و ارج گذاري به ارزش های اقتصادی و 
توسعه ای این بخش از مناطق مي تواند موجب دلگرمي 
مورد  براي کسب سود  آنها  براي حضور گسترده  آنها 
به ظرفیت هاي  توجه  آنان شود.  نقش  ایفاي  و  انتظار 
صادراتي در اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزي 
صنعت  تقویت  در  اعتنا  قابل  فرصت هاي  ازجمله 

صادرات و صادات مجدد است.
در  آزاد  مناطق  کارشناسي  گسترده  و  فعال  حضور 
نمایشگاه های تخصصي بین المللی، از نکات مهم براي 
هدف  بازارهاي  در  حضور  طریق  از  خارجي  بازاریابي 
منطقه اي و بین المللي است. اعطای سوبسید حضور در 
این نمایشگاه ها به بخش خصوصی با هدف تشویق و 
ترغیب آنان به حضور فعال در عرصه اقتصاد بین الملل 
و ارائه مزیت های مناطق آزاد به تجار و فعالین اقتصادی 
کشورهای بازار هدف می تواند به عنوان یک عامل تسهیل 

کننده براي جذب بازار موردتوجه قرار گیرد.
موجبات  مي تواند  فوق الذکر  موارد  به  عنایت  بی تردید 
ایفای نقش اساسی مناطق آزاد کشور در رشد صادرات 
رشد  در  آنها  تاثیرگذاري  براي  خدمات  و  کاال  مجدد 

اقتصادي کشور باشد.

گزارش: 
فریبا شیخی



با شكل گيري مناطق آزاد تجاری- صنعتی براساس تبصره 19 
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران؛ 
به توسعه  برای دستيابی  از منظر رونق تجارت  این مناطق 
از  استفاده  با  تا  کردند  سعی  منطقه ای  محروميت زدایي  و 
درآمد هاي حاصل از عوارض ورودي، فروش و اجاره زمين، 
خدمات بازرگانی و تسهيالت قانوني حاصل از تخفيف سود 
بازرگانی برای واردات کاالهای تجاری از طریق مناطق آزاد که 
به داخل کشور وارد می شود، جبران کمبود منابع مالي و سرمایه 
مناطق را نمایند، ضمن آن که با آماده ساختن زیرساخت های 
اوليه، هدف ها و ماموریت های اصلی مناطق را برای دستيابی 
به توسعه در فرآیند شاخص هاي بين المللی که همانا جذب و 
مشارکت سرمایه گذاری و در نهایت توليد ، صادرات و بهره گيری 

از فرصت های شغلی و اشتغال است، تحقق بخشند. 
هم  هنوز  آزاد  مناطق  زیرساخت ها ،  شدن  آماده  با  هرچند 
از  جدید  مالی  منابع  ایجاد  و  مالی  حمایت های  مستلزم 
سوي دولت هستند تا بتوانند فرصت های مناسبی را برای 
جلب سرمایه گذاری خارجي که از ماموریت هاي اصلي این 

مناطق کشور است، فراهم کنند. 
در این مورد باید یادآوري کرد حال که توقع از رویكرد مناطق 
براي  باید تمهيدات کامل تري  از گذشته شده،  افزون تر  آزاد 
توسعه مناطق آزاد از منظر بين المللي اتخاذ کرد، به طوري 
که از حد ارائه رهنمود از سوي متوليان قانونگذاري و برخي از 
متوليان منتقد اجرا در کشور پا را فراتر از آن گذاشت؛ نمي شود از 
مناطق آزاد انتظار عملكرد جهاني و حتي منطقه اي داشت، ولي 
از منظر زیرساخت هاي موردنياز در حداقل امكانات به سر ببرند! 
امروزه، مناطق آزاد از اهرم هاي مهم براي توسعه اقتصادي 
آزاد موفق زیرساخت های  کشورها بشمار مي روند. مناطق 
توسعه  یافته، لجستيک و مدیریت هاي مستقلی را به وجود 
در  خصوصی  بخش  نيازهای  تامين کننده  که  آورده اند 
پيشبرد اهداف اقتصاد ملي هستند. این مناطق آزاد محيط 
ثابتی را با تمرکز بر روی توسعه تجاری، صنعتي و خدمات 

با تاکيد بر فناوري هاي پيشرفته شكل می دهند.
آزاد  مناطق  می دهدکه  نشان  گذشته  سال های  تحوالت 
منطقه ای  و  جهانی  اقتصاد  با  پيوند  برای  مناسبی  پایلوت 
زیرساخت هاي  تكميل  و  تقویت  با  مي تواند  دولت  و  بوده 
موثر  نگاهي  موردنياز،  زمينه هاي  در  از کشور  مناطق  این 
مشكالت  رفع  براي  آزاد  مناطق  رویكردهاي  اهميت  به 

ساختاري بروکراتيک در سرزمين اصلي داشت. 
مهم ترین علت شكست مناطق آزاد را مي توان داشتن تصویري 
مبهم از کشور سرمایه پذیر نزد کشورهاي سرمایه گذار دانست که 
براشخاص حقيقي و حقوقي کشور سرمایه گذار نيز تاثير مي گذارد. 
این تصویر مبهم ممكن است ناشي از عدم ثبات سياسي، نبودن 
که  افراطي  تجاري  اتحادیه هاي  فعاليت  یا  اقتصادي  امنيت 
وجودشان در بازار تعيين کننده است، یا دالیل مشابه دیگري 
فرصت هاي  و  سرمایه گذاري  جو  بي تردید  مسائل  این  باشد. 
سودآور را تحت تاثيرخود قرار مي دهد. از عوامل کليدي و مهم 

شكست مناطق آزاد مي توان از عوامل ذیل نامبرد:
 تصميم گيري هاي منطقه اي ضعيف )مكان یابي نامناسب(

 عدم وجود ارتباطات و حمل و نقل کافي
 عدم ارتباط با بازارهاي جهاني که ورود و پذیرفته شدن 
در آن به دليل رقابت با بيش از هفتاد کشور درحال توسعه 

و کشورهاي صنعتي و پيشرفته که بازارهاي انحصاري خود 
را دارند، بسيار دشوار است.

این نكته به ویژه از این جهت اهميت دارد که بدانيم تعيين و گزینش 
یک منطقه به عنوان منطقه آزاد و دادن یكسري امتيازات ویژه 
به آنها، صرفا نمي تواند سرمایه   گذاري خارجي و داخلي را به شكل 
خودکار جذب کند و از ثرات مثبت آن در زمينه توليد، صادرات، 
اشتغال به کار نيروي انساني، حضور و به دست آوردن موقعيت در 

بازارهاي جهاني و کسب درآمدهاي ارزي و غيره بهره ببرد.
در راستاي تحقق این هدف، فعاليت و کار زیاد و برنامه ریزي 
کافي براي کسب موفقيت الزم است. به عالوه پيش شرط هاي 
اساسي در جهت جذب سرمایه گذاري در امر صادرات کاال مانند 

وجود ثبات و محيط اقتصادي مناسب ضروري است. 
همچنين وجود این چنين محيطي باید قابليت رشد و توسعه 
بين المللي را نيز داشته باشد؛ محيطي که بتواند زمينه فعاليت هاي 
اقتصادي منطقه آزاد را براي موسسات توليدي فعال که به نظر 
اقتصاددانان، توسعه، عامل کليدي توضيح تفاوت نرخ رشد در 
کشورهاي مختلف مي باشد تا در جهت پيوند با اقتصاد و بازار 
جهاني فراهم کرده و گسترش دهد، آنها کار این موسسات را تا 
اندازه زیادي براي توسعه اقتصاد تعيين کننده مي دانند. عالوه بر 
گزینش یک منطقه برخوردار از تسهيالت زیربنایي مناسب، وجود 
قوانين سهل گيرانه در زمينه حرکت مناطق آزاد بسيار مهم است. 
این قانونمندي مي تواند مشوق ها و ثبات الزم را جهت حرکت 

سرمایه گذاران به سمت اهداف تعيين شده فراهم سازد.

 استفاده از پتانسيل نقاط محروم كشور
 در مناطق آزاد

توجه به چگونگي تاسيس مناطق آزاد تجاري- صنعتي اوليه 
در تبصره 19 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي که به دولت اجازه داده شد تا سه منطقه آزاد در سه 
نقطه از نقاط مرزي کشور تاسيس نماید، بيان کننده اهميت 
ازجمله  کشور  محروم  نقاط  پتانسيل  از  استفاده  به  توجه 
دنبال  به  اول  وهله  در  قانونگذار  است.  بوده  قشم  و  چابهار 
محروميت زدایي منطقه اي بوده و سپس تاثيرگذاري و رونق 
اقتصادي را دنبال مي کرده تا از طریق ارائه امتيازات ویژه و 
تسهيالت منطقه اي، مناطق محرومي مانند چابهار و قشم رشد 

کنند. از این جهت کم رنگ کردن تسهيالت مناطق آزاد با 
توجه به این که این مناطق در بودجه ساالنه کشور هيچ ردیف 
بودجه اي ندارند و عمال ساختارهاي پيشرفته اي هم براي جذب 
سرمایه گذاري نداشته، خودگرداني سازمان هاي این مناطق  از 
راه حل هاي اوليه براي روي پاي خود ایستادن این مناطق و 
کسب درآمد بوده است. به همين دليل ارائه تسهيالت موازي 
براي فعاليت هاي این مناطق عمال سدي براي تسریع راه رشد 
آنها خواهد بود. درخصوص ایجاد اشتغال باید گفت فرصت هاي 
شغلي با مقوله توليد و گسترش توليد در مناطق آزاد مرتبط است 

که با رشد آنها موازنه و افزایش اشتغال رونق مي گيرد.

حمايت از توليد داخلي در مناطق آزاد
درخصوص حمایت از توليد داخلي و اجرا و عمل در مناطق آزاد، 
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با هدف 
انتقال فناوری های پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات 
کاال و خدمات و تامين نيازهای ضروری و منابع مالی از خارج، 
که از سياست هاي کليدي اقتصاد مناطق آزاد است، به واقع 
خاستگاه مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور می باشد. بر این 
اساس و با توجه به ماده 5 مقررات سرمایه گذاري مناطق آزاد، 
کليه سرمایه گذاران داخلي و خارجي مي توانند در فعاليت هاي 
اقتصادي مناطق آزاد ایران به هر نسبتي سرمایه گذاري کنند. 

باید گفت، سازمان هاي مناطق آزاد ایران به لحاظ رویكردي، جذب 
سرمایه گذاري خارجي را در ماموریت هاي خود براي ایفاي نقش 
در اقتصاد کشور در اولویت قرار داده اند، هر چند این وظيفه مهم به 
رغم همه تالش هاي انجام شده به دالیل مختلفي ازجمله اختالف 
فرهنگي خارجيان و مشكالت ناشي از اختالفات سياسي، نحوه 
انتقال سرمایه، مسائل بانكي، بيمه اي و به ویژه مسائل زیرساختي 
براي حضور در بازارهاي رقابتي بين المللي، ظرفيت هاي اسكله و 

بارگيري و غيره انجام نشده است. 
بدیهي است حسب ماده )یک( قانون چگونگي اداره امور مناطق؛ 
سازمان هاي مناطق آزاد، سرمایه گذاري و ایجاد اشتغال سالم و مولد، 
تنظيم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، 
توليد و صادرات کاالهاي صنعتي را ازجمله ماموریت هاي متعددي 
مي دانند که با تاکيد بر آنها همواره به دنبال برقراري ارتباط پس رو 
شامل استفاده از مواد اوليه داخلي و همكاري با بنگاه هاي اقتصادي 

داخلي و ارتباط پيش رو در قالب فروش بخشي از توليدات مناطق 
آزاد تحت عنوان ارزش افزوده در بازار داخلي هستند که از عمده 

مواردي است که همواره موردتوجه آنان است. 

 پيشنهادهايي براي 
حل مشكالت ديرينه مناطق آزاد

مشكالت  حل  براي  پيشنهادي  راهكارهاي  درخصوص 
دیرینه مناطق آزاد باید به چند نكته اشاره کرد:

براي  اسالمي  شوراي  مجلس  نمایندگان  همكاري   
امتيازات  و  قانون  با  موازي  قوانين  تصویب  از  ممانعت 
مختص مناطق آزاد و ویژه اقتصادي، تا جایي که توليد و 
صادرات در مناطق آزاد و ویژه از مزایاي الزم در مقایسه با 

سرزمين اصلي برخوردار باشند.
سوي  از  آزاد  مناطق  فعلي  مقررات  و  قانون  اجراي   

دست اندرکاران مراکز و نهادهاي سرزمين اصلي.
الزم به یاد آوري است که سازمان هاي مناطق آزاد از ورود انواع 
تكنولوژي هاي پيشرفته براي خلق مزیت هاي رقابتي در مناطق 
آزاد براي گسترش توليد و صادرات به بازار هاي هدف منطقه اي و 
بين المللي استقبال نموده و آمادگي الزم را براي جذب سرمایه گذار 

خارجي و ایراني به صورت مستقل و مشارکتي دارد. 
امكانات  و  ظرفيت ها  داراي  همگي  کشور،  آزاد  مناطق 
امتيازات  عالوه بر  مناطق  این  هستند.  منحصربه فردي 
منطقه اي  لحاظ  به  ولي  بوده،  قانوني  همانند،  و  مشترك 

داراي امكانات اختصاصي متفاوتي به شرح زیر هستند :
 در منطقه آزاد کيش، گردشگري تفریحي و ورزش هاي 
دریایي، خدمات مالي، پشتيباني فعاليت هاي نفتي، صنعت 

حفاري فراساحلي ، صنایع الكترونيک و مدیاسيتي .
 در منطقه آزاد اروند، خدمات پشتيباني صنعت نفت، تجارت و 
ترانزیت در مسير کریدور جدید حمل و نقلي ایران- الذقيه، صنایع 
سنگين و خوشه هاي صنعتي، خدمات فني و مهندسي براي 
صادرات به کشورهاي جنوبي خليج فارس و دریاي عمان، توليدات 

مبتني بر اقتصاد دریامحور، گردشگري تفریحي و ورزشي. 
و  پشتيباني  خدمات  انرژي،  قشم،  آزاد  منطقه  در   
رجایي  شهيد  بندر  مكمل  صنایع  نفت،  صنعت  لجستيكي 
مجدد،  ترانزیتي شمال- جنوب، صادرات  کریدور  مسير  در 

گردشگري طبيعي، توليدات مبتني بر اقتصاد دریامحور.
 در منطقه آزاد چابهار، انرژي، محور ترانزیتي کشورهاي 
توسعه  محور  تجاري   صنایع  افغانستان،  و  ميانه  آسياي 
شرق ، صنایع نگهدارنده و ذخيره سازي کاالهاي استراتژیک 
مورد نياز کشور، خوشه هاي صنعتي، قطب سوم خودروسازي 
توليدات  دریایي،  ورزش هاي  و  طبيعي  گردشگري  کشور، 

مبتني بر اقتصاد دریا محور.
 در منطقه آزاد انزلي، صنایع لنگرگاهي شمالي کریدور 
طبيعي،  و  سالمت  گردشگري  شمال- جنوب،  ترانزیتي 
شانگهاي،  حمل و نقلي  کریدور  مسير  در  تجاري  صنایع 
 اکتائوي قزاقستان، بندر کاسپين و کشورهاي CISو صنایع 

با ارزش افزوده باال.
ارزش  با  صنایع  تجاري،  صنایع  ارس،  آزاد  منطقه  در   
مجتمع هاي  سالمت،  و  درماني  گردشگري  باال،  افزوده 
حوزه  به کشورهاي  کاال  ترانزیت  و صنعت،  بزرگ کشت 

قفقاز و بنادر دریاي سياه.
حمل و نقلي،  خدمات  و  ترانزیت  ماکو،  آزاد  منطقه  در   
بزرگ  مجتمع هاي  غيرفلزي،  کاني هاي  فرآوري  صنایع 
کشت و صنعت و مراکز پرورش دام، صنایع با ارزش افزوده 

باال، گردشگري سالمت و طبيعي.
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مناطق آزاد براساس این اعتقاد شكل گرفته اند 
اقتصادی یک  که تجارت موتور رشد و توسعه 
کشور است. درواقع مناطق آزاد به مثابه الگوی 
برای  اقتصاد کشور  برای اصالح ساختار  نمونه 
انطباق با تحوالت پدید آمده در اقتصاد جهانی 
محسوب می شوند، که با توجه به اینكه ساختار 
و  اداری  موانع  حذف  طریق  از  کشور  اقتصاد 
برقراری مقررات آسان و در عين حال، تقویت 
می شود؛  اصالح  کالن  نظارت های  و  کنترل ها 
برای  ابزاری  عنوان  به  می توانند  آزاد  مناطق 
اصالح  برنامه ای  تكامل  و  آزمون  طراحی، 
منظور  به  آن  نتایج  از  بهره برداری  و  ساختاری 
مورد توجه  اصلی  سرزمين  به  اصالحات  تسری 
قرار گيرند. این مناطق در حقيقت کانون تغذیه 
و توسعه برای کشورهایی هستند که می دانند در 
جهان امروز چگونه خود را به لحاظ اقتصادی، 

تكنولوژیكی و سياسی جهت دهی کنند.
به  ورود  برای  وسيله ای  آزاد  مناطق  درواقع 
فراگير  پدیده های  به عنوان  و  بازارهای جهانی 
توسعه  استراتژی های  تحقق  برای  ابزاری  و 
صادرات  توسعه  سياست  بر  تاکيد  با  برون نگر 
از  بهره گيری  با  و  گرفته اند  قرار  موردتوجه 
بازرگانی  در  داخلی،  اقتصاد  نسبی  برتری های 
به  می توانند  و  می کنند  پيدا  حضور  بين المللی 
داخلی  اقتصاد  با  ارتباط  کننده  تسریع  عنوان 
بازارهای  با  ارتباط  افزایش  این  به کار روند. که 
بين المللی در تجارت داخلی اهميت زیادی دارد 
موثر  داخلی  تجارت  و  اقتصاد  در  می تواند  و 
داخلی  تجارت  رونق  و  توسعه  موجب  و  باشد 
می تواند  آزاد  مناطق  ایجاد  حقيقت  در  شوند. 
نتيجه  و  کند  تامين  را  تجاری  مبادالت  آزادی 
سرمایه های  مداوم  شدن  سرازیر  اقدامات،  این 
خارجی به کشور در همه صنایع است و بنابراین 
به وسيله مناطق آزاد استراتژی توسعه صنعتی از 

طریق گسترش صادرات به ثمر می رسد.
می توان گفت مجریان و برنامه ریزان توسعه، با 
پيگيری سياست برون نگر ضمن اقدام به ایجاد 
مناطق آزاد و مبدل ساختن آنها به ابزار توسعه 
این  از  توانستند  اقتصاد،  بازگشایی  و  اقتصادی 
مناطق به عنوان ساز و کاری متناسب در جهت 
مناطق  درواقع  نمایند.  استفاده  صنعتی  توسعه 
آزاد می توانند با جذب برخی تخصص های فنی 
و سرمایه ای ازجمله مدیریت سرمایه و همچنين 
صنعتی  توسعه  جریان  به  موردنياز،  تكنولوژی 
می توان  وسيله  این  با  که  رسانند،  یاری  کشور 
عوامل توليد داخلی را با علم و دانش فنی نوین 
تلفيق کرده و کشور را در مسير توسعه و همسو 

با اقتصاد جهانی قرار داد.
در حقيقت با ایجاد مناطق آزاد، خرید مواد خام، 
کاالهای نيمه ساخته و ماشين آالت کشور ميزبان 
توسط بنگاه های مستقر در مناطق آزاد افزایش 
انتقال  سبب  خود  عامل  این  که  می کند  پيدا 
فن آوری هم می شود و این جریان یعنی انتقال 
تكنولوژی  و  سرمایه ای  و  فنی  تخصص های 
نوین باعث توسعه صنعتی کشور ميزبان می شود 
توليدات یک کشور  و  در صنعت  توسعه  این  و 
می تواند در تجارت داخلی کشور تاثيرات زیادی 
در  توليدات  و  صنعت  توسعه  با  مسلما  بگذارد. 
کشور خصوصا اگر این توسعه با تكنولوژی نوین 
همراه باشد، تجارت هم در داخل کشور و هم در 
رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات رونق 
بيشتری خواهد گرفت. همچنين در صورتی که 
کشور  در  یافته ای  توسعه  نسبتا  صنعتی  پایگاه 
امر مشوق شرکت های  این  باشد،  داشته  وجود 
خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود 
مسير  در  داخلی  تجارت  نيز  طریق  این  از  که 

پيشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت. 
در کل تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که 
مناطق آزاد، پلی ميان اقتصاد داخلی و جهانی با 
جهت گيری توليدی، صادراتی، انتقال تكنولوژی و 
رشد و توسعه اقتصادی بوده است. درواقع، مناطق 
توسعه  ابزار  توسعه،  درحال  کشورهای  در  آزاد 
اقتصادی برای کل اقتصاد در نظر گرفته می شوند 
موفق،  کشورهای  تجاری.  صرفا  منطقه ای  نه 
مناطق آزاد را وسيله ای برای ورود به بازار جهانی 
بازرگانی  در  نسبی  برتری های  از  بهره گيری  و 
بين المللی می دانند و اميدوار هستند مناطق مذکور 
یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی 
باشند. تكنولوژی، مدیریت و سرمایه را به کشور 
آنها وارد کنند و عوامل توليد داخلی را با عوامل 
علمی و دانش فنی خارج تلفيق نمایند و سرانجام 
کشور را در مسير توسعه صنعتی و در درازمدت در 

رده کشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهد.
عموما  مناطق  این  در  بازدهی  نرخ  چند  هر 
مثبت است، اما از ميان شمار بسيار مناطق آزاد 
انگيزش ها  از  جدا  جهان،  صادرات  پردازش  و 
تنها  مناطق،  این  در  شده  ارائه  مشوق های  و 
نقش  توانسته اند  و  بوده اند  موفق  مناطقی 
کشورها  و صنعتی  اقتصادی  توسعه  در  اساسی 
ميان  در  مناسب  جایگاه  در  که  نمایند،  ایفا 
و  باشند  نشسته  کشور  کل  سياسی  بسته های 
حرکت پيوسته و باثباتی را در سطح ملی برای 
اجتماعی  و  اقتصادی  عقب ماندگی های  جبران 
خود سازمان داده و دستيابی به پيشرفت رشد و 
توسعه ورود به عرصه توليد و تجارت در جهان 

را در دستورکار خویش قرار داده اند.
بدین معنا ایجاد مناطق آزاد در هر کشور را نباید 
به صورت اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلكه باید 
به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی از 
راهبردهای کالن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 
تلقی کرد. در غير این صورت این مناطق تنها جنبه 
نمایشی و غيرواقعی به صورتی مجزا از تماميت 

اقتصاد کشورها را خواهند داشت.

رشد اقتصادی در هر جامعه ای برآیند توليد است. افزایش توليد 
از نظر کمی و کيفی، به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعيت 
ویژه ای  توجه  توليد  به  می بایست  این رو  از  است.  اقتصادی 
افزایش  با  افزایش مصرف همراه  اگر  مبذول داشت؛ چراکه 
توليد نباشد، به معنای فقدان رشد اقتصادی در جامعه است. 
توليدات در هر جامعه ای باید بيشتر از مصارف آن بوده و همواره 
دخل بر خرج بچربد تا جامعه بتواند فرصت های تازه ای برای 

سرمایه گذاری در بخش های دیگر به دست آورد.
افزایش توليد و رشد اقتصادی در هر جامعه به معنای ایجاد 
فرصت های بيشتر و بهتر برای شكوفایی اقتصادی و ورود 
به عرصه های تازه و نو خواهد بود و امكان خالقيت بيشتر 

را در جامعه فراهم می آورد. 
رشد اقتصادی، داللت بر افزایش توليد یا درآمد سرانه ملی دارد. 
اگر توليد کاالها یا خدمات به هر وسيله ممكن در یک جامعه ای 
افزایش پيدا کند، می توان گفت که در آن کشور و جامعه، رشد 
این  جامعه  به  اقتصادی  رشد  است.  افتاده  اتفاق  اقتصادی 
امكان را می دهد تا در شرایط مناسب و مطلوبی، توسعه در 
بخش های دیگر انسانی را پيگيری کند؛ زیرا جامعه ای که از 
رشد اقتصادی مطلوب و مناسبی برخوردار است، دغدغه برآورد 
نيازهای ابتدایی را ندارد و فكر و عمل خویش را مصروف تامين 
امور ابتدایی زندگی نمی کند. بر این اساس، هر جامعه ای باید 
تالش کند تا وضعيت اقتصادی خود را در چارچوب آنچه رشد 
اقتصادی ناميده می شود، بهبود بخشد؛ چراکه بهبود وضعيت 
اقتصادی و رشد آن به معنای فرصت های بهتر و آسان تر برای 

رشد در جنبه های دیگر بشری است.
یكی از مهم ترین موانع توسعه اقتصادی در کشورهای درحال 
توسعه ازجمله ایران، کمبود سرمایه است. سرمایه کم نيز به دليل 
نبود فرهنگ سرمایه گذاری، صرف فعاليت های غيراقتصادی 
می شود. در ایران با توجه به وجود 8منطقه آزاد فعال و 7منطقه 
آزاد جدید، می توان با جذب سرمایه گذاران خارجی این کمبود و 
معضل را برطرف نمود و از آنها به نفع کشور و توسعه اقتصاد 

ایران اسالمی بهره برد.
داخلی  توليد  ضرورت  و  اهميت  به  پرداختن  دیگر،  زاویه 
در مناطق آزاد، نگاه به آن از منظر آثار و پيامدهایی است 
سامان  و  شكل گيری  صورت  در  است.  آن  بر  مترتب  که 
و  درست  شكل  به  مناطق  این  در  داخلی  توليد  یافتن 

در  نتيجه  در  و  ملی  اقتصاد  در  بنيادینی  تحوالت  اصولی، 
معيشت مردم خصوصا در شهرهای اطراف، حل و مسائل 

و مشكالت اقتصادی زندگی مردم منطقه رخ خواهد داد. 
افزایش توليد داخل در این نقاط به افزایش صادرات کمک خواهد 
کرد و آن نيز به نوبه خود ضمن افزایش درآمدهای کشور، به افزایش 
توليد منجر خواهد شد؛ سرمایه گذاری و مشكل جذب سرمایه های 
داخلی و خارجی را برطرف خواهد نمود، سرمایه های سرگردان که 
گاهی بسيار مضر به حال اقتصاد عمل می کند را قابل مدیریت 
می نماید. در نتيجه مطلوب است از امكانات و زیرساخت های موجود 

در مناطق آزاد به نحو شایسته تری استفاده  گردد. 
این مناطق، رشد علمی و  در پی تحوالت و دگرگونی ها در 
صنعتی را به دنبال خواهد داشت و هزینه های سنگين اقتصادی 
کشور را همچون هزینه های واردات، حمل و نقل و وابستگی ها 
را کاهش خواهد داد. دانش و تكنيک و فن آوری های توليد در 
عرصه های مختلف را رشد داده و به ویژه مهارت های مدیریت در 
امر توليد را باال برده و با سایر کشورها قابل رقابت خواهد نمود. 

امنيت داخلی به دليل حل مسائل اشتغال و تورم و امنيت 
منطقه ای و جهانی را به دليل افزایش نقش در اقتصاد دنيا 

و به خصوص سرمایه گذاری ها افزایش خواهد داد.
بنابراین با عنایت به توسعه توليد در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و با 
در نظر گرفتن شرایط و ویژگی هایی که این نقاط به لحاظ گمرکی، 
مالياتی، هزینه های جابه جایی و... دارند، می توان این چشم انداز را 
داشت که باال رفتن توليد ملی در این مراکز، هم به اقتصاد و پویایی 
این مناطق کمک خواهد شد و هم اینكه تحوالت شایانی را در 

چرخه اقتصادی کل کشور به وجود خواهد آورد.

ضرورت پيوند اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد بين المللی
مناطق آزاد، ظرفيت هایی در دل توسعه اقتصادی، تجاری و 
توليدی خود دارند که نياز به محرك هایی برای شكوفایی 
بازار  این مزیت ها به نام پيوند با تجارت و اقتصاد روز در 

داخل و خارج از سرزمين های خود را می طلبد.
بی شک مزیت هایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر پایه 
قانون جامع این مناطق وجود دارد، فعاليت اقتصادی و توليدی 
را به نسبت سرزمين اصلی با امتيازاتی باال در تامين مواد اوليه، 
دسترسی به بازارهای جهانی، عدم پرداخت عوارض گمرکی و 
ده ها مزیت دیگر روبه رو می کند و با توجه به رقابت شدیدی 
که در بين فعالين اقتصادی درخصوص پایين آوردن قيمت 
تمام شده کاالها وجود دارد، هيچ شكی برای این پيوند ها ميان 

فعالين اقتصادی و مناطق آزاد وجود نخواهد داشت. 

آزاد  مناطق  در  اهداف  این  به  دستيابی  عدم  چرایی  حال 
این  مهم ترین  از  یكی  که  برمی گردد  موضوع  چندین  به 
مزیت ها  این  تاثيرگذار  و  معرفی صحيح  عدم  موضوعات، 
از جانب مجموعه های موظف در این سازمان ها است و یا 
نداشتن برنامه و حتی پاسخگویی در قبال فرصت سوزی ها 
در این راستا می تواند از عوامل مهم عدم دستيابی به این 

پيوند مهم و تاثيرگذار در مناطق آزاد باشد.
شاید به تجربه بتوان دومين دليل این عدم پيوند را، نبود نيروی 
متخصص در مناطق آزاد کشور بيان داشت و عدم رویكرد در تربيت 
نيروی متخصص در مناطق آزاد بی تردید در دهه های گذشته باعث 
وجود عمده نيروهای بدون تخصص در این مناطق شده است، 
تا جایی که به گفته تعدادی از فعالين اقتصادی که حوزه توليد 
تخصصی در این مناطق درحال فعاليت هستند، این موضوع و خالء 
به یک بحران در مقاطعی برای این فعالين اقتصادی بدل شده است.

سومين دليل مهم عدم این پيوند که می تواند در توسعه اقتصاد 
کالن کشور هم نقش آفرینی کند، عدم تامين مالی بنگاه های 
اقتصادی در مناطق آزاد توسط بانک ها می باشد؛ اقتصاد توليدمحور 
یک نكته کليدی دارد و آن هزینه حقوق و جاری توليد نيست، بلكه 
هزینه در گردش تامين مواد اوليه در مسير توليد است و با توجه به 
عدم تامين مواد اوليه از سایر کشورها برپایه اعتبار توسط فعالين 
اقتصادی به واسطه مشكالت تحریمی کشور، این خالء نيز حجم 
بسيار بزرگی از نقدینگی و سرمایه فعالين اقتصادی که می تواند در 
مسير توسعه فعاليت بنگاه اقتصادی هزینه شود، در مسير تامين مواد 
اوليه همراه با نوسانات بسيار زیاد نرخ عرض از کف فعالين اقتصادی 
می رود و شاید کند بودن توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی در 

مناطق آزاد به این دليل است.
در مجموع هيچ تردیدی بر نقش پررنگ و مزیت های فراوان مناطق 
آزاد در مسير توسعه اقتصادی کشور نيست؛ اما رسيدن به پيوند پایدار 
بين تجارت روز که توسط فعالين اقتصادی بخش خصوصی صورت 

می گيرد، در مناطق آزاد نيازمند یک برنامه منسجم و باثبات است.

 توسعه اقتصادی مناطق آزاد با تحقق مديريت يكپارچه 
به  و  آزاد  مناطق  موفقيت  عوامل  مهم ترین  از  یكی  مسلما 
تعبيری نظام اقتصاد آزاد در جهان، بحث مدیریت تصميم گيری 
آن  کالن  تصميم گيری  و  تصميم سازی  نظام  در  یكپارچه 
هم  موازات  به  سيستم  یک  در  که  زمانی  می شود.  خالصه 
اتخاذ شود، بی شک  و دستورالعمل های مشترکی  تصميم ها 
فعالين  متوجه  مدیریتی،  مدل  این  زیان  و  ضرر  بيشترین 

اقتصادی و سرمایه گذاران آن منطقه خواهد شد.

فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور که بيش از سه دهه از تشكيل 
روان سازی جریان های  و  مبنای تسهيل گری  بر  آن می گذرد، 
اقتصادی بر محوریت توليد و صادرات متمرکز است؛ مهم ترین 
عامل تشویق حضور فعالين اقتصادی و سرمایه گذاران در این 
مناطق نيز بر پایه ایجاد مزیت ها نسبت به سرزمين اصلی بنا 
شده است که یكی از اصلی ترین این مزیت  ها می تواند خالصه 
در مدیریت یكپارچه که تضمين کننده ثبات سرمایه گذاری و کار و 

توليد در مناطق آزاد است، دیده شده باشد.
بحث تفویض اختيارات سازمان ها و دستگاه های کشوری به مناطق 
آزاد که در ماده  65 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه کشور 
صراحتا به آن اشاره شده است، یكی از مهم ترین کليد واژه های 
توسعه و پيشرفت در مناطق آزاد قلمداد می شود که با عدم پایبندی 
اغلب دستگاه ها با بهانه های مختلف درخصوص عدم تفویض 
اختيار ، فعالين و سرمایه گذاران مناطق آزاد را با مشكالت بسيار 
عدیده ای روبه رو ساخته است که ادامه این روند می تواند باعث از 
بين رفتن مزیت های نسبی مناطق آزاد در قياس با سرزمين اصلی و 
به تبع آن کوچ فعالين اقتصادی و سرمایه گذاران از این مناطق باشد.
بی تردید بررسی عملكرد مناطق آزاد در ایران در این سه دهه از زمان 
شكل گيری و پس از جنگ تحميلی، گواهی بر موفقيت نگاه اقتصاد 
آزاد و به تبع آن دموکراسی اقتصادی در کشور است. در شرایط 
کنونی که کشور با مشكالت بسيار زیادی به جهت تحریم های 
بين المللی مواجه شده است، با استناد به بيانات مقام معظم رهبری 
نباید به شكلی رفتار کنيم که دچار خودتحریمی داخلی شویم. 
بی تردید روان سازی و تسهيل گری در کنار ارتباطات منطقه ای با 
کشورهای همسایه با پشتوانه مناطق آزاد که نقش مهمی در کم اثر 
کردن تحریم ها می توانند بازی کنند، یكی از راه های برون رفت از 
شرایط کنونی اقتصادی در کشور محسوب می شود و تداوم رویكرد 
عدم تفویض اختيارات سازمان های مختلف به سازمان های مناطق 
آزاد، به تعبيری جلوگيری از توسعه اقتصادی با نگاه حمایتی از توليد 
داخلی و همچنين ضربه زدن به اشتغال مولد این مناطق با عنایت 

به شرایط فعلی است.
در پایان می بایست تصریح کرد با تصميمات بعضا یكجانبه، 
بسيار  زیرساخت های  به  توجه  با  توسعه ای که  نباید مسير 

عظيمی که در مناطق آزاد ایجاد شده را  مسدود نمایيم.

بررسی چالش ها و مشكالت مناطق آزاد در مسير تحقق اهداف و ماموريت ها:

تصمیمات خلق الساعه، مسدود کننده مسیر توسعه در مناطق آزاد
گزارش:

مهرناز عالمی
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قشم

با حضور استاندار هرمزگان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام پذیرفت:

کلنگ  چهارمین مرحله طرح مسکن 
جوانان جزیره قشــم به زمین زده شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد:

در سفر استاندار هرمزگان به جزیره قشم صورت گرفت:

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در سفر یک روزه به جزیره 
قشم، پس از احترام به مقام شامخ شهدا، عالوه بر حضور در 
نشست فوق العاده شورای اداری شهرستان قشم، چند پروژه 

آبرسانی، صنعتی و شیالتی را افتتاح و کلنگ زنی کرد.
مسکن  کلنگ زنی  مرحله  چهارمین  در  حضور  همچنین، 
جوانان جزیره در روستای مسن بخشی دیگر از برنامه سفر 

استاندار به قشم بود.
دیدار با جانبازان و تکریم خانواده شهید مدافع امنیت مجتبی 
امیری دوماری از برنامه های فرهنگی استاندار هرمزگان در 

این سفر یک روزه بود.

برگزاری شورای اداری شهرستان قشم به 
ریاست استاندار هرمزگان

ریاست  به  قشم  شهرستان  اداری  شورای  فوق العاده  جلسه 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان و با حضور افشار فتح الهی 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

برگزار شد.
و  بهداشت  عمرانی،  پروژه های  مهم ترین  جلسه،  این  در 
جوانان،  و  ورزش  پرورش،  و  آموزش  برق،  و  آب  درمان، 

شیالت و آبزی پروری مورد بررسی قرار گرفت.
اجرایی  و  اداری  موانع  رفع  نیمه کاره،  پروژه های  تکمیل 
از  پروژه ها،  اولویت بندی  بر اساس  اعتبار  تخصیص  و 
مهم ترین مسائلی بود که در این شورا مورد بررسی قرار 

گرفت.
استقرار  و  قشم  روستاهای  در  سالمت  مراکز  تکمیل 
بیمارستان  توسعه  مراکز،  این  در  درمانی  کادر  و  پزشک 
قشم و راه اندازی واحد آموزشی، آموزش متخصصین برای 
آماده سازی  و  اسرع وقت  در  قشم  آندوسکوپی  راه اندازی 
ساختمان استقرار دستگاه ام .آر .ای از دیگر موضوعات مهمی 

بود که در حوزه درمانی بررسی گردید.
استفاده  شهرستان،  نیمه کاره  مدارس  تکمیل  همچنین 
تکمیل  موجود،  خوابگاه های  و  آموزشی  فضاهای  از  بهینه 

در  مصنوعی  چمن  احداث  و  ورزشی  نیمه کاره  سالن های 
روستاهای جزیره نیز در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

یکی دیگر از موضوعاتی مهمی که در این جلسه مورد توجه 
نیروگاه های جزیره  از  ویژه قرار گرفت، خرید تضمینی آب 
قشم به منظور برطرف کردن تنش آبی جزیره با همکاری 
وعده  استاندار  شخص  که  بود  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 

پیگیری مستقیم این موضوع را داد.

کلنگ زنی ساخت آب  شیرین کن روستای تورگان
کلنگ ساخت آب  شیرین کن در روستای تورگان با اعتباری 
هرمزگان،  استاندار  حضور  با  و  ریال  ۹۷۰میلیارد  بالغ بر 
مجلس  نمایندگان  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شورای اسالمی و تنی چند از مسئوالن استان و شهرستان 

قشم بر زمین زده شد.
با  انرژی  تانا  شرکت  سرمایه گذاری  با  شیرین کن  آب   این 
اعتباری بالغ بر ۹۷۰میلیارد ریال در زمینی به وسعت ۴هزار 
تولید  آب شرب  ۴۵۰۰مترمکعب  روزانه  است  قادر  مترمربع، 
دفاری- طوال  انتقال  خطوط  به  تولیدی  محصول  که  کند 

تزریق خواهد شد.
بهره برداری  مدت  و  ۹ماه  پروژه  این  ساخت  زمان  مدت 
۱۵سال تخمین زده شده که در مجموع ۲۳هزار و ۸۰۰تن را 

تحت پوشش خدمات خود قرار خواهد داد.
نخست  فاز  در  شیرین کن  آب  این  است،  ذکر  شایان 
بهره برداری، تامین کننده آب ۶روستای جنوب شرق و در فاز 

دوم ۴شهرک را تغذیه خواهد کرد.
۴۲نیرو  برای  مرحله ساخت  در  مذکور  پروژه  است،  گفتنی 

و در زمان بهره برداری برای ۱۱نیرو اشتغال به همراه دارد.

بهره برداری از زمین ورزشی شهر سوزا
ریالی  ۷میلیارد  سرمایه گذاری  با  سوزا  شهر  ورزشی  زمین 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  هرمزگان،  استاندار  حضور  با 

شورای  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نمایندگان  قشم،  آزاد 
قشم  و شهرستان  استان  مسئوالن  از  چند  تنی  و  اسالمی 

به بهره برداری رسید.
سازمان  توسط  مشارکتی  پروژه ای  در  ورزشی  زمین  این 
منطقه آزاد قشم، اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان، 
اعضای شورای شهر و خیرین شهر سوزا ساخته و با حضور 
بهره برداری  مورد  قشم  آزاد  منطقه  و  استان  عالی  مقامات 

قرار گرفت.
گفتنی است، زمین چمن مصنوعی مجتمع ورزشی شهر سوزا 
به متراژ ۱۰هزار مترمربع فرصتی برای پرورش سرمایه های 
در  بیشتر قشم  معرفی  به  است که می تواند  انسانی جزیره 

حوزه ورزش های حرفه ای کمک کند.

 دیدار استاندار هرمزگان
با جانباز سرافراز جزیره قشم

استاندار هرمزگان به همراه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و تنی چند از مسئوالن استان، با 

جانباز سرافراز جزیره قشم دیدار کردند.
فتح الهی  افشار  اتفاق  به  هرمزگان  استاندار  دوستی  مهدی 
پس  همراه،  هیات  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از حضور در جلسه شورای اداری و کلنگ زنی و افتتاح چند 
پروژه، با حضور در منزل عباس فینی یکی از چندین جانباز 

جزیره قشم، با وی دیدار کردند.
از چندین جانباز غیور جزیره قشم است  عباس فینی یکی 
که افتخار هم رزمی با سردار شهید قاسم سلیمانی را داشته 

است.
دفاع  جانبازان  شامخ  مقام  به  احترام  ادای  است،  گفتنی 
قاسم  شهید  سردار  آرمان های  با  پیمان  تجدید  و  مقدس 
جانباز  این  سالمت  وضعیت  بررسی  و  تجلیل  سلیمانی، 
دولت  عالی  مقامات  توسط  دیدار  این  اهداف  از  دلیرمرد، 

مردمی در استان هرمزگان بود.

احیای اعتماد مردم به منطقه آزاد قشم در دولت سیزدهماحیای اعتماد مردم به منطقه آزاد قشم در دولت سیزدهم

افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه سرمایه گذاری و رفاهی در جزیره قشمافتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه سرمایه گذاری و رفاهی در جزیره قشم

تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد قشم و صدا و 
سیمای مرکز خلیج فارس جهت همکاری فنی، تجهیزاتی و 
رسانه ای با هدف معرفی فرهنگ، تمدن و ظرفیت های متعدد 
جزیره قشم و منطقه آزاد با رویکرد تبیین خدمات و دستاوردهای 

نظام اسالمی به امضاء رسید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در مراسم 
امضای این تفاهم نامه گفت: ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی زیادی در جزیره قشم وجود دارد که صدا و سیمای مرکز 

خلیج فارس می تواند نقش موثری در معرفی آنها داشته باشد.
افشار فتح الهی افزود: اقدامات و فعالیت های عمرانی، اقتصادی و 
اجتماعی بسیار خوبی در قشم در راستای اعتمادآفرینی و افزایش 
کیفیت زندگی در جزیره صورت گرفته است که معرفی آنها می 
تواند به حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی در این منطقه کمک کند.

وی با بیان این که انتظار از صدا و سیما این است که با ساخت 
برنامه های متنوع نسبت به معرفی خدمات و ظرفیت های قشم تالش 
کند، اظهار کرد: در یک سال گذشته اقدامات زیرساختی متعددی جهت 
جبران برخی از عقب ماندگی سال های گذشته انجام شده که با به نتیجه 

رسیدن آنها می توان شاهد افزایش کیفیت زندگی جزیره نشینان بود.
به گفته فتح الهی؛ مهم ترین سرمایه سازمان منطقه آزاد قشم 
در اجرای پروژه ها و طرح های مختلف، اعتماد مردم، سرمایه 
اجتماعی و همراهی جامعه محلی در سایه اتحاد و وحدت میان 

گروه های مختلف است.
معرفی  باید  کرد:  تاکید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ظرفیت های موجود و اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری جزیره قشم با رویکرد 

امیدآفرینی و احیای سرمایه اجتماعی مورد نظر باشد.
وی با اشاره به این که مردم بیشترین نفع را از پروژه های در 
اذعان داشت: معرفی  برد،  این سازمان خواهند  اجرای  دست 
هرچه بیشتر و بهتر ظرفیت های گردشگری و اقتصادی موجود 
در جزیره قشم می تواند به ایجاد اشتغال پایدار، کسب درآمد بهتر 

و افزایش کیفیت زندگی جامعه محلی کمک کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: نتیجه معرفی بهتر ظرفیت های موجود در قشم 
توسط رسانه ملی و سایر رسانه ها، امیدآفرینی و افزایش سرمایه 
اجتماعی برای سازمان منطقه آزاد قشم، دولت مردمی آیت اهلل 

رئیسی و نظام جمهوری اسالمی خواهد بود.
همچنین، مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس نیز در این 
مراسم گفت: رسانه ملی و صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در 
دوره جدید خود برنامه های مختلفی را در راستای بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری با رویکرد 

توسعه و امیدآفرینی در دستورکار دارد.
مهران جالئی ادامه داد: مبنای توسعه در حوزه های مختلف، عالوه بر 
ایجاد زیرساخت ها، بهره گرفتن از حوزه نرم افزاری است که در این میان 

رسانه ها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها باید موردتوجه قرار گیرند.
وی افزود: نگهداشت سرمایه اجتماعی و افزایش امید جامعه 
محلی از مهم ترین موضوعاتی است که در اولویت های برنامه 

سازی صدا و سیمای مرکز خلیج فارس قرار دارد.
جالئی با اشاره اقدامات زیرساختی خوبی که طی ماه های گذشته 
در منطقه آزاد قشم آغاز شده، اظهار کرد: یکی از مهم ترین مسائلی 
که می تواند به موفقیت طرح ها و برنامه در جزیره قشم کمک کند، 

اعتماد مردم، وحدت و همراهی جامعه محلی است.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در پایان خاطرنشان 
کرد: نگاه مثبت مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم به حوزه 
با  متنوعی  بسیار  برنامه های  ایجاد  زمینه ساز  می تواند  رسانه 

رویکرد معرفی ظرفیت های موجود در منطقه باشد.

در جلسه ای با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد قشم، مسئوالن 
شهرستان و اعضای کمیته فوتبال ساحلی کشور، شرایط تبدیل 
قشم به پایتخت ورزش های ساحلی و آبی در ایران بررسی شد.
سرپرست مدیریت امور درگهان سازمان منطقه آزاد قشم در 
این خصوص گفت: جزیره قشم از ظرفیت باالیی برای توسعه 
ورزشی و برگزاری اردوهای تیم های ملی داخلی و خارجی و 

مسابقات مختلف برخوردار است.
محمدرضا حقیقی ادامه داد: در همین راستا جلسه ای به دعوت 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با حضور 
امیرحسین محتشم رییس کمیته فوتبال ساحلی و عضو مجمع 
فدراسیون فوتبال، علی دهقان رئیس دپارتمان مسابقات بین المللی 
و رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی، حجت االسالم حاجبی امام جمعه 
شهرستان و سرهنگ حجت امیری کیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه قشم و احمد نعمت الهی بازیکن سابق تیم های استقالل و 

پرسپولیس برگزار شد.
زمین جهت  آماده سازی چند  بر  این جلسه  در  گفته وی؛  به 
برگزاری مسابقات فوتبال ساحلی تاکید شد و در صورت آماده 
شدن شرایط، مسابقات چهارجانبه بین المللی در رشته فوتبال 

ساحلی دی ماه در جزیره برگزار می شود.
سرپرست مدیریت امور درگهان سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان 
کرد: تجهیز و بهسازی زمین های فوتبال ساحلی در قشم، نخستین 
گام برای توسعه رشته های ورزشی و ساحلی است و به تدریج 

زیرساخت های سایر رشته های ورزشی نیز فراهم خواهد شد.
باسابقه و  بازیکن سابق تیم های  همچنین، احمد نعمت الهی 
از لحاظ  پرطرفدار استقالل و پرسپولیس گفت: جزیره قشم 
موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی از شرایط مطلوبی برای توسعه 

ورزشی برخورد دارا است.
توسعه  برای  برنامه ریزی  درحال  اینکه  عالوه بر  داد:  ادامه  وی 
ورزشی های ساحلی و آبی در جزیره هستیم، رایزنی با فیفا درحال 
انجام است تا یک روز در تقویم ورزشی به عنوان قشم کاپ ثبت 
شده و مسابقات به صورت سالیانه و مستمر در این تاریخ برگزار شوند.
نعمت الهی در پایان تصریح کرد: بازسازی و بهسازی زمین های ورزشی 
موجود، ایجاد زمین های ورزشی جدید به ویژه در حوزه فوتبال با بهره گیری 
از چمن هیبریدی و آماده سازی برگزاری اردوها و مسابقات داخلی و 

بین المللی ازجمله مهم ترین اهدافی است که درحال پیگیری می باشد.

در  که  قشم  آزاد  منطقه  فتح الهی،  دکتر  تیم  حضور  با  گفت:  هرمزگان  استاندار 
دولت های پیشین حیاط خلوت دولتمردان و سرمایه گذاران بود، در دولت مردمی 

به حیاط  خلوت مردم تبدیل شده است.
مهدی دوستی در شانزدهمین جلسه فوق العاده شورای اداری استان هرمزگان که 
در شهر قشم برگزار شد، با اشاره به نقش تاثیرگذار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در پیاده سازی سیاست های دولت مردمی اظهار داشت: اجرای طرح مسکن 
جوانان جزیره از سوی دکتر فتح الهی، جلوه ای از اهداف دولت مردمی و بیانگر 

تغییر کالن در رویکرد دولت در مناطق آزاد است.
وی با اشاره به رویکرد مناطق آزاد در دولت های پیشین اذعان داشت: زمین مناطق آزاد 
در همه دولت های گذشته به مثابه سرمایه ای برای تامین منابع مالی بوده؛ اما در دولت 

سیزدهم، زمین در منطقه آزاد قشم به مردم تعلق پیدا کرده است.
مقام عالی دولت در استان ضمن تاکید بر ارتقا حجم صادرات در استان هرمزگان 
بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع صادرات محصوالت شیالتی، الزم است 
با هماهنگی اداره گمرک و بهداشت، دفاتر مرتبط با این موضوع در منطقه آزاد 

قشم راه اندازی شود.
دوستی ادامه داد: راه اندازی این دفاتر به هدایت صادرات تولیدات شیالتی از این مبدا 
کمک کرده و ارتقا آمار صادرات استان را در پی خواهد داشت؛ از سوی دیگر الزم است 

جامعه محلی نیز نسبت به رعایت استانداردها دقت عمل داشته باشد.
صادرات  قشم،  در  آبزیان  پرورش  باالی  ظرفیت  به  توجه  با  کرد:  اظهار  وی 
محصوالت جزیره از بندرلنگه توجیه منطقی ندارد و گمرک، دامپزشکی و شیالت 

مکلف هستند که این ظرفیت صادرات را ایجاد کنند.
استاندار هرمزگان همچنین با اشاره به بحث عدم رعایت معافیت مالیاتی کاالی همراه مسافر 
در جزیره قشم، اداره گمرک را مکلف به بررسی و پاسخگویی ظرف یک هفته به سازمان 

منطقه آزاد قشم کرد.
دوستی تصریح کرد: ۲۰غرفه جهت برپایی بازارچه محلی و سنتی در جزیره هنگام 
در راستای حمایت از اشتغال بومیان با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم طراحی و 

احداث خواهد شد.
استاندار هرمزگان در پایان، راه پیشرفت کشور، نظام و آیندگان را درگرو کار جمعی 
دانست و خواستار مطالبه گری اصحاب رسانه از مسئوالن شد و خاطرنشان نمود: سامانه 
شفافیت محلی برای ارائه مصوبات جلسات است که اصحاب رسانه با مراجعه به آن 

می توانند مطالعه گر طرح ها و محرک مدیران در ساختار اجرایی باشند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
 لزوم ایجاد سازوکار گمرکی مناسب جهت

محصوالت شیالتی در قشم
همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: ایجاد 
آمار  ارتقاء  الزمه  قشم  در  شیالتی  محصوالت  برای  مناسب  گمرکی  سازوکار 

صادرات این منطقه و استان است.
قشم  در  که  هرمزگان  استان  اداری  فوق العاده شورای  جلسه  در  فتح الهی  افشار 
برگزار گردید، به افزایش حجم تولید محصوالت شیالتی به ویژه در حوزه پرورش 
میگو در جزیره اشاره کرد و بیان داشت: این مقوله به جای کمک به افزایش نرخ 
صادرات قشم و استان، به دلیل فقدان سازوکاری برای صادرات از مبادی گمرکی 

این منطقه آزاد، به معضلی برای تولیدکنندگان بدل شده است.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان جزیره برای صادرات محصول خود دو راه دارند؛ یا 
باید به  صورت قاچاق محصول را صادر کنند یا برای طی مراحل قانونی با صرف 
بندر مراحل صادرات  این  از طریق  بندرلنگه منتقل و  به  را  باال محصول  هزینه 
محصول خود را به انجام برسانند که به هر دو شیوه، آمار از چرخه صادرات منطقه 

و استان خارج خواهد بود.
فتح الهی همچنین با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده کاالی همراه مسافر 
گفت: بر اساس مستندات معافیت مالیاتی برای این نوع کاال، باید به  محض ورود 
و در مبدا گمرک اعمال شود که متاسفانه در مبادی قشم رعایت نشده و تبعات 

منفی برای منطقه آزاد به همراه داشته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خواستار همکاری نهادهای مرتبط برای حل 
این دو مشکل در قشم شد و افزود: امیدواریم همدلی به وجود آمده در استان به 
مدد حضور مهندس دوستی و با توجه به این که این جلسه، نخستین شورای اداری 
استان است که در قشم برگزار می شود و با دقت عمل و نگاه پیگیرانه استاندار 

محترم همراه است، منجر به حل مشکالت موجود شود.
فتح الهی با تاکید بر منحصربه فرد بودن جزیره قشم اظهار داشت: این جزیره به دلیل 
موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک در دهانه هرمز و مردمان نجیب و خونگرمی که قرن ها 
وظیفه حفاظت از این تنگه و مرزها را بر عهده داشته اند، از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ 
از طرفی تعریف این جزیره به عنوان یک منطقه آزاد از سوی حاکمیت نظام جمهوری 

اسالمی امتیاز خاص دیگری از ظرفیت های قشم است.

وی، حساسیت هایی ایجاد شده مابین مردم و سازمان منطقه آزاد قشم در ادوار گذشته 
را مهم ترین علت بی اعتمادی مردم خواند و اذعان نمود: نخستین خواسته مقام معظم 
رهبری از دولت مردمی، احیای بی اعتمادی مردم نسبت به نظام بود که به لطف خدا با 
شروع دولت سیزدهم، رویکرد جدیدی در پیش گرفته شده که نتیجه آن احیاء اعتماد 

مردم و رضایت آنان از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم بوده است.
فعال سازی  و  است  هرمزگان  استان  مردم  به  متعلق  قشم  افزود:  مقام عالی  این 
محرکه  موتور  به  را  جزیره  می تواند  اقتصادی  حوزه های  در  منطقه  این  ظرفیت 

اقتصاد استان تبدیل کرده و به رفع مشکل فقر و بیکاری هرمزگان کمک کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان تاکید کرد: رویه حاکم از 
سوی استاندار محترم که از سویی تعامل بین مسئوالن و از سویی با مردم و در کنار مردم بودن 

است، مدلی شایسته و مردمی برای حکمرانی است که قابل  تعمیم و توسعه به کشور است.
گفتنی است، شانزدهمین جلسه فوق العاده شورای اداری استان هرمزگان با محوریت 
قشم با حضور استاندار هرمزگان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم، احمد مرادی و محمد آشوری نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اسالمی، معاونان استاندار، امامان جمعه شیعه و اهل سنت قشم، فرماندار شهرستان قشم 

و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان در منطقه آزاد قشم برگزار شد.

مسکن  طرح  مرحله  چهارمین  در  ۸۵۷خانه  ساخت  کلنگ 
استان  در  دولت  عالی  مقام  حضور  با  قشم  جزیره  جوانان 
هرمزگان و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد قشم در روستای مسن بر زمین خورد.
استاندار هرمزگان در این مراسم اظهار داشت: گفتمان دولت 
سیزدهم منطبق بر گفتمان رهبری مبنی بر پیشرفت توام با 

عدالت است.
مهدی دوستی افزود: پیشرفت کشور در حوزه های مختلف 
تامین  و  مردم  به  توجه  کنار  در  باید  زیرساختی  و  صنعتی 
نیازهای آنان باشد و ترکیب و برقراری ارتباط موزون میان 

این دو وجه، وظیفه و کار دولت مردمی است.
استاندار هرمزگان حضور افشار فتح الهی در جایگاه مدیریت 
عاملی سازمان منطقه آزاد قشم در دولت مردمی را تاکیدی 
بر این وظیفه دانست و ضمن تقدیر از وی، خاطر نشان کرد: 
فتح الهی وظیفه بر زمین مانده جمهوری اسالمی را در جزیره 
قشم به انجام رسانده و تغییرات حاصل از این حضور، بیانگر 
دولت ها  سایر  با  قیاس  در  سیزدهم  دولت  متفاوت  رویکرد 

می باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
اتمام طرح مسکن جوانان جزیره قشم برای 

8500ثبت نامی تا پایان سال
منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات  همچنین، 
مردمی  دولت  شعار  به  اشاره  با  مراسم  این  در  قشم  آزاد 
ما  مدت  این  در  داشت:  بیان  ملی،  مسکن  درخصوص 
توانستیم در روستاهای جزیره قشم که تا به حال هیچ پروژه 
مسکن سازی در آنها اجرایی نشده بود، طرح مسکن جوانان 
را در چهار مرحله از غرب جزیره عملیاتی کنیم و سعی داریم 

تا پایان سال، ۸۵۰۰متقاضی را صاحب مسکن نماییم.

زمین  بودن  محدود  به  باتوجه  کرد:  تاکید  فتح الهی  افشار 
آیندگان،  برای  میراث  این  حفظ  اهمیت  و  قشم  جزیره  در 
محدود  جوانان  مسکن  در طرح  یافته  اختصاص  متراژهای 

خواهد بود.
از  جامانده  جوانان  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مراحل ثبت نام در طرح مسکن جوانان جزیره اشاره کرد و 
خاطرنشان نمود: به محض اتمام مراحل واگذاری زمین ها به 
متقاضیان ثبت نام شده در مرحله اول، سامانه ثبت نام برای 

متقاضیان جدید باز خواهد شد.

 نماینده مردم هرمزگان
 در مجلس شورای اسالمی:

افشار فتح الهی، آغازگر حرکت انقالبی دولت 
مردمی در حوزه مسکن

شورای  مجلس  در  هرمزگان  مردم  نماینده  مرادی  احمد 
زمینه  در  که  مسئوالن  همه  از  تقدیر  ضمن  نیز  اسالمی 
اجرایی شدن طرح مسکن جوانان جزیره تالش کردند و نگاه 
ویژه استاندار هرمزگان به مردم، گفت: دکتر فتح الهی آغازگر 

این حرکت انقالبی دولت مردمی در جزیره قشم است.
در  هرمزگان  مردم  نماینده  دیگر  آشوری  محمد  ادامه  در 
ضروریات  از  یکی  کرد:  تاکید  اسالمی  شورای  مجلس 
سرمایه های  بازسازی  کشور،  حاضر  حال  شرایط  اساسی 
اجتماعی است و بهترین راه برای محقق سازی این خواسته، 

خدمتگزاری صادقانه به مردم است.
همچنین، حجت االسالم غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان 
قشم نیز خواستار افزایش وسعت زمین های واگذار شده به مردم 
جزیره شد و شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم 
از تالش های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برای توسعه 

زیرساخت های جاده ای و مسکن جوانان تقدیر کرد.

طرح  کلنگ زنی  مرحله  چهارمین  در  است،  ذکر  به  الزم 
۵۰۰مترمربع،  و  ۳۹۶هزار  وسعت  به  جزیره  جوانان  مسکن 

۸۵۷جوان در ۱۱روستای جزیره صاحب مسکن می شوند.
روستای  در  جزیره  جوانان  مسکن  طرح  است،  ذکر  شایان 
در  ۱۸۰جوان،  برای  مترمربع  ۹۰هزار  وسعت  به  کوشه 
برای  ۵۰۰مترمربع  و  ۱۰۰هزار  وسعت  به  رمچاه  روستای 
۲۰۱تن، در روستای مسن به وسعت ۱۶۵هزار و ۵۰۰مترمربع 

برای ۳۳۱جوان، در روستای دهخدا برای ۸۱نفر در وسعتی 
شیب دراز،  روستاهای  در  و  ۵۰۰مترمربع  و  ۴۰هزار  بالغ بر 
در  نخل گل  و  برکه خلف  نقاشه،  کنارسیاه،  جیجیان،  تنبان، 

طرح هادی جمعا ۶۴جوان را صاحب خانه خواهد کرد.
گفتنی است، با بر زمین خوردن چهارمین مرحله کلنگ زنی 
تاکنون در ۲۵روستا، یکهزار و  طرح مسکن جوانان جزیره 

۸۷۰جوان بومی صاحب زمین شده اند.


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

