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طرح پیشنهادی ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در برنامه هفتم

سرمقاله

 اما رستاخیز مناطق آزاد 
از مسیر دیگری است

در پاسخ به درخواست رسمی وزیر امور اقتصادی و دارایی از هیات دولت 
که در خردادماه سالجاری انجام شده بود؛ روز شنبه مورخ 1401/09/05 
دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور، ابالغیه ای مبنی بر تصویب پیشنهاد 
زین پس  این سند،  نمود. طبق  را صادر  دولت  هیات  در  اقتصاد  وزیر 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یک شخصیت 
حقوقی مستقل، ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد و دبیر 
شورا به عنوان معاون وزیر شناخته می شود. همچنین طبق مصوبه هیات 
دولت، تعداد اعضای شورای عالی بسیار محدود شده است و بسیاری از امور 
و پیشنهادات، حتی تعیین اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد به 
پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید شورای عالی انجام خواهد شد. یعنی دبیرخانه 
شورایعالی رسما به صوراسرافیل پیوست و وزارت اقتصاد به صورت رسمی 

و قانونی صاحب بالمنازع مناطق آزاد گردید.
علی رغم این که راقم سطور حاضر، در ماه های گذشته منتقد فرآیند 
فوق الذکر بوده، اما به سیاق سقراط، فیلسوف شهیر یونان باستان، به 
قانون وضع شده گردن نهاده و جام شوکران را سر می کشیم؛ هرچند 
به بی عیب بودن قانون قائل نیستیم. در همین راستا نیز، برای ارتقای 
سطح کارآمدی مناطق آزاد، ایجاد هماهنگی، هدایت، سیاستگذاری و 
نظارت بهتر بر این مناطق، دفتر دیگری را برای تحول مدیریت کالن 

مناطق آزاد از مسیر قانون باز می کنیم.
دارند  فرصت  دولتی  دستگاه های  آذر 1401،  یعنی  جاری،  ماه  آخر  تا 
پیشنهادات مرتبط با حوزه های ماموریتی خود را برای تدوین برنامه هفتم 
توسعه ارائه نمایند. زمان بسیار اندک است، اما فرصت تکرار شدنی نیست. 
برنامه هفتم توسعه در ابتدای گام دوم انقالب، به نوعی اولین و مهم ترین 
برنامه توسعه ای همه جانبه ایران است و این برنامه باید عصاره چهل سال 
تمرین، تکرار و یادگیری باشد. تجربه  گرانسنگ موجود در کنار تخصص ، 

ضرورتا می بایست در خدمت مسئولین کشور قرار گیرد  .
برنامه  مقام معظم رهبری در بند 25 ابالغ سیاست های کلی تدوین 
مبتنی بر  آن  اصالح ساختار  و  اداری  نظام  در  توسعه، »تحول  هفتم 
سیاست های کلی نظام اداری با تاکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت 
الکترونیک، حذف تشکیالت موازی و غیرضرور، به روزرسانی قوانین 
و مقررات، اصالح روش ها و رفع فساد و زمینه های آن در مناسبات 

اداری« را جزو اصول برنامه هفتم عنوان فرموده اند.
نیز  و  اسالمی  انقالب  معظم  رهبری  ابالغی  اصل  همین  بر اساس 
و  کارکرد  موجودیت،  به  حاکم  معیوب  نگاه  اصالح  ضرورت  بنا  به 
اهداف مناطق آزاد در نظام مدیریتی کشور، ما در این شماره از نشریه 
پیشنهاد ایجاد »سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران« را به 
صورت مفصل طرح کرده ایم. این پیشنهاد همان طور که بیان شد، نه 
رد ابالغیه معاون اول رئیس جمهور و نه حتی مخالفت با تدابیر وزیر 
محترم اقتصاد درخصوص مناطق آزاد می باشد؛ بلکه دقیقا تالشی از 
سر دلسوزی و تعهد به پیشرفت و توسعه روزافزون این مناطق است. 
هدف ما همان چیزی است که رهبری عظیم الشان انقالب در فرازی 

از ابالغیه گام دوم انقالب می فرمایند  :
»انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران 
طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را 
از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و 
وسوسه ها ی دشمن است که در صورت اصالح مشکل درونی، کم اثر 
و حتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و 

ضعف های مدیریتی است«.
با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  است  امید  هم  اساس  همین  بر 
ماموریت های  و  مسئولیت ها  گرفتار  شدیدا  امروز  این که  به  عنایت 
حساسی  و  بغرنج  شرایط  در  کشور  همچنین  می باشد،  ملی  کالن 
اقتصاد کشور به  انجام جراحی بزرگ در  برای  برنامه دولت  است و 
صورت خاص به حوزه کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط 
مناطق  ملی  »سازمان  ایجاد  پیگیری  برای  ما  پیشنهاد  با  می شود، 
آزاد و ویژه ایران« همراهی کند و همچنین با لحاظ فرابخشی بودن 
ماموریت های مناطق آزاد که عمده آنها خارج از حوزه کاری وزارتخانه 
نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی  انتظار است  مزبور است، 
به ویژه فراکسیون مناطق آزاد نیز از این پیشنهاد به سبب ظرفیت های 
آن در جهت ایجاد سازوکار موثرتر و کارآمدتر نظارت بر سیر مدیریت 

و برنامه های مناطق آزاد، موافق باشند.
نهایتا باید عنوان کنیم کشور ما در برهه ای از تاریخ قرار دارد که ایجاب 
می کند همه ما و تمام کسانی که دل در گرو اصالح و اعتالی وطن دارند 
و خصوصا تحول مثبت در حوزه اقتصادی را به عنوان اساسی ترین نیاز 
راهبردی ایران می دانند؛ می بایست با تمام سرمایه های عینی و ذهنی خود 
صادقانه و متعهدانه بکوشیم و بجوشیم تا فردای مان بهتر از امروزمان 
باشد. در این صورت است که به فرمایش موالی مان حضرت علی )ع( 

جامه عمل پوشانده ایم؛ آنجا که حضرت می فرماید:
»َمِن اعَتَدَل َیوماُه فُهو َمغبوٌن و َمن کاَن َغُدُه َشرَّ َیوَمْیِه فَمحروٌم، و 
َمن لَم ُیباِل بما ُرِزَئ ِمن آِخَرتِِه إذا َسلَِمْت لَُه ُدنیاُه فُهو هالٌِک، و َمن 
لَم َیَتعاَهِد النَّقَص ِمن نفِسِه َغلََب علَیِه الَهوی، و َمن کاَن في نَقٍص 

فالَموُت َخیٌر لَهُ «.
»هر که دو روزش یکسان باشد، مغبون است و هر که فردایش بدتر از 
دیروز او باشد، محروم است و هر که چون دنیایش تامین شود دیگر به 
خیر آخرت خود اهمیتی ندهد، هالک است و هر که به کاستی وجود 
خود رسیدگی نکند، خواهش های نفس بر او چیره شود و هر که در 

کاستی باشد، مرگ برایش بهتراست«.
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مدیریتی  رویه  گذشته،  سه دهه  طول  در   
مناطق آزاد واجد هیچ گونه انسجام، یکپارچگی 
و هدفمندی ملی و برونگرا نبود. از یک طرف 
و  قانونی  انفکاک  یک  در  شورایعالی  دبیرخانه 
ساختاری با سازمان های مناطق آزاد قرار داشته، 
اما تالش کرده است خارج از حیطه تعریف شده 
حتی  و  سیاستگذاری  فرآیندهای  در  قانونی، 
اجرایی مناطق آزاد بدون برخورداری از دستورکار 

جامع و معین قابل استناد ورود کند.
 از سوی دیگر، سازمان های مناطق آزاد، با 
وجود برخورداری از حق قانونی برای اعمال 

و  مناطق  محدوده  در  مدیریتی  استقالل 
آزادی در ایجاد محیط رقابت گرای اقتصادی، 
عمال نتوانسته اند در چارچوب یک استراتژی 
ساختاری  تعامل  در  ملی؛  و  هدفمند  جامع، 
مناطق  سایر  و  حاکمیتی  دولتی ،  نهادهای  با 
و  درونزا  توسعه ای  برنامه ریزی  یک  به  آزاد؛ 

بین الملل گرا دست یابند.
 برای غلبه بر موانع ساختاری، می توان با 
نگاهی جامع بر کارکرد مناطق آزاد در دنیای 
و  بین الملل  نظام  در  جاری  تحوالت  کنونی، 
مدیریت  ساختار  کشور؛  کالن  سیاست های 

قالب یک سیستم ملی  را در  آزاد  در مناطق 
حاکمیتی  جایگاه  دارای  اما  نظارت،  قابل 
پیشنهاد  راستا  این  در  نمود.  متحول  ویژه 
و  آزاد  مناطق  ملی  »سازمان  ایجاد  می شود 
ویژه اقتصادی ایران« در برنامه هفتم توسعه 
داشتن  با  سازمان  این  گیرد.  قرار  مدنظر 
و  متمرکز  مستقل،  ملی،  مدیریتی  موقعیت 
برونگرا در خدمت اهداف توسعه ای اقتصادی 
دیپلماسی  تقویت  باعث  و  بود  خواهد  کشور 

اقتصادی ایران می گردد.
 سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

راهبردی  نظام  ایجاد  عالوه بر  همچنین 
مدیریت در مناطق آزاد، در چارچوب ماده 65 
و  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون 
ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  بند 11 
مقام معظم رهبری، می تواند مناطق آزاد را به 
مناطق محوری توسعه اقتصادی تعامل گرا با 
نماید. همچنین  تبدیل  منطقه ای  محیط های 
حوزه های  در  ملی  دستورکار  یک  داشتن  با 
مشخص برای مناطق آزاد، موضوع هم افزایی 
تجارب  و  امکانات  از  بهره مندی  و  مناطق 

یکدیگر نیز امکان پذیر می شود. 



با  ایران  بازرگانی  اتاق  گردشگری  کمیسیون  نشست 
حضور مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
اعضای  جمع  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اتاق بازرگانی ایران گفت: فرآیند  کمیسیون  گردشگری 
توسعه در کیش طی سالیان متمادی متوازن نبوده و از این رو 
شاهد وضعیتی هستیم که جبران آن نیازمند یک تالش 
علمی بی وقفه با حمایت همه جانبه نهادهای فرادستی است.

زیرساخت های  تکمیل  بر  تاکید  با  کشاورز  مهدی 
بر ای  می شود  مگر  افزود:  کیش  جزیره  گردشگری 
سرمایه گذاری  کیش  جزیره  در  هتل  همه  این  ساخت 
زیرساختی  مشکالت  با  هنوز  جزیره  این  در  ولی  شود 

نظیر آب و برق و فاضالب دست و پنجه نرم کنیم.
جدید  ترمینال  افتتاح  با  داشت:  اظهار  ادامه  در  وی 
فرودگاهی کیش به عنوان هوشمندترین فرودگاه کشور، 
دوم  مدول  ساخت  کیش،  فرودگاه  جنوبی  باند  تکمیل 
فاضالب جنوبی جزیره و همچنین طراحی نقشه جامع 

در  تحول  شاهد  به زودی  کیش،  جزیره  گردشگری 
این  گردشگری  نرم افزاری  و  سخت افزاری  حوزه های 

جزیره خواهیم بود.
گردشگری  از  که  است  آن  وقت  کرد:  تصریح  کشاورز 
محوریت  با  کنیم  تالش  و  بگیریم  فاصله  توده وار 
اقدامات عملیاتی  اقتصاد مقاومتی،  اجرای سیاست های 
آن  سال  ایام  تمامی  در  گردشگر  جذب  برای  ویژه ای 
طراحی  خصوصی  بخش  نقش آفرینی  محوریت  با  هم 

و عملیاتی نماییم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان ضمن دعوت از اعضای کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی ایران برای بازدید از زیرساخت های جدید 
خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  کیش،  جزیره  گردشگری 
بخش خصوصی جزیره کیش، بخشی توانمند، متعهد و 
دلسوز است و هر جا که به بخش خصوصی اعتماد شده، 
اقتصادی در بخش های مختلف  نشاط  و  پویایی  شاهد 

کشور بوده ایم.

کیش2

با  سرمایه گذاری  و  گردشگری  عمرانی،  طرح  چهارده 
تا  و بخش خصوصی  آزاد کیش  منطقه  همت سازمان 

پایان امسال به بهره برداری می رسد.
تعداد ۱۴طرح مهم و قابل افتتاح با حجم سرمایه گذاری 
فرصت های  ایجاد  با  تومان  میلیارد  ۱۴۲۶۶هزار  بالغ بر 
۱۷۰۰نفر  برای  مستقیم  صورت  به  شغلی  جدید 
به  امسال  پایان  تا  ۷۸۴۰نفر  برای  غیرمستقیم  و 

بهره برداری خواهد رسید.
بنا بر این گزارش، از تعداد ۱۴طرح مهم و قابل افتتاح 
تا پایان امسال می توان به طرح هایی در حوزه مسکن، 

سه هتل ۵ستاره و کشتی های تفریحی، زمین های چمن 
المپیک  دهکده  تجهیزات  و  اماکن  نوسازی  فوتبال، 

کیش و چند طرح سرمایه گذاری دیگر اشاره کرد.
باند  کیش،  جدید  فرودگاه  مسافری  پایانه  پروژه های 
جنوبی فرودگاه، تعداد ۴زمین چمن استاندارد با فضاها 
تماشاچیان،  ویژه  جایگاه  تخصصی،  رختکن های   و 
پیست دوومیدانی استاندارد )۶خط( و بهسازی مجموعه 
درحال  قابل توجهی  پیشرفت  با  تیروکمان  بین المللی 

آماده سازی برای بهره برداری هستند.
همچنین، از طرح های مشارکتی شرکت سرمایه گذاری 
و توسعه کیش با بخش خصوصی می توان به »برج های 
مجتمع  و  ۳۹۰واحد  با  کیش«  رویای   ۵ و   ۴ شماره۱، 
مسکونی »دامون ساحلی۲« با ۳۲۰واحد اشاره کرد که 

از ۱۴پروژه قابل افتتاح تا پایان سال ۱۴۰۱ هستند.

پروژه ۸۸واحدی مسکن جنوب نیز با ایجاد فرصت های 
جدید اشتغال زایی در سال جاری افتتاح خواهد شد.

پروژه توسعه صنعت نفت با ایجاد فرصت جدید شغلی به 
صورت مستقیم برای ۲۸نفر و غیرمستقیم برای ۶۰نفر و 
همچنین پروژه ساخت انواع جعبه و پاکت از ۱۴طرح مهمی 

هستند که تا پایان امسال به بهره برداری خواهند رسید.
و  »کارینا  کشتی های  گردشگری  حوزه  در  همچنین 
۶۸۰نفر  و  ۴۴۰نفر  ظرفیت  با  ترتیب  به  دریا«  رویای 
توسط بخشی خصوصی آماده شده و به زودی به چرخه 
کیش  زیبای  جزیره  گردشگری  حوزه  خدمت رسانی 

اضافه خواهند شد.
الزم به ذکر است، با افتتاح کشتی های تفریحی »کارینا و 
رویای دریا«، فرصت های شغلی جدید برای ۸۰نفر به صورت 

مستقیم و برای ۳۰۰نفر غیرمستقیم فراهم خواهد شد.

سه  امسال،  پایان  تا  افتتاح  قابل  طرح های  دیگر  از 
به  که  هستند  الکس«  و  هور  »آسمان،  ۵ستاره  هتل 
با ۷۵۰تحت، ۲۵۵اتاق  با ظرفیت های ۳۰۵اتاق  ترتیب 
با ۵۰۰تخت و ۱۷۶اتاق با ۴۰۰تخت میزبان مسافران و 

گردشگران از اقصی نقاط کشور خواهند بود.
تومان  با ۶۰۰میلیارد  آسمان  هتل ۵ستاره  است،  گفتنی 
سرمایه گذاری برای ۳۵۰نفر به صورت مستقیم و یکهزار 
سرمایه گذاری  با  هور  ۵ستاره  هتل  غیرمستقیم،  نفر 
۴۳۰میلیارد تومان و با ایجاد اشتغال زایی برای ۴۰۰نفر به 
صورت مستقیم و ۲هزار نفر غیرمستقیم و همچنین هتل 
۵ستاره الکس با سرمایه گذاری ۶۰۰میلیارد تومان و ایجاد 
فرصت های شغلی جدید برای ۱۵۰نفر به صورت مستقیم 
و یکهزار نفر غیرمستقیم، ظرفیت ارزشمندی برای ارائه 

خدمات رفاهی و اقامتی در جزیره کیش خواهند بود.

با توسعه و پیشرفت قابل توجه زیرساخت های ورزشی 
جزیره و توافق با وزارت ورزش و جوانان، برای نخستین 
بار کیش در سطح کشور میزبان برگزاری دهمین دوره 

از بازی های آسیایی نا شنوایان۲۰۲۴، می شود.
دومین نشست هم اندیشی با حضور مهدی کشاورز رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و محمد 
و  آسیا  ناشنوایان  ورزش های  کنفدراسیون  رئیس  پرگر 
اقیانوسیه، »اینخبایر« دبیرکل و »هنگ توک لیم« خزانه دار 
کنفدراسیون، هیات همراه و برخی از مسئوالن سازمان با 
محوریت »تدوین برنامه مدون، پشتیبانی مسابقات، بررسی 
حمل ونقل، تشریفات، امکانات رفاهی و اقامتی، تفریحات، 
خرید و گردشگری در حوزه های مختلف، پوشش رسانه ای 

در سطح گسترده« برگزار شد.
ابراز  ضمن  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
استمرار  بر  تاکید  و  نشست  این  برگزاری  از  خرسندی 
در  بزرگ  رویداد  این  برگزاری  از  پیشتیبانی  جلسات، 
سطح آسیا را مهم تر از برگزاری مسابقات عنوان کرد و 
گفت: باید تمام موضوعات قبل از برگزاری این رویداد 
هیچ  ورزشکاران  تا  شود  پیش بینی  و  بررسی  ورزشی 

دغدغه ای جز بازی نداشته باشند.
مهدی کشاورز اظهار داشت: با تدوین برنامه راهبردی و انتخاب 
مدیر پروژه، موضوعات مطرح شده در جلسات هم اندیشی به 

صورت جدی مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد  .
وی با بیان این که سازمان منطقه آزاد کیش متولی اجرای 
این رویداد بزرگ در سطح آسیا است و شخصا در جلسات 
حضور خواهم یافت، افزود: الزمه برگزاری شایسته نخستین 
بازی های آسیایی در این سطح با حضور ۳۵کشور، نیازمند 
یک انسجام همگانی، تالش مضاعف، کار شبانه روزی و 

همکاری فدراسیون های ورزشی است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه 
با حضور بیش از ۲هزار ورزشکار در بازی های آسیایی 
ناشنوایان، اظهار کرد: با در نظر گرفتن هوادران تیم های 
آمادگی  باید جزیره کیش  رویداد،  این  در  شرکت کننده 
الزم از میزبانی بیش از ۱۰هزار نفر مسافر ورودی را به 

جزیره داشته باشد.
کشاورز با تاکید بر این مهم که رویکرد سازمان منطقه 
اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  محوریت  با  کیش  آزاد 
ایران یعنی کل ایر الین ها است، بیان داشت: مذاکرات 
همچون  کشورهایی  با  اجرایی  و  سیاسی  سطح  در 
بتوانیم به  تا  انجام می شود  امارات، قطر، عمان  ترکیه، 
نحو شایسته برای نخستین بار میزبان دهمین دوره از 

بازی های آسیایی ناشنوایان در سطح کشور باشیم.
سه ماه  ظرف  کرد:  تصریح  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
آینده پرواز دبی، دوحه و عمان راه اندازی می شود و پرواز 

کارگو نیز از استانبول فعالیت خود را آغاز کرده است و 
با پیگیری های الزم قصد داریم تا سال آینده به ۳۰شهر 

جهان پرواز مستقیم از جزیره کیش برقرار کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که جزیره 
کیش دارای ظرفیت های قابل توجهی در حوزه ورزش 
است، گفت: قصد داریم کیش را به یک جزیره ورزشی 
تالش های  سال  ابتدای  از  همین  برای  کنیم،  تبدیل 

هدفمند زیادی در این زمینه انجام شده است.
برای  و  ۸ماه  گذشت  از  پس  نمود:  اذعان  کشاورز 
ورزشی  فدراسیون  دو  مرکز  کیش  جزیره  بار  نخستین 

»دریایی، ساحلی و بادبانی« شد.
که  کیش  المپیک  ورزشی  مجموعه  به  اشاره  با  وی 
وزیر  موافقت  با  داشت:  اظهار  است،  توسعه،  درحال 
ورزش و جوانان دومین آکادمی المپیک در داخل کیش 

ظرف دوسال آینده احداث خواهد شد.
به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
در  ملی  تیم های  آمادگی  تمرین های  تمام  کیش؛  آزاد 
داخل جزیره برگزار می شود و برای سازمان منطقه آزاد 
هم اندیشی  نشست  در  که  است  مباهات  باعث  کیش 
برگزاری بازی های آسیایی ناشنوایان، میزبان یک قشر 

اثرگذار در جامعه و بسیار مهم هستیم.
در  تسریع  دستور  گذشته  یک ماه  از  است،  ذکر  شایان 

منطقه  سازمان  مدیرعامل  سوی  از  زیرساخت ها  تکمیل 
آزاد کیش صادر شده و قبل از پایان سال آینده و ابتدای 
سال ۲۰۲۴ فعالیت های زیرساختی به پایان می رسد و کیش 
در بازی های آسیایی ناشنوایان میزبان رشته های ورزشی 
ورزش های  بسکتبال،  والیبال،  فوتسال،  فوتبال،  ازجمله 

رزمی، شطرنج، کشتی فرنگی و آزاد خواهد شد  .
رئیس  فرضی پور  عزیزاله  نشست  این  در  است،  گفتنی 
احسان سلیم پور  تفریحات سالم کیش،  مرکز ورزش و 
رئیس هیات ورزش های ناشنوایان، فراهانی نایب رئیس 
مسئول  محسنی  و  ناشنوایان  ورزش های  فدراسیون 

تشریفات فدراسیون حضور داشتند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در دیدار با جمعی از ایثارگران و بسیجیان، بر نقش موثر آنان 
در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد.

مهدی کشاورز به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، در 
سالن  در  که  بسیجیان  و  ایثارگران  از  جمعی  با  دیدار 
اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد، با اشاره 
به رهنمودهای مقام معظم رهبری »بسیج ستون خیمه 
نظام است«، حضور بسیجیان در عرصه های مختلف را 
یاد و خاطره شهید  و  دانست  آنان  بیانگر همت واالی 

سیدین که به عنوان یک بسیجی  از جان خود در راه 
دفاع از سالمت جامعه گذشت، گرامی داشت.

باید بصیرت و  ادامه سخنان خود تصریح کرد:  وی در 
آگاهی الزم نسبت به دشمنان و شناخت اولویت ها در 

کارها را موردتوجه ویژه قرار دهیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، تالش و پشتکار 
برای عبور موفقیت آمیز از سختی ها را فرصتی ارزشمند 
عنوان کرد  و رشد جامعه  تعالی  به  راستای رسیدن  در 
و افزود: رویکردهای علمی، عمل گرا، داشتن پشتکار و 
اقدامات جهادی، تبیین دستاوردها ازجمله وظایفی است 

که باید در انجام امور نسبت به آنها دقت الزم داشت.
کشاورز اظهار داشت: با تفکر بسیجی و کار جهادی نسبت 
به توسعه زیرساخت ها اقدام شده و مشکالت موجود در 

حوزه های مربوطه تا اواخر سال آینده مرتفع خواهند شد.

وی با اشاره به فعالیت هایی که برای نخستین بار در جزیره 
کیش تحقق یافته است، گفت: رونمایی از طرح های جامع 
ساماندهی سواحل، گردشگری و فضای سبز و فعالیت هایی 
در حوزه ورزش ازجمله اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش با 

هدف رشد و توسعه این منطقه است.
امور  انجام  امید آفرینی، نقطه کلیدی در  افزود:  کشاورز 
است که مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات خود به 

این امر مهم تاکید داشته اند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کارهای  انجام  برای  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش 
فرهنگی نیاز به نقشه فرهنگی مناسب است و نمی توان 

فعالیت ها را سطحی و گذرا انجام داد.
همچنین، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، با بیان 
این که بسیج با شعار خدمتگزاری به مردم، فعالیت خود را آغاز 

کرده است، گفت: مجموعه بسیج خالصانه، ایثارگرانه و بدون 
هیچ چشم داشتی در خدمت نظام، انقالب و مردم جامعه است.

محمد میرزاده به نقش بسیج در تمام اتفاقات کشور اشاره 
کرد و افزود: بسیج در حوزه سازندگی ها، حوادث غیرمترقبه 
ازجمله سیل، خدمات شایان توجهی را ارائه کرده است و 

همیشه حضوری فعال در جامعه داشته و دارد  .
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در پایان این دیدار از فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه کیش، ایثارگران، جانبازان و بسیجیان حاضر در جلسه 

با اهداء لوح تقدیر قدردانی کرد.
شایان ذکر است، در این نشست امیرترکاشوند سرپرست 
ابراهیم  و  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیریت 
فرجادی رئیس اداره امور ایثارگران و ارتباطات مردمی 

سازمان منطقه آزاد کیش حضور داشتند.

با دستور مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، روستای باغو تا قبل از آغاز 

سال نو، بهسازی و ساماندهی می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  مدیران سازمان  از  برخی  و  معاونان  به همراه  کیش 
مسئوالن شرکت های تابعه، در بازدید از روستای باغو، 
حذف  و  باغو  روستای  ساماندهی  و  بهسازی  دستور 

درختان مهاجم و کاشت درختان بومی را صادر کرد.
همچنین در این بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر 
ساخت زمین چمن مصنوعی برای کودکان بومی تاکید کرد و 

مقرر شد ساخت سر در ورودی روستا در دستورکار قرار گیرد.
کشاورز با تاکید بر رسیدگی به درخواست های بومیان، دستور داد 

درخواست های آنان به صورت رسمی جهت بررسی و مساعدت 
به سازمان منطقه آزاد کیش ارسال شود.

همچنین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه بازدید های 
خود، از نحوه ارائه خدمات مارینا پارک کیش بازدید کرد.

بازدیدهای  بعدی  مقصد  فامیلی  زنجیره ای  فروشگاه 
کشاورز بود. 

در این بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش بر گسترش بازار میوه و تره بار و حمایت سازمان در 
این خصوص و اختصاص تخفیف های واقعی به خریداران 
تاکید کرد و با قدردانی از پخت و عرضه نان در این فروشگاه، 
با توجه به درخواست سرمایه گذار جهت سهولت رفت و آمد 

مردم، دستور ارائه خدمات حمل ونقل عمومی را صادر کرد.

گسترش عرضه و توزیع مواد پروتئینی با قیمت مناسب 
به مردم، ارائه اطالع رسانی و تبلیغات جامع درخصوص 
کشاورز  تاکیدی  موارد  ازجمله  نیز  فروشگاه  خدمات 

خطاب به سرمایه گذار فروشگاه در این دیدار بود.
حسن خلدون صاحب بوم گردی باغو، ضمن قدردانی از اقدامات 
سازمان منطقه آزاد کیش در آبادانی این روستا و دستور مهدی 
کشاورز مبنی بر افزایش فضای سبز با تاکید بر کاشت درختان 
بومی و نیز ساخت زمین چمن مصنوعی گفت: توجه سازمان 
منطقه آزاد کیش به بهسازی روستای باغو نشان دهنده عزم 
جدی مدیرعامل این سازمان در رفع مشکالت ساکنان این 
روستا است که با بازدید های دوره ای خود باعث ایجاد انگیزه در 

میان اهالی و سرمایه گذاران این منطقه شده اند  .

گفتنی است، در این بازدید مرتضی رمضانی گالشی معاون 
و  ورزش  مرکز  رئیس  فرضی پور  عزیزاله  گردشگری، 
تفریحات سالم کیش، امیر ترکاشوند سرپرست روابط عمومی 
مدیریت  سرپرست  شیروانی  مصطفی  بین الملل،  امور  و 
سرمایه گذاری، غفار آقازاده معاون امور شهری و محیط زیست 
شرکت عمران، آب و خدمات کیش، ابراهیم فرجادی رئیس 
اداره امور شهدا و ایثارگران و ارتباطات مردمی و جمعی از 

مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

اقدامات عملیاتی با محوریت اقتصاد مقاومتی 
جهت جذب گردشگر در جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

با همت سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی انجام می گیرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام می گیرد:

بهره برداری از ۱۴پروژه مهم عمرانی تا پایان سال۱۴۰۱ در جزیره کیش

کیش در کانون تعامالت برگزاری نخستین بازی های آسیایی ناشنوایان در سطح کشور

توسعه زیرساخت های منطقه آزاد کیش با تفکر بسیجی و کار جهادی

بهسازی و ساماندهی روستای باغو جزیره کیش تا پیش از نوروز۱۴۰2
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ُرز  تا شهرک مسکونی  پرواز  مسیر جدید حدفاصل میدان 
بهره برداری  به  و دهکده ساحلی خلیج فارس جزیره کیش 

رسید.
مسکونی  به شهرک  دسترسی  مسیر  مسدود شدن  پی  در 
ُرز و دهکده ساحلی به دلیل اصالح مسیرهای پیشین برابر 
طرح های باالدستی این منطقه و در راستای تسهیل تردد 
ساکنان کیش، عملیات عمرانی ایجاد بلوار جدید حدفاصل 
میدان پرواز تا دهکده ساحلی و شهرک مسکونی ُرز اجرایی 
شد که با اتمام این عملیات با حضور مهدی کشاورز رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و برخی 
از مسئوالن سازمان، محسن نظر پور مدیرعامل و جمعی از 
معاونان شرکت عمران آب و خدمات به بهره برداری رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آیین بهره برداری از 
این طرح گفت: شرکت عمران، آب و خدمات کیش یکی 
دیگر از طرح هایی را که وعده داده بود، در کوتاه ترین زمان 

ممکن ظرف یک ماه به مرحله افتتاح رساند.
مهدی کشاورز اظهار داشت: این طرح با هزینه پانزدهم و 
نیم میلیارد تومان اجرا شد که طول آن یک و دو دهم کیلومتر 
و با عرض ۲۰متری در طرفین این بلوار و حدود ۲۴هزار 

مترمربع را شامل می شود.
وی با بیان این که این طرح جایگزین جاده قدیمی می شود 
که از گذشته تک بانده بوده و روشنایی نداشته است، افزود: 
با نصب تمام عالیم راهنمایی و رانندگی، میزان روشنایی 
کافی و خط کشی مطابق استاندارد در این طرح اجرا شده و 

۱۰۰در صد قابلیت بهره برداری دارد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان تصریح کرد: در حوزه ترمیم و احداث تمام 
است،  کیش  مردم  نخست  اولویت  که  شهری  طرح های 

اقدام خواهیم کرد.
براساس این گزارش، در آیین بهره برداری از طرح حدفاصل 
میدان پرواز کیش تا شهرک مسکونی ُرز و دهکده ساحلی 
خلیج فارس؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت 
گرامیداشت هفته بسیج و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا دستور 
بریدن روبان افتتاح این طرح را به یکی از فرزندان شهدای 
حاضر در این مراسم به امیر ترکاشوند سرپرست مدیرت روابط 

عمومی و امور بین الملل سازمان صادر کرد.
از  پس  بلوار  این  روشنایی  تامین  هدف  با  است،  گفتنی 
پایه های  فنداسیون  اجرای  و  کابل کشی  خاکبرداری، 
با رویکرد کاهش  ال ای دی   روشنایی و چراغ های خیابانی 

مصرف انرژی در طول مسیر نصب شده است.
شایان ذکر است، در جهت زیبایی بصری حاشیه بلوار پس 
کاشت  با  آبیاری  اجرای شبکه  و  تسطیح  و  خاکبرداری  از 
درختچه و بوته های گل متنوع در مجموع ۱۰هزار مترمربع 

فضای سبز ایجاد شده است.

معاونان عمرانی و زیربنایی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش از چندین طرح عمرانی بخش خصوصی بازدید و در 
دیدار با سرمایه گذاران این پروژه ها، از نزدیک راهکارهای 

الزم جهت رفع مشکالت را بررسی کردند.
مرتضی  و  زیربنایی  و  عمرانی  معاون  پورزادی  سعید 
رمضانی گالشی معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
به همراه برخی از مدیران این دو معاونت، با سرمایه گذاران 
چندین طرح عمرانی در محل این پروژه ها دیدار کردند و 
از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی پروژه ها قرار گرفته 

و دستورات الزم در جهت رفع مشکالت را صادر کردند  .
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
رفع  این که  بیان  با  طرح ها،  این  سرمایه گذاران  با  دیدار 
راستای  در  و  سازمانی  وظیفه  سرمایه  گذاران  مشکالت 
افزود: توسعه و رونق کیش  آبادانی کیش است،  و  توسعه 
اتمام  به  کمک  و  سرمایه گذاران  مشکالت  رفع  گروه  در 

پروژه ها است.
و  مدیره  هیات  رئیس  تاکید  با  داشت:  اظهار  پورزادی 
طرح های  ساخت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
رفع مشکالت طرح های  و  گرفته  سازمانی شتاب  عمرانی 
عمرانی مربوط به بخش خصوصی نیز در بازدید از پروژه ها 

و دیدار با سرمایه گذاران درحال انجام است.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید 
بر تسریع و اتمام طرح های عمرانی در زمان بندی مشخص 
تصریح کرد: جایگاه حاکمیتی سازمان ایجاب می کند تا با 
حمایت از سرمایه گذاران و رفع مشکالت آنان، روند ساخت 
پروژهای نیمه تمام را سرعت بخشیده و با نظارت بر روند 

ساخت آنها، موجب ارتقاء کیفی این پروژه ها شود.
منطقه  سازمان  گردشگری  معاون  رمضانی گالشی  مرتضی 
آزاد کیش نیز در این دیدار با اشاره به تشکیل کارگروه رفع 
مشکالت سرمایه گذاران طرح عمرانی گردشگری تاکید کرد: 
هر پروژه نیمه تمام، مانع بزرگ در بخش  توسعه ای و زیرساختی 
است و رفع مشکل سرمایه گذاران پروژه های نیمه تمام و کمک 
به تکمیل و بهره برداری از ظرفیت آنها مورد اهتمام و تاکید 

مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش است.
کرد:  تاکید  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
زمان بندی  دارای  باید  گردشگری  عمرانی  طرح های  تمام 

مشخص، برنامه مدون و نقشه راه باشند.

بهره برداری از بلوار 
حدفاصل میدان پرواز 

تا دهکده ساحلی 
خلیج فارس کیش

بازدید از طرح های 
عمرانی و رفع مشکالت 

 سرمایه گذاران در
جزیره کیش

 با حضور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت:

 از سوی معاونین 
سازمان منطقه آزاد کیش انجام گرفت:



حضور  با  گیالن  نمایندگان  مجمع  نشست 
و  صومعه سرا  مردم  نماینده  دلخوش  سیدکاظم 
دنیامالی  احمد  گیالن،  نمایندگان  مجمع  رئیس 
انزلی، سیدعلی آقازاده نماینده  نماینده مردم بندر 
مردم رشت، حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، 
ابراهیم نجفی نماینده مردم  رضوانشهر و ماسال، 
آستانه اشرفیه و رسول فرخی میکال نماینده مردم 
منطقه  سازمان  میزبانی  به  سیاهکل  و  الهیجان 

آزاد انزلی برگزار شد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  نشست  این  در 
سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن گرامیداشت هفته 
منظور  به  گیالن  نمایندگان  از  تقدیر  و  بسیج 
انزلی،  آزاد  منطقه  با  مرتبط  موضوعات  پیگیری 
ظرفیت  از  گیالن  استان  خوشبختانه  کرد:  بیان 
اسالمی  شورای  مجلس  در  توانمندی  نمایندگان 
برخوردار بوده و به همت مجمع نمایندگان گیالن 
در ۶ماه گذشته چهار جلسه در سطح ملی و استانی 

با محوریت رفع مشکالت سرمایه گذاران، افزایش 
تکمیل  در  تسریع  اقتصادی،  فعالین  به  خدمات 
راه آهن رشت به بندر کاسپین و اجرای طرح های 

توسعه محور منطقه برگزار شده است.
ویژه  اهتمام  خواستار  ادامه  در  فرهادی  عیسی 
آزاد  مناطق  تقویت  منظور  به  مجلس  نمایندگان 
شد و افزود : با توجه به تدوین برنامه هفتم توسعه و 
تدوین بودجه ۱۴۰۲، خواستار توجه ویژه نمایندگان 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  حذف  به  گیالن  مجلس 
توسعه  الیحه  آزاد،  مناطق  در  اقتصادی  فعالین 
پهنه های  خصوصا  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده 

صنعتی و افزایش کشتی در دریای خزر هستیم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد انزلی در ادامه به بیان اقدامات انجام شده و 
عملکرد سازمان متبوع خود پرداخت و خاطرنشان 
سرمایه  یک  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  کرد: 
زمینه  در  و  شده  محسوب  کشور  برای  ارزشمند 

صادرات و ترانزیت رشد قابل توجهی داشته ایم که 
منجر به ایجاد فرصت های شغلی و گردش مالی 
شده است. در سال جاری تاکنون ۱۸۶میلیون دالر 
صادرات از مسیر دو بندر کاسپین و انزلی داشتیم 
که نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰درصد رشد 
داشته است و درحال حاضر نیز ۱۶۴واحد صنعتی 
به  تولیداتی  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  در  فعال 
کاالهای  که  داشته اند  دالر  ۳۰۰میلیون  ارزش 
تولیدی به ارزش ۲۵۰میلیون دالر در داخل کشور، 
۲۰میلیون دالر صادرات و ۳۰میلیون دالر در حوزه 

مسافری عرضه شده است.
نمایندگان  مجمع  رئیس  نشست،  این  ادامه  در 
به  فرهادی  دکتر  عملکرد  از  تقدیر  گیالن ضمن 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  عنوان 
گفت:  اقتصادی  شاخص های  افزایش  راستای 
در  گیالن  نمایندگان  شد  مقرر  جلسه  این  در 
سرمایه گذاران  به  مالیاتی  معافیت  بازگشت  زمینه 
ظرفیت های  افزایش  منظور  به  آزاد  مناطق  در 
سرمایه گذاری، واردات خودروهای سنگین عمرانی 
افزایش  گیالن،  نیاز  تامین  منظور  به  خدماتی  و 
آزاد  منطقه  پالک  خودروهای  تردد  محدوده 
و  پرسنل  مشکالت  کاهش  و  گیالن  سطح  در 
سرمایه گذاران پیگیری های الزم را در سطح ملی 

داشته باشند.
ممتاز  موقعیت  به  ادامه  در  دلخوش  سیدکاظم 
بین المللی  و  ملی  سطح  در  انزلی  آزاد  منطقه 
این  گرفتن  قرار  به  توجه  با  افزود:  و  اشاره 
با توسعه  منطقه در موقعیت استراتژیک، می توان 
خارجی،  زمینه جذب سرمایه گذار  در  زیرساخت ها 
تامین نیاز کشور از مسیر منطقه آزاد انزلی و رشد 
همه جانبه شاخص های اقتصادی ملی موفق بود .

همچنین، احمد دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی 
بازنگری  لزوم  به  نیز  اسالمی  در مجلس شورای 
از  بهره گیری  با  تجاری  فعالیت های  زمینه  در 
اظهار  و  اشاره  انزلی  آزاد  منطقه  ظرفیت های 
باید اصالح  در حوزه خزر  تجارت  زنجیره  داشت: 

نیاز  اقتصادی،  شاخص  تقویت  عالوه بر  تا  شود 
گام  در  و  گردد  تامین  بخش  این  در  نیز  کشور 
ادامه مردم گیالن  در  و  انزلی  بندر  نخست مردم 
تجاری- آزاد  منطقه  این  مزیت های  از  ایران  و 

 صنعتی بهره مند شوند.
در ادامه این نشست، فرخی نماینده مردم الهیجان 
و سیاهکل نیست مناطق آزاد را سکوی صادرات 
دانست و گفت: با توسعه فعالیت های اقتصادی و 
صنعتی می توان ظرفیت صادراتی کشور را افزایش 
انزلی را به سکوی صادراتی شمال  آزاد  و منطقه 

کشور تبدیل کرد.
همچنین، محمدیاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر 
و ماسال در مجلس نیز خواستار افزایش محدوده تردد 
خودروهای پالک منطقه آزاد انزلی و افزایش پهنای 
منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه  پوشش  تحت  صنعتی 

افزایش فرصت اشتغال در گیالن شد.
و  رشت  مردم  نماینده  آقازاده  همچنین،  ادامه  در 
نیز به لزوم تکمیل کریدورهای  خمام در مجلس 
تاکید  و  اشاره  آزاد  منطقه  این  به  متصل  تجاری 
کرد: اتصال راه آهن رشت به بندر کاسپین موجب 
تکمیل کریدور شمال- جنوب شده و این کریدور 
رشد  منظور  به  مناسب  فرصت  یک  تجاری 
شاخص های اقتصادی بوده که باید از ظرفیت آن 

با توجه به مزیت های منطقه آزاد انزلی بهره برد.
نیز  در مجلس  اشرفیه  آستانه  مردم  نماینده  نجفی 
به لزوم تشویق فعالین اقتصادی در زمینه صادرات 
براساس  و گفت:  کرد  اشاره  محصوالت کشاورزی 
گزارش وزارت جهاد کشاورزی استان گیالن دارای 
۲۳۰هزار هکتار زمین کشاورزی بوده که ۳۰درصد آن 
قابلیت کشت دوم داشته و با بهره گیری از ظرفیت های 
منطقه آزاد انزلی و نیاز کشورهای همسایه خصوصا 
روسیه می توان صادرات تولیدات کشاورزی این استان 

به کشورهای حاشیه خزر را افزایش داد.
سازمان  معاونین  نشست  این  در  است،  گفتنی 
و  خود  یک ساله  اقدامات  نیز  انزلی  ازاد  منطقه 

برنامه های در دست اجرا را تشریح کردند.

حضور  با  و  بسیج  هفته  گرامیداشت  با  همزمان 
منطقه  محدوده  شهدا  معظم  خانواده  و  بسیجیان 
و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  و  انزلی  آزاد 
جانشین  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سپاه قدس گیالن، همایش بزرگ جهاد تبیین در 

این منطقه برگزار گردید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی در این همایش، جهاد تبیین را یک موضوع 
از  تبیین،  و  روشنگری  گفت:  و  دانست  اثرگذار 
سفارشات دینی ما بوده و باید در دستورکار تمامی 
افراد قرار داشته باشد تا گره های که با مکر و دروغ 
دشمنان در ذهن مردم ایجاد شده است، گشوده و 

حقیقت تبیین شود .
عیسی فرهادی در ادامه با تاکید بر این که بسیج 
یکی از بزرگترین برنامه های امام خمینی )ره( بوده 
است، افزود: بذر بسیج با درایت امام راحل و مقام 
معظم رهبری تبدیل به درختی تنومند شده که در 
ابعاد مختلف مردم از ثمرات آن بهره مند می شود و 

در عین حال خار چشم دشمنان بوده است.
در ادامه این همایش، جانشین فرماندهی سپاه قدس 
گیالن نیز گفت : دشمنان به دنبال تحریف واقعیت ها 
هستند و برخی از افراد بدون علم و آگاهی کافی، این 
دروغ ها را باور می کنند و از آنجا که بخش زیادی 
از فضای مجازی تحت اختیار دشمن است، حضور 

بسیجیان و افراد انقالبی در بستر فضای مجازی برای 
جهاد تبیین گام مهمی بشمار می رود.

سرهنگ کوثری در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان 
برای تغییر ذهنیت نسل جدید درباره انقالب و نظام 
اسالمی نقشه های شومی دارند و شبهات بسیاری 
در ذهنیت دانش آموزان ایجاد می کنند تا واقعیت ها 
را به شکل دیگری نشان دهند؛ اما با جهاد تبیین 

می توان این نقشه دشمن را خنثی کرد.
از خانواده معظم  از  ادامه مراسم  گفتنی است، در 
امنیت  مدافع  و  حرم  مدافع  مقدس  دفاع  شهدای 
گیالن با اهدای تابلو منقش به تصویر سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی تقدیر به عمل آمد.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
این سازمان  معاونین  انزلی در جلسه شورای  آزاد 
که همزمان با آغاز هفته بسیج مستضعفین برگزار 
را  مستضعفین  بسیج  نهاد  فعالیت  و  تاسیس  شد، 

بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی اعالم کرد.
این  ممتاز  خدمات  تحلیل  به  فرهادی  عیسی 
ایده  و  پرداخت  اسالمی  انقالب  از  برآمده  نهاد 
مستضعفین  بسیج  ایجاد  جهت  خمینی)ره(  امام 
ناشی  را  اسالمی  جمهوری  آغازین  روزهای  در 
ارزیابی نمود  از یک تفکر و استراتژی آینده بینانه 
نیروی جان برکف  و اظهار داشت: بسیجی یعنی 

در راه تحقق آرمان های انقالب اسالمی و بر این 
موجود  مدارک  و  اسناد  حکم  به  که  است  اساس 

در ماه های پایانی جنگ تحمیلی بالغ بر ۷۰۰هزار 
نیروی بسیجی در جبهه های دفاع از ایران اسالمی 

حضور داوطلبانه داشتند.
وی تصریح کرد: ظرف سه دهه بعد از دوران جنگ، 
این عزیزان نقش بسزایی در فعالیت های مختلف 
سازندگی، اجتماعی، خدماتی، آموزشی ایفا نمودند 
که از مهم ترین آنها می توان به اجرای طرح های 
بسیج  محرومیت زدایی،  واکسیناسیون،  چون  ملی 
سازندگی، خدمات رسانی در بحرانی هایی همچون 
سیل، زلزله و دوران کرونا اشاره کرد؛ خدماتی که 
بر پویایی، انقالبی بودن و ماندن بسیج و بسیجیان 

تاکید دارد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مردم نهاد  نهادی  را  بسیج  پایان،  در  انزلی  آزاد 
جهت خدمت رسانی به مردم در زمینه های مختلف 
اعالم نمود و با محکومیت اقدامات صورت گرفته 
که  بسیجی  نیروهای  علیه  کشور  نقاط  برخی  در 
در مسیر نظم و امنیت به نیروهای انتظامی یاری 
بسیج  هفته  بزرگداشت  که  کرد  تاکید  می رسانند، 
احترام نهاد به تالش های جان برکفانی است که 
در تمام مشکالت و سختی های کنار مردم، کشور 

و انقالب اسالمی ایستاده اند.

مدیرعامل  منعقده  کارشناسی  جلسات  ادامه  در 
با حوزه های کاری مختلف؛ رئیس هیات  سازمان 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
معاون، مدیران و کارکنان معاونت فنی و زیربنایی 

این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

اینکه  به  اشاره  با  این نشست  عیسی فرهادی در 
و  استقالل  برای  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام 
گذشته  سنگینی ظرف ۴۳سال  بهای  خود  آزادی 
پرداخت نموده است، تصریح کرد: اقدامات اخیر به 
منظور تجزیه ایران و نظام صورت گرفته و سایر 
که  است  اهداف  این  دستیابی  بهانه  اظهار نظرها 

با حضور در صحنه ملت ایران، شکست خوردند. 
وی نسبت به حضور در جمع باصفا و تحصیلکرده معاونت 
فنی و زیربنای سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار خوشحالی 
کرد و گفت: منابع انسانی مهم ترین و اصلی ترین سرمایه 
هر سازمانی است که باید نسبت به تقویت و حمایت از 

نیروهای کارشناس و متعهد اقدام نمود.
نقش  بر  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
منطقه  توسعه  در  زیربنایی  و  فنی  حوزه  محوری 
در  تسهیل  داشت:  اظهار  و  کرد  تاکید  انزلی  آزاد 
ازسوی  صادره  مجوزهای  ارائه  و  خدماتی  امور 

و  سرمایه گذاران  اقتصادی،  فعالین  برای  سازمان 
ساکنین محدوده منطقه باید در اولویت کاری قرار گیرد.

نیازهای  و  فرصت ها  از  تحلیلی  ارائه  با  فرهادی 
ترابری؛  و  راه  حوزه های  در  خود  متبوع  سازمان 
افزود:  و  شد  ترابری  و  راه  اداره  ایجاد  خواستار 
علی رغم گذشت حدود ۱۶سال از شروع به فعالیت 
رسمی این منطقه، منطقه آزاد انزلی در زمینه های 
زیرساختی و اجرای طرح های توسعه ای، عمرانی، 
یک منطقه جوان و رو به رشد محسوب می شود و 
آینده پژوهانه  طرح های  اجرای  برای  فرصتی  این 
در  این منطقه  فرامنطقه ای  نیازهای  تامین  جهت 

مناسبات بین المللی کشورمان ارزیابی می گردد.
بودن  متمایز  و  نمونه  بر  که  مختلفی  وجوه  وی 
گردشگری،  های  شاخص  در  انزلی  آزاد  منطقه 
لزوم  بر  و  برشمرد  را  دارد  تصریح  و...  ترانزیتی 
و  موجود  زیرساختی  و  عمرانی  طرح های  تکمیل 

تعریف چند طرح جدید در سال آتی تاکید کرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
روستایی،  عمران  به  توجه  پایان  در  انزلی  آزاد 
سرمایه گذاری،  و  عمرانی  پروژه های  بر  نظارت 
اجرای طرح تفصیلی، پاکدستی و فسادستیزی در 
بسیار مهم  را  ارائه خدمات  و  قانون  اجرای  مسیر 
عنوان کرد و خاطرنشان نمود: باید عنایت داشت 
که در دوران تحریم های شدید و فرصت های پیش 
روی، انجام وظایف خود را به عنوان یک وظیفه 

ملی قلمداد کرده و انجام دهیم.
فاتحی  محمدباقر  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد انزلی، 
مدیران و پرسنل حوزه این معاونت به بیان فعالیت 
حوزه های کاری، نظارتی، خدماتی خود، طرح ها و 
برنامه های در دست اجرا و پیش بینی شده پرداخته 
و نقطه نظرات خود را در این خصوص ارائه کردند.

اخبار منطقه آزاد انزلی درنشستمجمعنمایندگانگیالنبامدیرعاملسازمانمنطقهآزادانزلیمطرحشد:

بهمناسبتگرامیداشتهفتهبسیجصورتپذیرفت:

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادانزلیتاکیدکرد:

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادانزلیعنوانکرد:

منطقه آزاد انزلی، اهرمی جهت افزایش 
سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادی کشور

برگزاری همایش بزرگ جهاد تبیین در منطقه آزاد انزلی

تاسیس و فعالیت نهاد بسیج مستضعفین، بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی

نقش محوری حوزه فنی و زیربنایی در توسعه منطقه آزاد انزلی

ولی جهانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان گیالن با عیسی فرهادی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
قالب  در  همکاری ها  گسترش  پیرامون  و  دیدار 

برگزاری برنامه های مشترک گفت وگو کردند.
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
توسعه  در  خود  متبوع  سازمان  راهبرد  به  نشست، 
و  کرد  اشاره  منطقه  در  گردشگری  زیرساخت های 
اظهار داشت: با حضور بیش از ۷میلیون گردشگر در 
فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی در ۸ماه 
گذشته سال جاری، این منطقه به قطب گردشگری 

شمال کشور تبدیل شده است.
عیسی فرهادی افزود: منطقه آزاد انزلی با نزدیکی به 
قطب جمعیتی کشور می تواند با ایجاد زیر ساخت ها و 
اقامتگاه های گردشگری الزم، به افزایش این میزان 

نیز کمک نماید  .
گفتنی است، در ادامه این نشست، مدیرکل میراث 
گیالن  استان  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
نیز با اشاره به همکاری های خوب و سازنده سازمان 
منطقه آزاد انزلی، از برگزاری برنامه های مشترک در 

قالب جشنواره های مختلف در این منطقه خبر داد.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی 
معاونین  همراهی  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
گردشگری  طرح های  از  سازمان  این  مدیران  و 
نیمه کاره و درحال تکمیل از سوی سازمان و بخش 
خصوصی در فاز تجارت و گردشگری منطقه بازدید 

کرد.
میزان  و  مشکالت  بررسی  گزارش،  این  براساس 
پیشرفت فیزیکی طرح هایی همچون توسعه فضای 
سبز و زیرساخت های مرتبط با پارک ساحلی منطقه 
کاری  برنامه  بخش های  مهم ترین  انزلی،  آزاد 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  بازدید 
تشکیل  را  او  همراه  هیات  و  انزلی  آزاد  منطقه 
مرتبط،  معاونین  برنامه،  این  جریان  در  که  می داد 
گزارش برنامه های درحال اجرا به منظور تسریع در 

بهره برداری و تکمیل طرح ها را ارائه دادند.
آزاد  منطقه  گردشگری  و  تجارت  فاز  است،  گفتنی 
انزلی به عنوان یکی از قطب های گردشگری استان 
و کشور در ۸ماه گذشته سال جاری میزبان بیش از 
۷میلیون گردشگر بوده و با تاکید رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، برنامه ریزی 
نوروز ۱۴۰۲  در  گردشگران  از  میزبانی  جهت  الزم 

فراهم می شود.

بین  در  تندرستی  و  نشاط  روحیه  حفظ  راستای  در 
منطقه  سازمان  کارکنان  فوتبال  مسابقات  پرسنل، 

آزاد انزلی برگزار شد.
بنا بر این گزارش، در این رقابت ها ۸تیم ۱۲نفره به 
مدت ۱۰روز با هم به رقابت پرداختند که در فینال، 
تیم پشتیبانی با برتری دو بر صفر برابر تیم امالک 
توانست عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را از 

آن خود کند.
گفتنی است، تیم امالک و اراضی نیز جایگاه دوم و 
تیم های امور بندری و مالی نیز توانستند به صورت 

مشترک جایگاه سوم را به دست آورند.
از رقابت ها،  این دوره  پایان  الزم به ذکر است، در 
حضور  با  اخالق  بازیکن  چهار  و  برتر  تیم های  از 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی تجلیل 

شد.

 تکمیل زیرساخت ها 
 در راستای توسعه
  رونق گردشگری
منطقه آزاد انزلی

بازدید عیسی فرهادی از 
طرح های گردشگری در 
سطح منطقه آزاد انزلی

 برگزاری مسابقات
فوتبال کارکنان سازمان 

منطقه آزاد انزلی

درنشستمدیرکلمیراثفرهنگیاستان
گیالنباعیسیفرهادیمطرحشد:

باهدفبررسیمشکالتومیزانپیشرفت
فیزیکیطرحهاانجامگرفت:

درراستایحفظنشاطوتندرستیپرسنل
سازمانمنطقهآزادانزلیصورتپذیرفت:
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تحت  سازوکاری  و  نهاد  موجودیت  و  برجسته حضور  نکات  از  یکی  اساسا 
عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سپهر اقتصادی و نظام سیاستگذاری و 
مدیریت اقتصاد جمهوری اسالمی ایران، این واقعیت است که پیش از تهیه و 
تصویب و ابالغ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، نظام برنامه نویسی و 
آینده پژوهی کشورمان به لزوم بهره گیری از رژیم حمایتی جذب سرمایه گذار 
)ایرانی خارجی از کشور و خارجی( صحه گذاشته و در قالب نخستین برنامه 
پنج ساله توسعه کشور به صورت تبصره 19، نخستین برنامه میان مدت توسعه 

ایران )بعد از پیروزی انقالب اسالمی( مستظهر گردید.
نکته قابل تاویل و تفسیر به رأی این واقعیت است که در یکی از سخت ترین 
بزنگاه های نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشورمان ظرف بیش از یک 
قرن فعالیت پارلمان )مجلس( و درحالی که دولت جمهوری اسالمی ایران 
درحال تغییر از مدل پارلمانی-ریاستی به ریاستی-پارلمانی بود و اساسا نظام 
در معرض آزمون بزرگ انتخاب رهبری جدید پس از رحلت امام خمینی)ره( 
برای  نقش  تعریف  و  ایجاد  به  رأی  مجلس،  دوره  سومین  نمایندگان  بود؛ 
آغازی  این  و  داده  کشور  اقتصادی  عرصه  در  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
است بر فرآیندی که ظرف حدود سه دهه و در چارچوب پنج برنامه توسعه 
از توسعه حوزه  و  به تحدید  ایجاد  از  نقطه ای ختم شده که  به  بعدی خود 

فعالیت به تنزل جایگاه تقلیل موقعیت و وضعیت پیدا کرده است.
گزارش های  براساس  کشور  توسعه  برنامه های  تحقق  میزان  واکاوی  در 
ایران، مجلس شورای  آمار  بودجه، مرکز  برنامه و  از سوی سازمان  موجود 
اسالمی، تحقیقات دانشگاهی و...، می توان به نکته قابل تاملی توجه داشت و 
آن درصد تحقق کمتر از پنجاه درصدی برنامه های پنج ساله ششگانه به اجرا 
درآمده طی بیش از 30سال گذشته است! چرا؟ نخستین دلیل معطوف به 
تفاوت الیحه تقدیمی از سوی رئیس جمهور وقت جهت تصویب در مجلس 
شورای اسالمی و مصوبه ابالغ شده از سوی مجلس است؛ به این معنی که 
نه تنها آمارها، اهداف هدفگذاری شده، بلکه سازوکارها و مسیرهای تحقق 
هدف های ترسیم شده برای دولت جهت اجرا طی پنج سال آینده با یکدیگر 
متفاوت است )وجه غالب بسیار بیشتر از ظرفیت احصاء شده از سوی دولت 
می باشد(؛ دوم این که علی رغم نظر نمایندگان در قانون برنامه پنج ساله در 
پنج سالی که برنامه مورد نظر درحال اجرا می باشد، هیچ تضمینی بر تبلور آن 
برنامه میان مدت در نظام برنامه ریزی سالیانه کشور که مستظهر در بودجه 
جهت  که  مقرراتی  و  قوانین  میان  این  در  نمی باشد؛  است،  کشور  سنواتی 
تسهیل و تسریع در اجرای مفاد قانون برنامه پنج ساله در طول سال از سوی 
دولت و مجلس به تصویب می رسند نیز در تخالف آشکار و یا هدفگذاری 
متناقض با شاخص های تعیین شده در برنامه پنج ساله قرار دارند. سوم این که 
هر برنامه پنج ساله است، عمر دولت ها چهارساله! )حداکثر دو دوره چهارساله( 
نکته ظریف اینکه هیچ اعتباری مبنی بر اجرای برنامه مصوب مجلس توسط 
دولت بعدی نیست )مانند برنامه چهارم که توسط دولت احمدی نژاد به اجرا 
در نیامد(؛ این موضوع درخصوص هر مجلس نیز قابل تعمیم است. چهارم 
این که در دوره های زمانی اجرای قانون برنامه توسعه، وزن، جایگاه و منافع 
گروه های  حتی  و  مجلس  )دولت،  ایران  سیاست  بازیگران صفحه شطرنج 
ذی نفوذ اثرگذار( دستخوش تغییر و تبدل شده و می شود و این تطور معمول 
در مسیر اجرای تمام و کمال قانون نبوده است؛ و در نهایت پنجمین دلیل 
عدم تحقق، وابسته به عامل خارجی می باشد. این مهم در دورانی رخ می دهد 
که به دوران جهانی شدن امر اجتماعی )سیاست، اقتصادی، ارتباطات و....( 
تحریم های  کشورمان  برای  دوران  این  مخرب  اثرات  از  و  شده  معروف 
بین المللی شده امریکا به طور مشخص و غرب به طور اعم است. درواقع 
شما در ایران برنامه ای را جهت اجرا در طول پنج سال تصویب می کنید، اما 
تحریم و فشارهای بی شماری که طی این مدت علیه ایران و ایرانی انجام 
گردیده، زمینه ساز انحراف و عدم امکان اجرای برنامه های تنظیم و تصویب 

شده توسط نظام برنامه نویسی کشور شده است.

مناطق آزاد و برنامه های توسعه کشور
در نخستین برنامه توسعه کشور که از سال 1368 تا 1372 به اجرا درآمد؛ 
تجاری- آزاد  مناطق  عنوان  تحت  مفهومی  تجلی گاه  نخستین  تبصره 19 
 صنعتی بود که براساس آن به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه 
از نقاط مرزی کشور، این مناطق را تاسیس نماید. طرفه اینکه در آن مقطع 
زمانی، نمایندگان مجلسی که غالبا در دست چپ اندیشان اسالمی دسته بندی 
می شدند، اما شاخص مهم نقاط مرزی را مدنظر داشت؛ چراکه مناطق آزاد 
باید در چنین نقاطی ایجاد شوند و این درحالی است که دوراندیشی مورد 

بحث، در دوره های بعد فروغی اینچنین نداشت.
در همین قانون و در ماده 20، در راستای تقویت توان ترانزیتی کشور، بحث 
ظرف  کشور  گمرکات  یا  و  ورودی  مبادی  در  شده  حراست  ویژه  مناطق 
شش ماه مطرح می شود. از سوی دیگر جهت احیاء و توسعه اراضی موصوف 
از  معاد 30درصد  اجازه صرف  وزارت کشاورزی  به  ماده 21  در  ماده 20،  در 
درآمد حاصل از واریز وجوه مربوط به اجاره بها، فروش و سایر وجوه حاصل 
 از اراضی ملی شده و دولتی و خالصه و سایر اراضی متعلق به این وزارتخانه 
را از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سالیانه منظور می شود، در 

این راستا هزینه نماید.
برنامه دوم توسعه که از سال 1374 تا 1378 به اجرا درآمد؛ دولت های دوم 
هاشمی و اول خاتمی، به همراه مجالس چهارم و پنجم را پیش روی داشت 
و توسط نمایندگان چهارمین دوره تصویب شد، در قالب بند)د(، تبصره 24، 
خواستار ایجاد مناطق ویژه حراست شده در مبادی ورودی و یا گمرک های 
داخلی با چه هدفی؟ به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات 
غیرنفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی منطقه ای شده است، به شرط اینکه 
تابع مقررات صادرات و  از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی،  ورود کاال 
تشریفاتی  هیچ گونه  بدون  مناطق  این  از  کاال  و صدور  بود  خواهد  واردات 

انجام  خواهد شد.
قانونگذار در تبصره 28 به توسعه جوامع محلی و اجرای امور دولت در حوزه 
ایجاد  خواستار  آن  براساس  و  شده  متمرکز  بهداشت  وزارت  وظایف  شرح 
مراکز بهداشتی و  درمانی در محدوده مناطق آزاد و تامین هزینه های جاری 
خود  اختصاصی  درآمدهای  محل  از  مذکور  وزارتخانه  معیارهای  برابر  آنها 

شده است.
در تبصره 59 متوجه ارتقای تلویزیون های مصرف خانوارهای ایرانی از سیاه 
و سفید به رنگی شده که در چارچوب فرآیندی عوارض دریافتی در چارچوب 
بودجه مصوب ساالنه کل کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری 
تلویزیونی  تبصره  گیرنده های  این  براساس  که  گیرد  قرار  ایران  اسالمی 
تبصره  این  حکم  مشمول  مسافری  نیز  و  آزاد  مناطق  طریق  از  وارداتی 

می شوند.
نقطه اوج برنامه دوم توسعه در بخش دوم و اعالن خط مشی های اساسی 
درآمدهای  به  کشور  اقتصاد  وابستگی  کاهش  محوریت  با  که  است  کشور 
حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیرنفتی محورهایی تعیین 
شده که یکی از محورها، استفاده موثر از مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای 

توسعه صادرات و صادرات مجدد است.
استفاده  به عبارت  تاکنون کمتر دولت و مجلسی  اینکه  اهمیت  نکته حائز 
موثر از مناطق آزاد توجه داشته و عموما متوجه توسعه صادرات و صادرات 
استفاده  یعنی  مهم،  این  به  رسیدن  برای  اینجاست  سئوال  بوده اند؛  مجدد 
این  تحقق  پاسخگویی عدم  دنبال  به  تا  گرفته  اقداماتی صورت  چه  موثر، 

موضوع مطالبه شود؟!
دوران  در  و   1383 لغایت  سال های 1379  طی  که  توسعه  سوم  برنامه  اما 
مجلس و دولت اصالح تصویب شده و به اجرا درآمد، فقط به تعمیم اخذ 
عوارض گیرنده های تلویزیون رنگی به مناطق آزاد در قالب ماده 168 توجه 

شده و دیگر اشاره ای به مناطق آزاد نشده است.
اما برنامه چهارم توسعه که دوران اجرای آن سال  1384 تا 1388 بود؛ دارای 
ماده35 بود که در ادامه سنگ بنای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور را به وجود آورد؛ یعنی همان احترام و التزام به ارجحیت قانون 
مناطق آزاد و مدیریت متمرکز سازمان مناطق آزاد به عنوان نماینده عالی 
البته این ماده در برنامه پنجم توسعه در  دولت در محدوده جغرافیایی آن. 

قالب ماده 112 ظهور پیدا کرد که در ادامه به آن اشاره می شود.
بی تردید سابقه 12سال اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد و عدم همکاری 
بدنه شورای عالی )اعضای هیات دولت( و همچنین عدم عنایت مجلس به 
لزوم نظارت بر اجرای قانون، بن مایه تنظیم ماده 35 برنامه چهارم توسعه بود.
افزایش  همچون  زمینه هایی  در  قانونگذار  نیز   75 و   45 مواد 40،  در  البته 

واحدهای  بهره مندی  نوین،  صنایع  در  فعال  بنگاه های  رقابت پذیری  توان 
از  و  فناوری  علم  پارک های  در  مستقر  مهندسی  و  فناوری  و  پژوهشی 
مزایای قانونی مناطق آزاد  به منظور ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان و 
تقویت همکاری های بین المللی و در نهایت بهره گیری مناسب از موقعیت و 
توانمندی های عرصه های مختلف سرزمین مناطق آزاد در راستای بهره گیری 
از قابلیت ها و مزیت های سرزمین در راستای ارتقاء نقش و  جایگاه بین المللی 

کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین المللی را در دستورکار قرار داده است.
پنجمین قانون برنامه توسعه توسط دولت دوم احمدی نژاد و مجلس هشتم به 
تصویب رسید؛ قانونی که اجرای آن از سال 1390 تا 1394 به طول انجامید و 
دو سال از دوره زمانی دولت اول روحانی را به خود اختصاص داد. نکته جالب 
توجه این قانون، تقارن زمانی آن با اوج گیری تحریم های همه جانبه امریکا 

بود )برای نخستین بار بانک مرکزی ایران نیز تحریم شده بود(.
مناطق   در  کشور  دانشگاه های  شعب  تاسیس  به  برنامه  این  ماده 20  در 
تشویق  و  تسهیل  جهت  ماده 159  در  شده؛  اشاره  خودگردان  صورت  به 
معافیت  میزان  افزایش  خواستار  کشور  در  معدنی  و  صنعتی  سرمایه گذاری 
سقف  تا  توسعه  یافته  کمتر  مناطق  معدنی  و  صنعتی  واحدهای  مالیاتی 
معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی شده و همچنین در 
ماده 166 در قالب ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین المللی امام 
خمینی)ره( ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در این محدوده 
جغرافیای را خواستار شده است. نکته جالب توجه اینکه این راهبرد به منظور 
تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی و افزایش درآمد 
ناشی از عبور )ترانزیت( و حمل و نقل کاال و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل  
شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( به قطب اول حمل ونقل بار منطقه 
و قطب دوم حمل ونقل مسافری منطقه با تاکید بر استقالل سازمانی، مالی و 
مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، ترسیم شده 

و چه کسی است که نداند، به چنین هدفی دست پیدا نکردیم!
و اما ماده 112، که عقبه ای در ماده 35 قانون برنامه چهارم داشته و مبنایی 
برای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بوده، تاکید دارد به منظور 
ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق 
اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد 
اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با 
اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف، در مناطق 

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

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

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

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

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

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

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

جاری و بین المللی اقدام نمایند.
د( مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد 
از کلیه عوارض )به استثناء عوارض موضوع ماده )10( قانون چگونگی اداره 
مصوب 1372/6/7(،  ایران  اسالمی  جمهوری  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 

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

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

ایران« مصوب 1372/6/7 و اصالحات بعدی آن برخوردار است  .
در نهایت در راستای زدودن فقر از چهره مناطق آزاد، سازمان های عامل را 
از محل وصول  از طریق اختصاص حداقل یک درصد  به فقرزدایی  موظف 
نهادهای  از طریق  را  این مناطق  عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات 

حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق نموده است.
و اما حسن ختام مناطق آزاد و روند قانون نویسی در چارچوب قوانین میان مدت 
ایجاد  ماده 23،  براساس  که  بود  ششم  برنامه  قانون  توسعه(  )برنامه های 
هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب 
استقرار  برای  موردنیاز  زیرساخت های  تامین  و  اسالمی  شورای  مجلس 
محیطی،  زیست   تاییدیه  قبیل  از  موردنیاز  مجوز  اخذ  تولیدی،  واحدهای 
نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
مصوب 1372/6/7 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوریی 

اسالمی ایران مصوب 1384/9/5 امکان پذیر است  .
و  ساختار  اختیارات،  وظایف،  کلیه  واحده ای،  تبصره  در  اینکه  مهم تر  و 
تشکیالت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت 
حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق 

آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
آنچه زمینه ساز تحویل و تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
نمایندگان  اساسی  اختالف نظرهای  بود،  شده  قانونگذار  منظر  از  اقتصادی 
وقت با دبیر وقت )مرحوم ترکان( بود که در قالب این قانون بروز پیدا کرد.

البته این قانون برنامه در مواد 38 و 83 نیز مباحثی حول مناطق آزاد ارائه 
شاخص ها،  براساس  محیط زیست  راهبردی  ارزیابی  بر  نظارت  از  که  کرده 
ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست؛ تا زدودن فقر و اشتغال زایی برای 

محرومان را مطرح نموده است.

 ضرورتی برای ایجاد مدیریت یکپارچه و 
مستقل ملی برونگرا در مناطق آزاد:

ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران
قریب به 6سال است که در سایه تصویب ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، 

فعالین  نزد  آزاد  مناطق  در  مدیریتی-حاکمیتی  جایگاه  تضعیف  موضوع 
نزدیک  از  بعد  همچنین  می باشد.  مطرح  رسانه ها  و  آزاد  مناطق  اقتصادی 
سه دهه مناطق آزاد هنوز جایگاه شایسته و بایسته ای در نظام اقتصادی ایران 
ندارند و در نتیجه این شرایط، تامین اهداف مدنظر مناطق آزاد ازجمله جذب 
این  می باشد.  سیستماتیک  مشکل  دچار  صادرات  توسعه  و  سرمایه گذاری 
شرایط جاری در ارتباط با مناطق آزاد البته به نوعی نتیجه مدیریت کالن 

اقتصاد ملی است  .
مختلف  دولت های  در  ملی  اقتصاد  در  سیاستگذاری کالن  سایه ضعف  در 
پس از جنگ تحمیلی، متاسفانه نتوانسته ایم از ظرفیت های موجود اقتصادی 
کشور به خوبی در راستای توسعه متوازن و پایدار بهره برداری کنیم و در این 
چارچوب نیز، نگاه اصولی و منطقی برای نقش آفرینی مناطق آزاد در نظام 
اقتصادی ایران وجود ندارد. به همین جهت نیز سیستم مدیریت بر مناطق 

آزاد هم دچار اشکاالت اساسی است. 
در طول سه دهه گذشته، رویه مدیریتی مناطق آزاد واجد هیچ گونه انسجام، 
یکپارچگی و هدفمندی ملی و برونگرا نبود. از یک طرف دبیرخانه شورایعالی 
در یک انفکاک قانونی و ساختاری با سازمان های مناطق آزاد قرار داشته، 
فرآیندهای  در  قانونی،  شده  تعریف  حیطه  از  خارج  است  کرده  تالش  اما 
سیاستگذاری و حتی اجرایی مناطق آزاد بدون برخورداری از دستورکار جامع 
و معین قابل استناد ورود کند. این درحالی است که طی 6سال گذشته با 
ورود وزارت اقتصاد به حوزه مدیریت مناطق آزاد و تضعیف جایگاه شورایعالی 
هم، ما شاهد افزایش ناهماهنگی های مدیریتی ملی در مناطق آزاد می باشیم. 
از سوی دیگر، سازمان های مناطق آزاد، با وجود برخورداری از حق قانونی 
برای اعمال استقالل مدیریتی در محدوده مناطق و آزادی در ایجاد محیط 
استراتژی جامع،  نتوانسته اند در چارچوب یک  اقتصادی، عمال  رقابت گرای 
سایر  و  حاکمیتی  دولتی ،  نهادهای  با  ساختاری  تعامل  در  ملی؛  و  هدفمند 
مناطق آزاد؛ به یک برنامه ریزی توسعه ای درونزا و بین الملل گرا دست یابند. 
مدیران  ایران،  در  مرکزگرا  مدیریتی  فرهنگ  استیالی  جهت  به  همچنین 
عامل مناطق آزاد، نتوانسته اند اقتدار مدیریتی خود را که متکی به اختیارات 
قانونی نظیر ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام 

دائمی برنامه های توسعه کشور، اعمال کنند  .
آزاد  مناطق  گسترده  باعث شده، تالش های  بغرنج  و  پیچیده  این وضعیت 
برای ایجاد توسعه، عمران و آبادانی در نقاط مرزی و محروم ایران پیوسته 
در زیر تیغ تیز انتقادات بی رحمانه و غیرمنصافانه قرار گیرند و عملکرد آنها در 
تامین اهداف کالن تعریف شده در قانون مناطق آزاد، مورد قبول نهادهای 

تصمیم ساز و تصمیم گیر نباشد  .
برای غلبه بر این موانع ساختاری، می توان با نگاهی جامع بر کارکرد مناطق 
آزاد در دنیای کنونی، تحوالت جاری در نظام بین الملل و سیاست های کالن 
قابل  ملی  قالب یک سیستم  در  را  آزاد  مناطق  در  مدیریت  کشور؛ ساختار 
نظارت، اما دارای جایگاه حاکمیتی ویژه متحول نمود. در این راستا پیشنهاد 
می شود ایجاد »سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران« در برنامه 
هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد. این سازمان با داشتن موقعیت مدیریتی ملی، 
مستقل، متمرکز و برونگرا در خدمت اهداف توسعه ای اقتصادی کشور خواهد 

بود و باعث تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران می گردد.
مدیریت  راهبردی  نظام  ایجاد  عالوه بر  همچنین  آزاد  مناطق  ملی  سازمان 
در مناطق آزاد، در چارچوب ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
و بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری، می تواند 
با محیط های  اقتصادی تعامل گرا  آزاد را به مناطق محوری توسعه  مناطق 
منطقه ای تبدیل نماید. همچنین با داشتن یک دستورکار ملی در حوزه های 
مشخص برای مناطق آزاد )ترانزیت، جلب سرمایه گذاری، توسعه تکنولوژی، 
ایجاد اشتغال، جذب توریسم و...( موضوع هم افزایی مناطق آزاد و بهره مندی 
از امکانات و تجارب یکدیگر نیز امکان پذیر می شود. امروز رقابت های داخلی 
مناطق آزاد با همدیگر و عدم وجود یک رابطه تکمیل کننده بین آنها باعث 
شده است برخی از مناطق آزاد بدون توجه به زیرساخت های سرمایه گذاری 
و مزیت های موجود در منابع اقتصادی شان، اقدام به پذیرش هر گونه طرح 
را  اقتصادی محدود خود  منابع  و  قانونی  سرمایه گذاری کرده و مزیت های 
به  همچنین  می دهند.  هدر  صرف  کم بهره  سرمایه گذاری  طرح های  برای 
اولویت  کشور،  برنامه های  در  آزاد  مناطق  جایگاه  نبودن  مشخص  جهت 
محوریت  با  نیز  عمرانی  پروژه های  برای  منابع  تخصیص  در  آزاد  مناطق 
لحاظ  از  دارند  ملی  خاصیت  که  پروژه هایی  و  است  روزمره  نیازمندی های 

اجرایی، عملیاتی و قانونی نمی توانند در اولویت این مناطق قرار گیرند  .
برای  کلی  دسته  سه  در  را  دیگری  دالیل  ما  پیش گفته،  موارد  عالوه بر 
ضرورت ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه موضوع 

بیان خواهیم کرد:
الف( منطق محیطی )بین المللی و داخلی(:

مناطق آزاد، نقش ویژه و موثری در نظام اقتصادی کشورهای درحال توسعه 
داشتند و این مناطق همچنین باعث توسعه روابط تجاری و صادراتی این 
کشورها با دنیا شده اند. اما با تحوالت موجود در سطح ژئوپلیتیکی جهان و 
تاثیر عظیم آن بر جریان فعلی روابط اقتصادی و تجاری بین المللی، به نظر 
می رسد پویش همکاری های اقتصادی بین کشورها و بلوک های اقتصادی 

در دو سطح متفاوت سیر می کنند:
 سطح دوجانبه اما متمرکز در مناطق و حوزه های خاص؛

مبتنی بر  تکمیل کننده  مزیت های  بر  تاکید  با  اقتصادی  منطقه گرایی   
دسترسی به کریدورهای ارتباطی و مناطق استراتژیک؛

از این منظر ضروری است توجه داشته باشیم که امروز موضوع اصالت و 
با  لیبرال سرمایه داری غربی  اقتصاد  محوریت جهانی سازی و جهانی شدن 
ظهور قدرت های اقتصادی تمرکزگرا به چالش کشیده شده و منطق تعامالت 
حداکثری جهانی در قالب نظام اقتصادی غرب محور به سوی چندمرکزگرایی 
در تنظیم تعامالت اقتصادی سیر می کند. در قالب این پدیه نوظهور جهانی، 
مناطق آزاد می توانند نقاط ثقل تعامالت اقتصادی مدیریت شده و هدفمند 
کشورهای درحال توسعه با هم دیگر و ممالک ثالث باشند. در این چارچوب 
ظرفیت های  بر  تکیه  با  توانست  خواهند  آزاد  مناطق  بین المللی،  محیط  و 
و  هدفمند  تعامالت  تنظیم  مراکز  خود،  اقتصادی  مزیت های  و  جغرافیایی 
کنترل شده دو و یا چندجانبه با کشورهای دیگر باشند. در کنار این تغییرات 
کالن در سطح بین المللی، امروز کشور ما نیز به دلیل تغییر جهت گیری های 
غرب گرایی  یکطرفه  جاده  از  شدن  خارج  و  خارجی  سیاست  در  راهبردی 
نیازمند  ملی،  منافع  حداکثری  تامین  هدف  با  چندجانبه گرایی  بر  تاکید  و 
بازبینی ظرفیت های اقتصادی ملی برای بکارگیری آنها در راستای اهداف 

استراتژیک است  .
در این میان، یکی از مهم ترین ظرفیت های موجود که می تواند در خدمت 
سیاست های جدید اقتصادی درونزا و برونگرا کشور قرار گرفته و بر اساس 
این  می باشد.  آزاد  مناطق  کند،  نقش  ایفا  ایران  نوین  اقتصادی  دیپلماسی 
مناطق با برخورداری از موقعیت های جغرافیایی ژئواستراتژیک و مزیت های 
معّین،  ملی  دستورکار  یک  داشتن  با  هستند  قادر  منحصربه فرد  اقتصادی 
محیط های  در  پایدار  و  متوازن  توسعه  ایجاد  عالوه بر  بین المللی،  و  شفاف 
کریدورهای  فعالسازی  نظیر  اقتصادی  حوزه های  در  کشور،  پیرامونی 
بازارهای  مدیریت  مشترک،  تخصصی  اقتصادی  مناطق  ایجاد  ترانزیتی، 
هدف صادراتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه بخش توریسم، توسعه 
تولید در کشور و  تکنولوژی  ارتقای سطح  اجتماعی،  و  پیوند های فرهنگی 

نهایتا تامین امنیت پایدار ایفای نقش نمایند.
ب( منطق موضوعی سازمانی:

در این منطق دو مسئله اساسی وجود دارد. یکی تجربه 30ساله مناطق آزاد 
در دو جایگاه مختلف از نظر برنامه ریزی و دستاوردهای مدیریتی و دیگری 
آزاد جدید  اعتبار است، موضوع مناطق  اول حائز  از مسئله  امروز بیش  که 

نظر  از  قبولی  قابل  افق  نمی توان  جاری  شرایط  در  آنهاست.  سرنوشت  و 
که  این  مگر  کرد،  تصور  جدید  آزاد  مناطق  برای  توسعه  و  شدن  عملیاتی 

طرحی نوعی دراندازیم  .
 مسئله اول: در سه دهه گذشته یعنی از اوایل دهه 70 شمسی که مناطق 
آزاد در عرصه اقتصادی ایران سر برآوردند، تقریبا به مدت 24سال مدیریت 
عالی آنها ذیل نهاد ریاست جمهوری تعریف شده بود. در این مدت، علی رغم 
برخورداری ظاهری مناطق آزاد از مزیت نظارت و پشتیبانی عالی ترین مقام 
از  آزاد  مناطق  نفع  به  اعتنایی  قابل  اتفاق  هیچ گونه  عمال  کشور،  اجرایی 
عنوان  به  همیشه  آزاد  مناطق  و  نپیوست  وقوع  به  جمهور  روسای  مصدر 
یک زائده بالموضوع و تشریفاتی در ساختار اقتصادی ایران دیده می شدند. 
حتی مزیت های قانونی آنها نیز به خوبی مورد حراست واقع نشد، همچنان 
نیز هیچ وقت  آزاد  نبود زیرساخت های سرمایه گذاری در مناطق  که معضل 
نتوانست به یک نیاز ملی در قالب بودجه عمومی کشور با حمایت روسای 
از  بیش  در طول  به همین جهت  تبدیل شود.  دولت گذشته  جمهور چهار 
اقتصادی خود  نقایص ساختار  در آوردند، خرج  را  آنچه  آزاد  مناطق  دو  دهه، 
واردات  مراکز  و  نظارت ناپذیر  عنوان »مناطق  به  نیز،  کار  آخر  در  و  کردند 

کاالی خارجی« لقب گرفتند.
دبیری  مقام  در  ترکان  اکبر  مرحوم  بنام  شخصی  انتصاب  24سال،  از  بعد 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تالش های وی برای اعمال برخی 
از مزیت های قانونی مدیریت در مناطق آزاد ، باعث گردید برخی از نمایندگان 
امتیازات قانونی  مجلس دهم، برای تادیب دبیر وقت و تحدید اختیارات و 
مناطق آزاد، ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه را تصویب کنند و دبیرخانه 
شورایعالی را از ذیل نهاد ریاست جمهوری کنده و به دامن شلوغ وزارت امور 
اقتصادی و دارایی بیاندازند. البته این اقدام امروز بعد از 6سال، نه تنها هدف 
مورد ادعای نمایندگان مجلس یعنی افزایش »نظارت پذیری« مناطق آزاد را 
تامین نکرده است، بلکه بیش از گذشته، مناطق آزاد به ورطه بالصاحبی و 
غربت فرو رفته اند، به طوری که اغلب مزایای اقتصادی آنها در سایه تصویب 
ماده 23 تقریبا از حیز انتفاع ساقط شده است. همچنین در طول 6سال سه 
برای تصاحب  اقدامی  آنها عمال  تای  دو  آمدند که  اقتصاد  وزارت  در  وزیر 
دبیرخانه انجام ندادند، تا این که در دولت سیزدهم در پی تصویب موضوع 
بودجه 1401،  قانون  در  اقتصاد  وزارت  ذیل  به  شورایعالی  دبیرخانه  انتقال 
باالخره سیداحسان خاندوزی، با صدور احکام سعید محمد، نصراهلل ابراهیمی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  به حضور  عبدالملکی،  و حجت اهلل 

اقتصادی در ذیل وزارت اقتصاد رسمیت داد  .
آزاد  مناطق  برای  ماضی،  24سال  بسان  نیز  اخیر  6سال  حقیقت  در  یعنی 
واجد هیچ گونه برنامه، هدف و دستاوردی نبود. پس نه دوره حضور مناطق 
آزاد ذیل نهاد ریاست جمهوری و نه در دوره 6ساله وزارت اقتصاد، تغییری 
ماهوی در دستاوردهای مناطق آزاد چه از نظر تئوری و چه از منظر اجرایی 

ایجاد ننمود و نظارت پذیری شان را هم تقویت نکرد.
داشتن مشکالت  با  ایران  دوم  و  اول  نسل  آزاد  مناطق  مسئله دوم:   
نیم بندی در ساختار  و مصیبت های عدیده تقریبا توانسته اند به یک تحول 
آزاد  7منطقه  اما  برسند؛  سرمایه گذاری  زیرساخت های  توسعه  و  عمرانی 
با تعیین مدیران اجرایی شان قدم در مسیر  جدیدی که در بهار سال 1400 
هم  و  زمین  فروش  مزیت  از  هم  قانون  طبق  گذاشته اند،  شدن  عملیاتی 
عوارض کاالی همراه مسافر محروم هستند. مجلس نیز مجوز برخورداری 
بودجه عمرانی  و  نفت  فروش  معین،  آزاد  مناطق  منابع  از  آزاد  مناطق  این 
کشور را نداد؛ یعنی عمال این مناطق هیچ منبع قابل اعتمادی برای تامین 
هزینه زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری خود و حتی پرداخت هزینه 
طراحی سند جامع خودشان را ندارند. درحالی که طبق فرآیند حاکم در دنیای 
تامین زیرساخت های سرمایه گذاری جزو وظایف اصلی دولت  آزاد،  مناطق 
آماده  زیرساختی  برای یک سفره  آزاد  مناطق  در  و بخش خصوصی  است 

دعوت می شود، نه یک زمین لم یزرع بدون هیچ گونه امکاناتی  .
تغییر  می رسد  نظر  به  پیش گفته،  عرصه  دو  در  موجود  شرایط  دو  لحاظ  با 
دلیل  به  آنها  کالن  مدیریت  نحوه  و  آزاد  مناطق  موضوع  به  اصولی  نگاه 
اهمیت شان در توسعه مناطق محروم مرزی و نیز ظرفیت تاثیرگذاری آنها در 
توسعه ملی، ضرورتی انکار ناپذیر است. فلذا از این منظر، ایجاد سازمان ملی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند طرحی نو برای پیاده سازی راهبرد و 
تفکر جدید و سازنده در حوزه مناطق آزاد باشد. با ایجاد این سازمان، نه تنها 
ظرفیت و قابلیت نظارت پذیری اقدامات و تحوالت در این مناطق به صورت 
مبنایی و منطقی افزایش می یابد، بلکه سازوکار ایجاد و توسعه مناطق آزاد 
کشور نیز در یک راهبرد ملی مشخص پیگیری می شود و مناطق آزاد جدید 
ایجاد زیرساخت های عمرانی خود را  از یک موضع برتری بحث  می توانند 

البته به پشتوانه یک منطق اقتصادی قوی، دنبال کنند.
ج( منطق گام دوم انقالب:

در بیانیه گام دوم انقالب که از سوی مقام معظم رهبری در آستانه چهل 
نجات  راه  اسالمی  »انقالب  فرموده اند:  عنوان  شد،  صادر  انقالب  سالگی 
اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی  از 
عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته 
است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه ها ی دشمن است که در صورت اصالح 
مشکل درونی، کم اثر و حتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب 

ساختاری و ضعف های مدیریتی است«.

همچنین معظم له در بیانیه دیگری که سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه 
را مشخص می کند، در بند 11 به »تحقق سیاست هاي کلي آمایش سرزمین 
با توجه به مزیت هاي بالفعل و بالقوه و اجرایي ساختن موارد برجسته آن«؛ در 
بند 22 به »تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجي و روابط منطقه اي 
و جهاني و تقویت پیوندهاي اقتصادي با اولویت همسایگان«؛ و نهایتا در 
بند 25 به »تحول در نظام اداري و اصالح ساختار آن مبتني بر سیاست هاي 

کلي نظام اداري« تاکید فرموده اند  .
مدیریتی،  ضعف های  و  ساختاری  عیوب  رفع  یعنی  کالن  موضوعات  این 
توجه به ضرورت های آمایش سرزمینی و مزیت های بالقوه و بالفعل کشور، 
تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و تقویت پیوندهای اقتصادی 
با همسایگان و تحول در نظام اداری و اصالح ساختار آن؛ دقیقا موضوعاتی 
سازمان  »ایجاد  یعنی  سطور  این  در  شده  مطرح  پیشنهاد  مقوم  که  است 
ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران« برای بهره مندی از مزایای بالقوه 
ایران طبق اصل  اقتصادی  راستای تسریع توسعه  این مناطق در  بالفعل  و 
ابالغی مقام  اقتصاد مقاومتی  تاکید در راهبرد  درونزایی و برونگرایی مورد 
معظم رهبری است. بنابراین می توان در برنامه هفتم توسعه با اصالح نگاه 
جاری به مناطق آزاد و تغییر این نگاه معیوب به نگاه سازنده، منطقی، اصولی 
و سازنده هم راستا با نقش آفرینی موثر مناطق آزاد در توسعه متوازن و پایدار 
ملی؛ مسئله ایجاد سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران را گنجاند  .
در این صورت مناطق آزاد در نظام اداری و مدیریتی ایران به یک موقعیت 
ویژه ارتقاء خواهند یافت و با تکیه بر سه منطق پیش گفته، به بازیگران ملی 

اقتصاد ایران در عرصه داخلی و خارجی تبدیل خواهند شد.

قانون تشکیل سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران
 فصل اول: تعاریف

 ماده1( به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و 
ساماندهی ملی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، برقراری ارتباط 
و  درونزایی  اصل  اجرای  بین المللی،  و  ملی  سازمان های  و  نهادها  با  موثر 
برونگرایی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد، اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، جذب 
سرمایه گذاری و افزایش تولید، توسعه صادرات کاالهای صنعتی، دانش بنیان 
و تبدیلی در کنار ارائه خدمات عمومی، همچنین به منظور تسهیل و نظام مند 
شدن نظارت های مجلس شورای اسالمی بر فرآیند های توسعه مناطق آزاد و 
نحوه مدیریت آن در راستای وظایف نمایندگی، به  دولت اجازه داده می شود 
حقوقی  شخصیت  با  ایران«،  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ملی  »سازمان 
اختیارات  و  وظایف  دهد.  تشکیل  جمهوری  ریاست  نهاد  ذیل  و  مستقل 
سازمان و نحوه همکاری دستگاه های اجرایی در انجام وظایف آن، به موجب 

قانون مشخص می شود.
از نظر استقالل تشکیالتی، در سطح ملی سازماندهی  سازمان  تبصره1: 
شده و مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابعه به صورت معاون سازمان 
و مدیرکل منطقه آزاد به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید شورای عالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی منصوب خواهند شد.
تبصره 2: وزارت امور اقتصادی و دارایی الیحه تشکیل سازمان مذکور را با 
همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه های ذی ربط در 
امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همراه با ماموریت و شرح وظایف سازمان، 
طی مدت سه ماه تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به هیات وزیران ارائه 

خواهد کرد.
شخصیت  دارای  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ملی  سازمان  ماده2(   
حقوقی و استقالل مالی است و منحصرا تابع مقررات این قانون و اساسنامه 
مربوطه و آیین نامه های استخدامی و  مالی و اداری مختص به خود می باشد.

به  منظور  ایران  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورای عالی  ماده3(   
سه گانه،  قوای  به  وابسته  نهادهای  و  دستگاه ها  فعالیت های  هماهنگی 
نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری 
)باعنایت به تفویض اختیار معظم له( و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر 
مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران؛ شورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ایران که از این پس در این قانون به اختصار شورای عالی نامیده 

می شود، تشکیل می گردد.

 فصل دوم: شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران
 ماده4( وظایف شورای عالی به شرح زیر است:

1( تدوین  سیاست ها و برنامه های  ملی مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور و اقدام قانونی  الزم جهت تصویب.

و  تابعه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  و  سازمان  تفصیلی  بودجه  تنظیم   )2
پیشنهاد برای درج 50درصد هزینه پروژه های ملی محدوده مناطق آزاد در 

الیحه بودجه ساالنه کشور جهت تصویب.
دائمی  احکام  قانون  ماده65  دقیق  اجرای  جهت  الزم  قانونی  اقدام   )3
و  ایجاد مدیریت مستقل  با هدف  آزاد  مناطق  در  توسعه کشور  برنامه های 
یکپارچه در این مناطق و تفویض اختیارات نهاد های وابسته به وزارتخانه ها 
اسالمی،  شوراهای  غیردولتی،  عمومی  نهادهای  دولتی،  سازمان های  و 
شهرداری ها، سازمان ها و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر 

نام است، به ادارات کل مناطق آزاد.

نهادها  کلیه  و  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  اختیارات  تفویض  تبصره: 
قوا  کل  فرماندهی  تایید  با  رهبری،  معظم  مقام  نظر  تحت  دستگاه های  و 

امکان پذیر است.
4( اتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیت های پژوهشی 
بند 11  با  مطابق  آزاد  مناطق  عمل  حوزه  توسعه  راستای  در  اجرایی  و 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری جهت ایجاد 

نظام های اقتصادی درونزا و برونگرا در راستای دیپلماسی اقتصادی کشور.
5( اقدام قانونی الزم جهت تصویب سیاست های کالن ملی در حوزه مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسالمی.
الزم  دستورالعمل های  و  ضوابط  تصویب  جهت  الزم  قانونی  اقدام   )6
و  نهاد ها  با  مشارکت  و  بین الملل  حوزه  در  آزاد  مناطق  نقش آفرینی  درباره 

سازمان های بین المللی متناظر.
اداری  تفصیلی  تشکیالت  ساختار،  تصویب  جهت  الزم  قانونی  اقدام   )7
پیشنهاد  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  متناسب  مدیریتی  رده های  و 

سازمان.
دستورالعمل های  و  مقررات  ضوابط،  تصویب  جهت  الزم  قانونی  اقدام   )8

مرتبط با این قانون.
9( تایید مدیران کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پیشنهاد رئیس سازمان.

  ماده5( ترکیب اعضای شورای عالی
اطالعات، کشور،  وزراء  با عضویت  و  رئیس جمهور  ریاست  به  شورای عالی 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  شهرسازی،  و  مسکن  دارایی،  و  اقتصادی  امور 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  ترابری،  و  راه  اجتماعی،  تامین  و  رفاه  مسلح، 
پزشکی، نیرو، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطالعات، علوم، تحقیقات 
فرمانده  مسلح،  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  پرورش،   و  آموزش  فناوری،  و 
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده 
مجلس  رئیس  نواب  از  یکی  بسیج،  مقاومت  نیروی  فرمانده  ارتش،  کل 
و  مدیریت  سازمان های  روسای  قضائیه،  قوه  اول  معاون  اسالمی،  شورای 
برنامه ریزی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و رئیس سازمان 

تشکیل می گردد.
معاون  ریاست  به  رئیس جمهور،  غیاب  در  شورای عالی  جلسات  تبصره1: 
تایید  از  پس  شورا  این  مصوبات  و  می گردد  تشکیل  رئیس جمهور  اول 

رئیس جمهور الزم االجراء است.
تبصره2: نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابالغ مصوبات شورای عالی برابر 

آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره3: دبیرخانه شورای عالی در سازمان مستقر بوده و دبیر آن مطابق به 

پیشنهاد رئیس سازمان و تایید شورا انتخاب می شود.

 فصل سوم: سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
این  در  ایران که  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ملی  سازمان    ماده6( 
مدیریت  ایجاد  منظور  به  می شود،  نامیده  »سازمان«  اختصار  به  قانون 
یکپارچه و ملی در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام 
در زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطالع رسانی متمرکز و نظارت بر مدیریت 
موردنیاز  لوازم  و  امکانات  همه  از  استفاده  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و عمومی، بانک ها و بیمه های 
دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای 
بر  قانون  شمول  که  موسساتی  مردمی،  تشکل های  شهرداری ها،  اسالمی، 
آنها مستلزم ذکر نام است، براساس ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 

توسعه کشور ایجاد می گردد.
نهاد  به  وابسته  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  ملی  سازمان  ماده7(   
ریاست جمهوری بوده و رئیس آن به پیشنهاد کمیته ای متشکل از: وزرای 
و  شهرسازی  و  راه  امورخارجه،  کشور،  تجارت،  و  معدن  صنعت،  اقتصاد، 
رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی در شورای عالی تایید 
و با حکم رئیس جمهور به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی 
باالترین  رئیس سازمان  اقتصادی منصوب خواهد شد.  ویژه  و  آزاد  مناطق 
معاون  عنوان  به  وزیران  هیات  حقیقی  عضو  و  بوده  سازمان  اجرایی  مقام 
امور  کلیه  اداره  مسئول  سازمان،  رئیس  همچنین  می باشد.  رئیس جمهور 
سازمان، مناطق تابعه و یا وابسته و نماینده سازمان در کلیه  مراجع داخلی 

و بین المللی می باشد.
خدمات  قانون  ماده71  براساس  سازمان،  رئیس  اداری  جایگاه  تبصره: 

کشوری، مطابق با بند)ج( می باشد.
 ماده8( ارکان سازمان به قرار زیر است:

 الف: شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران.
ب: رئیس سازمان

ج: مدیران کل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 ماده9( وظایف سازمان به شرح ذیل است:

ویژه  و  آزاد  مناطق  به  مربوط  اجرایی  سیاست های  و  تهیه خط مشی ها   )1
اقتصادی ایران و برنامه ریزی جهت استفاده از کلیه امکانات و توانمندی های 
ویژه  و  آزاد  مناطق  کیفی  توسعه  برای  غیردولتی  دولتی،  از  اعم  موردنیاز 
اقتصادی در راستای تبدیل این مناطق به عنوان قطب های منطقه ای جذب 
انتقال  صادرات،  توسعه  غیرنفتی،  تولیدات  افزایش  خارجی،  سرمایه گذاری 

تکنولوژی و ایجاد اشتغال.
2( تهیه و تنظیم آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه.

3( تصویب اساسنامه مناطق و شرکت های تابعه.
4( نظارت بر تدوین و ارائه برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه ساالنه و 
عملکرد صورت های مالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابعه به شورای عالی.

5( ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه های مختلف کشور در مناطق آزاد 
مطابق ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.

اقتصادی،  جامع  برنامه های  و  سیاست ها  پیشنهاد  و  تدوین  بررسی،   )6
محیط  در  تمرینی  و  اطالع رسانی  تبلیغاتی،  آموزشی،  پژوهشی،  فرهنگی، 

داخلی و بین المللی مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
7( تقویت زمینه همکاری های منطقه ای و بین المللی، تبادل نظر و استفاده 
از تجربیات و دانش فنی کشورها و موسسات خارجی و بین المللی، مشارکت 
مشترک  کمیسیون های  در  مشارکت  ایران،  اقتصادی  دیپلماسی  در  فعال 
اقتصادی ایران با کشورهای هدف و همسایه و نمایندگی کشور در مجامع 

بین المللی با هماهنگی و همکاری دستگاه های ذی ربط.
8( پیگیری و اجراء مصوبات و تصمیمات شورای عالی در حوزه مناطق آزاد 
و ارائه گزارش های دوره ای به شورا در ارتباط با فرآیند اجرایی سیاست های 

کالن در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور .
9( کمک به توسعه و گسترش موسسات علمی و مشاوره ای فعال و استفاده 
از همکاری های آنها به منظور استانداردسازی و بهبود کیفیت ارتقاء جریان 

توسعه متوازن و پایدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
10( ایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات مناطق آزاد براساس برنامه آمایش 

سرزمینی کالن ایران و تطبیق برنامه های توسعه با ضرورت های روز.
11( نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات و همکاری های دستگاه های اجرایی در 
مناطق آزاد مطابق با ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و 

ارائه گزارش دوره ای به شورا جهت اتخاذ تصمیم.
  ماده10( وظایف رئیس سازمان به شرح زیر است:

1( مدیریت عالی بر سازمان  و مناطق تابعه.
2( نظارت بر برنامه های توسعه و حسن انجام امور در سازمان و مناطق تابعه.
3( پیشنهاد مدیران کل مناطق به شورای عالی و صدور احکام با تایید شورا.

 فصل چهارم: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابعه
متعلق  آن  سرمایه  که  مناطق  کل  اداره  توسط  منطقه  هر  ماده11(   

شمول  از  وابسته  شرکت های  و  ادارات  این  می شود.  اداره   است،  دولت  به 
قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت 
مستثنی بوده و منحصرا بر اساس قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد 
شد و در موارد پیش بینی  نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت 

خواهند بود.
توسعه  حوزه  در  آزاد  مناطق  در  که  ملی  پروژه های  با  ارتباط  در  تبصره: 
ترانزیت و صادرات ایران انجام می شود، 50درصد هزینه ها از طریق بودجه 
ملی تامین خواهد شد و درمورد 50درصد سهم سازمان ها، این سازمان ها در 
منافع و درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم حاصل از اجرای پروژه های ملی 
سهیم خواهند بود. سرفصل های بودجه سازمان و مناطق تابعه بایستی در 
اقتصادی  آزاد و ویژه  تایید شورای عالی مناطق  به  بودجه سالیانه  چارچوب 
اولویت  ) با  نواحی  سایر  آبادانی  و  عمران  سازمان جهت  کمک های  برسد. 
نواحی همجوار( صرفا با تصویب هیات شورای عالی بوده و هرگونه کمک 

دیگری، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
ملی  سازمان  تابعه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  مدیرکل  ماده12(   
امورات  به  آشنا  و  باسابقه  مدیران  میان  از  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اقتصادی و بین المللی توسط رئیس سازمان به شورای عالی معرفی و با تایید 
شورا و به موجب حکم رئیس سازمان ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای 

مدت 4سال منصوب خواهند شد.
تبصره:  عزل مدیرکل مناطق از طریق همان مراجع انتخاب  کننده می باشد. 
مدیران کل در انتخاب معاونت ها و مدیران زیرمجموعه خود استقالل رای 

داشته و تنها نماینده منطقه در نزد سازمان ملی و شورا می باشد.
 ماده13( مناطق آزاد تابعه با تصویب شورای عالی می توانند نسبت به 
تشکیل شرکت های الزم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود، 

اقدام  نماید.

ویژه  و  آزاد  مناطق  عمومی  مقررات  سایر  پنجم:  فصل   
اقتصادی

هستند  مجاز  آن  تابعه  شرکت های  و  مناطق  کل  ادارات  ماده14(   
منعقد  خارجی  و  داخلی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  با  را  الزم  قراردادهای 
اساسی  قانون  رعایت اصول  با  و خارجی  با سرمایه گذاران  داخلی  و  نمایند 
جهت انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختالف ها و دعاوی 
قراردادی  تعهدهای  و  توافق ها  برحسب  منعقد  شده  قراردادهای  از  ناشی 

دوطرف، رسیدگی و حل و فصل می شود.
و  دولتی  شرکت های  و  موسسه ها  سازمان ها،  وزارتخانه ها،  ماده15(   
در محدوده هر  و خدمات  تسهیالت  ارائه  برای  دولت می توانند  به  وابسته 
منطقه،  قراردادهای الزم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با اداره کل 
به نحوی  قراردادها  این گونه  نمایند. شرایط  تابعه آن منعقد  یا شرکت های 
آزاد  مناطق  مقابل  در  منطقه  رقابتی  موقعیت  حفظ  که  موجب  بود  خواهد 

سایر کشورها گردد.
انجام  مقابل  در  شورای عالی  تایید  با  می تواند  منطقه  هر  ماده16(   
امور  بهداشت،  مواصالتی،  تسهیالت  نمودن  فراهم  و  شهری  خدمات 
منطقه  ساکن  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  از  رفاهی  و  فرهنگی،  آموزشی 

عوارض اخذ نماید.
 ماده17( صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد 
بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی  در 
مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار 

اداره کل منطقه می باشد.
تامین  و  بیمه  انسانی،  نیروی  اشتغال  به  مربوط  مقررات  ماده18(    
اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد 

بود  که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 ماده19( اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های 
آزاد  اقتصادی در منطقه  فعالیت  نوع  به هر  اشتغال دارند، نسبت  اقتصادی 
از  تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 20سال از پرداخت مالیات بر 
درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از 
 انقضاء 20سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران 

به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.
 ماده20( مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی 
مقررات  و  هستند  مستثنی  واردات  و  صادرات  مقررات  شمول  از  )آماری(، 
صدور و  ورود کاال و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب 
شورای عالی خواهد رسید. مبادالت بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم 
از مسافری و  تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.

 ماده21( واردات کاالی تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، 
تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا  

قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.
 ماده22( ورود کاالهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل 
کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می شود، از تمام یا بخشی ) متناسبا( از 
حقوق  گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

 ماده23( کاالهایی که برای به کارگیری و مصرف در منطقه از داخل 
کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است، 
ولی  صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات 

خواهد بود.
 ماده24( آیین نامه اجرایی عملیات و معامالت پولی و بانکی در مناطق 
از   پس  سه ماه  مدت  طی  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  توسط 
تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد 

سایر کشورها تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 ماده25( هر منطقه می تواند برای اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی 
در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع  
داخلی و خارجی با تصویب شورای عالی و با هماهنگی رئیس سازمان ملی 
از  فقط  اعتبارات  این  بازپرداخت  نماید.  اقدام  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 

محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
  ماده26( ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی 
در هر منطقه آزاد می باشد. مقررات الزم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری  
هر  فعالیت های  در  خارجیان  مشارکت  میزان  و  چگونگی  و  منطقه  هر  در 

منطقه به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
 ماده27( اداره کل هر منطقه می تواند با تصویب شورای عالی و نظارت 
رئیس سازمان، از محل دارایی های خود یا از طریق عقد قرارداد با بانک ها و 
موسسات اعتباری و  شرکت های بیمه، نسبت به تضمین سرمایه های خارجی 
در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج 

در قراردادهای  مربوطه اقدام نماید.
  ماده28( ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت 
کشتی ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه، توسط اداره کل آن منطقه با 
رعایت  اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران 

انجام می شود.
 ماده29( هر منطقه آزاد می تواند در راستای توسعه دیپلماسی عمومی 
و  اقتصادی، معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری و صادراتی و توسعه تعامالت 
دفتر  همسایه  و  هدف  کشورهای  در  ازجمله  الزم  محل های  در  مشترک 

نمایندگی تاسیس نماید.
 ماده30( نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره 
آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق 
منطقه  هر  عمرانی  برنامه های  رعایت  با  و  وزیران  هیات  مصوب   مقررات 
مربوط خواهد  مقررات  اجرای  منطقه مسئول  مدیرکل هر  تعیین می گردد. 

بود.

بزرگ  سرمایه گذاری های  برای  آن  فروش  به جای  زمین  اجاره   تبصره1: 
در محدوده مناطق آزاد و یا مشارکت حداکثر 30درصدی در سرمایه گذاری 
با  امر  این  باشد.  اولویت های هر منطقه  باید جزو  به جای اخذ قیمت زمین 
منابع  تامین  در گردش،  ذخیره سرمایه  به سرمایه گذار جهت  هدف کمک 

درآمدی پایدار و تقویت مشارکت مناطق در حوزه سرمایه گذاری می باشد  .
تبصره2: اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.

تبصره3: ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور 
دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می باشند. سازمان ثبت اسناد  و 
اشخاص  نام  به  مالکیت  سند  مقررات  و  قوانین  برابر  است  مکلف  امالک 

صادر نماید.
 ماده31( مدیرکل و سایر مدیران هر منطقه، مدیران عامل و اعضای 
دولتی،  سازمان های  روسای  و  وزراء  کلیه  تابعه،  شرکت های  مدیره  هیات 
دادستان  اداری،  عدالت  دیوان  و  عالی کشور  دیوان  و  قضاییه  روسای  قوه 
آنان  مشاوران  و  معاونان  و  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس  کشور،  کل 
وابستگان  و  ایشان  معاونان  و  شهرداران  استانداران،  نمایندگان  مجلس،  و 
سازمان  توسط  که  در شرکت هایی  سهام  داشتن  به  مجاز  آنان  یک  درجه 
هر منطقه ایجاد می شود  و همچنین شرکت های خصوصی که در محدوده 

منطقه فعالیت دارند، نمی باشند.
  ماده32( این قانون از زمان تصویب الزم االجراء می باشد و قوانین و 

مقررات مغایر این قانون ملغی االثر است.
 ماده33( آیین نامه اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر ظرف یک سال بعد از 

ایجاد سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب شورای عالی می رسد.

پیشنهادات قابل طرح و تصویب در قانون برنامه هفتم توسعه
و در پایان، با عنایت به اینکه عدد هفت یکی از اعداد مقدس در ناسیه تاریخی 
بشری است که نماد آن را می توان در تقسیم بندی روزهای هفته و آسمان های 
هفتگانه که برآمده از رویاهای مشترک بشریت است، باید به قانون برنامه هفتم 
امید داشت. قطعا چاره و بایدی جز امید و جنگیدن برای سرافرازی ایران و ایرانی 
برای ما راهی نیست؛ بر این اساس موارد ذیل جهت بهره برداری اهل نظر، 
کارشناسان، صاحب نظران، فعالین اقتصادی و مدیران سازمان های مناطق آزاد 
و دبیرخانه شورایعالی به ویژه مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر معزز شورایعالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به حضور ایفاد می شود:
1( با عنایت به اینکه مقام معظم رهبری در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد 
انتقال  محور:  چهار  در  آزاد  مناطق  فعالیت  حوزه  توسعه  لزوم  بر  مقاومتی 
خدمات؛  و  کاالها  صادرات  تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته؛  فناوری های 
تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید داشته اند؛ می بایست نظام 
برنامه نویسی و انشای قانون کشور به این واقعیت تکمین نماید که رهبر معظم 
انقالب اسالمی برای مناطق آزاد در زمینه مقاوم سازی اقتصاد کشور، شرح وظیفه 
و توانمندی مشاهده نموده اند که برای این نهادها، در قالب یکی از 24سرفصل 
دستیابی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه کاری تعیین نموده اند. طرفه 
اینکه تصریح ایشان بر توسعه حوزه فعالیت می تواند بیانگر نگاه بلند معظم له در 

مخالفت با اعمال محدودیت علیه مناطق آزاد قلمداد شود.
مناطق  محترم،  مجلس  و  دولت  است  بایسته  نخست،  گزاره  براساس   )2
همکاری های  اقتصادی،  مدیریت  پازل  قطعات  از  مهمی  بخش  را  آزاد 
گردشگران  حضور  از  درآمدزایی  خارجی،  سرمایه گذار  جذب  و  منطقه ای 
از  برآمده  که  کشورمان  بین المللی  ترانزیت  فرصت های  از  بهره گیری  و 
زمینه های  تمام  در  و  پذیرفته  ژئواکونومی کشور  و  ژئواستراتژیک  موقعیت 
پیش گفته در نظام برنامه نویسی پنج ساله آتی و بودجه نویسی سالیانه کشور، 
آزاد به عنوان قوه محرکه، عامل پیشران، مزیت مضاعف بر  برای مناطق 
برنامه کاری  و  توانمندی ها و فرصت های مختلف کشورمان شرح وظایف 
تعریف نمود. به این معنی که در عمل مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان عنصر دخیل، ذی نفع، صاحب اثر موثر در فرآیندها و 

روندهای اقتصادی کشور محسوب گردد.
3( با توجه به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد، یکی از وجه تمایزهای این 
تولید،  جهت  کاال  و  اولیه  مواد  ورودی-خروجی  مبادی  نزدیکی  مناطق 
فرآوری و صادرات به بازارهای مصرف خارجی است؛ شاخصی که به کاهش 
هزینه تمام شده تولیدات در آنها نسبت به سرزمین اصلی ختم می شود و این 
امر نقش محوری در رقابتی شدن کاالهای ایرانی تولیدی در مناطق آزاد 
کشورمان ایفا می کند. این امر زمانی حائز اهمیت می شود که توجه داشته 
باشیم مراکز تولیدی و صنعتی کشور از بنادر و گمرکات صادراتی از یکهزار 

تا بیش از یکهزار و پانصد کیلومتر فاصله دارند.
از  استان هایی است که  به قرار گرفتن در  آزاد معطوف  مزیت دوم مناطق 
ظرفیت های مطلوب در زمینه تولید برخی کاالهای صنعتی، فناورانه و حتی 
کشاورزی برخوردار بوده یا این مزیت در استان های همجوار آنها وجود دارد. 
بر این اساس پیشنهاد می شود در قالب ایفا نقش و بهره برداری حداکثری 
از ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد، استان محل قرار گرفتن منطقه آزاد 
تمرکز  جهت  صنعتی  خوشه های  عنوان  به  همجوار  استان های  همراه  به 
و  بر صدور کاالها و محصوالت خاص، معرفی  راهبردی واحد  و مدیریت 

سازوکار و برنامه تحقق این راهبرد در برنامه هفتم توسعه ترسیم گردد.
4( براساس مرقومه فوق و این واقعیت که مناطق آزاد در جوار کشورهای 
از طریق  مورد نیاز  به صدور کاالهای  نسبت  گرفته، می توان  قرار  همسایه 
جذب طرح های سرمایه گذاری ایران و خارجی که اقدام به تولید مواد مصرفی 
بازارهای منطقه می کنند، در قالب این برنامه توسعه کشور، برنامه ریزی کرد. 
به طور مثال تولید کاالهای موردنیاز بازار روسیه که توسط هندی ها تولید 
تولید  یا  گیرد،  انزلی صورت  آزاد  منطقه  در  این کشور صادر می شود  به  و 
کاالهای صادرات ترکیه به هند و پاکستان در منطقه آزاد چابهار انجام شود.
5( در زمینه ترانزیت نیز مناطق آزاد کشورمان دارای هم ترازی و تقارن 
می باشند.  اسالمی  ایران  از  عبوری  بین المللی  کریدورهای  با  بی نظیری 
راهبردی،  سندهای  در  گذشته  سه دهه  ظرف  چرا  که  اینجاست  سئوال 
خبری  کشور،  ترانزیت  کارگروه های  و  اقتصادی  مشترک  کمیسیون های 
مناطق  رابطه  همین  در  نیست؟!  و  نبوده  آزاد  مناطق  برای  جایگاهی  و 
و  سهل تر  شرایط  که  خود  قانونی  معافیت های  و  مزایا  بر  تکیه  با  آزاد 
فرآهم  بین المللی  ترانزیتی  کاالهای  عبور  برای  کمتری  تمام شده  هزینه 
کاالهایی  جذب  برای  افزوده  ارزش  ایجاد  زمینه  می توانند  می کنند، 
را  می شود،  ترانزیت  ما  رقیب  و  همسایه  کشورهای  از  هم اکنون  که 
آزاد  مناطق  برای  هفتم  برنامه  در  است  بایسته  نتیجه  در  نماید.  فراهم 
جایگاه  کشورمان،  بین المللی  ترانزیت  همکاری های  سازوکارهای  در 
با  اوراسیا  کاالهای  ترانزیت  امر  این  مصداق  نمود.  بازتعریف  نقشی  و 

کشورهای جنوب آسیا و جنوب خلیج فارس است.
بدیهی است مولفه های پیشنهادی پیش گفته قادر است کشورهای منطقه و 
بازارهای منطقه ای را نیازمند و متصل به نقطه ثق و تمرکز این بازارها یعنی ایران 
عزیز نماید و این مهم با محوریت مناطق آزاد و بهره برداری از مزیت های تولیدی، 
صادراتی، ترانزیتی مابین این بازارها توسط مناطق آزاد ایران قابل احصاء می باشد.

از منظر اکوتوریستی،  آزاد در نقاط جغرافیایی قرار گرفته اند که  6( مناطق 
گردشگری  بین المللی  استانداردهای  به  نزدیک  امکانات  از  بهره مندی 
)هتلینگ، تفریحی، بوم گردی، ورزشی و...( دارای تنوع کم نظیری می باشند. 
در همین راستا امکان برگزاری تورهای گردشگری بین المللی مابین مناطق 
آزاد حائز اهمیت است؛ به طور مثال یک گردشگر پس از صرف صبحانه در 
ماکو و ارس می تواند برف بازی کند و قادر است بعد از خوردن ناهار در قشم، 
کیش یا چابهار در دریا شنا کند؛ این نکته در چند کشور دنیا وجود دارد، چرا 

از آن استفاد نکنیم؟!
وجود  قبل  از  مانده  مغفول  فرصت  چهار  مطروحه،  مباحث  ماحصل   )7
مناطق آزاد در نظام مدیریت کالن کشور است: ابتدا به ساکن؛ در افزایش 
تولید ناخالص ملی از طریق رونق فضای تولید، صادرات و کسب و کار در 
زمینه های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی، شیالتی، و گردشگری. دوم؛ 
در زمینه ارتقای درآمدهای ناشی از ترانزیت کاال از طریق خدمات دهی به 
یک  تشکیل  راهبرد  عملیاتی سازی  سوم؛  در  و  ایران  از  عبوری  کاالهای 
بلوک اقتصادی منطقه ای از طریق وابسته کردن منافع کشورهای منطقه به 
ظرفیت ها و فرصت های ایران اسالمی. این امر از طریق سرمایه گذاری های 
مشترک، همکاری دو و چندجانبه در قالب نهادهایی چون اتحادیه اقتصادی 
تعریف  قابل  دی هشت  حتی  و  اکو  و  شانگهای  همکاری  سازمان  اوراسیا، 
است. در نهایت چهارمین فرصت مناطق آزاد معطوف به اجرای سیاست و 
راهبرد اقتصاد بدون نفت و غیررانتی است که به صورت عملی در مناطق 
و  اجرا  درحال  سال 1372  از  ایران  اسالمی  جمهوری  تجاری-صنعتی  آزاد 
تحقق می باشد )سال ها قبل از شدت گرفتن تحریم های نفتی و بانکی ایران 

و ایرانی(.
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یادداشت

است؛  امنیت  اقتصادی،  توسعه  منشا  جوامع  تمامی  در 
که  می کنند  پیدا  سوق  مناطقی  به  سرمایه گذاران  بی تردید 
از همه حیث برای سرمایه گذاری دارای امنیت داشته باشد. 
با نگاهی به کشورهای موفق در جذب سرمایه گذاران مانند 
دیگر  از کشورهای  خیلی  و  مالزی  و  سنگاپور  ترکیه،  دبی، 
که در مسیر جذب سرمایه گذاری در دهه های گذشته موفق 
روبه رو  آنان  در  مشترک  مهم  عامل  یک  با  کرده اند،  عمل 
در  کشورها  این  بودن  توریستی  جز  چیزی  آن  و  می شویم 
دنیا نیست. با این زاویه نگاه می توان به این باور برسید که 
توسعه  منطقه ای،  هر  در  اقتصادی  توسعه  عامل  مهم ترین 
گردشگر  حضور  به واسطه  امنیت  ایجاد  پایه  بر  گردشگری 
می باشد؛ به یقین مکانی که گردشگران در آن حضور مستمر 
دارند، منطقه ای امن خواهد بود؛ چراکه بدون ایجاد فضای 
امن نمی توان شاهد شکوفایی گردشگری و به تبع آن توسعه 

و جذب سرمایه گذاری بود.
جذب  حوزه  در  اقتصادی  کارشناسان  دیدگاه  منظر  از 
در  دنیا،  در  سرمایه گذاران  از  نیمی  از  بیش  سرمایه گذاری، 
ابتدا گردشگران آن مناطق بوده اند که در ادامه در آن نقطه 
یک  عنوان  به  می تواند  تئوری  این  کرده اند؛  سرمایه گذاری 
نقشه راه در مسیر توسعه اقتصادی، بسیاری از گره های کور 
رونق اقتصادی در مناطق آزاد را در مسیر جذب گردشگران 
باز کند. با عنایت به ظرفیت ها بسیار زیاد طبیعی، تاریخی و 
فرهنگی موجود در مناطق آزاد می توان ظرفیت گردشگری 
این مناطق را جزء مهم ترین عوامل توسعه ای نام برد؛ مسلما 
با تقویت حوزه گردشگری در مناطق آزاد می توان شاهد رونق 

و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری نیز در این مناطق بود.
ماهیت شکل گیری مناطق آزاد کشور در اواخر دهه 60 و اوایل 
دهه 70 با ایجاد منطقه آزاد کیش و نگاه توسعه تولیدمحور در 
این مناطق با مدنظر قرار دادن صادرات و نیز توسعه منطقه ای و 
محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال در این مناطق بوده است. اولین 
تجربه موفق مناطق آزاد کشور به عنوان منطقه آزاد کیش در 
حضور  مسیر  در  گردشگران  حضور  اهمیت  بر  نشان  دهه 70 
فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران بوده است. مهم ترین محور 
توسعه کیش به عنوان اولین منطقه آزاد کشور حوزه گردشگری 
و توسعه زیرساخت های گردشگری و مهم تر از آن، گردشگری 
خرید بوده که در پس آن ایجاد مراکز خرید، هتل ها و مراکز 
خدماتی در این جزیره 92کیلومتری بوده است، بی تردید در آن 
دوران، بیشترین جذب سرمایه گذاری در منطقه با این وسط کم 
را، کیش به واسطه توسعه گردشگری و ایجاد امنیت و ثبات 
است؛  داشته  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  برای  اقتصادی 
اگرچه درحال حاضر به دلیل عدم ثبات مدیریت در این منطقه، 
با رکود باالیی در کیش مواجه هستیم، اما تجربه مدیریت باثبات 
به ما نشان داده است که می توان در شرایط سخت اقتصادی هم 
با توسعه زیرساخت های گردشگری و ایجاد مزیت های نسبی در 
مسیر گردشگری به نسبت سرزمین های پیرامونی، در این حوزه 

دستاوردهای چشمگیری را کسب کرد.
مناطق آزاد ایران با مزیت های بسیار باالیی که در جهت بدل 
شدن به مناطق گردشگری کشور در دل خود دارند، می توانند 
نقش بسزایی را در مسیر توسعه اقتصادی بر پایه گسترش 
کشور  در  آن  تبع  به  و  منطقه  هر  در  گردشگری  رونق  و 
پتانسیل های  از  استفاده  بین المللی،  روابط  توسعه  کنند.  ایفا 
فرهنگی  سفرای  از  استفاده  دنیا،  در  ایران  سفارتخانه های 
در  گردشگری  تخصصی  نمایشگاه های  در  حضور  کشور، 
متنوع  و  بکر  بسیار  ظرفیت های  معرفی  و  جهان  سراسر 
گردشگری این مناطق در فضای بزرگ سوشال مدیا در دنیا ، 
همه و همه می تواند در جهت جذب گردشگران خارجی و 
آنها به سرمایه گذاران برای هر منطقه مثمرثمر  بدل کردن 
که  بزرگی  بسیار  مزیت های  به  توجه  با  که  مناطقی  باشد؛ 
ویزای  بدون  گردشگران  ورود  در  اصلی  نسبت سرزمین  به 
استفاده  و  بهره  ظرفیت  این  از  تاکنون  که  دارند  خارجی 
محو  مسیر  در  اساسی  نقشی  می توانند  نبرده اند،  را  مطلوب 

نگاه ایران هراسی در دنیا داشته باشند.
ایران و تنوع منحصربه فرد  بی شک فرهنگ و تمدن کشور 
قومی و فرهنگی که ما در هر یک از مناطق آزاد در کشور 
سنت های  و  آیین  پوششی،  غذایی،  تنوع  کنار  در  داریم، 
برای  بی مثال  جاذبه هایی  به  بدل  منطقه می تواند  کهن هر 
زیرساخت های  تکمیل  و  ایجاد  باشد.  خارجی  گردشگران 
بخش  مشارکت  با  کشور  آزاد  مناطق  در  گردشگری 
بوم گردی و همچنین  توسعه خانه های  و  تقویت  خصوصی، 
از  یک  هر  محوریت  با  بین المللی  فستیوال های  برگزاری 
مناطق آزاد و قرار دادن این فستیوال ها در تقویم گردشگری 
در  پویا  اقتصاد  این  توسعه  اهرم  مهم ترن  می تواند  جهانی، 

کشور با محورت مناطق آزاد باشد.
باید به این مهم باور داشته باشیم که توسعه گردشگری باعث 
ایجاد امنیت در هر منطقه می شود و به تبع ایجاد امنیت به واسطه 
مناطق  این  به  سرمایه گذاران  ورود  شاهد  گردشگران،  حضور 
خواهیم بود؛ در حالی که ورود هر گردشگر خود فرصتی برای 
که  است  منطقه  هر  در  سرمایه گذاری  ظرفیبت های  معرفی 
می تواند در یک زنجیره تکمیلی بسیار مستحکم، باعث توسعه 
اقتصادی در مناطق آزاد با نگاه توسعه اقتصاد کالن ایران باشد.

 تبدیل گردشگران
به سرمایه گذاران آینده 

مناطق آزاد کشور

گزارش6

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی اظهار کرد:

ضرورت توسعه تعامالت بین المللی و جذب 
سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری -
صنعتی و ویژه اقتصادی در نشست با نخبگان و فعالین 
فرهنگی گام دوم انقالب در منطقه آزاد ماکو گفت: فرهنگ 
جهادی و تقویت تولید ملی، دو رکن اساسی اقتصادی 
مقاومتی هستند و اگر یکی از این ارکان حذف شود، در 

اقتصاد مقاومتی موفق نخواهیم شد.
بند ۱۱  افزود:  نشست  این  در  عبدالملکی  حجت اهلل 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر معظم 
انقالب درخصوص توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه  
اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، 
گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج است.
وی ادامه داد:  درواقع مناطق آزاد موتورهای محرکه اقتصاد 
کشور هستند و در حوزه اقتصادی، جذب سرمایه گذاری های 
خارجی، عمران و آبادی منطقه و توسعه زیست پذیری برای 

مردم از هیچ کوششی نباید دریغ کرد.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه منطقه آزاد یک وجه 
فرهنگی دارد و یک وجه اقتصادی، اظهار کرد: رویکرد 
شد،  مطرح  نیز  دیگر  آزاد  مناطق  به  سفر  در  که  ما 

موضوع مردمی کردن این مناطق است؛ یعنی ساکنین 
در این مناطق و سرزمین اصلی،  مناطق آزاد را »مثل 

خلیج فارس« متعلق به خود و از خودشان بدانند.
عبدالملکی اذعان داشت:  متاسفانه مردم سرزمین اصلی 
و گاها حتی ساکنین در مناطق آزاد،  این مناطق را مفید 

و متعلق به خود نمی دانند.

وی به جهانی کردن فعالیت های مناطق آزاد اشاره کرد 
و افزود: مناطق آزاد باید در تعامالت بین المللی با جهان 

و جذب سرمایه گذاری خارجی، حرف اول را بزنند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی 
در ادامه گفت:  من برخالف کسانی که به عدم حضور 
جمعیت زیاد در مناطق آزاد اعتقاد دارند،  معتقد هستم 

جمعیت برای مناطق آزاد به مثابه برکت و پیشرفت است 
و هم مسئولیت هایی که این مناطق در قبال مردم دارند.

عبدالملکی با بیان اینکه اولویت سفرهای ما به مناطق 
آزاد بررسی مسائل فرهنگی با تراکم جمعیت باال  در این 
مناطق است، اظهار داشت: همه فعالیت ها در مناطق آزاد 
باید با پیوست فرهنگی دنبال شوند. حتی اگر در حوزه های 
اقتصادی، سرمایه گذاری، صادرات و تولید رشد صدبرابری 
داشته باشیم ولی در رفع مشکالت فرهنگی و معضالت 

حرکت نکنیم، آن پیشرفت ها هم صفر بوده است .
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان به اولویت بندی 
رسیدگی به مشکالت اشاره کرد و خاطرنشان نمود:  با 
و  اقدامات  اولویت  بندی  منابع،  محدودیت  به  توجه 
آزاد ماکو،  با حل مشکالت منطقه  طرح های مرتبط 

نیازمند اجماع همه دستگاه ها است.
گفتنی است، حجت اهلل عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و 
دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 
به منظور بازدید از طرح های سرمایه گذاری، عمرانی و 

زیرساخت های لجستیکی به منطقه آزاد ماکو سفر کرد.

يادداشت: 
 نگار امیری

 کارشناس حوزه گردشگری

گزارش: 
 پوريا نورمحمدی

کارشناس مناطق آزاد 

بی شک توسعه کشور نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها 
و فعالیت های مهم اقتصادی کشور است و مسلم است 
گسترش  انتظار  نمی توان  سرمایه گذاری  بدون  که 
مقاومتی  اقتصادی  اهداف  به  نیل  و  تولید  اشتغال، 
از کشورهای جهان  بسیاری  امروز  در جهان  داشت. 
تمایل شدیدی به جذب سرمایه گذاری خارجی دارند؛ 
اما متاسفانه در کشور ما به دلیل اعمال تحریم ها و 
محدودیت های قانونی، امکان تحقق این امر نسبت به 

سایر کشورها سخت تر شده است.
می تواند  که  است  ابزاری  آزاد  منطقه  راستا،  این  در 
صدمات ناشی از دوران گذار را برای اقتصاد کشورها 
کاهش دهد و آنها را ملزم به ایجاد هماهنگی با اقتصاد 
جهانی کند؛ ضمن اینکه ایجاد و توسعه مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی می تواند به عنوان یک خط مشی سریع 
و راهی میانبر برای تحقق اهدافی همچون سیاست 
جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن به 

منظور توسعه صادرات مورد  استفاده قرار گیرد . 
با این اوصاف شاید شناخت تنگناها و موانع جذب و 
بتواند  آزاد  کشور  مناطق  در  گسترش سرمایه گذاری 
چشم انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش 
به  را  ما  و  دهد  ارائه  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری 
اهداف اصلی مناطق آزاد نزدیک تر کند. بی تردید دلیل 
عملکرد ضعیف مناطق در جذب سرمایه گذار را در نبود 
آمایش سرزمینی در مناطق آزاد باید جستجو کرد؛ چراکه 
عدم شناخت مزیت ها و ظرفیت های هر منطقه می تواند 

شرایط سرمایه گذاری در مناطق آزاد را سخت کند . 

تاثیر عوامل بیرونی بر عملکرد شرکت های 
سرمايه گذاری مناطق آزاد

عملکرد شرکت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد، متاثر 
از یکسری عوامل بیرونی است؛ اگر این عوامل بیرونی 
درست طراحی و اجرا نشوند، این شرکت ها هم به مانند 

مناطق آزاد نمی توانند موفق و مطلوب عمل کنند.
ارتباط  از بزرگترین مشکالتی که ما اکنون در  یکی 
وقتی  که  است  این  داریم،  آزاد  مناطق  در  فعالیت  با 
سرمایه گذار به منطقه ای برای سرمایه گذاری می رود، 
و  ظرفیت ها  از  توصیف ها  و  تعاریف  یکسری  با 
توانمندی های آن منطقه مواجه می شود . یکسری از این 
توانمندی ها واقعیت دارد و یکسری هم ترسیمی است 
که ما از توانمندی های خود داریم و یا ممکن است در 
آینده به آن برسیم. اگر همین سرمایه گذار به چند منطقه 
آزاد دیگر مراجعه کند، مجددا با همین تعاریف مواجه 
می شود. همه راجع به ظرفیت تولید در منطقه آزاد خود 
سخن می گویند، یا درخصوص مزیت صادرات و تجارت 
منطقه خود حرف می زنند، درحالی که این مزیت ها و 
اولویت ها در هیچ کدام از مناطق با یکدیگر برابر نیستند 
و علت آن است که در طی سال های گذشته دبیرخانه 
آمایش  اقتصادی یک  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 

سرزمینی درستی از مناطق آزاد ارائه نداده و گفته نشده 
که مزیت های مطلق و نسبی هر یک از مناطق چیست ! 
یعنی مشخص نشده که اولویت اول سرمایه گذاری در 
کدام منطقه و  در چه موضوعات و زمینه هایی است ؟ هر 
منطقه باتوجه به شرایطی که دارد، خودش اولویت هایی 
را احصاء کرده و این موضوع را در زمان تاسیس هم به 
تایید رسانده و براساس آن هم عمل کرده است. چه بسا 
ما مناطق آزادی داریم که یک هدف را دنبال می کنند، 
ولی وقتی بخواهیم به کنه این نوع سرمایه گذاری ها 
توجه کنیم، می بینیم که در یک منطقه به یک مزیت 
می توان نمره۱0 و در منطقه دیگر به همان مزیت مثال 
نمره5 داد؛ این درحالی است که هر دوی آنها معتقد 
هستند که بهترین مزیت ها را دارند . متاسفانه در نهایت 
این سرمایه گذار است که دچار یک سرگردانی و عدم 

اطالع رسانی کامل می شود.

عدم آمايش سرزمینی در مناطق آزاد
شود،  انجام  آزاد  مناطق  برای  باید  که  کاری  اولین 
آمایش سرزمینی است. نقطه ای که در آن منطقه آزاد 
امکانات ،  گردد،  بررسی  درست  بایستی  شده،  نامیده 
نیروی  از  مختلف،  ابعاد  از  توانمندی هایش  مزیت ها ، 
اینکه  گیرد.  قرار  مدنظر  باید  جغرافیایی  تا  انسانی 
کشورهای همسایه کدامیک هستند و بازارهای هدف 
سرمایه گذاران کجا است، باید لحاظ گردد. همچنین 
مزیت هایی که می توانند برای تولیدات داخل کشور قرار 
داده شوند، باید مورد بررسی قرار گیرند. به نظر این 
موضوع یکی از مشکالتی است که با آن در مناطق آزاد 
کشور مواجه هستیم و متاسفانه به درستی به این مطلب 

پرداخته نشده است .

چندحاکمیتی درخصوص مسائل مربوط به 
سرمايه گذاران

اما مشکل دیگری که در منطقه آزاد وجود دارد، این 
نفوذ  حوزه  از  بیرون  مدیریتی  دستگاه های  که  است 
و  نظارتی  دستگاه های  یا  و  آزاد  منطقه  سازمان های 
کنترلی که فعالیت های داخل کشور را در بخش های 
مختلف رصد می کنند، هیچ آموزش یکسانی از طریق 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
استان  مالیاتی  حوزه  کنید  فرض  مثال  نداشته اند؛ 
هرمزگان یا منطقه آزاد کیش راجع به مسئله مالیات 
نظری  اروند  و  انزلی  ارس،  در  اما  دارند،  نظری  یک 
دیگر حاکم است؛ در واقع یک درک مشترک از مسئله 
مالیاتی در این مناطق وجود ندارد. در تامین اجتماعی و 

حوزه های نظارتی دیگر نیز همین روال است. 
عمال می بینیم که یک سرمایه گذار در یک منطقه با 
مشکالت کمتری در این زمینه ها روبه رو است، اما در 
یک منطقه دیگر چالش و مشکالت بسیار وجود دارد، 
و در این شرایط کافی است سرمایه گذار از حقوق خود 
آگاهی نداشته باشد . مطمئن باشید با این رفتارها و عدم 
اطالع رسانی درست، سرمایه گذار از ورودش به مناطق 
برای سرمایه گذاری پشیمان می شود و سعی می کند در 

اولین فرصت آن منطقه را ترک نماید.

تفاسیر دستگاه های دولتی خارج از مناطق آزاد
مشکل دیگر این است که متاسفانه دستگاه های دولتی 
خارج از حوزه مناطق آزاد که سرمایه گذاران فعال در 
مناطق ناگزیر به ارتباط با آنها هستند، قانون را تفسیر 

به رای می کنند .
اما  آزاد، معافیت مالیاتی است؛  اصل و اساس مناطق 
همین معافیت مالیاتی را از زمانی که توافق نامه مابین 
آقای مرحوم ترکان و آقای طیب نیا امضاء شد تا امروز 
مشاهده کنید که مرحله به مرحله چقدر این اصل کلی 
مورد هجوم واقع و عمال تبدیل به یک مسئله قانونی 
با  گفت  می توان  درواقع  است.  شده  استفاده  غیرقابل 
فعاالن  از  بسیاری  می شود،  انجام  که  استنباط هایی 
اقتصادی مشمول مالیات شده اند! لذا تا زمانی که این سه 
موضوع به درستی حل نشود، نمی توانیم در موارد دیگر 
با جدیت عمل کنیم؛ چراکه این مسئله باعث می شود 
که مناطق آزاد با یکدیگر همگرایی نداشته باشند و چون 
آمایش درستی نداریم، همگرایی بین مناطق آزاد هم 
وجود ندارد؛ به عنوان مثال اکنون شرایط سرمایه گذاری 
آسان برای یک کارخانه تولیدی در کیش که دسترسی 
به برخی از امکانات تولیدی به واسطه واردات از برخی 
کشورهای خلیج می تواند داشته باشد، باید فراهم شود تا 
برایش ارزان تر تمام شود. همان کارخانه تولیدی می تواند 
انزلی که در  آزاد  تولیدی دیگر در منطقه  به کارخانه 
 CIS مجاورت اوراسیا و بازارهای بزرگ کشورهای حوزه
قرار دارد، ملحق شود و تولید مشترک داشته باشند و آن 
را به بازارهای  هدف صادر کنند. این بدیهی ترین کاری 
است که برای شرکت های فعال در مناطق آزاد باید انجام 
شود ؛ اما این شرایط شدنی نیست و متاسفانه با مشکالت 

بسیاری در مناطق مواجه هستیم. 
فرض بگیریم که یک شرکت یا کارخانه ای در یک 
حوزه از مناطق آزاد کار تولیدی می کند و می خواهد 
مواد اولیه یا ماشین آالت وارد کند؛ ما مدعی هستیم 
از بسیاری مسائل معاف  اینها تشریفات ندارند و  که 
هستند؛ اما واقعیت این است که مشکالت این موضوع 
به دلیل گمرکاتی که در مرزهای ورودی کشور هستند، 
زیاد است. برای ورود کاال از خارج از کشور به منطقه 
مرز  از  است  مجبور  تولیدکننده  یا  کارخانه دار  آزاد، 
زمینی کاالیش را وارد کند؛ اما با استنباط های موردی 
به  می شود .  مواجه  مرز  آن  در  گمرکی  امور  مسئول 
همین سبب شاهد هستیم که کاالها مدت ها همان جا 
می مانند و مشکالت عدیده ای برای تولیدکنندگان و 

سرمایه گذاران به وجود می آورد . 

مشکالتی که مجلس دهم به بار آورد
اوال مشکل اساسی که مجلس قبلی برای فعالین اقتصادی 
ایجاد کرده، این بود که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی را از حوزه ریاست جمهوری به حوزه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی منتقل کرد و این یکی از بزرگترین 
خطاهایی است که مجلس انجام داده و نمی دانیم در برنامه  

هفتم توسعه کشور می تواند اصالح شود یا نه؟
مگر می شود بگویند مالیات به هر دلیلی که قبال برایش 

مصلحت اندیشی شده نپردازید، اما این را به حوزه ای که 
مسئول اخذ مالیات در کشور هستند، انتقال دهند!؟ معلوم 
است که این کار با مشکل مواجه می شود. یا اینکه مدعی 
هستند که تشریفات گمرکی سرمایه گذاران در کمترین 
حد ممکن است و یا اصال تشریفات گمرکی ندارند  و 
در مناطق خیلی به آسانی می توانند نیازمندی هایشان را 
تامین کنند؛ اما در عمل این سیستم را به سیستمی که 
وظیفه اش این است که در امور گمرکات نهایت دقت را 
داشته باشد، متصل کردند . لذا این تضادها باعث شده که 

مشکالتی دیگری هم به وجود آید.

عدم سرمايه گذاری دولت ها برای تکمیل 
زيرساخت ها در مناطق آزاد

مهم ترین موضوعی که می تواند مشکالت سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد را مرتفع کند، آمایش سرزمینی است. اگر 
آمایش سرزمینی درستی برای مناطق ایجاد شود، قطعا 
معضالت عدیده ای پیش روی سرمایه گذاران نخواهد بود. 
وقتی در رابطه با منطقه آزاد اروند بخواهیم صحبت کنیم، 
طبیعی است که بازار هدفمان کشورهای سوریه، عراق و 
کشورهای آن منطقه است؛ وقتی درخصوص منطقه آزاد 
 CIS انزلی صحبت می کنیم نیز طبیعتا کشورهای اوراسیا و
مدنظر ما است و یا وقتی در مورد چابهار صحبت می کنیم، 

قطعا همسایه های شرقی مدنظر و هدف است. 
متاسفانه این آمایش به درستی صورت نگرفته که هر 
منطقه آزادی در حوزه خودش ورود کند . سرمایه گذار 
وقتی می آید، خودش باید انتخاب کند که چه کاری 
حضور  می خواهد  کجا  در  دهد،  انجام  می خواهد 
داشته باشد و هدفش کدام کشور است و کدام کاال 
این مسائل  دارد.  برایش مطلوبیت  با چه شرایطی  و 
در  ولی  می کند،  بررسی  و  مطالعه  سرمایه گذار  را 
تصمیم گیری گاهی اوقات ما نمی توانیم کمکی کنیم؛ 
نمی تواند  سرمایه گذاری  جذب  برنامه ریزی  سیستم 
کمکی کند که این سرمایه گذار به تصمیم صحیحی 
برسد . سرمایه گذار خودش مجبور است همه مسیر را 
بررسی ، پایش و کنترل کند و به این نتیجه برسد که 

اصال سرمایه گذاری صورت بگیرد یا نه؟! 
اگر می خواهد به دست سازمان های منطقه آزاد سپرده 
شود، طبیعی است که سرمایه گذار را به سمت منطقه ای 
که خودشان هستند، جذب کنند. اساسا این هم یکی از 
مشکالتی است که دولت ها در طی سال های گذشته 

برای مناطق آزاد ایجاد کرده اند. 
سرمایه های  آزاد  مناطق  در  هیچ کدام  ما  دولت های 
جذب  به  منجر  که  نکرده ا ند  ایجاد  زیرساختی 
سرمایه گذاران جدید شود؛ خود سازمان ها مجبور بودند 
درآمد کسب کنند و گاهی مجبورند منطقه ای و بخشی 
عمل کنند و صرفا خودشان را در نظر بگیرند؛ چراکه 

چاره ای دیگر هم ندارند.

براساس تغییراتی که در بخش هزینه ای الیحه بودجه ۱۴0۱ در 
مجلس اعمال شد، طبق بند )ز( تبصره۱8، مصوب شد که کلیه 
امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیالت مربوط به دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از سوی 

وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شود. 
لذا در باب تصمیم و پافشاری مجلس )علی رغم مخالفت دولت، 
برخی از نمایندگان و کارشناسان( برای تغییر ساختاری دبیرخانه 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، سواالتی مطرح است. پیگیری زنجیره این سوال و جواب، 

می تواند مفید و شاید موجب اصالحی در تصمیم سازی ها باشد  .

 سوال؛ کارکرد مناطق آزاد چیست؟
جواب؛ مطابق ماده)یک( قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق 
آزاد، تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه 
اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال 
 سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای 

جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و 
ارائه خدمات عمومی در مناطق آزاد مشخص شده.

و  مجلس  )دولت،  همگان  اذعان  مطابق  سوال؛   
اين  در  آزاد  مناطق  عملکردی  نتايج  کارشناسان( 
30سال مقبول واقع نشده است. نتیجه نامطلوب از 

کجا نشات گرفته است؟  
قوانین  و حصر  بی حد  )تسری  قوانین  نقصان  و  تزاحم  جواب؛ 
سرزمین اصلی به مناطق آزاد(، نقص در اجرای قوانین )خدشه 
در مشوق های مناطق آزاد(، سوء مدیریت )بالغ بر 80درصد تامین 
منابع در سنوات یاد شده، از محل فروش زمین و دارایی بوده 
تصرف  رفع  از ۱03همت  بیش  سال ۱۴0۱،  در  فقط  که  است 
افتاده است(، عدم حمایت های  اتفاق  قطعی اراضی در مناطق 
الزم )منابع الزم برای زیرساخت های مناطق قریب به ۱50همت 
است، در حالی که بودجه ۱۴0۱، 6همت و بودجه تخصیص یافته 
طی سال های 92 تا 99، مجموعا حدود 7.5همت بوده است و از 
سویی عدم همکاری سازنده برای تشکیل نهادهای پولی و مالی 

در مناطق آزاد که می تواند بخشی از منابع موردنیاز را تامین کند(، 
عدم وجود سازوکارهای اجرایی مناسب و ناهماهنگی دستگاه های 
قانون  ماده 65  اجرای  از  متولی  دستگاه های  )استنکاف  متولی 
احکام دائمی(، تعریف نادرست مناطق آزاد )مناطق آزاد وسیع، 

محصور نشده، دارای نقاط جمعیتی( و  ...

 سوال؛ چه مشکلی )در سطح قوانین، سیاست ها، 
ساختارهای اجرايی و يا اجرای قوانین( وجود دارد که 

جواب آن شده است تغییر ساختاری؟
و  سیستم  وجود  عدم  نامناسب 30ساله،  عملکرد  دلیل  جواب؛ 
مجلس  موجود،  ساختار  به  باتوجه  است.  پاسخ گویی  مکانیزم 
پاسخ گو  آزاد  مناطق  لذا  ندارد،  آزاد  مناطق  بر عملکرد  نظارتی 
نیستند و از استقالل اجرایی که دارند ممکن است سوء استفاده 

کنند، در مسیر درست، حرکت نکنند و یا درست حرکت نکنند!

 سوال؛ دبیرخانه چه وظايف، مسئولیت ها و اختیاراتی 
دارد که عملکرد نامطلوب حاصل شده متوجه اوست؟

جواب؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن نظارت 
بر امور مناطق به عنوان ساختار ستادی، اجرای مصوبات شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را پیگیری می کند. دبیرخانه تنها نقش 

دبیری، هماهنگی، نظارت و بازرسی و مطالعات و پژوهش دارد  .

شورای عالی  دبیرخانه،  نقش  به  باتوجه  سوال؛   
مناطق آزاد بايد به مجلس پاسخگو باشد يا دبیرخانه 

و يا مناطق آزاد؟
مستقیم  زیرنظر  آزاد  مناطق  شورای عالی  حاضر  درحال  جواب؛ 
رئیس جمهور است و قانون، تنها اجازه تفحص از آن را داده است. 
همچنین مبتنی بر ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، 
تمام وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی 
مستقر در مناطق آزاد برعهده مدیر منطقه می باشد که زیرمجموعه 
مستقیم شورای عالی است و با توجه به وظایف تصریح شده در قانون و 

اختیارات تفویضی، دبیرخانه، کمترین مسئولیت را دارد.
لذا تغییر ساختاری مذکور مطمئنا مشکل را حل نخواهد کرد )اگر مشکل 
نتایج عملکردی باشد!( و تنها پیچیدگی بسیاری را ایجاد خواهد نمود و 

در نهایت اگر اصرار بر همین مسیر باشد، چندی دیگر قانون اداره مناطق 
تغییر کرده و در نهایت... . قابل تامل است که با تقویت جایگاه، وظایف و 

اختیارات دبیرخانه نتیجه بهتری حاصل می شد یا با تضعیف آن؟!

 سوال؛ در مواردی که مجلس نظارت کامل داشته، 
نتیجه مطلوب حاصل شده است؟ نتیجه نظارت های 
مجلس در حوزه فرهنگ، مسائل اجتماعی، اقتصادی، 

صنعت و... کشور چه بوده است و چه بايد کرد؟
گزینه  مجلسیون،  نتیجه گیری  و  تحلیل  نوع  براساس  جواب؛ 

محتمل، تغییر ساختارِی دبیرخانه مجلس است !!

مناطق  است؟  احتیاج  آزاد  مناطق  وجود  سوال؛   
آزاد در منظومه اقتصادی کشور چه نقش و جايگاهی 
دارند؟ در اقتصاد بیشتر نقش دارند يا در مناسبات 

سیاسی ؟!
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت 

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش 

هرکسی آن ِدَرود عاقبت کار، که ِکشت
)حافظ علیه الرحمه(

بررسی علل عدم موفقیت مناطق آزاد در جذب سرمايه های داخلی و خارجی:
از عدم آمایش سرزمینی تا چندگانگی حاکمیتی در مناطق آزاد ایران

تغییر ساختاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی يادداشت: 
 حسین اسحاقی
دکتری مديريت



مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
بیان  با  اقتصادي  ویژه  و  تجاري -صنعتي  آزاد 
اینکه مناطق آزاد موتورهای اصلی رشد اقتصادی 
کرد:  تصریح  شوند،  تقویت  باید  و  هستند  کشور 
به بهشت  را  آزاد  این است که مناطق  ما  رسالت 

سرمایه گذاران تبدیل نماییم.
اقتصادی  فعالین  جمع  در  عبدالملکی  حجت اهلل 
طبق  آزاد،  مناطق  باید  افزود:  ماکو  آزاد  منطقه 
باشد  با صرفه  خارجی  سرمایه گذاران  برای  تعریف 

تا شاهد جذب سرمایه های خارجی باشیم.
وی از تقویت زیرساخت های اقتصاد بین الملل در مناطق 
آزاد خبر داد و اظهار داشت: اقداماتی در این خصوص 
همچون تاسیس بورس بین الملل انجام گردیده و برنامه 

هایی نیز در این رابطه تدوین شده است.

دبیر شورایعالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ویژه 
اقتصادي افزود: در دو منطقه آزاد دیگر نیز با فعالین 
اقتصادی به منظور احصای مشکالت آنان نشست 
برگزار کردیم. لذا تمام تالش مان را خواهیم کرد تا 

حق ضایع شده سرمایه گذاران احیاء گردد.
دبیرخانه  رویکرد  اینکه  به  اشاره  با  عبدالملکی 
بین المللی  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالي 
کردن این مناطق است، تصریح کرد: مناطق آزاد ذیل 
اقتصاد مقاومتی هستند و رئیس جمهور محترم تاکید 
جدی به تقویت صادرات و تولید در این مناطق دارد.

بند ۱۱  به  همچنین  رئیس جمهور  مشاور 
مقام  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
سیاستگذاری  گفت:  و  کرد  اشاره  رهبری  معظم 
مناطق آزاد در راستای تبدیل این مناطق به قطب 

هستیم  تالش  در  لذا  است،  شده  تدوین  صادرات 
سمت  به  واردات  از  مناطق  این  درآمدی  منابع 
بخش های دیگر همچون صادرات سوق داده شود.

وی با بیان اینکه برخی با توجیه تقویت اقتصاد ملی، 
و  حق  که  می کنند  صادر  بخشنامه هایی  و  قوانین 
می شود،  ضایع  شهروندان  و  سرمایه گذاران  حقوق 
و  نیست  قابل قبول  این  فقهی  نظر  از  نمود:  اذعان 

حق الناس است .
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاري -صنعتي و ویژه اقتصادي در پایان تصریح 
و  قوا  سران  وزیران،   هیات  از  پیگیری  با  کرد: 
مجلس شورای اسالمی،  بخشنامه ها و قوانینی که 
با قوانین اولیه ایجاد مناطق آزاد تعارض و تناقض 

دارد، باید اصالح و تجدیدنظر شوند.

یادداشت

مناطق آزاد؛ موتورهای 
محرک اقتصاد کشور تقویت زیرساخت های اقتصاد بین الملل در 

جهت بین المللی سازی مناطـق آزاد

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادي تاکید کرد:

7 گزارش

يادداشت: 
 ياشار رجب پور

کارشناس امور اقتصادی
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به  اقتصاد کشور  آزاد در کالن  نقش مناطق 
فلسفه تشکیل این مناطق برمی گردد. مناطق 
آزاد نقش بسیار مهم و کلیدی ، مخصوصا در 
کنند  ایفا  توسعه می توانند  درحال  کشورهای 
لحاظ شود،  آزاد  مناطق  اصلی  جایگاه  اگر  و 
به عنوان موتور  از مناطق می توانند  هر یک 
محرکه اقتصاد کشور باشند و برای هر یک از 
این موتورها می توان یک برنامه ویژه تعریف 
موتورها  این  با  کشور  اقتصاد  قطعا  که  کرد 
تردیدی  کند.  حرکت  جلو  روبه  می تواند 
اقتصاد  توسعه  منظور  به  که  نیست  این  در 
اقتصاد،  بین المللی سازی  در  خصوصا  کشور 
قوی  و حضور  بازارهای جهانی  به  نگاه  باید 
در آن بازارها داشت که این حضورها نیازمند 
بازارهای  در  خاص  الزامات  و  ضرورت ها 

بین المللی است.
و  مرکز  باید  آزاد  مناطق  که  است  طبیعی 
جهانی  بازارهای  به  ورود  اصلی  محرک 
بیرونی«  به آن   »بین المللی سازی  باشند که 
دیگر  رول  و  است  رول  یک  این  می گوییم. 
آزاد بحث »بین المللی شدن درونی«  مناطق 
تالش  آزاد  مناطق  اول  رول  در  یعنی  است، 
محصوالت  شرایط  و  بستر  که  می کنند 
که  کنند  مهیا  را  کشور  و  منطقه  خدمات  و 
بین المللی شوند. در رول دوم تالش می کند 
فرصت های  و  فناوری ها  تکنولوژی ها،  که 
دارد،  وجود  جهانی  بازارهای  در  که  مهمی 
منظر  از  داخلی  بازار  در  را  زمینه حضورشان 
کند.  مهیا  شبکه  و  نوآوری  یادگیری،  توسعه 
شبکه  موضوع   جهان  در  امروز  اصلی  مسئله 
بنگاهی،  هر  سرمایه  راهبردی ترین  است. 
روابط  این  اینکه  و  است  کار  و  روابط کسب 
در کجا قرار بگیرد و یا با چه بازیگرانی ارتباط 
داشته باشد، مهم است. اگر مناطق آزاد نقش 
دهند،  ارتقا  خود  در  را  شبکه  قابلیت های  و 
متن  در  کشور  اقتصاد  موتورهای  می توانند 
شبکه های کسب و کار جهانی باشند، بنابراین 
آزاد  مناطق  کنیم،  نگاه  شبکه  تئوری  از  اگر 
می توانند بازیگرانی باشند که با تعریف قابلیت 
شبکه ای در خود، کشور را به متنی از شبکه 
کسب و کارهایی سوق دهند که در آنجا تعداد 
و  دانش  فرصت ها،  تکنولوژی ها،  از  کثیری 
اینکه  مهم تر  همه  از  و  دارد  وجود  اطالعات 
فرصت هایی که در این مسیر می توانند ایجاد 

کنند که برای کشور بسیار حیاتی است. 
مناطق آزاد می توانند دروازه شناخت فرصت ها 
که  است  اقتصادی  پویا،  اقتصاد  یک  باشند. 
خوبی  به  بتواند  را  فرصت ها  اول  درجه  در 
شناسایی کند، هم فرصت های تکنولوژیکی و 
هم فرصت های مربوط به بازارهای بین المللی 
و سایر فرصت ها، علی الخصوص اگر مناطق 
که  پاگیری  و  دست  مقررات  از  را  خود  آزاد 
در سرزمین اصلی وجود دارد، رها کنند؛ این 
مقررات محدودکننده اگر در مناطق آزاد نباشد 
باشد،  انجام شده  درستی  به  مقررات زدایی  و 
به  بهتر  قابلیت شبکه هم می تواند  زمان  آن 
می تواند  بهتر  یادگیری  و  برسد  منصه ظهور 
دنیا  در  همه  امروز  دهد.  رخ  کشور  برای 
هستند  یادگیری  برای  برنامه ریزی  درحال 
آزاد  مناطق  برای  درستی  برنامه ریزی  اگر  و 
داشته باشیم، می توانند به خوبی این نقش ها 

را ایفا کنند.
باب  از  آزاد  مناطق  مزیت های  همچنین، 
در  اقتصادی  فعالیت های  و  سرمایه گذاری 
است،  متفاوت  دیگر  منطقه  با  منطقه  هر 
مزیت های  دارای  آزاد  مناطق  شک  بدون 
مثال  عنوان  به  هستند.  فوق العاده ای 
است  عمومی  همه  برای  که  موضوعاتی 
راحت تر  تردد  ویزا،  به  نیاز  عدم  از  عبارتند 
این  به  قطعا  و  اصلی  سرزمین  به  نسبت 
واسطه تحرکی که می توان در مناطق آزاد به 
نسبت سرزمین اصلی در این خصوص داشت، 
ویژگی  یک  خود  این  و  است  سهل تر  بسیار 

بزرگ است. 
آزاد  مناطق  خاص  ویژگی های  دوم  مبحث 
داخلی،  حمل و نقل  زیرساخت های  همچون 
در  امتیازات  این  که  است  هوایی  و  دریایی 
معافیت  بحث  دارد.  وجود  آزاد  مناطق  اغلب 
مالیاتی در مناطق آزاد، تمرکز بر اتخاذ تصمیم 
هم یکی دیگر از مزیت های مهم مناطق آزاد 
است. به عنوان نمونه، فعالیتی که در سرزمین 
می شود،  انجام  کمتری  سرعت  با  اصلی 
بیشتری  بسیار  سرعت  با  آزاد  مناطق  در 
مناسبات  با  آشنایی  همچنین  می رود.  پیش 
اقتصادی  فعالین  حضور  جهت  به  بین المللی 
حقوقی  مناسبات  آزاد،  مناطق  در  بین المللی 
در  که  دیگری  مزیت  ده ها  و  است  روان تر 

مناطق آزاد وجود دارد را می توان نام برد.
فاصله  مطلوب ها  با  مناطق  این  چند  هر 
فراوانی دارند، اما علی رغم این فاصله، نسبت 
به سرزمین اصلی دارای مزیت ها و امتیازات 
حوزه  در  اگر  اینکه  ضمن  هستند،  ویژه ای 
بخواهیم  آزاد  مناطق  برای  سرمایه گذاری 
دهیم،  انجام  فعالیت  تخصصی  صورت  به 
ویژگی های خاصی وجود دارد ازجمله توریسم. 
به عنوان نمونه منطقه آزاد کیش یک ظرفیت 
صنعت  حوزه  در  بین المللی  و  خوب  بسیار 
توریسم دارد و این خود ویژگی و مزیت نسبی 
دیگر  آزاد  مناطق  نسبت  به  کیش  که  است 
محیط  و  پاک  هوای  مهم تر  همه  از  و  دارد 
تمیز که می تواند در کنار زیرساخت های دیگر 
در حوزه سرمایه گذاری و گردشگری به نسبت 
برای  را  کیش  آزاد  منطقه  دیگر،  مکان های 
کند.  جذاب  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 
به  نیز  آزاد  مناطق  سایر  در  امکان  این  البته 
طور نسبی وجود دارد که می تواند زمینه جذب 

سرمایه گذاران را فراهم  نماید.

نقش مناطق آزاد با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد 
تعامل و تجارت خارج از چارچوب های تعریف شده در داخل 
گردیده  ترسیم  مختلف  کشورهای  با  اصلی  سرزمین های 
تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  تعریف  به  نگاهی  با  است. 
توسعه  در  مناطق  این  نقش  از  بهتری  درک  به  می توان 

اقتصادی هر کشوری رسید. 
اهداف تعریف شده و قوانین جاری کشورمان برای مناطق 
آزاد، بر نقشی تعیین کننده در اقتصاد ملی و فراملی داللت 
اقتصاد  جهانی  منطق  براساس  به گونه ای  که  می نماید 
نیز  سخت  شرایط  در  تا  شده اند  پیش بینی  آزاد  و  همه گیر 
بین الملل  اقتصاد  عرصه های  در  را  کشور  ارتباطات  بتوانند 
فعال نگه داشته و با مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی 
ظرفیت های قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط 
مقدم کمک به اقتصاد درونزا و درون محور و از قطب های 

توسعه و ترویج اقتصاد صادرات محور کشور بدل نمود. 
مجاورت  در  آزاد  مناطق  متنوع  گستره  به واسطه  ایران  در 
مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق کشور می توان امیدوار 
منطقه ای،  اقتصادی  تبادالت  سطح  ارتقای  در  که  بود 
برای  رشد  و  ثبات  بازگشت  پیشگامان  بتوانند  آزاد  مناطق 
اجرایی  قابلیت  صورتی  در  مهم  این  باشند.  کشور  اقتصاد 
و  شده  ایجاد  محدودیت های  به  نسبت  که  داشت  خواهد 
تعمیم دستورالعمل های وضع شده در سرزمین اصلی به این 

مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد. 
خلق الساعه  آیین های  و  قوانین  تسری  و  تعمیم  بی تردید 
ایجاد  آزاد،  مناطق  به  اصلی  سرزمین  در  جدید الوضع  و 
محدودیت های غیرضروری، قطعا موجب کاهش اثرگذاری 
نوعی  و  بوده  مناطق  این  انتظار  مورد  کارآیی  و  مطلوب 
ظرفیت های  از  استفاده  در  بازدارنده  عامل  و  خودتحریمی 
موجود می باشد که امید است با درایت و برنامه ریزی مناسب 
رویه های  اینگونه  از  جلوگیری  و  اصالح  به  نسبت  بتوان 

بازدارنده اقدام نمود.  
مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب ترین امکانات کشور 
را برای کمک به کاهش فشار محدودیت های تحریم جهت نیل 
به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کاالی ایرانی برای 
ورود به بازارهای جهانی را دارا می باشند. با توجه به ظرفیت 
مبادالت  با  آزاد  تجارت  بستر  در  آزاد  مناطق  در  شده  ایجاد 
بین المللی با کشورهای همجوار منطقه ای و از طریق آنها با 
سایر کشورها؛ بهترین کانال های موجود برای تامین مواد اولیه، 
تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی 
که به واسطه تحریم ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با 

مشکل مواجه می گردد، خواهند بود.
فرصت های   مهم ترین  از  آزاد  مناطق  براي  ظرفیت سازي 
خارجي  سرمایه گذاري  جذب  براي  کشور  اقتصادي 
بند ۱۱  در  خارجي  مالي  منابع  تامین  بخش  به واقع  است. 
در  مفقوده  حلقه هاي  از  که  مقاومتي  اقتصاد  سیاست هاي 
مناطق آزاد است را باید از راه جذب سرمایه گذاري خارجي 
و با مشارکت بخش خصوصي داخلي برجسته کرد و ازجمله 
در  را  بند  این  اجراي  از  ناشي  است که خالء هاي  مواردي 
اقتصاد  اجراي  سال های  در  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مقاومتي در کشور در مقایسه با مناطق آزاد موفق دنیا نشان 

مي دهد. 
جذب  براي  فراملي  اقتصادي  اهرم  یک  باید  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاري خارجي باشد و از طریق آن است که مي توان 
در حوزه تولید و اشتغال به درستي اقدام نمود و خالء هاي 
پیشرفته  زیربنایي  و  زیرساختي  بخش های  در  را  موجود 
متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالي خارجي 

و مشارکتي با سرمایه گذاران ایراني مرتفع کرد. 

مناطق آزاد؛ فرصتی بی بديل برای سرمايه گذاری
براساس ادبیات توسعه اقتصادی، تجارت آزاد یکی از عوامل 
عمده تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است. در این بین مناطق 
راستای  در  بسزایی  نقش  می توانند  تجاری-صنعتی  آزاد 

توسعه تجارت داشته باشند.
و  بخش ها  در  سرمایه گذاری  نیازمند  اقتصادی،  توسعه 
بدون سرمایه گذاری  اقتصادی است و  فعالیت های مختلف 
در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش، 
اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت و در این میان یکی 
آزاد  مناطق  ایجاد  منظور،  بدین  مناسب  و  مفید  راه های  از 

تجاری-صنعتی است.
مناطق آزاد در دنیا سابقه قدیمی دارند، ولی رشد اقتصادی 
جهان و لزوم توجه به مزیت ها، کاهش قیمت تمام شده و 
بازاریابی برای محصوالت کشورها از سال ۱۹۶۰ به بعد وارد 
مرحله جدیدی شده است که جذب سرمایه گذاری خارجی 
را با هدف تشویق، توسعه صادرات کاال و خدمات و کسب 

درآمدهای ارزی، از اولویت خاصی برخوردار کرده است.

سرمایه گذاری ها  جذب  طریق  از  توسعه  درحال  کشورهای 
موجبات  ارزی،  نیازمندی های  تامین  با  تا  کرده اند  سعی 
انتقال  و  صنعتی  اقتصادی،  مختلف  بخش های  در  اشتغال 
درآمد  افزایش  سبب  که  کنند  فراهم  را  روز  تکنولوژی 
نسبی  مزیت های  به  توجه  خاطر  بدین  شود؛  آنها  ملی 
و  محصوالت  تمام شده  قیمت  کاهش  در  سرمایه گذاری 
از طریق حضور  بازار کار  ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم 
در  خارجی  و  داخلی  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران  فعال 
بازارهای جهانی و منطقه ای در راه کسب درآمدهای ارزی 

از اهم وظایف مناطق آزاد است.
امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های 
اساسی، رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های نوین، 
ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر از برنامه ریزی 
هستند  خارجی  و  داخلی  سرمایه های  جذب  و  جلب  برای 
مهم ترین  از  یکی  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  ایجاد  و 
راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای 

نیل به این مهم بوده است.
به عبارت دیگر، در جهان امروز توسعه مناطق آزاد به عنوان 
یکی از مهم ترین نوآوری های نهادی در اقتصاد بشمار رفته و 
نقش کلیدی این مناطق در جذب سرمایه گذاران خارجی برای 
رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه، حیاتی قلمداد می گردد.
اعطای  با  دارند  سعی  توسعه  درحال  کشورهای  امروزه 
امتیازاتی بر تعرفه های موجود، تنظیم معافیت های مالیاتی و 
تسهیل رویه های اداری به حمایت از فعالیت های اقتصادی 
کثیری  تعداد  حاضر  درحال  ورزند.  مبادرت  مناطق  این  در 
بهره برداری  به  جهان  سراسر  در  اقتصادی  آزاد  مناطق  از 
آنها  از  بهره برداری  جهت  برنامه ریزی  فرآیند  یا  و  رسیده 

انجام یافته است.
حال  در  رویکرد کشورهای  اصلی  فلسفه  بین المللی،  نگاه  از 
توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است و 
این کشورها برای تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیت هایی 
روبه رو هستند، ولی در عین حال از برتری ها و امکاناتی هم 
برخوردارند و منطقه آزاد ابزاری است که می تواند تا حدودی 
کمبودها را جبران و امکانات و برتری های بالقوه را در سطح 

ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند.
و  فن آوری  توانا،  و  ماهر  انسانی  نیروی  سرمایه،  تامین 
آشنایی با روش های علمی و فنی جدید، آگاهی از تحوالت 
اجتماعی و فرهنگی و برنامه های هماهنگ و سازگار برای 
بهره برداری از عوامل مختلف تولید و همچنین بهره گیری 
ستد  و  داد  علمی،  مدیریت  جهانی،  دانش  و  علم  از  بهینه 
ازجمله  ملی  مرز  از  خارج  با  فنی  دانش  و  خدمات  کاال، 
راهکارهای ارائه شده برای گریز از توسعه نایافتگی و ورود 
به جرگه کشورهای توسعه یافته است و ایجاد مناطق آزاد 
می تواند  که  است  اقتصادی  توسعه  ابزارهای  از  اقتصادی 
توسعه  به  رسیدن  شده،  یاد  عوامل  به  دستیابی  تسهیل  با 
یافتگی را تسهیل کند؛ به عبارت دیگر دستیابی به توسعه 

اقتصادی هدف اصلی کشورها از ایجاد این مناطق است.
اقتصاد  گذار  دوران  مشکالت  حل  در  آزاد  مناطق  نقش 
کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تدریجی پیوندهای 
اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و به حداقل رساندن مضرات جانبی 

این پیوند در این اقبال به مناطق آزاد موثر بود.
در استراتژی دیگر که بر استفاده از اصل مزیت های نسبی 
هر کشور برای تولید کاالهای ارزان تر و با کیفیت بیشتر در 
قیاس با سایر کشورها تاکید داشت، مناطق آزاد ابزاری برای 
بهره گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی ارزان، مواد اولیه و 
کاالهای واسطه با تعرفه حداقلی و ترویج تجارت آزاد بودند.
علل و عوامل موفقیت مناطق آزاد در برخی دیگر از کشورها 
را می توان به روشن بودن سیاست جلب سرمایه های خارجی 
و  لوازم  قطعات،  اولیه،  مواد  ورود  کامل  آزادی  منطقه،  به 
در  مستقر  صنعتی  واحدهای  موردنیاز  سرمایه ای  کاالهای 
و  وارداتی  کاالهای  کم هزینه  و  سریع  ترخیص  منطقه، 
صادراتی از مبادی ورودی و خروجی گمرک های مستقر در 
مناطق آزاد، تبعیت از یک سیستم کنترل ارزی کامال آزاد 
بدون محدودیت و کنترل، رسیدگی سریع به درخواست های 
مربوط  تشریفات  بودن  ساده  سرمایه گذاری،  به  مربوط 
افراد  خدمت  به  دادن  خاتمه  یا  کار  نیروی  استخدام  به 
انتخاب صحیح  شاغل در واحدهای مستقر در منطقه آزاد، 
شهری،  ناحیه  یک  در  داشتن  قرار  لحاظ  از  منطقه  مکان 
برخورداری از نیروی کار ارزان و مناسب و نیز برخورداری از 
شبکه ارتباطی نیرومند )بنادر مهم، جاده های خوب، فرودگاه 

بین المللی و…( دانست.

 مناطق آزاد  و تحقق 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

با وجود تمامی نقدها به عملکرد مناطق آزاد و چالش های 
پیش روی آنها طی سه دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه 
عمل مناطق آزاد به عنوان یکی از سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت 
از  2۰ ساله  چشم انداز  سند  اهداف  به  دستیابی  و  اقتصادی 
سوی رهبر معظم انقالب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت 
مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه های اقدام الزم در 
این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین 

و به مورد اجرا درآورد.
آسیب  پذیری  کاهش  و  مقاومت  قدرت  افزایش  طرفی  از 
اقتصاد ملی از طریق توسعه  پیوندهای راهبردی و گسترش 
به ویژه  و جهان  منطقه  با کشورهای  مشارکت  و  همکاری 
الزم،  مشوق های  گسترش  و  مقررات  تسهیل  همسایگان، 
گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های 
صادرات  برای  خارجی  سرمایه گذاری  تشویق  موردنیاز، 
با  به ویژه  کشورها  با  اقتصادی  پیوند های  تنوع بخشی  و 
اجرایی  و  عملیاتی  راهبردهای  ازجمله  منطقه  کشورهای 
ذیل دیگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشند که 
و  موفق  کار  و  ساز  از  بهره گیری  آزاد،  مناطق  کارشناسان 
تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از ساز و کارهای 

عملیاتی و برنامه های اقدام این سیاست ها می دانند. 
بر این اساس، نقشه راه کالن حاکم و هدایت کننده مناطق 
اقتصاد  کلی  سیاست های  چشم انداز،  سند  چارچوب  در 
برنامه های  و  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  و  مقاومتی 
کالن دولت ها برای سال های پیش رو تنظیم گردیده که طی 
آن کمک به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت 
2۰ ساله  چشم انداز  سند  اهداف  به  دستیابی  و  اقتصادی 
با  کشور  اقتصادی  پیوند های  تنوع بخشی  به  کشور، کمک 
کشورهای  با  ویژه  به  بین المللی  و  منطقه ای  اقتصادهای 
عمران  تسریع  و  توسعه  به  کمک  و  همسایگان  و  منطقه 
و  اجتماعی  فرهنگی،  توانمندسازی  و  منطقه ای  آبادانی  و 
مسیر  در  کالن  اهداف  عنوان  به  محلی  جوامع  اقتصادی 
تبدیل به مناطق پیشرو در محیط رقابتی سند چشم انداز در 
دستورکار قرار گرفته است و هر یک از مناطق نیز متناسب 
در جهت  نسبی خود  و مزیت های  استعدادها  با ظرفیت ها، 

تحقق اهداف راهبردی مذکور تدبیر می نمایند. 

مناطق آزاد، پايلوت تولیدات صادرات محور
از  یکی  صادرات،  و  تولید  محور  بر  اقتصادی  هدفگذاری 
کشور  در  تحریم  سخت  شرایط  از  برون رفت  راهکارهای 
موقعیت  در  اقتصادی  کارشناسان  همه  را  نکته  این  است؛ 
کنونی کشور با توجه به افزایش نرخ ارز و توجیه صادرات 
بیان می کنند؛ بی تردید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این 
که  صادراتی  و  تولیدی  زیرساخت های  به  توجه  با  شرایط 
هدف  این  به  دستیابی  برای  بستر  بهترین  کرده اند،  ایجاد 
اختیارات  افزایش  بدون  مهم  این  اما  می باشند،  کشور  در 
تولید،  در  تسهیل گری  مهم  نکته  دو  نیز  و  آزاد  مناطق  به 
موازی کاری های  حذف  نیز  و  سرمایه گذاری  و  صادرات 
مجموعه ها و سازمان های سرزمین اصلی به دست نمی آید.

تهدید تحریم فرصت های بسیاری زیادی را برای خودکفایی در 
کشورمان ایجاد کرده است؛ در این شرایط یکی از بسترها برای 
خودکفایی می تواند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور باشد. 
تحریم ها، هزینه تامین کاال را بر دوش کشور سنگین می کند و 
این امر باعث ایجاد فشار اقتصادی در جامعه می شود، به یقین 
و باور کارشناسان اقتصادی با توجه به مزیت ها و فرصت های 
ایجاد شده در مناطق آزاد می توان با برنامه ریزی و آزادسازی 
حوزه اقتصاد در این مناطق از کشور، قسمت قابل توجهی از 
این بار افزایش هزینه برای تامین نیازهای داخلی را به واسطه 

ظرفیت های مناطق آزاد کاهش داد.
بی تردید برنامه ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف منافع 
مشترک با کشورهای همسایه می تواند یکی از راهکارهای 
برون رفت از فشارهای اقتصادی به واسطه ایجاد حلقه های 
تولیدی، صادراتی و ترانزیتی با همسایگان کشور با محوریت 

مناطق آزاد باشد.
در  مناطق  این  قرارگیری  و  ایران  آزاد  مناطق  به  نگاهی  با 
مرزهای کشور و همچنین با توجه به موقعیت استراتژیک ایران 
در منطقه به واسطه تعدد همسایگان، این فرصت می تواند در 
با کشورهای  بیشتر  به واسطه هم افزایی  آزاد  تک  تک مناطق 
همسایه خود ایجاد شود. بی شک نقطه دسترسی ایران از جنوب 
اقیانوس هند می تواند جاذبه  و  دریای عمان  به خلیج فارس، 
همکاری های مشترک کشورهای شمالی ایران را برای حضور 

بیشتر در مناطق آزاد شمالی ما بیش از پیش پررنگ تر کند.
بیش  امروز  اقتصادی،  کارشناسان  گفته  به  توجه  با  شاید 
تمامی  میان  کشور  داخل  در  هم افزایی  به  نیاز  همیشه  از 
داریم؛  و تصمیم ساز  و مجموعه های تصمیم گیر  سازمان ها 
واسطه  به  که  داخلی  تحریم های  رفع  در صورت  بی تردید 
در  اداری  پیچیده  بروکراسی های  یا  و  موازی کاری ها 
قانون  در  که  آزاد  مناطق  به  اختیارات  واگذاری  عدم  کنار 

چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به صراحت بیان شده است، 
مسیر  در  بیشتر  نقش  ایفای  و  شکوفایی  شاهد  می توانیم 
با اهرم مناطق آزاد  توسعه اقتصادی و گذار از تحریم های 

کشور باشیم.
مهم ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه 
از  خارج  تعامالت  و  اقتصاد  حوزه  در  محدویت  بدون  و 
کشورهای  با  اصلی  سرزمین های  معمول  بروکراسی های 
پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران نیز به عنوان عضوی 
از زنجیره مناطق آزاد جهان از این رویکرد مستثنی نیستند و 
باید بر پایه اصول و مبانی بین المللی در این مسیر حرکت کنند 
و این مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه های داخلی 
کشور است؛ در غیر این صورت نمی توانیم با اعمال محدودیت 
و یا زدن برچسب های اتهامی به مناطق آزاد در شرایط سخت 
کنونی، توقع معجزه از این نقاط اقتصادی در کشور داشته باشیم.
مفهوم اقتصاد آزاد برگرفته از تعامل آزاد در عرصه تجارت 
و  اقتصادی  فعالین  برای حضور  امور  کلیه  کنار تسهیل  در 
از  اشتباه  تفسیر  شاید  است،  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران 
اقتصاد آزاد تاکنون باعث عدم واگذاری اختیارات به مناطق 
آزاد کشور بوده است و یا فشار منتقدین داخلی این اجازه را 

به تصمیم سازان و تصمیم گیران نداده است.
در شرایط کنونی کشور، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری 
باید از همه ظرفیت ها در جهت خودکفایی و عدم وابستگی 
کشور بهره ببریم؛ بی شک در این مسیر بهترین اهرم و بازو 
برای رسیدن به خودکفایی در کنار فعالیت و تعامالت اقتصادی 
با کشورهای همسایه بر پایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد 
آزاد، مناطق آزاد کشور هستند که با تجربه ای در حدود سه دهه 
می توانند بهترین راه های تنفسی ایران در شرایط سخت تحریم 
کنار  در  روانی  امنیت  ایجاد  مسلما  باشند.  اقتصادی  فشار  و 
افزایش مزیت ها و حذف بروکراسی ها و قوانین دست و پاگیر در 
مسیر تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می تواند 

بهترین کلید برای باز کردن گره های اقتصادی در کشور باشد.
در  بیشتری  اعتماد  کنونی  شرایط  در  که  باشد  بهتر  شاید 
و  توسعه  جهت  اقتصادی  فعالین  به  مسئولیت ها  واگذاری 
در  منطقه ای  تجار  و  با کشورهای همسایه  بیشتر  تبادالت 
کشورهای هدف داشته باشیم و تا می توانیم در مقام دولت 
سعی در کم کردن تصدی گری های دست و پاگیر در مسیر 
اقتصاد آزاد در کشور داشته باشیم. بی تردید حتی به عنوان 
پایلوت هم اگر بخواهیم این نمونه را در اقتصاد کالن کشور 
کنترل  می توانیم  که  نقاطی  تنها  هم  باز  کنیم،  آزمایش 
شده این طرح را اجرا نماییم، مناطق آزاد کشور هستند که 

می تواند بازخورد مطلوبی را به ما نشان دهد.

 مناطق آزاد، بازيگران اصلی
 توسعه اقتصادی کشور

مناطق آزاد ایران با عنایت به این که از برخی قوانین سرزمین 
اصلی جدا هستند، می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و 
اقتصاد آزاد بازی کنند. هر یک از مناطق آزاد ایران در مناطق 
مرزی و در همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده اند و با 
توجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای 
همسایه خود تعریف شده است، می توانند تاثیر بسزایی در مسیر 
ایجاد تعامالت باالدستی با کشورهای همسایه ایران تعریف کنند.
و  بخشنامه ها  اکثر  که  هستیم  شاهد  روزها  این  متاسفانه 
آزاد  مناطق  به  تسری  درحال  اصلی  سرزمین  آیین های 
می کنید.  محدودتر  را  مناطق  این  عمل  دامنه  که  هستند 
بنابراین باید اجازه دهیم که مناطق آزاد وظایف تعریف شده 
خود را براساس قانون پیش ببرند؛ نباید این مناطق را درگیر 

محدودیت های سرزمین اصلی نماییم.
مناطق آزاد می توانند با تعریف یکسری از فعالیت های مشخص، 
از تهدید تحریم  و موانع اقتصادی خود را به سمت فرصت ها 
با  مشترک  بانک های  ایجاد  مثال  عنوان  به  دهند،  سوق 
کشورهای همسایه که صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و 
وابسته به سیستم های مالی بین المللی نباشد تا بتوانند تبادالت 
مالی را انجام دهند و مشکالت این موضوع را به حداقل برسانند 
و یا در حوزه های تجاری و بازرگانی می توانند مراودات خود را 
با کشورهای همسایه افزایش دهند و به واسطه این کشورها به 

بازارهای بین المللی دسترسی پیدا کنند. 
می تواند  مرزی  صفر  نقاط  در  تهاتری  بازی های  تعریف 
همین  و  کند  کم رنگ تر  را  پول  انتقال  از  ناشی  مشکالت 
به  آزاد  مناطق  در  صادراتی  ظرفیت های  از  استفاده  طور 
دیگر  کشورهای  به  کشورها  آن  از  و  همسایه  کشورهای 

بخشی از صادرات را تضمین نماید.
مناطق آزاد در شرایط کنونی باید بازتعریف شوند و دولت و 
مجلس باید کمک کنند تا مناطق آزاد درگیر بروکراسی های 
توسعه  در  را  خود  جهانی  نقش  بتوانند  تا  نشوند  کشور 
توان  این  و  نمایند  ایفا  سرمایه گذاری  جذب  و  اقتصادی 
و  داخلی  سرمایه گذاران  اعتماد  جلب  با  تا  باشند  داشته  را 
منتقل  آزاد  مناطق  به  را  دنیا  روز  تکنولوژی های  خارجی، 
نمایند تا بشود از مزیت های مناطق آزاد در کنار ظرفیت های 
کاهش  مسیر  در  مناطق  این  به  تکنولوژی  و  علم  ورود 
معضالت اقتصادی در کنار تحریم های بین المللی بیشترین 

بهره مندی را داشته باشیم.

واکاوی مزيت ها و چالش های مناطق آزاد در مسیر تحقق توسعه اقتصادی کشور:

وجوب بازتعریف مناطق آزاد در راستای تسهیل جهانی شدن اقتصاد ایران

گزارش: 
فريبا شیخی
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

تبدیل جزیره قشــم به الگوی موفق 
توسعه ایــران اسالمی در جهان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم گفت: قشم 
و  فرهنگ  اشاعه  محور  و  خالق  صنایع  هاب  می تواند 

تمدن خلیج فارس شود.
عادل پیغامی در جلسه همفکری با دبیر شورای فرهنگ 
نوآوران  از  جمعی  و  ارشاد  وزیر  مشاور  کشور،  عمومی 
با  امیدواریم  داشت:  بیان  فرهنگی  و  خالق  صنایع 
همکاری وزارت ارشاد و همراهی نخبگان کسب وکارهای 
خالق، قشم به زودی به هاب صنایع خالق تبدیل  شده 
محوریت  با  خلیج فارس  فناوری  و  فرهنگ  آمایشگاه  و 

جزیره قشم راه اندازی شود.

فرهنگ  شورای  اعضای  بیشتر  ارتباط  خواستار  وی 
عمومی و نخبگان فرهنگی و رسانه ای با فرهنگ و آداب 
قشم،  افزود:  و  شد  قشم  جزیره  محلی  جامعه  رسوم  و 
تاریخی  انسانی،  فرهنگی،  دارایی های  از  گنجینه ای 
برنامه  با  و  کرد  برداشت  آن  از  باید  که  است  تمدنی  و 
جهان  و  ایران  به  فرهنگی  مدون  سند  یک  طراحی  و 

معرفی نمود.
و  دقیق  مشاهده  به  نیاز  مسیر  این  کرد:  اظهار  پیغامی 
محلی  جامعه  محوریت  با  شما  سوی  از  فرصت شناسی 
دارد و سازمان منطقه آزاد قشم نیز آماده همکاری برای 

به اجرا درآوردن طرح های پیشنهادی شما می باشد.
پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
ضمن تقدیر از حضور فعاالن کسب و کارهای فرهنگی 
و کارآفرینان  صنایع خالق خاطرنشان کرد: برای تبدیل 
 شدن قشم به کانون پرورش فرهنگ و تمدن خلیج فارس، 
نیاز به آشنایی بیشتر جامعه فرهنگی و رسانه ای با قشم، 
مردم  فرهنگ  بیشتر  شناخت  مستمر،  جلسات  برگزاری 

جزیره و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد است.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم:

تدوین الگوی ایرانی-اسالمی پیشرفت و 
هوشمندی بوم گردشگری جزیره جهانی قشم

همچنین، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ظرفیت های  برشمردن  با  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
جغرافیایی، میراثی، گردشگری و صنایع دستی قشم گفت: 
طراحی برنامه هایی تحت عنوان یامال با هدف راه اندازی 
اکوسیستم نوآورانه در جزیره و بهره برداری بهینه از توان 
برای  از کلیدی ترین فعالیت های ما  جامعه محلی، یکی 
هوشمندی  و  پیشرفت  ایرانی-اسالمی  الگوی  تدوین 
تاکنون  که  است  قشم  جهانی  جزیره  بوم گردشگری 

۲۴رویداد آن برگزار شده است.
یعنی  فرهنگ  که  مطلب  این  عنوان  با  زارعی  ایوب 
با هدف  یامال  رویداد هم آفرینی  افزود:  حال،  و  گذشته 
توسعه شبکه اشتراکی جامعه محلی، قصد دارد فرهنگ و 

تاریخ ایران باستان را به امروز پیوند دهد.
به گفته وی؛ احصا پتانسیل های میراثی جزیره به کشف 

شبکه ای از فعالیت های گردشگری، تجاری و کشاورزی 
در قشم منجر شده که می تواند در حوزه خواهرخواندگی 
با شهرها و حتی کشورهای دیگر مورداستفاده قرار گیرد.
این مقام مسئول، احصا مشکالت با کمک جامعه محلی 
را راهی برای سرعت بخشی به فرآیند اجرایی دانست و 
اذعان داشت: طراحی پلتفرم اجرایی و مشارکت دولت با 
مردم گام های بعدی برای دستیابی به شعار ما شدن در 

نوآوری اجتماعی است.
مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان 
فرهنگ  شورای  اعضای  از  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه 
استارتاپی  و  نوآورانه  نخبگان کسب وکارهای  و  عمومی 
و  جزیره  بهتر  شناخت  با  تا  خواست  جلسه  در  حاضر 
برای  پیشنهادهایی  آن،  تاریخی  از ظرفیت های  استفاده 
و  کودک  حوزه  در  به ویژه  نوآورانه  پلتفرم های  ساخت 

نوجوان بر اساس تکنولوژی روز ارائه دهند.
عمومی  فرهنگ  شورای  اعضای  جلسه،  این  پایان  در 
از  خود  مشاهدات  بر  مبتنی  پیشنهادات  ایراد  به  کشور 
پیشنهاد ها  این  کردن  عملیاتی  برای  و  پرداختند  جزیره 

اعالم آمادگی کردند.
گفتنی است، اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور در 
میراث  ظرفیت های  از  قشم  جزیره  به  سه روزه  سفری 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جزیره بازدید کردند 
آداب  و  با  آشنایی  و  پتانسیل ها  این  بهتر  شناخت  با  تا 
رسوم جامعه محلی، در حوزه ساخت پلتفرم های نوآورانه 
و خالقانه پیشنهادهایی ارائه کرده و برای تبدیل کردن 
و صنایع خالق همکاری  فرهنگ  به هاب  جزیره قشم 

کنند.

با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان  رئیس  و  قشم  آزاد 
معدنی کشور، از لوح انتخاب ژئوسایت غار نمکدان جزیره 
زمین شناسی  برتر  ۱۰۰سایت  از  یکی  عنوان  به  قشم 

جهان رونمایی شد.
معرفی  داشت:  اظهار  مراسم  این  در  فتح الهی  افشار 

ژئوسایت غار نمکدان به عنوان یکی از ۱۰۰سایت برتر 
زمین شناسی جهان باعث افتخار ساکنان جزیره قشم و 

تمام ملت ایران است.
وی ادامه داد: برای معرفی بهتر ظرفیت های گردشگری 
زیرساخت های  تامین  برای  باید  زمین شناسی  و  طبیعی 
تجهیزات  دسترسی،  مسیر  بهسازی  همچون  مناسب 

ایمنی و امکانات اولیه برنامه ریزی نماییم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: تامین 
زیرساخت های الزم برای تمام سایت های گردشگری و 
زمین شناسی موجود در جزیره یکی از اولویت هایی است 
که با تامین آن می توانیم خدمات بهتری به گردشگران 

را ارائه دهیم.
به گفته فتح الهی؛ همه ساکنان جزیره قشم امروز در قبال 
معرفی ظرفیت های طبیعی و گردشگری جزیره و حفظ 

آنها مسئولیت دارند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
برای حفظ  مردم  اهمیت همراهی  به  اشاره  با  پایان  در 
کرد:  خاطرنشان  جزیره،  زمین شناسی  و  طبیعی  میراث 

موفق  الگوی  عنوان  به  قشم  جهانی  ژئوپارک  معرفی 
و  زمین شناسی  میراث  حفظ  در  محلی  جامعه  همراهی 
جهان  ژئوپارک های  سایر  برای  مختلف  ژئوسایت های 

مایه افتخار است.
و  زمین شناسی  سازمان  رئیس  گزارش،  این  براساس 
اکتشافات معدنی نیز در این مراسم گفت: کسب ثروت 
از ظرفیت های طبیعی و پدیده های زمین شناسی بر پایه 
اتفاقی مهم و مبارک است که خوشبختانه جزیره  علم، 
قشم با وجود ژئوپارک جهانی در این زمینه پیشتاز است.
گذشته  ۲۲سال  در  داد:  ادامه  شهیدی  علیرضا 
سهم  که  شده  ثبت  جهان  ۴۶کشور  در  ۱۷۷ژئوپارک 
امیدواریم  و  بود  قشم  جهانی  ژئوپارک  تنها  خاورمیانه 
ثبت  به  نیز  طبس  و  ارس  ژئوپارک های  آینده  سال  تا 

جهانی برسند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ایران 
کمربند  در  گرفتن  قرار  به واسطه  زمین شناسی  نظر  از 
گرفته  قرار  ویژه ای  منطقه  در  آلپ-هیمالیا،  کوه زایی 

است.

کشور  مختلف  نقاط  بودن  زلزله خیز  اینکه  بیان  با  وی 
تنها یکی از مخاطرات طبیعی است، افزود: از ۴۳مخاطره 
طبیعی موجود در جهان، ۳۴مورد از مخاطرات در ایران 

رخ می دهد.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در پایان 
اظهار کرد: از طرف دیگر وجود ۷درصد منابع معدنی کره 
نعمتی  ایران  در  مختلف  معدنی  ۸۱ماده  وجود  و  زمین 
است که با اکتشافات صورت گرفته و بهره برداری انجام 
شده، یکی از مهم ترین منابع ثروت ملی حساب می شوند.
جهانی  ژئوپارک  مدیر  امری کاظمی  علیرضا  همچنین 
ثبت  فرآیند  از  گزارشی  مراسم  این  در  نیز  قشم 
ژئوپارک جهانی قشم به عنوان یکی از ۱۰۰سایت برتر 

زمین شناسی جهان ارائه کرد.
انتخاب  لوح  از  رونمایی  مراسم  در حاشیه  است،  گفتنی 
ژئوسایت غار نمکدان به عنوان یکی از ۱۰۰سایت برتر 
زمین شناسی جهان، از کتاب »قشم، سرزمین زیبایی ها« 
که حاصل تالش امین ابراهیمی درکوئی بود نیز رونمایی 

شد.

ضرورت تسریع در فرآیند احداث مسکن جوانان جزیره قشمضرورت تسریع در فرآیند احداث مسکن جوانان جزیره قشم

ظرفیت قشم جهت ایجاد هاب صنایع  خالق و محور اشاعه فرهنگ و تمدن خلیج فارسظرفیت قشم جهت ایجاد هاب صنایع  خالق و محور اشاعه فرهنگ و تمدن خلیج فارس

لزوم تامین زیرساخت ها برای تمام سایت های گردشگری و زمین شناسی جزیره قشملزوم تامین زیرساخت ها برای تمام سایت های گردشگری و زمین شناسی جزیره قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در بازدید از ژئوسایت غار نمکدان، بر لزوم ارتقاء ایمنی 

گردشگران جزیره قشم تاکید کرد.
از  جمعی  حضور  با  که  بازدید  این  در  فتح الهی  افشار 
معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، بر 
ضرورت اجرای اقداماتی باهدف افزایش ایمنی و ایجاد 
تاکید  گردشگران  به  بهتر  خدمات رسانی  برای  شرایط 

نمود.
همچون  اجرایی  اقدامات  انجام  بازدید،  این  در  وی 
مسیر  بهسازی  ایمنی،  تجهیزات  تقویت  و  نورپردازی 
دسترسی گردشگران به ژئوسایت غار نمکدان را از موارد 
استانداردهای  رعایت  ضمن  باید  که  دانست  ضروری 
موردنظر ژئوپارک و محیط زیست، با سرعت اجرایی شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: غار نمکدان جزیره قشم به واسطه 
ویژگی های خاص خود، عالوه بر جاذبه گردشگری طبیعی، 
گردشگران  جذب  جهت  هدفمند  برنامه ریزی  با  می تواند 

سالمت نیز مورد بهره برداری قرار گیرد.
ژئوسایت  جاری  سال  مهرماه  اواخر  است،  گفتنی 
برتر  ۱۰۰سایت  از  یکی  به عنوان  قشم  نمکدان  غار 
اتحادیه  انتخاب  به  سال ۲۰۲۲  در  جهان  زمین شناسی 

بین المللی علوم زمین انتخاب شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با 
حضور در محوطه تاریخی قبرستان انگلیسی ها در روستای 

باسعیدو، بر لزوم احیای این نقطه تاریخی تاکید کرد.
قبرستان  تاریخی  سایت  از  بازدید  در  فتح الهی  افشار 
انگلیسی ها و پاسگاه تاریخی روستای باسعیدو، بازسازی 
نقاط  این  آماده سازی  و  تاریخی  محوطه های  احیای  و 

برای میزبانی از گردشگران را دارای اهمیت دانست.
وی افزود: سایت های تاریخی قبرستان انگلیسی ها و قلعه 
پرتغالی ها در قشم، نمادی از استقامت مردم جزیره در مقابل 
استبداد و تاکیدی بر روحیه آزادی خواهی جامعه ایرانی است .
به گفته فتح الهی؛ شناسنامه هر کشوری آثار باستانی و 
آنها  از  حراست  و  حفاظت  و  است  آن  فرهنگی  میراث 

برای انتقال به نسل های آینده امری ضروری است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
تاریخی و میراث  لزوم معرفی ظرفیت های  بر  همچنین 
جامعه  همکاری  با  آنها  آماده سازی  و  جزیره  فرهنگی 

محلی و تکیه  بر دانش بومی تاکید کرد.
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم به همراه جمعی از معاونان و مدیران این سازمان 
تاریخی  پاسگاه  و  انگلیسی ها  قبرستان  تاریخی  سایت  از 

روستای باسعیدو جزیره قشم بازدید به عمل آورد.

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم از 
و  فضاها  زیباسازی  باهدف  نورپردازی  المان های  نصب 

مناظر شهری در قشم خبر داد.
شریف شریفی نژاد با تاکید بر دستور مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم جهت توجه به سیما و منظر شهر قشم گفت: نورپردازی 
سطح شهر قشم با هماهنگی معاونت عمرانی و به  منظور ارتقا 
جلوه های بصری شبانه شهر، با توجه به وارد شدن به ایام 
گردشگرپذیری جزیره و ایام برگزاری جام جهانی قطر که حضور 

گردشگران را به دنبال دارد، صورت گرفته است.
برای  زیبایی  فضای  شهری،  نورپردازی  کرد:  تصریح  وی 
شهروندان فراهم می کند و عالوه بر آن با کمک به گسترش 

دامنه دید، ایمنی و امنیت را در محیط شهری افزایش می دهد.
در  نورپردازی  پروژه  تاکنون ۳۰درصد  شریفی نژاد؛  گفته  به 
ورودی ها و خروجی های شهر، مراکز تجاری، بلوارها و المان ها 

اجرایی شده و این پروژه تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
وی از آغاز رصد مشکالت روشنایی در پارک های سطح 
جزیره خبر داد و افزود: با احصا کاستی ها در این نقاط، 
به زودی عملیات تعویض و ترمیم تجهیزات روشنایی در 

پارک ها و  فضاهای گردشگری به انجام می رسد.
مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: به  منظور تامین ایمنی و رفاه ساکنان، درحال 
پیگیری وضعیت کمبودها در حوزه روشنایی معابر و کوچه های 

بخشی از شهرک ها هستیم که به زودی اجرایی می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم از روند آماده سازی و اجرای عملیات 
در  جزیره  جوانان  مسکن  احداث  عمرانی 

روستاهای باسعیدو و درکو بازدید کرد.
اجرای  روند  از  بازدید  در  فتح الهی  افشار 
پروژه مسکن جوانان در روستاهای باسعیدو 
عملیات  فرآیند  تسریع  ضرورت  بر  درکو؛  و 

عمرانی این پروژه ها تاکید نمود.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
همچنین افزود: طرح مسکن جوانان جزیره 
قشم، در راستای اجرای قانون جهش تولید 
و  مجلس  مصوب  قانون  با  همسو  مسکن 

طی  سیزدهم،  مردمی  دولت  سیاست های 
در  امیدواریم  و  شده  آغاز  گذشته  ماه های 

آینده نزدیک به اتمام برسد.
روستاهای  در  طرح  این  داشت:  اظهار  وی 
مختلف جزیره با هدف رفع نیاز جزیره نشینان 
اقدامات اصلی  از  به  عنوان یکی  به مسکن 
پس  و  گرفته  قرار  دستورکار  در  اساسی  و 
از  ثبت نام  برای  آن،  اول  مرحله  پایان  از 
برنامه ریزی  مسکن  متقاضی  بازماندگان 

خواهد شد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
امیدواری  ابراز  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه 

میان  گرفته  با همکاری خوب  صورت  کرد: 
مسکن  بنیاد  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
فرآیند  بانکی،  شبکه  و  اسالمی  انقالب 
انجام   به زودی  دریافت تسهیالت متقاضیان 
شده و عملیات عمرانی طرح مسکن جوانان 

با سرعت بیشتری اجرا شود.
در  زمین  ۲۲.5هکتار  تاکنون  است،  گفتنی 
دولت  از  ماندگار  خدمتی  به عنوان  ۴مرحله 
به طرح مسکن  آزاد قشم  منطقه  و  مردمی 
جوانان اختصاص  یافته که با اجرای آن بیش 
از  بومی جزیره قشم  از جوانان  از ۱۸۷۰نفر 

نعمت داشتن مسکن بهره مند می شوند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: قشم می تواند الگوی موفق توسعه ایران اسالمی در 

جهان باشد.
افشار فتح الهی در جلسه دیدار با اعضای شورای فرهنگ 
عمومی با اشاره به فرهنگ اصیل مردم جزیره قشم اظهار 
کرد: موضوعی که قشم را به الگویی نمونه تبدیل می کند، 
حفظ اصالت فرهنگی در عین توسعه اقتصادی واقع شده در 

این منطقه است.
وی ضمن برشمردن بخشی از ظرفیت های جغرافیایی و 
منطقه ای جزیره قشم عنوان کرد: تنوع ادیان و فرهنگ ها در 
قشم به همراه پیشرفت های اقتصادی اخیر، نیاز به مدیریت 

مباحث فرهنگی را بیش از پیش محرز می سازد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به ظرفیت گردشگری 
خانوادگی در این جزیره اشاره کرد و افزود: حوزه فرهنگ 
غالب ترین حوزه موردتوجه و دست نخورده این منطقه است 
که باعث گسترش گردشگری خانوادگی در قشم شده است.
فتح الهی همچنین از جشنواره شهریما به عنوان ظرفیتی 
برای معرفی دستاوردهای جامعه محلی قشم یاد کرد و اذعان 
داشت: این رویداد محلی برای ارائه تولیدات مردم و مکانی 
برای جلب و حضور خانواده ها به عنوان بازدیدکننده است و 

توسعه این فرهنگ مردمی برای ما بسیار اهمیت دارد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان از اعضای شورای فرهنگ عمومی خواست تا با بازدید 

از پتانسیل های موجود جزیره و جامعه محلی، در تدوین یک 
سند فرهنگی براساس سنت های بومی و تلفیق با دانش روز 

با مجموعه سازمان همراهی کنند.

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم:
جزیره قشم کانون تمدن خلیج فارس

همچنین، عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در این 
جلسه ضمن تقدیر از حضور اعضای شورای فرهنگ عمومی 
و نخبگان کسب و کارهای خالق و استارتاپی کشور، بیان 
داشت: تجربه ایده ها به شکل های صنایع خالق یا صنایع 
قابل تعمیم به حوزه بین الملل، یکی از عالیق فعاالن حوزه 

استارتاپ است.
تمدن  کانون  به  می تواند  قشم  داد:  ادامه  پیغامی  عادل 
خلیج فارس تبدیل شود و برای رسیدن به این هدف، ایجاد 
روابط تعاملی بین سازمان منطقه آزاد قشم، وزارت فرهنگ 
و ارشاد و بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در ادامه این جلسه، اعضای شورای فرهنگ عمومی باتوجه به 
بازدیدهایی که با همراهی مدیریت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم از سایت گردشگری 
جزایر ناز و جزیره هنگام داشتند، درخصوص نقطه نظرات خود 
به گفت وگو پرداختند و خواستار داده های منطبق بر ساختار جامعه 
محلی به همراه اولویت بندی های سازمانی به منظور طراحی 

ایده های نو در حوزه فرهنگ شدند.

یک  عنوان  به  نوجوان  و  کودک  به  توجه  است،  گفتنی 
سرمایه استراتژیک، استفاده از ظرفیت رویدادها برای تولید 
یک جریان اقتصادی و ظرفیت سنجی قشم برای رسیدن به 

یک طرح طبقه بندی شده، از موضوعات دیگری بود که از 
سوی اعضای شورای فرهنگ عمومی به بحث و گفت وگو 

گذاشته شد.
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