
هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

در گفت و گو با نمایندگان مجلس و کارشناسان مناطق آزاد تاکید شد:در گفت و گو با نمایندگان مجلس و کارشناسان مناطق آزاد تاکید شد:

 سیاست های کلی اقتصـاد مقاومتی و
مسیرهای مسدود شده در مناطـق آزاد

سرمقاله

 نمایندگان عزیز؛
مجلس، مرکز حمکرانی مردم است

طی روزهای اخیر خبرهایی از بهارستان به سطح رسانه ها مخابره شده است که 
حاکی از عزم برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی براي تصویب طرح استیضاح 

وزیر امور اقتصادی و دارایی به دلیل وضعیت اسفناک اقتصادی کشور می باشد.
محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس در این ارتباط به خبرگزاری ایلنا گفته است: »وزیر اقتصاد باید درباره 
تورم  نرخ  و  ارز  قیمت  افزایش  گرانی ها خصوصا  گسیخته  افسار  وضعیت 
و عضو  تهران  مردم  نماینده  رضاخواه  مجتبی  همچنین،  باشد«.  پاسخگو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفته 
است: »موضوع افزایش قیمت ارز در دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه 
مجلس درحال پیگیری است. اگر این شرایط کنترل نشود و قیمت ارز به قیمت 
دوماه گذشته برنگردد، موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت 
جدی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت. همین االن هم بحث استیضاح 

وزیر اقتصاد در مجلس مطرح است و در مرحله جمع آوری امضاء می باشد«. 
با تشدید انتقادات نمایندگان مجلس به سیر صعودی قیمت ارز و افزایش 
بی سابقه نرخ تورم در کشور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در روز 
۴دی ماه جاری در مجلس حاضر شده و به نمایندگان درخصوص شرایط فعلی 
توضیح دادند، که البته توضیحات و توجیهات وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در این جلسه قابل توجه بود؛ چراکه ضمن حواله افزایش نرخ ارز به اقدامات 
دشمنان در این حوزه، با بهره گیری از شرایط متشنج سیاسی و اجتماعی کشور 
در ماه های گذشته، افزایش قیمت ها را، انتقال بی ثباتی از حوزه اجتماعی به 
حوزه ارزی توسط مخالفان و دشمنان نامید و وعده داد که طی هفته ها و 
ماه های آتی با اجرای طرح های دولت و بانک مرکزی در حوزه سامان بخشی 

به بازار ارز، شاهد ثبات در این حوزه خواهیم بود. 
البته رئیس مجلس شورای اسالمی نیز ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی 
دولت و عدم اجرای قانون مصوب مجلس در حوزه اصالحات اقتصادی، گفت 

که بی ثباتی بازار ارز با ظرفیت های موجود کشور باید سروسامان پیدا کند.
باید تصریح کرد که تصمیم برخی از نمایندگان برای امضای طرح استیضاح 
وزیر اقتصاد، نشانه پیگیری و مطالبه گری حقوق مردم نجیب ایران از سوی 
مجلس است؛ اما سخن اصلی در این میان نه طرح استیضاح مهم ترین وزیر 
اقتصادی دولت در کمتر از یک سال و نیم از شروع دولت؛ بلکه چرایی عدم 
استفاده از اقتصاددانان مطرح و بنام کشور در شرایط کنونی می باشد! چراکه در 
این مملکت ده ها صاحب نظر اقتصادی با کارنامه اجرایي درخشان حضور دارند 
که به راحتی می توان با بهره مندی از دانش و تعهد آنان، از این دریای مواج و 

پرتالطم، به سالمت به ساحل آرامش رسید.
اما متاسفانه تیم اجرایی دولت سیزدهم حلقه ای کوچک و محدود دارد که حتی 
امروز که در بحرانی ترین وضعیت اقتصادی در طول تاریخ انقالب اسالمی هستیم، 
حاضر به تعامل و هم افزایی با نخبگان و دلسوزان نظام و مملکت نیست. در همین 
راستا مناطق آزاد که می توانستند با بهره مندی بهینه از ظرفیت های قانونی و 
اقتصادی شان، در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کم کردن اثر تحریم های ظالمانه 
بین المللی موثر واقع شوند، به جهت بی تدبیری های مدیریتی صورت گرفته در طول 
سال های گذشته خصوصا پس از تصویب ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، گرفتار 
معضالت متعدد و نابسامانی های اجرایی و قانونی شده اند و مزیت ها و مشوق های 

مترتب بر این مناطق یکی پس از دیگری نقض و ملغی گشته است.
همچنین نکته ای که در این میان مبهم و غامض است، عدم جدیت مجلس در 
مطالبه گری از وزرای دولت سیزدهم و مماشات آنان با وزیرانی است که برای 
استیضاح به مجلس احضار می شوند، اما دوباره با خنده و مصافحه از مجلس خارج 
و بر مسند و مدار اشتباه خویش استوارتر از قبل ادامه می دهند. این مماشات مجلس 
برای مردم جای سوال جدی است. چرایی تبدیل جلسه استیضاح وزرا به زمین 
فوتبال و نشان دادن کارت زرد به وزیر احضار شده، عالوه بر ایجاد شائبه در ذهن 
منتقدان نسبت به حواشی به وقوع پیوسته در جلسات استیضاح؛ باعث بروز این سوال 
می شود که چرا هیات رئیسه مجلس و شخص رئیس محترم قوه مقننه )که خود 
معترف و منتقد شیوه حکمرانی جاری کشور و مبدع و صاحب گفتمان »حکمرانی 
نو« می باشد( با این روش از برگزاری جلسات استیضاح مقابله نمی کند؟ دقیقا چه 
وضعیتی در زندگی مردم باید ایجاد گردد تا ما شاهد جدیت بیشتر دکتر قالیباف در 
پیگیری گفتمان حکمرانی نو باشیم؟ آیا استمرار شرایط حاضر در شاخص های کالن 

اقتصاد ایران با اصول گفتمان »حکمرانی نو« در تضاد آشکار نیست؟ 
البته در روزهای اخیر بارقه امیدی از سوی حاکمیت جهت اصالح امور تقنینی 
و اجرایی بر مدار مصلحت کشور ایجاد شده است؛ چراکه در نشست ۳۰آذرماه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جریان بازنگری در آیین نامه نظارت این مجمع، 
رئیس مجلس شورای اسالمی موظف شده پس از اعالم وصول لوایح و طرح ها در 
مجلس، نسخه ای از آنها را برای رئیس هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام 
ارسال کند. بر اساس این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام ؛ رئیس هیات عالی 
نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست های 
کلی نظام، به کمیسیون های تخصصی مجمع تشخیص ارسال نماید تا در مهلت 
تعیین شده، درخصوص آن اظهارنظر گردد. اگر هیات عالی نظارت، مصوبات نهایی 
مجلس را مغایر یا غیرمنطبق با سیاست های کلی نظام تشخیص داد، رئیس هیات 
عالی نظارت به شورای نگهبان اطالع می دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر با 

اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعالم کند.
سیاست جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شرایط اضطراری کنونی که عزم 
جدی و مشخصی برای تدوین راهبردهای کالن در جهت تمشیت امور مملکت 
و جلوگیری از تحمیل اضرار مضاعف بر اعتبار، مقبولیت و مصالح نظام اسالمی 
مشاهده نمی شود؛ مسلما برای حفظ نظام، مصلحت مردم و ارتقای کارآمدی در 
حکمرانی کشور الزم می باشد؛ چراکه نه نمایندگان مجلس برای جمع کردن بساط 
ناکارآمدی مجریان حوزه اقتصادی کشور به موقع و با جدیت وارد عرصه می شوند، 
و نه گوش مسئولین اجرایی مربوطه بدهکار ناله ملت از وضع اسفبار کنونی است. 

الجرم  قوه عاقله و مصلحت بین نظام باید برای اصالح وضع حاضر اقدام نماید.
در نهایت، بی تردید چاره کار »اجماع نخبگانی و تغییر جدی در شیوه حکمرانی 
و کنار گذاشتن کوته اندیشان و کمک گرفتن از افراد دارای کارنامه و نظریه، و 
حذف شعاردهندگان از مصادر امور اجرایی مملکت است«؛ بنابراین تا عرض و 

آبرو نرفته و زحمت خلق افزون نشده است، چاره ای باید کرد.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
بیان داشت:بیان داشت:

 در طوالنی ترین شب سال  در طوالنی ترین شب سال 
صورت گرفت:صورت گرفت:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
 اظهار داشت: اظهار داشت:

 اهتمام جهت تداوم برگزاری اهتمام جهت تداوم برگزاری
 باشکوه یادواره های شهدا باشکوه یادواره های شهدا

در جـــزیره کیشدر جـــزیره کیش

 بازدید مدیرعامل سازمان بازدید مدیرعامل سازمان
 منطقه آزاد انزلی منطقه آزاد انزلی

از خانه سبزاندیشان وطناز خانه سبزاندیشان وطن

 رشد  رشد ۳۳۲۳۳۲درصدی سرمایه گذاریدرصدی سرمایه گذاری
 در منطقه آزاد قشم در منطقه آزاد قشم

در در ۹۹ماهه ســــال ماهه ســــال ۱4۰۱۱4۰۱  
صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانیدصفحه ۳  را بخوانیدصفحه ۳  را بخوانیدصفحه ۲  را بخوانیدصفحه ۲  را بخوانید



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: با کار جهادی، مستمر، خالصانه، علمی، 
خداوند،  رضای  جلب  راستای  در  مدبرانه  و  مجرب 

ادامه دهنده راه شهدا هستیم.
مهدی کشاورز در آیین نخستین کنگره ملی شهدای 
همایش های  مرکز  خلیج فارس  سالن  در  که  غواص 
بین المللی کیش برگزار شد، اظهار داشت: در جهانی 
سرشار از آشوب و فتنه، برای رسیدن به اهداف شهدا 

باید جهادگونه رفتار کنیم.
خانواده  که  جمعی  در  گفتن  سخن  داد:  ادامه  وی 
هم  و  دشوار  کاری  هم  دارند،  حضور  شهدا  معظم 
آسان است؛ چراکه ما خود را از خانواده شهدا و آنها 
با  از خود می دانیم، هرچند که خانواده های شهدا  را 

تقدیم عزیزان خود با خدا معامله کرده اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری، عنوان کرد: یاد و خاطره شهدا 
و دالوری ها و رشادت های آنها با برگزاری کنگره ها 
و یادواره ها زنده می ماند و اطمینان داریم که شهدا 
به کسانی که در این حوزه ها فعالیت می کنند، کمک 

خواهند کرد.
کشاورز به برنامه های این کنگره اشاره کرد و افزود: 
حقیقت حضور شهدا در این برنامه ها به وضوح حس 
شده و در بیان حکایت هایی که مادران و همرزمان 
روزها  که  دیده شد  معجزه هایی  کردند،  بازگو  شهدا 

می تواند همگان را به فکر فرو ببرد.
وی با تاکید بر انجام کار جهادی در راستای رسیدن 
برای جلب  اظهار کرد: کار جهادی  اهداف شهدا  به 
شهدا  خانواده  خیر  دعای  با  و  است  خداوند  رضای 
به  ختم  ما  عاقبت  زمان)عج(،  امام  خاص  دعای  و 

شهادت خواهد شد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، حضور 
باشکوه عموم مردم در این رویداد فرهنگی را نشان از 
سطح فرهنگ و شعور انقالبی ساکنان کیش دانست.
راه  چراغ  همیشه  شهدا  گفت:  همچنین  کشاورز 
به  شهدا  همین  کمک  با  و  بود  خواهند  و  هستند 
نقطه ای خواهیم رسید که پرچم انقالب را به صاحب 

اصلی، »صاحب الزمان« تحویل دهیم.
وی در رابطه با این که شهدای غواص را همیشه به 

داشت:  اظهار  می برند،  نام  شهدا  مظلوم ترین  عنوان 
مظلومیت از بابت ظلمی که به آنها شده است، ولی 
اقتداری که شهدا دارند، راه را به عموم مردم نشان 
آینده  می توانیم  شهدا  راه  دادن  ادامه  با  و  می دهند 

خوبی را برای کشورمان رقم بزنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین گفت: 
امسال جزیره کیش میزبان نخستین رویداد فرهنگی 
منظور  به  الزم  اقدامات  که  است  بوده  بی نظیری 
در  آینده  سال  برای  محتوایی  برنامه های  برگزاری 

دستورکار قرار خواهد گرفت.
نخستین  برگزاری  از  هدف  این که  بیان  با  کشاورز 
نگهداشتن  زنده  غواص،  شهدای  ملی  کنگره 
در  کرد:  عنوان  است،  شهدا  آرمان  و  خاطره  و  یاد 
آبان ماه امسال نخستین یادواره باشکوه 2هزار شهید 
فوتبالیست و 135شهید ورزشکار مدافع حرم قبل از 
آغاز مسابقات جام جهانی در جزیره کیش برگزار شد.

وی تصریح کرد: شهدا زنده هستند و باید یاد و پیام 

آنها را بشنویم و به عنوان یک الگو که می تواند ما 
را به خوبی ها و نقطه مطلوب برساند، استفاده کنیم.

در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
پایان خاطرنشان کرد: با برگزاری چنین کنفرانس ها، 
را  و خاطره شهدا  یاد  کنگره ها می توان  و  یادواره ها 

زنده کرد و از آنها درس آموخت.

امام جمعه کیش:
حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

ضامن اقتدار نظام است
همچنین، امام جمعه کیش در مراسم باشکوه نخستین 
کنگره ملی شهدای غواص، حفظ و ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت در جامعه را ضامن اقتدار نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا بی نیاز در دومین 
در  که  شهدا  ملی  کنگره  نخستین  باشکوه  مراسم 
سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش 

برگزار شد، از حمایت ها و کمک های سازمان منطقه 
آزاد کیش و شرکت عمران، آب و خدمات کیش برای 
برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی، قدردانی کرد و 
گفت: همه کسانی که به هر نحوی در زمینه سازی 
و برگزاری این همایش نورانی و ارزشمند مشارکت 
داشتند، به عنوان خدمتگذار این منطقه از آنها تقدیر 

و قدرانی می کنم.
و  مقدس  دفاع  انقالب،  زمان  در  داشت:  اظهار  وی 
پس از دوران دفاع مقدس شاهد فعالیت های جهادی، 
فداکاری ها  و  حماسه ها  حریم ها،  و  حرم ها  از  دفاع 

بودیم.
امام جمعه کیش بیان کرد: فداکاری ها سبب شده این 
اقتدار و عزت را نظام جمهوری اسالمی داشته باشد.

این که  بیان  با  بی نیاز  المسلمین  و  االسالم  حجت 
شهدا با نثار خون خود و فداکاری ها توانسته اند انقالب 
و ارزش های نظام اسالمی را حفظ کنند، عنوان نمود: 
شهدا در زمان حیات خود حامی نظام و ارزش های نظام 
بودند و پس از شهادت و به برکت خون شهدا این نظام 

دارای اقتدار، عزت و کرامت شده است.
صورت  به  یادواره  این  برگزاری  به  تاکید  با  وی 
ساالنه و منظم در سطح ملی، افزود: با گرامیداشت 
یاد  به  چهار،  کربالی  عملیات  شهدای  حماسه های 

این شهیدان هستیم.
از  ثابتی  نماد  ایجاد  با  رابطه  در  کیش  امام جمعه 
این  داشت:  اظهار  کیش  جزیره  در  غواص  شهدای 
برای  غواص  شهدای  خاطره  و  یاد  تداعی گر  نماد 
این  به  که  مسافرانی  و  کیش  ساکنان  گردشگران، 

منطقه سفر می کنند، خواهد بود.
حجت االسالم و المسلمین بی نیاز بر تداوم برگزاری 
شهدای  ملی  کنگره  همچون  معنوی  رویدادهای 
یادواره،  این  برگزاری  گفت:  و  کرد  اشاره  غواص 
داشته  همراه  به  منطقه  این  برای  را  زیادی  برکات 
و جنگ  دیگر فضای جبهه  بار  روزها  این  ما  است؛ 

را تجربه کردیم.
این  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش  امام جمعه 
مقاومت و والیت پذیری و تحمل سختی ها، حماسه 
آفرینی ها و فداکاری ها توانسته امنیت، عزت، کرامت 

و اقتدار نظام جمهوری اسالمی باشد.

کیش2

وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاحیه دفاتر مشترک 
و  »دریایی  و  »بادبانی«  ورزش های  فدراسیون های 
اتفاقات  منشا  را  اقدام  این  کیش،  جزیره  در  ساحلی« 

بزرگ بین المللی در این منطقه عنوان کرد.
مشترک  دفاتر  افتتاح  آیین  در  سجادی  حمید 
و  »دریایی  و  »بادبانی«  ورزشی  فدراسیون های 
هیات  رئیس  کشاورز  مهدی  حضور  با  که  ساحلی« 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار 
فدراسیون  دو  استقرار  از  خرسندی  ابراز  ضمن  شد؛ 
مهم و پرطرفدار ورزشی در جزیره کیش و تقدیر از 
حمایت های مسئوالن این منطقه آزاد، اظهار داشت: 
مدت زیادی برای بهره گیری از منابع ارزشمند کشور 

به بهترین شکل ممکن تامل و برنامه ریزی کردیم.
وی ادامه داد: با آغاز به کار رسمی این دو فدراسیون 
در خلیج فارس و همجواری با کشورهای همسایه که 

منشا  می تواند  کیش  دارند،  فعالیت  ورزش  حوزه  در 
و  بزرگ  اتفاقات  از  بسیاری  هموطنان،  به  خدمت 

معرف ظرفیت های ورزشی کشور در منطقه باشد.
تا  کرد  باید تالش  نمود:  اذعان  جوانان  و  ورزش  وزیر 
برای  ورزش کیش  به واسطه حوزه  آزاد  مناطق  اهداف 
کشور محقق شود و شاهد درخشش این منطقه آزاد باشیم 

تا کارهای بزرگ در این خاک مقدس به یادگار بماند.
سجادی با بیان این که در حوزه ورزش برنامه های متنوع 
دیگری در دستورکار قرار گرفته است، تصریح کرد: بیش 
از 400کرسی بین المللی در کشور وجود دارد که 350نفر 
از هموطنان و مدیران ورزشی ما در این جایگاه ها حضور 
دارند و این فرصت بین المللی نیاز به تجمیع در یک نقطه 

دارد؛ به همین منظور کیش می تواند منشا حضور، بروز 
و همسویی صاحب نظران حوزه ورزشی کشور در مجامع 

جهانی و آسیایی باشد.
خود،  سخنان  پایان  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
و  سمینارها  برگزاری  برای  مناسب  محلی  را  کیش 
گردهمایی های بین المللی برشمرد و خاطرنشان کرد: 
می توان از این دفاتر به عنوان دبیرخانه یا ساختمان 

بین المللی ورزش کشور نیز بهره گرفت.
سرپرست  عنوان  به  شجیع  رضا  است،  گفتنی 
فدراسیون ورزش های »دریایی و ساحلی«  و خسرو 
ابراهیمی به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش های 

»بادبانی« معرفی شدند.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از  پس  خارجی  دانشجویان  گفت:  کیش  آزاد 
عنوان  به  جزیره،  دانشگاه های  از  فارغ التحصیلی 
نقاط  در  می توانند  کیش  علمی  و  فرهنگی  سفیران 

مختلف دنیا نقش آفرینی کنند.
مهدی کشاورز در بازدید از پردیس بین المللی کیش 
همکاری  با  داشت:  اظهار  پزشکی،  علوم  دانشگاه 
برای  آزاد کیش  منطقه  معاونت گردشگری سازمان 
جذب گردشگران خارجی از میان 15کشور می توان 
کرد  برگزار  دانشجویان  برای  آموزشی  نشست های 
گردشگری  کشورها،  سایر  با  فرهنگی  تبادل  با  تا 

تخصصی در منطقه توسعه پیدا کند.
پردیس های  ایجاد  اهمیت  لزوم  بر  همچنین  وی 
پزشکی  علوم  دانشکده های  با  مشترک  بین المللی 

موفق در منطقه و سایر نقاط دنیا تاکید کرد و افزود: 
می تواند  کیش  در  بین المللی  پردیس های  فعالیت 
زمینه ساز  علمی،  و  فرهنگی  مسائل  انتقال  عالوه بر 

استفاده بهینه از تجهیزات و دانش یکدیگر باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه سخنان 
خود اظهار کرد: فعالیت اساتید مجرب در پردیس های 
و  دانش  تبادالت  راستای  در  کیش  بین المللی 
و  تخصصی  بیمارستان  سطح  ارتقاء  سبب  فرهنگ، 

فوق تخصصی کیش خواهد شد.
کشاورز بیان داشت: با توجه به فعالیت اساتید دانشگاه ها 
در بیمارستان های مختلف و آشنایی کامل آنها از نظر 
کیفی با تجهیزات پزشکی، می تواند نقش موثری را در 

توسعه و پیشرفت حوزه پزشکی این منطقه ایفا کنند.
وی در رابطه با بهره مندی از ظرفیت موجود و تجارب 

کرد:  تصریح  بازاریابی،  درحوزه  دانشگاه ها  سایر 
دانشگاه ها باید در حوزه گردشگری سالمت، درمان، 
پزشکی و انواع مختلف آن نقشی فعال داشته باشند.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به 
رهنمودهای مقام معظم رهبری »دانشگاه ها باید به صنعت 
متصل باشند«، گفت: با استفاده از اساتید برجسته بین المللی و 
حمایت سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه سالمت و درمان 
که به عنوان یکی از مباحث گردشگری مطرح در سطح 

کشور است، شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهیم بود.
کشاورز ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های انجام شده 
در پردیس بین المللی کیش دانشگاه علوم پزشکی، با 
تاکید بر جذب هرچه بیشتر دانشجویان بین المللی عنوان 
کرد: چشم انداز این منطقه تا سال 1405، حضور 3هزار 

دانشجوی خارجی در جزیره کیش است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان تاکید کرد: دانشگاه ها باید در این خصوص اقدامات 
اساسی و الزم را به نحو مطلوب انجام دهند و سازمان منطقه 
آزاد کیش نیز در زمینه صدور پروانه و سایر حمایت های الزم، 

از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در بازدید از منطقه سفین جدید، بر ساماندهی 

و بهسازی این منطقه تاکید کرد.
مهدی کشاورز به همراه معاونان عمرانی، گردشگری، 
اقتصادی و برخی مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، 
جزیره  سطح  از  خود  دوره ای  بازدیدهای  ادامه  در 

کیش، از منطقه سفین جدید بازدید کرد.

در این بازدید، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به حفظ بافت های قدیمی کیش و تاثیر آن بر 
جذب گردشگر، دستور اجرای طرح جامع ساماندهی 

منطقه سفین جدید را صادر نمود.
کشاورز در حاشیه این بازدید اظهار داشت: زیباسازی، 
اجرای  برق،  توزیع  ساماندهی  روشنایی،  اصالح 
منازل  پالک گذاری  بافت،  بهسازی  و  فرش  سنگ 
اقدامات پیش بینی شده در طرح  ازجمله  و کوچه ها، 

جامع ساماندهی منطقه سفین جدید است.
همچنین در این بازدید، رئیس هیات مدیره سازمان 
اجرای  جهت  الزم  دستورات  کیش،  آزاد  منطقه 
بازارچه فصلی  ایجاد  فراخوان تعمیر اسکله سفین و 

در بوستان جنب این اسکله را صادر کرد.
براساس این گزارش، مدرسه 18کالسه واقع در میدان 
آرین شهرک نوبنیاد، مقصد بعدی بازدید مهدی کشاورز 
و هیات همراه بود که در این بازدید، مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش بر تسریع در ساخت این مدرسه با توجه 
به کمبودهای فضاهای آموزشی تاکید نمود.

پروژه این مدرسه دخترانه، یکی از مدارس استاندارد 
حیاط  ویژگی  دارای  و  است  کشور  در  کم نظیر  و 
مرکزی، 18کالسه می باشد و نمونه آن در گذشته در 

منطقه شهرک صدف ساخته شده است.
توسط  که  نیز  محمدباقر)ع(  امام  مسجد  همچنین 
خیرین در این منطقه درحال ساخت است، مورد توجه 
و بازدید مهدی کشاورز قرار گرفت و دستورات الزم 

درخصوص تسریع در ساخت صادر شد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش همچنین 
در بازدید از محل احداث مسجد امام موسی کاظم)ع(، 
ضمن بررسی طرح و نقشه ساخت این مسجد، خواستار 
جانمایی تمامی کاربری های موردنیاز مسجد ازجمله خانه 
عالم، کاربری های فرهنگی ازجمله کتابخانه و پایگاه 
بسیج و مطابق با استانداردهای رایج در زمینه ساخت 

مساجد در کشور شد و از معاون عمرانی سازمان منطقه 
آزاد کیش خواست تا بر اجرای این مهم نظارت کند.

در  کاظم)ع(  موسی  امام  مسجد  است،  ذکر  شایان 
مجتمع  مقابل  در  1200مترمربع  مساحت  به  زمینی 

رز احداث خواهد.
همچنین، مهدی کشاورز از طرح توسعه مجموعه چاپ و 

نشر نوآوران کیش در جزیره کیش بازدید کرد.
مجتمع چاپ و نشر کیش با سرمایه گذاری 267میلیارد 
ریال ایجاد شده و شامل بخش های مختلف، طراحی، 
لیتوگرافی و چاپ سیلک، افست، طالکوب، دیجیتال 
و چاپ بنر است که قادر است عالوه بر رفع نیاز جزیره 

کیش، در سطح منطقه نیز فعالیت کند.
گفتنی است، این واحد چاپخانه ای در زمینی به مساحت 
1250مترمربع و با زیربنای یکهزار مترمربع ساخته شده و 
به طور مستقیم برای 11نفر و به طور غیرمستقیم  برای 

25نفر فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  بیان داشت:

اهتمام جهت تداوم برگزاری باشکوه 
یادواره های شهدا در جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید شد:

جزیره کیش، فرصتی برای دستیابی به اهداف بین المللی مناطق آزاد در کشور

نقش آفرینی دانشجویان خارجی به عنوان سفیران فرهنگی و علمی کیش

بهسازی منطقه سفین جدید در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش
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آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
جلسه  در  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
تکمیل  درباره  مستضعفان،  بنیاد  رئیس  با  مشترک 
آزاد تصمیم گیری شد  بنیاد در مناطق  ناتمام  طرح های 
می کنیم  کرد تالش  اعالم  فتاح  آقای  آن  براساس  که 
ترمینال جدید فرودگاه کیش با ظرفیت 6میلیون مسافر 

در سال را تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.
حجت اهلل عبدالملکی ادامه داد: در این جلسه همچنین 
بخش های  در  نهاد  دو  همکاری های  توسعه  درباره 

عمرانی گفت وگو شد .
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
خاطرنشان  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
طرح های  برخی  درباره  شد  مقرر  اساس  این  بر  کرد: 
مستضعفان  بنیاد  دست  به  که  آزاد  مناطق  عمرانی 
درحال انجام است و به دالیلی دچار توقف شده، مجدد 

تصمیم گیری و گره گشایی گردد.

سازمان منطقه آزاد کیش به بومیان متقاضی ایجاد »خانه 
مسافر« که در بافت تاریخی کیش سکونت دارند، مجوز می دهد.

دیدار  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
از  کیش،  تسنن  اهل  امام جمعه  شمس  یعقوب  شیخ  با 
آمادگی این معاونت جهت ارائه مجوز به بومیان متقاضی 
در  که  بومیانی  گفت:  و  داد  خبر  مسافر«  »خانه  ایجاد 
متقاضی  و  داشته  سکونت  کیش  تاریخی  بافت  حریم 
اسکان مسافران در قالب »خانه مسافر« در این منطقه 

هستند، می توانند برای دریافت مجوز اقدام کنند.
مرتضی رمضانی گالشی با اشاره به درجه بندی »خانه مسافرها« 
براساس ضوابط و شیوه نامه ها، افزود: دریافت مجوز اسکان برای 
ایجاد »خانه مسافر« ضمن جلوگیری از هرگونه ناهنجاری 
امنیت خاطر  استاندارد سازی،  باعث  اجتماعی،  و  اخالقی 

گردشگران و کمک به اقتصاد خانواده ها می شود.
وی با اشاره به اهتمام جدی سازمان منطقه آزاد کیش 
برای ارتقاء سطح ارائه خدمات به بومیان فعال در عرصه 
فعال  بومیان  از  حمایت  برای  کرد:  اظهار  صنایع دستی 
به  آنان و کمک  توانمندسازی  و  در حوزه صنایع دستی 
گسترش صادرات این صنایع در کیش، فهرستی از آنان 
درحال تهیه است تا برای دریافت وام با نرخ کارمزد بین 
میراث  وزارت  صنایع دستی  معاونت  به  4درصد  تا  صفر 

 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معرفی شوند.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که 
به منظور حمایت از صنایع دستی محلی و بومی، مصوبه ای 
در شورای معاونین این سازمان درحال تصویب است که از 
این پس صنایع دستی نفیس بومیان کیش به عنوان سوغات 
به مهمانان و برگزیدگان رویدادها اهدا شود، اذعان داشت: 
با دستور مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، غرفه های خاص برای بومیان در 
ترمینال جدید کیش در نظر گرفته خواهد شد تا صنایع دستی 
که اصالت و قابلیت صادرات داشته و دارای استاندارد هستند، 

برای فروش در معرض نمایش گردشگران قرار گیرد.
رمضانی گالشی همچنین از برگزاری کالس های رایگان 
حوزه  در  فعالیت  به  عالقه مند  بومیان  برای  آموزشی 
صنایع دستی و تشکیل کالس های پیشرفته برای فعاالن 
این رشته خبر داد و افزود: درصدد هستیم کیفیت و اقالم 
بسته بندی صنایع دستی بومیان کیش را ارتقاء داده و به 
تا به عنوان سوغات و بخشی  گردشگران عرضه کنیم 

از خاطره سفر به کیش با خود به یادگار داشته باشند.
پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
براساس  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  خاطرنشان 
تاریخی  بافت  بهسازی  و  مرمت  به  مقررات،  و  ضوابط 
کیش کمک و فرآیند محقق شدن آن را تسهیل می کند.
همچنین، امام جمعه اهل تسنن کیش نیز در این دیدار 
فعالیت های  اصلی  محور  گردشگری  این که  بیان  با 
جزیره کیش است و در این میان بومیان نیز می توانند 
با بهره گیری از آداب و سنن خود سهم بسزایی در ارائه 
رونق  نمود:  تاکید  کنند،  ایفا  گردشگران  به  خدمات 
منطقه،  بومیان  رسوم  و  آداب  معرفی  و  سفین  منطقه 

نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا می کند.
شیخ یعقوب شمس اظهار داشت: کیش عالوه بر امکانات 
مناسب برای پذیرش گردشگر، از آب و هوای مطلوب 
و آرامش بی نظیر برخوردار است و باید از این ویژگی ها 
برای توسعه گردشگری و رونق اقتصادی کیش بهره برد 
و در این میان بافت سنتی منطقه سفین، خانه بومیان 
این  تاریخی  زیبایی های  و  باغ ها  باغو،  روستای  کیش، 
منطقه از جاذبه های گردشگری کیش است که باید برای 

حفظ و معرفی گسترده آن به گردشگران تالش کرد.
وی در ادامه افزود: گردشگران برای آشنایی با فرهنگ 
مناطق مختلف، مقاصد گردشگری را انتخاب می کنند و 
جزیره کیش نیز به دلیل فرهنگ غنی و پیشنیه تاریخی 

ارزشمند خود، مقصد مطلوبی برای گردشگران است.
از  قدردانی  با  پایان  در  کیش  تسنن  اهل  امام جمعه 
مساعدت  جهت  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات 
گردشگری،  و  صنایع دستی  حوزه  در  فعال  بومیان  به 
سال های  کار،  این  برکت  و  خیر  آثار  کرد:  خاطرنشان 
مردم همیشه  دعای خیر  و  ماند  یادگار خواهد  به  سال 

همراه و پشتوانه خدمتگزاران خواهد بود.
گفتنی است، در این دیدار، بدریه بحرینی رئیس شورای شهر با 
اشاره به فرهنگ و تمدن واالی ساکنان کیش، پیشنهاد برگزاری 
کارگاه های آموزش آشپزی و آموزش نگهداری خوراکی های 
محلی برای طوالنی مدت، حمایت از صنایع دستی فراموش شده، 
ترویج و عرضه غذاهای محلی کیش در رستوران ها و مراکز 
پذیرایی، احیاء موسیقی سنتی بومیان، عرضه پوشش بومیان در 
مراکز خرید کیش و عدم دریافت اجاره بهاء از بومیان فعال در 

حوزه صنایع دستی را مطرح کرد  .

تکمیل ترمینال جدید 
فرودگاه بین المللی کیش 

تا پایان سال جاری

صدور مجوز »خانه 
مسافر« به بومیان ساکن 

در بافت تاریخی کیش

 در نشست مشاور رئیس جمهور
 با رئیس بنیاد مستضعفان مطرح شد:

 معاون گردشگری 
سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:



رئیس  فرهادی  عیسی  یلدا،  باستانی  شب  در 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
انزلی به همراه جمعی از معاونین و مدیران این 
وطن،  سبز اندیشان  خیریه  موسسه  از  سازمان، 

بازدید به عمل آورد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار 
پدرانه  و  مستمر  تالش های  از  قدردانی  ضمن 
خیر گیالنی، اسماعیل پوروطن، با فرزندان این 

خانه رویایی به گفت وگو پرداخت.
با  صمیمانه  نشست  جریان  در  فرهادی  عیسی 
کودکان، هدف از دیدار خود از این مجموعه را 
با  آقای پوروطن، خیر عزیز که  به  احترام  ادای 
تالش های انسان دوستانه خود به الگوی موفقی 

برای دیگران تبدیل شده است، عنوان نمود.
دیدار  این  در  نیز  پوروطن  اسماعیل  همچنین، 
و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  از  قدردانی  با 
ارائه  به  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
پیش روی  چالش های  و  عملکرد  از  گزارشی 

مجموعه تحت مدیریت خود پرداخت.
همت  به  وطن  سبزاندیشان  خانه  است،  گفتنی 
در   ۸۹ سال  ۱۵آبان ماه  از  پوروطن  اسماعیل 
به  شروع  انزلی  آزاد  منطقه  طالب آباد  روستای 
دلنشین  خانه  این  در  هم اکنون  و  کرده  فعالیت 
و  می باشند  زندگی  به  مشغول  پسر  ۱۵فرزند 
عالوه بر آن، چند خانواده در سراسر کشور تحت 

پوشش و حمایت آن قرار دارند.

در طوالنی ترین شب سال صورت گرفت:

 بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
از خانه ســبزاندیشــان وطن
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 با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری
سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

 با حکم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
صورت انجام گرفت:

نشست هماهنگی ویژه 
برنامه های سالگرد شهادت 

سردار دلها در منطقه آزاد انزلی

انتصاب مدیر منابع انسانی 
سازمان منطقه آزاد انزلی

سالگرد  برنامه های  ویژه  هماهنگی  نشست 
حاج  شهید  مقاومت،  جبهه  سردار  شهادت 
برگزار  انزلی  آزاد  منطقه  در  سلیمانی  قاسم 

شد.
در این نشست که با حضور معاون فرهنگی، 
روابط عمومی  مدیر  و  و گردشگری  اجتماعی 
انزلی،  آزاد  منطقه  اجرایی سازمان  مدیران  و 
سپاه  جانشین  و  محالت  اسالمی  شورای 

ناحیه بندر انزلی برگزار شد، برنامه ریزی الزم 
برگزاری مراسم سالگرد سردار دلها و  جهت 
مرکز  در  انزلی  آزاد  منطقه  شهدای  یادواره 

همایش های منطقه صورت گرفت.
گفتنی است، فضاسازی و تبلیغات محیطی و 
رسانه ای، برپایی نمایشگاه و اجرای مسابقات 
این  مصوبات  دیگر  از  هنری  و  فرهنگی 

نشست بود.

و  مدیریت  توسعه  معاون  پیشنهاد  با 
موافقت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی، »سیدمحمدرضا 
عظمتی« به عنوان »سرپرست مدیریت 
منابع انسانی سازمان منطقه آزاد انزلی« 

منصوب شد.
براساس این گزارش، توسعه همه جانبه 
ارزشمندترین  عنوان  به  انسانی  منابع 
سرمایه سازمان، برنامه ریزی در راستای 
انسانی  نیروی  توانمندسازی  به  توجه 

تخصصی  آموزش های  بر  تاکید  با 
مطلوب، استقرار نظم و انضباط اداری و 
توجه به تکریم ارباب رجوع، از مهم ترین 
حکم  در  انسانی  منابع  مدیر  ماموریت 

صادره بوده است.
عظمتی  سیدمحمدرضا  است،  گفتنی 
دارای  و  سازمان  جوان  نیروهای  از 
بوده  عمومی  حقوق  ارشد  کارشناسی 
اداره  رئیس  این در جایگاه  از  و  پیش 

بازرسی سازمان فعالیت داشته است.



اقتصاد  سیاست های  به  عمل  اقتصادی  کشور،  کارشناسان  گفته  طبق 
ایران  اقتصادی  معضالت  و  مشکالت  از  برون رفت  راه  تنها  مقاومتی، 
معظم  رهبر  سوی  از  شده  ابالغ  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  است. 
انقالب اسالمی، به عنوان راهنمای اصلی برای سیاستگذاران کشور جهت 
اقتصاد  کلی  سیاست های  می باشد.  مختلف  عرصه های  در  پیاده سازی 
مقاومتی در تاریخ ۲۹بهمن ماه سال ۱۳۹۲ از سوی حضرت آیت اهلل خامنه ای  
توان  و  تولید  به  اتکاء  با  نقشه راه  عنوان  به  گردید و  ابالغ  العالی(  )مد ظله 

داخلی معرفی شده است. 
اما بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی معطوف به مناطق آزاد تجاری-

عمل  حوزه  توسعه  بر  بخش،  این  در  و  می باشد  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی 
پیشرفته«،  فناوری های  »انتقال  منظور  به  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
»گسترش و تسهیل تولید«، »صادرات کاال و خدمات« و »تامین نیازهای 

ضروری و منابع مالی از خارج« تاکید شده است.
و جذب  توسعه صادرات  در  میزان  آزاد چه  که مناطق  اینجاست  اما سوال 
سرمایه های خارجی ، انتقال فناوری های پیشرفته توفیق داشته اند و آیا سهم 

قابل توجهی در رونق تولید در کشور کسب کرده اند؟ 
در گفت وگو با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و کارشناسان حوزه مناطق 
آزاد، این موضوع مورد واکاوی قرار گرفت؛ اما آنچه واضح است و مورد وفاق 
با حذف مزیت های  این است که مسئوالن و تصمیم گیران  همه می باشد، 
رهبری  معظم  مقام  مدنظر  اهداف  نداده اند  اجازه  آزاد  مناطق  قانونی 
این مناطق  نتیجه  اقتصادی مهیا گردد؛ در  آزاد و ویژه  درخصوص مناطق 

نتواستند عملکرد قابل قبولی از خود ارائه دهند.
و  اجرایی  مسئوالن  تناقض گویی  میان،  این  در  چالش  اصلی ترین  شاید 
تصمیم گیران است. بی شک قانونگذاران و متولیان امر به نقش مهم مناطق 
مقام معظم رهبری  تاکیدات  به  و  دارند  اذعان  اقتصاد ملی  پویایی  در  آزاد 
آن است  واقعیت  اما  اشاره می کنند؛  مقاومتی  اقتصاد  در سیاست های کلی 
که در تناقض با این اعتقادات، دست به توجیهات غیرمنطقی می زنند و با 
آیین نامه ها و بخشنامه های مختلف، به گونه ای دیگر سیاست و سلیقه فردی 

و گروهی خود را اجرا می نمایند.
از این رو یکی از بزرگترین مشکالت برای نرسیدن به اهداف مدنظر رهبر 
مناطق  حاکمیتی  حوزه  به  اصلی  سرزمین  تعمیم قوانین  انقالب،  معظم 
مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  با  ضدیت  در  که  موضوعی  آزاد است؛ 
دبیرخانه  جایگاه  تنزل  که  است  آن  واقعیت  می شود.  قلمداد  آن  بند ۱۱  و 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و قرار گرفتن آن ذیل وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ، ناهماهنگی ها میان دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد و 
وزارت اقتصاد و دخالت سایر دستگاه های اجرایی در امور مناطق آزاد )عدم 
تفویض اختیارات(، اجازه تحقق اهداف مدنظر در سیاست های کلی اقتصاد 
از  بیان شده که هدف  بارها  نداده است.  آزاد کشور  به مناطق  را  مقاومتی 
تاسیس مناطق آزاد، توسعه تولید و جذب سرمایه گذاری در ذیل امتیازات، 
سرمایه گذاران  اختیار  در  دنیا  تمام  در  که  است  معافیت هایی  و  تسهیالت 
قرار می گیرد، اما حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد که 
برخالف قانون و رویه گمرکی در جهان است، اعمال مالیات بر ارزش افزوده 
مانع  تراشی های  و  دولت  سوی  از  آزاد  مناطق  اصلی  قانون  اجرای  عدم  و 
متعدد از سوی مجلس، صرفا بخشی از تعدی هایی می باشد که به مناطق 

آزاد وارد می گردد.
بی تردید تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مشروط به اجرای 
صحیح قانون از سوی تصمیم گیران کشور است. باید فرمایشات رهبر معظم 
انقالب برای قانونگذاران و مجریان آن فصل الخطاب باشد. مسئوالن اجرایی 
کشور باید با توجه به قوانین بین المللی و احصاء قوانین مربوط به مناطق آزاد 
از این مناطق حمایت و شرایط سرمایه گذاری، تولید و توسعه کشور را همراه 

با جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی فراهم کنند.

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:
فرصت ها و مزیت هایی که رهبری نظام دید، اما مجلس و 

دولت عنایتی نداشت!؟
پیش از پرداختن به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، باید متوجه جایگاه 
این منبع رژیم حقوقی ایران در نظام حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران 

شد.
در  اساسی  قانون  بازنگری  از  پس  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
سال ۱۳68 و در قالب سیاست های ابالغی قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه 
در  و سازوکار حقوقی  مفهوم  عنوان یک  به  آبان ماه سال۱۳7۲،  از  کشور، 
نظام برنامه ریزی و حقوق اساسی کشورمان متولد شد. از آن تاریخ تا مهرماه 
کرده  پیدا  افزایش  55فقره  به  ابالغی  کلی  سیاست های  تعداد  سال ۱40۱، 
فرهنگی، صنعتی،  اجتماعی،  اقتصادی،  بخش های  از  گسترده ای  دایره  که 
آمایش  پرورش،  و  آموزش  نظام  کشاورزی،  قضایی،  ملی،  امنیت  دفاعی، 
چشم انداز  و  اساسی  قانون  اصل 44  همچنین  و  اداری  نظام  سرزمین، 

جمهوری اسالمی در افق۱404 را شامل می شود. 
توسعه  برنامه های  کامل  اجرای  عدم  از  کلی  سیاست های  وجودی  فلسفه 
نمایندگان  تغییر و تحول دولت و مجلس،  اثر  بر  کشور شروع شد؛ چراکه 
و دولتمردان وقعی به اعمال قانون برنامه ننموده و اساسا ماهیت و کارکرد 
برنامه های تدوین شده از سوی دولت و یا مجلس سابق برخود به چالش 
بودجه  برنامه های  قالب  در  یا  و  می ورزند  امساک  آن  اعمال  از  و  کشیده 
و  اهداف  ایجاد  انحراف،  طریق  از  تحقق  عدم  سازوکار  کشور،  سالیانه 
قرار  دستورکار  در  را  معین شده  تحقق هدف های  دیگر جهت  راهکارهای 
تمام  50درصد  از  کمتر  تحقق  رفتارها  این گونه  مشترک  مخرج  می دهند؛ 
غیرواقعی  اهداف  معرفی  )البته  است.  تاکنون  کشور  توسعه ای  برنامه های 
برنامه ریزی  نظام  حتی  و  سالیانه  بودجه  ردیف های  شده  غیرکارشناسی  و 
میان مدت کشور، یعنی برنامه های توسعه پنج ساله؛ عامل دیگر عدم تحقق 

برنامه های فوق ارزیابی می شود(
بر این اساس، مقام معظم رهبری مبتنی بر بند)۱( اصل ۱۱0 قانون اساسی، 
»تعیین سیاست های کلی نظام جمهوري اسالمی ایران« را پس از مشورت 
با مجمع تشخیص مصلحت نظام -یکي از مهم ترین وظایف مجمع، ارائه 
مشاوره به ایشان در مسیر تعیین سیاست هاي کلی نظام جمهوری اسالمی 
ایران است- ابالغ می فرمایند. در نتیجه در ساختار حقوق اساسی کشورمان، 
بعد از قانون اساسی و احکام حکومتی ولی فقیه، سیاست های کلی ابالغی از 
سوی رهبری کشور، در ردیف سومین منبع رژیم حقوقی جمهوری اسالمی 
قانونگذاری،  نظارتی،  قضایی،  حقوقی،  نظام  اتکای  و  توجه  استناد،  مورد 

برنامه نویسی و اجرایی ایران قرار دارد.
شرایط زمانی ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹بهمن ماه سال ۱۳۹۲، حدود ۹ماه پس 
از یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، که در آن رئیس جمهور منتخب، 
از بن بست  از طریق خروج کشور  با جهان  روابط  اعتدال و توسعه  شعارهای 
تحریم های فلج کننده سال های ۹0 تا ۹۲، و سه ماه پس از توافق موقت ژنو بر 
روی برنامه هسته ای ایران به عنوان سند مقاوم سازی اقتصاد کشور مطرح شد. در 
یک فراتحلیل، اساسا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استراتژی همکاری های 
اقتصادی و بیانیه عزم جدی ایران برای صلح خواهی، همکاری جویی مسالمت آمیز 
و برد-برد، پذیرش حق تامین -و تضمین- منافع و امنیت سرمایه گذاران خارجی 
و حرمت قائل شدن به فرآیندهای سرمایه ای در جمهوری اسالمی است. به 
با  مناسبات  توسعه  به دنبال  اجرایی کشور  مدیریت  نظام  درحالی که  عبارتی، 
کشورهای دیگر )به طور اولی غرب( بود؛ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
بر این اصل تصریح داشته و دارد که برای هرگونه همکاری اقتصادی که در 
آن منافع ملی و فردی ایرانیان تامین و تضمین گردد، سازوکارها و راهکارهای 
مقاوم سازی بنیان ها و بخش های مختلف اقتصادی جمهوری اسالمی یک الزام، 
پیش نیاز و مقدمه محسوب می شود. در نتیجه برای حضور منتج به نتایج مثمر ثمر 
که فرصت های جدید اقتصادی برای ایران اسالمی در عرصه مناسبات بین المللی 
خلق می کند، نیازمند بستر و اسبابی است که تحت عنوان سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی مدقق شده و باید در دستورکار دولت ها و مجالس بعدی قرار 

گیرد.
مهم ترین محورهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

تصریح  جهانی،  افزایش  روبه  بحران های  به  اشاره  با  ابالغیه  مقدمه  در 

شده که اقتصاد مقاومتی قادر است به عنوان »الگویی الهام بخش از نظام 
اقتصادی اسالمی« را عینیت بخشیده و بدان جامه عمل پوشاند و در ادامه 
نمود این امر را در »فراهم سازی زمینه و فرصت مناسب جهت نقش آفرینی 
مردم و فعاالن اقتصادی« مستظهر می داند. بر این اساس، پذیرفتن اثرات 
عنوان  به  می باشند(،  نیز  افزایش  روبه  )که  جهانی  بحران های  مخرب 
داخلی  اقتصادی  مناسبات  و  معادالت  بر  و حتی موجد  پیشران  یک عامل 
بن مایه و دلیل اصلی تمرکز قوه عاقله نظام به لزوم تعیین، ترسیم و ابالغ 
چالش  این  از  دیگر  سوی  از  بوده؛  نظام  مقاوم سازی  جهت  سیاست هایی 
به دنبال فرصتی جهت عملیاتی نمودن نظام اقتصادی اسالمی است؛ نظامی 
که دولت )نه قوه حاکمه؛ چراکه در مسئولیت پذیری در مقابل مردم و عمل 
خویش، مابین دولت و حکومت تفاوت وجود دارد( در آن زمینه ساز و ضامن 
فرصت های نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی است. به عبارتی، وظیفه 
اصلی دولت ایجاد فضای مناسب جهت کسب و کارهای مردمی )کوچک( 
و فعالین اقتصادی )بزرگ( است و موظف به ارائه خدمت به هر دو شکل از 

اکوسیستم اقتصادی جمهوری اسالمی ایران می باشد.
قانون  »اصول  را  سیاست ها  این  تنظیم  اتکای  نکته  و  مبنا  دو  ادامه  در 
اقتصادی  اساسی« و »سند چشم انداز ۲0ساله« عنوان می دارد و چارچوب 
فناوری«،  و  »دانش  ستون  چهار  بر  مشتمل  را  سند  این  به  دستیابی 
عنوان  پیشرو«  و  »پویا  نهایت  در  و  برونگرا«  و  »درون زا  »عدالت بنیان«، 
می کند. درواقع سیاستگذار با چنین ابزارهایی، خوداتکایی و برونگرا بودن را 
الزم و ملزوم یکدیگر در مسیر پویایی اقتصادی و تحقق سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی قلمداد می کند.
ماده یازدهم؛ فصل الخطاب جایگاه مناطق آزاد

برای  که  شده  تدقیق  ۲4محور  در  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
یعنی  اقتصادی،  حوزه  در  نظام  راهبردی  سند  مهم ترین  در  و  نخستین بار 
مشورتی  بازوی  و  رهبری  معظم  مقام  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های 
ایشان، یعنی نهاد فراقوه ای کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی را دارای آن میزان از توانمندی و ظرفیت می دانند که 
یکی از مواد ۲4گانه را معطوف به این نهادها نموده اند و این درست همان 
بی بصیرت کشور ظرف  و  برخی سیاست  ورزان، کم بین  نقطه ای است که 
حدود یک دهه اخیر بر طبل تضعیف و انحالل )هم منحل کردن و هم حل 

نمودن آن در مجموعه ای دیگر( در دستورکار خود قرار داده اند.
در ابتدای ماده یازده، سیاستگذار )درواقع مقام معظم رهبری( پیش فرض و 
مقدمه دستیابی به اهدافی که از سوی ایشان ترسیم شده را مبتنی بر »توسعه 
درواقع  می کند؛  اعالم  کشور«  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عمل  حوزه 
هدفگذاری  وظایف  عنوان شرح  به  شده  ترسیم  کلی  محور  دو  به  رسیدن 
دو  در  متمرکز  که  است  الزاماتی  تحقق  به  وابسته  مناطق  این  برای  شده 
کلید واژه »توسعه« و »حوزه عمل«، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی )نه صرفا 
مناطق آزاد( می باشد. بدیهی است توسعه حوزه عمل بر پیش فرض »اعمال 
کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات تابعه این قانون« قرار دارد؛ 
یعنی سیاستگذار باور دارد که »قانون عمل می شود«، در نتیجه باید حوزه 
عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را توسعه داد؛ در چه زمینه هایی، 
در مسیر:   انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل  در چهار محور: 
تولید؛ صادرات کاال و خدمات؛ تامین نیازهای ضروری؛ و منابع مالی از خارج.
بدون هیچ گونه تفسیر اضافه ای سوال اساسی این است که آیا قانون برنامه 
ششم توسعه، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون بودجه۱400 و ۱40۱ که 
بعد از تصویب و ابالغ سیاست های کلی اقتصادی کشور از سوی مقام معظم 
رهبری، در مسیر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنظیم و 

تصویب و به اجرا درآمده اند؟ قطعا خیر!
سیاستگذار  سوی  از  شده  ترسیم  راهبرد  دو  تحقق  الزامات  و  بسترها  آیا 
سیاست های کلی نظام، برای مناطق آزاد که یکی از مهم ترین پیش نیازهای 
آن اجرای قانون و مقررات می باشد، فراهم شده است؟ به طور قطع و یقین 

خیر!
از این فرصت و مزیت حمایتی جهت  آیا مناطق آزاد ظرف ۹سال گذشته 
برده اند؟  بهره ای  خود  مقررات  و  قانون  اجرای  مسیر  در  اهداف،  پیشبرد 
جهت  اراده ای  و  عزم  بیانگر  که  جداگانه ای  اقدام  و  برنامه  هیچ  متاسفانه 
اجرای منویات مقام معظم رهبری از قبل تعامل با سایر نهادهای همکار، 
مشاهده نشده است؛ اما در شاخص های ترسیم شده، مناطق آزاد و مناطق 

ویژه اقتصادی دستاوردهای قابل توجهی داشته اند.
آیا مناطق آزاد در مواد دیگر نیز محلی از اعراب دارند؟

اقتصاد  کلی  سیاست های  رویکردهای  ۲4گانه،  قانونی  مواد  مقدمه  در   )۱
مقاومتی، در هفت محور تعیین شده که آخرین آن برونگرا بودن است، و 
برونگرا بودن با انزواطبی منافات داشته و در عین حال مستلزم سیاستگذاری 
اقتصادی و روابط خارجی متناسب با تحقق اهداف مندرج در سیاست های 
و  )دریایی  مرزی  جغرافیایی  نقاط  در  آزاد  مناطق  است.  فوق  ابالغی 
اجرای  در  عملیاتی  و  محوری  نقش  می توانند  و  گرفته  قرار  زمینی( کشور 

همکاری های منطقه ای جمهوری اسالمی ایران ایفا نمایند.
۲( در ماده 6، ایجاد تنوع در مبادی تامین کاالهای وارداتی با هدف کاهش 
موضوع  این  است؛  شده  اشاره  خاص  محدود  کشورهای  به  وابستگی 
مسیر  در  که  مناطقی  است؛  آزاد  مناطق  ژئواکونومی  موقعیت  قوت  نقطه 
دریاچه  بزرگترین  یا  آزاد  با دریاهای  بین المللی، در همجواری  کریدورهای 
در  و همچنین  یکدیگر متصل می کند  به  را  پنج کشور  جهانی که حداقل 
مسیر زمینی اتصال آسیا به اروپا قرار گرفته اند. به عبارتی مناطق آزاد انزلی، 
کاالهای  تامین  جدید  مسیر  چهار  ایجادگر  می توانند  ماکو  و  قشم  چابهار، 
کشور باشند تا تمام تخم مرغ های کشور در سبد بندر شهید رجایی و مسیر 

خلیج فارس قرار نگیرد.
الزم،  مشوق های  گسترش  و  مقررات  تسهیل  زمینه  در  ماده ۱0،  در   )۳
مورد نیاز،  زیرساخت های  و  ترانزیت  و  خارجی  تجارت  خدمات  گسترش 
ملی  تولید  برنامه ریزی  و  صادرات  برای  خارجی  سرمایه گذاری  تشویق 
تنوع بخشی  و  جدید  بازارهای  شکل دهی  صادراتی،  نیازهای  با  متناسب 
از  آزاد  با کشورهای منطقه؛ مناطق  به ویژه  با کشورها  اقتصادی  پیوند های 

ظرفیت های بی نظیری در قانون و مقررات خود برخوردار می باشند.
4( در ماده ۱۲، مناطق آزاد جهت توسعه همکاری و مشارکت با کشورهای 
در سطح کشور  و فرصت های کم نظیری  مزیت ها  از  و همسایگان  منطقه 
شهرک های  ایجاد  همچون  نمونه هایی  به  می توان  که  می باشند  بهره مند 
تخصصی و اختصاصی کشورهای همسایه، مناطق آزاد مشترک، طرح های 
سرمایه گذاری مشترک و... در محدوده جغرافیایی مناطق با تکیه بر قانون 

و مقررات آن اشاره کرد.
ارزش صنعت  زنجیره  از طریق تکمیل  افزوده  ارزش  افزایش  زمینه  در   )5
نفت، گاز و... که در ماده۱5 عنوان شده است؛ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

هم اکنون فعال بوده و دارای مزیت رقابتی می باشند.
6( مناطق آزاد در زمینه اجرای ماده ۱6، از طریق کاهش بورکراسی اداری، 
مدیریت واحد )مستظهر به ماده ۲7 قانون و ماده 65 قانون احکام دائمی( از 

ظرفیت و مزیت خوبی برخوردار هستند.
به مدل حکمرانی و نظام درآمدی- باتوجه  آزاد  نیز مناطق  7( در ماده ۱7 
هزینه ای آنها که برخالف سرزمین اصلی وابسته به رانت نفت نبوده و نیست، 
مناطق آزاد قادرند به عنوان الگوی بی نظیری جهت اجرای اقتصاد بدون نفت 
در کشورمان ایفای نقش نمایند؛ چراکه هم اکنون حقوق دبیر تا کارمند جزء 
از سرمایه گذاری های بخش خصوصی  ناشی  از محل عوارض  آزاد  مناطق 
تامین می شود و به نوعی سازمان های عامل و دبیرخانه شورایعالی، حقوق 
خود را از حضور سرمایه گذار و فعال اقتصادی تامین می کنند؛ یعنی اگر این 
عزیزان نباشند، بخش دولتی مناطق، مسیری برای تامین حقوق پرسنل و 
مدیران خود ندارد و چنین بروندادی یعنی وابسته و متعهد بودن، مردم را 

ولی نعمت مسئولین می نماید و این همان اصلی است که رهبری کشور و 
نظام فکری-فلسفی اسالمی و تشیع بر آن صحه گذاشته و بر آن تاکید می 
کنند. )دولت موظف به خدمتگذاری است و در قبال تصمیمات خود مسئول 

است، نه مدیر، که پاسخگو نیست(
8( در ماده ۱۹ یعنی مولفه شفاف و سالم سازی اقتصاد، باتوجه به بسته های 
همراه  به  سرمایه گذاران  برای  موجود  معافیت های  و  تشویقی-حمایتی 
اعمال نظارت بر اجرای قانون، دو ابزار ایجاد ارزش افزوده و کاهش خطر 
سه دهه  حدود  ظرف  که  است  آزاد  مناطق  اقتصادی  حوزه  در  غیرشفافیت 
گذشته در این اتمسفر اقتصادی-سرمایه گذاری، در عمل و در مقام قیاس 

خود را به اثبات رسانده اند.
راهکار چیست؟

 اوال: اقتصاد مقاومتی بدون ارتباط با جهان بیرون محلی از اعراب ندارد، 
در نتیجه سیاست خارجی و منطقه ای ایران در این مسیر، مقدمه محسوب 
از  بخشی  عنوان  به  باید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  نتیجه  در  می شود. 
دیپلماسی اقتصادی کشور قلمداد شده و مورد استفاده قرار گیرند. این مهم 
کمیسیون های  رئیس  که  وزارتخانه هایی  و  امورخارجه  وزارت  در همکاری 

مشترک اقتصادی کشور می باشند، قابل احصاء است.
اجرا درنیاید، هیچ سرمایه گذار داخلی و  به  آزاد  قانون مناطق  تا  ثانیا:   
به ویژه خارجی به قول و تعهد مدیران مناطق آزاد در ارائه قوانین و مقررات 
اعتماد  و  ننهاده  وقعی  سرمایه گذاری  زمان  از  آتی  دو دهه  ظرف  مناطق 
مسیر  در  بودن  پیش بینی  غیرقابل  و  بدقولی  بدعهدی،  درواقع  نمی کنند. 
از سوی  قانون  اجرای  قابلیت  عدم  و  آزاد  مناطق  مقررات  و  قانون  اجرای 
سازمان های عامل و دبیرخانه، در مسیر تعدی و تعمیم قانون و آیین نامه های 
داخلی به محدوده جغرافیایی مناطق؛ به بی رغبتی سرمایه گذاران موجود و 

عالقه مند به حضور در این مناطق تبدیل شده است.
و  )بنادر  ورودی  مبادی  کیلومتری(  )چند  اندک  فاصله  دلیل  به  ثالثا:   
با  مقایسه  در  آزاد  مناطق  در  )کارخانه ها(  تولید  مراکز  به  کاال  گمرکات( 
سرزمین اصلی، هزینه تولید در مناطق نسبت به سرزمین اصلی که دارای 
این  نتیجه  در  است،  کیلومتری  ۲هزار  حدود  تا  کیلومتری  چندصد  فاصله 
آن  براساس  است که  اقتصادی  اجرای مدل  مناسبی جهت  الگوی  مناطق 
تولیدات کشورمان با رویکرد صادرات محور تولید شوند. به عبارت دقیق تر و 
به تصریح سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در جهان جهانی شده امروز، 
که  باشد  برخوردار  اقبال  از  داخلی  بازارهای  در  می تواند  و محصولی  تولید 
در  می تواند  تولیدی  اساسا  پردازد،  رقابت  به  خارجی  بازارهای  در  بتواند 

بازارهای داخلی بماند که نگاه صادراتی داشته است.
 رابعا: از هفت منطقه آزاد کنونی، پنج منطقه در جوار دریا قرار دارند، 
توسعه  از  ناشی  فرصت های  و  دریایی  تمدن های  و  دریا  اهمیت  به  توجه 
آمایش  بحث های  در  مهم  این  است.  مناطق  این  قوت  نقطه  دریامحور، 
سرزمینی، امنیت ملی، پدافند غیرعامل، جلوگیری از تقویت نیروهای گریز 
از مرکز در نقاط مرزی کشور و بهره گیری از مزیت های تقارن کریدورهای 

بین المللی بر مناطق آزاد قابل تحقق می باشد.
در  و  بودند  بازرگان  للعالمین،  رحمت  پیامبر  عزیزمان،  پیامبر  خامسا:   
سیره نبوی و علوی که در مدینه و کوفه در احادیث به تواتر قابل مشاهده 
است، اهمیت احترام به سرمایه گذاران قابل مشاهده و نظریه پردازی است و 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مناطق آزاد چه فرصت های خوبی برای 

تحقق این راهبرد نظری محسوب می شوند.
 

یعقوب رضا زاده، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس:
تا وقتی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد باشند، توفیقی 

در اقتصاد مقاومتی حاصل نمی شود
یعقوب رضازاده نماینده مردم آذربایجان غربی )سلماس( و عضو هیات رئیسه 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، به موانع 
سرمایه گذاری و عدم هماهنگی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و مناطق 
آزاد اشاره و تاکید کرد: تا وقتی مناطق آزاد زیرمجموعه ریاست جمهوری 
و یا حداقل معاون اول رئیس جمهور قرار نگیرد، در جذب سرمایه گذاری و 
مقاومتی  اقتصاد  بحث  در  رهبری  معظم  مقام  موردنظر  اهداف  به  رسیدن 

موفق نخواهیم بود.
معظم  مقام  ابالغی  سیاست های  طبق  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
رهبری، مفهوم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد در چیست، گفت: مناطق آزاد 
پتانسیل ها و نقاط قوت یک کشور و برای توسعه صنعت، تجارت، صادارت 
آزاد  مناطق  مختلف،  مناطق  در  نیز  ما  کشور  در  شده اند.  ایجاد  واردات  و 
تدوین و چارچوب آن مشخص شده است. طبق  اقتصادی  ویژه  مناطق  و 
توسعه  بحث  در  آزاد  مناطق  نقش  رهبری،  معظم  مقام  دستور  و  فرمایش 
زیرساخت ها، پتانسیل های مختلف اقتصادی و رشد کشور الزم و ضرروی 
مناطق  شورایعالی  محترم  دبیر  با  نمایندگان  ما  را  جلساتی  این رو  از  است. 
است  این  دبیرخانه  اصلی  از مشکالت  اما  گذاشتیم؛  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
که هماهنگی میان مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد 
و این ناهماهنگی و مشکالت بین وزارتخانه و مناطق آزاد ، این مناطق را 
همچنین  می کند؛  اقدامات  و  کارها  طرح ها،  اجرای  در  سردرگمی ها  دچار 

سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی نیز با مشکالتی مواجه می شوند.
رضازاده ادامه داد: قرار بود مناطق آزاد مناطقی برای توسعه صنعت، تجارت 
داخلی و خارجی باشند، نه اینکه صرفا جایی برای منابع و درآمدزایی دولت 
محسوب شود. سرمایه گذاری که در منطقه آزاد فعالیت می کند ، صادرات و 
معافیت های گمرکی،  از  باید  است،  تولیدی  فعالیت  و مشغول  دارد  واردات 
مالیاتی و امتیازات و بخشودگی هایی برخوردار باشد. متاسفانه اکنون چنین 
تولیدکننده،  سرمایه گذار،  برای  مشکالت زیادی  و  نیست  حاکم  شرایطی 
صادرکننده و واردکننده وجود دارد. این مشکالت هم در بحث تحویل زمین 
و هم فعالیت تجاری و موانع مربوط به آن است. لذا باید این مشکالت حل 
شود؛ تا زمانی که این مشالت مرتفع نشود و امتیاز به سرمایه گذار ندهیم و 
او را جذب مناطق آزاد نکنیم، طبیعتا در بحث اقتصاد مقاومتی نیز توفیقی 

نخواهیم داشت.
مشوق های  حذف  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مجلس  نماینده  این 
سرمایه گذاری، مناطق آزاد چگونه می توانند در توسعه صادرات عمل نمایند، 
اذعان نمود: پیشنهاد می کنم مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی از حوزه 
وزارت اقتصاد خارج شود و کامال زیرنظر معاون اول یا ریاست جمهوری با 
اختیارات و امتیازات بیشتر قرار گیرد؛ چراکه سازمان و تشکیالت آنها کامال 
متفاوت است . اگر این گونه شود، می توان سرمایه گذار داخلی و خارجی را با 

بسته های تشویقی جذب نمود.
را  تولید  اجازه  موانع  گفت:  آزاد  مناطق  در  تولید  وضعیت  درخصوص  وی 
نمی دهند؛ به عنوان مثال منطقه ویژه اقتصادی شهرستان سلماس مصوب 
سال ۱۳78 است و اکنون ۲۳سال است که از افتتاح این منطقه گذشته، اما 
هنوز نتوانستیم مجوز بهره برداری این منطقه ویژه اقتصادی را دریافت کنیم، 
درحالی که در نزدیکی شهر سلماس سه فرودگاه وجود دارد، خط ریل ایران 
و ترکیه از آن می گذرد، اما هنوز در پیچ و خم بروکراسی و کاغذبازی قرار 
دارد. مناطق دیگر نیز همین گونه است. منطقه آزاد ارس، انزلی و اکثر مناطق 
آزاد تعطیل شده است و فعالیت تجاری، اقتصادی و تولیدی قابل توجهی 
را یا نمی بینیم و یا ضعیف می بینیم. دیگر در مناطق آزاد برای سرمایه گذار 
و تولیدکننده امتیازی وجود ندارد، درحالی که در کشورهای همسایه برای 
سرمایه گذار در این مناطق امتیازات ویژه ای لحاظ می کنند، برایشان فرش 
زمین  مهیاست،  برایشان  منابع  و  زیرساخت ها  تمام  می کنند ،  پهن  قرمز 
رایگان به آنها تعلق می گیرد، مضاف بر اینکه امتیازات سرمایه گذاری ویژه 
نیز برایشان درنظر گرفته می شود؛ اما در ایران هیچ کدام از این مزیت ها وجود 

ندارد و این مشکل اصلی منطقه آزاد ما است.

امنیت ملی  آذربایجان غربی و عضو هیات رئیسه کمیسیون  نماینده مردم 
امور  وزارت  و  مرکزی  بانک  عملکرد  از  پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس 
اقتصادی و دارایی درخصوص مناطق آزاد گالیه کرد و تصریح نمود: درست 
است که کشور ما تحریم است، ولی باتوجه به اینکه منابع، انرژی و معادن 
طال قابل توجهی داریم ، در نتیجه اصال نیازی به کشورهای اروپایی وجود 
هنوز  است.  اقتصاد  وزارت  و  مرکزی  بانک  در  و  داخلی  ما  مشکل  ندارد. 
این  است؛ چطور  نشده  و مسکن حل  فرزندآوری  وام های جوانان،  مشکل 
مرکزی  بانک  از  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران  برای  می خواهند  نهادها 

تسهیالت ارائه دهند؟ متاسفانه بانک مرکزی در کشور ما تعطیل است!
 

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

 تصمیم گیران، تسهیالت و امتیازات قابل توجهی
 برای مناطق آزاد قائل نیستند

در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  قادری  جعفر 
گفت وگو با نشریه، به مانع تراشی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد اشاره 
و تاکید کرد که مناطق آزاد در بحث توسعه صادرات نتوانستند کارکرد خود 
را داشته باشند، دلیلش هم این است که تصمیم گیران، تسهیالت و امتیازات 

قابل توجهی را به شکل قانونی و درست برای مناطق آزاد قائل نشده اند. 
مانع تراشی ها ،  سرمایه گذاری،  مشکالت  مجلس؛  نماینده  این  گفته  طبق 
بوروکراسی در صدور مجوزها و حذف معافیت ها باعث شده که مناطق آزاد 

عمال کارکرد واقعی خود را نداشته باشند.
قادری درخصوص مفهوم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد 
تا  می کند  فراهم  را  امکانی  و  فرصت  ملی،  کارکردهای  از  یکی  عنوان  به 
سرمایه گذاری که می خواهد وارد اقتصاد داخلی شود، از طریق مناطق آزاد 
آزاد دنیا وجود دارد، شرایط  باتوجه به تسهیالتی که در مناطق  ورود کند. 
برای سرمایه گذاری مهیاست؛ البته در ایران کم و بیش بخشی از تسهیالت 
ورود  و  انگیزه می شود  ایجاد  باعث  تسهیالت  این  ولی  کرده،  پیدا  کاهش 
امید  به  سرمایه گذاران  این  می کند.  فراهم  را  آزاد  مناطق  به  سرمایه گذار 
تسهیالت، در مناطق آزاد فعالیت اقتصادی را شروع می کنند. قاعدتا ما باید 
اعمال  اصلی  قوانین سرزمین  آزاد  مناطق  در  برویم که  و سویی  به سمت 
نشود ، معافیت های مالیاتی و سود بازرگانی بتواند ایجاد انگیزه کند و در بحث 
بیمه و بانک شرایطی فراهم شود که ورود و خروج سرمایه گذاران خارجی 
به مناطق آسان شود و بدون نیاز به بحث ویزا و مشکالت تردد، در مناطق 

آزاد رفت و آمد صورت گیرد.
ادامه داد: مجموع این خدمات باعث می شود که سرمایه گذار خارجی ،  وی 
مناطق آزاد را به مناطق داخلی ترجیح دهد و اولویت او این باشد که برای 
منطقه ای  و  محلی  بعد  در  شود.  آزاد  مناطق  وارد  بیشتر  سرمایه گذاری 
نیز  اطرافشان  محیط  در  که  می کنند  فراهم  را  امکان  این  آزاد  مناطق  نیز 
سرمایه گذاری های زیرساختی انجام شود؛ به این ترتیب در شعاعی از مناطق 
آزاد نیز عمرانی و آبادانی شکل می گیرد و بخشی از مشکالت مناطق آزاد و 
مناطق همجوار مرتفع شود. تاثیراتی که قشم، چابهار، کیش و اروند گذاشته 
و تسهیالتی که وجود داشته، باعث شده تا حدودی اقتصاد مناطق رونق گیرد 

و به توسعه مناطق پیرامون نیز کمک کند.
مشوق های  حذف  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مجلس  نماینده  این 
سرمایه گذاری، مناطق آزاد چگونه می توانند در توسعه صادرات عمل نمایند ، 
اظهار داشت: متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که ما مناطق آزاد 
کم رنگ  را  آنها  امتیازات  مختلف  بهانه های  به  ولی  می کنیم،  تعریف  را 
از  امتیازاتی وجود داشته، اجازه نمی دهیم سرمایه گذار  می نماییم و اگر هم 
آنها استفاده کند. شاید سهولت کار در مناطق آزاد این باشد که سرمایه گذار 
را که  نگذارد و کاالیی  ارزی  وثیقه  را صادر کند،  وقتی می خواهد کاالیی 
تولید می کند به راحتی بتواند در اینجا صادر کند و مشکالت مالیات بر ارزش 

افزوده  نداشته باشد.
قادری افزود: اگر مناطق آزاد نتوانستند در بحث توسعه صادرات کارکرد خود 
را داشته باشند، دلیلش این است تسهیالت و امتیازات را به شکل قانونی و 
درست برای مناطق قائل نشدیم . این گونه مشکالت باعث شد که مناطق 

آزاد عمال کارکرد واقعی خود را نداشته باشند.
وی درخصوص وضعیت تولید در مناطق آزاد اظهار داشت:  کشورهای دیگر 
در کنار مناطق آزاد قرار می گیرند و زیرساخت را با منابع دولتی ایجاد می کنند. 
لذا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری، تمام زیرساخت های شان فراهم است. 
اما کشور ما این زیرساخت ها را از محل سود بازرگانی واردات کاال که به 
مناطق تعلق می گیرد، تامین می کند. این موضوع خود نقض غرض است، 
اینکه از کاالهایی که می خواهد وارد شود، سود بازرگانی بگیریم تا منابعی 
برای مناطق آزاد ایجاد کنیم و نهایتا زیرساختی تامین کنیم، روش صحیحی 
به  و  کند  تامین  را  زیرساخت ها  منابع خودش  از طریق  باید  دولت  نیست. 

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری کمک نماید.
این  به  پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
سوال که آیا در انتقال فناوری های پیشرفته به مناطق آزاد توفیقی حاصل 

شده، گفت: انتقال فناوری پیشرفته هم در داخل و هم در مناطق آزاد وجود 
دارد، ولی مشروط بر این است که سرمایه گذاری که می خواهد انتقال دانش 
و فناوری کند، دغدغه ای نداشته باشد. درواقع کار در مناطق آزاد به سرعت 
انجام شود ، مجوزها به مشکل نخورد تا سرمایه گذار به راحتی بتواند انتقال 
دانش داشته باشد. اما اکنون سرمایه گذار خارجی به مناطق آزاد نمی آیند و 
نوعا در مناطق آزاد ما سرمایه گذاران داخلی سرمایه گذاری می کنند. بنابراین 
می توانند  هم  کشور  داخل  به  می شود،  منتقل  آنجا  که  فنی  دانش  همین 
منتقل گردد؛ چراکه شاید انگیزه ای برای این کار در نقاط دیگر وجود نداشته 

باشد.
قادری تاکید کرد: ما نتوانستیم در تعامالت بین المللی این موضوع و مسیر 
را به وجود آوریم که صاحبان علم و فناوری بتوانند دانش و فناوری را منتقل 
انتقال دانش فنی،  آزاد در  باعث شده که عمال مناطق  این مسئله  کنند و 

امکان و ظرفیتی نداشته باشند.
این نماینده مجلس اقدامات نهادهای ملی درخصوص مناطق آزاد را جهت 
تامین مالی اثرگذار نمی داند و معتقد است که این اقدامات به قدری اثرگذار 

نبوده که بتواند حجم قابل توجهی از منابع را از خارج وارد کشور کند. 
به  دارد،  وجود  منابع  انتقال  امکان  که  مواردی  برخی  در  داد:  ادامه  وی 
بهانه های مختلف و سختگیری هایی مثل مبارزه با پولشویی، این موقعیت را 
سلب می کنند. وقتی در شرایط تحریم هستیم، دلیل ندارد که قوانین مبارزه 
با پولشویی و موارد این چنینی را جدی بگیریم . این موارد برای کشوری خوب 
است که تحت تحریم نیست؛ ولی وقتی همه تحریم ها متوجه ماست، چه 
دلیلی دارد که به بهانه های مختلف محدودیت ایجاد کنیم و حجم محدود 
پیچ و  بهانه های مختلف در  به  پیدا کند،  انتقال  سرمایه هم که می خواهد 
خم اداری قرار دهیم و عمال باعث شویم که این سرمایه ها جذب کشور و 

مناطق آزاد نشود؟!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: بانک های بین المللی می توانند در مناطق آزاد کشور حضور پیدا کنند، 
اما به دلیل ترس از تحریم های امریکا، هیچ بانک بین المللی برای فعالیت به 
مناطق نیامد. بانک ها تحت شرایطی می آیند که محدودیت ها و فشار امریکا 
پشت ماجرا نباشد و عمال بانک ها  جرات کنند که در مناطق آزاد ما شعبه 

بزنند و فعالیت مالی داشته باشند.
 

 محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون شوراها
 و امور داخلی کشور در مجلس:

 بخشنامه ها، آیین نامه ها و سیاست غلط در مناطق آزاد
 نیاز به اصالح جدی دارد

محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در 
مجلس شورای اسالمی نیز در گفت وگو با نشریه تاکید کرد که سیاست های 
به  نیاز  آزاد  حوزه مناطق  در  آیین نامه ها  و  بخشنامه ها  اشتباهات،  و  غلط 
اصالح جدی دارد و باید موانعی که بر سر راه تولید و سرمایه گذاری در این 

مناطق وجود دارد، مرتفع گردد.
طبق  آزاد  مناطق  حوزه  توسعه  مفهوم  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به توسعه جغرافیایی مناطق است 
یا توسعه ماموریت های مناطق آزاد در اقتصاد ملی، گفت: این موضوع بیشتر 
در حوزه توسعه ماموریت های مناطق آزاد در اقتصاد ملی است. مناطق آزاد 
باید فرصتی باشد برای همه تولیدکنندگان کشور و نه فقط مناطقی که در 

کنار مرزهای کشور وجود دارند. 
این نماینده مجلس افزود: هدف از تشکیل مناطق آزاد، رفع عقب ماندگی ها 
و توسعه متوازن مناطق آزاد کشور است. هدف از ایجاد مناطق آزاد، تاثیرات 
مثبت اجتماعی است که بایستی در این مناطق، شهرها  و روستاهای کمتر 

توسعه یافته و مناطق مرزی به وجود بیاید.
آصفری ادامه داد: همه این موضوعات باید درکنار هم دنبال شود؛ نمی توان 
توسعه مناطق آزاد را داشته باشیم، ولی مناطقی که مردم سکونت می کنند 
از کمترین توسعه برخوردار باشند؛ یا اینکه صرفا برای آن مناطق امتیازاتی 
امر  تا  باشد  معبری  و  مسیر  آزاد  مناطق  بایستی  بلکه  شود؛  گرفته  درنظر 
و  گیرد  صورت  دیگر  کشورهای  با  بازرگانی  مبادالت  و  صادرات  تسهیل 
موانعی که بر سر راه سرمایه گذاران برای تولید و سرمایه گذاری وجود دارد ، 

برداشته و مرتفع شود.
شورای  مجلس  در  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  رئیس  نایب 
مزیت های  با وجود حذف  اینکه  مبنی بر  دیگر  به سوالی  پاسخ  در  اسالمی 
دارند،  توسعه صادرات  در  توفیق  امکان  آزاد چگونه  مناطق  سرمایه گذاری، 
درنظر گرفت.  آزاد  مناطق  برای  را  تشویقی  باید سیاست های  نمود:  اذعان 
از نگاه اینکه مناطق آزاد صرفا محلی برای واردات کاال باشد ، جلوگیری و 
در این خصوص توازنی برقرار شود تا در کنار واردات، به بحث صادرات نیز 
توجه شود . ضمن اینکه تسهیل در امر صادرات صورت گیرد و معافیت ها و 

سیاست های تشویقی درنظر گرفته شود.
وی افزود: اگر کاالیی وارد کشور می شود، تاثیرات آن کاال برای ارزان شدن 
کاالهای مشابه در داخل کشور وجود داشته باشد، نه اینکه امتیازی را برخی 

واردکنندگان لحاظ کنیم و آنها نیز کاالیی را که با تسهیل و سیاست تشویقی 
وارد کشور کردند، با افزایش قیمت و گران تر در اختیار مصرف کننده بگذارند. 
لذا هر دو موضوع را باید در کنار هم دید؛ صادرات در کنار واردات باید دیده 

شود؛ اما متاسفانه مناطق آزاد ما بیشتر به امر واردات توجه می کنند.
با وجود  متاسفانه  آزاد گفت:  مناطق  در  تولید  آصفری درخصوص وضعیت 
نیز  تولید  بحث  در  اما  ابالغی،  سیاست های  در  رهبری  معظم  مقام  تاکید 
مناطق آزاد ما خیلی موفق نبودند. مناطق آزاد بیشتر در امر واردات تالش 
کردند تا اینکه در امر صادرات موفق باشند . سیاست های غلط و اشتباهات ، 
اکنون  دارد.  جدی  اصالح  به  نیاز  حوزه  این  در  آیین نامه ها  و  بخشنامه ها 
زمین ها در مناطق آزاد محلی برای دالل بازی شده اند، بدون اینکه در اختیار 
تولیدکننده و در راستای صادرات قرار گیرند؛ یا آن که سرمایه گذاران بتوانند 
در آن زمین محصولی تولید کنند. لذا مناطق آزاد بیشتر محلی برای داللی 
زمین و کارهایی از این دست شده است و بیشتر این مناطق بر واردات کاال 
تاثیر گذاشته تا اینکه تاثیر جدی در امر صادرات و ورود ارز به کشور داشته 
باشد. متاسفانه بیشتر خروج ارز از مناطق آزاد صورت گرفته تا اینکه ارزآوری 
برای کشور حاصل شود. این نشان دهنده آن است که سیاست های غلطی در 

این مناطق دنبال شده که نیازمند نظارت و اصالح است .
فناوری های  انتقال  در  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مجلس  نماینده  این 
فناوری  انتقال  کرد:  اظهار  شده،  حاصل  توفیقی  آزاد  مناطق  به  پیشرفته 

نداشتیم، اگر هم بوده بسیار کم بوده است.
وی در ادامه گفت: ما نتوانستیم در انتقال تکنولوژی در این مناطق و استفاده 
از کشورهای دیگر بهره بگیریم . آنقدر که در راستای موضوعات تفریحی به 
مناطق آزاد توجه شده، به واردات نرم افزاری و سرمایه گذاری در بخش های 
مختلف اهمیت داده نشده و این مناطق نتوانستند کارنامه درخشانی از خود 
بروز دهند؛ درحالی که این مناطق فرصت های خوبی برای انتقال تکنولوژی 
و برداشتن موانع از سر راه سرمایه گذار خارجی در بخش های مختلف هستند 

اما متاسفانه نتوانستند موفق باشند.
وزارت  و  مرکزی  بانک  هموچون  نهادهایی  کارکرد  درخصوص  آصفری 
متاسفانه  کرد:  عنوان  تحریم ها  وجود  با  مالی  منابع  تامین  جهت  اقتصاد 
کارنامه درخشانی در این حوزه نیست. مناطق آزاد ما به دلیل دالل بازی، به 
عنوان پایگاه و معبری برای واردات کاالهایی شده اند که مشابه آنها در داخل 
وجود دارد و این یعنی کامال خالف اقتصاد مقاومتی گام برداشته شده است.
این نماینده مجلس در رابطه با مبادالت بین المللی و تاسیس بانک های آفشور در 
مناطق آزاد گفت: به اعتقاد بنده امکان تاسیس بانک های آفشور وجود دارد . در 
خارج از کشور خیلی ها عالقه مند هستند که در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند و 
در غالب سرمایه گذاری بانکی و توافق های دوجانبه با شرکت های داخلی فعالیت 
داشته باشند. اما درخصوص رایزنی اقتصادی که در این زمینه باید انجام می گرفته، 
تاکنون اقدامی نشده و بیشتر مناطق آزاد ما محلی برای برگزاری جشنواره های 
مختلف شده اند تا اینکه بخواهند در حوزه اقتصاد مقاومتی گامی در جهت صادرات 

و جذب سرمایه گذاری خارجی بردارند.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی 
در پایان تاکید کرد:  مشکل این نیست که مناطق آزاد زیرنظر کدام دستگاه و 
نهاد باشد، بلکه مشکل اینجاست که سیاست هایی که در مناطق آزاد دنبال 
می شود به دلیل عدم نظارت وزارت اقتصاد نتوانسته به اهداف اصلی خود 

دست پیدا کند.
  

هادی حق شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
 تحریم ها و حذف مشوق ها علت عقب ماندگی

مناطق آزاد است
گفت وگو  در  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  حق شناس  هادی  همچنین، 
اصلی  علت  را  سرمایه گذاری  مشوق های  حذف  و  تحریم ها  نشریه،  با 

عقب ماندگی مناطق آزاد می داند. 
ارزان تر  آزاد آن است که کاال هم  طبق گفته وی؛ فلسفه وجودی مناطق 
لذا مناطق  با تکنولوژی های پیشرفته صورت گیرد.  تولید شود و هم تولید 
آزاد بدون مشوق های سرمایه گذاری، معنا و مفهومی ندارد. اگر مشوق هایی 
باشد، در نتیجه تفاوتی با سرزمین اصلی خواهد کرد؛ آن وقت می توانیم انتظار 
داشته باشیم که اتفاقات مثبتی هم در بخش تولید و هم صادرات صورت 
پذیرد؛ اما وقتی مشوق نباشد، مناطق آزاد همچون سرزمین اصلی است و 

ضرورتی برای ایجاد این مناطق وجود ندارد.
حق شناس  در پاسخ به این سوال که مفهوم توسعه حوزه مناطق آزاد طبق 
سند اقتصاد مقاومتی مربوط به توسعه جغرافیایی مناطق است و یا توسعه 
ماموریت های مناطق آزاد در اقتصاد ملی، گفت: سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری راجع به اقتصاد مقاومتی ۳بند مشخص درخصوص اقتصاد دارد 
که فرقی هم نمی کند در حوزه مناطق آزاد باشد و یا سرزمین اصلی . اصل 
این است که همه دستگاه ها کمک کنند که سیاست های کالن اقتصادی در 
حوزه صادرات ، بخش بازرگانی و واردات تقویت گردد. در بند یازدهم به طور 
آزاد ،  به تسهیالت حقوقی مناطق  باتوجه  مشخص ماموریت داده  شده که 
این امتیازات بتواند کمک کند تا توسعه صادرات از کریدور مناطق آزاد انجام 

گیرد. اما این که آیا این توسعه، توسعه جغرافیایی است یا توسعه حوزه عمل، 
دستگاه ها  همه  این که  است.  عمل  حوزه  توسعه  قطع به یقین  بگوییم  باید 
مکلف هستند که کمک کنند مناطق آزاد موفق باشند و مدیرعامل منطقه 
آزاد به عنوان باالترین مقام منطقه تلقی شود و همه دستگاه ها به نوعی باید 
کمک  غیرنفتی  صادرات  توسعه  برای  است که  همین  علت  کنند،  تبعیت 
شود. لذا در بند یازدهم  که توسعه حوزه عمل است، مفهوم آن افزایش تعداد 
مناطق آزاد یا توسعه جغرافیایی نیست. گرچه ممکن است آن هم به حوزه 
عمل مناطق آزاد کمک کند. هر کاری که در حوزه سرزمین اصلی قرار است 
با نگاهی تسهیل گرانه صورت گیرد.  باید در حوزه مناطق آزاد  انجام شود، 
یعنی مقرر است در مناطق آزاد به سرمایه گذار خارجی بیشتر توجه شود. اگر 
قرار است به فناوری روز اهمیت دهیم، در نتیجه باید به مناطق آزاد بیشتر 
توجه کنیم. اگر بانک خارجی در داخل سرزمین اصلی بیاید، در مناطق آزاد 

باید تسهیالت بیشتری فراهم کنیم.
وی درخصوص وضعیت تولید و توجه به آن در سیاست  های ابالغی مقام 
معظم رهبری اظهار داشت: توسعه و تسهیل در بحث تولید فقط در بند۱۱ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه در بند۱0 و ۱۲ نیز توصیه 
شده که بخش تولید در کشور تقویت گردد. البته در بند)یک( هم که موضوع 
اقتصاد دانش بنیان مطرح می شود نیز می بینیم که بر موضوع تامین شرایط و 
فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور 
در  جامعه  آحاد  مشارکت  رساندن  حداکثر  به  و  کارآفرینی  توسعه  به منظور 
فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری جمعی ، بر ارتقاء درآمد و 

نقش طبقات کم درآمد و متوسط تاکید شده است.
این کارشناس ادامه داد: در بند۱۱ نیز جهت گیری و توجه به  همین تسهیل ها 
است. در بند۱0 نیز بیشتر تاکید شده که استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای 
تسهیل مبادالت و... است. وقتی برای سرزمین اصلی چنین توصیه هایی می شود 
که تولید تسهیل گردد، طبیعی است که در منطقه آزاد این اتفاق باید راحت تر رخ 

دهد و درواقع در مناطق آزاد سهل تر باید کاال تولید و صادر شود.
چه  گذشته  یک دهه  در  که  اینجاست  سوال  داشت:  اما  اذعان  حق شناس 
توفیقاتی داشته ایم؟ وقتی که در سرزمین اصلی از ابالغ سیاست های کلی 
بوده،  صفر  به  نزدیک  اقتصادی  رشد  گذشته  یک دهه  در  مقاومتی  اقتصاد 
طبیعی است که از مناطق آزاد نمی توان انتظاری داشت. مگر به مناطق آزاد 
چه مشوق های ویژه ای داده  شده است؟ یک نکته را که نباید ما فراموش 
ابزار باید عملکرد مناطق آزاد را بررسی کنیم، این است که   کنیم و با آن 
کل سرزمین اصلی ما در دهه۹0 تقریبا تحریم بوده ما سال ۹۱ تا ۹۳ و ۹7 
نبوده،  اصلی  سرزمین  مورد  در  صرفا  تحریم ها  این  بودیم؛  تحریم  بعد  به 
اگر  لذا  این تحریم ها دست و پنجه نرم می کردند.  با  نیز  آزاد  بلکه مناطق 
هم مشوق سرمایه گذاری یا تسهیالت و معافیت های مالیاتی وجود داشته، 
باید بگویم که دهه۹0، دهه  خوبی برای اقتصاد ایران و مناطق آزاد کشور به 

دلیل تحریم ها نبوده است.
وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از عملکرد مناطق آزاد داشته باشیم، 
شاید باید در یک شرایط طبیعی  و بهتر این موضوع را بررسی کنیم . باید در 
زمانی بررسی نماییم که کشور چالش سیاسی با بیرون نداشته باشد و مضاف 
بر آن، زیرساخت های مناطق آزاد نیز کامل شده باشد. اگر زیرساخت های 
مناطق آزاد کامل بود و چالش های بیرونی نداشت، آن وقت باید دید که این 
مناطق موفق عمل کرده اند یا خیر؟ البته در اینجا موضوع سوم نیز مطرح 
می شود و آن اینکه آیا مدیریت ها توانستند از زیرساخت های موجود و درواقع 
سیاست های خارجی مناسب به نفع مردم استفاده کنند؟ که البته این موضوع 

بعد از ثبات شرایط و تامین زیرساخت ها مطرح می شود.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد درخصوص حذف مشوق های سرمایه گذاری 
این مناطق گفت: در همه  جای دنیا مناطقی را تحت عنوان مناطق آزاد و 
ازجمله  سرمایه گذاری  مشوق های  که  به  می کنند  تعیین  اقتصادی  ویژه 
گمرکی  تشریفات  بدون  سرمایه ای  کاالهای  ورود  مالیاتی ،  معافیت های 
به  کاال  تولید  برای  است.  نیازمند  ارزان قیمت  انسانی  منابع  ورود  حتی  و 
تکنولوژی های  از  استفاده  و  اولیه  مواد  تحصیلکرده،  و  غنی  انسانی  منابع 
در  بود  قرار  اگر  است.  نیاز  نهایی  کاالی  به  اولیه  مواد  تبدیل  برای  نو 
نیاز  تولید صورت گیرد، طبیعتا  و  سرزمین اصلی چنین شرایطی مهیا شود 
و ضرورتی به ایجاد مناطق آزاد نبوده است. فلسفه وجودی مناطق آزاد آن 
است که کاال هم ارزان تر تولید شود و هم تولید با تکنولوژی های پیشرفته 
صورت گیرد. لذا مناطق آزاد بدون مشوق های سرمایه گذاری، معنا و مفهومی 
ندارد. اگر مشوق هایی باشد، در نتیجه تفاوتی با سرزمین اصلی خواهد کرد 
آن وقت می توانیم انتظار داشته باشیم که اتفاقات مثبتی هم در بخش تولید 

و هم صادرات بیفتید.
حق شناس درخصوص بند یازدهم سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری و 
انتقال فناوری پیشرفته به داخل مناطق آزاد بیان داشت: به سبب آن که در این 
بند قید یک دهه گذشته وجود دارد و ما هم در یک دهه گذشته دچار چالش های 
سیاسی جدی با کشورهای دنیا بودیم و تحت تحریم قرار داشتیم و به قوانین 
و لوایح اف ای تی اف ملحق نشده ایم و اقتصاد ایران در لیست خاکستری این 
کنوانسیون قرار دارد، در نتیجه عملکرد قابل توجهی نیز در این حوزه ندیدیم. البته 
در برخی از واحدها یک اتفاقاتی افتاده است، اما اگر به  طور غالب بخواهیم بگوییم 
که در مناطق آزاد ما به  لحاظ به کارگیری تکنولوژی و فناوری های پیشرفته تفاوت 
معناداری با سرزمین اصلی وجود دارد، باید بگویم خیر! به دلیل همان قیدها چنین 

موضوعی اتفاق نیفتاده است.
وی درخصوص تاثیر تحریم ها بر مناطق آزاد کشور گفت: به جز چابهار آن هم 
به واسطه سرمایه گذاری که هندی ها در بندر چابهار انجام داده اند و همچنین 
صادرات برق ایران به عراق ، دیگر شاهد استثنائات تحریم نبوده ایم. در سایر موارد 
ما در شرایط تحریم قرار داشتیم، چه در سرزمین اصلی و چه مناطق آزاد. به عنوان 
مثال در همین جام جهانی که در قطر برگزار گردید، اثر تحریم ها احساس شد. 
شاید یکی از دالیل عمده ای که ما نتوانستیم اردوهای تیم های خارجی را در کیش 
برگزار کنیم، همین تحریم ها بوده است. هر یک از تیم ها چگونه می خواستند 
از کارت اعتباری برای پرداخت هزینه ها استفاده کنند وقتی که سیستم بانکی 
ایران در تحریم بوده است؟ لذا تحریم ها اقتصاد کشور را با مشکل جدی مواجه 
کرده است. در شرایط تحریم انتظار این نیست که مثال سرمایه گذاری خارجی 
قابل توجهی در داخل کشور انجام گیرد. مگر در موارد استثنایی که آن استثنا نیز 
نمی تواند قاعده شود. تصور بنده این است که که یکی از نقاط زیان ده به واسطه 
تحریم ها طی یک دهه گذشته، همین مناطق آزاد ما بودند که بیشترین ضرر را 
متحمل شدند، چراکه فلسفه  مناطق آزاد این بود که محل جذب سرمایه خارجی 
و تکنولوژی پیشرفته برای تولید کاال و خدمات باشد؛ ولی وقتی به دلیل تحریم ها 
امکان جذب سرمایه خارجی فراهم نشود، آن تولید کاال و خدمات انجام نمی  گیرد 

و به تبع آن در توسعه این مناطق با اخالل مواجه خواهیم شد.
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل و 
مشکالت ما همین بحث تحریم ها است که عوارض این تحریم ها مشمول 
و  موفقیت هایی  عدم  همه  مسبب  کنیم  فکر  اینکه  شد. البته  آزاد  مناطق 
عدم تحقق اهداف اولیه مناطق آزاد تحریم ها بوده نیز تحلیل واقع بینانه ای 
نیست؛ زیرا حتما درخصوص تدابیری که بایستی در مناطق آزاد برای استفاده 
آزاد چه در بخش گردشگری و چه در بخش جذب  از مزیت های  مناطق 

سرمایه خارجی باید انجام می گرفت، کوتاهی شده است.

علی جعفری، کارشناس مسائل مناطق آزاد  :
بند11 سیاست های اقتصاد مقاومتی سند باالدستی است و 

باید اجرا شود
و اما علی جعفری کارشناس مسائل مناطق آزاد در یادداشتی به نشریه، به 
اقتصاد مقاومتی پرداخت و این  سند  ابعاد بند ۱۱ سیاست های کلی  بررسی 

را الزم االجرا خواند.

در ادامه یادداشت این کارشناس را می خوانید:
دکتر حجت اهلل عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، اخیرا در یک گفت وگوی ویژه تلوزیونی، 
مناطق  منتقدان  از  یکی  عنوان  به  این سوال مجری که شما  به  پاسخ  در 
را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیری  مسئولیت  چگونه  آزاد 
بودم که  آزاد  منتقد عملکرد مناطق  برعهده گرفته اید، گفته است که، من 
برخالف اقتصاد مقاومتی بود، اما نفس وجود مناطق آزاد هم در دنیا دارای 
ادبیات موضوعی و تجربی قابل توجهی است و هم در ایران می توان آنها را 
همان طور که در بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی قید شده است، دارای 

توجیه ذاتی و کارکردی می باشد. )نقل به مضمون(
در مقام تبیین انتقادی سخن دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
می توان گفت، حدود سه دهه از شکل گیری مناطق آزاد در ایران می گذرد. 
آزاد جزو معدود بخش هایی هستند که  ایران، مناطق  اقتصادی  در ساختار 
بخش های  برخالف  می باشند؛  کامل  تقریبا  و  جامع  قانون  یک  مبتنی بر 
برنامه و قانون تدوین  برایش  ایجاد شان، سیاستگذاران  از  دیگری که پس 
نمودند. پس ابتنای مناطق آزاد بر قانون قبل از شکل گیری شان نشان دهنده 
ارشد کشور در دهه 70 شمسی  انتخاب کالن در سطح سیاستگذاری  یک 
می باشد. فلذا وجود مناطق آزاد در اقتصاد کشور در آن زمان، عالوه بر این 
که یک ضرورت مهم اقتصادی تشخیص داده شده، بلکه به دلیل تخصصی 
بودن و فراملی بودن ذاتی مناطق آزاد، در ابتدا قانون آنها جهت تسریع در 

روند شکل گیری و توسعه آنها تدوین شده است .
حال متاسفانه بعد از گذشت ۳0سال، شرایط مناطق آزاد در ایران به جایی 
یک  در  آزاد،  مناطق  وجود  توجیه  برای  آنها،  ارشد  مدیر  که  است  رسیده 
آزاد  مناطق  به  مربوط  باالدستی  فاحش، سند  منطقی  و  اختالط موضوعی 
را )که ضرورتا باید اجرا شود و مرجع آن باالترین مقام رسمی و حاکمیتی 
آزاد  مناطق  توجیه وجود  ادبیات ملی موجود جهت  به عنوان  ایران است(، 
مبهمی  و  بغرنج  شرایط  چنین  شاهد  که  است  تاسف  باعث  می برد.  به کار 
اقتصادی  بین المللی ساختار  و  واقعا مدرن  از بخش های  یکی  با  ارتباط  در 
ایران هستیم. توجیه مناطق آزاد در این منظومه گفتاری و منطق کالمی، 
شبیه توجیه ضرورت ساخت نیروگاه اتمی جهت تولید برق در زمانی است 
که نظام 40سال برای به دست آوردن تکنولوژی و فناوری ساخت نیروگاه 

هزینه کرده است .
البته باید توجه کرد که، دلیل اصلی توجیه ضرورت وجود مناطق آزاد با چنین 
اقتصادی، نشان دهنده  آزاد و ویژه  از سوی دبیر شورایعالی مناطق  منطقی 
از  افکار عمومی و نزد برخی  آزاد در  تیپا خورده مناطق  موقعیت ضعیف و 

سیاستگذاران فعلی کشور است. 
همدالنه،  نگاه  آزاد،  مناطق  خاص  و  عام  مخاطبین  از  قشر  دو  هر  امروز، 
کشور،  رسانه ای  سیستم  در  زیرا  ندارند؛  آزاد  مناطق  به  مثبتی  و  معنادار 
مناطق آزاد صرفا با گفت و افزود مسئولین مربوطه معرفی شده اند و درواقع 
شخص محوری، موضوع کالن مناطق آزاد در کنار عدم وجود نگاه تخصصی 
و ایجابی در میان رسانه های وضعیتی را به وجود آورده است که وجود منطقه 
آزاد پس از ۳0سال، محتاج توجیه معنایی و وجودی از زبان دبیر شورایعالی 

است! 
در این میان طی سالیان گذشته رسانه های مربوط به خود مناطق آزاد به جای 
به  مناطق،  ذاتی  ماموریت های  تبیین  و  اقتصادی  برنامه های  دادن  پوشش 
مدح و ثنای مدیران در قالب گفت و افزود و عنوان کرد، بسنده نموده اند و 
باقی رسانه های کشور نیز تحت تاثیر برخی نهادها و اشخاص مغرض، به جای 
یک  در  کشور،  توسعه  برای  آزاد  مناطق  و ضرورت های  علت ها  بر  تمرکز 
قیاس مع الفارق با دیگر مناطق آزاد دنیا، سخن در باب عدم توفیق مناطق 
آزاد ایران، در رسیدن به اهداف اولیه رانده اند. غافل از این که هیچ گاه در طی 
۳0سال اخیر شرایط بهینه رشد و توسعه مناطق آزاد از نظر زیرساخت های 
عمرانی، اقتصادی و خصوصا شرایط مناسب جهت ارتقای روابط بین المللی 

فراهم نشده است  .
مجموعه  تعیین تکلیف  راستای  در  رهبری  معظم  مقام  دهه ۹0،  اوایل  در 
ضد تحریمی  و  اقتصاد  عمومی  فضای  کردن  مقاوم  برای  کشور  اقتصادی 
کردن آن، برنامه کالنی را در قالب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین 
و ابالغ فرمودند که در بند ۱۱ آن، اتفاقا از موضع ایجابی ماموریت های کالن 
مناطق آزاد از قبیل جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی، توسعه 
بیان فرمودند. در حقیقت  را  از خارج  مالی  منابع  تامین  و  تولید و صادرات 
بند۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نه در مقام توجیه وجودی مناطق 
آزاد، بلکه در مقام تبیین وظایف اساسی آنها به عنوان یکی از بخش های 
مهم و تاثیرگذار اقتصاد ایران می باشد. بنابراین استناد به بند ۱۱ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی برای بیان ادبیات ملی مناطق آزاد، به معنی توجیه وجود 
آنهاست؛ اما در حقیقت بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی، یک دستورکار 
و سند باالدستی است که ضرورت دارد هم به جهت منطق درونی آن و هم 

به لحاظ مرجع صادر کننده اش، به صورت جدی عملیاتی و اجرایی گردد .
حال چگونه باید بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اجرا شود؟ طرح 
این سوال هم پس از گذشت یک دهه واقعا بی  جاست؛ چراکه باید تاکنون 
اجرایی می شد؛ اما مناطق آزاد در این حدود ۱0سال، نه تنها نتوانستند در 
ارتقای  انتقال تکنولوژی، توسعه تولید،  مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی، 
صادرات و تبدیل شدن به مراکز مالی- پولی بین المللی توفیقی کسب کنند، 
بلکه از سال ۱۳۹5 از جانب کسانی که در والیتمداری پرادعا هستند، دقیقا 
را  ناظر بی طرفی  نابود کننده ای قرار گرفته اند که هر  در مسیر پرچالش و 
زیرساختی  و  قانونی  درواقع چالش های  به دهان حیران می گذارد.  انگشت 
که در دهه۹0 و مخصوصا بعد از تصویب ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه 
بر علیه مناطق آزاد از سوی برخی نهادها نظیر مرکز پژوهش های مجلس، 
برخی نمایندگان مجلس، مدیران  دولتی و برخی اشخاص حقیقی ایجاد شده 
اقتصاد مقاومتی  بند ۱۱ سیاست های کلی  اجرای  تنها در راستای  نه  است، 
نبوده، بلکه در جهت نابودی کامل ساختاری می باشد که بند ۱۱ جهت اجرا 

توسط آنها یعنی مناطق آزاد، تقریر یافته است .
از گذشت حدود ۱0سال، سیاست های  بعد  باید سوال کنیم چرا  امروز  فلذا 
کلی اقتصاد مقاومتی حداقل در ارتباط با مناطق آزاد اجرا نشده است؟ در این 
کشور چه کسی باالتر و دلسوزتر از مقام معظم رهبری است که می تواند 
اقتصاد  کلی  سیاست های  ایشان  وقتی  چرا  پس  کند ؟  ابالغ  را  برنامه ای 
عملیاتی  جهت  مناسب  اجرایی  برنامه ریزی های  کردند،  ابالغ  را  مقاومتی 
کردن آن انجام نگرفت؟ چرا همه اقدامات به سمینار، نشست و... ختم شد 
و هیچ وقت این سیاست کالن ملی و حاکمیتی به درستی بین مدیران ارشد 
اجرایی و عوامل پایین دستی جهت برنامه ریزی های اجرایی تببین نگردید و 
برنامه ریزی عملیاتی منسجمی برای آن تدوین نشد؟ آیا امروز تنها کارکرد 
بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجیه وجود مناطق آزاد است؟ این 

چه نوع برداشت غیرمنطقی از یک سند باالدستی است ؟!
در نهایت باید گفت، از دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
تعریف  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  را  آزاد  مناطق  متعددی  که در سخنان 
کرده است و خود را هم جزو والیی ترین مدیران ارشد ایران می داند، انتظار 
می رود با نگاهی دوباره و درست به فلسفه بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، برای اجرایی سازی این سند باالدستی و ملی برنامه های اجرایی در 
سطح مناطق آزاد تدوین نمایند و در کنار پرداختن به این امر، هوشمندانه 
و  تخصصی  ملی،  قوی،  رسانه ای  ساختار  یک  شکل گیری  از  دلسوزانه  و 
هوشمند برای تبیین چرایی وجود مناطق آزاد و ماموریت های توسعه محور و 
برونگرای آنها حمایت ویژه نمایند؛ چراکه ساختار رسانه ای مجیز  گوی مناطق 
آزاد، توان کارشناسی و حرفه ای این ماموریت مهم را ندارند. با شکل گیری 
این شبکه رسانه ای منتقد، مصلح و تببین گر امید است چند سال بعد نیازی 
برای  باالدستی  از مجرای سیاست های کالن  آزاد  مناطق  توجیه وجود  به 

مردم و مسئولین احساس نشود .
همچنین به جهت عدم تایید مقدماتی قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی مجلس، 
فعالین اقتصادی و ذی نفعان مناطق آزاد حق دارند از جنابعالی در قالب همان 
حق الناس که به دفعات عنوان کرده اید، بخواهند بدون توجیه روال غلطی که 
از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی شروع شده و پس از گذشت 
با جدیت  6سال به وزارت اقتصاد رسید و حاال توسط مجلس رد می شود؛ 
به دنبال اجرای مر قانون باشید، قوانینی نظیر ماده ۲7 قانون چگونگی اداره 
این مسیر هم  اقتصاد مقاومتی. در  بند ۱۱ سیاست های کلی  آزاد و  مناطق 
ضمن دفاع از موقعیت فرابخشی مناطق آزاد، بدون مماشات با دستگاه هایی 
که برخالف قانون عمل می کنند و جلوی اجرایی سازی بند ۱۱ سیاست های 
اقتصاد مقاومتی می ایستند، برخورد کنید. قانون و اسناد باالدستی الزم االجرا 

هستند و بسیار فراتر از مرحله توجیه موضوعی می باشند.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با نمایندگان مجلس و کارشناسان مناطق آزاد تاکید شد:

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مسیرهای مسدود شده در مناطق آزاد



یادداشت

دبیرخانه  تقنین  و  حقوقی  امور  مدیرکل 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
و  بخشنامه  و  589مصوبه  اینکه  بیان  با 
فرآیند  در  آزاد  مناطق  با  مرتبط  مقررات 
عبارتی  به  گفت:  مقررات زدایی حذف شد، 
این  با  مرتبط  مقررات  37.5درصد  فقط 

مناطق معتبر باقی مانده است.
از  رونمایی  مراسم  در  پوراحمدی  محسن 
و  قوانین  مجموعه  تدوین  و  تنقیح  کتاب 
مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی، افزود: پیش از تنقیح، 9۴3مصوبه 
و بخشنامه درباره این مناطق وجود داشت 
که بیش از ۴5درصد آن پاالیش شد و حاال 
در  و  معتبر  بخشنامه  و  3۶۴مصوبه  تنها 

مجموعه مربوطه مدون گردید.
وی ادامه داد: به این ترتیب سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد با سهولت 
بیشتری می توانند به وجود ظرفیت قانونی 
و سایر مزایای آن در مناطق آزاد به خوبی 
فعالیت  و  سرمایه گذاری  هرگونه  از  قبل 

اقتصادی آگاه شوند.
دبیرخانه  تقنین  و  حقوقی  امور  مدیرکل 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
مقررات  و  قوانین  مجموعه  این که  بیان  با 
مجموعه  سومین  عنوان  به  آزاد  مناطق 
به  سیزدهم  دولت  در  که  است  تنقیحی 
تصویب  با  کرد:  اظهار  رسید،  تصویب 
مصوبات منقح شده در دولت مغایریت های 
با  انطباق  در  اجرایی  دستگاه های  قانونی 
دیگر  و  رفع  آزاد  مناطق  مقررات  و  قوانین 
دستگاه اجرایی نمی تواند مدعی بی اعتباری 

مقررات مربوطه شود  .
ویژگی  به جهت  داشت:  اذعان  پوراحمدی 
تجاری- آزاد  مناطق  مقررات  بودن  خاص 

می کند  ایجاب  ضرورت  کشور،  صنعتی 
مناطق  این  در  مقررات  و  قوانین  همواره 
خرداد ماه  در  راستا  این  در  شود.  تنقیح 
سال ۱39۱ و در اردیبهشت ماه سال ۱39۴ و 
در مرحله سوم در ۲8آذرماه سال ۱۴۰۱ این 
و  آزاد  مناطق  مقررات  و  قوانین  مجموعه 
ویژه اقتصادی مورد تنقیح قرار گرفته است.

این که بیش  به  با توجه  وی تصریح نمود: 
از 95درصد از کل قوانین و مقررات مناطق 
آزاد در این مجموعه تقنینی مدون شده و 
درحال حاضر جامعیت دارد، در نظر است به 
عنوان اولین مقررات جامع در نظام تقنینی 

کشور در آینده نزدیک رونمایی شود.
دبیرخانه  تقنین  و  حقوقی  امور  مدیرکل 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
تدوین  صورت  در  کرد:  خاطرنشان  پایان 
ویژه  و  آزاد  مناطق  جامع  مقررات  ابالغ  و 
در  اجرایی  دستگاه های  دیگر  اقتصادی، 
لوایح پیشنهادی خود نمی توانند به موضوع 
یاد شده بپردازند و هرگونه تغییر و اصالح 
از  با موضوع فوق، صرفا  الحاق مقررات  و 
طریق مقررات جامع مناطق آزاد و از طریق 
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
این  و  شد  خواهد  پیشنهاد  اقتصادی  ویژه 
افزایش  و  مقررات  وضع  در  ثبات  به  امر 
اعتماد برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

کمک خواهد کرد .
حضور  با  مجموعه  این  است،  گفتنی 
حجت اهلل عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی، مهدی مهدی زاده معاونت 
حقوقی  معاونت  انتشار  و  تنقیح  تدوین، 
ریاست جمهوری و قوامی معاونت حقوقی 
دارایی  و  اقتصادی  وزارت  مجلس  امور  و 

رونمایی شد.
شایان ذکر است، این اثر بعد از تکمیل به 
اختیار  در  و  ترجمه  نیز  خارجی  زبان های 
مشترک  آزاد  مناطق  و  سرمایه گذاران 

بین المللی قرار خواهد گرفت.

گزارش6

ضرورت گذر از تجارت سنتی در مناطق آزاد و جهش بر مدار فناوری اطالعات:

بسط تجارت الکترونیک در راستای 
فرآیند بین المللی سازی مناطــق آزاد
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رشد اقتصادی، هدفی است که سیستم های اقتصادی به دنبال آن 
می باشند؛ چراکه به واسطه رشد اقتصادی، امکان تامین سطح رفاه 

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

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

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

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

تاثیر تجارت الکترونیک بر رشد و توسعه اقتصادی شود.
باعث شده که  انتقال پردازش داده ها و اطالعات،  افزایش سرعت 
کشورها و شرکت های اقتصادی اقدام به استفاده از مزایای تجارت 
کنند.  خود  معامالتی  سیستم  در  مرز  بدون  تجارت  و  الکترونیک 
درخصوص ایجاد زیرساخت های تجارت الکترونیک، حقوق ایران در 
سال ۱38۲ قانون تجارت الکترونیک را به تصویب رساند. حتی طبق 
سابقه  با 3۰سال  قضایی  اسناد  می تواند  قضاییه  قوه  قانون،  همین 
نیز  اسناد  همین  و  کند  تبدیل  الکترونیکی  اسناد  به  را  بایگانی  در 
در دادگاه ها قابل استناد خواهند بود ولی این اقدامات در ابتدای راه 

می باشد که نیازمند انسجام و برنامه ریزی برای گسترش آن است.
بی شک مناطق آزاد یکی از بسترهایی بسیار مهم در توسعه تجارت 
الکترونیک در کشور می باشند. با نگاهی به زیرساخت های ایجاد شده 
در این مناطق از کشور می توان به این مهم رسید که در بستر تولیدات 
متنوع و قابل رقابتی که در مناطق آزاد وجود دارد، مسلما می توان با ایجاد 
یک شبکه تجاری بر بستر اینترنت و معرفی توانمندی ها و محصوالت، 
بازارهای بسیار وسیعی را در کشور و منطقه برای محصوالت تولیدی 
سازمان ها  مشارکت  نیازمند  قدم،  این  بی تردید  آورد.  به دست  مناطق 
در کنار فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان و ایجاد شبکه ای قدرتمند از 

اطالعات تولیدات مناطق آزاد در بستر اینترنت به وجود خواهد آمد.

تجارت الکترونیک چیست؟
عصر جدید، سازوکارها و نهادهای اجتماعي را در معرض تغییر قرار 
داده است. تجارت الکترونیک، جامعه الکترونیک، دولت الکترونیک 
تجارت  در  را مي شنویم.  آنها  وفور  به  ما  که  واژه هایي هستند  و... 
الکترونیک که در عصر جدید ارتباطی ظهور کرده است، به مکان 
نیازي ندارد و خرید و فروش به وسیله رایانه انجام مي شود. تجارت 
الکترونیک را به صورت عامیانه می توان انجام هرگونه امور تجاری 

به صورت آنالین و اینترنتی بیان کرد. 
الکترونیک  کار  و  کسب  گسترده تر،  مفهوم  در  را  الکترونیک  تجارت 
می گویند؛ اما در اصل ماجرا، تجارت الکترونیک معامالتی است که در 
آن خرید و فروش کاال و خدمات به وسیله اینترنت انجام و به واردات 
یا صادرات آن کاال و خدمات منجر می گردد. تجارت الکترونیک بیش 
از خرید و فروش اینترنتی کاال و خدمات است و سایر جنبه های فعالیت 
تجاری مانند خریداری، تهیه لیست از کاالها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع 

و جا به جایی کاالها و همچنین خدمات پس از فروش را در برمی گیرد.
تجارت الکترونیک برای آسان سازی معامالت اقتصادی به صورت 
تبادل  مانند  فناوری  این  از  استفاده  است.  شده  تعریف  الکترونیک 
الکترونیکی سرمایه، به شرکت ها و  انتقال  الکترونیکی اطالعات و 
تجارت  اجازه  و  داده  را  الکترونیکی  اسناد  ارسال  اجازه  سازمان ها 
کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش های خرید یا فاکتورها را 
به صورت الکترونیکی می دهد. در دهه ۱98۰ با رشد و پذیرش کارت 
فرم گیری  باعث  بانک،  تلفن  و  خودکار  تحویلدار  ماشین  اعتباری، 

تجارت الکترونیک شد.
طی سال های اخیر ارزش مبادالت الکترونیکی در جهان به سرعت 
درحال افزایش است. اگرچه درخصوص سرعت گسترش این شیوه 
از مبادله، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است؛ اما در تمامی 
رشد  با  آینده  سال های  در  الکترونیک  تجارت  آمده  پیش بینی ها 

فزآینده ای روبه رو خواهد بود.
فروش  هزینه هاي  گفت  باید  الکترونیک  تجارت  مورد  در  بی شک 
با مشتري، خدمات پس  ارتباط خاص  به دلیل  را کاهش مي دهد؛ 
دید  معرض  در  را  جدید  مي بخشد؛ محصوالت  بهبود  را  فروش  از 
نتیجه،  در  و  مي کند  کم  را  آمدها  و  رفت  مي دهد؛  قرار  خریداران 

قیمت محصول را پایین مي آورد.
در کشورهایي که تجارت الکترونیک گسترش زیادي پیدا کرده، این 
قیمت هاي  با  اینترنت  به وسیله  کاالها  شده  موجب  تجارت  از  نوع 
ارزان  جنس  دنبال  که  مشتریاني  این رو  از  شود؛  عرضه  ارزان تر 
الکترونیک  تجارت  که  کشورهایی  در  را  تجارت  نوع  این  هستند، 

انجام می دهند، پررونق تر می کنند.

راه ورود به تجارت الکترونیک
راه ورود به تجارت الکترونیک، بازار، بازاریابی و فروش تحت تاثیر 
توسعه تکنولوژی ارتباطات از طریق رایانه ها قرار گرفته است. باتوجه 
به گستردگی شبکه اینترنت و تجارت الکترونیک در دنیای امروزی، 
و  داده و شکل و شمایل  از دست  را  قدیم خود  بازار دیگر مفهوم 

ویژگی های جدیدی پیدا کرده است. 
بسیاری از فروشندگان، حتی خریداران محصوالت خود را نمی بینند و 
با آنان صحبت هم نکرده اند، ولی محصول خود را فروخته و وجه آن 
را دریافت کرده اند. این نوع خرید و فروش، نشان از وجود سیستم های 
گسترش  سرعت  به  که  سیستم هایی  دارد،  تجارت  عرصه  در  جدید 

می یابند و هر روز سهم بیشتری از بازار را نصیب خود می نمایند. 
در این سیستم فروشگاه های فیزیکی جای خود را به فروشگاه های 

الکترونیکی داده اند. دیگر نیازی نیست تا در گران ترین نقاط تجاری 
دریافت  و  محصول  عرضه  محل  برای  را  مکانی  آمد،  و  پررفت 
این  امروزه می توان  زیاد تهیه کرد.  بسیار  با هزینه  سفارش خرید، 
مکان بزرگ و بسیار گرانقیمت را در محیطی کوچک و با هزینه های 
که  شرکتی  هر  درواقع  آورد.  به وجود  زیاد  بسیار  کارایی  با  اما  کم 
بخواهد سهم خود را در بازارهای جهانی افزایش دهد، قطعا ناگزیر 
است از این سیستم و تکنولوژی پیشرفته مرتبط با آن استفاده کند. 
امروزه فعالین اقتصادی در مناطق آزاد به عنوان یک واحد تجاری 
اختصاص  خود  به  را  جهانی  گسترده  شبکه  از  گوشه ای  می توانند 
دهید و از آنجا تمامی محصوالت خود را به معرض دید تمامی مردم 

در سراسر جهان قرار دهند. 
فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان در مناطق آزاد می توانند در این محیط 
با مشتریان ارتباط برقرار کنند، نیازهای آنان را بفهمند و محصول خود 
را به آنان به فروش برسانند. بهره مندی از این سیستم خرید و فروش 
و امتیازات آن، نیازمند داشتن محیطی تحت عنوان )وب سایت ( است. 

در دهه اخیر استفاده از اینترنت در سراسر جهان با سرعت شتابان درحال 
گسترش بوده است و هم اکنون اکثریت افراد خصوصا جوانان با این فناوری 
همراه هستند. در میان تعداد بی شماری افراد و شرکت ها که در سراسر جهان 
از اینترنت استفاده می کنند، قطعا برخی در جستجوی محصوالت و خدمات 
شما هستند. با داشتن یک وب سایت درواقع شما شرکت خود را برای استفاده 
از فرصت های بیشمار آماده می کنید. وب سایت باعث می شود شرکت شما در 
هر زمان و از هر مکان قابل دسترس باشد. با کلیک ساده موس، هر کسی 

می تواند در تمامی ساعت شبانه روز به شرکت شما دسترسی داشته باشد. 
ارتباط  در  بالقوه  مشتریان  با  می کند  کمک  شما  به  وب سایت 
از  موثرتر  و  راحت تر  بسیار  وب سایت،  طریق  از  دسترسی  باشید. 
به  سایت،  آدرس  داشتن  است.  دور  راه  ارتباطی  روش های  سایر 
و  مورد شما می شنوند  در  که  زمان  هر  که  همگان کمک می کند 
یا تبلیغات شما را می بینند، به راحتی امکان عکس العمل نشان دادن 
به پیام شما را داشته باشند. وجود وب سایت، اعتبار شرکت شما را 
در نزد مشتریان افزایش می دهد. وب سایت تاثیر فراوانی بر اعتماد 
مشتری های بالفعل شما خواهد داشت. یک طراحی حرفه ای، متن 
امکان  و  محصوالت  از  مفید  اطالعات  خوب،  نوشتاری  با  مناسب 
شما  شرکت  به  مشتریان  اعتماد  افزایش  باعث  اطالعات  تبادل 
می شود. وجود وب سایت برای شرکت تان نشان دهنده آن است که 

شما دارای دانش موردنیاز و اطالعات به روز هستید.

ضرورت انتقال از تجارت سنتی به تجارت الکترونیک 
تجارت الکترونیک از چند جهت با تجارت سنتی متفاوت است. این 
تفاوت ها مشکالتی را در نظام های حقوقی پدید می آورد که می توان 

به شرح زیر اشاره نمود:
جدیدی  روش های  شرکت ها  )تازه(:  ترتیبات  و  روش ها   )1
اتخاذ کرده اند و از مزایای اینترنت در جهت تجارت استفاده می کنند. 
تقاضاها نیز با همین روش مطرح و از فن آوری های تجارت و کاری 

بهره مند می شوند.
آمار  دارد.  فرامرزی  ابعاد  الکترونیک  تجارت  فرامرزی:  بعد   )2
دیدار از سایت ها نشان می دهد استقبال در حدی شگفت انگیز است؛ 
زیرا شبکه تجارت الکترونیک در دسترس همه مردم جهان است و 

مشتریان می توانند از همه کشورها باشند.
3( سرعت تحوالت: اینترنت و فن آوری مبنای آن هر دو، هر 
روز شاهد تحوالت تازه ای است. گاهی قوانین جدید نیز که در مقام 
حل و انتظام موقعیت های جدید، تصویب می شوند با توجه به تحول 
روزافزون فن آوری ها، کارآیی خود را از دست می دهند. برای ایجاد 
فنی،  زیرساخت های  کردن  فراهم  مثل  الکترونیک شرایطی  دولت 

سرمایه انسانی و شبکه های الکترونیکی الزم است.

نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی
امروز، دگرگونی  دنیای  در  کار  و  روزافزون فضای کسب  تحوالت 
سریع بازارها و افزایش رقابت پذیری، دلیلی واضح بر اهمیت بیش از 

پیش تجارت الکترونیک در رشد و توسعه اقتصادی کشورها است.
خصوصیات  از  تکنولوژی  حوزه  در  سریع  تغییرات  و  شدن  جهانی 
دنیای امروز بوده و باعث چالش در سازمان ها و کشورها شده است. 
به همین سبب نمی توان به راحتی از کنار چنین تحول و امر مهمی 
گذر کرد. تکنولوژی اطالعات و ارتباطات نیز سهم بسیار زیادی در 
توسعه یا عقب افتادگی کشورها و سازمان ها دارد و در کنار آن، همه 
جنبه های زندگی فردی و اجتماعی افراد را هم تحت پوشش خود 
از  متاثر  جنبه های  از همان  یکی  الکترونیک  تجارت  قرار می دهد. 

تکنولوژی در حوزه اقتصاد و بازرگانی است.
تجارت الکترونیک یکی از امور ضروری قرن حاضر بوده و با انجام 
هرگونه امور تجاری به صورت آنالین به وسیله شبکه جهانی اینترنت 
دارد.  کشورها  بین المللی  و  داخلی  مبادالت  تسهیل  در  مهمی  نقش 
تجارت الکترونیک به بنگاه های تجاری محلی این اجازه را می دهد که 
به بازارهای جهانی مرتبط شده، صادرات و در نتیجه تولید ناخالص داخلی 
خود را افزایش دهند، که این مورد به خوبی درخصوص مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کشورمان صدق می کند و تولیدکنندگان خرد و یا کالن از 

این سیستم به بهترین نحو می توانند بهره مند شوند.
تجارت الکترونیک به مصرف کنندگان این امکان را می دهد در هر زمان 
و هر مکانی با اتصال به اینترنت، معامالت خود را انجام دهند. بهره 
از شیوه های نوین تجارت الکترونیک می تواند موجب صرفه جویی در 
هزینه ها و کارآیی بیشتر عملیات تجاری بنگاه های تولیدی را فراهم آورد 

و در نهایت موجبات افزایش توان رقابتی و رشد اقتصادی شود.
برای  بسیاری  رقابتی  تهدیدهای  و  فرصت ها  الکترونیک  تجارت 
طوری  به  است،  آورده  وجود  به  مختلف  کشورهای  و  سازمان ها 
این  با  که امروزه کمتر شرکت یا سازمان تجاری پیدا می شود که 
و  این شرکت ها  از  بسیاری  نکند.  استفاده  آن  از  یا  بوده  ناآشنا  نام 
سازمان ها از تجارت الکترونیک استفاده کرده، آن را به خدمت گرفته 
دالیل  می کنند.  کمک  نیز  صادرات  گاه  و  اقتصادی  توسعه  به  و 
مختلفی وجود دارد که سازمان ها را در استفاده از تجارت الکترونیک 
سستی کرده و مانع توسعه اقتصادی می شوند. یکی از آن دالیل، 
با فناوری ها و  آشنا نبودن مدیران شرکت های تجاری یا صادراتی 
در  باید  و صادراتی  تجاری  است. شرکت های  آن  از  منافع حاصل 
تقویت  برای  و  برداشته  گام  اینترنت  بالقوه  توان  راستای شناسایی 
طریق  از  را  خود  جدید  صادراتی  مشتریان  صادراتی،  فعالیت های 
اینترنت پیدا کنند. مدیران این شرکت ها می توانند از اشخاصی که با 
اینترنت آشنا بوده، کمک گرفته و فعالیت های صادراتی و بازاریابی 

خود را از طریق اینترنت انجام دهند.

موانعی است که مدیران  از  امنیت، یکی دیگر  و  مالحظات هزینه 
برای خود می سازند تا کمتر از تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی 
استفاده کنند. زمانی که مدیران، آشنایی کافی با تجارت الکترونیکی 
اشتباه  دچار  خود  محاسبات  در  بی شک  باشند،  نداشته  اینترنت  و 
این  به  را  آنان  الکترونیک،  تجارت  از  آنها  اشتباه  تصور  می شوند. 
همراه  به  زیاد  هزینه های  اینترنت  از  استفاده  که  می رساند  نتیجه 

داشته آینده و امنیت شرکت را از بین خواهد برد.
مدیران شرکت ها و سازمان های تجاری باید با نحوه کار شرکت های 
تجارت  نقش  شوند  متوجه  خود  تا  شده  آشنا  خود  هم حوزه  بزرگ 
الکترونیک در توسعه اقتصادی شوند؛ یا به روش دیگری در حوزهای 

محدودتر نقش تجارت الکترونیک در توسعه اقتصادی را ارزیابی کنند.
در  و  تولید  بهره وری، کاهش هزینه  افزایش  با  الکترونیک  تجارت 
نتیجه کاهش فشار بر قیمت ها و حفظ تورم در سطح پایین، می تواند 
نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. همچنین ورود شرکت های 
تازه وارد برای تامین تقاضای فعلی، ایجاد محیطی پویا و خالق در 
و  کسب  افزایش  و  جدید  شرکت های  تشکیل  و  تاسیس  راستای 

کارهای کامال جدید از دیگر عوامل توسعه اقتصادی است.

نیازمندی های تجارت الکترونیک در ایران
تجارت الکترونیک به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری اطالعات، 
تحوالت اساسی در تجارت جهانی ایجاد کرده است. توسعه تجارت 
الکترونیک پیامدهای مهمی را برای فعاالن اقتصادی در پی داشته 
است. شاید کمتر ابداعی به اندازه تجارت الکترونیک در حوزه اقتصاد 

و بازرگانی تاثیرگذار و منشاء مزایا و منافع بوده است.
حذف  عرضه،  زنجیره  بهبود  هزینه ها،  کاهش  بازارها،  توسعه 
محدودیت های زمانی و مکانی مبادله، مشتری محوری و بهبود ارتباط با 
مشتری، ایجاد مدل های جدید کسب و کار، افزایش سرعت دسترسی به 
بازار و در مجموع افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی از پیامدهای آشکار 
تجارت الکترونیک است که در ابعاد فردی و اجتماعی نمایان شده است.
در این نوع از تجارت، بسیاری از موانعی که در بازارهای سنتی دور 
از انتظار به نظر می رسید، رفع شده و مدل های جدید کسب و کار 
با ویژگی ها و قابلیت های جدید به وجود آمده اند. این تحوالت در 
مورد  در  پیش بینی ها  و  برآوردها  بوده که همواره  به گونه ای  جهان 
است.  بوده  یافته  تحقق   مقادیر  از  کمتر  الکترونیک  تجارت  حجم 
بی تردید با فراهم شدن بسترها و آگاهی فعاالن، روند توسعه تجارت 

الکترونیکی شتابان خواهد بود.
گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان، به کارگیری 
سوی  از  آن  تدریجی  پذیرش  و  اقتصادی  بنگاه های  توسط  آن 
در  الکترونیک  تجارت  بالقوه  مزایای  بیانگر  مصرف کنندگان، 
تالش  جز  راهی  بنابراین  است.  بازرگانی  و  اقتصادی  عرصه های 

مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست.
در شرایط کنونی و با توجه به بازار محدود و بسته ای که دلیل وجود 
تحریم ها بر کشور اعمال شده و شرایط سخت اقتصادی که حاکم 
بر جامعه است، نیاز به بازارهای بزرگ تر و فرامنطقه ای برای بهبود 
کسب و کار در مناطق آزاد کشور احساس می شود؛ که مناسب ترین 
این  در  اقتصادی  فعالین  برای  که  کم  هزینه های  کنار  در  راهکار 
همانا  که  الکترونیک  کار  و  کسب  ایجاد  لزوم  دارد،  بر  در  مناطق 
تجارت الکترونیک است، بیش از پیش احساس می شود و ضرورت 
دارد که تولیدکنندگان در مناطق آزاد قدمی در راستای بهبود کسب 

و کار خود برداشته و پا به عرصه تجارت الکترونیک بگذارند.
افزایش  درحال  جهانی  مبادالت  از  الکترونیک  تجارت  نقش سهم 
اروپای  آمریکا،  در  ترتیب  به  الکترونیکی  مبادالت  بیشترین  است. 
غربی، اروپای شرقی و کشورهای جنوب شرق آسیا صورت می گیرد. 
نیز  الکترونیک در کشورهای درحال گذار و درحال  توسعه  تجارت 
روند صعودی داشته است. در کشور ما مبادالت الکترونیک با فراهم 
تراکنش های  و  یافته  افزایش  تدریج  به  الکترونیکی  آمادگی  شدن 
الکترونیک در بخش های مالی، آموزش، حمل و نقل، خرده فروشی و 

سایر بخش های اقتصادی رشد چشمگیری داشته است.
نتایج مطالعات در کشور نشان می دهد، آمادگی فنی، فرهنگ و مردم، 
نهادهای پشتیبان و مسائل حقوقی، زیرساخت های کلیدی برای توسعه 
تجارت الکترونیک محسوب می شوند که با فراهم شدن این زیرساخت ها، 
زمینه بهره مندی از تجارت الکترونیک برای بخش های اقتصادی فراهم 
خواهد شد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر ترویج تجارت الکترونیک، 
ایجاد اعتماد و اطمینان برای بازیگران اقتصادی است. پژوهش ها نشان 
می دهد اعتماد و اطمینان به محیط های تجارت الکترونیک می تواند 

نقش کلیدی در گسترش این مدل از تجارت داشته باشد. 
اعتماد از زوایای مختلف موردتوجه قرار می گیرد که مباحث حقوقی 
تجارت  حوزه  در  کلی  طور  به  می رود.  به شمار  آن  ابعاد  از  یکی 
الکترونیک سه بازیگر دولت، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان نقش 

کلیدی ایفا می کنند. 
نقش و سهم هر یک از آنها در توسعه تجارت الکترونیک متفاوت 
اقتصادی،  تامین  زیرساخت های  نقش  در  بیشتر  دولت ها  است. 
تامین  می شوند.  ظاهر  تجاری  تسهیل  و  امنیتی  ارتباطاتی،  و  فنی 
نیاز  باالیی  اولیه  هزینه های  به  الکترونیک،  تجارت  زیرساخت های 
دارد تا امکان فعالیت و بهره برداری برای سایر بازیگران فراهم شود. 
البته دولت خود نیز بهره بردار از این زیرساخت در تعامل با بنگاه ها 
به صورت دولت با بنگاه و دولت با مصرف کننده و بالعکس نیز است. 
الکترونیک  تجارت  زیرساخت های  که  شود  افزوده  باید  نکته  این 
فقط فنی و ارتباطاتی نبوده و به طیف وسیعی از اقدامات را برای 

فراهم سازی محیط نیاز دارد.
پیاده سازی کامل تجارت الکترونیک در سطح تجارت داخلی و خارجی با 
استفاده از ابزارها و استانداردهای بین المللی و با توجه به فرهنگ ایرانی 
و اسالمی در بستری امن به گونه ای که هر شخص )حقیقی و حقوقی( با 
هر اندازه ای از کسب و کار بتواند در هر زمان و هر مکان با مشارکت در 

آن به رونق اقتصاد کشور و افزایش بهره وری کمک کند.

جایگاه ایران از نظر بستر های الکترونیکی
را  کشورها  الکترونیکی  بسترهای  می توان  که  معیارهایی  از  یکی 
ارزیابی و مقایسه کرد، آمادگی الکترونیکی است که ساالنه توسط 
دارای  شاخص  این  می شود.  منتشر  و  تولید  اکونومیست  مجله 

معیارهای رتبه بندی به شرح زیر است:
شاخص  این  معیارهای  فناوری:  زیرساخت  و  اتصال   
عبارتند از: نرخ نفوذ اینترنت با پهنای باند وسیع )توانمندی(، ضریب 

نفوذ تلفن همراه، ضریب نفوذ اینترنت، امنیت؛
عبارتند  تجاری  محیط  ارزیابی  معیارهای  تجاری:  محیط   

بازار،  اقتصادی کالن، فرصت های  از: محیط کلی سیاسی، محیط 
سرمایه گذاری  سیاست های  خصوصی،  بخش  قبال  در  سیاست 
خارجی، سیاست های تجارت خارجی و تبادل، سیاست های مالیاتی، 

مالیه و بازار کار؛
و  اجتماعی  محیط  شاخص  فرهنگی:  و  اجتماعی  محیط   
پذیرش  و  اینترنت  از  استفاده  تجربه  الکترونیکی،  دانش  فرهنگی، 
می دهد.  قرار  مالحظه  مورد  را  کار  نیروی  فنی  مهارت های  و  آن 
معیارهای این شاخص عبارتند از: سطح آموزش و سواد، سطح سواد 
میزان  و  کار  نیروی  فنی  مهارت های  کارآفرینی،  میزان  اینترنتی، 

نوآوری؛
چارچوب های  کننده  منعکس   شاخص  این  قانونی:  محیط   
قانونی است که به صورت مستقیم بر استفاده از فناوری دیجیتال 
ارتباطات و داد و ستد تجاری موثرند. معیارهای  جهت آگاه سازی، 
این شاخص عبارتند از: کارایی چارچوب های قانونی سنتی، قوانین 
کار  و  کسب  یک  ثبت  سهولت  سانسور،  سطح  اینترنت،  با  مرتبط 

جدید و ID الکترونیکی؛
این  معیارهای  دولت:  چشم اندازهای  و  سیاست ها   
زمینه  در  دولت  هزینه صرف  شده  میزان  از:  عبارتند  شاخص 
ناخالص  تولید  از  درصدی  عنوان  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
داخلی، راهبرد توسعه دیجیتالی، راهبرد دولت الکترونیک و تدارکات 
الکترونیکی، دسترسی شهروندان و بنگاه ها به خدمات الکترونیکی 

برخط و مشارکت الکترونیکی؛
مصرف کنندگان  توسط  الکترونیک  تجارت  پذیرش   
و بنگاه ها: معیارهای این شاخص عبارتند از: میزان هزینه سرانه 
صرف  شده توسط مشتریان در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات، 
سطح توسعه کسب و کار الکترونیک، سطح تجارت بر خط، موجود 

بودن خدمات دولتی برخط با شهروندان و بنگاه ها.

پنجره واحد تجاری
در دنیای پرشتاب امروز، عامل سرعت در انجام مکاتبات، مبادله اسناد و 
اطالعات و کاهش مدت زمان تشریفات گمرکی، نقش تعیین کننده ای در 
توفیق تجارت به ویژه در عرصه بین المللی ایفا می کند. به عبارت دیگر، 
گسترش تجارت در عرصه جهانی تا حد زیادی به اعمال شیوه های 
تسهیل تجارت در بین کشورها بستگی دارد. از آنجا که فرآیندهای 
صادرات و واردات، اغلب مستلزم مبادله اطالعات و اسناد بین چندین 
نهاد مختلف است که هر کدام از آنها نیز به  نوبه خود، رویه های کاری و 
فرم های خاصی دارند؛ در این شرایط، عدم وجود مکانیسم های روان ساز 
و تسهیل کننده، می تواند به عنوان عاملی مانع زا در مسیر توسعه تجارت 
به ویژه در صحنه بین المللی عمل کند و فرصت های بی شماری را از 

دسترس بخش تجاری کشور خارج سازد. 
چنین  برای حل  ممکن  رویکردهای  بهترین  از  یکی  میان  این  در 
سایر  تجارب  و  بین المللی  سازمان های  توصیه  با  مطابق  مشکلی 
کشورهای پیشگام، استقرار یک پنجره واحد تجاری است. مفهوم 
پنجره واحد تجاری، به تسهیالتی اطالق می شود که به طرف های 
تا اطالعات و  تبادل تجاری کمک می کند  مشارکت کننده در یک 
اسناد استانداردشده را از طریق یک نقطه ورودی واحد مبادله کرده 
و از این طریق تمامی الزامات قانونی مربوط به صادرات، واردات و 

قوانین نقل و انتقال را تکمیل کنند. 

اهمیت و ضرورت پنجره واحد تجاری
به  و  ملی  در سطح  را  پروژه  این  انجام  که ضرورت  قانونی  موارد 
موجب  الکترونیکی  تجارت  توسعه  مرکز  برای  تکلیف  یک  شکل 

می شوند، عبارتند از:
 الف( بند )د( ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی؛  

ب( طرح تحول اقتصادی؛ 
ج( برنامه پنجم توسعه کشور )ماده 7۰ فصل پنجم )اقتصادی( ذیل 

برنامه بهبود فضای کسب و کار(؛ 
د( مصوبه کارگروه مدیریت فاوا )مورخ ۱389/۰5/۱9(. 

پنجره واحد تجاری، از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن 
به فرآیندهای اظهار و ترخیص کاالها، جاذبه های سرمایه گذاری در 
کشورها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادالت تجاری 
تسهیل  ضمن  واحد،  پنجره  می کند.  کمک  رقابت پذیری  بهبود  و 
رویه ها و فرآیندهای تجاری، به بهبود شفافیت و پیش بینی پذیری 
نتیجه  بین المللی کمک می کند.  و  ملی  تجاری در سطح  تعامالت 
استقرار چنین سیستمی در وهله نخست، کاهش پیچیدگی ها و تاخیر 
در فرآیندهای تجاری و کاهش هزینه های عملیاتی است و نهایتا به 
افزایش قدرت رقابت پذیری و رونق  اقتصادی کشور منجر می شود. 
به طور خالصه به دالیل زیر در نظام های اقتصادی توسعه  یافته و 
درحال  توسعه، اعمال سیاست های تسهیل تجاری از طریق استقرار 
سیستم پنجره واحد تجاری، موضوع حائز اهمیتی است و به طور 

جدی دنبال می شود: 
 افزایش نرخ رشد صادرات در بلندمدت؛ 

 مدیریت بهینه نوسانات بازار داخلی؛ 
بازارهای  در  کشور  خدمات  و  کاالها  رقابت پذیری  افزایش   

بین المللی؛ 
 جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی موردنیاز؛ 

 افزایش مشارکت بنگاه های کوچک و متوسط در تجارت ملی 
و بین المللی.

مزایای استقرار پنجره واحد
تسهیم  و  ارائه  فرآیند  زیادی  حد  تا  می تواند  واحد  پنجره  استقرار 
را  تجارت  به  مرتبط  قانونی  الزامات  برآوردن  برای  الزم  اطالعات 
هم برای تاجران و هم برای مراجع دولتی ساده سازی و تسهیل کند. 
استفاده از چنین سیستمی به بهبود اثربخشی و کارآیی نظارت های 
رسمی منجر شده و هزینه های بخش دولتی و خصوصی را در جهت 

استفاده بهتر از منابع کاهش می دهد. 
دولتی  بخش  برای  واحد  پنجره  استقرار  مزایای  خالصه  طور  به 

عبارتند از: 
 تخصیص موثرتر و کاراتر منابع؛ 

 اصالح منابع درآمدی دولت؛ 
 افزایش امنیت؛ 

 افزایش یکپارچگی و شفافیت در امور؛ 
 ارتقای مکانیسم های کنترلی دولت و کاهش فساد اداری؛
 توانایی استفاده از تکنیک های پیچیده مدیریت ریسک. 

همچنین، مزایای این سیستم برای جامعه تجاری عبارت است از: 
 کاهش هزینه ها از طریق کاهش تاخیرها؛ 

 تسریع در امور اظهار و ترخیص کاال؛
 توضیح و تفسیر قابل پیش بینی قوانین؛ 

 تخصیص موثر و کاراتر منابع و افزایش شفافیت.

سخن پایانی
ظرفیت تجارت الکترونیک در ایران روبه گسترش است و با نگاهی 
به رشد این مدل از تجارت نوین در مناطق آزاد، شاهد سرعت بسیار 
پایین روند استفاده از این ظرفیت در مناطق هستیم که این موضوع 
نشان از عدم سیاستگذاری ها و تعریف اهداف در این راستا در مناطق 

آزاد کشور است. 
بی شک میزان ظرفیت تولید و تنوع محصوالت تولیدی در مناطق 
آزاد بستر بسیار خوبی برای رشد و ورود شرکت های دانش بنیان در 
حوزه توسعه تجارت الکترونیک با استفاده از زیرساخت های موجود 
می باشد و به یقین تکمیل زنجیره توسعه این امر، مستلزم حمایت 
در  زیرساخت ها  تکمیل  جهت  در  آزاد  مناطق  سازمان های  بیشتر 
رسیدن به هدف نهایی که همانا تجارت الکترونیک در مناطق آزاد 

است، می باشد.

حذف ۵۸۹مصوبه 
مرتبط با مناطق 
آزاد در فرآیند 

مقررات زدایی

مدیرکل امور حقوقی و تقنین 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی اعالم کرد:

گزارش: 
 حمید زارعی

کارشناس حوزه فناوری اطالعات



و  ترانزیت  مفهوم  تشریح  به  گزارش،  این  اول  بخش  در 
لجستیک پرداخته شد و همچنین درخصوص اهمیت حضور 
در کریدورهای تجاری و مسیرهای ترانزیتی کشورهای جهان 
خصوصا ایران، موارد مختلفی بیان گردید. اما مهم ترین هدف 
از نگارش این گزارش، بررسی و واکاوی فرصت های از دست 
رفته کشورمان در حوزه ترانزیت بین المللی و شتاب گیری رقبا 
و کشورهای همسایه خصوصا ترکیه در جهت جایگزین کردن 
خطوط ترانزیتی خود با ایران می باشد که متاسفانه این روند 
مدتی است آغاز شده و سایر کشورها از تعلل و کمبودهای کشور 
ما خصوصا در بخش های زیرساختی نهایت استفاده را کرده و 

مصمم به حذف ایران از نقشه ترانزیتی جهان هستند.
در شماره پیش، به 5مسیر جایگزین شده و درحال جایگزینی با 
خطوط ترانزیتی ایران اشاره کردیم. در بخش دوم این گزارش 
نیز 6مسیر دیگر که تهدید جدی برای محورهای ترانزیتی 
کشورمان تلقی می شود را تشریح می نماییم. با امید به این که 
مسئوالن و متولیان امر اقدامی عاجل برای جلوگیری از این 
فرصت سوزی صورت دهند تا این مزیت خدادادی که می تواند 
درآمدهای ارزی هنگفت و به تبع آن اشتغال زایی چشمگیری را 

برای کشورمان به ارمغان آورد را بهبود و رونق بخشند.

مسیرهایی که درحال جایگزینی با مسیرهای 
ترانزیتی ایران هستند

6( صلح نامه قره باغ نیز به طور جدی تری محورهای ترانزیتی 
ایران را تهدید می کند. در صورت برقراری کریدور »مقری« 
که نخجوان و غرب آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به 
یکدیگر متصل می کند، عالوه بر حذف خط ترانزیتی نخجوان-
آذربایجان که از خاک ایران می گذرد، ترکیه به دریای خزر 
متصل شده و با همکاری دولت های عضو »شورای کشورهای 
ترک« در شرق دریای خزر می تواند رقیب جدی برای کریدور 

ترانزیتی شرق به غرب ایران باشد. 
ترکیه از سال 2009 اقدام به تشکیل شورایی تحت عنوان 
یا اصطالحا »شورای ترک«  ترک زبان  شورای کشورهای 
کرد؛ این شورا متشکل از 5کشور ترکیه، آذربایجان، ازبکستان، 
قزاقستان، قرقیزستان بوده و مجارستان نیز عضو ناظر است؛ 
ترکیه قصد دارد تا با استفاده از کشورهای مذکور، یک خط 
ترانزیتی را تا چین پایه ریزی کرده و از غرب ترکیه این محور 
را به اروپا پیوند دهد و خود را به عنوان محور یک اتصال مهم 
ترانزیتی بین چین تا اروپا مطرح کند. این کریدور در صورت 
راه اندازی، با اتصال چین به اروپا، قدمی در راستای حذف ایران 
از راه ابریشم بوده و اهداف ایران در برخورداری از منافع سرشار 
اقتصادی و سیاسی این مسیر را مورد تهدید جدی قرار خواهد 
افتتاح کریدور کریدور »مقری« ، قطع  تبعات  داد. کمترین 
درآمدی است که ایران تاکنون از ترانزیت کاال و انرژی میان 
آذربایجان، منطقه خودمختار نخجوان و ترکیه به دست می آورد؛ 
تا پیش از این صادرات گاز آذربایجان به ترکیه از طریق خاک 
ایران انجام می شد و ایران نیز به  عنوان حق ترانزیت، 15درصد 
از ارزش گاز صادر شده را دریافت می کرد. تبعات بلندمدت این 
توافق اما تسهیل راه قدرت های متخاصم ایران و همچنین 
ترکیه، جهت دور زدن و حذف ایران از مبادالت ترانزیت کاال 

و انرژی جهانی است. 
ترکیه به دلیل واقع شدن میان آسیا و اروپا و همچنین وجود 
دریای سیاه و مدیترانه در شمال و جنوب این کشور، موقعیت 
خوبی برای ترانزیت کاال در کریدور شرق به غرب دارد و البته 
بهترین همسایه ترانزیتی کشور ترکیه در این زمینه نیز ایران 
است. ایران با داشتن خطه ای پهناور می تواند کاالهای صادراتی 
چین به اروپا را پس از انتقال آن به ترکیه، به مقصد اروپا ترانزیت 
کند. اما کشور ترکیه با پس زدن این فرصت همکاری، سیاستی 
را اتخاذ کرده است تا با حذف ایران از کریدورهای ترانزیتی، 
خود را به عنوان هاب مرکزی اوراسیا و همچنین رهبر منطقه 
معرفی کند. ترکیه درحال پی ریزی  پلتفرم شش جانبه ایران، 
ترکیه، آذربایجان، گرجستان، روسیه و ارمنستان مبنی بر توسعه 
همکاری های حمل و نقلی و ترانزیتی برای تقویت تجارت کاال 
در منطقه قفقاز می باشد. پشت پرده این تالش ترکیه برای 
اجرای پلتفرم مذکور، حذف بخش مهمی از مسیر خاک ایران 
برای عبور کاالهای شرق آسیا به اروپا است. کریدور ریلی 
826کیلومتری باکو،  تفلیس،  قارص که پکن را به لندن وصل 
می کند، مثالی از تالش هایی است که قصد آنها حذف نقش 

ترانزیتی ایران است.
همچنین احداث کریدور زنگزور در نزدیکی مرز جمهوری 
اسالمی ایران که نخجوان را از طریق خاک ارمنستان به 
خاک اصلی جمهوری آذربایجان وصل می کند، با توجه به 
یکسری تبعات و پیامدهای آتی می تواند به موضوعی بسیار 
جدی برای برخی کشورهای منطقه ازجمله روسیه، ایران 
و حتی خود ارمنستان تبدیل گردد. پس از پایان جنگ دوم 
قره  باغ و توافقاتی که میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با 
میانجیگری روسیه حاصل شد، احداث کریدور یا کریدورهایی 
از طریق خاک ارمنستان به شدت موردتوجه طرف هایی نظیر 
جمهوری آذربایجان، ترکیه و رژیم صهیونیستی است. هر کدام 
از این کشورها و طرفین، بنا به منافع خود، حامی ایجاد چنین 
کریدوری هستند. دسترسی سریع، ارزان، کم هزینه، کم خطرتر و 
راحت تر ترکیه به جمهوری های قفقاز و آسیای میانه و همچنین 
احداث کریدور مذکور، از آرزوهای بلندمدت تقریبا همه رهبران 
جمهوری ترکیه بوده است که هر کدام به نوبه خود تالش 
کرده اند در اجرای این پروژه طوالنی مدت نقش داشته باشند 
و به نوعی بخش هایی از این پروژه را تکمیل نمایند. پس از 
جنگ ۴۴روزه قره باغ که منجر به شکست ارمنستان در مقابل 
جمهوری آذربایجان شد، توافق نامه ای میان طرفین با حضور 
پوتین رئیس جمهور روسیه به امضاء رسید که به موجب آن، 
ایروان برای ایجاد این کریدور عبوری از نخجوان به جمهوری 

آذربایجان که زنگزور نام دارد، توافق کرده است .
ترکیه از سال های گذشته تا کنون در تالش است تا با حذف 
ایران از این نقش مهم بین المللی در ترانزیت، خود را به 
عنوان محور ترانزیت بین آسیا و اروپا مطرح کرده و حجم 
باالیی از تجارت جهانی را وابسته به کریدورهای عبوری از 

خاک خود کند؛ این درحالی است که ترکیه برای راه اندازی 
کریدورهای مدنظر خود باید با استفاده از حمل ونقل ترکیبی 
زمینی-دریایی از دریای خزر عبور کند ، اما گذر از خاک 
ایران می تواند با یک حمل ونقل یکپارچه زمینی، کاال را 

سریع تر و ارزان تر به نقاط مختلف جهان منتقل کند.
ایران از سال های دور اشتباهات فاحشی را در زمینه توجه به 
توسعه ترانزیت مرتکب شده است، ازجمله تعویض بخشی از 
خاک در دامنه های آرارات و مناطق قره سو در حوزه منطقه 
آزاد ماکو ایران توسط پهلوی اول با ترکیه، که اتصال ترکیه 
به نخجوان برقرار گشته و همین مرز 12کیلومتری بین 
ترکیه و نخجوان که مرز آن به »دیل اوجی« مشهور است، 
دست آویزی شده است تا ترکیه به قیمت حذف ایران تالش 

کند تا به عنوان قطب ترانزیتی غرب آسیا، مطرح شود.
7( درحال حاضر ایران با داشتن مرز مشترک با افغانستان، 
ترکمنستان و همچنین ترکیه، بهترین مسیر ریلی و جاده ای 
برای اتصال ترکیه به این کشورها است و اکنون نیز بخشی از 
مبادالت میان کشورهای مذکور از طریق ایران انجام می شود؛ 
اما ترکیه در تدارک مسیری جدید جهت دور زدن ایران و 
جایگزین کردن کریدوری دورتر، گران تر و البته بدون حضور 
ایران است؛ به طوری که اقدام به امضای توافق نامه ای با 
مقامات افغانستان جهت راه اندازی کریدور جدیدی تحت عنوان 
»راه الجورد« کرده است . این کریدور، افغانستان را به جای عبور 
از یک کشور یعنی ایران، از طریق چهار ژئوپلیتیک آبی-خاکی 
به ترکیه وصل می کند. کاالهای عبوری از این کریدور پس 
از عبور از ترکیه، به گرجستان و سپس آذربایجان وارد شده 
و با پشت سر گذاشتن دریای خزر، وارد ترکمنستان و سپس 
افغانستان می شود. مسیرهای ذکر شده همگی ترکیه را جهت 
اتصاالت ترانزیتی به خاک گرجستان وابسته می سازند و ترکیه 
همواره دنبال راهی بوده تا مستقیما به متحد راهبردی خود یعنی 

آذربایجان و به تبع به حوزه دریای خزر متصل شود.
8( عراق نیز درحال مذاکره با ایتالیا برای احداث راه آهن سراسری 
میان بندر فاو در جنوب این کشور و مرزهای ترکیه در شمال 
آن )مرز فیش خابور( است. این اتصال تحت حمایت مستقیم 
ترکیه است و ترک ها قصد دارند با راه اندازی این راه آهن، کریدور 
شمال-جنوب ایران را با استفاده از عراق دور بزنند؛ درحالی که 
کریدور های جدید مانند امارات-ترکیه و راه آهن فاو-ترکیه از 
طریق این کشور درحال احداث است، همه کریدورهای عراق 

به روی ایران بسته است.
9( سرویس حمل دریایی کانتینر بین روسیه و چین از طریق 
ترکیه توسط گروه حمل ونقل روسی فسکو با عبور از کانال 
سوئز و دریای سیاه راه اندازی شده است. این سرویس جدید 
با نام تجاری )FBSS(  هر دو هفته یکبار در مسیر نووروسیسک ، 
 استانبول ،  شکو، نینگبو، شانگهای، چینگدائو و بالعکس ارائه 
می شود و مدت زمان ترانزیت و حمل کاال در این سرویس از 
چین به استانبول بین ۳0-۳5روز و مدت زمان ترانزیت در مسیر 
نووروسیسک ۴0-۴5روز است. درحالی که مسئوالن و مقامات 
کشورمان مدعی هستند پس از اعمال تحریم ها علیه روسیه، 
نگاه مسکو به سمت ایران و مسیر ترانزیتی کریدور شمال-
 جنوب است و روس ها به دنبال تسهیل تردد از مسیر ایران 
هستند؛ اما روسیه بدون توجه به ایران، انتقال بار از مسیر ترکیه 
را آغاز کرده است و سرویس منظم دریایی بین روسیه و چین 
ایجاد شده و از امکانات بندری استانبول به عنوان هاب ترانشیپ 

استفاده می کند.
روسیه و چین درحالی ترکیه را به عنوان مسیری برای ترانزیت 
بار و حمل و نقل کاال انتخاب کرده اند که گمان می رفت انتخاب 
چین،  و  روسیه  یعنی  تجاری کشورمان  راهبردی  شرکای 
ایران باشد که متاسفانه نبود! در شرایط کنونی می توان گفت 
که ترکیه برنده بزرگ تحریم های غرب علیه مسکو در زمینه 
حمل و نقل بوده است؛ چراکه مسیر دسترسی به روسیه از طریق 
کریدور شمال- جنوب به دلیل تکمیل نشدن شبکه ریلی ایران 
و همچنین ظرفیت اندک حمل ونقل دریایی بین بنادر شمال 
ایران و بندر آستاراخان هر روز ضعیف تر می شود و در مقابل 
بنادر ترکیه امروز به دروازه هایی مطمئن برای صادرات و واردات 

روسیه تبدیل شده اند .
درحالی که به تصور مسئوالن کشورمان، روسیه به کریدور 
ترانزیتی عبوری از ایران وابستگی دارد و عدم دسترسی به مسیر 
ایران می تواند محدودیتی برای تجارت بین هند و روسیه محسوب 
شود؛ اما در همین مدت گردش مالی ناشی از تجارت بین روسیه 
و هند به بیش از دو برابر رسیده و در سال جاری نیز 120درصد 
افزایش داشته، اما تغییر معناداری در مورد تردد بار از مسیر کریدور 
شمال- جنوب مشاهده نمی شود و اکنون کشتی های باری چارتر 
شده توسط تجار هندی و روسی در مدت 25روز مسیر بین بنادر 
ناواشیوا )بمبئی( و نووروسیسک روسیه را از طریق کانال سوئز 
و دریای سیاه طی می کنند بدون آن که معطل محدودیت های 

کریدور شمال- جنوب به ویژه در محدوده دریای خزر شوند.
در  میانه  آسیای  کشورهای  و  چین  که  درحالی   )10
جستجوی مسیرهای جایگزین روسیه برای تجارت با غرب 
هستند، ترکیه و قزاقستان قرارداد افزایش ۴برابری ترانزیت 
کاال امضاء کرد ه اند. هدف از این قرارداد، تغییر مسیر بخش 
مهمی از کاالهای ترانزیتی چین به جای خاک روسیه از 
منطقه قفقاز و ترکیه به بازارهای اروپایی و بالعکس است. 
بر اساس گزارش رسمی دولت قزاقستان، چین سال گذشته 
حدود 20میلیون تن کاال از طریق خاک این کشور ترانزیت 

کرده است. بخش اعظم این محموله ها از طریق خطوط 
ریلی و مسیر روسیه راهی اروپا شده و بخشی نیز از طریق 
دریای خزر و خطوط ریلی آذربایجان به گرجستان و از آنجا 

راهی ترکیه و اروپا شده است.
11( وزرای خارجه ترکیه، آذربایجان، قزاقستان و گرجستان 
اخیرا نقشه راه سال های 2022 تا 2027 را به منظور توسعه 
مسیر حمل و نقل بین المللی از دریای کاسپین یا آنچه به 
عنوان »کریدور میانی« شناخته می شود، امضاء کردند. این 
طرح در راستای به انحصار درآوردن مسیر تجاری چین 
است و بیشترین ضرر را متوجه روسیه و ایران خواهد کرد. 
کریدور میانی، مسیری است که چین و آسیای مرکزی را 
از طریق قزاقستان، دریای کاسپین، جمهوری آذربایجان و 
گرجستان به اروپا متصل می کند؛ این کریدور، جایگزین 
»کریدور شمالی« که خط اتصالی چین به اروپا از طریق 
روسیه است، می باشد. اگرچه به نظر می رسد این طرح قادر 
به جبران تمام ظرفیت مسیر عبوری از ایران و مسیر شمال 
نیست، اما صرف اصرار بر استفاده از این کریدور و گسترش 
آن می تواند از توجه به مسیرهای دیگر کاسته و تهدیدی 
برای چشم اندازهای اقتصادی ایران و روسیه به حساب آید.
این کریدور عالوه بر »کریدور جنوبی« و »کریدور شمالی«، 
در زمره سه کریدور تجارت جهانی چین و اروپا به شمار 
می رود و طول آن ۴256کیلومتر به صورت جاده ای و ریلی 
شهر  از  کریدور  این  است.  دریایی  مسیر  و 508کیلومتر 
کاشغر در سین کیانگ چین شروع و از آنجا به قرقیزستان، 
ترکمنستان  در  ترکمن باشی  بندر  به  سپس  و  ازبکستان 
می رسد. سپس همه کاالها از ترکمنستان از طریق کانتینر 
به آذربایجان منتقل شده، از آنجا به گرجستان، سپس به 
ترکیه، به طور خاص به ایستگاه راه آهن کارص، سپس 
استانبول یا بنادر ترکیه و از آنجا به اروپا و سایر نقاط جهان 
منتقل می گردد. هدف از ایجاد این نقشه راه، افزایش ظرفیت 

کریدور میانه تا سال 2025 به 10میلیون تن ساالنه است.
برای روشن شدن اهمیت این کریدور، ارقام حاکی از آن است 
که یک قطار باری که از چین به اروپا از طریق »کریدور میانی« 
حرکت می کند، 7هزار کیلومتر را در 12روز طی می کند. این آمار 
با مسافت 10هزار کیلومتر در مدت زمان 15روز در مورد عبور 
از »کریدور شمالی« و 20هزار کیلومتر در بازه زمانی بین ۴5 
تا 60روز در مورد عبور از »کریدور جنوبی« مقایسه می گردد. 
بدیهی است ترکیه از حامیان و مدعیان اصلی »کریدور میانی« 
محسوب می شود. این کشور مذاکره کننده و گفت وگو کننده 
اصلی با همه کشورهایی است که کریدور از آنها عبور می کند، از 
چین تا آذربایجان . ترکیه از بزرگترین کشورهای بهره مند از این 
کریدور به حساب می آید که آن را به نقطه تماس واقعی آسیا 
و اروپا در حمل ونقل کاال تبدیل خواهد کرد. تکمیل خط آهن 
)باکو، تفلیس، قارص( که آذربایجان را به گرجستان و ترکیه 
متصل می کند، یکی از مهم ترین پروژه هایی است که آنکارا 
روی آن تمرکز کرده است و پیش بینی می شود ظرفیت آن به 

ساالنه 17میلیون تن کاال برسد.
آذربایجان نیز از آنجایی که به دنبال استفاده از موقعیت 
فعلی برای تغییر مسیر به سمت یک کریدور حیاتی تجارت 
جهانی و انرژی می باشد، از ذی نفعان مهم کریدور میانه 
است. آذربایجان هم اکنون درحال توسعه منطقه آزاد تجاری 
خود در شهری در حدود 70کیلومتری جنوب پایتخت است. 
دریای  غربی  انتهای  در  که  باکو  بندر  توسعه  و  نوسازی 
کاسپین واقع گردیده، در دو مرحله آغاز شده که مرحله اول 
در سال 2012 و مرحله دوم در سال 2020 انجام شده است.
از طرفی آذربایجان، قزاقستان و گرجستان برای افزایش قدرت 
»کریدور میانی«، یک مسیر حمل ونقل جدید با قابلیت حمل 
ساالنه 200هزار کانتینر را در دستورکار قرار داده اند. برای تسهیل 
عبور و مرور کامیون ها، سه کشور قصد دارند تعرفه های یکسانی 
را برای شرکت های حمل ونقل داخلی تعیین کنند. کشورهایی 
آن مشارکت  توسعه  پروژه های  و  میانی«  در »کریدور  که 
دارند، انتظار دارند سود ساالنه آن به یک میلیارد دالر برسد 
و همچنین با افزایش وابستگی به آن و کاهش وابستگی به 
»کریدور شمالی« که از روسیه می گذرد، انتظار می رود این رقم 

در سال های آینده افزایش یابد.

»کریدور میانی« چین، طرحی دیگر برای جا 
گذاشتن ایران

در سال 201۳ چین طرح »یک کمربند، یک جاده« را آغاز کرد 
که شامل دو کریدور تجاری است. اولی »کمربند اقتصادی جاده 
ابریشم« است که از آسیای مرکزی، ایران و ترکیه می گذرد تا 
به اروپا برسد. دومی یک مسیر آبی است که به »جاده ابریشم 
دریایی« معروف است که از دریای چین جنوبی سرچشمه 
گرفته، سپس اقیانوس هند و دریای سرخ و به دریای مدیترانه 
می رسد، که برای این طرح 152میلیارد دالر بودجه درنظر 
گرفته شده است. طرح چین درحال حاضر با مشکل بزرگی 
مواجه است که اولین آن انزوای روسیه توسط غرب می باشد 
و به همین دلیل در طرح جاده ابریشم نمی توان به آن تکیه 
کرد. بنابراین، چین عالقه مند است توسعه »کریدور میانی« را 
تسهیل کند؛ زیرا این کریدور چین را از طریق دریای کاسپین به 
آذربایجان و از آنجا به گرجستان و سپس ترکیه با هزینه کمتر و 

در زمان کوتاه تر می رساند.
راه اندازی و تقویت کریدور میانی طرحی است که مسلما بیشترین 

ضرر را متوجه روسیه و ایران خواهد کرد؛ این پروژه با اینکه تا جایی 
در مقابل طرح »یک کمربند، یک جاده« چین تعریف می گردد، 
اما در نهایت به دنبال دور زدن کشورهای روسیه و ایران است، نه 
قطع مسیر تجاری چین. غرب، کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
ترکیه و کشورهای متاثر از آنها در منطقه مثل قزاقستان، آذربایجان 
و تاجیکستان و... به خوبی دریافته اند که چین در دیپلماسی خارجی 
به دنبال تامین منافع اقتصادی خود است و دیگر مسائل در 

اولویت های پایین تری برای آنها قرار دارد .

کشور ایران، چهار راه ترانزیتی خلوت امروز دنیا
ایران بر سر چهارراه ترانزیتی دنیا قرار دارد و استفاده از این 
ظرفیت نیازمند توجه مسئوالن و ارتقای دانش در این حوزه 
است. بررسی ها نشان می دهد اگر اقدامی سریع و تدبیری جدی 
اندیشیده نشود، ایران به سرعت به سمت انزوای بین المللی و از 
دست دادن بازار ترانزیت خواهد رفت . همسایگان ایران تمام 
تالش خود را برای برداشتن سهم بزرگی از این بازار می کنند . 
این روند نشان می دهد که تمامی کشورهای منطقه ازجمله 
ترکیه عزم خود را برای انتخاب بهترین مسیرها برای انتقال 
کاالها جزم کرده اند و با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و 
سرمایه گذاری مناسب تالش می کنند تا خطوط ارتباطی خود 

را به شرق و غرب گسترش دهند. 
هرچند موقعیت جغرافیایی ایران برای فعالیت های ترانزیتی بسیار 
مطلوب است، اما این مهم منحصر به فرد نیست؛ چراکه امروز 
افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و... مدعی این مسیر هستند و 
برای آن برنامه ریزی می کنند؛ بنابراین کشورمان چنانچه بخواهد 
در آینده سهم خود را در بازارهای جهانی و منطقه ای حفظ و یا 
ارتقاء دهد، می بایست به هر وسیله ممکن سرمایه ها و برنامه های 
خود را معطوف و متمرکز یافتن مسیرهای مطمئن و جدید در 

خطوط سه گانه هوایی، زمینی ) ریلی و جاده ای( و دریایی نماید .
در این بین سازوکارهایی همچون سازمان کشورهای ترک زبان 
آذربایجان،  جمهوری  با  همکاری  در  ترکیه  محوریت  با 
قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان به طور جدی 
درحال گسترش فعالیت و نفوذ خود می باشند. عالوه بر آن، 
افزایش سرمایه اعراب در منطقه آسیای مرکزی، نفوذ روزافزون 
آمریکا در کشوری مثل تاجیکستان در کنار حضور فزاینده 
اروپایی ها در آسیای مرکزی و نفوذ گسترده رژیم صهیونیستی 
در آذربایجان، نشانگر این است که این کشورها سعی در برهم 
زدن نظم جدید مدنظر روسیه و ایران در این منطقه و نشان 
دادن خود به عنوان جبران کننده نقش روسیه را در اقتصادهای 

وابسته این کشورها دارند.
به  خزر  دریای  طریق  از  آذربایجان  کشور  هم اکنون 
کامیون های ترکیه ای خدمات رسانی می کند. کامیون های 
ترک از دریای خزر به گرجستان وارد شده و از آنجا با کشتی 
در بندر ترکمن باشی پیاده می شوند که این مسیر ارزان تر و 

کوتاه تر بوده و استقبال خوبی هم از آن شده است.
برای کاهش نقش  اقدامات کشورهای همسایه  از دیگر 
ایران در ترانزیت کاال، مربوط به ترکمنستان است که این 
کشور تعرفه گمرکی کاال از مرز ایران را افزایش داده است 

تا از این طریق میزان ترانزیت کاال از ایران افت کند.
ترکیه طی پنج سال گذشته با راه اندازی خط آهن باکو،  تفلیس، 
باز  اما  داده،  افزایش  را  خود  ریلی  ترازیت  کارص، ظرفیت 
هم خطوط ریلی ترکیه تنها سهمی 5درصدی در تزانریت 
55میلیون تن کاالهای خارجی از طریق قلمرو سرزمینی این 
کشور دارد. ترکیه طی دوسال گذشته بودجه پروژه های ریلی 
را به شدت افزایش داده و سال آینده نیز قرار است 60درصد از 
کل سرمایه گذاری های ترانزیتی به بخش ریلی کشور اختصاص 
یابد. بدین ترتیب ترکیه در نظر دارد تا سال 202۳ سهم خطوط 

ریلی از ترانزیت کاال را به 20درصد افزایش دهد.
در  خود  سهم  تنها  نه  ترکیه  ریلی  خطوط  ترتیب  بدین 
ترانزیت کاالهای خارجی را افزایش داده، بلکه در تجارت 
خارجی خود این کشور نیز شاهد رشد بوده است؛ اگرچه 
خارجی ۴96میلیارد  تجارت  از  حدود 60درصد  هنوز هم 
دالری ترکیه از طریق دریایی انجام می شود و در رتبه های 
بعدی جاده ها و مسیرهای هوایی قرار دارد. ذکر این مقایسه 
ترانزیت  حجم  گذشته  سال  که  است  توجه  شایان  نیز 
کاالهای خارجی توسط خطوط ریلی ترکیه تقریبا ۳0برابر 

ایران بود.
ایران سال گذشته کمتر از 2میلیون تن ترانزیت کاالی 
خارجی داشته که بخش اعظم آن گوگرد ترکمنستان بوده 
است. تا چند سال گذشته، ایران امیدی برای چین برای 
احیای بخشی از کریدور شرق- غرب ابتکار »یک کمربند، 
یک جاده« بود، اما به دلیل عدم توسعه خطوط ریلی ایران، 
نهایتا مسیر آسیای مرکزی به روسیه یا قفقاز را جایگزین 

ایران کرد.
ایران همچنین امیدی برای هند و کشورهای عرب منطقه بود 
تا ترانزیت کاال از کریدور شمال -جنوب به مقصد روسیه، آسیای 
مرکزی و قفقاز را انجام دهد؛ اما عدم توسعه خطوط ریلی، 
خصوصا قطعه خط آهن چابهار -زاهدان و رشت- آستارا، باعث 
شد که فعال از این مسیر چشم بپوشند. ایران حتی خطوط ریلی 

اتصالی به ترکیه، عراق و افغانستان را نیز تکمیل نکرده است.
بدین ترتیب چهاربرابر بودن حجم ترازیت ریلی کاالهای 
یا ۳0برابر  ایران  با  مقایسه  در  آذربایجان  توسط  خارجی 
چندان  ایران،  با  مقایسه  در  ترکیه  ترانزیت  حجم  بودن 
ایران حتی زیرساخت ها و ظرفیت  نیست.  تعجب برانگیز 
کشتی ها در دریای خزر را نیز تکمیل نکرده و بخش اعظم 
تجارت دوجانبه روسیه و ایران نیز یا از طریق خطوط آهن 
و جاده های آذربایجان یا ناوگان دریایی آذربایجان در دریای 
دریایی  ناوگان  بزرگترین  آذربایجان  می شود.  انجام  خزر 

حمل کاال را در دریای خزر دارد.
با همه این اوصاف هنوز دیر نشده است و می توان جایگاه 
ایران را با کمک دلسوزان و مناطق آزاد بازیافت. این موضوع از 
آن منظر حائز توجه ویژه است که کشور ما به عنوان چهار راه 
ترانزیتی دنیا، ظرفیت های بسیار زیاد و مناسبی برای جذب 
بارهای ترانزیتی دارد و ضرورت دارد از این نعمت خدادادی 

موقعیت جغرافیایی کشور به بهترین وجه استفاده کرد. 
مقاومتی  اقتصاد  کامل  نماد  ترانزیتی،  قطعا ظرفیت های 
است که در کنار وابستگی کشورهای دیگر به ما، درآمدزایی 
گزینه،  یک  همین  فقط  و  داشت  خواهد  مناسبی  بسیار 
می تواند مشکالت ما را در حوزه عدم اتکاء به درآمدهای 

نفتی کاهش دهد.

یادداشت

تهدیدها و فرصت های ترانزیت و 
لجستیک ایران و مناطق آزاد )بخش دوم(

واکاوی ظرفیت ها و موقعیت  استراتژیک ایران در حوزه حمل و نقل بین المللی:
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شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  عبدالملکی  حجت اهلل 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور در برنامه »صف اول«، 

به بررسی عملکرد این مناطق در کشور پرداخت.
عملکرد  به  گذشته  در  شما  اینکه  به  توجه  با   
مناطق آزاد نقدهای جدی داشتید، مهم ترین دلیلی 
که مسئولیت دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی را پذیرفتید، چه بود؟
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جزء بسیار مهمی از اقتصاد کشور 
را تشکیل می دهند. مناطق آزاد فعلی و جدید به لحاظ وسعت، 
نزدیک به سه درصد از مساحت کشور را تشکیل می دهند، اما 
این سه درصد  از  فراتر  ایران  اقتصاد  بر  مناطق  این  اثرگذاری 
برای  محرکه  موتور  عنوان  به  آزاد  مناطق  عمل  در  است؛ 
بودند  کشورهایی  و  شدند  تعریف  کشورها  اقتصادی  پیشرفت 
که  شده  آنها  در  اقتصادی  جهش  باعث  آزادشان  مناطق  که 

نمونه بارز آن کشور چین است.
مناطق آزاد در نظریه اقتصاد مقاومتی هم جایگاه مهمی دارند؛ 
در  انقالب  رهبر  که  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  بند 11 
29بهمن ماه سال 1۳92 ابالغ فرمودند، در ارتباط با کارکرد مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی است که بر توسعه عملکرد این  مناطق در 
جذب سرمایه خارجی در افزایش تولید، انتقال فناوری و حل مسائل 

و مشکالتی که در کشور وجود دارد، تاکید شده است.
مناطق آزاد ظرفیتی در کشور است که اگر از آن درست استفاده 
شود، می تواند اثرات قابل مالحظه ای را بر اقتصاد کشور بگذارد؛ 
بنده نیز دلبسته اقتصاد مقاومتی هستم؛ اگر عملکرد مناطق آزاد 
به آن چیزی که در اقتصاد مقاومتی مطرح است، برسد؛ قطعا 
می تواند اثرات قابل مالحظه ای هم روی اقتصاد این مناطق که 

مناطق کوچکی هستند و هم اقتصاد ملی بگذارد .

  دقیقا چه تغییراتی مدنظرتان است که در دوران 
مسئولیت تان بتوانید در مناطق آزاد ایجاد کنید؟

هرچند  داشتند،  موفقیت هایی  نسبی  طور  به  آزاد  مناطق 
ناکامی هایی هم داشتند؛ هدف اصلی ما این است که مناطق 
که  اهدافی  آن  و  کنیم  هدایت  خود  اصلی  مسیر  به  را  آزاد 
و  صادرات  افزایش  یعنی  است،  مد نظر  مقاومتی  اقتصاد  در 
سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری و تامین نیازمندی های 
کشور در آن محقق شود. دو رویکرد یا دو راهبرد کلی را در 
دوره جدید مدیریت مناطق آزاد پیگیری می کنیم رویکرد اول، 

مردمی کردن و رویکرد دوم، جهانی کردن مناطق آزاد است.

 مردمی کردن و جهانی کردن مناطق آزاد به چه 
مفهوم است؟

 در رویکرد مردمی کردن مناطق آزاد باید گفت تحت گفتمان دولت 
مردمی الزم است همه اجزای اقتصادی کشور اعم از بانک، سیستم 
مالیاتی و غیره به نحوی تنظیم و بازطراحی شوند که منجر به انتفاع 
عموم مردم شود. مناطق آزاد باید به نحوی عملکرد داشته باشند که 

نفعشان به کل 85میلیون نفر جمعیت ایران برسد.

یک سال  ظرف  واردات،  و  صادرات  بحث  در   
گذشته آمار گویای چه چیزی است؟

اتفاقات خوبی در دولت سیزدهم و در مناطق آزاد رقم خورده 
آزاد  مناطق  تجاری  تراز  مثبت شدن  موضوع  آن  از  یکی  که 
است که درواقع گفته می شود به عنوان اولین بار در سال های 
گذشته  سال  پاییز  ابتدای  از  است.  افتاده  اتفاق  این  گذشته 
دالر  180میلیون  و  میلیارد  یک  حدود  امسال  پاییز  ابتدای  تا 
صادرات از مبدا مناطق آزاد اتفاق افتاده؛ یعنی داخل مناطق آزاد 
تولید و صادر شده، وارداتی که برای مناطق آزاد اتفاق افتاده 
یک میلیارد و 57میلیون دالر بوده، یعنی به نوعی 12۳میلیون 

دالر تجارت در مناطق آزاد مثبت شده است.

کمتر  واردات  اینکه  یا  بوده  بیشتر  تولیدات  آیا   
بوده است؟

اما  شده،  محدودتر  واردات  است؛  آن  دو  هر  نوعی  به  ببینید 
و  است  داشته  مالحظه ای  قابل  افزایش  هم  صادرات  میزان 
بحث دوم ناشی از آن سیاست کالن دولت در حوزه دیپلماسی 
دولت  در  که  همسایه گرایی  سیاست  این  که  است  اقتصادی 
سیزدهم شروع شده، اثری قابل مالحظه ای گذاشته که به طور 
کلی صادرات کشور رو به پیشرفت بوده و این افزایش صادرات 
طبیعتا بخشی از آن هم از طریق مناطق آزاد و تولیدات مناطق 

بوده که تراز تجاری مثبت شده است .

 تصمیم دولت در زمینه ثبات مدیریتی که به نوعی 
تحقق سیاستگذاری ها را منجر می شود، چیست؟

ثبات مدیریت قطعا یک اتفاق بسیار مهم است، اتفاقا ما در تعامالتی 
که با فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق داشتیم، قدری 
نگرانی داشتند؛ طبیعتا دولت بنایی  بر تغییرات در هیچ سطحی 
ندارد، اگر هم تغییراتی در این حدود یک سال گذشته اتفاق افتاده، 
بنا به مالحظات و ضرورت هایی بوده که این ضرورت ها قرار نیست 
که مکرر اتفاق بیفتد. مهم تر از ثبات مدیریت، ثبات رویکرد است، 
ما رویکردی که سال گذشته در مناطق وجود داشته  را به لحاظ 

سیاست های کالن، ادامه خواهیم داد.

 تعریف آزاد بودن منطقه آزاد چیست؟
مهم ترین مولفه در آزادی منطقه، مسئله نظام اداری است؛ نظام 
مسائل  و  مجوزها  صدور  نظام  گمرکی،  امور  مالیات،  در  اداری 
دیگری که وجود دارد، همچنین در کنار این موضوعات یکسری 
معافیت های گمرکی و مالیاتی آنچه که در دنیا به عنوان تئوری 
مناطق آزاد مطرح می باشد، این است که کشورها می آیند و بخشی 
از سرزمین خود را از چنین فرآیندهای بروکراتیکی و مسئله مالیات 
و گمرک معاف می کنند تا آنجا تبدیل به یک به اصطالح نقاط 
خیلی ویژه و جذاب شود که سرمایه گذار درواقع برود، سرمایه گذار 
خارجی بیاید و در نهایت باعث توسعه اقتصادی کشور گردد که 
متاسفانه به مرور زمان بخشنامه ها و قوانین و مقررات دیگری صادر 

شده و آن مشوق ها را نقض کرده است.
از دوره  البته  در این زمینه یک کار مهمی که انجام دادیم و 
تنقیح  بحث  رسید،  نتیجه  به  امروز  و  بود  گذشته شروع شده 
قوانین و مقررات بود تا بتوانیم تعارضات و تناقضات قانونی را 

از مسیر قانونی خود مرتفع نماییم.

گزارش:
 ابراهیم جلیلی

مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه ماکو  

رفع تعارضات و تناقضات 
قانونی تنیده در مناطق آزاد 

از مسیر قانونی

مشاور رئیس جمهور مطرح کرد:



اخبار منطقه آزاد قشم

اختصاص 550میلیارد ریال 
اعتبار برای عملیات الیروبی 

حوضچه اسکله بهمن قشم

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
اعالم کرد:

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

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

رشد ۳۳۲درصدی سرمایه گذاری در 
منطقه آزاد قشم در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ 

در جلسه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و مسئوالن استانی مطرح شد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام گرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست با سفیر چین و فعاالن اقتصادی جزیره بیان کرد:

در دیدار افشار فتح الهی با اعضای انجمن صنعت بانکرینگ ایران عنوان شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با سفیر چین تصریح کرد:

نخستین مرحله برداشت از مزرعه پرورش میگوی فوق متراکم 
»کیان یزدان قشم« با حضور افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره 

و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به انجام رسید.
مزرعه پرورش میگوی فوق متراکم »کیان یزدان قشم« 
۲۴۰میلیارد  سرمایه گذاری  با  و  ۱۰هکتاری  مساحت  در 
باتوجه  را  این صنعت  از  بهره وری  ریالی در سال ۱۴۰۰، 
به محدودیت منابع زمین در جزیره قشم مد نظر قرار داد.

این شرکت توانست در نخستین برداشت از ۶۰مخزن در یک محوطه 
۸هزار متری در مدت زمان ۱۰۵روزه،  ۱۵تن میگوی مرغوب را وارد 
بازار صادراتی کشور می کند که باالترین نرخ تولید در هر هکتار است.

احسان خردمند بهره بردار این پروژه، با اشاره به مزایای این 
روش پرورش میگو گفت: پرورش میگو به شیوه فوق متراکم 
ضمن نیاز کمتر به منبع محدود زمین در جزیره، به کاهش 
۱۰۰درصدی اتالف انرژی نسبت به شیوه سنتی کمک کرده 

و امکان کنترل و پایش کیفیت محصول را مهیا می سازد.
وی ادامه داد: کنترل سایز و وزن میگوها به منظور یکدستی و 
سرعت در مرحله بسته بندی، افزایش بازماندگی ۱۵درصدی و 
تلفات زیر ۱۰درصد، از مزایای دیگر این شیوه پرورش می باشد.

دهنده  پرورش  که  است  درحالی  این  خردمند؛  گفته  به 
به  نسبت  ۴۰درصد  تا   ۳۵ می تواند  فوق متراکم  روش 

روش سنتی، انتظار وزن بیشتری از محصول در قیاس با 
میزان غذای مصرفی داشته باشد.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم با اشاره به سادگی مرحله 
برداشت به دلیل استفاده از مخازن ۱۲متری و کم عمق، اظهار 
داشت: سرعت برداشت در این مدل، یکی دیگر از چندین مزیت 

پرورش میگو به شیوه فوق متراکم است.
گفتنی است، شرکت »کیان یزدان قشم« با توان تولید ۶۴تن 
دارد که در مرحله  پرورش  میگو در هر هکتار، ۲۵۰مخزن 
نخست کار خود، ۶۰مخزن را به بهره برداری و هم اکنون به 

مرحله برداشت رسانده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
بندرعباس  در  چین  سرکنسولگری  افتتاح  از  قشم 
مستقیم  ارتباطات  در  جدیدی  سرفصل  به عنوان 

فعاالن اقتصادی جزیره قشم با کشور چین یاد کرد.
سفیر  »چانگ هوا«  با  نشست  در  فتح الهی  افشار 
جمهوری خلق چین در ایران و فعاالن اقتصادی 

و  سفیر  به  خوش آمدگویی  ضمن  قشم،  جزیره 
افتتاح  امیدواریم  داشت:  اظهار  همراه،  هیات 
فعاالن  از  بخشی  گره گشای  سرکنسولگری،  این 

اقتصادی منطقه آزاد قشم باشد.
با اشاره به حجم واردات ۱۱۰میلیون دالری  وی 
سال  ۹ماهه  در  چین  کشور  با  آزاد  منطقه  این 
ورود  برای  ایده آل  ظرفیتی  قشم  افزود:  جاری، 
سرمایه گذاران چینی فعال در صنایع مختلف است.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم همچنین از احیاء تفاهم نامه جاری میان 

منطقه آزاد قشم با منطقه آزاد گوانگجو خبر داد و 
خاطرنشان کرد: در بحث مراودات مالی نیز پیگیر 

راه حل هایی خارج از فرآیند سوئیفت هستیم.

سفیر جمهوری خلق چین در ایران:
 ایران منطقه ای کلیدی در پروژه

 »یک کمربند، یک جاده«
ایران  در  چین  خلق  جمهوری  سفیر  همچنین، 
فعاالن  نقطه نظرات  شنیدن  ضمن  جلسه  این  در 
نقطه ای  به عنوان  ایران  از  قشم،  جزیره  اقتصادی 

کلیدی در مسیر راه ابریشم یاد کرد و گفت: قدمت 
سال  میلیون  دو  از  بیش  به  ایران  و  چین  کشور 
پیش بازمی گردد و ایران در پروژه »یک کمربند؛ 

یک جاده« شریک مهم چین است.
»چانگ هوا« به تفاهم نامه های منعقد شده بین مناطق آزاد 
گوانگجو و قشم در سال ۲۰۱۶، قرارداد ۲۵ساله چین با 
ایران در سال گذشته، سفر سفیران و تماس تلفنی روسای 
جمهوری دو کشور اشاره کرد و اظهار داشت: امضای 
این تفاهم نامه ها در شرایط تحریم، موید اراده روسای دو 
کشور در راستای تقویت دوجانبه در زمینه های اقتصادی، 

سیاسی، فرهنگی، بهداشتی و نظامی است.
تبادل مالی ۲۰میلیارد دالر در  با  ایران  به گفته وی؛ 
بزرگ ترین شریک تجاری چین است و  سال ۱۴۰۱، 
حضور سرمایه گذاران چینی در قشم برای توسعه تولیدات 
و صادرات محصوالت چینی، فرصتی ارزشمند می باشد.

»چانگ هوا« همچنین مشکالت موجود در روابط مالی 
بین چین و ایران را ناشی از تحریم های یک جانبه آمریکا 

دانست و این تحریم ها را محکوم کرد.
و  چین  کشور  دو  میان  حسنه  روابط  تایید  در  وی 
ایران و همکاری نزدیک تحت  فشارهای بین المللی و 

شرایط تحریم، افزود: درحال حاضر چین تنها کشوری 
از  نفت  واردات  مشغول  رسمی  به صورت  که  است 

ایران است و ارز این کشور را مسدود نکرده است.
افتتاح  پایان  در  ایران  در  چین  خلق  جمهوری  سفیر 
سرکنسولگری چین در بندرعباس را یک رویداد ویژه قلمداد 
کرد و تاکید نمود: تسهیالت صدور ویزا و راه اندازی پروازهای 
هفتگی از ایران به شهرهای مختلف چین از برنامه های 
اولویت دار این سرکنسولگری برای افزایش مراودات بین 
شرکای اقتصادی و خصوصا گردشگران چینی برای بازدید از 

ظرفیت های ژئوپارک جهانی قشم است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از 
تبدیل جزیره قشم به عنوان هاب بانکرینگ ایران خبر داد.

افشار فتح الهی در نشست با اعضای انجمن صنعت بانکرینگ 
ایران بیان داشت: قشم با توجه به داشتن زیرساخت های 
بندری، مخازن و خدمات گمرکی و قرار گرفتن در یکی از 
مهم ترین آبراه های بین المللی، از ظرفیت خوبی برای توسعه 

صنعت بانکرینگ بهره مند است.

وی ادامه داد: با تعیین و اجرایی شدن رویه گمرکی ارائه 
صنعت  این  عبوری،  کشتی های  به  بانکرینگ  خدمات 
درآمدزا در آینده نزدیک در قشم شروع به کار خواهد کرد.
فتح الهی تصریح کرد: هم اکنون صنعت بانکرینگ در منطقه 
خلیج فارس نزدیک به ۲۰میلیارد دالر گردش مالی دارد که 
۹۰درصد این گردش در اختیار فجیره امارات است و باید 

برای افزایش سهم خود از این بازار برنامه ریزی نماییم.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  مورداستفاده  سوخت  این که  بیان  با  پایان  در  قشم 
باشد،  کم سولفور  باید  بین المللی  قوانین  طبق  کشتی ها 
تامین  پاالیشگاه  دو  احداث  مجوز  کرد:  خاطرنشان 
با  و  شده  صادر  قشم  جزیره  در  نیز  کم سولفور  سوخت 
بانکرینگ در  این پاالیشگاه ها، چرخه صنعت  راه اندازی 

قشم تکمیل شود.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
گفت: جزیره قشم به واسطه موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و وجود 
برای  خوبی  مقصد  می تواند  اقتصادی،  متعدد  ظرفیت های 
سرمایه گذاران خارجی باشد و با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
شرایط سرمایه گذاری شرکت های چینی در قشم تسهیل می شود.
جمهوری  در  چین  سفیر  با  دیدار  در  فتح الهی  افشار 
اسالمی ایران اظهار داشت: راه اندازی کنسولگری کشور 
چین در بندرعباس می تواند منافع اقتصادی خوبی برای 
استان هرمزگان و منطقه آزاد قشم به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: جزیره قشم به دلیل ضوابط و قوانین ویژه منطقه 
آزاد قشم، این ظرفیت را دارد تا دفتر مستقلی برای ارائه خدمات به 

سرمایه گذاران و شرکت های چینی فعال در جزیره مستقر شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اذعان نمود: در سال های 
گذشته پیمان خواهرخواندگی میان قشم و شهر گوانگجو 
چین بسته شد و امیدوار هستیم شرایط برای تمدید این 
تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه روابط تجاری و اقتصادی 

میان این دو منطقه آزاد فراهم گردد.
به گفته فتح الهی؛ سازمان منطقه آزاد قشم برای انجام سرمایه گذاری 
مشترک، ایجاد شهرک های صنعتی و تولیدی مشترک و همچنین 

ایجاد مناطق آزاد مشترک با چینی ها آمادگی کامل دارد.
وی با تاکید بر این که سرمایه گذاری و حضور شرکت های 
چینی نباید وابسته به مذاکرات برجام باشد، اظهار کرد: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته به دنبال تسهیل شرایط برای 
حضور سرمایه گذاران و شرکت های چینی در قشم هستیم و 
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حضور آنها در جزیره باشیم.
و  چین  سفیر  حضور  تا  کرد  امیدواری  ابراز  فتح الهی 
ظرفیت های  و  قشم  جزیره  ویژه  موقعیت  با  او  آشنایی 
موجود در منطقه، شرایط برای معرفی بهتر منطقه آزاد 

قشم به شرکت های چینی فراهم گردد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: درحال حاضر چین تنها کشوری است 
که جمهوری اسالمی توافق نامه ۲۵ساله به امضاء رسانده 
و این مهم نشان دهنده نگاه ویژه نظام مورد تاکید رهبر 
معظم انقالب اسالمی و دولت سیزدهم در اجرای سیاست 

نگاه به شرق است.
براساس این گزارش، سفیر چین در جمهوری اسالمی ایران 
نیز در این جلسه تاکید کرد: با استقرار سرکنسول کشور چین 
در دفتر بندرعباس، ارتباط میان شرکت های چینی فعال در 
فراهم  بیشتر  سرمایه گذاری  امکان  و  شده  تسهیل  منطقه 

می گردد.
»چانگ هوآ« با اشاره به برخی مشکالت شرکت های چینی 
فعال در منطقه آزاد قشم، افزود: امیدوار هستیم با تشویق 
شرکت های چینی برای حضور در ایران و به ویژه منطقه آزاد 
قشم، شاهد فعالیت اقتصادی بیشتر آنها در این منطقه باشیم.

وی ادامه داد: توافق نامه همکاری ۲۵ساله میان ایران و 
قشم  میان  خواهرخواندگی  تفاهم نامه  همچنین  و  چین 
و  تجاری  همکاری های  توسعه  هدف  با  گوانگجو  و 
اقتصادی به امضاء رسیده و درصدد هستیم تا این مسئله 

به صورت جدی در دستورکار قرار گیرد.
مسئولیت  چین  سفارت  کرد:  تصریح  هوآ«  »چانگ 
پیگیری اجرای این توافق نامه ها را برعهده دارد و انتظار 
داریم با بهبود وضعیت کرونا در کشور چین، شرایط برای 
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مالقات  و  سفر 

طرف چینی فراهم شود.
سفیر چین در جمهوری اسالمی ایران در پایان با بیان 
این که کشور چین تحریم های آمریکا و کشورهای غربی 
علیه ایران را محکوم می کند، تاکید نمود: روابط دوجانبه 
مذاکرات  سرنوشت  به  توجه  بدون  چین،  و  ایران  میان 
برجام ادامه خواهد داشت و امیدواریم شرایط برای حضور 
سرمایه گذاران و شرکت های چینی در قشم تسهیل گردد.

تخصیص تخصیص ۱۴۴۱۴۴هکتار زمین به روستانشینان در نهضت مسکن جوانان قشم هکتار زمین به روستانشینان در نهضت مسکن جوانان قشم 

نخستین مرحله برداشت از مزرعه پرورش میگوی فوق متراکم جزیره قشمنخستین مرحله برداشت از مزرعه پرورش میگوی فوق متراکم جزیره قشم

ارتقای مراودات اقتصادی و سیاسی فعاالن اقتصادی منطقه آزاد قشم و چینارتقای مراودات اقتصادی و سیاسی فعاالن اقتصادی منطقه آزاد قشم و چین

تبدیل جزیره قشم به عنوان هاب بانکرینگ ایرانتبدیل جزیره قشم به عنوان هاب بانکرینگ ایران

تسهیل سرمایه گذاری شرکت های چینی در منطقه آزاد قشمتسهیل سرمایه گذاری شرکت های چینی در منطقه آزاد قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از انجام 
مراحل پایانی اجرای الیروبی اسکله بهمن قشم و تکمیل طرح 

توسعه این اسکله با هدف افزایش ظرفیت این اسکله خبر داد.
افشار فتح الهی با بیان این مطلب، اظهار کرد: عملیات الیروبی 
حوضچه اسکله بهمن با اعتبار ۵۵۰میلیارد ریال توسط یکی از 

بهترین پیمانکاران این حوزه درحال انجام است.
وی افزود: با اتمام عملیات الیروبی اسکله بهمن طی دوماه 
آینده، طرح توسعه این اسکله به اتمام رسیده و با افزایش ظرفیت 

پهلوگیری شناورها، آماده بهره برداری می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: طرح توسعه بندر 
بهمن به طول ۳۶۰متر و یک رمپ رو-رو برای پهلوگیری هم زمان 

شناور های ۵هزار و ۱۰ هزار تنی می باشد.
بهمن،  بندر  توسعه  طرح  اجرای  از  هدف  فتح الهی؛  گفته  به 
فراهم  جدید،  باری  لنج  هفت  هم زمان  پهلوگیری  عالوه بر 
کردن شرایط پهلوگیری شناورهایی با تناژ ۱۰هزار و ۵هزار ُتن 

و افزایش ظرفیت پهلوگیری شناورها از ۷ به ۱۴فروند است.
وی اذعان نمود: اجرای عملیات الیروبی، احداث سپرهای فلزی، 
احداث اسکله ها و ایجاد حوضچه مناسب و ایمن با هدف تسهیل 
در پهلوگیری شناورهای بزرگ، به  عنوان بخشی دیگر از اهداف 
پایانی  بودند که مراحل  آزاد قشم  این پروژه مهم در منطقه 

اجرای آنها درحال انجام است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: تسریع در تخلیه و بارگیری کاال، افزایش 
واردات و صادرات کاالی فعاالن اقتصادی در قشم از مهم ترین 

اهداف اجرای این طرح بزرگ در اسکله بندر بهمن است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از 
آبرسانی رایگان به روستاهای قشم تا زمان پایان تنش آبی 

در جزیره خبر داد.
افشار فتح الهی با اعالم این خبر گفت: بنابر دستور دکتر حجت اهلل 
عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، آبرسانی به وسیله تانکر به برخی از روستاهای جزیره که با 

تنش آبی روبه رو هستند، آغاز شده است.
روستاهایی  مرادی  و  کانی، دوستکو، گوری  داد:  ادامه  وی 
این  پایان  تا زمان  و  آغاز شده  آنها  به  آبرسانی  هستند که 
مردم،  آرامش خاطر  ساختن  فراهم  منظور  به  و  بحران 

آبرسانی به وسیله ۳دستگاه تانکر ادامه خواهد داشت.
طرف  از  آبرسانی  لیست  و  برنامه  داشت:  اظهار  فتح الهی 
آب،  اختیار شرکت  در  و  شده  تهیه  روستا  اسالمی  شورای 

برق و تاسیسات منطقه آزاد قشم قرار می گیرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: طبق بررسی های انجام شده، به دلیل تاخیر در نوبت 
آبگیری مخازن در روستاها، هر یک از خانوارها مجبور هستند به وسیله 
تانکر آب تهیه کنند که این موضوع عالوه بر مشقت در تامین آب، 
هزینه اضافی را به خانواده ها تحمیل می نماید و با دستور ویژه دبیر 

شورایعالی این مشکل برطرف خواهد شد.
بنا بر این گزارش، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اراده 
در  آب  تامین  چالش  رفع  برای  آزاد  منطقه  سازمان  جدی 

جزیره قشم حاکم شده است.
آب  تامین  سرمایه گذاری  قرارداد  انعقاد  است،  ذکر  شایان 
شهرقشم به ظرفیت ۱۰هزار مترمکعب در روز با سرمایه گذاری 
معادل ۲۵۵میلیارد تومان، تخصیص زمین جهت ساخت آب 
مجموعا  ظرفیت  به  باسعیدو  و  تورگان  سلخ،  در  شیرین کن 
همکاری  با  مترمکعب(  ۴هزار  )هرکدام  مترمکعب  ۱۲هزار 
با  تفاهم نامه  انعقاد  هرمزگان،  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
شورا و شهرداری قشم درخصوص توسعه و احداث شبکه آب 
و فاضالب در بافت قدیم و با هدف ارائه خدمات به بیش از 
۲۴هزار نفر از ساکنین شهر قشم و تخصیص ۵هزار مترمکعب 
آب در روز در قالب خرید تضمیمی برای شهر درگهان، ازجمله 

اقدامات مهم برای تامین آب پایدار در جزیره قشم می باشد.
گفتنی است، طبق گزارش شرکت آب و برق و تاسیسات منطقه 
آزاد قشم؛ در بهار سال جاری ظرفیت تولید آب در شهر قشم 
به بیش از ۲۰هزار مترمکعب و ظرفیت تولید آب در روستاهای 

جزیره به ۲۴هزار مترمکعب رسیده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
از تخصیص ۱۴۴هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت 

مسکن جوانان قشم در روستاها خبر داد.
افشار فتح الهی در جلسه با مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی و مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان اظهار کرد: 
تاکنون ثبت نام طرح مسکن جوانان در ۴۲روستا انجام و 

این طرح در ۳۶روستا کلنگ زنی شده است.
وی ادامه داد: در این طرح تاکنون زمین ۲هزار و ۸۷۸نفر 

از جوانان جزیره تعیین تکلیف شده و در مراحل مختلف 
آماده سازی زیرساخت یا ساخت مسکن قرار دارد.

در  جوانان  ملی  مسکن  نهضت  در  فتح الهی؛  گفته  به 
شدن  خانه دار  برای  زمین  ۱۴۴هکتار  تاکنون  روستاها 
مردم تخصیص پیدا کرده و پس از کلنگ زنی ۶روستای 

باقی مانده، اجرای پروژه در شهرها آغاز خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان یادآور شد: در این طرح قیمت زمین از هزینه مسکن 

حذف و تسهیالت ارزان قیمت برای ساخت در نظر گرفته 
شده و هدف واگذاری زمین نیست؛ بلکه دستیابی مردم به 

مسکن ارزان قیمت، با کیفیت مناسب و مقاوم است.
گفتنی است، در این جلسه روند پیشرفت نهضت مسکن 
جوانان قشم و چالش های پیش روی این طرح با حضور 
شهریار نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 
عباس کمالی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان بررسی و 
راهکارهای تسریع و تسهیل این طرح مدنظر قرار داده شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از رشد بیش از ۱۰۰درصدی 
هزینه های عمرانی در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد  .

افشار فتح الهی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۷۵۰میلیارد 
ریال در حوزه های عمرانی و زیرساختی جزیره قشم هزینه شده است  .

وی افزود: در حوزه تولیدات صنعتی منطقه آزاد قشم نیز نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به لحاظ ارزی ۱۷۶درصد و به لحاظ ریالی ۴۱درصد رشد داشته ایم .

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم؛ ارزش تولیدات صنعتی این منطقه 
از ابتدای سال جاری معادل ۷۹۸میلیون دالر و ۵۸هزار میلیارد ریال می باشد که 
در مجموع شاهد رشد ۸۴درصدی ارزش تولیدات صنعتی در جزیره قشم هستیم .

فتح الهی با اشاره به رشد سه برابری ارزش سرمایه گذاری اسمی از ابتدای سال 
جاری، گفت: در ۹ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد 
رشد ۳۳۲درصدی سرمایه گذاری اسمی هستیم که نشان دهنده توجه ویژه 

سرمایه گذاران به فرصت ها و ظرفیت های قشم است  .
وی با بیان اینکه آمار واردات به این منطقه در ۹ماهه سال جاری، ۲۳درصد رشد منفی داشته 
است، تصریح کرد: در این مدت نسبت به سال گذشته در حوزه صادرات به داخل کشور 
۳۹۴درصد، صادرات به خارج از کشور ۳۸۷درصد، صادرات مجدد ۷۸۳درصد رشد داشته ایم .
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم اذعان نمود: تراز تجاری منطقه 

آزاد قشم در سال گذشته منفی ۸۶میلیون دالر بوده و در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ 
به مثبت ۳۲میلیون دالر رسیده است که نشان دهنده رشد ۱۳۷درصدی تراز 

تجاری بوده و این آمار امیدوارکننده است .
فتح الهی همچنین از کاهش مجوزهای صادر شده در حوزه فعالیت شیالتی و 

پرورش میگو به شیوه  سنتی خبر داد  .
وی اظهار کرد: در حوزه تولید ماهی در قفس نسبت به مدت مشابه در ۹ماهه 
گذشته، ۷۱درصد رشد ارزشی و ۲۵درصد رشد وزنی داشته ایم و در حوزه تولید 
میگو نیز این آمار ۶۳درصد افزایش ارزش ریالی و ۳۰درصد افزایش وزنی می باشد .
و  ۵۴۵هزار  و  ۲میلیون  ورود  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سال  گفت:  و  داد  خبر  جزیره  این  به  جاری  سال  ۹ماهه  در  ۵۰۶گردشگر 
گذشته یک میلیون و ۶۰۰هزار مسافر به این جزیره وارد شدند که این آمار 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشد ۶۰درصدی دارد .
فتح الهی با اشاره به آمار اشتغال واقعی در منطقه آزاد قشم، بیان داشت: به لحاظ اشتغال 
در ۸ماهه گذشته از سال جاری برای ۷۱هزار و ۲۷۰نفر اشتغال جدید ایجاد شده که این 

رقم نیز ۴.۵درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است .
با دستور  نیز  تامین آب موردنیاز روستاهای جزیره  تاکید کرد: در حوزه  وی 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آبرسانی به 

وسیله تانکر به برخی روستاهای جزیره قشم از ۲۹آذرماه ۱۴۰۱ در روستاهای 
کانی، دوستکو، گوری و مرادی آغاز شده است .

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: 
آبرسانی به وسیله تانکرهای سیار حمل آب تا زمان پایان بحران آب موجود در روستاهای 

دارای تنش آبی و به منظور فراهم ساختن آرامش خاطر مردم ادامه خواهد داشت.

با دستور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی صورت پذیرفت:
آبرسانی رایگان به 

روستاهای جزیره قشم
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