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در گفت و گو با معاونین و مدیران مناطق آزاد و کارشناسان گردشگری مطرح شد:در گفت و گو با معاونین و مدیران مناطق آزاد و کارشناسان گردشگری مطرح شد:

بین المللی سازی گردشــگری با تحقق 
یکپارچگی حکمرانی در مناطـق آزاد

سرمقاله

تقدیم به »جان فدا«
»گاهی اوقات که شهید عزیز سردار سلیمانی، مثال به یک کشوری می رفت، 
برمی گشت و برای ما گزارش می فرستاد، من وقتی می خواندم این گزارش 
را، حیرت می کردم از حجم کار عظیمی که در این مثال چند روز اتفاق افتاده 

است«. »مقام معظم رهبری )مدظله  العالی(«
این روزها در سومین سالگرد کوچ ملکوتی سردار دل ها و سرباز وطن، حاج 
قاسم سلیمانی عزیز قرار داریم. سالگرد شهادت غریبانه بنده مخلص خدا، 
استراتژیست بزرگ نظامی جبهه مقاومت و خدمتگزار متعهد و متخصص 
نظام اسالمی از میان مردمی که عاشقانه ایشان را دوست داشتند. این 
نوشتار به یاد حاج قاسم و به پاس مرام ماندگار این مرد بزرگ به رشته 

تحریر درمی آید .
همان  گونه که رهبر معظم انقالب بیان فرموده اند؛ از مکتب حاج قاسم سلیمانی 
باید بسیار گفت. »این مکتب عبارت است از »صدق« و »اخالص«. این دو 
کلمه درواقع عنوان و نماد و نمایه  مکتب سلیمانی است«. همچنین در مکتب 
سلیمانی خدمت به مردم ایران و حریم حرم انقالب، خدمتی مقدس براساس 
تخصص، تعهد و اخالص است. ژنرال سلیمانی در عرصه کار و انجام وظیفه، 
انسانی هوشمند و متخصص در برنامه ریزی های کالن راهبردی، متعهد در 

پیگیری برنامه های مصوب نظام و به غایت سختکوش و جدی بود .
سردار سلیمانی بر سر سفره انقالب ننشست، بلکه همیشه در مسیر خدمت 
بی منت و مبتنی بر دانایی، شناخت اصولی و منطقی از عرصه امنیت ملی-

 منطقه ای نظام اسالمی حرکت نمود. برای سردار دل ها وجب به وجب، عرصه 
به عرصه سیاست، امنیت، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد ایران مقدس بود و او برای 
این تقدس »جان فدا« شد. برای همین مرام و مکتب سرلشگر شهید حاج قاسم 
سلیمانی بود که دشمنان از نام ایشان، وحشت داشتند و دوستان به یاد عزیزش 

آرامش پیدا می کردند. »اشّداء علی الکّفار رحماء بینهم «.
واقعی،  انقالبی  وطن پرستی،  نماد  را  سلیمانی  شهید  ایران  مردم 
با  سلیمانی  سردار  می دانند.  مخلص  خدمتگزاری  و  راسخ  والیتمدار 
نهایت تخصص، تعهد و فداکاری، برای خدمتگزاری تحسین برانگیز 
خود، منتی بر احدی نمی گذاشت، اما مردم ایران می دانستند که »جان 
فدا« چه انسان ارزشمند و متواضعی است. به همین جهت تشییع این 
شهید بزرگوار، درون قلب میلیون ها ایرانی، انقالبی از شور، احساس و 

حق شناسی پدید آورد .
حال با کسانی که سنگ شهید سلیمانی را به سینه می زنند و مدعی اند در 
مسیر سربازی او قدم بر می دارند، اما بر سر سفره انقالب نشسته اند؛ به عنوان 

یک ارادتمند مرام و »مکتب سلیمانی« سخنی از سر صدق داریم. 
ای انقالبی های عزیز، ای والیتمداران ارجمند؛ 

امروز که حتی علما و مراجع عظیم الشان تقلید نیز زبان به اعتراض گشوده اند 
و از وضع رقت بار معیشتی و اقتصادی ملت گالیه مند هستند، شما چه 
جواب قانع کننده ای برای روح شهید سلیمانی دارید؟ چطور می توانید حضور 
مسئولینی که به فرموده حضرت آیت اهلل جوادی آملی، خوب اما بی عرضه 
هستند را در مسند تصمیم سازی و اجرا توجیه کنید؟ چطور می توانید شاهد به 
گل نشستن کشتی مناطق آزاد در منجالب ندانم کاری ها و غرض ورزی های 
ایران دارای چنان  آزاد  نیاورید؟ عرصه مناطق  اما دم بر  عامدانه باشید 
جایگاهی است که مقام  معظم رهبری در سال 139۲، از ۲۴بند راهبردی 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که تمام شئون نظام اقتصادی ایران را در 
بر می گرفت، بند 11 آن را به مناطق آزاد اختصاص دادند. اگر به مرام شهید 
سلیمانی معتقد هستید و او را والیتمداری راستین می دانید، باید بپذیرید که 
مناطق آزاد جزو مهم ترین سرمایه های اقتصادی نظام اسالمی و سرزمین 
ایران هستند و اگر شهید سلیمانی در قید حیات بود، خدمت در مناطق آزاد 
را یقینا به تاسی از کالم رهبر معظم انقالب اسالمی، مقدس می دانست؛ 
چراکه امروز خطرناک ترین جنگ علیه تمامیت سرزمینی، وحدت و امنیت 
ملی ایران، جنگ اقتصادی است و مناطق آزاد خطوط مقدم جهاد اقتصادی 
ایران می باشند. پس چطور شما می توانید تحمل کنید هر روز بالیی تازه بر 

ساحت مدیریت، قانون و مزیت های این مناطق نازل شود؟ 
شهید قاسم سلیمانی، در کار خستگی ناپذیر و پرتالش بود، بر این اساس 
نیز، رهبری انقالب از حجم کارهای سردار سلیمانی در مدت زمانی اندک، 
تعجب می کردند. حال کدام یک از مسئولین ما در حوزه مناطق آزاد، دارای 
چنین همتی هستند که مدعی شوند رهرو قاسم  سلیمانی می باشند؟ اگر 
هستند، پس وضع مناطق آزاد چرا چنین است؟ چرا ماموریت های کاری 
برخی از مسئولین، به سفر تفریحی بیشتر شباهت دارد؟ هفته ها می گردند، 
اما نتیجه گردش های مداوم خود را نمی توانند در حد یک صفحه عنوان 
کنند و به چند جمله گنگ و چند وعده مبهم خالصه می کنند. یا از اثرات 
کاری که انجام داده اند به صورت واقعی و قابل اندازه گیری حرف روشنی 
نمی زنند بدون  این که از فعل مستقبل استفاده کنند! یعنی مردم را حوالت 
به آینده ای نامعلوم  ننمایند. شهید سردار سلیمانی وعده داد، در عرض 
3ماه بساط خالفت شیطانی داعش در کره زمین را برمی چیند و این کار 
بزرگ  را به سرانجام رساند. پس چرا ما امروز هر وعده ای از مسئولین امر 

می شنویم، ناامیدتر می شویم؟  
و  تغییرات  می رود  احتمال  علی الظاهر  آزاد،  مناطق  حوزه  در  امروز 
تحوالت مدیریتی را به صورت سریالی در روزها و هفته های آتی شاهد 
باشیم. آرزو داریم نتیجه این تحوالت، حضور مدیرانی در مناطق آزاد 
باشد که طبق مکتب شهید قاسم سلیمانی، متخصص، متعهد و مخلص 
بوده و خدمت برایشان در مناطق آزاد مقدس باشد. بند 11 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی را دستور والیت بدانند، نه چیز دیگر. همچون 
سردار سلیمانی برای اجرای دستور رهبری به دنبال برنامه ریزی های 
واقعی، اجرایی و عملیاتی باشند، نه تدوین شعارهای توخالی و پر از 

وعده ها و آمار های دروغ .
با رد مصوبه هیات دولت از سوی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت 
با قوانین مجلس شورای اسالمی، امروز متاسفانه در نتیجه اقدامات دکتر 
خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی نه مشاور رئیس جمهور است نه معاون وزیر؛ اما دکتر 
حجت اهلل عبدالملکی که خود را سرباز جبهه اقتصادی ایران می دانند، 
امیدواریم مخلصانه بکوشد و برای کسانی میدان مدیریت در مناطق آزاد 
را فراهم  کند که سه شاخصه تخصص، تعهد و اخالص را با هم داشته 
باشند و فقط آدم های خوب اما بی عرضه نباشند. در این صورت است که 
با تمسک به آموزه های مکتب شهید سلیمانی، مناطق آزاد به عرصه کار 
و تالش هوشمندانه، اصولی و خستگی ناپذیر، برای توسعه و شکوفایی 

ظرفیت های اقتصادی ایران مبدل خواهد شد. ان شاء اهلل.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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  سال پنجم 
15000 تومان

 با حکم دبیر شورایعالی مناطق آزاد و با حکم دبیر شورایعالی مناطق آزاد و
 ویژه اقتصادی صورت گرفت: ویژه اقتصادی صورت گرفت:

 معاون امور بندری و حوزه خزر  معاون امور بندری و حوزه خزر 
سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
تصریح کرد:تصریح کرد:

انتصـــاب سعید پورزادی انتصـــاب سعید پورزادی 
به عنوان سرپرست سازمان به عنوان سرپرست سازمان 

منطــقه آزاد کــیشمنطــقه آزاد کــیش

نقش موثر منطقه آزاد انزلی نقش موثر منطقه آزاد انزلی 
و بندر کاسپین در اجرای و بندر کاسپین در اجرای 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

 ضرورت رفع موانع زیرساختی ضرورت رفع موانع زیرساختی
 و قانونی در جهت توسعه و قانونی در جهت توسعه

مناطق آزاد کشورمناطق آزاد کشور
صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید



کیش2

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در نشستی با اصحاب 
تشریح  را  خود  متبوع  معاونت  جاری  سال  9 ماهه  عملکرد  رسانه 

کرد.
مرتضی رمضانی گالشی در گفت وگو با اصحاب رسانه با بیان این که 
در گذشته تسهیالت بانکی به پروژه های گردشگری درحال تکمیل 
کیش اختصاص نیافته است، اظهار داشت: طبق تفاهم نامه ای که 
با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منعقد کردیم، 
مقرر شد تا پروژه های باالی 60درصد پیشرفت کاری را برای اخذ 
تسهیالت 13درصد با سه سال تنفس به بانک های عامل معرفی 
را  ساخت  درحال  پروژهای  اتمام  و  تکمیل  مهم،  این  که  کنیم 

تسریع می بخشد.
ساخت  درحال  15پروژه  اتمام  و  تکمیل  برای  کرد:  تاکید  وی 
تومان  میلیارد  15هزار  هستند،  آینده  در  تسهیالت  متقاضی  که 
تسهیالت برآورد شده است که بهره برداری از آنها، تعدیل و کاهش 

قیمت ها و رضایتمندی گردشگران را به همراه خواهد داشت.
درصدد  افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
هستیم طی تفاهم نامه ای با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری، برای پروژهای خرد و متوسط تسهیالت با نرخ بهره 

کم لحاظ کنیم.
درحال  کیش  جزیره  در  68پروژه  کرد:  اظهار  رمضانی گالشی 
ساخت است که در قالب کاربری های مختلف، هتل و تاسیسات 
دهکده های  بوم گردی،  که  می شود  تعریف  17گانه  گردشگری 

گردشگری و تک برندها را نیز در برمی گیرد.
وی با اشاره به عزم سازمان منطقه آزاد کیش در فسخ پروژهای 
فیزیکی  پیشرفت  فاقد  و  مسکوت  یا 15سال   10 که  گردشگری 

در  گفت:  داشتند،  فیزیکی  پیشرفت  30درصد  از  کمتر  یا  و  بوده 
کمیسیون اقتصادی و ارزشیابی زمین سازمان، این پروژه ها از حیث 
استحکام بنا و مباحث دیگر مورد بررسی قرار گرفته و فسخ می شود 
تا در درازمدت بتوانیم با تهیه و تدوین بسته های سرمایه گذاری، از 

طریق تشریفات قانونی، به سرمایه گذار واقعی واگذار کنیم.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: جهت ثبت 8اثر 
کیش در حوزه میراث فرهنگی و 8اثر در حوزه میراث ناملموس 
)آیین، باور و اعتقاد( تشکیل پرونده داده ایم و مراحل قانونی آن از 
طریق وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درحال 

انجام است.
و  صنایع دستی  فروش  موقت  بازارچه  ایجاد  از  رمضانی گالشی 
سوغات در حوزه گردشگری تا یک ماه آینده در کیش خبر داد و 
از بین رفته یا فراموش شده در جزیره  اذعان نمود: صنایع دستی 
قالب  در  کشورمان  صنایع دستی  سایر  همراه  به  کیش  زیبای 

بازارچه های صنایع دستی در جزیره زیبای کیش بر پا خواهد شد.
وی با اشاره به تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت گفت: پیش بینی بودجه جهت تهیه و تدوین بسته و تقویم 
آموزشی از سال های گذشته انجام شده، ولی مبلغ آن مکفی نبوده 
است؛ اما با همین بودجه فعلی، تورهای آموزشی را برای گروه های 
هدف گردشگری تعریف کردیم تا در ارتقا کیفیت ارائه خدمات به 

گردشگران، مثمرثمر واقع شود.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از آغاز آموزش  شاغالن 
حوزه گردشگری از ۲0روز آینده با همکاری موسسه آموزشی علوم 
و فنون کیش خبر داد و افزود: برای گروه هدف گردشگری اعم 
افرادی که در  پذیرایی، تک برندها، کلوپ ها و  از هتل ها، مراکز 
ارائه قیمت ها و خدمات تاثیر گذار هستند؛ آموزش های الزم را در 

راستای ستاد سفرهای نوروزی تدارک دیده ایم.
تخصصی  آموزشی  دوره های  برگزاری  داد:  ادامه  رمضانی گالشی 
با همکاری جوامع صنفی در دستورکار برنامه سال آینده معاونت 
گردشگری سازمان است و سعی کردیم با تخصیص اعتبار، بحث 
آموزش را پررنگ تر از امسال لحاظ و بستری را فراهم کنیم که 

آموزش ها، کاربردی تر و موثرتر باشد.
با ارزش در کیش ازجمله  ابنیه تاریخی و  با اشاره به مرمت  وی 
کاخ مرجان، از واگذاری این ابنیه به عالقه مندان به سرمایه گذاری 
در خانه ها و بناهای تاریخی با رعایت تشریفات قانونی خبر داد و 
در  متقاضی سرمایه گذzzzاری  افرادی  اظهار کرد: درحال حاضر 

محل قلعه »پاسگاه قدیمی« به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری 
در حوزه میراث فرهنگی هستند که بسته ویژه سرمایه گذاری این 
تشریفات  طریق  از  آینده  یک ماه  در  تا  که  است  شده  تهیه  قلعه 
با رویکرد گردشگری و میراث فرهنگی به سرمایه گذار  قانونی و 

واجد شرایط واگذار شود.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که کاوش، 
محوطه تاریخی شهر حریره طی تفاهم نامه ای با حوزه پژوهشگاه 
اواسط  از  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  وزارت 
این  از  که  آثاری  و  احصاء  افزود:  عملیاتی می شود،  دی ماه 1401 
کاوش به دست می آید، می تواند ضمن مشخص کردن نوع فعالیت 
و کسب و کارهایی که در قرون 4 و 5 یا سده اسالمی در جزیره 
میراث  دیدگاه  از  و جهان  ایران  به  معرفی کیش  به  بوده؛  کیش 
فرهنگی کمک کند و این دستاورد بزرگی است که بعد از 16سال 
محقق می شود و ما شاهد حضور بازدید کننده ها و گردشگران در 
قالب تورهای میراث فرهنگی از این محوطه تاریخی خواهیم بود.

ارائه خدمات  مراکز  و  استانداردسازی، هتل ها  درجه بندی،  از  وی 
گردشگری تا یک ماه آینده خبر داد و بیان داشت: استاندارد سازی 
مراکز خدمات دهی به گردشگران و متناسب کردن قیمت دریافتی 
این  اجرای  اهداف  از مهم ترین  ارائه شده،  با خدمات  از گردشگر 
مهم است و به جد بحث قیمت تمام شده خدمات را دنبال می کنیم 
به  تمام شده  تا 50درصد قیمت  باشد. درحال حاضر 40  واقعی  تا 
جای  هیچ  در  این  که  می یابد  اختصاص  دالالن  و  کمیسیون ها 

جهان یا کشور معقول نیست.
رمضانی گالشی رونق گردشگری را مستلزم همکاری تمام نهادهی 
دولتی و بخش خصوصی و سهیم کردن آنان در این مهم دانست و 
تاکید کرد: درحال برنامه ریزی، جهت تهیه و تدوین سند راهبردی 
کنیم،  نهایی  را  آن  آینده  سال  اواسط  در  تا  هستیم  گردشگری 
صنعت  قبال  در  همکار  دستگاه های  نقش  همان  راهبردی  سند 
گردشگری است که نقش و وظیفه هر ذینفع در صنعت گردشگری 

را مشخص می کند.
تسریع  به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
بروکراسی  از  جلوگیری  و  کار  و  کسب  مجوزهای  صدور  فرآیند 
واحد  پنجره  دی ماه 1401،  آخر  تا  گفت:  خصوص  این  در  اداری 
این  بودن  زمان بر  به  توجه  با  و  شده  ایجاد  گردشگری  خدمات 
فرآیند به صورت فیزیکی، آن را به صورت برنامه و الکترونیکی و 

با رویکرد حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی واگذار می کنیم.

وی ادامه داد: همان طور که در گذشته تشکیل پرونده متقاضیان 
به صورت فیزیکی به جوامع  واگذار شده بود؛ از طریق واگذاری 
الکترونیکی به مدیران عامل جوامع نیز، درصدد هستیم تا در یک 
بازه زمانی معقول و استاندارد، مجوز کسب و کار متقاضیان را صادر 

کنیم.
بصری  هویت  پایش  حوزه  در  این که  بیان  با  رمضانی گالشی 
مراکز ارائه خدمات گردشگری در حوزه معاونت عمرانی، جلسات 
عنوان  کردیم،  برگزار  منظر  و  سیما  موضوعات  با  را  تخصصی 
کرد: از بهره برداران خواستیم که طرح های تکمیلی خود را جهت 
زیبا سازی سیما و منظر شهری در میادین و جاهایی که به نوعی 
گردشگران با آن مکان ها درگیر هستند؛ ارائه کنند و این موضوع 
خبررسانی  موضوعات،  این  نتیجه  آتی  هفته های  و  شده  اجرایی 

خواهد شد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از ایجاد سامانه های 
کرد:  عنوان  و  داد  خبر  گردشگری  محصوالت  و  خدمات  فروش 
و  شده  الکترونیکی  صورت  به  ما  نظارتی  چک لیست های  تمام 
حاضر  درحال  و  بود  خواهد  عالیه  میدانی  بازدیدهای  و  نظارت ها 
و  است  الکترونیکی  صورت  به  بایگانی  نظارتی،  آماری،  سامانه 
ایجاد پنجره واحد است که تمام دستگاه ها  از موضوع  این خارج 
ملزم هستند در یک بازه زمانی نسبت به استعالم های تخصصی 
خود اعالم کنند و تا پایان دی ماه 1401 این مورد را اطالع رسانی 

خواهیم کرد.
وی با اشاره به ایجاد سامانه رویدادهای منطقه آزاد کیش به نشانی 
http://events.kish.ir گفت: تمام همایش ها، نمایشگاه ها و 
این  در  کیش  گردشگری  تقویم  قالب  در  رویدادها  و  جشنواره ها 
بخش  از سوی  10پیشنهاد  حاضر  درحال  و  می گیرد  قرار  سامانه 
بتوانیم  تا  هستیم  بررسی  درحال  که  شده  سامانه  وارد  خصوصی 

برنامه مدونی را برای سال آینده انجام دهیم.
5ستاره  هتل  تعداد  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
در کیش را 15هتل، چهار و سه ستاره را به ترتیب 8 و 19هتل، 
۲ستاره را 5 و یک ستاره را 3هتل با مجموع پنج هزار و پانصد و 
بیست و شش اتاق عنوان کرد و خاطرنشان نمود: دو هتل در کیش 
بهره برداری  به  سال 140۲  اردیبهشت ماه  تا  حداکثر  800تخت  با 
می رسد و روند ساخت و ساز هتل در کیش به صورتی است که 
در چهار سال آینده ۲0هزار تخت به مجموع 16158تخت فعلی 

کیش اضافه می شود.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، ایجاد 
مخازن ذخیره یا حفاری چاه های گالری دار جهت تغذیه آب 
زیر زمینی را یکی از اقدامات مهم در راستای حفظ محیط 

زیست کیش عنوان کرد.
سعید پورزادی با تاکید بر فرهنگ سازی استفاده بهینه از 
تخلیه  از  جلوگیری  و  بارندگی  از  ناشی  آب های سطحی 
روان آب ها در شبکه فاضالب، گفت: از مالکان امالک در 

کیش درخواست می شود برای دستیابی به این امر مهم، 
نسبت به مدیریت آب های ناشی از بارندگی و جلوگیری 
معابر  در  تخلیه  و  فاضالب شهری  به شبکه  آن  ورود  از 

عمومی اقدام کنند.
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
مخازن  ایجاد  با  می توانند  مالکان  داشت:  اظهار  پایان 
ذخیره یا حفاری چاه های گالری دار، به تغذیه آب زیرزمینی 

در راستای حفظ محیط زیست جزیره کمک کنند؛ چراکه 
در  اختالل  موجب  فاضالب  شبکه  در  باران  آب  تخلیه 

فرایند تصفیه می شود.
الزم به ذکر است، مدیریت امور زیربنایی معاونت عمرانی 
شرکت  شهرسازی  معاونت  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
فنی  به سوالت  پاسخگویی  آماده  و خدمات  آب  عمران، 

مالکان و ساکنان جزیره کیش هستند.

روز  عنوان  به  نهم دی  از  کیش،  امام جمعه 
ایران  بصیرت  با  و  والیتمدار  مردم  حماسه آفرینی 
خاموش  برای  والیت  و  امت  میثاق  و  اسالمی 

یاد کرد. کردن فتنه های دشمنان 
بی نیاز  علیرضا  والمسلمین  االسالم  حجت 
با  الهی،  تقوای  به  مردم  عموم  دعوت  ضمن 

عنوان  به  آن  از  نهم دی 88،  حماسه  به  اشاره 
نام  والیت  و  امت  بین  میثاق  و  بصیرت  روز 
خود  حضور  با  مردم  روز  این  در  گفت:  و  برد 
ایستاده  خود  دینی  ارزش های  پای  کردند  ثابت 
اطاعت  با  و  دارند  حضور  صحنه  در  همیشه  و 
فتنه های  دیگر  بار  فقیه،  والیت  از  پیروی  و 

کردند. خاموش  را  دشمنان 
امام جمعه کیش تاکید کرد: مردم به عنوان مدافعان 
ارزش های نظام و اسالم حاضر به تحمل سختی ها 
نظام  و  دینی  ارزش های  به  توهین  اما  هستند، 

اسالمی را تحمل نمی کنند.
جنگ  از  استفاده  با  دشمن  داشت:  اظهار  بی نیاز 
رسانه های  و  صهیونیست ها  حمایت  با  و  ترکیبی 
اسالمی  جمهوری  نظام  به  ضربه زدن  برای  غربی 
تالش بسیاری کردند، اما با حضور مقتدرانه، بصیرانه 
و والیتمدارانه مردم و درایت رهبری و مسئوالن، بار 

دیگر شکست خوردند.
سردار  شهادت  سالروز  به  اشاره  با  کیش  امام جمعه 

سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: این سردار بزرگ، 
معظم  مقام  که  و  همان طور  است  بصیرت  الگوی 
رهبری فرمودند به ایشان باید به چشم یک مکتب 

و درس نگاه کرد.
وی با تاکید بر این که پیروز نهایی میدان نبرد جبهه 
حق و مقاومت است، افزود: سردار سلیمانی قهرمان 
ملت ایران در محور مقاومت است و راه این شهید 
چه در زمان حیات وی و چه پس از شهادتش ادامه 
ایران  سخت  انتقام  آماده  باید  دشمنان  و  داشته 

اسالمی باشند.
امام جمعه کیش با اشاره به برگزاری نخستین کنگره 
کنگره  این  گفت:  کیش  در  غواص  شهدای  ملی 
با  باید  و  است  تقدیر  شایسته  و  فرهنگی  حرکتی 
و  مردم  اصناف،  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  کمک 
بخش خصوصی این یادواره هر ساله در کیش برگزار 

شود.
بیان  با  بی نیاز  والمسلمین  االسالم  حجت 
شکل  اسالم  و  استکبار  قطبی  دو  عصر  این که 

جمهوری  آمریکا  داشت:  اظهار  است،  گرفته 
منطقه  در  غارتگری  مانع  را  ایران  اسالمی 
مقام  و  بوده  درست  باوری  که  می کند  تصور 
آمریکا  اند  کرده  پیش بینی  نیز  رهبری  معظم 
تمام  و  است  سقوط  و  انحطاط  افول،  درحال 
در  تاخیر  برای  منطقه  در  موجود  درگیری های 

است. آمریکا  فروپاشی 
شایان ذکر است، مردم والیتمدار جزیره کیش پس 
از اقامه نماز جمعه، با اجتماع در مصلی بزرگ کیش 

آیین حماسه نهم  دی ماه را گرامی داشتند.
با  مراسم  این  در  شرکت کنندگان  است،  گفتنی 
خامنه ای  اگر  »وای  ازجمله  شعارهایی  دادن  سر 
جوابم  که  نتواند  دنیا  ارتش  دهد،  جهادم  حکم 
دهد؛ مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر 
انگلیس و ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند«، 
با  دشمنان  فتنه های  کردن  محکوم  با  دیگر  بار 
اسالمی  نظام  مقدس  آرمان های  و  فقیه  والیت 

کردند. تجدیدمیثاق 

با حکم دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفت:

انتصـــاب سعید پورزادی به عنوان سرپرست 
سازمان منطــقه آزاد کــیش

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

حجت االسالم والمسلمین علیرضا بی نیاز امام جمعه کیش بیان داشت:

تهیه و تدوین سند راهبردی گردشگری منطقه آزاد کیش

ذخیره آب های زیرزمینی در راستای حفظ محیط زیست جزیره کیش

نهم دی، روز میثاق امت و والیت برای خاموش کردن فتنه های دشمنان

دوشنبه 12 دی ماه 1401 - 2 ژانویه 2023 - شماره  210

با حکمی از سوی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
»سعید  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
آزاد  منطقه  سازمان  »سرپرست  عنوان  به  پورزادی« 

تجاری-صنعتی کیش« منصوب شد.
در حکم »حجت اهلل عبدالملکی« آمده است:

بنابه اختیار حاصله و هماهنگی به عمل آمده، نظر به 
به  ابالغ  این  موجب  به  جنابعالی،  تجربیات  و  سوابق 
عنوان »سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش« منصوب 

می شوید.
جدید  مدیرعامل  انتخاب  فرآیند  انجام  تا  است  الزم 
براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، با هماهنگی 

اینجانب نسبت به اداره امور سازمان اقدام نمایید.
همکاران  و  صاحب نظران  هم اندیشی  با  می رود  انتظار 

اجرای  در  شورایعالی  دبیرخانه  و  سازمان  متعهد 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی توسط مقام معظم 
رهبری )مد ظله العالی( و سند تحول دولت مردمی نسبت 
به خدمت رسانی به فعالین اقتصادی و مردم عزیز و رشد 
و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه نهایت 

اهتمام خود را معمول دارید.
توفیق روز افزونتان را در انجام وظایف محوله با رعایت 
درگاه  از  مردمی  دولت  در  مدیران«  نامه  »عهد  مفاد 

خداوند متعال مسئلت دارم.
الزم می دانم از زحمات و تالش های جناب آقای مهدی 
مسئولیت  این  تصدی  دوران  در  کشاورز چافچیری 
و  موفقیت  آرزوی  ایشان  برای  و  نموده  قدردانی 

سربلندی می نمایم.



امین افقی معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
پتانسیل کشور  و  به ظرفیت ها  نشریه،  با  در گفت و گو  انزلی 
تاکید کرد: لجستیک  اشاره و  ترانزیت و لجستیک  در بحث 
بهبود  با  که  است  حمل ونقل  بر  تاثیرگذار  عوامل  مجموعه 
فرآیند ها  نیز اصالح  و  و وسایل حمل  روش های حمل ونقل 

می توان شاهد کاهش هزینه ها و زمان حمل کاال باشیم. 
رقیب  کشورهای  از  عبوری  کریدورهای  وی؛  گفته  طبق 
عبوری  ترانزیتی  مسیرهای  زدن  دور  درحال  نیز  منطقه ای 
ایران هستند که در کنار تحریم های اقتصادی، به عنوان  از 

رقبای مسیرهای ترانزیتی ایران ایفای نقش می کنند.
افقی درخصوص فرصت ها و ظرفیت های کشور برای بحث 
دیپلماسی  تغییرات در  به  باتوجه  ترانزیت و لجستیک گفت: 
سازمان  و  اوراسیا  اتحادیه  در  ایران  تجاری کشور؛ عضویت 
تفاهم نامه  و  قراردادها  همچنین  و  شانگهای  همکاری های 
تجاری با کشورهای روسیه و چین ؛ توسعه روابط اقتصادی با 
کشورهای همسایه به عنوان اهداف کالن تجارت بین الملل 
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است. از سوی دیگر توسعه 
تحریم های  و  اقتصاد  و  صنعت  در  هند  و  چین  کشورهای 
جهانی علیه کشور روسیه و موقعیت ژئوپلیتیک ایران با این 
قدرت های اقتصادی ، قرار گرفتن در کریدور شمال- جنوب و 
جاده«  یک  کمربند،  »یک  ابرپروژه  مسیر  در  قرارگیری  نیز 
دولت چین، امکان بهره برداری از موقعیت جغرافیایی و کسب 

درآمدهای ترانزیتی بیش از گذشته مهیا گردیده است.
وی ادامه داد: براساس نظر بسیاری از کارشناسان حوزه لجستیک، 
سه عامل زمان، هزینه و امنیت نقش تعیین کننده ای در توسعه 
ترانزیت و حمل ونقل ایفا می کنند. برای فعال شدن مسیرهای 
ترانزیتی باید بر روی کاهش زمان و هزینه این عوامل تالش کرد. 
لجستیک به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر دو عامل هزینه 
عوامل  مجموعه  لجستیک  درواقع  است.  نقش آفرین  زمان،  و 
تاثیرگذار بر حمل ونقل است که با بهبود روش های حمل ونقل 
فرآیندها، می توان شاهد کاهش  نیز اصالح  و  و وسایل حمل 
هزینه ها و زمان حمل کاال باشیم. از طرفی، کریدورهای عبوری از 
کشورهای رقیب منطقه ای نیز درحال دور زدن مسیرهای ترانزیتی 

عبوری از ایران هستند که در کنار تحریم های اقتصادی، به عنوان 
رقبای مسیرهای ترانزیتی ایران ایفای نقش می کنند. با احداث 
مسیرهای ریلی در کشورهای رقیب و ایجاد بسترهای مناسب 
حمل و نقلی در آن کشورها، می توان شاهد کاهش هزینه های 
حمل ونقل و کاهش زمان حمل کاال در آن کشورها باشیم که در 
کنار تحریم های ناجوانمردانه غرب، شرکت های بین المللی را وادار 
خواهد کرد تا عالوه بر اقتصادی بودن آن مسیرها، ریسک تحریم 

را نیز متقبل نشده و مسیرهای جایگزین ایران را انتخاب نمایند.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در پاسخ 
به این سوال که نقاط تالقی ترانزیتی ایران در سطح بین المللی 
با مناطق آزاد را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار کرد: کریدورهای 
تجاری می توانند به عنوان پدافند غیرعامل و نقشی تعیین کننده در 
دور زدن تحریم ها، تامین مواد اولیه و کسب درآمدهای ارزی کشور 
محسوب گردند.  موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد کشور، هر یک 
دارای مزیت های جغرافیایی خاص با کشورهای هدف و هم مرز 
هستند که در کنار مزیت های قانونی مشترک می توانند در توسعه 
تجارت و صنعت اثرگذار باشند. در کنار مناطق آزاد هشتگانه فعلی، 
مناطق آزاد جدیدی نیز درحال فعال شدن هستند که می توانند در 
این توسعه کمک شایانی نمایند. با نگاهی اجمالی به مناطق آزاد 
جدید، مشاهده می شود کشورهای همسایه شمال شرقی ، شرق نیز 
مورد هدف توسعه تجارت با مناطق آزاد قرار گرفته است و تعداد این 

مناطق در نیمه غربی کشور نیز افزایش یافته است.
و  ظرفیت ها  چه  از  آزاد  مناطق  اینکه  درخصوص  افقی 
ترانزیت  حوزه  در  زیرساختی  امکانات  و  قانونی  مزیت های 
برخوردار هستند، گفت: باتوجه به موقعیت جغرافیایی مناطق 
شده اند،  واقع  کشور  مرزی  مناطق  در  عمدتا  که  کشور  آزاد 
هر یک دارای زیرساخت های اقتصادی خاص و برای اهداف 
خاصی برنامه ریزی شده اند که شامل قطب های گردشگری ، 
تجارت و صنعت می باشد و بر اساس همین طرح های مختلف، 
هر یک از مناطق احداث و یا درحال ساخت می باشد. وجود 
این  از  برخی  در  پایانه های گمرکی  و  راه آهن  ایستگاه  بندر، 
آزاد  مناطق  لجستیکی  زیرساخت های  از  می توان  را  مناطق 
دانست.  کاال  صادرات  و  واردات  یا  و  ترانزیت  توسعه  جهت 

یکی از مزیت های مناطق آزاد، امکان واردات مواد اولیه، تولید 
کاال در مناطق و صادرات محصول تولیدی به خارج از کشور 
اشتغال زایی،  تمام شده،  هزینه  کاهش  عالوه بر  که  می باشد 
رونق تولید و خلق ارزش می نماید که با ارتباط میان مناطق 
می توان شاهد استفاده بهینه از این ظرفیت در مناطق آزاد بود، 
به طوری که مواد اولیه از یک منطقه وارد و محصول تولید 
شده در منطقه بدون پرداخت عوارض گمرکی به منطقه آزاد 

دیگر ترانزیت و از آنجا به خارج از کشور صادر گردد.
و شهرسازی  راه  ازجمله  وزارتخانه ها  نقش  با  رابطه  در  وی 
از  یکی  نمود:  اذعان  ظرفیت ها،  این  بالفعل سازی  جهت 
لجستیک  متولی  بودن  نامشخص  لجستیک،  توسعه  موانع 
در کشور است. عوامل و دستگاه های مختلفی در این حوزه 
تاثیرگذار هستند. گمرک، راهداری، کشاورزی، استاندارد، بنادر 
حمل ،  ترخیص ،  زمان  و  هزینه ها  در  که  سازمان هایی  و...؛ 
سه  کلی  طور  به  هستند .  نقش  ایفاگر  و...  مجوزها  صدور 
زمینه متولی هستند.  این  اقتصاد در  و  راه، صمت  وزارتخانه 
لزوم تکمیل زیرساخت های جاده ای ، ریلی و دریایی همچون 
تکمیل خطوط ریلی ، رفع کمبود واگن و لوکوموتیو ، نوسازی 
ناوگان کامیون ها و رفع نواقص جاده ای ، افزایش شناورهای 
تجاری و تجهیزات بندری و کانتینر های حمل کاال به عنوان 
از  استفاده  و  فرآیندها  اصالح  و  لجستیکی  سخت افزارهای 
عنوان  به  تامین  زنجیره های  مدیریت  و  نوین  فن آوری های 
دلیل  به  که  می شوند  محسوب  نرم افزاری  زیرساخت های 
این  قانونی  اختیارات  و  آزاد  مناطق  در  فرماندهی  وحدت 
جهت  در  می تواند  دستگاه ها  بین  هماهنگی  این  مناطق، 
و  تاسیسات  و  زیرساخت ها  بهبود  نیز  و  فرآیندها  اصالح 
معافیت های  دلیل  به  کاال  بارگیری  و  تخلیه  ماشین آالت 
آزاد،  مناطق  رونق  تامین گردد که عالوه بر  ارزان تر  گمرکی 

باعث رشد و رونق کشور نیز می شوند.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون 
خصوصا  کشور  ترانزیت  حوزه  در  که  چالش هایی  درخصوص 
دبیرخانه  اقدامات  از  یکی  کرد:  بیان  دارد،  وجود  آزاد  مناطق 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تشکیل شورای لجستیک 
مناطق آزاد کشور است که با هم افزایی ظرفیت و مزیت های 
نسبی و رقابتی مناطق می تواند در توسعه همگرایی اقتصادی 
با کشورهای منطقه موثر باشند. باتوجه به موقعیت مناطق آزاد 
در کشور و دسترسی به سه عامل ترانزیت یعنی جاده ، ریل و 
به  خواند.  کشور  ترانزیت  شاهراه  را  آزاد  مناطق  می توان  بندر 
دلیل نگرش کشورهای حاشیه خزر در استفاده از ظرفیت های 
خزر  خارجی  و  داخلی  بنادر  ظرفیت  افزایش  شاهد  دریامحور، 
هستیم، به طوری که در چند سال اخیر تعداد اسکله های بنادر 
انزلی و امیرآباد افزایش یافته و زیرساخت های بنادر کاسپین و 
آستارا با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سازمان های متولی، 
امر در کشورهای دیگر  درحال توسعه و تکمیل می باشد. این 
حاشیه خزر نیز در سال های اخیر قوت گرفته است؛ که از آن جمله 
می توان سرمایه گذاری های شرکت های آمریکایی ، روسی و چینی 
در بندر آکتائو قزاقستان و ساخت بنادر جدید کوریک در قزاقستان 
و بندر الت در آذربایجان و بندر جدید الگان و لوتوس در روسیه 
نیز  خزر  دریای  کشتیرانی  راستا شرکت  در همین  برشمرد.  را 
سرمایه گذاری قابل توجهی در بندر سالیانکا روسیه نموده است تا 

باعث تکمیل زنجیره تامین در این خط دریایی گردد.

زنجیره  افزود: در عصر جهانی شدن، مدیریت صحیح  افقی 
یا  پردازش  تولید،  نوین  فناوری های  از  بهره گیری  تامین، 
تولید ،  هزینه های  رساندن  حداقل  به  کاالها،  مصرف  محل 
کاالها،  خروجی  و  ورودی  مبادی  عنوان  به  مناطق  نقش 
از گذشته می شود، که می تواند در کاهش  هر روز پررنگ تر 
یا  کاال  تمام شده  هزینه  بر  مستقیم  تاثیر  و  حمل  هزینه 
ترانزیت  توسعه  منظور  به  لذا  باشد.  اثرگذار  تولیدی  خدمات 
می توان  ایران  از  عبوری  تجاری  کریدورهای  فعال سازی  و 

از طریق سه دهلیز غربی، شرقی و دهلیز کاسپین بهره برد.
وی ادامه داد: کریدور شمال- جنوب، مهم ترین حلقه تجارت بین 
آسیا و اروپا می باشد که در مقایسه با مسیرهای سنتی از نظر 
مسافت و زمان، تا ۴۰درصد کوتاه تر و از نظر هزینه تا ۳۰درصد 
ارزان تر می باشد. راه گذر شمال- جنوب یکی از مسیرهای مهم 
ترانزیتی در آسیای میانه است و کشورهای در مسیر این راه گذر 
هر یک با تشکیل اتحادیه و انعقاد قراردادهای همکاری، در رقابتی 
همه جانبه، به توسعه و تجهیز بنادر، جاده ها، ترمینال و مسیرهای 
ریلی خود می پردازند. تکمیل نبودن خطوط راه آهن، فرسوده بودن 
کامیون ها، کمبود واگن ها و بروکراسی های اداری در گمرکات و 
تجهیزات بندری موجود و حتی عمر باالی کشتی های تجاری 
باعث گردیده تا زنجیره تامین جهت ترانزیت و عبور کاال از ایران 

با چالش مواجه شود.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون 
اشاره کرد و گفت:  ایران  ادامه به ضعف زیرساخت ها در  در 
مشکل عمده کریدور شمال- جنوب است و برای تکمیل آن 

چند مشکل عمده وجود دارد:
كاسپین  رشت- بندر  راه آهن  تکمیل  عدم  الف( 

منطقه آزاد انزلی
خط آهن قزوین- رشت- انزلی ، از ایستگاه رشت به  دو شاخه رشت-

 انزلی به طول ۴۰کیلومتر و رشت- آستارا به طول ۱۷۰کیلومتر تقسیم 
می شود. البته با توجه به احداث خط راه آهن رشت- بندر کاسپین؛ در 
سال جاری شاهد تکمیل شدن این خط و اتصال ریل به مجتمع 
بندری کاسپین خواهیم بود و می توانیم یک کریدور با استفاده از 

حمل ونقل ترکیبی از مسیر منطقه آزاد انزلی را شاهد باشیم.
ب( عدم تکمیل راه آهن چابهار- زاهدان

حدود  که  58۰کیلومتر  طول  به  چابهار- زاهدان  خط آهن 
۳۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ریل گذاری آن شروع شده 

و انتظار می رود ظرف چند سال آینده راه اندازی شود.
مناطق  این که  به  باتوجه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  افقی 
آزاد ایران در مبادی ورودی و خروجی کشور قرار گرفته اند، 
چگونه می توان یک برنامه عملیاتی و استراتژیک برای توسعه 
نمود،  تعریف  مناطق  این  کریدور  از  کشور  ترانزیت  صنعت 
آزاد،  مناطق  در  لجستیک  برنامه های شورای  از  یکی  گفت: 
تسهیل فرآیندها و شناسایی گلوگاه ها و موانع ترانزیت است. 
دائمی  احکام  قانون  ماده ۶5  براساس  این که  به  عنایت  با 
برنامه های توسعه کشور، سایر دستگاه های اجرایی در مناطق 
فرآیند  در  تاثیرگذار  ارگان های  هماهنگی  در  می توانند  آزاد ، 
و  نمود  ایجاد  شایسته تری  همکاری  و  هماهنگی  لجستیک 

به عنوان یک طرح پایلوت برای کل کشور در نظر گرفت.
وی اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه ورود ایران به 
اوراسیا، با بهره مندی از دو بندر فعال و زیرساخت های لجستیکی 
و ترانزیتی و ظرفیت های مناطق آزاد برای فعالسازی کریدورها 

از  مشترک  همکاری  تفاهم نامه های  انعقاد  می شود.  محسوب 
همگرایی  ایجاد  در  بسزایی  نقش  می تواند  آزاد  مناطق  طریق 
تفاهم نامه  انعقاد  کند.  ایجاد  منطقه  کشورهای  با  اقتصادی 
همکاری فی مابین مناطق آزاد چابهار و انزلی با منطقه ویژه 
لوتوس و انجمن حمل ونقل هند در اجالس کمیسیون مشترک 
ایران و روسیه؛ نمونه ای از امکان توسعه روابط اقتصادی از طریق 

مناطق آزاد کشور با کشورهای همسایه و منطقه می باشد.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: 
وجود شهرک های صنعتی و احداث شهرک صنعتی جدید در 
منطقه آزاد انزلی با هدف جذب و فعالسازی شرکت های نوآور 
و صادرکننده کاال می تواند نقش بسزایی در تکمیل زنجیره 

ارزش ایجاد نماید.
افقی افزود: از دیگر مزیت های منطقه آزاد انزلی در توسعه تجارت، 
وجود گمرک تخصصی، وجود نهادهای مالی و بیمه ای، فاصله 
کم تا بازار مصرف، کاهش هزینه ها به عنوان تسهیالت مناطق 
آزاد، ساخت سردخانه در مجتمع بندری کاسپین و زیرساخت های 
بخش  توسط  سوم  نسل  بندر  اسکله های  تکمیل  و  بندری 
خصوصی و ساخت شهرک سنعتی شماره ۳ در پسکرانه این بندر، 
می تواند به عنوان یک مزیت برای فعالسازی کریدورهای عبوری 

از منطقه آزاد انزلی برشمرد.
وی ادامه داد: به منظور اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
می توان به نقش موثر منطقه آزاد انزلی و مجتمع بندری کاسپین با 
وجود مزیت های متنوع در توسعه و افزایش »صادرات کاال و خدمات« 
از طریق این بندر اشاره کرد. عالوه بر این، با توجه به ورود نهاده های 
تولید و کاالهای اساسی از بنادر شمالی و امکان فرآوری کاالهای 
وارداتی در شهرک های صنعتی موجود در پسکرانه، مجتمع بندری 

کاسپین می تواند باعث »گسترش و تسهیل تولید« در کشور گردد.
می توان  آن که  وجود  با  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  افقی 
کردن  اجرایی  برای  آزاد  مناطق  مسیر  از  را  ویژه ای  خطوط 
ترانزیت بین المللی ترسیم کرد، اما تاکنون به صورت جدی این 
داشت: هر  اظهار  است،  نگرفته  مناطق شکل  میان  هم افزایی 
یک از مناطق ظرفیت و مزیت جغرافیایی و نیز زیرساخت های 
لجستیکی منحصر به فردی دارند؛ به عنوان مثال انزلی با داشتن 
دو مجتمع بندری، منطقه آزاد اینچه برون با داشتن خطوط ریلی، 
چابهار با داشتن بندر چابهار و...، اما اساس کریدورهای تجاری 
راه آهن است که به دلیل تکمیل نبودن خطوط راه آهن، این ارتباط 

حمل و نقلی بین مناطق آزاد آن طور که باید ایجاد نگردید.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی در 
پایان درخصوص نقش آفرینی مناطق آزاد در ترانزیت کاال به 

موارد ذیل اشاره نمود:
 با توجه به مزیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد ، این 

مناطق می توانند به عنوان هاب تولید و صادرات باشند.
فرصت های  و  تهدیدها  و  قوت  و  نقاط ضعف  شناسایی   
مناطق آزاد و کشورهای همسایه در جهت توسعه ترانزیت و 

رفع موانع و نواقص موجود .
 بهبود مستمر و رفع نواقص و ضعف هریک از مناطق آزاد 

در عرصه لجستیک.
جهت  آزاد  مناطق  همکارانه  و  هماهنگ  برنامه  تدوین   
شتاب دهی به نقش آفرینی کشور در لجستیک منطقه ای و جهانی.
بیشینه سازی  جهت  حکمرانی  مطلوب  الگوهای  تدوین   
بهره مندی از فرصت های قابل دستیابی در عرصه لجستیک.

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

 نقش موثر منطقه آزاد انــزلی و بندر كاسپین
در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی 
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مناطق آزاد پدیده های فراگیر و موفق در عرصه اقتصادی جهان و ابزاری 
موثر برای تحقق استراتژی های توسعه برونگرا، افزایش صادرات و گسترش 
بخش خدمات بهینه و مولد محسوب می شوند؛ به همین جهت نیز، اکثر 
کشورهای درحال توسعه، ایجاد چند منطقه آزاد در حوزه های تخصصی را 

در دستور سیاست های اقتصادی خود قرار داده اند. 
به صورت کلی، اهداف عمده از ایجاد مناطق آزاد، فراهم کردن شرایط 
مناسب برای افزایش تولید، توسعه صادرات کاالهای صنعتی از طریق 
جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، افزایش 
درآمد حاصل از توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنایع، 
برقراری پیوندهای مالی-پولی بین المللی، رشد رفاه اقتصادی مردم و 

تامین حداکثری منافع ملی است  .
شاید هدف اولیه تشکیل مناطق آزاد در جهان، آزاد شدن تجارت از 
بند مقررات بود تا با کاهش پیچیدگی بوروکراسی، فضای کسب وکار 
بهتری ایجاد گردد؛ اما در عرصه خدمات خصوصا توسعه بخش توریسم 
نیز، مناطق آزاد عهده دار ماموریت های ویژه ای شدند. در این راستا، 
مهم ترین اهداف توسعه بخش گردشگری در مناطق آزاد عبارت بود از :

1( ایجاد محیطی مساعد برای توسعه پایدار و متوازن؛
2( ایجاد اشتغال  و جذب درآمد؛

3( افزایش جذابیت های سرمایه گذاری در بخش های دیگر؛
توسعه  به خصوص  اجتماعی  خدمات  کیفیت  و  سطح  افزایش   )4

فناوری های حوزه سالمت، بهداشت و درمان.
عالوه بر اهداف فوق الذکر، هدف مهم دیگری نیز در ورای توسعه بخش 
توریسم در مناطق آزاد مدنظر سیاستگذاران قرار دارد که عبارت است 
از: انعکاس چهره ای روشن و دوستانه از وضعیت تجارت و سیاست 
خارجی کشور، ارتقای ظرفیت دیپلماسی عمومی در عرصه های جهانی 
دیگر  مردم  آشنایی  سطح  ارتقای  برای  خارجی  مخاطبین  جذب  و 
کشورها با فرهنگ، آداب، سنن و میراث طبیعی-تاریخی کشور میزبان .
برای توسعه بخش گردشگری،  این راستا طی دهه های گذشته،  در 
به کارگیری نیروی انسانی متخصص و مرتبط در حوزه تبلیغات نوین 
فرهنگی، جذب  تبادالت  به  و عالقه مند  بین المللی  ارائه چهره ای  و 
توسعه  برای  ارزنده  مزیت های  نمایش  و  خارجی  سرمایه گذاری های 
صنعت گردشگری در دستورکار مناطق آزاد قرار گرفته است. همچنین 
اقتصادی- آزاد  مناطق  ایجاد  ملی،  سیاستگذاری های  سطوح  در 

بلندمدت،  و  میان مدت  برنامه ریزی های  انجام  با  ویژه،  گردشگری 
به کارگیری تجارب کشورهای در ایجاد مناطق آزاد گردشگری ویژه 

به عنوان یک مفهوم واحد پیگیری شده است .
توسعه  همچون  کالنی  سیاست   موفق  اجرای  می رسد  نظر  به  اما 
بخش گردشگری در مناطق آزاد مستلزم؛ آماده سازی زیرساخت های 
جذب  و  سرمایه گذاران  برای  مالی  مشوق های  ایجاد  سرمایه گذاری، 
فرآیندهای  در  تسهیل  ایجاد  از طریق  سرمایه گذار بخش خصوصی 
جذب  برای  تبلیغاتی  نوین  تکنیک های  به کارگیری  مربوطه،  اداری 
گردشگر، احداث اماکن رفاهی، پذیرایی و تفریحی در حد استاندارد، 
مرمت و احیای آثار تاریخی مورد هدف و هماهنگ سازی بخش های 
دیگر اقتصادی با بخش گردشگری برای غنی سازی این حوزه است. 

بخش های  در  گردشگر  جذب  زمینه های  فراهم سازی  همچنین 
مختلف ازجمله گردشگری سالمت، اکوتوریسم، گردشگری تفریحی، 
اجتماعی،  بازرگانی،  توریسم  تاریخی،  ورزشی،  تجاری،  گردشگری 

مذهبی و زیارتی، فرهنگی و آموزشی و... ضروری است .
گردشگری در مناطق آزاد ایران

و  تاریخی  عظیم  میراث  از  برخورداری  پشتوانه  به  ایران  کشور 
ظرفیت های غنی طبیعی، یکی از مستعد ترین کشورهای دنیا در جهت 
توسعه صنعت گردشگری است و مناطق آزاد کشور نیز می توانند با 
به کارگیری ظرفیت های قانونی و تسهیل دسترسی های جغرافیایی خود 

در توسعه گردشگری خارجی، یکی از مناسب ترین گزینه ها باشند. 
اما امروزه مهم ترین مخاطبین بخش گردشگری مناطق آزاد، مسافرین و 
گردشگران داخلی هستند. به همین جهت برای مدیریت درست حضور 
گردشگران در فصول گردشگری ایران باالخص ایام تعطیالت رسمی 
نظیر تعطیالت نوروزی، مکانیسم مدیریتی ویژه ای در سطح سازمان های 
مناطق آزاد در قالب ستاد خدمات سفر مناطق ایجاد می شود. این ستاد 
با هماهنگ سازی و متمرکز کردن اقدامات واحدهای درون سازمان و 
ارگان های خارج از سازمان، می کوشد حضور گردشگران در مناطق آزاد 
را مدیریت نماید تا حداکثر رضایت مندی آنها از سطح خدمات ارائه شده 
به گردشگران حاصل شود. اما اساسی ترین اقدامات مناطق آزاد در حوزه 
توریسم، از طریق مدیریت گردشگری سازمان های مناطق آزاد که در ذیل 

معاونت فرهنگی قرار دارد، پیگیری می گردد .
با وجود داشتن پیوندهای مهم بخش گردشگری با بخش های فرهنگی 
و اجتماعی، به نظر می رسد ضعف نگاه اقتصادی به مقوله گردشگری 
مناطق  اقتصادی  متوازن  و  همه جانبه  توسعه  در  آن  کارکردهای  و 
آزاد، باعث گردیده است مدیریت بخش گردشگری مناطق با منطق 
فرهنگی، اجتماعی پیگیری شود و دستیابی به نتایج اقتصادی چندان در 
اولویت قرار نگیرد. این امر نه تنها باعث تضعیف نگاه اصولی و حرفه ای 
به حوزه گردشگری در مناطق آزاد شده است، بلکه موجب می گردد در 
برنامه ریزی های کالن برای بخش گردشگری، منطق اقتصادی فدای 

برخی مالحظات اجتماعی و فرهنگی شود.
در کنار این موضوع، مسئله مهم دیگری که توسعه بخش گردشگری 
مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار داده است، نبود اجماع میان نهادها و مراکز 
مهم مناطق آزاد برای رونق بخش توریسم است. در این رابطه، نهادهای 
فرهنگی دغدغه حفظ شئون فرهنگی-دینی و عدم آسیب فرهنگ بومی 
در نتیجه توسعه گردشگری را دارند و برخی دیگر از نهادهای اقتصادی 
نگران رونق توریسم تجاری و واردات کاالی خارجی توسط گردشگران به 
سرزمین اصلی هستند. عدم اجماع در مورد استراتژی ها و برنامه های توسعه 
گردشگری باعث می شود بخش توریسم در مناطق آزاد بسیار دست به 
عصا و محتاط حرکت کند و حتی سازمان های مناطق آزاد نیز در برگزاری 
برنامه های فرهنگی-تفریحی متناسب با گردشگران این مناطق، در فشار 
مالحظات برون سازمانی قرار گیرند. این شرایط همچنین باعث می شود 
مسئله الگوبرداری از کشورهای موفق و پیاده سازی برنامه های جدید در 
حوزه  گردشگری تحت تاثیر مالحظات دیگری قرار گیرند، به صورتی 
که حتی توسعه گردشگری حالل نیز که امروز به یکی از موفق ترین و 
پرسود ترین حوزه های گردشگری در دنیا تبدیل شده است، در مناطق آزاد 

موردتوجه جدی نمی باشد  .
در نهایت باید عنوان کرد، توسعه بخش گردشگری، یکی از مهم ترین 
حوزه های توسعه اقتصادی مناطق آزاد ایران است. رونق گردشگری 
در مناطق می تواند با تکیه بر پتانسیل های ذاتی مناطق آزاد اعم از 
اتفاق  به سرعت  قانونی  تاریخی- طبیعی و مشوق های  پتانسیل های 
بیافتد؛ اما نبود راهبرد های کالن و نیز ضعف برنامه ریزی های اجرایی 
در این حوزه باعث گردیده است حوزه گردشگری مناطق آزاد به یکی 

از بخش های فرعی اجتماعی و اقتصادی این مناطق تبدیل گردد. 
در گزارش پیش روی، با تنی چند از معاونین، مدیران و کارشناسان حوزه 
گردشگری مناطق آزاد به گفت وگو نشستیم و ضمن بررسی برنامه های 
مناطق آزاد در حوزه توریسم، تالش کرده ایم برخی از مالحظات پیش گفته 

را طرح نموده و مسائل موجود را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

 مرتضی رمضانی گالشی، معاون گردشگری
سازمان منطقه آزاد کیش:

لزوم تهیه و تدوین سند راهبردی جهت توسعه 
گردشگری مناطق آزاد

مرتضی رمضانی گالشی معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
در گفت وگو با نشریه، به ارائه راهکارهایی درخصوص ارتقای بهره وری 
مناطق آزاد در حوزه گردشگری پرداخت و شرایط جذب گردشگران 

داخلی را مطرح کرد.
بازار  به  پیوستن  برای  الزم  زمینه های  ایجاد  وی؛  اظهارات  طبق 
حکمرانی  الگوی  پیاده سازی  و  یکپارچگی  با  جز  جهانی  گردشگری 

درست، انجام نمی شود.
در  بهره وری  ارتقای  جهت  راهکارهایی  درخصوص  رمضانی گالشی 
بخش گردشگری گفت: تهیه و تدوین سند راهبردی توسعه مناطق آزاد 
برحسب طرح جامع هر منطقه جهت تعیین نقش تکالیف دستگاه های 
صنعت  توسعه  فرضا  اینکه  است.  الزم  توسعه،  قبال  در  همکار 
گردشگری در کیش چه می باشد و چه برنامه ها و فعالیت هایی را باید 
دستگاه های همکار به عنوان مثال وزارت امورخارجه و غیره در قبال 
توسعه گردشگری منطقه آزاد کیش داشته باشند، باید تدوین گردد؛ اما 
فقدان این اسناد راهبردی در مناطق آزاد مشهود می باشد. ایجاد اسناد 
راهبردی در مناطق آزاد و اجرای آن و توسعه زیرساخت های موردنیاز 
در هر منطقه، راهی است برای ایجاد زمینه های الزم جهت پیوستن به 
بازار گردشگری جهانی، البته که این امر محقق نمی گردد مگر با تحقق 
یکپارچگی و پیاده سازی الگوی حکمرانی درست، که وجود سند جامع 

ویژه هر منطقه به تطبیق رفتار ذی نفعان با آن سند کمک می نماید .
و  داخلی  این سوال که جذب گردشگران  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
جلوگیری از خروج ارز توسط مسافران به کشورهای همسایه در چه 
شرایطی می تواند در مناطق آزاد رونق گیرد، گفت:  فلسفه ایجاد مناطق 
آزاد، کمک به ارزآوری و افزایش تولید ناخالص داخلی است که رویکرد 
سازمان منطقه آزاد کیش، جذب گردشگران و سرمایه گذاران خارجی 
می باشد و بدین منظور هدفگذاری های الزم برای کشورهای هدف 
صورت گرفته و بخشی از آن اجرایی گردیده است . این موضوع در 
ازای هر  به  )که  توسعه صادرات خدمات  به  تحریم می تواند  شرایط 
نفر ورود گردشگر بین 1200 تا 1500دالر درآمد دارد( و افزایش تولید 

ناخالص ملی کمک کند.
رمضانی گالشی اذعان نمود:  ایجاد زمینه های الزم برای احداث تاسیسات 
گردشگری، تفریحی و...، در جهت  ارائه خدمات گردشگری مطلوب و ویژه 
در مناطق آزاد که مشابه آن در سرزمین اصلی وجود نداشته باشد، در کنار 
جاذبه های طبیعی ، فرهنگی کشور عزیزمان ایران به منظور ارائه خدمات 
کامل تر نسبت به کشورهای همسایه ، می تواند به عدم خروج مسافران و 

گردشگران از کشور و عدم خروج ارز از کشور کمک نماید .
حاضر  درحال  افزود:   کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
آزاد  بیشترین گردشگر در منطقه  به شرایط حاکم در کشور،  باتوجه 
کیش، گردشگر داخلی است که تا حدودی خود نشان دهنده جایگزینی 
کیش با سفرهای خارجی از سوی هموطنان می باشد و تالش بر این 
است که با برنامه ریزی دقیق، نسبت به افزایش انگیزه سفر و جذب 
سرمایه گذار در جزیره کیش به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور با 

ایجاد بسته های تور ویژه و ارزان ، اقدام گردد.
وی در ادامه به اولویت های ستاد خدمات سفرهای نوروزی اشاره کرد 
و  )داخلی  و مسافران  نمود: کسب رضایتمندی گردشگران  و عنوان 
ایام پرترافیک نوروز، مستلزم فعال شدن ستاد سفرهای  خارجی( در 
نوروزی با کمیته های زیرمجموعه و شرح وظایف تعریف شده برای 
دقیق ،  برنامه ریزی  از  اعم  فعالیت ها  این  از  برخی  که  می باشد  آنها 
به روزرسانی و ارتقاء زیرساخت های الزم اعم از حمل ونقل )فرودگاهی، 
بندرگاهی و شهری(، تاسیسات شهری، تامین و ذخیره سازی آب، برق و 
سوخت موردنیاز، برنامه ریزی و پیگیری های مربوطه در زمینه همکاری 
با دیگر ارگان ها ، دستگاه ها و ستادهای نوروزی فعال در سطح ملی ، 
تدوین و ابالغ پروتکل های نظارتی در مورد کلیه مالحظات اجرایی 
ستاد نوروزی ، ایجاد شرایط مناسب برای اسکان و ارتقاء سطح خدمات 

به مسافران نوروزي ، بخشی از مسئولیت های تعریف شده می باشد .
رمضانی گالشی در پاسخ به این سوال که با مصادف شدن تعطیالت 
ایام ماه مبارک رمضان،  با  عید نوروز امسال،  آغاز فصل گردشگری 
چگونه می توان این دو مقوله اقتصادی و مذهبی را مدیریت صحیح 
کرد تا شاهد افت میزان گردشگران نوروزی در مناطق آزاد و نقض 
حریم شعار اسالمی نباشیم، گفت: همان گونه که اطالع دارید، یکی از 
محورهای تعریف شده در نقشه جامع گردشگری ، گردشگری مذهبی 
می باشد که این هم زمانی نه تنها در مناطق آزاد ، بلکه در کل کشور 
فرصتی خواهد بود برای معرفی هم زمان سنت های آیینی و مذهبی . 
کل  در  نوروزی  سفرهای  تسهیالت  ستاد  ساله  هر  اینکه  به  باتوجه 
کشور بر اساس سیاست های تعریف شده در وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی فعالیت خود را آغاز می نماید، به طور قطع 

سیاست های مربوطه ابالغ و در مناطق اجرا خواهد شد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: در منطقه آزاد کیش  این 
موضوع به عنوان یک فرصت  تلقی گردیده و  طی برنامه ریزی های صورت 
گرفته قبلی ، با پیش بینی برنامه احیای شب های جزیره ، درصدد برگزاری 
باشکوه نوروز هم زمان با ماه مبارک رمضان می باشیم و با این شرایط نقش 
کمیته فرهنگی و اجتماعی در ایام نوروز موثر خواهد بود که الزمه آن 
تهیه پیوست فرهنگی ویژه نوروز 1402 می باشد. از آنجایی که در جزیره 
کیش باتوجه به شرایط آب و هوایی و جغرافیایی، ساکنین و گردشگران 
تا پاسی از شب بیدار هستند و فعالیت های اجتماعی در جریان می باشد ، 
احیای شب های جزیره راهی است برای مدیریت اقتصادی و مذهبی دو 
مقوله نوروز و رمضان. ماه مبارک رمضان در جزیره کیش با عنایت به 
توریستی بودن ، همیشه شرایط این چنینی داشته ، که خوشبختانه با تدابیر از 

قبل اندیشیده شده تاکنون مشکالتی در بر نداشته است .
به  اسالمی  کشورهای  کلیه  در  رمضان  مبارک  داد:  ماه  ادامه  وی 
عنوان ماه جشن و شادی می باشد و چه خوب که این جشن و شادی 
معنوی هم زمان با تحول طبیعت باشد . در بخش اقتصادی با برگزاری 
و  درست  اطالع رسانی  و  تخفیفات  بیشترین  با  خرید  جشنواره های 
افزایش سفر و  برای  انگیزه ای  به موقع مانند سایر کشورها، می توان 

خرید بیشتر ایجاد کرد .
رمضانی گالشی درخصوص تعارض موجود درخصوص نگرانی تحوالت 
سوء فرهنگی و مدیریت آن در  حوزه فرهنگی مناطق آزاد بیان داشت:  

و  سوء فرهنگی  تحوالت  تنها  نه  آزاد،  مناطق  در  گردشگری  توسعه 
کم اثر شدن فرهنگ اسالمی نخواهد داشت، بلکه کمک بزرگی در 
توانمند سازی جامعه محلی و بومی خواهد کرد. مناطق آزاد موجود در 
کشور عزیزمان ایران ، هیچ گونه تعارض فرهنگی و اسالمی با جامعه 
محلی آن مناطق نداشته و کامال در راستای فرهنگ اسالمی و قوانین 
حاکم در کشور عمل می نمایند و این موضوع هیچ گونه تعارضی ایجاد 

نخواهد کرد .
جزیره  در  کرد:   اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
کیش ، جامعه محلی جایگاه ویژه ای دارد و با برنامه ریزی های صورت 
گرفته در بخش گردشگری ، هدف، معرفی و ارتقاء فرهنگ و آداب و 

رسوم جامعه محلی و بومیان جزیره می باشد.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا مناطق آزاد ایران در 
جذب گردشگران خارجی با تکیه بر ظرفیت های قانونی و نیز امتیازات 
نیستند،  موفق  گردشگری  مقاصد  حوزه  در  متعددشان  گردشگری 
گفت: تعامالت سیاسی، ارتقاء زیرساخت ها و استفاده از ظرفیت ها و 
مشوق های قانونی تاثیر بسزایی در جذب گردشگر خارجی دارد که با 
فعال نمودن محورهای مختلف گردشگری اعم از سالمت، خانواده، 
خرید، ورزشی، تاریخی و... می توان آن را محقق نمود . در این راستا 
با شناسایی کشورهای هدف، رایزنی های الزم با کشورهای موردنظر 
انجام گردیده و تفاهم نامه هایی نیز منعقد گردیده که امید است بتوان 
نسبت به جذب گردشگر خارجی در جزیره کیش و کمک به ارزآوری 

بیشتر اقدام نمود.
رمضانی گالشی در پاسخ این سوال که چرا مناطق آزاد نتوانسته اند در حوزه 
گردشگری حالل موفق  ظاهر شوند، گفت: باتوجه به وجود برداشت های 
که  معتقدند  برخی  حالل ،  موضوع گردشگری  به  نسبت  متفاوت 
طرح گردشگری حالل در ایران می تواند به قطب گردشگری اسالمی و 
طرح گردشگری  که  معتقدند  برخی  و  شود  تبدیل  جهان  در  حالل 
حالل برای ایران باتوجه به رویکردهای کامال اسالمی ، بی مورد و اشتباه 
است و رونق گردشگری حالل در ایران که در آن اصول حالل به طور 
است،  عیان  که  چیزی  اما  نمی باشد .  منطقی  می شود،  رعایت  طبیعی 
این دوگانگی تاکنون باعث عدم توجه به بازار هدف موجود برای جذب 
گردشگران اسالمی در مناطق آزاد گردیده است و ضروریست در این 

خصوص بازاریابی خاص و هدفمند صورت گیرد .
وی، نبود نگاه اقتصادی به حوزه گردشگری در مناطق آزاد را بررسی 
کرد و اظهار داشت: محاسبه حساب های اقماری گردشگری با هدف 
تفکیک سهم صنعت گردشگری در اقتصاد کشور، نقش بسیار موثری 
در ترغیب ایجاد نگاه اقتصادی در حوزه گردشگری مناطق آزاد و جزیره 
کیش دارد. این امر مدت هاست که در کشور موضوع بحث بوده و در 

صورت تحقق، نقش موثری خواهد داشت .
تا  است  گردیده  برنامه ریزی  کیش  جزیره  افزود:  در  رمضانی گالشی 
اقامت ،  مدت  در  مسافر  سفر  به  مربوط  هزینه های  برآورد  طریق  از 
جابه جایی مسافر توسط چارترکنندگان و ایرالین ها، خدمات گردشگری 
خدمات  دفاتر  توسط  سفر  بسته های  هزینه  و  سال  فصول  کلیه  در 
مسافرتی نسبت به تهیه و تدوین حساب های اقماری گردشگری جزیره 

کیش  اقدام گردد، که این موضوع در دست اقدام می باشد.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در پایان در پاسخ به این سوال 
که چرا مناطق آزاد نمی توانند بسته های مشترک گردشگری را با کشورهای 
هدف و همسایه برنامه ریزی و اجرا نمایند، خاطرنشان کرد: ایجاد بسته های 
مشترک گردشگری با کشورهای هدف و همسایه، امری غیرقابل تحقق 
نمی باشد و در صورت افزایش ظرفیت قانونی مناطق آزاد جهت تسهیل 
در امور قانونی کار و تجارت و سرمایه گذاری، استفاده صحیح از تمامی 
ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در منطقه برای ایجاد توسعه پایدار و متوازن 
و ایجاد شفافیت در راستای تعامل با دستگاه های نظارتی و توجه به مسائل 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی منطقه، می توان بسته های مشترک را 
تدوین و اجرا نمود که این امر مستلزم همراهی کلیه دستگاه های سیاستگذار 

و اجرایی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد می باشد.

محمدسعید موسایی باغستانی، سرپرست مدیریت 
گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد چابهار:

 تدوین و اجرای برنامه جامع برای گردشگری
 با تکیه بر جامعه محلی مناطق آزاد

محمدسعید موسایی باغستانی، سرپرست مدیریت گردشگری و میراث 
لزوم  بر  نشریه،  با  گفت وگو  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  فرهنگی 
تدوین و اجرای برنامه جامع برای حوزه گردشگری مناطق آزاد تاکید 
در  را  مناطق  این  ظرفیت های  معرفی  و  دقیق  اطالع رسانی  و  کرد 

راستای توسعه گردشگری مناطق آزاد ضروری دانست.
بخش های  از  یکی  عنوان  به  گردشگری  بخش  داشت:  اظهار  وی 
راهبردی توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق آزاد مطرح است. صنعت 
جهان  در  درآمدزا  صنعتی  عنوان  به  اخیر  سال های  در  گردشگری 
شناخته شده و به نقطه اثرگذاری در مراودات اقتصادی دولت ها و مردم 

مبدل گشته است .
ایران پهناور ما با مواهب خدادادی و تنوع  موسایی باغستانی ادامه داد: 
اقلیمی، ظرفیتی بی مانند در این بخش دارد که با توجه و سرمایه گذاری 
بیشتر می تواند به درآمدزایی و توسعه بیانجامد؛ مناطق آزاد نیز همچون 
سایر نقاط کشور می توانند با معرفی داشته های فرهنگی و تاریخی خود و 
بهره مندی از امتیاز عدم نیاز به ویزا، درگاهی برای آغاز تحوالت در زمینه 
جذب گردشگر خارجی باشند. مناطق آزاد کشور به عنوان نمونه ای کوچک 
از ایران بزرگ، ظرفیت های غنی از سنت، آیین، فرهنگ، تاریخ و جغرافیا 
دارند که شاید هنوز برای مردم داخل کشور ناشناخته است. گام نخست در 
این زمینه تدوین و اجرای برنامه جامع برای گردشگری منطبق بر حفاظت 

از اکوسیستم و با تکیه بر جامعه محلی است  .
منطقه  سازمان  فرهنگی  میراث  و  گردشگری  مدیریت  سرپرست 
آزاد چابهار اظهار کرد: گام بعدی، تهیه بسته های رسانه ای در قالب 
نیازمند آگاهی و دانستن هستیم و  تصویر، کلیپ، خبر و... است. ما 
رسانه، سکویی برای پرتاب این آگاهی است. معرفی خوب ظرفیت ها 
به جذب گردشگر کمک می کند و قدم سوم شاید توسعه خدمات و 
امکانات زیرساختی با جذب سرمایه گذار است. سرمایه گذاران هم باید 
از ظرفیت های مناطق آگاه باشند تا به سرمایه گذاری رغبت پیدا کنند . 
سازمان های مناطق آزاد نیز به عنوان سیاستگذار، وظیفه توانمندسازی 
البته آماده سازی بستر  جامعه محلی، قانونگذاری و استانداردسازی و 

توسعه و زیرساخت ها را دارند .
وی در پاسخ به این سوال که جذب گردشگران داخلی و جلوگیری 

ارز توسط مسافران به کشورهای همسایه در چه شرایطی  از خروج 
می تواند در مناطق آزاد رونق گیرد، اذعان نمود: خوشبختانه این روزها 
عالقه مردم به گردشگری داخلی و آشنایی با ظرفیت های میراثی و 
طبیعی کشور نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده که علت عمده آن 
متاسفانه یا خوشبختانه شیوع بیماری کرونا، درگیری بیشتر مردم با 
شبکه های اجتماعی، اشتراک گذاری تجربیات طبیعت گردان، باال رفتن 

نرخ سفر به خارج و موضوعاتی از این دست بوده است .
موسایی باغستانی افزود: رونق بیشتر این صنعت در مناطق آزاد، بخشی 
برعهده دولت و بخشی برعهده فعاالن صنعت گردشگری است. لذا 
دولت با آماده کردن زیرساخت ها و وضع قوانین استاندارد و فعاالن 
ارائه اطالعات درخصوص  به مردم،  با معرفی ظرفیت ها  گردشگری 
جاذبه های گردشگری کشور، تهیه و پیشنهاد بسته های جذاب و متنوع 
گردشگری، استانداردسازی اماکن اقامتی و خدمات پذیرایی، تسهیل 
توجه  جلب  زمینه ساز  همه  و  همه  تخصصی  خدمات  و  حمل ونقل 
گردشگر داخلی به کسب تجربه و خاطره سازی در داخل مرزها به ویژه 

مناطق آزاد است .
سرپرست مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد 
چابهار درخصوص اولویت های سفرهای نوروزی در مناطق آزاد اظهار 
کرد: متاسفانه موضوعی که در مناطق آزاد شاید کمتر موردتوجه قرار 
گرفته، ایمن سازی راه ها و استفاده از عالئم راهنمایی و رانندگی هدایت 
کننده در مسیرهای منتهی به این مناطق است. معرفی ظرفیت هایی 
که مخاطب برای آن قصد سفر به این مناطق را کرده در جاده منتهی 
به این مناطق، یکی از مشوق ها برای ادامه سفر و افزایش اشتیاق است .
برنامه های  نیازمند داشتن  برای توسعه گردشگری ما  ادامه داد:  وی 
مداوم در این زمینه هستیم که فقط محدود به روزهای عید نباشد. 
تهیه بسته های راهنما، برپایی جشنواره های آیینی و سنتی، بازارچه های 
این  از  موضوعاتی  و  پذیرایی  و  اقامتی  اماکن  تقویت  صنایع دستی، 
دست در چارچوب حیطه فعالیت گردشگری و آمادگی برای میزبانی 
از ظرفیت مهمانان دعوت شده در قالب گردشگر با کار بر روی سیما و 
منظر شهری، موضوعات عمرانی و ... به تحقق این امر کمک می کند.

طبق گفته موسایی باغستانی؛ برای رسیدن به مباحث توسعه ای و تبدیل 
مناطق آزاد به مراکزی برای جذب گردشگر، همه نهادها باید پای کار 

باشند .
سرپرست مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد 
ایران در  چابهار در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا مناطق آزاد 
 جذب گردشگران خارجی با تکیه بر ظرفیت های قانونی و نیز امتیازات 
گردشگری متعددشان در حوزه مقاصد گردشگری موفق نیستند، عنوان 
کرد: این موضوع که مناطق آزاد در حوزه جذب گردشگر خارجی موفق 
نیستند، شاید اصطالح درستی نباشد؛ چراکه کال صنعت گردشگری 
کشور به دلیل سیاست های حاکم و البته موضوع تحریم ها، نتوانسته 

موفق عمل کند.
وی درخصوص عملکرد مناطق آزاد در حوزه گردشگری حالل گفت : 
بحث گردشگری حالل، بحثی است که بارها مورد گفتمان قرار گرفته 
و منطقا به عقیده من در مورد ایران اسالمی نمی تواند مصداق داشته 
و  است  استوار  پایه حالل  بر  ما  تمامی صنایع کشور  که  زیرا  باشد؛ 
اصوال گردشگر خارجی از پیش می داند که خدمات صنعت گردشگری 
مبین  دین  سنت  براساس  حالل  و  شرعی  موازین  دارای  ایران  در 
اسالم است. موضوعی که گردشگری کشور ما باید روی آن بیشتر 
برنامه ریزی کند، جذب مخاطب مسلمان با توسعه گردشگری مذهبی 
و جذب گردشگر غیرمسلمان با توسعه گردشگری تاریخی است که 
مناطق آزاد در بخش نخست کمتر و در بخش دوم با قدرت بیشتری 

می توانند اقدام کنند.

موسایی باغستانی درخصوص نبود نگاه اقتصادی به حوزه گردشگري 
و  نوپاست  ایران  در  داشت: صنعت گردشگری  بیان  آزاد،  مناطق  در 
شاید هنوز آن گونه که باید و شاید موردتوجه مسئوالن امر قرار نگرفته 
است؛ ما در این حوزه هنوز به استاندارد واحدی در ارائه خدمت به عنوان 
در ساختار  اقتصادی  نگاه  نبود  این  نرسیده ایم.  بوم گردی ها  در  مثال 
کالن صنعت گردشگری نیز وجود دارد و مختص مناطق آزاد نیست. 
از طرفی، تمامی مناطق آزاد ظرفیت های مشابهی در این صنعت ندارند 

و آنهایی که دارند، در تالش برای بهره وری و بهینه سازی هستند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مناطق آزاد نمی توانند بسته های مشترک 
گردشگری را با کشورهای هدف و همسایه برنامه ریزی و اجرا نمایند، تصریح 
نمود: این موضوع که چرا نمی توانند، شاید باز هم به موضوع سیاست های 
کالن و بحث تحریم ها باز گردد. نتوانستن مطرح نیست، انجام هر کاری 
ممکن است؛ اما باید سازوکار آن مورد تایید نهادهای باالدستی باشد؛ ضمن 
این که محدودیت های ارتباط با دنیا نیز در شرایط فعلی، دست بسیاری از 
صنایع اقتصادی کشور را بسته است، وگرنه تهیه بسته های گردشگری برای 
ارائه به کشورهای همسایه که از نظر فرهنگی و دینی به ما نزدیک هستند، 
کار چندان سختی به نظر نمی رسد. کمااینکه برنامه هایی در این خصوص 
در دست اجرا بوده که با شروع پاندمی کرونا، ادامه تحریم ها و ناپایدار جلوه 
دادن شرایط سیاسی ایران از سوی کشورهای غربی و آمریکا، این موضوع 

تحت الشعاع قرار گرفته است.
سرپرست مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد 
چابهار در پاسخ به این سوال که  تعطیالت عید نوروز امسال، آغاز 
دو  این  باید  است؛ چگونه  رمضان  ایام  با  فصل گردشگری مصادف 
مقوله اقتصادی و مذهبی مورد مدیریت صحیح قرار گیرد تا ما شاهد 
شعار  حریم  نقض  و  آزاد  مناطق  در  نوروزی  گردشگران  میزان  افت 
فرهنگ های  با  را  افراد  که  است  امری  نباشیم، گفت : سفر  اسالمی 
مختلف آشنا می کند و آنها را به  یکدیگر پیوند می دهد. تاروپود فرهنگ 
ایرانی و اسالمی در هم تنیده است و احترام به آموزه های دینی در 
جامعه ما نهادینه شده، این امر رعایت چارچوب ها و موازین را بدون نیاز 
به اعمال محدودیت خاصی و صرفا به خواست مردم عادی کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت: از طرفی فرهنگ متنوع ایران زمین در تلفیق 
با فرهنگ اسالمی، آیین ها و سنت های متفاوتی بسته به جغرافیای 
حادث شده، خلق کرده که خود می تواند به عنوان ظرفیتی در جذب 

گردشگر به کار گرفته شود که البته نیازمند طراحی و ساماندهی دارد .
و  حال  با  نوروز  ایام  در  گردشگری  کرد:  عنوان  موسایی باغستانی 
هوای ماه رمضان، می تواند با پکیجی از جشنواره های غذایی و آیینی 
همراه شود که در هر منطقه آزاد، ساختار دیگرگونه ای برای عرضه به 

گردشگر ارائه دهد  .
سرپرست مدیریت گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد چابهار 
در پایان درخصوص تضاد فرهنگی در مناطق آزاد خاطرنشان کرد: مسیر 
حرکت مناطق آزاد منطبق بر قوانین دولت و همسو با فرهنگ جامعه 
محلی هر منطقه است. موضوع نگرانی جامعه محلی درخصوص آسیب به 
فرهنگ اسالمی نیست؛ شاید درواقع منظور نگرانی درخصوص کم شدن 
اثر فرهنگ بومی و محلی باشد . البته که توسعه، جوانب منفی نیز با خود به 
همراه دارد، فرهنگ غنی هر منطقه آنقدر ریشه دار است که با برنامه ریزی 

مناسب، این موضوع قابل مدیریت خواهد بود.
 

رحاله اسماعیلی ، کارشناس حوزه گردشگری :
 لزوم توجه به ارزآوری و شناخت 
گردشگران خارجی در مناطق آزاد

رحاله اسماعیلی کارشناس حوزه گردشگری نیز در گفت وگو با نشریه، 
بر لزوم توجه به صنعت گردشگری در مناطق آزاد تاکید کرد و نهادینه 

از  کردن فرهنگ گردشگری و توسعه آن را به عنوان یک صنعت، 
مولفه های مهم توسعه پایدار دانست.

طبق گفته این کارشناس؛ هدف از توجه به توسعه گردشگری در مناطق 
آزاد، بر پایه دو محور اصلی که یک از منظر گردشگر خارجی ارز آوری 
به کشور است و دوم شناخت گردشگران خارجی از ظرفیت های مناطق 

برای سرمایه گذاری، حائز اهمیت می باشد.
گفت:  دستیابی  کشور  در  گردشگری  اهمیت  درخصوص  اسماعیلی 
چشم انداز  سند  که  می باشد  افقی  خارجی،  گردشگر  20میلیون  به 
20ساله برای گردشگری ایران تعریف کرده است. صنعت توریسم و 
گردشگری در ایران که از نظر تنوع اقلیمی، فرهنگ و تاریخ کهن، 
وجود آثار باستانی فراوان و جاذبه های طبیعی و دیدنی نادر و وجود 
اغلب زمینه های گردشگری جزء دهمین و یا به روایتی پنجمین کشور 
دنیاست، ولی در میان 150کشور عضو سازمان جهانی توریسم در امر 
توریست پذیری در مقام هفتاد و پنجم قرار دارد، درحالی که طی سال ها 
هزینه فراوانی در جهت رونق این صنعت و جذب گردشگر و توریست 
به کار گرفته شده و می توان گفت پس از گذشت چند دهه هنوز در خم 
کوچه اول قرار دارد و باز، درحالی که براساس داده های آماری، حجم 
پولی که از راه گردشگری در طول یک سال در جهان جابه جا می شود، 
حدود دو و نیم برابر درآمد ساالنه کشورهای عضو اوپک از محل فروش 

نفت است، سهم ایران حدود یک دهم درصد می باشد.
وی افزود: امروزه گردشگری نه فقط منبعی سرشار از درآمد و عاملی مهم 
در رونق و توسعه اقتصادی است، بلکه بستری مهم و بنیادی در تعامالت 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورها به شمار می رود و از این رو، رونق آن با 

جدیت زیادی دنبال و برای آن هدفگذاری و برنامه ریزی می شود.
این کارشناس ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ گردشگری و توسعه 
پایدار می باشد.  از مولفه های مهم توسعه  آن به عنوان یک صنعت، 
از سوی دیگر، امروزه آیین ها، آداب و رسوم، بناها و آثار باستانی یک 
کشور نه فقط ثروت ملی، بلکه میراثی جهانی است که باید در حفظ و 

پاسداشت آنها کوشید.
قلمرو  در  گفت:   ایران  گردشگری  ظرفیت های  درخصوص  اسماعیلی 
سرزمینی ایران، اقوام و مذاهب گوناگونی با فرهنگ ها، زبان ها و گویش ها، 
آداب و رسوم و آیین های ویژه ای زندگی می کنند. این ویژگی در کنار وجود 
آثار و مفاخر ملموس فرهنگی می تواند به عنوان ظرفیتی بزرگ به منظور 

دستیابی به توسعه پایدار مورد بهره برداری قرار گیرد.
و  ملموس  میراث  ملی  و  جهانی  ثبت  همه،  این  کرد:  با  اظهار  وی 
ناملموس کشور زمانی سودمند خواهد بود که افزون بر حفظ و پاسداری، 
برای بهره برداری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از آنها در 
راستای توسعه صنعت گردشگری زمینه سازی شود. ورود گردشگران 
به جامعه ای با بافت فرهنگی و اجتماعی ویژه و منحصربه فرد، افزون بر 
اینکه می تواند زمینه های گسترش فرهنگ ایرانی در دیگر مناطق و 
کشورها را فراهم کند، گامی مهم و پایه ای در راستای گشایش بیشتر 
فضای فکری حاکم بر نظام فرهنگی و اجتماعی کشور و به طور کلی 

افزایش تعامالت فرهنگی و اجتماعی به شمار می رود.
این کارشناس حوزه گردشگری در ادامه گفت:  توسعه و رونق گردشگری 
در هر کشوری بیش از همه، پیامد شرایط و ویژگی های آن و متاثر از 
سیاست ها و خط مشی های نظام سیاسی و دولت و همچنین موقعیت 
جغرافیایی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، کشش جاذبه ها و کیفیت خدمات 
و تسهیالت ارائه شده به گردشگران است. ضرورت افزایش درآمدهای 
عمومی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت 
ایجاب می کند که استفاده از ظرفیت های زیستی کشور، منابع طبیعی و 
توجه به صنعت جهانگردی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه به 
عنوان مثال تنها ارزش مصرفی تنوع زیستی به صورت مستقیم از طریق 
اکوتوریسم، انگیزه مهمی را برای حفاظت از تنوع زیستی خصوصا در 
کشورهای درحال توسعه ایجاد کرده است و ریشه کنی فقر و گرسنگی و 
ارتقای فرصت های اقتصادی و اشتغال در دستورکار اصول توسعه پایدار و 
اهداف توسعه هزاره سوم است. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و افزایش 
تحریم های خصمانه بر علیه کشورمان و فشار همه جانبه دشمنان این مرز 
و بوم به مردم شریف ایران، هرچند این محدودیت ها مشکالتی را بر مردم 
و اقتصاد کشور تحمیل می نماید، اما به نظر می رسد بهترین زمان برای 
جراحی زخم کهنه اقتصاد کشور که همانا وابستگی بیش از حد به صادارت 

نفت بوده است را مهیا می نماید.
اسماعیلی به نقش ویژه صنعت گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی 
به  تحریم ها  تهدید  تبدیل  برای  مناسب  را فرصتی  آن  و  اشاره کرد 

فرصت دانست.
و  عقالیی  تدبیری  و  راهبرد  یک  مقاومتی  اقتصاد  کرد:  تاکید  وی 
جهادمحور به منظور کاهش فشار اقتصادی و مسیری برای برون رفت 
عنوان  به  گردشگری  راستا  همین  در  است.  حساس  شرایط  این  از 
صنعت پیشرو، نقش موثری در فرآیند توسعه اقتصادی جوامع داشته 

و یکی از مصداق های بارز تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.
این کارشناس بیان کرد:  اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد توسط 
مقام معظم رهبری مطرح گردیده است که اصوال بر پایه قطع وابستگی 
به نفت و بهره مندی از توان و ظرفیت داخلی  اتفاق می افتد. ایران به 
عنوان کشوری غنی با دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب 
فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی و... که با معضالتی همچون 
تک محصولی  اقتصاد  و  ارزی  منابع  محدودیت  باال،  بیکاری  میزان 
مواجه است، می تواند به کشوری فعال در صنعت گردشگری تبدیل 
شود و با تمرکز بر رویکرد گردشگری و تنظیم راهبردها و برنامه های 
منظم و منسجم، وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و به سمت 
منابع درآمدی جایگزین حرکت کند و به عنوان یک منبع پایدار از این 

فرصت ها بهره مند شود.
برون رفت  جهت  مناسب  فرصتی  را  ایران  آزاد  مناطق  اسماعیلی، 
و گفت:  مناطق  دانست  اقتصاد کشور  در  آمده  به وجود  تنگناهای  از 
با  آن  گسترش  و  بازرگانی  جدید  روابط  ایجاد  در  مهمی  نقش  آزاد 
همسایگان خود داشته اند و پل ارتباطی مهمی در عرصه تجارت جهانی 
در سال های گذشته بوده اند. اهمیت مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست 
و در این برهه حساس زمانی که فشارهای همه جانبه بر پیکره اقتصاد 
کشور ایجاد شده است ، این مناطق می توانند نقش موثر و کلیدی در 

برون رفت از این موارد را ایفا نمایند.
و  برنامه ها  ازجمله  آزاد  مناطق  در  داد: گردشگری همواره  ادامه  وی 
راستا  این  در  و  بوده  مناطق  این  مدیران  استراتژی  در  مهم  اهداف 
بنابراین این  بلند و مفیدی برداشته شده است.  خوشبختانه گام های 
فرصت منحصربه فرد می تواند در رشد اقتصادی مناطق آزاد و جذب 

گردشگران داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اقتصاد پایدار موثر و به 
عنوان دروازه  جدید دیپلماسی تاثیرگذار بوده و به عنوان پلی مطمئن 
برای رسیدن به بازارهای جهانی و عبور از این تنگنای تاریخی کشور 

نقش آفرینی نمایند.
این کارشناس در ادامه اذعان نمود:  تنوع اقلیمی و فرصت های متنوع 
آب و هوایی در شمال و جنوب کشور یکی از بزرگترین امتیازات مناطق 

آزاد برای همپوشانی گردشگری در فصل های مختلف می باشد.
اسماعیلی، رونق و گسترش صنعت گردشگری را یکی از محورهای 
اساسی توسعه در برنامه ششم دانست و گفت: این مهم نیازمند توسعه 
به  را  گردشگری  بتوان  تا  است  گردشگری  زیرساخته ای  و  زیربناها 
عنوان یکی از اولویت مهم اقتصادی، تحت پوشش قرار داد. در اولین 
اقدام، نیاز است که زیر ساخت های فرهنگی در این حوزه توسعه یابد تا 
بتوان به نحو مطلوب، گردشگران به  ویژه توریست خارجی را پذیرش 
کرد؛ چراکه برای حضور گردشگر می بایست، امور رفاهی گردشگری 

نیز به شکل مناسبی افزایش یابد.
وی افزود:  صنعت گردشگری در زمینه تامین تجهیزات و مواد اولیه هیچ 
نیازی به صورت مستقیم به تامین از خارج کشور ندارد و بی تردید عرصه 
گردشگری با عنایت به وجود ظرفیت های بسیار عظیم تجاری و طبیعی 
موجود در ایران یکی از مهم ترین ارکان فعالیت اقتصاد مقاومتی در کشور 
است و با توجه به این نکته که طبیعت گردشگری یک خاصیت اجتماعی 
است، می تواند کلیه بخش های اقتصادی در جامعه را در معرض رونق کسب 
و کار قرار دهد و لذا از یک مکانیزم توزیع عادالنه ثروت در کشور هم 
برخوردار است که این مهم باعث رضایت مندی شهروندان و تشویق آنان به 

توسعه فعالیت گردشگری در مناطق خود نیز منجر می شود.
این کارشناس اظهار کرد:  باتوجه به تفاوت قیمتی که به واسطه افزایش نرخ 
ارز در کشور به وجود آمده، این شرایط یک فرصت بسیار طالیی را در اختیار 
کشور قرار داده تا بتوان از این موقعیت در مسیر جذب گردشگران بیشتری 
قدم برداشت و برای رسیدن به این هدف باید تسهیل امور و آسان تر شدن 
قوانین مربوط به گردشگران خارجی در کنار تامین نیازهای خرید گردشگران 

در مناسبات و گفت و گوها بین دو کشور مدنظر قرار گیرد.
ظرفیت های  کارشناسی،  نه چندان  نگاهی  با  کرد:   تصریح  اسماعیلی 
شامل  مختلف  زیرشاخه های  در  گردشگری  حوزه  در  را  بسیاری 
می توان  کشور  آزاد  مناطق  در  و...  تاریخی  اماکن  طبیعت گردی، 
این  از  بهره گیری  عدم  دلیل  که  است  این  سوال  اما  کرد؛  مشاهده 
چند  به ساختن  کردن  بسنده  تنها  بکر چیست؟!  دست ظرفیت های 
واحد اقامتی، پارک، ساحل سازی در حد محدود و... نمی تواند به عنوان 
کارهای زیرساختی برای رسیدن به هدف توسعه گردشگری در مناطق 
آزاد باشد. هدف از توجه به توسعه گردشگری در مناطق آزاد بر پایه 
دو محور اصلی که یک از منظر گردشگر خارجی ارز آوری به کشور 
است و دوم شناخت گردشگران خارجی از ظرفیت های مناطق برای 

سرمایه گذاری، حائز اهمیت می باشد.
وی تاکید نمود:  توسعه گردشگری، نیازمند برنامه ریزی و به کارگیری 
و  اقتصادی  اجتماعی،  فرهنگی،  حوزه های  در  مناسب  سیاست های 
سیاسی است و مدیریت در این حوزه حساس باید بتواند با هدفگذاری های 
بنیادی و پایدار، بسترسازی های متوازن و سرمایه گذاری های خرد و 
کالن، میان دولت، بخش خصوصی و مردم هماهنگی ایجاد کرده و 
به رشد و گسترش این صنعت جامه عمل بپوشاند. در این راستا توجه 
به آثار و مفاخر و میراث ملموس و ناملموس به عنوان پل فرهنگی، 
نهادینه سازی فرهنگ گردشگری و میزبانی جهانگردان، برنامه ریزی بر 
پایه آینده نگری اقتصادی، پذیرش گردشگری به عنوان یک صنعت 
پاک از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی، برقراری هماهنگی میان 
آنها برای توسعه این صنعت، ایجاد فضای باز در تعامالت خارجی و 

تبلیغات کارآمد رسانه ای می تواند راهگشای گردشگری کشور باشد.
پایان خاطرنشان کرد:  در شرایط  این کارشنای حوزه گردشکری در 
کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و همین طور قرار گرفتن در هجمه 
تحریم های خصمانه دشمنان، حتما و قطعا بهترین، منطقی ترین و حتی 
آسان ترین راه ورود ارز به کشور و عبور از این کمبود نقدینگی، جذب 

گردشگر به کشور از طریق مناطق آزاد است.

امیرارسالن حجت زاده، کارشناس حوزه گردشگری:
استفاده از فرصت های گردشگری و لزوم برنامه ریزی 

جهت تحقق اهداف مناطق آزاد
با  گفت وگو  در  گردشگری  حوزه  کارشناس  حجت زاده  امیرارسالن 
فرصت های  از  وسیعی  مجموعه  دارای  را  ایران  آزاد  نشریه، مناطق 
مناطق  این  طبیعی  جاذبه های  و  تاریخی  آثار  و  دانست  گردشگری 
را ازجمله فرصت ها و امکاناتی خواند که اگر درست و به موقع مورد 
برنامه ریزی و بهره برداری قرار گیرد، می تواند به گنجینه ای برای کشور 

و تحقق اهداف مناطق آزاد تبدیل شود. 
طبق گفته وی؛ استفاده از مدیران متخصص صنعت گردشگری در 
مناطق آزاد به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب، ضروری به 
نظر می رسد. تبلیغات صحیح و اطالع رسانی وسیع نیز دیگر راهکارهای 

عملی در زمینه جذب گردشگر در مناطق آزاد خوانده می شود.
حجت زاده در این گفت وگو به اهمیت صنعت گردشگری پرداخت و 
گفت: صنعت گردشگري یکي از بزرگترین و پربازده ترین فعالیت هاي 
اقتصادي در دنیا است که باالترین میزان ارزش افزوده را ایجاد مي کند 
و به طور مستقیم و غیرمستقیم، سایر فعالیت هاي اقتصادي و فرهنگي 

را تحت تاثیر قرار مي دهد.
تحول  ایجاد  رویکردهاي  از  یکي  گردشگري،  توسعه  افزود:   وی 
مورد توجه  همواره  که  مي باشد  جهان  در  اقتصادي - اجتماعي 
پژوهشگران و برنامه ریزان قرار دارد. بر این اساس، با عنایت به اهمیت 
در  گردشگري  جایگاه  به  نگاه  اقتصاد کشور،  در  آزاد  مناطق  توسعه 
این مناطق به جهت برخورداري از منابع بالقوه گردشگري، موقعیت 

استراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه اي، امري ضروري به نظر مي رسد.
طبق گفته این کارشناس؛ بسیاری از کشورهای پویا، این صنعت را به 
عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار 
زیربنایی می دانند. باتوجه به تاثیر گردشگری بر تمامی شئون اقتصادی یک 
کشور، می توان گردشگری را صادرات نامرئی نامید؛ چراکه هر دالر آن، 
همچون دیگر اقالم صادراتی، وارد اقتصاد کشور می شود؛ همچنان که 
دالرهای حاصله در اقتصاد یک کشور به گردش درمی آیند، میزان اثرگذاری 
آن افزایش یافته و ضریب تکاثر درآمدی نیز محاسبه می شود. به همین 
ترتیب اثر دالرهای حاصل از گردشگری بر روی مالیات ها و مشاغل برآورد 

خواهد شد. بر این اساس گردشگری یک صنعت صادراتی است.

حجت زاده در ادامه به بحث مناطق آزاد اشاره کرد و اظهار داشت:  یکی 
از ابزارهای مفید و موثر در سیاست توسعه صادرات، استفاده از مناطق 
آزاد است. مناطق آزاد عبارت است از نواحی محصور و محافظت  شده 
در کنار سواحل، فرودگاه ها و دیگر اماکن  ، که کاال از طریق هوا، دریا 
و زمین بدون پرداخت  عوارض گمرکی برای امر صدور مجدد وارد و با 
انجام  فرآیندهای تولیدی و ایجاد ارزش افزوده  به کشورهای  مبداء یا 
ثالث صادر می گردد. در سطح جهانی، اولین منطقه آزاد تجاری، منطقه 
آزاد شانون در سال 1۹5۹ در ایرلند با هدف جذب سرمایه های خارجی، 
انتقال فناوری و ایجاد اشتغال، ایجاد شد. در ایران نیز مناطق آزاد در 
بهمن ماه سال 13۶۸ در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی 
درحال  گذاشتند.  کشور  اقتصاد  در  حضور  عرصه  به  پا  فرهنگی  و 

حاضر ۸منطقه آزاد فعال و 7منطقه تازه تاسیس در کشور وجود دارد.
گردشگر،  از  متشکل  منظومه ای  و  مجموعه  گردشگری  افزود:   وی 
عرضه کنندگان خدمات و کاال، دولت و جامعه میزبان می باشد که با یکدیگر 
در تعامل و ارتباط هستند. هدف از گردشگری جلب و جذب گردشگر 
از فعالیت ها،  ترکیبی  به صورت  را می توان  بنابراین، گردشگری  است. 
خدمات، سیاست ها، خط  مشی ها، ضوابط، معیارها و کاالهایی تعریف کرد 
که برای تحقق سفر گردشگر ضرورت دارد. صنعت گردشگری عالوه بر 
اجتماعی؛  امنیت  ایجاد  ابراز هویت ملی و  تاثیر بسزای آن در  نقش و 
فرصت های شغلی،  ایجاد  ازجمله  اقتصادی  وسیع  ابعاد  موجب ارتقای 
جامعه  در  رفاه  و  عدالت اجتماعی  گسترش  و  فقر  کاهش  درآمدزایی، 
می شود و توسعه صنعت گردشگری مقدمه ای برای توسعه سرمایه گذاری 
در دیگر بخش های اقتصادی است که الزمه آن حضور در زنجیره جهانی 

گردشگری و نظام های بزرگ سامان یافته است.
این کارشناس حوزه گردشگری تصریح کرد:  از سوی دیگر براساس 
به منظور پشتیباني از  این مناطق  اداره مناطق آزاد،  قانون چگونگی 
ارتباط تجاري بین المللي و تحرک  برقراري  و  اقتصادي  فعالیت هاي 
در اقتصاد منطقه اي و تولید و پردازش کاال، انتقال فناوري، افزایش 
صادرات غیرنفتي، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاري 
انتقال  و  )ترانزیت(  عبور خارجي  مجدد،  صادرات  خارجي،  و  داخلي 
کاال )ترانشیب( تاسیس شده اند و یکی از کارکردهای این مناطق به 
منظور تامین و تحقق اهداف فوق، گردشگری و جذب گردشگر است.

حجت زاده در ادامه به اهمیت صنعت توریسم در مناطق آزاد پرداخت 
و گفت: صنعت  توریسم از دو جهت دارای اهمیت است: اوال موجبات 
آشنایی مردم با دیگر فرهنگ ها، نژادها، اقوام، سرزمین ها، گویش ها و... 
را فراهم می نماید. ثانیا از نظر اقتصادی یکی از منابع درآمد و ارز محسوب 
می شود که امروزه جنبه اقتصادی این صنعت بیشتر موردتوجه است. 
مناطق آزاد ایران دارای مجموعه وسیعی از فرصت های گردشگری 
هستند؛ آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی مناطق ازجمله فرصت ها و 
امکاناتی است که اگر درست و به موقع مورد برنامه ریزی و بهره برداری 
قرار گیرد، می تواند به گنجینه ای برای کشور و تحقق اهداف مناطق 
تبدیل شود. استفاده از مدیران متخصص صنعت گردشگری در مناطق 
آزاد به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب، ضروری به نظر 
می رسد. تبلیغات صحیح و اطالع رسانی وسیع نیز از دیگر راهکارهای 
عملی است که در زمینه جذب گردشگر می تواند بسیار مفید واقع شود.

وی ادامه داد: ارائه تبلیغات داخلی و خارجی جهت به تصویر کشاندن 
امکانات و استعدادهای طبیعی و جاذبه های متنوع توریستی و شناخت 
اجتماعی- حیات  و  تاریخ  تمدن،  فرهنگ ها،  خرده  فرهنگ ها،  عمقی 

اقتصادی مناطق در توسعه صنعت توریسم بسیار موثر خواهد بود. استفاده 
از وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون، رادیو، تلفن، برگزاری کنفرانس ها 
و نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی و هنری و همچنین شرکت در 
جشنواره ها و کنفرانس های بین المللی بسیار مهم می باشند. بهره گیری از 
شیوه ها و روش های مدرن در تبلیغات برای معرفی جاذبه های توریستی و 
گردشگری کشور و شرکت در نمایشگاه های سیاحتی معروف جهان و فعال 
نمودن خانه های فرهنگ ایران در کشورهای مختلف و ایجاد زمینه های 
الزم در سفارتخانه های خارج از کشور برای ارائه درست این جاذبه ها برای 
عالقه مندان سفر به ایران و استفاده از برنامه های تلویزیونی در جهت معرفی 
جاذبه های گردشگری و سرمایه گذاری مناطق آزاد و همچنین شناساندن 
مزیت های این مناطق بسیار ضروری است. سرمایه گذاری در زمینه ساخت 
هتل، اقامتگاه، رستوران و مراکز خرید مدرن و مطابق با استانداردهای روز 
دنیا می تواند در جذب گردشگر مفید باشد. در ضمن، اقامتگاه ها، هتل ها، 
مراکز سیاحتی و واحدهای ارائه کننده خدمات گردشگری باید با رویه ای 

یکسان فعالیت کنند تا بتوانند خدمات مطلوب تر و باکیفیت تری ارائه دهند.
این کارشناس در ادامه به جاذبه های گردشگری در مناطق آزاد اشاره 
و گردشگری  تاریخی، جاذبه های طبیعی  اماکن  نمود:  اذعان  و  کرد 
گردشگری  سایت های  در  شده،  شناسایی  به خوبی  باید  آزاد  مناطق 
جهانی به صورت مصور معرفی شوند. جاذبه های دست ساز و مصنوعی 
زیرآب،  تونل های  طویل،  پل های  بزرگ،  آسمانخراش های  همچون 
با جاذبه های طبیعی،  فناوری  تلفیق  و...  آکواریوم های بزرگ دریایی 
جاذبه های دست سازی را خلق می کند که می تواند در جذب گردشگر 
موثر باشد. همان گونه که گفته شد یکی از مهم ترین اهداف تاسیس 
با  مناسبات تجاری  افزایش  و  توسعه صادرات غیرنفتی  آزاد،  مناطق 
کشورهای خارجی است که طی سال های متمادی از سوی مسئوالن 

امر موردتاکید قرار داشته است.
تحقق  بحث  در  آزاد  مناطق  عملکرد  داشت:  بررسی  اظهار  حجت زاده 
برنامه های تعیین شده از نگاه کارشناسان، نتایج متفاوتی را ارائه می دهد 
که عمدتا با اهداف اولیه تاسیس این مناطق تا حدودی فاصله دارد که 
آن هم نشات گرفته از شرایط کلی کشور است؛ اما یک نکته را نمی توان 
نادیده گرفت و آن موقعیت مناطق مذکور در توسعه فعالیت های گردشگری 
و جذب توریست است. منطقه آزاد کیش به  عنوان بزرگترین و مهم ترین 
منطقه گردشگری در جنوب کشور ساالنه پذیرای میلیون ها نفر از مردم 
ایران و اتباع سایر کشورها  خصوصا کشورهای همسایه است. این منطقه 
زمانی نه چندان دور مقصد هزاران نفر از مردم کشورمان بود که به قصد 
سیاحت و تجارت به آنجا می رفتند و از سفر خود لذت می بردند. منطقه 
آزاد قشم و به نوعی منطقه آزاد چابهار نیز همین وضعیت را داشته و به 
همین منظور مراکز اقامتی و تجاری بسیار زیادی در این مناطق تاسیس 
شده است. طی سال های اخیر استقبال بخش خصوصی برای مشارکت در 
ساخت و ساز مراکز اقامتی و سیاحتی به  خصوص در جزیره کیش و قشم 

قابل توجه بوده است.
وی به نادیده گرفتن حوزه گردشگری مناطق آزاد توسط مسئولین اشاره 
کرد و بیان نمود: واقعیت این است که بسیاری از شگفتی ها و آثار تاریخی 
و جاذبه های طبیعی در مناطق آزاد کشورمان علی رغم تالش مسئوالن 
برای معرفی آنها به گردشگران، هنوز ناشناخته مانده اند و چنانچه با یک 
برنامه ریزی صحیح و تخصصی امکانات و بودجه الزم و همچنین جلب 
مشارکت بخش خصوصی بتوان آنها را به مردم و به ویژه جامعه بین المللی 
معرفی کرد، به  طور قطع از میزان سفرهای گردشگران داخلی و خارجی 
به برخی از کشورهای همسایه و منطقه به نحو بارزی کاسته خواهد شد 
و درآمد ناشی از توریسم که امروز به منبع قابل توجهی برای کسب درآمد 

دولت ها تبدیل شده، افزایش خواهد یافت.
این کارشناس حوزه گردشگری در پایان ابراز امیدواری کرد که مدیران 
و  اهداف  و همچنین  استراتژیک  و  جامع  برنامه  یک  با  آزاد  مناطق 
گردشگران  از  بیشتری  تعداد  پذیرای  بتوانند  مشخص،  سیاست های 
داخلی و خارجی در مناطق بوده و منجر به جذب سرمایه گذاری بیشتر 

در مناطق آزاد شوند.
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در گفت و گو با معاونین و مدیران مناطق آزاد و کارشناسان گردشگری مطرح شد:ملیحه اسناوندی

بین المللی سازی گردشگری با تحقق یکپارچگی حکمرانی در مناطق آزاد



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

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

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

در ایران نتوانسته اند در حد انتظار عملکرد موفقی ارائه نمایند.

مناطق آزاد تجاری-صنعتی و توسعه اقتصادی
در دنیای امروز که جهانی شدن اقتصاد یکی از مولفه های آن است، 
تمامی کشورها نیاز به صادارت و واردات دارند؛ زیرا هیچ کشوری 
نمی تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید. مسلما کشورهایی 
که صادرات آنها بیشتر از واردات است، یعنی با مازاد تجاری روبه رو 
هستند، واحد پولی آنها تقاضای بیشتری دارد و کشورهای واردکننده 

مجبور به تهیه ارز کشورهای صادرکننده می باشند و برعکس؛ کشور 
واردکننده با کاهش ارزش پولی خود مواجه است و در نتیجه قیمت 

کاالهای وارداتی برای مصرف کننده داخلی گرانتر تمام می شود.
تولید، محور اصلی پیشرفت و توسعه می باشد و افزایش تولید، باعث 
افزایش اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می باشد، 
از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات، دولت باید بستری مناسب 

را برای هرچه بهتر اجرا نمودن این مهم فراهم نماید.
به  می توان  افزایش صادرات شود  باعث  می تواند  که  عواملی  از 
مربوط  مشکالت  رفع  تسهیالت،  اعطای  مالیاتی،  معافیت های 
و  صادرکنندگان  از  دولت  حمایتی  سیاست های  و  گمرک  به 
سرمایه گذاران اشاره کرد. همچنین با ارتقای بسته بندی محصوالت 
و معرفی یک برند مخصوص در بازار و افزایش کیفیت کاالها 
نسبت به کاالی مشابه خارجی می توانیم جهش صادراتی را داشته 
باشیم. از طرفی وجود قوانین محدودکننده برای واردات پیامدهای 
منفی را برای اقتصاد در پی دارد که می توان به شکل گیری اقتصاد 
زیرزمینی و قاچاق کاال که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه 
تولید داخلی وارد می نماید، اشاره نمود. باتوجه به وضعیت اقتصادی 
این  داخلی  تولید  پایین  توانایی  و  و سیاسی کشورهای همسایه 

کشورها، باید بیشترین صادرات کشور به این نقاط باشد.
اما در این میان مناطق آزاد نقش پررنگی در توسعه تجارت و 
آزاد  مناطق  جهان،  سراسر  در  می کنند.  ایفا  کشورها  صادرات 
تجاری  با هدف های مختلفی شکل گرفته اند، اما پس از جنگ 
جهانی دوم بسیاری از اقتصادها برای نیل به نرخ باالتر رشد 

اقتصادی، رو به ایجاد چنین مناطقی آورده اند. 
تثبیت  و  تعدیل  سیاست های  جهت  ابزاری  به مثابه  مناطق  این 
اقتصادی مدنظر قرار گرفته است و همان طوری که از اهداف این 
راستای  در  آزاد  مناطق  استفاده می شود،  برنامه  قانون  در  مناطق 
آزادسازی اقتصادی می توانند آثار مثبتی در جذب سرمایه های خارجی، 
جهت  گسترده تر،  بازارهای  ایجاد  و  مدیریت  و  تکنولوژی  انتقال 
صادرات کشور و برقراری ارتباطات بیشتر با صنایع داخلی داشته باشد.

از آنجا که برقراری تعرفه های گمرکی، به  طور مستقیم بر هزینه 
تولید کاالهای صادراتی تاثیر می گذارند، بنابراین در صورت افزایش 
هزینه ها، مزیت نسبی این کاالها نیز تنزل می یابد، پس می توان 
درواقع  و  رفع کرد  را  نقیصه  این  آزاد،  مناطق  تاسیس  از طریق 
دولت ها  این شرایط  در  نمود.  آشکار  را  نسبی کشور  مزیت های 
مناطق خاص را معین می کنند تا کاالهای واسطه ای مورد احتیاج 
آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد و پس از تولید به 
بازارهای جهانی ارائه گردند. این مناطق از طریق سرمایه گذاری های 
مشترک، زمینه های انتقال تکنولوژی مدیریت را، به داخل کشور 

فراهم کرده و باعث افزایش تولید داخلی خواهند شد.
چنین  اهمیت  باعث  که  را  عمده ای  نقش های  کلی  طور  به  
برشمرد: جذب  اینگونه  اقتصاد می شود، می توان  در  بخش هایی 
و  انتقال  به سرمایه گذاری،  اقتصادی  فعاالن  تحریک  و  سرمایه 
جذب تکنولوژی و فناوری های جدید به درون کشور، ایجاد اشتغال 
 خصوصا در مناطق محروم، افزایش تجارت و صادرات که تمام این 

موارد، هدف واحد رشد اقتصاد ملی را دنبال می کند.
بنابراین بسیار ضروری و مهم است که نگاه ویژه تری به این مناطق 
داشته باشیم و تمام تالش ها به کار بسته شود تا در آینده نزدیک 
شاهد ایجاد مناطق آزاد تجاری -صنعتی بیشتری در کشور باشیم 

تا چرخ های اقتصادی کشور با سرعت باالتری به حرکت درآیند. 
باشد.  می  ارز  نرخ  واردات  و  بر صادرات  موثر  عوامل  از  یکی 
سیاست گذاری های نرخ ارز، برای توسعه هرچه بیشتر صادرات 
و واردات و تاثیرگذاری آن ضرورتی انکارناپذیر است. این امر 

در شرایط فعلی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ایران،  اقتصاد  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  که  است  پرواضح 
وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن می باشد؛ 
باتوجه به اعمال تحریم های خصمانه بر علیه کشورمان و به وجود 
آمدن کسری تجاری در سال های اخیر؛ از این رو باید تمام تالش 
را برای افزایش صادارت غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد به 

صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم.
با عنایت به شرایط کنونی و موقعیت حساس کشور در این برهه زمانی، 
می طلبد دولت به همراه اتاق های بازرگانی و کمک گمرک شرایط و 
بستر الزم را برای افزایش صادرات و جبران این کسری را به وجود آورد.

صادرات مجدد از مناطق آزاد کشور
مسئله مهم دیگر، تشویق صادرات مجدد کاال از طریق مناطق آزاد، با 
توسعه حوزه عمل آنها به منظور انتقال فناوري هاي پیشرفته، گسترش و 
تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهاي ضروري و منابع 
مالي از خارج با توجه به مشوق هاي الزم براي رشد صادرات مجدد 
است. این صنعت به مثابه پردرآمدترین محور اصلي فعالیت هاي مناطق 
آزاد در کشور بوده و کلیدي ترین راهکاري است که مي توان براي رونق 
فعالیت مناطق آزاد و جذب سرمایه گذاران، فعاالن اقتصادي و کارآفرینان 
بخش خصوصي در نظر داشت. تدوین آیین نامه صادرات مجدد که 
شاید کلید ي ترین آیین نامه مناطق آزاد کشور است، جزء اساسي ترین 

فعالیت هاي مغفول مانده این مناطق محسوب می شود. 
زمیني،  راه هاي  امکانات  از  کشور  آزاد  مناطق  اینکه  رغم  به 
کاالهاي  ورود  ارتباطي  پل  و  بوده  برخوردار  هوایي  و  دریایي 
کشورهاي اروپایي و آسیایي جنوب شرقي به کشورهاي همجوار 
و مشترک المنافع به شمار مي آیند، نبود سیستم خدماتي و نهادهاي 
مالي مناسب، زیرساخت هاي مناسب و برخوردار از استانداردهاي 
بین المللي،  چالش هاي  بانکي  نظام  و  جهاني در صادرات مجدد 
عمیقي را فراروي صادرات مجدد در مناطق آزاد قرارداده است. از 
سویي، بهاي تمام شده بسیاري از کاالها که امکان صدور مجدد آنها 
از طریق مناطق وجود دارد، به علت هم طراز نبودن با سایر کشورها 
مانند سنگاپور، دبي و هنگ کنگ، امکان سفارش این کاالها را از 
این مناطق امکان پذیر نمي سازد. از این رو، مرتفع ساختن چالش هاي 
موجود، فرصت هاي بسیاري را پیش روي مناطق آزاد ایران قرار 
به  توجه  این رو،  از  است.  توجه  قابل  آنها  بر  مداقه  که  مي دهد 
بازارهاي کشورهاي آسیاي میانه و آفریقا، عراق، عمان ، افغانستان، 
براي صادرات  خلیج  فارس،  حاشیه  برخي کشورهاي  و  پاکستان 
مجدد انواع کاالهاي با ارزش افزوده باال، باید در اولویت این مناطق 
قرار گیرد، آن چنانکه در بند 11 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي به آن 

اشاره شده و مورد مطالبه اقتصاد کشور است. 
مناطق آزاد ایران مي توانند ارزان ترین بازار براي صدور مجدد فرآورده هاي 
فناوري اطالعات اعم از سخت افزار و نرم افزار باشند. به عالوه مونتاژ 
محصوالت تحت لیسانس و تولیدات شرکت هاي بزرگ بین المللي 
مي تواند ازجمله زمینه هایي براي رشد صادرات مجدد به بازارهاي هدف 
منطقه اي مناطق آزاد ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصت هاي جذب 

سرمایه گذاري داخلی و خارجي، زمینه ساز فرصت هاي جدید شغلي براي 
ایجاد اشتغال و به کارگیري نیروي کار در این مناطق باشد. 

اقدام و عمل متناسب با تعریف عملیاتي صادرات مجدد در تعریف 
صادرات گفته شده، صادرات کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه 
اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر 
حاصل می شود و می تواند به برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل 
اقتصادی کمک کند. صدور مجدد نیز عبارت از خروج عین کاالی 
وارد شده به قلمرو گمرکی از آن قلمرو، بدون انجام تعمیر و تکمیل 
و یا تغییر شکل به مقصد و مبدا اولیه یا کشور ثالث است. به رغم 
این که ایران از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار باالیی مانند 
راه های زمینی ، دریایی ، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حائز 
اهمیت می باشد، برخوردار است و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی 
برای ورود کاالهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوب شرقی به 
کشور های همجوار و سی آی اس استفاده کرد، ولی عدم  وجود سیستم 
خدماتی و نهاده های مالی مناسب و نیز نبود زیرساخت های الزم و 
برخوردار از استانداردهای جهان در امر ری اکسپورت ، ناتواني اقتصاد 
بخش خصوصي ایران، فرسودگی و عدم کفایت ناوگان حمل و نقل ، 
نبود نظام بانکی بین المللی گردش پول در کشور، چالش هایي را 
فراروی صادرات مجدد در کشور قرار داده است. وجود این مشکالت 
در مسیر فعالیت این مناطق باعث شده است تا این مناطق در دوره 
فعالیت خود نتواند نقش قابل توجهی در توسعه صادرات ایفاد کنند، هر 
چند گفته مي شود سهم مهمي از این صادرات از طریق مناطق ویژه 

اقتصادي کشور صورت مي گیرد.
در نتیجه، ایجاد بانک های خارجی در مناطق آزاد بر اساس گردش 
مالي باال، مي تواند زمینه ساز حضور سرمایه گذاران خارجي در این 
مناطق براي استفاده از مشوق هاي مالي و بانکي باشد. همچنین 
تعیین تکلیف ایجاد بانک های خارجی در منطقه و اعطای تسهیالت 
بانک های داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات مجدد کاالی 

جزء فعالیت های اصلي آنها است باید مورد توجه قرار گیرد.
به منظور تشویق تجار و فعاالن اقتصادی به توسعه صادرات مجدد 
و انتخاب این فعالیت به عنوان یک فعالیت اقتصادی ارزشمند الزم 

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

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

تسهیل کننده براي جذب بازار مورد توجه قرار گیرد.
اساسی  نقش  ایفای  موجبات  مي تواند  موارد  این  به  عنایت 
مناطق آزاد کشور در رشد صادرات مجدد کاال و خدمات براي 

تاثیرگذاري آنها در رشد اقتصادي کشور باشد.

یادداشت

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

تکنولوژیکی و سیاسی جهت دهی کنند.
به  ورود  برای  وسیله ای  آزاد  مناطق  مسلما 
بازارهای جهانی و به عنوان پدیده های فراگیر 
توسعه  استراتژی های  تحقق  برای  ابزاری  و 
صادرات  توسعه  سیاست  بر  تاکید  با  برون نگر 
از  بهره گیری  با  و  گرفته اند  قرار  موردتوجه 
بازرگانی  در  داخلی،  اقتصاد  نسبی  برتری های 
به  می توانند  و  پیدا می کنند  بین المللی حضور 
داخلی  اقتصاد  با  ارتباط  کننده  تسریع  عنوان 
به کار روند، که این افزایش ارتباط با بازارهای 
زیادی  اهمیت  داخلی  تجارت  در  بین المللی 
داخلی  تجارت  و  اقتصاد  در  می تواند  و  دارد 
تجارت  رونق  و  توسعه  موجب  و  باشد  موثر 
داخلی شوند. درواقع ایجاد مناطق آزاد می تواند 
آزادی مبادالت تجاری را تامین کند و نتیجه 
این اقدامات، سرازیر شدن مداوم سرمایه های 
خارجی به کشور در همه صنایع است و بنابراین 
به وسیله مناطق آزاد استراتژی توسعه صنعتی 

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

توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار داد.
مواد  خرید  آزاد،  مناطق  ایجاد  با  حقیقت  در 
خام، کاالهای نیمه ساخته و ماشین آالت کشور 
مناطق  در  مستقر  بنگاه های  توسط  میزبان 
خود  عامل  این  که  می کند  پیدا  افزایش  آزاد 
سبب انتقال فن آوری هم می شود و این جریان 
یعنی انتقال تخصص های فنی و سرمایه ای و 
کشور  صنعتی  توسعه  باعث  نوین  تکنولوژی 
و  صنعت  در  توسعه  این  و  می شود  میزبان 
تولیدات یک کشور می تواند در تجارت داخلی 
کشور تاثیرات زیادی بگذارد. بی تردید با توسعه 
این  اگر  در کشور خصوصا  تولیدات  و  صنعت 
توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت 
دیگر  با  رابطه  در  هم  و  کشور  داخل  در  هم 
بیشتری  رونق  صادرات  بخش  در  و  کشورها 
خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه 
وجود  در کشور  یافته ای  توسعه  نسبتا  صنعتی 
شرکت های  مشوق  امر  این  باشد،  داشته 
خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود 
داخلی در مسیر  نیز تجارت  این طریق  از  که 

پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت. 
در کل تجربه کشورهای موفق نشان می دهد 
و  داخلی  اقتصاد  میان  پلی  آزاد،  مناطق  که 
صادراتی،  تولیدی،  جهت گیری  با  جهانی 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  و  تکنولوژی  انتقال 
آزاد در کشورهای  بوده است. درواقع، مناطق 
درحال توسعه، ابزار توسعه اقتصادی برای کل 
منطقه ای  نه  می شوند،  گرفته  نظر  در  اقتصاد 
آزاد  مناطق  موفق،  کشورهای  تجاری.  صرفا 
و  جهانی  بازار  به  ورود  برای  وسیله ای  را 
بازرگانی  در  نسبی  برتری های  از  بهره گیری 
مناطق  هستند  امیدوار  و  می دانند  بین المللی 
و  فقر  از  رهایی  در  آنان  دهنده  یاری  مذکور 
و  مدیریت  تکنولوژی،  باشند.  عقب ماندگی 
عوامل  و  کنند  وارد  آنها  کشور  به  را  سرمایه 
فنی  دانش  و  علمی  عوامل  با  را  داخلی  تولید 
در  را  کشور  سرانجام  و  نمایند  تلفیق  خارج 
رده  در  درازمدت  در  و  صنعتی  توسعه  مسیر 

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

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

تحقق استراتژی 
توسعه صنعتی به 
وسیله مناطق آزاد

گزارش6

در گفت و گو با مهرداد بوجاریان فعال اقتصادی در منطقه آزاد اروند مطرح شد:

لزوم بازگشت اختیارات و استقالل عمل به 
مناطـق آزاد در دوره جدید دبیرخانه

یادداشت: 
 مهرداد کاظمی

کارشناس مناطق آزاد
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 گزارش: 
الهام خداوردی

قریب به سه دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران 
می گذرد؛ مناطقی که در ابتدا با اهداف مهمی همچون توسعه و 
و خارجی و  داخلی  تولید و صادرات، جذب سرمایه گذاران  رونق 
اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد بین المللی ایجاد شدند که به تبع آن 
اختیارات و وظایفی برعهده مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد 
گذاشته شد. اما صراحتا باید تاکید نمود که به جز سال های اولیه 
تاسیس این مناطق، هیچ گونه حمایتی از سوی دولت و دستگاه های 
اجرایی از مناطق آزاد نه تنها صورت نگرفت، بلکه به عناوین مختلف 
در دوره های گوناگون، بخشی از مزیت های قانونی که در قانون 
آزاد به جهت جذب بیشتر سرمایه گذاران  اداره مناطق  چگونگی 

داخلی و خارجی بر آن تصریح شده بود، حذف و لغو گردید.
امروز متاسفانه باید اذعان داشت که فعالین اقتصادی عالوه بر 
مناطق،  این  در  قانونی  و  مدیریتی  روندهای  به  بی اعتمادی 
حتی  و  نداشته  خود  فعالیت های  توسعه  به  عالقه ای  دیگر 
داخل  به  یا  مناطق  این  سرمایه گذاران  از  قابل توجهی  بخش 
کشور و بعضا به کشورهای همسایه خصوصا همسایگان حاشیه 
خلیج فارس نقل مکان کرده اند تا ثبات و احترام به خود و قانون 

را در آن سوی آب ها تجربه کنند.
در  اقتصادی  فعالین  از  یکی  با  گفت و گو  در  منظور  همین  به 
منطقه آزاد اروند درخصوص مشکالت و انتظارات سرمایه گذاران 
از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بحث نشستیم 

که در ادامه مالحظه می فرمایید.

مناطق آزاد همیشه مورد هجمه دستگاه های اجرایی 
قرار داشتند

تلقی  ملی  پروژه  یک  عنوان  به  قانون  طبق  کشور  آزاد  مناطق 
می شوند، ولی متاسفانه در عمل و در اجرا ما شاهد این هستیم که 
این پروژه ملی در طول ادوار گذشته یعنی از زمان تشکیل مناطق 
تاکنون، همیشه مورد هجمه بودند، چه از طرف دولت به عنوان 
دستگاه اجرایی، چه دیگر قوا که در کشور فعال هستند. متاسفانه 
این دستگاه ها سعی کردند مناطق آزاد را محدود و محدودتر کنند. 
این اتفاق از ابتدای سال 97 یعنی در دولت یازدهم که با تشدید 
تحریم ها روبه رو بودیم، سرعت بیشتری گرفت، تا حدی که شاهد 
دستورالعمل ها و شیوه نامه های عموما مغایر با قوانین مناطق آزاد 
بودیم و متاسفانه از این رهگذر زیان های جبران ناپذیری گریبان 
فعالین اقتصادی را گرفت. این زیان ها در عرصه های تولید ، تجارت ، 
ناظر  صرفا  مسئولین  رابطه  این  در  و  بوده  خدمات  و  بازرگانی 

بنگاه های بخش خصوصی بوده اند.
بی تردید فعالین اقتصادی باید به استناد و به پشتوانه قوانین مناطق 
آزاد کار و تولید خود را انجام دهند، اما متاسفانه انرژی را صرف این 
چالش ها، مصیبت ها و شکایت ها می کنند و کارشان متوقف می ماند. 
ماه ها و سال ها طول می کشد که بتوانند از دیوان عدالت رای اخذ 
کنند؛ لذا این زیان جبران ناپذیر است که متوجه بنگاه های بخش 

خصوصی می شود. 
قبیل  این  تحریم ها،  تشدید  دلیل  به  قبل  دولت  در  متاسفانه 
تشدید شد،  تحریم ها  وقتی  بیشتری گرفت.  موضوعات سرعت 
دولت یک مقدار شتاب زده عمل کرد؛ برای اینکه بتوانند مقطعی 
اوضاع اقتصادی متاثر از تحریم ها را مدیریت کنند، از این جهت 

مجبور شدند در جاهایی مغایر با قوانین عمل کنند . متاسفانه مناطق 
آزاد از این حیث آسیب دیدند، درحالی که می توانستند بهتر مدیریت 
کنند و الزم نبود که برعلیه قوانین مناطق آزاد تصمیمات عجوالنه 
اخذ کنند؛ چراکه ما به واسطه قانون مناطق آزاد سرمایه گذار را 
جذب و دعوت کردیم تا در نقاط صفر مرزی و محروم، بدون بودجه 

دولتی فعالیت کند. 
مناطق آزاد ایران بدون زیرساخت و بدون حتی یک ریال بودجه 
بخش  سرمایه های  اگر  و  شدند  هدفگذاری  و  تاسیس  دولتی 
خصوصی نبود، امکان نداشت شاهد ایجاد زیرساخت ها و رشد و 
توسعه مناطق باشیم. هر چیزی که تا امروز به دست آمده، شاید 
خیلی ها را به عنوان تصمیم گیران و تصمیم سازان در کشور اقناع 
نکند و چیزی که مد نظرشان بوده و هدفگذاری شده بود، حاصل 
نشده باشد؛ اما به نظر بنده مناطق آزاد کارنامه قابل توجهی تا به 
امروز داشته اند . قطعا اگر توجه بیشتری به اجرای قوانین مناطق 
آزاد می شد و اختیارات بیشتری به مدیران مناطق آزاد می دادند 
آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران  عملکرد  روی  عالیه  نظارت  و 
صورت می گرفت، اکنون شاهد توسعه بهتری در مناطق بودیم، 
در آن صورت قطعا امروز مناطق آزاد مفر بسیار خوبی برای اقتصاد 
بین المللی  و  ملی  اقتصاد  واسط  حلقه  می توانست  و  بودند  ملی 
باشند. درواقع موضوعی که از روز اول هدفگذاری شده بود، اکنون 
می توانستیم نظاره گر آن باشیم تا نتیجه بهتری دریافت کنیم؛ اگر 
این توجه و نظارت از ابتدا صورت می گرفت، طبیعتا شرایط بهتری 

در مناطق آزاد کشور حاکم بود.
یکی از قوانین مخرب که در مجلس شورای اسالمی مصوب شد، 
بحث لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد بود! متاسفانه 
تصویبات  از  یکی  بلکه  نمی شود،  دولت شتاب زده عمل  در  فقط 
عجوالنه ای که مجلس یازدهم اواخر سال 99 صورت گرفت و در 
بودجه 1400 اعمال گردید، این بود که مالیات بر ارزش افزوده را به 
مناطق آزاد تسری دادند! موضوعی که در بی خبری رسانه ای و در 
اسفند ماه99 به تصویب شورای نگهبان رسید و در قانون اصلی مالیات 
بر ارزش افزوده آمد و از دی ماه سال1400 اجرایی شد و هزینه های 
خدمات در همه حوزه ها در مناطق آزاد افزایش پیدا کرد، به گونه ای که 
مناطق آزاد ما در عرصه گردشگری هم دیگر نمی توانند رقابت کنند . 
لذا مقداری بی توجه عمل کردیم و این اتفاق نباید در مورد مناطق 

آزاد رقم می خورد. 
البته ما از این اتفاقات در مجلس زیاد دیدیم؛ در مجلس گذشته 
هم شاهد مصوباتی علیه مناطق آزاد بودیم، مصوباتی که ربطی به 
مناطق آزاد نداشت، درواقع رویکرد آن قوانین، سرزمین اصلی بود، 
اما با ذکر نام مناطق آزاد، قوانین به این مناطق تسری پیدا کرد و 
از این حیث خیلی آسیب دیدیم. امیدوارم یک قوه عاقله ای به این 
موضوعات بپردازد و از این به بعد شاهد این گرفتاری ها نباشیم. اگر 
دوستان مسئولین و متولیان کنند، می توان مالحظات و تجدید نظری 

در مصوبات قبلی داشته باشیم.

انتظار فعالین اقتصادی از دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقش بسیار پررنگ و 
محوری دارد؛ درست است که طبق قوانین مناطق آزاد، اختیاراتی 
برای مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد وجود دارد و مستقل 
هستند و دبیر نقش هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، هیات دولت 
و وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد را دارد؛ ولی دبیرخانه بسیار 
نقش موثری دارد؛ چراکه سیاست ها و راهبردها برای اجرا در مناطق 
آزاد به عهده ایشان است. به همین دلیل نقش بسیار موثر، سازنده 
و کلیدی می تواند ایفا کند و با نفوذ و قدرتی که در دستگاه هایی 
که تصمیم ساز برای مناطق آزاد هستند، چه در قوه مقننه و چه قوه 
مجریه می توانند به اجرای درست قوانین درست مناطق آزاد کمک 

کنند و نقش دبیر در این موضوع مهم است .
انتظار اصلی فعالین اقتصادی مناطق آزاد، برگشتن به قانون خاص 
این مناطق است. در این راه هم انتظار غیرقابل اجرایی نداریم؛ توقع 
و انتظارمان از دبیر این است که از مشورت بخش واقعی خصوصی 
مناطق آزاد که صاحب تجربه و دانش هستند، حتما بهره بگیرند 
و نظرات بخش خصوصی را در کنار راهکارهای شان حتما داشته 
باشند. این موضوع کمک می کند که آزمون خطای کمتری اتفاق 
بیفتد. یکی از مشکالت ما این است که با تغییر دولت ها، شاهد 
آزمون خطایی بسیار زیادی هستیم؛ کشور در شرایطی نیست که 
بتواند این آزمون خطاها را جبران کند؛ هر چقدر فعال تر و بدون 
اشتباه عمل کنیم، سریع تر و با شتاب بیشتری می توانیم مشکالت 
و معضالت را پشت سر بگذاریم و شاهد رونق و چرخه ای در جذب 

سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد کشور باشیم.

تصدی گری دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  موضوع  آزاد،  مناطق  اصلی  شاه بیت 
قانون  ماده27  بر  تاکیدی  که  می باشد  کشور  توسعه  برنامه های 
چگونگی مناطق آزاد است. در سال 1372 یعنی زمانی که در مجلس 
چهارم قوانین مناطق آزاد تدوین و ابالغ شد، همچنین در ماده 35 
ماده 65  و  توسعه  پنجم  برنامه  ماده 112  در  توسعه ،  برنامه چهارم 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اذعان شده که تمامی 
دستگاه های اجرایی باید اختیارات خود را به مدیران عامل سازمان های 
مناطق آزاد به عنوان باالترین مقام اجرایی در مناطق تفویض کنند، به 
جز دستگاه های دفاعی و امنیتی که آن هم یک تبصره ای از ماده 65 
است که آن را نیز با صالحدید مقام معظم رهبری می توانند تبدیل 
کنند. موضوع ماده 65 صراحت دارد و کامال شفاف بیان کرده که 
دستگاه های اجرایی اختیاراتشان را تفویض کنند، ولی متاسفانه شاهد 
هستیم که بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور همچنان عالقه مند 
هستند که در مناطق آزاد تصدی گری داشته باشند و این تصدی گری 
یعنی اختالف ، تناقض و مانع توسعه بودن. بنده فکر می کنم اجرای 
دقیق و کامل ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر جدید شورایعالی  دستاورد  اولین  می تواند 
اقتصادی باشد که ان شاهلل شاهد این باشیم که این قانون به درستی 
در مناطق آزاد اجرا شود و خواهیم دید بعد از چند ماه چه اتفاقات مثبت 

و تحولی در مناطق آزاد رخ خواهد داد.

از بین رفتن استقالل دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی

با اختالفی که میان مجلسی ها و دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به وجود آمد، ماده 23 در برنامه ششم توسعه گنجانده شد 
و متاسفانه بهارستان نشین ها اختیارات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی را زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بردند. وزارت 
اقتصاد مجموعه های بسیار بزرگ و پر دردسری دارد که باید توسط این 
وزارتخانه مدیریت شود . زمانی که مجلس تصمیم به زیرمجموعه بردن 
دبیرخانه گرفت، آقای طیب  نیا وزیر اقتصاد بودند . ایشان در آن زمان نیز 
مخالف این موضوع بودند و گفتند که این وزارتخانه عریض و طویل را 
باید مدیریت کنیم، از گمرک جمهوری اسالمی گرفته تا بانک مرکزی، 
سازمان امور مالیاتی و... همه اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و 
هر کدام دردسرهای خاص خود را دارد، بردن اختیارات دبیرخانه زیرنظر 
وزارت اقتصاد ، هم وزارت اقتصاد را دچار مشکل می کند، هم اینکه 

اختیارات دبیرخانه را از مناطق آزاد سلب می کند . 
دبیر  عنوان  به  عبدالملکی  حجت اهلل  آقای  انتخاب  با  امیدواریم 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این قوانین اصالح گردد. 
لذا امیدواریم شاهد روزهای بهتری باشیم و معضالت و مشکالتی 
ایجاد  آزاد  مناطق  با  ارتباط  در  اجرایی  دستگاه های  و  مجلس  که 
سرمایه گذاران  آسوده  خیال  با  و  شود  مرتفع  ایشان  توسط  کردند، 
بتوانند جذب مناطق آزاد شوند . حتی ما در گفت وگو های ایشان نکته 
مثبتی دیدیم و آن اینکه باید بتوانیم اعتماد ایرانیان خارج از کشور را 
که سرمایه های قابل توجهی از کشور خارج کردند را جلب کنیم و 
کم نیستند ایرانیانی که عشق به وطن دارند و مشتاق هستند که در 
کشور خودشان سرمایه گذاری کنند . بهترین پایلوت در این اقتصاد، 
مناطق آزاد هستند؛ ما باید این سرمایه گذاران را داشته باشیم و از 

سرمایه هایشان در جهت توسعه اقتصاد ملی استفاده نماییم.

واکاوی نقش بی بدیل مناطق آزاد در رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی کشور:
بند11 سیاست های اقتصاد مقاومتی، تثبیت  کننده جایگاه اقتصادی مناطق آزاد

گفت و گو:
مهرناز عالمی



»راه ابریشم« یک طرح عظیم و بزرگ ترین طرح حال حاضر 
را  آفریقا  و  اروپا  آسیا،  قاره های  که  است  بیست و یکم  قرن 
حمل ونقل  و  ترانزیت  صنعت  می سازد.  مرتبط  یکدیگر  به 
کشورمان نیاز به یک بازنگری جدی و مدیریت دلسوزانه دارد 
تا بتوانیم جایگاه تاریخی خود را در راه ابریشم حفظ کنیم و از 
این جایگاه به عنوان یک سکوی پرتاب برای تبدیل شدن به 

یکی از قطب های اقتصادی منطقه بهره برداری نماییم. 
برای ارتقاء جایگاه ایران در این پروژه، الزاماتی از نظر چینی ها 
الزامات اصالح نظام بانکداری و  الزم است که ازجمله این 
اعتبارات بورس، مقابله جدی و سراسری با عزمی جدی علیه 
پولشویی، همکاری های آموزشی و سفرهای تخصصی میان 
دوطرف، انتخاب یک مدل توسعه، اصالح قوانین و مقررات 
برای تسهیل در تجارت و اقتصاد دوجانبه و چندجانبه می باشد.
اما در سال های اخیر بی توجهی به مقوله ترانزیت که یکی از 
نمادهای دقیق اقتصاد مقاومتی محسوب می شود، موجب شده 
است برخی مسیرهای ترانزیتی از کشورمان حذف شود و یا به دلیل 
نبود جذابیت های خاص، صاحبان کاال مسیرهای ترانزیتی دیگری 
را برای حمل کاالی خود انتخاب کنند؛ درحالی که »کوتاهی 
مسیر« و »دسترسی آسان« یکی از جذابیت های کریدورهای 
ترانزیتی کشورمان است . »تعرفه های غیررقابتی« و »زمان طوالنی 
حمل کاال« ازجمله مشکالتی است که در برخی از کریدورهای 
ترانزیتی ما وجود دارد. چنان که هنوز در محدود مسیرهای ترانزیتی 
امکان »رصد کاال« برای صاحبان کاال فراهم نیست و این برای 

کریدورهای ترانزیتی یک عدم مزیت جدی به حساب می آید.

فرصت های ترانزیتی و لجستیکی منطقه آزاد ماکو
در این میان باید توجه ویژه و خاص به فرصت های موجود 
در مناطق آزاد داشت و آنها را توسعه داد. منطقه آزاد ماکو به 
عنوان قطب ترانزیتی کشور، در مهم ترین مرز زمینی ایران و 

اروپا می تواند کلید این معما باشد .
منطقه آزاد ماکو در شمال غرب کشور با مساحتی بالغ بر ۴۰۰هزار 
هکتار، هفتمین منطقه آزاد تجاری- صنعتی کشور، از ظرفیت های 
حاکمیت  و  مناسب  زیربنایی  امکانات  و  قابل توجه  اقتصادی 
مجموعه ای از قوانین و مقررات ویژه حمایتی برخوردار است. 
 موقعیت استثنایی این منطقه در حمل و نقل و ترانزیت، شاهراه 
ارتباطی ترانزیت کاالهای کشورهای آسیای میانه و اروپا از طریق 
مرز بازرگان )مهم ترین مرز زمینی ایران و ترکیه( به عنوان مهم ترین 

شاخص تجارت جهانی بر مزایای این منطقه افزوده است . 
این منطقه از شمال به جمهوري ترکیه و از شرق با مرز آبی ارس به 
جمهوري خودمختار نخجوان متصل است که این موقعیت، منطقه 
آزاد ماکو را به عنوان شاهراه ارتباطی ترانزیت کاالهاي کشورهاي 

آسیاي میانه و خاورمیانه با اروپا مطرح نموده است.
و  ترکیه  با  هممرزي  عالوه بر  ماکو  تجاري- صنعتی  آزاد  منطقه 
نخجوان، با ارمنستان و منطقه قفقاز همجوار بوده و نقطه اتصال 
آسیا و اروپا می باشد. باتوجه به اهمیت مواصالتی استراتژیک قفقاز 
براي ایران، عمده مبادالت تجاري بین ایران و روسیه و اروپا از 
بنادر  از  آزاد ماکو  این محور می باشد. کوتاه بودن فاصله منطقه 
مرسین در دریاي مدیترانه و ترابوزان در دریاي سیاه )در مقایسه 
با سایر بخش  هاي ایران(، امتیاز چشمگیري در دسترسی به بازارهاي 
اروپا از راه زمین و دریا است که در مقایسه با بنادر جنوبی کشور 
در خلیج فارس، به دلیل مسافت و صرفه هاي اقتصادي ناشی از 
مقیاس، جاي تردیدي باقی نمیگذارد که این منطقه، اقتصاديترین 

گذرگاه خشکی در رقابت با راه دریایی شرق و غرب است.
منطقه آزاد ماکو به عنوان مسیر ترانزیتی کاالهاي حمل شده 
کشورهاي  تجارت  هاب  همچنین  و  منطقه  کشورهاي  بین 
اروپایی با شرق آسیا و کشورهاي شمالی مثل روسیه، اوکراین 
مثل  پاکستان، عمان؛ شرقی  هند،  مثل  جنوبی  آذربایجان؛  و 
افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان و غربی مثل ترکیه، بلغارستان 
و... می باشد. درحال حاضر میزان کاالی عبوري از نقاط مرزی 
)بازرگان و پلدشت( منطقه آزاد ماکو قابل توجه بوده و با داشتن 
ظرفیت و پتانسیل مناسب قابلیت جلب و فرصتهاي جذب 
تجارت  حجم  با  صنایع  تامین  زنجیره  از  قسمتی  استقرار  و 

قابل توجه بین کشورهاي اروپا و آسیا را دارد.
با عنایت به آمارها ، ساالنه حجم باالیی از کاال از طریق نقاط 
قالب صادرات، واردات و  آزاد ماکو در  مرزي واقع در منطقه 
در  بازرگان  مرز  و  ماکو  شهرستان  میشود.  مبادله  ترانزیت 
جایگاه دروازه تجاري- بازرگانی ایران به اروپا، همواره از نقش 
تجاري  روابط  گستردگی  بوده اند.  برخوردار  فراوانی  اهمیت  و 
ایران با ترکیه و اروپا و حجم باالي تبادل کاال با کشورهاي 
این قاره سبب گردیده تا مرز بازرگان که در این منطقه واقع 
شده است، به عنوان فعالترین و پرترددترین مرز زمینی ایران 
شناخته شود. اما تداوم بی توجهی و سوء مدیریت ملی در بخش 
ترانزیت می تواند این فرصت را از ماکو و سرزمین اصلی بگیرد .

ترانزیت بین المللی و ظرفیت های مناطق آزاد ایران
در این میان مناطق آزاد ناگزیر به ارتباطات تعریف شده هستند 

و باید از ظرفیت های سرزمینی خود برای هم افزایی استفاده 
نمایند. مناطق آزاد هر کدام به نقطه ای از کریدورهای بین المللی 
متصل هستند، اما مهم ترین این نقاط ماکو در شمال غرب و 
چابهار در کنار دریای عمان و اقیانوس هند  است؛ البته از نقش 
منطقه آزاد اروند نیز نباید غافل شد. مناطقی همچون انزلی ، 
قشم و کیش هر کدام در کنار دریاها و دریاچه ها، نقطه ای از 
اتصال های اصلی یا فرعی محورهای شمال- جنوب یا غرب-

 شرق هستند؛ بنابراین تعامالت و همکاری های مشترک میان 
مناطق آزاد می تواند تحولی در توسعه محورها و فعال سازی آنها 

داشته باشد و جریان تجاری قابل توجهی ایجاد نماید.
اتصال مدل هاي مختلف  ایران در نقش مفصلهاي  آزاد  مناطق 
حمل و نقل عمل میکنند؛ اهمیت این مناطق در شکل گیري و توسعه 
لجستیک، مهم ترین مسئله در میان صاحبان کاال و فعاالن زنجیره 
تامین در حوزه لجستیک، کاهش هزینههاي مترتب بر فعالیت هاي 

لجستیک و به تبع آن کاهش هزینههاي زنجیره تامین است.
باید در مناطق آزاد یک گام فراتر نهاده و به موضوع شکل دهی 
»کریدورهای آزاد حمل ونقل و ترانزیت« که در نخستین میز 
ملی لجستیک در منطقه آزاد ماکو ارائه گردید، معطوف شویم و 
به دنبال راهکارهای قانونی برای آن باشیم . بدیهی است رویکرد 
اصلی در توسعه و پیشبرد توسعه لجستیک و زنجیره تامین بین 
مناطق باید بر پایه به کارگیری ظرفیت های دانشی و تجربی 

بین المللی، ملی و محلی میباشد  .
گمشده  حلقه های  از  یکی  می دهد  نشان  گذشته  تجارب 
موفقیت مناطق آزاد، فقدان هماهنگی و تعامل مناسب و جدی 
با بخش  با یکدیگر و حتی  آزاد  میان سازمان های مناطق 

خصوصی مستقر در آنها است .
به هرحال بین مناطق آزاد ایران )ماکو، ارس، انزلی، چابهار( و 
)ماکو، ارس، انزلی، اروند( و یا مناطق آزاد جنوب و جزیره ای کشور 
می توان محورهای حمل و نقل تعریف کرد، به طوری که در این 
محورها، پایانه های مبدا و مقصد با استفاده از ابزارهای نوین و فناور 
و برنامه های الکترونیکی و ماهواره ای محصور گردیده، مدیریت 
و کنترل شوند. این محور ها خواهند توانست مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، بنادر و پایانه های گمرکی کشور را به  هم متصل نمایند. 
شرکت های بین المللی در این محورها با جذب سرمایه گذاری در 
ایجاد زیرساخت ها و سخت افزار و نرم افزار های حمل و نقلی در جهت 
ایجاد ارزش افزوده فعال گردند. البته در این محورها بهتر است 
در مقایسه با سایر مسیرهای موجود در کشور، مقررات سهل و 

آسان تری وجود داشته باشد. 
در بخش اقتصادی، انزلی و اروند یا ماکو با چابهار می توانند 
محورهای مشترک تعریف کنند و در بخش گردشگری مناطق 
آزاد نزدیک به هم می توانند از ظرفیت های مشترک یکدیگر 
استفاده نمایند همچون کیش و قشم یا ماکو و ارس؛ البته 
نباید از نقش همکاری با مناطق ویژه اقتصادی نیز غافل شد؛ 
مناطق آزاد باید تالش کنند ضمن بهره مندی از ظرفیت مناطق 
ویژه در جای جای کشور، با همکاری نسبت به فعال سازی آنها 
اقدام نمایند. به طور مثال ارتباط بسیار جذاب سه جانبه بین ماکو، 
چابهار و مناطق ویژه استان خراسان که فرصت های بی نظیری 

می تواند برای توسعه ترانزیت و لجستیک ایران فراهم کنند  .
منطقه آزاد ماکو به دلیل همسایگی با ترکیه و نزدیکی به اروپا و 
حوزه قفقاز و منطقه آزاد چابهار به دلیل همسایگی با پاکستان و 
ارتباطات نزدیک با هند می توانند به عنوان نقاط اتصال کریدور 
اروپا آسیا مثمرثمر واقع شوند. اتصال این دو منطقه باتوجه به 
مزایای قانونی و جغرافیایی می تواند دو بازار بزرگ را به یکدیگر 
متصل نموده و فعاالن اقتصادی از این ارتباط بهره مند گردند. 
همچنین به دلیل امکان ارتباط منطقه آزاد ماکو با اتحادیه اوراسیا، 
منطقه آزاد چابهار می تواند سایر سرمایه گذاران و تجار شرق و جنوب 
آسیا را به این اتحادیه متصل نماید که با اجرایی شدن موارد مذکور 
می توان شاهد ایجاد شبکه ای بزرگ از ارتباطات اقتصادی بود و 
عمال چندجانبه گرایی اقتصادی آشکار خواهد شد و قدرت های 
اقتصادی نوظهوری را مجددا شاهد خواهیم بود. این ارتباطات شامل 
کلیه حوزه های بازرگانی، کشاورزی، صنعتی و نیز مالی می گردد 
که هرگونه تبادل اطالعات و اقدامات مشترک در این خصوص 
موجبات رونق اقتصادی هر دو منطقه و به تبع آن کشور را فراهم 
خواهد ساخت. از طرفی اجرایی شدن سند همکاری ۲۵ساله ایران 

و چین نیز می تواند این ارتباطات را تقویت کند.
همچنین منطقه آزاد چابهاراز نزدیک ترین نقطه به آب های آزاد 

جهان برای کشورهای آسیای مرکز و افغانستان است و از سوی 
اروپا  به  آسیا  از  کاال  ترانزیت  برای  استراتژیک  نقطه ای  دیگر 
محسوب می شود. چابهار به عنوان یک کریدور مهم تجاری در 
تبادالت تجاری جهان و ایران نقش دارد و با تکمیل زنجیره بزرگ 
ارزش لجستیک منافع اقتصادی و ارزش افزوده بسیاری را متوجه 
چابهار و کشور کرده و منافع کشورهایی چون هند و روسیه را به طور 
مستقیم درگیر و تحریم ها را کم اثر می کند. درحال حاضر مسیر 
اصلی اجرای کریدور شمال-جنوب در کشور، خط ریلی از مرزهای 
شمالی کشور به بندر شهید رجایی است و در صورت تکمیل راه آهن 
چابهار-زاهدان، بندر چابهار نیز به یکی دیگر از مسیرهای اصلی 
ترانزیت کشور تبدیل خواهد شد و می تواند به مرجع اصلی دستیابی 
کشورهای آسیای میانه و شرق دریای خزر به آب های آزاد تبدیل 

شده و هاب ترانزیت حوزه سی آی اس شود.
باوجود تمام امکانات و فرصت های موجود بین چابهار و ماکو 
جهت تبدیل به دو هاب لجستیکی قدرتمند، از این مواهب 
خدادادی، جغرافیای طبیعی و سابقه دیرینه در امر ترانزیت، 

لجستیک و بازرگانی به نحو مناسب بهره برداری نشده است .
بازرگان،  مرز  در  تجاري  ناوگان  هوشمند   نوبت دهی  پایانه 
به  نوبت دهی  امر  در  تسهیل  منظور  به  مساحت 13هکتار  با 
کامیون ها ایجاد شده است که ظرفیت روزانه حدود ۹۰۰کامیون 
داشته و خدماتی اعم از اقامتگاه، تعمیرگاه و فروشگاه را ارائه 
می کند. تاکنون بیش از 1۹۰هزار مترمربع انواع انبار در منطقه 
آزاد ماکو ایجاد شده است و پایانه صادراتی 1۲هکتاری آن از 

استانداردهای باالیی برخوردار است .
باتوجه به اینکه لجستیک و زنجیره تامین از محورها و مزیت های 
اصلی منطقه آزاد ماکو است، بنابراین برنامه سازمان منطقه آزاد ماکو 
شناسایی بازارهاي هدف با رویکرد مدیریت زنجیره تامین است. 
درحال حاضر عمده توجه ماکو باید به مقوله تجارت و ترانزیت در 
محور ایران با اوراسیا و کشورهاي ارمنستان، آذربایجان، گرجستان 
افغانستان،  قطر،  کشورهاي  با  ترکیه  کشور  تجارت  همچنین  و 
پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، 
چین و هند تجارت هند با اوراسیا و کشورهاي ارمنستان، آذربایجان، 
گرجستان تجارت قطر با اوراسیا و کشورهاي ارمنستان، آذربایجان، 
گرجستان، تجارت چین با اوراسیا و کشورهاي ارمنستان، آذربایجان، 

گرجستان باشد.
ماکو  و  چابهار  محوریت  با  اروپا  به  آسیا  اتصال  راستاي  در 
می توان از ظرفیت توافق نامه 3۲کشور آسیایی ازجمله ایران 
شبکه  برد .  بهره  آسیا  زیربناهاي حمل ونقل  توسعه  پروژه  در 
بزرگراهی آسیا معروف به بزرگراه کبیر آسیا، پروژه اي مشترک 
و  اقتصادي  کمیسیون  و  اروپایی  و  آسیایی  کشورهاي  میان 
شبکه  بهبود  براي  ملل،  سازمان  اقیانوسیه  و  آسیا  اجتماعی 
بزرگراهی آسیا است . بیشترین سهم سرمایه گذاري، متعلق به 

کشورهاي ژاپن، هندوستان و چین است. 
ترانزیت کاال از ایران مقوله اي است که برخی از کارشناسان 
درآمد حاصل از آن را با درآمد فروش نفت برابر و حتی بیشتر 
می دانند، به شرط آن که زیرساخت هاي الزم در ایران به درستی 

شناسایی، ایجاد و مدیریت گردد  .
منطقه آزاد ماکو از لحاظ جغرافیایی نسبت به کریدورهاي موجود، در 
موقعیت مناسبی قرار گرفته است و با هماهنگی دیگر مناطق آزاد و 
ایجاد زیرساخت ریلی و جاده اي مناسب، مناطق می توانند از ترانزیت 
کاال منتفع شوند. عالوه بر آن، ترانزیت ریلی بار از این کریدورها 
باعث افزایش بار ریلی در کشور و به تبع آن افزایش بهره وري 

خطوط راه آهن ایران خواهد شد.
محدودیت های  به  باتوجه  میرسد  به نظر  جدید  شرایط  در 
حمل ونقل دریایی و بنادر کشور، این ترابري زمینی خصوصا 
امید و  نقطه  به عنوان  دوباره  بود که  ترابري جاده اي خواهد 
ترابري خارجی و داخلی گرهگشاي  اتکاي کشور در موضوع 
شرایط تحریم خواهد شد. در همین راستا، توجه به مرزهاي 

زمینی کشور اهمیتی صدچندان دارد.
چابهار در کنار شاهراه انرژی و نزدیک ترین نقطه به مسیرهای 
بین المللی است و صاحبان کاال برای رسیدن به بازارهای مهمی 
ازجمله بازار بکر آسیای میانه و افغانستان، بازار بزرگ کشورهای 
عربی حاشیه خلیج فارس، بازارهای ترکیه، عراق و ایران و از آن سو، 
بازار بزرگ هند و پاکستان، باید  اغلب از مسیر  چابهار- ماکو عبور 
کنند. این یک فرصت استثنایی و منحصربه فرد است که چابهار و 
ماکو را می تواند توسعه دهد، اما پیش شرط هایی دارد که مهم ترین 

آن، ایجاد هماهنگی موثر و مستمر بین دو منطقه است .
بنابراین باید نقش های مهم و اساسی به مناطق آزاد در توسعه 
ترانزیت قائل شد؛ انزلی در کنار دریای خزر یکی از نقاط اتصال 
محورهای ترانزیتی با کشورهای آسیای میانه است؛ همچنین 
خط آهن رشت- تهران نیز این نقش را پررنگ تر کرده است و تبدیل 
مدل حمل ونقل دریایی به ریلی، هزینه های ترانزیت را برای صاحب 
کاال کاهش می دهد. چابهار، اروند، قشم و ماکو هر کدام در نقاط 
استراتژیک محورهای ترانزیت هستند و باید هم در خود مناطق و 
هم در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و هم در بدنه 
دولت، اولویت اساسی به توسعه ترانزیت داده شده و نقش فعال و 

پویایی به این مناطق سپرده شود .
به انضمام توجه به مناطق آزاد، دولت و بخش خصوصی باید 
تداوم  و  ترانزیت  از محورهای  ایران  در جهت حذف نشدن 
درآمدزایی ترانزیت و دستیابی به استعدادهای ترانزیتی برآورد 
شده کشور اقدامات عاجلی انجام دهند، یعنی ۸۰میلیون تن در 
سال و باالتر که نیازمند یک برنامه میان مدت و بلندمدت قابل 

اتکاء برای سرمایه گذاری های کالن زیرساختی است. 

 پیشنهاداتی در جهت توسعه و 
رونق صنعت ترانزیت کشور

در راستای تحقق اهداف مدنظر، می بایست به مشکالتی از 
قبیل وضعیت تعدد مراکز تصمیم گیری، ناوگان فرسوده حوزه 
حمل ونقل و قوانین مالیاتی توجه و موارد ذیل را مدنظر قرار داد :
 وجود فقط یک سازمان متولی به صورت یک پارچه و متحد برای 

تصمیم گیری در خصوص ترانزیت و مسائل و موارد مربوط به آن:
درحال حاضر حدود 16سازمان ازجمله بانک ها، پایانه ها، سازمان 
بنادر و کشتیرانی، قرنطینه های کشاورزی دامی و انسانی، سازمان 
انرژی اتمی، هواپیمایی کشوری، موسسه استاندارد، مرزبانی، نیروی 
انتظامی، گمرک و... در امر ترانزیت دخیل هستند؛ همچنین 
بین ارگان های موجود در مرز هماهنگی وجود ندارد و این عدم 
افزایش هزینه، کاهش سرعت و  باعث  نهایت  هماهنگی در 

اطمینان و نابسامانی در ترانزیت می شود  .
لذا برای توسعه درآمدهای ترانزیتی، ایجاد یک نهاد به عنوان 
راهبر سیاست های ترانزیتی و هماهنگ کننده دستگاه های 
متعدد در این زمینه الزم است تا با سیاستگذاری واحد و نیز 
داشتن جایگاه قانونی درخور، بتواند سیاست های این حوزه را 

ساماندهی و یکپارچه سازی کند.
 احداث فوری خط آهن از ایران و منطقه آزاد ماکو به کارص:
برای انتقال بار از مسیر ترکیه به ایران، بدون طی مسیر دریاچه 
وان، نیاز به ریل گذاری در اطراف دریاچه وان می باشد. درحال 
حاضر قطارهایی که از مسیر ایران وارد ترکیه می شوند مجبور 
به گذر از دریاچه وان توسط کشتی هستند و به دلیل اینکه 
تاسیسات موجود در دریاچه وان نیز به روز نیست، مدت  زمان 

طوالنی برای بارگیری قطارها به کشتی موردنیاز است.
احداث خط آهن از ایران و منطقه آزاد ماکو به کارص و سپس استفاده 
از خط آهن کارص به ارضروم هم مسیر حرکت را کوتاه خواهد کرد و 
هم نسبت به ریل گذاری در اطراف دریاچه وان نیاز به سرمایه گذاری 
کمتری خواهد داشت. برای استفاده از این مسیر می باید خط آهنی از 
مسیر خوی تا مرز بازرگان در محدوده منطقه آزاد ماکو و همچنین در 

خاک ترکیه نیز از مرز ایران تا شهر کارص احداث شود.
و  تضامین  به  مربوط  مشکالت  فوری  و  اصولی  رفع   

بیمه های حوزه حمل ونقل؛
 تدبیر قانونی برای نقل  و  انتقال ارز و وجوه شرکت های 
حمل ونقل در تمام حوزه های جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی با 

همکاری بانک مرکزی؛
 نیاز به دیپلماسی قوی در تجارت بین المللی برای کسب 
قدرت بیشتر در منطقه و تعریف گذرگاه های ایران به عنوان 

محورهای ترانزیت:
سفیران ما در کشورهای دیگر باید در امر بازایابی حوزه ترانزیت 
فعال باشند و زمینه الزم را برای ترانزیت کشور مهیا کنند. 
تا به امروز نقش دیپلماسی اقتصادی در حوزه ترانزیت بسیار 

کم رنگ بوده است.
 تدبیر و تدوین مقررات حمایتی برای بازسازی فوری ناوگان 

حمل ونقل جاده ای کشور در تمام حوزه ها؛
اولویت  های  تعیین  و  جهت بخشی  برای  نقشه راه  تهیه   
از  استفاده  با  ترانزیتی  کریدورهای  توسعه  در  سرمایه گذاری 

ظرفیت های مناطق آزاد ؛ 
 جذب و تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی برای 

سرمایه گذاری در حوزه ترانزیت پس از تهیه نقشه راه:
سرمایه گذاری  حوزه  در  خصوصی  بخش  کم رنگ  حضور 
زیرساخت های حمل ونقل، یکی از آسیب های این حوزه به شمار 
می آید؛ شاید بخشی از این مسئله به آن برگردد که نهادهای 
متولی در استراتژی کسب و کار کم کار و کم توجه بوده اند . 
با  باید  لذا  ترانزیتی ما بسیار معیوب هستند،  زیرساخت های 
یک استراتژی مشخص مدیران دولتی را در حوزه زیرساختی و 

قدرت بخشیدن به بخش خصوصی هدفمندتر نماییم.
بازرسی و کنترل  مکانیزه محموله های  ارتقاء تجهیزات   
سازمان  )گمرک؛  نوین  فناوری های  از  استفاده  با  ترانزیتی 

راهداری و حمل ونقل جاده ای  (
  روان سازی و ساده سازی کارها و رویه ها؛

بخشنامه های  و  مقررات  برخی  کامل  هماهنگی  لزوم   
داخلی ستاد مبارزه با قاچاق با کنوانسیون ها و مقررات مرتبط با 

حمل ونقل بین المللی و ترانزیت.
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پیش از پرداختن به موضوع توسعه دریامحور، الزم است 
تعریفی از »توسعه« ارائه شود. به طور خالصه در یک جمله 
توسعه را می توان رشد همه جانبه دانست. به عبارت دیگر 
نمی توان در بخش صنعت رشد داشته باشیم، اما در بخش 
کشاورزی از کشورهای توسعه یافته، عقب مانده باشیم یا 
در بانکداری به رشد قابل توجه برسیم، ولی در صنعت بیمه 
از سایر کشورها عقب تر باشیم؛ لذا کشوری توسعه یافته 
است که در همه بخش های صنعتی، خدماتی و کشاورزی 

به رشد قابل قبولی برسد.
یافتگی  توسعه  است که عوامل  این سوال مطرح  حال 

کشورها کدام است؟ 
توسعه، هم  به  رسیدن  برای  کلی  تقسیم بندی  یک  در 
باید منابع انسانی و هم منابع مادی و در نهایت مدیریت 
البته  باشد.  اختیار  در  انسانی  و  مادی  منابع  به کارگیری 
داشتن منابع طبیعی یا قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی 
خاص و در نهایت قرار گرفتن کشوری در کنار دریاها 
یک مزیت نسبی است. اما این بدان مفهوم نیست که 
هر کشوری دارای منابع طبیعی یا در کنار دریا بود، توسعه 
یافته است. امروز بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی 
حتی آمریکای التین در کنار دریا هستند، ولی توسعه یافته 
به معنی واقعی نیستند؛ چراکه نتوانسته اند از مزیت نسبی 
خود استفاده کنند؛ لذا در کنار دریا بودن شرط الزم توسعه 
یافتگی به عنوان یک مزیت است، ولی شرط کافی نیست. 
نکته دیگر اینکه مزیت قرار گرفتن در کنار دریاها به دلیل 
و  وارداتی  کاالهای  حمل و نقل  هزینه های  بودن  ارزان 
صادراتی بهتر از محصور شدن در خشکی است. به نظر 
ایجاد  عدم  دریامحور،  توسعه  موانع  مهم ترین  می رسد 
زیرساخت های مناسب در کنار دریاها باشد. درحالی که 
در تاریخ ایران در موضوع تجارت، راه ابریشم وجود دارد 
و طی حداقل دو دهه گذشته کریدور شمال- جنوب مطرح 
است، اما هنوز زیرساخت ها فراهم نشده است. منظور از 
زیرساخت ها، هم سخت افزاری و هم نرم افزاری است. تا 
زمانی که این دو تکمیل نشود، استفاده از مزیت دریا ابتر 
می ماند و نکته مهم اینکه هنوز مسئولین ارشد کشور به 
دلیل وجود درآمدهای نفتی به باور درآمدزا بودن توسعه 
دریامحور نرسیده اند. به عنوان مثال، بعد از گذشت سه دهه 
در  یا سوخت رسانی  بانکرینگ  بحث  اخیر  در سال های 
قرار  کشور  دریایی  مسئولین  دستورکار  در  خلیج فارس 

گرفته است.
توسعه  شد،  گفته  نیز  توسعه  تعریف  در  طورکه  همان 
چندوجهی است. زمانی توسعه کامل محقق می شود که 
همه ابعاد آن به منصه ظهور برسد. البته در کنار مسائل 
اقتصادی مناطق دریایی کشور، مسائل سیاسی و اجتماعی 
آن مناطق نیز باید متناسب با مفهوم توسعه متحول شود. 
بدیهی است که در راستای توسعه دریامحور، دولت باید از 
انجام هر کاری که امکان دارد مردم و بخش خصوصی 

انجام دهند، پرهیز کند. 
فقط  باید  دریایی  مناطق  توسعه  در  تسریع  برای  دولت 
مسئول اعمال حاکمیت و امنیت باشد و امور حمل و نقل 
دریایی را باید به مردم و بخش خصوصی واگذار کند. شاید 
حضور موفق بخش خصوصی در بنادر دوبی تجربه خوبی 

برای بنادر ایران باشد. 
در مجموع پیشنهاداتی که در راستای توسعه دریامحور ارائه 

می شود، به شرح زیر است: 
  نخست اینکه وجود دریا در شمال و جنوب، توسط 
دولت به عنوان یک مزیت جدی دیده شود و از این مزیت 
نه تنها برای ترانزیت شمال و جنوب، بلکه برای توسعه 
پایدار استان های ساحلی، استراتژی بلندمدت تدوین شود.

 دوم اینکه مدیریت باید در بخش حمل و نقل دریایی 
متمرکز شود و ارتقاء یابد و از گروه های صنعتی فعال در 
برای سیاستگذاری کمک گرفته شود و در  بخش دریا 
نهایت موانع عدم سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی 

در بخش دریایی رفع شود. 
کشور  آزاد  مناطق  ظرفیت های  به  باید  آن که  سوم   
در  چابهار  بندر  بنادری همچون  ویژه شود، وجود  توجه 
و  کشور  نقاط  حساس ترین  و  استراتژیک ترین  از  یکی 
منطقه می تواند تحول عظیمی را در توسعه و رونق دریایی 
ایجاد کند. همچنین مناطق آزاد قشم و کیش با عنایت 
به موقعیت قرارگیری شان در خلیج فارس و همین طور 
عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  در  کاسپین  بندری  مجتمع 
یک بندر نسل سوم با پسکرانه ای عظیم، می توانند نقش 

بسزایی در توسعه این بخش داشته باشند.
شایان ذکر است که یکی از عمده ترین موانع سرمایه گذاری 
در بخش دریایی، نظام بانکی ناکارآمد و پرهزینه کشور است 

که الزم است برای رفع این معضل، فکر اساسی اتخاذ کرد.
در پایان می توان گفت کلید حل مشکالت بخش دریایی 
کشور در به کارگیری نیروهای کارآمد، متخصص و باتجربه 
دوباره  اشتباهات گذشته  نباید  و  در بخش مذکور است 
تکرار شود و اگر چنین شود امیدها به جای امیدوارتر ناامید 

می شود که ان شاءاهلل چنین مباد.

گزارش:
 ابراهیم جلیلی

مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه ماکو  

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون 
هماهنگی  با  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران، ترخیص کاالهای 
ارزش  بر  مالیات  برای  با صدور چک  محدوده ها  این 

افزوده تسهیل و تسریع شد.
بر  مالیات  قانون  اصالح  اینکه  بیان  با  جمالی  احمد 
ارزش افزوده خرداد ماه سال 1۴۰۰ تصویب و از دی ماه 
همان سال اجرایی شده است، اظهار کرد: پیش از این، 
بر اساس ماده ۵۲ قانون سال 13۸۷، مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از پرداخت این نوع مالیات معاف بودند، اما در 

قانون جدید مشمول پرداخت شده اند.
است  موظف  گمرک  قانون،  این  بر اساس  افزود:  وی 
اخذ  عوارض  و  مالیات  آزاد  منطقه  داخلی  تولیدات  از 
کند و همچنین حقوق ورودی نیز برای صادرات همین 

محصوالت باید پرداخت گردد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
قرار  منطقه،  مثبت  تجاری  تراز  کرد:  تاکید  اقتصادی 
محصور  و  جمعیتی  نقاط  از  خارج  در  منطقه  گرفتن 
در  را  اقتصادی  فعاالن  که  بود  آن سه شرطی  بودن، 
معاف  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  برای  قانون 1۴۰۰ 
می کرد؛ اما قانونگذار به این نکته توجه نکرده بود که 
همین  به  ندارد،  کشور  در  مصداقی  شده  تعیین  موارد 
مالیات  این  پرداخت  مشمول  آزاد  مناطق  تمام  دلیل 

برای صادرات و واردات به سرزمین اصلی می شوند.
اقتصادی  فعاالن  موارد  بیشتر  در  داد:  ادامه  جمالی 
مجبور به پرداخت ۲بار مالیات می شوند؛ نخست ورود 
مواد الزم برای تولید به این محدوده و سپس خروج آن 
از گمرک به سرزمین اصلی؛ این فرآیند تجار را مجبور 

به پرداخت دو مرتبه مالیات بر ارزش افزوده می کند.
وی اظهار داشت: با اجرایی شدن این قانون از دی ماه 

معافیت  شامل  محدوده ها  این  نه تنها  گذشته،  سال 
نشدند، بلکه مضاعف باید مبلغی را پرداخت می کردند 
که این شرایط موجب شد تا دولت الیحه ای را برای 
اصالح این قانون به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد 

تا شروط ذکر شده حذف شود.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
به  واردات  امکان  این شرایط،  اینکه  بیان  با  اقتصادی 
مناطق آزاد را برای فعاالن اقتصادی سخت کرده  بود،  
تصریح کرد: بر همین اساس با هماهنگی سازمان امور 
مالیاتی و گمرک برای حل مشکل واحدهای تولیدی، 
بخشنامه ای صادر شد که بر اساس آن گمرک با معرفی 
فعال اقتصادی به سازمان امور مالیاتی، معادل مالیات 

بر ارزش افزوده کاالها، چک دریافت کند.
مشکل  از  بخشی  اقدام،   این  با  نمود:  اذعان  جمالی 
فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد رفع شده است؛ چراکه 

پس از صدور چک و تایید سازمان امور مالیاتی، کاالی 
و  تسریع  ترخیص  و  نمی ماند  باقی  گمرک  در  تجار 

تسهیل می شود.
از  بخشی  بخشنامه  این  با  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مشکالت حل شده است، گفت: این بخشنامه در آذرماه 
دریافت  با  تا  است  شده  ابالغ  آزاد  مناطق  گمرک  به 
مالیات  و  دهند  انجام  را  گمرکی  تشریفات  روند  چک 

ارزش افزوده مانع ورود کاال نشود.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون 
براساس  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اقتصادی  ویژه 
مقرر  دبیرخانه،  سوی  از  گرفته  صورت  پیگیری های 
شده تا اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه 
سران قوا مطرح گردد تا بار دیگر معافیت مالیاتی برای 
مناطق آزاد در نظر گرفته شود و در بودجه سال 1۴۰۲ 

این محدوده را مشمول معافیت مالیاتی بداند.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعالم کرد:

هماهنگی با سازمان امور مالیاتی و گمرک جهت تسهیل و تسریع در ترخیص کاالی مناطق آزاد
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

ضرورت رفع موانع زیرساختی و قانونی 
در جهت توسعه مناطق آزاد کشور

رئيس کميسيون ویژه جهش توليد و نظارت بر اجرای اصل 44 قانونی اساسی مجلس اعالم کرد:

در مراسم بزرگداشت مکتب سردار شهيد قاسم سليمانی مطرح شد:

عضو هيات رئيسه مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بيان داشت:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: شهادت حاج قاسم سلیمانی دنیا را تغییر داد و موجب 

نشر مکتب فکری وی در تمام دنیا شد.
افشار فتح الهی در مراسم بزرگداشت مکتب سردار شهید 
قاسم سلیمانی در مسجد جامع شهر طبل، اظهار کرد: شهید 
سلیمانی نه تنها امنیت کشور پهناور ایران را تامین می کرد، 
بلکه تامین کننده امنیت تمام منطقه بود و دشمنان با خیالی 
باطل فکر می کردند می توانند با حذف فیزیکی این شهید 

بزرگوار مانع انتشار افکار وی در دنیا شوند.
وی ادامه داد: در زمانی که دشمنان، داعش را برای نابودی 
منطقه ایجاد کردند، شهید سلیمانی با دالورمردی موجب 

شکست داعش و نقش بر آب شدن نقشه دشمنان شد.
فتح الهی تصریح کرد: امنیت، سرمایه کشور ما است و باید 
قدر آن را بدانیم؛ چراکه برای به دست آوردن آن شهیدان 

زیادی تقدیم شده است.
امروز  شد:  یادآور  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دشمنان به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند از خارج از 
مرزها ضربه ای به نظام مقدس جمهوری اسالمی وارد کنند 

و در تالش هستند با ایجاد آشوب و اغتشاش در داخل، مانع 
پیشرفت ایران شوند.

دستورکار  در  کشور  وضعیت  سیاه نمایی  داد:  ادامه  وی 
دشمنان ایران و اسالم قرار دارد و با امپراتوری رسانه ای خود 
درحال پمپاژ ناامیدی به جامعه هستند و همه ما تکلیف داریم 

برای تبیین اوضاع برای نسل جوان پا در میدان بگذاریم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان با اشاره به وجود مشکالت اقتصادی و معیشتی 
در کشور، خاطرنشان کرد: هیچ کسی منکر وجود مشکالت 
ایران  مسائل  بدانند  باید  دشمنان  اما  نیست؛  اقتصادی 

درون خانوادگی است و ملت قوی و باریشه ایران به هیچ 
نیروی خارجی اجازه دخالت نخواهند داد.

امام جمعه شهرستان قشم:
پيشرفت ایران درگرو اميدوار شدن به آینده است

در بخشی دیگری از این مراسم، امام جمعه شهرستان قشم 
گفت: پیشرفت ایران درگرو امیدوار شدن به آینده است و 

امروز دشمن سعی می کند امید مردم را هدف بگیرد.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی افزود: کم رنگ نشان دادن 
توانمندی ها و پررنگ نشان دادن نقصیه ها در دستورکار دشمن 

است تا پیشرفت های ایران در عرصه بین المللی به چشم نیاید.
وی اظهار کرد: زمانی مستشاران آمریکایی در این کشور 
هرچه می خواستند می کردند، اما امروز جرات ندارند بدون 
اجازه ما به خلیج فارس وارد شوند و در خلیج فارس هم مجبور 

هستند فارسی صحبت کنند.
امام جمعه شهرستان قشم تصریح کرد: شهید سلیمانی الگوی 
قوی برای جوانان ایرانی در حفاظت از کیان ایران اسالمی است 
که دنیا را با ایران عزتمند آشنا ساخت و راه و مکتب وی ادامه دارد.

امام جمعه شهر طبل:
امنيت کشور از برکت خون شهداست

همچنین، امام جمعه شهر طبل در این مراسم اظهار داشت: 
امروز امنیت کشور مدیون شهدا است که با خون خود درخت 

تنومند جمهوری اسالمی را آبیاری کردند.
شیخ محمدصالح امینی ادامه داد: امروز اگر نظام ما حرفی 
که  شهداست  خون  برکت  به  دارد،  دنیا  در  گفتن  برای 
خالصانه در راه خدا مبارزه کرده و موجب اعتالی کشور و 

نظام جمهوری اسالمی شده اند.
وی تاکید کرد: مردم ایران فهیم و آگاه هستند و می دانند 
نظام مقدس جمهوری اسالمی به سادگی به دست نیامده و 

اجازه نخواهند داد هیچ خللی به آن وارد شود.
امام جمعه شهر طبل در پایان اظهار داشت: همان گونه که 
مردم به تکلیف خود در حفاظت از کشور عمل می کنند، از 
دولتمردان نیز انتظار داریم در برطرف کردن مسائل اقتصادی 
که زندگی را برای مردم سخت کرده، پرقدرت وارد شده و 

معیشت مردم را تامین نمایند.

گفت: حذف  اسالمی  رئیسه مجلس شورای  هیات  عضو 
بوروکراسی زائد یکی از مهم ترین اقداماتی است که جهت 
تولید محصوالت صادرات محور در مناطق آزاد کشور باید در 

دستورکار قرار گیرد و برای آن تالش کنیم.
اقتصادی  فعاالن  از  جمعی  با  دیدار  در  مصری  عبدالرضا 
اصلی  هدف  داشت:  اظهار  قشم  جزیره  تولیدکنندگان  و 
نمایندگان خصوصا کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت 
بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی، 

تقویت حوزه صادرات و ارزآوری بیشتر برای کشور است.

سایر  به  صادرات  حاضر  درحال  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
کشورها با مشکالت متعددی مواجه است که مانع توسعه 
فعالیت های اقتصادی و تجاری تولیدکنندگان در مناطق آزاد 
می شود و این درحالی است که بازرگانان در حوزه واردات 

عملکرد بهتری از خود نشان می دهند.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: نمی توانیم از 
مزیت های مناطق آزاد همچون معافیت های مالیاتی استفاده 
کنیم و به ماموریت اصلی این مناطق که تولید محصول با هدف 

صادرات به خارج از کشور و ارزآوری است، عمل نکنیم.

به گفته مصری؛ هدف نمایندگان مجلس در شرایط فعلی 
و  تسهیل صادرات  برای  مناسبی  بسترهای  ایجاد  کشور، 

بازگشت ارز از مسیر به داخل کشور است.
وی با بیان اینکه برخی سرمایه گذاری ها و فعالیت های مناطق آزاد 
با آنچه قانونگذار پیش بینی کرده فاصله دارد، گفت: سرمایه  گذاری 
در مناطق آزاد باید با هدف تولید محصول و صادرات آن و کمک 

به ارزآوری و اقتصاد ملی صورت گیرد.
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
و  تولید  جهش  ویژه  کمیسیون  اعضای  کرد:  خاطرنشان 

شورای  مجلس  اساسی  قانون  اصل ۴۴  اجرای  بر  نظارت 
اسالمی در تالش هستند تا بتوانند موضوع پرداخت سهم 
به  نسبت  را  آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  مالیات  بیشتر 

سرزمین اصلی را مرتفع کنند.

آیین وداع با شهید گمنام دوران هشت سال دفاع 
مقدس همراه با عزاداری و مداحی اهل بیت )ع( 
در محل قرارگاه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  در  امیری  شهید 

گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم در این مراسم اظهار داشت: با تدابیر اندیشیده 

پایتخت  به  را  قشم  تا  این هستیم  به دنبال  شده، 
گردشگری مومنانه و مسئوالنه تبدیل کنیم.

حجت االسالم محمدسعید آخوندی افزود: تجربه 
هرکجا  که  می دهد  نشان  مقدس  دفاع  دوران 
مقدس  نظام  گفتمان  و  آرمان ها  پای  مردم  که 
جمهوری اسالمی، امام راحل )ره( و رهبر معظم 
و  شد  حاصل  پیروزی  کردند،  ایستادگی  انقالب 

امروز هم باید در همین مسیر گام برداریم.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان تصریح کرد: در زمینه 
براساس  باید  حجاب  و  عفاف  فرهنگ  ترویج 
آموزه های دینی و فرهنگ غنی ساکنان جزیره 
گردشگری  برای  را  بستر  و  کرده  مطالبه گری 

خانواده محور فراهم نماییم.

در نشست رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم و مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و 
مدیر منطقه ویژه بندر شهید رجایی، بر لزوم هم افزایی و گسترش 

همکاری ها با هدف بهبود ارائه خدمات در بنادر قشم تاکید شد.

افشار فتح الهی در این نشست اظهار داشت: سواحل و بنادر 
برای  بی نظیری  ظرفیت  قشم  جزیره  در  موجود  مختلف 

توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری در منطقه است.
در  گردشگر  حضور  ۶۰درصدی  افزایش  به  اشاره  با  وی 
جزیره قشم نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: با افزایش 
حضور گردشگران در فصول گردشگرپذیر جزیره قشم، ارائه 
خدمات بهتر به هموطنان یک ضرورت است که با همراهی 

و هم افزایی تمامی دستگاه ها عملی می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: با پایان عملیات 
الیروبی حوضچه بندر بهمن و توسعه و بهسازی بنادر پهل 
و الفت در آینده نزدیک، شاهد افزایش کیفیت خدمات دهی 
به گردشگران و فعاالن اقتصادی در جزیره قشم خواهیم بود.

به گفته فتح الهی؛ سازمان منطقه آزاد قشم از حضور سرمایه گذاران 
بخش خصوصی جهت توسعه فعالیت ها و خدمات بنادر تجاری، 

گردشگری و مسافری در نقاط مختلف جزیره استقبال می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان ابراز امیدواری کرد: با برنامه ریزی های صورت  گرفته و 
تعامل و همکاری بخش های مختلف به ویژه سازمان بنادر و 
دریانوردی و کاهش برخی هزینه ها مربوط به خدمات دریایی، 
بانکرینگ سلخ تا پیش از پایان سال فعالیت خود را آغاز نماید.
براساس این گزارش، مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان نیز در این جلسه گفت: خوشبختانه با همکاری خوب 
شکل گرفته و افزایش تعداد شناورهای مسافری، درحال حاضر 
بیش از ۴۸۰۰صندلی شناور مشغول ارائه خدمات به گردشگران 

هستند و موفق به جلب رضایت نسبی آنها شده اند.
حسین عباس نژاد با اشاره به برنامه ریزی ها و اقدامات صورت 
گرفته در جهت نوسازی و توسعه ناوگان حمل ونقل مسافری 
دریایی، اذعان داشت: فعالیت های موردنظر برای توسعه بندر 
شهید حقانی بندرعباس برای خدمات رسانی به گردشگران آغاز 
شده و امیدوار هستیم در آینده نزدیک برخی مذاکرات درباره 

توسعه فنی بندر شهید ذاکری در قشم نیز به نتیجه برسد.
مدیرکل سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در پایان 
افزایش سطح هماهنگی و همکاری،  با  خاطرنشان کرد: 
می توان شرایطی را برای استفاده از مزیت های قانونی مناطق 
آزاد فراهم کرد و امیدوار هستیم این مهم در آینده نزدیک 

طی یک تفاهم نامه اجرایی گردد.

حمایت نمایندگان مجلس از تسهیل در تامین منابع مالی برای مناطق آزادحمایت نمایندگان مجلس از تسهیل در تامین منابع مالی برای مناطق آزاد

شهید سلیمانی الگوی قوی برای جوانان ایرانی در حفاظت از کیان ایران اسالمیشهید سلیمانی الگوی قوی برای جوانان ایرانی در حفاظت از کیان ایران اسالمی

اهتمام مجلس در جهت تسهیل صادرات و ارزآوری در مناطق آزاداهتمام مجلس در جهت تسهیل صادرات و ارزآوری در مناطق آزاد

تبدیل جزیره قشم به پایتخت تبدیل جزیره قشم به پایتخت 
گردشگری مومنانه و مسئوالنه کشورگردشگری مومنانه و مسئوالنه کشور

توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری با بهره مندی از سواحل و بنادر جزیره قشمتوسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری با بهره مندی از سواحل و بنادر جزیره قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
یکی  فعال،  صنفی  اتحادیه های  و  تشکل ها  نبود  گفت: 
برخی  گرانی  ایجاد  و  دقیق  نظارت  عدم  اصلی  دالیل  از 

محصوالت به ویژه اقالم مصرفی در بازار است.
افشار فتح الهی اظهار داشت: مراحل نهایی تدوین آیین نامه نظام 
صنفی مناطق آزاد کشور به پیشنهاد منطقه آزاد قشم درحال 

انجام است و پس از نهایی شدن و تصویب اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: نخستین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف نیز با 
حضور نمایندگان تمامی دستگاه ها و بخش های مختلف برگزار شده 
و قرار است تا اتحادیه های صنفی برخی اصناف در آینده نزدیک و 

پیش از تعطیالت نوروز تشکیل و فعالیت خود را آغاز کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد: با برنامه ریزی صورت 
گرفته، تشکیل کارگروه های صنفی مربوط به حوزه های مواد غذایی 
و پروتئینی، میوه و تره بار، مشاورین امالک، رستوران و فست فودها، 
تعمیرکاران خودرو و پوشاک با اولویت در دستورکار قرار گرفته است.

راه اندازی تشکل های صنفی، شاهد  با  فتح الهی؛  به گفته 
نظارت دقیق تر و جلوگیری از تخلفاتی همچون گرانفروشی 
یا کم فروشی توسط واحدهای صنفی خواهیم بود که می تواند 
رضایت گردشگران و ساکنان منطقه را به همراه داشته باشد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: تشکل های صنفی در مناطق آزاد تحت عنوان 
انجمن صنفی و مطابق با فرآیند قانونی نظام صنفی کشور ایجاد 
خواهد شد و امیدواریم با راه اندازی چند انجمن صنفی ضروری تا 
پیش از نوروز، روند ساماندهی بازار به مسیر مطلوب هدایت شود.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: ۲۰۶واحد تولیدی و صنعتی فعال در چهار 
شهرک صنعتی در جزیره قشم وجود دارند که ارزش تولیدات 

آنها در ۹ماهه سال جاری بالغ بر ۲۰هزار میلیارد ریال است.
مختار گرشاسبی در نشست اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید 
مجلس با فعاالن اقتصادی جزیره قشم، اظهار داشت: این واحدهای 

تولیدی در مجموع برای ۶هزار و ۲۰۰نفر اشتغال ایجاد کرده اند.
وی ادامه داد: همچنین از آغاز فعالیت منطقه آزاد قشم تاکنون ۱۱هزار 

و ۱۰۹شرکت حقیقی و حقوقی در این منطقه به ثبت رسیده است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
قشم اظهار کرد: حجم سرمایه گذاری اسمی در ۹ماهه امسال 
این منطقه معادل ۲۰۰هزار میلیارد ریال می باشد که در این مدت 

معادل ۴۰هزار میلیارد ریال آن تحقق یافته است.
پاالیشگاهی،  در جزیره قشم ۶مرکز  گفته گرشاسبی؛  به 
نفتی، گازی، پتروشیمی و بانکرینگ و چهار مرکز تولید برق 

با ظرفیت تولید ۶۷۰مگاوات برق مشغول فعالیت هستند.
وی در ادامه از فعالیت ۴۲شرکت در زمینه پرورش میگو، ماهی 
و محصوالت کشاورزی و دامپروری در جزیره قشم خبر داد که 
در مجموع برای ۱۸۵۰نفر اشتغال در این حوزه ایجاد شده است.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان با بیان اینکه تراز تجاری این منطقه در ۹ماهه سال 
این مدت  نمود: در  اذعان  جاری مثبت ۵۸میلیون دالر است، 
۱۰۸میلیون دالر واردات به قشم صورت گرفته و معادل ۱۵۶میلیون 
دالر صادرات به خارج از کشور، ۲۱۴میلیون دالر صادرات به داخل 

کشور و ۱۶میلیون دالر صادرات مجدد انجام شده است.

مدیر میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري سازمان 
اسکله هاي  نورپردازي  و  ساماندهي  از  قشم  آزاد  منطقه 

گردشگري جزیره قشم خبر داد.
مهم ترین  از  گردشگري  اسکله هاي  گفت:  زارعي  ایوب 
مکان هایي است که ساالنه صدها هزار گردشگر به وسیله 

آنها از جاذبه هاي دریایي جزیره قشم بازدید مي کنند.
و  ساماندهي  ایمن سازي،  منظور  همین  به  افزود:  وي 
نورپردازي این اسکله ها در جهت رفاه حال گردشگران در 

دستورکار این مجموعه قرار گرفته است.
به گفته مدیر میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري سازمان 
منطقه آزاد قشم؛ پس از بررسي و نیازسنجي، تاکنون نورپردازي 
اسکله گردشگري شهر طبل، اسکله سهیلي، اسکله گورزین در ساحل 

شمالي و همچنین اسکله کندآلو در ساحل جنوبي به سرانجام رسید.
زارعي اظهار داشت: تا پایان سال ساماندهي دیگر اسکله هاي 

جزیره قشم در دستورکار قرار خواهد گرفت.
به گفته مدیر میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري سازمان 
منطقه آزاد قشم؛ جزیره قشم داراي ۷اسکله گردشگري مي باشد 
و گردشگران مي توانند از طریق این اسکله ها، از جاذبه هایي 
همچون جنگل هاي حرا، جزیره هنگام و دلفین هاي بازیگوش 

دیدن و از سایر تفریحات دریایي استفاده نمایند.

اجرای  بر  نظارت  و  تولید  جهش  ویژه  کمیسیون  رئیس 
اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسالمی گفت: رفع 
بوروکراسی زائد، تسهیل و ایجاد تنوع در استفاده از ابزارهای 
تامین مالی می تواند به توسعه و پیشرفت مناطق آزاد کمک 

کند و نمایندگان مجلس از این موضوع استقبال می کنند.
شمس الدین حسینی در نشست اعضای این کمیسیون با 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
اظهار داشت: این کمیسیون با هدف تسهیل شرایط برای 
کسب و کار، رونق تولید  کشور و کمک به بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور و اقتصادی مردم فعالیت خود را آغاز کرده و 

امیدواریم بتوانیم تصمیمات خوبی در این حوزه اتخاذ کنیم .
وی ادامه داد: متاسفانه آمارها نشان می دهد که در سال های 
گذشته رشد اقتصادی کشور به طور متوسط کمتر از ۰.۸درصد 
بوده که با توجه به رشد ۱.۴درصدی جمعیت، موجب کاهش 

درآمد ساالنه کشور و کوچک شدن سفرهای مردم شده است .
به گفته حسینی؛ کمبود منابع مالی از ابتدای تاسیس مناطق 
آزاد موجب ناترازی سوری در این مناطق از کشور شده است 
و نمایندگان مجلس نیز از تسهیل و ایجاد تنوع برای استفاده 
از ابزارهای تامین مالی در مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه 

و پیشرفت حمایت می کنند .

این نماینده مجلس تصریح کرد: تامین مالی در اقتصاد ایران 
به شیوه سنتی و همراه با بوروکراسی زائد صورت می گیرد 
به دنبال قوانینی هستیم که  تولید  و در کمیسیون جهش 
ضعف های موجود در حوزه تامین مالی کشور با برنامه ریزی 

و همراه رفع قوانین مانع پیشرفت برطرف گردد.
وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس و این کمیسیون به طور 
ویژه این آمادگی را دارند تا طرح های پیشنهادی تامین مالی 
را به شرط اینکه برای دولت بار مالی اضافی به همراه نداشته 

باشد را مورد بررسی قرار دهند .
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ 

قانون اساسی مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و رفع موانع تولید، 
مهم ترین عملکرد این کمیسیون بود که امیدوار هستیم با ایجاد 
شرایطی جهت تسهیل و تنوع ابزارهای تامین مالی، موجب 
سرعت گرفتن توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور شویم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، نبود زیرساخت ها در 
زمان تاسیس و آغاز به کار مناطق، تغییر برخی قوانین و ابالغ دستورالعمل های 
متعدد، شیوه مدیریت مناطق در دولت های قبل و مدیریت چندگانه را، مهم ترین 

عوامل پیش روی عدم توسعه در مناطق آزاد کشور دانست.
افشار فتح الهی در نشست با اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای 
اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس یازدهم شورای اسالمی، اظهار داشت: عملکرد مناطق آزاد 
در دوره های گذشته و نگاه حیاط خلوتی دولت های قبل به این مناطق، موجب کاهش 

اعتماد عمومی و عدم موفقیت مناطق آزاد در انجام ماموریت های محوله بوده است.
وی ادامه داد: نبود زیرساخت های اساسی از قبیل جاده، آب، برق و سایر ملزومات 
توسعه اقتصادی و اجتماعی و مدیریت چندگانه نیز از مهم ترین موانع در مسیر 

پیشرفت مناطق آزاد می باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: تغییر قوانین و ابالغ برخی ضوابط 
در  آزاد  مناطق  ویژه  اقتصادی  مزیت های  کاهش  و  متعدد  دستورالعمل های  و 
و کاهش  فرار سرمایه  نیز موجب سردرگمی سرمایه گذاران،  سال های گذشته 

انگیزه فعاالن اقتصادی در این مناطق شده است.
به گفته فتح الهی؛ منطقه آزاد قشم با برنامه ریزی صورت گرفته در دولت مردمی 

آیت اهلل رئیسی، اقداماتی را جهت بازسازی اعتماد عمومی جامعه انجام داده و 
همچنین با حمایت از فعاالن اقتصادی و تجاری، برای نخستین بار، موفق به کسب 

تراز تجاری مثبت شده است.
وی با اشاره به مزیت های ویژه جزیره قشم، تصریح کرد: قشم دارای ظرفیت های بسیار 

خوبی در حوزه نفت و انرژی، تولید، شیالت و صنایع دریامحور می باشد و با وجود تنها 
ژئوپارک جهانی منطقه خاورمیانه، یکی از مهم ترین قطب های گردشگری کشور است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان 
کرد: قشم به لحاظ وسعت، بزرگترین جزیره مسکونی غیرمستقل جهان است و با 
جمعیت حدود ۱۷۰هزار نفر، یکی از الگوهای موفق همدلی، همزیستی و وحدت 

میان اقوام و مذاهب مختلف به شمار می رود.
براساس این گزارش، عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه 
گفت: در بحث مناطق آزاد، تصمیم گیران و تصمیم سازان تصور می کنند که با 
یک موجودیت همگن در ارتباط هستند و برای اصالح برخی نواقص در موضوع 

مدیریت مناطق آزاد نیازمند کنار گذاشتن این نگاه هستیم.
عادل پیغامی اظهار داشت: منطقه آزاد قشم به واسطه وسعت، جمعیت و وجود 
مسائل مختلف اجتماعی، مذهبی و سیاسی، دارای شرایط ویژه ای است که با 

هیچ یک از مناطق آزاد دیگر کشور قابل قیاس نیست.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در پایان تصریح کرد: ظرفیت های بسیار 
خوبی برای جذب سرمایه متعلق به ایرانیان و قشمی های خارج از کشور در جزیره وجود 

دارد که برای این مهم نیازمند، بسترسازی مناسب و ایجاد انگیزه ویژه است.
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