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 وزیر اقتصاد؛ خانی برای درهم دوزی
دبیر شورایعالی و مناطــق آزاد

سرمقاله

 تخریب هویت و جایگاه
مناطق آزاد در زمانی خطرناک

وقوع جنگ اوکراین، سنگی بزرگ در مسیر احیای برجام انداخته است و 
دیپلمات های ایرانی در تالش برای رفع این چالش، تاکنون ناموفق بوده اند و 
به قول برخی ها، برجام در مسیر قبرستان قرار دارد. اروپا با تمام انگیزه هایی که 
برای احیای برجام داشت، به جهت وابسته تر شدن امنیت نظامی و اقتصادی اش 
به امریکا پس از حمله روسیه به اکراین، ناگزیر از همراهی با انگلیس و ایاالت 
متحده در جهت سختگیری مضاعف بر علیه ایران به بهانه های تازه می باشد. 
روسیه که عالقه باطنی خود جهت احیای شوروی را آشکارا با حمله به اوکراین 
نشان داده است، در شرایط نابسامان اقتصادی و نظامی است و دوست دارد پای 

ایران را هرچه بیشتر به باتالق اوکراین بکشاند. 
چین نیز با تمام توان درحال تالش جهت تبدیل قدرت اقتصادی خود به 
قدرت نظامی و ژئوپلیتیک است و در این راستا به دنبال تعریف حوزه های 
بازی و تاثیرگذاری تازه و حساس، حتی به ضرر برخی از شرکای منطقه ای  

خود ازجمله ایران می باشد. 
همچنین، ترکیه به شدت می کوشد از آب گل آلود دنیا ماهی های گرانقیمت 
صید کند و با احیای نئوعثمانی گری در جغرافیای ترکی مبتنی بر اندیشه 
خالفت، با مشارکت پاکستان و آذربایجان؛ جمهوری اسالمی ایران را در 
تنگنای ژئوپلیتیک در مرزهای شمالغرب قرار دهد. احتماال در صورت ادامه 
این بازی از طرف اردوغان، جمهوری آذربایجان به عنوان دومین کشور با 
اکثریت جمعیتی شیعه، تحریک خواهد شد تا نقش عراق صدام حسین را 

بر علیه ایران بازی کند. 
مجادله  می خواهند  امریکا  هدایت  با  نیز  خلیج فارس  عربی  کشورهای 
اعراب-اسرائیل را با مجادله هویتی-نظامی اعراب- ایران جایگزین نمایند . 
در این راستا نیز، پیمان ابراهیم در شرف تکمیل بازیگران خود با الحاق 

عربستان سعودی است .
حال در این شرایط بسیار حساس و پرتنش خارج از مرزهای ایران و در 
گستره نظام بین الملل؛ متاسفانه مدیریت عرصه داخلی کشور به دست 
و  گفتمان  نظر  از  اسالمی  انقالب  اخیر  چهاردهه  دولت  ضعیف ترین 
برنامه های اجرایی افتاده است؛ دولتی که نه توانمندی دیپلماتیک آن برای 
مدیریت شرایط خارجی کشور قابل قبول است و نه مدیران تیم اقتصادی 
آن برای رتق و فتق معیشت مردم راه به جایی می برند و مطالبات اقتصادی 
نگران  در مسیر  امیدوارکننده،  دورنمایی  داشتن  بدون  مردم  اجتماعی  و 
کننده ای قرار گرفته است. عالوه بر این، بخشی از جامعه نیز به ادامه چنین 
شرایطی اعتراض دارند، اما نجیبانه از ترس سوء استفاده عوامل خارجی بر 

علیه امنیت ملی، مسیر اعتراض خاموش را به نفع خود و کشور می دانند.
با همه این اوضاع اسفبار، خوشبختانه برخی از جریان های سیاسی داخل 
نظام جمهوری اسالمی ایران، دلسوزانه و هوشمندانه تالش می کنند با طرح 
گفتمان هایی جدید در مدیریت شرایط داخلی و خارجی کشور، در افق گشایی 
امیدوارکننده برای مردم صبور و نجیب ایران، سهمی داشته باشند. با حذف 
تقریبی جناح چپ سیاسی )اصالح طلبان( از دایره قدرت، در درون جناح راست، 
دو جریان در عرصه پیش گفته، حرف ها و مواضع جالبی را در ماه های اخیر مطرح 
کرده اند. اولین جریان وابسته به محمدباقر قالیباف است که در قالب گفتمان 
»حکمرانی نو« می کوشد به سواالت متعدد مردم و نخبگان جامعه پاسخی 
منطقی و امیدوارکننده بدهد. دومین جریان نیز متعلق به علی الریجانی است. 
علی الریجانی در صحبت های اخیر تلویزیونی خود که به مناسبت شهادت سردار 
سلیمانی )قهرمان عرصه میدان و سیاستمدار استراتژیست و با ذکاوت عرصه 
سیاست و دیپلماسی(، ایراد نمود؛ تالش کرد دورنمایی از فضای عقالنیت و 
اعتدال مدیریتی در عرصه سیاست داخلی و نیز عملگرایی بر مدار منافع ملی، به 

سیاق بیسمارکی، در ساحت دیپلماسی را ارائه نماید .
مسیرگشایی  جهت  مملکت  سیاسی  رجال  تالش های  این  وجود  با  اما 
متفاوت برای زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در کشور، به نظر می رسد 
دولت سیزدهم با لحاظ بی قید و شرط بودن حمایت نهادهای حاکمیتی از 
این دولت؛ بی توجه به انذار و هشدارهای دلسوزان نظام، انقالب و ایران؛ 
همچنان بدون قبول ضعف های بنیادین شناختی و نیز عدم توانمندی های 
اجرایی مدیران خود، در مسیر پراشتباه به پیش می رود و کشور را روز به روز از 
 ظرفیت ها، منابع قدرت و استعدادهای مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک 
و بین المللی فقیرتر می نماید. مثال بارز این سیاست اشتباه و خطرناک در 
برهه کنونی، نوع رفتار وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم با 
مناطق آزاد است؛ مناطق آزادی که می توانستند هر کدام گرهی از مشکالت 
اقتصادی ایران را با تکیه بر ظرفیت های اقتصادی و قانونی خود باز نمایند .

امروز پس از 7-6سال تالش پیگیر سیداحسان خاندوزی، یعنی از زمان 
مسئولیت داشتن نامبرده در مرکز پژوهش های مجلس تا کرسی وزارت در 
صوراسرافیل، مناطق آزاد شاید به جایی که وی می خواست، رسیده است؛ 
شوره زارهای اقتصادی که نه نهالی جدید در آن بروید و نه درختان موجود 
آن توان ماندن و ثمر دادن داشته باشند. از نظر هویت و داشتن جایگاه در 
نظام اقتصادی ایران هم، با لحاظ نوع فرآیند انتقال دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی )که 
احتمال می رود بسیار رندانه و حساب شده انجام گرفته است(، مناطق آزاد 
تقریبا ضرب در صفر شده اند؛ یعنی دبیری که طبق نظر هیات بررسی و 
تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسالمی در ارتباط با مصوبه 
اخیر دولت، نه مشاور رئیس جمهور است، نه معاون وزیر؟! و دبیرخانه ای که 
نه استقالل حقوقی آن )طبق ماده 23 قانون ششم توسعه( حفظ شد و نه 
شخصیت اداری آن معلوم می باشد! سازمان های مناطق آزاد نیز با استمرار 
شرایط فعلی و مبسوط الید بودن وزیر اقتصاد در کار مناطق آزاد، باید با آزادی 
و استقالل مدیریتی خود و ایضا با اجرای اصولی و موثر ماده 65 قانون احکام 

دائمی برنامه های توسعه کشور، خداحافظی تلخ داشته باشند.
حال در این شرایط بغرنجی که بر علیه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی ایران 
در دولت سیزدهم رقم خورده است و اجرای بند 11 سیاست های اقتصادی 
مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری در هاله ای از یاس و ابهام بزرگ قرار 
گرفته، انتظار می رود ذی نفعان مستقیم مناطق آزاد یعنی فعالین اقتصادی این بار 
از خواب زمستانی خود که به هیپنوتیزم بیشتر شباهت دارد، بیدار شوند و از 
طریق سازوکارهای حقوقی و قانونی کشور ازجمله عرضه شکایت به دیوان 
عدالت اداری، مانع تبدیل مناطق آزاد به دریاچه ارومیه جغرافیای اقتصاد ایران 
شوند؛ چراکه در صورت ادامه مسیر مهندسی شده کنونی از سوی وزارت اقتصاد 
سیداحسان خاندوزی؛ فردا روز خواهید دید که نه منطقه آزاد در این کشور معنی و 

مفهوم دارد و نه نهال تجاری-صنعتی در این شوره زار قد خواهد کشید .

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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و  برنامه  کمیسیون  عضو  ارکانی   احسان 
بودجه مجلس

وزارت  به  دبیرخانه شورایعالی  انتقال  از   هدف مجلس 
اقتصاد، پاسخگو کردن مناطق آزاد نسبت به عملکردشان بود تا 
در صورت انحراف، مرجعی برای توضیح به مجلس بیاید. اما از این 
مصوبه به نوعی در جهت دخالت مستقیم و تمام قد وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در مناطق آزاد سوء استفاده می شود. غافل از آن که این موضوع فلسفه 
وجودی مناطق آزاد را زیرسوال می برد و مناطق را به یک اداره کل زیرمجموعه 

وزارت اقتصاد که هیچ خاصیت استقالل و مانوری ندارد ، تبدیل می نماید.

یعقوب رضازاده  عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس
 اکثرا نمایندگان مجلس این آمادگی را دارد تا با ارائه طرحی، دبیرخانه شورایعالی 
وزارت  بازگردانند؛ چراکه  ریاست جمهوری  نهاد  به  را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
سپردن  اینکه  ضمن  ندارد؛  را  آزاد  مناطق  اداره  گنجایش  اقتصاد  طویل  و  عریض 
دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد موجب ضعف عملکردی دبیرخانه به واسطه 
عدم استقالل و اختیار در اداره مناطق می شود. وزارت اقتصاد طی یک سال و اندی 
گذشته نتوانسته عملکرد موفقی داشته باشد؛  چطور با این وضعیت مدعی هستیم که 

وزارت اقتصاد می تواند مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را کنترل کنند؟!

فداحسین مالکی نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس
چه  زیرمجموعه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  ندارد  فرقی   
وزارتخانه و نهادی باشد، مهم این است که طی این سال ها عملکرد مناطق آزاد براساس 
اهداف قانونگذار نبوده است. با این حال که اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نتواند از 
ظرفیت مناطق آزاد استفاده کند، می تواند تغییراتی اساسی در ساختار آن شکل بگیرد. 
وزیر اقتصاد می تواند دبیرخانه شورایعالی را به شکل یک »سازمان«   طراحی و ساختار آن 

را تقویت کند تا دبیرخانه از استقالل و اعتبار بیشتری برخوردار گردد.

جعفر قادری   عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس
 اهدف قانونگذار برای انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت بیشتر بر مناطق آزاد بود؛ اما اگر اختیارات انتخابات 
مدیران نیز به وزارت اقتصاد واگذار شده، طبیعتا باید بگوییم که دیگر دبیرخانه جایگاه، 
اختیار و استقاللی ندارد. این که قدرت انتصاب ها از دبیر گرفته و به وزارتخانه داده شود و از 
طرفی تامین بودجه مناطق آزاد نیز به وزارت اقتصاد سپرده شود ، عدم موضوعیت دبیرخانه 

عیان می شود. باید از لحاظ حقوقی جایگاه دبیرخانه مشخص و شفاف شود. 

گزارش 
ویژه

از تنزل جایگاه دبیرخانه تا از تنزل جایگاه دبیرخانه تا 
دخالت در انتصاب مدیران دخالت در انتصاب مدیران 

سازمان های مناطق آزادسازمان های مناطق آزاد
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عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
با هدف برنامه ریزی برای ایام نوروز در راستای تامین، 
تولید و توزیع و ارائه خدمات شایسته به عموم مشترکین 

جزیره از شرکت آب و برق کیش بازدید کرد.
سعید پورزادی در بازدید از شرکت آب و برق کیش، با 
تاکید بر تحقق پایداری در حوزه آب و برق این منطقه، 
اظهار داشت: با استعالم انجام شده از مجموعه توسعه 
و سالمت کیش و نظارت های مستمر در این زمینه؛ 
الزم  استانداردهای  از  منطقه  این  آب  تولید  کیفیت 

برخوردار است و مورد تایید قرار گرفته است.
این  به  که  گردشگرانی  و  کیشوندان  تمام  به  وی 
منطقه سفر می کنند توصیه کرد با خیال راحت از آب 
تولیدی شرکت آب و برق کیش که دارای تجهیزات و 

کارشناسان مجرب در این حوزه هستند، استفاده کنند.
به گفته پورزادی؛ افزودن ترکیبات آب معدنی و فرآیند 
آزمایش های شیمیایی و میکروبی که در شرکت آب 
و برق کیش درحال انجام است، یکی از ظرفیت های 

قابل قبول در این مجموعه محسوب می شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش ضمن قدردانی از تالش و 
اقدامات موثر شرکت آب و برق کیش در راستای ارائه خدمات 
شایسته به عموم مشترکین، اظهار کرد: در مقایسه با آذرماه 
سال گذشته، امروز با تفاوت های قابل توجهی، شاهد افزایش 
25درصدی ظرفیت تولید آب نسبت به سال گذشته هستیم.

وی ادامه اذعان نمود: تابستان امسال با انجام فرآیند تبادل 
بین دو نیروگاه و انجام اقدامات فنی و سایر اقدامات موثر، 
خوشبختانه در حوزه برق مشکل قطعی همانند سال های 
قبل نداشتیم؛ حتی تعداد 5دستگاه دیزل که جهت پیک بار 

پیش بینی شده بود، مورد استفاده قرار نگرفت.

پورزادی با تاکید بر افزایش ظرفیت فاضالب جزیره و 
اهمیت موضوعات زیست محیطی کیش، اظهار داشت: 
تصفیه خانه  ظرفیت  دو برابری  افزایش  شاهد  امسال 
شمال جزیره کیش بودیم که از بهمن ماه سال گذشته با 
برنامه ریزی های الزم و تامین منابع مالی خوبی که صورت 
پذیرفت، در شهریورماه سال جاری مصادف با هفته دولت، 
تصفیه خانه موردنظر به مدار بازگردانده شد و این ظرفیت 
به 17هزار و 500مترمکعب در روز رسیده و قابلیت افزایش 

به 20هزار مترمکعب تصفیه فاضالب در روز را نیز دارد.
در جنوب  را هم  بیان کرد: تصفیه خانه دیگری  وی 
جزیره در مرحله مناقصه در دستورکار قرار گرفته که 
ظرفیت تصفیه آن 4500مترمکعب در روز خواهد بود.
پورزادی تصریح نمود: با احداث این تصفیه خانه، پیش بینی 
می شود 90درصد فاضالب تولیدی جزیره کیش که دستاورد 
خوبی نیز می باشد، در بازچرخانی آب مورد استفاده قرار گیرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با اشاره به اجرای 
عملیات گازرسانی و گازسوز نمودن سوخت نیروگاه های 
جزیره کیش در خرداد ماه امسال خاطرنشان کرد: انجام این 
مهم به پایداری شبکه کمک خواهد کرد؛ چراکه تولید آب 
و برق یک محصول استراتژیک در جزیره کیش باتوجه به 

شرایط جغرافیایی و عدم اتصال به سرزمین اصلی است.

مدیرعامل شرکت آب و برق کیش:
صرفه جویی ساالنه ۳۰۰میلیون لیتر 

گازوئیل در جزیره کیش
در  کیش  برق  و  آب  شرکت  مدیرعامل  همچنین، 
جریان بازدید سعید پورزادی سرپرست سازمان منطقه 
آزاد کیش، با تشریح عملکرد شرکت متبوع خود گفت: 

باالدستی  ایستگاه  به برطرف شدن مشکالت  باتوجه 
امسال مصرف  از مهرماه  از خط هفتم گاز سراسری، 
سوخت گازوئیل قطع شده است و تمام سوخت مصرفی 

۸واحد نیروگاهی از گاز انتقالی تامین می شود.
ابوالفضل صدرائیه تاکید کرد: با انتقال گاز به جزیره کیش، 
ساالنه ۳00میلیون لیتر گازوئیل صرفه جویی می شود و 
باتوجه به این که گاز، سوخت اولیه و اصلی توربین های 
گازی است، از لحاظ بهره برداری، پایداری واحدها و تعمیر 
و نگهداری کمک موثر می کند که بتوانیم برق پایدار و 

مطمئن تری به مشترکین تحویل دهیم.
پایان  در  کیش  برق  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کاهش  قطعات،  باالی  عمر  طول  کرد:  خاطرنشان 

استهالک و آلودگی هوا از مزیت های استفاده از گاز 
به عنوان سوخت واحدهای نیروگاهی است.

گفتنی است، جزیره کیش دارای ۸واحد نیروگاهی به 
ظرفیت اسمی 270مگاوات است که در فصول سرد 
با 40درصد ظرفیت و از اول خرداد تا اول آبان ماه با 

100درصد ظرفیت فعالیت می کنند.
شایان ذکر است، سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
از سامانه جدید هوشمندسازی مدیریت توزیع آب، واحد 
جدید مشترکین با هدف تکریم ارباب رجوع، آزمایشگاه 
ظرفیت  به  آب  تولید  جدید  واحد  شیمیایی،  میکرو 
2500مترمکعب، بازدید و توضیحات کارشناسی توسط 

مسووالن هر بخش به هیات همراه صورت پذیرفت.

کیش2

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از سطح 
زیباسازی  شهری،  منظر  و  فضا  بهسازی  بر  جزیره، 
سواحل و توسعه فضای سبز بلوارها و میادین جزیره 

برای استقبال از گردشگران نوروزی تاکید کرد.
سازمان  مدیران  از  جمعی  همراه  به  پورزادی  سعید 
منطقه آزاد کیش، در بازدید از سطح جزیره، زیباسازی 
تا  هور  کلبه  حدفاصل  ازجمله  گردشگرپذیر  سواحل 

کشتی یونانی را در دستورکار فوری قرار داد.
و نصب  اصالح  داشت:  اظهار  این خصوص  در  وی 
و  بهسازی  توسعه فضاي سبز،  روشنایي،  پایه چراغ 
آالچیق های  ساخت  کودکان،  بازی  امکانات  ایجاد 
و  شهري  مبلمان  نوسازي  کیش،  اقلیم  با  متناسب 
کیش،  گردشگري  سواحل  در  مناسب  نورپردازي 
و  گردشگران  و  ساکنان  دسترسی  تسهیل  موجب 

بهره مندی آنها از مواهب طبیعی می شود.
در  همچنین  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
الزم  دستورات  سفین،  تفریحی  اسکه  از  بازدید 
اسکله، ساماندهی  این  نگهدای  تعمیر  و  درخصوص 
جایگاه های فروش اغذیه، بلیت شناورهای تفریحی و 
جلوگیری از ورود خودرو به حریم اسکله را صادر کرد.
جدید  سفین  مسکونی  منطقه  از  ادمه،  در  پورزادی 
این منطقه به دلیل سیمای ناهمگون  بازدید کرد و 
معابر،  روشنایی  نامناسب  ساختار  و  جزیره  بافت  با 
قرار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  ساماندهی  طرح  در 

گرفت.
وی در این بازدید با تاکید بر حفظ بافت های قدیمی 
در  خواستار  گردشگر،  جذب  بر  آن  تاثیر  و  کیش 
اولویت قرار گرفتن اقداماتی ازجمله اصالح روشنایی 
فرش،  سنگ  اجرای  برق،  توزیع  ساماندهی  و 
در  جدید  سفین  منطقه  بافت  بهسازی  و  زیباسازی 

حوزه عمرانی کیش شد.
آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  بازدید،  این  ادامه  در 
کیش  المپیک  ورزشگاه  آماده سازی  روند  از  کیش 
عملیات  تسریع  بر  و  مطلع شد  فوتبال  زمین های  و 
همچنین  کرد.  تاکید  ورزشی  طرح های  اجرایی 
و  حفظ  و  روشنایی  تامین  محوطه،  ساماندهی 
گسترش فضای سبز این مجموعه را به متولیان امر 

ارجاع داد.
تعمیر و نگهداری اسکله بزرگ تفریحی، یکی دیگر 
است  آزاد کیش  منطقه  سازمان  عمرانی  اقدامات  از 
نکات  اسکله،  این  از  بازدید  در  پورزادی  سعید  که 

الزم برای اجرای این مهم را به مدیرعامل شرکت 
آزاد  منطقه  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه 

کیش یادآور شد.
گفتنی است، چمن هیبریدی زمین فوتبال شماره یک 
کیش به صورت کامل اجرا شده و آمادگی میزبانی از 
مسابقات را دارد؛ در کنار آن ساخت پیست تارتان و 
سیستم زهکشی و آبیاری این مجموعه با روش های 

نوین انجام شده است.
پیرامونی،  فضای  بهسازی  گزارش،  این  براساس 
رختکن  فضای  افزایش  و  روشنایی  سیستم  اصالح 
از  نیز  به 1۳00مترمربع  400مترمربع  از  ورزشکاران 

دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه می باشد.
گفتنی است، در بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد 
اجرایی  نکات  )حافظیه(،  مرجان  سواحل  از  کیش 
الزم جهت زیباسازی محوطه، حفظ سیمای شهری 
مربوطه  حوزه  مدیران  به  معبر،  سد  از  جلوگیری  و 

ارجاع گردید.

پیشگیرانه  اقدامات  ستاد  جلسه  چهل وهفتمین 
میزان  از  گزارش  ارائه  محوریت  با  کرونا  ویروس 
آمادگی بیمارستان و مراکز خدمات بهداشتی جزیره 
از  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  به  الزام  و  کیش 
سوی عموم مردم در نقاط پرتجمع جزیره برگزار شد.
رئیس مرکز توسعه سالمت کیش در چهل وهفتمین 
با  پیشگیرانه ویروس کرونا که  اقدامات  جلسه ستاد 
حضور سعید پورزادی عضو هیات مدیره و سرپرست 
این  اجتماعات  سالن  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
سازمان برگزار شد؛ با تاکید بر رعایت شیوه نامه های 

بیمار  مورد  هیچ گونه  خوشبختانه  گفت:  بهداشتی 
جزیره  در  جدید  زیرسویه های  از  مثبت  و  بستری 

کیش شناسایی نشده است.
محمدرضا رضانیا در رابطه با ایمن سازی مردم جزیره 
جزیره  ساکنان  داشت:  اظهار  کرونا  مقابل  در  کیش 
کیش می توانند در ساعات اداری با مراجعه به مرکز 
خدمات بهداشتی بوعلی واکسن خود را دریافت کنند.
دوز  15۳هزار  از  بیش  کنون  تا  کرد:  عنوان  وی 
واکسن در جزیره کیش تزریق شده و با جدیت تمام 
دستورکار  در  منطقه  این  مردم  ایمن سازی  اقدامات 

قرار گرفته است و با حفظ و ارتقاء آرامش و امنیت 
جزیره، گردشگران می توانند به کیش سفر کنند.

در  کرونا  ویروس  پیشگیرانه  اقدامات  ستاد  سخنگوی 
پایان با تاکید بر این مهم که پیش بینی ها و اقدامات 
انجام شده و هیچ  با ویروس کرونا  برای مقابله  الزم 
جزیره  در  هشتم  پیک  آغاز  صورت  در  خاصی  اتفاق 
کیش نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: ضرورت رعایت 
خارجی  مسافران  سوی  از  بهداشتی  شیوه نامه های 
ورودی به جزیره کیش، به مراجع ذی صالح ابالغ شده 

و نظارت های فراگیر در این زمینه ادامه دارد  .

ویژه برنامه قرآنی »نقش نور« به مناسبت بزرگداشت 
سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در 

مسجد امیرالمومنین )ع( برگزار شد.
ویژه برنامه قرآنی »نقش نور« به مناسبت بزرگداشت 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، با حضور مسئوالن 
مردم  و  جماعات  ائمه  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
والیتمدار کیش در مسجد امیرالمومنین)ع( برگزار گردید.

در این برنامه که با همت معاونت فرهنگی و اجتماعی 
سازمان منطقه آزاد کیش و همکاری دفتر نهاد امامت 
از نماز مغرب و عشاء برگزار شد،  جمعه کیش پس 
از  چند  آیاتی  بین المللی،  ممتاز  قاری  عادلی  مهدی 

قرآن کریم را تالوت کرد.
براساس این گزارش، سلسله برنامه های قرآنی »نقش 
نور« به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی در مساجد 

کیش برگزار می شود و عالقه مندان به تالوت قرآن و 
کیشوندان می توانند در این برنامه ها حضور پیدا کنند.

شایان ذکر است، در این مراسم، سعید پورزادی عضو 
هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، 
نیروهای  مسئوالن  کیش،  امام جمعه  بی نیاز  علیرضا 
از  ائمه جماعات مساجد و برخی  انتظامی،  نظامی و 

کیشوندان حضور داشتند.

سالروز  مناسبت  به  تسلیت  ضمن  کیش  امام جمعه 
وفات حضرت ام البنین، بر تکریم مادران و همسران 

شهدا تاکید کرد.
در  بی نیاز  علیرضا  المسلمین  و  االسالم  حجت 
تاسی  با  شهدا  مادران  گفت:  جمعه  نماز  خطبه های 
خدا  با  را  معامله  بهترین  ام البنین  همچون  ازبانوانی 
کرده و سختی فراق عزیزان و مشکالت را به خاطر 
مدیون  امروز  ما  و همه  تحمل می کنند  رضای خدا 
شهدا و خانواده های شهدا، مادران و همسران شهدا 

هستیم و باید شان و مقام این بزرگواران را ارجنهیم.
تاریخی  دسیسه  دین گریزی،  ترویج  داد:  ادامه  وی 
برنامه های  قالب  در  تاکنون  و  است  اسالم  دشمنان 

مختلف آن را در کشورهای اسالمی پیاده کرده اند.
و  آمریکا  توافق نامه  به  اشاره  با  کیش  امام جمعه 
انگلیس در چنین روزهایی در سال 1۳21 برای مقابله 
و چپاول کشورمان، اظهار داشت: از بین بردن نیمی 
از مردم ایران بر اثر قحطی و در راستای منافع خود 
در جنگ جهانی؛ کودتای 2۸مرداد و بازگرداندن رژیم 
پهلوی و به راه انداختن جنگ تحمیلی، گوشه ای از 
سابقه دشمنی و کینه دشمنان ایران اسالمی است که 
نیز علیه نظام مقدس  فتنه ها هنوز  این دسیسه ها و 

جمهوری اسالمی ادامه دارد.

حجت االسالم و المسلمین بی نیاز با اشاره به دیدار 
و شهید سلیمانی،  آیت اهلل مصباح یزدی  خانواده های 
انجمن های اسالمی دانشجویان اروپا و بانوان با رهبر 
معظم انقالب اسالمی، از مردم خواست با اهتمام به 
محور بیانات مقام معظم رهبری در این چهار دیدار، 

آن را نصب العین خود قرار دهند.
عنوان  به  پورزادی  سعید  انتصاب  تبریک  با  وی 
داشت:  بیان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
پورزادی در لحظات بحرانی کمک جزیره کیش بوده 
است و در مدیریت بحران و در دو مرحله دوران گذار، 
به خوبی ثابت کردند که از عهده مدیریت برمی آید و 
با توجه به آشنایی با ضوابط، مقررات و برنامه ها، از 

همین امروز می تواند کار را شروع کند.

امام جمعه کیش همچنین با اشاره به دیدار خود با وزیر 
بخش  این  درخصوص مشکالت  پرورش  و  آموزش 
جزیره نیز اظهار کرد: وزیر آموزش و پرورش دیدگاه 
مثبتی نسبت به رفع مشکالت پیش روی آموزش و 
پرورش کیش ازجمله زیرساخت های سخت افزاری و 

نرم افزاری و اداره آن به صورت ویژه دارد.
حجت االسالم و المسلمین بی نیاز همچنین از مردم 
والیی و انقالبی ایران اسالمی به ویژه جزیره کیش 
شهید  شهادت  سالگرد  مراسم  برگزاری  درخصوص 
حاج قاسم سلیمانی قدردانی کرد و خاطرنشان نمود: 
شهادت  سالگرد  سومین  شکوه  با  مراسم  برگزاری 
زنده  شهدا،  به  مردم  عالقه  نشانه  سلیمانی،  شهید 

بودن فرهنگ مقاومت و ایثار و فداکاری است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از شرکت آب و برق جزیره مطرح کرد:

تحقق پایداری در حوزه آب و برق به عنوان 
محصوالت استراتژیک در جــزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد:

در چهل وهفتمین جلسه ستاد اقدامات پیشگیرانه ویروس کرونا مطرح شد:

با همت معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش انجام گرفت:

امام جمعه کیش بیان داشت:

بهسازی معابر و زیباسازی سواحل در جهت استقبال از گردشگران نوروزی کیش

ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی از سوی گردشگران و کشیوندان

برگزاری سلسله برنامه های قرآنی »نقش نور« در جزیره کیش

همه ما امروز مدیون شهدا و خانواده های آنان هستیم
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شهید  همرزم  رجایی  محمدرضا  پاسدار  دوم  سرتیپ 
سیر  در  خدمتگزاری  روحیه  گفت:  سلیمانی  قاسم  حاج 

و سلوک و مکتب سردار سلیمانی نهادینه شده است.
ایران  سرافراز  سردار  شهادت  سالروز  گرامیداشت  آیین 
پاسدار  دوم  سرتیپ  حضور  با  سلیمانی  قاسم  حاج 
و  مردم  مختلف  اقشار  حضور  با  و  رجایی  محمدرضا 
ایثارگران  امور  اداره  به همت  معظم شهدا  خانواده های 
ارتباطات مردمی سازمان منطقه آزاد کیش در سالن  و 
کیش  جزیره  بین المللی  همایش های  مرکز  خلیج فارس 

برگزار شد.
سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا رجایی همرزم شهید حاج 
سردار  که  این  بیان  با  مراسم  این  در  سلیمانی  قاسم 
و  بود  تکلیف گرا  خودش  زندگی  دوران  در  سلیمانی 
روحیه خدمتگزاری داشت، اظهار داشت: با مرور اجمالی 
در زندگی این شهید بزرگوار، به حضور گسترده و نقش 
تا  کرمان  جنوب  در  محرومیت زدایی  در  ایشان  پررنگ 
زلزله زدگان  به  کمک  و  بلوچستان  و  سیستان  جنوب 
در بم تا سیل زدگان در خوزستان و حتی تا عرصه های 
پی  زائرین  برای  عتبات  توسعه  و  احداث  از  بین المللی 

می بریم.
سلوک  و  سیر  در  خدمتگزاری  روحیه  کرد:  تاکید  وی 
و مکتب سردار سلیمانی نهادینه شده است و در طول 
حق  ریالی  قدس،  مقدس  نیروی  در  خدمت  20سال 
امکانات، حداکثر خدمات  با حداقل  و  نگرفت  ماموریت 

را ارائه کرد.
اشاره  با  رجایی  محمدرضا  پاسدار  دوم  سرتیپ 
و  اصفهان  در  سلیمانی  سردار  گمنام  حضور  به 
در  داشت:  بیان  نخاعی  جانبازان  به  خدمات رسانی 
و  شهدا  خانواده های  و  ایثارگران  به  خدمتگزاری 

بود. پیشقدم  آنان،  تکریم 
در  خود  شهید  همرزم  حضور  از  خاطره  ذکر  با  وی 
در  ایشان  تدبیر  و  تکنیک  و  جنگ  جبهه  مقدم  خط 
جنگ ها که برگ برنده و رمز پیروزی رزمندگان بود، 
ایجاد  فرصت  تهدیدها،  از  سلیمانی  داد:  شهید  ادامه 
پیشتاز  سردارسلیمانی  مدیریت  عرصه  در  و  می کرد 

و پیشرو بود.
پررنگ  به نقش  اشاره  با  همرزم شهید سردار سلیمانی 
در  روحیه  حفظ  و  انگیزه  ایجاد  در  سلیمانی  سردار 
به دولت سوریه  بخشیدن  استحکام  و  نیروهای سوری 
از  عالی  و درک  بود  بصیر  عنوان کرد: سردار سلیمانی 

والیت، زمان شناسی و دشمن داشت.
سردار رجایی ادامه داد: سردار سلیمانی با مدیریت خود 
پاکستان،  از  زینبیون  حضور  با  را  مقاومت  هسته های 
از  انصاراهلل  عراق،  از  حیدریون  افغانستان،  از  فاطمیون 
یمن و حزب اهلل در لبنان تشکیل داد و سپر دفاعی در 
عمق خاک دشمن برقرار کرد و امروز ناراحتی اسرائیل 
صف آرایی  آنها،  دروازه های  پشت  ما  که  است  این 

کرده ایم.
جنگ  در  اسرائیل  کرد:  تاکید  سلیمانی  شهید  همرزم 
لبنان،  شش روزه،  شش کشور اسالمی ازجمله جنوب 
را تسخیر  نواره غزه  و  ارتفاعات جوالن، صحرای سینا 
کرد و سردار سلیمانی با مدیریت جهادی و میدان داری 
خود، قالب سنگ های فلسطینی ها را تبدیل به موشک 

کرد.
وی ادامه داد: اسرائیلی که در جنگ شش روزه، شش 
هسته ای  دارای400کالهک  و  کرد  تسخیر  را  کشور 
است در جنگ ۳۳روزه ای که سردار سلیمانی با کمک 
رزمندگان جبهه مقاومت حزب اهلل آن را مدیریت کرد، 
آزاد  را  لبنان  جنوب  60سال  از  بعد  و   شد  تسلیم 

کردند.
به  اشاره  با  رجایی  محمدرضا  پاسدار  دوم  سرتیپ 
سال  هشت  طول  در  اسالم  رزمندگان  رشادت های 
طول   در  مرتبه  نخستین  برای  گفت:  مقدس  دفاع 
200سال گذشته، علی رغم اینکه ده ها کشور از صدام 
ما  کشور  خاک  از  وجبی  می کردند؛  حمایت  حسین 

نشد. تجزیه 
سردار  شخصیت  داد:  ادامه  سلیمانی  شهید  همرزم 
سلیمانی و شالوده تربیتی ایشان از خانواده شروع شد و 
همان طور که خود سردار فرمود: خدا را شکر که مرا در 
خانواده ای به دنیا آوردی که محب اهل بیت بودند و ما 

را با لقمه حالل تربیت کردند.
به  اشاره  با  رجایی  محمدرضا  پاسدار  دوم  سرتیپ 
محبوبیت سردار سلیمانی در بیرون از مرزهای جمهوری 
جنگ ها  در  سلیمانی  سردار  کرد:  اظهار  ایران  اسالمی 
پیشروی  دستور  خود  نیروهای  به  بعد  بود،  پیشتاز  خود 
می داد و به دلیل همین خصوصیات به او لقب »قاسم 

سلیمانی قهرمان ایرانی« دادند.
دانش آموزان  توسط  سرود  اجراي  است،  ذکر  به  الزم 
مدرسه فرهنگ، تالوت قرآن کریم توسط قاری مطرح 
فرهنگیان  علی اکبر  شعر خوانی  و  عادلی  مهدی  کشور 
رجایی  محمدرضا  پاسدار  دوم  سرتیپ  سخنرانی  و 
دیگر  از  مرادی،  بیت  اهل  ذاکر  مداحی  همچنین  و 
سردار  شهادت  سالروز  گرامیداشت  مراسم  برنامه های 
سلیمانی بود که در سالن خلیج فارس مرکز همایش های 

بین المللی جزیره کیش برگزار شد.

نهادینه شدن روحیه 
خدمتگزاری در سیر و 

 سلوک و مکتب 
سردار سلیمانی

همرزم شهید سلیمانی درخصوص وی ژگی ها 
اخالقی و بصیرت آن شهید بیان داشت:



با ابتکار عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
از  بهره گیری  راستای  در  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
خردجمعی و هم افزایی ظرفیت ها و توانمندی های تمام 
بخش های دولتی، خصوصی و دانشگاهی استان گیالن، 
به منظور توسعه و تقویت همه جانبه منطقه آزاد تجاری-
 صنعتی انزلی اتاق فکر منطقه آزاد انزلی با حضور ۳۰چهره 

شاخص علمی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شد.
در نخستین جلسه این اتاق فکر، رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با گرامیداشت 
سلیمانی،  قاسم  سپهد  شهید  سردار  شهادت  ایام 
و  مقاومت  مسیر  در  محور  و  مکتب  یک  را  ایشان 
عزتمندی مردم ایران اسالمی، مسلمانان و مظلومان 

برای  امر که  این  بر  با تصریح  ارزیابی کرد و  عالم 
نخستین بار نهاد اتاق فکر در مناطق آزاد ایجاد شده، 
در  همفکری  و  هم افزایی  مدل  این  داشت:  اظهار 
ترسیم  به  اقدام  که  حل المساله ای  نظام  چارچوب 
منطقه  برای  تحقق  قابل  چشم اندازهای  تعیین  و 
و  ملی  استانی،  منطقه ای،  معادالت  در  انزلی  آزاد 
بین المللی می کند، می تواند به الگویی قابل تعمیم در 
سطح مناطق آزاد کشور تبدیل شود تا در این قالب، 
مناطق  اقتصادی  فعالین  و  متفکرین، صاحب نظران 
در زمینه های مختلف مرتبط با حوزه های فعالیت، به 

اندیشه ورزی و تصمیم سازی بپردازند.
عیسی فرهادی به تجزیه و تحلیل ماده ۶۵ قانون احکام 

دائمی برنامه های توسعه کشور و حوزه های مسئولیت 
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  سازمان های  اختیارات  و 
بودن  دارا  با  انزلی  آزاد  منطقه  کرد:  اظهار  و  پرداخته 
۲۲۵۰هکتار به عنوان کوچک ترین منطقه آزاد کشور، 
۳۴۰هکتار از اراضی محدوده خود را تحت اختیار جهت 
ارائه به سرمایه گذاران داشته و دارد و مابقی به دلیل 
مسکونی و زمین کشاورزی بودن عمال قابل استفاده 
نمی باشد؛ اما در همین منطقه محدود، بیش از ۱۶۰واحد 
تولیدی-صنعتی و دو مجتمع بندری و مجموعه های 
متنوعی از زیرساخت ها و امکانات گردشگری، بازرگانی 
و ترانزیتی مشغول به فعالیت و خدمات رسانی می باشند.

امکانات موجود  از ظرفیت ها و  ارائه تحلیلی  با  وی 

پرتراکم  نقاط  به  نزدیکی  خود،  متبوع  منطقه  در 
نزدیک ترین  کشور،  تولیدی-صنعتی  جمعیتی، 
منطقه آزاد به پایتخت، ایفای نقش پدافند غیرعامل 
جایگاه  و  کشور  اساسی  کاالهای  تامین  حوزه  در 
محوری در زمینه توسعه مراودات بین المللی اعضای 
بین الملل  کریدورهای  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
آزاد شمال کشور  از وجوه تمایز نخستین منطقه  را 
برشمرد و به معرفی محورهای اندیشه ورزی و ارائه 

راهکار در اتاق فکر منطقه آزاد انزلی پرداخت.
اقتصادی  فعالیت های  برای  فضا  کمبود  فرهادی، 
را،  اراضی  نبود  دلیل  به  سرمایه گذاران  جذب  و 
نخستین و مهم ترین مشکل منطقه آزاد انزلی جهت 
توجه اعضای اتاق فکر اعالم کرد و با بیان استقبال 
در  سرمایه گذاری  و  حضور  جهت  ۴۰۰سرمایه گذار 
این منطقه و مسیر طی شده طرح افزایش محدوده 
با  که  منطقه  محدوده  توسعه  نمود:  اضافه  منطقه؛ 
استانی  مسئولین  و  نمایندگان  و همکاری  همراهی 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  تایید  انتظار  در 
و ظرفیت های جدید  زمینه ساز فرصت ها  دارد،  قرار 

توسعه ای برای تمام استان گیالن خواهد شد.
آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
انزلی، سرعت بخشیدن، اهمیت و دستاوردهای ملی 
و بین المللی طرح ملی اتصال این منطقه به خط ریل 
و  کرد  بیان  اتاق فکر  طرح واره  دومین  را،  سراسری 

اقدامات سرمایه گذاران بخشی خصوصی  به  اشاره ای 
منطقه جهت ایجاد خط دریایی مابین بنادر دریای خزر و 
دو بندر منطقه متبوع خود نموده و گفت: سرمایه گذاران، 
هموطنان  و  منطقه  بومی  ساکنین  اقتصادی؛  فعالین 
کشورمان، سه گروه اصلی بهره مند از ایجاد هر منطقه 
آزادی محسوب می شوند و اساسا وجود سازمان منطقه 
و  وجود  به  وابسته  آن،  پرسنل  و  مدیران  انزلی،  آزاد 
فعالیت سرمایه گذاران است و ما خود را خدمتگزار و 
نوکر سرمایه گذاری که اقدام به اشتغال زایی، تولید و 

صادرات می کند، می دانیم.
رئیس  کاووسی  شراره  جلسه،  این  در  است،  گفتنی 
سازمان برنامه بودجه، محمد دوستار رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی، صادق برزگر ناظر گمرکات و مدیرکل 
گمرک، علیرضا نوروزی مدیرکل دارایی، علی باستی 
مسکنی  حمیدرضا  فناوری،  و  علم  پارک  مدیرکل 
کیاکجوری  کریم  گیالن،  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
رئیس دانشگاه آزاد انزلی و آقایان نصراهلل موالیی، 
سیدرضا  کریمی پاشاکی،  علی  پورجبار،  مهدی 
این  اعضای  از  مظفری  زهرا  خانم  و  میرعسکری 
مهم ترین  درخصوص  را  نقطه نظرات خود  اتاق فکر، 
مسائل، فرصت ها، چالش ها و راهکارهای پیش روی 
منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی جهت ایفای نقش 
محوری در توسعه استان و گسترش همکاری های 

منطقه ای کشورمان بیان کردند.

جبهه  سردار  شهادت  سالگرد  سومین  با  همزمان 
مقاومت حاج قاسم سلیمانی در آیین باشکوه یادواره 
شهدای محالت منطقه آزاد انزلی با حضور خانواده 
معظم شهدا، رزمندگان و کارکنان و مدیران سازمان 
منطقه آزاد انزلی در مرکز همایش های این منطقه 

برگزار شد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مراسم،  این  در 
سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد: توجه به سیره 
و مکتب حاج قاسم و شهدا را، الگویی مناسب برای 

مردم و ما مسئولین محسوب می شود.
این  برگزاری  از  هدف  ادامه،  در  فرهادی  عیسی 
مراسم را که از وظایف مجموعه خود دانست ، عمل 
به منویات رهبر معظم انقالب در زنده نگاه داشتن 

و  دانست  شهدا  خانواده  تکریم  و  است  شهدا  یاد 
تصریح نمود که باید آن گونه عمل کنیم که در روز 

قیامت شهداء شفیع ما باشند.
این مراسم سردار هامون  این گزارش، در  براساس 
همرزم  و  مقاومت  جبهه  فرماندهان  از  محمدی 
روش  سیره،  داشت:  اظهار  سلیمانی  شهید  سردار 
و  خودسازی  مکتب  سلیمانی،  قاسم  حاج  منش  و 

انسان سازی است.
و  قاسم، چراغ راه  زندگینامه حاج  اینکه  بیان  با  وی 
هدایت بشری است، گفت: مطالعه و تبیین زندگینامه 

حاج قاسم سلیمانی، نیاز اصلی امروز جامعه است.
همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی با بیان اینکه سردار 
دل ها سرشار از عاطفه و مهربانی بود، بیان داشت: 

شهید سلیمانی در عین مهربانی و عطوفت، در مقابل 
دشمن بسیار قاطع و شجاع بود.

وی با تاکید بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا 
اظهار کرد: دشمن ما بسیار عنود بود، بسیار بی رحم 

بودند، به خودشان هم رحم نمی کردند.
سردار محمدی، اخالص، تقوی و عمل صالح حاج 
قاسم سلیمانی را مثال زدنی خواند، خاطرنشان کرد: 

حاج قاسم همه کارهایش الهی بود.
امینی،  محمد  بیت  اهل  ذاکر  مداحی  است،  گفتنی 
شهید  پدر  با  گفت وگو  ضحی،  سرود  گروه  اجرای 
روشن ،  احمدی  مصطفی  هسته ای  دانشمند 
حرم  مدافع  شهید  دختر  جعفری نیا  زهرا  شعرخوانی 
دهه  کودک  حماسی  اجرای  و  جعفری نیا  جهانگیر 

این  برنامه های  دیگر  از  گلزار،  محمدیحیی  نودی 
مراسم بود.

با  باشکوه،  مراسم  این  پایان  در  است،  ذکر  شایان 
و  والدین  از  تمثال شهدا،  و  یادمان  تندیس  اهدای 
عمل  به  تجلیل  انزلی  آزاد  منطقه  شهدای  خانواده 

آمد .

رئیس  درویشیان  المسلمین  و  االسالم  حجت 
در  حضور  با  رئیس جمهور،  ویژه  بازرسی  دفتر 
فرهادی  عیسی  همراهی  به  انزلی  آزاد  منطقه 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
عمرانی  و  اقتصادی  معاونین  و  انزلی  آزاد  منطقه 
استانداری گیالن و مدیران کل بنادر و دریانوردی 
سیلوها،  از  گیالن،  تملیکی  امالک  و  گمرکات  و 
احداث  درحال  زیرساخت های  همچنین  و  مخازن 
انبارهای  مجتمع بندری کاسپین شامل اسکله ها و 
عمل  به  بازدید  آن  استراتژیک  تجهیزات  و   روباز 

آوردند.
بررسی  ضمن  بازدید  این  در  است،  گفتنی 
پیرامون  بندری  خدمات  و  تجاری  ظرفیت های 
واحدهای  اولیه  مواد  و   اساسی  کاالهای  تامین 
انبارهای  در  موجود  تجاری  کاالهای  و   تولیدی 
اداری  بروکراسی  در  تسریع  و  بندری  مجتمع  این 
و فرآیندهای حوزه گمرکی و تسهیل گری در ارائه 

خدمات، دستورات الزم صادر شد.

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
انزلی گفت: از ابتدای امسال تاکنون با ورود و خروج 
مجتمع  در  کاال  تن  ۴۶۰هزار  از  بیش  ۱۴۲کشتی، 
بندری کاسپین تخلیه و بارگیری شده که نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته، رشد ۵۹درصدی در تناژ 

و ۴۳درصدی در تعداد شناور داشته است.
امین افقی با اشاره به تخلیه ۱۰۱کشتی در مجتمع بندری 
داشت:  اظهار  جاری  سال  نخست  در ۹ماهه  کاسپین 
غالت،  شامل  بندرکاسپین  در  شده  تخلیه  کاالهای 
نهاده های دامی، روغن خام خوراکی موردنیاز واحدهای 

تولیدی کشور، چوب و کاالهای کانتینری بوده است.

رشد ۵۴درصدی کاالی کانتینری تخلیه و 
بارگیری شده در مجتمع بندری کاسپین

دبیر میز تجارت با اوراسیا منطقه آزاد انزلی با اشاره به 
رشد ۵۴درصدی کاالی کانتینری تخلیه و بارگیری شده 
در مجتمع بندری کاسپین در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته، افزود: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از 
۲۶۰۰تی ای یو کاال در مجتمع بندری کاسپین تخلیه و 
بارگیری شده که براساس آمارهای موجود، این رقم در 

مدت مشابه سال گذشته ۱۶۹۰تی ای یو بوده است.
جاری،  سال  نخست  ۹ماهه  در  نمود:  اذعان  افقی 
از طریق کریدور  نیز  ۸۰۲تی ای یو کاالی کانتینری 
به  ترکیبی  حمل ونقل  روش  به  و  قزاقستان  ایران، 

مقصد چین صادر شده است.
وی به افزایش ۱۴۹درصدی صادرات کاال از بندر کاسپین 
اشاره و تاکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۲هزار تن 
کاالی کانتینری شامل مصالح ساختمانی و خشکبار و ۳۲هزار 
تن کاالی غیرکانتینری شامل مصالح ساختمانی، قیر، رب 
گوجه فرنگی، محصوالت نساجی، موکت، میل گرد، بونکر و 

کفی تریلر، مواد شیمیایی از بندرکاسپین صادر شده است.

ترانزیت و صادرات مجدد کاال در دستورکار 
مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی

آزاد  منطقه  بین المللی  کریدورهای  کارگروه  جانشین 
انزلی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، کاالهای 
کفی  تانکردار،  )تریلر  ماشین آالت  شامل  صادراتی 
)پوره سیب و رب گوجه(، مواد  کانتینربر( مواد غذایی 
شیمیایی و مصالح ساختمانی )قیر، میل گرد، گچ و سنگ 
مرمر( و سایر محصوالت ایرانی به کشورهای روسیه، 
قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و به روش حمل ونقل 

ترکیبی به کشور چین صادر شده است.
افقی همچنین به اهمیت ترانزیت و صادرات مجدد کاال 
به عنوان یکی از برنامه های در دستورکار مجتمع بندری 
کاسپین منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و بیان داشت: منطقه 
آزاد انزلی با بهره مندی از ظرفیت  دو بندر محدوده خود 
)بندر انزلی و  بندر کاسپین(، به عنوان دروازه تجارت دریایی 
ایران به اوراسیا محسوب شده و استفاده از مزیت های این 

موافقت نامه اقتصادی فرصتی مغتنم جهت توسعه اقتصاد 
دریامحور در دریای کاسپین و تامین مواد اولیه واحد های 

تولیدی و کاال های اساسی کشور است.

تامین ۲۲۷هزار تن روغن خام مورد نیاز 
کشور از طریق بندر کاسپین

دبیر شورای لجستیک منطقه آزاد انزلی با اشاره به 
پهلوگیری و تخلیه کاالی ۴۶کشتی تانکر در اسکله 
تن  ۲۲۷هزار  گفت:  کاسپین  بندری  مجتمع  دلفین 
در  کشور  تولیدی  واحدهای  موردنیاز  خام  روغن 
به  بسته بندی  و  فرآوری  جهت  و  تخلیه  بندر  این 

واحدهای تولیدی حمل شده است.
به  نسبت  روغن  واردات  ۵۵درصدی  رشد  به  وی 
افزود:  و  کرد  اشاره  گذشته  سال  در  مشابه  مدت 
اسکله  و  از مجموعه مخازن  بهره برداری  ابتدای  از 
دلفین مجتمع بندری کاسپین در سال ۱۳۹۷ تاکنون، 
۷۴۵هزار تن روغن خام خوراکی به عنوان یکی از 
از  تانکر  کشتی  ۱۵۱فروند  توسط  اساسی  کاالهای 

طریق بندر کاسپین وارد کشور شده است.
ورودی  کاالهای  به  تنوع بخشی  داشت:  اظهار  افقی 
تکمیل  کاسپین،  بندری  مجتمع  به  صادراتی  و 
در  صنعتی  شهرک  استقرار  بندری،  زیرساخت های 
پسکرانه و  همچنین آبخور باال و پسکرانه وسیع مجتمع 
بندری، کاهش هزینه های حمل ونقل کاال، فعال نمودن 

از مزیت های مجتمع  بین المللی،  ترانزیتی  مسیرهای 
بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی است.

رشد ۲۰درصدی حمل کاال توسط ۱۶هزار 
ماشین سنگین و تریلی در بندر کاسپین

دبیر شورای لجستیک منطقه آزاد انزلی با اشاره به 
رشد ۲۰درصدی حمل زمینی کاال در مجتمع بندری 
در  گفت:  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  کاسپین 
۹ماهه نخست امسال، ۱۶هزار و ۲۱۱ماشین سنگین 
و تریلی، کاالهای وارداتی به مجتمع بندری کاسپین 
را به اقصی نقاط کشور حمل و یا جهت صادرات و 
ترانزیت کاال به این مجتمع بندری حمل شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به فعال سازی خط ترانزیت خودرو 
از خلیج فارس به کشورهای حوزه خزر از بندر کاسپین، از 
آغاز فعال سازی این خط ترانزیتی تاکنون ۱۴۵۱دستگاه 
انواع خودروی سواری از طریق مجتمع بندری کاسپین 

به کشورهای قزاقستان و روسیه ترانزیت شده است.
افقی با اشاره به برنامه های در دستورکار سازمان منطقه 
آزاد انزلی درخصوص توسعه دیپلماسی لجستیکی در 
حوزه کاسپین، فعال سازی کریدوهای بین المللی عبوری 
از کشور و توسعه اقتصاد دریامحور تصریح نمود: بخش 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  بازار  تحقیقات  و  بندری 
فعالیت های بازاریابی برای جذب کاالهای جدید، ارائه 
معافیت های  و  مزیت ها  اعمال  تجاری،  مشوق های 

آزاد، تسریع و تسهیل خدمات بندری  قانونی مناطق 
تعرفه های  اجرای  اقتصادی،  فعاالن  به  ترانزیتی  و 
ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به همراه تکمیل و 
 توسعه زیرساخت های لجستیکی موردنیاز خدمات رسانی 

درحوزه های مختلف بندری را در دستورکار دارد.
معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی 
در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تجهیزات استراتژیک 
بندری در کنار نزدیکی به تهران و مراکز تولیدی و 
این مجتمع  مزیت های  مهم ترین  از  جمعیتی کشور، 
سازمان  رویکردهای  و  اقدامات  همچنین  و  بندری 
منطقه آزاد انزلی در حوزه توسعه لجستیک و زنجیره 
تامین در این مجتمع بندری نسل سوم به شمار می رود.

با ابتکار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

همزمان با سومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی انجام گرفت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

آغاز به کار اتاق فکر منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

برگزاری آیین باشکوه یادواره شهدای محالت منطقه آزاد انزلی 

 بازدید رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور
 از منطقه آزاد انـــــزلی

رشد ۱۴۹درصدی صادرات کاال از مجتمع بندری کاسپین در ۹ماهه نخست سال۱۴۰۱
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وجود  با  شمسی  دهه 70  در  شکل گیری  بدو  از  ایران  آزاد  مناطق 
برخورداری از منطق مدیریتی و اقتصادی کالن و مثبت در آن زمان و 
زمان های آتی، همواره مخالفینی نیز داشته اند. اما مخالفین مناطق آزاد 
در یک دوره تقریبا 20ساله به غیر از جوسازی های رسانه ای بر علیه 
عملکردهای مناطق و نیز جلوگیری از اجرای کامل قوانین مناطق آزاد؛ 
حرکتی ریشه ای با هدف از حیز انتفاع انداختن و متعاقب آن حذف این 

مناطق از ساختار اقتصادی ایران انجام ندادند.
ولی در در سال 1395 و در موعد تدوین برنامه ششم توسعه کشور، 
زمانی که یک دبیر کارکشته و سیاستمدار در راس دبیرخانه شورایعالی 
معاونت  محوریت  با  داشت،  حضور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی و همراهی برخی 
از نمایندگانی که قدرت اعمال نفوذ بر دبیر وقت شورایعالی را نداشتند، 
بندی با عنوان ماده 23 و تبصره آن، در قانون برنامه ششم توسعه کشور 
گنجانده شد که هدف آن نه اعمال نظارت پذیری بیشتر مناطق آزاد 
بلکه، سلب منطق آزادی از مناطقی بود که می خواستند فارغ از گیر و 
دارهای سرزمین اصلی، بخشی از اقتصاد ایران را به ماورای مرزهای 
ملی اتصال دهند و از این طریق، بین المللی شدن اقتصاد ایران را به 

صورت کامال کنترل شده عملیاتی نمایند.

جریان تصویب ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه و 
بازی با هویت مناطق آزاد

حضور  با  همزمان  کشور  توسعه  ششم  قانون  در  ماده 23  تصویب 
پژوهش های  مرکز  اقتصادی  معاون  عنوان  به  خاندوزی  سیداحسان 
مجلس، درست است که نقطه شروع یک هجمه هدفمند و مخرب بر 
علیه مناطق آزاد بود؛ اما به جهت این که دولت دوازدهم از راس دولت 
تا دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذاتا مخالف عملیاتی 
شدن این بند از قانون برنامه ششم توسعه بودند، هرگز به صورت جدی 
مورد التفات قرار نگرفت؛ یعنی نه وزیر اقتصاد خواستار الحاق مناطق 
آزاد به وزارت اقتصاد بود، نه دبیر شورایعالی کسی بود که زیربار حرف 
غیرمنطقی برود  ؛ فلذا اجرای ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه تا اتمام 

دولت دوازدهم مانند حروف والی، نوشته می شد، اما خوانده نمی شد. 
شورای  مجلس  نمایندگی  ردای  خاندوزی  سیداحسان  که  زمانی  اما 
اسالمی و نایب رئیسی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم را به تن 
کرد، در ماه های ابتدایی مسئولیت وکیل الناسی، خیز برداشت تا ابتدا 
قانون مناطق آزاد را در راستای منویات خود تغییر دهد؛ اما با انتشار 
این تصمیم وی در رسانه ها، او که همیشه عادت دارد چراخ خاموش 
حرکت کند، »طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد« و کم 
کردن دوره معافیت های مالیاتی فعالین اقتصادی مناطق و برخی از 
جرح و تعدیل های قانون مناطق آزاد را بی سروصدا مسکوت گذاشت. 
ولی همکاران و دوستان او در مجلس، معافیت مالیات بر ارزش افزوده 
در مناطق آزاد را حذف کردند و حتی دعوای زرگری دولت سیزدهم 
با مجلس نیز، در زمانی که این بار سیداحسان خاندوزی بر صندلی 
وزارت اقتصاد در خیابان صوراسرافیل تکیه زده بود، کمکی بر اعاده 
مزیت قانونی مهم فعالیت در مناطق آزاد نکرد و امروز تولیدکنندگان، 
پرداخت  به  مجبور  آزاد  مناطق  سرمایه گذاران  و  صادرکنندگان 

چندین باره مالیات بر ارزش افزوده می باشند!
القصه، ماجرای اجرای ماده 23 قانون ششم توسعه و انتقال دبیرخانه 
امور  وزارت  زیرمجموعه  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
اقتصادی و دارایی تا زمان تدوین قانون بودجه سال 1401 نیز به نوعی 
مسکوت مانده بود. ظاهرا در این ایام علی رغم این که دولت سیزدهم 
تا مجددا  بود  به مجلس، درخواست کرده  تقدیمی  بودجه  در الیحه 
دبیرخانه شورایعالی به ذیل نهاد ریاست جمهوری بازگردد، اما همکاران 
سابق آقای خاندوزی در کمیسیون تلفیق بودجه، »بند)ح( تبصره)18( 
مبنی بر انجام کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیالت مربوط 
به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و سازمان های مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر اموراقتصادی و دارایی« را بدون 
محترم  وزیر  فلذا  می کنند.  اعمال  بودجه  قانون  در  قبلی،  هماهنگی 
دولت سیزدهم طی نامه  ای به شماره 2/208598 مورخه 1400/12/07 
به رئیس مجلس شورای اسالمی، تصویب این موضوع را برخالف نظر 
هیات دولت دانسته و به »ضرر مصالح مملکت« عنوان می نمایند و بر 
تصویب عین مندرج در الیحه دولت اصرار می ورزد. دکتر خاندوزی 
همچنین در این نامه، درخصوص اعمال و یا عدم اعمال مالیات بر 
ارزش افزوده در مناطق آزاد، اجرای حکم قانون دائم را پیشنهاد می دهد.

اما برخالف اعالم وزیر اقتصاد، کمیسیون تلفیق بودجه بر نظر خود در 
قانون بودجه و تصویب بند)ح( تبصره)18( پافشاری می کنند و ماده 23 
قانون برنامه ششم توسعه در آخرین سال های خود، تبدیل به قانون 

سنواتی در قالب بند)ز( تبصره)18( می شود! 
با تصویب این امر در قانون بودجه سال 1401 سیداحسان خاندوزی 
وزیر اقتصاد، در راستای »عمل به قانون، بهبود عملکرد مناطق آزاد و 
پاسخگویی بیش از پیش وزارت اقتصاد«، متن پیش نویس تصویب نامه 
)یعنی حدود  مورخه 1401/03/10  نامه شماره 44961  را طی  اجرایی 
3ماه بعد از نامه به رئیس مجلس(، به معاون اول رئیس جمهور یعنی 
دکتر محمد مخبر ارسال می نمایند و جالب است که مصالح مملکت 
در عرض 3ماه و 3روز به کلی عوض می شود و آقای وزیر اقتصاد این 
بار مصمم به اجرای قانون مصوب کمیسیون تلفیق بودجه می شوند؟! 

در این نامه سیداحسان خاندوزی از دکتر مخبر می خواهد پیش نویس 
ارسالی در اسرع وقت در هیات دولت مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.

در این پیش نویس و در تبصره)1( بند)1( آن عنوان شده است:
»دبیرخانه شورا، دارای شخصیت حقوقی مستقل و ذیل وزارت امور 
اقتصادی و دارایی بوده و دبیر شورا به عنوان معاون وزیر با تراز بند )د( 
ماده)71( قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط وزیر امور اقتصادی و 

دارایی تعیین می گردد«.
در تبصره)2( بند)1( پیش نویس دکتر خاندوزی همچنین قید شده است که:

»هر یک از مناطق آزاد موظفند 3درصد از درآمدهای عملیاتی خود را 
برای تامین هزینه های قانونی دبیرخانه مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
با  مطابق  و  دبیرخانه  توسط  آن  هزینه کرد  نحوه  دهند.  تخصیص 

دستورالعمل مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود «.
کمیسیون  در  مخبر،  دکتر  به  ارسال  از  قبل  البته  پیش نویس  این 
فروردین ماه  در  خاندوزی  سیداحسان  ریاست  به  دولت  اقتصادی 
دبیر  طرف  از  نامه ای  با  و  بود  گرفته  قرار  تصویب  مورد  سال 1401 
کمیسیون اقتصادی، به وزارت امورخارجه، وزارت کشور، وزارت صمت، 
رئیس سازمان برنامه، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کل بانک 
پیش نویس  بود.  گردیده  ارسال  اعالم نظر  و  اطالع  جهت  مرکزی 
ارسالی وزارت اقتصاد به معاون اول رئیس جمهور نهایتا در ماه های اول 
نیمه دوم سال 1401 مورد تصویب قرار می گیرد و دکتر مخبر در دومین 
روز از آذرماه، ابالغیه مصوبه هیات دولت در مورد نحوه انتقال دبیرخانه 

به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی را صادر می نماید. 
چند نکته اما در این ابالغیه متفاوت از پیش نویس ارسالی سیداحسان 

خاندوزی می باشد:
مصوبه  طبق  خاندوزی،  دکتر  پیش نویس  تبصره)1(  برخالف    
هیات دولت در قالب تبصره)3( بند)1(، دبیر شورا به پیشنهاد وزیر امور 

اقتصادی و دارایی توسط شورای عالی انتخاب می شود، نه توسط خود 
وزیر.

خاندوزی  دکتر  پیش نویس  بند)1(  تبصره)2(  برخالف  همچنین   
دولت،  هیات  مصوبه  تبصره)4(  طبق  دولت؛  اقتصادی  کمیسیون  و 
هزینه های جاری دبیرخانه از محل اعتبارات وزارت امور اقتصادی و 
دارایی تامین می شود، نه از محل اخذ 3درصد از درآمدهای عملیاتی 

سازمان های مناطق آزاد.
 طبق مصوبه هیات دولت در بند)3( آن، عزل و نصب های اعضای 
هیات مدیره و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به پیشنهاد وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورا صورت می گیرد. درحالی که در 
بند)4( پیش نویس ارسال کمیسیون اقتصادی دولت، اختیارات قانونی 
نصب  و  عزل  پیشنهاد  ازجمله  آزاد  مناطق  درخصوص  رئیس جمهور 
اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به وزیر 
امور اقتصادی و دارایی واگذار شده بود. )نقض ماده 5 قانون مناطق آزاد(
اما آنچه در این بازی بسیار رندانه و تمیز سیداحسان خاندوزی با هویت 
بررسی و تطبیق  اعتراض هیات  آزاد، مورد  قانونی مناطق  و جایگاه 
مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسالمی قرار گرفت، نه اصل 
موضوع که قاعدتا منطقی نبود )چون براساس مصوبه خود مجلس و 
متکی بر یک قانون باالدستی می باشد(؛ بلکه دو نکته اول صدراالشاره 

است؛ یعنی موضوع جایگاه دبیر و نیز منابع هزینه های دبیرخانه.
شورای  مجلس  قوانین  با  دولت  مصوبات  تطبیق  و  بررسی  هیات 
معاون حقوقی  به  دکتر مخبر  ابالغیه  از  دقیقا 14روز پس  اسالمی؛ 
ارسال  مورخه 1401/09/16،  شماره 89075  به  نامه ای  رئیس جمهور، 

کرده و به استناد رونوشت مصوبه هیات دولت عنوان می کند:
 نظر به این که اوال: اصوال تعیین معاون وزیر در حیطه اختیارات 
قانون مدیریت  ماده)29(  بند )د(  براساس  ثانیا:  و  دارد  قرار  وزیر  خود 
خدمات کشوری تعداد پست های معاونت وزیر حداکثر 5مورد می باشد؛ 
بنابراین تبصره)3( بند)1( مصوبه هیات دولت از حیث اطالق عبارت 
که می تواند مشعر بر امکان افزایش تعداد معاونان وزیر از نصاب مقرر 
در قانون شود و نیز اخالل در اختیارات وزیر در نصب معاون می باشد، 

مغایر قانون است.
 همچنین طبق نامه هیات تطبیق، موضوع تامین اعتبار هزینه های 
نیز محل  اقتصادی و دارایی  امور  اعتبارات وزارت  از محل  دبیرخانه 

اشکال می باشد. 
به معاونت حقوقی ریاست جمهوری  نتیجه هیات تطبیق 10روز  در 
زمان داده بود که برای این اشکاالت، پاسخ قانع کننده ارائه دهد و طبق 
آخرین اطالعات موجود نیز، تنها راهکار پیشنهادی از سوی معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری به اشکال اساسی وارد شده؛ یعنی جایگاه دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اطالق عنوان »همتای معاون 
وزیر« به دبیر شوراست! عنوانی که تعریف حقوقی و مدیریتی روشنی 
ندارد و دقیقا معلوم نیست براساس ماده)71( قانون خدمات کشوری 

مشمول کدام بند است؟ بند)د( یا بند)هـ(!؟
درواقع با این فرآیند، اصال معلوم نیست دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی چه کاره وزیر است و چه صالحیت ها و اختیاراتی دارد؟! 
همچنین در این روند، موضوع »حفظ شخصیت حقوقی« دبیرخانه و 
نیز سازمان های مناطق آزاد عمال به فنا رفته است و با مشخص نشدن 
منابع هزینه های جاری دبیرخانه احتماال، دبیرخانه شواریعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به روال غیرقانونی سابق خود یعنی دریافت هزینه  
از سازمان های مناطق آزاد ادامه خواهد داد. در ادامه امر؛ تعیین تکلیف 

پرسنل شاغل در دبیرخانه نیز محل ابهام و سوال بزرگ می باشد.

سواالت بی جواب این بازی
صالح  به  علی رغم  سیزدهم  دولت  در  که  خاندوزی  سیداحسان   
ندانستن این انتقال در اسفندماه سال 1400، در فروردین ماه سال 1401 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  انتقال  نحوه  پیش نویس 
کمیسیون  تصویب  به  را  اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه  به  اقتصادی 
اقتصادی دولت رسانده بود؛ پس از حدود 9ماه از مسئولیت در وزارت 
و یک سال نمایندگی مجلس و چندین سال کار در مرکز پژوهش های 
از  بیشتر  نمی تواند  وزارتخانه  معاونان  تعداد  نمی دانست  آیا  مجلس، 
5مورد باشد؟ اگر نمی دانست، که مصیبت وارده را به دولت سیزدهم 
صمیمانه باید تسلیت گفت. اما اگر می دانست و عامدانه این موضوع را 
در متن پیش نویس گنجانده است )تا احتماال سعید محمد را در موقعیت 
کیش و مات قرار دهد(، الزم است این موضوع مورد رسیدگی نهادهای 
مربوطه قرار گیرد؛ چراکه مصداق نوعی فریبکاری عامدانه در متون 

رسمی دولتی است .
 فارغ از اطالع و یا عدم اطالع سیداحسان خاندوزی به عنوان طراح 
بازی با مناطق آزاد؛ موضوع مهم دیگر، چرایی تصویب موضوعات مورد 
اشکال هیات تطبیق در هیات دولت است؟! یعنی تمام وزرای دولت 
نمی دانستند دقیقا چند معاون می توانند داشته باشند؟ اگر اطالع داشتند، 
که قطعا هم داشتند، چرا پس به چنین مسئله رای دادند؟ در جریان 
تصویب این مصوبه در هیات دولت معاون حقوقی ریاست جمهوری 

آیا حضور نداشت؟!

فرجام سخن
در نهایت باید گفت، با به نتیجه رسیدن پروژه 6-7ساله سیداحسان 
خاندوزی در ارتباط با مناطق آزاد و با هدف تضییع هویت و جایگاه 
قانونی این بخش از ساختار اقتصادی ایران و مچاله کردن آنها؛ امروز 
مناطق آزاد چیزی برای از دست دادن ندارند؛ چون دقیقا دیگر چیزی 
اعتبار حقوقی  نه قانون سالم و کامل، نه جایگاه، موقعیت و  ندارند؛ 
مناسب و نه حتی دبیری که مشاور رئیس جمهور باشد؛ معاون وزیر 
هم نیست. برخالف ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه نیز در شرایط 
دبیرخانه  بر  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  کامل  تسلط  و  جاری 
دبیرخانه  حقوقی  استقالل  اقتصادی؛  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
بر  وزیر  عمال  است.  شده  نفی  نیز  آزاد  مناطق  سازمان های  حتی  و 
دبیر شورایعالی در راس هرم مناطق آزاد، تا یک نیروی خدماتی در 
قاعده هرم سازمان های مناطق آزاد مسلط است. پس آزادی مناطق و 
استقالل حقوقی آنها کجاست؟ یعنی طبق ماده 23 قانون ششم توسعه 
و بند)ز( تبصره)18( قانون بودجه سال 1401 »عبارت با حفظ شخصیت 
حقوقی مستقل« دیگر در شرایط حاضر، معنی و مفهوم ندارد و همه 

چیز وزیر است .
برای رهایی از این شرایط اسفناک، تنها دو راهکار وجود دارد؛ راهکار 
درون سیستمی که متکی به اراده و جسارت دبیرخانه و شخص دبیر 

یعنی دکتر حجت اهلل عبدالملکی است و راهکار برون سیستمی .
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  درون سیستمی  راهکار  در 
اقتصادی باید تا بیش از این دیر نشده است، بکوشد در قالب برنامه 
هفتم توسعه کشور، هویت و جایگاه دبیرخانه و سازمان های مناطق 
آزاد را با بازگشت به نهاد ریاست جمهوری، حال معاون اول یا معاون 
دبیرخانه  ناجی  تنها  نه  امر  این  نماید.  احیاء  رئیس جمهور،  اقتصادی 
نگرانی  می تواند  بلکه  است،  سیسماتیک  تحقیر  و  استضعاف  این  از 
ذی نفعان مناطق آزاد اعم از سازمان ها، مردم و فعالین اقتصادی به 
آینده این مناطق را رفع نموده و امید آنها را به حکمرانی قانون اصیل 

و اصولی آینده تقویت کند.
راهکار برون سیستمی هم به همت فعالین اقتصادی مناطق آزاد مربوط 
است که اگر شرایط جاری را در راستای منافع اصولی و قانونی خود 
نمی دانند، از مسیرهای موجود قانونی کشور ازجمله شکایت به دیوان 
عدالت اداری، موقعیت را به نفع خود تغییر دهند. در این مسیر، آنان 
باید با بیان فرآیند تحمیل شده بر هویت و جایگاه مناطق آزاد، خواستار 
اولیه مناطق آزاد در تمام عرصه های  اجرای اصولی و درست قانون 
مرتبط با مناطق شوند و از این نهاد عالی حقوقی کشور، حذف و نقض 
ماده 23 قانون ششم توسعه، بند)ز( تبصره)18( قانون بودجه سال 1401 
دبیرخانه  انتقال  درخصوص  دولت  هیات  مصوبه  نقص  مشخصا  و 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و 

دارایی را درخواست نمایند.
 

 احسان ارکانی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسالمی :

از مصوبه مجلس، جهت دخالت تمام قد وزارت اقتصاد در 
مناطق آزاد سوء استفاده شد

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با نشریه، به نگاه مجلس جهت نظارت بیشتر بر مناطق 
آزاد اشاره کره و گفت: هدف مجلس شورای اسالمی از انتقال دبیرخانه 
به  نسبت  آزاد  مناطق  کردن  پاسخگو  اقتصاد،  وزارت  به  شورایعالی 
عملکردشان بود تا در صورت انحراف، مرجعی برای توضیح به مجلس 
بیاید. اما از این مصوبه به نوعی در جهت دخالت مستقیم و تمام قد 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در مناطق آزاد سوء استفاده می شود. غافل 
از آن که این موضوع فلسفه وجودی مناطق آزاد را زیرسوال می برد و 
مناطق را به یک اداره کل زیرمجموعه وزارت اقتصاد که هیچ خاصیت 

استقالل و مانوری ندارد ، تبدیل می نماید.
وی درخصوص فلسفه انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرایطی که دبیر حتی 
مشاور رئیس جمهور هم نیست، اظهار داشت: فلسفه انتقال دبیرخانه 
دبیرخانه  بود.  پاسخگویی  جهت  مجلس  در  اقتصاد  وزارت  ذیل  به 
شورایعالی مناطق آزاد همچون دستگاه هایی ازجمله بنیاد شهید، محیط 
زیست، سازمان برنامه و بودجه و... وزارتخانه نیستند و عمدتا هم برای 
مشکالت در این حوزه ها پاسخگو به مجلس نخواهند بود. برای همین 
اگر بخواهیم قانونی عمل کنیم، ناگزیر هستیم که برای هر موضوع 
کوچکی در این حوزه ها، از رئیس جمهور سوال بپرسیم؛ چراکه از رئیس 
رئیس جمهور  از  سوال  هم  عمال  پرسید.  سوالی  نمی توان  حوزه  آن 
امکان پذیر نیست که به عنوان مثال در حوزه های معمولی محیط زیست 
پاسخگوی مجلس باشد. به عنوان نمونه رئیس جمهور درخصوص عدم 
رعایت ضوابط محیط زیستی در مرز شهرستان نیشابور به جهت ایجاد 
معدن و تخریب محیط زیست، نمی تواند پاسخگو باشد و باید وزیر در 

این خصوص پاسخ دهد و نهایتا تذکر و پیگیری صورت گیرد.
سوالی  حوزه ها  این  در  بخواهیم  اگر  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
حوزه،  مسئول  مقام  نماییم،  دریافت  پاسخ  و  کنیم  ثبت  سامانه  در 
درخصوص  نیست.  شدنی  عمال  اتفاق  این  و  است  رئیس جمهور 
دبیرخانه شورایعالی هم به سبب آن که وضعیت مشابهی وجود داشته 
انتقال  وزارتخانه ای  به  شد  مقرر  نمی گرفت،  صورت  پاسخگویی  و 
دهیم تا صرفا وزیر مربوطه پاسخگوی موضوعات مناطق آزاد باشد. 
نزدیک ترین وزارتخانه به دبیرخانه شورایعالی نیز، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی بود. این مصوبه در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان 
نیز آن را تایید کرد. اما سازوکار آن که به چه شکلی باشد تا جنبه 
حاکمیتی مناطق آزاد و دبیرخانه حفظ گردد، به آیین نامه و دستورالعملی 
برمی گشت که هیات دولت ، هیات وزیران و شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی تصویب می کردند. اکنون در این حوزه مشکل به وجود 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  حاکمیتی  جایگاه  چرا که نتوانستند  آمده؛ 
هیات  مصوبه  براساس  کنند.  تعریف  درستی  به  را  اقتصادی  ویژه  و 
وزیران و دستورالعملی که دولت داده و هیات تطبیق هم ایراد گرفته، 
مقرر بود دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در ظاهر تبدیل به معاونت 
وزارت اقتصاد شود که مغایر با قانون اعالم شد. اگر هم قرار باشد با 
دخالت های مستقیم وزرات اقتصاد در عزل و نصب مدیران و اعضای 
دبیر  بنام  فلسفه شخصی  کلی  به طور  که  باشد،  مدیره همراه  هیات 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهم می ریزد. به نظر بنده برای 
این موضوع باید تدبیری اندیشید که ضمن پاسخگویی وزیر اقتصاد، 

استقالل دبیر نیز حفظ گردد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در ادامه، در 
شورایعالی  دبیرخانه  استقالل  عدم  و  دبیر  اختیارات  نبود  به  واکنش 
را  دبیرخانه  ساختار  باید  گفت:  دولت  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
بازنگری اساسی کند و قسمت های حاکمیتی به شکلی تعریف شود 
که یا وزیر اقتصاد یا خود ریاست جمهوری پاسخگو باشند؛ ضمن اینکه 

استقالل دبیرخانه نیز حفظ گردد.
اردکانی اذعان نمود: متاسفانه با وضعیتی در مناطق آزاد مواجه هستیم 
که نمی دانیم در نهایت تصمیم گیر چه کسی است؟! دبیرخانه است، 
دبیرخانه  در  بالتکلیفی  بی شک  رئیس جمهور ؟  یا  و  اقتصاد  وزیر  یا 

شورایعالی در این خصوص خودش را نشان می دهد.
با این چالش پرداخت و بیان  ارائه راهکار در رابطه  ادامه به  وی در 
داشت: یکی، دو هفته است که در مجلس منتظر دریافت الیحه برنامه 
هفتم توسعه کشور از سوی دولت هستیم؛ بهتر است دولت آن رویکرد 
و نگاهی را که برای تعریف ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی مدنظر دارد، ضمن حفظ نقش حاکمیتی و در عین 
حال پاسخگویی درست دبیرخانه و مناطق آزاد، در الیحه برنامه هفتم 
توسعه تدوین نماید. از آن طرف ما در مجلس می توانیم در جلساتی 
که با آقای عبدالملکی به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی داریم، احکامی را در برنامه هفتم توسعه مصوب کنیم تا آن 

چیزی که مدنظر و صالح دبیرخانه مناطق آزاد می باشد و در عین حال 
امکان پاسخگو بودن را فراهم می کند، تصویب نماییم تا تعارضاتی که 

می تواند به قفل شدن مناطق آزاد منجر گردد، مرتفع شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
این سوال که آیا تفویض اختیار به مدیران عامل سازمان های مناطق 
آزاد که در قانون معین شده، در شرایط فعلی غیرقابل اجرا خواهد بود، 
گفت: به نظرم تا وقتی معضل اصلی که کالف به هم پیچیده و سردرگم 
ماهیت نحوه اداره مناطق آزاد است، حل نشود؛ هر اقدام فرعی دیگری 

ابتر و بالتکلیف باقی خواهد ماند.
اما این نماینده مجلس باتوجه به اینکه وزارت اقتصاد باید تامین کننده 
دبیرخانه  مبالغی که  تکلیف  این سوال که  به  باشد،  دبیرخانه  بودجه 
می شود،  چه  کرده  دریافت  آزاد  مناطق  سازمان های  از  شورایعالی 
دیوان محاسبات جواب  باید  رابطه  این  در  و تصریح کرد:   داد  پاسخ 
دهد. با عنایت به اینکه این موضوع مالی است و مربوط به تطبیق 
دیوان  باید  محاسباتی عمومی کشور می شود،  قانون  رعایت  عدم  با 
خواهد  قانون  این  اجرای  نحوه  از  که  برداشتی  براساس  محاسبات 
داشت، درخصوص مبالغی که خارج از چارچوب بودجه دریافت شده، 
تصمیم گیری کند؛ البته ناگزیر هم بوده؛ چراکه این تغییر ساختار زمان 

برده و باید دیوان محاسبات تکلیف این مسئله را مشخص کند.
اردکانی درخصوص قانون کار کارمندان دبیرخانه شورایعالی و سازمان 
معین  کار  قراردادهای  دارای  آزاد  مناطق  پرسنل  گفت:  آزاد  مناطق 
هستند. در قراردادهای کار معین ، هر مجموعه ای که از بودجه عمومی 
کشور استفاده می کند که مناطق آزاد نیز شامل آن می شود، قانونا باید از 
طریق دریافت کد شناسه از سازمان اداری استخدامی و توسط سازمان 
برنامه و بودجه تامین اعتبار گردد. طبعا همان قرارداد کار معین مشابه 
دستگاه ها خواهد بود که ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری است. 
اگر روزی مناطق آزاد تبدیل به شرکت های مستقلی شوند که ذیل 
قانون تجارت هستند، همچون شرکت های فعلی که در جاهای مختلف 
می بینیم، آن زمان دیگر از ذیل قانون خدمات کشوری قراردادهایشان 
خارج می شود و تا زمانی که از بودجه عمومی کشور حقوق دریافت 

می کنند، قانونا طبق مدیریت خدمات کشوری قرارداد بسته می شود.
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
خاطرنشان کرد:  کلیت نظر مجلس برای بحث مناطق آزاد این بود که 
هر وزارتخانه ای که مسئولیت را برعهده می گیرد ، پاسخگو باشد تا اگر 
مجلس شاهد انحرافی در مناطق آزاد بود، بتواند مرجعی را به مجلس 
بکشاند و نظارت نماید. پیش از این نمی توانستیم دبیر شورایعالی را 
این  قانون در  زیرا  پاسخگو باش!  به مجلس بکشانیم و بگوییم که 
دخالت  موجب  نیز  افراطی  مصوبه  این  اما  بود.  نشده  تعریف  رابطه 
مستقیم و تمام قد وزارت امور اقتصادی و دارایی در دبیرخانه شورایعلی 
و مناطق آزاد شده است که فلسفه وجودی مناطق را زیرسوال می برد 
و دبیرخانه شورایعالی را به یک اداره کل زیرمجموعه وزارت اقتصاد که 
هیچ خاصیت استقالل و مانوری ندارد و هر آنچه وزیر اقتصاد تصمیم 
می گیرد، عملیاتی می شود، تبدیل می کند؛ درحالی که برخی موضوعات 
تعارض  اقتصاد و دبیرخانه شورایعالی ممکن است  فی مابین وزارت 
منافع داشته باشد، مثال در بحث نحوه تعامالت گمرکات با مناطق آزاد، 
یا نحوه محاسبات مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های مالیاتی در 
مناطق آزاد و... اگر این تعارض منافع حل نشود، دبیرخانه به اداره کل 
زیردست مطلق و تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل می گردد و 

این فرآیند قطعا به عملکرد مناطق آزاد آسیب خواهد زد.
 

 یعقوب رضازاده ، عضو فراکسیون مناطق آزاد
 مجلس شورای اسالمی:

 سوددهی و درآمد برای وزارت اقتصاد است و دبیرخانه
به حال خود رها می شود

یعقوب رضازاده  عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی 
نیز در گفت وگو با نشریه، تاکید کرد که اکثرا نمایندگان مجلس این 
آمادگی را دارد تا با ارائه طرحی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی را به نهاد ریاست جمهوری بازگردانند. 
طبق گفته این نماینده مجلس؛ وزارت عریض و طویل امور اقتصادی و 
دارایی گنجایش اداره مناطق آزاد را ندارد؛ ضمن اینکه سپردن دبیرخانه 
دبیرخانه  عملکردی  ضعف  موجب  اقتصاد  وزارت  زیرنظر  شورایعالی 

به واسطه عدم استقالل و اختیار در اداره مناطق می شود. 
رضازاده معتقد است که هر چه به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، 
انجام می گیرد و هرچه به ضرر آن باشد، انجام نمی شود. زمانی که بحث 
سوددهی و درآمد از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش می آید، این عایدی 
برای وزارت اقتصاد می شود؛ اما زمانی که مسائل قانون کار و استخدام 

مطرح می گردد، دبیرخانه شورایعالی را به حال خود رها می کنند!
وی با تاکید بر این که گوش شنوایی برای حرف های ما درخصوص 
ظلم هایی که به مناطق آزاد می شود، وجود ندارد؛ گفت: درحال حاضر 
ازجمله  سنگینی  زیرمجموعه های  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
سازمان امور مالیاتی، گمرکات کشور و بانک مرکزی را دارد. با این 
وظایف عدیده، وزارت اقتصاد طی یک سال و اندی گذشته نتوانسته 
و  مردم  اساسی  کاالهای  و  معیشت  باشد.  داشته  موفقی  عملکرد 
این وزارتخانه مربوط  به  اقتصاد کشور  به طور کلی بحث  همچنین 
است؛ اگر ما مشکالتی در سطح ارز و بانک می بینیم، همه در حوزه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی است . امروز بسیاری از جوانان مزدوج ما 
برای واج ازدواج ثبت نام کردند، اما هنوز نتوانستند این وام ها را به مردم 
تخصیص دهند.  چطور با این وضعیت مدعی هستیم که وزارت اقتصاد 

می تواند مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی را کنترل کنند؟!
عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: مناطق 
ایشان  اول  معاون  یا  رئیس جمهور  آقای  باید تحت نظر مستقیم  آزاد 
رئیس جمهور  شخص  سوی  از  مستقیما  و اعتبارات شان  بگیرد  قرار 
را  آمادگی  این  نمایندگان مجلس موافق هستند و  اکثر  ابالغ گردد. 
زیرنظر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  که  دارند 
مالی  این موضوع هزینه  اینکه  برگردد؛ ضمن  رئیس جمهور  شخص 
عین  در  و  کامل  اختیارات  باید  رئیس جمهور  ندارد .  دولت  برای  نیز 
اقتصاد  وزارت  مسئولیت  و  کار  بدهد.  را  الزم  حال دستورالعمل های 

سنگین است، ثانیا بحث مناطق آزاد کار تخصصی است.
رضازاده افزود: به عنوان نمونه منطقه ویژه اقتصادی سلماس سال 78 
به تصویب هیات وزیران رسیده است. اکنون 2سال و نیم است که تالش 
می کنیم تا به طور کامل فعال گردد؛، آقای سعید محمد دبیر پیشین 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشکالت را دیدند، اما پس از 
گذشت 22سال هنوز راه اندازی نشده است! درحال حاضر بسیاری از 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در نقاط مرزی واقع شده اند، می توانند با 
کشورهای همسایه روابط تجاری برقرار نمایند و در صادرات و واردات 
فعال باشند، اما حرفی برای گفتن نداریم؛ چراکه نگذاشتند این مناطق 
فعالیت داشته و به اصل وظایف خود به سبب ایجاد حاشیه سازی برسند.

وی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید حتما زیرنظر 
ریاست جمهوری قرار گیرد، گفت: این موضوع باید توسط شخص آقای 
رئیسی مورد تجدیدنظر قرار گیرد؛ اگر نیاز به تصویب قانون جدید است، 
تحت عنوان الیحه آن را به مجلس ارائه دهند. طبیعتا این موضوع بار 
مالی نیز نخواهد داشت؛ چراکه بحث صادرات و واردات با عنایت به 
اهمیت تولید در کشور آن هم در نقاط مرزی کشور حائز اهمیت است و 

باید شخص اول اجرایی در کشور دستورات را ابالغ نماید.
شورایعالی  دبیرخانه  که  زمانی  تا  داشت:  اظهار  مجلس  نماینده  این 
دارایی  و  اقتصادی  امور  زیرنظر وزارت  اقتصادی  آزاد و ویژه  مناطق 
باشد، هیچ گونه توفیقی حاصل نخواهد شد؛ هم مزیت های این مناطق 
به دلیل تعارض منافع کاسته کاهش می یابد و هم شاهد هستیم که 
فعالین اقتصادی دست از سرمایه گذاری کشیده اند؛ زیرا معافیت های 
مسئولین  برای  خطر  زنگ  این  و  شده  کم  آزاد  مناطق  در  مالیاتی 
اقتصادی کشور است که امروز به فکر ریاست افتاده اند و نمی گذارند 
اولیه  سند  و  اهداف  و طبق  واقعی  به شکل  را  کارشان  مناطق  این 

قانونگذار و سیاستگذار انجام دهند.
به  دبیرخانه شورایعالی  انتقال  این موضوع که  به  رضازاده در واکنش 

وزارت اقتصاد با تصمیم نمایندگان مجلس بوده است،  عنوان کرد:  دولت 
خودش پیشنهاد می کند؛ وقتی پیشنهادی از سوی دولت مطرح می شود، 
نمایندگان سعی در همکاری دارند. اما بسیاری از نمایندگان در حوزه 
انتخابیه خود منطقه آزاد و ویژه اقتصادی ندارند و طبیعتا دغدغه های این 
مناطق و اینکه زیرنظر کدام مجموعه باشد و تفاوت این موضوع چقدر 
به نفع و ضرر مناطق آزاد است را نمی دانند. لذا به این الیحه رای مثبت 
دادند؛ اما اگر از نمایندگانی که در حوزه انتخابیه خود دارای منطقه آزاد و 
ویژه اقتصادی هستند و یا اعضای فراکسیون مناطق آزاد می باشند، سوال 
پرسیده شود که دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری باشد یا وزارت اقتصاد، 
پاسخ آنان مشخص است؛ چراکه عملکرد مثبت دبیرخانه برای توسعه این 
مناطق ضروری است؛ اگر این استقالل نباشد، طبیعتا عملکرد مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی نیز ضعیف خواهد بود.
عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این 
سوال که تکلیف استقالل حقوقی دبیرخانه شورایعالی با قرار گرفتن 
در زیرمجموعه وزارت اقتصاد به چه نحوی خواهد بود، گفت: وقتی 
نباشند،  رئیس جمهور  اول یا  معاون  زیرنظر  مستقیما  دبیرخانه  که 
استقاللی به آن معنا وجود نخواهد داشت. مسائل حقوقی دبیرخانه با 
موارد حقوقی وزارت اقتصاد باید همخوانی داشته باشد و تابع آنها عمل 
شود؛ لذا اکنون هیچ استقالل و اختیاری درخصوص مناطق آزاد برای 

دبیرخانه شورایعالی وجود ندارد.
وی در واکنش به حذف معافیت های مالیاتی و تالش وزارت اقتصاد 
برای برداشتن امتیازات و مشوقات قانونی مناطق آزاد تصریح نمود: 
در تمام کشورهای دنیا در مناطق آزاد، سرمایه گذار از امتیازات زمین ، 
آب ، برق و... برخوردار است، همچنین معافیت های مالیاتی متعددی 
دبیرخانه  وقتی  از  ایران  در  اما  دارد.  آزاد جهان وجود  مناطق  در  نیز 
شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت، این امتیازات حذف و ملغی 
اقتصاد است،  وزارت  زیرنظر  گمرک  آن که  دلیل  به  درواقع  می شود؛ 
در نتیجه معافیت های مالیاتی نیز حذف می شود و مناطق آزاد منبع 
درآمدی از طریق گمرکات برای وزارت اقتصاد می شوند. طبیعتا با این 
شرایط سرمایه گذار رغبتی برای سرمایه گذاری نشان نمی دهد. اکنون 
در شرایطی هستیم که کشور به تولید نیاز دارد؛ تحریم ها از هر جهت 
به کشور فشار آورده و این مناطق آزاد هستند که به سبب نزدیکی به 
مرزها می توانند کشور را از بحران اقتصادی نجات دهند؛ اما می بینیم 
که دست و پای مناطق بسته می شود و مناطق آزاد به حال خود رها 
می شوند. این موضوع طبق اهداف قانونگذار و سیاست های کلی نظام 
درخصوص مناطق آزاد که بارها مورد تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی 

نیز قرار گرفته، نمی باشد.
این نماینده مجلس در واکنش به تصمیم گیری ها درخصوص قرارداد 
کارکنان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: 
طبق مصوبه هیات دولت، قرارداد کاری کارکنان دبیرخانه شورایعالی 
ذیل قانون خدمات کشوری خواهد بود، در این صورت بی عدالتی بین 
کارکنان دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد ایجاد خواهد 
متاسفانه  نمی کند.  اقدامی  تبعیض ها  این  رفع  برای  شد و کسی هم 
هرچه به نفع وزارت اقتصاد باشد، انجام می گیرد و هرچه به ضررشان 
باشد، انجام نمی شود. زمانی که بحث سوددهی و درآمد از مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی پیش می آید، این عایدی برای وزارت اقتصاد می شود؛ 
اما زمانی که مسائل قانون کار و استخدام مطرح می گردد، دبیرخانه 

شورایعالی را به حال خود رها می کنند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  بودجه  تامین  به  رضازاده 
اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: طبیعتا 
در وضعیت فعلی باید وزارت اقتصاد بودجه دبیرخانه شورایعالی را تامین 
کند و سازمان های مناطق آزاد در این خصوص مسئولیتی ندارد . این 
قانون فعال الزم االجرا است، اما این که وزارت اقتصاد پول مناطق آزاد 
را که صرف امور جاری دبیرخانه شورایعالی در سال 1401 شده را باید 
عودت کند، به تدبیر رئیس جمهور و معاون اول ایشان برمی گردد؛ اما 
من بعد در قانون بودجه برای تامین هزینه های دبیرخانه شورایعالی باید 

انتقال خزانه به وزارت اقتصاد صورت گیرد.

پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  آزاد  مناطق  فراکسیون  عضو 
خاطرنشان کرد: مجلس از طریق نمایندگان و مخصوصا نمایندگانی 
و  کنند  تهیه  طرحی  باید  هستند،  آزاد  مناطق  فراکسیون  عضو  که 
و سریع  در کمیسیون تخصصی  بیاید  به صحن مجلس  فوریتی  دو 
چکش کاری شود تا رویه انتقال دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت امور 
اما  شود؛  اصالح  دارد،  گرفتاری  یک  و  هزار  که  دارایی  و  اقتصادی 
بهتر است دولت برای تسریع این روند و به سرانجام رساندن موضوع، 
از طریق پیشنهاد و الیحه درخصوص اختیارات دبیرخانه شورایعالی 
تجدیدنظر کند تا مناطق آزاد، فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران بیش 

از این متضرر نشوند.
 

فداحسین مالکی، نماینده مردم سیستان و بلوچستان در 
مجلس شورای اسالمی:

 وزیر اقتصاد، دبیرخانه شورایعالی را به شکل
یک »سازمان«   طراحی کند

فداحسین مالکی نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای 
دبیرخانه  ندارد  فرقی  که  دارد  تاکید  نشریه،  با  گفت وگو  در  اسالمی 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه چه وزارتخانه و 
نهادی باشد؛ مهم این است که طی این سال ها عملکرد مناطق آزاد 

براساس اهداف قانونگذار نبوده است. 
دبیرخانه  که  دارد  اصرار  مجلس  نماینده  این  که  است  آن  جالب 
که  است  یک سال  صرفا  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و در سال های 
پیش که زیرنظر رئیس جمهور بوده، باز هم توفیقی حاصل نکرده است .

انتقال  اذعان داشت که  باید  مالکی،  فداحسین  اظهارات  با وجود  اما 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور 
اقتصاد و دارایی در دولت قبل و به زمان دبیری مرحوم اکبر ترکان 
بازمی گردد و موضوع انتقال دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
مربوط به یک یا دو سال پیش نیست و درواقع طبق ماده23 قانون 

برنامه ششم توسعه این اتفاق غیرکارشناسی رقم خورد.
شورای  مجلس  در  بلوچستان  و  سیستان  مردم  نماینده  حال  این  با 
اسالمی معتقد است که اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نتواند از 
ظرفیت مناطق آزاد استفاده کند، می تواند تغییراتی اساسی در ساختار 

آن شکل بگیرد. 
وی پیشنهاد داد که وزیر اقتصاد، دبیرخانه شورایعالی را به شکل یک 
»سازمان«   طراحی و ساختار آن را تقویت کند تا دبیرخانه از استقالل و 

اعتبار بیشتری برخوردار گردد.
مالکی اظهار داشت: بیش از سه دهه است که مناطق آزاد در کشور تشکیل 
شده اند و هدف اصلی نیز این بوده که مناطق آزاد با توجه به شرایط خاصی 
که در همسایگی کشورهای مختلف منطقه قرار دارند، بتوانند به اقتصاد 
کشور کمک کند؛ یعنی باعث شکوفایی اقتصاد ایران شوند؛ در حقیقت 
فلسفه اصلی تشکیل مناطق آزاد در کشور همین بوده است. اما پس از چند 
سال به این نتیجه می رسیم که تاثیرات این مناطق برای توسعه منطقه ای و 
سرزمین اصلی بسیار کم رنگ بوده است. البته در حد صفر نبوده، اما اقدامات 
در حد خدماتی و نوعا مناطق آزاد در اختیار برخی مسئولین بوده که موجب 
ایجاد رانت و فساد در آنجا شده است . اینکه چرا ساختاری تنظیم نکردیم که 
از این ظرفیت ها استفاده شود، جای سوال دارد. ما ازجمله کشورهایی هستیم 
که بیشترین مرزها را با دنیا داریم، ولی کمترین استفاده را از موقعیت های 
تجاری و اقتصادی مناطق آزاد می کنیم و این موضوع صرفا به این دلیل 
است که برنامه نداریم. همیشه جنگ و دعوا بر سر این است که برخی 
قدرت را در دست بگیرند. به یاد دارم در دولت های گذشته می گفتند مناطق 
آزاد باید ذیل نهاد ریاست جمهوری باشد، که البته هم بود؛ اما واقعیت آن 

است که در همان زمان هم اتفاق مثبتی نیفتاد.
و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  اکنون  افزود:  نماینده مجلس  این 
ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی رفته است، اما 
هنوز برخی این بحث را مطرح می کنند که دبیرخانه زیرنظر چه کسی 
اداره شود تا عملکرد بهتری داشته باشد؟ اما من می خواهم بگویم که 
دبیرخانه ای که این سال ها زیرنظر ریاست جمهوری بوده، چه اتفاق 
مثبتی را رقم زده است که حاال به دنبال تغییر صورت مسئله هستیم؟ 
به دنبال این موضوع نرویم که مبنای اعمال قدرت را در مناطق آزاد 
داشته باشیم؛ باید طرح و ساختاری ایجاد کنیم تا این مناطق بهتر به 

مسئولیت و وظایف شان عمل کنند.
وی ادامه داد: مناطق آزاد بهترین موقعیت ها را کشور دارند؛ کیش و 
قشم سابقه طوالنی مراوده و تجارت با کشورهای دیگر دارند. براساس 
معیارهای اسالمی و ملی مقایسه کنیم می بینیم که در کجا قرار داریم. 
واقعیت آن است که نتوانستیم از موقعیت های خودمان استفاده کنیم . 
در قانون جدید، دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد است و وزیر 
هم درخصوص دبیرخانه و مناطق آزاد اختیارات باالیی دارد . دعوا بر 
سر قدرت آن هم زمانی که مردم مشکالت اقتصادی و معیشتی دارند، 
درست نیست. به جای آنکه طراحی و برنامه ریزی کنند و از موقعیت 
مناطق آزاد به نحواحسن استفاده کنند، خود را سرگرم پست و مقام 
واردات  و  صادرات  که  شود  فراهم  به گونه ای  شرایط  باید  کرده اند. 
تسهیل شود، قانون جدید برای مناطق آزاد به مجلس ارائه دهند تا 
برخی  نمایند  ،  برطرف  را  موانع تجارت  را وضع کنند ،  آن  نمایندگان 
از امتیازات را به مناطق آزاد بدهند ، کسری تعرفه ها را کاهش دهند 
را  توسعه  زمینه  و  بیایند  بیرون  پوسته خود  از  بتوانند  مناطق  این  تا 
فراهم کنند. دعوا بر سر قدرت هیچ فایده ای ندارد. مناطق آزاد با همین 
ساختار، هر برنامه ای که دارد باید ارائه دهد؛ هم دولت با آن موافق 
است و هم مجلس آن برنامه ها را به صورت کارشناسی بررسی می کند. 
رئیس جمهور نیز بارها اعالم کردند که هر کاری از دستشان بر بیاید 

انجام می دهند، ضمن اینکه مجلس هم این آمادگی را دارد.
مالکی در ادامه گفت:  آقایان و مسئوالن جهت را به سمتی ببرند که 
مشکالت را حل کنند. باید به اصل موضوع توجه کنیم، باید به ساختار ها و 
ظرفیت ها توجه کنیم. در فراکسیون استان های مرزی که ظرفیت باالیی 
در مجلس است، کاری را انجام دادیم و با دولت صحبت کردیم و طرح دو 
فوریتی آن را نیز دولت مصوب کرده و به مجلس فرستاده تا بعد 40سال کار 
خوب بین فراکسیون و دولت که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده، انجام 

شود. ما می خواهیم این ساماندهی را انجام دهیم .
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  بلوچستان  و  سیستان  مردم  نماینده 
ادامه در واکنش به تعارض منافع ، عدم استقالل دبیرخانه شورایعالی و 
عدم سرمایه گذاری فعالین اقتصادی در مناطق آزاد اذعان نمود:  مدت 
کوتاهی است که دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفته 

است! چگونه می تواند در این مدت کوتاه این اثرات به وجود آمده باشد؟! 
طبق گفته این نماینده مجلس؛ یک سال است که مجلس تصمیم گرفته 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی 
و دارایی قرار گیرد و پیش از آن دبیرخانه زیرنظر رئیس جمهور بوده است!!!

وی افزود: آقایان بهانه گیری نکنند که حاال که دبیرخانه شورایعالی ذیل 
وزارت اقتصاد رفته، تمام بدبختی ها شروع می شود . اگر دبیرخانه مجدد 
ذیل ریاست جمهوری برگردد، چه تعهدی می دهند که وضعیت از این 
حالت دربیاید؟ هیچ اشکالی ندارد، می توان پیگیری کرد و حکم مشاور 
اقتصادی  آزاد و ویژه  ریاست جمهوری را به دبیر شورایعالی مناطق 
داد؛ اما چه برنامه هایی وجود دارد که از این بن بست که با دست های 

خودمان ایجاد کرده ایم ، رها شویم؟!
سازمان های  مدیران  حاال ،  چه  و  گذشته  در  چه  داد:   ادامه  مالکی 
مناطق آزاد فعلی و مناطق آزاد جدید براساس یکسری معیارها انتخاب 
شده اند و نه توانمندی های تخصصی شان در کشور. اگر بگوییم که 
مناطق آزاد پارکینگ سیاسی همه دولت ها بوده، حرف گزافی نیست. 
مناطق  پتانسیل  از  نتوانستیم  ما  که  می دهد  نشان  آمارها  و  واقعیت 
چه  و  دولت  این  در  چه  کشور  اقتصاددانان  تمام  کنیم.  استفاده  آزاد 
در گذشته اذعان دارند که درخصوص مناطق آزاد کاری انجام نشده 
دقیق  و  مدون  برنامه ای  اگر  است.  نگردیده  حاصل  نیز  توسعه ای  و 
اقتصادی این مناطق واقعا وجود دارد و بودن دبیرخانه  برای توسعه 
شورایعالی زیرمجموعه وزارت اقتصاد مانع تلقی است، ایرادی ندارد، 
این را می توانیم پیگیری کنیم. باید دبیرخانه توضیحات الزم را بدهد 
و مجلس مجاب شود به اینکه دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری برود.

این نماینده مجلس درخصوص امکان بازگشت معافیت های مالیاتی 
به مناطق آزاد گفت:  با همین ساختار فعلی، اگر دبیرخانه شورایعالی 
پیشنهادات خود را به دولت مطرح کند، طبیعتا بررسی و در صورت 
می کند.  ورود  هم  مجلس  و  می شود  الیحه  به  تبدیل  صالحدید، 
را ملموس تر و روان تر کنیم، روی  آزاد  هر چقدر مزیت های مناطق 
بحث صادرات و واردات ، کاهش تعرفه ها، اخذ مالیات به گونه ای که 
سرمایه گذار لطمه نبینید، برنامه ریزی کنیم ؛ شرایط اقتصادی در مناطق 

آزاد بهبود می یابد.
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  بلوچستان  و  سیستان  مردم  نماینده 
پایان و در واکنش به این موضوع که وزارت اقتصاد متولی امر اخذ 
مالیات  و  گمرک  و  است  آزاد  مناطق  در  معافیت ها  حذف  و  مالیات 
زیرمجموعه های این وزارتخانه است، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد 
به تنهایی متولی این امر نیست؛ دولت شورای اقتصاد دارد، معموال هر 
طرح و برنامه ای که وزارتخانه بدهد، باید در آنجا مصوب شود؛ ضمن 
اینکه این موضوع و نفع مناطق آزاد از نگاه مجلس دور نمی باشد. با 
دبیر قبلی شورایعالی مناطق آزاد نیز صحبت کردیم که طرح هایی داده 
شود که بتوانیم به اقتصاد منطقه و کشور کمک کنیم. قطعا اگر وزارت 
اقتصاد نتواند از این ظرفیت استفاده کند، می توان تغییرات اساسی لحاظ 
کرد. اعتقاد من این است که وزیر اقتصاد، دبیرخانه را به شکل یک 
بیشتری  اعتبار  از  تا  تقویت کند  را  آن  »سازمان« طراحی و ساختار 
برخوردار شود و همچنین استقالل کافی نیز داشته باشد. اینکه بعدا 
تصمیم گرفته شود که این سازمان زیرنظر وزیر اقتصاد باشد یا ریاست 
جمهوری، بحثی است که می توان چکش کاری کرد تا براساس نظرات 

کارشناسی تصمیم گیری درستی صورت پذیرد.
 

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

 دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد دیگر جایگاه، استقالل 
و موضوعیت ندارد

و اما، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با نشریه، از اهداف قانونگذار برای انتقال دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن 

گفت و هدف از این موضوع را نظارت بیشتر بر مناطق آزاد دانست. 
این نماینده مجلس نسبت به نداشتن اختیار دبیر شورایعالی مناطق 
مناطق  سازمان های  در  نصب ها  و  عزل  برای  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
وزارت  توسط  آزاد  مناطق  بودجه  گرفتن  اختیار  در  همچنین  و  آزاد 
امور اقتصادی و دارایی واکنش نشان داد و گفت:  با این اوصاف دیگر 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جایگاه، استقالل و 

موضوعیت ندارد! 
طبق گفته قادری؛ راهکار  اصلی آن است که دولت ساختاری را در 
قانون پیشنهاد بدهد تا موانع موجود برای دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی برداشته شود.
وی اظهار داشت: انتقال دبیرخانه شورایعالی به زیرمجموعه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با این هدف بود که دبیرخانه و مناطق آزاد به مجلس 
پاسخگو باشد؛ چراکه اگر دبیرخانه زیرنظر نهاد ریاست جمهوری باشد، عمال 
پاسخگویی به مجلس وجود ندارد. البته مجلس می تواند نسبت به عملکرد 
مناطق آزاد از رئیس جمهور سوال کند، ولی طرح سوال از رئیس جمهور 
بار سیاسی دارد و مجلس در هیچ دوره ای به خاطر بار سیاسی، نسبت به 
عملکرد مناطق آزاد از رئیس جمهور سوال نمی کند، مگر در شرایط خاص. 
تصور و ذهنیت این بود که اگر دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارتخانه برود، 
وزیر اقتصاد پاسخگو خواهد شد و مجلس اگر نسبت به عملکرد دبیرخانه و 

مناطق آزاد انتقاد داشته باشد، می تواند از وزیر سوال کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
ایرادات حقوقی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس 
درخصوص نحوه انتقال دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد گفت: 
دولت ساختاری را در قانون باید پیشنهاد دهد، یا مجلس در چارچوب 
قانون برنامه هفتم توسعه جایگاهی را برای دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد کند تا موانعی وجود نداشته باشد.
قادری درخصوص عدم استقالل مدیران سازمان های مناطق آزاد و نبود 
اختیار برای عزل و نصب در مناطق توسط دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی اظهار کرد:  اگر اختیارات انتخابات مدیران نیز به وزارت 
اقتصاد واگذار شده، طبیعتا باید بگوییم که دیگر دبیرخانه جایگاه، اختیار 
و استقاللی ندارد. این که قدرت انتصاب ها از دبیر گرفته و به وزارتخانه 
داده شود و از طرفی تامین بودجه مناطق آزاد نیز به وزارت اقتصاد سپرده 
شود ، عدم موضوعیت دبیرخانه عیان می شود. باید از لحاظ حقوقی جایگاه 
دبیرخانه مشخص و شفاف شود و از این حالت گرگ و میشی بیرون بیاید و 
تعیین تکلیف شود. اگر دولت در قالب یک الیحه و برنامه ای به مجلس این 

موضوع را منعکس کند، می توان مشکالت موجود را مرتفع کرد.
و  چالش ها  این  حل  برای  مجلس  اقدام  و  راهکار  درخصوص  وی 
مشکالت بیان داشت:  اینکه مجلس خودش این کار را انجام دهد، قطعا 
با یکی از اصول قانون اساسی به مشکل می خورد و این اشکال وارد 
است که مجلس در انتخاب معاونت های وزیر نباید دخالت کند؛ البته 
تعداد معاونین را در مجلس می توان تعیین کرد؛ ولی تعیین معاونت ها 
توسط نمایندگان موضوعیت ندارد. لذا ضروری است دولت این موضوع 

را در قالب الیحه به مجلس بیاورد و تعیین تکلیف نماید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پایان، از 
طرح اصالح قانون مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی خبر داد و خاطرنشان کرد:  این موضوع در دستورکار کمیسیون 
اقتصادی قرار دارد، اما تا پایان سال دیگر فرصتی نداریم؛ چراکه درگیر 
برنامه و بودجه هستیم. لذا بسیاری از طرح ها و لوایح را که از دستور 

کمیسیون گذشته را می توانیم در قالب اصل85 بررسی کنیم.
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ملیحه اسناوندی
در گفت و گو با نمایندگان مجلس شورای اسالمی عنوان شد:علی جعفری

وزیر اقتصاد؛ خانی برای درهم دوزی دبیر شورایعالی و مناطق آزاد



یادداشت

بی شک مناطق آزاد می توانستند بسیار فعال تر و پویاتر از وضعیت فعلی خود 
کننده سرزمین  قوانین محدود  از  دور  به  تا  ایجاد شدند  که  مناطقی  باشند، 
اصلی ، تجارت و اقتصاد آزاد ، ایجاد بازارهای پولی و مالی جهانی، تولید به 

صرفه و گردشگری مدرن را در آنجا تجربه کنیم . 
فکری که در پس زمینه چرایی تشکیل مناطق آزاد بود ، ایجاد یک مرکز فعالیت 
اقتصادی بین المللی با قانون مترقی و سهل و برگرفته از یک نظام هدفمند در 
راستای حذف تشریفات اداری زائد، تسریع انجام امور اجرایی و در نهایت شتاب 
بخشیدن به فرآیند توسعه این مناطق و توسعه کشور از طریق این مناطق بود، 
که اجرای صحیح قوانین آن موجب ایجاد جایگاه متناسب مناطق باید می گردید . 
اما درحال حاضر جایگاه ضعیف تری از مناطق آزاد را نه در سطح بین المللی، 
فعالیت  از  آزاد  باید مناطق  آنچنان که  بلکه حتی در کشور شاهد هستیم و 
چشمگیر و اثرگذاری در اقتصاد ملی و جذب سرمایه گذار و گردشگر و شادابی 

برخوردار نیستند . 
در سیر ایجاد مناطق آزاد نه تنها نتوانسته ایم مزیت جدیدی برای این مناطق 
تعریف نماییم، بلکه روز به روز با وضع قوانین محدود کننده ، جذابیت های مناطق 
آزاد را کاهش می دهیم و این مناطق را تبدیل به مناطقی فاقد جذابیت برای 
سرمایه گذاران، فعالین اقتصادی و حتی گردشگران تبدیل می کنیم و لذا دیگر 

آنچنان شور و شوقی برای تحرک و پویایی در مناطق آزاد دیده نمی شود. 
ایران  اسالمی  جمهوری  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
در نوع خود قانون بسیار مناسب و مترقی است، اما شاهد عدم اجرای صریح 
احکام  قانون  ماده 65  و  می باشیم  آنها  غلط  اجرای  یا  و  آزاد  مناطق  قوانین 
دائمی برنامه های توسعه کشور نیز هنوز نتوانسته است در مناطق عملیاتی و 
اجرایی شود. مدیریت چند گانه در مناطق، موجب سردرگمی فعاالن اقتصادی 
مناطق  اصلی  مانع عملکرد  تصمیم گیری همچنان  متعدد  مراکز  و  می گردد 
هستند و حتی در بدنه دولت که مناطق آزاد بخشی از آن است و اهداف عالیه 
آن مشترک با هدف نظام می باشد، مقاومت ها و مخالفت هایی وجود دارد که 

مناطق آزاد را با مشکالت عدیده مواجه نموده است. 
رسالت  قوانین،  مکرر  تغییر  و  متعدد  دستور العمل ها ی  و  بخشنامه ها  تسری 
از مزیت های  به عدم بهره مندی  را هدف قرار داده و در کل منجر  مناطق 
نسبی مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی شده و نهایتا مزیت های قانونی 
برای جلب سرمایه گذاران در مناطق را کم رنگ کرده است، به طوری که در 
صورت ادامه چنین شرایطی، انتظار می رود در آینده خیلی نزدیک، مناطق آزاد 
خصوصا مناطقی که در نقاط محروم کشور قرار دارند، از توجیه الزم برای 

سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی برخوردار نباشند. 
داخل  سیاستگذاری های  از  برخی  تحت الشعاع  هم  خارجی  سرمایه گذاری های 
کشور قرار گرفته است . می دانیم که سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم 
وابسته به بسیاری از آیتم های مهم اقتصادی، ازجمله ریسک اعتباری کشور، ثبات 
اقتصادی، ثبات ارزش پول ملی، شفافیت، سهولت راه اندازی کسب و کار و غیره 
است ؛ لذا با توجه به تحریم های ظالمانه استکبار جهانی که به ملت ایران اعمال 
شده، شاخص های فوق را به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که ریسک 
اعتباری کشور درحال حاضر به شدت تنزل پیدا نموده است و در زمره ریسک 

اعتباری بی ثبات ترین و ناپایدار ترین کشور ها قرار گرفته است. 
نزول  پول،  انتقال  و  نقل  در  چالش   و  ارزی  مشکالت  به  باتوجه  همچنین 
شدید ارزش پول ملی و تحریم هایی که آمریکا به سرمایه گذاران خارجی در 
ایران اعمال می کند، سرمایه گذاری خارجی با رکود بی سابقه ای مواجه  است؛ 
همچنین تامین مالی پروژه هایی که نیازمند اعتبارات ارزی هستند، با مصائب 

و موانع جدی مواجه گردیده اند.
موضوعات ارزی و مشکالت در نقل و انتقال پول، موجب عدم امکان پذیری 
یا پرهزینه نمودن خرید ماشین آالت ، تامین قطعات ماشین آالت خارجی فعال 
یا  تولید  آمدن ظرفیت  پایین  و سبب  گردیده  اولیه  مواد  و  تولید  در خطوط 

تعطیلی برخی از واحد های تولیدی شده است. 
انتقال رسمی و قانونی پول ، سپردن تعهد ارزی و  از مشکل نقل و  به غیر 
رفع آن نیز از دغدغه های مهم و چالش های اساسی تولید و صادرات است 
که ازجمله بخشنامه های تحمیلی به مناطق آزاد می باشد و گاهی تولیدکننده 
ترجیح می دهد به جای صادرات، محصوالت خود را به سرزمین اصلی ارائه 
نماید و یا از مجاری غیرقانونی اقدام به صادرات کند که در هیچ آماری نشان 

داده نشده و ثبت نمی گردد. 
درحال حاضر بی تردید مناطق آزاد همچنان عملکرد بهتری نسبت به سرزمین 
آنها در ریل توسعه بوده  اما عوامل ذیل موجب کندی حرکت  اصلی دارند، 
و می توان با غلبه بر برخی از مشکالت و محدودیت ها، به شرح ذیل ضمن 

تصحیح مسیر رشد مناطق آزاد ، آنها را فعال تر نمود :
  رفع نقص ساختار اداري و تشکیالتي سازمان هاي مناطق آزاد و اجرایی 
نمودن ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اعمال مدیریت 

یکپارچه در مناطق؛ 
  تقویت و رفع ضعف در زیرساخت هاي حیاتي سخت افزاری و نرم افزاری 
با  خارجي  و  داخلي  سرمایه گذاران  جذب  براي  مناطق  محدوده  موردنیاز 

روش های متنوع تامین مالی؛ 
  رفع مشکالت و ناهماهنگی های موجود بین مناطق آزاد و سازمان امور 
مالیاتی و شفاف سازی معافیت های مالیاتی، به طوری که فعالین اقتصادی در 

یک اکوسیستم مشخص به فعالیت اقتصادی بپردازند؛ 
  اختصاص تسهیالت بانکی و امکان تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری 

مشابه سرزمین اصلی به  فعالین مناطق آزاد؛ 
  شفافیت و ثبات در قوانین به ویژه در حوزه مالیات و گمرک جهت ایجاد 
حس روانی امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه گذاران و جلوگیری از 

سردرگمی فعالین اقتصادی و متضرر شدن آنان به دلیل تغییر قوانین؛ 
  ایجاد ساختارهاي ارتباطي تعاملي یکپارچه با پارک هاي علم و فناوري 
سرزمین اصلي و دانشگاه های ملی و بین المللی جهت انتقال دانش و فناوري 

و توسعه نظام کارآفریني.
به  آزاد،  مناطق  به  ورود سرمایه گذاران  عدم  و  رونق  افول  بی تردید مشکل 
کشور  از  مناطق  این  در  غیره  و  زیرساختی  حوزه های  با  مرتبط  موضوعات 
سوی  از  اختیارات  تفویض  و  هماهنگی  عدم  به  صرفا  بلکه  برنمی گردد، 
وزارتخانه های مربوطه در مسیر تسهیل امور به مناطق آزاد بازمی گردد؛ اینها 
همه و همه سواالت و نکاتی است که پیکان اتهامات عدم تاثیرگذاری مناطق 
آزاد در مسیر جذب سرمایه گذاری را به سمت سازمان ها، وزارتخانه ها و سایر 
نهادها در سرزمین اصلی تغییر می دهد؛ شاید باید به دنبال جواب این سواالت 

در آدرس هایی به جز مناطق آزاد بگردیم؟! 
بی شک همه دلسوزان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد باور دارند که به صورت 
قطعی تمامی زیرساخت ها و امکانات در این مناطق آماده نیست، اما مشکالت 
در مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری ارتباطی به زیرساخت ها در 
شرایط کنونی ندارد و صرفا به عدم ایجاد شرایط مناسب درخصوص تفویض 
اختیارات سازمان های دیگر به مناطق آزاد، ارائه اظهارنامه مالیاتی، جلوگیری 

از ورود کاال به مناطق و دها مورد دیگر برمی گردد. 
تا زمانی که برخی بخش ها و دستگاه ها و حتی وزارتخانه ها دست از حکمرانی 
در مناطق آزاد نکشند و قانون این مناطق را نقض کنند و به رویه های قانونی و 
معمول مناطق آزاد ورود کرده و قانون شکنی نمایند، حال و روز مناطق آزاد از امروز 
هم خراب تر می شود. مهم تر اینکه تا وقتی که بخشی از عوامل، دست اندرکاران 
و مدیران سازمان های مناطق آزاد به سایرین اجازه دخالت و تصمیم گیری بدهند 
و درک نکنند که در چه جایگاه و مقامی نشسته اند، نمی توان توقع داشت که 

دستگاه های دیگر به قوانین مناطق آزاد احترام گذاشته و تمکین کنند.
خوب است تغییری در نگرش و دیدگاه  در مدیران اقتصادی دولت سیزدهم 
این  از  حداکثری  بهره گیری  با  بتوان  تا  شود  ایجاد  آزاد  مناطق  به  نسبت 
پتانسیل طالیی، در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی و 

رونق و آبادی کشور قدم برداشت.

تعدی به قوانین و مقررات، 
سبب ساز کاهش جذابیت های 

مناطق آزاد
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واکاوی ظرفیت ها و فرصت های ترانزیتی، تولیدی و صادراتی در مناطق آزاد کشور:

توسعه تجارت بین المللی با بهره مندی از 
 مزیت های ترانزیتی و تولیدی مناطق آزاد

تحریم های  به ویژه  تحریم ها  اعمال  پایین  هزینه 
پرکاربردترین  تحریم،  تا  شده  باعث  بانکی  و  پولی 
کردن  کند  برای  اسالمی  جمهوری  دشمنان  ابزار 
با  لذا  باشد.  اخیر  سال های  در  کشور  حرکتی  روند 
آرمان های  با  سلطه  نظام  مبنایی  تقابل  به  توجه 
برای  تا  است  ضروری  ایران،  اسالمی  جمهوری 
و  راهکارها  دشمن،  خصمانه  اقدامات  با  مقابله 
زمان  مدت  برای  که  شوند  تدوین  راهبردهایی 
طوالنی یا امکان اقدام خصمانه را با افزایش هزینه 
از دشمن صلب نمایند یا اینکه با ترمیم ساختارهای 
ایجاد  از  موجود  وضع  با  متناسب  کشور  اقتصادی 
عمل  هرگونه  بروز  صورت  در  احتمالی  آسیب های 

خصمانه جلوگیری گردد.
دلیل  به  ایران  خاک  از  بار  بین المللی  ترانزیت 
کاال  صاحبان  اقتصادی  منافع  بین  ارتباط  ایجاد 
در کشورهای متعدد و امنیت ایران در کنار ایجاد 
غیرنفتی  درآمدهای  افزایش  و  پایدار  اشتغال 
هزینه های  افزایش  باعث  اینکه  عالوه بر  کشور 
به  کمک  با  می شود،  ایران  تحریم  و  تهدید 
آسیب پذیری  کشور،  اقتصادی  ساختارهای  بهبود 
کاهش  دشمن  اقدامات  مقابل  در  را  بخش  این 
شمال- کریدور  مسیر  فعال سازی  با  می دهد. 

از  بار  حمل  توجه  قابل  مزایای  معرفی  و   جنوب 
اهداف  به  می توان  کاال،  صاحبان  به  مسیر  این 

یافت. ترانزیت دست  برای  فوق الذکر 
یکی  جغرافیایی  مزیت  و  امنیت  از  برخورداری 
خوبی  به  می تواند  که  است  عواملی  مهم ترین  از 
بر  باشد؛  کشور  یک  در  ترانزیت  توسعه  زمینه ساز 
مسیر  یک  عنوان  به  همواره  ایران  اساس  همین 
صاحبان  مورد توجه  مناسب  و  کوتاه  ترانزیتی 
چرخ های  آثار  که  به گونه ای  است،  بوده  کاال 
است.  باقی  ابریشم  بر جاده  این صنعت هنوز هم 
این  میان  ارتباط  بخار،  ماشین  اختراع  با  چند  هر 
از  و  گردید  قطع  ترقی  و  پیشرفت  جاده  کشور، 
اهمیت ترانزیتی آن کاسته شد؛ اما در عصر حاضر 
با فروپاشی نظام سوسیالیستی در شوروری و نیاز 
آب های  به  دسترسی  به  میانه  آسیای  کشورهای 
کشورهای  اقتصادی  فرآیند  رشد  و  یکسو  از  آزاد 
شرق و جنوب آسیا و عالقه مندی آنان به تجارت 
در  رقیب  مسیرهای  ناامنی  انضمام  به  غرب  با 
روسیه و داغستان، افغانستان و پاکستان از سوی 
این منطقه مورد توجه  بار دیگر  تا  دیگر باعث شد 

دنیای تجارت قرار گیرد.
بودن  دارا  و  میانه  آسیای  با  ایران  همسایگی 
مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی ، نیاز این منطقه 
و  تجارت  توسعه  برای  ایران  قلمرو  از  استفاده  به 
ترانزیت، همه و همه موقعیت ممتازی را برای کشور 
و  اقتصادی  روابط  بسط  که  است  آورده  فراهم  ما 
سیاسی با این منطقه را تسهیل می کند، با استفاده از 
موقعیتی کشور ما می تواند در آینده به شریک بزرگ 
اهمیت  تبدیل شود.  میانه  آسیای  ترانزیتی  تجاری، 
ژئواکونومیک ایران برای منطقه آسیای مرکزی به 
حدی است که کارشناسان جهانی و استراتژی های 
برای  را  ایران  پیشتازی  و  رهبری  نقش  توسعه، 

آسیای میانه محرز می دانند.
وسیع  سرزمین  مرکز  در  میانه  آسیای  کشور  پنج 
آب های  به  مستقیم  دسترسی  راه های  فاقد  روسیه ، 
در  محصور  کشورهای  محدود  جزء  و  بوده  آزاد 
این  پایتخت های  فاصله  متوسط  هستند ،  خشکی 
بندر  نزدیکترین  از  ترکمنستان  استثناء  با  5کشور 
پنج  این  از  کشور  چهار  است.  3000کیلومتر  حدود 
قلمرو  از  باید  آزاد  آب های  به  رسیدن  برای  کشور 
فقط  میان  این  در  و  نمایند  عبور  دیگر  کشور  یک 
دو  از  حداقل  باید  دریا  به  دستیابی  برای  ازبکستان 
کشور عبور کند. از آنجا که توسعه اقتصادی و رفاه 
اقتصادی در آسیای میانه به گسترش تجارت خارجی 
از  بقیه کشورهای جهان بستگی دارد و  با  مستقیم 
طرف دیگر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
سهم تجارت هر یک از این پنج کشور با کشورهای 
مشترک المنافع کاهنده بوده و این روند ادامه خواهد 
یافت، لذا آسیای میانه برای توسعه تجارت خارجی 
خود با جهان ناچار به استفاده از مسیرهای ترانزیت 
از قلمرو سایر کشورها، عالوه بر مسیر سنتی  کاال 

روسیه خواهد بود. 
در  »شمال-جنوب«  کریدور  طرح  میان  این  در 
طرح های  از  یکی  »شرق-غرب«،  طرح  با  مقایسه 
مطرح در منطقه می باشد. این کریدور در سال 1990 
کنفرانس  در  اروپا  نقل  و  حمل  وزرای  توسط 
هلیسنکی به تصویب رسیده است و زمان و هزینه 
به  میانگین  صورت  به  کریدور  این  در  کاال  حمل 

ترتیب 40درصد و 10درصد کاهش می دهد.
عبور بار از ایران باعث خواهد شد تا منافع اقتصادی 
بار  بیشتر،  منفعت  هدف  با  که  کاال  صاحبان 
امنیت  و  ثبات  به  می دهند،  عبور  ایران  از  را  خود 
موجب  که  اقداماتی  نتیجه  در  شود؛  وابسته  ایران 
با  شود،  مسیر  این  از  بار  انتقال  در  اختالل  ایجاد 
شد.  خواهد  روبه رو  توجهی  قابل  مخالفت های 
قصد  که  کشورهایی  تا  می شود  سبب  موضوع  این 
دارند، مجبور  ایران  برای  را  اعمال محدودیت هایی 
اقدامات خود  برای  بیشتری  پرداخت هزینه های  به 
توقف  موجب  می تواند  هزینه  افزایش  این  باشند. 

اعمال محدودیت ها گردد.
با  که  هستند  مبادی  آزاد  مناطق  میان،  این  در 
دهه  چندین  در  شده  ایجاد  ظرفیت های  بر  تکیه 

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

در کمک به اقتصاد کشور بهره گیری کرد.
تحریم  دوران  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
راستای  در  کشور  در  مهمی  گذرگاه های  می توانند 
بی اثر کردن تحریم های همه جانبه بین المللی باشند 
مناطق  در  موجود  بالقوه  به ظرفیت های  توجه  با  و 
تهدید  اقتصاد،  در  درست  مدیریت  با  می توان  آزاد 
تحریم ها را در این مناطق به فرصت در جهت رونق 
اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت کاال بدل کرد.
با مزیت های قانونی  آزاد  در شرایط کنونی، مناطق 
نقش آفرینی  کشور  اقتصاد  در  می توانند  دارند  که 
چشمگیری داشته باشند؛ چراکه وجود سرمایه گذاران 
خارجی، تجارت و مبادالت بین المللی در مناطق آزاد 
ظرفیت هایی  وقتی  زیرا  است،  تحریم ناپذیر  ایران 
ترانزیت  ازجمله  دارد  وجود  کشور  از  نقطه  یک  در 
و  منع  به  قادر  قدرتی  هیچ  دیگر  و...  حمل و نقل  و 
مشاهده  قابل  که  همان گونه  نیست؛  آن  تحریم 
است، با تمام تهدیدات و موانعی که امریکا در مسیر 
نظر  در  به  مجبور  اما  کرده،  ایجاد  کشور  اقتصاد 
گرفتن معافیت   برای بندر چابهار شده است؛ چراکه 
قابل  ارائه می دهد که  را  وقتی یک کشور خدماتی 
رقابت و تامین در هیچ کجای دنیا نیست، قدرت های 
و  کرده  مقاومت  آن  برابر  در  نمی توانند  هم  بزرگ 
نیز  آزاد  مناطق  اینجا  در  دهند.  ادامه  زورگویی  به 
به  وقتی سرمایه گذار خارجی  دارند،  را  نقش  همین 
یک منطقه آزاد در ایران آمده و سرمایه گذاری کرده، 
خروج  به  حاضر  تحریم  تهدیدات  با  به راحتی  دیگر 
و  کم رنگ  را  تحریمات  می شود  این گونه  و  نیست 

بی اثر کرد.
سوق الجیشی  لحاظ  به  که  است  کشوری  ایران 
بودن  دارا  با  که  گرفته  قرار  خاص  منطقه ای  در 
همسایگان بی شمار در اطراف خود، به هیچ عنوان 
قابل محدود کردن نیست؛ همچنین احداث مناطق 
و  حساس  مرزهای  غالبا  که  مزری  نقاط  در  آزاد 
ماکو،  چابهار،  مانند  هستند  بین المللی  شاهراه های 
افزایش  را  کشور  در  قابلیت  این  و...  ارس  اروند، 
داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز تنفسی کشور 
بنابراین  است.  نموده  تحریم  و  بحران  شرایط  در 
از ظرفیت ها و  استفاده  با  به واقع می توان گفت که 
کشور  استراتژیک  نقاط  در  آزاد  مناطق  مزیت های 
می شود با یک مدیریت جامع و صحیح از این دوره 
گذار عبور کرد. بی شک این امر همراهی و همیاری 
تمام سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با مناطق آزاد 
را مطلبد و امیدواریم با اتحاد و یاری خداوند از این 

مرحله نیز با موفقیت عبور کنیم.
مزیت های  عالوه بر  آزاد  مناطق  داشت  توجه  باید 
قانونی همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان 
ویژگی های  از  خارجی،  سرمایه  خروج  و  ورود 
و  جغرافیایی  موقعیت های  همچون  دیگری 
همسایه،  کشورهای  با  همجواری  ژئوپلیتیک، 
کشورها،  این  با  قابل توجه  تجاری  تبادالت  انجام 
شناسایی  و  خارجی  سرمایه گذاران  استفاده 
کشورها  آن  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
قابل توجهی  نقش  می توانند  که  برخوردارند 
بازی  تحریم ها  از  ناشی  معضالت  رفع  در  را 
تولید،  فرآیند های  تسهیل  و  تقویت  با  و  کنند 
صادرات و واردات، حفظ و یا جلوگیری از کاهش 
ابزارها  بهترین  از  یکی  بتوانند  سرمایه گذاری ها 

باشند. غیرنفتی  توسعه صادرات  برای 
ابعاد  تمامی  در  توسعه  فراگیری  و  سرعت  افزایش 
خصوصا بعد اقتصادی، بدون توسعه صادرات ممکن 
اقتصاد  برای  غیرنفتی  صادرات  سویی  از  و  نیست 
مبتنی بر نفت ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

و بدون شک مناطق آزاد می توانند نقش بسزایی در 
این مورد ایفا کنند. 

دستیابی  روش های  مهم ترین  از  یکی  آزاد  مناطق 
به بازارهای بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات 
باید  مناطق  این  بر  حاکم  قوانین  از سویی  هستند؛ 
به  را  خود  نقش  بتوانند  تا  باشند  تولید  تسهیل گر 

درستی ایفا کنند. 
برای  جدیدی  راهکارهای  باید  کنونی،  شرایط  در 
توسعه  مسیر  در  بتوانند  تا  شود  باز  آزاد  مناطق 
اقتصادی کشور با سهولت نقش آفرینی داشته باشند، 
که برای تحقق این مهم، ضرورت هایی وجود دارد، 
ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی در کشور صورت 
اقتصاد  در  خوبی  به  بتوانند  مناطق  این  که  گیرد 
زمانی  کنند؛  ایفا  بسزایی  نقش  بین الملل  و  کشور 
که این اجماع صورت گیرد، به طور قطع دستگاه ها 
کم  آزاد  مناطق  در  خود  دخالت  از  سازمان ها  و 
می کنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشی نگری هایی 
است که مناطق با آن روبه رو هستند و موانعی که 
مناطق  حرکت  مسیر  در  اجرایی  دستگاه های  بعضا 
آزاد  قرار می دهند؛ دستگاه هایی که در مناطق  آزاد 
در  یکپارچه  مدیریت  یک  می بایست  هستند.  موثر 
مناطق شکل بگیرد، خصوصا نهادهایی مانند مالیات، 
شبکه های  حتی  و  صنعت  بانک،  بیمه،  گمرک، 
به  باید  و...  اینترنت  برق،  آب،  مانند  زیرساختی 
شکل یکپارچه تحت لوای سازمان های مناطق آزاد 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده27  بگیرند؛  قرار 
قانون  ماده65  و  پنجم  برنامه  قانون  ماده 112  آزاد، 
را اجرا کنند  برنامه های توسعه کشور  احکام دائمی 
و مدیریت یکپارچه در این مناطق تشکیل گردد؛ با 
این اجماع، قطعا هر اقدام اقتصادی در مناطق آزاد 

امکان پذیر است.

مزیت های مناطق آزاد، تسهیل گر 
فعالیت های اقتصادی

برای  امتیازاتی  داشتن  ضمن  آزاد  مناطق 
اصلی،  سرزمین  به  نسبت  تجارت  و  سرمایه گذاری 
آنچه  اما  می باشند؛  ویژه  بسیار  امتیازات  دارای 
مسلم است در شرایط سخت کنونی به طور طبیعی 
و  گرفته  خود  به  سیر صعودی  هزینه ها  از  بسیاری 
تاجر  و  صنعتگر  یک  بر  را  فعالیت  تداوم  می تواند 
تحمل  غیرقابل  و  سخت  بسیار  اصلی  سرزمین  در 
که  تسهیالتی  و  امتیازات  به  عنایت  با  ولی  نماید؛ 
مالیات  به جز  )البته  مالیاتی  معافیت های  لحاظ  به 
وجود  آزاد  مناطق  در  تعرفه ای  و  افزوده(  ارزش  بر 
سرمایه گذاری  برای  را  فعالیت  ادامه  امکان  دارد، 
دیگر  طرف  از  و  می نماید  اقتصادی تر  و  مناسب تر 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی و استقرار این مناطق در 
همسایگی برخی از کشورها می تواند بستر مبادالت 

طرفین را به خوبی تسهیل نماید. 
سرمایه گذاران  و  تجار  برخی  اینکه  مهم  نکته 
با  ارتباطات و مراودات نزدیکی  محلی مناطق آزاد، 
کشورهای مجاور خود دارند و یا حتی در آن کشورها 
صاحب شرکت هستند و این می تواند در راستای رفع 
پاره ای از مشکالت و حل برخی از نیازها در شرایط 

تحریم مفید و موثر واقع شود.
و  تردد  و  مالکیت  واگذاری  دلیل  به  آزاد  مناطق 
و  معافیت ها  داشتن  و  خارجی  اتباع  آسان  اقامت 
از  مشوق های مختلف، محفلی جهت حضور برخی 
عزیزان  این  و  است  گردیده  خارجی  سرمایه گذاران 
در این مناطق مشغول به فعالیت هستند، که حضور 
فعالین اقتصادی خارجی می تواند پلی برای صادرات 
و شبکه ای برای صادرات و واردات کاالهای اساسی 

و استراتژیک به کشور باشد. 
سازمان  های  که  هدفگذاری هایی  از  یکی  شاید 
شرکت های  جذب  باشند،  داشته  باید  آزاد  مناطق 
لجستیک  و  ترانزیت  حوزه  در  بین المللی  و  معتبر 
است؛ چراکه همان گونه که پیش تر اشاره شد، اغلب 
مناطق آزاد ایران در دروازه های ورودی و کشور قرار 
دارند و با عنایت به اینکه از ایران به عنوان چهارراه 
است  کشورهایی  معدود  جزء  و  می شود  یاد  جهانی 
که به لحاظ موقعیت قرارگیری در نقشه جغرافیایی 
اقیانوسیه،  آسیا،  میان  تزانزیتی  شبکه  می تواند  دنیا 

آزاد  مناطق  نتیجه  در  کند؛  برقرار  را  اروپا  و  افریقا 
شاهراه های این شبکه ترانزیتی هستند که از شرق 
متصل  یکدیگر  به  را  جنوب  تا  شمال  و  غرب  به 

می کنند.
موقعیت  لحاظ  به  مناطق  این  مجموع  در 
جغرافیایی و عمدتا بندری و تسهیالت و امکانات 
مسیرهای  می توانند  دارند،  که  بالفعلی  و  بالقوه 
ایجاد  و  روابط  بهبود  برای  را  نزدیکی  و  فرعی 
اقتصادی  رونق  و  توسعه  و  طرفینی  تعامالت 
از  برخی  و  نمایند  ایجاد  کشور  و  منطقه  در 
تبدیل  فرصت  به  را  جدی  موانع  و  محدودیت ها 
نمایند و می توانند معبری برای تقویت و گسترش 
مناسبی  بستر  نهایت  در  و  خارجی  اتباع  فعالیت 
البته  باشند؛  کشور  اساسی  نیازهای  رفع  برای 
و  متولی  دستگاه های  همه جانبه  توجه  مهم  این 
نظارتی در کشور را می طلبد و در سایه نگاه واحد 
گشایش  کلید  می توانند  مناطق  این  حمایتی،  و 
سخت  شرایط  در  موانع  و  مشکالت  از  برخی 

باشند. اقتصادی 

مناطق آزاد ، بستری مهیا در جهت توسعه 
تولید در کشور 

بی تردید تنها مسیر توسعه اقتصادی کشور از طریق 
افزایش سرمایه گذاری ، تولید و صادرات و حضور فعال 
در بازارهای ملی و بین المللی می باشد و در این بین ، 
نقش مورد انتظار در مناطق آزاد ، با توجه به رسالت 
و  پیشبرانه  اثرگذار،  نقشی  قطعا  مناطق،  این  اصلی 
خالقانه خواهد بود. لکن سوال اساسی این است که آیا 
با روش ها و فضای کسب و کار موجود، امکان توسعه 
تولید فراهم است؟ چه اقداماتی باید انجام شود و چه 
الزاماتی برای تحقق این مهم می بایستی رعایت گردد ؟

کشور  سرمایه های  از  عظیمی  بخش  که  هم اکنون 
یا  و...  ارز، مسکن، طال  بازار  در  بلکه  تولید،  در  نه 
به شکل انباشته و بعضا ناکارآمد در بانک ها جریان 
به  سرمایه ها  داشت  انتظار  می توان  چگونه  دارد ، 

سمت و سوی تولید حرکت نمایند؟
در مسیر  و مسائلی جدی  موانع  است ،  این  واقعیت 
که  دارد  وجود  کشور  در  مولد  سرمایه گذاری های 
درحوزه های مختلف  اساسی  بازنگری های  ضرورت 

را طلب می نماید. 
دستیابی به توسعه تولید در کشور، مستلزم اقداماتی 
در  است .  متفاوت  کامال  و  نوآورانه  بنیادی ،  عمیق ، 
شرایط حاضر ، مناطق آزاد  باید از بیشترین ظرفیت 
سیاستگذاری و مدیریتی برای توسعه تولید برخوردار 
موانع  بتوانند  باال  تصمیم گیری  قدرت  با  و  باشند 
موجود را مرتفع نمایند؛ چراکه اگر این مناطق قادر 
بر  امیدی  اصلی  در سرزمین  نباشند،  امر  تحقق  به 

استحصال اهداف موردنظر نخواهد بود. 
ارکان  و  قوا  تمام  و هماهنگی  به طور کلی تالش 
اقتصادی،  کالن  فضای  در  ثبات  برای   حاکمیت 
فضای  بهبود  غیرتورمی،  فضای  شدن  حاکم 
کاهش  و  گسترده  مقررات زدایی  کار،  و  کسب 
منابع  و  تسهیالت  هدایت  اداری ،  بوروکراسی های 
بانکی به سمت فعالیت های مولد و اشتغال زا، ارتقاء 
عوامل  همه  بهره وری  و  تولیدی  کاالی  کیفیت 
تولید، توسعه صادرات، حمایت از ارتقاء تکنولوژیک 
اقتصادی  ظرفیت  و  تولید  مقیاس  افزایش  صنایع ، 
بنگاه ها، تقویت بورس و بازار سرمایه، مبارزه موثر، 
هدفمند و پیشگیرانه با قاچاق کاال و مفاسد اداری 
و  دانش بنیان  از شرکت های  حمایت  و  اقتصادی  و 
برنامه های اصالحی درون بنگاهی و... با بهره گیری 
از هوشمندی و خرد جمعی و سیاستگذاری عالمانه 
و تفویض اختیارات الزم و کافی برای ایجاد سهولت 
سازمان های  به  اقتصادی  فعاالن  انگیزه سازی  و 

مناطق آزاد ، اموری مسلم و اجتناب ناپذیر است. 
تدوین  با  آزاد  مناطق  سازمان های  راستا  همین  در 
راهبردهایی که از یکسو بتواند سرعت تصمیم گیری 
فراهم  را  در بخش های مختلف  برای سرمایه گذاران 
کند و از سوی دیگر از مشوق های الزم برای هدایت 
می بایست  باشد،  برخوردار  تولید  سمت  به  سرمایه ها 
نمودن  اقتصادی  و  بیشتر  هرچه  جذابیت  زمینه 
فعالیت های تولیدی را مهیا سازند. برخی از راهبردهای 

پیشنهادی، به ترتیب زیر قابل طرح است:
نظیر  اقتصادی  اصلی  زیرساخت های  توسعه  الف( 
جاده، آب، برق و گاز در مناطق و تجهیز شهرک های 
با  متناسب  تخصصی  شهرک های  ایجاد  صنعتی، 
مزیت های موجود هر منطقه و توسعه زیرساخت های 

جانبی نظیر سالن، انبار و سردخانه و...؛
ب( بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فضای مناسب 
اصالح  با  اقتصادی  فعاالن  تالش  و  کار  برای 
صدور  در  بوروکراتیک  موانع  حذف  و  فرآیندها 
مجوزها و واگذاری اراضی  و حمایت واقعی و معنادار 

از سرمایه گذاران؛
بنگاه های  مشکالت  حل  و  شناسایی  بررسی ،  ج( 
اقتصادی و رفع موانع تولید و بازگرداندن واحدهای 
راکد و نیمه فعال به چرخه فعالیت تولیدی و خدماتی 

در تمام بخش ها؛
د( توسعه ظرفیت واحدهای موجود و دارای قابلیت با 
هدف اقتصادی و سودآور کردن کسب و کار واحدها 

و حمایت از واحدهای دانش بنیان؛
داخلی  جدید  سرمایه گذاری های  جلب  و  جذب  ه( 
قالب  در  موجود  مزیت های  مبنای  بر  خارجی  و 
برنامه های مدون و طراحی شده و عرضه بسته های 
نیازسنجی  و  بازار  مطالعات  )انجام  سرمایه گذاری 
بازارهای هدف و تعیین صنایع تولیدی قابل استقرار 
مبتنی بر مزیت ها و فرصت های موجود در هر یک 

از مناطق آزاد(؛
برای  مشخص  تسهیالتی  و  مالی  منابع  تعریف  و( 
در  مولد  سرمایه گذاری های  از  حمایت  و  ترغیب 

مناطق آزاد.

گزارش: 
فریبا شیخی

یادداشت: 
 رامین قنبری

کارشناس مناطق آزاد
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به گفته کارشناسان انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، منجر 
به تغییر قوانین مناطق آزاد نمی شود؛ اما بر روی مدیران )عزل و 
انتصاب( آن تاثیر می گذارد و ممکن است گروه های سیاسی و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای انتصاب یا تغییر مدیران 

با فشار به وزیر اقتصاد البی کنند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  دولت سیزدهم  در 
اقتصادی که پیش از این در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری 
تعریف می شد، ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت 
و عمال از رسالت خود برای همگام کردن اقتصاد کشور جهت 
اتصال به اقتصاد و بازارهای جهانی فاصله گرفته و بسیاری 
از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که این مسئله می تواند 

ظرفیت های تجاری و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
درواقع پس از شدت گرفتن تحریم های خصمانه بین المللی 
بر علیه ایران، مناطق آزاد قرار بود به عنوان بازوهای تجاری 
کشور، نقش تسهیل کننده در اقتصاد را داشته باشند و حتی 
با جذب بانک های خارجی )آفشور(، محدودیت های ناشی از 
تحریم ها را بی اثر کنند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد؛ چراکه 
این مناطق پس از آغاز دور جدید تحریم ها نه تنها فضای 
بازتری برای فعالیت های اقتصادی و تجاری پیدا نکردند، 

بلکه محدود تر هم شدند!
براساس ماده23 قانون برنامه ششم توسعه کشور که در اواخر 
دولت یازدهم تدوین شد »کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و 
تشکیالت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات 
مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی ربط 
مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود«. همچنین در تاکیدی 
عجیب، مجددا نمایندگان مجلس شورای اسامی، براساس 
بند)ز( تبصره)18( ماده واحده قانون بودجه سال1401 کشور بر 
انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل 

وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح نمودند!!!
اما این انتقال که پیش از این شکل اجرایی به خود نگرفته بود، 
با اصرار و مکاتبه سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی به هیات دولت و اخذ مصوبه از هیات وزیران، درحال 

حاضر فرآیند مبهم اجرایی خود را طی می کند.
درخصوص  کارشناسان  از  برخی  با  منظور  همین  به 
عواقب و تبعات انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت 
ادامه  در  که  کردیم  گفت و گو  دارایی  و  اقتصادی  امور 

نقطه نظرات آنان را مالحظه می فرمایید.

آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران:

دخالت در انتصابات مناطق آزاد، تبعات انتقال 
دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت وگو با 
خبرنگار نشریه، ضمن اشاره به این که طرح انتقال دبیرخانه 
زیرمجموعه  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از بررسی کارشناسی 
اجرا شده است، گفت: مدیرعامل یک منطقه آزاد همچون 

اداره یک منطقه است،  برای  اختیارات خاص  با  استاندار 
عامل  مدیران  اختیارات،  سطح  این  کنونی  شرایط  در 
سازمان های مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ زیرا در 
کنار مناطق آزاد، استانداری ها قرار دارند. از سوی دیگر در 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد سازمان هایی مانند امور مالیاتی، 
سرمایه گذاری و یا گمرک وجود دارند که در زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد به عنوان معاون وزیر اقتصاد معرفی می شوند، 

اما سازمانی کامال مستقل نیستند.
آرمان خالقی با بیان اینکه اگر قرار باشد اختیارات مناطق 
آزاد تغییر نکند، ممکن است این مناطق در ذیل وزارت 
امور اقتصادی و دارایی همچنان بتوانند طبق روال گذشته 
خود فعالیت کنند، افزود: اما از آنجایی که مناطق آزاد  کشور 
تاکنون تحت تاثیر سیاست های سرزمین اصلی، در جذب 
سرمایه گذاری و رسالت خود موافق نبوده اند و حتی با وجود 
اینکه بزرگترین مناطق آزاد کشور از نظر مساحتی در ایران 
قرار دارد، با این حال نسبت سرمایه گذاری در این مناطق 
پایین است و این حکایت از ضعف برنامه ریزی و مدیریت 
برای این مناطق دارد. از این رو همان داستانی را که توسط 
برخی افراد و گروه های سیاسی مانند نمایندگان مجلس 
برای تغییر یا انتصاب مدیران استان ها اتفاق می افتد، ممکن 
است برای مناطق آزاد هم اتفاق بیفتد و این مسئله می تواند 

به ناکارآمدی مناطق دامن بزند .
وی اظهار داشت: به عبارت دیگر اگر مناطق آزاد زیرمجموعه 
وزارت اقتصاد تعریف شوند، البی ها برای تعیین مدیران آن 
مناطق افزایش می یابد؛ زیرا دست وزیر اقتصاد همواره زیر 
ساتور نمایندگان مجلس است؛ اما زمانی که مناطق آزاد ذیل 
نهاد ریاست جمهوری باشد، این مشکالت وجود ندارد؛ چراکه 

مدیران این مناطق باید مستقل عمل کنند.
خالقی با اشاره به اینکه هم اکنون بخشی از قوانین سرزمین 
اصلی در مناطق آزاد اجرا می شوند، تصریح کرد: اما قوانین 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورای عالی  مصوبه  تحت  جزئی 
اقتصادی انجام می شود و اما در ایران طوری رفتار شده که 
عمال سیاست های کلی هم به درستی اجرا نگردیده است و 
همین موضوع باعث شده تا یک بانک بین المللی در مناطق 

آزاد شعبه ایجاد نکند، که این موضوع نشان می دهد نفوذ 
مقررات سرزمین اصلی در مناطق آزاد آسیب زا بوده است.

عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان با اشاره به 
اینکه انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی منجر به تغییر 
روی  اما  نمود:  خاطرنشان  نمی شود،  آزاد  مناطق  قوانین 
مدیران آن تاثیر می گذارد و سطح دبیرخانه پایین می آید و 
اینکه مناطق آزاد چقدر بتوانند در اجرا، سیاست های خود را 
پیش ببرند، به جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی هم بستگی دارد.

داود چراغی، عضو هیات مدیره موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی:

کاهش کارآمدی مناطق آزاد، با انتقال 
دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد

و  مطالعات  موسسه  مدیره  هیات  عضو  یک  همچنین، 
پژوهش های بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار نشریه، ضمن 
اشاره به اینکه در اقتصاد ناکارآمد همه اتفاقات می توانند 
کنونی  شرایط  در  گفت:  باشند،  داشته  سختی  عواقب 
سرمایه گذاری در اقتصاد نمی تواند بازدهی مناسب داشته 
نمی افتد؛  اتفاق  درستی  به  سیاستگذاری ها  چراکه  باشد؛ 
درباره مناطق آزاد هم همین مسئله صادق است؛ زیرا از این 

مناطق اهداف اولیه خود فاصله گرفته است.
داود چراغی با بیان اینکه در موقعیت فعلی باید با توجه به 
زیرساخت ها، بر مبنای الگوی کشورهای توسعه یافته در مناطق 
آزاد عمل شود، افزود: در ایران مناطق آزاد با رویکرد توسعه 
صادرات و جذب گردشگری و ... ایجاد شده، اما در شرایط 
کنونی همانند بخشی از سرزمین اصلی فعالیت می کنند؛ هرچند 
متولی سرمایه گذاری وزارت اقتصاد است و مجموعه کارشناسی 
قدرتمندی دارد و نسبت به نهاد ریاست جمهوری به دلیل اینکه 
در سطح کالن فعالیت دارند و با تغییر دولت ها تغییر می کنند 
عملکرد بهتری دارند، با این حال سیاستگذاری وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برای مناطق آزاد همسو با سیاست های 

سرزمین اصلی کارآمدی ایجاد نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر فضای رقابتی در اقتصاد 
کشور وجود ندارد و این مسئله تنها محدود به سرزمین اصلی 
نیست، تصریح کرد: در مناطق آزاد هم حقوق مصرف کننده در 
بخش تولید و واردات رعایت نمی شود و این اتفاق دقیقا همان 
الگویی بوده که در سرزمین اصلی اتفاق افتاده است. بنابراین 
باید اصالحاتی انجام شود، اما نباید عقب گرد کرد؛ چراکه در دنیا 
امروزه کشورهایی هستند که سرزمین خود را به مناطق مختلف 
تقسیم می کنند و حتی در آنجایی که مناطق آزاد هم نیستند، 
قوانین و مقررات متنوعی ایجاد کرده اند تا رقابت میان مناطق 
به وجود آید؛ این درحالی است که ایران ظرفیت باالیی دارد و 
به این موضوع توجه نکرده و اگر حکمرانی درستی وجود داشته 
باشد، کشورمان می تواند در همین مناطق آزاد تا چندبرابر تولید 

ناخالص خود را افزایش دهد.
چراغی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی وقتی بین وزارت 
اقتصاد و وزارت صنعت در مباحث تصدی گری تضاد وجود 
دارد، نمی توان نسبت به عملکرد وزارتخانه ها خوش بین بود، 
تاکید نمود: متاسفانه در بحث انتقال دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور 
عمل  شتاب زده  که  می رسد  نظر  به  دارایی،  و  اقتصادی 
شده است، به همین دلیل درحالی که مناطق آزاد باید در 
تصمیم گیری مستقل عمل کنند و بر مبنای ظرفیت های 
منطقه عمل نمایند، اما هم اکنون سیاست ها از سرزمین 
اصلی به این مناطق منتقل می شود و این مسئله کارآمدی 

مناطق آزاد را کاهش داده است.
پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  مدیره  هیات  عضو 
کنونی  شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  بازرگانی 
براساس ادبیاتی که بر اقتصاد تعریف شده، کشورهای 
دیگر اقتصاد دولتی را خصوصی اداره می کنند. در برخی 
خصوصی  بخش  توسط  آن  اداره  دولتی  شرکت های 
در  همچنان  آن  مالکیت  که  درحالی  می شود،  انجام 
اختیار دولت است و امروز هم اگر وزارت امور اقتصادی 
و دارایی قرار است مالکیت مناطق آزاد را داشته باشد، 
باید متفاوت از سیاست های که در سرزمین اصلی اجرا 

می شود، مدیریت مناطق آزاد را تعریف نماید.

یادداشت

بسط گردشگری صنعتی و 
رونق اقتصادی مناطق آزاد و 

جوامع محلی از تنزل جایگاه دبیرخانه تا دخالت در 
انتصاب مدیران سازمان های مناطق آزاد

در گفت و گو با کارشناسان عواقب انتقال دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد بررسی شد:

7 گزارش

گزارش:
حامد شایگان

یادداشت: 
 محمود بابایی

کارشناس حوزه گردشگری

محمود بابایی کارشناس حوزه گردشگری در گفت وگو با نشریه، به 
اهمیت رونق گردشگری در مناطق آزاد اشاره کرد و آن را برای توسعه 

این مناطق ضروری خواند. 
طبق گفته این کارشناس؛ گردشگری می تواند زمینه ورود گردشگران 
کشورهای همسایه و منطقه که عالقه مند به سرمایه گذاری یا توسعه روابط 
اقتصادی با کشورمان نیز هستند را فراهم آورد و منجر به رونق اقتصادی 

آن منطقه و جوامع محلی شود.
بابایی اظهار داشت:  گردشگری در شاخه های گوناگونی قابل تعریف 
است؛ شاخه هایی که تاکنون شناسایی شده و شاخه های دیگری که الزم 
است شناسایی شوند. در این میان یکی از شاخه های نوظهور در عرصه 
گردشگری، »گردشگری صنعتی« است که در قالب بازدید از سایت های 
صنعتی جای می گیرد؛ رویکردی که توسعه آن سال ها است از سوی 
کشورهای صنعتی جهان و در راستای افزایش سرانه درآمدها، موردتوجه 
قرار گرفته است. ژاپن، کره  جنوبی، آلمان، هلند و انگلستان از نمونه 
کشورهای پیشرو در عرصه گردشگری صنعتی هستند. متقاضیان اصلی 
این شاخه از گردشگری دانشجویان و صنعتگرانی هستند که با هدف بازدید 
از فرآیند تولید یک محصول یا آشنایی با کارکرد دستگاه ها و ماشین آالت 

صنعتی، قدم در راه سفر می گذارند.
وی ادامه داد:  جدا از جنبه های آموزشی و مطالعات شغلی و حرفه ای، این 
شاخه از گردشگری برای عالقه مندان به کسب تجربه های تکرار نشدنی 
نیز حرفی برای گفتن دارد. تجربه حضور در معادن، بازدید از میدان های 
خودروسازی،  کارخانه های  پتروشیمی،  صنایع  و  پاالیشگاه ها  نفتی، 
فوالدسازی، نیروگاه های تولید برق و همین  طور سدها و کارخانه های 

تولید محصوالت غذایی از نمونه های مثال زدنی در این رابطه هستند.
این کارشناس اظهار داشت:  کشورمان ایران، در تمام زمینه های نام برده 
از ظرفیت باالیی برخوردار است. مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، 
شهرک های صنعتی متعدد، پاالیشگاه های موجود و همچنین تنوع 
کارخانه ها و کارگاه های تولید محصوالت خوراکی از این نمونه هستند. 
این در شرایطی است که متاسفانه موضوع رونق صنعت گردشگری به 
یاری دیگر صنایع موجود، تاکنون چندان در کانون توجه فعاالن این 
حوزه نبوده است؛ امری که قوت بخشیدن به آن پیش از هر چیز نیازمند 
شناسایی بازارهای هدف داخلی و خارجی و پس از آن برنامه ریزی 
در راستای برگزاری تورهای تخصصی با هدف دستیابی به بازدیدی 
هدفمند، موثر و درآمدزا است و البته پیش شرط دستیابی به این مهم، آشنا 
و متقاعد کردن صاحبان صنایع گوناگون برای برگزاری تورهای صنعتی 

و منافعی است که عاید آنان و البته کشور می شود.
بابایی در ادامه به اهمیت گردشگری در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: 
رونق گردشگری صنعتی در مناطق آزاد می تواند به رونق اقتصادی 
آن منطقه و جوامع محلی نیز منجر شود؛ چراکه گردشگران صنعتی 
عالوه بر بازدید از سایت های موجود، با حضور در جوامع محلی نیز 
از واحدهای صنعتی  می توانند به درآمدزایی آنان کمک کنند. جدا 
بزرگ و شناخته شده، واحدهای صنعتی کوچک به ویژه در عرصه 
صنایع  غذایی و محصوالت بهداشتی نیز می توانند با برگزاری تورهای 
گردشگری، محصوالت تولیدی خود را به بازار معرفی کرده و از این 

طریق در راستای بازاریابی گام بردارند.
وی اذعان داشت: رونق این شکل از گردشگری می تواند زمینه ورود 
گردشگران کشورهای همسایه و منطقه که عالقه مند به سرمایه گذاری 
یا توسعه روابط اقتصادی با کشورمان نیز هستند را فراهم آورد. درحال 
حاضر تورهای صنعتی از سوی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی 
کشورمان برگزار می شوند که مخاطبان اصلی این تورها نیز بیشتر 

صنعتگران داخلی یا دانش آموزان هستند.
این کارشناس حوزه گردشگری در پایان به اهمیت تعریف بسته های سفرهای 
صنعتی اشاره کرد و خاطرنشان نمود: آنچه ضروری به نظر می رسد، تعریف 
بسته های سفرهای صنعتی هدفمند از سوی دفاتر خدمات مسافرتی برای 
جذب عموم گردشگران داخلی یا بین المللی عالقه مند به بازدید از این 
واحدها است و دستیابی به این مهم جز با برنامه ریزی، هدفگذاری، توسعه 
زیرساخت های گردشگری در مناطق آزاد صنعتی-تجاری و در نهایت 
اطالع رسانی، ممکن نخواهد بود و اینها همه آن چیزی است که فقدانشان در 

راستای رونق این شاخه از گردشگری در کشورمان محسوس است.

در  سرمایه پذیر  مناطق  مهم ترین  از  یکی  قشم،  جزیره 
حوزه های مختلف اقتصادی و گردشگری محسوب می شود. 
به عنوان  مربع،  500کیلومتر  و  یکهزار  وسعت  با  جزیره  این 
بزرگترین جزیره مسکونی غیرمستقل جهان، با هدف افزایش 
و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی 
عمومی،  درآمد های  افزایش  تکنولوژی،  انتقال  خارجی،  و 
افزایش توریسم، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی 

از اقتصاد رقابتی ایجاد شده است.
کارشناسان معتقدند که تحقق اهداف پیش بینی شده و موفقیت 
سازمان منطقه آزاد قشم در انجام ماموریت های قانونی خود، نیازمند 
فراهم کردن زیرساخت هایی است که پس از نزدیک سه دهه شاهد 
عقب ماندگی هایی در این زمینه هستیم. منطقه آزاد قشم در ماه های 
گذشته به منظور تکمیل زیرساخت هایی که از ضروریات توسعه و 
رونق تولید به حساب می آید، اقدامات مهمی را در راستای حل 

مطالبات سال های گذشته مردم این جزیره اجرایی کرده است.
در بیش از یک سال گذشته و با آغاز دوران جدید مدیریت در سازمان 
منطقه آزاد قشم، بهبود ارتباط با جامعه محلی و بازسازی اعتماد 
عمومی به عملکردهای این سازمان به عنوان یکی از مهم ترین اهداف 
در دستورکار قرار گرفته است؛ اقدامی که حاال می توان گفت تا اندازه 
زیادی همراه با موفقیت بوده است. ماه هاست که بخش های مختلف 
سازمان منطقه آزاد قشم با تمام توان در مسیر خدمت رسانی و بهبود 

زیرساخت ها به تالش مشغول هستند.
در  گذشته  ماه های  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران 
صحبت های خود به صراحت اعالم کرده اند که کمبودهایی از 
گذشته در جزیره وجود داشته است که موجب شده تا امروز قشم 
برای ادامه حرکت به سوی توسعه، نیازمند بسیاری از زیرساخت ها 
باشد. حقیقت این است که جزیره قشم جهت دستیابی به توسعه، 
نیازمند همراهی تمامی بخش ها و همدلی نمایندگان مجلس، 

مسئوالن و جامعه محلی است. 
با تمام این اوصاف عملکرد حوزه های مختلف منطقه آزاد قشم 
به ویژه در اجرای پروژه های زیربنایی و اقتصادی به نحوی است 
که شاهد ایجاد امید و انگیزه برای جامعه محلی و سرمایه گذاران 
شده است. از طرف دیگر افزایش آمار بخش گردشگری در جزیره 

قشم نیز نشان دهنده توجه ویژه گردشگران داخلی و خارجی به 
پیشرفت های صورت گرفته در این منطقه است.

رشد و توسعه منطقه آزاد قشم در تمامی حوزه ها
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از رشد 
بیش از 100درصدی هزینه های عمرانی در ۹ماهه سال 1401 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است. 
تاکنون،  جاری  سال  ابتدای  از  داشت:  اظهار  فتح الهی  افشار 
بیش از 4۷50میلیارد ریال در حوزه های عمرانی و زیرساختی 

جزیره قشم هزینه شده است.
به گفته وی؛ ارزش تولیدات صنعتی منطقه از ابتدای سال جاری 
تاکنون، معادل ۷۹8میلیون دالر و 58هزار میلیارد ریال می باشد 
که در مجموع شاهد رشد 84درصدی ارزش تولیدات صنعتی در 

جزیره هستیم. 
فتح الهی با اشاره به رشد 3برابری ارزش سرمایه گذاری اسمی 
از ابتدای سال جاری تاکنون افزود: در ۹ماهه ابتدایی امسال 
332درصدی  رشد  شاهد  قبل،  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
ویژه  توجه  دهنده  نشان  که  هستیم  اسمی  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاران به فرصت ها و ظرفیت های قشم است.
آمار واردات  این که  بیان  با  آزاد قشم  عالی ترین مقام منطقه 
داشته  منفی  امسال 23درصد رشد  در ۹ماهه  منطقه  این  به 
به سال گذشته، در  این مدت نسبت  است، تصریح کرد: در 
حوزه صادرات به داخل کشور 3۹4درصد، صادرات به خارج از 

کشور 38۷درصد، صادرات مجدد ۷83درصد رشد داشته ایم.
وی تصریح کرد: تراز تجاری منطقه آزاد قشم در سال گذشته 
سال 1401،  ۹ماهه  در  امسال  و  بوده  دالر  8۶میلیون  منفی 
به مثبت 32میلیون دالر رسیده است که نشان دهنده رشد 
13۷درصدی تراز تجاری بوده و این آمار امیدوارکننده است.

از  دیگری  بخش  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
صحبت های خود، از ورود 2میلیون و 545هزار و 50۶گردشگر در 
۹ماهه گذشته از سال جاری به این جزیره خبر داد و گفت: سال 
گذشته یک میلیون و ۶00هزار مسافر به این جزیره وارد شدند 
که این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال، رشد ۶0درصدی دارد. 
فتح الهی با اشاره به آمار اشتغال واقعی در منطقه آزاد قشم، اظهار 
داشت: به لحاظ اشتغال در 8ماهه گذشته از سال جاری، ۷1هزار 
نیز  این رقم  آزاد قشم اشتغال داشته که  و 2۷0نفر در منطقه 
4.5درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.

سرعت گرفتن عملیات اجرای قطعه ۴ بزرگراه خلیج فارس
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشمد همچنین از 
سرعت گرفتن عملیات اجرایی قطعه4 بزرگراه خلیج فارس در حدفاصل 

میان بندر تجاری کاوه و بندر الفت جزیره قشم خبر داد. 

فتح الهی اظهار داشت: تاکنون عملیات اجرایی چهار کیلومتر قطعه4 
بزرگراه خلیج فارس به انجام رسیده و آماده آسفالت ریزی است. 

وی افزود: این بخش از پروژه احداث بزرگراه خلیج فارس شامل 
ساخت دو الین بزرگراه شامل زیرسازی، روسازی، ابنیه، آسفالت 
و نصب عالئم راهنمایی و رانندگی، به طول 30کیلومتر، حدفاصل 

بندر تجاری کاوه تا بندر مسافری الفت می شود .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: اجرای قطعه چهار 
بزرگراه خلیج فارس، یکی از حلقه های طرح جامع خلیج فارس را 
که شامل پل خلیج فارس، خط آهن و بزرگراه پل خلیج فارس به 

بندر کاوه و در نهایت توسعه این بندر است، را تکمیل می کند. 
به گفته فتح الهی؛ با اجرای این پروژه، محور بزرگراهی شهر 
آمدترین  و  پررفت  از  یکی  بندر مسافری الفت که  به  قشم 
و  دسترسی  و سطح  کامل شده  است،  مسافری کشور  بنادر 

ایمنی ساکنان و گردشگران ارتقاء می یابد.

شمارش معکوس اجرای ابرپروژه خط لوله ۳۰اینچی
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بهره برداری از ابرپروژه خط لوله 30اینچی انتقال گاز از خط هفتم 

سراسری به جزیره قشم تا اردیبهشت ماه سال 1402 خبر داد. 
افشار فتح الهی با اعالم این خبر گفت: این خط لوله با ظرفیت 
انتقال 25میلیون مترمکعب در روز برای تامین خوراک پاالیشگاه ها، 

پتروشیمی ها، نیروگاه ها و صنایع جزیره احداث می شود. 
وی ادامه داد: این خط لوله به طول کلی 5۷کیلومتر می باشد 
و 54کیلومتر در خشکی و 3کیلومتر آن در دریا اجرا می گردد.

به گفته فتح الهی؛ احداث خط لوله در خشکی تاکنون به میزان 
80درصد پیشرفت فیزیکی داشته و احداث در بستر دریا نیز به  تازگی 

شروع  شده و تا اردیبهشت ماه سال 1402 به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: مسیر دریایی 
این خط لوله در عمق 80متری از سطح دریا و 40متری از 
بستر دریا احداث می شود و حفاری در عمق 40متری در کف 

دریا برای نخستین بار در کشور درحال انجام است. 
وی تصریح کرد: بحث احداث این خط لوله عالوه بر تامین خوراک، 
برای جزیره قشم اهمیت زیادی در پدافند غیرعامل دارد و خطوط 

انتقال برق و فیبر نوری هم در کنار آن پیش بینی خواهد شد.

فاز توسعه بندر بهمن آماده بهره برداری می شود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از انجام مراحل 
پایانی اجرای الیروبی بندر بهمن قشم و تکمیل طرح توسعه 

این اسکله با هدف افزایش ظرفیت این اسکله خبر داد. 
افشار فتح الهی با بیان این مطلب، اظهار کرد: عملیات الیروبی 
این  پیمانکاران  بهترین  از  یکی  توسط  بهمن  بندر  حوضچه 

حوزه درحال انجام است. 

وی افزود: با اتمام عملیات الیروبی اسکله بهمن طی دوماه 
افزایش  با  و  رسیده  اتمام  به  اسکله  این  توسعه  آینده، طرح 

ظرفیت پهلوگیری شناورها، آماده بهره برداری می شود.
طرح  داشت:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
توسعه بندر بهمن به طول 3۶0متر و یک رمپ رو-رو برای 
پهلوگیری هم زمان شناور های 5هزار و 10هزار تنی می باشد. 
به گفته فتح الهی؛ هدف از اجرای طرح توسعه بندر بهمن، عالوه بر 
پهلوگیری هم زمان هفت لنج باری جدید، فراهم کردن شرایط 
افزایش  و  ُتن  5هزار  و  10هزار  تناژ  با  شناورهایی  پهلوگیری 

ظرفیت پهلوگیری شناورها از ۷ به 14فروند است. 
عملیات  اجرای  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
الیروبی، احداث سپرهای فلزی، احداث اسکله ها و ایجاد حوضچه 
مناسب و ایمن با هدف تسهیل در پهلوگیری شناورهای بزرگ 
به عنوان بخشی دیگر از اهداف این پروژه مهم در منطقه آزاد قشم 

بودند که مراحل پایانی اجرای آنها درحال انجام است.

آبرسانی رایگان به برخی روستاهای جزیره قشم
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم از آبرسانی رایگان 

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

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

3دستگاه تانکر ادامه خواهد داشت.
فتح الهی عنوان کرد: برنامه و لیست آبرسانی از طرف شورای 
و  برق  آب،  شرکت  اختیار  در  و  شده  تهیه  روستا  اسالمی 

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

این مشکل برطرف خواهد می گردد.

تخصیص ۱۴۴هکتار زمین برای مسکن جوانان قشم
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
طرح  اجرای  برای  زمین  144هکتار  تخصیص  از  همچنین 

نهضت مسکن جوانان قشم در روستاها خبر داد. 
افشار فتح الهی اظهار کرد: تاکنون ثبت نام طرح مسکن جوانان 

در 42روستا انجام و این طرح در 3۶روستا کلنگ زنی شده است. 
8۷8نفر  و  2هزار  زمین  تاکنون  طرح  این  در  داد:  ادامه  وی 
مختلف  مراحل  در  و  شده  تعیین تکلیف  جزیره  جوانان  از 

آماده سازی زیرساخت یا ساخت مسکن قرار دارد.
نهضت  در  قشم؛  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
مسکن ملی جوانان در روستاها، تاکنون 144هکتار زمین برای 
خانه دار شدن مردم تخصیص پیدا کرده و پس از کلنگ زنی 
۶روستای باقی مانده، اجرای پروژه در شهرها آغاز خواهد شد. 
فتح الهی یادآور شد: در این طرح، قیمت زمین از هزینه مسکن 
حذف و تسهیالت ارزان قیمت برای ساخت در نظر گرفته شده 
و هدف، واگذاری زمین نیست؛ بلکه دستیابی مردم به مسکن 

ارزان قیمت، با کیفیت مناسب و مقاوم است.

ایجاد هاب بانکرینگ و شهرک پتروشیمی در جزیره قشم
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

همچنین از تبدیل قشم به عنوان هاب بانکرینگ ایران خبر داد. 
افشار فتح الهی در نشست با اعضای انجمن صنعت بانکرینگ 
بندری،  زیرساخت های  داشتن  به  توجه  با  قشم  گفت:  ایران 
مخازن و خدمات گمرکی و قرار گرفتن در یکی از مهم ترین 
صنعت  توسعه  برای  خوبی  ظرفیت  از  بین المللی،  آبراه های 

بانکرینگ بهره مند است. 
وی افزود: با تعیین و اجرایی شدن رویه گمرکی ارائه خدمات 
بانکرینگ به کشتی های عبوری، این صنعت درآمدزا در آینده 

نزدیک در قشم شروع به کار خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین از آمادگی این 
برای مشارکت در طرح ساخت شهرک پتروشیمی و  منطقه 
برنامه های توسعه ای برای شهرک صنعتی طوال با همکاری 

وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. 
افشار فتح الهی در دیدار با علی رسولیان معاون وزیر صمت، با 
از سلخ  انرژی جزیره،  و  گاز  نفت،  امتیازهای صنعت  به  اشاره 
بانکرینگ یاد کرد و  به عنوان ظرفیتی استثنایی برای خدمات 
گفت: این منطقه به دلیل دسترسی دریایی، سواحل و عمق آب 
مناسب، یکی از بهترین نقاط برای ارائه خدمات بانکرینگ است. 
وی اذعان نمود: با توجه به  پیش بینی زمین هایی برای ساخت 
صنایع پایین دستی پتروشیمی در این منطقه و تامین خوراک 
با اتمام پروژه خط لوله 30اینچی گاز، ما آماده  برای صنایع 
ساخت  برای  صمت  وزارت  با  مشارکتی  تفاهم نامه  انعقاد 

شهرک پتروشیمی هستیم.

بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در دولت سیزدهم نشان می دهد:

حرکت پرشتاب توسعه همه جانبه در جزیره قشم، سرزمین عجایب هفتگانه
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

فرار سرمایه گذاران با از بین رفتن مزیت ها 
و معافیت های قانونی مناطــق آزاد

رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با معاون وزیر صمت عنوان شد:

با امضاء تفاهم نامه میان سازمان منطقه آزاد قشم و اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان محقق شد:

رئیس کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال در منطقه آزاد 
قشم گفت: برخی محدودیت های غیرقانونی و در تعارض با 
ماموریت های اصلی مناطق آزاد، موجب رونق مبادی غیررسمی 
تجارت و قاچاق شده که با حذف موانع و اصالح برخی قوانین 
می توان شاهد رونق بیشتر فعالیت اقتصادی و تجاری در قشم بود.
افشار فتح الهی در نخستین جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه 
با قاچاق کاال در منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: پدیده قاچاق 
سال هاست که در حال ضربه زدن به اقتصاد و تولید ملی است 
و با هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه ها، می توان شاهد 

حذف این پدیده شوم اقتصادی در منطقه آزاد قشم بود.
برخی محدودیت ها و  ایجاد  افزود: طی سال های گذشته  وی 
تعارضات قانونی موجب بی انگیزه شدن سرمایه گذاران و رونق تجارت 
از مبادی غیررسمی و قاچاق شده و با تسهیل گری، حذف و اصالح 
برخی قوانین، شفافیت و رونق تولید و تجارت در قشم ایجاد می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به ناموفق بودن 
برخوردهای سلبی در بحث مبارزه با قاچاق، تصریح کرد: 
راه حل های پیشگیرانه و فرهنگسازی در حوزه مقابله قاچاق 
باید بیشتر موردتوجه قرار گیرد و از این طریق می توان شاهد 

حذف پدیده قاچاق از اقتصاد کشور و منطقه آزاد قشم بود.
به گفته فتح الهی؛ اصالح قوانین و حذف موانع، تسهیل گری 
و ایجاد شرایط بهتر برای فعاالن اقتصادی و تجاری باید 
همسو با پیش بینی مشوق هایی که برای تجارت از مبادی 
رسمی صورت گرفته، باشد تا جواب دهی خوبی انجام گیرد.

رئیس کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال در منطقه آزاد 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه همدلی و همکاری 
خوبی میان دستگاه های نظامی، انتظامی، قضایی و اجرایی 
در قشم به نفع مردم و اقتصاد منطقه شکل گرفته است و 
امیدواریم با هماهنگی بیشتر در زمینه مبارزه با قاچاق، شاهد 

حذف این پدیده شوم اقتصادی از اقتصاد جزیره قشم باشیم.
 

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز:
اصالح و بومی سازی قوانین با هدف رونق 

تجارت از مبادی رسمی
مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز در این 
جلسه گفت: اصالح و بومی سازی دستورالعمل ها و قوانین 
مربوط به تجارت با هدف رفع موانع، رونق تجارت از مبادی 
رسمی و ایجاد شفافیت نیز از اهداف تشکیل این کارگروه 
و  مختلف  بخش های  میان  هماهنگی  ایجاد  با  که  است 

استفاده از ظرفیت های قانونی ممکن می شود.
امیرمحمد پرهام فر اظهار داشت: همسو کردن نظرات تمامی 
به  با پدیده قاچاق،  بخش ها و دستگاه ها در مسیر مقابله 
عنوان کارکرد و ماموریت اصلی کارگروه پیشگیری و مبارزه 

با قاچاق کاال در منطقه آزاد قشم پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه رونق تجارت غیررسمی و قاچاق به اقتصاد ملی 
و معیشت مردم آسیب می زند، ادامه داد: منفعت مردم، مهم ترین 
هدف از وضع و اجرای قوانین است که می توانیم با حذف تعارضات 
قانونی و اصالح برخی فرآیندها، عالوه بر ایجاد شفافیت، به بهبود 

وضعیت تجارت رسمی و رونق اقتصاد ملی نیز کمک کنیم.
احمد پویافر دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان هرمزگان نیز 
در این نشست گفت: استفاده از سامانه های مختلف، ضمن ایجاد 
شفافیت با کاهش زمان اجرای فرآیندهای مربوط به تجارت رسمی 
و ترخیص کاال، موجب افزایش رضایت فعاالن اقتصادی می شود.
وی اظهار کرد: آموزش ضابطین پیرامون تفکیک جایگاه قانونی 
و شرایط ویژه مناطق آزاد، یکی از مسائلی است که می تواند 
موجب کاهش حجم پرونده های قاچاق در منطقه آزاد قشم شود.

همچنین، شهرام موسوی مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی 
و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در این جلسه اذعان داشت: نوع کاالهای وارداتی قشم با سایر 
نقاط کشور متفاوت است و امیدواریم با بومی سازی سامانه ها 
در کوتاه ترین زمان ممکن، شاهد یکسان سازی رویه ها، ایجاد 
شفافیت و تسهیل شرایط برای بازرگانان و فعاالن اقتصادی باشیم.
سرهنگ حجت امیری کیا فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
قشم نیز در این جلسه اظهار کرد: اصالح قوانین مربوط به حوزه 
تجارت در منطقه آزاد قشم با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، 
بومی و منطقه ای ویژه آن می تواند موجب تسهیل فعالیت 

اقتصادی و رونق تجارت از مبادی رسمی شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
ساخت  طرح  در  مشارکت  برای  منطقه  این  آمادگی  از 
شهرک پتروشیمی و برنامه های توسعه ای برای شهرک 

صنعتی طوال با همکاری وزارت صمت خبر داد.
وزیر  معاون  با علی رسولیان  در نشست  فتح الهی  افشار 
صمت، با اشاره به امتیازهای صنعت نفت، گاز و انرژی 
برای  استثنایی  ظرفیتی  به عنوان  سلخ  از  قشم،  جزیره 
خدمات بانکرینگ یاد کرد و گفت: این منطقه به دلیل 
از  یکی  مناسب،  آب  و عمق  دریایی، سواحل  دسترسی 

بهترین نقاط برای ارائه خدمات بانکرینگ است.

وی افزود: باتوجه به  پیش بینی زمین هایی برای ساخت 
تامین  و  منطقه  این  در  پتروشیمی  پایین دستی  صنایع 
۳۰اینچی  لوله  پروژه خط  اتمام  با  برای صنایع  خوراک 
گاز، ما آماده انعقاد تفاهم نامه مشارکتی با وزارت صمت 

برای ساخت شهرک پتروشیمی هستیم.
در  برق  ۷۰۰مگاواتی  تولید  توان  از  همچنین  فتح الهی 
جزیره به عنوان امتیاز دیگری برای جذب سرمایه گذاران 
صنعتی یاد کرد و اظهار داشت: مصرف جزیره در ساعات 
پیک ۳۰۰مگاوات است و با احتساب ۱۰۰مگاوات برقی 
که به بندرعباس تزریق می شود، این منطقه تنها بخشی 

از کشور است که مازاد تولید برق دارد و می تواند از این 
ظرفیت برای مصرف واحدهای صنعتی استفاده کند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خواستار همکاری در موضوع توسعه شهرک صنعتی 

طوال با توجه به درخواست های فراوان سرمایه گذاران شد.
در ادامه این جلسه، علی رسولیان معاون وزیر صمت نیز با 
اشاره به توافق های صورت گرفته از سوی این وزارتخانه 
راه اندازی شهرک  برای  نفت، خواستار همکاری  وزارت  با 
پتروشیمی در جزیره قشم شد و گفت: موقعیت ویژه این 
منطقه آزاد، مزیتی ارزنده برای حضور سرمایه گذاران صنایع 

مختلف و توسعه فرآیند تولید و صادرات است.
گفتنی است، در این جلسه افشار فتح الهی رئیس هیات 
علی  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
رسولیان معاون وزیر صمت، خلیل قاسمی رئیس صمت 
از معاونان و مدیران  هرمزگان و هیات همراه و جمعی 

سازمان منطقه آزاد قشم حضور داشتند.

با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
استان هرمزگان،  دریانوردی  و  بنادر  و مدیرکل  آزاد قشم 
تفاهم نامه توسعه بندر شهید ذاکری قشم با هدف افزایش 
برای  شرایط  ایجاد  و  بندر  این  گردشگرپذیری  ظرفیت 
خدمات رسانی شایسته به مسافران و گردشگران امضاء شد.

افشار فتح الهی در این مراسم اظهار داشت: با اجرای این 
توافق نامه توسط سازمان بنادر و کشتیرانی، توسعه بندر 
شهید ذاکری با ایجاد موج شکن جدید، الیروبی و امکان 

ایجاد اسکله های بیشتر با عمق بهتر فراهم می گردد.
وی ادامه داد: همچنین در آینده نزدیک عالوه بر خدمات رسانی بهتر، 
شاهد پهلوگیری شناورهای مسافری بزرگتر و در نتیجه افزایش 

گردشگرپذیری قشم از طریق این بندر مسافری خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: کنترل ترافیک 
کشتی های  و  مسافری  شناورهای  به  مربوط  دریایی 
تجاری عبوری از تنگه هرمز و همچنین بررسی شرایط 
مهم  موارد  از  دریایی،  آلودگی های  سنجش  و  ایمنی 
دیگری است که با انجام این توافق نامه اجرایی می شود.

اینکه اجرای توافق نامه آغاز فصل  به  با اشاره  فتح الهی 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  میان  همکاری ها  جدید 
درحال  نمود:  اذعان  است،  کشتیرانی  و  بنادر  سازمان 
حوزه  در  همکاری ها  توسعه  برای  کامل  آمادگی  حاضر 
ارائه خدمات به صنایع دریامحور و کمک به رونق اقتصاد 

دریا فراهم است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان با بیان اینکه عملیات الیروبی و توسعه بندر بهمن 
قشم در مراحل پایانی قرار دارد،  خاطرنشان کرد: امیدواریم 
در آینده نزدیک همکاری خوبی با هدف توسعه و گسترش 
تجهیزات بندری و بهره برداری بهتر از بندر بهمن ایجاد شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:
 راه اندازی مرکز همکاری های منطقه ای 

مرکیو در قشم
همچنین، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در حاشیه 
این مراسم با قدردانی از همراهی سازمان منطقه آزاد قشم 
در پیشبرد اهداف حاکمیتی سازمان بنادر در جهت ایجاد و 
توسعه زیرساخت های مسافری و گردشگری دریایی، اظهار 
کرد: جمهوری اسالمی ایران تفاهم نامه ای را با هفت کشور 
حاشیه خلیج فارس امضاء کرده که در آن کشورهای عضو، 
آلودگی های  با  مقابله  و  پایش  حراست،  حفظ،  به  متعهد 

دریایی و پاسخگویی به اضطرارهای دریایی شده اند .
تفاهم نامه و طی  این  براساس  افزود:  حسین عباس نژاد 
جزیره  در  ایران  ساحلی  پایگاه  شده،  انجام  برنامه ریزی 
قشم ساخته می شود و عالوه بر آن امضای این تفاهم نامه 
اقدام مهمی برای اجرای طرح توسعه بندر شهید ذاکری 

و گسترش همکاری های میان دو سازمان خواهد بود.
وی اظهار داشت: با امضای این تفاهم نامه، ضمن بهره مندی 
از مدیریت واحد امور بندری و انضباط بخشی ترددهای دریایی 
شناورهای متردد، امکان انجام امور توسعه ای ازجمله الیروبی ها 
و برقراری سامانه های یکپارچه بندری، مسافری و امکان توسعه 

زیرساخت های اداری، دریایی و بندری فراهم می گردد.
عباس نژاد با اشاره به راه اندازی مرکز همکاری های منطقه ای 
مرکیو در جزیره قشم، عنوان کرد: این موضوع ضمن حفظ 
محیط زیست دریایی، امکان اطالع دقیق تر از وجود آلودگی 
نفتی در محدوده تنگه هرمز و حوزه حاکمیتی را مهیا می سازد  .
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان خاطرنشان 
سامانه های  پایگاه های  طریق  از  مهم  این  نمود: 
زیست  از محیط  ای حمایت  منطقه  ماهواره ای سازمان 
قرارداد  قالب  در  بحرین  و  کویت  در  مستقر  دریایی 
منطقه ای راپمی و میمیک )ایران، کویت، بحرین، عراق، 

عمان، قطر، عربستان و امارات( پایش خواهد شد.

ثبات مدیریت و قوانین، ضروریات توسعه مناطق آزاد کشورثبات مدیریت و قوانین، ضروریات توسعه مناطق آزاد کشور

حذف موانع و اصالح برخی قوانین، زمینه ساز رونق فعالیت اقتصادی و تجاری در قشمحذف موانع و اصالح برخی قوانین، زمینه ساز رونق فعالیت اقتصادی و تجاری در قشم

توسعه شهرک صنعتی طوال و احداث شهرک پتروشیمی در منطقه آزاد قشم توسعه شهرک صنعتی طوال و احداث شهرک پتروشیمی در منطقه آزاد قشم 

آغاز توسعه ظرفیت گردشگرپذیری بندر شهید ذاکری جزیره قشمآغاز توسعه ظرفیت گردشگرپذیری بندر شهید ذاکری جزیره قشم

با حکم رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور، »افشار 
فتح الهی« رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم به عنوان »رئیس کارگروه ارتقاء سالمت اداری، پیشگیری 

و مبارزه با قاچاق کاال و ارز منطقه آزاد قشم« منصوب شد.
علی مویدی در این حکم آورده است:

»احتراما نظر به تعهد، شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی 
و با استناد به برنامه راهبردی ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله 
با فساد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مصوبه 
شماره ۱۱۸۴۱۶/ت۵۰۱۹۳ تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ هیات محترم 
وزیران و شیوه نامه راه اندازی و نحوه فعالیت های کارگروه های 
مربوطه و با تاکید بر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور، به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای تکالیف 
مصرحه در برنامه جامع پیشگری از قاچاق کاال و ارز از مناطق 
آزاد در دولت سیزدهم، بدینوسیله جنابعالی را به سمت »رئیس 
کارگروه ارتقاء سالمت اداری، پیشگیری و مقابله با قاچق کاال 

و ارز منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم« منصوب می نمایم.
از خداوند متعال و تحت توجهات  استعات  با  امید است 
و  جمعی  خردمندانه  تالش  با  ولی عصر)عج(  حضرت 
فعالیت نظام مند در به ثمر رسیدن اهداف نظام با سرلوحه 
انقالب )مدظله  قرار دادن فرامین و منویات رهبر معظم 
مستمر  برگزاری  با  جمهوری  محترم  ریاست  و  العالی( 
جلسات کارگروه اقدام الزم را در امر پیشگیری و مقابله 
برنامه های  تحقق  راستای  در  و  معمول  ذیل  موارد  در 

دولت مردمی موفق و پیروز باشید:
 بررسی، شناسایی و رفع نقاط آسیب پذیر منطقه آزاد 

قشم در امور مرتبط؛
قاچاق  با  مبارزه  و  قاچاق  تحلیل وضعیت  و  بررسی   

کاال و ارز از مسیر منطقه آزاد قشم؛
 ایجاد تعامل و هماهگی بین سازمان ها و دستگاه های 

مستقر در منطقه آزاد قشم در امور محوله ؛
ارتقای  کالن  اجرایی  عملیاتی  برنامه  پیاده سازی   
سالمت نظام اداری و پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و 

ارز در منطقه آزاد قشم.

دومین جلسه ستاد اجرایي خدمات سفر سال ۱۴۰۲ قشم با حضور 
معاونان توسعه مدیریت، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 

منطقه آزاد قشم و روسای کمیته های این ستاد برگزار شد.
جلسه  نخستین  مصوبات  بررسی  ضمن  جلسه  این  در 
ستاد اجرایی خدمات سفر، روسای کمیته های این ستاد 

گزارشی درباره اقدامات انجام شده ارائه کردند.
در  قشم  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  کمیته های  روسای 
تامین  جهت  برنامه ریزی  لزوم  بر  همچنین  سال ۱۴۰۲ 
اقالم مصرفی مورد نیاز  زیرساخت های الزم و همچنین 
رضایت  جلب  و  بهتر  خدمات  ارائه  با هدف  گردشگران 

مسافران نوروزی جزیره تاکید نمودند.
کسب  شده  تجارب  از  استفاده  گزارش،  این  براساس 
ستاد اجرایی خدمات سفر قشم در سال گذشته با هدف 
گردشگران  به  خدمات  ارائه  شیوه  بهبود  و  برنامه ریزی 
دیگر  از  نیز  نوروز ۱۴۰۲  ایام  در  شایسته  میزبانی  جهت 
موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است، در این جلسه همچنین پیرامون برنامه ریزی جهت 
پایش مستمر و بازدیدهای میدانی از شیوه خدمات رسانی و تامین 
کاالهای موردنیاز گردشگران نوروزی در جزیره قشم مطالبی از 

سوی روسای کمیته های مختلف مطرح شد.

رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی به 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همراه 
آزاد قشم، از محل اجرای چند پروژه عمرانی، اقتصادی، 

تولیدی و گردشگری جزیره قشم بازدید کرد.
مجلس  در  مرند  و  جلفا  نماینده  پاشایی بهرام  معصومه 
شورای اسالمی در این بازدیدها ضمن آشنایی با برخی 
پروژه های عمرانی و زیربنایی، در جریان برخی مسائل و 
مشکالت تولیدکنندگان و ظرفیت های جدید گردشگری 

جزیره قشم قرار گرفت.
اسالمی  شورای  مجلس  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
پل  عمرانی  عظیم  پروژه  احداث  محل  از  بازدید  در 
نیروگاه  مجتمع  پروژه  محل  همچنین  و  خلیج فارس 
سیکل ترکیبی ۵۰۰مگاواتی و آب  شیرین کن غدیر قشم، 
در جریان آخرین وضعیت این پروژه های زیربنایی منطقه 

آزاد قشم قرار گرفت.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از بازدیدهای خود، با 
حضور در شهرک صنعتی طوال، ضمن بازدید از محل واحد 
تولیدی آرام شناور کیان قشم )تولیدکننده انواع آالچیق و 
سوئیت شناور( و واحد تولیدی عطر اطلس قشم )تولیدکننده 
انواع عطر و اودکلن(، در جریان برخی مشکالت واحدهای 

تولیدی فعال در جزیره قشم قرار گرفت.
گفتنی است، رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای 
از ظرفیت های  بازدیدهای خود  پایانی  در بخش  اسالمی 
محدوده  در  واقع  پرنده نگری  برج  از  قشم،  آزاد  منطقه 

ذخیره گاه زیست کره حرا روستای گورزین دیدن کرد.

رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی بیان 
داشت: عدم ثبات مدیریتی در کشور وجود دارد و فعالین 
اقتصادی از دولتمردان توقع ایجاد ثبات در مدیریت و قوانین 

را دارند؛ چراکه توسعه از مسیر ثبات می گذرد.
با رئیس هیات مدیره و  پاشایی بهرام در نشست  معصومه 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از فعالین اقتصادی 
جزیره گفت: با تغییرات مدیریتی پی درپی، برنامه توسعه هر 
منطقه از مسیر ریل گذاری شده خارج و برای مدتی به تعویق 
می افتد؛ از همین روی درخواست اکثر فعالین اقتصادی کشور 

به ویژه مناطق آزاد، ایجاد ثبات مدیریتی می باشد.
وی افزود: تبلیغات منفی و نادرست زیادی در مورد مناطق آزاد 
صورت گرفته و ذهن مردم، مسئولین و نمایندگان مجلس را در 

مورد این مناطق دچار تصورات اشتباهی ساخته و برای از بین 
بردن این اثرات منفی به همدلی و هم افزایی نیاز است.

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: مناطق آزاد باید مبتنی بر فرهنگ، خواست و توان 
مردم بومی هر منطقه توسعه پیدا کند و مسیر توسعه از 

ثبات مدیریتی و همدلی با مردم می گذرد.
پاشایی بهرام با تاکید بر لزوم بازبینی قوانین مناطق آزاد اظهار 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  و  رئیس جمهور  کرد: شخص 
درخصوص اصالح قوانین مناطق آزاد پیگیر هستند و در صورت 
اصالح قانون، بسیاری از مسائل همچون مالیات بر ارزش افزوده 

تولیدکنندگان مناطق و واردات خودرو مرتفع خواهد شد.
وی، بزرگترین مانع پیش روی توسعه مناطق آزاد را عدم اجرای 

دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برشمرد و اذعان نمود: 
طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، 
حکمرانی واحد مناطق آزاد باید در اختیار مدیرعامل سازمان 
منطقه قرار گیرد و همه دستگاه های اجرایی می بایست اختیارات 

خود را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض نمایند.
دستوری  قبل  دولت  در  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
درخصوص اجرای این ماده صادر نشده بود، اما در این 
احکام  قانون  ماده ۶۵  اجرای  دستور  رئیس جمهور  دولت 
دائمی برنامه های توسعه کشور را صادر کرده و حکمرانی 

در مناطق آزاد باید یکپارچه گردد.
پاشایی بهرام همچنین درخصوص واردات خودرو به مناطق آزاد 
بیان نمود: ورود خودرو به کشور باید به شرط ارائه خدمات پس از 

فروش و انتقال فناوری باشد و با توجه به اینکه ناوگان خودرویی 
در کیش و قشم به شدت فرسوده است، در تالش هستیم تا 

واردات خودرو به این مناطق مطابق با قانون از سر گرفته شود.
اسالمی  شورای  مجلس  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
و  برشمرد  جزیره  اول  ثروت  را  قشم  مردم  پایان  در 
خاطرنشان کرد: صنایع به مسئولیت های اجتماعی خود 
و  مردم صبور  بدون  چراکه  کنند؛  جامعه عمل  قبال  در 

نجیب، این جزیره ثروتی نخواهد داشت.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: وضع قوانین 
مغایر با روح مناطق آزاد، مزیت های این مناطق را از بین برده و موجب فرار 

سرمایه گذاران شده است.
افشار فتح الهی در نشست با فعالین اقتصادی جزیره قشم که با حضور رئیس 
فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی و امام جمعه شهرستان قشم 
اقتصادهای  از گردش مالی و توسعه  بزرگی  اظهار کرد: بخشی  برگزار شد، 

موفق دنیا توسط مناطق آزاد انجام می شود.
وی ادامه داد: قانون ابتدایی مناطق آزاد یک قانون مترقی و برگرفته از الگوهای 
موفق دنیا بود که با توجه به شرایط کشور بومی سازی شده است؛ اما با گذشت زمان 
و با صدور بخشنامه ها و آیین نامه های مختلف که ناشی از عدم شناخت دقیق فلسفه 

شکل گیری مناطق است، کارکردهای مناطق آزاد درحال از دست رفتن است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: در بحث مالیات، بدعهدی و اجحاف 
در حق سرمایه گذاران انجام شده است؛ چراکه ابتدا به سرمایه گذار وعده معافیت 

مالیاتی داده ایم و در بین راه قوانین اخذ مالیات را وضع کرده ایم.
فتح الهی اذعان نمود: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده وضع به گونه ای شده که 
بسیاری از تولیدکنندگان منطقه باید دو برابر سرزمین اصلی مالیات بپردازند و 

این معضل باید هرچه سریع تر مرتفع گردد.

وی با تاکید بر شرایط ویژه و متمایز هریک از مناطق آزاد با دیگری، تصریح 
کرد: قوانین باید با وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر منطقه تطبیق 

پیدا کنند تا موجب توسعه و افزایش رفاه مردم شوند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان، ممنوعیت ورود 
برخی کاالهای گروه ۴ به منطقه آزاد را از دیگر معضالت پیش روی جزیره قشم 
برشمرد و خاطرنشان کرد: ورود برخی از کاالهای گروه ۴ با اشتغال تعداد زیادی 
از مردم جزیره گره خورده است و در صورت تدام ممنوعیت، مسیر ورود از مبادی 

غیررسمی باز خواهد شد.

امام جمعه شهرستان قشم:
 صنایع به مسئولیت های اجتماعی خود 

عمل کنند
به  صنایع  گفت:  قشم  شهرستان  امام جمعه  جلسه،  این  از  دیگری  بخش  در 
مسئولیت های اجتماعی خود در قبال مردم عمل کنند و از ایجاد اثر مثبت در 

جامعه غافل نشوند.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی ضمن تقدیر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
فعالین  تمام  تقریبا  افزود:  زیرساخت های جزیره قشم  توسعه  به واسطه  قشم 

اقتصادی و فرهنگی جزیره حضور دکتر فتح الهی در سازمان منطقه آزاد قشم 
را مثبت ارزیابی می کنند.

امام جمعه شهرستان قشم اظهار داشت: قشم بزرگترین جزیره غیرمستقل دنیا 
باید  اقتصاد جزیره  و  باشد  داشته  فعالی  اقتصادی  دیپلماسی  باید  و  می باشد 

مبتنی بر خواست جامعه محلی توسعه پیدا کند.
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