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در گفت و گو با مسئولین اقتصادی سازمان های مناطق آزاد کشور بررسی شد:در گفت و گو با مسئولین اقتصادی سازمان های مناطق آزاد کشور بررسی شد:

 الگوی عملیاتی مناطـق آزاد در جهت
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ایران

سرمقاله

چند مالحظه منطقی در طرح اصالح 
قانون مناطق آزاد

»مناطق  نماییم  تکرار  که  است  ضروری  دیگر  بار  و  گفته ایم  بار  چندین 
آزاد ایران اکنون به ورطه بی هویتی و تضعیف سیستماتیک زیرساخت های 
قانونی دچار شده اند که بدون احیاء قانون اولیه و اصیل آنها، خارج شدن 
با  برخی  است«.  ممکن  محال  جاری  اضمحالل گونه  شرایط  این  از 
وارونه سازی این نیاز مهم و راهبردی مناطق آزاد، می کوشند مجددا پرونده 
طریق  از  و  نموده  فعال  را  آزاد«  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  »اصالح 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و کارگروهی متشکل از افراد 

باسابقه و مرتبط با مناطق آزاد، این فرآیند را به سرانجام برسانند .
موضوع جذب، ارتقاء و توسعه سرمایه گذاری های بخش خصوصی در نظام 
اقتصادی کشور، با ابالغ اصل 44 قانون اساسی، به یک امر حیاتی و الزم 
تبدیل شد. در این بین، همچنین با تشدید فشار های تحریم های خارجی، 
ایران،  اقتصاد  متنوع سازی  و  تولید  حوزه  به  بخش خصوصی  ورود  بحث 
دارای اهمیت گردید. فلذا حمایت از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی 

در اقتصاد کشور، هم الزام قانونی و هم دارای ضرورت راهبردی بود.
در راستای اجرای این سیاست نیز مناطق آزاد موردتوجه برخی از فعالین 
اقتصادی قرار گرفتند و آنان با دریافت سینگال های حمایتی نظام از حضور 
بخش خصوصی در اقتصادی ایران، تشویق شدند در مناطق آزاد که ذاتا 
کم برخوردار از منظر زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری بودند، حضور 
پیدا کنند. البته یکی از مهم ترین انگیزه های فعالین اقتصادی مناطق آزاد، 

بهره مندی از مزیت های قانونی این مناطق بود.
اما متاسفانه نظام مدیریت اقتصادی کشور به جای حمایت از این فرآیند در 
مناطق، نه تنها اجازه اجرای کامل قانون مناطق آزاد و بهره مندی سرمایه گذاران 
از مزیت ها و مشوق های  قانونی مندرج در آن را نداد؛ بلکه گاها دره های عمیق 
و صعب العبوری را در مسیر فعالیت آنان ایجاد کرد. به اذعان نمایندگان مجلس 
و کارشناسان، »70درصد« قانون مترقی مناطق آزاد در 30سال گذشته اجازه 
اجرا نیافته است. همچنین برخی از جریان ها، گروه ها و افراد به صورت مستمر 
کوشیدند با زدن اتهام های بی اساس و زیرسوال بردن کارکردها و عملکردهای 
مناطق آزاد، مزیت های سرمایه گذاری آنها را حذف، نقض و ابطال کنند؛ به 
عنوان نمونه، معافیت مالیات بر ارزش افزوده، عدم ثبت سفارش و آزادی واردات 
بخش عمده ای از کاالها، اندک مواردی است که طی چند سال اخیر در مناطق 
نقض شده اند و از این طریق هم سرمایه گذاران صنعتی، هم صادرکنندگان و هم 
تجار مناطق آزاد دچار خسارت گردیدند. هم راستا با این جریان، شرایط تحریم 
اقتصادی نیز روزبه روز سخت شده و فعالین اقتصادی مناطق آزاد توامان دچار دو 
نوع فشار تحریمی داخلی و خارجی گشتند. حال در چنین شرایطی، طرح اصالح 

قانون اجرا نشده مناطق آزاد، بیش از حد سوال برانگیز نیست؟!
تشکیل  بدو  در  اسالمی  شورای  یازدهم  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  ابتدا، 
خود، با هدایت و راهبری سیداحسان خاندوزی در قامت نایب رئیس سابق 
این کمیسیون، طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را کلید زد. پس 
از رفتن نامبرده به وزارت امور اقتصادی و دارایی، این موضوع مدتی مسکوت 
ماند؛ اما در این اثنا بود که مزیت های قانونی مناطق آزاد و جایگاه مدیریتی آن 
در مجلس و دولت مورد تعدی قرار گرفت. درحال حاضر مجددا طرح اصالح 
قانون مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس در دستورکار قرار گرفته است و 
همگام با آن، یعنی بیرون از مجلس، در دوره جدید مدیریتی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با حمایت ضمنی وزیر اقتصاد، کارگروه اصالح 

قانون مناطق آزاد هم درحال شکل گیری است .
این که یک قانونی پس از گذشت مدت زمانی با احصای ایرادات اجرایی آن 
تکمیل تر شود، یک شیوه معقول حکمرانی است؛ اما این امر در ارتباط با 
قانون مناطق آزاد که به صورت کامل اجازه اجرا پیدا نکرده و حتی قوانین 
حامی آن نظیر ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند 11 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز اجرایی نشده اند، صدق نمی کند. از 
آن گذشته؛ مناطق آزادی که در اثر فشار تحریم های داخلی و خارجی  دچار 

اضمحالل شده اند، امروز نیازمند حمایت هستند، نه چالش.
همچنین موضوع مهم دیگر، منطق درونی و پشت پرده اصالح قانون مناطق 
آزاد است. آیا همان طور که آقای خاندوزی در طرح اولیه اصالح قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد دنبال می کرد، هدف از اصالح قانون، محدودسازی و تعدیل 
سایر مزیت های قانونی سرمایه گذاری در مناطق است؟ مثال کاهش مدت زمان 
معافیت مالیات بر درآمد از 20سال به 5سال؟ یعنی مراد از اصالح قانون اجرا 
نشده مناطق آزاد، تضعیف مشوق های قانونی سرمایه گذاری است؟ اگر چنین 
است، دلیل آن چیست؟ تعطیلی کامل مناطق آزاد از مسیر قانون؟ اما اگر هدف 
غیر از آن است و می خواهند قانون جدید متضّمن مشوق های جدید اقتصادی 
باشد، چرا اول مشوق های قانون سابق را احیاء نمی کنند؟ حال بر فرض محال، 
قانونی جدید مزیت هایی بیشتر از قانون قبلی برای فعالیت اقتصادی در مناطق 
آزاد ارائه کند، چه کسی تضمین کننده اجرای دقیق و کامل آن است؟ وزارت 
اقتصادی که طبق  تحوالت جدید و با اجرای ماده23 قانون برنامه ششم توسعه 
و قانون بودجه 1401، در تسلط کامل بر مناطق آزاد و محدود کردن آزادی 
اقتصادی، استقالل حقوقی و جایگاه حاکمیتی آن مبسوط الید شده است؟ یا 
مجلسی که طی چند سال اخیر به بهانه تحریم و اعمال نظارت بر مناطق آزاد، 
حداکثر تالش خود را برای محدودسازی کارکرد و جایگاه این مناطق در نظام 
اقتصادی ایران به کار بسته است؟ یا نهاد ریاست جمهوری که مناطق آزاد را 

فرزند سرراهی اقتصاد کشور می داند؟
یقینا طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بدون داشتن پاسخ به این 
پرسش های منطقی و اصولی، یک شو )نمایش( بیشتر نیست؛ در غیر این 
صورت فعالین اقتصادی مناطق آزاد انتظار دارند یکی از مسئولین وزارت اقتصاد، 
یا کمیسیون اقتصادی مجلس و یا حتی دبیرخانه شورایعالی پا پیش گذاشته و در 
ارتباط با جزئیات طرح اصالح قانون مناطق آزاد، به دغدغه های آنان پاسخ دهد؛ 

دغدغه هایی از جنس نگرانی برای موجودیت مناطق آزاد. 
یقینا فعالین اقتصادی مناطق از هرگونه طرحی برای اصالح و بهبود فرآیندهای 
به  اما  استقبال می کنند،  آزاد  قانونی و مشوق های سرمایه گذاری در مناطق 
شرطی که اوال این برنامه ها واقعا منطبق با ادعاها باشند و ثانیا پشتوانه اجرایی 
آن مشخص گردد تا در صورت بروز هرگونه نقض، ابطال و حذف؛ بتوانند 
به یک مرجع مشخص اعتراض کنند و نتیجه بگیرند. در صورت نبود چنین 
شرایطی، احیای مشوق های قانون قبلی و دادن اجازه اجرای کامل به آن قانون، 
درحال حاضر بهترین و کم هزینه ترین روش حمایت از جذب، ارتقاء و توسعه 
سرمایه گذاری های بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور در راستای تحقق 

اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید 
از پروژه های سطح جزیره مطرح کرد:از پروژه های سطح جزیره مطرح کرد:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بازدید
 از طرح های سرمایه گذاری منطقه اظهار کرد: از طرح های سرمایه گذاری منطقه اظهار کرد:

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

ایجاد مکانیسم و مشوق های ایجاد مکانیسم و مشوق های 
 خاص برای سرمایه گذاران خاص برای سرمایه گذاران

بخش خصوصی جـزیره کـیشبخش خصوصی جـزیره کـیش

افزایش میزان تولید کارخانجات، افزایش میزان تولید کارخانجات، 
 از مهم ترین راهبردهای از مهم ترین راهبردهای

سازمان منطقه آزاد انــزلیسازمان منطقه آزاد انــزلی

ضرورت روان سازی و تسهیل ضرورت روان سازی و تسهیل 
فرآیند تولید در واحدهای صنعتی فرآیند تولید در واحدهای صنعتی 

و تولیدی جزیره قشمو تولیدی جزیره قشم
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سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید های دوره ای خود و در 
همکاری  از  جزیره؛  در  پروژ ها  پیشرفت  روند  از  گرفتن  قرار  جریان 
ایجاد تناسب و توسعه در  برای  مشترک سازمان و بخش خصوصی 

جزیره کیش خبر داد.
آزاد  منطقه  سازمان  مسئوالن  از  برخی  همراهی  با  پورزادی  سعید 
پروژه های  از  دوره ای  بازدیدهای  در  تابعه،  شرکت های  و  کیش 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مشترک  همکاری  از  جزیره،  سطح 
را  کیش  جزیره  در  توسعه  و  تناسب  ایجاد  خصوصی؛  بخش  و 
ضروری دانسته و اعالم داشت:  با تاکید حجت اهلل عبدالملکی دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان منطقه آزاد کیش 
برای  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  خاصی  مشوق های  و  مکانیسم 
سرمایه گذاران بخش خصوصی و بخش های گردشگری، سیاحتی، 

صادرکنندگان و تجار در نظر دارد.

وی با بیان این که در چنین طرح های عمرانی که یکی از دغدغه مندترین 
پیش بینی  اجتماعی،  مسئولیت های  حوزه  در  شده  مطرح  موضوعات 
مراکز آموزشی است، اظهار کرد: به مناسبت فرا رسیدن میالد فرخنده 
مشارکت50درصدی  با  جدید  مدرسه  احداث  نبی اکرم )ص(؛  دخت 
شرکت بهکیش آروند به عنوان خبری مسرت بخش برای مردم جزیره 

کیش است.
سازمان  نمود:  اذعان  ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
این طرح  اجرایی شدن  زمینه  زمین؛  اختصاص  با  کیش  آزاد  منطقه 

ارزشمند را فراهم نموده است.
در  کیش  سواحل  زیباسازی  و  معابر  بهسازی  به  اشاره  با  پورزادی 
آستانه نوروز بیان کرد: در ابالغیه ای، تمام مالکین پروژه ها موظف به 
حصارکشی دیوار محوطه طرح خود هستند و با تصویب سه طرح در 

کمیته سیما و منظر شهری، این مهم در دستورکار قرار گرفته است.

از  بازدید  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
طرح  این  پیشرفت  وضعیت  و  آسمان  هتل  مختلف  بخش های 
ساخت  درحال  صفوی  دوران  معماری  سبک  به  که  گردشگری 
از طرح های  آزاد کیش ضمن حمایت  است، گفت: سازمان منطقه 
خود  دستورکار  در  را  پروژه  این  شده  مطرح  مشکالت  حل  فعال؛ 

قرار داده است.
مورد  پروژه های  دیگر  از  تعطیالت  گزارش، طرح هتل  این  براساس 
با تاکید پورزادی  بازدید سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش بود که 
ترافیکی  نظر  از  »دسترسی  درخصوص  الزم  مستندات  ارائه  مبنی بر 
خواهد  قرار  بررسی  مورد  اقتصادی  کمیسیون  در  هدررفت«  زمان  و 

گرفت.
پورزادی همچنین در بازدید از پروژه هتل الماس کیش، دستور تهیه 
پروژه  این  داشت:  اظهار  و  کرد  صادر  را  پروژه  کنترل  صورتجلسه 

از  امسال می باشد و پس  اسفندماه  آخر  تا  برنامه  دو  ارائه  به  موظف 
زمان تعیین شده و بازدیدی که انجام خواهد شد، باید مشخص شود 
تا پایان سال آینده چه برنامه های عملیاتی برای پیشرفت این پروژه 

ارائه می دهد.
به گفته سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش؛ این طرح با نما و ساختار 
بسیار زیبایی که دارد، باید کارفرما با چندین جبهه کاری فعال و تامین 
نیروی انسانی موردنیاز اقدامات عملیاتی برای پیشرفت این پروژه را 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت های  از  تا  دهد  قرار  دستورکار  در 

بهره مند گردد.
الزم به ذکر است؛ پروژه های مجتمع مسکونی روما، مجتمع مسکونی 
بهکیش، دامون دریای 2، مسجد امام حسین )ع(، مسجد امیرالمومنین 
)ع( از دیگر پروژه هایی بود که توسط سرپرست سازمان منطقه آزاد 

کیش و هیات همراه مورد بازدید قرار گرفت.

کیش2

ارتقاء سطح  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
فضاهای آموزشی و رفع مشکالت این حوزه را، یکی از اولویت های 

مهم معاونت متبوع خود عنوان کرد.
حضور  با  که  دخترانه  مدرسه  دو  کلنگ زنی  آیین  در  شاه پیری  یاسر 
آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیات  عضو  پورزادی  سعید 
کیش در شهرک صدف فاز 7 جزیره کیش برگزار شد، گفت: گام های 
موثری در راستای رفع مشکالت فضاهای آموزشی جزیره کیش در 
جهت دستیابی به استانداردهای اولیه برداشته شده و به همین منظور 
قرار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  دستورکار  در  جدید  مدارس  ساخت 

گرفته است.
به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
این مهم مورد  باید  افزایش سرانه آموزشی جزیره کیش که  اهمیت 

اهتمام ویژه اداره آموزش و پرورش استان هرمزگان قرار گیرد، تصریح 
کرد: تمام فعالیت های انجام شده در این حوزه به همت سازمان منطقه 

آزاد کیش، خیرین، مردم و سرمایه گذاران تحقق یافته است.
وی با قدردانی از اقدام خداپسندانه دو خیر برای ساخت این مدارس، 
جلب  راستای  در  ارزشمند  و  مهم  اقدام  این  امیدواریم  کرد:  عنوان 

رضایتمندی دانش آموزان و معلمان تاثیرگذار باشد.
پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
خاطرنشان کرد: برای ساخت این مدارس، عزم و همتی جدی برای 
تخصیص زمین ها و پیگیری های بسیاری از سوی خیرین انجام شده 

است و امیدواریم تا یک سال آینده به بهره برداری برسد.

از سازمان منطقه کیش  المسلمین علیرضا بی نیاز،  حجت االسالم و 
برای اختصاص زمین و تسهیل فرایند صدور مجوزها و حمایت های 
الزم برای احداث مدارس در راستای مسئولیت های اجتماعی، قدردانی 

کرد.
دخترانه  12کالسه  مدرسه  دو  کلنگ زنی  آیین  در  کیش  امام جمعه 
متوسطه دوره اول و دوم که با حضور سعید پورزادی عضو هیات مدیره 
و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در شهرک صدف فاز7 جزیره 
کیش برگزار شد، با تبریک والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
و روز زن، گفت: مدرسه سازی یک عمل خداپسندانه و ارزشمند است 
که ما در این روز مبارک به همت خیرین مدرسه ساز، شاهد کلنگ زنی 

دو مدرسه در جزیره کیش هستیم.
حجت االسالم و المسلمین بی نیاز، درخصوص ظرفیت ها و امکانات 
انتظار این منطقه، اظهار داشت:  جزیره کیش و تامین مدارس مورد 
امید است با درایت، تالش و همراهی مسئوالن سازمان منطقه آزاد 
کیش و بخش خصوصی، گام های موثری در راستای تقویت و ارتقاء 

سطح فضاهای آموزشی جزیره کیش برداریم.
خیران  نقش  اهمیت  به  خود،  سخنان  پایان  در  کیش  امام جمعه 
ارزشمند  اقدامات  و  نمود: همت  خاطرنشان  و  کرد  اشاره  مدرسه  ساز 

خیرین تا ابد جاری و ماندگار است.
الزم به ذکر است، این دو مدرسه در زمینی به مساحت 4335مترمربع 

نمازخانه،  نظیر  امکاناتی  با  سرپوشیده  ورزشی  زمین  یک  با  همراه 
کتابخانه، آزمایشگاه به همت بانوی خیر مدرسه ساز حمیرا جهان خواه 

و عباس احمدی ساخته خواهد شد.

که  وابسته  صنایع  و  ساختمان  صنعت  و  گیاه  و  گل  نمایشگاه های 
استقبال  مورد  گردید؛  برگزار  کیش  جزیره  در  همزمان  صورت  به 

بازدیدکنندگان ساکن در جزیره و گردشگران قرار گرفت.
دومین نمایشگاه گل و گیاه با حضور سیزده شرکت کننده در مرکز 

از  کننده  که 13شرکت  برگزار شد،  کیش  المللی  بین  نمایشگاه های 
جزیره کیش به نمایندگی از 13استان کشور در این نمایشگاه حضور 

داشتند.
براساس این گزارش، گل و گیاه آپارتمانی، درختچه های فضای سبز، 
ابزار و ادوات مربوط به پرورش گل وگیاه شامل گلدان، کود، قیچی، 
بیل و بیلچه برای فروش به بازدیدکنندگان در نمایشگاه گل و گیاه 

عرضه شد.
وابسته  صنایع  و  ساختمان  صنعت  نمایشگاه  هجدهمین  همچنین 
حضور  با  گیاه  و  گل  نمایشگاه  با  همزمان  که  بود  رویدادی  دومین 
بین المللی کیش  نمایشگاه های  مرکز  در  داخلی  از 110شرکت  بیش 

برگزار گردید.
این نمایشگاه در حوزه های انرژی، گردشگری، عمران و شهرسازی، 
صنعت، خدمات فنی و طرح های دانش بنیان بخش خصوصی میزبان 

عموم مردم این منطقه و گردشگران بود.
تکنولوژی  عمرانی،  تجهیزات  و  ماشین آالت  است،  گفتنی 
بین  تعامل  هدف  با  ساختمان  و  عمران  زمینه  در  خدمات  و 
دو  در  ساختمانی  مصالح  مصرف کنندگان  و  تولید کنندگان 
تاسیسات  اتصاالت،  و  لوله  شامل  عمرانی  و  ساختمانی  بخش 
سرمایه گذاری  و  مالی  بخش  همچینین  و  سرمایشی  و  گرمایشی 
انبوه سازان،  اعتباری،  و  مالی  موسسات  و  بانک ها  شامل 

نمایش  معرض  در  وابسته  سازمان های  و  شهرداری ها 
گرفت. قرار  بازدیدکنندگان 

صنعت  شده  بومی سازی  محصوالت  از  رونمایی  است،  ذکر  شایان 
ساختمان، یکی از ویژگی های خاص این نمایشگاه بود.

حضور  با  پایدار  شهر  بین المللی  نمایشگاه  و  اجالس  نخستین 
شهری  مدیریت  محوریت  با  خارجی  و  داخلی  280شرکت کننده 
هوشمند از ششم بهمن ماه سال جاری به مدت سه روز در جزیره کیش 

برگزار می شود.
گردشگری  معاون  رمضانی گالشی  مرتضی  حضور  با  خبری  نشست 
نمایشگاه  دبیر علمی  قادری  و محمدرضا  آزاد کیش  منطقه  سازمان 
بین المللی شهر پایدار، در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش 

برگزار شد.
گفت:  نشست  این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاون 
پوسترها و اطالعات این رویداد به نحو شایسته توسط روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش پیش از برگزاری نمایشگاه 
اطالع رسانی خواهد شد؛ از این رو رسانه های محلی نیز در این رویداد 

نقش مهم و ارزشمندی را در حوزه اطالع رسانی برعهده دارند.
استقبال  به  توجه  با  کرد:  عنوان  ادامه  در  رمضانی گالشی  مرتضی 
برنامه ریزی هایی  به جزیره کیش،  برای سفر  گردشگران و مسافران 

در راستای افزایش پروازها و تسهیل سفر به جزیره در ماه های پایانی 
سال در نظر گرفته خواهد شد.

اظهار  پست  نوآوری  مرکز  رئیس  و  نمایشگاه  علمی  دبیر  همچنین، 
داشت: محورهای اصلی این رویداد مدیریت شهری هوشمند، اقتصاد 

حوزه های  محیط زیست،  پایدار،  حمل و نقل  سبز،  انرژی های  پایدار، 
و  مخابرات  زیرساخت های  و  تجهیزات  هوشمند،  و  پایدار  ساختمان 
اطالعات، پژوهش، اقتصاد پایدار و امنیت در شهرهای هوشمند خواهد 

بود.
محمدرضا قادری آخرین دستاوردهای فناوری روز در حوزه شهرهای 
پایدار و هوشمند، بررسی نقش مدیریت ساخت و ساز در توانمندسازی، 
بهینه سازی و ارائه مدل های مناسب در توسعه شهر پایدار، آشنایی با 
مفاهیم جدید حوزه سازه و طراحی و توسعه زیرساخت های حمل ونقل 
در راستای هوشمندسازی، ایجاد بستر برای حضور شرکت های دانش 
بنیان، حفظ سالمت محیط زیست و زمین را بخشی از اهداف کالن 

برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.
وی همچنین معرفی دستاوردها، ظرفیت ها و توانمندی های شرکت ها، 
زمینه حمل و نقل عمومی  در  و خارجی  داخلی  و سازمان های  نهادها 
بازار  توسعه  انرژی،  بهینه  مصرف  بررسی  وابسته،  صنایع  و   پایدار 
شهری هوشمند، برقراری ارتباط موثر بین نهاد های علمی و  اجرایی 

در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی حوزه شهری را از دیگر اهداف برپایی 
نخستین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار برشمرد.

قادری اظهار کرد: عقد قراردادهای بازرگانی در حوزه شهر هوشمند، 
و  تجربیات  از  استفاده  و  کشورها  دیگر  با  موثر  تعامالت  گسترش 
انگیزه سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در  ایجاد  آنها،  دستاوردهای 
این زمینه و جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی جهت ورود 
به طرح های شهر پایدار و توسعه آن، ازجمله موارد پیش بینی شده در 

این نمایشگاه است.
دبیر علمی نمایشگاه بین المللی شهر پایدار در پایان خاطرنشان کرد: 
بیش از 280شرکت کننده ازجمله وزارتخانه ها، دانشگاه ها، استانداری ها 
آزاد،  مناطق  استان ها،  مراکز  همچنین  شهرها  کالن  شهرداری  و 
اپراتورهای  شهرهای جدید، بانک و بیمه، صنایع سبز، خودروسازها، 
و  زیرساختی  شرکت های  دانش بنیان،  شرکت های  همراه،  تلفن 
نمایشگاه حضور  این  برگزاری  دوره  نخستین  در  هوشمند  تجهیزات 

خواهند داشت.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از پروژه های سطح جزیره مطرح کرد:

ایجاد مکانیسم و مشوق های خاص برای 
سرمایه گذاران بخش خصوصی جـزیره کــیش

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

امام جمعه کیش در آیین کلنگ زنی ساخت دو مدرسه دخترانه متوسطه بیان داشت:

با استقبال گسترده بازدیدکنندگان و گردشگران انجام پذیرفت:

در نشست خبری نخستین اجالس و نمایشگاه بین المللی شهر پایدار در کیش عنوان شد:

اهتمام برای دستیابی به استانداردهای اولیه و ارتقاء سطح فضاهای آموزشی کیش

حمایت های قابل تقدیر و مجدانه سازمان منطقه آزاد کیش برای ساخت مدارس در جزیره

برگزاری دو رویداد صنعت ساختمان و گل و گیاه در جزیره کیش

هوشمندسازی، اقتصاد پایدار و جذب سرمایه های خارجی از اهداف اجالس بین المللی شهر پایدار
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سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی 
منطقه آزاد انزلی در ادامه بازدیدهای میدانی خود از طرح های 
سرمایه گذاری بخش خصوصی منطقه متبوع خود، طرح های 
آماده افتتاح به مناسبت دهه مبارک فجر سال ۱۴۰۱ را مورد 

بازدید قرار داد.
براساس این گزارش، بازدید از پنج واحد تولیدی-صنعتی 
که در زمینه تولید لوازم خانگی، مواد غذایی، بهداشتی و 
آزمایشی  تولید  و  تولید  خطوط  تجهیز  مراحل  در  پوشاک 

از این برنامه  محصوالت خود قرار دارند، نخستین بخش 
مدیران  و  سرمایه گذاران  آن  در  که  بود  کاری  بازدید 
و  پرداخته  خود  مشکالت  و  مسائل  بیان  به  کارخانجات 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دستورات الزم را در 

این خصوص صادر نمود.
بازدید از طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه 
خدمات تجاری و مجتمع تجاری-اداری، بخش دوم برنامه 
بازدید فوق را به خود اختصاص داد؛ مراکزی که در آستانه 

افتتاح و بهره برداری می باشند.
گفتنی است، در این برنامه های بازدید که معاون اقتصادی 
و سرمایه گذاری سازمان و مدیران مربوط حضور داشتند، 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

روند  مسیر  در  مانع زدایی  و  خدمات رسانی  لزوم  بر  انزلی 
سرمایه گذاری  با  تولیدی  واحدهای  تجهیز  و  احداث 
از  یکی  نمود:  خاطرنشان  و  کرد  تاکید  خصوصی  بخش 
افزایش  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  راهبردهای  مهم ترین 
سقف  حداکثر  به  منطقه  کارخانجات  همه  تولید  میزان 
باید  حال  عین  در  و  است  سرمایه گذاری  طرح  تولیدی 
توسعه ای  طرح های  اجرای  جهت  الزم  سازوکارهای 
منطقه  در  فعالیت  به  مشغول  تولیدی-صنعتی  واحدهای 
اشتغال زایی  منظور  به  سرمایه گذاری  طرح های  جذب  و 
سبد  در  بیشتر  نقش  ایفای  و  صادرات  میزان  افزایش  و 
اورسیا  اقتصادی  اتحادیه  بازارهای  به  صادراتی کشورمان 

و حاشیه دریای خزر در دستورکار قرار دارد.

هدف  با  گیالن  تجارت  و  تولید  گسترش  نمایشگاه  نخستین 
معرفی واحدهای فناور، نوآور و دانش بنیان در حوزه صنعت و 
و  شد  برگزار  گیالن  بین المللی  نمایشگاهی  مرکز  در  تجارت، 
دستگاه های  از  یکی  عنوان  به  نیز  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
نمایشگاه  این  در  دانش بنیان،  و  صنعت  حوزه  در  پیشران 

حضور داشت.
بنا بر این گزارش، سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان بزرگترین 
بنگاه اقتصادی شمال کشور و از سازمان های پیشران در حوزه 
شرکت  و  صنعتی  ۹واحد  همراه  به  که  بوده  دانش بنیان  اقتصاد 
مساحت  به  فضایی  در  تخصصی  نمایشگاه  این  در  دانش بنیان 

مجموعا ۱۸۰متر حضور داشت.
و  فناور  نوآور ،  صنعتی  واحد  پنج  تخصصی،  نمایشگاه  این  در 
انزلی  آزاد  منطقه  صنعتی  شهرک های  در  مستقر  دانش بنیان 
شرکت  جت پرینتر،  انواع  تولیدکننده  سوبار  شرکت  بر  مشتمل 
شرکت  ساخت،  ماشین آالت  تولیدکننده  کاسپین  تجهیز  کاوش 
تولیدکننده  کیان  راش  شرکت  دارو،  تولیدکننده  کاسپین  آرمان 
کارمن  کاسپین  شرکت  و  سرد  پالسمای  و  اوزون  دستگاه های 

و  داشته  حضور  خودرو  عیب یابی  دستگاه های  انواع  تولیدکننده 
محصوالت تولیدی خود را عرضه کردند.

مرکز  در  مستقر  دانش بنیان  شرکت  چهار  است،  ذکر  به  الزم 
نیز  انزلی  آزاد  منطقه  دانش بنیان  و  فناور  واحدهای  شکوفایی 

امین  صنایع  تاک،  ویرا  ارتباطات  آزما،  گیل  شرکت  شامل 
این  از دیگر شرکت های حاضر در  نیز  تراکنش قرن  مبادله و 
منطقه  سازمان  حمایت های  با  که  بودند  تخصصی  نمایشگاه 

بین المللی فعالیت می کنند. انزلی در سطح ملی و  آزاد 

و  والیت  ام بیها، همسر  والدت  سالروز  با  همزمان 
آزاد  منطقه  خیر  زهرا )س(،  حضرت  امامت،  مادر 
اقدام به تامین  انسانی و اخالقی،  اقدامی  انزلی در 
و تودیع هزینه های مالی جهت آزادی شش زندانی 

جرائم غیرعمد نمود.
حضرت  والدت  آستانه  در  گزارش،  این  براساس 
از  یکی  مادر،  روز  گرامیداشت  و  فاطمه)س( 

انزلی  آزاد  منطقه  خیر  افراد  و  اقتصادی  فعالین 
و  گیالن  استان  زندان های  سازمان  همکاری  با 
انزلی،  بندر  از زندانیان  انجمن حمایت  دادستان و 
از طریق پرداخت بیش از یک میلیارد ریال، زمینه 
را  افراد  این  خانواده  آغوش  به  بازگشت  و  آزادی 

کردند. فراهم 
به  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعالین  است،  گفتنی 

همراه خیرین منطقه آزاد انزلی ظرف سال های اخیر 
اقدامات خیرخواهانه و انسان دوستانه متعددی را در 
حوزه های تامین هزینه و امکانات درمانی، آموزشی، 
اشتغال زایی و برنامه های حمایتی از افراد نیازمند به 
می توان  را  آن  نمود  بیشترین  که  رسانده اند  انجام 
در دوران همه گیری کرونا و کمک به ستاد اربعین 

حسینی مشاهده کرد.

ثقفی مشاور  المسلمین لطف اله  و  با حضور حجت االسالم 
عیسی  و  ایثارگران  امور  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
و  جانبازان  شهدا،  معظم  خانواده  با  صمیمی  نشست  انزلی 

ایثارگران شاغل در این سازمان برگزار شد.
در این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تاکید 
بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت : در این مسیر مقدس 
آنهایی که رفتند کار حسینی کردند و اکنون وظیفه ما انجام 
توسعه  برای  تالش  مردم،  به  خدمت رسانی  وظایف ،  دقیق 
که  شهیدان  عقیده  معرفی  و  کشور  در  آبادانی  و  عمران 
اسطوره های بی بدیل کشور هستند، بوده و در این مسیر باید 

ثابت قدم بود.
انجام شده سازمان  ادامه به تالش های  عیسی فرهادی در 
اشاره و  ایثارگران  قانون جامع  اجرای  زمینه  در  متبوع خود 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و  عوامل  کلیه  داشت :  اظهار 
طبق  تا  هستند  تالش  در  محوله  وظایف  برحسب  انزلی 
نموده  فراهم  ایثارگر سازمان  برای جامعه  را  قانون، شرایط 

و مجوزات الزم اخذ شود.
در ادامه این نشست، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
از سوی  انجام شده  اقدامات  از  تقدیر  با  نیز  ایثارگران  امور 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در زمینه اجرای قانون 
این طرح،  با توجه به فرآیند اجرای  ایثارگران، گفت:  جامع 
محدودیت زمانی برای اجرای این طرح حمایتی وجود ندارد 

و براساس قانون اجرا خواهد شد.
در  داشت :  بیان  ادامه  در  ثقفی  والمسلمین  االسالم  حجت 
ایثارگر  و  شهدا  معظم  خانواده های  اسالمی،  انقالب  مسیر 
روحیه  با  باید  و  بوده  سنگین  پیش  از  بیش  مسئولیت شان 

به مردم خدمت کنند و همه تالش ها  ایثارگرانه  و  جهادی 
در  کشور  اهداف  پیشبرد  به  منجر  باید  اداری  سیستم  در 

بخش های مختلف گردد.
سازمان  معاونین  که  نشست  این  پایان  در  است،  گفتنی 
منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند، از سوی عیسی فرهادی 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و 
حجت االسالم والمسلمین ثقفی مشاور وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در امور ایثارگران، از پرسنل ایثارگر، جانباز و خانواده 
با اهدای لوح یادبود،  معظم شهدای شاغل در این سازمان 

تجلیل شد .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بازدید از طرح های سرمایه گذاری منطقه اظهار کرد:

به منظور معرفی دستاوردهای واحدهای تولیدی منطقه آزاد انزلی انجام شد:

همزمان با والدت حضرت زهرا )س( صورت گرفت:

با حضور مشاور وزیر اقتصاد و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:

افزایش میزان تولید کارخانجات، از مهم ترین 
راهبردهای سازمان منطقه آزاد انــزلی

حضور سازمان منطقه آزاد انزلی در نخستین نمایشگاه گسترش تولید و تجارت گیالن

خیر منطقه آزاد انزلی شش زندانی غیرعمد را آزاد کرد

تجلیل از کارکنان ایثارگر شاغل در سازمان منطقه آزاد انزلی
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به  پیش روی،  گزارش  در  چرا  که  داشت  اذعان  باید  کالم  ابتدای  در 
اصل 44 قانون اساسی و به طور ویژه سیاست های کلی ابالغی از سوی 
مقام معظم رهبری معطوف به این اصل مهم از اصلی ترین میثاق نامه، 
نظام نامه و تعهد میان نسلی دولت و ملت ایران در قالب نظام جمهوری 

اسالمی ایران پرداخته می شود؟ 
همان گونه که مستحضر هستید، اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی 
جمهوری اسالمی ایران بر سه محور »بخش دولتی، تعاونی و خصوصی 
با برنامه ریزی منظم و صحیح« اعالم شده و بخش خصوصی را »مکمل 
فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی« بیان نموده و این درحالی است 
که در خردادماه سال1384، در سیاست های کلی ابالغی اصل 44 قانون 
حضور  و  بنگاه داری  از  دولت  خروج  و  کوچک سازی  لزوم  بر  اساسی، 
تقویت بخش  و  راهبرد حمایت  و  اقتصادی کشور  ارکان  در  همه جانبه 
خصوصی در دو قالب تعاونی و بخش خصوصی غیرتعاونی تصریح شده 
برنامه ریزی و سیاستگذاری  بیانگر عزم جدی نظام  این موضوع  است؛ 
کشور جهت برون رفت از بن بست اقتصاد دولتی و گریز از انحراف های 
ناشی از شبه دولتی شدن ساختار رژیم اقتصادی کشور می باشد؛ چراکه 
بلکه  گذشته،  پنج دهه  حدود  ظرف  قانون نویسان  تنها  نه  متاسفانه 
و  اقتصادی  پژوهشگران  غالب  وجه  شبه روشنفکران،  منورالفکرها، 
تکنوکرات های دولتی تحت تاثیر تفکرات مارکسیستی، شبه مارکسیستی 
و در بهترین حالت دولت رفاه بودند و این درحالی است که نظام مدیریت 
اقتصاد سیاسی کشور چه در عرصه روابط اقتصادی خارجی و چه داخلی، 
به صورت پیش فرض مبتنی بر اقتصاد نفتی، رانت فروش این محصول 
استراتژیک -برای نسل های آینده- و به صورت اعلی یک دولت رانتیر 

و میل زایدالوصف به فربه شدن، بنا نهاده شده است.
طرفه اینکه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران به دلیل ماهیت متفاوت 
منابع مالی و بودجه ای نمایندگان دولت )سازمان های مناطق و به تبع آن 
بخش  و  مردم  با  دولت  نهاد  روابط  مدل  و  اساس  شورایعالی(،  دبیرخانه 
خصوصی متفاوت است؛ چراکه از رانت بودجه عمومی و نفت که مایه افتراق 
و خودجداپنداری، خود نخبه پنداری و خودبرتر پنداری کارگزاران دولتی نسبت 

به مردم و مردم را رعیت و عوام پنداشتن می شود، محروم می باشند.

معرفی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
در مسیر تعریف و تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید 
متوجه نگاه قانون اساسی جمهوری اسالمی به اقتصاد شد و موضوع را 
از مقدمه قانون اساسی شروع کرد، آنجایی که اقتصاد را وسیله قلمداد 
می کند، نه هدف؛ و بر این اساس تصریح دارد که در تحکیم بنیادهای 
اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست؛ ولی 
در اسالم اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه 

وصول به هدف نمی توان داشت.
از سوی دیگر در فصل چهارم که ترسیم کننده امور مرتبط با اقتصاد و امور 
مالی کشور می باشد، به ویژه در اصول 43 و 44، مهم ترین محورهای اقتصاد 
در نظام جمهوری اسالمی ایران را تعّین بخشیده است. در همین راستا در 
اصل 43 پیش فرض های راهبردی اقتصاد ایران را مبتنی بر تامین استقالل 
اقتصادی جامعه و ریشه  کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان 
در جریان رشد، با حفظ آزادگی او عنوان نموده و ضوابط نظام اقتصادی کشور 
را در محورهایی همچون تامین نیازهای اساسی؛ تامین شرایط و امکانات کار 
برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار 
همه، به حدی که دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ درنیاید؛ تنظیم برنامه 
اقتصادی کشور به صورتی باشد که فرد قادر به خودسازی معنوی، سیاسی 
و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار باشد؛ 
رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین؛ منع اضرار به 
غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام اعالم کرده و 
همین ممنوعیت نیز در اسراف و تبذیر مصرف، سرمایه  گذاری، تولید، توزیع و 
خدمات نیز تصریح شده؛ در ادامه این اصل توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور 
را منوط به استفاده از علوم و فنون جهت تربیت افراد ماهر عنوان نموده و در 
ادامه با تصریح بر »قاعده نفی سبیل« بر لزوم جلوگیری از سلطه اقتصادی 
بیگانه بر اقتصاد کشور تصریح و در نهایت بر افزایش تولیدات کشاورزی، 
دامی و صنعتی به منظور تامین نیازهای عمومی و خودکفایی کشور تاکید 

شده است.
از سوی دیگر در اصل 44 قانون اساسی، سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی 
را بنیان های نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران اعالم و در واقع قانونگذار 
این سه مدل فعالیت در عرصه اقتصاد کشور را به رسمیت شناخته است. در 

این میان حوزه های فعالیت هر سه پایه اقتصاد کشور را مشتمل بر:
1( صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، 
بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه  های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، 
پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها 

که مالکیت آن به صورت عمومی و در اختیار دولت؛
و  تولیدی  تعاونی  موسسات  و  شرکت ها  شامل  که  تعاونی  بخش   )2
توزیعی در موقعیت های جغرافیایی شهری و روستایی و که ضوابط حاکم 

برآن اسالمی است اعالم می کند؛ 
بخش های  از  قسمتی  برگیرنده  در  را  خصوصی  بخش  نهایت  در  و   )3
که  می کند  اعالم  کشور  خدمات  و  تجارت  دامداری، صنعت،  کشاورزی، 

مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی می باشد، تعّین بخشیده است.

چه شد به بازتفسیر اصل 44 رسیدیم؟
در یک فراتحلیل می توان با مداقه در مبانی و کلیدواژه هایی که تشکیل 
دهنده روح این ماده از قانون اساسی کشور است، به این باور نائل می شویم 
که نگاه غالِب قالب شده در آن دوران ناظر بر نقش محوری دولت و قائل 
بودن وجود تضاد منافع مابین منافع فعالین اقتصادی بخش خصوصی با 
منافع ملک و ملت است؛ چراکه نگارندگان ابتدا به ساکن متوجه دولت و 
زیرشاخه های فعالیت آن بوده و باتوجه به انگاره های اسالمی عنایتی به 
اصول تعاون در عرصه های اقتصادی داشته و در نهایت بخش های باقی 
مانده را به عنوان تکمیل کننده، به بخش خصوصی واگذار کرده و درواقع 
فرصت عمل و فعالیت قائل شده اند. در این میان با فاصله گرفتن هرچه بیشتر 
نظام اقتصاد سیاسی و برنامه ریزی کشور از سال های جنگ که در طول 
دهه هفتاد شمسی که جمهوری اسالمی در قالب سیاست های تنش زدایی 
به  سرمایه ای،  مالی،  منابع  تامین  راستای  در  و  خود  خارجی  سیاست  در 
الزامات ناشی از لزوم گسترده تر شدن حوزه های فعالیت بخش خصوصی به 
طرح های زیربنایی و عمرانی تا حوزه های مدیریت اقتصادی، مالی و گسترش 
مناسبات بین المللی اقتصاد ایران برای تامین کاالهای اساسی داخلی، جذب 
تکنولوژی، خطوط تولید جهت تولید و فرآوری محصوالت داخلی، مدل های 
مدیریت اقتصاد و فناورهای نوین متمایل شد که دستاورد این مناسبات، فربه 
شدن بخش خصوصی بود. این درحالی بود که بخش دولتی به دلیل سابقه 
طوالنی در مدیریت ارکان ریز و درشت اقتصاد کشور، بیش از پیش فربه تر 
و غیرسودآورتر شده و هزینه عمومی دولتی در بودجه سنواتی فشار مضاعفی 
بر اقتصاد ملی وارد می کرد؛ سازوکارهای بازتفسیر و بازترسیم اصل 44 قانون 
اساسی در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مستظهر شد که 
خروجی آن در خردادماه سال 1384 از سوی مقام معظم رهبری ابالغ گردید.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
در مقدمه محورهای هدفگذاری شده برای سیاست های ابالغی در قالب 
اصل 44 را ابتدا به ساکن مبتنی بر مفاد اصل 43 اعالم نموده و در ادامه:

1( شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛
2( گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی؛

3( ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی 
و فناوری؛

4( افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی؛

5( افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛
6( کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی؛

6( افزایش سطح عمومی اشتغال؛
درآمد  بهبود  و  سرمایه گذاری  و  پس انداز  به  مردم  اقشار  تشویق   )7

خانوار ها بیان نموده است.
از سوی دیگر: 

الف( سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ  
شدن بخش دولتی؛ 

ب( سیاست های کلی بخش تعاونی؛
واگذاری  طریق  از  غیردولتی  بخش های  توسعه  کلی  سیاست های  ج( 

فعالیت ها و بنگاه های دولتی؛ 
د( سیاست های کلی واگذاری؛

ه( سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار؛ 
پنج محور تشکیل دهنده سازوکارهای تحقق سیاست های کلی موصوف 

را تعیین نموده است.
کلی  سیاست های  »بند)الف(«  سرفصل های  مهم ترین  درخصوص 
و  مالکیت  سرمایه گذاری،  بودن  مجاز  همچون:  مواردی  به  می توان 
مدیریت در زمینه های صنایع بزرگ، صنایع مادر )ازجمله صنایع بزرگ 
پایین دستی نفت و گاز( و معادن بزرگ )به  استثنای نفت و گاز(، فعالیت 
کشور،  ارزی  و  تجاری  سیاست های  چارچوب  در  خارجی  بازرگانی 
شرکت های  و  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  بنگاه ها  توسط  بانکداری 
تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف 
سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون، بیمه. کلیه امور پست و 
مخابرات به  استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و 
شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، 

راه و راه آهن و همچنین هواپیمایی و کشتیرانی اشاره کرد.
افزایش  همچون  مباحثی  کلی؛  سیاست های  »بند)ب(«  با  ارتباط  در 
سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25درصد تا آخر برنامه پنج ساله 
پنجم، تشکیل بانک توسعه تعاون، حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها 
به بازار نهایی، توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و تاسیس تعاونی های 
فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور 

فقرزدایی قابل توجه می باشند.
در  و  شده  موکول  آینده  به  »بند)ج(«  ابالغ  و  تعیین  راستا  همین  در 
مهم ترین محورهای »بند)د(«، ابتدا الزامات واگذاری و سپس مصارف 
درآمدهای حاصل از واگذاری تعیین شده و در نهایت »بند)ه(«، بر تداوم 
اعمال حاکمیت عمومی دولت درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در 
بانک های غیردولتی جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی 
از  غیردولتی  اقتصادی  بنگاه های  توسط  انحصار،  ایجاد  از  جلوگیری  و 

طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات، تصریح شده است.

مسیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، مهم ترین سند خصوصی سازی 
در کشور بوده و جهت برون رفت از چالش های اقتصاد دولتی و در تکمیل 
در  و  تصویب  در سال 1386  اساسی،  قانون  اصل 44  کلی  سیاست های 

طی سالیان بعد نیز در چند نوبت اصالح گردید. 
در ادامه نیز یکی از سازوکارهای نهادی اجرای سیاست های کلی اصل 44 
قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی کشور است که علی رغم اینکه در 
طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی سازی به موجب ماده )15( 
این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای 
تولیدی تشکیل شد. سازمان خصوصی سازی یک شرکت سهامی دولتی 
وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقالل 
دارایی می باشد.  اقتصادی و  امور  مالی است و رئیس کل آن معاون وزیر 
استان های  سایر  در  و  است  تهران  در  سازمان  این  مرکز  حاضر  درحال 
اولیه سازمان خصوصی سازی  اساسنامه  ندارد.  نمایندگی  یا  و  دفتر  کشور 
در تاریخ1380/01/29 توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید 

شورای محترم نگهبان، در تاریخ 1380/02/16 ابالغ گردید.
در این میان و با ابالغ بند )ج( سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی ابالغی 
توسط مقام معظم رهبری در سال 1385، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور 
بخش غیردولتی در فعالیت هایی که به  موجب اصل مذکور صرفا در اختیار 
دولت بوده و با تصویب »قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی« در تیرماه سال 1387، سازمان خصوصی سازی موظف گردید تا در 
چارچوب اساسنامه جدید )مصوب مورخ 1388/12/26( و با اهدافی ازجمله 
بنگاه های  کارایی  »ارتقای  مردم«،  عموم  سطح  در  مالکیت  »گسترش 
اقتصادی«، »افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی« 
و »کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی«، 

نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.
از سوی دیگر در پایان اسفندماه سال 1387 قانون ایجاد شورای عالی اجرای 
سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی به ریاست رئیس جمهور و سخنگویی 

وزیر اقتصاد تشکیل گردیده که تاکنون حدود 25جلسه برگزار نموده است.
اساسی  مباحث حقوق  برخی  از  در کلی ترین شکل ممکن می توان پس 
مترتب بر غلبه نگاه حمایت از بنگاه داری و مدیریت دولت بر اقتصاد کشور در 
قانون اساسی، می توان به گزاره هایی همچون عدم تمایل نهادهای دولتی به 
واگذاری شرکت های زیرمجموعه و تحت مدیریت خود، واگذاری شرکت های 
زیان ده و یا برخی واگذاری هایی که شرکت یا فرد موردنظر دارای شرایط 
ایجابی مدیریت آن مجموعه واگذار شده نبوده، حضور سازمان های شبه دولتی 
در روند خصوصی سازی و رقابت با بخش خصوصی واقع، دخالت برخی افراد 
و گروه های دولتی و سیاسی )نمایندگان مجلس( در مسیر واگذاری ها که به 
اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی منجر می شود و در نهایت برخی 
تعارض های در قوانین بودجه ای سالیانه که زمینه عدم حصول نتیجه مطلوب 

هدفگذاری گردیده ظرف حدود 18سال گذشته شده است.

ظرفیت ها و فرصت های مناطق آزاد در عرصه اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

ابتدا باید تصریح کرد که در تعریف خصوصی سازی می توان به مواردی مانند 
اینکه »خصوصی سازي فرآیندي است که ضمن آن دولت در هر سطحی 
امکان انتقال وظایف و تاسیسات را از بخش عمومی به بخش خصوصی 
بررسی نموده و در صورت اقتضاء، نسبت به انجام چنین انتقالی اقدام می کند« 
)جهانگیري،1383. 38( و همچنین »اصطالح خصوصی شدن یا خصوصی 
کردن به روند تغییر مالکیت و مدیریت موسسات اقتصادي تحت نام هاي 
مجمع سازمان، موسسه و... گفته می شود که قبال براي تامین رفاه عام و 
کل جامعه زیر چتر مدیریت دولتی )بخش عمومی( بوده و اینک به صورت 
کامل یا ناقص به مالکیت بخش خصوصی در آمده و توسط این بخش اداره 
می شود« )عباسی، 58،1383( ارجاع داد؛ اما مسئله حائز اهمیت درخصوص 
جایگاه مناطق آزاد در اجرای سیاست های ابالغ شده در سال 1383 چیست 
و اساسا مناطق آزاد از چه فرصت ها و ظرفیت هایی جهت تعمیم نمونه های 
حقوقی و عملکردی خود در ارتباط با جایگاه بخش خصوصی در مدیریت و 

اجرای اقتصاد برخوردار می باشند؟
از  حمایت  مبتنی بر  اساسی  قانون  اصل 44  کلی  سیاست های  روح 

سرمایه گذاری و بخش خصوصی به دو صورت تعاونی و شرکتی است و 
درواقع این سیاست های کلی، تفسیر و ایضاحی جدید بر اصل44 قانون 
از  این سیاست ها، بخش خصوصی  قالب  اساسی محسوب می شود و در 
وجاهت و جایگاه مکمل بخش دولتی و تعاونی به شرایطی تغییر موضع 
داده که حضور آن در میدان اقتصاد کشور پذیرفته و حتی از فعالیت آن در 
قالب های مطروحه مندرج در این سیاست ها حمایت شده است. این همان 
نقطه قوت مناطق آزاد محسوب می شود، مدل مدیریتی و نهادی که براساس 
آن برخالف مدل ساری و جاری در نظام مدیریت اقتصاد و سیاست کشور، 
دولتمردان از محل منابع ناشی مبتنی بر اخذ عوارض از سرمایه گذاری ها و 
فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاران در عرصه های مختلف بودجه سنواتی، 
خرج کرد هزینه های جاری مانند حقوق و تعمیر و نگهداری اماکن و... را 
تامین می کنند و بر همین اساس درحالی که منابع هزینه کردی دولت ناشی 
از بودجه سنواتی است که بر منابع درآمدی نفتی و غیرنفتی بنا نهاده شده و 
براساس آن فرهنگ مدیریتی دولتمردان به دولت رانتیر ختم می شود که خود 
را ولی نعمت و حاکم بر مردم و رعیت قلمداد می کند، در مناطق آزاد به دلیل 
تفاوت منبع مالی و این واقعیت که اساسا هرگونه فعالیت و اقدام برنامه ریزی 
و کارکردی سازمان های عامل مناطق به افزایش و رونق فضای کسب و کار 
در منطقه بوده، در نتیجه بایسته است که مدیران و کارمندان مناطق آزاد خود 
را خدمتگزار فعالین اقتصادی پذیرفته و براساس آن عمل نمایند، موضوعی 

که وجه غالب چنین عمل می شود.
به عبارت دیگر ساختار قانونی و مدل ایجابی نهادهای دولتی موجود در 
از مدل تیول داری و حکمرانی که در میان مدیران دولتی  آزاد  مناطق 
غالب است، به مسئولیت و دولتمند بودن تغییر کارویژه، کارکرد و رابطه 
می دهد. بی تردید ذات دولت در ایران به حکمرانی و فربه شدن، گسترده 
زمینه های  از  بیشتری  عرصه های  و  الیه ها  در  خود  شدن  عمیق تر  و 
دولت  ارکان  از  بیرون  قدرتی  منابع  به  بودن  وابسته  اقتصادی،  فعالیت 
)مجلس، گروه های ذی نفوذ رسمی و غیررسمی( و رانت نفت که همین 
است،  کشور  اقتصادی  نظام  و  برنامه ریزی  مدل  ام الفساد  خود  ثروت، 
معطوف می باشد. البته متاسفانه ظرف یک دهه گذشته به لطایف الحیل 
مختلف و به ویژه تالی مدیریت تحریم های بین المللی شده امریکا علیه 
روابط و منابع اقتصادی کشور، شاهد تعمیم قوانین و مقررات سرزمین 
اصلی به مناطق آزاد می باشیم؛ موضوعی که می توان در گسترده شدن 
حوزه های کاری دبیرخانه شورایعالی و شرح وظایف کاری سازمان های 
مناطق آزاد، عدم اجرای قوانین و مقررات در سطح مناطق مشاهده کرد.
درواقع اگر در آیین حکمرانی ایرانی ظرف سه دهه اخیر، مجمع تشخیص 
توسعه  و  تسهیل  جهت  راهکارهایی  ارائه  به  اقدام  نظام  مصلحت 
مختلف  عرصه های  در  خصوصی  بخش  حضور  و  فعالیت  فرآیندهای 
اقتصادی کشور نموده، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
زمینه  و  محمل  بهترین  رسیده،  تصویب  به  سال 1372  در  که  کشور 
برای الگوبرداری مدل های حمایتی از سرمایه گذاران محسوب می شود؛ 
چراکه هنوز برنامه ریزی های اقتصادی کشور ناشی از باور به تولید برای 
تامین نیاز بازار و مصرف کننده داخلی می باشد و این درحالی است که 
اساسا  و  نهاد شده  بنا  بر صادرات  برنامه ریزی  آزاد سازوکار  مناطق  در 
تجاری سازی صنعت در قالب ادبیات و تجربه جهانی شدن اقتصاد، منوط 
فنی- خدمات  و  تولیدی  کاالهای  صدور  و  رقابت  برای  توانمندی  به 

مهندسی و قرار گرفتن در معادالت ترانزیت بین المللی کاال است.
در این میان نکته قابل توجه این که مناطق آزاد علی رغم ظرفیت های خوب 
در مسیر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه تقویت و 
حمایت از فعالیت تعاونی ها )به جز یکی دو منطقه آزاد(، نسبت به سرزمین 
اصلی عملکرد چندان موفقی نداشته و این مهم ناشی از محرومیت های 
اقتصادی و فرهنگی و در عین حال تمرکز مناطق آزاد بر جلب و جذب فعالین 

اقتصادی در قالب های شرکت های بخش خصوصی بوده است.
در پایان باید تصریح کرد اوال؛ پیامبر رحمت للعالمین)ص( بازرگان بوده و با 
تدقق در سیره والیت ایشان در مدینه النبی و یا مدل دولتداری امام علی)ع( در 
کوفه، موید نگاه حمایتی و تکیه بر نظارت و عدم دخالت به منظور فربه شدن 
دولت و کارکنان دولت استوار بوده؛ موضوعی که اقتصاد کشورمان در شرایط 
تشدید و طوالنی شدن تحریم ها نسبت به اجرای آن تعهد و الزام بیشتری دارا 
می باشد؛ موضوعی که در سیاست های کلی ابالغ شدن ظرف دودهه گذشته 

به کرات قابل مشاهد و استناد است.
دوم اینکه؛ مناطق آزاد قادر هستند به عنوان الگویی عملیاتی که درحال 
تجربه مدل خدمتگزاری دولت نسبت به مردم و رابطه با بخش خصوصی در 
سطح ملی ایفا نقش نمایند و از فرصت های حقوقی موجود در سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی در کنار بند11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون چگونگی اداره 
از  قانون حمایت  رژیم های  زیرساخت های  تکمیل  منظور  به  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد ملی و تبدیل چالش های اقتصادی 
موجود به فرصتی جهت مقاوم سازی و اثرگذاری بر معادالت اقتصادهای 

منطقه ای بهره کافی و وافی بهره برداری نماید.
و سرمایه گذاری  اقتصادی  معاونین  با  در گفت و گو  پیش روی،  در گزارش 
سازمان های مناطق آزاد و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری و توسعه 
مناطق، چگونگی اجرای اصل44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را 
در راستای حمایت از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی های 

موجود در مناطق آزاد مورد بررسی قرار دادیم که ادامه مالحظه می فرمایید.

 وحید طالب پور، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
سازمان منطقه آزاد انزلی:

لزوم تفویض اختیار به سازمان های مناطق آزاد برای 
توسعه فعالیت های تعاونی ها در مناطق

وحید طالب پور معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در 
گفت و گو با نشریه، به بیان ظرفیت مناطق آزاد در شتاب بخشیدن به رشد 

اقتصاد ملی پرداخت و عملکرد مناطق را در این زمینه ارزیابی کرد. 
وی در این گفت وگو به فعالیت های تعاونی ها در منطقه آزاد انزلی اشاره 
کرد و از فعالیت  دیرباز چند شرکت تعاونی صیادی در حوزه شیالت و در 

بخش تولید، کشاورزی، خانگی و... در این منطقه سخن گفت.
آزاد  مناطق  سازمان های  از سوی  کامل  اختیارات  نداشتن  به  طالب پور 
برای تشکیل تعاونی ها انتقاد و بر این مهم تاکید کرد که همچنان اختیار 
تشکیل تعاونی ها در ید سازمان های مناطق آزاد قرار ندارد؛ درحالی که 
یکی از راهکارهای توسعه فعالیت های تعاونی ها در سطح مناطق آزاد، 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  از  اختیارات  واگذاری  کامل  و  کامل  تفویض 
کامل  واگذاری  همراه  به  می باشد،  مناطق  سازمان های  به  اجتماعی 

امکانات و تسهیالتی برای فعالیت تعاونی ها پیش بینی  شده است.
انزلی اظهار داشت:  معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
یکسری مزایا و ظرفیت های قانونی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
ازجمله  است،  پیش بینی  شده  ایران  اسالمی  جمهوری  تجاری-صنعتی 
صدور  در  فرماندهی  وحدت  گمرکی،  معافیت های  مالیاتی،  معافیت های 
مجوزها و دیگر امتیازات که این ظرفیت های قانونی مناطق آزاد به نوعی 
مکمل فعالیت های تعاونی ها محسوب می شود و در منطقه آزاد انزلی نیز 
طی سنوات گذشته شرکت های تعاونی در بخش های مختلفی فعال بوده اند، 

ازجمله در حوزه تولید چند شرکت تعاونی خوب، فعال هستند که بخشی از 
تولیدات خود را صادر می کنند و بخشی را هم برای تامین نیازهای کشور، 
وارد بازارهای سرزمین اصلی می نمایند. همچنین در حوزه های کشاورزی 
روستاهای  سطح  در  تعاونی  شرکت  چند  هم  اجتماعی  مشارکت های  و 
منطقه پیش از منطقه آزاد شدن، فعال بودند که در حوزه تولید محصوالت 
صنایع دستی فعالیت چشمگیری دارند و در روستای گلشن منطقه آزاد انزلی 
شرکت تعاونی خوبی داریم که متشکل از بانوان پرتالش این روستا است 
که در حوزه تولیدات صنایع دستی فعالیت دارند. همچنین چند شرکت تعاونی 
صیادی هم از دیرباز در منطقه در حوزه شیالت فعالیت داشتند. در بخش 

مشاغل خانگی هم چند شرکت تعاونی فعال هستند.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت در این موضوع این است که بسیاری از 
مباحث مرتبط با تعاونی ها به دلیل عدم اجرای درست و کامل ماده 65 قانون 
تعاون  ادارات  طریق  از  همچنان  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام 
شهرستان ها و ادارات کل تعاون استان انجام می شود. یعنی همچنان برخی 
از موارد مرتبط به ثبت تعاونی ها و صدور برخی از مجوزات، از طریق ادارات 
تعاون و ادارات کل تعاون استان ها انجام می گردد. به نظر می رسد برای این که 
به رشد و توسعه فعالیت ها در زمینه تعاونی ها در مناطق آزاد دست پیدا کنیم، 
الزم است که مواد و مفاد ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
به طور کامل در مناطق آزاد اجرا گردد و کلیه مجوزهای موردنیاز تعاونی ها 
راسا توسط سازمان های مناطق آزاد صادر و کلیه اختیارات وزارت تعاون به 

سازمان های مناطق واگذار شود  .
طالب پور اذعان نمود: البته در شرایط فعلی تعامالتی میان سازمان های 
مناطق آزاد و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی وجود دارد؛ لیکن مفاد 
ماده 65 قانون احکام دائمی اشاره به واگذاری کلیه اختیارات و وظایف 
دستگاه های اجرایی به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد دارد؛ لذا 
از  بیشتر  آزاد دستاوردی  بتوانند در سطح مناطق  تعاونی ها  برای  اینکه 
گذشته داشته باشند، الزم است که تمامی خدمات موردنیاز این تعاونی ها 
راسا توسط سازمان های مناطق انجام گردد. برخی از این خدمات ازجمله 
صورت  تعاون  اتاق های  توسط  تعاونی ها ،  برای  بازرگانی  کارت  صدور 
می پذیرد. از طرفی در بحث ارائه تسهیالت به تعاونی ها الزم است که 
اعتباراتی برای سازمان های مناطق آزاد پیش بینی شود و این اعتبارات از 

وزارت تعاون به سازمان های مناطق آزاد منتقل گردد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی به نبود اختیار 
کامل سازمان های مناطق آزاد جهت تشکیل تعاونی ها انتقاد کرد و گفت: 
همچنین موافقت با تشکیل تعاونی ها همچنان در اختیار ادارات تعاون 
شهرستان ها و استان هایی است که مناطق آزاد در آنجا واقع شده است؛ 
آزاد  مناطق  سازمان های  ید  در  تعاونی ها  تشکیل  کامل  اختیارات  لذا 
تعاونی ها در  فعالیت های  توسعه  راهکارهای  از  ندارد و شاید یکی  قرار 
سطح مناطق آزاد، تفویض و واگذاری کامل اختیارات از وزارت تعاون به 
سازمان های مناطق باشد، به همراه واگذاری کامل امکانات و تسهیالتی 

که برای فعالیت تعاونی ها پیش بینی  شده است.
وی بر پتانسیل بافت روستایی در مناطق آزاد برای تشکیل تعاونی ها تاکید 
کرد و بیان داشت: از طرفی ترکیب جمعیتی مناطق آزاد و هم بافت روستایی 
و سکونتگاه هایی که در سطح مناطق است، با یکدیگر متفاوت می باشد. 
یکی از زمینه های تشکیل تعاونی ها، در حوزه مشارکت های اجتماعی است؛ 
به خصوص در روستاها در سطح مرزنشینان و برای فعالیت هایی نظیر صیادی 
کشاورزی، فعالیت های مرزنشینی و برخی از خدمات بندری و دریایی می تواند 
موثر باشد و پیشنهاد می شود که در مناطقی که بافت جمعیت روستایی 
بیشتری دارند ، شرکت های تعاون روستایی و همچنین شرکت های تعاونی 
در حوزه های صیادی و کشاورزی و خدمات ایجاد نمود تا از ظرفیت های 

مشارکت های اجتماعی مردم بیش  از گذشته استفاده شود.
طالب پور به تداخل دستگاه ها در انجام مسئولیت ها اشاره کرد و افزود: با 
توجه به این که به طور موازی ادارات کل تعاونی ها هم در سطح استان ها و 
شهرستان های مناطق آزاد فعال هستند و برخی از مجوزها همچنان در اختیار 
آن دستگاه ها می باشد، این کار در شرایط فعلی در سطح مناطق آزاد با تعامل 
و همکاری دو دستگاه درحال پیشرفت است و الزم است که در این زمینه 
تعیین تکلیف صورت پذیرد و فرآیند کار به طور مستقل در اختیار یکی از دو 
دستگاه قرار گیرد که پیشنهاد ما این است که در اختیار سازمان های مناطق 

آزاد باشد تا با شتاب بیشتری این کار پیش برود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی به ارائه راهکار 

برای تقویت فعالیت تعاونی ها در سطح منطقه آزاد پرداخت و گفت: یکی از 
پیشنهادهای دیگر می تواند در نحوه ارجاع کار به فعالیت های پیمانکاری و 
برون سپاری در سازمان های مناطق آزاد باشد و این که شرکت های تعاونی 
که با مشارکت های مردمی در سطح روستاها و شهرهای مناطق آزاد ایجاد 
می شوند، بتوانند با اصالحات در قانون و با پیش بینی هایی که در مقررات برای 
آنها لحاظ می شود ، در دریافت کار و انجام برخی از پروژه های خدمت رسانی 
خصوصا پروژه های عمران روستایی نقش آفرینی کنند و بدین شکل هم 
باعث تقویت فعالیت های این تعاونی ها می شود و این  که شرکت های تعاونی 

ایفاگر نقش بیشتری در فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد خواهند بود.
وی همچنین تاکید کرد: وضعیت صدور مجوزات تعاونی ها باید به طور 
کامل در اختیار سازمان های مناطق آزاد قرار گیرد، یا این که همچنان 
براساس رویه قبلی یعنی با تعامل میان سازمان های مناطق آزاد و وزارت 

تعاون کار پیش برود. 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان پیشنهاد 
داد: تفاهم نامه همکاری با تدوین دقیق شرح وظایف طرفین میان وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
تنظیم شود و براساس آن تفاهم نامه، کامال نقش هر یک از طرفین در 
جهت حمایت حداکثری از تعاونی های فعال در سطح مناطق آزاد عنوان و 
تبیین گردد؛ به گونه ای که مزایای قانونی که در قانون مناطق آزاد پیش بینی 
 شده و همچنین مزایایی که در قانون تعاونی ها پیش بینی گردیده، بتوانند با 
یکدیگر هم افزایی ایجاد کنند و شرکت های تعاونی مناطق آزاد بتوانند از 

تمامی تسهیالت و ظرفیت های قانونی برخوردار شوند.
 

 محمد هدایی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
سازمان منطقه آزاد چابهار:

اعمال قوانین سرزمین اصلی و بی انگیزگی فعاالن 
اقتصادی برای تشکیل تعاونی ها

آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  هدایی معاون  محمد 
به  اقتصادی  فعالین  استقبال  عدم  به  نشریه،  با  گفت وگو  چابهار در 
تغییرات  را،  بی انگیزگی  این  اصلی  علت  و  پرداخت  تعاونی ها  تشکیل 

قوانین عنوان کرد. 
اعمال  از  شدت  به  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  وی؛  گفته  طبق 
مقررات  در  خلق  الساعه  تغییرات  و  اصلی  سرزمین  مقررات  و  قوانین 
دستگاه های  اکثر  متاسفانه  و  هستند  ناخرسند  مناطق  آیین نامه های  و 
برون سازمانی و مستقر در سرزمین اصلی بدون توجه به قوانین و مقررات 
مناطق آزاد، تصمیماتی اتخاذ می نمایند که موجب ضربات شدیدی بر 
پیکر کم توان اقتصاد بخش خصوصی و به تبع آن سازمان های مناطق 
وارد می نماید و علی رغم پیگیری های دبیرخانه شورایعالی و سازمان های 
مناطق، تاکنون نتیجه ملموسی در حفظ قوانین و مقررات مناطق آزاد و 

حمایت از بخش خصوصی مشاهده نشده است.
هدایی درخصوص ظرفیت مناطق آزاد در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی 
و عملکرد مناطق در این زمینه اظهار داشت: مناطق آزاد در راستای اجرایی 
نمودن اصل 44 قانون اساسی و خروج از تصدی گری، اقداماتی انجام داده اند 
و بخشی از این امور را به بخش خصوصی منتقل کرده اند. در این خصوص 
منطقه آزاد چابهار نیز با انحالل بیش 21شرکت اقماری خود، وظایف اکثر 
این شرکت ها را به بخش خصوصی منتقل نموده است، ازجمله نگهداری 

فضای سبز، تنظیفات شهری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری و...
پاسخ  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
در سطح  مالکیت  گسترش  راهبرد  اجرای  منظور  به  که  سوال  این  به 
 عموم مردم و عدالت اجتماعی، عملکرد سازمان های مناطق آزاد و نهاد 
دبیرخانه به چه صورت بوده است، بیان کرد: درخصوص انتقال مالکیت 
به بخش خصوصی و ایجاد عدالت اجتماعی خصوصا با عنایت به این که 
بخش عمده ای از وظایف مناطق آزاد حاکمیتی می باشد و انتقال مالکیت 
هم مشروط می باشد و همچنین نگاه دولتمردان و دستگاه های نظارتی 
نیز به امر انتقال مالکیت و اختیارات دولت به بخش خصوصی نگاه ثابت 

و همراه مثبتی نبوده، توفیقات قابل توجهی حاصل نشده است .
وی در پاسخ به این سوال که در مسیر افزایش شاخص های رقابت پذیری 
اقتصاد ملی در محدوده مناطق آزاد ظرف 17سال گذشته چه اقداماتی انجام 
شده است، گفت: درخصوص افزایش شاخص های رقابت پذیری با در نظر 
گرفتن جمیع قوانین و مقررات و ممنوعیت ایجاد هرگونه انحصار در مناطق 

آزاد، اقداماتی صورت گرفته است؛ لیکن باید با ایجاد فضای مناسب و تسهیل 
برای ایجاد کسب و کارهای نوپا این اقدامات ادامه داشته باشد.

بخش  توسط  آزاد  مناطق  اکثر  کشورها  سایر  در  داد:  ادامه  هدایی 
نیز بهره مند هستند .  از حمایت و مشوق های دولتی  ایجاد و  خصوصی 
بیشتر و سریع تری نسبت  انعطاف پذیری  از  نتیجه بخش خصوصی  در 
به مدیریت دولت با توجه به شرایط اقتصادی روز هر منطقه برخوردار 

می باشد و محیط مناسب تری را نیز برای رقابت فراهم می نمایند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا اغلب فعالین اقتصادی تمایلی به فعالیت 
به صورت تعاونی ندارند، گفت: به اعتقاد اینجانب، دلیل عدم توفیق تعاونی ها 
در فعالیت های اقتصادی، بیشتر ریشه فرهنگی دارد و متاسفانه در کشورهای 
ایجاد  فامیلی  و  خانوادگی  به صورت  قالب شرکت ها  یافته،  توسعه  کمتر 
و  تعاونی  شرکت های  مزایای  از  کافی  عدم آگاهی  همچنین  و  می گردد 
سختگیری های وزارت متبوع نیز در ایجاد تعاونی و بروکراسی پیچیده نظارت 
توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از دیگر عوامل است که موجب 

کم رنگ تر بودن تعاونی ها در اقتصادی ملی و مناطق آزاد می باشد.
پایان  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
تاکید کرد: در راستای کوچک سازی مناطق آزاد، در سال 1390 با انحالل 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  وقت  دبیر  دستور  با  اقماری  شرکت های 
اقتصادی، اقدامات مناسبی صورت گرفت؛ ولی جدیدا در مناطق مجددا شاهد 
ایجاد شرکت های جدید تحت نظر سازمان و با مشارکت مناطق آزاد هستیم 
که در مغایرت با اصل 44 قانون اساسی می باشد و باید دبیرخانه شورایعالی در 
این خصوص ورود داشته باشد. اکثر فعالین اقتصادی در مناطق آزاد به شدت 
از اعمال قوانین و مقررات سرزمین اصلی و تغییرات خلق الساعه در مقررات 
و آیین نامه های مناطق آزاد ناخرسند هستند و متاسفانه اکثر دستگاه های 
برون سازمانی و مستقر در سرزمین اصلی بدون توجه به قوانین و مقررات 
پیکر  بر  اتخاذ می نمایند که موجب ضربات شدیدی  مناطق، تصمیماتی 
کم توان اقتصاد بخش خصوصی و به تبع آن سازمان های مناطق آزاد وارد 
می نماید و علی رغم پیگیری های دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق 
آزاد تاکنون نتیجه ملموسی در حفظ قوانین و مقررات مناطق و حمایت از 
بخش خصوصی مشاهده نشده است که ازجمله می توان به اعمال قانون 
مالیات بر ارزش افزوده با روش اجرایی بسیار غیرکارشناسی و همچنین اجبار 
مناطق آزاد به ثبت سفارش کاال و اعمال انواع محدودیت در کاالهای وارده 

به مناطق اشاره نمود.
 

 محسن اتابکی، سرپرست
شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم:

ضعف فرهنگی و آموزشی، دلیل عدم توفیق در توسعه 
فعالیت های تعاونی ها در مناطق آزاد

همچنین، محسن اتابکی سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم در 
گفت وگو با نشریه، به دالیل توسعه نیافتگی در فعالیت فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
به صورت تعاونی  اشاره کرد و به چرایی نبود توفیق در فعالیت اقتصادی و توسعه 

تعاونی ها پرداخت و مهم ترین علت آن را ضعف فرهنگی عنوان نمود. 
اقتصادی  فعالیت  توسعه  و  در شکل گیری  توفیق  کرد: عدم  تاکید  وی 
تعاونی ها، ریشه در ضعف نظام آموزش و پرورش از دیرباز داشته و طی 
چندین نسل، در نظام های اداری، اجتماعی و کسب و کارهای اقتصادی 
همکاری  تیمی،  کار  زمینه های  در  ضروریست  است. لذا  کرده  رخنه 

مشترک در دستورکار نظام آموزشی و موسسات ذی ربط قرار گیرد.
اتابکی درخصوص ظرفیت مناطق آزاد در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی 
و عملکرد مناطق در این زمینه اظهار داشت: ظرفیت مناطق آزاد و عملکرد 

مناطق در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی دو مقوله مجزا می باشد.
سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم افزود: در مورد ظرفیت، 

سه مولفه اصلی را می توان برای مناطق آزاد برشمرد:
1( ظرفیت های قانونی موجود؛

2( زیرساخت های موجود برای رشد و توسعه اقتصادی؛
3( موقعیت ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک؛

وی ادامه داد:  درخصوص ظرفیت قانونی می توان گفت قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد یک ظرفیت استثنایی برای کشور محسوب می شود که توسط 
قانونگذار برای پیشبرد رشد اقتصادی کشور وضع شده است. اما اینکه آیا این 
قانونی به خوبی اجرا شده است، باید گفت علی رغم پیگیری های دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تاکنون مفاد این قانون به خوبی و 

به طور کامل اجرا نشده است. درخصوص زیر ساخت های توسعه نیز باید نکاتی 
را موردتوجه قرار داد؛ اینکه توسعه باید به صورت همه جانبه و در ابعاد مختلف 
رابطه،  این  و... صورت گیرد؛ در  اقتصادی  بهداشتی،  اجتماعی ، فرهنگی، 
زیرساخت های الزم توسعه باید بر مبنای آمایش سرزمینی، برنامه ریزی و 
اجرا گردد، که متاسفانه سال ها با این مباحث در کشور و به تبع آن در مناطق 
آزاد فاصله داشتیم و الحمداهلل با پیگیری های صورت گرفته، اخیرا مبنای 

طرح های جامع و تفصیلی مناطق آزاد قرار گرفته است.
ژئواستراتژیک  و  ژئواکونومیک  موقعیت  درخصوص  کرد:  اظهار  اتابکی 
به عنوان مثال می توان موقعیت منطقه سلخ در جزیره قشم را نام برد. به 
دلیل عمق مناسب آب دریا در این ناحیه و همچنین فاصله 5مایلی آن 
تا آب های آزاد، مزیت رقابتی فوق العاده ای را برای صنعت بانکرینگ و 
سوخت رسانی به کشتی های درحال تردد در این مسیر ایجاد کرده است. 
امارات  در  فجیره  تا  شده  موجب  استثنایی،  فرصت  این  ماندن  مغفول 
متحده عربی در فاصله 120مایلی با آب های آزاد، قطب سوخت رسانی 
به کشتی ها در منطقه باشد . ما در شرایط درآمد سالیانه 20میلیون دالر از 

محل بانکرینگ هستیم و فجیره درآمد 20میلیارد دالری دارد.
سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم گفت:  خوشبختانه در بازدید 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  محترم  مشاور  اخیر 
اقتصادی از منطقه، این مهم در اولویت  منطقه آزاد قشم قرار گرفته و با 
ایجاد پاالیشگاه، لوله گذاری، مخازن ذخیره سازی و بازاریابی مناسب طی چند 
سال آتی، می توان سهم قابل توجهی را برای اقتصاد کشور رقم زد. صرف نظر 
از اینکه در شرایط کنونی با عنایت به موارد فوق االشاره مناطق آزاد سهم 
قابل توجهی در اقتصاد کشور را نداشته است، لیکن نقش سازمان های مناطق 
آزاد و دبیرخانه شورایعالی، تسهیل گر و حمایتی بوده است؛ مواردی نظیر 
معافیت های مالیاتی بلندمدت، تعرفه های پایین گمرکی، تخصیص زمین 
تسهیل گری  اقدامات  سایر  و  کار  و  ارزان قیمت ، صدور مجوزهای کسب 
موجب شکل گیری بسیاری از واحدهای اقتصادی در این مناطق شده است.

وی افزود: در این خصوص سازمان منطقه آزاد قشم در صدد تهیه بسته های 
سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی به نحوی است که کلیه 
مراحل امکان سنجی، مکان یابی، تخصیص زمین، مجوزهای مورد نیاز اعم از 
محیط زیست، مجوز شروع کسب و کار و غیره را در قالب یک بسته در اختیار 
و دسترس قرار داده تا با به حداقل رساندن زمان شروع کسب و کار، فضای 

کسب و کار بخش خصوصی را بهبود بخشد.
اتابکی به دالیل عدم توسعه در فعالیت فعالین اقتصادی به صورت تعاونی ها 
اشاره کرد و گفت:  عدم توفیق در فعالیت اقتصادی و توسعه تعاونی ها، عوامل 
مختلفی دارد که مهم ترین آنها، ضعف فرهنگی است. در ابتدا باید به این 
موضوع اشاره کرد که توسعه، اساسا از توسعه ذهنی، صورت می گیرد. به 
عبارتی، توسعه یافتگی هر جامعه ای از توسعه ذهنی و فکری آحاد آن جامعه و 
به طور تکوینی به وجود خواهد آمد. به نظر اینجانب عدم توفیق در شکل گیری 
و توسعه فعالیت اقتصادی تعاونی ها، ریشه در ضعف نظام آموزش و پرورش 
از دیرباز داشته و طی چندین نسل، در نظام های اداری، اجتماعی و کسب و 
کارهای اقتصادی رخنه کرده است. لذا الزم است در زمینه های کار تیمی، 
همکاری مشترک، توسعه تعاونی، تشکیل کنسرسیوم، ادغام و انواع مشارکت 
در فعالیت های اقتصادی به طور جدی در دستورکار نظام آموزشی و موسسات 
ذی ربط قرار گیرد . متعاقبا وجود قوانین و مقررات تسهیل کننده و مشوق های 

مناسب می تواند در توسعه تعاونی های اقتصادی، نقش موثری داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که در مسیر کاستن از بار مالی و مدیریتی 
چه  وزارتخانه ها  و  دبیرخانه  اقتصادی،  تصدی  فعالیت های  در  دولت 
در  دارید،  استحضار  که  همان طور  داشت:   اظهار  داشته اند،  عملکردی 
راستاي کاهش تصدي گري دولت و برون رفت از قوانین و مقررات دست 
نمایندگان مجلس  و  ارکان دولت  با تشخیص صحیح  پاگیر موجود،  و 
توسعه کشور  برنامه هاي  دائمي  احکام  قانون  ماده 65  اسالمي،  شوراي 
تصویب و ابالغ شد. اما متاسفانه تاکنون این قانون به خوبي اجرا نشده 
است. مطمئنا با اجراي ماده قانوني مذکور و همچنین قانون چگونگي 
اداره مناطق آزاد، از پراکندگي تصدي گري ارکان دولتي پرهیز شده و 
با یکپارچگي، وحدت فرماندهي و وحدت رویه، هم کاهش تصدي گري 
صورت گرفته و هم شاهد توسعه فعالیت هاي اقتصادي در مناطق آزاد و 
از آن محل شاهد ایجاد رشد ارزش افزوده در اقتصاد کشور خواهیم بود.

سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه قشم در پایان و در پاسخ به این 
سوال که یکی از مهم ترین سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی احترام 
قائل شدن به فعالین اقتصادی است، اما سازمان ها مناطق آزاد و دبیرخانه 
چه عملکردی را در دستورکار قرار داده اند، خاطرنشان کرد:  در پاسخ به این 
سوال که بسیار هوشمندانه طرح شده است، باید گفت این موضوع یکي 
از چالش هاي اساسي در سازوکارهاي فعالیت هاي مناطق آزاد مي باشد. از 
طرفي سازمان هاي مناطق آزاد فاقد بودجه دولتي هستند و باید از فروش 
زمین، عوارض گمرکي و حقوق ورودي، صدور مجوزهاي فعالیت به بخش 
خصوصي، ارتزاق و به ماموریت هاي توسعه اي و همچنین مسئولیت هاي 
اجتماعي بپردازند. در این رابطه به نظر مي رسد الزم است در سازوکارهاي اجرایي 
مناطق آزاد بیشتر از ابزارهاي نوین تامین مالي )نظیر انواع صکوک، صندوق پروژه، 
صندوق PE  و...( بهره گیري شود. همچنین مدل هاي سرمایه گذاري مشترک با 
بخش خصوصي نظیر ) B.o.T ، B.o.O ، Joint venture( به کارگیري شود.

هادی حق شناس، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
عدم نگاه ملی و فراملی برای بهره مندی از ظرفیت های 

قانونی مناطق آزاد
با  گفت وگو  در  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  حق شناس  هادی  اما  و 
نشریه، از نبود نگاه مکمل اقتصاد ملی به مناطق آزاد توسط مسئوالن 
انتقاد کرد و علت عدم دستیابی مناطق به اهداف اصلی شان را در نبود 

دیدگاه ملی و فراملی مدیران قبلی مناطق آزاد دانست.
وی به بیان ظرفیت مناطق آزاد در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی 

پرداخت و عملکرد مناطق را در این زمینه ارزیابی کرد. 
این کارشناس تاکید کرد:  در مناطق آزاد شرکت های دولتی وجود نداشته 
که به بخش خصوصی واگذار شود. پس موضوعیت آن در مناطق آزاد 
معنا ندارد؛ اما این یک روی سکه است . روی دوم سکه این است که 
آیا شرکت های بزرگی در مناطق آزاد ایجاد شد که خصلت دولتی داشته 
باشند، ولی بخش خصوصی ایجاد کرده باشد؟ در پاسخ باید بگوییم بله؛ 
در مناطق آزاد هم نیروگاه، هم بحث فوالد و هم شرکت های زیرساختی 
توسط بخش های  اکنون  و  انجام می دادند  دولت ها  قبال  ایجاد شد که 
داخل  در  آیا  که  است  این  دیگر  سوالی  اما  می گیرد.  انجام  خصوصی 
کشور یعنی خارج از قلمرو گمرکی مناطق آزاد این موضوع انجام نشده 
است که بگوییم چرا آنجا انجام گرفته است؟ نکته  کلیدی این است که 
مناطق آزاد اگر به معنی واقعی از ظرفیت های قانونی که برایشان ایجاد 
شده و مقامات استانی و ملی از مناطق حمایت می کردند و اگر مدیران 
می دانستند که چه ظرفیت هایی در قانون  مناطق آزاد وجود دارد، حتما 
بهتر می توانستند از این فرصت 17سال گذشته )از زمان ابالغ اصل44 
قانون اساسی( استفاده کنند و طبیعتا شرکت های زیرساختی و بنیادی 

بیشتری جذب مناطق آزاد می کردند .
حق شناس در ادامه گفت:  اما واقعیت مطلب این است که همیشه دیدگاه 

مقامات کشور مگر در بعضی مقاطع کوتاه مدت، نگاه مکمل اقتصاد ملی به 
مناطق آزاد نبوده؛ بلکه این اتهام را همیشه به مناطق آزاد وارد کردند که اینجا 
محل واردات است و در برخی از مناطق که بحث گردشگری رونق داشت، 
آن را هم با پدیده های فرهنگی دیگری متهم می کردند. به  نظر می رسد با 
توجه به موقعیت مناطق آزاد در جنوب کشور ازجمله کیش و قشم ، در شمال 
کشور انزلی و یا اروند در آبادان و خرمشهر، این مناطق می توانستند خیلی 
بیش  از وضعیت کنونی به اهداف تعیین  شده دست پیدا کنند؛ ولی به دلیل 
همان نگاهی که مقامات به مناطق آزاد دارند و مهم تر از آن عدم دید ملی و 
فراملی که مدیران قبلی به مناطق آزاد داشتند، تاکنون از ظرفیت های قانونی 

برای توسعه مناطق آزاد به عنوان مکمل اقتصاد ملی استفاده نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که در مسیر کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت 
در تصدی فعالیت های اقتصادی ظرف 17سال گذشته، دبیرخانه شورایعالی 
و وزارتخانه های مختلف چه عملکردی از خود بروز داده اند و آیا در مسیر 
مانع زدایی و کاستن از قوانین مزاحم حرکتی شده است، گفت: در سال 84 
که اصل 44 قانون اساسی تفسیر و و تبدیل به قانون شد ، مقرر شد سهم 
دولت در اقتصاد کم شود و سهم بخش خصوصی بیشتر گردد؛ اما ما در 
این سال ها موفق نبودیم . بودجه شرکت ها در قانون بودجه  سال 84 یکصد 
هزار میلیارد تومان بوده و در الیحه بودجه سال آینده)1402( تبدیل به بیش 
 از 3هزار میلیارد تومان شده است! یعنی 30برابر و 3هزار درصد رشد کرده 
است. اگر در این 17سال گذشته ما شرکت ها را واگذار می کردیم، آیا امروز 
بایستی شاهد رشد 30برابر بودجه شرکت ها باشیم؟ طبیعتا در این قضیه موفق 
نبوده ایم و واگذاری ها به  کندی انجام  شده است؛ در نتیجه همچنان تصدی 
اقتصاد دست دولت و شرکت های دولتی است. طبیعتا در مناطق آزاد نیز به 
سبب آن که اصال شرکت های دولتی حضور و وجود نداشتند، انتظار داریم که 

سهم بخش خصوصی از سهم اقتصاد سازمان های مناطق آزاد بیشتر باشد.
این کارشناس در ادامه به بحث رقابت اشاره کرد و بیان داشت: هنوز 
مناطق آزاد بستر رقابت برای حضور بخش خصوصی را فراهم نکرده اند؛ 

چراکه از محدودیت های سرزمین اصلی رنج می برند. 
حق شناس تاکید کرد:  موضوع رقابت و شاخص های رقابت، موضوع بسیار 
مهمی چه در تولید کاال چه در تولید خدمات است. به عنوان مثال آیا اکنون 
بانک خصوصی به راحتی می تواند با بانک های دولتی رقابت کند؟ قطعا خیر؛ 
همان رفتاری که بانک های خصوصی در سرزمین اصلی با بانک های دولتی 
دارند، در مناطق آزاد هم همین طور است؛ و یا شعبات بانک های خارجی ، 
شعبات بیمه های خارجی و همین طور شعبات شرکت های خارجی همین  
وضعیت را دارند. یعنی هنوز مناطق آزاد بستر ایجاد رقابت برای حضور بخش 
خصوصی فراهم نکرده اند. حال این محدودیت ها می تواند محدودیت های 
سرزمینی اصلی باشد، علی رغم که نظام پولی ، بانکی و مالی مناطق آزاد مجزا 
است، ولی متاثر از سرزمین اصلی می باشد، چه به  لحاظ تولید کاال و خدمات 
و چه از نظر جذب سرمایه گذار. رقابت مفهوم کامل شفاف و وسیع دارد که 
شاه بیت آن این است که هر کسی که بخواهد کاری را شروع کند، با حداقل 
موانع و با حداکثر تسهیالت مواجه گردد. طبیعی است که مناطق آزاد هم از 

محدودیت های سرزمین اصلی رنج می برند.
وی از عدم تناسب شکل گیری و گسترش تعاونی ها با آنچه مدنظر قانونگذار 
بود سخن گفت و تصریح کرد: در سرزمین اصلی پیش بینی  شده بود که 
ایران را تشکیل دهد، ولی اکنون  سهم تعاونی ها حدود 25درصد اقتصاد 
شاید در خوش بینانه ترین حالت پنج یا شش درصد بیشتر نیست که آن هم 
عمدتا تعاونی های کشاورزی، تعاونی های صیادی، تعاونی های سازمان ها و یا 
تعاونی هایی همچون مسکن است . یک واقعیت را بپذیریم و آن هم فرهنگ 
ما ایرانی ها می باشد که تمایل داریم به شکل انفرادی و شخصی کار کنیم. 
ما حتی در ایران نداریم یا کم داریم یا به فراوانی نیست که شرکتی پیدا کنیم 
که بگوییم این شرکت قدمت صدساله یا پنجاه ساله دارد، درحالی که در خارج 

از کشور بسیاری از شرکت ها عمرشان چند برابر شرکت های ایرانی است .
این کارشناس ادامه داد: در ایران غالبا یک شرکت تشکیل می شود و 
پس از مدتی اعالم انصراف می دهند و شرکت را ابطال می کنند و دوباره 
هر کسی شرکت جدید خود را ایجاد می کند. دقیقا مثل احزاب در ایران 
که همه جریانات سیاسی ده ها حزب تشکیل داده اند؛ این موضوع نشان 
می دهد که خصلت فرهنگی ایرانی ها این است که کمتر می توانند پیرو 
باشند یا با یکدیگر کار کنند. هر کسی گمان و احساس می کند خودش 
به راحتی می تواند راهبری یک مجموعه اقتصادی یا یک مجمع سیاسی 
را برعهده گیرد. همفکری، مشارکت و شور کردن در قالب یک شرکت 
تعاونی های ما  این شده که  به  به دلیل همان خصلت فرهنگی ، منجر 
متناسب با آنچه مدنظر قانونگذار بود، شکل ، گسترش و عمق پیدا نکند .

حق شناس به ضرورت فعالیت بخش خصوصی در مناطق آزاد اشاره کرد و 
اذعان نمود:  شاید در سرزمین اصلی دولت خودش را از فعالیت های بخش 
خصوصی بی نیاز بداند؛ چراکه اگر به  هرحال مالیات وصول نشود، دولت 
می تواند از نفت ، فروش اوراق بهادار ، فروش شرکت های خود استفاده و یا 
نهایتا استقراض نماید. اما در منطقه آزاد اگر شرکت ها وجود نداشته باشند، 
مدیران این مناطق نمی توانند اسناد خزانه چاپ  کنند یا از بانک استقراض 
نمایند و یا نفت بفروشند. بنابراین وابستگی مناطق آزاد به لحاظ مالی به 
فعالین بخش خصوصی، بسیار بیشتر از وابستگی دولت به فعالین بخش 
خصوصی در سرزمین اصلی است؛ اما این موضوع دلیل بر این نمی شود که 
مدیران مناطق آزاد خیلی احساس کمبود کنند؛ زیرا دولت هزینه هایی همچون 
امنیت ملی، دفاع از کشور و برخی از زیرساخت ها را مکلف است بپردازد. اما 
در مناطق آزاد که مسائل دفاعی، امنیتی و انتظامی عموما از سرزمین اصلی 
پرداخت می شود؛ لذا در عین حال که به طور نسبی هزینه های شان در مقیاس 
خودشان کم تر از دولت اصلی است، اما به هرحال شرط افزایش فعالیت های 
مناطق آزاد این است که شرکت های خصوصی بتوانند فعال تر باشند تا از 
محل فعالیت های آنها تحت عنوان عوارض و منابع دیگری که به مناطق 
می پردازند، مدیران بتوانند زیرساخت ها را به اتمام برسانند و مهم تر اینکه 

بتوانند به شکل نرم افزاری، کیفیت مدیریت مناطق را افزایش دهند.
وی ادامه داد:  البته امروز یک حداقل هایی وجود دارد و سوال این است که آیا 
این کافی است؟ قطعا خیر؛ سوال این است که چقدر رشد پیدا می کند؟ که 
در پاسخ کافی است مناطق آزادمان را با منطقه آزاد جبل علی یا سایر مناطق 
آزاد جهان مقایسه کنیم. مرحوم دکتر عظیمی می گفت که ببینید باالترین 
درآمد سرانه در کدام کشور جهان است . عمدتا کشورهای نفت خیز و همچنین 
کشورهای اروپایی است که به طور میانگین بین چهل تا پنجاه هزار دالر درآمد 
دارند. سپس ببینید سرانه درآمد کشور خودتان چقدر است. هر چقدر بود، مفهوم 
این است که شما می توانید به عدد چهل یا پنجاه هزار دالر برسید یا خیر. حاال 
نکته این است که در مناطق آزاد می توانند به باالترین درآمدهایی که بقیه 

مناطق آزاد در جهان برسند، البته به شرطی که سازوکار آن فراهم شود.
این کارشناس در پایان و در پاسخ به این سوال که به منظور اجرای راهبرد 
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی که 
در این سیاست ها بر آن تصریح شده، عملکرد سازمان های مناطق آزاد و 
نهاد دبیرخانه شورایعالی به چه صورت بوده است، اظهار داشت: واژه عدالت 
برای همه  این که  یعنی  اجتماعی  تعریف کنیم . عدالت  باید  را  اجتماعی 
فرصتی یکسان جهت استفاده از فکر، اندیشه، نوآوری و خالقیت منابع 
انسانی فراهم گردد. همین  که افرادی که سرمایه مادی دارند، فرصتی 
به کار گیرند  را  بتوانند سرمایه های خود  ایجاد شود که  برایشان  یکسان 
تا خروجی این باشد که هر کسی که شغل مناسب با حقوق مکفی پیدا 
کند و هر کسی که سرمایه ای به  لحاظ مادی و فکری دارد، بتواند آن را 
به کار گیرد. درواقع یک حداقل هایی از دستمزدها ، پوشش های آموزش، 
حداقل هایی از یاد گرفتن، امکانات درمانی و... در سطح استانداردها باید 
در اختیار ساکنان باشد . در پاسخ به این سوال که آیا چنین اتفاقی افتاده؟ 
باید بگوییم که طبیعی است وقتی  اهداف تحقق پیدا نکرده، آدم نمی تواند 
انتظار داشته باشد که عدالت اجتماعی نیز محقق شده باشد . نکته این است 
 که تجارب کشورهای مختلف به ما می گوید که اول باید امکانات، بستر 
تولید کاال و خدمات و ثروت را فراهم و در آن مکانیزمی ایجاد کنیم که 
همه از ثروت تولید شده، بهره گیرند؛ منتهی هر کسی مناسب با سهمی که 
در تولید ثروت داشته، با این شرط که امکان شکوفا شدن استعداد و رشد و 

توسعه برای همه فراهم گردد.
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در گفت و گو با مسئولین اقتصادی سازمان های مناطق آزاد کشور بررسی شد:

الگوی عملیاتی مناطق آزاد در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ایران
گزارش: 

 ملیحه اسناوندی
مجید صیادنورد
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در گفت و گو با دکتر فرزین حقدل کارشناس مسائل مناطق آزاد مطرح شد:

مصوبه هیات دولت، پارادوکسی میان حفظ 
و حذف کامل دبیرخانه و مناطق آزاد

قوانین  با  دولت  مصوبات  تطبیق  و  بررسی  هیات  اخیرا 
انتقال  بحث  به  نسبت  ایراداتی  اسالمی،  شورای  مجلس 
وزارت  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
امور اقتصادی و دارایی و به عهده گرفتن تمامی مسئولیت ها 
دفاع  با  نهایت  در  که  کرد  مطرح  را  اقتصاد  وزیر  توسط 
پیشنهادی ،  راهکار  تنها  جمهوری،  ریاست  حقوقی  معاونت 
دبیر شورایعالی  برای  وزیر«  معاون  جایگاه »همطراز  اطالق 
مطرح شد؛ بدین معنی که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصاد  وزیر  معاون  نه  و  رئیس جمهور  مشاور  نه  اقتصادی 
است! دبیرخانه شورایعالی نیز نه استقالل حقوقی و نه اختیار 
تمام و کمال دارد؛ موضوعی که قوانین اصلی مناطق آزاد و 

چندین ماده قانونی مترتب بر این مناطق را نقض می کند. 
دکتر فرزین حقدل کارشناس مسائل مناطق آزاد در گفت وگو 
نقض  از  و  می پردازد  مصوبه  این  اثرات  تبیین  به  نشریه،  با 

قوانین و به دنبال آن نابودی مناطق آزاد سخن می گوید. 
دبیرخانه  مصوبه،  این  طبق  اگر  وی؛ مسلما  گفته  طبق 
شورایعالی ذیل وزارت اقتصاد قرار گیرد و از آن طرف عزل  
و نصب مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و کلیه امورات 
سازمان های مناطق آزاد هم توسط وزیر اقتصاد انجام شود ، 
ماده )27( قانون چگونگی مناطق آزاد، ماده)4( و )5( قوانین و 
مقررات مناطق آزاد و ماده)65( قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور نقض می شود. درواقع یک مصوبه باعث نقض 
شورای  تایید  مورد  و  مجلس  مصوب  قانونی  ماده  چندین 
منطقه  دیگر  اوصاف،  این  با  بی تردید  و  است  شده  نگهبان 

آزادی وجود نخواهد شد. 
دکتر فرزین  با  نشریه  ادامه، مشروح گفت و گوی خبرنگار  در 
را  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  و  پیشکسوتان  از  حقدل 

مالحظه می فرمایید.

بررسی قوانین اصلی مناطق آزاد درخصوص 
مسئولیت و استقالل دبیرخانه

جمهوری  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
اسالمی ایران در 7شهریورماه سال 1372 به تصویب مجلس 
شده:  گفته  قانون  این  ماده)1(  در  رسید؛  اسالمی  شورای 
آبادانی،  و  زیربنایی، عمران  امور  انجام  در  تسریع  »به منظور 
درآمد  افزایش  سرمایه گذاری،  اقتصادی،  توسعه  و  رشد 
عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، 
حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات 
کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت 
اجازه داده می شود مناطق مطرح شده را به عنوان مناطق آزاد 
اداره  قانون  این  و  قانونی  موازین  براساس  تجاری- صنعتی 

نماید«. 
در همان زمان مناطق آزاد کیش و قشم تشکیل شد پس از 
آن  هم منطقه آزاد چابهار و در ادامه مناطق آزاد دیگر اضافه 
شدند. در قسمت سوم این قانون که درخصوص وظایف است، 
و  آیین نامه ها  تصویب  مسئولیت  وزیران  »هیات  شده:  بیان 
تصویب  آزاد،  مناطق  فعالیت های  کلیه  نمودن  هماهنگ 
اساسنامه سازمان ها و شرکت های تابعه، تصویب برنامه های 
انتظامی  و  امنیتی  بودجه، تصویب مقررات  عمرانی فرهنگی 
خواهد  به عهده  را  مناطق  فعالیت  بر  عالیه  نظارت  اعمال  و 
شورای عالی  نقش  که  می دهد  نشان  موضوع  این  داشت«. 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که متشکل از وزیران عضو این 
مناطق  این  در  دولت  وظایف  تقریبا شامل همه  است،  شورا 
وظایف  تمامی  آزاد،  مناطق  حوزه  در  یعنی  می باشد ؛  خاص 
تفویض  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورای عالی  به  دولت 
شورا،  این  ذیل  و  است  کابینه  وزیران  از  متشکل  که  شده 
توسط  آن  شده  منصوب   دبیر  که  شده  دبیرخانه ای  تشکیل 
سوی  از  نمایندگی  به  شورا،  رئیس  عنوان  به  رئیس جمهور 
و  دقیق  انجام  بر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورای عالی 

صحیح وظایف سازمان های مناطق آزاد نظارت دارد. 
داشته:  اعالم  نیز  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده)5( 
»هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت، با شخصیت 
حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت 
شرکت های وابسته از  و  شرکت ها  این  می شود.  اداره  است، 
شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر 
مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا براساس قانون 

مناطق آزاد و اساسنامه های مربوطه اداره خواهند شد «.
تابع  اساسنامه  قانون،  این  در  نیز  پیش بینی  نشده  موارد  در 
قانون تجارت خواهند بود. بنابراین سازمان های  مناطق آزادی 
را در کشور داریم که کامال مستقل هستند و متشکل از هیات  
مدیرعامل  و  بود  خواهند  عضو  نفر  پنج  یا  سه  با  مدیره ای 
سازمان که رئیس هیات  مدیره هم می باشد، به موجب حکم 
رئیس جمهور و از میان اعضای هیات  مدیره منصوب می گردد. 
زمینه های  در  اجرایی  مقام  باالترین  سازمان،  مدیرعامل 
اقتصادی و زیربنایی منطقه آزاد می باشد . انتخاب مدیرعامل 
برای مدت  آزاد  مناطق  اعضای هیات  مدیره سازمان های  و 

3سال بوده و انتخاب مجدد آنها بالمانع است.
بنابراین در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به  روشنی جایگاه 
آزاد  مناطق  سازمان های  که  شده  ذکر  مناطق  این  شایسته 
توسط  نیز  مدیرعامل  و  هیات  مدیره  رئیس  مستقل هستند، 
شخص رئیس جمهور تعیین می شود و کلیه امورات هماهنگی 
دبیرخانه  توسط  دولت  اعضای  و  دولت  با  سازمان ها  این 
می گیرد.  صورت  اقتصادی  ویژه  آزاد  مناطق  شورایعالی 
توسط  نیز  دبیر  و  است  نیز مشخص  دبیرخانه  وظایف  شرح 

رئیس جمهور تعیین و منصوب می شود.

سازمان های  که  آمده  شده،  ذکر  موارد  و  قانون  در همین 
و منحصرا  بوده  قوانین مستثنی  دیگر  از شمول  آزاد  مناطق 

براساس قانون خود اداره می شوند.
شخص  توسط  مستقیما  شورایعالی  دبیر  همان طور  که 
اختیارات  تفویض  سابقه  می گردد، اگر  تعیین  رئیس جمهور 
هیات وزیران را در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوبه 
سال 72 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 
تاریخ  در  که  می بینیم  کنیم،  بررسی  را  11خردادماه سال 84 
اختیارات  و  وظایف  وزیران  هیات  سال 1372،  31شهریورماه 
خود را به شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تفویض 
شورایعالی  دبیر  که  شده  آورده  قانون  همان  در  و  کرده اند 
حکم  با  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
سال  73  11اردیبهشت ماه  در  می شود.  منصوب  رئیس جمهور 
کامال  آن  در  و  داریم  را  اختیار  تفویض  همین  مجددا  نیز 
می شوند.  منصوب  رئیس جمهور  حکم  با  دبیر  که  شده  ذکر 
دوباره 18دی ماه سال 73 و 15بهمن ماه سال 73 این موارد را 
داشتیم؛ 30آذرماه سال 76 هم این تفویض اختیار بوده و در 
تاریخ  13آذرماه سال 84 مجدد آمده که شورا و کمیسیون ها ، 
که  می باشند  دبیرخانه  دارای  دو(،  و  )یک  بندهای  موضوع 
معاون  حکم  به  که  مزبور  کمیسیون  و  شورا  دبیر  زیرنظر 
رئیس جمهور در امور اجرایی منصوب می شوند، اداره می شود 
و مجددا در تاریخ 15مهرماه سال 87 مصوبه هیات وزیران نیز 
این موارد را ذکر و اعالم کرده که دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی در دفتر هیات دولت مستقر است  .

بررسی مصوبه هیات دولت درخصوص انتقال 
دبیرخانه به ذیل وزارت اقتصاد

دولت  هیات  این که  هستیم،  شاهد  را  جدیدی  اتفاق  اکنون 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  جایگاه  و  داده  مصوبه ای 
اقتصادی و دارایی تعیین  امور  اقتصادی را ذیل وزارت  ویژه 
کرده است. باتوجه به این که هیات بررسی و تطبیق مصوبات 
نحوه  درخصوص  اسالمی،  شورای  مجلس  قوانین  با  دولت 
را  حقوقی  اشکاالت  اقتصاد  وزارت  ذیل  به  دبیرخانه  انتقال 
اعالم کرده و براساس آن اشکاالت، اعالم  شده که جایگاه 
حاکمیتی دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی در چارت 
قانون و مقررات مناطق  با  این قضیه  وزارتخانه قرار گرفته، 
قانون  از آن طرف به سبب آن که در  آزاد در مغایرت است. 
نشده  دیده  فرآیندی  چنین  برای  بودجه ای  نیز  بودجه1401 
بود، عمال طبق این مصوبه باید هزینه های دبیرخانه بر عهده 
وزارت اقتصاد باشد که این موضوع در بودجه وزارت اقتصاد 
نیز دیده نشده است. بنابراین یک تناقض بزرگ را در اینجا 
با قوانین خاص  می بینیم که مصوبات هیات دولت در تضاد 

مناطق آزاد می باشد!
برود،  پیش  صورت  همین  به  فرآیند  اگر  شرایط،  این  طبق 
مسلما دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ جایگاه 
حاکمیتی نخواهد داشت. مناطق آزاد نیز که براساس قانون 
خاص خود اداره می شوند و کلیه دستگاه های اجرایی دولتی 
محدوده  در  را  مسئولیت های شان  و  اختیارات  وظایف،  باید 
منطقه به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض کنند؛ با این 
مصوبه مسلما دستگاه های اجرایی، زمانی که دبیرخانه زیرنظر 
اختیار  تفویض  به  حاضر  اکثرا  می شد،  اداره  رئیس جمهور 
وزارتخانه  یک  ذیل  شورایعالی  دبیرخانه  که  اکنون  نبودند، 
هم عرض خودشان قرار می گیرد، به  هیچ وجه این عزم را در 
آنها نخواهیم دید که وظایف، اختیارات و مسئولیت های شان 
این  در  بنابراین  کنند.  تفویض  دیگر  وزارتخانه  یک  به  را 
مصوبه جدید از نوع کارکرد دبیرخانه شورایعالی تا نحوه تعامل 
سازمان های مناطق آزاد با سایر دستگاه های دولتی به تناقض 

برمی خوریم و قانون قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

وظایف و اهداف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
طبق قانون سال 72

و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورای عالی  مصوبات  در 
وظایف  شرح  سال 1372،  12مهرماه  مصوبه  اقتصادی،  ویژه 
است،  شده  ذکر  صریح  کامال  شورایعالی  دبیرخانه  اهداف  و 
»امور  اداری«،  »امور  بخش  سه  در  باید  امورات  این که 
مطالعاتی و انتشاراتی« و »امور بازرسی و کنترل« انجام گیرد. 
همه اینها مواردی است که جزو وظایف دبیرخانه شورایعالی 
دبیر  زیرنظر  مستقیما  و  بوده  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
بودند،   هم  رئیس جمهور  مشاور  ادوار  همه  در  که  شورایعالی 
هیچ کدام  مسلما  دولت،  جدید  مصوبه  این  با  اما حاال  است. 

از این وظایف و اهداف قابل دسترسی و  اجرا نخواهند بود.
هیات  سال 1392  3شهریورماه  مورخ  مصوبه  ذیل  تبصره   در 
وزیران درخصوص تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتی و ویژه اقتصادی آمده است که: »دبیر شورای مذکور 
توسط رئیس جمهور تعیین می شود و وظایف و اختیارات هیات 
وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد صرفا درخصوص 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو 
امور  درخصوص  تصمیم گیری  است.  شده  تفویض  شورا 
به عنوان  شورا  اعضای  کلیه  به  شده  یاد  موضوع  و  اجرایی 
آیین نامه  اصالح  و  تصویب  و  رئیس جمهور  ویژه  نمایندگان 
به وزیران عضو شورا  یاد شده  و مقررات مربوط به موضوع 

تصویب شده است«.
و  آزاد  مناطق  به  مربوط  که  مقرراتی  و  قوانین  این  در همه 
هیات  سوی  از  مصوبات  تمامی  و  می باشد   مجلس  مصوب 
را  تصویب نامه هایی  قانون  این  براساس  که  است  وزیران 
خاص  قانون  یک  که  می بینیم  را  روند  این  کرده اند،  صادره 
برای مناطقی خاصی داریم که مسلما برای رسیدن به اهداف 
باید  شده،  دیده  آزاد  مناطق  قانون  ماده)1(  در  که  اولیه ای 

و  باشند  داشته  خود  به  مختص  و  چابک  قانون  آزاد  مناطق 
قوانین سرزمین اصلی در آنها دخالتی نداشته باشد.

هجمه هایی که به مناطق آزاد سرازیر می شود
در برهه ای می بینیم که یکسری هجمه ها بر علیه مناطق آزاد 
شروع می شود؛ اینکه »مناطق آزاد به اهداف خود نرسیده اند، 
مرکز  به  باشند،  این که سکوی صادرات  به جای  مناطق  این 
این که  به جای  مناطق  این  این که  یا  شدند،  واردات تبدیل 
شرکت های  که  شدند  دچار  وضعیتی  به  باشند،  تولیدکننده 
تولیدی خوبی در آنجا نمی تواند فعالیت کند« و خیلی موارد 
دیگر که اکنون برخی حتی طنز تلخی را مطرح می کنند با این 
عنوان که: کم مانده همه مشکالت کشور به گردن مناطق 
آزاد بیفتد؛ اگر قاچاق در کشور زیاد است، مناطق آزاد مقصر 
هستند و یا اگر فرار مالیاتی در کشور صورت می گیرد، باز هم 
مقصر مناطق آزاد می باشند. بخش طنزش هم این است که 
که اگر سیل و زلزله هم در جایی می بینیم، باید بررسی کنیم 

ببینیم علتش در مناطق آزاد خواهد بود یا خیر ؟!
تمامی این هجمه ها بر علیه مناطق آزاد باعث شده که طی 
محترم  نمایندگان  و  دولت  اجزاء  همه  تقریبا  اخیر  سال های 
مشکالت  رفع  برای  سایرین  و  اسالمی  شورای  مجلس 
قانون و  قرار دهند.  را تحت فشار  آزاد  مناطق  عمده کشور، 
مقررات مناطق آزاد به هر دلیل و بهانه ای و با بخشنامه ها، 
تصویب نامه ها و آیین نامه ها و سایر مواردی که توسط هیات 
دولت یا دستگاه های دولتی وضع می شود، نقض می گردد و 
متاسفانه فعالین اقتصادی مناطق آزاد و هم مدیران دولتی که 
دست شان  کامال  هستند،  فعالیت  به  مشغول  مناطق  این  در 
محدودیت ها،  این  با  آزاد  مناطق  بی تردید  است.  شده  بسته 
هم به اهداف خودشان نخواهند رسید و هم ناکارآمدی بیشتر 

خواهد شد.
 

 بررسی عدم دستیابی مناطق آزاد
 به اهداف اصلی قانونگذار

روز  و  حال  چرا  که  دریابیم  و  کنیم  بررسی  را  موارد  باید 
دولت  ابتدا  از  مسلما  است!  شده  این  ما  کشور  آزاد  مناطق 
مناطق  در  زیرساخت ها  ایجاد  برای  را  الزم  سرمایه گذاری 
کم برخوردار  و  محروم  مناطق  عموما  است.  نداده  انجام  آزاد 
هیچ گونه  که  کردند  تعیین  آزاد  مناطق  منبع  به عنوان  را 
سرمایه گذاران  از  سرمایه  جذب  با  و  نداشته  زیرساختی 
به  یا  شده  فراهم  زیرساخت های  و  جمع  منابعی  خصوصی، 
 علت این که از روزی که یک منطقه ای را منطقه آزاد اعالم 
و  می شود  حذف  هم  آنجا  دولتی  بودجه های  کلیه  می کنند، 
اینها یک منطقه خودگردان قلمداد می شوند . در نتیجه مناطق 
آزاد مجبور بودند راه های درآمدی مختلفی را درنظر بگیرند که 
بتوانند سازمان را اداره نمایند، به سرمایه گذاران خدمات رسانی 
از  یکی  بنابراین  دهند.  سرویس  مناطق  ساکنین  به  و  کنند 
راه های درآمدی مناطق هم واردات بوده است، در صورتی  که 
اگر ما از جنبه  مثبت موضوع را نگاه کنیم ، مناطق آزاد با آن 
بضاعت اندکی که در اختیار داشتند و علی رغم این که اجازه 
اجرایی  کامل  به صورت  مقررات شان  و  قانون  که  نشده  داده 
تنها  و  بوده اند  موفق  نسبت  مسائل، به  همه  ازای  در  شود، 
مصداق بارز »اقتصاد بدون نفت« را می توانیم در مناطق آزاد 

به صورت عینی مشاهده کنیم .
مناطق  در  که  مشکالتی  و  چالش ها  این  همه  اگر  بنابراین 
موجود،  فشارهای  این  با  بگیریم،  درنظر  را  دارد  وجود  آزاد 
کشورهای  آزاد  مناطق  که  نیست  نیازی  دیگر  بگوییم  باید 
همسایه و همجوار بخواهند با ما رقابت کنند؛ چراکه متاسفانه 
در کشور ما، خودمان مناطق آزادمان را ضعیف می کنیم تا در 
رقابتی که باید با مناطق آزاد کشورهای همجوار داشته باشند، 
این مناطق کارکرد الزم خود  شکست بخورند. می بینیم که 
بیایم حل مسئله کنیم، صورت  اینکه  به جای  نداشته اند و  را 
مسئله را پاک کردیم و در ازای آن، دبیرخانه شورایعالی را ذیل 
یکی از وزارتخانه های دولت قرار دادیم، آن هم وزارتخانه ای 
که بیشترین تقابل را با مناطق آزاد داشته، یعنی حداقل در دو 
بخش گمرک و امور مالیاتی، وزارت اقتصاد بیشترین تقابل و 

اصطکاک را در همه این سال ها با مناطق آزاد داشته است . 
پیش  دولت  مصوبات  و  قوانین  تطبیق  بحث  که  هم  زمانی 
می شود؛  داده  تشخیص  این  به درستی  که  می بینیم  می آید، 
زیرا ساختار دبیرخانه هیچ وقت ذیل وزارت اقتصاد دیده نشده؛ 
است.  نشده  گرفته  درنظر  برایش  نیز  الزم  بودجه  بنابراین 
وظایف،  اختیار  تفویض  موضوع  درخصوص  این که  ضمن 
اختیارات و مسئولیت ها در حوزه مناطق آزاد نیز سایر دستگاه 
دولتی زیر بار این قضیه نخواهند رفت که وظایف خود را به 

یک دستگاه هم عرض تفویض نمایند.

 مقررات متناقض و نبود
جایگاه حاکمیتی برای مناطق آزاد

اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  است  قرار  اگر 
عمل  خود  حاکمیتی  وظایف  به  آزاد  مناطق  سازمان های  و 
در  آن  راهکارهای  آزاد  مناطق  مقررات  و  قانون  کنند ، طبق 
با  ولی  است؛  شده  بعدی دید  مصوبات  و  آیین نامه ها  قانون، 
از  هاله ای  در  مسئله  این  کامال  دولت،  هیات  جدید  مصوبه 
ابهام قرار دارد و سازمان های مناطق آزاد و دبیر شورایعالی، 

جایگاه حاکمیتی نخواهند داشت!
خصوصی  بخش  فعالین  چه  آزاد،  مناطق  فعالین  همه  برای 
است  مبرهن  و  واضح  کامال  آزاد  مناطق  حوزه  مدیران  چه 
که فلسفه  این انتقال، صرفا آن هجمه های ناروایی بود که به 
مناطق آزاد وارد شده و به سبب این که آن قضیه پوشش داده 

شود، کل قانون و مقررات مناطق آزاد زیرسوال رفت.
شورایعالی  دبیر  برای  حاکمیتی  و  قانونی  اختیارات  یکسری 
داشتیم  مصوبات  و  قانون  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
که یکی از آنها، بحث عزل  و نصب مدیران و اعضای هیات 
مدیره سازمان مناطق آزاد بود. اکنون طبق مصوبه اخیر دولت، 
همه اختیارات به وزیر اقتصاد منتقل شده است. از سوی دیگر 
در ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه کشور، استقالل حقوقی 
دبیرخانه کامال ذکر شده و در قانون بودجه1401 بر آن تاکید 
شده است. بر این اساس در همین قسمت هم تناقض زیادی 
قانونی و  اختیارات  این است که  بر  قرار  اگر  را می بینیم که 
استقالل حقوقی دبیرخانه حفظ شود، در تضاد با این مصوبه 
دولت خواهد بود و اگر مقرر است مصوبه دولت اجرایی گردد، 
را  شده  ذکر  قانون  در  که  مواردی  و  قانونی  اختیارات  پس 
باید چه کرد؟! این  هم یکی دیگر از نقاط مبهم این مصوبه 
می باشد که باعث تقابل زیاد جهت اجرای وظایف، اختیارات 
و مسئولیت ها در حوزه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
مناطق  سازمان های  وظایف  انجام  طرف  آن  از  و  اقتصادی 

آزاد شده است.
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  همچنین، 
درخصوص  آزاد  مناطق  چگونگی  قانون  ماده 27  و  کشور 
تفویض اختیار وظایف، اختیارات و مسئولیت دستگاه اجرایی 
به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد بود و تقریبا در اکثر 
قوانین توسعه پنج ساله نیز یک بند مربوط به  همین موضوع را 
در مناطق آزاد داشته ایم . ماده 65 قانون احکام دائمی مصوب 
نمود که: »به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست 
اقتصادی  رشد  ایجاد  و  یکپارچه  مدیریت  اعمال  نظام ،  ساله 
مناسب در این مناطق و هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد 
ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های 
نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  الف( مدیران  مختلف : 
و  می شوند  محسوب  منطقه  مقام  باالترین  دولت  طرف  از 
اجرایی  اختیارات و مسئولیت های دستگاه های  کلیه وظایف، 
نهادهای دفاعی و  به  استثنای  این مناطق  دولتی مستقر در 
آزاد منحصرا  آنها است. سازمان های مناطق  به عهده  امنیتی 
براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
در  حتی  می شوند«.  اداره  کار  قانون  و  آن  بعدی  اصالحات 
تبصره)یک( هم آورده شده که: »واگذاری وظایف، اختیارات 
نظر مقام معظم رهبری  و مسئولیت های دستگاه های تحت 
تبصره )دو(  در  یا  و  می پذیرد«  ایشان صورت  موافقت  با  نیز 
شوراهای  مصوبات  مورد  در  فرماندار  »اختیارات  شده:  گفته 
اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد، به مدیر سازمان منطقه 

آزاد واگذار می شود«. در صورتی  که طبق مصوبه اخیر دولت ، 
وزیر اقتصاد تعیین کننده مدیریت مناطق آزاد می باشد و عمال 
ماده 23  برخالف  آزاد  مناطق  سازمان های  حقوقی  استقالل 
نقض  بودجه سال 1401  قانون  و  توسعه  برنامه ششم  قانون 
عمال  قوانین،  همین  طبق  و  ندارد  اعراب  از  محلی  و  شده 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  زیرمجموعه  نیز  آزاد  مناطق 
اداره  چگونگی  قانون  در  که  صورتی   در  می گیرند!  قرار 
تصریح  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  و همچنین  آزاد  مناطق 
قانون خودشان  براساس  این مناطق منحصرا  شده است که 
اداره می شوند . این قضیه باعث می گردد که اگر این مصوبه 
آزادی  مناطق  دیگر  عمال  شود،  اجرایی  کامل  به صورت 
نخواهیم داشت. اکنون مزایای شهرک های صنعتی در کشور 
که طبق قانون شهرک های صنعتی و و سرزمین اصلی اداره 

می شوند، به  مراتب بیشتر از مناطق آزاد دیده شده است.
بی شک اگر طبق این مصوبه، دبیرخانه شورایعالی ذیل وزارت 
اقتصاد قرار گیرد و از آن طرف عزل  و نصب مدیران عامل و 
اعضای هیات مدیره و کلیه امورات سازمان های مناطق آزاد 
چگونگی  قانون  ماده 27  شود،  انجام  اقتصاد  وزیر  توسط  نیز 
مناطق آزاد، ماده 4 و 5 قوانین و مقررات مناطق آزاد، و ماده65 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نقض شده است. 
درواقع یک مصوبه باعث نقض چندین ماده قانونی مصوب 
مجلس و مورد تایید شورای نگهبان شده است و مسلما دیگر 

منطقه آزادی وجود نخواهد شد!

 بررسی دوگانگی در جهت تامین منابع و
 مصارف دبیرخانه شورایعالی

شورایعالی  دبیرخانه  جاری  مصارف  و  منابع  بودجه،  اکنون 
سازمان های  توسط  سالیانه  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مناطق آزاد تامین می شود که در سال 1401 هم همین اتفاق 
افتاده و سازمان های مناطق آزاد مبالغی را بابت بودجه جاری 
شده  واریز  دبیرخانه  حساب  به  و  کرده اند  پرداخت  دبیرخانه 

است.
مجلس  قوانین  با  دولت  مصوبات  تطبیق  و  بررسی  هیات 
به  »باتوجه  که:  کرده  تصریح  این باره  در  اسالمی  شورای 
باید  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  دولت،  هیات  مصوبه 
تامین کننده بودجه، منابع و مصارف جاری دبیرخانه شورایعالی 
سازمان های  توسط  تاکنون  که  مبالغی  این  بنابراین  باشد«. 
عمال  تامین  شده،  دبیرخونه  جاری  بودجه  برای  آزاد  مناطق 
غیرقانونی است و باز یک تناقض دیگری را در اینجا شاهد 
هستیم و مسلما دبیرخانه طبق این مصوبه باید این مبالغ را 
به سازمان های مناطق آزاد عودت دهد و تکلیف این موضوع 
کامال مشخص گردد. درحال حاضر ما در یک دوگانگی بزرگ 
اگر قرار است  قرار گرفته ایم، هیچ چیزی مشخص نیست و 
به قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان عمل 
داشت،  نخواهد  اجرایی  جایگاه  این مصوبه عمال  شود، پس 
اما اگر مقرر است که این مصوبه اجرایی شود، طبیعتا قانون 

نقض شده است!
  

 دوگانگی در حقوق کارکنان سازمان های 
مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی

طبق مصوبه هیات دولت، مسلما کارکنان دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید ذیل وزارت امور اقتصادی 
قانون خدمات کشوری در  قرار گیرند و می بایست  دارایی  و 
روندی  چنین  اکنون  که  صورتی   در  شود؛  رعایت  موردشان 
دوگانگی  بعدی می باشد که  تناقض  نیز  این  و  نیست  حاکم 
دبیرخانه  کارکنان  چرا که  می آورد؛  به وجود  را  عظیمی 
پاداش و  بیایند و حقوق،  اقتصاد  باید ذیل وزارت  شورایعالی 
باید  بی تردید  کردند،  دریافت  مدت  این  در  که  هم  مزایایی 
اقتصاد  وزارت  که  البته  شود،  تامین  اقتصاد  وزارت  توسط 
در بودجه سال 1401 این مبالغ را ندیده است و تضادی که 
میان کارکنان شاغل در سازمان های مناطق آزاد و کارکنان 
نشان  رخ  بیشتر  قضیه  این  با  است،  شورایعالی  دبیرخانه 

می دهد و باعث مشکالت عدیده ای خواهد شد .
بی شک باید تکلیف خودمان را روشن کنیم. می بایست بررسی 
کریدور  یک  به عنوان  آزاد  مناطق  می خواهیم  آیا  که  کنیم 
انتقالی میان اقتصاد ملی و اقتصاد بین المللی باشند و آیا قرار 
را  به کشور  انتقال دهنده تکنولوژی  آزاد نقش  است مناطق 
ایران  اسالمی  جمهوری  پیوستن  برای  پایلوتی  و  کنند   ایفا 
به سازمان تجارت جهانی باشند؟ آیا می خواهیم سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب را خصوصا 
بند 11 که در آنجا وظایف ملی مناطق آزاد ذکر شده را اجرایی 
تکیه  آزاد  مناطق  بین المللی  تعریف  به  باید  بنابراین  کنیم ؟ 

کنیم.
و  سیاسی  چهارچوب  در  که  هستند  مناطقی  آزاد،  مناطق 
مرزهای  از  خارج  اما  دارند،  قرار  کشور  جغرافیایی  مرزهای 
گمرکی و بازرگانی هستند. این مناطق به عنوان مناطق ایزوله ، 
باید  باشد و  تاثیر داشته  آنها  قوانین سرزمین اصلی در  نباید 
این موارد  اگر همه  اداره شود.  قانون  خود  براساس  منحصرا 
و موضوعات را رعایت  کنیم و اجازه دهیم قوانین و مقررات 
اجرایی گردد، آن موقع  به صورت کامل و جامع  آزاد  مناطق 
می توانیم بررسی کنیم که آیا این مناطق توانسته اند به اهداف 
خود دست یابند یا نه؟ اگر قرار بر این باشد که اجازه اجرای 
قانون را به سازمان های مناطق آزاد ندهیم و اگر تصمیم این 
باشد که هر روز با بخشنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات، قانون 
با  است  مقرر  اگر  و  دهیم  قرار  خدشه  مورد  را  آزاد  مناطق 
محدود کردن مناطق آزاد کشورمان، باعث توسعه مناطق آزاد 
کشورهای همسایه شویم، مسلما مناطق آزاد وجود نخواهند 
داشت و باید تعریف دیگری برای این مناطق درنظر بگیریم.

گفت و گو: 
طهورا کریمان

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی، بر اجرای ماده65 قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور در مناطق آزاد تاکید کرد 
آزاد کشور  باید در همه مناطق  این ماده  و گفت: اجرای 
اجرایی شود؛ به دو دلیل: ابتدا این که اجرای قانون تکلیف 
است و دیگر اینکه اجرای این قانون بسیاری از چالش ها و 
مشکالت مدیریتی در این مناطق را حل و فصل می کند و 

بالطبع باعث توسعه بیشتر مناطق آزاد خواهد شد.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  حقوقی  شورای  جلسه 
ویژه اقتصادی با موضوع چالش های اجرای ماده 65 قانون 
احکام دائمی توسعه ای کشور با موضوع اداره مناطق آزاد 
و با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 

جمعی از حقوقدانان برجسته کشور برگزار گردید.
احکام  قانون  ماده 65  بند)الف(  گزارش،  این  براساس 
»مدیران  دارد:  تصریح  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی 
دولت،  طرف  از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های 
وظایف،  کلیه  و  می شوند  منطقه محسوب  مقام  باالترین 
دولتی  اجرایی  دستگاه های  مسئولیت های  و  اختیارات 
مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی 

به عهده آنان است«.
اذعان  قانونی  ماده  این  بند)الف(  تبصره)دو(  همچنین، 
شوراهای  مصوبات  مورد  در  فرماندار  »اختیارات  دارد: 
سازمان  مدیر  به  آزاد  مناطق  در  روستا  و  شهر  اسالمی 

واگذار می شود«.

ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
هفتگانه  مناطق  این که  بیان  با  جلسه  این  در  اقتصادی 
و  قومیت  فرهنگ،  وسعت،  جغرافیا،  لحاظ  از  کشور  آزاد 
سایر موارد با یکدیگر متفاوت هستند، اظهار داشت: ممکن 
است یک منطقه آزاد سه فرمانداری و منطقه دیگر فاقد 
فرمانداری باشد؛ بنابراین اجرای مفاد این ماده قانونی باید 
نمی توان نسخه  و  باشد  منطقه  به مشخصات هر  باتوجه 

واحدی برای اجرای آن در همه مناطق آزاد نوشت.
حجت اهلل عبدالملکی افزود: خوشبختانه در برخی مناطق 
همه  و  ندارد  وجود  چالشی  قانون  این  اجرای  در  آزاد 
اما در دو یا  بندهای این ماده مترقی اجرایی شده است؛ 
سه منطقه در اجرای این قانون با مشکل مواجه هستیم که 

باید این چالش ها شناسایی و برطرف شود تا زمینه اجرای 
قانون فراهم گردد .

منطقه،  در  اول  باید  را  چالش ها  این  کرد:  تاکید  وی 
سطح  این  در  اگر  و  کرد  برطرف  استان  یا  و  شهرستان 

برطرف نشد، در سطح ملی آن را مرتفع نمود.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان این نشست، به مدیرکل 
حقوقی و تقنینی دبیرخانه شورایعالی دستور داد با استفاده 
از ظرفیت شورای حقوقی دبیرخانه شورایعالی، در هر یک 
برای  منطقه  همان  مختص  اجرایی  سازوکار  مناطق  از 
اجرای ماده65  قانون احکام دائمی برنامه های توسه کشور 

تهیه شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد:
وجوب اجرای ماده 6۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در مناطق آزاد
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در  كه  مي شود  گفته  نواحي  به  تجاري-صنعتی  آزاد  مناطق 
آن،  در  قابل توجه  دگرگوني  بدون  و  مي شود  انبار  كاال  آنجا 
مي گردد.  صادر  كشورها  ساير  يا  ميزبان  كشور  به  مجددا 
براي  كه  است  اين  آزاد  مناطق  برجسته  ويژگي  بنابراين، 
كاالهاي داخلي كشور ميزبان، ماليات درنظر گرفته نمي شود 
و ساير محدوديت هاي تجارت خارجي در واردات و صادرات 

نيز بر مناطق مذكور اعمال نمي گردد. 
اغلب  كه  است  معيني  قلمرو  آزاد،  منطقه  ديگر،  عبارت  به 
در داخل يا مجاورت بندر قرار دارد و در آن، تجارت آزاد با 
ساير نقاط جهان مجاز دانسته مي شود. از اين مناطق مي توان 
كاال را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي صادر يا وارد 
لزوم،  در صورت  و  نمود  انبار ذخيره  در  براي مدتي  يا  كرد، 

بسته بندي و دوباره صادر كرد. 
منطقه  تجاري،  آزاد  منطقه  شكل  به  مي تواند  آزاد  منطقه 
آزاد صنعتي، منطقه آزاد تجاري- صنعتي و غيره باشد. گرچه 
منطقه آزاد تجاري درون مرزهاي ملي قرار دارد، اما از نظر 
گمركی خارج از مرز درنظر گرفته مي شود. بايد توجه كرد كه 
نيز  فراكشوري  صورت  به  آزاد  منطقه  مفهوم  حاضر  درحال 
شرايطي  به  آزاد  مناطق  موفقيت  بي شك،  است.  شده  بيان 
بستگي دارد كه برخي از آنها عوامل بازدارنده و بعضي ديگر 

تسهيل كننده می باشند. 
يافته ها نشان مي دهد كه رقابت بر مبناي ارائه خدمات و كيفيت 
آنها، عامل موفقيت مناطق آزاد محسوب مي شود. براي موفقيت 
يك منطقه آزاد، بايد عوامل جذب كننده شركت ها شناخته شوند. 
عوامل  توسعه،  درحال  كشورهاي  آزاد  مناطق  مطالعات  طبق 

كليدي موفقيت در اين مناطق عبارتند از:
 ثبات سياسي: ثبات سياسي مهم ترين عاملي است كه 
موجب جذب سرمايه در كشور ميزبان مي شود. سرمايه گذاران 
كه  كشوري  در  سرمايه گذاري  از  معمول  طور  به  خارجي 
آنها  منافع  براي  پيوسته  بي ثباتي  اين  و  ندارد  سياسي  ثبات 

تهديدآميز است، اجتناب مي كنند.
تعهد به اقتصاد آزاد: هر چه تعهد دولت ميزبان به   
سرمايه گذاري، تجارت آزاد و مانند اينها بيشتر باشد، مناطق 
خواهند  خارجي  سرمايه گذاران  براي  بيشتري  جذابيت  آزاد 

داشت.
بازارهاي  به  بايد  آزاد  منطقه  استراتژيك:  محل   

بين المللي عمده نزديك باشد.
 در دسترس بودن نيروي كار ارزان: توليدكنندگان 
اين رو،  از  و  هستند  توليد  هزينه  كاهش  دنبال  به  خارجي 
نيروي كار ارزان از عواملي است كه در جذب سرمايه گذاران 

به منطقه آزاد موثر مي باشد.
 زيرساخت هاي مناسب: وجود زيرساخت هاي مناسب 
براي  اداري  و  ارتباطات  حمل ونقل،  سيستم هاي  ازجمله 

موفقيت مناطق آزاد يك ضرورت محسوب می گردد.

جذب سرمايه گذاری خارجی در راستای توسعه 
اقتصادی كشور

و  بخش ها  در  سرمايه گذاری  نيازمند  اقتصادی  توسعه 
سرمايه گذاری  بدون  است.  اقتصادی  مختلف  فعاليت های 
گسترش  انتظار  نمی توان  روبنايی  و  زيربنايی  طرح های  در 
كه  دليل  اين  به  داشت.  را  اقتصادی  رفاه  و  توليد  اشتغال، 
اهميت  حائز  بين المللی  مسئله  يك  عنوان  به  توسعه  امروزه 

به جذب  تمايل شديدی  از كشورهای جهان  بسياری  است، 
جذب  كه  طوری  به  كرده اند،  پيدا  خارجی  سرمايه های 
منظر  از  توسعه  عوامل  مهم ترين  از  خارجی  سرمايه گذاری 
بين المللی به شمار می رود. با جذب سرمايه گذاری های خارجی 
می توان نسبت به احداث زيرساخت ها و امكانات موردنياز از 

طريق روش های رايج سرمايه گذاری خارجی اقدام كرد. 
پيوند  طريق  از  بين المللی  فرآيندی  به مثابه  كشورها  توسعه 
توانمندی های  و  می گيرد  شكل  جهانی  بازار  و  اقتصاد  با 
اقتصادی كشورها نيز در مقابل با اين اقتصاد و بازار به وجود 
می آيد. در كشورهايی كه به علت پايين بودن درآمد سرانه، 
خارجی  سرمايه گذاری های  است،  ناكافی  پس اندازها  حجم 
از نياز كشور به منابع مالی را تا مين می كند. به اين  بخشی 
ترتيب، سرمايه گذاری های خارجی از يكسو رشد اقتصادی را 
به دنبال دارد و از سوی ديگر حتی در كوتاه مدت از فشار بر 
افزايش تقاضا برای  تراز پرداخت های خارجی، كه در نتيجه 

كاالهای وارداتی ايجاد شده است، می كاهد.
سه دهه پيش مناطق آزاد بر بنياد نگرش های برون نگر، مبتنی بر 
مزيت ها و فرصت های اقتصادی ، قابليت دسترسی به بازارهای 
ايران شكل گرفتند.  با هدف گسترش صادرات، در  و  مصرف 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی يا مناطق پردازش صادرات و واردات 
به عنوان يكی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهيل 
دسترسی كشورها به بازارهای جهانی موردتوجه اغلب دولتمردان 

و اقتصاددانان قرار گرفته است . 
توسعه  درحال  كشورهای  در  آزاد  مناطق  از  استفاده  تجربه 
جزء اصلی چارچوب استراتژی توسعه صادرات با هدف جذب 
ايجاد  صنعتی ،  صادرات  توسعه  خارجی،  سرمايه گذاری های 
تجربه  امروزه  است؛  بوده  جديد  تكنولوژی  كسب  و  اشتغال 
تايوان  و  جنوبی  كره  چين،  همچون  كشورها  از  بسياری 
نشان می دهد كه می توان با ايجاد مناطق آزاد، امكان جذب 
صادرات  توسعه  به  و  آورد  فراهم  را  خارجی  سرمايه گذاری 

كاالهای صنعتی و در نتيجه درآمدهای ارزی كشور افزود. 
اين مناطق با برخورداری از معافيت های مالياتی و گمركی و دوری 
از قوانين بازدارنده داخلی، برخورداری از امكانات زيربنايی مناسب 
و سازمان های اجرايی كار آمد و...، می توانند سرمايه گذاری های 
ارزانی  از مزيت نسبی همچون  به دليل بهره گيری  را  خارجی 
نيروی كار و مواد اوليه و نزديكی به بازارهای مصرف جذب كنند . 
توفيق می توانند سرمايه های خارجی  آزاد در صورت  مناطق 
تكنولوژی  انتقال  صادرات گرا،  صنعت  گسترش  برای  را 
اقتصاد  و  ببرند  به كار  مناسب  شغلی  فرصت های  ايجاد  و 
بزنند.  گره  بين المللی  اقتصاد  به  را  داخلی  ناكارآی  و  بسته 
عنوان يك  به  می تواند  آزاد  مناطق  توسعه  و  ايجاد  بنابراين 
خط مشی سريع و راهی ميانبر برای تحقق اهدافی چون جذب 
سرمايه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سريع به منظور 

توسعه صادرات غيرنفتی مورداستفاده قرار گيرد. 
و  بخش ها  در  سرمايه گذاری  نيازمند  اقتصادی  توسعه 
فعاليت های مختلف اقتصادی است. در كشور ما نيز با توجه 
به حضور كم رنگ اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی، ايجاد 
مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت های 
و  سالم  اشتغال  ايجاد  صادرات،  توسعه  و  رفته  دست  از 
اقتصاد  از  بهر ه مندی  كشور،  اقتصادی  جايگاه  ارتقای  مولد، 
تاكيد  و  موردتوجه  خارجی  و  داخلی  و جذب سرمايه  رقابتی 

سياستگذاران نظام اقتصادی كشور می باشد.
در  اصلی  عوامل  از  يكی  سرمايه  عامل  اين كه  به  توجه  با 
ديگر  متغيرهای  و  می شود  توسعه كشورها محسوب  و  رشد 
ناخالص ملی، عرضه كاال و  اقتصادی ازجمله اشتغال، توليد 
شناخت  می پذيرند،  تاثير  عامل  اين  از  مستقيما  و...  خدمات 
مناطق  در  سرمايه گذاری  گسترش  و  جذب  موانع  و  تنگناها 
گسترش  و  جذب  بر  موثر  عوامل  از  روشنی  چشم انداز  آزاد، 

سرمايه گذاری داخلی و خارجی را ارائه می كند.
مي تواند  آزاد  منطقه  ايجاد  ملي،  اقتصاد  توسعه  ديدگاه  از 
همانند دريچه اي به جهان خارج، آزادي مبادالت تجاري را 
تامين كند و به جذب برخي تخصص هاي فني و سرمايه اي 

موردنياز جريان توسعه صنعتي كشور ياري رساند. 
از ديدگاه توسعه اقتصاد منطقه اي، منطقه آزاد موجب تحرك 
و پويايي اقتصاد نواحي مجاور خود مي شود و حركت سرمايه، 
مي كند.  تسريع  منتخب  مناطق  به  را  مديريت  و  كار  نيروي 
اقتصادي،  فعاليت هاي  بطن  در  آزاد  منطقه  ايجاد  نتيجه،  در 
فرآيندي هدفمند محسوب مي شود كه وظيفه آن، كمك به 
رشد اقتصادي، تقويت صنعتي شدن و فراهم كردن امكانات 

مبادالت بازرگاني به ويژه در زمينه توسعه صادرات است. 

 مناطق آزاد، پلي مستحکم
 ميان اقتصاد ملی و جهاني

منطقه آزاد را نبايد مدل مستقل و كارآمدي از رشد اقتصادي 
منطقه محسوب كرد، بلكه آن را بايد ساختاري منعطف و پويا 

دانست كه اقتصاد بازار آزاد را ارتقاء مي دهد.
پلي  آزاد،  مناطق  نشان مي دهد كه  تجربه كشورهاي موفق 
ميان اقتصاد داخلي و جهاني با جهت گيري توليدي، صادراتي، 
انتقال تكنولوژي و رشد و توسعه اقتصادي بوده است. درواقع، 
مناطق آزاد تجاري- صنعتي در كشورهاي درحال توسعه، ابزار 
توسعه اقتصادي براي كل اقتصاد در نظر گرفته مي شوند، نه 

منطقه اي صرفا تجاري.
به  ورود  براي  وسيله اي  را  آزاد  مناطق  موفق،  كشورهاي 
بازرگاني  در  نسبي  برتري هاي  از  بهره گيري  و  جهاني  بازار 
ياري   مذكور  مناطق  هستند  اميدوار  و  مي دانند  بين المللي 
دهنده آنان در رهايي از فقر و عقب ماندگي باشند، تكنولوژي، 
مديريت و سرمايه را به كشور آنها وارد كنند و عوامل توليد 
داخلي را با عوامل علمي و دانش فني خارجي تلفيق نمايند و 
سرانجام كشور را در مسير توسعه صنعتي و در درازمدت در 

رده كشورهاي توسعه يافته و صنعتي قرار دهند.
در ايران نيز در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي، دولت 
به دنبال نهادينه كردن نقش مناطق آزاد كشور و استفاده موثر از 
اين مناطق براي توسعه صادرات و نيز صادرات مجدد با انگيزه 
تحقق استراتژي توسعه صادرات غيرنفتي بود. دولت در برنامه هاي 
سوم و چهارم خود تالش كرد تا مناطق آزاد كشور به تدريج، به 
اهداف اوليه تاسيس دست يابند. تعيين كاربري هاي مناطق آزاد 
در برنامه سوم نشان مي دهد كه دولت به تدريج به دنبال رقابت و 
استفاده هدفمند از اين مناطق در مقايسه با مناطق آزاد كشورهاي 
همسايه و موضوع عضويت در سازمان تجارت جهاني بوده است. 
اكنون كه دولت سيزدهم به دنبال مهار تورم و ايجاد اشتغال است، 
اين جهت گيري استراتژيك بايد در تعيين كاربري هاي مناطق 
آزاد جدي گرفته شود تا اين مناطق بتوانند با اعمال نگرش توسعه 
صادرات، به توليد حرفه اي به منظور تحقق اهداف اقتصادي و 
توسعه اي كشور بپردازند و با جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي 
و انتقال موثر تكنولوژي از طريق يك راهبرد مطلوب بر طبق 
برنامه زمان بندي شده صادراتي و برقراري يك ارتباط مناسب 
با اقتصاد داخلي؛ به افزايش صادرات، درآمدهاي ارزي، اشتغال و 

مازاد حساب جاري كمك كنند.
در شرايط حاضر كه دنيا به سوي جهاني شدن و آزادي كامل 
حركت مي كند و كشور ما نيز ناگزير به پيوستن به اين جريان 
خواهد بود، مناطق آزاد به مثابه الگوي نمونه براي اصالح ساختار 
اقتصاد كشور براي انطباق با تحوالت پديد آمده در اقتصاد جهاني 
محسوب مي شوند. با توجه به اينكه ساختار اقتصاد كشور از طريق 
حال،  عين  در  و  آسان  مقررات  برقراري  و  اداري  موانع  حذف 
مناطق  نظارت هاي كالن اصالح مي شود،  و  كنترل ها  تقويت 
آزمون و تكامل  براي طراحي،  ابزاري  به عنوان  آزاد مي توانند 

برنامه هاي اصالح ساختاري و بهره برداري از نتايج آن به منظور 
تسري اصالحات به سرزمين اصلي موردتوجه قرار گيرند. 

را  ايران  تجاري- صنعتي  آزاد  مناطق  در  تاثيرگذار  عوامل 
مي توان به پنج عامل به شرح زير طبقه بندي كرد:

1( الزامات اجرايي و سياستگذاري؛
2( عوامل محيطي؛

3( شفاف سازي قوانين و مقررات؛
4( جهت گيري استراتژيك؛

5( سازوكارهاي تامين مالي؛ 

پيشنهادات 
موفقيت  و  عملكرد  بر  تاثيرگذار  اصلي  عامل  پنج  پايان  در 
مناطق آزاد تجاري- صنعتی ايران به شرح زير اعالم می گردد:
الف( اثربخشي عملكرد مناطق آزاد در گرو الزامات اجرايي و 

سياستگذاري است؛ از اين رو، پيشنهاد مي شود:
1( از تغييرات پي درپي سياست هاي اقتصادي، تجاري و اداري 

كشور خودداري شود.
2( هماهنگي در تدوين خط مشي ها و راهكارهاي ارائه شده 
آزاد توصيه  ميان دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي مناطق 

مي شود.
براي  مشخص  استراتژي  با  منطقه  هر  دقيق  مكان يابي   )3
حصول به اهداف توسعه صادرات و انتقال دانش فني همراه 
باشد و به طور كلي، سياست توليد با هدف صادرات طراحي 

و اجرا شود.
ب( عوامل محيطي، دومين عامل اثرگذار بر عملكرد مناطق 
را  زير  پيشنهادهاي  مي توان  اين باره  در  كه  است  ايران  آزاد 

بيان كرد:
1( از آنجايي كه مناطق آزاد به مثابه الگوي نمونه براي اصالح 
ساختار اقتصاد كشور به منظور تطبيق با تحوالت پديد آمده 
در اقتصاد جهاني محسوب مي شوند، با برقراري تعامل فعال 
با اقتصاد جهاني از طريق اين مناطق، مي توان نقاط قوت آن 

را به اقتصاد ملي تعميم داد.
شرايط  جغرافيايي،  ويژگي هاي  از  بهره برداري  امكان   )2
در  حضور  و  منطقه اي  سياسي- اقتصادي  رقابت هاي  و 
از  ترانزيت،  در  نسبي  برتري هاي  و  بين المللي  سازمان هاي 
فرصت هاي موجود هستند كه مي توانند در دستيابي به اهداف 

فرصت هاي  كنار  در  مسلم،  به طور  باشند.  موثر  آزاد  مناطق 
ملي، شناسايي و استفاده از فرصت هاي خاص هر منطقه نيز 

مي تواند راهگشا باشد.
پ( شفاف سازي قوانين و مقررات، عامل اثربخشي در عملكرد 

مناطق آزاد است؛ بنابراين پيشنهاد مي شود:
1( خط مشي ها به گونه اي وضع شوند تا مناطق آزاد به جاي 
به  صادرات،  و  توليد  افزايش  براي  يكديگر،  با  منفي  رقابت 

منظور تحقق اهداف خود گام بردارند.
2( ابالغ به موقع آيين نامه هاي اجرايي پولي- بانكي در مناطق، 
و  قوانين  از  برداشت هاي مختلف  و  تناقض ها  كه  به طوري 
دستگاه هاي  ميان  تضاد  و  عمل  اختالف  موجب  مقررات، 

اجرايي مختلف و مسئول نشود.
مديره  هيات  اصلي،  اهداف  به  دستيابي  منظور  به   )3
سازمان هاي مناطق آزاد، قوانين و مقررات را بازنگري كند و 

براي تصميم گيري به مراجع ذي ربط ارائه دهد.
بر عملكرد  استراتژيك مناسب، عامل ديگر  ت( جهت گيري 

مناطق آزاد است؛ بنابراين پيشنهاد می گردد:
در كل  مناسب  نقش  ايفاي  منظور  به  ايران  آزاد  مناطق   )1
ساختار اقتصاد، نيازمند واقع بيني در تدوين استراتژي هستند. 
توجه به حقايق ساختار اقتصاد ايران و تطبيق فعاليت مناطق 
آزاد با روند رشد و توسعه ايران، در تعيين برنامه هاي هدايتي 

مناطق آزاد مورد تاكيد است.
2( مراقبت در اجراي استراتژي ها با توجه به اهداف جداگانه 

هر كدام از مناطق ضروري است.
3( همانند ساير مناطق آزاد جهان، به اهداف توسعه صادرات و 

انتقال تكنولوژي در مناطق آزاد اولويت داده شود.
ث( سازوكارهاي تامين مالي در اثربخشي عملكرد مناطق آزاد 

در ايران موثر است؛ از اين رو پيشنهاد مي شود:
1( راهكارهاي الزم براي استفاده سازمان هاي مناطق آزاد از 
تسهيالت بانكي در طرح هاي اقتصادي كه از توجيه فني و 

اقتصادي الزم برخوردار باشند، ارائه شود.
رعايت ضوابط  با  ايران  اسالمي  مركزي جمهوري  بانك   )2
از  ايجاد حداقل يك شعبه  براي  آزاد،  بانكي مناطق  پولي و 
بانك هاي معتبر جهاني در مناطق آزاد تالش كند تا نقل و 
از  اجرايي  دستگاه هاي  توسط  ارزي  وجوه  از  بخشي  انتقال 

طريق همان بانك هاي خارجي مجاز و تسهيل شود.

مناطق آزاد، الگویي براي اصالح ساختار 
اقتصاد كشور جهت انطباق با اقتصاد جهاني

واكاوی روش ها و راهکارهای توسعه جذب سرمايه گذاری خارجی در مناطق آزاد كشور:

7 گزارش

گزارش: 
 حسين مرادی

كارشناس مناطق آزاد

مكان يابي  در  تعيين كننده  عامل  مهم ترين  اغلب  حمل ونقل، 
صنعتي است . در هر سيستم اقتصادي خواه پيشرفته يا ابتدايي ، 
ضرورت جابه جايي مواد ، كاال، انسان، ايده و نوآوري به درجاتي 
يك  در  انسان  اقتصادي  فعاليت هاي  تمامي  زيرا  دارد ؛  وجود 
مكان جمع نيستند. پيشرفت و توسعه كشورها، با افزايش حجم 
تكامل  گرو  در  رفت ها،  برون  رفت ها خصوصا  درون  ميزان  و 
شبكه حمل و نقل است . كشورهاي پيشرفته صنعتي از يكسو  به 
منظور حفظ جريان توليد خود به طور وسيعي به مواد اوليه دور 
دست وابسته هستند و از سوي ديگر، بيشترين سعي را به منظور 
احراز بازارهاي جهاني مبذول مي دارند . به اين ترتيب حركت هاي 
حمل و نقل بين المللي در زمينه كاال بسيار گسترده تر است و از 
پيچيدگي  از  خود،  حمل و نقل   شبكه  نيز  ساختاري  نقطه نظر 
از ضروريات  ترتيب، حمل ونقل  بيشتري برخوردار است . بدين 

عيني اقتصاد جهاني و قدرت هاي سياسي به حساب مي آيد.
بسياري از اقتصاددانان و برنامه ريزان، يكي از عوامل موثر رشد و 
توسعه اقتصادي را در توسعه حمل ونقل و تسهيالت ارتباطي و 
خدمات وابسته به آن مي دانند . اصوال بخش هاي مختلف اقتصادي 
در تقابل و تاثيرگذاري بر يكديگر هستند ، اما تاثير حمل ونقل بر 
ساير بخش ها گسترده تر و عميق تر از ديگر فعاليت ها است . اثر 
حمل ونقل در اقتصاد كالن و سهم آن در توليد ناخالص ملي ، 
سرمايه گذاري، اشتغال ، ارزآوري و ديگر شاخص هاي حساب هاي 
ملي و همين طور نقش مهم آن در توسعه اقتصادي و اجتماعي 
و فرهنگي در ابعاد ملي و منطقه اي و نظام دفاعي كشور و رفاه و 
امنيت ملي اثري تعيين كننده است . توسعه ناوگان حمل ونقل و 
تاسيسات زيربنايي موردنياز آن اعم از راه ، فرودگاه ، بندر ، راه آهن ، 
انبار، سيلوي و... مي بايست با توسعه ساير بخش ها هماهنگ باشد 
و ضعف و قوت در اين بخش به طور مناسب بر ساير بخش ها 

تاثير خواهد گذاشت . 
در  اجتماعي  و  اقتصادي  فعاليت هاي  تمام  ترتيب  بدين 
مناطق آزاد شديدا به مباحث حمل ونقلي وابسته است و بدون 
خواهد  ناممكن  جهاني  تجارت  در  حضور  حمل ونقل،  وجود 

پيوند  جهت  در  فرامنطقه اي  و  منطقه اي  كشورهاي  بود . 
احداث  درحال  شمال- جنوب،  حتي  و  شرق- غرب  دنياي 
ريلي،  جاده اي،  )زيربناهاي  سخت افزاري  زيرساخت هاي 
دريايي و هوايي و... ( و نرم افزاري )نيروي انساني آموزش ديده، 
ايجاد  با  تا  و...( هستند  تجاري  و  قوانين حمل ونقلي  اصالح 
كشورشان  موقعيت  جديدتر،  و  بيشتر  نسبي  مزيت هاي 
نمايند،  تحكيم  و  تثبيت  ترانزيتي  محورهاي  مسير  در  را 
روسيه،  بالروس،  گرجستان،  عربي،  متحده  امارات  همچون 

تركمنستان، آذربايجان و غيره.
و  ماكو  و  ارس  چابهار،  اروند،  قشم،  ازجمله  ايران  آزاد  مناطق 
مناطق ويژه اقتصادی همچون بندر اميرآباد، سرخس و بندر شهيد 
رجايي و... در حلقه هاي اتصال ايران به كشورهاي منطقه اي و 
فرامنطقه اي هستند و مي تواند با توجه به جايگاه ترانزيتي ايران 
و گذر 5كريدور بين المللي از محدوده سرزميني ايران، بسترهاي 
الزمه را براي ترانزيت و مگاپورت و صادرات مجدد فراهم آورند .

الگوهای ايجاد شبکه ترانزيت ميان مناطق آزاد
 الگوی اول: چابهار

جهان  استراتژيك  فوق  9نقطه  از  يكی  به  چابهار  آزاد  منطقه 
معروف است كه نه تنها يگانه بندر اقيانوسی ايران است، بلكه در 
صورت اتصال آن به مسير راه آهن كشور، جريان ترانزيتی ايران و 
خليج  فارس تغيير می كند؛ زيرا به دليل شرايط خاص خليج فارس و 
تنگه هرمز، يعنی عمق كم نسبت به دريای عمان و اقيانوس هند، 
تراكم بسيار زياد كشتی های غول پيكر، تردد لنج های صيادی، 
منطقه  كه  در صورتی  كشتی های جنگی كشورهای مختلف، 
آزاد چابهار به شبكه ريلی كشور وصل شده و امكان پهلوگيری 
كشتی های اقيانوس پيما در آن فراهم شود، باتوجه به قرار گرفتن 
منطقه مزبور در كريدور شمال- جنوب و امكان ترانزيت كاال از 
طريق بندر انزلی در شمال كشور به اروپا و بالعكس به جنوب 
آسيا و آسيای جنوب شرقی، نه تنها درآمد قابل توجهی عايد ايران 
می شود، بلكه با تغيير مسير ترانزيت خليج  فارس، از اقتدار روبه 
افزايش امارات متحده عربی در معادالت تجاری منطقه و ايران 

كاسته می شود. 
ترانزيتی  پيوسته  بهم  الگوی شبكه  اولين  نتيجه می توان  در 
و  ترسيم كرد  چابهار  آزاد  منطقه  مبدا  از  را  آزاد  مناطق  بين 
در يك شبكه تجاری-ترانزيتی شرق-غرب و جنوب-شمال، 
منطقه آزاد چابهار را از طريق منطقه آزاد انزلی به اوراسيا و 
شرق  و  جنوبی  قفقاز  به  ارس  آزاد  منطقه  طريق  از  روسيه، 
و  اورپا  جنوب  تركيه،  به  ماكو  آزاد  منطقه  طريق  از  اروپا، 
به عراق و  آزاد جديد قصرشيرين  از طريق منطقه  بالكان و 

بين النهرين و خاورميانه و بالعكس وصل نمود.
به نظر می رسد علی رغم ركود اين الگو كه به كريدور شمال-

جنوب مشهور است و همچنين ركود 20ساله به داليل متعدد 
سياسی، بين المللی و امنيتی در كنار كوتاهی مديريت الك پشتی 

ايرانی با اتفاقات جديد در سطح جهان نيز هماهنگ شود.
را  جهانی  اقتصاد  آينده  تحليل گران،  اكثر  كه  دليل  اين  به 
ملی گرايی و دور شدن از جهانی شدن اقتصاد پيش بينی می كنند 
و توليد در چند مرحله و چندجا بر اساس حداكثر مزيت نسبی به 
توليدات ملی با حداقل وابستگی و قابليت صادراتی خودكفا خواهد 
داشت. در اين صورت نيز علی رغم تاثيرپذيری مقطعی پويش های 
تجاری-ترانزيتی بين المللی از وضعيت موصوف، باز هم در تقسيم 
كار جهانی، توليدات مصرفی به صورت عمده در جهان شرق و 
توليدات متكی بر فناوری در جهان غرب خواهد بود و نيازمندی 
به تبادل محصول و كشش بازار باعث جريان يافتن صدور كاال از 

شرق به غرب خواهد شد.

  الگوی دوم: قشم
دلفين خوابيده در دل آب های خليج هميشه فارس ايرانی كه 
به جزيره قشم معروف است، با وجود اين كه می تواند با اتصال 
به سرزمين اصلی، طبق قانون بين المللی مرز آب های سرزمينی 
ايران را تا بيخ گوش شيخ نشين گسترش دهد و حتی مجال 
ماهيگيری را از آنها بگيرد، اما اگر بتواند سواحل جنوبی عميق 
و مرجانی خودش را به خطوط ترانزيتی ريلی-جاده ای متصل 
كند، می تواند نقطه اتكاء شكل گيری يك كريدور مهم ترانزيتی 
تركيبی شمال-جنوبی باشد و از طريق مناطق آزاد ماكو، ارس، 
انزلی و اينچه برون، مراودات ترانزيتی جهان عرب را با تركيه، 

قفقاز، آسيای مركزی و حتی چين مديريت نمايد.

  الگوی سوم: ارس
در  آذربايجان شرقي  استان  در شمال  غرب  ارس  آزاد  منطقه 
نوار مرزي ارس با جمهوري خودمختاري نخجوان، ارمنستان 
و آذربايجان در 4محدوده در شهرستان هاي جلفا- خداآفرين 
)شهر جلفا، مرز نوردوز، خداآفرين و قلي بيگلو ( واقع شده است. 
اين منطقه با برخورداري مرز مشترك با كشورهاي همسايه 
ترانزيتي  قرارگيري در محل گره كريدورهاي  شمال غربي و 
مناسب،  اقليم  اروپا،  و  تركيه   ، CIS كشورهاي به  نزديكي  و 
توسعه  قابليت هاي  جنگلي،  ذخيره گاه هاي  و  آب  غني  منابع 
بين المللي و  تاريخي، فرهنگي، طبيعي و ورزش  گردشگري 
و  كشاورزي  معدني،  صنعتي،  توسعه  و  رشد  باالي  پتانسيل 
خدماتي و علمي و آموزشي و نزديكي به شهر تبريز و وجود 
زيرساخت هاي  وجود  و  كارآمد  و  متخصص  انساني  نيروي 
نقش  از  و...،  غني  معادن  و  حمل و نقلي  و  گمركي  مناسب 
فراهم  و  غني  معادن  وجود  مي باشد.  برخوردار  اهميتي  حائز 
بودن زمينه توسعه بهره برداري از آنها و ايجاد صنايع وابسته 

و  نفت  خطوط  ازجمله  زيربنايي  شبكه هاي  به  نزديكي  و 
برق،  انتقال  و  مخابراتي  شبكه هاي  و  راه آهن  خطوط  گاز، 
محورهاي ارتباطي اصلي و فرودگاه درحال تاسيس با عملكرد 
فراملي و فراهم بودن زمينه هاي توسعه تكنولوژي هاي نوين 
رشد  جهت  در  ملي  عرصه  در  موثر  حضور  براي  را  زمينه 
اقتصادي،   اول  جايگاه  و كسب  اقتصادي  مستمر  و  پرشتاب 

علمي و فن آوري در منطقه را فراهم آورده است.
و  منطقه  تجاري  مركزيت  تاريخي  سابقه   همچنين 
توانمندي هاي باالي صادراتي و با فراهم سازي زيرساخت های 
توسعه فعاليت هاي بازرگاني در كنار گمركات و مراكز تخليه و 
بارگيري كاال مي تواند بسترساز تعامل سازنده با جهان باشد. 
در ارس دومين استراتژي برتر ، ترانزيت ، مگاپورت و صادرات 
درآمدهاي  ناخالص  سهم  از  15درصد  كه  مي باشد  مجدد 
ارس  آزاد  منطقه  قرارگيري  نمايد.  تامين  مي تواند  را  منطقه 
ارتباطي ريلي ، جاده اي و هوايي  اتصال شبكه هاي  در محل 
با كشورهاي قفقاز و ماوراي قفقاز و تركيه، سبب شده ارس 
در طول تاريخ به عنوان يك نقطه فعال در عرصه ترانزيت 
و حمل ونقل بين الملل مطرح باشد؛ به طوري كه در دهه 60 
و  ايران  آهن  از طريق خط  كاال  از 300واگن  بيش  روز  هر 
از  بيش  روز  هر  و  مي شد  جلفا  وارد  سی آی اس  كشورهاي   
يكهزار دستگاه كاميون براي جابه جايي بارهاي وارده به جلفا 
پر  گمرك  و  راه آهن  800هكتاري  محدوده  و  مي شدند  وارد 
و...  گندم  و  آهن آالت  خانگي ،  لوازم  همچون  كاالهايي  از 
شوروي  و  ايران  قره باغ، خط آهن  مناقشه  بروز  با  می گرديد . 
سابق كال بسته شد و حمل ونقل جاده اي، جايگزين حمل ونقل 

ريلي گرديد .
با ايجاد منطقه آزاد ارس، مزيت هاي حمل ونقل و انبار مجددا 
الزمه  زيربناهاي  تكميل  و  تامين  صورت  در  و  شده  احياء 
به كارگيري  و  مجدد  صادرات  و  انباري  فضاهاي  همچون 
شركت هاي حمل ونقل توانمند ، ارس مي تواند به عنوان هاب 

و مركز لجستيك شمال غرب كشور مطرح باشد .
باكو ،  خط آهن  همچون  منطقه اي  كشورهاي  برنامه هاي 
تفليس، قارص و شكل گيري هاب هاي پرليسي ، كالينينگراد-
اتصال  براي  برنامه ريزي  و  سی آی اس  كشورهاي  در  پوتي 
خطوط ريلي چين از طريق كشورهاي مشترك المنافع به اروپا 
در سا ل هاي اخير، مدنظر سياستگذاران كشورهاي مسير قرار 
دارد و همه اين كشورها خواستار ايجاد مزيت هاي نسبي جديد 
از بستر جغرافيايي  و فراوان براي گذر زيرساخت هاي الزمه 

خود مي باشند . 
اتصال  مفصل  عنوان  به  ارس  آزاد  منطقه  ميان  اين  در 
شبكه هاي ارتباطي به كشورهاي  سی آی اس و اروپايي، داراي 
ترانزيت و صادرات مجدد  موقعيت بسيار ممتازي در عرصه 

مي باشد ؛ خصوصا در عرصه ترانزيت كاال بين امارات متحده 
عربي به بندر پوتي گرجستان.

در  چين  كمربند«  يك  راه؛  »يك  ابتكار  می رسد  نظر  به 
از  بيش  چين،  بين المللی  موقعيت  تقويت  با  آينده  سال های 
پيش به مرحله اجرای كامل نزديك خواهد شد و كشورهای 
مختلفی سعی خواهند كرد در اين كار با چين شريك شوند، 
اما شايد هيچكدام از آنها مزيت های ذاتی و جغرافيايی ايران 
هم  ايران  در  و  ندارند  راهبرد  اين  در  نقش  ايفای  برای  را 
شرق- كريدور  در  خروجی  مسير  بهترين  ارس  آزاد  منطقه 

غرب می باشد. 
در  اروند  كرمانشاه ،  استان  در  قصرشيرين  آزاد  منطقه  اما 
خوزستان و ماكو در آذربايجان غربی در كنار ساير مناطق آزاد 
راهبرد  ايران در  ترانزيت  بازيگران اصلی بخش  از  می توانند 

»يك راه، يك كمربند« چينی باشند.
قزاقستان  و  پاكستان  حاضر،  درحال  است،  ذكر  شايان 
برندگان اين ابتكار از نظر ميزان جذب سرمايه چينی و توسعه 
زيرساخت های حمل ونقلی و انرژی خود هستند. قزاقستان در 
تامين  و  اروپا  به سمت  چين  از  كريدور شرقی-غربی  مسير 
پاكستان هم در  و  ايران است  رقيب مهم  گاز چين،  و  نفت 
اقيانوسی  بندر  توسعه  و  هند  اقيانوس  به  چين  پيوند  مسير 
گوادر در مجاورت چابهار. اما ايران در سه زمينه اصلی يعنی 
بازار كشورهای  به  اقيانوس هند، دستيابی  به  دستيابی چين 
غرب ايران و تامين امنيت انرژی چين در قالب های مختلف 
موثری  حضور  كمربند«  يك  راه،  »يك  ابتكار  در  می تواند 

داشته باشد.

سخن پايانی
در پايان بايد گفت مناطق آزاد ايران يك روح هستند در چند 
جسم و همگی به روح كلی ايران بزرگ متصل هستند. پس 
همان طور كه قانون شان يكی است )هرچند بدان خيلی عمل 
هم نمی شود(، بايد  سازوكارهای بين المللی گرايی مشتركی را 

با همكاری و هم تكميلی يكديگر اجرا كنند.
دارد؛  امروز  جهان  در  درخشان  آينده ای  ترانزيت،  بخش 
اين  در  است.  بوده  تاثيرگذار  دنيا هم  در گذشته  چنانچه كه 
كه  اين  دليل  به  و  زمين  كره  بودن«   »گرد  خاطر  به  ميان 
دو سوم اين كره خاكی را درياها تشكيل داده اند، خوشبختانه 
تمام  در  حاضر  درحال  ايران  كشور  و  ايران  باستانی  فالت 
عرصه های ترانزيتی، در قلب زمين قرار گرفته است. در اين 
قلب زمين اگر جريان منظم و هدفمند تجاری-ترانزيتی شكل 
بگيرد و اين جريان اگر با محوريت مناطق آزاد بنا نهاده شوند، 
زمين هم  قلب  و  منتفع خواهد شود  جريان  اين  دنيا  از  كل 

آباد خواهد شود.

بررسی ضرورت توسعه صنعت ترانزيت با محوريت مناطق آزاد هفتگانه كشور:

ایجاد شبکه ترانزیت بین المللی درونزا-برونگرا بین مناطق آزاد

گزارش: 
 رامين قنبری

كارشناس مناطق آزاد
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اخبار منطقه آزاد قشم

سفر مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم به همراه 

هیات بلندپایه اقتصادی 
ایران به امارات

آغاز فاز نخست ثبت 
سازه هاي آبي تاریخي جزیره 

قشم در فهرست آثار ملي

تشکیل هیات های ورزشی 
در قشم مطالبه به حق 

جامعه ورزشی است

به منظور توسعه همکاری های تجاری و 
اقتصادی میان ایران و امارات صورت پذیرفت:

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

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

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

ضرورت روان سازی و تسهیل فرآیند تولید 
در واحدهای صنعتی و تولیدی جزیره قشم

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

در نخستین جلسه اعضای شبکه همیاران ژئوپارک جهانی قشم عنوان شد:

در دیدار افشار فتح الهی با مدیر امور اهل سنت بعثه رهبری مطرح شد:

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد قشم با بیان این که کشور باید در واردات خودرو از مناطق 
آزاد عقب باشد، درحالی که مناطق آزاد از کشور عقب مانده 
است، گفت: واردات خودرو که می بایست ابتدا برای مناطق آزاد 

کشور ازجمله قشم آغاز شود، هنوز در هاله ای از ابهام است.
مختار گرشاسبی درخصوص شفافیت قانون مناطق آزاد در 
واردات کاال و خودرو اظهار کرد: طبق ماده ۱۴ قانون مناطق 
آزاد، واردات انواع کاال و ازجمله خودرو به این مناطق مجاز 
اعالم شده، اما متاسفانه درحال حاضر قانون کنار رفته و 

مصوبه هیات دولت جایگزین آن شده است.
داستان  آزاد  مناطق  به  خودرو  واردات  اینکه  بیان  با  وی 

غم انگیزی دارد، ادامه داد: واردات خودرو به مناطق آزاد از 
سال ۱۳۹۷ ممنوع شد و در طول این ۵سال، ناوگان عمومی 
منطقه آزاد قشم که در شرایط آب و هوایی خاص قرار دارد، 

به صورت کامل فرسوده شده است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: منتظر بودیم که مصوبه هیات دولت برای 
واردات خودرو به مناطق آزاد خیلی آسان تر از واردات خودرو 

به داخل کشور باشد؛ اما متاسفانه برعکس شد.
مورد  در  دولت  مورد جزئیات مصوبه هیات  در  گرشاسبی 
واردات خودرو اذعان داشت: طبق مصوبه هیات دولت، تنها 
خودرو های برقی و هیبریدی می توانند وارد مناطق آزاد شوند؛ 
درحالی که نه تنها در هیچ یک از مناطق آزاد، که در هیچ 
نیز زیرساخت خودرو برقی وجود ندارد؛  از کشور  نقطه ای 
چراکه باید ایستگاه های برق برای شارژ این خودرو ها وجود 
داشته باشد تا مردم بتوانند خودروی خود را شارژ کنند، که 

این امکانات در مناطق آزاد وجود ندارد.

وی با بیان اینکه با شروط مقرر در مصوبه هیات دولت هیچ 
خودرویی به مناطق آزاد وارد نخواهد شد، تصریح کرد: خودروی 

برقی، متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه آزاد قشم نیست.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
قشم افزود: نکته سوم در مورد شرایط واردات خودرو به مناطق 
آزاد است. واردات خودرو به مناطق آزاد تعیین تکلیف نشده است؛ 
زیرا مشخص نیست آیا مناطق آزاد مانند سرزمین اصلی باید 
خودرو های خود را از بورس کاال بخرند، آیا سقف ۱۰هزار دالر 
یا ۲۰هزار یورو باید برای این خودرو ها هم رعایت شود؟ چه 

شرکت هایی مجاز به واردات به مناطق آزاد هستند؟
خودرو،  واردات  شروط  از  یکی  داشت:  اظهار  گرشاسبی 
از فروش است، درحالی که در مناطق  ارائه خدمات پس 
از فروش برای  آزادی همانند کیش و قشم خدمات پس 
شرکت های واردکننده توجیه اقتصادی ندارد؛ چراکه زمانی 
خدمات پس از فروش امکان ارائه دارد که حداقل ۱۰۰هزار 
خودرو از یک برند وارد این مناطق شود؛ درحالی که به طور 

مثال حداکثر ۱۵هزار خودرو در برند های مختلف وارد قشم 
خواهد شد.

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین توجیه پذیر نیست که 
شرکتی برای خودرو های وارداتی خود به مناطق آزاد، خدمات 
پس از فروش ایجاد کند. درحال حاضر مردم در مناطق آزاد مثل 
قشم و کیش، خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودرو های 
 خود را از کشور های همجوار تامین می کنند، زیرا دسترسی به 
کشور های همجوار راحت تر است؛ البته مراکز تامین خدمات در 
قشم وجود دارد، ولی خدمات پس از فروش برند خاص در منطقه 
قشم توجیه اقتصادی ندارد؛ بنابراین سرنوشت واردات خودرو به 
مناطق آزاد در هاله ای از ابهام است؛ هرچند دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیگیر واردات خودرو به مناطق است، 
اما تاکنون عملیاتی نشده است. این است که مناطق آزاد ایران در 
واردات خودرو نسبت به کشور عقب است، درحالی که کشور باید 

نسبت به این مناطق عقب باشد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
استفاده از دانش بومی و همراهی جامعه محلی را بهترین راهکار 

برای میزبانی شایسته تر از گردشگران نوروزی دانست.
جلسه  نخستین  در  آخوندی  محمدسعید  حجت االسالم 
اعضای شبکه همیاران ژئوپارک جهانی قشم، ضمن تقدیر از 
فعالیت های این اعضاء در معرفی هرچه بهتر ژئوسایت های 
جزیره، خواستار هم افزایی بیشتر و ارائه راهکارهایی برای 
استقبال از مهمانان نوروزی سال پیش رو شد و گفت: استفاده 
از ظرفیت های شما که در بطن کار هستید، بهترین راه برای 

برطرف کردن نقصان ها و کمبودهای موجود است.
وی افزود: گردشگری از جنس خدمت به مردم و نیازمند 
ارتقاء همیشگی در کیفیت است و افرادی که در این صنعت 

را  می توانند مشکالت  مسئولی  هر  از  بهتر  دارند،  فعالیت 
احصاء کنند تا با کمک مسئوالن، تهدیدها تبدیل به فرصتی 

برای ارائه خدمات استاندارد شود.
به گفته معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم؛ در ایام نوروزی جزیره قشم غالبا با انبوه عظیمی از 
گردشگران همراه بوده که امسال با برنامه ریزی دقیق تر و کمک 
جامعه محلی می توان ضمن میزبانی شایسته تر، از احتمال آسیب 

به سایت های گردشگری نیز پیشگیری نمود.
آخوندی برای واسپاری مسئولیت های مختلف در این حوزه 
به مردم اعالم آمادگی کرد و گفت: تشکیل حلقه های میانی 
به عنوان رابط بین جامعه محلی و مسئوالن، الزمه آغاز این 

واسپاری ها است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان خواستار ارائه برنامه های پیشنهادی و عملیاتی 
در حوزه های زیرساختی، هنری و فرهنگی از سوی اعضای 
شبکه همیاران ژئوپارک جهانی قشم برای هر ژئوسایت شد 
تا جزیره قشم، نوروز ۱۴۰۲ را با رویکردی متفاوت به استقبال 

گردشگران نوروزی برود.
گفتنی است، در این جلسه که با حضور حجت االسالم محمدسعید 
آخوندی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم، سجاد اشگرف مدیر ژئوپارک جهانی قشم و اعضای 
شبکه همیاران ژئوپارک جهانی قشم برگزار شد، اعضای شبکه 
به بیان نقطه نظرات، مشکالت و راهکارهایی برای بهینه شدن 

خدمات در ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم پرداختند.

افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم با حجت االسالم والمسلمین هادی اکبری مدیر امور 
اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری و حجت االسالم غالمرضا 

حاجبی امام جمعه شهرستان قشم دیدار و گفت و گو کرد.
اظهار  این جلسه  در  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
داشت: فرهنگ بومی و غنی ساکنان جزیره قشم، ظرفیت 
و سرمایه اجتماعی بسیار خوبی در جهت وحدت و همدلی 

شیعیان و اهل سنت است.
برای  کردن  هزینه  و  تالش  داد:  ادامه  فتح الهی  افشار 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، در حقیقت سرمایه گذاری 

برای رفع مشکالت جوانان و نوجوانان در آینده و جلوگیری 
از ایجاد آسیب های اجتماعی در منطقه است.

وی با بیان این که تالش ها و برنامه های خوبی در مسیر اعتالی 
فرهنگ در منطقه آزاد قشم صورت گرفته است، افزود: باید با 
تبیین آرمان های انقالب اسالمی و شهدا، زمینه برای حضور 

نسل های جدید در عرصه های اجتماعی فراهم نماییم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: برای نتیجه گرفتن از فعالیت های فرهنگی 
در جزیره قشم، باید تمامی دستگاه ها و بخش های مختلف در 
کنار یکدیگر و براساس یک پیوست فرهنگی مورد تایید نظام 

جمهوری اسالمی، فعالیت و نقش آفرینی کنند.
براساس این گزارش، حجت االسالم والمسلمین هادی اکبری 
مدیر اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری نیز در این جلسه با 
قدردانی از حمایت ها و اقدامات فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم 
بیان داشت: خوشبختانه تالش های خوبی در عرصه های فرهنگی 

انجام شده و وحدت بی مانندی را در جزیره قشم شاهد هستیم.
شایان ذکر است، حجت االسالم غالمرضا حاجبی امام جمعه 
شهرستان قشم نیز در این جلسه ابراز امیدواری کرد: با توجه به 
نزدیک بودن ایام حج، برای برقراری حداقل یک پرواز مستقیم از 

مبدا جزیره قشم برای سفر حجاج برنامه ریزی شود.

بهره مندی از ظرفیت  مناطق آزاد برای ایجاد رونق اقتصادی و توسعه صادرات در کشوربهره مندی از ظرفیت  مناطق آزاد برای ایجاد رونق اقتصادی و توسعه صادرات در کشور

واردات خودرو به مناطق آزاد هنوز در هاله ای از ابهام قرار داردواردات خودرو به مناطق آزاد هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد

استفاده از دانش بومی، بهترین راهکار برای میزبانی شایسته از گردشگران نوروزی قشماستفاده از دانش بومی، بهترین راهکار برای میزبانی شایسته از گردشگران نوروزی قشم

فرهنگ غنی قشم، سرمایه ای اجتماعی برای وحدت شیعیان و اهل سنتفرهنگ غنی قشم، سرمایه ای اجتماعی برای وحدت شیعیان و اهل سنت

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار 
منطقه آزاد قشم به همراه هیات بلندپایه اقتصادی ایران به 
ریاست مهدی صفری معاون وزیر امورخارجه کشورمان، به 

امارات متحده عربی سفر کرد.
درخصوص  همکاری ها،  روند  بررسی  سفر ضمن  این  در 
حمل ونقل، ترانزیت کاال، کریدور شمال- جنوب، حمل ونقل 

ترکیبی، نفت، گاز و پتروشیمی گفت و گو شد.
براساس این گزارش، هیات اقتصادی ایران شامل مسئوالنی 
از بخش مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل هوایی، 
آزاد و حوزه گردشگری است. در  ریلی و دریایی، مناطق 
جریان نشست مشترک روند همکاری های موجود بین دو 
کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر راه های توسعه همه جانبه 
اقتصادی و  افزایش مبادالت تجاری،  همکاری در جهت 

سرمایه گذاری  میان دو کشور تاکید گردید.
گفتنی است، در این نشست، اقتصادی تیم های تخصصی 
دو کشور به صورت دوجانبه درخصوص موضوعات مختلف 

گفت و گو کردند .
شایان ذکر است، این اولین نشست مشترک بین مسئوالن 

بلندپایه دو کشور در همه زمینه ها طی سال های گذشته است.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان 
آبي  سازه هاي  ثبت  نخست  فاز  آغاز  از  قشم  آزاد  منطقه 
تاریخي جزیره قشم واقع در بندر تاریخي الفت در فهرست 

آثار ملي خبر داد.
و  اسناد  بر اساس  گفت:  خبر  این  اعالم  با  زارعی  ایوب 
از زمان نام الفت به کل  نقشه هاي تاریخي، در برهه ای 
جزیره قشم اطالق مي شد و این بندر داراي سازه هاي آبي 

متعدد )برکه، چاه، سد و بندهاي خاکي( بوده است.
وی ادامه داد: با مطالعه این سازه ها مي توان جنبه هاي مختلف 
دانش بومي میراث معماري جزیره قشم را واکاوي کرد و در 
همین راستا تیم باستان شناسي با مشارکت جامعه محلي الفت، 

بررسي میداني در محدوده این بندر تاریخی آغاز کرده است.
به گفته مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
پالن،  طراحي  آسیب شناسي،  قشم؛  آزاد  منطقه  سازمان 
مطالعه مصالح و به طور کلي مدیریت سنتي بهره وري از آب 
در این مطالعه موردتوجه قرار مي گیرد و نتیجه  این بررسی 
میدانی و مطالعه تاریخی، تهیه پرونده ثبتي سازه هاي آبي 

جهت ثبت در فهرست آثار ملي  کشور خواهد بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم با فعاالن جامعه ورزشی جزیره دیدار و گفت و گو کرد.

حجت االسالم محمدسعید آخوندی در نشستی که با حضور 
روسای هیات های ورزشی، مربیان و اثرگذاران این جامعه 
در قشم برگزار شد، انسجام بخشی به فعالیت های ورزشی 
در جزیره را وظیفه حاکمیت دانست و اظهار داشت: تمامی 
رشته های ورزشی باید در قالب هیات های مرتبط، فعالیت 
کنند تا ضمن جلب حمایت مسئوالن امر، عملکرد خود را به 

مردم جزیره قشم معرفی نمایند.
وی ادامه داد: حضور ورزشکاران در جشنواره ها و برنامه های 
به  جزیره  از  متفاوت  چهره ای  معرف  می تواند  نوروزی، 
گردشگران باشد و فضای میزبانی نوروز ۱۴۰۲ را در کنار 

حوزه های فرهنگی و هنری، جلوه ای نو ببخشد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم در ادامه خواستار برگزاری جلسات مشترک ماهانه شد 
انقالب  از  بعد  ایران  پیشرفت های ورزشی  نمود:  اذعان  و 
قابل مقایسه با پیش از آن نیست، به ویژه در حوزه ورزش 
بانوان؛ و این پیشرفت ها نباید در سایه مدیریت های چندگانه 

که قابل حل است، از حرکت بازبماند.
نظرات  نقطه  بررسی  هدف  با  جلسه  این  است،  گفتنی 
صاحب نظران ورزشی درخصوص کاستی ها و راهکاری برای 
حل مشکالت، با حضور حجت االسالم محمدسعید آخوندی 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم، حجت االسالم سیداحمد حسینی سرپرست مدیریت امور 
فرهنگی، اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد قشم و روسای 
هیات های مختلف ورزشی منطقه آزاد قشم و شهرستان، مربیان 
و فعاالن حوزه ورزش جزیره، در دفتر معاونت فرهنگی، اجتماعی 

و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم برگزار گردید.

بازاریان و فعاالن اقتصادی  رئیس سازمان بسیج اصناف، 
کل کشور در دیدار با معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه 
آزاد قشم، بر لزوم برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های 
بسیج جهت بسترسازی و تسهیل کننده فعالیت اقتصادی در 

مناطق آزاد تاکید کرد.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه با 
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور، اظهار داشت: استفاده از 
ظرفیت های مناطق آزاد برای ایجاد رونق اقتصادی، توسعه 

صادرات و افزایش ارزآوری دارای اهمیت است.
سیدمحمد حسینی افزود: درحال حاضر برای بهبود جایگاه 
اقتصادی مناطق آزاد در اقتصاد ملی، تغییر برخی نگاه های 
منفی از سوی مسئوالن درخصوص عملکرد گذشته این 
مناطق، دارای اهمیت است و بسیج می تواند به این تغییر 

نگاه کمک کند.
وی اظهار کرد: حرکت بسیج به عنوان یک نهاد تسهیل 
کننده و عامل کمک به فعاالن اقتصادی، بسیار مفید خواهد 

بود.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان نمود: امیدوار هستیم با استفاده از الگوهای موفق 
عملکرد بسیج در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی 
همچون بسیج ادارات و بسیج کارخانجات، در حوزه بسیج 

اصناف و فعاالن اقتصادی نیز بهره گرفته شود.
همچنین، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن 
اقتصادی کل کشور نیز در این جلسه گفت: با برنامه ریزی 
صورت گرفته، قرار است بسیج در عرصه های مختلف به 
صورت تخصصی ورود پیدا کند و ایجاد و راه اندازی دفاتر 
نیز  کشور  سراسر  در  اقتصادی  فعاالن  و  اصناف  بسیج 

براساس همین سیاست است.
به  بسیج  تخصصی  ورود  داد:  ادامه  حسن پور  غالمرضا 
حوزه های مختلف، به ویژه در زمینه اقتصادی می تواند به رفع 
برخی موانع پیش روی فعاالن اقتصادی کمک کند و هموار 

کننده مسیر رونق اقتصاد ملی باشد.
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور در پایان تصریح کرد: 
ورود بسیج به عرصه اصناف و فعاالن اقتصادی، همراه با 
تصدی گری و فعالیت اقتصادی نیست و مهم ترین ماموریت، 

تسهیل گری و نظارت خواهد بود.

افتتاح دفتر تخصصی بسیج اصناف و فعاالن 
اقتصادی منطقه آزاد قشم

همچنین، با حضور رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان 
و فعاالن اقتصادی کل کشور، جمعی از معاونان و مدیران 
سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 

قشم، دفتر تخصصی بسیج اصناف و فعاالن اقتصادی منطقه 
آزاد قشم افتتاح شد.

انتصاب حجت االسالم  این دفتر، حکم  افتتاح  در حاشیه 
محمدسعید آخوندی به عنوان رئیس دفتر تخصصی بسیج 
اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم 

نیز اهداء گردید.
آمده است: »برادر بسیجی، حجت االسالم  این حکم  در 
محمد سعید آخوندی به موجب این حکم جنابعالی به عنوان 
فعاالن  و  بازاریان  اصناف،  بسیج  تخصصی  دفتر  رئیس 

اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم منصوب می شوید«.
در بخش دیگری از این حکم آمده: »امید است با استعانت 
از خداوند متعال و نصب العین قرار دادن تقوا بر رهنمودهای 
خمینی )ره(  امام  حضرت  اسالمی،  جمهوری  بنیانگذار 
العظمی  آیت اهلل  حضرت  رهبری  معظم  مقام  فرامین  و 
خامنه ای )مد ظله(، با بهره گیری از امکانات مادی و معنوی 
ضمن اجرای دقیق وظایف محوله در تقویت و توسعه بسیج 
ده ها میلیونی، جذب، آموزش و سازماندهی اصناف، بازاریان 
و فعاالن اقتصادی به ویژه جوانان عزیز در حفظ دستاوردهای 
انقالب اسالمی که محصول ایثارگری صدها هزار شهید، 

رزمنده و جانباز است، موفق باشید«.
سازمان  رئیس  حسن پور  غالمرضا  گزارش،  این  براساس 

بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی کل کشور در سفر 
یک روزه خود به جزیره قشم با حضور در منزل شهید مجتبی 
امیری دوماری، شهید مدافع امنیت قشم با خانواده این شهید 

دیدار و گفت وگو کرد.
گفتنی است، دیدار با خانواده شهید مجتبی امیری دوماری 
حسینی  سیدمحمد  با  دیدار  قشم،  امنیت  مدافع  شهید 
افتتاح  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
دفتر تخصصی بسیج فعاالن اقتصادی منطقه آزاد قشم و 
نشست با نمایندگان اصناف و فعاالن اقتصادی جزیره قشم 
برنامه های سفر یک روزه رئیس سازمان بسیج اصناف کشور 

به منطقه آزاد قشم بود.

نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد قشم 
به ریاست افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم در مرکز بین المللی رشد جزیره قشم برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه اظهار داشت: 
قانونی مجلس  براساس مصوبه  تولید  ستاد تسهیل و رفع موانع 
شورای اسالمی و با تفویض اختیار صورت گرفته از سوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در منطقه آزاد قشم تشکیل شده است.
نمایندگان  مصوب  قوانین  براساس  داد:  ادامه  فتح الهی  افشار 
اجرای  راستای  در  ستاد  این  مصوبات  اسالمی،  شورای  مجلس 

قانون و الزم االجرا است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اهمیت 
افزود:  آزاد قشم  تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منطقه 
تولید  فرآیند  تسهیل  و  روان سازی  به  این ستاد می تواند  فعالیت 
توسط واحدهای مختلف صنعتی و تولیدی جزیره قشم کمک کند.
رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد قشم بیان کرد: 

احصاء مشکالت پیش روی واحدهای تولیدی فعال در جزیره قشم 
و بررسی جامع آن برای ارائه راهکار در جهت برطرف کردن موانع 

تولید، یک ضرورت است.
به گفته فتح الهی؛ فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید منطقه 
آزاد قشم تنها مختص به واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان فعال 
در شهرک های صنعتی قشم نیست و باید مشکالت تولیدکنندگان 
حوزه های دیگر همچون شیالت نیز مورد بررسی ویژه قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
با اعالم آمادگی سازمان متبوع خود برای حمایت از تمام واحدهای 
تولیدی در چارچوب قوانین، خاطرنشان کرد: حوزه صنعت و تولید 
همواره یکی از اولویت ها است و باید رفع مشکالت تولیدکنندگان 

با جدیت پیگیری شود.
گفتنی است، در نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
مورد  تولیدی  واحد  به شش  مربوط  مشکالت  قشم  آزاد  منطقه 

بررسی قرار گرفت.
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