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در گفت و گو با کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد تصریح شد:در گفت و گو با کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد تصریح شد:

دیوان عدالت اداری، آخرین ملجا برای 
صیانت از قانون مناطــق آزاد

سرمقاله

تالش برای حفظ حیات مناطق آزاد 
در کنار شطرنج باز آماتور

علی )ع(  امام  حکمت،  عرصه  بی بدیل  اندیشمند  و  خلقت  گوهر  یگانه 
به درستی می فرمایند: »هر کس به آن که الیق خیر و خوبی نیست احسان 
کند، به خوبی خود ستم کرده است«. به واقع این کالم نغز و نورانی، حدیث 
نفس بسیاری از ما در تعامالت روزانه فردی و اجتماعی می باشد؛ هم ردیفی 
و تعامل با کسانی که ارزش ندارند. امروز گاهی وقت ها باید با تاسی به کالم 

امیر مومنان، نهی از معروف را در خودمان بیشتر کنیم.
شاید خواندن این عبارات در ابتدای کالم، مخاطبین فرهیخته ما را متعجب 

نماید؛ اما یقینا در آتیال سخن با ما هم رای خواهید بود. 
مدتی است با خود در کلنجار و چالش هستم که متنی به تندی هالهل و به 
تیزی الماس در نقد اوضاع زمان و کردار اهل زمین انشاء کنم؛ اما قلم در پس 
دیوار امید و احتیاط می ماند و زبان در کام می کشیدم که شاید فردا، بهتر از امروز 
خواهد بود و برخی دوستان ترغیب خواهند شد از گنجینه خرد، توشه ای برچیده 
و سامانی بر این اوضاع نابسامان خواهند داد. ولی هرچه زمان می گذرد، ناامیدتر 
می شوم و عزیزان بر صراط غیرمستقیم خویش، بر بیراهه بیابان تباهی ملک و 
ملت بیشتر از گذشته می تازند. به همین جهت این متن را از سر درد و از باب 

رفاقت، خیرخواهی و اتمام حجت بر رشته تحریر می آورم.
اوضاع اسف بار کنونی به نقطه ای رسیده که دوستان اصولگرا، حامیان و بانیان دولت 
انقالبی سیزدهم بانگ اعتراض به وضع جاری را رسا تر از دیگران فریاد می زنند. در 
این میان، حتی مراجع عظام تقلید و بزرگان نظام اسالمی نیز مستمرا از عملکرد 
فاجعه بار دولت و تیم اقتصادی آن می نالند؛ یعنی شرایط به گونه ای است که خودی ها 
و خونی ها به توافق رسیده اند که ادامه این مسیر، بسی خطرناک و غیرقابل توجیه 
می باشد. از سوی دیگر دست و پا زدن های مسئولین عالی دولت بدون نقشه و راهبردی 
اصولی، منطقی و عملیاتی است؛ نظیر تعویض رئیس بانک مرکزی برای کشیدن 
ترمز افزایش نرخ ارز که ثمری نداشت؛ چراکه با جابه جایی فیل در صفحه شطرنج، 
همیشه شاه از موقعیت کیش درنمی آید؛ گاهی باید وزیر را جابه جا کرد؛ زیرا رئیس 
بانک مرکزی زیرمجموعه وزیری اقتصادی است که بر مدار اظهارات ضد و نقیض، 
ارائه آمارهای بی پایه، تفکر پوپولیستی و انکار عملی علم بودن اقتصاد می چرخد. پس 
جناب فرزین، با داشتن فر ایزدی هم نخواهد توانست بر اسب سرکش دالر لگام 
بزند. بر همین آسای هم ما نمی توانیم انتظار معجزه از دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه همان وزیری داشته باشیم که جایگاه دبیر برای او 
»شبه معاون وزیر« است؛ آن هم برای کسی که تا چندی پیش وزیر یکی از بزرگترین 
وزارتخانه های دولت بود، اما امروز جایگاه حاکمیتی او مشخص نیست و استقالل 

حقوقی دبیرخانه اش نیز با شعبده بازی وزیر اقتصاد از حیز انتفاع افتاده است. 
البته که این شرایط قابل پیش بیني بود و نه تنها از سال ها قبل ما به کرات چنین 
روزهایي را هشدار داده بودیم؛ بلکه طي چندماه گذشته بسیار شفاف و روشن 
تک به تک این لحظات را به تصویر کشیدیم و زنگ خطر را به صدا درآوردیم؛ 
اما نتیجه این نوشتار و گزارش هاي تخصصي و حرفه اي تیم نشریه چه شد؟ 
تطمیع، تهدید، مثال به خیال خودشان بایکوت )البته از منظر نگاه کوته فکران( و 
جلسه توجیهي با دوستان و... که همه این زحمات بزرگواران، عاری از دستاورد 
براي جناب وزیر شاکي بود؛ چراکه مسیر ما تغییرناپذیر است و تنها موضوع قابل 
اهمیت و احترام برایمان به عنوان نشریه تخصصي مناطق آزاد در وهله اول، و 
در جایگاه یک فعال اقتصادي در وهله دوم، حفظ شاکله مناطق آزاد براساس 
قوانین مرتب بر آن در جمهوري اسالمي ایران در راستاي صیانت از حقوق 
سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و ساکنین مناطق مي باشد؛ بنابراین 

تالش هاي مذبوحانه )از سوي هر نهاد و شخصي( بي فایده خواهد بود.
در این میان، یکي از نفراتي که به تازگي از َگرد راه رسیده و حضور سرپرست 
چند روزه دبیرخانه براي او نعمتي غنیمت بود تا فضاي مناطق آزاد را تجربه کند، 
سرپرست روابط عمومي دبیرخانه شورایعالی است که در این جریان، با تواني 
فوق العاده اندک و بي مثال نسبت به پیشینیان خود، تصمیم دارد براي مدیران 
باالدستي خود، خوش خدمتي مطلوبي در جهت ساکت کردن رسانه هاي منتقد 

به دولتمردان در حوزه مناطق آزاد داشته باشد.
با  ارتباط  البته که وظیفه واحد روابط عمومي در هر نهاد و سازماني، ایجاد 
رسانه ها و سپس تلطیف هوشمندانه فضا به نفع مدیران آن مجموعه است، که 
بي تردید این اقدام ملزومات مهمي ازجمله دانش، درایت، رسانه شناسي در حوزه 
مربوطه، روابط عمومي شخصي و سازماني قوي و... دارد؛ که اینجانب به عنوان 
مدیرمسئول یکي از تخصصي ترین رسانه هاي حوزه مناطق آزاد، صراحتا اعالم 
مي دارم که سرپرست کنوني روابط عمومي دبیرخانه تهي از موارد فوق الذکر و 
حتي موضوعات دیگر است؛ شاهد این مدعا ابتدا خوِد بنده و همین نشریه است، 
برخورد غیرحرفه اي، پرونده سازي و گزارش نویسي براي مدیران ارشد دبیرخانه 
و از بین بردن )یا مخفي کردن( نسخ فیزیکي نشریه )استیکر خنده را در اینجا 
تصور بفرمایید( که چندین سال است هر هفته، به صورت رایگان و باعزت و 
احترام به دبیرخانه رسیده است؛ و شاهد دوم که تاسف آور، خجالت آور و فاجعه بار 
مي باشد، انتشار »هجونامه ای 2صفحه ای« بنام »شورایعالي مناطق آزاد« تحت 

عنوان »هفته نامه مناطق آزاد و ویژه اقتصادي کشور« است.
اما روی صحبت ما به تاسی از حدیث فوق الذکر، با جناب سرپرست روابط عمومی 
دبیرخانه نیست؛ چراکه زایل کردن کالم و به تباهی کشاندن خیرخواهی است؛ زیرا 
خط مشی و عملکرد این هفته نامه بسیار فراتر از چنین سطحی است؛ بلکه حرف ما 

و مخاطب اصلی کالم، جناب آقای دکتر حجت اهلل عبدالملکی می باشد.
دبیر محترم شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي؛

جنابعالی جزو مسئولیني هستید که هم عالقه مند به رسانه بوده و هم زخم خورده 
اقدامات اشتباه رسانه اي در دوران وزارت هستید؛ موضوع امروز، بازي کلمه و عبارت 
و تعریف و تمجید نیست؛ اکنون بحث حیات و ممات  جایگاه شما )دبیر شورا(، 
ساختار دبیرخانه شورا و شاکله کلي مناطق آزاد است؛ مي دانیم که مي دانید و دلخور 
هم هستید، اما بی شک با مسیری که در پیش است ؛ متاسفانه باید صراحتا بگوییم 

عمر مدیریتی کوتاه تر از نفر قبلي خود در قامت دبیري شورا خواهید داشت.
و  آزاد  مناطق  اقتصادي  فعالین  هم افزایي  و  همراهي  با  رسانه  این  بي شک 
همچنین برخي از نمایندگان مجلس، تمام مساعی و اهتمام خود را به کار خواهد 
بست تا مخالفین قسم خورده مناطق آزاد )در هر منصب و جایگاهي که هستند( 
به هدف نهایي خود که همانا تعطیلي کامل این مناطق است، دست پیدا نکنند.

اما آخرین کالم؛ اکنون وقت آزمون و خطا نیست؛ زیرا مردم از این میزان ناکارآمدي 
به ستوه آمده اند، خصوصا مردمان و سرمایه گذاران نجیب و صبور مناطق آزاد که 
هر دم می بایست با آهنگی ناموزون، حرکاتی موزون و خوشایند برای تصمیم گیران 
غیرکارشناس داشته باشند. بی تردید تا حدی که توان یاری کند و فضا اجازه دهد، 
همراه با مسئولین دلسوز خواهیم و خواهند ماند؛ اما نگذارید از این آخرین تالش ها 

برای حفظ بقای خودمان و خودتان ناامید و محزون شویم. یا علی... 

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
انجام پذیرفت:انجام پذیرفت:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
مطرح کرد:مطرح کرد:

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

برگـــزاری آیین کلنگ زنی برگـــزاری آیین کلنگ زنی 
پروژه احداث موج شکن شرقی پروژه احداث موج شکن شرقی 

بندر چــارکبندر چــارک

 منطقه آزاد انزلی؛ دروازه منطقه آزاد انزلی؛ دروازه
توسعه تعامالت تجــاری و توسعه تعامالت تجــاری و 

اقتصادی ایران و روسیهاقتصادی ایران و روسیه

واگذار واگذار ۱۶۰۱۶۰هکتار زمین در هکتار زمین در 
۳۸۳۸روستا به روستا به ۳5۰۰۳5۰۰جوان فاقد جوان فاقد 

مسکن در جزیره قشممسکن در جزیره قشم
صفحه ۸  را بخوانیدصفحه ۸  را بخوانیدصفحه ۳  را بخوانیدصفحه ۳  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید



و  مدیره  هیات  عضو  پورزادی  سعید  حضور  با 
از  جمعی  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
موج شکن شرقی  کلنگ زنی  آیین  مسئوالن محلی، 

بندر چارک برگزار شد.
شرقی  موج شکن  احداث  پروژه  کلنگ زنی  آیین 

تراز  با عرضی در  بندر چارک به طول 306متر و 
سنگی  مصالح  کل  حجم  و  5.6متر  مغزه  باالی 
برگزار  چارک  بندر  محل  در  مترمکعب،  54هزار 

گردید.
به  15هکتار  شدن  اضافه  گزارش،  این  براساس 

فضای حوضچه، یکی از مزیت های این بندر است 
بومیان  به  مربوط  که  لنج هایی  و  شناورها  کلیه  که 
این منطقه می باشد، از این حوضچه استفاده خواهند 
کرد و حوضچه اصلی برای جابه جایی مسافر و انتقال 
کاال به جزیره کیش و بخش صادرات مورد استقاده 

قرار خواهد گرفت.
گفتنی است، با توجه به این که الیروبی بندر چارک 
بود  بندر  این  نیازمند  جغرافیایی  موقعیت  بر اساس 
این  ایجاد  با  شود،  انجام  بار  یک  سال  سه  هر  که 
موج شکن از ورود الیی که از خشکی به داخل دریا 
وارد می شد، جلوگیری شده و زمینه صرفه جویی در 

منابع و نگهداری بندر فراهم خواهد شد.
شده  طراحی  ساختمان  مساحت  است،  ذکر  شایان 
حدود 50هزار مترمکعب و مدت زمان اجرای قرارداد 

نیز 1۲ماه پیش بینی شده است.

 بهبود کیفیت خدمات 
ترمینال مسافری بندر چارک

سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیات  عضو  همچنین، 
منطقه آزاد کیش به همراه جمعی از مسئوالن منطقه 
و چارک، از ترمینال مسافری بندر چارک بازدید کرد 
این  مسافری  ترمینال  خدمات  کیفیت  ارتقای  از  و 

منطقه خبر داد.
نهایی  از  چارک،  بندر  از  بازدید  در  پورزادی  سعید 
افزایش  بندر،  این  نوری  فیبر  زیرساخت  شدن 

گیت های بندر از سه گیت به شش گیت و همچنین 
سه  دقیقه  دو  از  خودرو  پذیرش  سرعت  افزایش 
استقرار  از طریق  دقیقه سه خودرو  به یک  خودرو، 

نرم افزار پالک خوان خودرو خبر داد .
منطقه  سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیات  عضو 

ایجاد  با  کرد:  امیدواری  ابراز  پایان  در  کیش  آزاد 
به  خدمات  کیفیت  بهبود  شاهد  ساختارها،  این 
بود  خواهیم  نوروز 140۲  ایام  در  نوروزی  مسافران 
و  سرعت  با  نوروزی  مسافران  به  خدمت رسانی  و 

کیفیت بهتری انجام خواهد شد.

کیش2

با حضور سعید پورزادی عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه 
آزاد کیش، حجت االسالم  والمسلمین بی نیاز امام جمعه کیش، شیخ 
یعقوب شمس امام جمعه اهل سنت کیش و جمعی از مسئوالن سازمان 
منطقه آزاد کیش و بندر چارک، از طرح جامع بندر چارک رونمایی شد.
طرح جامع بندر چارک که با حضور عضو هیات مدیره و سرپرست 
مساحت  به  زمینی  در  شد،  رونمایی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
50هکتار پیش بینی شده که 34هکتار آن در خشکی و 16هکتار 

آن در حوزه دریا طراحی شده است.
ساخت این طرح که در قالب پروژه های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت برنامه ریزی شده، به عنوان بندر پشتیبان جزیره کیش در 

اولویت سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته و مقرر است زمینه 
خلق فرصت های جدید و تبدیل این بندر به یکی دیگر از هاب های 

صادراتی منطقه آزاد کیش را فراهم کند.
به  بندر  اداری  ساختمان  احداث  طرح،  این  در  است،  ذکر   شایان 
طول  به  چارک  بندر  پیرامونی  دیوار  احداث  600مترمربع،  متراژ 
متراژ  به  استحصال  دایک  احداث  و  الیروبی  650متر،  و  یکهزار 
1۲0هزار مترمکعب، احداث موج شکن بخش شرقی بندر چارک به 
طول 365مترمربع پیش بینی شده و اجرای آن به قرارگاه سازندگی 
مکین  موسسه  دریایی  تخصصی  هلدینگ  و  خاتم االنبیاء)ص( 

واگذار گردیده است.

با حضور عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
و جمعی از معاونین و مسئوالن منطقه آزاد کیش، عملیات اجرایی 
پروژه احداث ساختمان درب خروج گمرک بندر چارک رسما آغاز 

شد.
بنـــادر و فرودگـــاه های  توسعه و مدیریت  مدیرعامل شرکت 
اجرایی  عملیات  شاهد  امروز  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

پروژه احداث درب خروج گمرک در بندر چارک به عنوان یکی 
راستای  در  امر  این  که  هستیم  چارک  مردم  جدی  مطالبات  از 
انجام  دریایی  مرز  مجوز  صدور  و  گمرکی  قانون  پیاده سازی 

گردید.
عزت اهلل محمدی در ادامه اظهار داشت: با استقرار گمرک در بخش 
خروج، یکی از شاخص های اصلی بنادر در این بندر شکل گرفته و 

در صادرات، واردات، ارتقاء سطح کیفی و کمی و جایگاه بندر چارک 
و اشتغال زایی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

شایان ذکر است؛ درحال حاضر از بندر چارک به دبی، قطر و عمان 
زیرساخت های  ایجاد  و  ساختمانی  مصالح  بخش  صادرات  ضمن 
موردنیاز، برنامه ریزی های الزم درخصوص صادرات کاالی تجاری 

انجام می شود.

از  چارک،  امام جمعه  رستاخیز  جعفر  المسلمین  و  االسالم  حجت 
سفر سرپرست سازمان و مسئوالن منطقه آزاد کیش به بندر چارک 

قدردانی کرد.
عمل  درخصوص  بزرگی  کار  داشت:  اظهار  چارک  جمعه  امام 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مسئوالن  پیشین  وعده های  به 
اقتصاد  بر  تنها  نه  بندر چارک،  اجرای طرح جامع  و  انجام شد 
خواهد  کشور  اقتصاد  برای  توجهی  قابل  آور ده  که  محلی، 

داشت.

وی در ادامه بیان داشت: موضوع ساماندهی گمرک و احداث درب 
بر  و قطعا  برای مردم چارک است  خروجی گمرک یک قدم خیر 
بخش  به ویژه  و  منطقه  این  در  ساکن  مردم  زندگی  کیفیت  بهبود 

شیبکوه تاثیرگذار خواهد بود.
نظر  از  منطقه  این  افزود:  رستاخیز  المسلمین  و  االسالم  حجت 
از  که  است  بی نظیری  ظرفیت های  و  جاذبه ها  دارای  گردشگری 
مهم ترین آنها می توان به 1۲0کیلومتر نوار ساحلی و برخورداری از 

بنادر زیبا و بسیار دیدنی اشاره کرد .

داشت:  اذعان  و  کرد  اشاره  منطقه  اقتصادی  ظرفیت های  به  وی 
در  دارد  و  قرار  موردتوجه  منطقه  این  در  میگو  و  ماهی  پرورش 
از  الگو  به منطقه ای  صورتی که مورد حمایت قرار گیرد، می تواند 

نظر اقتصادی نیز تبدیل شود.
امام جمعه چارک در پایان به ویژگی های فرهنگی بسیار مطلوب این 
منطقه اشاره کرد و خواستار حمایت هر چه بیشتر مسئولین سازمان 
منطقه آزاد کیش از تکمیل زیرساخت های فرهنگی و به ویژه گلزار 

شهدای این منطقه شد.

عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش از تبدیل 
بندر چارک به پورت تخصصی صادرات مصالح ساختمانی خبر داد.

ایام  در  چارک  مردم  و  مسئوالن  از  تقدیر  ضمن  پورزادی  سعید 
در  چارک  مهمان نواز  مردم  همت  و  تالش ها  گفت:  نوروز 1401 
ایام نوروز 1401 قابل ستایش است و امیدواریم امسال هم شاهد 
نقش آفرینی اثربخش مسئوالن این بندر در خدمت رسانی باکیفیت 

به مسافران نوروزی 140۲ باشیم.
وی ضمن تشریح پنج عملیاتی عمرانی که در بندر چارک آغاز شد، 
از تبدیل این بندر به پورت تخصصی صادرات مصالح ساختمانی 
ویژه دکتر عبدالملکی  نگاه  و  با حمایت  اظهار داشت:  و  داد  خبر 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با برگزاری جلسات 

تخصصی که با استاندار هرمزگان داشته ایم، زمینه برای ایجاد این 
پورت تخصصی فراهم شده و به زودی در سایه اجرای طرح جامع 
بندر چارک، شاهد تحقق این مهم و در ادامه توسعه هرچه بیشتر 

اقتصادی و تجاری منطقه و کشور خواهیم بود.
پورزادی در ادامه بر ضرورت فعال سازی ظرفیت های گردشگری 
بندر چارک تاکید کرد و اذعان نمود: با حمایت وزارت گردشگری، 
میراث فرهنگی و صنایع دستی، درحال تهیه طرحی ویژه درخصوص 
توسعه گردشگری منطقه زیبا و دیدنی خور در بندر چارک هستیم 
که به محض نهایی شدن این طرح، شاهد کلنگ زنی آن در آینده 

نزدیک با نقش آفرینی ویژه معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش خواهیم بود .

در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیات  عضو 
در  کیش  بلوار  زیباسازی  و  تعریض  ضرورت  تایید  ضمن  پایان 
بندر چارک، از آمادگی سازمان متبوع خود برای کمک به بخش 
این  بهبود مبلمان شهری  زیباسازی و  بندر چارک جهت  شهری 
منطقه خبر داد و خاطرنشان کرد: مردم مهمان نواز چارک شایسته 
بهترین ها هستند و سازمان منطقه آزاد کیش بر خود فرض می داند 

حمایت های الزم را در این راستا داشته باشد.

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیات  عضو 
از  سازمان،  این  ارشد  مدیران  و  مسئولین  از  جمعی  همراه  به 

زیرساخت ها و ظرفیت های عمرانی بندر آفتاب بازدید کرد.
مساحت  به  زمینی  در  و  کیش  1۸کیلومتری  در  آفتاب  بندر 
50هکتار با حوضچه ای به مساحت 16کیلومتر واقع شده است 
و  لجستیکی  لحاظ  به  کیش  جزیره  از  پشتیبانی  ماموریت  که 

توسعه صادرات و واردات برعهده دارد  .
سعید پورز ادی در جریان بازدید از بندر آفتاب گفت: احداث این 

منطقه  با مشارکت سازمان  که  است  نادری    اتفاقات  بندر جزو 
آزاد کیش و به همت بخش خصوصی و جمعی از سرمایه گذاران 
کیش محقق شده و ظرفیت بی نظیری برای پشتیبانی از جزیره 

زیبای کیش محسوب می گردد .
می توان  زیبا،  بندر  این  ویژگی های  مهم ترین  از  افزود:  وی 
که  کرد  اشاره  دریابانی  و  بنادر  نهادهای گمرک،  استقرار  به 
فراهم  را  کاال  صادرکنندگان  به  خدمات  ارائه  تسهیل  زمینه 

است. نموده 

کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیات  عضو 
برای  بندر  این  در  اقامتی  10واحد  شدن  آماده  از  پایان،  در 
خدمت رسانی در ایام نوروز 140۲ خبر داد و خاطرنشان کرد: از 
۲0واحد اقامتی پیش بینی شده، 10واحد اقامتی به بهره برداری 

خواهد رسید .
شایان ذکر است، این بندر در نوروز 1401، میزبان 1۲هزار خودرو 
در   تعداد  این  می شود  پیش بینی  که  است  بوده  و 4500مسافر 

نوروز 140۲ افزایش یابد.

با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش انجام پذیرفت:

برگـــزاری آیین کلنگ زنی پروژه احداث 
موج شکن شرقی بندر چــارک

با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت:

با حضور عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد:

امام جمعه چارک بیان داشت:

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

رونمایی از طرح جامع بندر چارک در راستای خلق یکی از هاب های صادراتی کیش

آغاز رسمی عملیات اجرایی پروژه احداث ساختمان درب خروج گمرک بندر چارک

اجرای طرح جامع بندر چارک، آور ده قابل توجهی برای اقتصاد کشور خواهد داشت

تبدیل بندر چارک به پورت تخصصی صادرات مصالح ساختمانی

بندر آفتاب، ظرفیت بی نظیری برای پشتیبانی از جزیره زیبای کیش
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با  روسیه  ایران  تجاری  مبادالت  توسعه  نشست 
محوریت راه اندازی کریدور شمال- جنوب به میزبانی 
منطقه آزاد انزلی و با حضور دستیار ویژه رئیس جمهور 

روسیه برگزار شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی در این نشست بر ضرورت ایجاد خط آهن برای 
افزایش مبادالت تجاری ایران و روسیه برای تکمیل 
افزود:  و  کرد  تاکید  روسیه  شمال- جنوب  محور 
در  روسیه  بانک های  از  شعبه ای  می شود  پیشنهاد 

منطقه آزاد انزلی ایجاد شود.
انزلی  آزاد  منطقه  داشت:  اظهار  فرهادی  عیسی 

آمادگی دارد به عنوان هاب لجستیکی منطقه معرفی 
از  روسیه  که  کند  ایجاد  را  و می تواند ظرفیتی  شود 
طریق این منطقه آزاد به کشورهای دیگر دسترسی 

یابد.
دیدار  به  نشست  این  در  گیالن  استاندار  همچنین، 
مقامات ارشد دو کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به 
فضای ایجاد شده سال گذشته، شرایط بسیار خوبی 

برای ارتباط بین ایران و روسیه فراهم شد.
از  استفاده  مسیر  کرد:  تصریح  عباسی  اسداهلل 
از  تجاری  تبادالت  و  روسیه  و  ایران  ظرفیت های 
از طریق  روسیه  و  ایران  بین  کریدور شمال- جنوب 

راه آهن رشت-آستارا و رشت-کاسپین است که این 
کشور  دو  جمهوری  روسای  تاکیدات  از  موضوعات 

است.
کاسپین  به  رشت  راه آهن  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
طی چهارماه آینده به بهره برداری برسد. برای کوتاه 
کردن مسیر ترانزیت کاال از جنوب به شمال و شرق 
به غرب، بهترین مسیر راه آهن رشت به کاسپین و در 
آینده رشت به آستارا خواهد بود و تالش داریم به این 

کار سرعت ببخشیم .
به  رشت  راه  برای  کرد:  خاطرنشان  گیالن  استاندار 
آستارا نیز مطالعاتی برای آزاد سازی زمین ها و استفاده 

از مسیرهای میان بر انجام شده تا با استفاده از حداقل 
زمان و هزینه بیشترین بهره وری را داشته باشد.

و  راه  وزیر  معاون  نشست  این  در  است،  گفتنی 
روسیه،  حمل ونقل  آکادمی  کل  رئیس  و  شهرسازی 
مشاور اداره رئیس جمهور در زمینه امور اداری شورای 
پروژه های  رئیس  معاون  روسیه،  فدارسیون  دولتی 
اداره  رئیس  زیرساخت ها،  اقتصاد  مرکز  زیرساختی 
توسعه همکاری های دوجانبه وزارت توسعه اقتصادی 
همکاری های  اداره  رئیس  و  روسیه  فدراسیون 
بین المللی وزارت حمل ونقل فدراسیون روسیه و چند 

مقام عالی رتبه روس حضور داشتند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی از ظرفیت ها و امکانات موجود در اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان گیالن در مجتمع بندری انزلی و 
حوزه نظارت گمرکات استان بازدید و در گفت وگو با 
همکاری های  افزایش  لزوم  بر  نهاد  دو  این  مدیران 
و  ترانزیتی  هاب  به  شدن  تبدیل  برای  چندجانبه 
صادراتی کشورهای حاشیه دریای خزر، به ویژه اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا تاکید نمود.
عیسی فرهادی در این دیدارها با ارائه تحلیلی از وضعیت 
پیش روی اقتصاد ملی در عرصه های بین المللی که در 
کنار زیرساخت های ایجاد شده در سال های اخیر، زمینه 
ظرفیت های  از  بهره برداری  اهمیت  به  توجه  افزایش 
موجود در استان گیالن و دریای خزر شده تصریح کرد: 
باید از فرصت روابط خوب سیاسی ایران با کشورهای 
روسیه و چین و تحریم ناپذیری روابط تجاری در دریای 

خزر و اوراسیا به نفع منافع ملی بهره برد.

اظهار  پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
انزلی  آزاد  بنادر و گمرکات موجود در منطقه  داشت: 
استفاده  جهت  یکدیگر  همراه  و  مکمل  ظرفیت های 
حداکثری از ظرفیت های حمل و نقل کاالیی موجود و 
از  باید  که  می شوند  خزر محسوب  دریای  از  عبوری 
آزاد  قانونی و حاکمیتی موجود در منطقه  مزیت های 
انزلی جهت بالفعل نمودن تمامی مزیت های موجود در 

استان استفاده کرد.
در  دریانوردی گیالن  و  بنادر  یونسی مدیرکل  حسین 
این نشست، طی گزارشی از فرصت ها و ظرفیت های 
انزلی،  بندر  در  روی  پیش  توسعه ای  روند  و  موجود 
ساخت  کارخانه های  احداث  جدید  ظرفیت های  ایجاد 
تکمیل  منظور  به  گردشگری  و  تجاری  کشتی های 
حلقه های مختلف صنعت کشتی سازی در استان گیالن 
را از مهم ترین بخش های زیرساختی ایجاد شده اعالم 
و اضافه کرد: با همکاری میان دو بندر انزلی و کاسپین 
مسیر  در  هم افزایی  جهت  بلندی  گام های  می توان 
مدیریت کاالهای ترانزیتی، وارداتی، صادراتی برداشت. 
اساسا بنادر انزلی و کاسپین مکمل یکدیگر می باشند و 
ما در راستای اعمال و بهره برداری از مزیت های قانونی 
منطقه آزاد انزلی، خود را متعهد به همکاری در جهت 

منافع ملی می دانیم.
سازمان  مدیرعامل  با  گیالن  گمرکات  ناظر  جلسه  در 

منطقه آزاد انزلی، وی با قدردانی از اقدامات و تالش های 
این سازمان جهت تسهیل و توسعه ترانزیت و صادرات 
کاال از طریق گمرکات استان، بر عزم راسخ حوزه نظارت 
گمرکات جهت حمایت از فرآیندهای تسهیل و گسترش 
اقتصادی  اتحادیه  حوزه  در  کشورمان  همکاری های 
اوراسیا و تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه واحدهای 

تولیدی تاکید کرد.
صادق برزگر با اشاره به سفر هیات تجاری روس به 
این کشور،  ریاست دستیار ویژه پوتین رئیس جمهور 
عزم جدی روس ها برای توسعه مبادالت تجاری از 
مسیر کاسپین را فرصتی برای کشور و گیالن عنوان 

کرد.
اقتصادی و  گفتنی است، در این دیدارها که معاونین 
سرمایه گذاری، بندری و حوزه خزر، فنی و زیربنایی و 
مدیران سازمان نیز حضور داشتند، از بخش های مختلف 

مجتمع بندری انزلی بازدید کردند.

ملی، عمرانی،  پروژه های  از  بازدید  در  استاندار گیالن 
زیرساختی، تجاری و گردشگری منطقه آزاد تجاری-
 صنعتی انزلی گفت: بنادر انزلی، کاسپین، چمخاله و آستارا 
از ظرفیت های مهم گیالن و کشور محسوب می شوند 
که شکوفایی این بخش ها به شکوفایی اقتصاد کشور 
کمک می نماید، بر همین اساس بنادر فوق باید با حداکثر 

ظرفیت مورد بهره برداری قرار گیرند.
سرمایه گذاران  که  خبر  این  اعالم  با  عباسی  اسداهلل 
خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری در این بخش اعالم 
شاخص های  در  را  موضوعی  چنین  کرده اند،  آمادگی 
ارزیابی کد  ترانزیتی استان و ملی بسیار حائز اهمیت 
و تصریح کرد: منطقه آزاد انزلی فرصت ویژه ای برای 
از  باید  و  است  گیالن  اشتغال  و  اقتصادی  شکوفایی 
ظرفیت های این منطقه مانند بندر کاسپین برای ایجاد 

اشتغال و درآمد استفاده کنیم.
گردشگری  بخش  در  موجود  خالء  به  اشاره  با  وی 
در  داشت:  اظهار  خزر،  دریای  آبی  پهنه  در  دریایی 
بخش مسافری دریای در دریای خزر خالیی وجود 
بخش  در  گیالن  بنادر  ظرفیت های  از  باید  که  دارد 

گردشگری به طور کامل بهره برداری نمود.
استاندار گیالن، بندر چمخاله را پرکننده خالء موجود 
کاسپین  بندر  ریلی  تکمیل خط  افزود:  و  کرد  اعالم 
حتما  شمال- جنوب  کریدور  مفقوده  حلقه  عنوان  به 

باید در دستورکار قرار گیرد و این درحالی است که 
عملکرد  دارای  مسیر  این  انتهای  بخش  پیمانکار 
ضعیفی است؛ موضوعی که بارها به آنها تذکر داده 
شده و در گفت وگو با وزیر راه این مشکل مطرح شد.
در  استانی  پروژه های  براینکه  تاکید  با  عباسی 
بخش های مختلف با شتاب درحال تکمیل بوده، اما 
این پروژه روند کندی را طی می کند که باید هرچه 
سریع تر تکمیل شود، افزود: در بخش سرمایه گذاری 
شناورهای  راه اندازی  به دنبال  هم  کشتیرانی  برای 
کریدور  تا  می باشیم  واگن بر  و  بر  کامیون  رو- رو 
شمال-جنوب تکمیل شود و در همین راستا در بخش 
صادرات  به ویژه  کشور  موردنیاز  کاالهای  ترانزیت 

تولیدات منطقه آزاد انزلی مدنظر قرار گرفته است.
احداث هتل های  برای  این که  بیان  با  گیالن  استاندار 
5ستاره و مانند آن سرمایه گذارانی اعالم آمادگی کرده اند 
که برخی از این سرمایه گذاران در این منطقه درحال 
در  موجود  موانع  به  اشاره ای  می باشند،  سرمایه گذاری 
مسیر اتصال خط ریل به بندر انزلی نمود و خاطرنشان 
این  داریم موانع محیط زیستی در مسیر  کرد: تالش 
پروژه را برطرف سازیم تا تمام ظرفیت های این بندر 
مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه در سفر رئیس جمهور به 
گیالن و حضورشان در بندر کاسپین و دستوراتی در این 
خصوص صادر شد که برای تحقق این دستورات تمام 

توان خود را به کار بسته ایم و از تمام سرمایه گذارانی که 
عالقه مند به سرمایه گذاری در این منطقه می باشند، با 

آغوش باز استقبال می کنیم .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
نیز در جلسه شورای اداری این سازمان که با حضور 
استاندار گیالن برگزار شد با بیان اینکه یکی از مهم ترین 
زیرساخت های منطقه آزاد انزلی که باید با اهتمام ویژه 
تکمیل شود پروژه راه آهن رشت به بندر کاسپین است، 
گفت: این پروژه در ابعاد بین المللی برای کشور و این 
ازجمله  که  بسیاری می باشد  اهمیت  حائز  آزاد  منطقه 
به  رشت  راه آهن  تکمیل  و  بهره برداری  دستاوردهای 
بندر کاسپین، تقویت و افزایش حجم مبادالت از طریق 

کریدور شمال- جنوب است.
تحلیل  و  تجزیه  به  ادامه  در  فرهادی  عیسی 
زیرساخت های  قالب  در  شده  ایجاد  ظرفیت های 
از سوی  گرفته  و سرمایه گذاری های صورت  موجود 
بخش خصوصی در منطقه آزاد انزلی پرداخت و اظهار 
کرد: درحال حاضر بیش از ۱۶۴واحد صنعتی با ارزش 
تولیدات ۲5۰میلیون دالر ساالنه در منطقه آزاد انزلی 
تاکنون ۲۲هزار فرصت شغلی مستقیم  و  بوده  فعال 
ایجاد شده و در تالش هستیم با جذب سرمایه گذار 
خارجی نقش منطقه آزاد انزلی در پیوند اقتصاد ملی 

به اقتصاد جهانی را بیش از پیش تقویت کنیم.

گفتنی است، در جریان حضور و دیدار استاندار گیالن در 
منطقه آزاد انزلی که معاونین اقتصادی و عمرانی استاندار، 
فرماندار انزلی، و مدیران کل صمت، گمرکات، بنادر و 
برق  زیرساخت،  شرکت  و  شمال  راه آهن  دریانوردی، 
منطقه ای، مسکن و شهرسازی حضور داشتند؛ از مسیر 
اتصال راه آهن، شهرک صنعتی شماره ۳، اسکله رو- رو، 
سینی دوار راه آهن و بندرکاسپین بازدید کرد و در جریان 
آخرین وضعیت این پروژه های ملی و عمرانی زیرساختی 

در دست اجرای منطقه آزاد انزلی قرار گرفت.
 شایان ذکر است، بازدید از پروژه های درحال اجرای تجاری 
و گردشگری بندری منطقه آزاد انزلی شامل یک هتل 
5ستاره، پارک آبی و همچنین مجتمع فرهنگی ورزشی که 
برای دهه مبارک فجر امسال آماده بهره برداری است، از 

دیگر برنامه های عباسی به منطقه آزاد انزلی بود .

توسعه  نشست  در  روسیه  رئیس جمهور  ویژه  دستیار 
مبادالت تجاری ایران و روسیه با محوریت کریدور شمال-
 جنوب در منطقه آزاد انزلی گفت: با همکاران خودمان یعنی 
شرکت های مطرح حمل ونقل روسیه در گیالن هستیم و 
با توجه به سفری که به جنوب داشتیم،  می توان مقایسه ای 
بین بنادر شمال و جنوب ایران داشته باشیم. ایران از طریق 
دو مسیر به دریا متصل است که این امر تاثیر مهمی در 

توسعه مبادالت تجاری دو کشور دارد.
در  که  ایران  پیشینه  به  اشاره  با  لویتین«  »ایگور 
روسیه  داشت:  اظهار  بود،  واقع  ابریشم  جاده  مسیر 
از سه مسیر زمینی داغستان، جمهوری آذربایجان و 
ایران، دسترسی به خلیج فارس و از طریق راه دریایی 
)کشتیرانی( خزر و مسیر شرقی از طریق اینچه برون 
که  می کند  تالش  آزاد  آب های  به  دسترسی  برای 
مهم ترین پروژه برای ما کریدور شمال- جنوب است.

وی ادامه داد: امروز حجمی معادل ۱5میلیون تن کاال در 
سال ترانزیت داریم و برنامه ما آن است که این مقدار 

تن  ۶۰میلیون  به  درازمدت  در  و  تن  ۳۰میلیون  به  را 
برسانیم. چشم انداز روسیه در سال ۲۰۳۰ میالدی رسیدن 
به  مربوط  این  است.  در سال  کاال  تن  به ۱۰۰میلیون 
تحریم هایی است که علیه روسیه اعمال شده و موجب شد 
جریان انتقال کاال از سوی کشورهای غربی متوقف شود.

در  کرد:  اضافه  روسیه  رئیس جمهور  ویژه  دستیار 
شرقی  کانال  طریق  از  کاال  مسیر  تقسیم بندی 
خزر  مرکزی  کاال،  تن  ۱۶میلیون  اینچه برون 
امروز  از مسیری که  ۱۲میلیون تن و ۶۰میلیون تن 
مورد بازدید قرار گرفت را در برنامه داریم و مابقی و 

از طریق مسیر جاده ای ترانزیت خواهد شد .
ترانزیت  را  لویتین«، مهم ترین مشکل روسیه  »ایگور 
جاده ای عنوان کرد و افزود: با توجه به ترافیک سنگین 
در مرز ایران و جمهوری آذربایجان و روسیه و جمهوری 
آذربایجان، باید این بخش مرزی را تقویت کنیم. اگر 
سه  از  روسیه  کاالی  کنیم  بررسی  را  شرقی  مسیر 
با  این سه کشور  کشور می گذرد و مهم آن است در 

هماهنگی های انجام شده کاال منتظر نماند.
وی با اشاره به تفاوت استانداردهای ریلی کشورهای 
بین  بارگیری  و  تخلیه  محل  گفت:  روسیه  و  ایران 
واگن ها جای بسیار حساسی واقع شده، برای دستیابی 
مثل  باری  قطارهای  باید  تن  ۶۰میلیون  هدف  به 
بندر  در  چراکه  کنند؛  تردد  توقف  بدون  مسافربری 

کشتی ها منتظر بارگیری کاال هستند.
جاده  کرد:  تاکید  روسیه  رئیس جمهور  ویژه  دستیار 
سراسری شرق و غربی روسیه که به سیبری شهرت دارد 
به طول ۱۰هزار کیلومتر است که از این طریف کاال به 
سمت چین، ژاپن و کره و سپس اروپا ترانزیت می شود.

»ایگور لویتین« اضافه کرد: برای ما در مسیر ریلی 
اولویت با قطار باری و کانتینری است، امیدواریم در 
دریای جنوب از دریای بالتیک تا خلیج فارس نیز این 

اولویت مورد توجه قرار گیرد.
وی به حجم ترانزیت کانتینری از هندوستان به اروپا اشاره 
کرد و افزود: هند مهم ترین و بزرگترین خریدار ذغال سنگ 

از روسیه است، ما ذغال سنگ را از طریق خاور دور تامین 
باشیم،  را داشته  این مسیر شمال- جنوب  اگر  می کنیم. 

می توانیم زمان جابه جایی کاال را به ۱۲روز کاهش دهیم.
بسیار  را  انزلی  آزاد  منطقه  توسعه  لویتین«  »ایگور 
توسعه  درحال  ما  نمود:  اظهار  و  ارزیابی  مطلوب 
اقتصادی منطقه آزاد لوتوس هستیم، ولی تا رسیدن 
به منطقه آزاد انزلی راه درازی در پیش داریم. در این 
برای  را  مناسب  شرایط  بندر  ایجاد  عالوه بر  منطقه 

زندگی و تفریح مردم ایجاد شده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه در پایان خاطرنشان 
کرد: امیدواریم با ایجاد خط آهن رشت آستارا تداخلی 
نشود.  ایجاد  گیالن  کشاورزی  کار  و  شالیزارها  در 
منطقه  که  می دانیم  گردشگری  توسعه  درخصوص 

مناسبی توریست های روس است.

اخبار منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:  

استاندار گیالن مطرح کرد:

دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه   اظهار داشت:

منطقه آزاد انزلی؛ دروازه توسعه تعامالت 
تجــاری و اقتصادی ایران و روسیه

مزیت های قانونی منطقه آزاد انزلی در جهت بالفعل نمودن مزیت های گیالن

منطقه آزاد انزلی، فرصتی ویژه برای شکوفایی اقتصادی و اشتغال گیالن

توسعه منطقه آزاد انزلی بسیار مطلوب بوده است

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
با  که  منطقه  این  سفر  خدمات  ستاد  جلسه  در  انزلی 
حضور معاونین و مدیران سازمان، فرماندهان انتظامی 
و نظامی و دستگاه های همکار امدادی و خدمات رسان 
کم نظیر  فرصت  از  بهره برداری  لزوم  بر  شد،  برگزار 
رمضان جهت  مبارک  ماه  و  نوروز، سال جدید  تقارن 

رونق فضای کسب و کار منطقه تصریح کرد.
عیسی فرهادی با اشاره به انتخاب بی نظیر طلیعه سال 
جدید در فرهنگ ایرانی که همزمان با شروع فصل بهار، 
دوره نوزایی طبیعت و گیاهان است، اظهار داشت: نوروز 
ایرانی تنها گرامیداشت سال جدید و تولد دگر باره طبیعت 
نیست، بلکه آغاز فصل کشاورزی و دامپروری است که با 
غنی شدن آن با رنگ و سوی اسالمی که در دعای آغاز 
سال، تالوت قرآن، حضور در اماکن مذهبی و تقویت صله 
ارحام و گسترش مسافرت، موضوعاتی که در قرآن به آن 
بسیار تاکید شده، رنگ و بوی معنوی و اسالمی به خود 

گرفته است.
وی خواستار تعیین و ابالغ اظهار نظرهای اعضای کارگروه 
به عنوان مصوبه ستاد شد و بر لزوم، برپایی جلسات کاری 
با دستورکار مشخص در حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی، 

گردشگری تا پیش از نوروز، تاکید کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه فراهم 
نوروزی  مسافرین  به  خدمات رسانی  شرایط  نمودن 
متناسب با حال و هوای ماه مبارک رمضان، چه برای 
بسیار  برای گردشگران،  نیرو های خدمات رسان و هم 
حائز اهمیت است، افزود: باید شاهد غلبه نگاه و رویکرد 
مشتری مداری در تعطیالت نوروزی برای گردشگران 
از طرق مختلفی همچون برپایی جشنواره های خرید، 
و فراهم نمودن شرایط خرید و بهره مندی از خدمات 
بخش خصوصی توسط قشرهای مختلف مردم باشیم.

ماه  الزامات  رعایت  فرهنگ سازی  اهمیت  فرهادی، 
می توان  کرد:  اضافه  و  شد  متذکر  را  رمضان  مبارک 
به  نسبت  پرورش،  و  آموزش  با  همکاری  قالب  در 
بهره برداری از ظرفیت مدارس محدوده منطقه با تقویت 
امکانات آنها، در راستای استفاده از تمام ظرفیت های 

خدمات رسانی به همه مسافرین، اقدام کرد.
وی تصریح کرد: ارتقای شاخص های انتظامی، امنیت 
نیروی  محوریت  با  باید  منطقه  ترافیک  و  مسافرین 
حراست  نیروهای  حضور  با  و  راهور  پلیس  انتظامی، 

فیزیکی سازمان، در دستورکار قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در پایان با تصریح بر اهمیت هم افزایی همه دستگاه های 
عضو ستاد خدمات سفر منطقه متبوع خود، خاطرنشان 
کرد: در راستای ارتقای مشارکت بیش از پیش معاونت ها 
و حوزه های اجرایی سازمان؛ با همکاری فعالین بخش 
خصوصی، بر امکانات هتل ها، اماکن اقامتی و بوم گردی 
منطقه و هزینه های دریافتی در قبال عرضه کاال و خدمات 

که در این ایام ارائه می شوند نیز نظارت نمایند.
بیان  به  ستاد  اعضای  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
نقطه نظرات خود درخصوص سازوکارها و راهکارهای 
به  گذشته  سنوات  از  مطلوب تر  خدمات رسانی 

گردشگران نوروزی پرداختند.

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد 
امام جمعه موقت تهران در سفر به منطقه آزاد انزلی، با 
حضور در مراسم پایان دوره پایوران در مرکز آموزشی 
ادای  ضمن  راهبردی،  دریایی  نیروی  باقرالعلوم )ع( 
احترام به مقام شامخ شهیدان در جمع مقامات نظامی 
نیروی دریایی گفت: امروزه به فضل خداوند متعال و 
عزم و اراده راسخ نیروهای نظامی ، شاهد آن هستیم 
که کیلومترها در دریاهای آزاد امنیت برای کشتی های 
تجاری کشورمان فراهم شده و در آب های سرزمینی 
نیز اجازه نمی دهند تا دشمنان دست درازی به تمامیت 

مرزی کشور داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای نظامی به دست 
ایران  اگرچه  کرد :  بیان  مختلف  عرصه های  در  آمده 
دشمنان  تحریم های  شرایط  سخت ترین  در  اسالمی 
فراز  بر  ایران  ملت  مشقت ها  همه  با  اما  دارد،  قرار 
قله های اقتدار ایستاده و با تکیه بر دانش بومی آسمان 
ایران به گنبد آهنین تبدیل شده، نیروی زمینی استوار 
سپاه  و  گرفته  قرار  افتخار  قله های  بر  کوه  همچون 
امنیت  خلق  برای  ارتش  با  همراه  فراجا  و  پاسداران 

ایفای نقش می کنند.
امام جمعه موقت تهران در ادامه ایران را کشوری دارای 
ایران  تاکید کرد :  و  دانست  ژئوپلیتیک  ممتاز  موقعیت 
سرزمین استراتژیک و نقطه اقتدار و امنیت در منطقه 
بوده و قطعا با حمایت جوانان و اعتماد بیش از پیش 
ابعاد خصوصا  همه  در  می توانیم  علمی  چهره های  به 

اقتصادی و نظامی مرزهای موفقیت را فتح کنیم.
یگان های  مراسم  این  ادامه  در  است،  ذکر  به  الزم 
حاضر در میدان مقابل جایگاه رژه رفته و از ۶فرمانده 
و پایور نمونه با اهدای سردوشی و لوح تقدیر تجلیل 

به عمل آمد.

تقارن نوروز و ماه رمضان، 
فرصتی مناسب جهت 

رونق فضای کسب و کار 
منطقه

ایران سرزمینی استراتژیک 
و مرکز اقتدار و امنیت در 

منطقه است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد 
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت:
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و  اقتصادی  امور  محترم  وزیر  سال جاری  اردیبهشت ماه  مکاتبات  پیرو 
انتقال  با  رابطه  در  سال 1401  بودجه  قانون  اجرای  درخصوص  دارایی 
امور  وزارت  ذیل  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
اقتصادی و دارایی؛ در تاریخ 2آذرماه، تصویب نامه هیات وزیران با شماره 
وزرای  به  رئیس جمهور  اول  معاون  امضای  به  160651/ت 59959هـ، 
امورخارجه،  اقتصادی و دارایی، جهاد و کشاورزی، کشور، صمت،  امور 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، 
بانک مرکزی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابالغ 
و  آزاد  مناطق  شورای عالی  اعضای  تعداد  اوال  آن  براساس  که  گردید 
ویژه اقتصادی به تعداد نهادهای صدراالشاره کاهش پیدا می کند؛ ثانیا 
شورا  توسط  اقتصاد  وزیر  پیشنهاد  به  وزیر  معاون  عنوان  به  شورا  دبیر 
تعیین می گردد؛ ثالثا دبیرخانه ضمن حفظ شخصیت حقوقی و مستقل، 
ساختار تشکیالتی  آن در وزارت اقتصاد مستقر شده و بودجه آن نیز از 
محل اعتبارات وزارتخانه تامین می گردد؛ رابعا وظایف و اختیارات هیات 
آزاد دارای جایگاه در این  اداره مناطق  وزیرانی که در قانون چگونگی 
وزیران  به  پیش روی،  مصوبه  تعداد  به  اعضاء  تغییر  با  می باشند،  شورا 
عضو جدید تفویض می شود. خامسا نصب و عزل اعضای هیات مدیر 

سازمان های مناطق آزاد به پیشنهاد وزیر اقتصاد انجام می شود. 
در این مصوبه هیات دولت درخصوص نحوه انتقال دبیرخانه شورایعالی 
به ذیل وزارت اقتصاد، در تبصره)3( ماده)1( عنوان شده است که: »دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد به عنوان معاون وزیر بوده و توسط شورا انتخاب 
خواهد شد«. اما هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس 
را  وزیر  معاون  تعیین  اختیار  موضوع،  این  به  ایراد  با  اسالمی  شورای 
منحصر در اختیار وزیر مربوطه دانسته و تعداد آن را طبق قانون منحصرا 
5 نفر می داند. فلذا در پاسخ به این ایراد، معاون حقوقی ریاست جمهوری 
ظاهرا در مقام پاسخ از عنوان »همطراز معاون وزیر« برای تعیین جایگاه 
حقوقی و حاکمیتی دبیر شورایعالی در ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی 

استفاده کرده است .
نبودن معنا و مفهوم اصطالح  به دلیل مشخص و شفاف  این موضوع 
»همطراز معاون وزیر«، بدین معنی است که دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی جایگاه حقوقی و حاکمیتی مشخصی در وزارت اقتصاد 
ندارد و هم تعیین دبیر از سوی شورا ایراد دارد و هم این که دبیری که 

همطراز با معاون وزیر اقتصاد می باشد، دقیقا چه کاره است؟ 
در این راستا همچنین می توان گفت؛ با عنایت به مشخص نبودن جایگاه 
به  دانست،  اعتبار  دارای  نیز  را  دولت  تبصره)4( مصوبه  نمی توان  دبیر، 
شخصیت  دارای  »دبیرخانه  شده:  گفته  تبصره  این  در  این که  جهت 
تامین  اقتصاد  وزارت  منابع  از  آن  اعتبار  و  می باشد  مستقل  حقوقی 
می شود«. اما وقتی مشخص نیست دبیر دقیقا چه مقامی دارد، استقالل 

حقوقی دبیرخانه به صورت منطقی محلی از اعتبار نخواهد داشت .
اصلی  قانون  برخالف  موضوعی  اما  دولت  هیات  مصوبه  ماده)3(  در 
مناطق آزاد و مشخصا ماده)6( این قانون درج شده که در کنار اشکال 
استقالل  و  اقتصادی  آزادی  شدن  جمع  مفهوم  به  می تواند  پیش گفته، 
مصوبه  ماده)3(  طبق  باشد.  اقتصاد  وزیر  توسط  آزاد  مناطق  حاکمیتی 
معرفی  با  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیره  هیات  اعضای  دولت،  هیات 
زیاد  احتمال  می گیرند.  قرار  تصویب  و  تایید  مورد  شورا  توسط  و  وزیر 
در آینده نزدیک نیز احکام آنها هم توسط وزیر اقتصاد صادر می گردد؛ 
درحالی که طبق ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اعضای هیات 
مدیره با معرفی دبیر و تایید شورا با حکم ریاست جمهوری و همچنین 
بوده و  اجرایی  )رئیس هیات مدیره( عالی ترین مقام  مدیرعامل منطقه 
هویت و شخصیت فرابخشی پیدا می کرد. هرچند با وجود برخورداری از 
حکم رئیس جمهور و به پشتوانه ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور، مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تاکنون نتوانسته اند 
در محدوده مسئولیتی خود به صورت کامل، اعمال اقتدار مدیریتی داشته 

باشند  .
حال اگر حکم مسئولین سازمان های مناطق آزاد توسط وزیر صادر شود، 
دستگاه های  سایر  به  سازمان ها  عامل  مدیران  مدیریتی  اقتدار  اعمال 
دولتی نیز دچار اشکال قانونی می شود و هم از نظر اجرایی غیرممکن 
خواهد بود و عمال اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور و برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل سازمان های مناطق آزاد 
به سیاق دبیرخانه نیز زایل می گردد. حتی طبق ماده ۷1 قانون خدمات 
کشوری نیز مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد نمی توانند دارای رتبه 

اداری بند)هـ( یعنی معاون وزیر باشند.
همان طور که در ابتدای کالم عنوان گردید، در صورت وقوع این شرایط 
حقوقی و اداری تشریح شده در سازمان های مناطق آزاد به جهت اجرای 
می شود،  نقض  اصلی  قانون  ذات  و  روح  تنها  نه  دولت،  هیات  مصوبه 
آزاد،  مناطق  سازمان های  حقوقی- حاکمیتی  استقالل  نقض  با  بلکه 
اقتدار مدیریتی مدیران عامل مناطق و تضعیف آزادی اقتصادی، عمال 
نهایتا  مسیر  این  و  نمی ماند  باقی  آزاد  مناطق  از  پوسته ای  جز  چیزی 
آنها  به جهت تضعیف کارکردها و فلسفه ذاتی  آزاد  انحالل مناطق  به 

منتهی می گردد.
باید اذعان داشت که دیوان عدالت اداری ایران در گذشته به برخی از 
مسائل مرتبط با مناطق آزاد ورود کرده است، به طور مثال این مرجع 
امکان مامور شدن  با  ارتباط  با صدور حکمی مصوبه دولت در  قضایی 
کارمندان دولت که دارای شان اداری منطبق با قانون خدمات کشوری 
هستند به مناطق را غیرقانونی اعالم نمود. یا در ارتباط با یک بخشنامه 
از سوی دبیر سابق شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ورود داشته 

و منجر به ابطال شد.
بنابراین با عنایت به سابقه موجود در دیوان عدالت اداری و آشنایی با 
آزاد،  مناطق  قانون  درونمای  و  مناطق  کارکرد  و  هویت  ذاتی،  فلسفه 
می تواند به مصوبه اخیر هیات دولت ورود کرده و با نقض آن، شرایط 
بازگشت وضعیت حقوقی و مدیریتی دبیرخانه شورایعالی و سازمان های 

مناطق آزاد به روال سابق را مهیا نماید.
بی تردید در این میان، نمی توان نگاهی به همراهی سازمان های مناطق 
آزاد و دبیرخانه شورایعالی برای اقدام علیه مصوبه دولت و اقامه دعوا در 
دیوان داشت. در نتیجه تنها فعالین اقتصادی مناطق آزاد می مانند )که 
اتفاقا آسیب دیدگان اصلی ادامه مسیر جاری هستند( که باید اقدامی کرده 

و از موضع حق طلبانه به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.
قانون مناطق آزاد، گرفتار در بازی تحریف و انکار

آزاد توسط  آزاد، هر منطقه  اداره مناطق  قانون چگونگی  طبق ماده)5( 
سازمانی به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل و سرمایه 
آن متعلق به دولت است، اداره می شود. این سازمان ها از شمول قوانین 
و مقررات حاکم بر سرزمین اصلی مستثنی بوده و منحصرا براساس این 
اداره خواهد شد و در موارد  قانون، قانون کار و اساسنامه های مربوطه 

پیش بینی نشده تابع قانون تجارت خواهد بود .
همچنین در ماده)6( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در ارتباط با ساختار 
مدیره  هیات  توسط  سازمان  شده:  گفته  آن  انتخاب  نحوه  و  مدیریت 
متشکل از سه تا پنج نفر اداره خواهند شد. اعضای هیات مدیره توسط 
ریاست  مدیرعامل،  و  شد  خواهند  انتخاب  )شورای عالی(  وزیران  هیات 
سازمان  مدیرعامل  این حکم،  موجب  به  دارد.  برعهده  را  مدیره  هیات 
منطقه آزاد، باالترین مقام اجرایی دولتی در منطقه متبوع خود می باشد .

آزاد  مناطق  سازمان های  شناسنامه  و  هویت  فوق االشاره،  2ماده  در 
این  و  است  شده  مشخص  آن  اداری  و  حاکمیتی  چارچوب  همراه  به 
مدل از هویت و ساختار دقیقا ضرورت ذاتی موجودیتی بنام منطقه آزاد 
روح  قانون،  این  در  است. پس  آن  جهانی  تعاریف  و  استانداردها  طبق 
قانون متناسب با ذات آن موضوعی است که قانون برای نحوه اداره اش 
کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  می شود.  تدوین 
این  باالدستی همین معادله اصولی و منطقی  نیز تحکیم بخش و سند 

آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  ماده 2۷  با  متناسب  و  بوده  مقوله  دو 
می  باشد.

ابژه در  اما علی رغم این تناسب منطقی و هوشمندانه که بین سوژه و 
بند)ز(  اجرای  در  دولت  دارد، مصوبه  آزاد وجود  منطقه  و  قانون  معادله 
تبصره)18( قانون بودجه سال 1401 و ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه 
آزاد و ویژه  انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق  تبیین نحوه  کشور برای 
به شدت آن  دارایی،  و  اقتصادی  امور  زیرمجموعه وزارت  به  اقتصادی 

را تضعیف کرده و حتی می توان گفت این معادله را از بین برده است .
استقالل حاکمیتی- و  اقتصادی  آزادی  اصول  همچنین مصوبه دولت، 
 حقوقی مناطق آزاد را نقض می کند. این درحالی است که دو اصل یاد 
آزاد را شکل می دهد.  شده، ساختار فلسفه وجودی و کارکردی منطقه 
به عالوه، این مصوبه برخالف اصل حقوقی است که طبق آن، نباید هیچ 
قانون و مصوبه دولتی، مخالف روح اصلی قانون اصلی باشد که در این 
ویژه  و  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  اصلی  و  مرجع  قانون  مسئله 

اقتصادی مصوب سال 13۷2 می باشد.
این وضعیت نابهنجار پیش آمده در ارتباط با جایگاه حاکمیتی و شخصیت 
حقوقی دبیرخانه و مناطق آزاد، ریشه در سال ها تالش مخالفین مناطق 
آزاد و متهم کردن بی پایه و اساس این مناطق به قاچاق کاال بوده است. 
اما موثرترین عامل در ایجاد شرایط جاری، کاری است که عامالن پشت 
پرده تصویب ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه کشور به بهانه تقویت 
نظارت بر مناطق آزاد انجام دادند و امروز محصول کار ریشه ای خود را 
با مصوبه هیات وزیران دریافت می نمایند. تصویب ماده 23 قانون برنامه 
ششم توسعه همچنین مبنای اقدامات تخریبی دیگری در طول سال های 
بعد شد و امروز اگر مزیت ها و معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد نقض 
شده، اگر فعالین مناطق آزاد مجبور به ثبت سفارش برای واردات کاال 
شده اند، اگر محدودیت های سرزمین اصلی در واردات کاالی گروه چهار 
در مناطق آزاد اعمال می شود، اگر صحبت از تقلیل زمان معافیت های 
تبعی  نتیجه  دیگر،  اگر  ده ها  و  می شود  5سال  به  20سال  از  مالیاتی 
کارشناسانه  فعالیت های  استمرار  و  توسعه  ششم  برنامه  قانون  ماده 23 

واضعان آن بر علیه مناطق آزاد می باشد.
اکنون می شود نتیجه گرفت که در وضعیت فعلی، مناطق آزاد در مسیری 
دقیقا مخالف قانون و فلسفه وجودی خود پیش برده می شوند و منزلگاه 
نهایی چنین مسیری همان طور که عنوان گردید، انحالل مناطق آزاد از 
مسیر قانون، اما قانونی غلط و در خدمت یک پروژه مغرضانه بر علیه 

موجودیت مناطق آزاد است.
در نهایت باید اذعان داشت، به نظر می رسد در شرایط موجود با تاسی به 
فرموده حضرت علی)ع( »سنگ را از همان نقطه ای که آمده است، باید 
پاسخ داد«. در اینجا سنگ بزرگ که در مسیر مناطق آزاد افتاده است، 
از جایگاه قانون است و تنها راهکار موجود برای رفع این مانع و مشکل 
بزرگ و هدایت مناطق به مسیر درست و عقالیی، راهکار تمسک به 
ایران،  قضایی  سیستم  در  خوشبختانه  است.  قضایی  سیستم  و  قانون 
دیوان عدالت اداری مامور بررسی اشکاالت قوانین و مصوبات دولت و 

نهادهای زیرمجموعه حاکمیت است.
در پایان تصریح می شود، براساس هماهنگی های به عمل آمده، »شورای 
از  نمایندگی  به  آزاد«  مناطق  اقتصادی  فعالین  همکاری  و  هماهنگی 
کشور،  هفتگانه  آزاد  مناطق  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعالین  تمامی 
در  کشور  اداری  عدالت  دیوان  در  موجود  قانونی  ظرفیت های  کلیه  از 
جمهوری  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  مقررات  و  قانون  اجرای  جهت 
اجرای  تا  دیوان  طریق  از  را  موضوع  این  و  برده  بهره  ایران  اسالمی 
به عنوان رسانه  این رسانه،  و  داده  قرار  ویژه  قانون در دستورکار  نص 
حامی بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد کشور، وظیفه ملی، میهنی، 
اخالقی، اسالمی و حرفه ای خود را بر همراهی و پیگیری این ماجرا تا 
رسیدن به نقطه پرگار تمکین همه ذی نفعان و بازیگران صفحه شطرنج 

مناطق آزاد با کمال افتخار انجام می دهد .

مجید صیادنورد، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
بن بست مناطق آزاد در معادالت بین المللی، دستاورد هضم 

دبیرخانه شورایعالی در وزارت اقتصاد
میان  این  در  اما  است،  دولتمردی  هر  گرده  بر  قانون  اجرای  بی تردید 
تصویب و اجرای قانونی که به عنوان یک قانون با بازه زمانی سنواتی 
تباین  در  توسعه(  ششم  )برنامه  میان مدت  حتی  یا  و  عمومی(  )بودجه 
آشکار و مخل اجرای یک قانون دائمی )قانونی که تا زمان اصالح توسط 
قانونگذار قانون دیگری نمی تواند در آن اخالل ایجاد کند( است، در نوع 
کم سابقه  بسیار  نیست،  بی سابقه  اگر  کشورمان  اساسی  حقوق  در  خود 

محسوب می شود.
به عبارت دقیق تر، مصوبه مجلس شورای اسالمی جهت اجرای تبصره 
آن  براساس  که  توسعه،  ششم  پنج ساله  برنامه  قانون  ماده 23  واحده 
شورایی  نهادی  از  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شواریعالی  دبیرخانه 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیری  وظایف  شرح  براساس 
که ریاست آن برعهده رئیس  جمهوری اسالمی ایران است، در راستای 
وظایف نظارتی و پایش نمایندگان مجلس، به زیرمجموعه وزارت امور 
میان  این  در  و  کرده  پیدا  تنزل  درواقع  و  تحویل  دارایی  و  اقتصادی 
بودجه  قانون  اجرای  مسیر  در  اقتصاد  وزیر  پیگیری های  براساس 
دارای  وزیر  معاونین  با  مقام همطرازی  به  دبیرخانه  و  دبیر  سال 1401، 
جایگاه حقوقی-اداری شده و در همین راستا اعضای شورای عالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی نیز اصالح پیدا می کنند.
اقتصادی چه  ویژه  و  آزاد  مناطق  اینکه اصالح ساختار شورای عالی  در 
اثرات وضعی و کارکردی بر ساختار دبیرخانه و به تبع آن مناطق آزادی 
که دارای اساسنامه جداگانه می باشند، خواهد گذاشت؛ خود محل بحث و 
مناقشه است؛ اما در تصویب نامه فوق، وزیر اقتصاد متولی تعیین و معرفی 
دبیر و به ویژه اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد می باشد؛ این 
مهم فراتر از بحث تداخل های میان نهادی در حوزه دخالت وزیر اقتصاد 
انزلی و چابهار که اولویت با اعضای هیات مدیره ای  در مناطقی مانند 
است که در حوزه های ترانزیتی و امور بین المللی دارای شانیت و جایگاه 
می باشند؛ بر این اساس چگونه و طبق چه مبنایی وزارت اقتصاد قادر 
به شناسایی کارشناسان و صاحب نظران در حوزه های تخصصی وزارت 
دوران  فردای  اگر  حال  عین  در  بود؟!  خواهد  شهرسازی  و  امورخارجه 
هشت ساله دفاع مقدس، دولت و نظام به دنبال تمرکززدایی و کاستن 
قدرت های تصمیم گیری، تصمیم سازی و مدیریت در پایتخت کشور به 
برخی مناطق در قالب مناطق آزاد شده بود که در این چارچوب نیروهای 
ایفای نقش در عرصه های ملی و بین المللی پیدا  بومی-محلی فرصت 
از  مدیره  هیات  چگونه  می شود؟!  حاصل  چگونه  مهم  این  حال  کنند؛ 
تعیین  و  تصمیم گیری  اروند  چون  آزادی  منطقه  برای  می تواند  تهران 
اما  شود؟ )اگرچه هم اکنون نیز البی ها در سطح ملی صورت می گیرد، 
این مهم دارای شانیت قانونی نیست، بلکه در معادالت میان نمایندگان 
مجلس و مدیران استانی با دبیرخانه تعریف می شود( آیا این فرآیند به 
بومی نیست؟  نیروهای  توانمندی های  از ظرفیت ها و  معنی رویگردانی 
و  فرهنگی  قومیتی،  اشتراک  نقاط  به  توجه  با  که  دارند  توجه  عزیزان 

جذب  عامل  به  می توانند  آزاد  مناطق  همسایه،  کشورهای  با  مذهبی 
بپردازند؛  نقش  ایفای  به  آزاد  مناطق  اغلب  در  مرکز  از  گریز  نیروهای 

امری که ظرف این سه دهه انجام دادند.
وزیر  معاون  همطراز  وزنی  شورایعالی  دبیر  که  درحالی  دیگر  سوی  از 
خواهد داشت، روابط سازمان های مناطق آزاد در استان ها و با نهادهایی 

همچون ادارات کل زیرمجموعه این وزارتخانه چگونه تعریف می شود؟
نکته حائز اهمیت در این سیر، تحدید قانون با قانونی دیگر اینکه اوال در 
قالب چه استنادات حقوقی )چون موضوعات فقهی نیست( بر چه اساسی 
مصوبه مجالس دهم و یازدهم مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار 
گرفته؟ آیا این امر مبین این واقعیت نیست که آن شورا در مسیر تایید 
قانون برنامه ششم و قانون بودجه سال 1401، مبنای حقوقی را از قانون 
مناطق آزاد تغییر داده و بر لزوم اصالح قانون کنونی )که عمال بیش از 
۷0درصد آن از درجه اعمال و اعتبار جهت اجرا ساقط شده( نظر دارد؟ 
ثانیا چگونه دبیرخانه ای که ظرف سه دهه به عنوان نهادی که ریاست 
شورای آن با شخص رئیس جمهور بود و هست، قادر به ممانعت از تعدی، 
تعرض، تعمیم آیین نامه ها و قوانین سرزمین اصلی به محدوده جغرافیایی 
قوانین و مقررات مناطق آزاد نبوده و نیست، هم اکنون می تواند در مسیر 
اجرای قانون و دفاع از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی گام برداشته و 
پیگیری نماید؟! آن زمان که دبیرخانه ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار 
داشت، وزارتخانه ها اقبالی به اجرا و ارجح قلمداد کردن قوانین مناطق 
اجرای  مسیر  کردن  طوالنی  بازی  با  حالت  بهترین  در  و  نداشتند  آزاد 
قانون در بازه زمانی، نه تنها قدرت تاثیرگذاری دبیرخانه و سازمان های 
مناطق آزاد را نزد سرمایه گذار با چالش جدی مواجه می کردند، بلکه در 
بدترین حالت نیز وقعی به تعهدات قانونی خود ذیل شورایعالی نداشته و 
مصوباتی جهت تحدید قانون و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق 
مناطق  سازمان های  و  دبیرخانه  اقتصادی،  فعالین  به  ابالغ  جهت  آزاد 

اعمال می کردند. 
از  یکی  همطرازی  حد  در  دبیرخانه  و  دبیر  که  حاال  اینجاست؛  سوال 
معاونین محترم پنجگانه )نه معاون( یکی از وزاری کابینه دولت تعیین 
جایگاه شده، کدام وزیر، وزارتخانه، معاون و مدیرکل وزیر، و نهادهای 

تابعه استانی، برای قانون و مقررات مناطق آزاد اهمیتی قائل می شود؟!
پژوهش های  مرکز  رابطه  درخصوص  کالمی  اطاله  هرگونه  از  فارغ 
کمیسیون  خاندوزی،  دکتر  آقای  جناب  مدیریت  دوران  در  مجلس 
با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  و  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای 
مناطق آزاد به طور اعم و به طور اخص دبیرخانه شورایعالی، مسیر طی 
شده جهت تحدید، تنزل و تحویل شانیت و جایگاه دبیرخانه شورایعالی 
به عنوان رأس هرم قدرت سازمان های مناطق آزاد و به موازات این سیر 
افزوده،  ارزش  بر  مالیات  همچون  مقرراتی  و  قوانین  تصویب  تکوینی، 
بند آن کاهش معافیت های  آزاد )مهم ترین  طرح اصالح قانون مناطق 
20ساله به 5سال( و قوانین بودجه ای سال های 1400 و 1401 که ناظر بر 
تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد بود؛ دستاوردی جز رساندن 
اعتبار و اعتماد به اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد به »صفر« نداشته 

و ندارد.
تنزل  سمت  به  تطور  سیر  دستاورد  مهم ترین  فراتحلیل،  یک  در 
جمهوری  دولت  معادالت  در  آزاد  مناطق  اداری  و  حاکمیتی  جایگاه 
اسالمی ایران از نهاد ریاست جمهوری به یک وزارتخانه، از دستورکار 
نخست خارج شدن مناطق آزاد در برنامه های کالن اقتصاد سیاسی و 
چون  نظارتی  نهاد  بازتعریف  قالب  در  ایران  ای  منطقه  همکاری های 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف هایی همچون نظارت و دستیابی 
به وحدت نظر، راهبرد و برنامه های مدیریت واحد اقتصاد داخلی و خارجی 

کشور از سوی وزارتخانه مزبور می باشد. 
ماده 11  عنوان  تحت  رهبری  معظم  مقام  که  درحالی  دیگر،  سوی  از 
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های 
و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  متعدد  مفاد  و  توسعه  برنامه های 
در  جدید  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  هفت  تاسیس  مصوبه  همچنین 
نقاط مرزی کشور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ مسیر طی 
شده در سنوات اخیر از سوی دولت های دوازدهم و سیزدهم و مجالس 
قانونی  مفاد  و  کلی  سیاست های  با  آشکار  تخالف  در  یازدهم  و  دهم 

پیش گفته قرار دارد!؟ 
حال سوال اینجاست؛ اوال آیا وزیر و نهاد وزارت اقتصاد از عهده گسترده 
شدن مسئولیت های حوزه کاری آن وزارتخانه برخواهد آمد یا خیر؟ ثانیا 
از فعال بخش خصوصی داخلی تا خارجی حاضر در مناطق آزاد چگونه 
می توانند به آینده نهادهای دولتی دارای مسئولیت در مناطق آزاد ارتباط 
برقرار نمایند؟ به این معنی که حرف آخر را چه کسی می زند و چه کسی 
-فرد حقوقی و نهادی- پاسخگو است؟ این مسئله بنیادی، بیانگر این 
آزاد،  مناطق  به  نسبت  دولت  20ساله  تعهد  علی رغم  که  است  واقعیت 
مشکالت  تحریم،  مدیریت  همچون  دالیلی  به  گذشته  یک دهه  ظرف 
ارزی، واردات و... قوانین و مقررات مناطق آزاد معلق یا از قابلیت اجرا 
هرگونه  پیش روی  چالش  مهم ترین  دقیق تر،  عبارت  به  شده؛  ساقط 
آینده  به  که  است  واقعیت  این  بر  ناظر  آزاد  مناطق  در  اقتصاد  فعالیت 
اجرا، چگونگی اعمال و دوره زمانی که اجرای قانون به طول می انجامد، 
هرگونه  جهت  الزم  برنامه ریزی  آن  براساس  و  کرده  اعتماد  نمی توان 

فعالیت سرمایه گذاری را در دستورکار قرار داد.
ثالثا نقض عهد و تغییرات مداوم در مسیر اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد 
به شاکله و ساختار این مناطق تعمیم پیدا کرده و اساسا دیگر مناطق آزاد چون 
آنچه در سال 1368 و 13۷2 در قاموس اقتصادی کشورمان بازتولید شد، قابل 
تعریف و مفهوم پردازی به عنوان یک مفهوم انضمامی نیست و وجود خارجی 
براساس اهداف تعیین شده نخواهد داشت. این نقض عهد به عدم اعتماد 
بخش خصوصی داخلی و خارجی منجر می شود. رابعا هر سرمایه گذاری در 
هر طرح اقتصادی براساس قابلیت پیش بینی پذیر بودن آینده در قالب اجرای 
قانون و مقررات، قابلیت انجام تعهدات از سوی نهاد دولت و وضعیت های 
مترتب بر موضوع سرمایه گذاری اقدام می کند؛ این درحالی است که سه 
مبنای فوق با شیب، شدت و گستره بیشرانه ای ظرف یک دهه اخیر و دوسال 
گذشته به سمت غیرقابل پیش بینی بودن، نقض عهد کردن در قالب عدم 
اجرای قانون و مقررات )مزایا، معافیت ها و استقالل مناطق آزاد(، تنزل جایگاه 
و تغییر نهاد عالی مناطق آزاد و تعمیم قوانین داخلی به مناطق آزاد درحال 

حرکت می باشد. 
در نتیجه از منظر قانونی تنها راه برجای مانده، پناه بردن به قانون برای 
جلوگیری از تعدی قانون به قانون است، یعنی نهاد دیوان عدالت اداری! 
ارگانی که بخش خصوصی مناطق آزاد از قابلیت و توان بهره گیری از 

فرصت حقوقی آن برای استیفای حقوق خود برخوردار می باشد.
دولت  نهادی  ساختار  تحول  و  تغییر  اگرچه  کرد  تصریح  باید  پایان  در 
تغییر  به  مقوله  این  آزاد  مناطق  درخصوص  اما  است،  طبیعی  امری 
ماهوی، ساختاری و نهادی مناطق آزاد منجر شده و به تبع آن تصویر 
دیپلماسی  و  اقتصادی سیاسی  نظام  و ظرفیت های که  تحلیلی جایگاه 
و  واضح  به صورت  بوده،  قائل  خود  آزاد  مناطق  برای  ایران  اقتصادی 
روشنی به یک اداره کل استانی همچون ادارات یک نهاد دیگر تنزل پیدا 
می کند. یعنی علی رغم تصویب هفت منطقه آزاد جدید از سوی مجمع 

تشخیص مصلحت نظام، دولت و مجلس ایران در معادالت منطقه گرایی 
آزاد را به عنوان مزیت تلقی  و همکاری های منطقه ای فرصت منطقه 

نمی کنند .
نهادی  ساختار  و  ماهیت  تغییر  است؛  این  می ماند  باقی  که  سوالی 
نهاد  یک  عنوان  به  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  ذیل  که 
فرابخشی جهت وحدت مدیریت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و جذب و 
نگاهداشت سرمایه گذار خارجی و داخلی که در نقش برهم زننده بازی 
قاچاق در کشور عمل کرده و می کند، با چه هدفی صورت می گیرد؟ از 
آزاد،  مناطق  در  قانون  اجرای  عدم  دلیل  به  نابسمان  وضعیت  تخریب 
عزیزان متولی به دنبال برساخت چه گونه مناطق آزادی با چه ساختاری 
و حضور چه گونه بخش خصوصی می باشند؟ آنها که به یقین می دانند 
از عدم اعتماد بخش خصوصی کنونی که ظرف سه دهه گذشته مناطق 
محروم را با سرمایه مالی، آبرو و عمر خود و بدون صرف ریالی از بودجه 
عمومی به وضعیت کنونی ارتقاء داده اند، احتمال جذب بخش خصوصی 
الگوی  نزدیک تر است، چرا چنین می کنند؟ چرا  به صفر  واقعی جدید، 
به محاق  را  اخیر  ایران یکصد ساله  رانت نفت در  بدون  اقتصاد  موفق 
می برند؟ چرا مدل نهاد دولتی که براساس آن رابطه بخش خصوصی و 
دولتی رابطه ولی نعمت و خدمتگزار بوده و دولتمردان خود را نه حاکم 
غیرمسئول، بلکه دولت پاسخگو در قبال ولی نعمتان خود که از حقوق 
تا هزینه های جاری و منابع مالی برای اجرای طرح های توسعه ای ناشی 
از حضور و فعالیت بخش خصوصی است را در مدل موجود در سرزمین 

اصلی هضم می کنید؟ واقعا چرا؟!

محمدصادق  مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی 
و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد :

ضرورت ورود قوه قضاییه به مصوبه هیات دولت 
درخصوص مناطق آزاد

همکاری  و  هماهنگی  شورای  اجرایی  دبیر  محمدصادق مبرهن نیاکان 
دولت  از مصوبه  نشریه،  به  یادداشتی  در  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین 
درخصوص واگذاری تشکیالت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابراز تاسف 

کرد. 
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ قرار بود جلسه ای برای طرح مشکالت 
اما  برگزار شود،  رئیس جمهور  اول  معاون  با  آزاد  مناطق  سرمایه گذاران 

شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی مانع برگزاری این جلسه شد!
فعالین  همکاری  و  هماهنگی  شورای  اجرایی  دبیر  یادداشت  ادامه  در 

اقتصادی مناطق آزاد را می خوانید:
با وضعیت دبیرخانه  رابطه  درخصوص آخرین مصوبه هیات وزیران در 
در  آن  تشکیالت  واگذاری  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
از 6سال و در آخرین  برنامه ششم )پس  راستای تبصره ماده 23 قانون 
ماه های عمر این قانون( از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی 
از  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  مقام  تنزل  و  دارایی  و 
مشاورت ریاست جمهوری به مقام »همطراز معاون وزیر اقتصاد« بدون 

هرگونه اختیاری، فقط می توان اظهار تاسف کرد . 
شاید وزیر محترم اقتصاد با عنایت به کارنامه درخشان 16ماهه گذشته 
خود که باعث توفیق و رشد در تمامی شاخص های اقتصادی کشور و 
ماموریت های محوله شده و احساس ترک سکانداری آن وزارتخانه در 
آینده نزدیک ، خواهان تحقق آرزوی دیرینه خود از زمان تصدی در مرکز 
پژوهش های مجلس و نمایندگی مجلس یعنی تعطیلی و کسر شان و 
وزارت  زیرمجموعه  چندم  دسته  ادارات  از  یکی  به  آزاد  مناطق  ارزش 

اقتصاد باشند، که مطمئنا ادامه این روند خیلی طول نخواهد کشید. 
متاسفانه اوج کارشکنی و تخریب عملی این مناطق را از آغاز نمایندگی 
ایشان در مجلس به عنوان طراح »طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد« و سپس تصدی وزارت، شاهد بودیم و با طرح شکواییه و هشدار در 
اکثر مراجع ذی صالح و رسانه های جمعی درخصوص عواقب اقدامات ایشان 
که نماینده خط فکری مقابله با مناطق آزاد هستند، امیدوار بودیم تا بزرگان 
و عقالی نظام نیز به کمک و مساعدت فعالین اقتصادی مستقر در مناطق 
آزاد آمده و از تندروی های اعمال شده جلوگیری نمایند، تا شاهد خروج و 
کوچ سرمایه و سرمایه گذاران از این مناطق نباشیم؛ ولی افسوس که تاکنون 

حرکت مثمرثمری در این خصوص انجام نپذیرفت .
با  ارتباط  به  موفق  فراوان،  تالش های  با  جاری  سال  ابتدای  از  حتی 
معاون اول محترم ریاست جمهوری و عرض شکوائیه در این خصوص 
شدیم، که با دستور ایشان مقرر بود جلسه ای در این رابطه تشکیل و به 
مشکالت رسیدگی شود که با دخالت مستقیم وزیر اقتصاد و قول برطرف 
نمودن راسا از طریق وزارت اقتصاد مانع از برگزاری جلسه با معاون اول 
عالی  مشاور  با  جلسه  یک  برگزاری  با  تنها  و  شدند  جمهوری  ریاست 
ایشان و ارائه انواع وعده، منتظر اقداماتی از سوی وزارت اقتصاد بودیم 
که متاسفانه نه تنها مشکلی را حل نکردند، بلکه هر روز به مشکالتمان 
افزودند و آخرین شاهکار وزیر و معاون اقتصادی فرهیخته ایشان، اصرار 
مالیات های  قانون  اصالح  الیحه  در  ماده 140 پیشنهادی  تصویب  به 
می باشد  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  ماده 13 قانون  ابطال  و  مستقیم 

مناطق  اداره  چگونگی  ماده 5 و 13 قانون  با  تناقض  در  و  برخالف  که 
بوده  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  ماده 65 قانون  همچنین  و 
دولت،  اقتصادی  فرعی کمیسیون  در کمیته  اینجانب  تذکر  و علی رغم 
این ماده در الیحه فوق به تصویب آن کمیسیون  مطمئن هستیم که 

خواهد رسید . 
از نظر اینجانب تمامی راه های جلوگیری از اعمال فراقانونی و بعضا غیرقانونی 
از طریق قوه مجریه )با عنایت به سکوت عجیب معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری و سایر ارکان آن قوه( بسته شده و می بایستی اقدامی عاجل در 
سایر قوا و به ویژه قوه قضاییه انجام گردد و این امر توسط کارشناسان و 
وکالی حقوقی تشکل های صنفی مناطق و شورای هماهنگی و همکاری 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد تحت بررسی بوده و انشاء اهلل پس از جمع بندی 
اخیر  مصوبه  به ویژه  جوانب  تمامی  در  می بایستی  نهایی  تصمیم گیری  و 
هیات وزیران درخصوص وضعیت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و همچنین اقدامات وزارت اقتصاد و دستگاه های زیرمجموعه آن 
وزارتخانه به ویژه به ترتیب اولویت سازمان امور مالیاتی ، گمرک جمهوری 
اسالمی، بانک مرکزی و بیمه مرکزی اقدامات مقابله  به مثل انجام پذیرد 
که با عنایت خداوند متعال و پشتیبانی تشکل های صنفی و فعالین اقتصادی 

مناطق آزاد به زودی آغاز خواهد شد . 
در پایان الزم به ذکر است، اقدامات انجام شده توسط جناب آقای دکتر 
مناطق  شورایعالی  دبیری  تصدی  کوتاه  مدت  در  عبدالملکی  حجت اهلل 
آزاد و ویژه اقتصادی در جای خود قابل تقدیر و سپاسگزاری ویژه بوده 
و امیدواریم با عنایت خداوند متعال بتوانیم مناطق آزاد را به ریل اصلی 
به قوانین و مقررات  از تعدی  قانون خود برگردانده و ضمن جلوگیری 
مناطق و دخالت های فراقانونی دستگاه های اجرایی در امور داخلی آنان، 
در کوتاه ترین زمان ممکن شرایط رونق و توسعه فضای کسب و کار و 

به ویژه تولید و صادرات را فراهم آوریم .

جواد ملک آذری، بنیان گذار انجمن واحد کارآفرینان و 
فعاالن اقتصادی ارس:

تیر خالص هیات دولت بر پیکر نیمه جان مناطق آزاد
واحد  انجمن  بنیان گذار  و  تولیدکننده  ملک آذری  جواد  همچنین، 
مصوبه  از  نشریه،  با  گفت و گو  در  ارس  اقتصادی  فعاالن  و  کارآفرینان 
اخیر هیات دولت مبنی بر انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتی و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
آزاد  مناطق  نیمه جان  پیکر  بر  تیر خالص  را  مصوبه  این  و  کرد  انتقاد 

دانست.
طبق گفته این فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس؛ مصوبه اخیر هیات 
آزادی عمل  و  استقالل عملکرد، مصونیت  فاتحه  قطع  به طور  دولت، 
قانونی مناطق آزاد را خوانده است و در عمل چیزی بیشتر از دادن عنان 

اختیار مناطق آزاد به دست یک وزیر نمی باشد.
بنیان گذار انجمن واحد کارآفرینان و فعاالن اقتصادی ارس اظهار داشت: 
بالقوه  بازوی  که  درحالی  و  کشور  اقتصادی  کشنده  حوادث  کوران  در 
توانمند مناطق آزاد در عمل همچون دست شکسته وبال گردن از مو 

باریک تر اقتصاد بیمار کشور شده است.
مصوبه شماره160651  بند)1(  از  تبصره)3(  داد:  ادامه  ملک آذری  جواد 
جلسه مورخ1401/08/11 هیات دولت، تیر خالص هیات وزیران بر پیکر 

نیمه جان مناطق آزاد است. 
وی تصریح کرد: درحالی که دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
از  مستقل  مقام  و  رئیس جمهور  مشاور  پوزیسیون  در  اقتصادی  ویژه  و 
هیات وزیران با عنایت به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در جلسات 
شورا دارای حق رأی مستقل می توانست باشد، در موقعیت مصوبه اخیر 
یک گوش به فرمان وزیر اقتصاد بیش نیست و اگر در حالت اول امیدی 
برای عملکرد مستقل وی می رفت، در پست فعلی محلی از اعراب برای 

استقالل تصمیم و عمل نخواهد داشت.
 این فعال اقتصادی در منطقه آزاد ارس تاکید نمود: مصوبه اخیر به طور 
قطع فاتحه استقالل عملکرد، مصونیت و آزادی عمل قانونی مناطق آزاد 
را خوانده است و در عمل چیزی بیشتر از دادن عنان اختیار مناطق آزاد 

به دست یک وزیر نمی باشد.
پایان  در  ارس  اقتصادی  فعاالن  و  کارآفرینان  واحد  انجمن  بنیان گذار 
نقش  که  می دانند  نیک  تجربه  و  خرد  صاحبان  کرد:  خاطرنشان 
قوانین  است؛  سازنده  مقدار  چه  عمل  میدان  در  اجرایی  صاحب اختیار 
اتومبیل مسیری را  باشد،  رانندگی هرچقدر هم که محکم  راهنمایی و 
خواهد رفت که راننده فرمان به دست می خواهد. زمانی که دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و 
مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد با پیشنهاد وزیر 
اقتصاد و شورای اجرایی دبیرخانه زیرنظر و هدایت وزیر امور اقتصادی 
و  کارد  و هم  قیچی  و  ریش  است؛ هم  روشن  تکلیف  باشد،  دارایی  و 
گلوی مناطق آزاد را دو دستی تقدیم وزیر اقتصاد کرده ایم و دکوری بنام 
شورای عالی هم برای خالی نماندن عریضه ساخته ایم که هرازچندگاهی 
دستوراتی را همانند تابلوهای سرعت و سبقت ممنوع جاده ها صادر نماید 
تا راننده وزارت را چه خوش آید و فرمان حرکت به کدام سوء بچرخاند. 

النهایه اگر تدبیری برای اصالح عاجل این مصوبه و یا در حقیقت حکم 
قتل مناطق آزاد اندیشیده نشود، به زودی شاهد اضمحالل بیش از پیش 

این مناطق و فاتحه حیات آن خواهیم بود.

دکتر جعفرآهنگران، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
دوگانگی مدیریتی، زیبده مناطق آزاد نیست

دکتر جعفر آهنگران از پیشکسوتان و کارشناسان مسائل مناطق آزاد نیز 
در یادداشتی به نشریه، جایگاه حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی را تبیین کرد .
طبق گفته این کارشناس؛ در گذشته دو رویکرد دنبال می شد، سازمانی 
مستقل زیرنظر ریاست جمهوری و دیگری قرار گرفتن مناطق آزاد تحت 

مجموعه یکی از وزارتخانه.
وی بر این موضوع تاکید کرد که دوگانگی مدیریتی مطلوب مناطق آزاد 
نیست و الزم بود به این وضعیت خاتمه داده و جایگاه حقوقی دبیرخانه 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه در ساختار اداری کشور مشخص گردد.
در ادامه یادداشت دکتر جعفر آهنگران را می خوانید:

دبیرخانه  حقوقی  جایگاه  درخصوص  دور  سال های  از  متفاوت  جریان  دو 
شورایعالی و بالطبع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود داشته است. رویکرد 
اول تقریبا از اوایل دهه 80 شکل گرفت، خصوصا سال های 81 و 82 که تعداد 
مناطق آزاد دو برابر و مناطق ویژه نیز افزایش پیدا کرد. در آن زمان دبیرخانه و 
سازمان های مناطق آزاد در پی اتصال به نظام تصمیم گیری کشور بود تا بتواند 
در هیات دولت تحت عنوان معاون رئیس جمهور، رئیس یک سازمان مستقل 
و وابسته به نهاد و حتی به عنوان مشاور رئیس جمهور در هیات وزیران حضور 
یابد تا بتواند عالوه بر ایجاد تسهیل در روند امور مناطق آزاد و ویژه، از طرح 
و تصویب هر موضوع ناسازگار با قانونمندی مناطق آزاد و ویژه جلوگیری 
نماید. به کرات در آن زمان در جلسات هیات وزیران و کمیسیون های دولت 
تصمیماتی گرفته می شد که مناطق آزاد را با مشکل روبه رو می کرد، طبیعتا 
حضور در هیات دولت می توانست زمینه را برای اداره مطلوب مناطق آزاد و 

ویژه و حفاظت از ثبات مقررات و وحدت رویه ها فراهم کند.
رویکرد دوم جریانی بود که به این موضوع عالقه داشتند که دبیرخانه 
قرار  وزارتخانه ها  از  یکی  اقتصادی ذیل  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
گیرد تا در چارچوب قوانین موجود، به کار خود ادامه داده و امکان نظارت 

و پاسخگویی در خصوص عملکرد فراهم گردد.
در همین سال ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسما این پیشنهاد 
را به نهاد ریاست جمهوری ارائه کرد و در صدد بود دبیرخانه شورایعالی 
زیرنظر یکی از وزارتخانه ها قرار گیرد. اما هر بار به دالیل مختلف این 
موضوع کنار گذاشته شد و به نتیجه نرسید؛ شاید یکی از دالیل عمده 
نیز طرح این موضوع بود که فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
فرابخشی هستند و نمی توانند در قالب یک بخش خاصی تعریف شوند.

طی سال های اخیر و با توسعه کمی مناطق آزاد و ویژه، دست اندرکاران 
دبیرخانه، کارشناسان آگاه به مسائل این مناطق و حتی نمایندگان فعال 
این  به  از دستگاه های عضو شورای عالی در کارگروه تخصصی  بعضی 
نتیجه رسیدند که امکان ادامه این روند وجود ندارد و دبیرخانه در فقدان 
به  راه  کارآمد،  و  موثر  نقشی  ایفای  در  نمی تواند  قانونی،  کاری  و  ساز 
جایی ببرد. مسئوالن وقت دبیرخانه نیز در جلسات مختلف، این معضل 
یعنی قابل دوام نبودن روند کنونی را به تاکید مطرح می کردند و به نحو 

مختلف خواهان تعیین تکلیف جایگاه حقوقی دبیرخانه بودند.
برای  را  جدیدی  ساختار  و  کرد  ورود  مجلس  دارها،  و  گیر  همین  در 
دبیرخانه در قانون برنامه ششم توسعه کشور تعریف کرد. از این مورد 
آزاد  مناطق  رسانه های  در  خصوصا  کافی  اندازه  به  زیرا  می کنم؛  عبور 

اطالع رسانی شده است.
واقعیت آن است از زمان ابالغ مصوبه قانونی الحاق دبیرخانه شورایعالی به 
وزارت اقتصاد، دو دوره از هم متمایز است؛ در طول دوره دولت دوزادهم، 
صورتجلسه  به  و  نبوده  کامل  الحاق  دنبال  به  چندان  اقتصاد  وزارت 
نمایندگان دبیرخانه، وزارت اقتصاد و سازمان امور اداری و استخدامی در 
الحاق شکلی بسنده کرده بود. این صورتجلسه می خواست اطمینان دهد 
که ماده  23 قانون برنامه ششم توسعه به اجرا درآمد و دبیرخانه به صورت 
مستقل زیرنظر وزارت اقتصاد قرار گرفت. مصوبه در همین حد باقی ماند 
و تقریبا با صدور حکم دبیر شورایعالی و حضور هرازگاهی دبیر شورایعالی 
در شورای معاونین وزارتخانه و طرح گزارش های کلی از سوی دبیرخانه، 

اقدام دیگری را از وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد نبودیم.
اما در دولت سیزدهم اتفاقات دیگری رقم خورد. وزیر محترم اقتصاد از 
زمانی که در مرکز پژوهش های مجلس بودند و چه پس از آن که در 
کمیسیون اقتصادی مجلس فعال بودند، به بحث مربوط به مناطق آزاد 
عالقه نشان دادند و روشن بود که ایشان درخصوص این مناطق طرح 

و نظر دارند.
بارها در جلسات مختلف، ایشان با اشاره به شرایط مبتالبه مناطق آزاد 
و ویژه، تاکید داشتند که بایستی به دوگانگی مدیریتی موجود در مناطق 
به ویژه در یکی دو  داده شود. شایان توجه است که  پایان  آزاد و ویژه 
ساله اخیر این دوگانگی مدیریتی در تمامی عرصه های مناطق آزاد خود 
این که مسئولی  نبود.  این روش اصال توجیه پذیر  را نشان داده است و 

باشد،  پاسخگو  مافوق خودش  دو دستگاه  به  رسما  و  بخواهد هم زمان 
دریافت  وزیر  و  رئیس جمهور  از شخص  احکام جداگانه ای که  دلیل  به 
می کند، همان طور که دیدیم پیامدهای ناخوشایندی داشته است. تداوم 
بلکه  بهتر نمی کند،  به گذشته  تنها نسبت  نه  را  چنین روندی وضعیت 

شرایط را به افول می برد.
بی شک این دوگانگی مدیریتی، شایسته مناطق آزاد نیست و با الزامات 
شکل گیری یک منطقه آزاد موفق که همانا مدیریت یکپارچه است، در 
تناقض می باشد. ناگزیر بایستی تدابیر الزم اتخاد می شد. افزایش تعداد 
مناطق آزاد و بالطبع افزایش انتظارات اقتصاد ملی و مطالبات اجتماعی 
مشخصی  ساختار  از  آزاد  مناطق  در  حکمرانی  نظام  می کند  ایجاب 
در  می توان  را  اقتصاد  وزارت  اقدامات  می رسد  نظر  به  شود.  برخوردار 
همین چارچوب و با هدف ساماندهی به شرایط نامناسبی که در سال های 

اخیر گریبانگیر مناطق آزاد و ویژه شده است، ارزیابی کرد. 
پیشنهاد دارم همه کمک کنیم این تصمیمات به نحو مطلوب به اجرا 
به  نسبت  اجرا،  در عرصه  آن  و ضعف  قوت  نقاط  با شناسایی  و  درآید 
اصالح ساختار اهتمام شود. بسیار امید دارم بدین گونه راه برای حرکت 

صحیح هموار شود و قطار مناطق آزاد روی ریل خود قرار گیرد.

حامد افروز، فعال اقتصادی و سرمایه گذار در منطقه آزاد قشم  :
 دیوان عدالت اداری به داد حقوق پایمال شده

 دبیرخانه و مناطق آزاد برسد
در ادامه، حامد افروز فعال اقتصادی و سرمایه گذار در منطقه آزاد قشم 
در یادداشتی به نشریه، از مشکالت مناطق آزاد و سرمایه گذاران سخن 
گفت و از نبود انگیزه برای سرمایه گذاری توسط فعالین اقتصادی این 

مناطق ابراز نگرانی کرد.  
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در جهت رسیدگی به مشکالت 
مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی، از »دیوان عدالت اداری« درخواست 
این  استقالل  رفتن  بین  از  و  آزاد  مناطق  شده  پایمال  حقوق  به  کرد 

بنگاه های اقتصادی در کشور ورود پیدا کرده و رسیدگی نماید.
در ادامه یادداشت حامد افروز را می خوانید:

ما فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران باقی مانده در مناطق آزاد، نسبت به 
مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و معرفی 

دبیر شورایعالی به عنوان »همطراز معاون وزیر « بسیار نگران هستیم.
درخصوص این اتفاق باید به زمانی  برگشت که مناطق آزاد بنیان گذاری 
و تاسیس شدند. در سال های 68 تا ۷0 در سه نقطه از ایران عزیزمان، 
قانونی  نه  ما  زمان  آن  در  گردیدند.  نام گذاری  و  تاسیس  آزاد  مناطق 
داشتیم و نه صاحبی که بخواهیم بگوییم مناطق آزاد زیرنظر کدام ارگان 
باشد. پس از چند سال، مجلس شورای اسالمی برای مناطق آزاد هم 
قانون تصویب کرد و هم اینکه متولی برایش مشخص نمود. طبق قانون، 
نهادی به عنوان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی تاسیس و امورات مناطق آزاد به این مجموعه سپرده شد. این 
فعالیت  ریاست  جمهوری  نهاد  زیرنظر  به صورت مستقیم  اما  مجموعه 
داشت. واقعیت آن است که از همان آن موقع قوانین و مقررات مناطق 
آزاد به درستی اجرا نشد )به اذعان کارشناسان و نمایندگان مجلس  ، فقط 
30درصد از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد طی سه دهه گذشته 
اجرایی شده است(، که اگر اجرا شده بود، امروز حال و روز مناطق آزاد 
آزاد  مناطق  مقررات  و  قوانین  نشدن  اجرایی  اما  نبود .  این گونه  کشور 
یک طرف، و بی قانونی را تبدیل به قانون کردن طرف دیگر! ما اکنون 
آزاد به عنوان دل خوشی برای  هیچ  مزیت و شرایط مطلوبی در مناطق 
آزاد شاید  مناطق  تنها موضوعی که درخصوص  نداریم؛  سرمایه گذاران 

برایمان باقی مانده، صرفا اسم مناطق آزاد است. 
آنها  از  چه ؟  یعنی  آزاد  مناطق  که  است  این  مسئوالن  از  بنده  سوال 
می خواهم که در یک خط، این مناطق را تعریف کنند و تفاوت مناطق 
دیگر  آیا  نمایند.  تفهیم  سرمایه گذاران  ما  به  اصلی  سرزمین  با  را  آزاد 

مزیت، مشوق و امتیازی برای مناطق آزاد ایران باقی مانده است؟ 
یک فرزند، هم پدر دارد و هم مادر، اما متاسفانه می خواهند این بچه را از 
پدر و مادرش جدا کنند و به شخص دیگری بسپارند  که اتفاقا از اساس 
با این بچه دچار مشکل است. مناطق آزاد نیز همین گونه است؛ تا دیروز 
این مناطق زیرنظر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند، اما 
امروز این دبیرخانه زیرنظر وزارتخانه ای می رود که از قضا وزیر کنونی 

آن در تقابل شدید و چندین ساله با مناطق آزاد است!
اتفاق برای مناطق آزاد بیفتد و این مناطق  باید شفاف بگویم اگر این 
اصالت خود را از دست بدهد و زیرمجموعه هر نهاد و وزارتخانه دیگری 
قرار گیرند ، ضربه سنگینی به سرمایه گذاران و روند سرمایه گذاری در این 

مناطق وارد خواهد شد  .
همیشه می گفتیم که رقبای ما در کشورهای همسایه برای سرمایه گذاران 
ایرانی فرش قرمز پهن کرده اند، اما امروز به جرات می گوییم که رقبای 
ما برای فعالین اقتصادی دام پهن کرده اند . دشمنان همیشه چشم شان به 
ایران بوده و هست. ای کاش همه مسئولین به اندازه شهدا و عزیزانی 
که برای خاک مقدس ایران خون فدا کرده اند، تالش می کردند و مانع 
فرار سرمایه گذاران می شدند. این را بدانیم که اگر یکی از سرمایه گذاران 
ما سرمایه خود را از ایران عزیز بیرون ببرد، بدین معنی است یکی از 
فرماندهان اقتصادی از کشور خارج شده و این زنگ خطر بزرگی خواهد 

بود. دشمنان ما بسیار زیاد هستند و در اطراف ایران خیمه زدنده اند.
رژیم اشغالگر قدس در امارات متحده عربی خیمه زده و دام پهن کرده 
است ، مسئولین محترم نباید بگذارند که به واسطه زرق و برق امارات و 
همچنین به سبب فشارها و تحریم های داخلی، فعالین اقتصادی از کشور 

خارج شوند و دست مان را از تولید و سرمایه گذاری خالی کنند.
دلخوشی ما به این بود که مناطق آزاد مستقل است و از قوانین سرزمین 
اصلی به دور می باشند، اما این مصوبه هیات دولت، تمام مزایا و امتیازات 

قانونی مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی این مناطق را از بین می برد.
مسئولین ما مدعی هستند که دغدغه مناطق آزاد را دارند، اما واقعیت 
ندارد.  اظهاراتشان همخوانی  و  با صحبت ها  آنها  اقدامات  آن است که 
دغدغه  مناطق آزاد داشتن این نیست که مدام بخشنامه، آیین نامه بدهند 
و یا نامه نگاری کنند که کمر مناطق و سرمایه گذاران را بشکنند. دغدغه 
این مناطق حضور  آزاد داشتن یعنی آن که بسیار راحت در دل  مناطق 
داشته باشیم ، مشکالت را بشنویم ، موانع را مرتفع کنیم و شرایط را برای 
توسعه مناطق آزاد فراهم نماییم. فعال اقتصادی نباید دلهره و نگرانی 
این موضوع را داشته باشد که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و یا دبیر 
شورایعالی کیست و یا اینکه زیرمجموعه کدام ارگان و وزارتخانه قرار 
می گیرد. فعال اقتصادی فقط و صرفا باید دغدغه سرمایه گذاری، تولید 
و صادرات داشته باشد تا بتواند از جنگ اقتصادی گذر کند. ما تحریم ها 
را تبدیل به موقعیت و فرصت کردیم، اما واقعیت آن است که دولت با 

خودتحریمی ها، کمر سرمایه گذاران را شکسته است.
مانده،  ما  برای  که  راهی  تنها  می کنم.  احساس  را  جدی  خطر  بنده 
فعالین  به دغدغه  تا نسبت  اداری« است  دادخواهی در »دیوان عدالت 

اقتصادی ورود پیدا کند.

ذیل  از  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  که  زمانی  از 
پیدا  تنزل  آزاد  مناطق  اصلی  جایگاه  خارج شد،  ریاست جمهوری  نهاد 
به سر می برند.  امروز در بالتکلیفی کامل  تا همین  این مناطق  کرد و 
در این شرایط چگونه می توان انتظار توسعه و رشد اقتصادی در مناطق 

آزاد را داشت؟! 
مقررات  و  قوانین  از  عظیمی  بخش  گذشته  سال های  طی  متاسفانه 
دیگر  که  جایی  تا  شد،  داده  تسری  آزاد  مناطق  به  اصلی  سرزمین 
مسئولین مناطق آزاد وظایف خود را نمی دانند؛ نمونه بارز آن بحث حذف 
از  را  افزوده( است که دلخوشی  ارزش  بر  )مالیات  معافیت های مالیاتی 

سرمایه گذاران سلب کرده است. 
در پایان، از مسئولین محترم خواهش داریم که قانون مترقی و خاص 
نبرند؛ وعده جدید ندهند و صرفا  بین  از  را  آزاد  اداره مناطق  چگونگی 
موانع و مشکالت را مرتفع نمایند تا بیش از این چالش ها دامن گیر مناطق 
از وقتی دبیرخانه شورایعالی  این مناطق نشود.  اقتصادی  آزاد و فعالین 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت امور 
حذف  به واسطه  سرمایه گذاری  شرایط  گرفت،  قرار  دارایی  و  اقتصادی 
مناطق  در  استقالل  نبود  و  اعمال محدودیت ها  و  معافیت ها  مشوق ها، 
که  حدی  تا  است،  شده  گذشته  از  بیش  شورایعالی،  دبیرخانه  و  آزاد 
تعارض و تضاد منافع و سردرگمی میان مسئولین موج می زند و همه 
اینها باعث نابودی مناطق آزاد و سرمایه گذارانی خواهد شد که در شرایط 
تحریم های شدید بین المللی فعلی، مناطق آزاد می توانند کشور را نجات 
دهند؛ اما متاسفانه با خودتحریمی دولت، این فرصت از مناطق آزاد و 

ایران عزیزمان گرفته شده است.

دکتر سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر حقوق عمومی:
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد؛ از ابهام در ماهیت تا 

تشتت در مقرره گذاری  !
و اما، دکتر سجاد کریمی پاشاکی پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی 
انتقال  نحوه  درخصوص  دولت  هیات  مصوبه  بررسی  به  نشریه،  به 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ذیل 
وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت و ایرادات حقوقی و مغایرت های 
این تصویب نامه  را با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
مدیریت  قانون  ازجمله  کشور  قوانین  سایر  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

خدمات کشوری بیان داشت.
وضعیت  عمال  مصوبه،  این  با  دولت  هیات  پژوهشگر؛  این  گفته  طبق 
و  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 

کارکرد آن را زیر سوال برده است.
کریمی پاشاکی تصریح دارد که موضوع فعالیت دبیرخانه ذیل وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و نحوه عمل آن در عین استقالل دبیرخانه و اساسا 
و... همگی مباحثی  آزاد  فعالیت دبیرخانه و سازمان های مناطق  نسبت 
هستند که به جای پرداختن به آن و حل و فصل ریشه ای موضوع در 
مصوبه هیات دولت، صرفا با مقرره گذاری، وضعیت جاری را مبهم و با 

سواالت بی جوابی همراه ساخته است.
در ادامه متن یادداشت کریمی پاشاکی را می خوانید:

هیات وزیران اخیرا با وضع تصویب نامه ای نسبت مقرراتی را درخصوص 
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  کارکرد  چگونگی 
ویژه اقتصادی ابالغ نموده است. هرچند که این تصویب نامه در برخی 
قوانین  با  دولت  مصوبات  تطبیق  و  بررسی  هیات  ایراد  مورد  مواد،  از 
با تامل در مواد مصوب آن و  اما  مجلس شورای اسالمی قرار گرفت؛ 
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  حوزه  در  مقرره گذاری  تجارب 
از ظرفیت معاونت  انتظار وجود داشت که  این  پیشین،  طی دولت های 
حقوقی ریاست جمهوری استفاده بیشتری در تصویب این مقرره صورت 
می گرفت. این درحالی است که ایرادات مختلف بر آن هر چند پس از 
تصویب و ابالغ از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعالم گردید، 
اما صرف نظر از اینکه اصالحی در این خصوص تاکنون معمول نگردیده، 

از سوی دیگر ایرادات موقوف به مکاتبه معاونت یاد شده نیز، نیست.
در بند)1( این تصویب نامه آمده است :

بر  نظارت  و  سیاستگذاری  هدایت،  هماهنگی،  ایجاد  منظور  »به 
سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی 
تصویب نامه  این  در  که  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
به اختصار شورا نامیده می شود، متشکل از رئیس جمهور )رئیس شورا(، 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  کشور،  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیران 
جهاد  و  شهرسازی  و  راه  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  امورخارجه، 
بانک  کل  رئیس  کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  کشاورزی 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دبیر شورا تشکیل می شود «.
از آنجایی که طی این بند، هماهنگی، هدایت، سیاستگذاری و نظارت بر 
سازمان های مناطق برعهده شورای عالی مطروحه در این بند با عضویت 
اینکه  به  نظر  فلذا  است،  شده  نهاده  وزیران  هیات  از  غیر  اعضایی 
ماده)4( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در بند)الف(: 
»هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه و تصویب آیین نامه ها«، 
در بند)هـ(: »اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق برعهده هیات 
وزیران نهاده شده است«؛ فلذا واسپاری آن به اعضای شورای مذکور که 
متشکل از اعضایی از غیر هیات وزیران می باشند، مخالف این ماده است .

در تبصره)2( بند)1( تصویب نامه آمده است :
»سایر وزرا و معاونان رئیس جمهور براساس موضوعات مرتبط، با حق 
حسب  شورا  دبیر  می شوند.  دعوت  شورا  جلسات  در  حضور  برای  رای 
مورد از باالترین مقام سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده)5( قانون 
مدیریت خدمات کشوری برای حضور در جلسات شورا دعوت می نماید «.

آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون   )26( و  مواد)4(  وفق  اینکه  به  نظر 
سازمان های  برای  مقررات  وضع  صالحیت دار  مرجع  تجاری- صنعتی، 
وزیران  هیات  و  می باشد  وزیران  هیات  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق 
را  خود  وظایف  از  بخشی  می تواند  اساسی  قانون  اصل 138  از  مستفاد 
به کمیسیون هایی متشکل از برخی از وزرا تفویض کند؛ فلذا به سبب 
پیش بینی حق رای برای غیر از وزرا، این فراز از تبصره)2( مغایر مواد 

مارالذکر است .
در تبصره)3( بند)1( این مصوبه آمده است:

و  اقتصادی  امور  وزیر  پیشنهاد  به  وزیر،  معاون  عنوان  به  شورا  »دبیر 
دارایی، توسط شورا تعیین می شود «.

خدمات  مدیریت  قانون  ماده)29(  بند)د(  از  مستفاد  اوال  اینکه  به  نظر 
کشوری، تعداد معاونین وزارتخانه ها، 5ردیف پیش بینی شده است؛ فلذا 
اطالق عنوان معاون وزیر به دبیر بدون تقید به این بند، اوال متجاوز از 
تعداد قانونی تصریح شده و ثانیا از حیث انتصاب و واگذاری آن مقید به 
تایید شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خارج از حدود اختیارات 
و تکالیف قانونی مرجع وضع کننده است؛ زیرا وفق اصول 133 و 13۷ 
وزراء  معاونین  انتصاب  و  می کند  تعیین  قانون  را  وزراء  وظایف  حدود 
نیز وفق بند)د( ماده)29( قانون مدیریت خدمات کشوری، در صالحیت 
ایشان می باشد؛ فلذا از این حیث این تبصره از دو جهت گفته شده مغایر 

قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی محسوب می شود.
آزاد  مناطق  شورای عالی  قانونی  تعریف  عدم  و  مغایرت ها  این  مجموع 
به  توجه  و  آن  اختیارات  و  تکالیف  نیز  و  آن  اعضای  تجاری- صنعتی، 
استقالل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی که به عنوان شرکت 
و  اساسنامه  موضوع  تشریفات  و  ترتیبات  و  می شوند  محسوب  دولتی 
است،  حاکم  آنها  بر  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی 
عمال وضعیت دبیرخانه و کارکرد آن را تحت سوال برده است و به این 
ترتیب جایگاه آن، موضوع فعالیت دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی 
نسبت  اساسا  و  دبیرخانه  استقالل  عین  در  آن  عمل  نحوه  و  دارایی  و 
فعالیت دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد و... همگی مباحثی هستند 
با  ریشه ای موضوع، صرفا  و فصل  آن و حل  به  پرداختن  به جای  که 
مقرره گذاری، وضعیت جاری را مبهم و با سواالت بی جوابی همراه ساخته 

است.
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 مرضیه حسینی
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد تصریح شد:

دیوان عدالت اداری، آخرین ملجا برای صیانت از قانون مناطق آزاد



گزارش6

مهدی رعیتی مدیر فنی و زیربنایی سابق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تصریح کرد:

جلوگیری از اتالف منابع، با انتصـابات 
شایسته در سازمان های مناطـــق آزاد
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فنی  مدیر  و  آزاد  مناطق  کارشناس  رعیتی  مهدی  مهندس 
تجاری- آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سابق  زیربنایی  و 

صنعتی و ویژه اقتصادی در یادداشتی اختصاصی به نشریه، به 
تحلیل و بررسی مشکالت و معضالت حوزه عمرانی مناطق 

آزاد کشور پرداخت.
طبق گفته وی؛ نبود نیروی انسانی متخصص و عدم تامین 
درحال  آزاد،  مناطق  عمرانی  پروژه های  تکمیل  برای  منابع 
حاضر دو چالش عظیم این مناطق می باشد که موجب گردیده 
آن گونه که شایسته است، طرح های عمرانی پیشرفت مطلوبی 
نداشته باشند و تعداد پروژه های نیمه کاره و تعطیل در مناطق 

آزاد روز به روز فزونی یابند.
مالحظه  را  رعیتی  مهدی  آقای  جناب  یادداشت  ادامه  در 

می فرمایید.

شکوفایی و پویایی اقتصادی مناطق آزاد با نگاه 
کالن و اجتماع محور سیاستگذاران 

ورود  ایران،  در  آزاد  مناطق  تشکیل  اولیه  اهداف  از  یکی 
تکنولوژی های نوین به کشور و پایلوت سازی روش های جدید 
بوده است و از آنجا که این مناطق عمدتا فاقد زیرساخت های الزم 
بوده اند، ایجاد این زیرساخت ها با مطالعات دقیق تر و تکنیک های 

به روزتر می توانست کارکردهایی با راندمان بیشتر داشته باشد. 
نگاه توسعه ای مدیران سابق باعث شده بود که مناطق جزء معدود 
دستگاه هایی باشند که بودجه عمرانی آنها بر بودجه جاری شان 
مجرب  مدیران  حضور  گذشته،  دوره های  در  و  داشت  چربش 
عمرانی کشور در حوزه عمرانی مناطق آزاد، به پیشرفت پروژه ها 
کمک شایانی می کرد و نکته بسیار مهم این بود که تعریف پروژه 
براساس کارکرد منطقه صورت می گرفت و اگر در یک منطقه 
می بایست زیرساختی ایجاد می شد، حتما به مطالعات باالدستی 
توجه می گردید؛ بماند که امروز به دلیل عدم آشنایی و کارایی 

مدیران، بسیاری از این پروژه ها بالاستفاده شده اند. 
نگاه کالن و اجتماع محور سیاستگذاران، شکوفایی و پویایی 
اقتصادی را نیز در پی داشت؛ از این دست پروژه ها می توان 
کرد  اشاره  ماکو  و  ارس  مناطق  در  مواصالتی  مسیرهای  به 
صنعت  توسعه  در  ترانزیتی،  مزیت  کردن  فعال  عالوه بر  که 
و  ماکو  فرودگاه  احداث  یا  و  بود  موثر  بسیار  گردشگری هم 

مسئوالن  همت  اگر  که  انزلی  آزاد  منطقه  در  کاسپین  بندر 
استان در حل مشکل اتصال راه آهن به این بندر بیشتر شود، 
زحمات مدیران پیشین در فعال سازی کریدور شمال- جنوب 

به بار می نشیند و اتصال به غرب نیز تسهیل می شود. 
در سال های  1398 و 1399 وقتی یک گردشگر در کیش گشت و 
گذار می کرد، بیشتر از هر چیز تعدد پروژه های دولتی و خصوصی 
یا  و  بود  نموده  به مثابه یک کارگاه عمرانی  راه  بود که جزیره 
در اروند شاهد تحول در پروژه ها بودیم و اگر تصمیمات اشتباه 
مدیرعامل وقت نبود، تاسیسات ایجاد شده آبرویی برای کشور بود 

و مرهمی بر روی زخم های محرومیت .

 دالیل به بن بست رسیدن 
طرح های عمرانی مناطق آزاد

به  معضل  و  مشکل  مسئله،  دو  امروز  که  نمود  اذعان  باید 
بن بست رسیدن طرح های عمرانی مناطق آزاد است و تا این 
مسائل مرتفع نگردد، شاهد ادامه وضعیت موجود خواهیم بود. 
مسئله اول؛ نیروی انسانی است. متوسط سطح نیروهای فعال در 
حوزه فنی و عمرانی مناطق به مراتب از سطح عمومی مهندسان 
شاغل در بخش خصوصی و دانشگاهی همان منطقه پایین تر 
است و افراد با رانت و رابطه به مسئولیت رسیده اند و کمتر آشنایی 
با متدهای روز دنیا دارند و به تقلید کورکورانه از گذشتگان بسنده 
می کنند و به ارزش مطالعه و به کارگیری مشاوران خبره اعتقادی 
ندارند و پیمانکاران نیز کامال به ضعف این عوامل آگاه هستند 
و بر موج بی کفایتی ایشان سوار هستند و آنچه در جهت منافع 

خودشان باشد را به دست می آورند.
آشیل  پاشنه  که  است  پروژه ها  برای  منابع  تامین  دوم؛  مسئله 
طرح های عمرانی چه در مناطق آزاد و چه در کل کشور است؛ 
حرکت  ترمز  منابع،  به موقع  تزریق  و  تخصیص  عدم  چراکه 
پیشرفت و بهره برداری پروژه ها می باشد و عاجز بودن مدیران 
مناطق به جز چند طرح محدود نظیر ترمینال جدید فرودگاه کیش 
که با انتشار اوراق صکوک و جذب منابع علی رغم داشتن یک 
پیمانکار فشل و کارنکن تا قبل از پایان عمر دولت قبل پیشرفت 
فیزیکی پروژه به 85درصد رسیده بود و اگر در این دولت هم 
نمی داد،  رخ  عمرانی کیش  معاونت  در حوزه  تغییرات گسترده 
بهره برداری از این ترمینال میسر بود و یا بزرگترین طرح عمرانی 

مناطق آزاد، اتصال جزیره قشم به سرزمین اصلی از طریق پل 
خلیج فارس است؛ هرچند ادعاهای فعاالن همیشه معترض زیست 
محیطی در توقف چند ساله این طرح عظیم بی تاثیر نبود، ولیکن 
باز عجز و عدم توانایی مدیران و همچنین مسائل تحریمی که تا 
حدی دست و پای پیمانکار را بسته است، اجازه نداد تا افتخاری 
برای جامعه مهندسی رقم خورد و جزیره قشم در یک جهش 

واقعی و کم نظیر در مسیر توسعه قرار گیرد.

 ساخت و سازهای غیراصولی و 
غیراستاندارد در مناطق آزاد

مجددا خاطرنشان می نمایم، تفکر حاکم بر مناطق آزاد و حوزه 
عمرانی آن، امروز کامال ناآشنا و غریبه با این سیستم می باشد 
و درک درستی از اهمیت این مناطق ندارند و مهم تر از آن 
اصال تجربه و آشنایی با فضای بین المللی نداشته و خبری هم 

از آن طرف مرزها و بازارها و کریدورها ندارند. مزیت هایی که 
پشت سر هم از دست می روند و با دست هایی که روی هم 

گذاشته شده، طرف هستیم.
در حوزه ساخت و ساز بخش خصوصی نیز با توجه به سیاست های 
تامین سرمایه ای و فروش زمین در مناطق آزاد، متوسط قیمت 
آپارتمان از مناطق همجوار باالتر بوده و در جایی همچون کیش 
و قشم دالالن و سودگذاران تعیین قیمت می کنند و بی عملی 
سازمان ها در این موضوع مشهود است؛ گرانی که خود یکی از 
عوامل بسیار موثر در عدم توسعه و مانع سرمایه گذاری می باشد و 

تبعات اجتماعی بسیار مخربی دارد. 
دیگر مشکل ساخت و ساز بخش خصوصی، عدم نظارت صحیح 
است که سازمان ها قدرت نظارت بر نحوه اجرای سازه ها را ندارند و 
کیفیت مصالح نیز که در حوزه جنوبی کشور کال از استاندارد مطلوبی 
برخوردار نمی باشد و متاسفانه آزمایشگاه های کنترل کیفیت مصالح هم 

آن چنان فعال نیستند و با عنایت به شرایط جوی خاص چه در جنوب و 
چه در شمال کشور، عمر مفید ساختمان ها متاسفانه بسیار پایین است 
و نگهداری مطلوب با هزینه بسیار زیاد صورت می گیرد و همچنین 
الگوی مناسبی در جهت ساخت و ساز ارائه نمی شود و این امر هم در 

حوزه طراحی و هم حوزه اجرایی بدون متولی است. 
بی تردید ابالغ یک الگوی منسجم معماری، کار دشواری نیست 
و آنچنان که در کیش مسبوق به سابقه بوده است و در سال های 
ابتدایی توسعه کیش، المان هایی که فرانسوی ها با نگاه به آثار 
معماری ایرانی طراحی کرده بودند، منظر منسجم و شکیلی را 
برای بازدیدکنندگان ارائه می کرد و یا آن که در طراحی شهر و 
شهرک سازی بهترین شهرک مسکونی ایران، با گذشت بیش از 
صدسال از عمر طراحی و ساخت آن، منطقه بریم آبادان است 
آبادان ساخته شده و  انگلیسی ها در کنار پاالیشگاه  که توسط 
مالحظاتی که در ساخت و طراحی این شهرک در نظر گرفته 
شده است، بی نظیر می باشد و در حد تدریس در دانشگاه ها بوده 
و عمال طوری احداث شده که تخریب آن هم ممکن نبوده و 
از محل  افتخار  با  کارکردی کامال متفاوت دارد و ساکنان آن 
سکونت خود نام می برند و در رفاه کامل هستند و مخاطراتی 
که زندگی شهری در آبادان و خرمشهر دارد، هیچ اثری در بریم 
ندارد و اگر با پیکره مسکونی چابهار مقایسه کنید که گران ترین 
و اشرافی ترین منطقه سیستان و بلوچستان است و باتوجه به 
توپوگرافی و موقعیت منحصر به فرد آن، لوکیشنی خاص دارد و 
با این همه مواهب درگیر فاضالب و تصفیه خانه نیم بندی است 

که جوابگو نیست و بوی نامطبوع شامه ساکنین را آزار می دهد.

سخن پایانی
اگر مدیران و حاکمان مناطق آزاد واقعا تفکر اداره مناطق و 
اعمال ماده65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را 
از این که سراغ اجرایی شدن این قانون بروند،  دارند، پیش 
آگاه  و  بروند  مدیران خود  و  بودن سواد عوامل  باال  به دنبال 
باشند که مدیران سفارشی و سهمیه ای، خروجی به جز اتالف 
که  آنچنان  و  ندارند  پی  در  را  خصوصی  و  سازمانی  منابع 
گفتیم، فقط مشاوران و پیمانکاران را منتفع می کند و تحویل 
جز  به  حاصلی  سازمان ها،  از سوی  کم بنیه  مطالعات  گرفتن 

گرفتاری های امروزه ندارد  .

محدوده  از  خارج  که  است  قلمرو کشور  از  ناحیه ای  آزاد  منطقه 
و  ورود  دارد.  قرار  گمرکی  تاسیسات  اداری  و  قانونی  فیزیکی، 
در  کار متخصص  نیروی  و جابه جایی  آن  و سود  خروج سرمایه 
منطقه، به سهولت صورت می گیرد و کاالها و مواد خارجی را که 
منع قانونی نداشته باشند، می توان بدون هرگونه موانع گمرکی و 
ترانزیت، یا در انبارهای آن نگهداری و یا در کارخانه های مستقر 

در آن تغییر شکل داده و به کاالهای دیگر تبدیل نمود. 
آن  در  که  است  جغرافیایی  محدوده  یک  آزاد  منطقه  درواقع 
و  پردازش  تا  وارد می شوند  آزادانه  بدون حقوق گمرکی،  کاالها 
معافیت های  مانند  مشوق هایی  از  سرمایه گذاران  و  گردند  صادر 
مالیاتی و آزادی عمل بیشتری در استخدام نیروی کار و رفتار با 

محیط زیست برخوردارند. 
بنا براین ویژگی برجسته منطقه آزاد این است که برای کاالهای 
سایر  و  نمی شود  گرفته  نظر  در  مالیات  میزبان،  کشور  داخلی 
بر  نیز  صادرات  و  واردات  در  خارجی  تجاری  محدودیت های 
مناطق مذکور اعمال نمی گردد. همچنین در این مناطق خدمات 
بقیه  متوسط  میزان  از  مطلوب تر  زیرساخت ها  سایر  و  ارتباطی 
مناطق  این  در  بنگاه ها  مالکیت،  نظر  از  و  است  میزبان  اقتصاد 
می توانند داخلی، بین المللی و یا با سرمایه گذاری مشترک باشند.

اهداف ایجاد مناطق آزاد در جهان
اهداف ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، 
از: فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید  عبارتند 
خارجی،  سرمایه های  طریق جذب  از  کاالهای صنعتی  و صدور 
قطعات  و  اولیه  مواد  تامین  توریسم،  از  حاصل  درآمد  افزایش 
کشور،  داخل  با  صنعتی  پیوندهای  برقراری  صنایع،  موردنیاز 
رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق، منافع ملی، آشنایی با 
تجارت بین الملل، جلوگیری از شوک های ناشی از مراحل انتقال 
اقتصاد در عصر جهانی شدن، تربیت نیروی انسانی متخصص و 
کسب و ارتقای مهارت های مدیریتی که در پی انتقال تکنولوژی 
توسعه  به  بخشیدن  شتاب  و  سرمایه  ترغیب  می آیند،  دست  به 
منطقه، برپایی نمایشگاه ها، تنظیم بازار کار، ارائه خدمات عمومی، 
انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، 
تبادل تکنولوژی و اطالعات، استفاده تولیدکنندگان داخلی از پول 
بین قدرت های رقیب در  بازارهای جهانی، حضور در  موجود در 
رشد  از  حمایت  با  صادرات  توسعه  و  افزایش  بین المللی،  عرصه 
به  کمک  ارزی،  واردات  افزایش  صادراتی،  صنایع  توسعه  و 
ارتقاء  و  شغلی  جدید  فرصت های  ایجاد  با  بیکاری  مسئله  حل 
پیشرفته و  تولیدات  وارد کردن  با  اقتصادی  استانداردهای  سطح 

تکنولوژی های مدرن مدیریتی از خارج به داخل کشور.
هدف های  شده،  ذکر  موارد  عالوه بر  کشورها،  از  برخی  البته 
نیز  را  مناطق محروم  به  توجه  و  مانند محدودیت زدایی  دیگری 

دنبال می کنند.
از  نیز هدف  ایران  آزاد  اداره مناطق  قانون چگونگی  ماده )یک(  در 
تشکیل مناطق آزاد تجاری -صنعتی این گونه بیان شده است: »تسریع 
در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، 
انجام سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، 
ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در 

بازارهای جهانی و منطقه ای و تولید و صادرات کاال«.

نقش و اهمیت مناطق آزاد در توسعه تجارت داخلی
مناطق آزاد براساس این اعتقاد شکل گرفته اند که موتور رشد و 
مثابه  به  آزاد  مناطق  درواقع  باشند.  اقتصادی یک کشور  توسعه 
با  انطباق  اقتصاد کشور برای  الگوی نمونه برای اصالح ساختار 
با  که  می شوند  محسوب  جهانی  اقتصاد  در  آمده  پدید  تحوالت 
توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور از طریق حذف موانع اداری 
و  کنترل ها  تقویت  حال،  عین  در  و  آسان  مقررات  برقراری  و 
نظارت های کالن اصالح می شود؛ مناطق آزاد می توانند به عنوان 

ابزاری برای طراحی، آزمون و تکامل برنامه های اصالح ساختاری 
و بهره برداری از نتایج آن به منظور تسری اصالحات به سرزمین 
اصلی مورد توجه قرار گیرند. این مناطق در حقیقت کانون تغذیه و 
توسعه برای کشورهایی هستند که می دانند در جهان امروز چگونه 
خود را به لحاظ اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی جهت دهی کنند.
و  جهانی  بازارهای  به  ورود  برای  ابزاری  آزاد  مناطق  به واقع 
استراتژی های  برای تحقق  اهرمی  و  فراگیر  پدیده های  به عنوان 
موردتوجه  صادرات  توسعه  سیاست  بر  تاکید  با  برون نگر  توسعه 
قرار گرفته اند و با بهره گیری از برتری های نسبی اقتصاد داخلی، 
به عنوان  پیدا می کنند و می توانند  بین المللی حضور  بازرگانی  در 
تسریع کننده ارتباط با اقتصاد داخلی به کار روند، که این افزایش 
زیادی  اهمیت  داخلی  تجارت  در  بین المللی،  بازارهای  با  ارتباط 
باشد و موجب  اقتصاد و تجارت داخلی موثر  دارد و می تواند در 

توسعه و رونق تجارت داخلی شوند. 
ایجاد مناطق آزاد می تواند آزادی مبادالت تجاری را تامین کند 
خارجی  سرمایه های  مداوم  شدن  سرازیر  اقدامات،  این  نتیجه  و 
آزاد  مناطق  به وسیله  بنابراین  و  است  در همه صنایع  به کشور 
ثمر  به  صادرات  گسترش  طریق  از  صنعتی  توسعه  استراتژی 

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

قرار داد.
کاالهای  خام،  مواد  خرید  آزاد،  مناطق  ایجاد  با  حقیقت  در 
نیمه ساخته و ماشین آالت کشور میزبان توسط بنگاه های مستقر 
در مناطق آزاد افزایش پیدا می کند که این عامل خود سبب انتقال 
فن آوری هم می شود و این جریان یعنی انتقال تخصص های فنی 
و سرمایه ای و تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور میزبان 
می گردد و این توسعه در صنعت و تولیدات یک کشور می تواند در 

تجارت داخلی کشور تاثیرات زیادی بگذارد. 
با توسعه صنعت و تولیدات در کشور خصوصا اگر این توسعه با 
باشد، تجارت هم در داخل کشور و هم  نوین همراه  تکنولوژی 
بیشتری  رونق  صادرات  بخش  در  و  کشورها  دیگر  با  رابطه  در 
خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه صنعتی نسبتا توسعه 
یافته ای در کشور وجود داشته باشد، این امر مشوق شرکت های 
خارجی برای ارتباط با اقتصاد داخلی خواهد بود که از این طریق 
نیز تجارت داخلی در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت. 
در کل تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که مناطق آزاد، پلی 
صادراتی،  تولیدی،  جهت گیری  با  جهانی  و  داخلی  اقتصاد  میان 
درواقع،  است.  بوده  اقتصادی  توسعه  و  رشد  و  تکنولوژی  انتقال 
اقتصادی  توسعه  ابزار  توسعه،  درحال  کشورهای  در  آزاد  مناطق 
صرفا  منطقه ای  نه  می شوند،  گرفته  نظر  در  اقتصاد  کل  برای 

تجاری. 
بازار  به  ورود  برای  وسیله ای  را  آزاد  مناطق  موفق،  کشورهای 
جهانی و بهره گیری از برتری های نسبی در بازرگانی بین المللی 
در  آنان  دهنده  یاری  مذکور  مناطق  هستند  امیدوار  و  می دانند 
رهایی از فقر و عقب ماندگی باشند. تکنولوژی، مدیریت و سرمایه 
را به کشور آنها وارد کنند و عوامل تولید داخلی را با عوامل علمی 
مسیر  در  را  کشور  سرانجام  و  نمایند  تلفیق  خارج  فنی  دانش  و 
یافته و  توسعه  درازمدت در رده کشورهای  توسعه صنعتی و در 

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

قرار داده اند.
صورت  به  نباید  را  کشور  هر  در  آزاد  مناطق  ایجاد  معنا  بدین 
اقدامی مجزا از اقتصاد ملی، بلکه باید به منزله ابزاری برای توسعه 

و  اقتصادی  توسعه  برای  راهبردهای کالن  از  بخشی  و  صنعتی 
جنبه  تنها  مناطق  این  این صورت  غیر  در  کرد.  تلقی  اجتماعی 
نمایشی و غیرواقعی به صورتی مجزا از تمامیت اقتصاد کشورها 

را خواهند داشت. 

مناطق آزاد تجاری-صنعتی و توسعه اقتصادی
آن  مولفه های  از  یکی  اقتصاد  که جهانی شدن  امروز  دنیای  در 
چراکه  دارند؛  واردات  و  صادرات  به  نیاز  کشورها  تمامی  است، 
هیچ کشوری نمی تواند تمام نیازهای داخلی خود را تامین نماید. 
و  می باشد  توسعه  و  پیشرفت  اصلی  محور  تولید،  میان،  این  در 
افزایش  و  ملی  درآمد  و  اشتغال  افزایش  باعث  تولید،  افزایش 
صادرات می باشد، از این رو با توجه به اهمیت زیاد صادرات، دولت 
مهم  این  نمودن  اجرا  بهتر  هرچه  برای  را  مناسب  بستری  باید 

فراهم نماید.
به  می توان  افزایش صادرات شود  باعث  می تواند  که  عواملی  از 
مربوط  مشکالت  رفع  تسهیالت،  اعطای  مالیاتی،  معافیت های 
صادرکنندگان  از  دولت  حمایتی  سیاست های  و  گمرک  به 
بسته بندی  ارتقای  با  همچنین  کرد.  اشاره  سرمایه گذاران  و 
افزایش  و  بازار  در  مخصوص  برند  یک  معرفی  و  محصوالت 
به کاالی مشابه خارجی می توانیم جهش  کیفیت کاالها نسبت 

صادراتی را داشته باشیم. 
از سوی دیگر وجود قوانین محدودکننده برای واردات، پیامدهای منفی 
را برای اقتصاد در پی دارد که می توان به شکل گیری اقتصاد زیرزمینی 
و قاچاق کاال که تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه تولید داخلی 
اقتصادی و سیاسی  باتوجه به وضعیت  اشاره نمود.  وارد می نماید، 
کشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این کشورها، باید 

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

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

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

داخلی خواهند شد.
چنین  اهمیت  باعث  که  را  عمده ای  نقش های  کلی  طور  به  
بخش هایی در اقتصاد می شود، می توان این گونه برشمرد: جذب 
انتقال  سرمایه گذاری،  به  اقتصادی  فعاالن  تحریک  و  سرمایه 
ایجاد  کشور،  درون  به  جدید  فناوری های  و  تکنولوژی  جذب  و 
اشتغال به  خصوص در مناطق محروم، افزایش تجارت و صادرات 
که تمام این موارد، هدف واحد رشد اقتصاد ملی را دنبال می کند.

این  به  ویژه تری  نگاه  که  است  مهم  و  ضروری  بسیار  بنابراین 
در  تا  شود  بسته  کار  به  تالش ها  تمام  و  باشیم  داشته  مناطق 
بیشتری  تجاری -صنعتی  آزاد  مناطق  ایجاد  شاهد  نزدیک  آینده 
با سرعت باالتری  اقتصادی کشور  تا چرخ های  باشیم  در کشور 

به حرکت درآیند. 
می باشد.  ارز  نرخ  واردات،  و  صادرات  بر  موثر  عوامل  از  یکی 
سیاستگذاری های نرخ ارز، برای توسعه هرچه بیشتر صادرات و 
امر در  این  انکارناپذیر است.  تاثیرگذاری آن ضرورتی  و  واردات 
بیشتری  اهمیت  از  بین المللی  تحریم های  وجود  و  فعلی  شرایط 

برخوردار است.
ایران،  اقتصاد  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  که  است  پرواضح 
آن  از  ناشی  درآمدهای  و  نفتی  صادرات  به  شدید  وابستگی 
به وجود  و  و تحریم ها  نفت  قیمت  به کاهش  توجه  با  می باشد، 

آمدن کسری تجاری در سال های اخیر، با کاهش صادرات نفتی 
مواجه بوده ایم؛ از این رو باید تمام تالش را برای افزایش صادارت 
غیرنفتی که کاهش وابستگی اقتصاد به صادرات نفت را به دنبال 

دارد، معمول نماییم.

گسترش ری اکسپورت از طریق مناطق آزاد کشور
مسئله مهم دیگر، تشویق صادرات مجدد کاال از طریق مناطق 
فناوري هاي  انتقال  منظور  به  آنها  عمل  حوزه  توسعه  با  آزاد، 
خدمات  و  کاال  صادرات  تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته، 
به  توجه  با  خارج  از  مالي  منابع  و  ضروري  نیازهاي  تامین  و 

مشوق هاي الزم براي رشد صادرات مجدد است. 
این صنعت به مثابه پردرآمدترین محور اصلي فعالیت هاي مناطق 
مي توان  که  است  راهکاري  کلیدي ترین  و  بوده  کشور  در  آزاد 
فعاالن  سرمایه گذاران،  جذب  و  آزاد  مناطق  فعالیت  رونق  براي 
تدوین  داشت.  نظر  در  خصوصي  بخش  کارآفرینان  و  اقتصادي 
مناطق  آیین نامه  کلید ي ترین  شاید  که  آیین نامه صادرات مجدد 
آزاد کشور است، جزء اساسي ترین فعالیت هاي مغفول مانده این 

مناطق محسوب می شود. 
زمیني،  راه هاي  امکانات  از  کشور  آزاد  مناطق  اینکه  رغم  به 
کاالهاي  ورود  ارتباطي  پل  و  بوده  برخوردار  هوایي  و  دریایي 
کشورهاي اروپایي و آسیایي جنوب شرقي به کشورهاي همجوار 
و مشترک المنافع به شمار مي آیند، نبود سیستم خدماتي و نهادهاي 
مالي مناسب، زیرساخت هاي مناسب و برخوردار از استانداردهاي 
چالش هاي  بین المللي،   بانکي  نظام  و  مجدد  در صادرات  جهاني 

عمیقي را فراروي صادرات مجدد در مناطق آزاد قرارداده است. 
از سویي، بهاي تمام شده بسیاري از کاالها که امکان صدور مجدد 
آنها از طریق مناطق وجود دارد، به علت هم طراز نبودن با سایر 
این  سفارش  امکان  و هنگ کنگ،  دبي  سنگاپور،  مانند  کشورها 
مرتفع  رو،  این  از  نمي سازد.  امکان پذیر  مناطق  این  از  را  کاالها 
روي  پیش  را  بسیاري  فرصت هاي  موجود،  چالش هاي  ساختن 
مناطق آزاد ایران قرار مي دهد که توجه به آنها قابل توجه است.

مجدد  صدور  براي  بازار  ارزان ترین  مي توانند  ایران  آزاد  مناطق 
فرآورده هاي فناوري اطالعات اعم از سخت افزار و نرم افزار باشند. 
به عالوه مونتاژ محصوالت تحت لیسانس و تولیدات شرکت هاي 
بزرگ بین المللي مي تواند ازجمله زمینه هایي براي رشد صادرات 
مجدد به بازارهاي هدف منطقه اي مناطق آزاد ایران باشد تا ضمن 
ایجاد فرصت هاي جذب سرمایه گذاري داخلی و خارجي، زمینه ساز 
فرصت هاي جدید شغلي براي ایجاد اشتغال و به کارگیري نیروي 

کار در این مناطق باشد. 
لوازم  فوالد،  طرح  هاي  شامل  جدید  پروژه هاي  اجراي  همچنین 
ساختماني، ماشین آالت و وسایل حمل ونقل از اهمیت چشمگیري 
آزاد کشور برخوردار است،  براي رشد صادرات مجدد در مناطق 
با  متناسب  آزاد  مناطق  در  مجدد  صادرات  راهکار  به  توجه 

سیاست هاي اقتصاد مقاومتي ضرورت بسیار دارد.
در  مجدد  صادرات  عملیاتي  تعریف  با  متناسب  عمل  و  اقدام 
برای  ارزی  درآمد  کسب  صادرات  شده،  گفته  صادرات  تعریف 
خدمات  یا  تولیدات  فروش  از  که  است  اقتصادی  توسعه  و  رشد 
به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند به برقراری موازنه 

تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک کند. 
به رغم این که ایران از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار 
صادرات  برای  که  هوایی  دریایی ،  زمینی ،  راه های  مانند  باالیی 
مجدد بسیار حائز اهمیت می باشد، برخوردار است و می توان از آن 
به عنوان پل ارتباطی برای ورود کاالهای کشورهای اروپایی و 
آسیایی جنوب شرقی به کشور های همجوار و سی آی اس استفاده 
کرد، ولی عدم  وجود سیستم خدماتی و نهاده های مالی مناسب 
و نیز نبود زیرساخت های الزم و برخوردار از استانداردهای جهان 
ایران،  خصوصي  بخش  اقتصاد  ناتواني  ری اکسپورت ،  امر  در 
بانکی  نظام  نبود  نقل ،  و  حمل  ناوگان  عدم کفایت  و  فرسودگی 
بین المللی گردش پول در کشور، چالش هایي را فراروی صادرات 

مجدد در کشور قرار داده است. 
وجود این مشکالت در مسیر فعالیت این مناطق باعث شده است 
تا این مناطق در دوره فعالیت خود نتواند نقش قابل توجهی در 
مهمي  سهم  مي شود  گفته  چند  هر  کنند،  ایفاد  صادرات  توسعه 
صورت  کشور  اقتصادي  ویژه  مناطق  طریق  از  صادرات  این  از 

مي گیرد.
بنابراین، استفاده از مناطق آزاد جهت توسعه و تشویق صادرات و 
به ویژه صادرات مجدد به دلیل مهیا بودن مقررات تسهیل کننده و 
کاهش بوروکراسی ها و خارج بودن از قلمرو گمرکی دارای اهمیت 
گونه ای  به  مناطق  این  جغرافیایی  موقعیت  است.  زیادی  بسیار 

است که هر کدام می تواند ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای 
همسایه را تحت پوشش خود قرار دهند .

از این رو، با شناخت برخی موانع توسعه صادرات و صادرات مجدد، 
باید گام های الزم برای توسعه صنعت صادرات مجدد در مناطق 

آزاد و افزایش حجم فعالیت های صادراتی این مناطق برداشت .
در اولین گام باید صادرات مجدد را به عنوان یک هدف در فعالیت 
مناطق آزاد موردتوجه قرار داد و این هدف را مثابه ماموریت اصلي 
زماني  دوره هاي  در  آن  تحقق  برای  و  تبدیل کرد  و کمیت پذیر 
مشخص، برنامه ریزي کرده و از سازمان های مناطق رسیدن به 
ارزیابی  مبنای  و  مطالبه  را  مجدد  سالیانه صادرات  اهداف کمی 
فعالیت آنان قرار گیرد. ارسال بار به مناطق آزاد از راه هاي دیگر 
در این مورد براي رونق اقتصادي این مناطق است، آنچنان که 
دبي در زمان راه اندازي، از این راهکار استفاده الزم را برده است .

بسیار  خصوص  این  در  منطقه اي،  هدف  بازارهای  شناسایی 
کلی  طور  به  مناطق  برای  هدف  بازارهای  اگرچه  است.  مهم 
مشخص است، ولی تبیین و ترسیم این بازارها برای مناطق به 
کمک  اهداف  ترسیم  به  می تواند  مجدد،  صادرات  بازارهای  نام 
درونی  کاذب  رقابت  مانع  و  جلوگیری  پراکنده کاري  از  و  کرده 

بین مناطق آزاد شود .
از  آزاد  مناطق  گمرکی  تجاری  اسناد  پذیرش  به  دادن  رسمیت 
نکات مهم دیگر است که در مورد تشویق صنعت صادرات مجدد 
از  واردات  برای  حاضر  درحال  است  گفتني  است.  اهمیت  حائز 
کشور،  ورودی  مرزهای  کلیه  به  منطقه  کشورهای  سایر  و  دبی 
حمل  اسناد  مرزی،  گمرکات  ندارد.  وجود  محدودیتی  هیچ گونه 
برای  و  داده  قرار  پذیرش  مورد  را  صادرکننده  کشور  تجاری  و 
ورود یا ترانزیت کاال ، این اسناد و پلمپ کشور مبدا را مورد قبول 
قرار می دهند. در مواردی که امکان عبور کامیون های کشور مبدا 
با  برای تردد  تیر« وجود دارد، محدودیتی  براساس »کنوانسیون 
کامیون کشور مبدا وجود ندارد، ولی هنگامی که این موضوع به 
برای  مناطق  این  تجاری  و  گمرکی  اسناد  می رسد،  آزاد  مناطق 
گمرک کافی نبوده و تشخیص گمرک ترانزیت کننده و پذیرش 
اسناد وارداتی اولیه مالک گمرک است. این امر موجب عدم اعتماد 
و امنیت سرمایه گذاری شده و بوروکراسی را دوچندان می کند. به 
همین منظور صدور دستورالعمل ترانزیت کاالهای مناطق آزاد به 
کشورهای مقصد براساس تقاضای منطقه آزاد و اسناد ارائه شده، 

می تواند گام مفید و موثری در این امر باشد .
همچنین اعطای مجوز حمل کاالهای ترانزیتی و صادرات مجدد 
آزاد به کشورهای هدف  به وسیله خودروهای پالک هر منطقه 
به عالوه  کند.  کمک  مناطق  این  مجدد  صادرات  به  می تواند 
تجاری  دیپلماسی  مجموعه  در  کشور  آزاد  مناطق  گرفتن  قرار 
مبادالت  حاضر  درحال  که  طوري  به  است،  مهم  بسیار  کشور 
تجاری ایران با برخی کشورها ازجمله عراق، افغانستان و برخي 
اعتباری  خطوط  از  گرفتن  منشا  با  مي تواند  آفریقا  کشورهاي 

اعطایی ایران به این کشورها انجام شود.
کشورها  این  با  ایران  آزاد  مناطق  تجاری  مبادالت  گرفتن  قرار 
اعتباری فوق مي تواند  از خطوط  استفاده  براساس  این مسیر  در 
موجب توسعه صادرات مجدد در این مناطق باشد. توجه به این 
موضوع در توافق نامه هاي اقتصادي میان ایران و سایر کشورها از 

اهمیت زیادي برخوردار است.
ایجاد بانک های خارجی در مناطق آزاد بر اساس گردش مالي باال، 
مناطق  این  در  خارجي  سرمایه گذاران  حضور  زمینه ساز  مي تواند 
براي استفاده از مشوق هاي مالي و بانکي باشد. همچنین تعیین 
تسهیالت  اعطای  و  مناطق  در  خارجی  بانک های  ایجاد  تکلیف 
بانک های داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات مجدد کاال جزء 

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

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

صادرات و صادات مجدد است.
بی تردید عنایت به موارد فوق الذکر مي تواند موجبات ایفای نقش 
اساسی مناطق آزاد کشور در رشد صادرات مجدد کاال و خدمات 

براي تاثیرگذاري آنها در رشد اقتصادي کشور باشد.

بررسی ضرورت بهره مندی از ظرفیت های مناطق آزاد جهت توسعه صادرات کشور:

مناطقآزاد،ابزاریجهتورودبهبازارهایجهانیوتحققاستراتژیهایتوسعهبروننگر

گزارش: 
فریبا شیخی



مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منزله  پارادایم توسعه، از اهرم هاي 
مهم پيشرفت  اقتصادي كشور به شمار مي روند. این مناطق یکی از 
مهم ترین توانمندی های توسعه ملی برای رشد تجارت، ترانزیت، 
با همگرایي  كه  مناطقی  می باشند؛  گردشگری  و  خدمات  توليد، 
منطقه  ای و بين المللی ظرفيت های بيرونی اقتصاد را هدف قرار 
داده تا بتوانند در خلق بازار و صادرات كاال و خدمات شکل واقعی 

به خود بگيرند.
تحرک اقتصادی این مناطق در گستره  ایران با ایجاد پيوندهای »پسرو و 
پيشرو« در ارتباط با سرزمين اصلی، نشان از موفقيت عزم آنها از سال هاي 
تاسيس تاكنون دارد. مناطق آزاد و ویژه عالوه بر سازوكارهاي نسل هاي 
ششگانه جهاني، درحال حاضر فعاليت هاي مربوط به نوآوري مراكز رشد 
استارتاپ ها، تحقيق و توسعه، بيوتکنولوژي، صنایع سبز، مناطق تخصصي 

علوم، مناطق دیجيتال و هوشمند را دنبال مي كنند.
به  خود  ماموریت هاي  و  اهداف  براساس  ویژه  و  آزاد  مناطق 
بازارهاي منطقه اي  منزله اهرم توسعه اقتصادي براي حضور در 
و  درونزا  منافع  تقویت  راهکارهاي  مهم ترین  از  بين المللي،  و 
برونگرایي اقتصاد ملي به شمار مي روند. این مناطق با وجود مزایا 
آماده  با  خودگردان  به صورت  توانسته اند  فراوان  ظرفيت هاي  و 
ساختن زیرساخت ها، زمينه هاي توليد و اشتغال را با هدف جذب 
بازارهای صادراتی فراهم كرده و پشتوانه هاي الزم را براي تقویت 

اقتصاد كشور، استان ها و مردم بومي به وجود آورند. 
این راهبرد با ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید در استان های مرزی با 
هدف استفاده از فرصت ها براي توسعه  توان تجارت خارجی در پيوند 
با اقتصاد كشور های همسایه تقویت شده كه در آینده نزدیك دامنه 

وسيع تري را در حركت روبه توسعه به وجود خواهند آورد. 
مطلوب  شاخص هاي  به  رسيدن  برای  صادرات  و  توليد  افزایش 
اقتصادي از طریق حمایت بخش خصوصی و اعتماد به توانمندی 
در  بسزایی  تاثير  خارجي،  سرمایه  جلب  و  داخلي  سرمایه گذاران 
مناطق  همچنان كه  داشت.  خواهد  كشور  بازرگاني  مثبت  موازنه 
مناطق  توانمندی های  نمایشگاه هاي  برگزاری  طریق  از  آزاد 
همچون  همسایه  كشورهاي  در  ایران  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
كشورهاي آسياي ميانه ازجمله كارهایي است كه با هدف معرفی 
تجاری،  فعاليت های  توسعه  و  ایران  سرمایه گذاری  فرصت های 
صنعتی و همچنين رشد و گسترش مناسبات فرهنگی ميان كشور 

ایران و این كشورها قابل انجام است. 
در این خصوص ظرفيت سازی بهينه برای واحد توليدی- صنعتی 
در مناطق آزاد و ویژه از طریق توجه به اقالم وارداتي بازارهاي 
طبيعي ایران در كشورهاي همجوار و ارتقای سطح تکنولوژی به 
منظور توليد و صادرات افزون تر و خلق بازارهاي جدید بيش از 

پيش احساس می شود.
ویژه  و  آزاد  مناطق  بيرونی  به فرصت های  توجه  اساس،  این  بر 
ایران  اقتصادی  مشترک  كميسيون های  در  حضور  طریق  از 
جذب  برای  پشتوانه  قوی ترین  منزله   به  مختلف  كشورهای  با 
این  در  قوي  حضور  است.  اهميت  حائز  خارجي  سرمایه گذاری 
كميسيون ها ازجمله ظرفيت های بالقوه و اقتصادي مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به شمار می روند كه مي توانند توانمندی های مناطق 
كند؛  افزون  منطقه ای  و  بين المللی  بازارهای  در  حضور  برای  را 
سازمان های  اداری  ساختار  می توانند  كميسيون ها  این  چنان كه 

مناطق آزاد و ویژه  را در دایره  صف و ستاد فعال تر نمایند. 
همچنين شناسایی و كاربرد سطوح تکنولوژی در عرصه  واحد های 
آزاد و ویژه  اقتصادی مناطق  توليدی و نرم افزاري در بنگاه های 
و  ارتقا  برای  كه  به خصوص  است،  برخوردار  فراوانی  اهميت  از 
پيشرفته  تکنولوژی های  از  استفاده  برای  آنها  فعاليت  به  كمك 
تکنولوژی  چهارم  و  سوم  سطوح  از  استفاده  مکانيسم  به  توجه 
برای  بهينه  ظرفيت سازی  لزوم  آنکه  ضمن  است.  مهم  بسيار 
واحدهای توليدی-  صنعتی مستقر در مناطق آزاد و ویژه از طریق 
ارتقای تکنولوژی و به منظور توليد و صادرات بيشتر، فرصت هاي 

بي شماري را در اختيار كشور قرار مي دهد.
انتخاب نوع استراتژی توسعه در مسير تشویق صادرات و همگام 
این كار در  انجام  و  بسيار مهم است. تدوین  با رویکردهای آن 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد تشویق صادرات می تواند 
سازوكارهای مبتنی بر ارزش افزوده  محصوالت توليدی را با هدف 
بازارهای منطقه ای در فضای رقابتی  برونگرایی اقتصاد و جذب 

برای توليدات مشخص  كند. 
همچنين توسعه  بخش صادرات برای توليد كاال و خدمات با تاكيد بر 
صنایعی كه از مزیت های اقتصادی و امکانات توليدی برخوردارند و 
تدوین استراتژی های توسعه صنعتی، تجاری و خدماتی در بنگاه های 
اقتصادی خصوصی با رویکرد آزادی اقتصادی، از مهم ترین مباحثی 
هستند كه امروز وجود دارند و هدف از آن، دستيابی به زنجيره  تامين 
توليدی و صنعتی مستقر و  از واحدهای  استفاده  با  توليد  در مورد 
دسترسی به بازارهاي جدید و خلق دوباره آن است؛ موضوعی كه نياز 
آن، بيش از پيش در بنگاه های اقتصادی ازجمله مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی احساس می شود.
همچنين، اكوسيستم كارآفرینی و كسب و كارهای نوآورانه  هوشمند و 
شبکه های اجتماعی باز و بازارهای همتا به همتا برای حذف واسطه ها 
می تواند با نگاهی نو و متناسب با كارهای جدید، چشم انداز مناسبی را 

برای جذب سرمایه گذاری خارجي و داخلي فراهم كند. 
و  جدید  مطالب  بين   اتصالی  حلقه   به واقع  برنامه ها  این  انجام 
بنگاه های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه خواهد بود. نقشه راه این 
اتصال در مسير جذب سرمایه خارجي و انتقال فناوری پيشرفته 
داخلی  و  خارجی  بخش  دو  در  صادرات  گسترش  و  توليد  برای 

مورد توجه است.
الف( بخش خارجی:

كشورهای  سفارتخانه های  بازرگانی  بخش های  با  ارتباط   
خارجی در ایران برای جلب سرمایه گذاران خارجي كه به انتقال 

فناوری جدید منجر می شود.
برای  از كشور  ایران در خارج  بازرگانی  رایزن های  با  ارتباط   
اطالع از نحوه  استفاده از تکنولوژی  انرژی های نو و تجدیدپذیر، 

صنایع كوچك، متوسط و علم و فناوری مربوطه. 
زمينه های  در  می توان  همکاری  برای  را  كشورها  مزیت های 
زیرساخت ها، فناوری با ارزش افزوده  باال، تجارت، خدمات، بانکداری، 
كشاورزی،  صنعت،  مخابرات،  دارویی،  محصوالت  سالمت،  بيمه، 
مواد غذایی و تحصيل و غيره طبقه بندی كرد. نوع همکاری ایران 

با كشورهای حوزه  نفوذ در برخی زمينه ها مکمل یکدیگر هستند. 
ب( بخش داخلی:

 ارتباط با اداره های كل سازمان توسعه تجارت برای شناسایی 
اهداف  تحقق  برای  سرمایه گذاری  جذب  هدف  كشورهای 
كميسيون های مشترک اقتصادی ایران با كشورهای طرف معامله 
دوجانبه  تجاری  قراردادهای  و  موافقت نامه ها  انعقاد  همچنين  و 
برای رونق تجارت  با كشورهای مختلف  بين المللی  و چندجانبه 

و صادرات.
 شناسایی حوزه هاي تخصصی براي حضور در نمایشگاه های 

بين المللی و منطقه ای.
 برگزاری نشست های مشترک تخصصی بنگاه های اقتصادی 

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با طرف های خارجی.
 توليد و صادرات با هدف شناسایی اقالم وارداتی كشورهای 

پيرامونی و انجام تمهيدات الزم برای صادرات به آنها.
از  حمایت  و  بزرگ  و  متوسط  كوچك،  موسسات  تقویت   
شركت های توليدی فناور و نوپای نوآور كه در مناطق آزاد درحال 

افزایش هستند.
و  كسب  شرایط  بهبود  و  محيط  با  تعامل  درک  است  بدیهی 
فعاالن  كه  است  مسائلی  مهم ترین  از  درآمدزا،  قالبی  در  كار 
نسبت  را  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  خصوصی  بنگاه های  اقتصادی 
ارائه   برای  و  صادرات محور  پروژه های  در  سرمایه گذاری  به 
محصول به بازار با رویکرد نوآوری های فناورانه و موج های جدید 

تکنولوژی عالقه مند می سازد. 
در رویکرد كسب و كار برای خلق نوآورانه ارزش در زنجيره های 

توليدی و خدماتی می توان به موارد زیر اشاره كرد:
و  توليدی، صنعتی  ارزش محصوالت  و  ویژگی ها  از  آگاهی   

خدماتی در بازار.
 ایجاد كانال ارتباطی با مشتریان برای جذب، حفظ و افزایش 

فروش محصوالت توليدی.
 ارزش گذاری و كسب  درآمد از مشتری براساس نوع كاالها 

و خدمات.
 فعاليت های كليدی برای خلق ارزش نوآورانه برای مشتریان 

با استفاده از تکنولوژی اطالعاتی روز.
و  افراد  به  برون سپاری  با  داخلی  كليدی  فعاليت های  انجام   

موسسات دیگر.
 تهيه منابع برای انجام فعاليت هایی در حوزه  منابع فيزیکی مانند 

خط توليد، منابع انسانی و مالی برای پيشبرد موفقيت فعاليت ها.
 تعيين منابع و روش های تامين آنها برای پياده سازی موفق مدل كسب 

و كار ازجمله برون سپاری فعاليت های عمده به بخش خصوصی.
  ساختاریابی و بررسی هزینه های مدل كسب و كار و تجزیه و 

تحليل آنها برای افزایش درآمدها و كاهش هزینه ها.
این موارد می توان در اكوسيستم كارآفرینی و كسب و  انجام  با 
اختيار  به مسائل مشخص در  را  پاسخ های الزم  كارهای جدید، 
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی قرار داد، پاسخ هایی كه هدف از 
آنها، جهش و حركت روبه جلو برای بهبود فضای مناسب كسب و 
كار براي ایجاد خالقيت، رقابت در نوآوری، توليد محصول و خلق 

بازارهای جدید و ایجاد فرصت هاي شغلي جدید است. 
الزمه این مسائل، جذب سرمایه گذاري و نگاه به توسعه از منظر 
مناطق  تنفس  براي  را  است كه جذب سرمایه گذاري  بين المللي 

آزاد و ویژه و خروج از مسائل حاشيه اي بي حاصل است. 
 

 ضرورت تعيين جايگاه مناطق آزاد
در ساختار اقتصاد کشور

مناطق آزاد یکي از اهرم هاي اقتصادي مهمي است كه دولت ها 
با هدف  خارجي  در جذب سرمایه گذاري  آن سعي  از  استفاده  با 

تشویق صادرات و كسب درآمدهاي ارزي كرده اند. 
در مقایسه  سابقه ایجاد مناطق آزاد در جهان و ایران مالحظه مي شود 
كه بين تاسيس اولين منطقه آزاد جدید جهان در بندر شانون ایرلند و 
ایران، بيش از 60سال مي گذرد و این به اختالف نظر گفتمان رشد و 
توسعه ميان دست اندركاران اقتصادي كشور بازمي گردد، همچنان  كه 
اهميت ایجاد مناطق آزاد نيز به عنوان یك اهرم اقتصادي براي تعامل 

با اقتصاد جهاني در كشور از آغاز، محل مناقشه بوده است. 
برخي همين اتفاق تشکيل مناطق آزاد را حاصل جریان غلط در دوره 
سوم مجلس شوراي اسالمي دانسته اند كه با وجود مخالفت كارشناسان 
خبره اقتصادي و كميسيون اقتصادي مجلس، طرح تاسيس مناطق آزاد 

تجاري- صنعتي با اصرار دولت پنجم به تصویب رسيد. 
نکته  دیگر زمان استفاده از ابزار مناطق آزاد در كشور است كه زماني 
مسئولين اقتصادي كشور به اهميت آن پي برده و سعي كردند تا 
مناطق محروم را از طریق ایجاد مناطق آزاد با مقوله  رونق و توسعه 
همراه كنند، كه مناطق آزاد جاي خود را به جهاني شدن اقتصاد داده 
بود و اقتصاد بين المللي در فرآیند توسعه اي خود به این نتيجه رسيد كه 
در عصر جهاني شدن، مناطق آزاد با مفهوم اوليه دیگر كارآیي الزم را 
نداشته و بدون تطبيق با اصول تجارت جدید جهاني نمي تواند به دنبال 

جذب بازارهاي هدف بين المللي باشند. 
این موضوع درست همزمان با تصویب بند 19 و 20 قانون برنامه اول 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ابالغ قانون چگونگي اداره 
مناطق آزاد تجاري- صنعتي در ایران بود كه نشان مي دهد كشور در 
استفاده به موقع از ابزار اقتصادي مناطق آزاد، نه تنها یك دوره، بلکه 
بيشتر عقب بوده و به لحاظ تاخير در استفاده ازآن، بهره برداري الزم 
را از این مناطق نداشته ایم. آنچنان  كه پس از 5سال، در سال 1400 
الیحه پيشنهادي دولت در مورد ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید، پس 
شوراي  و  اسالمي  شوراي  مجلس  در  فراوان  كش و قوس هاي  از 
نگهبان، عاقبت در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصویب رسيد. 
در سال 1368 هجري شمسي همزمان با فروپاشي اتحاد شوروي كه 
عصر جهاني شدن اقتصاد به تدریج درحال آغاز شدن بود، عصري كه 
مناطق آزاد در آن كارایی خود را همانند گذشته از دست داده بودند و 
اقتصاددانان به دنبال استفاده از اهرم WTO بوده تا با بهره برداري از 
مزایاي آن براي اقتصاد خود ظرفيت سازي كنند، تازه كشور سعي كرد 
از اهرم مناطق آزاد استفاده كرده و آن را پلي براي ارتباط و اتصال با 

اقتصاد جهاني تعبير كنيم. 
دنيا  با  ایران در مقایسه  آزاد در  ایجاد مناطق  تاخير زماني در  این 
نوعي  دچار  شدن،  جهاني  فرآیند  در  را  ما  اقتصاد  اینکه  عالوه بر 
سردرگمي كرده است، باعث شده تا به اهرمي بسنده كنيم كه ایده  
آن مربوط به حال نبوده و به عصر ماقبل جهاني شدن بازمي گشت؛ 
هرچند اگر اكنون نيز آن را هماهنگ با ساختار واقعي آن استفاده كنيم 
و قوانين، مقررات، آیين نامه ها و دستورالعمل هاي آن را متناسب با 
رسالت اوليه ایجاد مناطق آزاد در جهان تدوین كنيم و مانعي در راه 
اجراي سازوكارهاي اجرایي آن به وجود نياوریم، مي توان به كارآیي آن 

براي كمك به تقویت اقتصاد داخلي باور داشت.
چنان  كه بعد از گذشت حدود 30سال از تاسيس آنها، باید زیرساخت ها 
و تاسيسات اوليه و پيشرفته آنها را براي جذب سرمایه گذاري خارجي، 
توسعه صادرات و كسب درآمدهاي ارزي، مطابق با استانداردهاي 

جهاني ایجاد كرده و به اهداف آنها اميدوار بود.
با توجه به سابقه  ایجاد مناطق آزاد در ایران، به نظر مي رسد قانونگذار 
از منظر عامل رشد و توسعه تجارت براي دستيابي به توسعه و رفع 
محروميت منطقه اي به روند فعاليت هاي مناطق آزاد عملکرد این 
مناطق طي 30سال در مناطق آزاد نگریسته است، چنانکه عملکرد 
مناطق آزاد كيش، چابهار و قشم و مناطق آزاد اروند، ارس، انزلي و 

ماكو به مثابه  مناطق آزاد پسيني این موضوع را ثابت مي كند.
قابل توجهي  پيشرفت  ولي  شده،  توجه  نيز  اول  عامل  به  اگرچه 
از  نداشته و بيشتر در حد شعار متوقف مانده است. ایجاد درآمد 
بازرگاني  سود  در  تخفيف  و  مسافري  كاالهاي  عوارض  طریق 
این موضوع  آزاد،  مناطق  از طریق  تجاري  ورود كاالهاي  براي 
توسعه  راهبرد  كه  است  مواردي  ازجمله  و  كرده  ثابت  به واقع  را 

مناطق آزاد را با راهکارهاي كوچك توجيه مي نماید.
از این رو، لزوم تغيير و تبدیل ساختار تجاري و اهميت رونق تجاري 
كشور در تعامل با اقتصاد بين المللي، مناطق آزاد و ویژه از طریق 
افزایش توليد، تحرک در صادرات و رونق گردشگري به كانون فعال 
اقتصادي كشور حائز اهميت بوده و ضرورت تعيين جایگاه این مناطق 
را در ساختار اقتصادی نشان مي دهد. چنان كه توجه به سابقه و تعریف 
جدید منطقه آزاد، مالک ها و شاخص هاي ارزیابي موفقيت مناطق 
آزاد معطوف به اهداف توسعه اي آنها در مقایسه با اهداف و نحوه 
تکوین مناطق آزاد در كشور نشان مي دهد كه نياز به سرمایه گذاري 
در مناطق آزاد، صرفا به منزله  به دست آوردن امکانات توليدي نبوده؛ 
بلکه هدف، اختصاص سهمي از بازار جهاني است، به ویژه آن كه سهم 
تجاري ایران در اقتصاد جهاني چيزي كمتر از نيم درصد است و باید 

بيش از پيش به اهميت شناخت و گشایش بازارهاي هدف منطقه اي 
و جهاني به مثابه  عامل اصلي پيوند با اقتصاد بين المللي توجه كرد. 

اگر سازوكار تجارت بين المللي به خوبي شناخته شود و سياست هاي 
ملي و منطقه اي حساب شده اي اتخاذ گردد، مناطق آزاد و ویژه 
شده  تعریف  فعاليت  زمينه هاي  براساس  توانست  خواهند  ایران 
كشور،  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه  برنامه هاي  در 
موقعيت شایسته اي را در فرآیند بازرگاني جهاني به دست آورند 
گردشگري  و  خدمات  توليد،  تجارت،  براي  مهمي  مناطق  به  و 
تبدیل شوند تا از این جهت بتوان تحولي در فعاليت هاي مناطق 
آزاد و ویژه به وجود آورد، به طوري  كه مناطق با نگرش توسعه 
صادرات، به دست آوردن بازار از اهداف استراتژیك آنها باشد و 
توسعه اي  و  اقتصادي  اهداف  تحقق  راستاي  در  حرفه اي  توليد 
از این رهگذر مي توان هر چه  آنها باشد.  كشور ماموریت اصلي 
بيشتر به شناخت و پيوند با اقتصاد بين المللي از طریق گشایش 

بازارهاي هدف منطقه اي و جهاني دست یافت  .

 شاخص هاي ارزيابي موفقيت مناطق آزاد
و ويژه اقتصادی

ميزان تحقق اهداف، یکي از مهم ترین شاخص های داوري و ارزیابي 
اقتصادي عملکرد مناطق آزاد موفق، نيمه موفق و ناموفق در كشورها 
می باشد. هدف هاي تعيين شده براي مناطق آزاد یکي از اساسي ترین 
جنبه هایي است كه فضاي ارزیابي را مشخص مي كند. شش هدف 
اصلي كه دولت ها عموما از طریق ایجاد مناطق آزاد پيگيري مي كنند 
و مي توان از آنها به منزله  معيارهاي ارزیابي عملکرد مناطق آزاد و ویژه 

یاد كرد، به شرح زیر قابل ذكر است:
1( ایجاد درآمد ارزي، كسب درآمد ارزي از مهم ترین هدف هایي است 
كه از تاسيس مناطق آزاد دنبال مي شود. ایجاد درآمد ارزي درواقع 
تحت تاثير توليد و گسترش صادرات كاال و عملکرد صنعت گردشگري 

است كه تاثير مثبتي خود را بر اقتصاد كشورها نشان مي دهد.
2( سرمایه هاي خارجي و انتقال تکنولوژي، جذب سرمایه گذاري 
خارجي از عوامل مهم تحرک اقتصادي و افزایش صادرات كاال 
با  آزاد  مناطق  در  خارجي  سرمایه گذاري  است. جذب  خدمات  و 
انگيزه رونق و شکوفایي محصوالت توليدي با هدف تسریع در 
گسترش فرآیند توسعه صنعتي و فناوری دنبال مي شود. دستيابي 

به این هدف معموال با روش هاي زیر انجام مي شود:
نوع  این  در  خارجي،  سرمایه گذاري  یا  خارجي  مالکيت   )1-2
مبادرت  خارجي  مالکيت  با  حقوقی  اشخاص  سرمایه گذاري، 
مي كند.  آزاد  مناطق  یا  ميزبان  كشور  در  شركتي  تاسيس  به 
مشتمل  كامل  مجموعه اي  به صورت  معموال  نيز  سرمایه گذاري 
بر كاالهاي سرمایه اي، حق مالکيت معنوي، حق عالمت تجاري، 
و  تجربيات  انتقال  و  اختراع  به  مربوط  فني  دانش  تجاري،  نام 

مهارت هاي سازماني، مدیریت و بازاریابي است.
قالب  در  سرمایه گذاري  نوع  این  مشترک ،  سرمایه گذاري   )2-2
و  خارجي  سرمایه گذاران  ميان  بازرگاني  و  تجاري  همکاري هاي 
شركت هاي داخلي در شکل هاي متنوع انجام مي شود. سرمایه گذاري 
مشترک از متعارف ترین و موثرترین روش های انتقال تکنولوژي در 
مناطق آزاد و ویژه است كه همواره با خود، مهارت هاي مدیریتي، 
دانش سازماني و تجربيات بازاریابي را به همراه دارد. تحت ليسانس 

و انواع آن و فروش و انتقال تکنولوژي ازجمله موارد دیگر است.
از  یکي  آزاد،  مناطق  در  شغلي  فرصت هاي  و  اشتغال  ایجاد   )3
كشورها  در  بلندمدت  اقتصادي  برنامه ریزي  اساسي  هدف هاي 
صورت  به  بيکاري  كاهش  و  آن  ایجاد  براي  همواره  كه  است 
كيفيت  افزایش  براي  مناطق  این  اساسي  راهکارهاي  از  یکي 
نيروي  شرایط  و  مهارت ها  دستمزدها،  قالب  در  به ویژه  اشتغال 
كار پيگيري مي شود. از این رو، مسئله  اشتغال و ایجاد فرصت هاي 
شغلي در مناطق آزاد و ویژه هدفي كليدي براي بررسي و ارزیابي 
موفقيت مناطق آزاد به شمار مي رود. همچنين ساختار آن از نظر 
نوع، ميزان، تركيب شاغلين، مهارت و دیگر موارد از نکات مهم 

موضوع اشتغال در ارزیابي موفقيت مناطق است  .
و  ثبات  و  شغلي  مهارت هاي  ارتقاي  انساني،  نيروي  تربيت   )4
كيفيت مدیریتي، تربيت نيروي انساني متخصص از دیگر اهداف 
مهم ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي است كه به دنبال انتقال 
و جذب تکنولوژي به دست مي آید. شاخص تربيت نيروي نيازمند 
تدابير و سازماندهي مشخص و برنامه ریزي شده برای آموزش و 
ارتقاي  تحقيقات در زمينه  آموزش هاي عملي و كاربردي است. 
ازجمله  مسائلي است كه در  سطح مهارت ها و كيفيت مدیریتي 
و  دانشگاه  تاسيس  مي آید.  دست  به  شاخص  این  تحقق  نتيجه  
مراكز فني و حرفه اي به ویژه براي تربيت و به بار نشستن موضوع 
آزاد و ویژه  ثبات مدیریتي و شغلي در مناطق  ارتقاي كيفيت و 
شرایط  كردن  فراهم   دليل،  همين  به  است.  اهميت  حائز  بسيار 
مناسب براي ایجاد فرصت هاي شغلي و ارتقاي سطح مهارت هاي 

تخصصي و مدیریتي بسيار مهم مي باشد.
5( ایجاد پيوندهاي صنعتي بين صنایع مناطق آزاد و ویژه با اقتصاد ملي 
ازجمله آثار قابل توجه این مناطق از طریق فراهم آوردن انواع پيوندها و 
ارتباط هاي مفيد با اقتصاد داخلي است. این پيوندها را مي توان در دو 

دسته  ارتباط »پسرو« و ارتباط »پيشرو« تقسيم بندي كرد. 
اوليه  مواد  از  استفاده  پسرو شامل  پيوند  پيوندها،  این  نوع  اولين 

داخلي و همکاري با بنگاه هاي داخلي است. 
ارتباط پيشرو، نوع دوم از پيوند مناطق آزاد و ویژه با اقتصاد داخلي 
است كه در قالب فروش بخشي از توليدات مناطق آزاد و ویژه در 

حوزه توليد و صادرات به بازار داخلي صورت مي گيرد. 
و  ویژه  و  آزاد  مناطق  و  ملي  اقتصاد  ميان  پيوندها  این  نمونه هاي 
مناطق  و  آلمان  در  هامبورگ  آزاد  مناطق  در  مي توان  را  برعکس 
ایري و ماسان در كره جنوبي یافت. اغلب این مناطق توانسته اند با 
جذب سرمایه هاي خارجي و داخلي از طریق انتقال موثر دانش فني و 
تکنولوژی روز در بستر یك استراتژي مناسب و زمان بندي شده  توسعه 
صادرات، از یك سو ارتباط هاي پسرو و پيشرو مناسبي با اقتصاد داخلي 
برقرار سازند و از سوي دیگر با افزایش صادرات، درآمدهاي ارزي و 

ایجاد اشتغال را افزایش داده و مازاد حساب جاري كشور را زیاد كنند. 
و  براي رشد  ابزارهاي مهم  از  بازارهاي خارجي، یکي  در  نفوذ   )6
توسعه اقتصادي كشورها، توليد حرفه اي و ورود به بازارهاي جهاني با 
بهره گيري از مزایاي نسبي، رقابتي و اقيانوس آبي است. این موضوع 
به ویژه از مسائل مهمی است كه هدف از جذب سرمایه گذاري خارجي 
را براي به دست آوردن سهمي از بازار جهاني توجيه مي كند؛ تا جایي  
كه اگر اقتصاد مناطق آزاد نتوانند حاصل بسترسازي و فعاليت هاي 
خود را با بازارهاي جهاني و منطقه اي پيوند بزنند، ميرا و قابل شکست 
هستند. تحقق این اهداف درواقع موفقيت یا عدم موفقيت مناطق را 

در كشورها نشان مي دهد.
هرچند در دهه هاي گذشته بسياري از كشورها ازجمله ایران نقشي 
و  اهداف  از  مجموعه اي  قالب  در  را  چندعملکردي  و  چندمنظوره 
ماموریت ها برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه دنبال كرده اند، ولي دیدگاه هاي 
گوناگوني در زمينه  اهداف ایجاد مناطق آزاد و ویژه و تعيين شاخص هاي 

ارزیابي موفقيت آنها در كشورهاي مختلف وجود دارد. 
براي  كه  كننده اي  تعيين  عوامل  مجموع  از  این،  وجود  با 
تشخيص موفقيت یا عدم موفقيت این مناطق درخصوص جذب 
باید یاد كرد،  سرمایه گذاري خارجي به منزله  یك شاخص مهم 

مي توان عوامل زیر را برشمرد:
ویژه  به  اقتصادي،  فعاليت هاي  در  دستمزدها  ميزان  الف( 
فعاليت هاي توليدي كه به نيروي كار ارزان نياز دارد. در این مورد 
كار، سطح  به  ميزان عالقه مندي  به سطح تحصيالت،  مي توان 

كارآیي و بهره وري كار نيز اشاره كرد.
بودن،  دسترس  در  نظر  از  منطقه  یك  درست  مکان یابي  ب( 
نزدیکي به بازارهاي داخلي، منطقه اي و جهاني، امنيت جغرافيایي، 
شبکه هاي  و  تاسيسات  وجود  و  آزاد  آبراه هاي  به  دسترسي 
عدم  یا  موفقيت  در  مي تواند  و  دارد  اهميت  بسيار  حمل ونقل، 

موفقيت منطقه آزاد و ویژه نقش مهمي داشته باشد. 
از  جغرافيایي  موقعيت  و  مکاني  موقعيت  بودن  مطلوب 
مي رود.  به شمار  ویژه  و  آزاد  منطقه  ایجاد  عوامل  ضروري ترین 
مکان یابي مناسب داراي چهار ویژگي مهم است: برتري در منابع 
واحد  بهاي  بر  كه  انتقال  و  نقل  هزینه   در  صرفه جویي  طبيعي، 
نهایي محصول تاثيردارد، صرفه جویي ناشي از تمركز مواد اوليه 
مانند آب، معادن و غيره كه باعث كاهش هزینه  تمام شده مي شود 

و امنيت كامل و نزدیك بودن به بازارهاي مصرف.
ج( امکانات زیربنایي مناسب در منطقه آزاد، یکي دیگر از عوامل 
تعيين كننده و انگيزشي براي جذب سرمایه هاي داخلي و خارجي 
اساسي  ابزارهاي  از  زیرساخت ها  و  تسهيالت  این  وجود  است. 
براي جذب سرمایه گذاري در مناطق آزاد و ویژه است. برخورداري 
مکان یابي  ارزیابي  صحت  عدم  یا  صحت  زیربنایي،  امکانات  از 

مناطق آزاد و ویژه را نشان مي دهد.
نظر  از  كه  است  دیگري  كننده   تعيين  عامل  سياسي،  ثبات  د( 
سرمایه گذاري خارجي بسيار اهميت دارد و به جذب سرمایه گذار كمك 
مي كند. بنابراین، یك تركيب منسجم از عوامل فوق مشتمل بر ثبات 
سياسي و اقتصادي، وجود مزیت هاي نسبي و رقابتي توليد با تركيبي از 
مزیت هاي فناورانه و سازماني در یك مکان مطلوب مي تواند در رونق، 
شکوفایي و موفقيت مناطق آزاد كه از امکانات و جاذبه هاي متعارف 
برخوردارند، تاثير گذاشته و قدرت آنها را در رقابت با بازارهای جهاني 

و منطقه اي افزایش دهد.

 اهداف توسعه اي مناطق آزاد و
ويژه جهت پردازش صادرات

همان طور كه گفته شد، منطقه آزاد از ابزارهاي مهمي بوده كه طي 
سال ها براي توسعه و گسترش تجارت به كار رفته است. تا همين 
اواخر منطقه آزاد عموما به انبار و مركز صادرات مجدد كاالها اطالق 
مي شد. از سال 1960 شکل جدیدي از مناطق آزاد تجاري مطرح شد 
كه عمده  هدف هایش نقش توسعه اقتصادی منطقه ای بود. این منطقه 
به جاي آن كه سروكار چنداني با تجارت داشته باشد، با ایجاد ناحيه اي 
براي صادرات محصوالت صنعتي توليد شده در منطقه، عبارت منطقه 

پردازش صادرات را به وجود آورد. 
منطقه پردازش صادرات ابزار توسعه اي است كه بيش از هر عامل 
از سرمایه  دنبال می كند: جذب درصدي  را  زیر  اهداف  دیگری، 
تشویق  و  صادراتي  كاالهاي  توليد  براي  بين المللي  جریان  در 
توليد كنندگان محلي یا بومي براي تمركز بر توسعه صادرات كاال. 
مي شود،  انجام  صادرات  پردازش  منطقه  در  كه  كاري  همچنين 
درهم آميزي مجموعه هاي جذابي از انگيزه هایی است كه موارد زیر 
را در برمي گيرد: آزادي واردات مواد خام و تجهيزات با معافيت از 
عوارض گمركي یا محدودیت هاي مختلف؛ ایجاد تسهيالت در امور 
گمركي براي واردات و صادرات كاال؛ كاهش بوروكراسي و وجود 
حداقل تشریفات اداري براي اخذ مجوز؛ فعاليت قبل از تاسيس و 
تجاري؛  و  توليدي  واحدهاي  فعاليت  هنگام  دولت  دخالت  كاهش 
انگيزه هاي مالياتي كه از مشوق هاي معمول در مناطق آزاد است؛ 
امکانات زیربنایي تاسيس و توليد. اینها انگيزه هاي مصنوعي هستند 
كه با مشوق هاي طبيعي مانند یك محيط فعاليت خوب، ثبات سياسي 

و بخش هاي سود بري تکميل مي شوند. 
به عالوه، گونه هاي مختلفي از اندیشه  منطقه آزاد وجود دارد. براي 
كارخانه هایي  از  عبارت  كه  تضميني  كارخانه  یا  انبار  فکر  مثال، 
است كه در سرتاسر منطقه پراكنده شده اند و با استفاده از یك 
سيستم تضميني، مجاز به واردات مواد اوليه با معافيت از عوارض 
گمركي و زیر كليد گمرک، براي كار روي آنها و صدور محصول 
اروپا به كار  اتحادیه  تمام شده اند. سيستم پردازش داخلي كه در 
اجازه  اروپا  اتحادیه  از  نقطه  هر  در  واقع  كارخانجات  به  مي رود 
پرداخت  معافيت  از  بهره گيري  با  را  خود  اوليه  مواد  تا  مي دهد 
توليد  را  آنجا كاالهاي مختلف  از  و  وارد كرده  عوارض گمركي 
اتحادیه  در  این كاالها  فروش  كنند.  از جامعه صادر  به خارج  و 
اروپا منوط به پرداخت عوارض گمركي بخشي از آنها است كه 

از خارج وارد مي شود.
گسترش  و  توليد  براي  خارجي  سرمایه  جذب  مهم،  بسيار  نکته  

صادرات است كه انجام آن رقابتي بسيار سخت را در سراسر جهان 
به وجود آورده است. این موضوع به ویژه در مورد سرمایه گذاري با 
كيفيت مطلوب صادق است. یك منطقه آزاد در مراحل اوليه  توسعه 
به بهبود تصویر یك كشور از دیدگاه سرمایه گذاري خارجي یاري 
مي كند. این مورد خصوصا در شرایطي كه یك سيستم بوروكراسي 
قوي، واردات را كنترل مي كند، ابزاري بسيار مفيد به شمار مي آید. 

صنعتي كه بيش از همه از موقعيت منطقه آزاد و ویژه بسيار بهره 
مي برد، نوعي است كه نياز به تهيه منظم هفتگي مواد اوليه از 
خارج دارد. براي مثال مي توان به صنایع پوشاک، نساجي، چرم، 
مهندسي  نشدني،  فاسد  كاالهاي  ورزشي،  كاالهاي  پالستيك، 

سبك و صنایع الکترونيك اشاره كرد. 
به خودي  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  به منطقه  ناحيه  اختصاص یك 
باید  نمي كند؛  جذاب  صادرات  صنعت  براي  را  ناحيه اي  خود، 
شرایط اساسي براي جذب سرمایه خارجي هموار باشد، در غير این 
برخوردار  انتظار  از حد  پایين تر  كيفيتي  از  صورت سرمایه گذاري 

شده و یا بدتر از آن، اصوال سرمایه گذاري صورت نمي گيرد. 
در مورد اینکه سرمایه گذاري باید به خوبي انجام گيرد، مالحظات 

كليدي زیر الزم است كه مورد توجه قرار گيرد:
اكثر  براي  اقتصادي:  امنيت  و  سياسي  ثبات   )1
سرمایه گذاران  آنچه  اساس  است.  مهم  بسيار  سرمایه گذاران 
دائمي  اقتصادي  سياست  یك  وجود  ابتدا  هستند،  آن  به دنبال 
و  خارجي  سرمایه گذاري  خصوصي،  اقتصادي  ساختار  مبتني بر 

توسعه صادرات و همچنين محيطي باثبات از نظر سياسي است.
بيشتر  براي  خوب:  ارتباطي  و  حمل ونقل  امكانات   )2
صنایع در مناطق آزاد و ویژه مانند الکترونيك، مهندسي سبك و 
پوشاک، امکانات حمل ونقل و ارتباطات هوایي خوب بسيار مهم 
هستند. این یعني ظرفيت حمل هوایي متناسب و ارائه  خدمات در 
تمام مسيرهاي اصلي است. براي فعاليت هاي خدماتي بين المللي، 

امکانات ارتباطي خوب بسيار اهميت دارند.
شركت هاي  سرمایه گذاران،  بيشتر  خوب:  فيزيكي  محيط   )3
داخلي و بين المللي همواره به دنبال محيطي عاري از آلودگي با رعایت 

استاندارد هاي خوب و مناسب براي برنامه ریزي فيزیکي هستند.
آب،  مطمئن  منابع  ازجمله  اطمينان:  قابل  زيربناهاي   )4
فاضالب، برق و انرژي اهميت ویژه اي دارند. رشد پایدار بخش آب و 
برق با ایجاد تعادل بين منابع و مصارف، ارتقاي بهره وري و مشاركت 

منابع انساني به منزله  ارزشمندترین سرمایه تلقي مي شوند.
5( دسترسي به بازار: دسترسي ترجيحي به بازار بسيار مهم 

و امتيازي بزرگ محسوب مي شود.
  6( خدمات حمايتي: خدمات اصلي نظير بانکداري و فورواردینگ 
)خدمات اداري حمل ونقل( از ملزومات تمام مناطق آزاد و ویژه هستند. 
فوق  مهندسي  و  الکترونيکي  فعاليت هاي  به دنبال  منطقه اي  اگر 
تخصصي است، وجود مقاطعه كاران فرعي و تهيه كنندگان قطعات 

یدكي با كيفيت خوب، یك امتياز محسوب مي شود.
7( نيروي کار: هزینه و بازدهي نيروي كار و دامنه مهارت ها، 
جذب  كه  است  صنعتي  نوع  كننده   تعيين  دیگر  عوامل  از  بيش 

مناطق آزاد مي شود.
8( سازماندهي خوب: سازماني كه در وهله  اول با تقاضاهاي 
سرمایه گذاران برخوردي مناسب و سریع داشته باشد و در مرحله  
و  تاسيس  مرحله   در  شد،  پذیرفته  تقاضاي شان  زماني  كه  بعد 
راه اندازي با آنها همکاري  شود. اغلب تفاوت ها ميان دو موقعيت 
افزارواره ناشي از انتخاب محل مناسب است كه منوط به در نظر 
گرفتن موارد جزئي مي باشد. در چنين شرایطي، تاثير سازماندهي 

منطقه بر روي سرمایه گذار مي تواند سرنوشت ساز باشد  .
در  آزاد  منطقه  یك  اگر  يافته:  توسعه  محيط شهري   )9
صدد جذب صنعت سبك باكيفيت باال و نيروي انساني غيربومي 

است، باید داراي محيط شهري توسعه  یافته اي باشد.
10( صنعت موجود: وجود بخش معيني از صنعت توسعه  یافته كه 
از قبل در منطقه آزاد و یا در نزدیکي آن ایجاد شده است، امتيازي 

براي كارخانه  در دست تاسيس و نيز كشور ميزبان به شمار مي آید  .
مجموعه مواردي كه به آنها اشاره شد، از ملزومات یك منطقه 
آزاد خوب هستند كه رعایت آنها مي تواند از ابتدا سازوكار مناطق 
آزاد و ویژه را براي تحقق اهداف و ماموریت هاي تعيين شده  آنها 

به سرانجام برساند.
در پایان باید اذعان داشت، با وجود اینکه درحال حاضر در ميان بيش 
از 4500منطقه آزاد كه در سرتاسر جهان وجود دارد و دائما بر تعداد 

آنها افزوده مي شود، تعدادي از مناطق آزاد با شکست مواجه شده اند.
مهم ترین علت این شکست ها را مي توان داشتن تصویري مبهم 
بر  كه  دانست  سرمایه گذار  كشورهاي  نزد  سرمایه پذیر  كشور  از 
اشخاص حقيقي و حقوقي كشور سرمایه گذار نيز تاثير مي گذارد. 
این تصویر مبهم ممکن است ناشي از عدم ثبات سياسي، نبودن 
كه  افراطي  تجاري  اتحادیه هاي  فعاليت  یا  اقتصادي  امنيت 
وجود شان در بازار تعيين كننده باشد یا دالیل مشابه  دیگري داشته 
باشد. این مسائل بي تردید وضعيت سرمایه گذاري و فرصت هاي 

سودآور اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد.
از عوامل كليدي و مهم شکست مناطق آزاد را مي توان به عوامل 

زیر اشاره كرد: 
عدم  نامناسب(،  )مکان یابي  ضعيف  منطقه اي  تصميم گيري هاي 
وجود ارتباطات و حمل ونقل كافي، عدم ارتباط با بازارهاي جهاني 
كه ورود و پذیرفته شدن در آن به دليل رقابت با بيش از هفتاد 
كشور صنعتي و پيشرفته و كشورهاي درحال توسعه كه بازارهاي 
این نکته به  انحصاري خود را دارند، بسيار دشوار و مهم است. 
تعيين و گزینش یك  بدانيم  این جهت اهميت دارد كه  از  ویژه 
منطقه به منزله  منطقه آزاد و اعطاي یکسري امتياز ویژه به آن، 
صرفا نمي تواند سرمایه گذاري خارجي و داخلي را به شکل خودكار 
جذب كند و از اثرات مثبت آن در زمينه  توليد، صادرات، اشتغال به 
كار نيروي انساني، حضور و به دست آوردن موقعيت در بازارهاي 

جهاني و كسب درآمد هاي ارزي و غيره بهره ببرد. 
كافي  برنامه ریزي  و  زیاد  كار  و  فعاليت  مسئله،  این  تحقق  براي 
براي كسب موفقيت الزم است. به عالوه، پيش شرط هاي اساسي در 
جهت جذب سرمایه گذاري در مورد صادرات كاال و خدمات مانند 
وجود ثبات و محيط اقتصادي مناسب ضروري است. وجود چنين 
محيطي باید قابليت رشد و توسعه بين المللي را داشته باشد؛ محيطي 
كه بتواند زمينه  فعاليت هاي اقتصادي منطقه آزاد را براي موسسات 
توليدي و تجاري فعال كه به نظر اقتصاددانان توسعه، عامل كليدي 
توضيح تفاوت نرخ رشد در كشورهاي مختلف است، به وجود آورده 
تا منطقه بتواند درجهت پيوند با اقتصاد و بازار جهاني حركت كرده و 
وضعيت خود را گسترش دهد. آنها فعاليت این موسسات را تا اندازه  

زیادي براي توسعه اقتصاد تعيين كننده مي دانند. 
تسهيالت  و  امکانات  از  برخوردار  منطقه   یك  گزینش  عالوه بر 
در جهت  مقررات سهل گيرانه  و  قوانين  وجود  مناسب،  زیربنایي 
این  است.  مهم  بسيار  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  حركت 
حركت  براي  را  الزم  ثبات  و  مشوق ها  مي تواند  قانون مندي ها 

سرمایه گذاران به سمت اهداف تعيين شده فراهم سازند.

سخن پايانی
اكنون مي توان گفت اگر سازوكار تجارت بين المللي به خوبي شناخته 
اتخاذ گردد،  شود و سياست هاي ملي و منطقه اي حساب شده اي 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران مي توانند براساس زمينه هاي فعاليت 
اجتماعي و فرهنگي  اقتصادي،  برنامه هاي توسعه  تعریف  شده در 
كشور موقعيت شایسته اي را در فرآیند تجارت جهاني به دست آورند 
و به مناطق مهمي براي تجارت، صنعت و گردشگري تبدیل شوند؛ 
در غير این صورت فعاليت آنها همان چيزي خواهد بود كه از آنها به 

منزله  سازمان عمران منطقه اي اطالق شود.

مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی،  پارادایم 
توسعه اقتصادی و همگرایي منطقه  ای ایران

ضرورت مداقه بر مزيت ها و ظرفيت های مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادی کشور:
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گزارش: 
 دکتر عبدالرسول خليلي

کارشناس مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد قشم

برگزاری کارگاه و پنل های 
تخصصی در رویداد فرصت های 

سرمایه گذاری نفت، گاز 
پتروشیمی و انرژی های 
تجدیدپذیر مناطق آزاد

آغاز ساماندهی موزه 
مردم شناسی خال در 

روستای طوال

واگذاری ۱۰قطعه زمین 
مسکونی به خانواده شهدا 

در جزیره قشم

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

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

پس از سال ها وعده، در دولت مردمی 
محقق شد:

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:

واگذار ۱۶۰هکتار زمین در ۳۸روستا به 
۳۵۰۰جوان فاقد مسکن در جزیره قشم

در ششمین دیدار مردمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با مردم جزیره مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آیین تمدید همکاری با شهرداری قشم عنوان کرد:

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
معرفی  همایش  و  نمایشگاه  دومین  برگزاری  از  قشم 
و  گاز  نفت،  حوزه  توسعه  و  سرمایه گذاری  فرصت های 
انرژی های تجدیدپذیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 

در جزیره قشم خبر داد.
افشار فتح الهی با اعالم این خبر گفت: این همایش با توجه 
به اهمیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی و با هدف بازشناسی 
شکل دهی  و  مناطق  این  سرمایه گذاری  ظرفیت های 

خوشه های جدید سرمایه گذاری برگزار می شود.

فعاالن  و  سرمایه گذاران  اعتماد  بازگرداندن  وی، 
اقتصادی، توسعه بنادر، تحقق رویکرد اقتصاد دریامحور، 
توسعه  شمال- جنوب،  کریدور  ظرفیت های  ارتقاء 
مالی،  تامین  متنوع  روش های  ایجاد  و  زیرساخت های 
تقویت  و  انرژی  حوزه  تولیدات  در  افزوده  ارزش  ایجاد 
این  برگزاری  اهدفا  دیگر  از  را  صادرات محور  رویکرد 

نمایشگاه برشمرد.
به گفته فتح الهی؛ جزیره قشم با وسعت ۱۵۰۰کیلومترمربع 
عالوه بر وجود جاذبه های طبیعی با وجود ۱۷میدان نفتی و گازی، 

یکی از نقاط استراتژیک کشور در حوزه انرژی محسوب می گردد 
و سرمایه گذاری های خوبی نیز در این زمینه درحال انجام است و 

در آستانه تبدیل شدن به هاب انرژی کشور می باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان تصریح کرد: انتخاب جزیره قشم به عنوان میزبان 
حوزه  بیشتر  هرچه  توسعه  عالوه بر  رویداد،  این  برگزاری 
انرژی هاب جدید انرژی کشور، منجر به آشنایی بیش از 
پیش کارشناسان داخلی و خارجی با ظرفیت های قشم و 

سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خواهد شد.

تاریخی  بندر  در  »سرزورزوما«  نهال کاری  رویداد 
گوران  روستایی  توسعه  تعاونی  از سوی شرکت  گوران، 
قشم ،  جهانی  ژئوپارک  مدیریت های  مشارکت  با  و 
محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
حوزه  فعاالن  همراهی  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 

گردشگری و محیط زیستی برگزار شد.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم با اعالم این خبر گفت: هدف از 
برپایی این رویداد، کمک به حفظ و احیای درختان حرا به 
 منظور دستیابی به مفاهیم و استانداردهای شبکه ژئوپارک های 

و  بومی  دانش  احیای  آموزش،  طریق  از  یونسکو  جهانی 
مشارکت جامعه محلی در ذخیره گاه زیست کره حرا است.

سجاد اشگرف ضمن تقدیر از همکاری و حضور اعضای 
کمیسیون ملی یونسکو و ایکوم ایران اظهار داشت: مهم ترین 
و تاثیرگذارترین عامل در این برنامه، مشارکت گسترده جامعه 

محلی و به ویژه کودکان روستاها و شهرهای جزیره است.
براساس این گزارش، این رویداد با سخنرانی علی پوزن مدیر 
عامل شرکت تعاونی گوران، سیدمحمد داخته مدیر محیط زیست، 
سجاد اشگرف مدیر ژئوپارک جهانی قشم، عبدالرضا دشتی زاده 
رئیس اداره میراث فرهنگی و میر سیداحمد محیط طباطبایی دبیر 
کمیته ملی موزه های ایران )ایکوم( و جمعی از مسئوالن، اهدا 
جوایز و لوح های تقدیر به کودکان همیار در برنامه، مراسم کاشت 
۱۸۰۰نهال حرا و در پایان تجلیل از همیاران ژئوپارک و فعاالن 

گردشگری و محیط زیستی جزیره، همراه بود.
گفتنی است، بندر تاریخی گوران یکی از قدیمی ترین بندرگاه های 
جزیره قشم برای پهلوگیری و تعمیر شناورها در سالیان گذشته 
بوده است. وجود جنگل های حرا در یک سو و حالت خلیجی این 
منطقه، به صورت موج شکنی طبیعی عمل کرده و این مکان را 

برای مبدل شدن به یک بندرگاه قابل استفاده می کرده است.
شایان ذکر است، صنعت لنج سازی برای سالیان طوالنی حرفه 
مردم گوران بوده، اما هم اکنون با ایده پردازی مردم روستا و 
همکاری منطقه آزاد قشم و جایکا، این مکان به نخستین 
پارک موزه فضای باز لنج سازی و شناورهای چوبی کشور تبدیل 
 شده تا ضمن معرفی این هنر به مردم کشور و دنیا، به حفظ و 

احیای ساخت بزرگ ترین صنعت دستی جهان کمک کند.
طرح احیای روش های سنتی پایدار سرزورزوما از چند سال 

شرکت  اعضای  و  گوران  روستای  اهالی  تالش  به  پیش 
و  قشم  آزاد  منطقه  مشارکت  با  روستایی  توسعه  تعاونی 
عالقه مندان به محیط زیست در روستای گوران آغاز شد. این 
پروژه برای حفاظت و بهره برداری خردمندانه از محیط زیست 

و منابع طبیعی پی ریزی شده است.
الزم به ذکر است، اصطالح »سرزورزوما« در گویش محلی 
برای نقطه تالقی سه جریان آبی که به جزیره ای کوچک از 
جنگل های حرا که در فاصله کمی از بندر گوران قرار گرفته، 
به کار می رود. این جزیره در یک رأس خود به دلیل فشارهای 
ناشی از جریان های آبی در طول سالیان اخیر، از حالت نوک تیز به 
حالت نیم دایره درآمده و رویداد نهال کاری مذکور، با هدف کاشت 
نهال های حرا برای مقاوم سازی خاک و ِگل این نقطه در مقابل 

فرسایش های آبی، طراحی شده و به اجرا درآمده است.

آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
به  لوسولفور  سوخت  بانکرینگ  نخستین  انجام  از  قشم 
به  سوخت رسانی  برای  کشتی(  به  )کشتی    STSروش

کشتی های عبوری در منطقه آزاد قشم خبر داد.
مختار گرشاسبی با اعالم این خبر گفت: در این عملیات 
بهمن  بندر  حوضچه  در  سوخت  ۲۴۷۷تن  بانکرینگ، 

جزیره قشم انجام شد.
از  یکی  در  قرارگیری  به واسطه  قشم  جزیره  داد:  ادامه  وی 

مهم ترین آبراهه های بین المللی و برخورداری از زیرساخت های 
بندری و خدمات گمرکی، از ظرفیت مناسبی برای تامین سوخت 

کشتی های عبوری داخلی و خارجی برخوردار است.
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
صنعت  کردن  فعال  روی  همین  از  کرد:  تصریح  قشم 
سازمان  از سوی  به صورت جدی  جزیره  در  بانکرینگ 
منطقه آزاد دنبال می شود تا عالوه بر تبدیل قشم به هاب 
بانکرینگ، سهم کشور از چرخه مالی ۲۰میلیارد دالری 

این صنعت در خلیج فارس نیز تامین شود.
گرشاسبی تاکید کرد: صدور مجوز راه اندازی پاالیشگاه های 
تامین سوخت کم سولفور نیز نشان از عزم جدی برای تکمیل 

زنجیره صنعت بانکرینگ در قشم دارد.
به گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد قشم؛ در انجام نخستین عملیات بانکرینگ، نمایندگان 
اداره  دریانوردی،  و  بنادر  اداره  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 

استاندارد و سایر دستگاه های متولی حضور داشتند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
الگویی  را  قشم  با شهرداری  تفاهم نامه همکاری  قشم، 

موفق از تعامل دوجانبه دانست.
افشار فتح الهی با اشاره به گذشت نزدیک به یک سال از 

امضای تفاهم نامه فی  مابین و عملکرد شایسته شهرداری 
شهر قشم اظهار داشت: خدمات شایسته ای که در بافت قدیم 
و بخشی دیگری از سطح شهر قشم به انجام رسیده، موید 
ثمربخشی تعامل و اعتماد میان سازمان منطقه آزاد قشم و 
شهرداری است که پیش  از این با تنگ نظری ها، محدود شده 

بود و آسیب آن به طور مستقیم متوجه مردم می شد.
اقدام  از  موفقی  نمونه  را  شده  انجام   تفاهم نامه  وی، 
مشترک میان دو دستگاه که قابلیت توسعه دارد، خواند 
و ادامه داد: عملکرد روبه توسعه شهرداری قشم با رشد 
ارمغان  به  مردم  برای  که  بهینه ای  خدمات  و  درآمدی 

آورده، باید الگویی برای سایر شهرها تلقی شود.
فعال ترین  به عنوان  قشم  شهر  شهرداری  از  فتح الهی 
شهرداری جزیره یاد و تاکید کرد: فضای کار و خدمت به 

مردم برای کسی که به نیت خدمتگزاری وارد عرصه شده 
باشد، همیشه وجود دارد و الزمه آن همکاری و تعامل برای 

مدیریت کارهای عقب مانده در دولت های پیشین است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم همچنین در این جلسه خواستار همراهی شهرداری 
قشم برای ارائه خدمات شایسته تر به گردشگران نوروزی 
شد و خاطرنشان کرد: زیباسازی سیما و منظر شهری و 
خدمات زیربنایی و عمرانی موضوعی است که تا پیش 
از ۲۰اسفندماه باید نهایی شده و قشم برای استقبال از 

گردشگران نوروزی آماده باشد.
براساس این گزارش، در این جلسه همچنین حبیب بازماندگان 
قشمی رئیس شورای اسالمی شهر قشم و میرداد میردادی شهردار 

قشم به بیان بخشی از عملکرد یک ساله این دو نهاد پرداختند.

مسکن  حسن)ع(،  امام  محله  ساماندهی  است،  گفتنی 
خطوط  تامین  طوال،  روستای  گلزار  شهرک  و  مهر 
قشم،  شهر  جوانان  مسکن  عمومی،  ناوگان  حمل ونقل 
بازار ماهی فروشان و تجهیز  نوسازی و ساخت مدارس، 
بود  دیگری  از موضوعات  آتش نشانی های سطح جزیره 

که در آیین مذکور مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
یادآور می شود، تفاهم نامه همکاری در حوزه مرتبط با وظایف 
شهری در محدوده بافت قدیم شهر قشم به منظور جلوگیری 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  و  وظایف  انجام  در  دوگانگی  از 
شهروندان، میان سازمان منطقه آزاد قشم و شورای اسالمی 
و شهرداری شهر قشم در آذرماه سال ۱۴۰۰ به امضاء رسید و 
باتوجه به نتایج مطلوب حاصل از این تفاهم نامه برای مردم، 

تفاهم نامه مذکور مورد امضای مجدد و تمدید قرار گرفت.

اتمام آسفالت معابر روستایی در اتمام آسفالت معابر روستایی در ۱۴۱۴روستای جزیره قشمروستای جزیره قشم

برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری نفت، گاز و انرژی های تجدیدپذیر مناطق آزاد و ویژه در قشمبرگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری نفت، گاز و انرژی های تجدیدپذیر مناطق آزاد و ویژه در قشم

برگزار رویداد نهال کاری »سرزورزوما« در جزیره قشمبرگزار رویداد نهال کاری »سرزورزوما« در جزیره قشم

انجام نخستین بانکرینگ سوخت کم سولفور برای سوخت رسانی به کشتی های عبوری در قشمانجام نخستین بانکرینگ سوخت کم سولفور برای سوخت رسانی به کشتی های عبوری در قشم

ارائه خدمات شایسته به مردم، موید اعتماد میان سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم ارائه خدمات شایسته به مردم، موید اعتماد میان سازمان منطقه آزاد و شهرداری قشم 

آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
دومین  در  تخصصی  پنل  و  ۹کارگاه  برگزاری  از  قشم 
سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  همایش  و  نمایشگاه 
انرژی های  و  پتروشیمی  گاز  نفت،  حوزه  توسعه  و 

تجدیدپذیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور خبر داد.
مختار گرشاسبی با اعالم این خبر گفت: این رویداد به 
میزبانی منطقه آزاد قشم در جزیره قشم برگزار می گردد.

وی ادامه داد: چالش ها و فرصت های بهره برداری از منابع 
ایران، بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه نفت، 
گاز پتروشیمی، و انرژی در منطقه آزاد قشم، اقتصاد آبی 
فرصت های  از  بهره برداری  برای  پنجره ای  قشم  جزیره 
بانک  تخصصی  نشست  ایران،  در  سبز  و  پاک  انرژی 
صادرات ایران و بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست 
تامین خوراک پتروشیمی کارگاه هایی هستند که در روز 

نخست این نمایشگاه برگزار می شود.
به گفته گرشاسبی؛ حکمرانی کارآمد انرژی پایدار در جزیره 
قشم، توسعه ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش انرژی های 
تجدیدپذیر، مبانی راه اندازی و بهره برداری پروژه های صنعت 
نفت و انرژی با رویکرد دانش بنیان و چالش ها و فرصت های 
تامین آب و دفع پساب در مناطق ساحلی ایران نیز عنوان 

سرفصل کارگاه هایی است که در روز دوم برگزار می گردد.
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
گسترده،  سواحل  وجود  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم 
برخورداری  بین المللی،  آبراهه  مهم ترین  در  قرارگیری 
گازی  ۱۷میدان  وجود  و  مناسب  تجاری  اسکله های  از 
توسعه  برای  بهترین فرصت  به  را  نفتی، جزیره قشم  و 

صنعت نفت و گاز کشور تبدیل کرده است.

گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیر 
سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز فرآیند ساماندهی موزه 
مردم شناسی خال در روستای طوال جزیره قشم خبر داد.

محلی  موزه های  گفت:  خبر  این  اعالم  با  زارعی  ایوب 
آشنایی  باعث  می توانند  قشم  جزیره  روستاهای  در 
گردشگران با بخش های مهمی از جنبه های مهم میراث 

فرهنگی جزیره شوند.
وی ادامه داد: موزه خال با مدیریت آقای صالح روزبه در 
قشم  جزیره  فرهنگی  موزه های  از  یکی  روستای طوال، 
است که ساالنه مورد بازدید تعداد زیادی از گردشگران 

فرهنگ دوست قرار می گیرد.
به گفته زارعی؛ در راستای توسعه گردشگری فرهنگی و 
اقتصاد جامعه محلی مراحل مختلف ساماندهی این موزه؛ 
ساخت تابلوهای اطالع رسانی و تعمیرات سازه آغاز شد.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان یادآور شد: در این موزه وسایل 
به  کشاورزی  وسایل  قدیمی،  لباس های  دریانوردی، 

نمایش گذاشته شده است.

ده قطعه زمین مسکونی به خانواده شهدای دفاع مقدس 
جزیره قشم در دولت مردمی و به دستور افشار فتح الهی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

واگذار شد.
براساس این گزارش، در دولت مردمی و با پیگیری ها و 
تائیدات افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
به  مسکونی  زمین  ۱۰قطعه  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
متراژ ۳۰۰مترمربع در روستای تورگان به والدین در قید 

حیات شهدای ۸سال دفاع مقدس جزیره واگذار شد.
گفتنی است، در مراسم اهدای سند این زمین ها، مشاور 
و  شهدا  امور  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
حضور  قشم  شهرستان  شهید  بنیاد  مدیر  و  ایثارگران 

داشتند.
شایان ذکر است، صاحب خانه شدن، یکی از خواسته های 
به حق خانواده های شهدای جزیره بود که پس از سال ها 
آزاد قشم،  از سوی مدیران عامل سازمان منطقه  وعده 

امروز محقق شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
جزیره  ۱۴روستای  در  روستایی  معابر  آسفالت  اتمام  از 
بنیاد  با  گرفته  صورت  تفاهم نامه های  به  توجه  با  قشم 

مسکن و دهیاری ها خبر داد.
مردم  با  خود  مردمی  دیدار  ششمین  در  فتح الهی  افشار 
جزیره قشم که به میزبانی روستای برکه خلف برگزار شد، 
با تاکید بر لزوم تامین زیرساخت ها در روستاهای جزیره 

۱۶روستای  تفاهم نامه های  امسال،  پایان  تا  کرد:  بیان 
دیگر نیز محقق می شود.

وی پس از شنیدن مشکالت و موضوعات مردم روستای 
در  گردشگران  به  خدمات  ارائه  به زودی  گفت:  برکه خلف 
ژئوسایت دره ستاره ها تا حدودی که در مباحث ژئوپارکی 
تناقضی ایجاد نکند، به اهالی برکه خلف واسپاری خواهد شد.
یک  احداث  امکان  پیگیری  دستور  همچنین  فتح الهی 

کمپ پارک در ورودی روستای برکه خلف را صادر کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
پس از بازدید میدانی از روستای برکه خلف، برای ساخت 
دستور  گردشگران  و  ساکنان  تردد  محدوده  در  پارکی 

بررسی صادر کرد.
رئیس  به عنوان  فتح الهی  ابتدای حضور  از  است،  گفتنی 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 

تاکنون، شش دیدار مردمی در مساجد مختلف روستاها 
و  واسطه  بدون  تا  برگزار شده  قشم  جزیره  و شهرهای 
خواسته های  و  مشکالت  به  چهره،  به  چهره  به صورت 

مردم رسیدگی گردد.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
نیت  قشم،  جزیره  جوانان  مسکن  طرح  اجرای  در  گفت: 

خدمت به مردم و تحقق شعار دولت سیزدهم است.
افشار فتح الهی در مراسم کلنگ زنی ششمین مرحله طرح مسکن 
جوانان جزیره قشم واقع در روستای دیرستان که با حضور احمد مرادی 
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، شیخ محمدعلی 
امینی مدیر مدرسه علوم دینی اهل سنت بندر لنگه، شهریار نوری زاده 
مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان و جمعی از مسئوالن سازمان و 
شهرستان برگزار شد، بیان داشت: با انجام کلنگ زنی مرحله ششم 
طرح مسکن جوانان جزیره، تاکنون ۱۶۰هکتار زمین در ۳۸روستا، به 

۳۵۰۰جوان فاقد مسکن واگذار شده است.
مرتبط،  دستگاه های  تمامی  همکاری  از  تقدیر  ضمن  وی 
از  الگویی موفق  را  پیاده سازی طرح مسکن جوانان جزیره 
کار همدالنه بین نهادها دانست و افزود: ما به عنوان سازمان 
و  استانی  ارگان های  همکاری  خواهان  قشم  آزاد  منطقه 
کشوری در بهره برداری از ظرفیت های موجود به نفع مردم و 

برای خدمت به ساکنان جزیره قشم هستیم.
کردیم  تالش  اخیر  یک ساله  طی  داد:  ادامه  فتح الهی 
آزاد قشم  ریل گذاری صحیحی در سازوکار سازمان منطقه 
انجام دهیم تا هر مجموعه ای پس از ما، موظف به حرکت 

در این مسیر برای خدمت به مردم باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان از 
تالش های احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان برای پیگیری طرح 
تحقیق و تفحص از این سازمان قدردانی کرد و خاطرنشان نمود: 
مسووالن باید بیاموزند که در این نظام، مدیریت جزو حقوق فردی 

نیست و عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهند .

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی:
صاحب خانه کردن جوانان کاری بزرگ است

همچنین، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
در این مراسم گفت: برای صاحب خانه کردن جوانان جزیره 
این دولت  تنها در  قشم، عزم و همتی بزرگ الزم بود که 

جامه عمل پوشید.
ثمر  به  برای  فتح الهی  افشار  پیگیری های  از  مرادی  احمد 
از همه سطوح  باید  نشاندن این طرح تجلیل کرد و افزود: 

مدیریتی که در این راه همکاری کردند، تقدیر نمود.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی در پایان 
آزاد  منطقه  سازمان  از  تفحص  و  تحقیق  طرح  به  اشاره  با 
مردم  به  متعلق  جزیره  مزایای  همه  کرد:  خاطرنشان  قشم 

است و نباید اجازه داد حقی پایمال گردد.

تقدیر ویژه از مسئوالن منطقه آزاد قشم
امینی مدیر مدرسه علوم دینی اهل سنت  شیخ محمدعلی 
بندر لنگه در ادامه این مراسم ضمن تقدیر ویژه از مسئوالن 
مسکن  موضوع  به  توجه  برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
جوانان جزیره گفت: در سراسر استان، بهترین اقدام از سوی 
منطقه آزاد قشم انجام  شده و اکنون آخرین مرحله واگذاری 
زمین ها به روستاییان به اتمام رسیده و سپس این طرح در 

شهرهای جزیره به اجرا درمی آید.
در ادامه، مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان نیز در این مراسم 
مسکن  خانواده،  هر  سبد  محصول  گران ترین  کرد:  اظهار 
است که به لطف و همکاری نهادهای مختلف این مهم در 

جزیره قشم به خوبی محقق شده است.
شهریار نوری زاده با اشاره به برگزاری جلسات ماهانه توسط سازمان 
منطقه آزاد قشم و بنیاد مسکن شهرستان تاکید کرد: در انتخاب 
اولویت  این طرح، رضایتمندی مردم  در  واگذار شده  زمین های 

نخستی بود که توسط دکتر فتح الهی موردتوجه ویژه قرار داشت.
تسهیالت  ارائه  هرمزگان؛  مسکن  بنیاد  مدیرکل  گفته  به 
ریاست  شخص  پیگیری های  با  بانک ها  سوی  از  کم بهره 
برای  ۴۵۰نفر  تاکنون  و  رسیده  نتیجه  به  نیز  جمهوری 

دریافت این تسهیالت برای ساخت مسکن اقدام کرده اند.
مسکن  طرح  کلنگ زنی  مرحله  ششمین  در  است،  گفتنی 
۵۰۰مترمربع،  و  ۱۰۹هزار  وسعت  به  قشم  جزیره  جوانان 

۲۱۹جوان در دو روستای جزیره صاحب مسکن می شوند .
روستای  در  جزیره  جوانان  مسکن  طرح  است،  ذکر  شایان 
در  و  ۹۶جوان  برای  مترمربع  ۴۸هزار  وسعت  به  دیرستان 
برای  ۵۰۰مترمربع،  و  ۶۱هزار  وسعت  به  زیرانگ  روستای 

۱۲۳جوان بومی اجرایی شده است.
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