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سرمقاله

 آرزوهای زیست بوم
دانش بنیان و مناطق آزاد

در سال ۱۳۹۵، زنده یاد مهندس اکبر ترکان به عنوان دبیر وقت شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، تفاهم نامه دوجانبه ای را با دکتر سورنا 

ستاری معاون سابق علمی و فناوری ریاست جمهوری امضاء نمود.
فراهم آوردن زیرساخت  های نوآورانه و پیشرو در مناطق آزاد، با توجه به 
تولید و ترویج محتوای رسانه ای  آنها،  فناورانه  اولویت های  ماموریت ها و 
علمی، فناورانه و فرهنگی متناسب با نیاز کشور، فرهنگ سازی، انتقال و 

بومی سازی فناوری های مورد نیاز کشور از اهداف این تفاهم نامه بود. 
میان  روابط   تقویت  و  ایجاد  همکاری،  تفاهم نامه  این  براساس  همچنین 
و  مهندسی  طراحی  معتبر  مراکز  مشارکت  جلب  بین المللی،   دانشگاه های 
فناوری جهان برای انجام طرح های مشترک و برگزاری دوره های آموزشی، 
ایجاد امکان استقرار گروه ها و مراکز پژوهشی خارجی در مناطق آزاد، از 
دیگر اقداماتی است که با انعقاد این تفاهم نامه همکاری محقق می گردید.
در شهریورماه سال ۱۴۰۱، یعنی دقیقا پس از گذشت ۶سال از تفاهم نامه 
شورایعالی  سابق  دبیر  محمد  سعید  دکتر  مابین  نیز  دوم  تفاهم نامه  اول؛ 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و دکتر ستاری امضاء گردید.
دکتر ستاری در مراسم امضای این تفاهم نامه عنوان کرده بود که؛ اگرچه 
از  استفاده  و  استقرار  برای  اقدام هایی  آزاد  مناطق  در  اخیر  سال های  در 
اما آن طور  ظرفیت  شرکت های دانش بنیان و خالق صورت گرفته است، 
که باید، نتوانستیم در مناطق آزاد آن زیست بومی را که برای رشد و رونق 

شرکت های دانش بنیان و خالق نیاز است، شکل دهیم.
وی با بیان این که تفاهم نامه جدید همکاری، در راستای پیاده سازی جدی 
رویکرد دانش بنیان در مناطق آزاد به امضاء رسیده است، گفته بود: امید 
به  تازه  نگرشی  و  رویکرد  همکاری،  تفاهم نامه  این  مبنای  بر  که  داریم 

زیست بوم فناوری و نوآوری در مناطق آزاد ایجاد شود.
زیست بوم  مورد عدم تحقق  در  دکتر ستاری  و گالیه آمیز  حرف های مهم 
دانش بنیان در مناطق آزاد، موضوعی است که نشان می دهد این همه سال 
هیاهو تقریبا برای هیچ بوده و اهداف تفاهم نامه های دوگانه بین مناطق 
چراکه  نشده؛  محقق  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  و  آزاد 
عینا  ذکر شده،  عنوان هدف  به  اول  تفاهم نامه  در  که  مواردی  ۹۰درصد 
مهمی  اتفاق  عمل،  در صحنه  بنابراین  گردیده؛  تکرار  دوم  تفاهم نامه  در 

نیافتاده است!
می کنند  افراد  انسان  و  دارد  وجود  منطقا  که  تصوری  برخالف 
تاکید  بر آن  بارها  بیان می نمایند و  موضوعاتی که مقام معظم رهبری 
و  فراوان  دقت  مورد  کشور  اجرایی  سطوح  عالی ترین  در  حتما  دارند، 
برنامه ریزی می باشد، همچون موضوع ترویج و توسعه زیست بوم دانش 
نیست.  این گونه  خیر؛  گفت  باید  متاسفانه  اما  کشور؛  در  تکنولوژی  و 
زیرا با وجود این که حضرت آیت اهلل خامنه ای از موضع رهبری جامعه، 
دیگر  اما  می دهند،  نشان  هوشمندی  با  را  تحول  و  توسعه  افق های 
و  تکرار  به  صرفا  اوقات،  اغلب  در  چابلوسی  و  تزویر  باب  از  مسئولین 
مکرر  تکرار  در  را  والیتمداری  اوج  و  پرداخته  رهبری  بیانات  تعریف 
حرف های رهبر معظم انقالب می دانند، بدون این که به زیرساخت های 

بیان شده، اهمیت واقعی دهند . اجرایی مسائل 
امروز در سطح جهان از اقتصاد دانش بنیان به عنوان یک انقالب اقتصادی 
مهم یاد می شود و کشورهای زیادی با صرف سرمایه های انسانی، علمی 
و مالی هنگفت می خواهند از شاهراه دانش و تکنولوژی؛ عقب ماندگی های 
استراتژی  این  نمایند.  جبران  سرعت  به  را  جهانی  توسعه  قافله  از  خود 
خصوصا در مناطق اقتصادی نظیر مناطق آزاد، از مجرای تخصصی سازی 
مفاهیم  و  موضوعات  همه  ایران  در  اما  می گردد.  دنبال  جدیت  با  آنها 
و  تصنعی  اقدامات  و  زیبا  شعارهای  پرطمطراق،  حرف های  با  ارزشمند، 
دانش بنیان ،  اقتصاد  مقاومتی،  اقتصاد  می شوند.  تهی  حقیقت  از  نمایشی 

نقشه جامع علمی کشور، بومی سازی دانش و...
دانش بنیان،  »تولید،  را  سال  شعار  رهبری  معظم  مقام  سال ۱۴۰۱،  در 
نهادهای  در  سال،  اولیه  ماه های  در  فرمودند.  انتخاب  اشتغال آفرین« 
و  شعار  این  با  ارتباط  در  همگان  آزاد،  مناطق  ازجمله  کشور  اقتصادی 
انگار  بعدها  ولی  ایراد می کردند؛  غرا  آن، صحبت هایی  تحقق  روش های 
دیگر حرف زدن در این باره، منفعت رسانه ای دلخواه را نداشت؛ در نتیجه 

همه چیز در عمل و حرف متوقف شد.
»تولید،  برای  که  زیادی  مانیفست های  علی رغم  آزاد  مناطق  در  امروز 
بهمن   ماه  در  واقعی  نتایج  گردید ،  صادر  اشتغال آفرین«  دانش بنیان، 
سال ۱۴۰۱ )کمتر از ۵۰روز تا پایان سال(، متاسفانه درست مطابق انتظاری 
است که دلسوزان مناطق آزاد داشتند. آخر چطور ممکن است در مناطق 
آزادی که دبیرخانه آن طی یک سال، ۳نفر مسئول به خود دیده و ثبات 
مدیریتی نیز در سازمان های مناطق آزاد وجود ندارد، انتظار عملکرد واقعی 
و مثبتی داشت؟ چطور ممکن است مناطق آزاد در مسیر دانش بنیان شدن 
قرار بگیرند، درحالی که مزیت های اقتصادی و سرمایه گذاری آنها، قانون 
و ساختار اقتصادی آنها در کنار جایگاه حاکمیتی شان دستخوش تخریبی 

گسترده و هوشمند شده است؟!
اصال انتظار داشتن در این شرایط، با نگاه به وضع موجود و حاکم بر مناطق 
با  نیز  اما کاش مسئولین مناطق آزاد  آزاد، ساده لوحی و خودفریبی است. 
و  رسانه ای  مانورهای  آخر سال  در  بغرنج،  این شرایط  به  اعتراف ضمنی 
ساختگی ندهند و مدعی ایجاد هفت اقلیم دانش بنیان صادرات گرای آزاد 

اقتصادی نباشند. امیدواریم...
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ایجاد و روند تطور منطقه  افرادی که در  در میان 
مهم ترین  بوده اند،  موثری  نقش  دارای  انزلی  آزاد 
حدی  به  است؛  امانی«  اصغر  حاج  »مرحوم  فرد، 
معنوی  پدر  را  ایشان  کارشناسان  از  گروهی  که 
نخستین منطقه آزاد شمال کشور معرفی می کنند. 
مرحوم امانی که رئیس فقید انجمن سرمایه گذاران 
و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی بود، از نسل نخست 

از  پس  که  بود  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
مجاهدت در دفاع مقدس هشت ساله، عرصه های 

جهاد اقتصادی و رسانه ای را پیشه کرد  .
مرحوم امانی نماد مدیرانی است که بودن در کنار 
سرمایه گذاران  به  خدمتگزاری  و  خصوصی  بخش 
حضور  عالوه بر  و  داده  قرار  خود  همت  وجه  را 
انتشار  و  رسانه ای  عرصه  اقتصادی؛  صحنه  در 
از  برون رفت  جهت  خود  کارشناسی  راهکارهای 
آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  پیش روی  مشکالت 

را در دستورکار قرار داد. 
مصاحبه  با  همزمان  و  ایشان  درگذشت  سالگرد  در 
اختصاصی با دکتر عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، آخرین یادداشت 
حاج اصغر امانی تقدیم حضور می شود؛ طرفه اینکه اوضاع 

کنونی، از آن دوره زمانی بدتر و سخت تر شده است  .
مرحوم امانی در یادداشت خود با انتقاد از سیر تحوالت 
صورت گرفته که به تحدید قانون و مقررات مناطق 
آزاد منجر شده، به توافق مرحوم ترکان با وزیر وقت 
اقتصاد استناد کرده و آن را مغایر قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد ارزیابی می کند و می گوید  : یقینا اتفاقاتی که 
طی ۶سال گذشته در چگونگی اجرای قوانین مناطق 
آزاد رخ داده، آیینه تمام نمای بدعهدی مدیریت کالن 
کشور است که داعیه اسالمی بودن و پیروی از آیین 

مکتب اسالم دارد  .

متولی  آزاد،  منطقه  هر  سازمان  قانون ،  موجب  به 
شورای  مجلس  مصوب  قوانین  اجرای  مجری  و 
اسالمی می باشد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی نیز وظیفه هماهنگی و نظارت بر 

عملکرد مناطق آزاد را برعهده دارد .
تصور کنید شخصی برای سرمایه گذاری در یک منطقه 
آزاد، قراردادی با سازمان منعقد می کند که براساس این 
قرارداد، موضوع سرمایه گذاری معین می گردد. طرفین 
وظایف و تعهداتی را می پذیرند و متعهد می شوند که 
به وظایف خود عمل نمایند. حال اگر فرد سرمایه گذار 
نتواند به تعهدات خود عمل کند، سرمایه خود را به هدر 
داده و چه بسا با جرائمی هم مواجه شود و اگر این عدم 
انجام وظایف از سوی سازمان منطقه آزاد باشد، چه 

زیانی یا مجازاتی را متحمل می شود؟ هیچ    !
وقتی یک فعال اقتصادی با عدم اجرای معافیت های 
مالیاتی قانونی مناطق آزاد که به اشکال گوناگون مورد 
هجوم بخشنامه نویسان دولتی قرار گرفته و با مناطق 
روبه رو  برخورد می شود،  اصلی  همانند سرزمین  آزاد 
می گردد؛ تکلیف آن عهد و پیمانی که سازمان های 
چیست؟  بسته اند،  سرمایه گذاران  با  آزاد  مناطق 
قوانین  اجرای  متولی  که  آزاد  مناطق  سازمان های 
مصوب مجلس در مناطق هستند، چه اقداماتی برای 

حفظ حقوق سرمایه گذاران نموده اند  ؟!
مگر پیامبر اکرم)ص( نمی گوید اگر کسی پایبند به پیمان 

منافق در کنار  نشانه های  از  و  ندارد  نباشد، دین  خود 
دروغگویی ، پیمان شکنی و خیانت در امانت را نام می برد ؟!

از  بپرهیزید  نمی گوید:  علی)ع(  امیرالمومنین  مگر 
زیرا  کنی؛  تخلف  و  بدهید  وعده  مردم  به  اینکه 
تخلف از وعده، موجب خشم خدا و مردم خواهد شد 
و نزد خدا بسیار خشم آور است که بگویید چیزی را 

که به آن عمل نمی کنید    .
هر قانون جدیدی را می شود وضع کرد و به آن عمل 
نمود، ولی نه اینکه در تعهدات گذشته دولت نسبت 
به مردم خدشه ای وارد شود؛ بلکه از امروز که قانون 
جدید وضع می شود، برای بعد از آن باید مالک عمل 
قرار گیرد. سرمایه گذاران جدید با شرایط جدید تصمیم 
می گیرند که در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند یا 
خیر. شما حق ندارید کسانی که براساس قوانین قبلی 
به مناطق آمده اند و سرمایه گذاری نموده اند را مورد 
بدعهدی قرار دهید و بعد بگویید مناطق آزاد در جذب 

سرمایه گذاران ناموفق بوده اند !
استدالل های  با  دارید،  اقتصادی  منطق  اگر 
دارید،  دینی  منطق  اگر  بگیرید.  تصمیم  اقتصادی 
رفتارها  نوع  این  کنید.  دینی عمل  تعالیم  براساس 

یقینا بدعهدی و خیانت در امانت است  .
قدرت  از  آزاد دستمان  مناطق  اقتصادی  فعالین  ما 
اجرایی کوتاه است و همچنان سنگ زیرین آسیاب 

هستیم. تا چه پیش آید . یوم التبلی السرائر.

آخرین یادداشت مرحوم حاج اصغر امانی



سازمان  سرپرست  و  مدیره  هیات  عضو  پورزادی  سعید 
منطقه آزاد کیش، از مراحل ساخت نخستین کارگو هوشمند 
کشور در کیش با سرمایه گذاری ۲هزار میلیارد ریالی بخش 

خصوصی بازدید و بر تسریع روند ساخت آن تاکید کرد.
براساس این گزارش، نخستین کارگو هوشمند کشور در 
و  3هزار  مساحت  به  زمینی  در  کیش  کیش  آزاد  منطقه 

احداث می شود. زیربنا  5هزار مترمربع  با  ۶۰۰مترمربع، 
در  کشور  هوشمند  کارگو  نخستین  بهره برداری  از  پس 
کیش، امکان جابه جایی روزانه 5۰۰تن بار از طریق هوایی 
شامل ۲۰۰تن ورودی و 3۰۰تن خروجی و امکان ۱۰۰تن 

انبار سردخانه ای فراهم خواهد شد.
بنا بر این گزارش، قرار است علمیات اجرایی این پروژه در 

پایان سال آینده به اتمام برسد .
در  سرمایه گذاری  گردش  و  پویایی  است،  ذکر  شایان 
بنگاه های اقتصادی جزیره کیش، صادرات کاال های ایرانی 
مستقیم  استفاده  خلیج فارس،  حاشیه  کشور های  موردنیاز 
بازار کار برای  ایجاد  آزاد،  از معافیت گمرگی برای منطقه 
سرمایه گذاری جهت صادرات و واردات مستحدثات کارگرو 
در فرودگاه بین المللی کیش، از جمله ویژگی های این طرح 

است.

کیش2

آزاد کیش  منطقه  سازمان  ویژه  پیگیری  مسئول  و  مشاور 
فضای  در  کیش  عسل  ماه  جشنواره  اطالع رسانی  سطح 
از  و  کرد  ارزیابی  تاثیرگذار  و  مثبت  را  رسانه ها  و  مجازی 

تمدید قرعه کشی این رویداد بزرگ فرهنگی خبر داد.

سیدعلیرضا فاطمیان پور با بیان این که جشنواره ماه عسل در سطح 
گسترده و به نحو شایسته ای میان عموم مردم در فضای مجازی 
و  گسترده  استقبال  به  توجه  با  گفت:  است،  شده  اطالع رسانی 
درخواست های متعدد مردم جهت تکمیل مدارک مورد نیاز و شرکت در 
قرعه کشی این جشنواره بزرگ فرهنگی؛ نام نویسی تا ۱۲بهمن تمدید شد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که مرحله نخست این 
قرعه کشی نهم بهمن ماه برگزار شد، اظهار داشت: متقاضیان 
برای شرکت در مرحله دوم قرعه کشی تا ۱۲بهمن فرصت دارند 
تا نسبت به تکمیل مدارک و نمایه سازی اطالعات خود در 

سامانه maheasal.kish.ir اقدام کنند.
قرعه کشی  در  نام نویسی  شرایط  تسهیل  از  فاطمیان پور، 
نمود: جزیره  اذعان  و  داد  بزرگ فرهنگی خبر  رویداد  این 
کیش میزبان شمار زیادی از شرکت کنندگان در این رویداد 
کسب  برای  می توانند  متقاضیان  و  بود  خواهد  فرهنگی 

اطالعات بیشتر به سامانه این جشنواره مراجعه نمایند.
مشاور و مسئول پیگیری ویژه سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با 
بیان این که نتایج مرحله نخست این قرعه کشی اطالع رسانی خواهد 
شد، اظهار داشت: مرحله دوم قرعه کشی روز چهارشنبه ۱۲بهمن ماه 

برگزار می شود و نتایج آن نیز سیزدهم بهمن اعالم خواهد شد.
شایان ذکر است، »جشنواره ماه عسل« با دو هدف ترویج 
و  فرزندآوری  و  ازدواج  امر  به  کشور  جوانان  ترغیب  و 
توسعه گردشگری خانوادگی و همچنین با رویکرد ترغیب 
مشتریان وفادار برای سفر به این منطقه برگزار خواهد شد.

گفتنی است، اجرای این طرح ظرفیتی در حوزه گردشگری 
خانواده و ویژه زوج های جوان است که با توجه به توانایی 
آزاد کیش، میزبان 5۰۰هزار زوجی که در  سازمان منطقه 

سال ۱4۰۱ ازدواج کرده اند، خواهد بود.

ستاد  دریایی  و  هوایی  حمل ونقل  کمیته  جلسه  نخستین 
نوروزی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 

توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش برگزار شد.
حمل ونقل  کمیته  جلسه  نخستین  در  محمدی  عزت اله 
سالن  در  که  کیش  نوروزی ۱4۰۲  ستاد  دریایی  و  هوایی 
فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  اجتماعات 
به  شایسته  خدمات  ارائه  بر  گردید؛  برگزار  منطقه  این 

مسافران و گردشگران نوروزی تاکید کرد.
رئیس کمیته حمل ونقل هوایی و دریایی ستاد نوروزی کیش، 
رعایت مسائل ایمنی و امنیت که دو مولفه بسیار مهم در حوزه 
حمل و نقل هوایی و دریایی محسوب می شود از اولویت های این 
کمیته برشمرد و اظهار داشت: تمهیدات و تسهیالت ویژه ای 
مبادی  در  نوروزی  مسافران  به  مطلوب  ارائه خدمات  جهت 

ورودی و خروجی کیش پیش بینی شده است. 
محمدی اذعان نمود: با توجه به شرایط اقلیمی جزیره در ایام نوروز 
اقدامات الزم به منظور تسهیل سفر گردشگران و مسافران به 

مقصد کیش و بالعکس در دستورکار این کمیته قرار گرفته است.
وی بر اهمیت ارتقاء سیستم سامانه ای پذیرش خودروها از بند 
چارک به جزیره کیش در ایام نوروز اشاره کرد و گفت: افزایش 
گیت ها، خدمات رفاهی، شناورهای مسافری و خودرویی، توسعه 
پارکینگ خودروها، رسیدگی به وضعیت نمازخانه ها و سرویس های 

بهداشتی ازجمله اقدامات پیش بینی شده در بندر چارک است.
فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
کیش افزود: تمهیدات الزم در خصوص راه اندازی دوربین های 
پالک خوان در بنادر چارک و کیش با هدف به حداقل رساندن 

ایستایی خودروها و... اندیشیده شده است.
محمدی تاکید کرد: با ایفای نقش مهم و ارزشمند کمیته تبلیغات 
و اطالع رسانی، اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل سفر 
گردشگران نوروزی، در سطح گسترده اطالع رسانی خواهد شد تا 
گردشگرانی که با خودروی خود توسط لندینگ کراف وارد جزیره 

کیش می شوند، از امکانات در نظر گرفته شده بهره مند گردند.
بنادر  در  خدمات  ارائه  شدن  ۲4ساعته  به  اشاره  با  وی 

با  داشت:  بیان  نو،  سال  آستانه  در  کیش  فرودگاه های  و 
رعایت مسائل ایمنی، در تالش هستیم بهترین خدمات به 

گردشگران و مسافران نوروزی ارائه شود  .
رئیس کمیته حمل ونقل هوایی و دریایی ستاد نوروزی کیش 
در ادامه سخنان خود تصریح کرد: براساس آمارها و تحلیل های 
صورت گرفته، از ۲4 اسفندماه شاهد افزایش ۱5درصدی مسافرانی 
که از مسیرهای هوایی قصد سفر به کیش را دارند، خواهیم بود؛ اما 
با توجه به تعطیالت پیش رو از ۱5بهمن ماه امکان افزایش میزان 
گردشگران در این بازه زمانی وجود دارد که تمهیدات ویژه ای برای 

ارائه خدمات به گردشگران در نظر گرفته شده است.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پرواز مسقط و بغداد 

برقرار شده است و تا ۱7بهمن ماه نیز پرواز دبی عملیاتی می گردد.
وی با اشاره به افزایش ناوگان حمل ونقل دریایی کیش در ایام 
نوروز اظهار داشت: بیش از ۲5فروند لندینگ کراف و بیش از 7فروند 

شناور مسافری با ظرفیت های مختلف پیش بینی شده است.
محمدی همچنین از فعالیت مرکز تلفخانه بنادر کیش و چارک در 

ایام نوروز به صورت ۲4ساعته خبر داد و گفت: شماره تلفن ها برای 
ارتباط و اطالع از وضعیت بنادر، در بهمن ماه اعالم خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه های کیش در پایان، خبر از ممنوعیت ورود 
کامیون ها از ۲4اسفندماه به جزیره کیش داد و خاطرنشان 
کرد: به جز کامیون های حمل مواد اولیه و مواد غذایی، هیچ 
کامیونی اجازه ورود به جزیره کیش در ایام نوروز را ندارند.

امام جمعه کیش از عملکرد سعید پورزادی سرپرست سازمان 
منطقه آزاد کیش، کارکنان این سازمان به ویژه دستگاه های 
اجرایی مستقر در این منطقه برای ارائه خدمات شایسته به 

عموم مردم قدردانی کرد.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا بی نیاز در خطبه های عبادی 
و سیاسی نماز جمعه این هفته، ضمن قدردانی از اقدامات صورت 
گرفته در حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت: سازمان منطقه آزاد 
کیش و دستگاه های اجرایی مستقر در این منطقه برنامه ریزی ، 
پیگیری و تالش شبانه روزی خوبی برای رفع مشکالت دارند و با 

هنجارشکنی و قانون شکنی هم مقابله خواهند کرد.
وی بر لزوم اهمیت ایجاد ثبات مدیریتی در جزیره کیش 
اشاره داشت و افزود: با توجه به این که جزیره کیش در این 
رفع مشکالت  برای  بوده،  مدیریتی  عدم ثبات  مدت شاهد 
صحیح،  تصمیم گیری  با  داریم  تقاضا  مسئوالن  از  موجود 

مدیر شایسته را برای این منطقه منصوب کنند.
چگونگی  قانون  اجرای  لزوم  بر  تاکید  با  کیش  امام جمعه 
این  اقتضائات  رعایت  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره 

مناطق، تاکید کرد: باید مشوق ها و معافیت های مناطق آزاد 
آزاد  اداره مناطق  اگر قانون چگونگی  در نظر گرفته شود؛ 
نیازمند اصالح است، این مورد صورت پذیرد؛ ولی تا زمانی 

که این قانون هست، باید به مفاد آن عمل شود.
حجت االسالم والمسلمین بی نیاز اظهار داشت: هم اکنون 
مناطق آزاد نه می توانند مشکالت خودشان را حل کنند و 

نه می توانند کمکی برای کشورمان باشند.
وی، مالک و اولویت آحاد جامعه را رعایت قانون دانست و 
ادامه داد: نشاط و آرامش مردم، رونق اقتصادی و کسب و کار، 
خواسته همه ما و مسئوالن است و در این میان خدمتگزاری 
و  ایرانی  ارزش های  و  فرهنگ  به  توجه  و  مردم  به  مناسب 

اسالمی باید سرلوحه و اولویت کارها باشد.
انقالب  پیروزی  تبریک 44امین سالگرد  با  امام جمعه کیش 
اسالمی و با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار 
با مسئوالن سازمان تبلیغات اسالمی بیان داشت: این انقالب 
با مبانی و هویتش زنده است و اسالمی بودن، استکبارستیزی، 
دفاع از مستضعفان و مقاومت در برابر دشمنان و رعایت مبانی و 

ارزش های دین، از اصلی ترین شعارهای انقالب اسالمی است 
و به طور حتم با حضور نسل جوان مومن، پرانگیزه و توانمند، با 

قدرت بیشتری این مسیر را طی خواهد کرد.
برنامه های  به  اشاره  با  بی نیاز  والمسلمین  االسالم  حجت 
در  پرشور  حضور  با  مردم  کرد:  اظهار  فجر  دهه  متنوع 
امام  با  ایران،  انقالب اسالمی  پیروزی  برنامه های سالگرد 
و رهبری تجدید بیعت و دشمنان را مایوس و ناامید خواهند 
کرد و اثبات می کنند که پاسدار ارزش های دین و انقالب 

اسالمی هستند و راه امام و شهدا را ادامه خواهند داد.
جهاد  بر  رهبری،  معظم  مقام  فرمایشات  به  استناد  با  وی 
تکلیف  و  واجب  تبیین  جهاد  افزود:  و  کرد  تاکید  تبیین 
همگانی است و اگر می خواهیم جهاد تبیین تاثیرگذار باشد، 
براساس  و  خودش  زبان  به  گروهی  هر  و  فرد  هر  با  باید 

شرایط محیط و اقتضائات صحبت کنیم.
حجت االسالم والمسلمین بی نیاز همچنین با محکوم کردن 
اسائه ادب به مقدسات دینی، بزرگان دین و ساحت قرآن کریم 
گفت: همه مردم جهان باید در مقابل این اهانت ها بایستند؛ 

مقدسات  به  اهانت  این  و  نیست  بیان  آزادی  این  معتقدیم 
یک سوم جمعیت دنیا است و همه کشورها از لحاظ حقوقی و 
قانونی باید در سازمان های بین المللی این مهم را پیگیری کنند.

مستمر  به طور  دشمنان  کرد:  خاطرنشان  امام جمعه کیش 
معظم  مقام  که  و همان طور  توطئه هستند  و  فتنه  درحال 
رهبری فرمودند دشمنان باید بدانند که نمی توانند با فتنه، 
توطئه و آشوب و جو رسانه ای آسیبی به این نظام و انقالب 

بزنند و آرزویشان را به گور خواهند برد.

امام جمعه بندر چارک ضمن قدردانی از اقدامات سازمان منطقه 
الیروبی،  عملیات  بندر،  جامع  طرح  از  »رونمایی  کیش  آزاد 
زمینه ساز  را  چارک«  گمرک  ورودی  درب  و  گمرک  احداث 

تحوالت اقتصادی در این منطقه عنوان کرد.
حجت االسالم والمسلمین جعفر رستاخیز در خطبه های عبادی 
و سیاسی نماز جمعه بندر چارک، اقدامات زیرساختی و عمرانی 
در این منطقه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با تالش 
و همکاری مسئوالن جهت احیای گمرک بندر چارک، شاهد 

تحوالت اقتصادی در این منطقه خواهیم بود.
صادرات،  از  اعم  گمرک  احیای  مسئله  داشت:  بیان  وی 
واردات و بار ملوانی که مردم از قدیم به این طریق امرار 

معاش می کردند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  چارک  بندر  امام جمعه 
گفت: ماه رجب، ماه عبادت و بندگی خدا و ماهی است  که 
باید خودمان را برای ماه شعبان و ماه مبارک رمضان به ویژه 

شب های قدر آماده کنیم.
حجت االسالم والمسلمین رستاخیز در ادامه با بیان این که انقالب 
اسالمی ایران، نماد پیروزی حق بر باطل است، افزود: یک مقابله 
باطل در  و  مبارزه جبهه حق  تاریخ ساز و مهم ترین  و  نفس گیر 
قرن اخیر، انقالب اسالمی ایران بود که در رأس این انقالب امام 
خمینی)ره( حضور داشتند؛ امامی که عادل، فقیه، متقی و خداترس بود 
و ندای حق را بلند کرد و مردم لبیک گفتند و انقالب به پیروزی رسید.
وی تصریح کرد: امروز نیز همان ندای حق از امام حاضر بعد از 
چهار دهه بلند است و مردم لبیک می گویند؛ این یعنی اعتماد 

مردم از مرجعیت دینی و رهبر دینی و والیت فقیه می باشد.
امام جمعه بندر چارک اذعان نمود: امروز غرب به نام آزادی بیان، به 
قرآن و مرجعیت دینی و مقدسات اسالم توهین می کند، درحالی که 
در همین کشورها اگر از اسالم و مسلمانان حمایت شود و در مورد 
هولوکاست صحبت شود، مورد شدیدترین برخورد قرار می گیریم و 
حتی تحمل دیدن عکس شهید حاج قاسم سلیمانی که فتنه داعش 
را از سر مسلمانان برداشت، ندارند؛ اما از طرف دیگر دم از آزادی بیان 

می زنند و این رفتار دوگانه غرب بسیار مضحک است.
حجت االسالم والمسلمین رستاخیز خاطرنشان کرد: درباره جنگ 
روسیه و اوکراین نیز باید گفت که غرب طمع کرد اگر روسیه را 
وارد جنگ با اوکراین کند، روسیه نابود می شود؛ اما امروز غرب در 

باتالق جنگ روسیه و اوکراین درحال فرو رفتن است.

سازمان  همراه  تلفن  اپراتور  امنای  هیات  عضو  و  سرپرست 
همچنین  و  پهنای باند  ظرفیت  افزایش  از  کیش  آزاد  منطقه 
ارتباطات  ارائه  منظور  به  موجود  سایت های  افزایش ظرفیت 

پایدار در ایام نوروز خبر داد.
در  اپراتور  این  وظایف  راستای  در  گفت:  عزیزی  محمد 
توجه  با  و  نوروزی ۱4۰۲  سفرهای  خدمات  هماهنگی  ستاد 
از  استفاده  حجم  و  گردشگران  ورود  افزایش  پیش بینی  به 
شده  اندیشیده  الزم  تدابیر  ایام،   این  در  ارتباطی  ابزارهای 

است.

اپراتور های  با  الزم  هماهنگی های  کرد:  تصریح  وی 
افزایش  جهت  جزیره  در  سیار  ارتباطات  خدمات  ارائه دهنده 
ظرفیت پهنای باند و ظرفیت سایت های موجود به منظور ارائه 

ارتباطات پایدار درحال انجام است.
این که  به  باتوجه  افزود:  تلفن همراه کیش  اپراتور  سرپرست 
استفاده  ارتباطی  ابزارهای  از  نوروز  ایام  در  مردم  عموم 
پیش بینی  نوروزی،  گردشگران  ورود  با  این رو  از  می کنند، 
و  سال  آغازین  روزهای  در  ارتباطی  ترافیک  حجم  افزایش 
استفاده چندبرابری مردم از وسایل ارتباطی ازجمله اینترنت، 

تلفن همراه و تلفن ثابت امری بدیهی است.
تامین  راستای  در  اپراتور  این  سیاست  کرد:  تاکید  عزیزی 
شدن  فراهم  درخصوص  گردشگران  و  کیشوندان  نیازهای 
پایدار،  اینترنت  از  بهره مندی  برای  مناسب  زیرساخت های 
ارسال و دریافت موفق پیام کوتاه، مکالمه باکیفیت تلفن ثابت 
و تلفن همراه و نیز پاسخگویی شبانه روزی اپراتورهای ارائه 

دهنده خدمات ارتباطی در جزیره کیش است.
مشترکین  به  پاسخگویی  راستای  در  داشت:  اظهار  وی 
رفع  درخواست  ثبت  همچنین  و  همراه  تلفن  اپراتورهای 
شماره ۰7۶44۱۱،  تله کیش  اپراتور  در  ارتباطی  مشکالت 
اپراتورها  سایر  مشترکین  برای  و  شماره ۹۹۹۰  اول  همراه 
شماره  و  شماره 7۰۰  ایرانسل  اپراتور  شماره۰۹۱۲۹۹۹۰، 
۰۹377۰۰۰۰۰۰ برای مشترکین سایر اپراتورها در نظر گرفته 

شده است.
سرپرست اپراتور تلفن همراه کیش ادامه داد: برای مشترکین 
اپراتور تلفن همراه رایتل، شماره۲۰۰ و برای مشترکین سایر 
اپراتورها شماره ۰۹۲۰۲۰۰۰۰۰۰ به عنوان کانال های ارتباطی 

مردم جهت پاسخگویی و پیگیری مشکالت تعیین شده است.
  cra.ir.195عزیزی اذعان نمود: سامانه تلفنی ۱۹5و پایگاه اینترنتی
نیز برای دریافت نظرات مردم و ثبت و رسیدگی به شکایات 

مشترکین در ایام نوروز و سایر مقاطع سال فعال است.

راستای  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات  افزود:  وی 
با  همراه،  تلفن  اپراتورهای  به  مناسب  زیرساخت های  ارائه 
احتساب 5سایت تجمیعی مخابراتی که در مناطق نوبنیاد ۲ و 
3، مهستان، فاز 4 صدف و میدان خارک در سال ۱4۰۱ افتتاح 
شد؛ درحال حاضر تعداد 3۹سایت تجمیعی مخابراتی ماکرو در 
جزیره کیش و یک سایت تلفن همراه در جزیره هندورابی نیز 
جهت بهره برداری اپراتورهای ارتباطی فعال در جزیره کیش 

اختصاص داده شده است.
عملیات  کرد:  اظهار  کیش  همراه  تلفن  اپراتور  سرپرست 
اعالم  سیستم  نصب  ورودی،  برق های  تابلو  بهینه سازی 
حریق، نصب چراغ های فوتوسل جدید، نصب درب های جدید 
با قابلیت افزایش امنیت و گردش هوای مناسب و همچنین 
بهینه سازی سایت ها و... با حمایت و همکاری معاونت عمرانی 

و زیربنایی سازمان درحال انجام می باشد.
ورودی  اصلی  مرکز  تنها  هم اکنون  گفت:  عزیزی 

مخابراتی  مرکز  کیش،  جزیره  به  دیتا  ارتباطات 
از  بهره برداری  به  توجه  با  که  می باشد  گمنام  شهدای 
با  و  زیرساخت  ارتباطات  شرکت  توسط  پشتیبان  فیبر 
گذشته،   سال  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری 
سایر  همانند  کیش  جزیره  در  پشتیبان  مرکز  ایجاد  لزوم 
از  بیش  اصلی  ارتباطات  پایداری  راستای  در  نقاط کشور 

است. موردنیاز  پیش 
سازمان  همراه  تلفن  اپراتور  امنای  هیات  عضو  و  سرپرست 
منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می رود اداره 
مخابرات استان هرمزگان با تسریع در تحویل ساختمان مرکز 
مرکز  ایجاد  امکان  زیرساخت،  ارتباطات  شرکت  به  صدف 
پشتیبان در جزیره کیش را در هنگام بروز قطعی در یکی از 
دو مسیر یا سایر حوادث غیرمترقبه فراهم سازد تا در حوزه 
ارتباطات ورودی، شاهد خللی در ارائه خدمات ثابت و سیار به 

مشترکین جزیره کیش نباشیم.

باسرمایهگذاریدوهزارمیلیاردریالیبخشخصوصیانجاممیگیرد:

ساخت نخستین کارگو هوشمند کشور 
در منطقه آزاد کـیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مشاورومسئولپیگیریویژهسازمانمنطقهآزادکیشاعالمکرد:

مدیرعاملشرکتتوسعهومدیریتبنادروفرودگاههایکیشاظهارکرد:

امامجمعهکیشدرخطبههایعبادیوسیاسینمازجمعهبیانداشت:

امامجمعهبندرچارکاظهارداشت:

سرپرستاپراتورتلفنهمراهسازمانمنطقهآزادکیشاظهارکرد:

تمدید قرعه کشی رویداد بزرگ فرهنگی »ماه عسل« جزیره کیش

اتخاذ تمهیدات ویژه جهت ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی جزیره کیش

قدردانی از عملکرد سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و کارکنان این سازمان

اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش، زمینه ساز تحوالت اقتصادی در بندر چارک

آمادگی تله کیش برای ارائه خدمات مناسب به گردشگران نوروزی جزیره کیش
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نخستین نمایشگاه بین المللی شهر پایدار با حضور شرکت های 
برگزار  کیش  جزیره  در  دولتی  نهادهای  و  خصوصی  بخش 

گردید.
سعید  حضور  با  پایدار  شهر  بین المللی  نمایشگاه  نخستین 
پورزادی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، دو تن از معاونان 
مسئوالن  از  جمعی  و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
دائمی  محل  در  خصوصی  شرکت های  و  دولتی  ارگان های 

نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد.
گفتنی است، در این نمایشگاه بیش از 5۰شرکت دانش بنیان، 
۲۰شهرداری از شهرهای مختلف کشور،  سازمان های مناطق 
حوزه های  در  مختلف  هلدینگ های  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
بانکداری،  حمل ونقل،  شهری،  خدمات  اطالعات،  فناوری 
صنعت و معدن، توسعه تجارت، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت 
ملی پست، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، شرکت های 
و  راهداری  سازمان  زیرمجموعه های  کشتیرانی،  ساختمانی، 
حمل ونقل جاده ای و زیرمجموعه های وزارت دفاع و پشتیبانی 

به ارائه خدمات و دستاوردهای خود در این رویداد پرداختند.
شایان ذکر است، در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، ۱۸کارگاه 

و ۱۰نشست تخصصی برگزار شد.

سرپرست و عضو هیات امنای اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه 
آزاد کیش در ارائه گزارش تکالیف زمستانی، از پیاده سازی طرح 
سیم کارت ویژه گردشگران خارجی و راه اندازی سامانه خدمات 

مشتریان سازمانی خبر داد.
امکان  مشتریان  همراه  خدمات  سامانه  گفت:  عزیزی  محمد 
کنترل و مدیریت همه جانبه حساب و کلیه سرویس ها را در هر 

زمان و مکان بر بستر اینترنت فراهم کرده است.
هدف  با  تله کیش  مشتریان  خدمات  سامانه  کرد:  اظهار  وی 
مدیریت  به  منظور  ابزاری  ارائه  و  ارتباطی  روش های  تسهیل 
به  درخواست  ارسال  یا  حضوری  »مراجعه  قبیل  از  خدمات 
تله کیش، مدیریت حساب و سرویس ها، مدیریت سیم کارت ها 
گروهی  شارژ  پرداخت صورتحساب ها،  و  دریافت  شماره ها،  و 
را در  امکان  این  شماره ها، دریافت گزارشات جامع مورد نیاز«  

اختیار نمایندگان سازمان ها قرار می  دهد.
سرپرست اپراتور تلفن همراه کیش افزود: تله کیش آمادگی دارد تا 
نیاز شرکت ها و اشخاص حقوقی را به انواع سیم کارت های دائمی با 

قابلیت مدیریت متمرکز و یکپارچه تامین نماید.
در  کارمندان  اساسی  نقش  به  باتوجه  داشت:  اذعان  عزیزی 
ایجاد روابط سازمان ها با شرکای تجاری و مشتریان شان، ارائه 
سیم کارت هایی با مالکیت سازمانی ازجمله راهکارهای موثر در 

راستای مدیریت و استمرار این نوع ارتباطات است.
در  مشتریان  با  که  سازمانی  کارکنان  نمود:  عنوان  وی 
با حفظ حریم خصوصی خود می توانند شماره  ارتباط هستند، 
کارت های خود را در اختیار مشتریان قرار دهند و همچنین با 
روش های جدید نسبت به برقراری ارتباط بین سیم کارت های 

سازمانی مبادرت ورزند.
سرپرست اپراتور تلفن همراه کیش اظهار کرد: در راستای توسعه 
سرویس های مبتنی بر دیتا، سیم کارت  سازمانی دیتای تله کیش به 

سبد محصوالت و خدمات تله کیش اضافه شده است.
با  ارتباط  تسهیل  را  سیم کارت ها  این  ارائه  از  هدف  عزیزی، 
با  کنترلی  سیستم های  انواع  مودم ها،  اندازه گیر،  دستگاه های 
شبکه  افزود:  و  کرد  عنوان  اختصاصی  »ای پی ان های«  ارائه  
نیاز  که  کاربردی  برنامه های  انواع  به کارگیری  و  داخلی  امن 
به بسترهای انتقال دیتا دارد، عالوه بر آن، بسته های سازمانی 
شناور دیتا بر روی این سیم کارت ها نیز قابل فعال سازی هستند.
تنها  که  مواردی  در  می توانند  سازمان ها  این که  بیان  با  وی 
محدودیت های  اعمال  با  مکالمه  یا  پیامک  دریافت  و  ارسال 
کنند،  استفاده  سیم کارت ها  نوع  این  از  باشد،  مدنظر  مورد نیاز 
افزود: فعال سازی و عرضه سیم کارت ها به صورت یکجا، ارائه 
و  تعریف  امکان  سیم کارت ها،  خرید  در  ترجیحی  قیمت های 
راه اندازی بسته های متنوع و شناور در مکالمه، پیامک و دیتا، 
و  ریالی  اعتبار  تخصیص  صورتحساب،  خدمات  از  بهره مندی 
شارژ گروهی ازجمله مزایا و کاربردهای سامانه خدمات همراه 

مشتریان سازمانی تله کیش است.
عزیزی با اشاره به محدودیت های گردشگران خارجی در مالکیت 
سیم کارت های ایرانی تحت سامانه های احراز هویتی و لزوم تسهیل 
فرآیند واگذاری و شارژینگ سیم کارت های تحت اختیار، افزود: سه 
پکیج باتوجه به نیاز گردشگران خارجی ورودی به جزیره کیش یا 
سایر مناطق آزاد با محدودیت زمانی یک هفته هدفگذاری شده 
فیزیکی  شارژهای  کارت  مرحله صدور  حاضر  درحال  که  است 

تکمیل شده است.
وی با بیان این که برای گردشگران عراقی و عمانی سه بسته 
3گیگ  بسته  داد:  ادامه  است،  شده  گرفته  نظر  در  ترکیبی 
اینترنت همراه 3۰پیامک فارسی یا انگلیسی و3۰دقیقه مکالمه 
درون و برون شبکه به قیمت ۱۲۹هزار تومان ازجمله بسته های 

ترکیبی تعریف شده است.
سرپرست و عضو هیات امنای اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه 
آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: بسته ۶گیگ اینترنت به همراه 
۶۰پیامک فارسی یا انگلیسی و۶۰دقیقه مکالمه درون و برون شبکه به 
قیمت ۱۹۹هزار تومان و بسته ۱۲گیگ اینترنت به همراه ۱۲۰پیامک 
فارسی یا انگلیسی و۱۲۰دقیقه مکالمه درون و برون شبکه با قیمت 
برای  که  می باشد  ترکیبی  بسته های  دیگر  از  تومان  3۱۹هزار 

گردشگران عراقی و عمانی در نظر گرفته شده است.

برگزاری نخستین 
نمایشگاه بین المللی شهر 

پایدار در کیش

گام های تحولی اپراتور 
تلفن همراه کیش در 
قالب تکالیف زمستانی

باحضورشرکتهایبخشخصوصیو
نهادهایدولتیانجامگرفت:

سرپرستاپراتورتلفنهمراهسازمان
منطقهآزادکیشعنوانکرد:



جامعه استانداران و مدیران والیی کشور در نشستی با 
عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، درخصوص سازوکارهای همکاری و 
معاضدت فکری فی مابین به بحث و تبادل نظر پرداختند.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
این نشست که در محل دفتر تهران  انزلی در  آزاد 

و  مزیت ها  ظرفیت ها،  ابتدا  شد،  برگزار  سازمان 
سازمان  های  برنامه  و  شده  ایجاد  زیرساخت های 
متبوع خود در نخستین منطقه آزاد شمال کشور را 
با بیان حدیث »یداهلل  مع الجماعه«،  تشریح نمود و 
بهره گیری از ظرفیت های مدیریتی و تجربی مدیران 
سال های دور و نزدیک کشور در عرصه های مختلف 

را فرصتی بی نظیر اعالم کرد. 
عیسی فرهادی اظهار داشت: با توجه به شرایط ویژه 
کشور و ظرفیت های متمایز مناطق آزاد و به ویژه منطقه 
فرصت های  به  چالش ها  تبدیل  جهت  در  انزلی  آزاد 
برگزاری  کشور،  اقتصادی  عرصه های  در  جدید 
و  تبادل نظر  منظور  به  کارشناسی  چنین نشست های 

بهره برداری از نقطه نظرات مدیریتی عزیزانی که هیچ 
مردم  و  نظام  سربلندی  و  موفقیت  جز  چشمداشتی 

کشورمان ندارند، موهبتی الهی است.
مدیران  و  استانداران  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
کشور  اقتصادی  مسائل  تحلیل  و  تجزیه  به  والیی 
و  پرداخته  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  به ویژه  و 

موقعیت ویژه منطقه آزاد انزلی در زمینه کریدورهای 
در  گرفته  صورت  تحوالت  و  تغییر  و  بین المللی 
مناسبات ژئوپلیتیک منطقه را مورد بررسی قرار دادند 
برای کسب  ملی  هم افزایی  لزوم  بر  آن  براساس  و 
منافع حداکثری در توسعه روابط با اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا با محوریت منطقه آزاد انزلی تصریح کردند.

عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی با محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک و معاون وزیر 
امور اقتصادی و دارایی دیدار و درخصوص سازوکارهای توسعه 
تبادل نظر  به  کشور  گمرکات  و  سازمان  این  همکاری های 

پرداختند.
بیان  از  پس  دوطرف  نشست  این  در  گزارش،  این  براساس 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  فرصت های  و  ظرفیت ها 

گمرکات کشور با محوریت حوزه نظارت گمرکات استان گیالن، 
منافع  تامین  مسیر  در  نهاد  دو  هم افزایی  مزیت های  تشریح  به 
حداکثری کشورمان در زمینه توسعه مراودات با کشورهای عضو 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداختند.
بر این اساس، در جریان مذاکرات صورت گرفته میان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و رئیس کل گمرک 
ایران، دوطرف درخصوص افزایش و گسترش حوزه فعالیت گمرک 

ارائه خدمات گمرکی به فعالین اقتصادی مرتبط  منطقه در حوزه 
کریدورهای  مسیر  در  کاال  ترانزیت  کاسپین،  بندری  مجتمع  با 
حوزه  در  همکاری ها  توسعه  و  منطقه  این  از  عبوری  بین المللی 
توافق نامه تجارت آزاد جمهوری اسالمی ایران با اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا توافق کردند.
گفتنی است، در این نشست معاونین بندری، اقتصادی و مسئول 

دفتر تهران سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.

ایران  صادراتی  دستاوردهای  تخصصی  نمایشگاه 
به اوراسیا با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران 
اتاق های  روسای  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
بازرگانی ایران و روسیه و جمعی از تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان در مرکز همایش ها و نمایشگاه های 
بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.

در این نمایشگاه، بخشی از توانمندی های صادراتی 
صنعتی  ۴۰شرکت  حضور  با  اوراسیا  به  ایران 

عالقه مند به حضور در بازار تجاری اوراسیا و توانمند 
تهران،  گیالن،  استان های  از  صادرات  بخش  در 
مازندران، فارس، کردستان و همدان حضور داشتند.

رئیس  تیزهوش تابان  هادی  گزارش،  این  براساس 
اتاق بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به فراهم بودن 
بستر الزم به منظور صادرات محصوالت و کاالهای 
تولیدی کشورمان به بازار اوراسیا گفت : با عنایت به 
این که در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان توسعه 
تجارت تعرفه ترجیحی 7هزار و ۵۰۰قلم کاال را به 
ایران  صفر رسانده است، این امکان وجود دارد که 
در مقابل سایر رقبا بتواند برخی کاالها را با قیمت 

کمتری به بازار روسیه صادر و از روسیه وارد کند.

اتاق  رئیس  سینچنکو«  »استانیسالو  همچنین، 
برخی  به  اشاره  با  نیز  آستراخان  و صنعت  بازرگانی 
مشکالت پیش رو در تسهیل تجارت دو کشور، اظهار 
به  ایران و روسیه  داشت: سابقه تجارت کشورهای 

گذشته،  برخالف  و  بازمی گردد  گذشته  سال  صدها 
روبه رو  پاگیر  و  متعدد دست  قوانین  با  تجار  امروزه 
هستند که باید برای آنها راه حلی جست و به توافق 

و تفاهم رسید.

عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی با عباس خطیبی عضو هیات مدیره و معاون ساخت و توسعه 
حمل ونقل  توسعه  و  ساخت  شرکت  فرودگاه ها  و  بنادر  راه آهن، 
این  اتصال  ملی  طرح  تکمیل  فرآیند  پیگیری  درخصوص  کشور 

منطقه به خط ریل سراسری به بحث و تبادل نظر پرداختند.
براساس این گزارش، در این نشست دوطرف با تصریح بر اهمیت 
بین المللی این طرح ملی در مسیر عملیاتی سازی کریدور شمال- جنوب 

و تبادل کاال مابین کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حاشیه جنوبی 
خلیج فارس؛ درخصوص آغاز روند ریل گذاری قطعه منطقه آزاد انزلی 
به سمت ایستگاه پیربازار رشت به منظور سرعت بخشیدن به عملیات 
احداث و تکمیل این طرح توافق کردند تا در آینده نزدیک عملیات 

ریل گذاری از دوطرف مسیر نیز همزمان آغاز گردد.
از سوی دیگر، همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی در تامین برخی 
در  گیالن  استان  مدیریتی  مجموعه  همکاری  با  موردنیاز  مصالح 

راستای بهره برداری این طرح به توافق رسیدند و دو نهاد، مامور 
پیگیری این موارد تا حصول نتیجه شدند.

گفتنی است، در این نشست محمدباقر فاتحی مریدانی معاون فنی 
مدیران شرکت  و  معاونین  انزلی،  آزاد  منطقه  زیربنایی سازمان  و 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور به همراه شرکت های 
پیمانکار و مشاور طرح راه آهن رشت به انزلی )بندرکاسپین( حضور 

داشتند.

اداری  شورای  نشست  در  تهران  موقت  امام جمعه 
برای  ایران  امروز  گفت:  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
افزایش اقتدار خود، نیازمند گام های بلند و موثر در 
و  تغییر  برای  باید  لذا  است؛  اقتصادی  عرصه های 
تحول در شاخص ها کالن اقتصادی کشور ایران از 

ظرفیت هایی نظیر مناطق آزاد بهره  الزم  را گرفت.

اظهار  ابوترابی فرد  سیدمحمدحسن  حجت االسالم 
کرد: ایران به  علت دسترسی به  آب های آزاد و منابع 
دریایی در شمال و جنوب، ذخایر عظیمی در اختیار دارد 
و توانسته در تربیت نیروی انسانی، توسعه علم، تبدیل 
شرکت های  و  علم  تجاری سازی  فناوری،  به  دانش 
که  باشد  داشته  قابل توجهی  اقدامات  دانش بنیان 
ظرفیت های زیرساختی اقتصادی کشور را در دهه های 

گذشته به صورت معناداری ارتقا داده  است.
وی تاکید کرد: برای رشد اقتصاد ملی، افزایش درآمد 
سرانه و مهار تورم باید از ظرفیت های در اختیار به 

قطعا  که  مهمی  محور های  شود؛  استفاده  درستی 
ظرفیت های  از  استفاده  و  ثروت  خلق  در  می تواند 

اقتصادی کشور نقش موثری داشته باشد .
ظرفیت های  به  اشاره  با  ابوترابی فرد  حجت االسالم 
بهره برداری  با  داشت:  بیان  انزلی  و  کاسپین  بندر 
آبراهه های کشور اضافه  هر یک اسکله، آبراهی بر 
در  کاال  واردات  صادرات  برای  فرصتی  و  می شود 
کشور فراهم می گردد. از این زاویه منطقه آزاد انزلی 
به  روسی  هیات  سفر  در  که  دارد  ویژه ای  ظرفیت 
ریلی  خط  در  سرمایه گذاری  نگاه  با  که  نیز  گیالن 

ایران  ارتباطی  )راه  می گیرد  صورت  انزلی- آستارا 
درحال  بزرگی  بسیار  کار  می شود(  هموار  اوراسیا  با 

انجام است.
امام جمعه موقت تهران در پایان، این اتصال را شاهراه 
انتقال کاال  برای  ایران  افزایش ظرفیت  برای  بزرگی 
از کریدور شمال-جنوب و فراهم کردن فرصتی برای 
مبادالت تجاری اقتصادی عنوان و ابراز امیدواری کرد: 
این ظرفیت ها به درستی مورد استفاده قرار گیرد و در 
این دوران که کشور سخت به فعالیت های اقتصادی، 
باید  داریم،  نیاز  سرانه  درآمد  افزایش  و  اشتغال  رشد 

مسئوالن استان گیالن همتی برای تسریع در انجام 
این پتانسیل را فراهم کنند.

همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی در این جلسه گفت: اگر گره راه آهن 
و مشکالت توسعه ای این منطقه برطرف شود، تاثیر 

اثرگذارتری در اقتصاد خواهد داشت.
که  صورتی  در  کرد:  خاطرنشان  فرهادی  عیسی 
را  خود  موافقت  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
کند،  اعالم  فرودگاه  و  صنعتی  پهنه های  الحاق  با 

می تواند این منطقه را از بن بست موجود برهاند.

سفر  خدمات  جلسات  پیرو  انزلی  آزاد  منطقه 
مدیره  هیات  رئیس  تاکید  و  معاونین  شورای  و 
کامل  آمادگی  مبنی بر  سازمان  مدیرعامل 
کمیته  نوروزی،  گردشگران  حضور  جهت  در 
معاونین  مدیره،  هیات  عضو  از  متشکل  پشتیبانی 
مدیران  و  زیربنایی  و  فنی  و  مدیریت  توسعه 
از  پشتیبانی،  و  شهری  امور  و  عمومی  روابط 

فاز  ساحلی  پارک  و  گردشگری  زیرساخت های 
عمل  به  بازدید  منطقه  گردشگری  و  تجارت 

آوردند.
نصب المان های نوروزی مطابق با فرهنگ ایران و 
آبنماهای موزیکال ، گل کاری و  فعال سازی  گیالن، 
نورپردازی ،  ساحلی ،  نوار  پارک  سبز  فضای  توسعه 
ترمیم آالچیق ها و باغ مفاخر و سایر زیرساخت های 

بازدید  این  برنامه های  مهم ترین  از  گردشگری، 
میدانی بود  .

بنا بر این گزارش، فاز تجارت و گردشگری منطقه 
میزبان گردشگران بی شماری  انزلی همه ساله  آزاد 
نوروز  ایام  بودن  پیش  در  به  توجه  با  و  بوده 
پیش بینی می شود استقبال امسال از این منطقه رشد 

چشمگیری داشته باشد.

در جلسه جامعه استانداران و مدیران والیی با عیسی فرهادی مطرح شد:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با رئیس کل گمرک ایران توافق شد:

با حضور رئیس اتاق بازرگانی آستراخان روسیه انجام پذیرفت:

در نشست عیسی فرهادی با معاون شرکت توسعه زیرساخت حمل و نقل کشور تاکید شد:

امام جمعه موقت تهران در نشست شورای اداری منطقه آزاد انزلی بیان داشت:

با تالش مسئولین سازمان منطقه آزاد انزلی محقق شد:

لزوم هم افزایی ملی در جهت توسعه روابط با 
اوراسیا با محوریت منطقه آزاد انــزلی

توسعه و گسترش فعالیت های گمرکی در منطقه آزاد انزلی

برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران و اوراسیا در نمایشگاه منطقه آزاد انزلی

تسریع در تکمیل طرح ملی اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری

مناطق آزاد از ظرفیت های مهم اقتصادی کشور هستند

منطقه آزاد انزلی آماده پذیرش گردشگران نوروزی1402
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مدیرعامل  و  مدیره  هیات  ریاست  قامت  در  فرهادی،  عیسی  با  مصاحبه 
سازمان منطقه آزاد انزلی، از آن جنس مصاحبه هایی است که گستره و تنوع 

احاطه مصاحبه شونده به فراخی موضوعات مورد گفت وگو کمک می کند.
بدون هیچ گونه تردیدی، دکتر فرهادی معتبرترین و قوی ترین مدیری است 
که منطقه آزاد انزلی از دوران منطقه ویژه، تجربه می کند. مدیری که سوابق 
بلوچستان،  و  بنیاد مستضعفان، مدیرکل صدا و سیمای سیستان  در  خوبی 
حال  عین  در  و  داشته  جنوبی  خراسان  استانداری  سیاسی-امنیتی  معاون 
شده  تشکیل  تازه  استان  استاندار  نخستین  به صورت  نهادسازی  قامت  در 
و  صنعت  قطب های  مهم ترین  از  که  استانی  کرده،  نقش  ایفای  نیز  البرز 
اشتغال زایی کشور بوده و به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی این استان با 
فنون و سازوکارهای آینده نگری و چندجانبه نگری موضوعات کاری آشنایی 

دارد. 
پایتخت  تهران،  فرمانداری  فرهادی،  عیسی  مدیریت  اوج  نقطه  بی تردید 
دولت  سه  دوران  در  مدیریت  تجربه  و  10ساله  دوره  یک  در  کشور 
احمدی نژاد، روحانی و رئیسی است. فرهادی درحالی وارد گود مدیریت بر 
علی رغم  که  ایران شد  آزاد  مناطق  پرچالش ترین  و  پرفرصت ترین  از  یکی 
میان  موجود  رقابت های  دلیل  به  انسانی،  نیروی  خوب  توانمندی های 
بازیگران صفحه شطرنج سیاست گیالن، مدیران این منطقه براساس میزان 
نزدیکی به فعالین سیاسی استان و یا معاون وقت رئیس جمهور در این منطقه 
صاحب مدیریت و نه مسئولین می گردیدند و در یک تصویر کلی، عالوه بر 
زیادی  رابطه ای  و  اداری  وابستگی  از  و...  اعضای هیات مدیره  مدیرعامل، 
عیسی  که  است  درحالی  این  بودند.  برخوردار  استان  مدیریتی  مجموعه  با 
بازیگران  و  جمهوری  ریاست  نهاد  حوزه  از  را  خود  قدرت  منابع  فرهادی 
حوزه معاونت رئیس جمهور دریافت نموده و براساس یک فراتحلیل، حضور 
چنین فردی در منطقه آزاد انزلی ناظر بر عزم جدی جمهوری اسالمی در 
بهره برداری سریع تر از طرح ملی اتصال نخستین منطقه آزاد شمال کشور 

به خط ریل سراسری است. 
پس  در  که  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  توسعه  طرح  تحقق  دیگر  سوی  از 
بازی های سیاسی میان نمایندگان مجلس محدود شده، به یک بایسته ملی 
برای ایفای نقش استان در بهره برداری حداکثری از فرصت قرارداد تجارت 
آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارتقاء یابد؛ راهبردی که فرهادی به دلیل 
نداشتن منافع محلی -ناشی از غیر بومی بودن- و شخصی با تکیه بر روابط 

ملی خود در دستورکار قرار داده است.
به عبارت دقیق تر در شرایطی که زیرساخت های الزم برای هرگونه فعالیت 
اقتصادی در منطقه به مرز اشباع و تکمیل رسیده، نیازها و فرصت های جدید 
در بازارهای ملی و بین المللی به ویژه حوزه اوراسیا به وجود آمده و جمهوری 
اسالمی مایل به توسعه مناسبات خود با بلوک های جدید اقتصاد جهانی در 
شرق است و طرفین ذی نفع در کریدور شمال- جنوب یعنی روسیه و هند، 
بر بهره برداری و عملیاتی سازی این مسیر ترانزیتی بین المللی تاکید دارند، و 
در عین حال منطقه آزاد انزلی به عنوان محور معادالت و مناسبات اقتصادی 
استان و کشور در ارتباط با کشورهای دریای خزر و اوراسیا ایفای نقش نموده 
و از خود ظرفیت نشان داده، حضور عیسی فرهادی نشان دهنده عزم جدی 
جمهوری اسالمی برای عملیاتی سازی روند توسعه همکاری های اقتصادی، 

ترانزیتی با اوراسیا و به ویژه روسیه است. 
توانمندی  کنار  در  انسانی  و  مدیریتی  نیروهای  تخصص  و  سابقه  بی شک 
روبه تزاید فعالین بخش خصوصی، در کنار همراهی اتاق بازرگانی استان، 
برون استانی  و  درون  نیروهای  هم افزایی  فرصت های  و  ابزارها  مهم ترین 
از گسترش  ناشی  مزیت های  و  وافی فرصت ها  و  کامل  استفاده  منظور  به 
مناسبات با کشورهای اوراسیا قلمداد می شود؛ مولفه هایی که در کنار ظرفیت 
یعنی  انزلی،  آزاد  منطقه  بانیان  رویای  به  می تواند  فرهادی،  خود  مدیریتی 
و  جنوب  با  اوراسیا  کشورهای  مراودات  ثقل  مرکز  و  محوری  نقش  ایفای 

غرب آسیا از سوی نخستین منطقه آزاد شمال کشور جامه عمل بپوشاند.
رئیس هیات  فرهادی  آقای دکتر عیسی  با جناب  اساس، گفت وگو  این  بر 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی را در ادامه مالحظه می فرمایید.

کالنشهر  مهم ترین  فرماندار  10سال  از  بیش  حضرتعالی   
فضای  تفاوت  بوده اید؛  تهران  کشور  پایتخت  یعنی  ایران، 
مناطق آزاد و مدیریت تهران را چگونه می توانید توضیح دهید؟
درخصوص مقایسه ابرشهری همچون تهران باید تصریح کرد این کالنشهر 
به  این شهر  در هر حوزه کاری  است.  دارای شرایط منحصربه فرد خویش 
عنوان پایتخت دارای مسئولیت محوری مشخصی است، اما حوزه فرمانداری 
همه  و  نیازمندان  بیماران،  همه  به  باید  که  است  عمومی  پزشک  مثل 
درخصوص  است  مجبور  درواقع  باشد.  پاسخگو  خود  کننده های  درخواست 
پوست، مو، استخوان های بدن، ریه و قلب و... اطالعات اولیه ای داشته باشد. 
استانداری همان پزشک عمومی است که  از فرمانداری و حوزه  تعبیر من 
باید قادر به رصد همه نیازها و تامین آنها بوده و به عنوان موتور متحرک 
محوریت  با  استان  یک  اجرایی  تشکیالت  یا  شهرستان  یک  تشکیالت 

استاندار و فرمانداری، امور را به سرانجام رساند.
اقتصادی  و  پایتخت سیاسی  و  است  دنیا  از کالنشهرهای  یکی  نیز  تهران 
کشور می باشد. در بسیاری از کشورها مدل دو پایتخت درحال اجرا می باشد؛ 
یک پایتخت سیاسی وجود دارد و دیگری پایتخت اقتصادی. بر همین اساس 
در صورت بررسی کشورهایی همچون ژاپن، چین، روسیه، آمریکا، ترکیه و... 
مشاهده می کنید که دارای یک شهر و مرکز اقتصادی و در عین حال یک 
شهر سیاسی نیز می باشد و این درحالی است که تهران هر دو را توامان دارا 
می باشد. طرفه اینکه تهران دارای بیش  از 10میلیون جمعیت ساکن بوده که 
روزانه بیش  از 3میلیون از افراد مسافر و گردشگرها و افرادی که در پایتخت 

مشغول به کار می باشند، به این شهر رفت وآمد می کنند.
از سوی دیگر در بررسی شاخص جمعیتی تهران باید توجه داشت که تهران 
یا هفت  بلکه شش  نیست،  این شهر  در  به 10میلیون ساکن  فقط محدود 
باید جزو  را  البرز  استان  از  نفر  اطراف و همچنین 3میلیون  در  نفر  میلیون 
تراکم جمعیتی تهران قلمداد کنیم. در عین حال شهر تهران فقط در کالبد 
شهری خود نمی گنجد، بلکه فعالیت ها و تاثیراتی که از اطراف می گیرد یا 

تاثیراتی که بر اطراف می گذارد، باید در برنامه های این ابرشهر لحاظ کرد.
بخش  در  و  اشتغال  فرهنگ،  بازار،  اجتماعی،  امور  امنیت،  بخش  در 
مهاجرت هایی که وجود دارد، چه مهاجرت های اتباع بیگانه چه مهاجرت های 
به تهران جریان دارد و حوزه های مختلف دیگری که  داخلی کشوری که 
متاسفانه سرریز آسیب های کشور را هم در دل خودش دارا می باشد، شاهد 
انتخاباتی  از سوی دیگر تهران مرکز مباحث  بودیم.  این شهر  اقداماتی در 
کشور است. در دوره مسئولیت بیش از 10سال بنده در این شهر، 12دوره 
انتخابات برگزار شد و خدا را شکر که یک مورد ابطال صندوق هم نداشتیم و 
علی رغم تعیین صالحیت ها و رد صالحیت ها و امثال این  موارد، همه تالش  

بنده و همکاران این بود که رضایتمندی عمومی حاصل گردد.
اما درخصوص مباحث مترتب بر منطقه آزاد انزلی باید توجه داشت که به 
 هر حال مهم ترین سرفصل کاری و خدمتی منطقه آزاد، بحث های اقتصادی 
است. در استانداری البرز و تهران هم که بنده افتخار خدمت داشتم، یکی 
در  بود.  صنعتی  شهرک های  توسعه  و  اشتغال  بحث  عمده،  فعالیت های  از 
در  خدمت  سال  سه  بودیم.  پیام  اقتصادی  ویژه  منطقه  دارای  البرز  استان 
فرودگاه  خود  و  پیام  اقتصادی  ویژه  منطقه  با  خوبی  کاری  ارتباطات  آنجا 
پیام که فرودگاه باری است و به عنوان تنها فرودگاه باری کشور محسوب 
صنعتی  شهرک های  با  که  کاری  رابطه  مدل  و  بود  شده  برقرار  می شود، 
فراوان موجود در اطراف کرج به عنوان یکی از مهم ترین قطب های صنعت 
کشور در بخش های مختلف، وجود داشت. به طور مثال، به منظور توسعه 
فعالیت های تولیدی در اشتهارد به شهرک صنعتی یکهزار هکتاری موجود، 
یکهزار هکتار اراضی دیگر در قالب یک صورتجلسه میان نهادهای استانی 

به آن مجموعه اضافه شد.
پیام برای بخش خصوصی  در همین راستا یکهزار هکتار در کنار فرودگاه 
تعریف کردیم که تا لحظات پایانی خدمت اینجانب امور مرتبط با آن انجام 
انجام می گرفت و سال ها رها  باید  آنها  شد. یا شهرک هایی که ساماندهی 
شده بودند، مثل سیمین دشت و ماموت که تبدیل به شهرک صنعتی شدند. 
به مجموعه  اضافه کردن یکصد هکتار زمین  به  بر همین اساس می توان 

تولید  میزان  تنی  میلیون  افزایش یک  به  اشاره کرد که منجر  ماکارون  زر 
این مجموعه موفق به صادرات به هشتاد و سه  تا  این شرکت بزرگ شد 
در  حضور  بنده  اخیر  15سال  حدود  خدمتی  سابقه  نتیجه  در  شود.  کشور 
اقتصادی  و  صنعتی  اصلی  قطب های  جزو  اساسا  که  بوده  مجموعه هایی 
با دردها، مشکالت و ظرفیت های  اینجانب  کشور محسوب می شوند، پس 
سرمایه گذاران به ویژه فعالین اقتصادی حوزه های تولیدی آشنا و درگیر رفع 
کار  مقدمات  نقاط  آن  در  تفاوت که  این  با  بوده ام،  امور عزیزان  و تسهیل 
اقتصادی فراهم بود و با  بحث های شهرک های صنعتی یا اشتغال ارتباط 
وجود داشت، اما در ارتباط با منطقه آزاد انزلی به صورت مستقیم بیشترین 
اختصاص  خود  به  که  بوده  اقتصادی   حوزه  به  معطوف  زمان صرف شده 

داده است.
ولی  می شود،  محسوب  کشور  آزاد  منطقه  کوچیک ترین  انزلی  آزاد  منطقه 
آزادی  منطقه  تنها  ما  است.  زیبای کشور  مناطق  از  یکی  اینجانب  باور  به 
گمرک  دو  و  کاسپین  و  انزلی  بزرگ  بندری  مجتمع  دو  دارای  که  هستیم 
حاکم  آزاد  منطقه  مقررات  و  قانون  انزلی  بندر  در  که  درحالی  و  می باشیم 
بندر  در  دریانوردی است،  و  بنادر  از آن سازمان  بوده، حاکمیت و مدیریت 
کاسپین به عنوان یک بندر نسل سوم، مدیریت و مالکیت این بندر بزرگ 
نسل  بنادر  تعریف  درخصوص  است.  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  به  متعلق 
پسکرانه  دارای  که  می باشند  بنادری  که  شود  ارائه  باید  توضیح  این  سوم 
مناسب جهت انجام خدمات بندری بوده و در عین حال دارای شهرک های 
صنعتی هستند، دو مولفه ای که مکمل عملیات و خدمات اولیه بنادر بوده و 
درواقع به عنوان پوشش دهنده کارکردهای یکدیگر در زمینه رونق، تسهیل 
و سرعت بخشیدن به فرآیندهای حمل ونقل عمل می کنند. نکته قابل توجه 
اینکه در پسکرانه منطقه بندر کاسپین عالوه بر مخازن روغن، غالت و گندم 
واردات، 164کارخانه  بار چه صادرات وچه  اسکله های دیگر، درخصوص  و 
فعال وجود دارد. عالوه بر این موارد، منطقه آزاد انزلی ازجمله مناطقی است 
که بخش تجاری فعال و روبه رشدی را دارا بوده و در بخش گردشگری از 
زیرساخت ها و امکانات قابل توجهی برخوردار می باشد، به حدی که در 9ماهه 
گذشته، بیش  از 8میلیون نفر مسافر و گردشگر از فاز تجارت و گردشگری 
ظرفیت های  وجود  بیانگر  که  آماری  شاخص های  کرده اند.  دیدن  منطقه 
آزاد  منطقه  یعنی  کشور  شمال  آزاد  منطقه  نخستین  باالی  بسیار  و  متنوع 

انزلی است.

 مهم ترین چالش پیش روی منطقه آزاد انزلی، بحث محدوده 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در  که  می باشد  منطقه  این 
این  می باشد  مطرح  که  اصلی  سئوال  است.  بررسی  حال  در 
واقعیت است که علی رغم اهمیت این موضوع در سطح ملی، 
فرصت  این  و  شده  مجلس  نمایندگان  میان  منازعات  درگیر 
مهم در کش و قوس دعواهای محلی زمین گیر شده؛ مسئولین 
تفاهم جهت  و  به همگرایی  در مسیر رسیدن  استان  بلند پایه 
توسعه استان چه اقداماتی انجام داده اند و پیشنهادات شما در 

این خصوص چیست؟
مورد  مسئله  که  داشت  عنایت  باید  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  درخصوص 
پرسش شما ناشی از دو موضوع متفاوت است؛ یک بحث مترتب بر پیگیری 
اخذ رأی علیه دستورالعمل دولت وقت درخصوص افزایش محدوده منطقه 
آزاد انزلی بوده و دیگر معطوف به الیحه دولت دوازدهم جهت الحاق 2هزار 

هکتار به محدوده منطقه آزاد انزلی است.
منطقه  محدوده  افزایش  الیحه  که  داد  توضیح  چنین  باید  اساس  این  بر 
جمهوری  نظام  کالن  برنامه های  راستای  در  انزلی  تجاری- صنعتی  آزاد 
اسالمی ایران در رابطه با افزایش و تنوع بخشی به ظرفیت ها و فرصت های 
توسعه همکاری های اقتصادی خود با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با محوریت 
فدراسیون روسیه، در دستورکار قرار گرفته و در همین مسیر نیز مجلسین 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  و  داده  آن  تصویب  به  رأی  یازدهم  و  دهم 

الیحه  این  تصویب  منظور  به  کارشناسی  مراحل  کردن  طی  درحال  نظام 
قرار داریم.

ما در منطقه آزاد انزلی علی رغم قرار گرفتن در موضع یک محدوده جغرافیایی 
معین که منقش به نام و آوازه بندر انزلی به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین 
بندر و برند تجاری ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر است، متوجه منافع 
استان گیالن و کشور هستیم و در مسیر توسعه محدوده جغرافیایی منطقه 
آزاد انزلی ابتدا به ساکن منافع مردم و ساکنین این منطقه باید تامین گردد.

بر همین اساس سازمان منطقه آزاد انزلی، افزایش محدوده منطقه خود را 
یک طرح و پروژه محلی و سازمانی محدود قلمداد نکرده و آن را در قالب 
حداکثری  بهره برداری  در  منطقه ای کشور  برنامه های کالن همکاری های 
منافع ناشی از حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و فرصت های ناشی از قرار 

گرفتن در کریدورهای بین المللی می داند.
مالحظه داشته باشید هم اکنون و ظرف دوسال گذشته منطقه آزاد انزلی به 
کوچکترین منطقه آزاد کشور تبدیل شده و این درحالی است که براساس 
و  اوراسیا  حوزه  کشورهای  معادالت  در  گرفته  صورت  تحوالت  و  تغییر 
این منطقه  یعنی روسیه و چین،  با محور شرق،  راهبرد گسترش مناسبات 
به  نزدیکی  دلیل  به  و  بوده  برخوردار  کم نظیری  فرصت های  و  ظرفیت  از 
پایتخت کشور و موقعیت مناسب در ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، 
گرفته  قرار  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعالین  موردتوجه 
است. در عین حال ظرف سال های گذشته زیرساخت های مناسب بندری، 
ترانزیتی، تجاری، فرآوری تولیدی-صنعتی و گردشگری نیز در منطقه آزاد 
انزلی ایجاد شده و این زیرساخت ها بر جاذبه ها و مزیت های منطقه جهت 
حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی افزوده است. حال توجه داشته باشید 
که در برابر تقاضاهای موجود، زمین قابل توجهی برای عرضه به سرمایه گذار 
تولیدی وجود ندارد! طبیعی است خسران این نداشتن اول به انزلی، دوم به 
در صورت  متقاضی  فرد  بازمی گردد؛ چگونه؟  به کشور  نهایت  در  و  استان 
عدم تامین نظرات خود، به سمت نقاط دیگر جهت فعالیت اقتصادی رفته 
و این درحالی است که این نقطه از ایران اسالمی دارای باالترین ارزش و 
سودآوری برای هرگونه فعالیت اقتصادی با کشورهای حوزه اوراسیا و دریای 
این  انتقال  نقاط دیگر یعنی فرصت سوزی و  بوده و سرمایه گذاری در  خزر 

ظرفیت به کشورهای همسایه و رقبای تجاری ایران.
بلند مدت  منافع  مبتنی بر  کارشناسی  ارزیابی  و  معادله  هرگونه  در  بی تردید 
از  انزلی  آزاد  منطقه  صنعتی  پهنه بندی های  افزایش  مخالف  کسی  ملی، 
حدود 110هکتار کنونی به بیش از 2500هکتار نیست؛ کسی مخالف الحاق 
فرودگاه بین المللی که در نزدیکی محدوده کنونی واقع شده، نیست؛ الحاقی 
برای جذب گردشگر، حضور  ِقَبل آن شاهد ظرفیت و فرصت سازی  از  که 
نیروهای متخصص و اساتید دانشگاه های خارجی جهت برگزاری دوره های 
آموزشی خواهیم بود و در نهایت اضافه شدن اراضی که طی سال های 93 تا 
98 در محدوده این منطقه بوده، یعنی پاسخگویی به نیازها و مطالبات ایجاد 

شده برای مردم و ساکنین روستاهای این مناطق.
باید عنایت داشت علی رغم  انزلی  آزاد  افزایش محدوده منطقه  درخصوص 
نمایندگان  طرح،  این  اجرای  مدل  درخصوص  متفاوت  برداشت های  برخی 
استان گیالن با اصل و هدف طرح موافق بوده و پشتیبانی قوی و محکمی 
از این طرح ملی داشته و دارند؛ موضوعی که توسط مسئولین بلندپایه استانی 
نیز در دستورکار مشترک قرار گرفته و تاکنون چندین جلسه و نشست کاری 
در دبیرخانه شورایعالی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده و امید 
می رود با وسعت نظر مجمع، با افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی ظرفیت ها و 
فرصت های جدیدی برای رونق فضای کسب و کار در استان گیالن، افزایش 

درآمدهای ارزی و اشتغال زایی خلق گردد.

محدوده  اراضی  حوزه  در  چالش  دومین  راستا  همین  در   
انزلی که جنابعالی به سطح مسئله تقلیل داده اید؛  آزاد  منطقه 
مسیر  در  زمین  مالک  و  صاحب  نهادهای  همکاری های  عدم 

اجرای طرح های سرمایه گذاری  به سازمان جهت  ارائه زمین 
است؛ اقدامات خود را در این خصوص بیان فرمایید؟

درخصوص منطقه آزاد انزلی و اراضی محدوده اش یکی از نکات جالب توجه 
قابل توجهی  بخش  واگذاری،  قابل  اراضی  هکتار  صد  چند  جز  به  اینکه، 
-حدود 60درصد- از اراضی محدوده موجود یا اراضی مسکونی است یا تحت 
درخصوص  اینجانب  رویکرد  انقالبی.  و  دولتی  ارگان های  و  نهادها  اختیار 
مشترک  منافع  تعریف  حل،  قابل  مسئله  یک  به  آن  تبدیل  و  مشکل  این 
جهت نیل به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی است و درهمین 
راستا جلسات کاری متعددی با نهادهای انقالبی همچون کمیته امداد، بنیاد 
درخصوص  همکاری  توافق نامه های  به  منجر  که  گردید  منعقد  و...  شهید 
اراضی تحت مالکیت عزیزان جهت استفاده در طرح های سرمایه گذاری قابل 
واگذاری به سرمایه گذاران منطقه شده و این مهم در قالب حسن نظر و وجود 
نگاه هم افزایی میان دوطرف در مسیر رفع موانع تولید و رونق فضای کسب 
و کار، اشتغال زایی، تولید و صادرات برای کشورمان حاصل گردید. درواقع 
از انقالب  انقالبی آنها که برآمده  باتوجه به عقبه و کارکرد  نهادهای فوق 
سازمان  این  قلب  قوت  و  همکاران  عنوان  به  است،  اسالمی  جمهوری  و 
از  ناشی  منافع  از  حداکثری  بهره برداری  موثر جهت  نقش  ایفای  مسیر  در 
احصاء کامل زمین های منطقه برای اجرای طرح های سرمایه گذاری تولیدی، 
دانش بنیان و صادرات محور بوده و یقین داریم با همدلی و هم افزایی، این 

روند با قوت و قدرت روزافزونی تداوم خواهد یافت.

کریدور  مسیر  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  انزلی  آزاد  منطقه    
با  ارتباط  در  گیالنیان  طوالنی  سابقه  و  شمال- جنوب 
و  ظرفیت  دارای  روسیه،  به ویژه  خزر  دریای  ساحل نشینان 
مزیت های بسیاری جهت ایفای نقش محوری در این خصوص 
است. لطفا اقدامات و برنامه های سازمان متبوع خود را در این 

زمینه بیان فرمایید .
اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی را می توان در دو محور کلی سخت افزاری 
و نرم افزاری بیان کرد. در حوزه سخت افزاری و زیرساختی، دو طرح بزرگ 
اتصال این منطقه به خط ریل سراسری، تکمیل اسکله های مجتمع بندری 
قطار  از  کاال  مستقیم  انتقال  و  نقل  جهت  رو-رو  اسکه  به ویژه  کاسپین 
الحاق  طریق  از  منطقه  محدوده  افزایش  همراه  به  برعکس،  و  کشتی  به 
اراضی شهرک های صنعتی و فرودگاه رشت در دستورکار سازمان قرار دارد. 
درخصوص اهمیت دو زیرساخت مرتبط با راه آهن و بندر باید تصریح کرد 
این  تنها  نه  ایران،  سراسری  ریل  خط  به  منطقه  این  شدن  وصل  با  که 
منطقه و استان به بنادر جنوبی خلیج فارس و دریای عمان وصل می شود و 
زمینه واردات مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی-صنعتی داخلی کشور و 
این نقاط فراهم می گردد، بلکه شاهد تکمیل و  صادرات کاالهای تولیدی 
بهره برداری از مهم ترین زیرساخت جهت عملیاتی و اجرایی نمودن کریدور 
شمال-جنوب خواهیم بود. درواقع هم اکنون این مسیر ترانزیتی بین المللی در 
بخش ایران دارای دو انقطاع ریلی در انزلی و چابهار است که با این اتصال، 
بخش انزلی وصل شده و زمینه مساعد جهت تسریع در دیگر بخش نقطه 
اتصال مهیا می گردد. البته از مسیر بندرعباس امکان نقل و انتقال کاال میان 
کشورهای حاشیه دریای خزر، با اولویت روسیه و اعضای اتحادیه اقتصادی 
با هند و به ویژه دولت های عربی سواحل جنوبی خلیج فارس وجود  اوراسیا 
داشته، در نتیجه عمال مسیر ترانزیتی شمال- جنوب در مدار فعالیت رسمی 

و جدی قرار می گیرد.
در  آن  نقش  و  رو- رو  اسکه  اهمیت  کردن  مطرح  به  نیازی  میان  این  در 
سرعت بخشیدن و به تبع آن افزایش حجم و میزان ترانزیت کاال در این 
و  میزان  ارتقای  اسکله هایی،  چنین  کارکرد  مهم ترین  چراکه  نیست؛  مسیر 

سرعت عملیات تخلیه و بارگیری است.
در زمینه نرم افزاری نیز جلسات کاری متعددی با محوریت دبیرخانه شورایعالی 
اتاق  چابهار،  آزاد  منطقه  و همکاری سازمان  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 

بازرگانی مشترک ایران و روسیه، اتاق بازرگانی گیالن، منطقه ویژه اقتصادی 
لوتوس آستراخان، و فعالین اقتصادی دوطرف ایرانی و روس برگزار شده که 
می توان به نمونه هایی همچون حضور هیات های تجاری روس، دستیار ویژه 
اشاره  روسیه  استان های مختلف  تجاری  هیات های  و  روسیه  رئیس جمهور 
کرد. از سوی دیگر این سازمان با همکاری اتاق بازرگانی، در نشست های 
بزرگ هیات های سرمایه گذاری روس که ظرف ماه  های اخیر در کشورمان 

حضور پیدا کردند نیز حضور داشته است.
بخش  سرمایه گذاران  از  حمایت  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  دیگر  اقدام 
در  که  است  و حمل ونقلی  مدیریت صادرات  به ویژه شرکت های  خصوصی 
مشغول  خزر  دریای  در  کشتیرانی  حمل ونقل  تعداد  و  حجم  افزایش  مسیر 

به فعالیت می باشند.
البته سازمان منطقه آزاد انزلی تمرکز خود را محدود به فعال سازی کریدور 
شمال-جنوب نکرده، بلکه با توجه به ظرفیت ها و فرصت های ناشی از طرح 
بزرگ »یک کمربند، یک جاده« کشور چین در جهت نقل و انتقال کاال از 
شرق آسیا به اروپا، به عنوان بازوی جنوب غربی این کریدور، مسیر تجاری 
چین، قزاقستان، ایران را فعال نموده است؛ مسیری که تا کشورهای غرب 

آسیا نیز امتداد خواهد داشت.
فرهنگ  با  گیالنیان  آشنایی  مناسب،  سابقه  دلیل  به  کلی  تصویر  یک  در 
تجارت با کشورهای حاشیه این دریا، به ویژه روسیه و دیگر اعضای اوراسیا، 
نزدیکی به کشورهای مزبور، وجود زیرساخت های مناسب در استان گیالن و 
مزیت های نخستین منطقه آزاد شمال کشور، آمار مراودات ایران با اعضای 
اتحادیه مزبور که بیانگر نقش محوری استان گیالن و منطقه آزاد انزلی در 
است،  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با کشورهای عضو  مناسبات  توسعه  مسیر 
انزلی،  آزاد  منطقه  بین المللی  کاری  برنامه  مهم ترین  کرد  تاکید  می توان 
دریای  حوزه  کشورهای  کاالهای  مبادالت  مرکز  و  هاب  به  شدن  تبدیل 
باتوجه به طرح های  اوراسیا، غرب و جنوب  آسیا بوده؛ راهبردی که  خزر، 
شانگهای،  همکاری  سازمان  در  کشورمان  عضویت  پیش گفته،  زیرساختی 
فعال شدن کریدور شمال- جنوب و قرارداد در آستانه انعقاد تجارت آزاد ایران 
با اوراسیا به همراه تغییر شرایط ژئوپلیتیکی کشور روسیه و اوراسیا و عزم 

جدی دولت جمهوری اسالمی ایران، قابل تحقق است.

که  انزلی  آزاد  منطقه  زیرساختی  پروژه های  مهم ترین    
دو  حول  می باشند،  کم نظیر  آزاد  مناطق  سطح  در  درواقع 
مگاپروژه مجتمع بندری کاسپین و اتصال این بندر به خط ریل 
سراسری است. لطفا در رابطه با اقدامات و برنامه های صورت 
گرفته در این خصوص، الگوی موفقی که در استفاده و حمایت 
از سرمایه گذاری توانمند در این حوزه انجام داده اید، بفرمایید. 
وعده های  علی رغم  که  راه آهن  پیش روی  مشکالت  چگونه 
دولت ها هنوز تکمیل نشده را برطرف کردید و میان وزارت راه، 
مسئولین استانی و نمایندگان گیالن هم افزایی به وجود آوردید؟
آزاد  منطقه  زیرساختی  و  عمرانی  طرح های  برجسته  و  قوت  نقاط  از  یکی 
انزلی که معطوف به مزیت های موجود در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
است، امکان بهره گیری از بخش خصوصی توانمند در اجرا و بهره برداری از 
امکانات زیرساختی همچون بنادر است که در سرزمین اصلی در این میزان 
ابرپروژه  از  نخست  فاز  در  انزلی  آزاد  منطقه  اساس  همین  بر  ندارد.  وجود 
به جذب  اقدام  احداث نخستین اسکله،  با  بندری کاسپین همزمان  مجتمع 
سرمایه گذاری جهت احداث و بهره برداری از چهار پست اسکله نمود که سه 
از این تعداد،  پست آن اسکله های کارگو و یک پست دلفین می باشند که 
سه پست اسکله درحال بهره برداری است و دو پست دیگر در آینده نزدیک 
آماده تخلیه و بارگیری کاال خواهد شد و در این میان سازمان منطقه آزاد 
انزلی دومین اسکله درحال ساخت خود را یعنی اسکله رو-رو را نیز در دست 
احداث دارد که تا تابستان سال آتی مورد استفاده قرار می گیرد. طرفه اینکه 
شش پست اسکله مورد بحث بدون استفاده ریالی از محل منابع دولتی و 
خزانه عمومی و با تکیه بر منابع درآمدی-هزینه ای این سازمان و توانمندی 
بخش خصوصی در مدار خدمات رسانی قرار گرفته و می گیرند و عالوه بر این 
هم زمانی فرآیند اجرای ساخت اسکله های مزبور، به سرعت عمل در روند 

احداث و بهره برداری از این طرح بزرگ منجر شد.
به ویژه  و  مناطق  در  بررسی حضور بخش خصوصی  در  اهمیت  حائز  نکته 
منطقه آزاد انزلی، باور به این واقعیت است که ما خادم و خدمتگزار بخش 
و  حضور  به  وابسته  عامل،  سازمان های  ما  بودن  اساسا  و  بوده  خصوصی 
بندری  معاونت های  راستا  در همین  است.  عزیزان  این  کار  و  رونق کسب 
و  معاونت ها  سایر  و  اولویت  در  خادمان  عنوان  به  سازمان  اقتصادی  و 
خصوصی  بخش  دغدغه های  و  مسائل  رفع  پیگیر  سازمان  مدیریت های 
به ویژه در حوزه بندر کاسپین عمل می کنند که به تالش در مسیر گسترش 
فعالیت های این مجوعه ها که از آن جمله می توان به خرید یا کرایه کشتی 
و ایجاد خطوط کشتیرانی با کشورهای روسیه و قزاقستان اشاره کرد. البته 
فراتر از بحث های مدیریتی و خدماتی، مزایا و معافیت های قانونی منطقه آزاد 
انزلی، به دلیل قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی و ظرفیت های 
روبه گسترش و افزایش حمل ونقل های دریایی و ترکیبی حول دریای خزر، 
آزاد  منطقه  در  حمل ونقلی  و  ترانزیتی  بزرگ  سرمایه گذاران  حضور  امکان 

انزلی طبیعی است.
درخصوص اتصال منطقه آزاد انزلی به خط ریل با توجه به این واقعیت که 
استان گیالن در دو مسیر ریلی و دریایی، در کریدور شمال-جنوب دارای 
اهمیت  بر  قزوین-رشت،  ریلی  خط  کار  به  شروع  از  بعد  و  بوده  موقعیت 
سرعت بخشیدن در خط فرعی رشت به انزلی، یعنی منطقه آزاد انزلی افزوده 
تاکید و تصریح رئیس جمهور مبنی بر سرعت بخشیدن  این میان  شد و در 
به تکمیل این طرح در جریان بازدید سال گذشته، زمینه هم افزایی بیش از 
پیش مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس استان و وزارت راه و شهرسازی 
به عنوان متولیان اصلی پیگیری موضوع را فراهم نمود. در این میان با توجه 
به مشکالت مالی و برخی ضعف های موجود در پیمانکار طرح، با پیگیری 
معاون اجرایی رئیس جمهور، استاندار گیالن و مجمع نمایندگان، اوال بخش 
در  و  شده  پرداخت  پیمانکار  بدهی  تومان  280میلیارد  رقم  از  قابل توجهی 
عین حال اعمال تصمیم های مدیریتی درخصوص عملکرد پیمانکار نیز در 
متغیرهایی همچون همکاری  دیگر  عبارت  به  است.  گرفته  قرار  دستورکار 
ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که عن قریب به قرارداد تجارت آزاد ختم 
می شود، لزوم فعال سازی کریدورهای بین المللی عبوری از استان و منطقه با 
اولویت مسیر ترانزیتی شمال-جنوب و در نهایت تغییر و تحوالت ژئوپلیتیک 
عزم  و  بیشتر  هم افزایی  باعث  اوراسیا،  کشورهای  معادالت  در  داده  رخ 
راسخ تر مسئولین استانی و ملی مسئول در اجرای دستور رئیس جمهور جهت 
بهره برداری از این فرصت کم نظیر درآمدزایی ارزی و اشتغال زایی شده است.

تغییرات  گرفتار  که  منطقه  ناحیه3  صنعتی  شهرک  از   
شهرک،  این  با  که  به ویژه  خبر؟  چه  گردید  شهرستانی 
و  کرده  پیدا  افزایش  2برابر  به  منطقه  پهنه بندی های صنعتی 
براساس اظهار حضرتعالی، تعداد واحدهای صنعتی منطقه از 

164واحد کنونی به بالغ بر 364واحد افزایش می یابد.
شهرک صنعتی که در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین و در جوار خط ریلی 
قرار گرفته، تکمیل کننده مولفه هایی است که این بندر را به بندر نسل سوم 
تبدیل می کند؛ البته هم اکنون شهرک صنعتی ناحیه دو منطقه در پسکرانه 
با  این درحالی است  فعال می باشد و  به مساحت حدود 30هکتار  بندر  این 
وجود مساحت 50هکتاری سومین شهرک صنعتی منطقه، مساحت پهنه های 
افزایش می یابد و  از 60 به 110هکتار، یعنی حدود دوبرابر  صنعتی منطقه 
ارتقاء  364واحد  حدود  به  کنونی،  164واحد  از  آن  تولیدی  واحدهای  تعداد 

این شهرک  در  برای حضور  400تقاضا  از  بیش  هم اکنون  درواقع  می یابد. 
صنعتی مطرح شده که باتوجه به فضای موجود، امکان ارائه زمین به حدود 

200طرح میسر است.
با این تفاصیل و همسو با مباحث مترتب بر افزایش محدوده منطقه، به دلیل 
تبدیل شدن بخش خمام به شهرستان و رأی دریافت شده از دیوان عدالت 
اداری درخصوص ابطال مصوبه دولت درخصوص افزایش محدوده منطقه، 
باتوجه به اینکه بخشی از زمین های شهرک صنعتی ناحیه سه در محدوده 
شهرستان خمام قرار دارد، در نتیجه اقدام اجرای این طرح زیرساختی ملی 
با مشکل مواجه گردید که امید می رود با حسن نظر استاندار گیالن و وزارت 
کشور، زمینه استفاده از زمین های محدوده منطقه آزاد انزلی جهت ارائه به 
طرح های سرمایه گذاری پدیدار گردد. نکته جالب توجه اینکه قطعا نخستین و 
بیشترین میزان اشتغال زایی برای مردم مناطق اطراف منطقه به وجود می آید 
و در عین حال هم افزایی میان نهادی در سطح استان، باعث تقویت جایگاه 
با  استان گیالن در معادالت همکاری های منطقه ای و صادرات کشورمان 

اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد شد.

 یکی از مهم ترین ظرفیت های منطقه آزاد انزلی در زمینه های 
توانمندی های  به  عنایت  با  به ویژه  مختلف صنعت گردشگری 
برای  برنامه هایی  چه  است.  اکوتوریسم  در  گیالن  استان 
مثال  دارید؛  منطقه  به  به سبد گردشگران ورودی  تنوع بخشی 
فرهنگی-هنری،  نمایشگاهی،  بازرگانی،  ورزشی،  گردشگران 
دلیل  به  که  واقعیت  این  و...  درمانی  تفریحی،  جشنواره ای، 
آزاد  منطقه  کارشناسان  نظر  به  استان،  مرکز  در  گرفتن  قرار 
انزلی بهترین نقطه برای احداث هتل های مدرن 5ستاره جهت 
تقویت صنعت هتلداری گیالن و کشور است. در این خصوص 
آیا ظرفیت جذب گردشگران خارجی  برنامه هایی دارید و  چه 

در انزلی وجود دارد؟
منطقه آزاد انزلی در یکی از مهم ترین قطب های گردشگری و اکوتوریسم 
کشور یعنی استان گیالن و بندر انزلی قرار گرفته است؛ بر این اساس در 
هرگونه برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت توجه به زمینه ها و شاخه های مختلف 
صنعت گردشگری، امری بدیهی و الزامی می نماید. بر همین اساس سازمان 
منطقه آزاد انزلی در محورهای مختلفی همچون ایجاد و افزایش زیرساخت 
هنری،  فرهنگی،  رویدادهای  برپایی  و  تفریحی-گردشگری  امکانات  و 
گردشگری، برنامه های متنوعی به اجرا درمی آورد؛ این مهم زمانی اهمیت 
کرونا  دوران همه گیری  اوال  باشیم  داشته  عنایت  که  پیدا می کند  بیشتری 
پایان یافته و ثانیا استان گیالن علی رغم ظرفیت ها و مزیت های متنوع در 
صنعت گردشگری، از امکان درآمدزایی و اشتغال زایی قابل توجهی که منجر 
به تبدیل گردشگری به یکی از مهم ترین مولفه های سبد اشتغال مولد استان 
تبدیل شود، محروم است. مهم ترین این مهم، ناشی از کمبود زیرساخت های 
جدید هتلینگ، بوم گردی و تفریحی می باشد؛ دقیقا همان موضوعاتی که این 
سازمان ظرف سال های اخیر و به ویژه ظرف چندماه گذشته با جدید، بیش از 

پیش در دستورکار خود قرار داده است.

اقدامات سازمان متبوع خود در زمینه عمران روستایی،  از   
محلی  بومی  نیروهای  توانمندسازی  و  اجتماعی  حوزه های 

بفرمایید.
برنامه های اجرایی سازمان منطقه آزاد انزلی در دو بخش کاری درحال انجام 
می باشد. نکته ظریف اینکه در بخش صنعت تقریبا دیگر زمینی جهت ارائه 
به سرمایه گذار وجود نداشته و اراضی قابل واگذاری به اتمام رسیده است. 
متاسفانه ما هیچ زمین جدیدی برای واگذاری به افراد متقاضی نداریم. این 
درحالی است که درحال حاضر چهارصد متقاضی در بخش تولیدات صنعتی و 
احداث کارخانه وجود دارد که دویست طرح سرمایه گذاری مورد امکان سنجی 
و بررسی قرار گرفته؛ افرادی که دارای توانمندی مالی و سابقه فعالیت در 
طرح سرمایه گذاری تقاضا شده نیز می باشند، عزیزانی که نیازی به اعتبارات 
بانکی هم ندارند، ولی متاسفانه به دلیل عدم وجود زمین، خدمت رسانی و 
ارائه زمین جهت اجرای طرح سرمایه گذاری آنها که منجر به اشتغال زایی، 
صادرات و یا جلوگیری از واردات برخی کاالهای موردنیاز کشور می شود، با 

رکود مواجه شده است.
بر همین اساس نخستین و مهم ترین طرح و هدف سازمان منطقه آزاد انزلی، 
افزایش محدوده  تحقق الیحه دولت و مصوبه مجلس محترم درخصوص 
منطقه می باشد؛ الیحه ای که تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در همین شاخص  است.  ارائه شده  کارشناسی  و  اداری  مراحل  جهت طی 
بلندنظری  و  ویژه  عنایت  با  که  امیدواریم  صنعتی  حوزه  یعنی  بحث  مورد 
و آینده نگری مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت اندیشی درخصوص 
الیحه توسعه صورت گرفته و شاهد افزایش و تنوع بخشی به ظرفیت ها و 
توانمندی های کشورمان در زمینه بهره  برداری حداکثری از تعامل با اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا باشیم.
از سوی دیگر در بخش بندری، مجتمع بندری کاسپین دارای چهار اسکله 
را  بندر  باشیم که بخش خصوصی آن  بندر کشور  تنها  آماده است و شاید 
ساخته و هیچ جای دیگر ایران چنین موضوعی وجود ندارد و ما به این مهم 
صورت  ما  سوی  از  سیاستگذاری  این  براساس  مهم  این  می کنیم.  افتخار 
می گیرد که منطقه آزاد با بخش خصوصی اداره می شود. هم اکنون دو اسکله، 
پسکرانه ها، انبارها و مخازن توسط بخش خصوصی ساخته شده و ما صرفا 

مدیریت، نظارت و حاکمیت می کنیم.
مسائل  گره  گشودن  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات  دیگر  از  یکی 
است  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  طرح های  اجرایی  کاری،  حقوقی، 
و  همکاری  با  زیادی  گره های  بحمدهلل  اینجانب  حضور  چندماه  ظرف  که 
حسن نیت فعالین اقتصادی و مدیریت خوب همکاران اینجانب گشوده شد و 

فرصت های کاری جدیدی برای افراد زیادی فراهم گردید.
محور برنامه ها و اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در ارتباط با شرح وظایف 
امید،  ایجاد  نخست  است:  اساسی  شعار  دو  مبتنی بر  منطقه  سطح  در  خود 
انگیزه و فعال کردن مجموعه های موجود در محدوده منطقه است. شعار ما 
نوکر و خدمتگزاری به سرمایه گذاران است. این شعار پررنگ و نقل مجالس 
شده است. درب اتاق بنده به روی سرمایه گذاران باز است؛ چراکه خود را 
اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران  گره های  بازکردن  و  گشودن  به  موظف 

دانسته تا منطقه آزاد انزلی به بهشت سرمایه گذاران تبدیل شود.
یعنی سرمایه گذار سود طرح سرمایه گذاری  برد است.  برد  بازی  شعار دوم، 
خود در این منطقه را به دست آورد و در عین حال منافع سازمان نیز حفظ 
شود. وقتی سرمایه گذار به سود رسید، بی تردید سازمان منطقه آزاد انزلی در 
آن بخش شریک بوده، پس ما هم سود می بریم. لذا عقل حکم می کند که 
این بازی برد-برد را ادامه دهیم. نباید در این بازی طرفی لطمه دیده و بازنده 
شود. این راهبرد همیشه در دستورکار سازمان قرار دارد که که بازی برد-برد 
زمانی  ما  منافع  این است که  اهمیت  نکته حائز  میان  این  باشد. در  برقرار 

تامین می شود که سرمایه گذار به تولید و صادرات موردنظر خود نائل گردد.
چهارمین اقدام اجرایی سازمان منطقه آزاد انزلی، جذب و نگاهداشت بیش 
از  خارجی  گردشگران  به  راهبرد  این  توسعه  و  داخلی  گردشگران  پیش  از 
طریق توسعه و تنوع بخشی به زیرساخت ها و امکانات گردشگری، تفریحی 
است  و...  ورزشی  هنری،  فرهنگی،  برنامه های  و  جشنواره ها  برگزاری  و 
ماندگار  منطقه  در  روز  دو  حداقل  اوال  منطقه  این  به  ورودی  گردشگر  تا 
شود و از تنوع و تکثر موجود خسته نگردد. در همین راستا به دنبال جذب 
سرمایه گذاران حوزه های دریایی و ساحلی جهت اجرای طرح های جدید در 
زمینه تفریحات، امکانات و ورزش های دریایی، ساحلی به عنوان یک اولویت 
در جذب سرمایه گذار می باشیم که می توان به گردشگری دریایی میان بنادر 

انزلی و کاسپین و سایر بنادر اشاره کرد. نمونه موفق این راهبرد اسکله مارینا 
منطقه است که با همکاری بخش خصوصی و سازمان مسیر تسهیل امور در 
قالب الیروبی و استفاده بیش از پیش مردم از امکانات آن درحال انجام است.
در حوزه  ورزش نیز مجتمع ورزشی 17هزار و 500متری آماده بهره برداری 
شده که تا پایان امسال افتتاح می شود. یک پارک آبی و هتل 5ستاره نیز 
توسط بخش خصوصی درحال ساخت است. از سوی دیگر همزمان با ایام اهلل 
دهه فجر یک مجتمع طال و جواهر در دهه فجر شروع به ساخت می کند 
و در عین حال به زودی شاهد آغاز عملیات احداث مجتمع ساخت دوچرخه 
خواهیم بود. لذا ظرفیت های خوبی برای گردشگر وجود دارد. در این میان 
توجه داشته باشیم که منطقه آزاد انزلی نزدیکترین منطقه آزاد به پایتخت 
کشور است و 40 یا 50درصد از جمعیت کشور زیر 4ساعت با ما در ارتباط 
طبیعی  صورت  به  نیز  منطقه  این  امکانات  و  طبیعی  وضعیت  می باشند. 
زیباست. جنگل، دشت، سرسبزی منطقه را دیدنی کرده و این رغبت برای 
مسافرت وجود دارد و ما باید شرایطی فراهم کنیم که ماندگاری گردشگر 

بیشتر شود.

 لطفا مقایسه ای میان مشکالت فعالین اقتصادی در سرزمین 
اصلی با مناطق آزاد بفرمایید و از چه راهکارها و سازوکارهای 

مشترکی در این خصوص می توان بهره برد؟
یکی از نکات جالب توجه درخصوص مشکالت بخش خصوصی مناطق آزاد، 
ناظر بر عدم هماهنگی میان نهادهای مسئول اجرای قانون و مقررات این 
مناطق است. از سوی دیگر شاهد تفاوت میان اجرای قانون در مناطق آزاد 
مختلف به دالیلی همچون متصل به سرزمین اصلی بودن یا یک منطقه آزاد 
جزیره ای بودن و چگونگی همکاری نهادهای دولتی با سازمان های مناطق 
آزاد هستیم. درواقع برخی مواقع مواردی قابل مشاهده است که به دالیل 
و  مزایا  اجرای  عدم  بر  رقابت  و...  قومی  سیاسی،  گروه های  به  تعلق خاطر 
معافیت های قانونی قابل ارائه به فعالین اقتصادی مناطق آزاد است. درحالی 
امور  موانع و تسهیل  رفع  به منظور  بر تالش  که در سرزمین اصلی اصل 
سرمایه گذاران و تفاوت قائل شدن میان افرادی که پولدار بوده و عزیزانی که 
پول خود را سرمایه ای جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری در زمینه های 

مختلف تولیدی، خدماتی می نمایند، وجود دارد.
به باور بنده یکی از مهم ترین مشکالت مناطق آزاد در بخش همکاری های 
میان نهادی، ناشی از عدم تفاهم مشترک است؛ موضوعی که برآمده از نبود 
دستگاه های  و  آزاد  مناطق  سازمان های  میان  کاری  نشست های  و  ارتباط 
مسئله  این  از  برون رفت  راهکار  می توان  اساس  این  بر  می باشد.  اجرایی 
و مقررات  قوانین  با  آشنایی  آموزشی  برگزاری جلسات کاری، دوره های  را 
مناطق آزاد و نشست های تخصصی رفع مسائل و مشکالت فعالین اقتصادی 
که  ایده ای  کرد؛  اعالم  اجرایی  دستگاه های  مدیران  حضور  با  آزاد  مناطق 
امری مرسوم  نظارتی  و  استانی خدمات رسان، حاکمیتی  نهادهای  میان  در 

و مقبول است.

و  قانون  اجرای  عدم  آزاد،  مناطق  مشکل  مهم ترین   
به  حضرتعالی  نظر  است.  سرمایه گذاران  برای  آن  مقررات 
رتبه ای  عالی  مدیران  قدیمی ترین  و  قوی ترین  یکی  عنوان 
که در مناطق آزاد مشغول به مدیریت است، در این خصوص 
فعالین  و  سرمایه گذاران  به  می توان  چگونه  چیست؟ 
اقتصاد،  مانند  وزارتخانه هایی  حمایت  تضمین  اقتصادی 
داد  ارائه  را  شهرسازی  و  راه  و  گردشگری  صمت،  کشور، 
محدودیت های  و  اعتماد  غیرقابل  شرایط  در  افراد  این  تا 
به  خود  اقتصادی  طرح های  و  خروج سرمایه  فکر  به  داخلی 

نیافتند ؟ همسایه  کشورهای 
همان گونه که در پاسخ سئوال قبل تصریح کردم، موضوع به رسیدن به فهم 
آزاد  مناطق  نقش  و  اهمیت  به  مسئولین  و  باور همه ذی نفعان  و  مشترک 
بازمی گردد.  تبع آن کشور  به  و  استان  توسعه همه جانبه آن شهرستان،  در 
نگاه  وجود  عدم  مستمر،  همکاری  نشست های  برگزاری  جز  نیز  باور  این 
خودبزرگ بینی، غلبه روحیه جهادی و خدمتگزاری داشتن، حاصل نمی شود. 
همه ما باید قبول داشته باشیم که در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
به  خدمتگزاری  به  مفتخر  درواقع  شده ایم،  مسئولیتی  و  مدیریت  به  متعهد 
سرمایه گذارانی  امور  تسهیل گر  که  آنانی  خوشا  و  شده ایم  خود  ولی نعمتان 
زمینه  و  اشتغال زایی شده  و  تولید، صادرات  باعث رونق فضای  هستند که 

استقالل کشور یا افزایش درآمدهای ارزی کشورمان را فراهم می کنند.
میان  مراودات  و  تعامالت  میزان  هر  بنده  باور  به  اساس  همین  بر 
گسترده تر  و  بیشتر  آنها  همکار  دستگاه های  و  آزاد  مناطق  سازمان های 
مناطق  و فرصت های  با ظرفیت ها  آنها  آشنایی  به صورت طبیعی  گردد، 
بیشتر می شود. از سوی دیگر نمی توان از ریشه های قانونی که ریشه های 
غافل  است،  اسالمی  جمهوری  اقتصاد  در  آزاد  مناطق  نقش  از  حمایت 
مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  ماده 11  در  می توان  که  مباحثی  شد؛ 
مقاوم سازی  در  آزاد  مناطق  نقش  بر  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  که 
آنها  حمل  حوزه  توسعه  و  اقتصادی  جهاد  زمانی  دوره  در  کشور  اقتصاد 
و  گسترش  پیشرفته،  فناوری های  انتقال  اهداف:  به  دستیابی  منظور  به 
تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع 
کلی  سیاست های  که  است  بدیهی  تاکید شده؛  و  تصریح  خارج؛  از  مالی 

صادره از سوی ایشان فصل الخطاب باید بوده و باشد.
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در دوره مجلس دهم به تصویب 
شورای محترم نگهبان رسیده و ابالغ شده، دومین قانون و سیاست راهبردی 
کالن کشور است که برای مناطق آزاد شانیت و جایگاه مناسبی برآمده از ماده 27 

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قائل شده است. در این ماده مهم قانونی تصریح 
شده که: به  منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر 
آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست  ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه 
و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم  پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد 
ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف، مناطق 
آزاد دارای چنین سازوکارها، ظرفیت و شرح وظایفی می باشند که مهم ترین آنها 
شامل این که: مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به  نمایندگی از طرف دولت، 
باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های 
دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به  استثنای نهادهای دفاعی 
و امنیتی به  عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار 

اداره می  شوند.
همچنین در تبصره های اول و دوم نیز اشاره به واگذاری وظایف، اختیارات و 
مسئولیت  های دستگاه های تحت  نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان و 
واگذاری اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا 

در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد دارد.
در این میان قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به عنوان یک قانون اصلی که 
تا زمان اصالح از سوی مجلس شورای اسالمی، مجریان ملزم به اجرای آن 

می باشند نیز قابل استناد است.
حال با توجه به چنین ظرفیت های قانونی و توجهاتی که نسبت به مناطق 
آزاد وجود دارد، در دورانی که جمهوری اسالمی ایران درگیر جنگ همه جانبه 
توانمند  داخلی  سرمایه گذار  از  حمایتی  نهادهای  این  است،  اقتصادی 
صادرات محور و خارجی، می تواند نقش بی بدیلی در تبدیل چالش های موجود 
به فرصت جهت برون رفت از مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم های غرب 
اینکه نهادهای دیگر دولتی در  اینجاست چرا به جای  باشند. سوال  داشته 
قانونی  دستورات  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  اجرای  تسهیل گری،  قالب 
موجود از سوی شورای عالی مناطق آزاد در مسیر همکاری استنکاف نموده و 
یا مجلس شورای اسالمی اقدام به تصویب قوانینی ناقض و متعدی به قانون 

و مقررات مناطق آزاد نموده که متاسفانه درحال اجرا می باشند؟!
در نتیجه باید تصریح کرد اگر طی سنوات گذشته رابطه مستمر، روشنگرانه و 
مبتنی بر حفظ جایگاه های عالیه و حمایتی نهادهایی همچون مجلس شورای 
اسالمی و استانداران از سوی دبیرخانه و سازمان های عامل به وجود نیامده 
گذشته  که ظرف یک سال  راهبردی  قالب  در  آزاد  مناطق  حال  عین  در  و 
تبیین  باید  تبیین،  یعنی جهاد  بر آن صحه گذاشته اند،  مقام معظم رهبری 
ظرفیت ها، فرصت ها، چالش های خود و نقشی که می توانند در اقتصاد ملی 
و برون رفت از مشکالت اقتصادی و تبدیل چالش به فرصت و مزیت ایفا 
نمایند را به عنوان یک وظیفه شرعی و تکلیف قانونی در قبال سرمایه گذاران 
و فعالین اقتصادی که این مناطق را برای فعالیت اقتصادی انتخاب کرده اند، 
به انجام رسانند. بر این اساس طبیعی است که وجود فهم و تعریف منافع و 
دستاوردهای مشترک ناشی از حضور سرمایه گذاران در مناطق آزاد برای آن 
استان و اقتصاد ملی، همه دولتمردان و نمایندگان مجلس را پیشگام حمایت 
از فعالین اقتصادی این مناطق و نگاهداشت عزیزان از طریق اعمال قانون 

و مقررات مناطق و جذب سرمایه گذاران جدید می نمایند.

 با توجه به ارتباطات گسترده، متنوع و مستقیم حضرتعالی 
در سطح ملی، براساس اظهارنظر فعالین اقتصادی و رفتارهای 
در  خود  شخصیتی  ظرفیت های  از  شما  حضرتعالی،  مدیریتی 
کدام  در  می کنید.  بهره برداری  انزلی  آزاد  منطقه  رشد  مسیر 
شما  مدیریتی  ارتباطات  توانمندی  روی  بر  می توان  زمینه ها 

تکیه کرد و مناطق را از بن بست های پیش روی رها نمود؟
این طبیعی است که بنده که برای خدمتگزاری در منطقه آزاد انزلی حضور 
از  اقتصادی  فعالین  به  خدمات رسانی  امور  پیشبرد  منظور  به  کرده ام،  پیدا 
تمام توانمندی های ناشی از سابقه خدمتی خود در حوزه های مختلف کشور 
در راستای تسهیل و تسریع امور بهره بگیرم و این مهم را بر خود تکلیف 
کرده ام. البته در مسیر تحقق اهداف عالیه جمهوری اسالمی ایران و اجرای 
بنده  به مردم و سرمایه گذاران،  منویات مقام معظم رهبری و خدمتگزاری 
هر  در  نتیجه  در  می کنم؛  افتخار  سربازی  این  به  و  نیستم  بیش  سربازی 
بخش از بخش های مدیریتی، حاکمیتی که فرصتی و ظرفیتی برای تسهیل 
و سرعت بخشیدن به امور مناطق و سرمایه گذاران برای بنده وجود داشته 
باشد، همراه و همگام بوده و هستم؛ امیدوارم با گسترش ارتباطات و تعامالت 
میان بخش های مختلف دولتی، مجلس شورای اسالمی و نهادهای نظارتی 
برنامه های  اجرای  آن  تبع  به  و  افزایش درک  قوه قضاییه، شاهد  همچون 
کاری مشترک جهت توسعه حوزه فعالیت مناطق آزاد در حوزه های اقتصادی، 

ترانزیتی، صادراتی، گردشگری و... کشور باشیم.

 در پایان اگر موضوع یا نکته حائز اهمیتی است و حضرتعالی 
در آن خصوص خواهان توضیحاتی هستید، لطفا بفرمایید.

در پایان ضمن قدردانی از نشریه شما در خصوص توجه و تمرکز بر پیگیری 
موجود  فرصت های  و  معرفی ظرفیت ها  و  آزاد  مناطق  و مشکالت  مسائل 
موضوعی  است؛  رسانه  حاکمیت  دنیای  امروز،  عصر  که  نمایم  تاکید  باید 
اجتماعی  رسانه های جمعی، شبکه های  نمادهایی همچون  در  می توان  که 
رهبری  معظم  مقام  که  است  اساس  همین  بر  کرد.  مشاهده  ماهواره ها  و 
مناطق  سازمان های  تنها  نه  نتیجه  در  داده اند؛  ارائه  را  تبیین  جهاد  دستور 
آزاد، بلکه بخش خصوصی مناطق باید بیان مسائل مترتب بر مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی را در عرصه منطقه ای، استانی، ملی و به ویژه نقش و جایگاه 
این مناطق در حوزه همکاری های اقتصادی منطقه ای و بین المللی کشورمان 
را وجه همت و تالش خود قرار دهند و چه مکانی بهتر از رسانه مناطق آزاد.
بازتولید  و  برای تجمع  به مکان و مرکزی  اینکه رسانه  اینجانب  اعتقاد  به 
و مشکالت  کارشناسانه مسائل  بررسی  و  نو، هم اندیشی  ایده های  و  افکار 
تبدیل شود؛ یکی از مهم ترین کارکردها و بایسته های رسالت رسانه ای است 
که باید به آن تمکین کرده و عمل نمود؛ چراکه خداوند و رسول اعظم)ص( 
به شور و مشورت در امور و همکاری جمعی به عنوان یک پیش فرض در 
جامعه اسالمی به عنوان یک تکلیف و راهبرد می نگرند. در نتیجه امیدوارم 
همه عزیزان از مدیران تا فعالین بخش خصوصی و اهالی رسانه مناطق آزاد 
با حفظ قانون و حفظ حرمت های اخالقی اسالمی، گفتمان مناطق آزاد را 
در قالب بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، برنامه هفتم توسعه به صورت 
قالب بندی شده، غالب نمایند و اگر چنین نکنیم باز گرفتار عدم اجرای قانون 
و مشکالت پیش روی مناطق آزاد خواهیم بود و این مسیر به صالح ملک 

و ملت نیست.
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گفت و گو: 
مرضیه حسینی

در گفت و گوی اختصاصی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

منطقه آزاد انزلی، دال مرکزی معادالت اقتصادی و ترانزیتی اوراسیا و جنوب آسیا

سازمانی و محلی پروژه و طرح یک را خود منطقه محدوده افزایش انزلی، آزاد منطقه سازمان
محدودقلمدادنکردهوآنرادرقالببرنامههایکالنهمکاریهایمنطقهایکشوردربهرهبرداری
حداکثریمنافعناشیازحضوردراتحادیهاقتصادیاوراسیاوفرصتهایناشیازقرارگرفتندر

کریدورهایبینالمللیمیداند



یادداشت

فرصت  مهم ترين  ازجمله  آزاد  مناطق  براي  ظرفيت سازي 
خارجي  سرمايه گذاري  جذب  جهت  در  كشور  اقتصادي 
در  تحول  براي  كه  مناسبي  فرصت هاي  به  توجه  با  است. 
اقتصاد كشور وجود دارد، رصد كردن تحوالت بين المللي و 

فرصت هاي ناشي از آن از اهميت خاصي برخوردار است.
و  اقتصادي  فرصت هاي  از  مي توان  اساس ،  اين  بر 
سرمايه گذاري در مناطق آزاد با هدف جذب سرمايه گذاري 
بهره گرفت. درحال حاضر مناطق آزاد تجاري- صنعتي فرصت 
بزرگي براي توسعه  اقتصاد كشور محسوب مي شوند. نقشه راه 
گردشگري،  جذب  صادرات،  به  توجه  عمل  در  مناطق  اين 

پايلوت اجراي طرح ها و ايجاد بانك هاي خارجي است.
ذكر اين اولويت ها نشان مي دهد كه تاكيد بر مطالعه و طراحي 
به  تامين منابع مالي  از طريق  زيربنايي  پروژه هاي ضروري 
صورت فاينانس خارجي كه ازجمله پروژه هاي ضروري براي 
استفاده از فرصت هاي ناشي از جذب سرمايه گذاري می باشد، 

بسيار حائز اهميت است. 
بند 11  در  خارجي  مالي  منابع  تامين  بخش  به واقع 
مناطق  مفقوده  حلقه هاي  از  مقاومتي  اقتصاد  سياست هاي 
با  و  خارجي  سرمايه گذاري  جذب  راه  از  بايد  كه  است  آزاد 
مشاركت بخش خصوصي و داخلي انجام شوند و دولت نيز 
در اين زمينه كمك كند. از جمله مواردي كه خالهاي ناشي 
از اجراي فعاليت هاي برون گرا را در مناطق آزاد در مقايسه با 
مناطق آزاد موفق دنيا نشان مي پوشاند را مي توان از طريق 
آن پر كرد. تاكيد و اولويت ايجاد بانك هاي خارجي، در واقع 
پر كردن اين حفره به مثابه يك ابراولويت اقتصادي است كه 

بايد مورد توجه بانك مركزي قرار گيرد.
واقعيت آن است كه مناطق آزاد، يك اهرم اقتصادي فراملي 
آن  طريق  از  و  است  خارجي  سرمايه گذاري  جذب  براي 
اشتغال  توليد و  را در حوزه  اقدام و عمل  است كه مي توان 
موجود  خال هاي  و  كرد  محقق  اقتصاد  برونگرايي  هدف  با 
با  متناسب  پيشرفته  زيربنايي  و  زيرساختي  حوزه هاي  در  را 
رويكرد توسعه از منظر جذب منابع مالي خارجي و مشاركتي 

با سرمايه گذاران ايراني مرتفع نمود. 
نگاه به مناطق آزاد مستلزم فرصت سازي هاي بيروني از طريق 
اقتصادي  ديپلماسي  يك  اتخاذ  با  داخلي  ظرفيت سازي هاي 
مدل  بر اساس  كه  است  پيراموني  كشورهاي  با  تجاري  و 
توسعه فراملي مي تواند در دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلند مدت، اهداف جذب بازارهاي هدف كشورهاي منطقه اي 
براي  مناسب  بازاري  طبيعي  طور  به  كه  را  بين المللي  و 

صادرات كاالهاي ايراني هستند، تامين كند.
حائز  بسيار  بين المللي  منظر  از  آزاد  مناطق  توسعه  امروزه 
اهميت است؛ موضوعی كه بايد زيرساخت هاي آن به درستي 
تامين شود و اطالع رساني فرصت مناطق آزاد ايراني از طريق 
كشور  سفارتخانه هاي  اقتصادي  بخش  و  امورخارجه  وزارت 
بازارهاي  به  قرار گيرد؛ چراكه دستيابي  در خارج موردتوجه 
متفاوت  به كلي  بازار داخلي  با سازوكارهاي  رقابتي خارجي 
تاسيسات  تقويت  و  توسعه اي  فعاليت هاي  اين رو،  از  است. 
زيرساختي پيشرفته، از الزامات جذب سرمايه گذاري خارجي 
بديم  آورد؛  به وجود  آزاد  مناطق  در  را  متفاوت  نگاهي  بايد 
معنی كه نگاه هاي تاثيرگذار براي جذب بازار كه از مهم ترين 

اهداف اقتصادي كشورها به شمار مي رود.
ارتباطات  مي رسد  نظر  به  آزاد،  مناطق  در  جديد  رويكرد  با 
پيدا  بايد گسترش اساسي  آزاد موفق دنيا  با مناطق  خارجي 
كند. البته استفاده از امكانات و ظرفيت هاي وزارت امورخارجه 
بتوان  بايد  زيرا  بود؛  خواهد  راهگشا  بسيار  زمينه  اين  در 

فرصت هاي اقتصادي را پيش روي اقتصاد ايران قرار داد.
با  اقتصادي  و  سياسي  مناسبات  گسترش  كه  است  مسلم 
با  سيزدهم  دولت  خارجي  سياست  بنيادي  اولويت  با  جهان 
از  منطقه اي  چندجانبه  و  دوجانبه  همكاري هاي  گسترش 
از آن ياد كرده  موارد مهمي است كه رئيس جمهور همواره 
است. سيدابراهيم رئيسی اولويت سياست خارجي را تقويت 
ديپلماسي اقتصادي در جهت پيشبرد سياست هاي اقتصادي 
ارزش  زنجيره  در  ايران  موثر  حضور  به  دستيابي  هدف  با 
گردشگر،  جذب  و  فناوري  سرمايه،  جذب  تسهيل  جهاني، 
بازارهاي صادرات كاالي غيرنفتي و خدمات فني و  تقويت 
بخش  هدفمند  و  موثر  حضور  براي  زمينه  سازي  مهندسي، 
شناسايي  نيز  و  جهاني  و  منطقه اي  بازارهاي  در  خصوصي 
در  بايد  كه  كرده  عنوان  نسبي  مزيت هاي  و  فرصت ها 
و  شود  گرفته  قرار  آزاد  مناطق  در  دولت  برنامه هاي  صدر 
اجرايي  و  پايلوت، طراحي  به صورت  را  ابتكارهاي جديدي 
شود. رئيس جمهور خواهان فراهم آوردن شرايط الزم برای 
افزايش ارتباطات اقتصادی با كشورهای مختلف دنيا است و 

اين اولويت مناطق آزاد كشور درحال حاضر است.
جذب  است،  قابل توجه  ايران  آزاد  مناطق  در  امروز  آنچه 
جذب  و  است  كشور  از  خارج  ايرانيان  سرمايه های 
سرمايه گذاری خارجی به ويژه بخش خصوصي خارجي، جذب 
فناوری پيشرفته و ورود گردشگران خارجي مي باشد. از طريق 
اين راهكارها است كه مي توان نيروی جديد و متخصص را 
خارجی  تجارت  و  بين الملل  اقتصاد  به  توجه  الزامات  از  كه 
است، جذب نمود و به عالوه آموزش كاركنان در دوره های 

آموزشی مختلف را مطمح نظر قرار داد.
سازوكار  ضرورتا  جديد  تجاري-   صنعتي  آزاد  مناطق  ايجاد 
مديريت نويني را به همراه خواهد داشت كه بتواند با استفاده 
از شيوه هاي نوين، رسيدن به اهداف مناطق و سياست هاي 
كشور  اقتصاد  براي  را  ثمربخشي  نتايج  مقاومتي،  اقتصاد 
اقتصادي  با نگاه  بنيادي متناسب  فراهم كند؛ يعني تغييري 
اقتصادي  و  سياسي  مناسبات  گسترش  براي  رئيس جمهور 
توسعه  بنيادي  اولويت  با  منطقه  كشورهاي  و  جهان  با 
همكاري هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه اي از طريق مناطق 

آزاد كه فرصت تعامل كشور با دنياي خارج است. 
آزاد  مناطق  توسعه اي  برنامه هاي  و  ديدگاه ها  اين رو،  از 
گيرد؛  قرار  موردتوجه  آنها  فعاليت هاي  ارتقاء  براي  مي تواند 
در  اجراي طرح هاي مهم  پايلوت  صادرات، جذب گردشگر، 
براي  خارجي  بانك هاي  ايجاد  و  كشور  آزاد  مناطق  بنادر 
از  كه  آزاد  مناطق  در  بين المللي  سرمايه گذاري هاي  جذب 
فرصت هاي مهم براي مقابله با تحريم هاي بين المللی است. 
اين رويكردها البته درخصوص اطالع رساني و ايجاد ارتباطات 

حائز اهميت بوده و فعاالن اقتصادي را به روز خواهد كرد.

توسعه دیپلماسی اقتصادی 
کشور از کریدور مناطق آزاد

گزارش6

بررسی چالش ها و مشکالت در جهت تحقق ماموریت های محوله به مناطق آزاد کشور:

وجوب تغییر نگرش در راستای بازتعریف 
کارکردهای ملی و بین المللی مناطق آزاد
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آزادی  مناطق  شكل گيری  اوليه  دوران  به  نگاهی  با 
عمل  استقالل  و  دهه70  ابتدای  در  كيش،  همچون 
تصميم سازی  و  تصميم گيری  مسير  در  منطقه  اين 
درون منطقه ای، در كنار ايجاد مزيت های بسيار زياد در 
مقايسه با سرزمين اصلی، از جاذبه های گردشگری تا 
استقالل عمل در كنار يك  از  خريد و تجارت، نشان 
تفكر كارشناسی و استفاده از مشاوران توانمند در مسير 
ايجاد منطقه آزاد كيش بوده است؛ اين موضوع شامل 
ساير مناطق آزاد كشور می شود ازجمله قشم و چابهار 
مستثنی  خود  نوبه  در  و  دارند  طوالنی   سابقه ای  كه 
در  آرا  تعدد  صاحب نظران،  عمده  نبودند.  نگاه  اين  از 
حوزه  در  بزرگ  محدوديت های  و  تصميم گيری  مسير 
يكی  را  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مديران  عمل 
اين  امروزه  مشكالت  و  چالش ها  داليل  مهم ترين  از 

مناطق می دانند.
رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري، ايجاد اشتغال، 
حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه اي، صادرات 
تشويق  و  جلب  و  مولد  اشتغال  ايجاد  غيرنفتی، 
مجدد،  صادرات  و  خارجی  و  داخلی  سرمايه گذاري 
قانون  تصويب  به  منجر  كه  بود  اهدافی  مهم ترين  از 
جمهوري  تجاري-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
ويژه  مناطق  اداره  و  تشكيل  قانون  و  ايران  اسالمی 
اقتصادي جمهوري اسالمی ايران در سال هاي 1372 و 

1384 و مجموعه اي مقررات مرتبط با آن شد. 
را  مقرراتی  محيطی  مقررات،  و  قوانين  اين  مجموعه 
خروج  و  ورود  آزادي  مالياتی،  مزاياي  اعطاي  براي 
انعطاف  ورودي،  حقوق  به  راجع  معافيت هاي  سرمايه، 
آورد  به وجود  و...  خارجی  بانك هاي  فعاليت  كار،  روابط 
و  آزاد  مناطق  در  اقتصادي  فعاليت  و  كه سرمايه گذاري 
ويژه را تسهيل می نمود. اما در مقابل چالش هايی مانند 
ناهماهنگی ميان الگوي مديريتی سرزمين اصلی و مناطق 
مشكالت  مقررات،  و  قوانين  تغييرات  و  پراكندگی  آزاد، 
درخصوص موضوعات مالياتی بالخص تحميل پرداخت 
اشتغال  و  كار  مقررات  نواقص  افزوده،  ارزش  بر  ماليات 
مناطق و فقدان مرجعی خاص براي رسيدگی به اختالفات 
سبب شده است كه اين مناطق در تحقق اهداف خود با 

مشكالتی عظيمی روبه رو گردند. 
انجام  در  به منظور تسريع  آزاد تجاري-صنعتی  مناطق 
امور زيربنايی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادي، 
سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومی، ايجاد اشتغال سالم 
و مولد، تنظيم بازار كار و كاال، حضور فعال در بازارهاي 
جهانی و منطقه اي، توليد و صادرات كاالهاي صنعتی و 

تبديلی و ارائه خدمات عمومی تشكيل شده اند.
پشتيبانی  نيز  اقتصادي  ويژه  مناطق  تشكيل  هدف 
تجاري  ارتباط  برقراري  و  اقتصادي  فعاليت هاي  از 
اقتصاد  در  تحرك  عمومی  خدمات  و  بين المللی 
فناوري،  انتقال  كاال،  پردازش  و  توليد  و  منطقه اي 
صادرات غيرنفتی، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق 
مجدد،  صادرات  خارجی،  و  داخلی  سرمايه گذاري 

ترانزيت و ترانشيب بوده است.
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور 
و  گسترش  پيشرفته،  فناوري هاي  انتقال  منظور  به 
تسهيل توليد، صادرات كاال و خدمات و تامين نيازهاي 
كلی  سياست هاي  از  خارج،  از  مالی  منابع  و  ضروري 
)بند11  ايران  اسالمی  جمهوري  مقاومتی  اقتصاد 

سياست های اقتصاد مقاومتی( بوده است.
توفيق مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در دستيابی به اهداف 
خود متاثر از عوامل و زمينه هاي متعددي است كه می توان 
به سه گروه اصلی تقسيم كرد: عوامل سياسی،  را  آنها 
عوامل اقتصادي و عوامل و زمينه هاي حقوقی. اما امروز در 
نهايت تاسف شاهد تضعيف غيرقابل تصور مناطق آزاد در 
كشور هستيم، شرايطی بغرنجی كه با صدور بخشنامه ها 
و آيين نامه های برخالف قانون مناطق آزاد، ابطال بخش 
عمده ای از قوانين و مزيت های اين مناطق، موازی كاری ها 
و تحديدات گوناگون و از همه  مهم تر عدم حمايت دولت، 

ايجاد شده است.

اجرای قانون در راستای تحقق مدیریت 
یکپارچه در مناطق آزاد

قانون مناطق آزاد كشور در سال 1372 در مجلس شورای 
آزاد  مناطق  بی شك  است.  رسيده  تصويب  به  اسالمی 
تعريف بين المللی دارد و نمی توانيم مناطق آزاد را در داخل 
كشور محصور و تعريف نماييم و هيچ راهكاری جز رفتن 

به سمت تعريفی كه دنيا از مناطق آزاد دارد، نداريم.
هدف از تشكيل مناطق آزاد در هر كشور به اين دليل بوده 
كه از قيد و بند مقررات دست و پاگير رهايی پيدا كرده و 
به سمت تسهيل گری برای توليد و صادارت حركت كنند. 
در تمامی دنيا، مناطق آزاد در چهار نسل تعريف می شود 
كه نسل اول مناطق آزاد گمركی است كه در هامبورگ 
برای اولين بار راه اندازی شد و بيشتر به بحث بسته بندی 
دوم  نسل  پرداخته  شد؛  ابتدا  در  صادرات  و  محصوالت 
مناطق آزاد تجاری بود؛ نسل سوم مناطق آزاد صنعتی و 
امروزه مناطق آزاد جديد كه به نسل چهارم معروف هستند، 
مناطق آزاد پولی و بانكی می باشند كه نمونه اين مناطق در 
دبی وجود دارد كه بايد برای رسيدن به سطح تعريف دنيا از 

مناطق آزاد، اين چهار نسل را داشته باشيم.
زمانی كه قانون مناطق آزاد در مجلس تصويب شد، نگاه 
بر اين محور بود كه يك شخص در مناطق آزاد حضور 
داشته باشد و وقتی كه در مقابل طرف های داخلی و 
را  اختيارات  همه  می گيرد،  قرار  مذاكره  برای  خارجی 
داشته باشد، بر همين اصل است كه در يكی از بندهای 
قانون مشاهده می كنيم كه كليه دستگاه های اجرايی به 
جز سيستم های امنيتی بايد اختيارات را به مديرعامل 
سازمان منطقه آزاد تفويض كنند؛ اما تاكنون اين قانون 

به طور كامل انجام نشده است. 
در همان تصويب  قانون ذكر شده است كه بايد منطقه 
ويژه نيروی انتظامی در مناطق آزاد وجود داشته باشد، كه 
شرايط آن منطقه متفاوت است؛ نيروی انتظامی در منطقه 
حضور دارد ولی نامحسوس، بدين معنا كه حضور دارد و 
همه امور مربوط را انجام می دهد اما نامحسوس؛ از اين رو 
است كه تاكيد می شود كه قانون مناطق آزاد بايد عينا 
پياده سازی شود و اعتقاد كارشناسان بر اين می باشد كه 
تاكنون بيشتر از 30درصد از قانون مناطق آزاد در كشور 
اجرا نشده است . همگان فكر می كنند كه قانون مناطق 
آن  پياده سازی  در صورتی كه  است،  دارای مشكل  آزاد 
مشكل داشته، نه خود قانون؛ اختياراتی كه به هيات مديره 
و مديرعامل منطقه آزاد داده شده، به همين منظور است و 
به اين دليل مديرعامل و اعضای هيات مديره سازمان های 
مناطق آزاد را هيات دولت منصوب می كند و طبق قانون، 
رئيس جمهور حكم مديرعامل را صادر می كند؛ اين نكته 
بسيار مهم است كه در سطح رئيس جمهور كشور با اين 

موضوع در قانون برخورد شده است.

ضرورت ایجاد اصالحات بنیادین جهت 
تقویت و توسعه تولید

بی شك برای تقويت و توسعه توليد، يك بخش سياست های 
تشويقی است كه بايد اتخاذ گردد و بخش ديگر سياست هايی 
است كه موانع را از سر راه توليد برمی دارد. اكنون اگر بررسی 
كنيم كه چه مواردی مانع توليد در اقتصاد كشور هستند، 

می توانيم به سه شاخص اصلی اشاره نماييم:
1( وضعيت نظام مالياتی در كشور؛ 
2( وضعيت نظام بيمه ای در كشور؛

3( وضعيت نظام بانكی كشور؛
انتظار اين است كه در اين حوزه ها يعنی در بخش ماليات بر 
عملكرد، بخش ماليات بر ارزش افزوده و حوزه  بحث های 

بانكی اصالحات جدی قانونی صورت گيرد.
همچنين اصالح ساختار نظام بانكی و ساماندهی وضعيت نظام 
بانكی در ابعاد مختلف بايد انجام شود تا بتواند از واحدهای 
توليدی حمايت و پشتيبانی كند تا دچار مشكل نشود. وضعيت 
ناطراز نظام بانكی هم يكی از چالش های اساسی است كه بايد 
هم زمان با كمك به بهبود شرايط توليد، به خود بانك ها هم 

كمك شود تا از اين وضعيت خارج شوند.
در حوزه  تامين اجتماعی نيز اصالح ساختار نظام تامين 
و  ضروری  كامال  امر  يك  حوزه  اين  برای  اجتماعی 
اساسی است. در حوزه  سياست های تشويقی، انتظار بر 
بتواند  اين است كه كشور براساس شرايطی كه دارد، 
اهداف بلندمدت خود را برای رسيدن به شاخص های 
توسعه پيگيری كند. بسياری از اين محدوديت هايی كه 
در بخش های مختلف در حوزه  سرمايه گذاری از آن نام 
برده می شود، می تواند با رويكرد سياست های تشويقی 
دولت برای يك بازه  زمانی كوتاه مدت يا ميان مدت به 
مزيت های سرمايه گذاری در اقتصاد كشور تبديل گردد. 
بنابراين انتظار از دولت اين است كه بسته  پيشنهادی خود 
را در حوزه  سياست های تشويقی برای سرمايه گذاری و 
واحدهای  يا  شده  تاسيس  تازه  واحدهای  توليد  توسعه 
موجودی كه به دنبال گسترش توليد هستند، ارائه نمايد. بر 
اين اساس، سياست های تشويقی دولت بسيار مهم است و 

در بخش های مختلف قابليت اجرا می باشد. 
لذا دو سياستگذاری كالن بايد به  صورت جدی توسط 

دولت پيگيری شود:
1( سياست هايی كه مانع توليد هستند و بايد برداشته شوند.
2( سياست های تشويقی كه برای توليد و صادرات بايد 

در نظر گرفته شوند.

معافیت مالیاتی، مزیت از بین رفته مناطق آزاد
بر كسی پوشيده نيست كه مناطق آزاد كشور در زمان 
زيربنايی،  امكانات  زيرساخت ها،  كمترين  از  تاسيس 
نيازمند  نيز  خدماتی و رفاهی برخوردار بوده و همچنان 
تكميل زيرساخت ها هستند و اين درحالی است كه در 
اسالمی،  شورای  مجلس  مختلف  دوره های  و  دولت ها 
تحقق  برای  عمومی  بودجه  محل  از  چندانی  اعتبار 
داخلی  و  موردنياز سرمايه گذاران خارجی  زيرساخت های 
اين مناطق تخصيص و هزينه نشده است و بار سنگين 
ايجاد، تجهيز و تكميل و نگهداری زيرساخت های مورد نياز 
تدارك  همسايه  كشورهای  آزاد  مناطق  در  كه  آن گونه 
ديده شده است، برعهده خود سازمان های مناطق آزاد از 
محل منابع درآمد داخلی شان گذاشته شده و در اين ميان 
تنها به اين سازمان ها اختيار داده شده است كه بر اساس 
برخی از مزايايی قانونی نظير معافيت مالياتی و معافيت 
حقوق گمركی و سود بازرگانی واردات كاال، شرايط اوليه 
و بالقوه ای را برای پذيرش سرمايه گذاری در اين مناطق 
فراهم آورند و هم زمان از محل همين سرمايه گذاری ها 
يا فعاليت های اقتصادی، كسب درآمد نمايند و درآمدهای 
مكسوبه را صرف ايجاد زيرساخت ها و يا نگهداری آنان 
كنند. لذا سازمان های مناطق عمدتا با تكيه بر اين دو عامل 
می توانند مزيت هايی را برای جذب سرمايه گذار و يا رونق 

فعاليت اقتصادی برای مناطق متبوعه مهيا كنند. 
طی  كشور،  اقتصادی  خاص  شرايط  دليل  به  طرفی  از 
4-3سال گذشته محدوديت های شديدی در بخش مزيت 

معافيت حقوق و عوارض واردات كاال ايجاد شده، به حدی 
كه آن مزيت، فعال برای مناطق تا حد زيادی تعديل و 
كم رنگ شده است. به عبارت ديگر تنها مزيت باقيمانده در 
اين مناطق كه فعاالن اقتصادی را به آن اميدوار نموده بود، 
معافيت های مالياتی بود كه متاسفانه بخش عمده ای اين 

معافيت ها هم از مناطق رخت بر بست!
سرمايه گذاران مناطق آزاد با اطالع دقيق از معافيت مالياتی 
20ساله و ارزش افزوده در اين مناطق و اعتماد به آن، طی 
چند سال گذشته سرمايه گذاری های قابل توجهی را در 
مناطق آزاد به انجام رسانده اند؛ با شرايط پيش آمده، آيا اين 
بزرگترين ضربه به باور آنهايی كه به قانون اعتماد كردند و 
سرمايه شان را به مناطق دور افتاده و عمدتا محروم كشور 

به اميد برخورداری از مزايای قانونی آورده اند، نيست؟!
موافقين ايده حذف معافيت های مالياتی از مناطق آزاد شايد 
به تصور بستن خالءهای قانونی يا با شعار جلوگيری از فرار 
مالياتی، به دنبال اخذ ماليات بيشتر از فعاالن اقتصادی و 
كسب درآمد برای كل كشور باشند؛ ولی بايد توجه شود كه 
اين عمل در مرحله اول آسيب غيرقابل جبران از دست دادن 
اعتماد عمومی به قوانينی كه قبال تصويب شده را به همراه 
خواهد داشت و ساختار سرمايه اجتماعی كه می توان با آن 
سرمايه گذاران را به سرمايه گذاری در هر نقطه از كشور به 
موجب قانون مصوب دعوت نمود را درهم خواهد شكست. 

كارشناسان بر اين امر متفق القول هستند كه اين تخريب 
به مراتب بيشتر از درآمدهای محدود احتمالی از اين بخش 
خواهد بود؛ چراكه بی شك عدم پايبندی به قوانين مصرح 
و ايجاد تغييرات خلق الساعه، نشانه ای از بی تعهدی به آنچه 
قبال به سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادی به موجب قانون 
وعده داده شده، در ذهن مخاطبان و فعاالن اقتصادی و 
سرمايه گذاران تلقی خواهد شد و ريسك سرمايه گذاری را 
نه تنها در مناطق آزاد، بلكه در كشور به شدت افزايش و 
بی اعتمادی را رواج و ساختار سرمايه اجتماعی كه می توان 
با آن زمينه جذب سرمايه را فرآهم آورد؛ فرو خواهد ريخت.
از سوی ديگر و در مرحله بعدی، اين اقدام موجب از دست 
رفتن درآمدهای سازمان های مناطق آزاد از محل صدور 
مجوزهای فعاليت، دريافت عوارض يك درصد قراردادهای 
منتج به مجوز فعاليت و ساير درآمدهايی كه از فعاليت 
فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می گردد، خواهد 
شد. بديهی است در صورت عدم مراجعه سرمايه گذاران 
از  ناشی  كه  سازمان ها  اين  درآمدهای  آزاد،  مناطق  به 
فعاليت های اقتصادی، ساخت و ساز و گردش مالی است، 
كاهش يافته و عمال درآمد دولت كاهش خواهد يافت. 
به اين دليل كه سازمان های مناطق آزاد به نمايندگی از 
دولت به موجب ماده ۶۵ قانون احكام دائمی برنامه های 
توسعه كشور، عهده دار مسئوليت های دستگاه های اجرايی 
مستقر و همچنين به موجب ماده )يك( قانون چگونگی 
اداره مناطق مناطق آزاد عهده دار عمران و آبادانی منطقه 
خود می باشند و اكثر قريب به اتفاق كارشناسان امر هم 
عملكرد سازمان های مناطق را در بخش عمران و آبادانی 
منطقه متبوعه قابل به دفاع می دانند؛ لذا حذف معافيت های 
در  دولت  درآمدهای  رفتن  دست  از  موجب  مالياتی 
سازمان های مناطق آزاد نيز خواهد شد و اين به نوبه خود 
عالوه بر اينكه موجوديت سازمان های مناطق را به تدريج 
از بين خواهد برد ؛ بار هزينه ای عمران و آبادانی منطقه را 
متوجه خزانه و بودجه عمومی كه بخشی از آن از محل 
ماليات تامين می گردد ، خواهد نمود. در واقع با اين اقدام، 
دور تسلسلی ايجاد خواهد شد كه درآمدهای دولت را در 
بخش دريافت ماليات افزايش، ولی در بخش سازمان های 
مناطق كاهش می دهيم؛ اما هزينه های ساخت، تكميل ، 
تجهيز و نگهداری زيرساخت های مناطق همچنان متوجه 

دولت خواهد بود.

لزوم بازتعریف کارکردهای مناطق آزاد کشور
يكی از مهم ترين اهداف توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی، 
افزايش و توسعه صادرات، جذب سرمايه گذاری داخلی و 
خارجی و برآيندهای اقتصادی، مالی و ارزی ناشی از آن 
ازجمله ايجاد اشتغال، توسعه بازارهای جهانی محصوالت، 
امكان توسعه صنعت توريسم، ارزآوری صنعتی و امكان 
انتقال تكنولوژی های جديد به مناطق و افزايش توليد است. 
مكانيزم گمركی مناطق آزاد بدين صورت است كه عوارض 
و حقوق گمركی بر صادرات كاال وضع نمی  شود و عالوه بر 
 آن، حمايت هايی برای توسعه صادرات انجام خواهد گرفت. 
اما در اساس و به  منظور تقويت زيرساخت های صنعتی و 
استفاده از تكنولوژی های نوين بين المللی، عوارض و حقوق 
و تعرفه گمركی بر واردات كاال در مناطق تجاری نيز وضع 
نمی  شود. امكان بهره گيری از مزيت های نسبی و مزيت های 
آزاد  تجارت  مشوق  اصلی  نظريه های  )به  عنوان  مطلق 
جهانی( از مبانی نظری بازرگانی آزاد بين الملل است، اما با 
توجه به اعمال محدوديت های سرزمينی كشورهای مختلف، 
عمال اين مبانی در ساختار جهانی زيرسوال رفته است و 
عالوه بر مزيت سنجی، ترجيحات و سياست های ملی در 

حوزه بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است. 
و  اروپايی  كشورهای  در  آزاد  مناطق  موفق  تجارب 
تاثيرگذاری مستقيم اين مناطق در توسعه صادرات و جذب 
سرمايه گذاری های خارجی و داخلی، باعث شده كه سطح 
مناطق آزاد در اروپا رشد چشمگيری داشته باشند. اقتصادهای 

دولتی كه اصوال ساختاری بسته داشتند نيز برای بهبود طراز 
خارجی، به توسعه مناطق آزاد به عنوان فرصت نگاه می كردند.
در گذشته نوع نگاه اوليه به مناطق آزاد به  صورت »بنادر آزاد« 
)اتصال به دريا( بود؛ چراكه  براساس تعريف بانك جهانی، 
منطقه آزاد، قلمرو معينی است كه غالبا در محدوده داخل يك 
بندر يا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با ديگر 
نقاط جهان مجاز شناخته شده است، اما هم اكنون اين نگاه 
عالوه بر توجه  داشتن به »بندر«، به نگاه »مرزی« هم كشيده 
شده است؛ به عبارتی درحال حاضر داشتن بندر از طريق دريا، 
از شرايط پايه ايجاد مناطق آزاد نيست، گرچه ضريب موفقيت 
و تسهيل تجارت و نيل به اهداف اصلی مناطق آزاد، از طريق 
بنادر دريايی بيشتر از مناطق صرفا مرزی است. هرچند برخی 
كشورها )نظير امارات( مناطق آزاد فرودگاهی، مناطق آزاد 

دريايی و مناطق آزاد درون سرزمينی دارند.
گرچه مسئله تحريم و افزايش ريسك سرمايه گذاری، مسئله 
مهم اقتصاد كشور ما است، اما در ادبيات سرمايه گذاری، 
سرمايه حد قابل  تحملی از ريسك را قبول می كند. برای 
مثال، يك شركت بزرگ جهانی برای سرمايه گذاری در 
خاورميانه متمايل به سرمايه گذاری در مناطق اميرنشين 
و...(  فجيريه،  عجمان،  شارجه،  ابوظبی،  )دبی،  امارات 
آزاد  منطقه  در  اروند. هم اينك  آزاد  منطقه  مثال  تا  است 
جبل علی شركت هايی از سراسر دنيا حضور دارند؛ امكانات، 
تجهيزات، امتيازات و معافيت های موثر و هدفمند و تضمين 
بهره مندی از حق مالكيت صددرصدی برای اتباع خارجی، 
عدم كنترل های ارزی، تعهد و تضمين درباره ملی  نكردن 
سرمايه های خارجی، نبوِد تنش های منطقه ای و بين المللی، 
ماليات های حذف  شده )ماليات بر درآمد، ماليات بر سود 
سرمايه، ماليات بر ارزش افزوده(، تسهيل و تسريع در امور 
ثبت شركت ها )در مواردی كمتر از يك روز( از مشوق های 

سرمايه گذاری در مناطق آزاد كشور امارات است. 
از  پيش  كشورها  ساير  آزاد  مناطق  هدف  اصلی ترين 
است.  خارجی  سرمايه گذاری  جذب  افزايش  صادرات، 
بنابراين ما بايد با اقتصاد و مناطق آزاد برخوردی صادقانه 
داشته باشيم. قطعا آنچه مدنظر اصول علمی از مناطق آزاد 
بوده و آنچه هم اكنون در اكثر مناطق آزاد جهانی درحال 
پيگيری است، با آنچه در اقتصاد ايران در جريان است 
و واقعيت دارد، همخوانی و مشابهت ندارد. بنابراين بايد 
كاركردهای ديگری برای اين مناطق تعريف كنيم كه يكی 

از كاركردهای آن می تواند توسعه صادرات باشد.
با توجه به مشكالت خاص كشورمان همچون تحريم، 
تورم، ركود، بيكاری و گاهي تورم ركودی و برای حل 
كوتاه مدت و ميان مدت اين معضالت ساختاری می توان 
از مزايای مناطق آزاد استفاده كرد. اما بايد دقت داشت 
از  منحصربه فرد  و  خاص  مدلی  طراحی  درحال  ما 
خارجی  مشابه  و  نمونه  شايد  كه  هستيم  آزاد  مناطق 
مناطق  واقعيات  نيز  اينكه هم اينك  باشد؛ كما  نداشته 
آزاد ما متفاوت از ساير مناطق مشابه بين المللی است. 

بايد دقت و توجه داشت كه مشكالت ساختاری اقتصاد 
ايران از داليل اصلی و عمده ناتوان  شدن مناطق آزاد است 
و از طرف ديگر معضالتی همچون بيكاری مفرط و عدم 
توازن منطقه ای و مشكالت خاص مناطق مرزی، نشان 
می دهد كه بايد همه جانبه تصميم گرفت و نبايد صرفا با 
تحليل های اقتصادی و بازرگانی نسبت به تصميم »صفر و 
يك« مناطق آزاد اقدام كرد. با ايجاد كاركردهای جديد با 
توجه به مشكالت ساختاری اقتصاد كشور و فهم اين نكته 
كه اصوال آنچه مدنظر تئوری های علمی تجارت بين الملل 
و اقتصاد از مناطق آزاد است، فعال موردتوجه ما نيست و 
ما براساس مشكالت خاص خود به دنبال اهداف ديگری 
از توسعه مناطق آزاد هستيم؛ نشان می دهد ما با واقعيات 
اقتصادی كشور خود صادقانه برخورد كرده ايم و حداقل در 
كوتاه مدت و ميان مدت، نبايد عملكرد مناطق آزاد تجاری-
صنعتی خود را با مناطق آزاد ساير كشورها مقايسه كنيم.

اقتصاد متكی بر نوآوری باعث به وجود آمدن درآمدهای 
پايدار می شود. اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خالقيت است كه 
در مناطق آزاد مزيت رقابتی ايجاد می كند. زمانی كه مزيت 
رقابتی داشته باشيم، می توانيم درآمد و رشد پايدار را شاهد 
باشيم؛ بنابراين تمامی اين موضوعات به هم گره خورده و 
نكته مهم اين است كه بايد اين اقتصاد نوآورانه و خالق 
را بر روی پلت فرمی كه در مناطق آزاد داريم، قرار دهيم؛ 
نه  صرفا برای امروز، بلكه برای آيندگان؛ بايد منابع امروز 
را برای آيندگان حفظ كنيم و بر اين حوزه تمركز نماييم 
و صد البته كه برنامه ريزی در اين مسير بسيار مهم است.

در  منابع  تخصيص  همه  كه  است  ارزش  جايی  خلق 
قسمت های مختلف مناطق آزاد، يك نقطه را هدف قرار 
دهند و لذا بايد روی آن نقطه وقت بگذاريم، خرج كنيم، 
پيدايش كنيم تا بشود نقطه خاص ما برای تخصيص منابع. 
بی شك تخصيص منابع به نقطه خاص تعريف شده می تواند 
خلق همكاری در رسيدن به هدف مشترك كند. متاسفانه در 
بسياری از موارد امور كاری در مناطق آزاد به صورت سيلويی 
اقدام می شود، يعنی سيلوهايی كه با هم ارتباط ندارند. در جهان 
امروز بايد ارتباط درونی بين بخش های مختلف برقرار شود تا 
بتوانيم با همكاری بين واحدهای مناطق آزاد مختلف، ارزش 

بهتری برای آن منطقه و سيستم اقتصادی آن ايجاد نماييم.
آزاد  مناطق  اقتصادی  حوزه های  در  كه  ديگری  نكته 
كمتر به آن توجه می شود، اين است كه برنامه بازيگران 
مناطق آزاد را چگونه طراحی كنيم كه خروجی آن كار 
منجر به خالقيت نوآوری شود؟ اين موضوعی است كه 
در برنامه توسعه اقتصادی بايد به آن پرداخته شود؛ اما 
بايد متذكر شد كه اين موضوع، مسئله پيچيده ای است 
و آسان نيست و نياز به نيروی ماهر، دانش، خالقيت و 

محيط مناسب برای ايجاد اين كسب و كار دارد.
در پايان بايد تصريح كرد كه در شرايط كنونی، شاه كليد 
گذر از اقتصاد بيمار و بحران زده كشور، مناطق آزاد هستند؛ 
ابزارهای  و  داليل  به  اخير  سال های  طی  كه  مناطقی 
گوناگون تحديد و ضعيف شده  اند. حمله بی سابقه به مناطق 
آزاد و قانون چگونگی اداره آن، تنها يك سوال را به ذهن 
مخاطب متبادر می كند و آن اينكه آيا در كشورمان مناطق 
آزاد را می خواهيم يا خير؟ بی شك با رسيدن به جواب اين 
سوال، می توان هدفگذاری های دقيق تری را برای اقتصاد 

كشور در نظر گرفت.

گزارش: 
فریبا شیخی

یادداشت: 
 حسین مرادی

کارشناس مناطق آزاد



و  فعال  تجاری-صنعتی  آزاد  8منطقه  حاضر  درحال 
7منطقه آزاد تازه تاسیس در کشور وجود دارد که ظاهرا 
تا فعال شدن راه درازی در پیش دارند. با نگاهی به این 
فرودگاهی  شهر  آزاد  منطقه  جز  به  آزاد،  منطقه  پانزده 
امام خمینی)ره( که در پایتخت واقع گردیده، مابقی این 
مناطق در کمربند مرزی کشور ایجاد شده اند؛ در شمال 
و  ارس  آزاد  مناطق  شمال غربی  در  انزلی،  آزاد  منطقه 
ماکو، در جنوب غربی منطقه آزاد اروند، در جزایر جنوبی 
آزاد  آزاد قشم و کیش و در جنوب شرقی منطقه  مناطق 
آزاد  مناطق  ایجاد  با  همچنین  است؛  گرفته  قرار  چابهار 
در شمال غربی  اینچه برون،  آزاد  منطقه  در شمال  جدید، 
بانه-مریوان،  آزاد  مناطق  غرب  در  اردبیل،  آزاد  منطقه 
قصرشیرین و مهران، در جنوب منطقه آزاد بوشهر و در 
می توان  که  دارد  قرار  سیستان  آزاد  منطقه  جنوب شرقی 

کمربند اقتصادی را دور تا دور کشور ترسیم نمود.
و  استراتژیک  موقعیت  دلیل  به  ایران  پهناور  کشور 
دارد، همواره در دوره های  نقشه جهان  ژئوپلیتیکی که در 
مرزهای  در  ناامنی هایی  و  مشکالت  با  تاریخی  مختلف 
همسایه،  کشورهای  به  نگاهی  با  است.  بوده  روبه رو  خود 
تایید زد.  امر مهم، مهر  این  بر  می توان در شرایط کنونی 
است  قادر  امنیت  عنصر  که  داشت  اذعان  باید  بی تردید 
فراهم  را  جامعه  تکامل یک  و  استعدادها  زمینه شکوفایی 
نماید و اگر امنیت به ویژه در مناطق مرزی محقق نگردد، 

خالقیت ها فعلیت پیدا نخواهند کرد. 

 مناطق آزاد تجاری-صنعتی، تامین کننده
 امنیت مرزهای کشور

اشتغال زایی  مرزی،  امنیت  مولفه های  مهم ترین  از  یکی 
این  وجود  با  که  می باشد  مناطق  این  اقتصادی  توسعه  و 
پیدا  ارتقاء  مناطق  این  در  امنیت  مولفه، می توان گفت  دو 

خواهد نمود. 
تمامی  فرای  کشور،  مرزی  نقاط  در  آزاد  مناطق  ایجاد 
ایجاد  مناطق  این  در  و محرومیت زدایی هایی که  مزیت ها 
می کند، با شکل گیری و تحقق توسعه اقتصادی منطقه ای 
از جریان بزرگ مهاجرت و خالی  و اشتغال زایی می توانند 
ناامنی در  از سکنه و به تبع آن بروز  شدن مرزهای کشور 

نوار مرزی کشور جلوگیری نمایند.
پیرامونی  مناطق  با  کشور  آزاد  مناطق  به  گذرا  نگاهی  با 
خود،  به نقش و تاثیر این مناطق در سرزمین پهناور ایران 
می توان پی برد؛ شاید این نکته بسیار مهم و کلیدی باشد 
که سهم مناطق آزاد فعلی )8منطقه آزاد فعال( از مساحت 
کل کشور، کمتر از سه دهم درصد است؛ ولی تاثیرگذاری 
این مساحت کم در مقیاس با مساحت کل کشور، در ایجاد 

امنیت مرزها بسیار باال و اثرگذار می باشد.
 شاید اشاره به این نکته که می توانستند مناطق آزاد کنونی 
ازجمله  می کند،  مطرح  را  مهمی  سواالت  نگیرند،  شکل 
و  قشم  کیش،  اروند،  انزلی،  ارس،  ماکو،  در  آیا  اینکه: 
منطقه ای  توسعه  درخصوص  مثبتی  اتفاق  تاکنون  چابهار 
شکل می گرفت؟ آیا اگر مناطق آزاد تاسیس نمی شد، میزان 
اشتغال بیش از 600هزار نفری در مقایسه با جمعیت ساکن 
حدود 950هزار نفری در مناطق وظیفه بزرگی و سختی بر 
دوش دولت ها نبود؟ آیا ایجاد تمامی زیرساخت ها در مناطق 
آزاد ازجمله جاده، فرودگاه، بنادر تجاری، نیروگاه و صدها 
بدون  آزاد  مناطق  درآمدی  منابع  با  که  دیگر  زیرساخت 
دریافت ریالی از بودجه کشور ایجاد شده است، می توانست 
منطقه ای  توسعه  همه  این  کنار  در  آیا  برسد؟  منصه ظهور 
و  کشور  کم برخوردار  و  محروم  عمدتا  مناطق  در  هم  آن 
توانمندی های  کشف  و  اقتصادی  چرخه  و  شغل  ایجاد 
جوامع محلی و هدایت آن در مسیر توسعه اقتصادی محلی 
بار  است،  شده  ایجاد  آزاد  مناطق  سازمان های  توسط  که 
سنگینی بر دوش دولت ها نبود؟ آیا نبود این مناطق باعث 
سرازیر شدن مردمان مرزنشین به کالنشهرها و خالی شدن 
مرزهای کشور نمی شد؟ بی تردید فرآیند و خلق اشتغال زایی 
وجود شکل گیری  با  مرزی  مناطق  در  اقتصادی  توسعه  و 

مناطق آزاد، با امنیت کشور گره خورده است.
اثرگذاری  درخصوص  مختلف  مطالعات  از  حاصل  نتایج 
نشان  مرزی  مناطق  در  اشتغال زایی  و  اقتصادی  توسعه 
برای  اقتصادی  توسعه  و  اشتغال زایی  بین  که  می دهد 
و  دارد  وجود  مستقیم  رابطه  عمومی  امنیت  و  مرزنشینان 
از میان متغیرهای اشتغال زایی و توسعه اقتصادی، شاخص 
منطقه  اقتصادی  رونق  و  محلی  بومیان  اشتغال  و  جذب 

بیشترین تاثیر را در امنیت مرزها داشته است.
مسلما داشتن مرزهای کنترل شده و مناطق مرزی بدون تنش 

و بحران، در برقراری امنیت و اعمال حاکمیت دولت در هر 
از سوء استفاده  کشور، نقش کلیدی و هدایت کننده داشته و 
و دخالت دشمنان داخلی و خارجی می کاهد. همان طور که 
بدون  و  مستقیم  تاثیر  که  مسائلی  از  یکی  امروزه  می دانیم 
واسطه بر امنیت استان های مرزی دارد، مسئله اشتغال زایی 
و رونق اقتصادی آن استان ها می باشد و امنیت اقتصادی و 
رفاه عمومی از چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوان یکی 
از زیرشاخه های امنیت ملی هر کشور قابل بررسی است؛ به 
طوری که توسعه نیافتگی هر کشور به مراتب می تواند تهدیدی 

برای امنیت ملی آن کشور باشد. 

بسط و توسعه تجارت بین المللی از طریق 
مناطق آزاد مرزی

استان های مرزی کشور دارای ویژگی های خاصی همچون 
انزوای جغرافیایی و دور بودن از مرکز، دوری از قطب های 
توسعه  عدم  سنتی،  فرهنگ  حاکمیت  صنعتی- اقتصادی، 
در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و همچنین 
چنین  داشتن  با  مناطق  این  می باشد.  پایدار  امنیت  عدم 
به شمار  استراتژیک کشور  نقاط حساس و  از  ویژگی هایی، 
هر  توسعه  موتور  عنوان  به  بین المللی،  تجارت  می آیند. 
توسعه   درحال  کشورهای  و  می گردد  محسوب  کشوری 
به دنبال  مهم،  این  به  رسیدن  منظور  به  ایران  همچون 
از  یکی  و  می باشند  جهان  تجاری  بازارهای  در  حضور 
روش های رسیدن به آن، توسعه مناطق مرزی و گسترش 
که  است  آزاد  مناطق  ایجاد  به واسطه  منطقه ای  مبادالت 
کاهش  و  اعتماد  ایجاد  مبادالت،  این  فواید  مهم ترین  از 

اختالفات مرزی می باشد.
مناطق آزاد با عنایت به ایجاد منافع اقتصادی مشترک با 
کشورهای همسایه خود، در تحقق اهدافی همچون ارتقای 
مناطق  در  امنیت  احساس  و  ایجاد  و  اجتماعی  وضعیت 
مرزی، موفقیت مناسبی را داشته اند. به عبارت دیگر، اهداف 
از سه دهه  آزاد در طول  ایجاد مناطق  اجتماعی و سیاسی 

گذشته در حد انتظار بوده است. 
کرده  برقرار  امنیت  کشور  در  بخواهد  دولتی  هر  بی شک 
از  باید  نماید،  فراهم  را  سازندگی  امکانات  و  شرایط  و 
عملکرد  بررسی  نتایج  باشد.  برخوردار  مطمئن  مرزهایی 
مناطق آزاد نشان می دهد که فعالیت این مناطق در نقاط 
مرزی کشور باعث جذب سرمایه گذاران، به حرکت درآمدن 
چرخه تولید و اقتصاد، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، 
و مسافر  بار  و حمل ونقل  توسعه شهری  محرومیت زدایی، 
شده که سهم اشتغال غیرمستقیم به مراتب بیشتر از اشتغال 
مستقیم می باشد و به تعبیری صرف نگاه اشتغال زایی برای 
بیش از 600هزار نفر در مناطق آزاد صحیح نیست؛ چراکه 
این  در  شده  ایجاد  تولیدی  و  اقتصادی  چرخه  به واسطه 
مختلف  حوزه های  در  غیرمستقیم  اشتغال  سهم  مناطق، 
در کشور بسیار بیش از سهم شاغلین مستقیم و فعال در 

مناطق آزاد است. 
تشکیل مناطق آزاد و در پی آن ایجاد اشتغال برای ساکنین 
عظیم  خیل  از  است  توانسته  زیادی  حدود  تا  مرزنشین 
حتی  و  بکاهد  کالنشهرها  به  مرزی  شهرهای  مهاجران 
در بسیاری از موارد شاهد حضور افراد جویای کار از شهر 
این  و  هستیم  آزاد  مناطق  سمت  به  کشور  مرکزی  های 
خود به افزایش جمعیت در مناطق مرزی کمک شایانی در 
به شمار  معکوس  مهاجرت  تعبیری  به  و  می کند  درازمدت 

می رود. 
ایجاد مناطق آزاد در نقاط مرزی و محروم کشور نقطه عطفی 

افزایش  مرزنشین،  جمعیت  تثبیت  اشتغال،  ایجاد  تولید،  در 
درآمد و توسعه پایدار محسوب می شود و همکاری های متقابل 
منطقه ای را افزایش می دهد که نمونه بارز آن همکاری میان 
کشورهای همسایه در تعامالت تجاری و بازرگانی با تجار و 

سرمایه گذاران مناطق آزاد است.

جلوگیری از قاچاق کاال به واسطه مزیت های 
قانونی مناطق آزاد

پتانسیل  کشور،  مرزی  نقاط  در  آزاد  مناطق  شکل دهی 
نواحی  پایدار  توسعه  و  امنیت  افزایش  جهت  در  باالیی 
توسعه  در  توانسته اند  زیادی  تا حدود  و  دارد  پیرامون خود 
نواحی همجوار خود تاثیر مثبت بگذارند که این امر بستر 
الزم را برای افزایش امنیت در ابعاد مختلف فراهم آورده 
است و همچنین از دیگر موضوعات مهم تاثیر مناطق آزاد 
عنوان  به  کاال  قاچاق  می توان  مرزها،  امنیت  درخصوص 
مرزی  جرائم  افزایش  و  وقوع  بر  اثرگذار  عامل  مهم ترین 
کردن  وارد  قبال  در  خود  انداختن  خطر  به  کرد؛  اشاره 

کاالهای غیرقانونی و غیرمشروع. 
مناطق  اغلب  در  میدانی صورت گرفته  تحقیقات  براساس 
اقتصادی  متغیر  بوده اند،  ناامنی  محور  که  کشور  مرزی 
همراه با متغیر فرهنگی، تاثیر بیشتری بر ایجاد و یا عدم 
متغیرهای  فشار  که  معنی  بدین  دارد؛  مرزی  جرائم  ایجاد 
و  می دهد  سوق  اقدام  و  اتفاق  این  به  را  افراد  اقتصادی، 
متغیر فرهنگی نیز انجام این عمل را به دلیل مشابهت های 
می نماید.  آسان تر  و  اجتماعی سهل تر  و  فرهنگی  مختلف 
بی شک ایجاد رفاه اقتصادی و تاثیر فرهنگی وجود مناطق 
باعث  سرمایه گذاران  و  گردشگران  ورود  به واسطه  آزاد 
شده  زمان  در طول  مناطق  این  فرهنگی  افزایش ضریب 

است.
یکی دیگر از مشکالت مرزی ما خصوصا در شرق ایران، 
کنار  در  است؛ مسئولین کشور  مواد مخدر  قاچاق  موضوع 
و  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه  جهت  در  اقداماتی  انجام 
ایجاد  در  را  الزم  بستر  و  زمینه  می بایست  مرزها  انسداد 
فرصت های پایدار اشتغال در شهرهای مرزی فراهم سازند، 
از آمار بیکاری شهرهای مرزی بکاهند؛ چراکه چنانچه  تا 
در مناطق مرزی فقر و بیکاری وجود داشته باشد، هر اندازه 
هم به بحث انسداد مرزها، دیوارهای بتنی و تجهیزات نوین 
پرداخته شود، باز هم جوابگوی نیاز مرزنشینان نخواهد بود، 
فعالیت های  طریق  از  مرزی  مناطق  توسعه  با  بنابراین 
مناطق  آن  در  امنیت  قطعا  اشتغال،  ایجاد  و  اقتصادی 
کنترل  مرزهای  داشتن  تردید  بدون  شد.  خواهد  حاکم 
برقراری  در  بحران،  و  تنش  بدون  مرزی  مناطق  و  شده 
امنیت و اعمال حاکمیت دولت در هر کشور، نقش کلیدی 
دخالت های  و  سوء استفاده  از  و  داشته  هدایت کننده ای  و 

بیگانگان می کاهد.
می روند؛  به شمار  کشور  حساس  نقاط  از  مرزی  مناطق 
شناخت و بررسی تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 
اساسی ترین  از  مناطق  این  عمومی  امنیت  بر  اقتصادی  و 
نکات در درک آسیب پذیری های امنیتی به منظور جلوگیری 
از هرگونه تنش و کنش های ضدامنیتی محسوب می گردد. 
از  زیادی  تعداد  شده  باعث  فوق،  عوامل  در  مفرط  ضعف 
مرزنشینان به منظور امرار معاش به قاچاق کاال روی آورند. 
مناطق ضمن  این  اقتصادی  مجموعه مسائل و مشکالت 
فراهم آوردن بستر ارتکاب جرم و ترددهای غیرمجاز به آن 
سوی مرز، تبعات سوء امنیتی را نیز به همراه دارد و برقراری 
نظم و کنترل این مناطق را با مشکالت و تهدیداتی رو به رو 

نموده است. به نظر می رسد که حفظ امنیت عمومی مناطق 
نخواهد  محقق  آن  مخل  عوامل  شناسایی  با  جزء  مرزی 
توسعه  ایجاد  در  آزاد  مناطق  پررنگ  نقش  بی تردید  و  شد 
گرایش  در  بازدارنده  عامل  بزرگترین  منطقه ای،  اقتصادی 
مردم مرزنشین کشور به سمت موضوعات خارج از قانون 

که منجر به ناامنی در مناطق مرزی می شود، خواهد بود.

مناطق آزاد، تکمیل کننده زیرساخت ها در نقاط 
محروم مرزی کشور

با افزایش رشد جمعیت در کشور و عدم تناسب در ایجاد 
در  بیکاری  موج  گسترش  شاهد  جوانان،  براي  شغل 
در  موضوع  این  البته  می باشیم،  اجتماع  از  وسیعی  گستره 
استان هایی  می خورد،  چشم  به  بیشتر  مرزی  استان های 
بخش  باالخص  و  دولتی  بخش های  سرمایه گذاری  که 
خصوصی در آنها بسیار کمتر از استان های مرکزی است و 
همین امر در نهایت موجب خروج نیروی جوان جویای کار 

از استان های مرزی و هجوم بی رویه به شهرها می گردد. 
یکی از مهم ترین تاثیرات شکل گیری مناطق آزاد در کشور، 
داخلی  سرمایه گذاران  جذب  به واسطه  زیرساخت ها  ایجاد 
مراکز  ایجاد  و  سرمایه گذاران  حضور  می باشد.  خارجی  و 
مهاجرت  از  کشور،  مرزی  مناطق  در  تولیدی  واحدهای  و 
جوانان جویای کار بومی به مراکز استان ها تا حدود زیادی 
و  اشتغال  چنانچه  مرزی  شهرهای  در  می کند.  جلوگیری 
اقتصاد به عنوان دو مولفه تاثیرگذار بر معیشت مرزنشینان 
موردتوجه قرار گیرد، نه تنها شاهد خروج نیروی جوان از 
آبادانی هرچه  بلکه موجب  بود؛  نخواهیم  مرزی  شهرهای 
که  مولفه  دو  این  حال  شد.  خواهد  شهرها  آن  بیشتر 
در  امنیت  به  برای رسیدن  و  به شمار می آید  دولت  وظیفه 
اشتغال  ایجاد  تومان در جهت  میلیاردها  باید  مرزها دولت 
شکل گیری  با  دهد،  اختصاص  بودجه  و  سرمایه گذاری 
خصوصی،  بخش  اقتصادی  فعالین  حضور  و  آزاد  مناطق 

بدون صرف هیچ بودجه ای از جانب دولت شکل می گیرد.

سخن پایانی
بنابراین با توجه به اهمیت برقراری امنیت در نقاط مرزی 
از  استفاده  و  اقتصادی مردم نهاد  بسترهای  ایجاد  با  کشور 
ظرفیت های جوامع محلی در شکل گیری آن، می توان به 
در  جدید  آزاد  مناطق  همچنین  و  فعلی  آزاد  مناطق  تاثیر 
ایجاد  کنار  در  اشتغال زایی  و  منطقه ای  اقتصادی  توسعه 
امنیت در مناطق مرزی با توجه به تعریف منافع مشترک 
اقتصادی با کشورهای همسایه رسید و در جمع بندی نهایی 
گزارش می توان به تاثیرات مثبت ایجاد مناطق آزاد در نقاط 

مرزی کشور به شرح ذیل پرداخت:
 مناطق آزاد باعث ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
گردیده که در این میان سهم اشتغال غیرمستقیم به مراتب 

بیشتر از اشتغال مستقیم می باشد. 
 فعالیت در مناطق آزاد باعث افزایش درآمد مرزنشینان 

گردیده است.
 مناطق آزاد با ایجاد اشتغال برای ساکنین مرزنشین، تا 
حدود زیادی توانسته اند از خیل عظیم مهاجران مرزنشین به 
شهرها  بکاهد؛ در این راستا ایجاد مناطق آزاد نقطه عطفی 
جمعیت  تثبیت  اشتغال،  ایجاد  تولید،  رونق  و  توسعه  در 
مرزنشین، افزایش درآمد و توسعه پایدار محسوب می شود 
و همکاری های متقابل منطقه ای را با کشورهای همسایه 

افزایش می دهد.
 مناطق آزاد در ارتقاء وضعیت اجتماعی و ایجاد احساس 
مناسبی  بسیار  موفقیت  مرزی  مناطق  در  عمومی  امنیت 

داشته اند.
 مناطق آزاد پتانسیل باالیی در افزایش امنیت و توسعه 
توسعه  در  توانسته اند  و  دارند  خود  پیرامون  نواحی  پایدار 
نواحی پیرامون خود تاثیر مثبت بگذارند که این امر بستر 
الزم را برای افزایش امنیت در ابعاد مختلف فراهم آورده 

است. 
چربیدن  مرزی،  جرائم  وقوع  عامل  مهم ترین   
کردن  وارد  قبال  در  خود  انداختن  خطر  به  و  ریسک 
که  می باشد  غیرمشروع  و  غیرقانونی  کاالهای 
پایدار  اشتغال  ایجاد  و  آزاد  مناطق  تشکیل  به واسطه 
قانونی  مزایای  وجود  دلیل  به  محلی،  جوامع  برای 
هیچ  به  مناطق  این  در  کاال  قاچاق  بحث  آزاد،  مناطق 

نیست. توجیه پذیر  عنوان 
تاثیر  به  منظر  یک  از  صرفا  شد  سعی  گزارش  این  در 
و  کشور  مرزی  محروم  عمدتا  نقاط  در  آزاد  مناطق  ایجاد 
بی شک  شود؛  پرداخته  مرزی  امنیت  مهم  بحث  هم  آن 
تاثیرات مثبت شکل گیری مناطق آزاد در حوزه های بسیار 
گسترده ای می تواند بروز داشته باشد. امید است که با فعال 
شدن مناطق آزاد جدید و تکمیل کمربند این مناطق، شاهد 
تا دور  آزاد در دور  مناطق  راهبردی تر  اتصال  و   هم افزایی 
کشور با تکیه بر تعامالت اقتصادی و تجاری با کشورهای 

همسایه باشیم.

یادداشت

تسهیل مقررات 
صادراتی؛ عامل 

کلیدی توسعه تولید 
در کشور

کمربند اقتصادی مناطق آزاد، تامین کننده 
امنیت پایدار مرزهای ایران اســالمی

واکاوی نقش اثرگذار مناطق آزاد در توسعه امنیت ملی و محرومیت زدایی در کشور:

7 گزارش

یادداشت: 
 مریم حسینی

کارشناس مناطق آزاد
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ایجاد  شاخصه های  مهم ترین  از  یکی 
ابتدای  در  کشورمان  در  آزاد  مناطق 
صادرات  توسعه  به  نگاه  شکل گیری، 
این  در  آزاد  اقتصاد  مدل  به  توجه  با 
وضعیت  بررسی  با  است.  بوده  مناطق 
و  تحریم  شرایط  در  کشور  کالن  اقتصاد 
دوران،  این  در  اقتصادی  شدید  فشارهای 
کنونی،  وضع  از  برون رفت  راهکار  تنها 
در  غیرنفتی  تولیدات  به  صادراتی  نگاه 
عدم  به  توجه  با  البته  که  است؛  کشور 
در  تولید  خطوط  ماشین آالت  به روزرسانی 
روز  تکنولوژی  نبود  نیز  و  گذشته  ده های 
مشکالتی  بی تردید  کشور،  تولیدات  در 
اما  داشت.  خواهیم  مسیر  این  در 
گذشت  به  عنایت  با  آزاد  مناطق  نقش 
تا  و  آنها  شکل گیری  از  دهه  سه  حدود 
تولید  ماشین آالت  بودن  به روز  حدودی 
در  مناطق  این  صنعتی  حوزه های  در 
این  در  می تواند  روز،  تکنولوژی  کنار 
توجه  با  را  مناسبی  بسیار  نقش  دوران 
کشورهای  با  آزاد  مناطق  همجواری  به 
این  به  صادراتی  نگاه  و  ایران  همسایه 

دهد. نوید  کشورها 
تولید،  توسعه  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
تولید  و  فعالیت  واسطه  به  اشتغال  اهمیت 
مساحت  به  نگاهی  با  است؛  کشور  در 
در  آزاد  مناطق  درصدی  یک  از  کمتر 
اشتغال  و  زمین  ایران  کل  مساحت  مقابل 
مناطق  این  نفری  میلیون  نیم  از  بیش 
کشور  در  که  مساحتی  حجم  به  توجه  با 
با  که  رسید  مهم  این  به  می توان  دارند، 
تنگناهایی  و  مشکالت  همه  به  توجه 
تبع  به  و  اقتصاد  کالن  حوزه  در  که 
بیکاری  آمار  هستیم،  مواجه  اشتغال  آن 
نسبت  به  آزاد  مناطق  محدوده های  در 
بسیار  بسیار  خود  همجوار  سرزمین های 
اشتغال  مثبت  تراز  شاهد  و  است  پایین 
این  همه  که  هستیم  مناطق  این  در 
نگاه  با  تولیدمحور  توسعه  از  نشان  آمارها 

است. مناطق  این  در  صادراتی 
اما برای توسعه و رونق تولید باید به چند نکته 
توجه داشته باشیم؛ نخست افرادی که موانع 
اصلی تولید هستند، امیدوارم این موضوع را 
فقط با برگزاری همایش، کنفرانس و سمینار 

دچار شعارزدگی نکنند.
نکته  عنوان  به  تقاضا  و  عرضه  همچنین 
دوم در توسعه تولید مورد توجه است. برای 
توسعه  استراتژی  امر،  این  شدن  محقق 
تعامل  جغرافیای  یک  بر  مبتنی  صادرات 
مخصوصا  دنیا  کشور های  با  اقتصادی 
باید مدنظر قرار دهیم  کشور های منطقه را 
داشته  باال  افزوده  ارزش  با  کاال هایی  تا 

باشیم.
و  بیمه  بانک ها،  ساختار  )اصالح  بانک 
به  باید  که  هستند  موضوعی  سه  مالیات(، 
سویی  از  و  شود  توجه  آنها  به  جدی  شکلی 
دولتی  اجتماعی  تامین  سیستم  که  زمانی  تا 
هزینه ناکارآمدی اش بر دوش کارفرما باشد، 

نمی توانیم به رونق تولید کمک کنیم.
باید تاکید کرد که نظام مالیاتی ما می بایست 
مبتنی بر نظام بانکی کسب درآمد شرکت ها 
بانکی  نظام  اصالح  عدم  صورت  در  باشد. 
مالیات  و  مصرف  بر  مالیات  به  توجه  اگر  و 
به  نمی توانیم  باشیم،  نداشته  درآمد  مجموع 
گام  تولید  توسعه  راستای  در  واقعی  شکل 

برداریم.
بخش خصوصی و تشکل های آن به عنوان 
خط مقدم فعالیت اقتصادی کشور هستند و 
زمانی این امر محقق خواهد شد که قانون 
بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا شود 
بخش  در  قانون  براساس  مثال  طور  به  و 
اقتصاد هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن 
اما  شود؛  گرفته  نباید  خصوصی  بخش 
نظر  در  بدون  تصمیم گیری  شاهد  متاسفانه 
اقتصاد هستیم.  در  گرفتن بخش خصوصی 
اصل  این  براساس  گذشته  سالیان  طی 
اینکه  تا  بودیم  واگذاری ها  شاهد  بیشتر 
خصوصی سازی به شکل واقعی انجام شود.
در بخش تولید باید به عرضه و تقاضا توجه 
اصالح  می بایست  آن  کنار  در  و  شود  ویژه 
کار  و  کسب  فضای  بهبود  و  بانکی  نظام 
برای  نباید  باشیم.  شاهد  را  عملی  شکل  به 
قیمت گذاری  سمت  به  دولت  تورم  کنترل 
برود، باید سیاست های پولی و مالی را طوری 
تنظیم کند که کنترل تورم را داشته باشد و در 
را تسهیل  تقاضا در صادرات مقررات  بخش 

دهیم.
هر  که  جهانی  بانک  شاخص های  براساس 
سال منتشر می شود، متاسفانه فضای کسب 
بنا  حتی  و  است  نیافته  بهبود  کشور  کار  و 
که  موسساتی  و  بیرونی  ناظران  گفته  به 
از  می دهند،  انجام  پایش  زمینه  این  در 
فضای  بهبود  برای  مقررات  تسریع  لحاظ 
کسب و کار اقدامی جدی را شاهد نیستیم 
میان  اساسی  تصمیمات  با  امیدواریم  و 
در  بهبود  شاهد  خصوصی،  بخش  و  دولت 
باشیم. کشور  اقتصادی  مختلف  بخش های 

غالبا پیشبرد اهداف، برنامه ها و راهبردهای کوتاه مدت، 
آمارها  پایه  بر  سازمانی  هر  در  بلند مدت  و  میان مدت 
بنا  مختلف  حوزه های  نیازهای  بر  منطبق  داده های  و 
می شود. بی تردید نقش آمارها در برنامه نویسی در جهت 

ترسیم چشم اندازها، بسیار مهم و کلیدی است.
همچون  جوامعی  در  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
کشور ما، عدم تطبیق داده ها و آمارها با شرایط واقعی 
راندمان  دادن  نشان  باال  برای  سازمان ها  عمده  است؛ 
آمارهای نسبی روی  بر ساخت  تعبیری  به  کاری خود، 
آورده اند و این معضل در درازمدت نتایج بسیار اسفناکی 
وجود  به  سازمان ها  ساختارهای  و  برنامه ها  پیشبرد  در 

می آورد.

در مناطق آزاد کشور نیز با توجه به تنوع موضوعات و 
خدماتی،  ازجمله  گوناگون  حوزه های  در  کاری  گستره 
وجود  لزوم  گردشگری،  و  صنعتی  بازرگانی،  تجاری، 
داده های درست و به روز را بیش از هر سازمانی احتیاج 
دارند؛ با توجه به رویکرد ثبت داده ها بر پایه مکانیزه و 
بستر الکترونیک، امروزه در جهان تجمیع آمارها بسیار 

سهل تر از گذشته شده است.
در ساختار  پایدار  و  آماری منسجم  رویکرد یک جامعه 
یکی  آنالین،  دسترسی  مدل  با  آزاد  مناطق  تشکیالتی 
است  حاضر  درحال  مناطق  این  نیازهای  مهم ترین  از 
و  توسعه  فرآیند  به  بخشیدن  سرعت  در  می تواند  که 
پایه  بر  منطقی  و  به موقع  تصمیم گیری های  همچنین 
آمارهای به روز، برای مناطق آزاد در شرایط کنونی بسیار 

تاثیرگذار باشد.
ترسیم جامعه آماری مبتنی بر فضای وب می تواند نقش 
اقتصادی  فعالین  منطقی  هدایت  و  جذب  در  موثری 

هر  نیاز  و  آماری  اطالعات  پایه  بر  سرمایه گذاران  و 
منطقه داشته باشد و با توجه به نمودار تولید، تجارت و 
گردشگری، مدل های راهگشایی را برای تصمیم گیری 

همه اقشار جامعه ارائه کرد.
حوزه  در  آماری  جامعه  ترسیم  اهمیت  امروزه 
از  گردشگران  عظیم  گستره  به  توجه  با  گردشگری 
اقصی نقاط دنیا، یکی از ملزومات این صنعت به شمار 
مسیرهای  از  گردشگران  دقیق  ورود  میزان  می رود؛ 
مدل های  تعدد  و  آنها  قومیت  و  ملیت  مشخص، 
می تواند  آماری  بستر  در  گردشگری  حوزه  در  سفری 
تا حدود زیادی نقاط قوت و ضعف رویکرد معرفی و 
سراسر  در  گردشگری  نقطه  درخصوص  را  تبلیغات 
جهان مشخص و نیازها را بر پایه مدل جذبی آماری 

نماید. بهبود شرایط جذب گردشگران مهیا  برای 
مهم ترین  گردشگری،  حوزه  در  پیشرو  کشورهای 
آمارهای  بستر  در  را  خود  اهداف  پیشبرد  در  موضوع 

ورودی و خروجی گردشگران به کشور خود مورد تفسیر 
در  که  ترکیه  در کشور  نمونه  عنوان  به  می دهند؛  قرار 
توسعه  در  را  عظیمی  بسیار  جهش  گذشته  یک دهه 
آمارها  همین  پایه  بر  است،  کرده  تجربه  گردشگری 
برای  نیز  را  مختلف  کشورهای  گردشگری  فصول 
برنامه های  به اهداف و  با نگاهی  خود تعریف نموده و 
سازمان های گردشگری این کشور می توان میزان ورود 
به  از کشورها  بیشترین گردشگر  اولویت  با  گردشگران 
پایه فصول  بر  بیشترین میزان ورودی گردشگر  همراه 
پایه تجهیزات و  از آمارها بر  سال رسید، که این مدل 
و  دریایی  زمینی،  ورودی  مبادی  در  است که  امکاناتی 

هوایی این کشور ایجاد شده است.
بی تردید اهمیت ترسیم یک جامعه آماری دقیق در همه 
حوزه ها در مناطق آزاد می تواند در کنار ایجاد شفافیت 
عملکرد هر منطقه، کمک شایانی به توسعه همه جانبه با 

رویکرد توسعه کالن اقتصادی داشته باشد.

لزوم ایجاد یک ساختار دقیق آماری در سازمان های مناطق آزاد
یادداشت: 

 محمود باباپور
کارشناس اقتصادی

گزارش: 
 رامین قنبری

کارشناس مناطق آزاد
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اقتصادی جزیره قشم

بازدید هیات اقتصادی 
عمان از ظرفیت های 

اقتصادی و گردشگری 
جزیره قشم

در جلسه رئیس دانشگاه آزاد و جمعی از 
مسئولین سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:

به منظور آشنایی با امکانات و 
توانمندی های اقتصادی قشم انجام شد:

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

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با استاندار مسندم عمان تاکید کرد:

قرابت فرهنگی، زمینه ساز توسعه همکاری های 
اقتصــادی و گردشــگری قشــم و عمان

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عنوان کرد:

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

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
آزاد  مناطق  پتروشیمی  پارک  اولین  احداث  از  قشم 

کشور در جزیره قشم خبر داد و گفت: با تسهیل فرآیند 
مالی،  تامین  شیوه های  در  تنوع  ایجاد  و  سرمایه گذاری 
در  سرمایه گذاری  افزایش  برای  برنامه ریزی  درحال 

پروژه های حوزه نفت و انرژی جزیره قشم هستیم.
فرصت های  تخصصی  پنل  در  گرشاسبی  مختار 
حوزه  رویکرد  با  آزاد  مناطق  توسعه  و  سرمایه گذاری 
انرژی، اظهار داشت: قشم با برخورداری از ۱۷میدان نفتی 
راه اندازی  و  احداث  جهت  ویژه ای  موقعیت  از  گازی؛  و 
و  نیروگاهی  ذخیره سازی،  پاالیشگاهی،  واحدهای 

سوخت رسانی به کشتی ها برخوردار است.
وی افزود: در حوزه تولید و صادرات محصوالت پاالیشگاهی 
با حضور یکی از بزرگترین پاالیشگاه های تولیدکننده قیر 

کشور و راه اندازی یک اسکله نفتی در سطح جزیره، شاهد 
ارزآوری خوبی برای کشور و منطقه هستیم.

آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
قشم اظهار کرد: جزیره قشم با وجود ۴نیروگاه تولید برق، 
تولید  در  خودکفایی  نظر  از  کشور  آزاد  منطقه  نخستین 
شبکه  اختیار  در  جزیره  مازاد  تولید  امروز  و  است  برق 

سراسری برق کشور و وزارت نیرو قرار می گیرد.
طی  گرفته  صورت  مذاکرات  با  گرشاسبی؛  گفته  به 
ماه های گذشته، شاهد انجام نخستین عملیات بانکرینگ 
هفته  در  کشتی  به  کشتی  شیوه  به  کم سولفور  سوخت 

گذشته بودیم.
افزایش  برای  گرفته  برنامه ریزی صورت  به  اشاره  با  وی 

سهم ایران و جزیره قشم از بانکرینگ منطقه، تصریح کرد: 
عملیات سوختی در منطقه قشم برعهده گمرک سازمان 
منطقه آزاد قشم است و امیدواریم با این ابزار بتوانیم شاهد 

تسهیل و رونق گرفتن صنعت بانکرینگ باشیم.
گرشاسبی همچنین با تاکید بر ضرورت تولید و صادرات 
محصوالت  زنجیره  در  افزوده  ارزش  دارای  محصوالت 
نخستین  احداث  برای  برنامه ریزی  از  نفتی،  و  پتروشیمی 

پارک پتروشیمی مناطق آزاد کشور در جزیره قشم خبر داد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: منطقه آزاد قشم دارای مزیت ها 
سرمایه گذاران  حضور  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت های  و 

داخلی و خارجی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
با زیرساخت های آماده شده و برنامه ریزی های صورت گرفته در 
جزیره، در آینده ای نزدیک در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی 
اتفاقات مثبتی در قشم به وقوع خواهد پیوست و این جزیره به 

قطب انرژی منطقه و کشور تبدیل خواهد شد.
و  نمایشگاه  دومین  افتتاحیه  آیین  در  فتح الهی  افشار 
توسعه  و  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  همایش 
و  آزاد  مناطق  تجدیدپذیر  انرژی های  و  گاز  نفت،  حوزه 
ویژه اقتصادی کشور در جزیره قشم افزود: جزیره قشم 
از  برخوردار  و  مربع  ۵۰۰کیلومتر  و  یکهزار  مساحت  با 
۱۷میدان نفتی و گازی، یکی از نقاط جذاب برای جذب 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.
جایگاه  کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جزیره قشم، برای احداث و راه اندازی واحدهای پاالیشگاهی 
سوخت رسانی  و  نیروگاهی  ذخیره سازی،  پتروشیمی،  و 

با  و  است  کشور  در  اجتناب ناپذیر  ضرروتی  کشتی ها  به 
مذاکرات موفق صورت گرفته میان سازمان منطقه آزاد و 
وزارتخانه های نفت و نیرو، تصمیم های بزرگی برای این 

حوزه اتخاذ و اجرایی شده است.
فتح الهی ادامه داد: آغاز به کار مرحله نخست پایانه صادراتی 
نفتی شرکت سرمایه گذاری نفت قشم با سرمایه گذاری ارزی 
۱۵۰میلیون یورویی و ظرفیت ذخیره بیش از 3میلیون بشکه 
و تکمیل گام دوم تا ظرفیت شش و نیم میلیون بشکه با اعتبار 
ارزی ۱۱۴میلیون یورویی، یکی از پروژه های شاخص جزیره 

قشم در حوزه نفت است.
وی اذعان نمود: تولید و صادرات محصوالت پاالیشگاهی 
از  یکی  عنوان  به  روز  در  بشکه  تولید 3۵هزار  با ظرفیت 
بزرگترین پاالیشگاه های تولید قیر کشور و شروع گام دوم 
تا ظرفیت ۷۰هزار بشکه با اعتبار ۱۰۰میلیون یورویی، از 

پروژه های شاخص پاالیشگاهی این جزیره می باشد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم افزود: جزیره 
بزرگی دارد که  نیز پروژه های  نیروگاهی  قشم در حوزه 
3۴۰مگاوات  تحویل  و  تولید  به  می توان  آن  ازجمله 
با  گستر  انرژی  شرکت  توسط  سراسری  شبکه  به  برق 
تولید  دوم  گام  در  و  یورویی  3۸۶میلیون  سرمایه گذاری 
آب شیرین تا ظرفیت ۱۰۰هزار مترمکعب در روز با اعتبار 

۸۴میلیون یورو اشاره کرد.
قشم  3۲۰مگاواتی  نیروگاه  تکمیل  طرح  فتح الهی، 
با  مولد و سنکرون به شبکه اصلی برق در سال جاری 
سرمایه گذاری ۲۸۵دالری را از دیگر پروژه های شاخص 

نیروگاهی سرزمین آب و آفتاب عنوان کرد.
وی با اشاره به عملیات تکمیل خط انتقال گاز 3۰اینچی بیان 
داشت: این طرح که از خط۷ سراسری به طول ۵۲کیلومتر 
با میزان خوراک گاز تخصیص یافته ۲۵میلیون مترمکعب 

تعریف شده، تا تابستان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد.
با اشاره به مزیت های جزیره قشم در  فتح الهی همچنین 
برخورداری از اسکله های نفتی مناسب، اظهار کرد: تکمیل 
و  ُتن  با ظرفیت ۷۰هزار  قشم  حرا  نفتی  اسکله  دوم  گام 

سرمایه گذاری ۵3میلیون یورو نیز درحال انجام است.
وی، راه اندازی صنعت بانکرینگ در جزیره قشم را آرزوی 
۲۰ساله دانست و تصریح نمود: عملیات سوخت رسانی به 
کشتی ها )بانکرینگ( و آغاز عملیات اجرایی تولید سوخت 
این  در  که  می باشد  پروژه هایی  دیگر  از  نیز  کم سولفور 

جزیره در دست اقدام است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان، تکمیل زنجیره صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را 
ازجمله مهم ترین رویکردهای سازمان متبوع خود برشمرد 

و خاطرنشان کرد: به همین منظور سایت پتروشیمی و 
در  باال  افزوده  ارزش  با  تولید  زنجیره  واحدهای  ایجاد 

صنعت پتروشیمی در جزیره قشم تعریف شده است.
گفتنی است، دومین نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های 
انرژی های  و  گاز  نفت،  حوزه  توسعه  و  سرمایه گذاری 
تجدیدپذیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از تاریخ سوم 
تا پنجم بهمن ماه ۱۴۰۱ در جزیره قشم با حضور و مشارکت 
ظرفیت های  دارای  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  همه 
و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  حوزه  در  توسعه  و  سرمایه گذاری 
انرژی، شرکت های فعال بخش دولتی و بخش خصوصی، 
عناصر فعال در اکوسیستم، نفت، گاز و پتروشیمی کشور و 
نیز با مشارکت حوزه تامین مالی و بازار سرمایه شامل حوزه 

بورس، بانک و بیمه برگزار گردید.
شایان ذکر است، در آیین افتتاح این نمایشگاه و همایش، 
حجت اهلل عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
معاون  شاه میرزایی  مرتضی  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی کشور، 
عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی، افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و شماری از مدیران حوزه 

نفت و انرژی از سراسر کشور و جزیره قشم حضور داشتند.

قشم، فرصتی ویژه جهت سرمایه گذاری در حوزه تولید، صادرات و بانکرینگقشم، فرصتی ویژه جهت سرمایه گذاری در حوزه تولید، صادرات و بانکرینگ

احداث نخستین پارک پتروشیمی مناطق آزاد در جزیره قشماحداث نخستین پارک پتروشیمی مناطق آزاد در جزیره قشم

تبدیل جزیره قشم به قطب انرژی منطقه و کشورتبدیل جزیره قشم به قطب انرژی منطقه و کشور

در جلسه ای با حضور محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه 
سازمان  مدیره  هیات  عضو  پیغامی  عادل  اسالمی،  آزاد 
منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان؛ 
توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی جزیره قشم تشریح شد.
در ابتدای این نشست، عادل پیغامی با اشاره به ظرفیت ها و 
توانمندی های موجود در جزیره قشم اظهار داشت: در شرایط 
فعلی و با وجود منابع خدادادی بی نظیر در این منطقه، نیازمند 
مطالعات گسترده در حوزه های مختلف و سیاستگذاری و 

برنامه ریزی برای توسعه بیشتر جزیره قشم هستیم.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم همچنین با اشاره 
به ظرفیت های موجود در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد قشم، افزود: درحال حاضر قشم قطب اصلی 
آموزش پزشکی در جنوب کشور است و با توجه به ظرفیت های 

موجود، امکان توسعه این حوزه نیز فراهم می باشد.
وی ادامه داد: جزیره قشم توانمندی های خوبی در جهت تبدیل 
شدن به یکی از نقاط اصلی در حوزه گردشگری سالمت با 

نگاهی به بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس را دارا می باشد.
پیغامی در پایان با بیان اینکه جزیره قشم در حوزه صنعت شیالت 
و آبزی پروری نیز دارای موقعیت مناسبی است، تصریح کرد: با 
فراهم کردن شرایطی برای استفاده از تکنولوژی های روز، تربیت 
نیروی انسانی متخصص و حرکت به سوی تکمیل چرخه تولید 
و ارزش افزوده محصوالت شیالتی و صنایع دریامحور، می توانیم 

شاهد افزایش اشتغال زایی و توسعه متوازن در قشم باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:
تاسیس مرکز مطالعات قشم شناسی و آینده پژوهی

این جلسه  در  نیز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس  همچنین، 
اظهار داشت: جزیره قشم نیازمند توسعه و پیشرفت بیشتر در 
حوزه های آموزش و پروش و به ویژه حوزه بهداشت و درمان 

برای ارائه خدمات بهتر به ساکنان جزیره است.
صورت  برنامه ریزی  با  داد:  ادامه  طهرانچی  محمدمهدی 
یک  خیرین،  کمک  با  تا  هستیم  این  به دنبال  گرفته، 
و  بهداشتی  خدمات  توسعه  هدف  با  آموزشی  بیمارستان 

درمانی در جزیره قشم طراحی و احداث کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین در آینده با افزوده شدن رشته های 
روانشناسی سالمت روانشناسی بالینی به رشته های دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد قشم، می توان برای راه اندازی یک مرکز 

تخصصی حوزه سالمت روان در جزیره برنامه ریزی کرد.
به گفته رئیس دانشگاه آزاد اسالمی؛ استفاده از نیروی انسانی 
متخصص، فناوری های روز، برندسازی، تهیه و تامین الرو و 
خوراک استاندارد موردنیاز آبزیان، چهار اولویت اصلی برای توسعه 

فعالیت صنایع شیالت و آبزی پروری در جزیره قشم است.
در  کارآفرینی  و  مهارت  دانشکده  دو  داد:  ادامه  طهرانچی 
با  آبزی پروری  و  شیالت  و  دریایی  حمل ونقل  حوزه های 
نگاه توسعه ظرفیت ها و تربیت نیروی متخصص موردنیاز 

بخش های اقتصادی در جزیره قشم ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: امیدوار هستیم با همکاری سازمان منطقه آزاد 
قشم در آینده یک مرکز مطالعات آینده پژوهی قشم شناسی با 
هدف تبیین نظام اقتصادی، تجاری، توسعه سرمایه گذاری و 

مستندات علمی و تاریخی در جزیره احداث شود.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد قشم و استان هرمزگان برای همکاری و فعالیت 

مشترک جهت توسعه منطقه آزاد قشم آمادگی کامل دارند.

استاندار  و  مشاور  وزیر  ابوسعیدی«  بن سعید  »ابراهیم 
در  عمان  سفیر  المعینی«  بن احمد  »ابراهیم  و  مسندم 
ادامه  در  عمان  مسندم  استان  اقتصادی  هیات  و  ایران 
بخش های  از  قشم،  آزاد  منطقه  به  سفر  برنامه های 

اقتصادی و گردشگری این جزیره بازدید کردند.
هیات تجاری و اقتصادی کشور عمان در سفر به قشم، بازدید 
بررسی  اقتصادی و گردشگری و همچنین  از ظرفیت های 

پتانسیل های سرمایه گذاری جزیره را در دستورکار قرار دادند.
البوسعیدی«  ریاست »ابراهیم بن سعید  به  هیات عمانی 
وزیر مشاور و استاندار مسندم، در ابتدا با حضور در موزه 
ژئوپارک جهانی قشم، از این مجموعه بازدید کردند و با 
نمونه های  و  گردشگری  طبیعی  ظرفیت های  از  بخشی 

جانوری موجود در جزیره قشم آشنا شدند .
این هیات اقتصادی کشور عمان در ادامه از ظرفیت های 
جریان  در  و  کرده  بازدید  قشم  بهمن  بندر  در  موجود 
برنامه های آتی و فازهای آینده توسعه این بندر قرار گرفتند  .

همچنین، این هیات تجاری و اقتصادی، از برج پرنده نگری و 
محدوده ذخیره گاه زیست کره حرا در روستای گورزین بازدید 

کردند و با این جاذبه گردشگری جزیره قشم آشنا شدند.
اقتصادی  و  گردشگری  مناطق  از  بازدید  است،  گفتنی 
توانمندی های  و  امکانات  با  آشنایی  و  قشم  جزیره 
می تواند  موجود  خاص  ظرفیت های  و  منطقه  اقتصادی 

زمینه را برای سرمایه گذاری در این منطقه فراهم کند.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در آیین افتتاحیه دومین 
سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  همایش  و  نمایشگاه 
انرژی های  و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  حوزه  توسعه  و 
در  که  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  تجدیدپذیر 
تاالر وحدت شهر قشم برگزار شد، اظهار کرد: سیاست 
به  بعد،  به  سال ۹۲  از  اسالمی  جمهوری  در  اقتصادی 
تاریخ  در  که  است  مقاومتی  اقتصاد  رسمی  صورت 
۲۹بهمن ماه سال ۱3۹۲ مقام معظم رهبری سیاست های 
به  و  ذاتا  مقاومتی  اقتصاد  فرموده اند.  ابالغ  را  آن  کلی 
لحاظ فلسفی برآمده از اقتصاد اسالمی و نسخه معاصر 

نظام اقتصادی اسالم است.
اصل  پنج  اقتصاد  این  افزود:  عبدالملکی  حجت اهلل 
و  درونزا  عدالت پایه،  دانش بنیان،  بودن،  مردمی  اساسی 
پانزدهم  و  یازدهم  سوم،  بندهای  و  دارد  بودن  برونگرا 
اقتصاد مقاومتی راهگشای توسعه اقتصادی مناطق آزاد 

محسوب می شود.

به گفته وی؛ مزیت های مناطق آزاد ازجمله فرصت های 
معافیت های  همچون  کرده  ایجاد  قانونگذار  که  قانونی 
قانون مداری  و  اداری  تسهیل گری های  و  مالیاتی 
)بروکراتیک(، زمینه را برای حضور گسترده سرمایه گذاران 
نفت، گاز و پتروشیمی در سطوح مختلف در این مناطق 

ایجاد کرده است.
مشاور رئیس جمهور اظهار داشت: تکمیل زنجیره ارزش 
مهم ترین  از  یکی  جزو  فوالد،  و  انرژی  حوزه  به ویژه 
آزاد  مناطق  اقتصادی  توسعه  در  که  است  رویکردهایی 

در دستورکار قرار دارد تا از خام فروشی جلوگیری شود.
فعاالن  و  سرمایه گذاران  همه  از  داد:  ادامه  عبدالملکی 
با  تا  می کنم  دعوت  انرژی  و  فناوری  حوزه های  در 
ظرفیت های مناطق آزاد بیشتر آشنا شوند و این نمایشگاه 
فرصتی مهم و کوتاه جهت شناسایی این فرصت ها برای 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.
و  اقتصادی  ۲3۲طرح  آزاد  مناطق  در  گفت:  وی 
سرمایه گذاری که با ارزش بیش از ۱۰ و نیم میلیارد دالر 

که  است  شدن  تکمیل  یا  فعالیت  درحال  شده،  احداث 
بیش از ۲۰هزار فرصت شغلی در این مناطق ایجاد کرده 

است.
اذعان  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
را  دیگر  ۱۲۰طرح  آزاد،  مناطق  در  ما  همکاران  نمود: 
در این مناطق مطالعه کرده اند که سرمایه ای نزدیک به 
۲۵میلیارد دالر برای احداث نیاز دارد و برای ۲۶هزار نفر 

اشتغال زایی خواهد داشت.
وجود  به  باتوجه  قشم  جزیره  در  افزود:  عبدالملکی 
راهبردی  جغرافیایی  موقعیت  گازی،  و  نفتی  میدان های 
باال  افزوده  ارزش  با  و صادرات محصوالت  تولید  برای 
و خدمات دیگر ازجمله بانکرینگ فرصت ویژه تری برای 

سرمایه گذاری فراهم است.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
خاطرنشان  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
براساس سیاست های  انقالب و  بیانیه گام دوم  کرد: در 
به  دستیابی  راهکارهای  مقاومتی،  اقتصاد  ابالغی  کلی 

با  امید خدا  به  و  ترسیم شده  پیشرفت مطلوب  قله های 
فتح  را  قله ها  این  مردم،  و  دستگاه ها  تمامی  همکاری 

خواهیم کرد.
در جزیره قشم باتوجه به وجود میدان های نفتی و گازی، 
صادرات  و  تولید  برای  راهبردی  جغرافیایی  موقعیت 
ازجمله  دیگر  خدمات  و  باال  افزوده  ارزش  با  محصوالت 
بانکرینگ فرصت ویژه تری برای سرمایه گذاری فراهم است.

در دیدار افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم و »ابراهیم بن سعید ابوسعیدی« 
اقتصادی  هیات  و  استاندار مسندم عمان  و  مشاور  وزیر 
و  روابط  توسعه  ضرورت  بر  استان،  این  از  همراه 
همکاری های میان دو منطقه در حوزه های اقتصادی و 

گردشگری تاکید شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه اظهار 
داشت: امیدوار هستیم با توجه به ظرفیت های گردشگری 
آینده شاهد راه اندازی  اقتصادی موجود در منطقه، در  و 
خطوط دریایی و هوایی میان جزیره قشم و عمان باشیم  .
افشار فتح الهی ادامه داد: جزیره قشم از نظر تولید محصوالت 
شیالتی به ویژه در حوزه میگو و پرورش ماهی در قفس، 
دارای جایگاه برتر در استان هرمزگان است و فرصت های 
و  آبزی پروری  حوزه  در  پیشرفت  و  توسعه  جهت  خوبی 

صادرات محصوالت آن در منطقه وجود دارد  .
وی با اشاره به ظرفیت های گردشگری موجود در جزیره 
قشم اظهار کرد: رونق صنعت گردشگری یکی از مهم ترین 
برنامه هایی است که با نگاه به توسعه همکاری ها با جوامع 

محلی در جزیره قشم پیش بینی شده است  .
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه 
استان  در  خصب  جزیره  و  قشم  جزیره  میان  نزدیکی 
اضافه  می رود،  به شمار  خوب  مزیت  یک  عمان  مسندم 
کرد: امیدوار هستیم با راه اندازی خطوط دریایی و هوایی 
شاهد افزایش تردد گردشگران و مسافران میان این دو 

منطقه در آینده نزدیک باشیم  .
دومین  از  گرفته  صورت  بازدید  به  اشاره  با  فتح الهی 
در  آزاد  مناطق  سرمایه گذاری  فرصت های  نمایشگاه 
حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر، بیان 
نفت  حوزه  در  مطلوبی  دارای ظرفیت های  قشم  داشت: 
و انرژی است که در بازدید از این نمایشگاه، نسبت به 

بخشی از توانمندی های موجود شناخت کافی ایجاد شد .
حوزه  در  نیز  خوبی  برنامه ریزی های  کرد:  تاکید  وی 
برای  و  است  گرفته  صورت  منطقه  این  در  بانکرینگ 
موردنیاز  سوخت  تامین  و  زمینه  این  در  همکاری 
کشتی های عبوری در منطقه تنگه هرمز آمادگی کامل 

در آینده نزدیک به وجود خواهد آمد .
نزدیکی  کنار  در  فرهنگی  قرابت  فتح الهی؛  گفته  به 
عمان  مسندم  استان  و  قشم  جزیره  میان  جغرافیایی 
و  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  زمینه ساز  می تواند 

گردشگری در این منطقه باشد  .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: منطقه آزاد قشم برای امضای 
تفاهم نامه های مشترک در حوزه های مختلف گردشگری، 
تجاری، نفت و انرژی و همچنین برگزاری نمایشگاه های 

بین المللی به صورت مشترک، آمادگی کامل دارد  .

وزیر مشاور و استاندار مسندم عمان:
راه اندازی مجدد خط دریایی میان جزیره 

قشم و جزیره خصب عمان
همچنین، وزیر مشاور و استاندار مسندم عمان نیز در این 
جلسه اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های گردشگری، 
قشم،  جزیره  در  انرژی  و  نفت  حوزه  به ویژه  اقتصادی 
حوزه های  در  خوبی  بسیار  پیشرفت های  خوشبختانه 

زیرساختی این منطقه مشاهده می شود .
و  تمایل  در صورت  افزود:  ابوسعیدی«  بن سعید  »ابراهیم 
آمادگی دوطرف، می توان برای راه اندازی مجدد خط دریایی 
میان جزیره قشم و جزیره خصب عمان برنامه ریزی کرد و 

شاهد تردد مسافران در این مسیر باشیم .
وی اظهار کرد: قشم دارای ظرفیت های اقتصادی بی نظیری 
در حوزه های مختلف ازجمله نفت و انرژی است و با توجه 

به تفاهم نامه های امضاء شده در سفر اخیر آیت اهلل ابراهیم 
رئیسی، رئیس جمهوری اسالمی ایران به عمان، امیدواریم 

در آینده شاهد توسعه بیشتر این حوزه باشیم .
اشاره  با  ادامه  در  ابوسعیدی«  بن سعید  »ابراهیم 
از  قشم،  آزاد  منطقه  در  موجود  توانمندی های  به 
مجموعه های اقتصادی و تجاری به ویژه در حوزه نفت و 
انرژی برای حضور در نمایشگاه بین المللی ساالنه مسقط 

جهت معرفی و نمایش توانمندی های خود، دعوت کرد .
تصریح  پایان  در  عمان  مسندم  استاندار  و  مشاور  وزیر 
آزاد  منطقه  به  نزدیکی  به واسطه  مسندم  استان  کرد: 
قشم، برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری و استفاده از 

توانمندی های دوطرف، آمادگی دارد .

جلسه  این  از  دیگری  بخش  در  گزارش،  این  براساس 
نیز عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با 
عنایت به نزدیکی فرهنگی و اجتماعی میان جزیره قشم 
روابط  توسعه  برای  زمینه  تا  امیدواریم  استان مسندم،  و 

میان دو منطقه با سرعت بیشتری فراهم شود .
عادل پیغامی ادامه داد: حوزه دانش و فناوری میان منطقه 
آزاد قشم و استان مسندم عمان، از دیگر حوزه هایی است که 

برای توسعه و انجام آن انگیزه و آمادگی کافی وجود دارد .
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان 
کرد: با توجه به تجربیات جهانی، موضوع ایجاد مناطق آزاد 
مشترک میان قشم و استان مسندم نیز از دیگر مسائلی است 

که برای اجرای آن در آینده می توان برنامه ریزی نمود.
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