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بررسی اتفاقات مترتب بر مناطق آزاد در سالبررسی اتفاقات مترتب بر مناطق آزاد در سال14011401 و پیشنهاداتی برای سال و پیشنهاداتی برای سال14021402::

گذر از بن بست صوراسرافيل به سوی پاستور؛ 
رویای مناطــق آزاد در سال جدید

سرمقاله

دریغ و درد که گذشت؛ اما...
اخیرا یکی از چهره های سیاسی کشور که در سال های گذشته دارای 
مسئولیت بسیار مهم سیاسی و امنیتی بوده؛ در تحلیل وقایع چندماه 
گذشته، عنوان نموده است که مخالفین نظام اسالمی همیشه از محل 
نقاط ضعف به ما ضربه زده اند، حتی در جنگ تحمیلی نیز در مناطقی 
از جاهایی  که ما قدرت مستحکمی داشتیم، حمله نمی شد؛ بلکه 
که ضعیف بودیم، مورد هجوم قرار می گرفتیم. فلذا امروز به علت 
غفلت های ایجاد شده، دشمن از نقاط ضعف ما سوء استفاده کرده 
و موقعیت های زیان باری برای انقالب و کشور ایجاد می کند. وی 
همچنین عنوان کرده است که باید در شیوه حکمرانی خود تجدید نظر 

کنیم و در آن، به »علم و عقل« بیش از پیش اهمیت دهیم.
این بیان بسیار مهم از یک مسئول باتجربه، در موقعیت کنونی، 
درس آموز اما دردناک است و می توان یک واقعیت تلخ دیگر را 
هم به این بیان، افزود. ما نه تنها نتوانسته ایم هوشمندانه از نقاط 
ضعف خود مراقبت کنیم، بلکه در بسیاری از مواقع، نقاط قوت 
خود را در سایه عدم تبعیت از عقل و علم، تبدیل به نقاط ضعف 
کرده ایم. مثال بارز این موضوع را در حوزه مناطق آزاد می توان به 
عینه مشاهده نمود. نظام جمهوری اسالمی ایران سه دهه، زمان 
و سرمایه های بسیار گرانقیمت ملی را صرف کرد تا نهال مناطق 
اقلیم توسعه اقتصادی کشور تبدیل  آزاد به درختان پرثمری در 
یافتن  جریان  عرصه  مناطق  این  اخیر  سال  چند  در  اما  شوند؛ 
مزیت های  از  برخی  سال ۱۴۰۰  در  شده اند.  مخربی  روندهای 
سال ۱۴۰۱  در  و  رفت  بی تدبیری  یغمای  به  آنها  سرمایه گذاری 
هویت، شخصیت حقوقی و ساختار مدیریتی آنها مورد تعرض و 
این رسانه، دردمندانه بسیار در مورد  تخریب قرار گرفت. ما در 
این مصائب تلخ نوشتیم و از زبان کارشناسان، فعالین اقتصادی 
و برخی از نمایندگان دلسوز مجلس شورای اسالمی بارها هشدار 
دادیم »این ره که می روید به ترکستان است«؛ دریغا کسی گوش 
و هوشی نسپرد و طوفان بنیان افکن در سال ۱۴۰۱ با تمام قدرت 

مناطق آزاد را درنوردید.
مقام معظم رهبری )دام ظلّه العالی(، به صورت مکرر از صاحبان قلم، 
تریبون و اندیشه که دوستدار ایران و انقالب هستند، جهاد تبیین را 
مطالبه نمودند و فرموده اند که در جهاد تبیین، دستاوردهای انقالب 
در دوره ۴۰ساله اول آن، باید به صورت دقیق و شفاف تعریف، تبیین 
و اطالع رسانی شود تا در جنگ شناختی و روانی سهمگین فعلی که 
بر علیه انقالب اسالمی در جریان است، بتوانیم از سنگر فکر و نگاه 

مردم شریف ایران محافظت کنیم .
در تکمیل این جهاد مقدس اما یک اقدام بزرگ دیگر الزم است. 
اقدام جهت تامین، یعنی محافظت از دستاوردهای انقالب از دست 
برخی مدیران کشور! شاید تعجب کنید، اما همان طور که در مقدمه 
بیان شد، در برخی مواقع عدم توجه کافی به عقل و علم در ایران 
باعث تخریب دستاوردهای انقالب بنام تحول شده است. مصداق 
عینی آن مناطق آزاد است. مناطق آزاد ایران می توانستند نقاط قوت 
اقتصاد ملی در عرصه ارتباطات جهانی باشند؛ اما امروز در شرف 
تبدیل به نقاط ضعف و آسیب برای امنیت ملی و اقتصادی مملکت 
هستند. فلذا الزم می نماید دلسوزان کشور در کنار جهاد تبیین، به 

جهاد تامین هم توجه جدی کنند .
ما در این رسانه طی سال ۱۴۰۱ تالش بسیاری داشتیم که در عمل به 
فرمایش مقام  معظم رهبری، دستاوردهای اقتصادی مناطق آزاد را در 
حد توان منعکس کرده و در کنار آن، با دل نگرانی عمیقی کوشیدیم 
هشدارها و انذارهای الزم را برای جلوگیری از تخریب سیستماتیک 
محیط اقتصادی و کسب و کار مناطق آزاد بیان  نماییم. هرچند در 
این راه و هدف ثواب خویش، متاسفانه مورد  نامهربانی ها و گاها 
بداخالقی هایی نیز قرار گرفتیم که به هیچ عنوان برای ما حائز اهمیت 

و محلی از اعراب نبوده و نیست.
سال ۱۴۰۱، دریغا و دردا که گذشت و آنچه نباید، انجام گرفت؛ اما 
تبیین قصد داریم وطن پرستی خود و  در سال ۱۴۰۲ در کنار جهاد 
انقالبی گری واقعی مان را با تمام وجود به رغم همه اتفاقاتی که ممکن 
است بیافتد، نشان دهیم و جهاد تامین و محافظت از دستاوردهای 
انقالب از گزند بی عقلی ها و علم گریزی ها را با شدت و جدیت مضاعف 
دنبال خواهیم کرد. در این راه حریف نمی طلبیم، اما همرزم می خواهیم؛ 
چراکه حریف ما در این جهاد، کسانی از خودمان هستند که راه به بیراهه 

رفته اند و بر خود و انقالب نادانسته ظلم می کنند.
در پایان آخرین سرمقاله سال ۱۴۰۱، بر خود فرض می دانم از تمام 
دوستان و سروران گرامی که در طول یک سال گذشته همگام  و 
حامی ما بودند، صمیمانه تشکر کرده و دستشان را به گرمی می فشارم.  
محترم  کارشناسان  قلم،  و  رسانه  اصحاب  عزیز،  دوستان 
مسئولین  اسالمی،  شورای  مجلس  دلسوز  نمایندگان  اقتصادی، 
گرانقدر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران 
و کارشناسان محترم سازمان های مناطق آزاد و فعالین اقتصادی 
را  اما همه شما  سپاسگزاریم،  تمام شما  مناطق؛  از  این  مجاهد 
کشور  می کنیم.  دعوت  سال ۱۴۰۲  در  تامین  و  تبیین  جهاد  به 
عزیزمان ایران اسالمی، امروز در عرصه رسانه به ایثار و فداکاری 
شجاعانه احتیاج دارد تا بتواند از سنگرهای خود در مقابل هجوم 

مخالفین، معاندین و دوستان نادان، دفاع کند. 
شعار  صرفا  والیتمداری  سخت۱۴۰۱؛  سال  کالم  آخرین  اما  و 
درست  اقدام  جرات  داشتن  بلکه  بخوریم؛  را  نان اش  که  نیست 

براساس علم و عقل است؛ حتی اگر نامی در میان نباشد.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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در  زیبای کیش  جزیره  گردشگران،  و  مخاطبین  نگاه  در 
ایران غالبا به عنوان منطقه ای جهت تفریح و گردشگری 
شناخته می شود. مهم ترین ماموریت ها و اهداف منطقه آزاد 
فعالیت های  تجاری- صنعتی کیش، گسترش گردشگری، 
اقتصادی، خدمات فرهنگی و اجتماعی و... است. اما باید 
آزاد  منطقه  اولین  به عنوان  منطقه  این  که  داشت  اذعان 
ظرفیت های  و  پتانسیل ها  دارای  ایران،  در  شده  تاسیس 
تا  بیمه ای می باشد؛  و  بانکی  مالی،  ویژه ای در حوزه های 
بین الملل کشور در جزیره  اولین بورس  جایی مقرر است 

مرجانی کیش راه اندازی شود.
در  پیشرو  مراکز  از  یکی  کیش،  نوآوری  مرکز  همچنین 
شرکت های  استارتاپ ها،  دانش بنیان،  فعالیت های  حوزه 
خالق و نوآور در میان مناطق آزاد ایران است که با رویکرد 
تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان و نوین، مشغول به 

فعالیت و جذب ایده های نو می باشد.
در  قابل توجهی  اقدامات  گذشته  یک سال  طول  در  اما 
و  اجتماعی  فرهنگی،  حوزه های  در  کیش  آزاد  منطقه 
هنری، گردشگری، اقتصادی، عمرانی و... صورت گرفت 
که در این گزارش به اختصار مهم ترین این اقدامات بیان 

شده است که در ادامه مالحظه می فرمایید.

اقدامات حوزه فرهنگی، اجتماعی و هنری کیش
اقدامات  آزاد کیش  منطقه  اجتماعی  و  فرهنگی  در حوزه 
فنی  عمومی،  آموزش  توسعه  زمینه  در  توجهی  شایان 
و  هنری  و  فرهنگی  امور  عالی،  آموزش  و  حرفه ای  و 
منطقه  سازمان  اهداف  و  راستای سیاست ها  در  اجتماعی 
اجرای  و  برنامه ریزی  از  است.  گرفته  صورت  کیش  آزاد 
و  فرهنگسراها  راهبری  و  توسعه  در جهت  اقدامات الزم 
کتابخانه ها گرفته تا تامین امکانات و تسهیالت الزم برای 
گذراندن مطلوب فراغت شهروندان و بهبود شرایط برای 
مناسبت  به  برنامه هایی  و  آیین ها  برگزاری  و  گردشگران 

ایام مذهبی، فرهنگی ، تاریخی و ...
رمضان 1401،  مبارک  ماه  مناسبت  به  منظور،  همین  به 
برگزار  کیش  جزیره  در  فرهنگی  متنوع  برنامه های 
کریم  قرآن  مسابقات  دوره  هجدهمین  برگزاری  گردید. 
در محل گذر مشاهیر  نمایشگاه رمضان  برگزاری  کیش، 
امام  سعادت  با  میالد  جشن  برگزاری  احیاء،  شب های  تا 
حسن)ع( در اسکله تفریحی جزیره، برگزاری مراسم های 
شب های احیاء با همکاری نهاد امامت جمعه کیش، دعوت 
از قاریان بین المللی در شب های احیاء و برگزاری کرسی 
تالوت در مساجد، مسابقات مجازی و پیامکی با موضوع 
سواالت قرآنی و مذهبی در سطح جزیره، پویش میلیونی 
ختم جمعی قرآن و... ازجمله برنامه های فرهنگی در ماه 

مبارک رمضان بود.
با  دیدار  شهدا،  مزار  غبارروبی  ازجمله  برنامه هایي  ویژه 
متجاهر،  معتادان  جمع آوری  طرح  جمعه،  جماعات  ائمه 
آزاد  منطقه  سازمان  میز خدمت  برپایی  محله،  آگاه سازی 
کیش در نماز جمعه، تجلیل از خادمان به مناسبت هفته 

مبارزه با مواد مخدر نیز برگزار شد. 
پیشگیری و آموزش با توسعه برنامه هایی همچون مدارس 
با  مقابله  و  زندگی  مهارت های  آموزش  سالمت،  مروج 
شیوع مصرف مواد مخدر، اجرای طرح ماد و مانا ازجمله 
مبارزه  شورای  سوی  از  شده  گرفته  نظر  در  فعالیت های 
انجام  کیش  آزاد  منطقه  در  که  است  بوده  مخدر  مواد  با 

پذیرفت.
البته که چهار کلینیک براي ارائه خدمات درماني در کیش 
متفاوت  کاری  شیفت های  در  مراکز  این  که  دارد  وجود 
مشغول به فعالیت بوده و بیماران در این کلینیک ها با توجه 
درمان  تحت  آلودگی  مدت زمان  و  مصرفی  مواد  نوع  به 
قرار می گیرند. این کلینیک ها از دو بخش دارویی و روانی 
تشکیل شده است و درحال حاضر  ۸00بیمار از خدمات 

این کلینیک ها استفاده می کنند.
ادبی  نشست  برگزاری  با  رضا )ع(  امام  میالد  گرامیداشت 
مختلف  مراسم های  برگزاری  و  شعباینه  اعیاد  کیش ،  در 
فرهنگی به مناسبت اعیاد، مراسم گرامیداشت سالروز قیام 
15خرداد در کیش نیز از دیگر اقدامات معاونت فرهنگی و 

اجتماعی منطقه آزاد کیش بوده است.
جذب معلم و افزایش فضا های آموزشی در کیش، برگزاری 
از  استفاده  جهت  کیش  مساجد  در  آموزشی  دوره های 
ظرفیت های فرهنگی و جذب حداکثری کودکان، نوجوانان 
نیز  آموزشی، مهارتی و ورزشی  و جوانان در کالس های 
دوره های  این  است.  بوده  قابل توجه  سال1401  طول  در 
در هفت  با حضور 1۸مربی  و ورزشی  فرهنگی  آموزشی، 
مسجد کیش در قالب دو ترم برگزار شد. 11رشته مهارتی، 
22رشته آموزشی و 4رشته ورزشی در این دوره ها برگزار 

گردید.
برگزاری کارگاه فرهنگی و هنری به مناسب روز جهانی 
کتابخانه  در  12سال  تا   ۸ آموزان  دانش  برای  مساجد 
کودک و نوجوان فرهنگسرای سنایی کیش از برنامه های 
اکران  است.  بوده  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  آموزشی 
10فیلم سینمایی با موضوع فرهنگ عاشورایي در کیش، 
دعوت از هنرمندان تئاتر کیش برای مشارکت در برگزاری 
این  فرهنگی  اقدامات  دیگر  از  نیز  منطقه ای  رویدادهای 
در  خدمت  میز  دوره  چندین  برگزاری  است.  بوده  منطقه 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت 
اقدام  توسط مسئولین،  به مطالبات مردم  جهت رسیدگی 
شایسته از سوی مسئولین سازمان در این حوزه است که 
در  روز  یک  و  مداوم  به صورت  خدمت  یک سال  این  در 

هفته برپا شد.
هنرجویان  آشنایی  برای  تئاتر  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
راه اندازی  کیش،  جزیره  در  بازیگری  نخست  گام های  با 
جزیره  دانش آموزان  برای  تحصیلی  متوسطه  مقطع 
فکری  پرورش  کانون  سیار  تماشاخانه  اجرای  هندورابی، 
هفتگی  بازارچه  برگزاری  کیش،  در  نوجوانان  و  کودکان 
برگزاری  کیش،  در  مهارت افزایی  رویکرد  با  مهنورا 
نخستین همایش سلسه برنامه های راه و رسم زوج شدن 
آغوش  به  مرکزی  فرهنگسرای  بازگشت  و  کیش  در 
آموزش  حوزه  در  نیز  کیش  فرهنگی  جامعه  و  هنرمندان 

شهروندان انجام شده است.
مناسب  به  متنوع  30برنامه  کیش ،  هفته  مناسبت  به  اما 
ورزشی،  15برنامه  گردید.  برگزار  رویداد  این  نکوداشت 
۹برنامه تفریحی و خانوادگی و ۶برنامه فرهنگی و هنری در 
این هفته برگزار شد. اجرای جشنواره کودک و نوجوان در 
پارک مینا و برپایی تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری 
کودک و نوجوان در سطح جزیره ، برگزاری مسابقه نقاشی ، 
پیاده روی خانوادگی از سمت هتل داریوش به سمت اسکله 
تفریحی جزیره، کارگاه مادر و کودک مدادرنگی، مسابقه 
خانوادگی ماهیگیری در ساحل روبه روی شرکت آب و برق 
ماهتاب کیش و مسابقه مجسمه های ماسه ای در ساحل 
رویداد  این  فرهنگی  برنامه های  ازجمله  ماهیگیر  پارک 
به همت  بولینگ  خانوادگی  مسابقه  برگزاری  است.  بوده 
اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش نیز در مجموعه 
ساخت  برای  خانواده ها  رقابت  شد.  برگزار  مریم  بولینگ 
مجسمه های ماسه ای در سواحل کیش نیز با هدف ایجاد 
نیلگون  به مناسبت هفته کیش در سواحل  لحظات شاد، 

خلیج فارس برپا شد.
عرضه صنایع دستی بانوان هنرمند به مناسبت هفته کیش، 
به  تخفیف  ارائه  برای  کیش  بازاریان  مشارکت  افزایش 
رصد  سامانه های  رونمایی  کیش،  هفته  در  گردشگران 
گردشگری  خدمات  فروش  آینده،  یک سال  برنامه های 
برای ارائه خدمات گردشگری ازجمله نرخ واقعی بلیط، تور 
و هتل و رونمایی از نقشه جامع گردشگری کیش از دیگر 

برنامه های این رویداد بود. 
تولیدات  سالمت،  غذا،  صنعت  دانش بنیان،  گردشگری 
از  ورزشی  گردشگری  و  مذهبی  فرهنگی،  صنعتی، 
برنامه هایی بود که با همکاری بخش خصوصی عملیاتی 
منطقه  سه  در  جشن  3مراسم  تعداد  مدت،  این  در  شد. 
گروه های  اجرای  به  می توان  که  شد  برگزار  جزیره  از 
رونمایی ها،  با  همراه  کیش  روز  گرامیداشت  موسیقی، 
کارناوال خودروها و موتورها، نمایش عروسکی در اسکله 
تفریحی، رویدادهای فرهنگی و 13رویداد ورزشی شامل 
یخ نوردی  و  دوچرخه سواری  کشوری  قهرمانی  مسابقات 

اشاره کرد.
اما به مناسبت چهل وچهارمین دهه مبارک فجر از 12بهمن 
برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و اجتماعی برگزار شد. 
جشن  فجر  فیلم  جشنواره  چهل ویکمین  فیلم های  اکران 
انقالب با حضور هنرمندان، برگزاری میز خدمت در نماز 
با  من  کیش  خانوادگی  جشنواره  برگزاری  کیش ،  جمعه 
موضوع  با  ماسه ای  مجسمه  جشنواره  و  انقالب  موضوع 
انقالب در پارک ساحلی ماهیگیر از دیگر برنامه های ایام 

دهه مبارک فجر در جزیره کیش بوده است.

اقدامات حوزه اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش
در حوزه اقتصادی، سازمان منطقه آزاد کیش به برگزاری 
نمایشگاه ها ، تسهیل شرایط ثبت شرکت ها، بهبود فضای 
کسب و کار، برگزاری رویداد کیش اینوکس و... اقدام کرد.
بهبود  در کیش جهت  ثبت شعب شرکت ها  فراهم شدن 
اقتصادی  اقدامات  از  نیز  اقتصادی  فعالین  کار  و  کسب 
ثبت  شدن  فراهم  از  هدف  است.  کیش  آزاد  منطقه  در 
شعب شرکت ها در مناطق آزاد، بهبود کسب و کار فعالین 
میان  مشترک  همکاری  تفاهم نامه  این  است.  اقتصادی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور به امضاء رسید.
اما جلسات کمیته شناسایی و رفع موانع تولید منطقه آزاد 
کیش در سال جدید برگزار شد. برگزاری چنین جلساتی 
می کند.  کمک  منطقه  اقتصادی  توسعه  و  تولید  رشد  به 
رونمایی از سامانه »تله کیش من«  نیز در دومین نمایشگاه 
بین المللی فناوری و اطالعات نیز از دیگر اقدامات سازمان 

منطقه آزاد کیش بوده است.
فرصت های  معرفی  نمایشگاه  چهاردهمین  همچنین، 
سرمایه گذاری کشور و نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک، بیمه و خصوصی سازی، با حضور 250شرکت داخلی 
نمایشگاه های  مرکز  در  2۸مهرماه  تا   25 از  خارجی  و 

بین المللی جزیره کیش برپا شد. 
سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  نمایشگاه  چهاردهمین 
بانک،  بورس،  بین المللی  نمایشگاه  نهمین  و  کشور 
250شرکت  تعداد  حضور  با  سازی  خصوصی  و  بیمه 
اساتید  شامل  150سخنران  با  همراه  خارجی  و  داخلی 
مجلس  نمایندگان  دولتی،  نهادهای  مسئوالن  دانشگاه، 
خصوصی  و  دولتی  سازمان های  اقتصادی  کارشناسان  و 
برگزاری  با  گردید.  برگزار  تخصصی  3۶نشست  قالب  در 
اقدامات  بازنگری  برای  جدیدی  فرصت  نمایشگاه،  این 
انجام گرفته و ترسیم چشم اندازهای نو در حوزه اقتصاد و 
گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی بنگاه های اقتصادی 

ایجاد شد.
معرفی  هدف  با  اقتصادی  رویداد  این  برگزاری  اما 
تقویت  محوریت  با  سرمایه گذاری  فرصت های 
اقتصاد مولد، تسهیل توسعه و تجارت،  سرمایه گذاری در 
مناطق  توسعه  مالی،  و  پولی  سیاست های  ساماندهی 
توسعه  در  مناطق  این  نقش  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
زیست  محیطی،  ابرچالش های  با  مواجهه  اقتصادی، 
تقویت شفافیت اقتصادی، تکمیل زنجیره های تولید ملی، 
بهبود  راهکارهای  موانع،  رفع  و  سرمایه گذاری  امنیت 
فضای کسب  و کار، بورس بین الملل و بانکداری آفشور، 
اقتصاد،  تعیین جایگاه آن در  و  بررسی وضعیت رمزارزها 
بازسازی و تقویت مناسبات بین المللی به ویژه با کشورهای 
منطقه، توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش بنیان و سایر 
موضوعات مطرح شده در حوزه اقتصادی انجام شده است.
بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  اینوکس  کیش  نمایشگاه 
رویدادهای اقتصادی کشور با حمایت و مشارکت گسترده 
وزارتخانه ها، سازمان ها، فعاالن اقتصادی بخش دولتی و 
خصوصی با حضور نخبگان اقتصادی و مشارکت کنندگان 
طراحی  با  اینوکس  کیش  شد.  برگزار  خارجی  و  داخلی 
راهبردهای حرفه ای و حمایت اکوسیستم پولی و مالی و 
سرمایه گذاری، با هدف تبدیل کیش به قطب نمای بازارها 
کیش  رویداد  شد.  برگزار  منطقه ای  و  ملی  تصمیمات  و 
کشور  اقتصادی  رویدادهای  بزرگ ترین  از  یکی  اینوکس 
است و در طول سال های برگزاری، این رویداد با حمایت 
فعاالن  و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  گسترده  مشارکت  و 

اقتصادی بخش دولتی و خصوصی، در حوزه های پیشرو 
مشارکت کنندگان  و  نخبگان  حضور  با  کشور  اقتصادی 
از  کامل  تصویری  ارائه  برای  محلی  به  خارجی  و  داخلی 
قابلیت ها، ظرفیت ها و شرایط کالن اقتصادی کشور تبدیل 

شده است.
و  خارجی  و  داخلی  شرکت  2هزار  به  نزدیک  حضور 
مسئولین  و  کارشناسان  از  نفر  50هزار  از  بیش  مشارکت 
بالغ بر 170نشست تخصصی  برگزاری  و  اقتصادی کشور 
این  برگزاری  سال های  طول  در  بین المللی  همایش  و 
از یکهزار و 200مالقات  یافته است. بیش  رویداد تحقق 
انعقاد باالی 250قرارداد و تفاهم نامه همکاری  تجاری و 
بین شرکت های داخلی و خارجی حاصل عملکرد سال های 

اخیر این رویداد است.
اما نخستین رویداد ملی و دانش بنیان شرکت ملی پست 
با عنوان »اینوتکس پست« با همکاری و حمایت سازمان 
معاونت  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  کیش  آزاد  منطقه 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  جمهوری،  ریاست  فناوری 
های  فعالیت  شد.  برگزار  سال 1401  در  نیز  اطالعات، 
تخصصی شامل حمل ونقل، لجستیک، دریافت و تحویل 
برگزاری  همچنین  و  اعتباری  پرداخت  خدمات  و  کاال 
پنل های تخصصی در نخستین رویداد ملی و دانش بنیان 

شرکت ملی پست با عنوان بوده است. 

کیش و انقالب دانش بنیان ایرانی در پروژه 
شیرین سازی آب دریا

کیش  در  مستقر  ایرانی  نوآور  و  خالق  شرکت  یک  اما 
توانست با به کارگیری روش »ترکیبی رزونانس مولکولی 
بدون غشا« نسل جدیدی از آب شیرین کن با توانایی تولید 
۹5درصد آب شیرین از دریا را اختراع کند و با تحقیق و 
توسعه توانسته است با تبدیل آب به ژله، زمینه کشت گیاه 

در آب را فراهم نماید.
اقتصادی  »دیپلماسی  محوریت  با  یک روزه  سمینار  اما 
و  مقررات  سرمایه گذاری،  جهت گیری  آزاد،  مناطق  در 
قوانین، طرح های دانش بنیان و فناور، طرح های نیمه تمام 
و هدایت جریان سرمایه« در منطقه آزاد کیش برگزار شد. 
موضوعاتی ازجمله بانک های آفشور به عنوان ساز و کار 
بسیار مهم در مناطق آزاد و تدوین قوانین و مقررات موجود 
توسط مجمع سازندگان کیش در این سمینار مورد بحث 

قرار گرفت.
حوزه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات  ادامه  در 
تفاهم نامه ای،  انعقاد  طی  سرمایه گذاری؛  و  اقتصادی 
به  مربوط  امورات  پشتیبانی  و  دریایی  مرجع  ساختمان 
دریانوردی با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان 
بنادر  سازمان  شد.  احداث  هرمزگان  دریانوردی  و  بنادر 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  با  هرمزگان  استان 
یک ساختمان مرجع در زمینی به وسعت 3هزار و 100متر 
700مترمربع  و  2هزار  زیربنای  و  طبقه  سه  شامل  مربع 
احداث  تومان  150میلیارد  بالغ بر  سرمایه گذاری  حجم  با 
می کند که از سال آینده شاهد تجهیز کارگاه آن از سوی 
آینده  4سال  طی  همچنین  بود.  خواهیم  بنادر  سازمان 
شاهد ساخت و بهره برداری این ساختمان با هدف تقویت 
فعالیت های تجاری و عملیات لجستیکی منطقه آزاد کیش 

خواهیم بود.
اخذ  و  مهندسی  و  فنی  حوزه  در  همکاری  راستای  در 
لجستیکی  ظرفیت های  توسعه  در  زیرساختی  مجوزهای 
بنادر،  سازمان  از  مجوزها  اخذ  و  نقشه ها  طراحی  از  پس 
شاهد امضا تفاهم نامه ای با موضوع احداث ساختمان مرجع 
نرم افزاری،  حوزه های  در  مهم  نقش  ایفای  برای  دریایی 
نظارت و تجاری بودیم. ایجاد کارگروه مشترک جلوگیری 
از لکه های نفتی با تامین بودجه ای بالغ بر 12میلیارد تومان 
از سوی سازمان بنادر از دیگر فعالیت هایی بود که تحقق 

یافته است.
حال  رفاه  جهت  در  و  نوروز  ایام  به  شدن  نزدیک  با 
توزیع مرغ، گوشت  آغاز  کیشوندان و گردشگران جزیره، 
از عید نوروز، تشدید نظارت بر  بازار پیش  و برنج تنظیم 
رسیدگی  و  محور  سالمت  محصوالت  نگهداری  مراکز 
حضوری به شکایات مسافران، ساکنان و گردشگران کیش 

از دیگر اقداماتی بوده که انجام پذیرفته است.

اقدامات حوزه گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش
منطقه آزاد کیش در راستای جام جهانی2022 قطر اقدامات 
ویژه ای برای جذب گردشگران انجام داد. باید تاکید داشت 
کشور  های  فرودگاه  پروازهای  سهم  نمودار  براساس  که 
عنوان  به  کیش  فرودگاه  پروازها،  برخاست  و  نشست  در 

سومین فرودگاه پرتردد کشور ثبت شده است.
دیگر  بین  نوروز  ایام  میزبانی  در  کیش  جزیره  همچنین، 
نقاط مهمان پذیر کشور، رتبه  خوبی کسب کرد. برگزاری 
اسکله  ساحل  در  خانواده  سرگرمی  و  بازی  جشنواره های 
تفریحی، جشنواره شادی کودک و نوجوان، کارناوال های 
گروه های هنری توسط هفت گروه هنری »گروه عروسکی 
ملل  موسیقی  اقوام«، »عروسک های غول پیکر«، »گروه 
»گروه  جنوب«،  اقوام  بندر  موسیقی  »گروه  مسلمان«، 
»تربت جام«  و  بادی نوازان«  »گروه  کرمانج«،  موسیقی 
شبانه  نورافشانی  است.  بوده  نوروز 1401  برنامه های  از 
ارائه ی  با  بهارانه  بزرگ  نمایشگاه  نوروزی،  جشنواره  در 
محلی،  سوغاتی های  و  صنایع دستی  هنری،  محصوالت 
وایستگاه شعر بهارانه، نیز از برنامه هایی بود که تا سیزدهم 
قرار  مردم  استقبال خوب  مورد  و  برگزار شد  فروردین ماه 
تقویت  عالوه بر  سال1402  نوروز  برای  مقرر  و  گرفت 
ایجاد  برای  مطلوب تری  اقدامات  شده،  ذکر  برنامه های 
با آرامش برای مردم جزیره و  فضایی مفرح، شاد و توام 

گردشگران کیش تدارک دیده شود.
از دیگر برنامه های انجام شده در حوزه گردشگری منطقه 
بهارانه  استیج های  محله،  مسابقه  برگزاری  کیش،  آزاد 
یونانی  کشتی  ساحل  و  مرجان  پارک  ماهیگیر،  پارک 
کتاب  کنسرت  خیابانی،  تئاتر  و  موسیقی  عید،  در سراسر 
کودک، ایستگاه بهارانه کودک، استقبال گروه های هنری 
از گردشگران در فرودگاه، ایستگاه مشاوره دین و زندگی، 
ورزش های همگانی و کنسرت های شبانه و اهتزار پرچم 

جمهوری اسالمی در روز دوازدهم فروردین بوده است.
افتتاح جشنواره جزیره فوتبال در کیش،  برگزاري جشنواره 

طی  کیش  دریایی  کلوب های  نمایش  و   تابستونه  چله 
به  مربوط  اقدامات  از  نیز  جزیره  آبی  تفریحات  مانوری، 

حوزه گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش بوده است.
در  طبیعت گردی  تور  کیش،  هفته  مناسبت  به  همچنین، 
ایجاد روحیه شاد بین ساکنان و گردشگران  جزیره برای 
اجرا شد. گفتنی است که یکی از بزرگترین شهربازی ها و 
اقامتگاه های ریزورت کشور در مساحتی به متراژ ۶هکتار 

در جزیره کیش درحال ساخت است.
مسابقات  برگزاری  ایام  در  دریایی  جدید  مسیر  راه اندازی 
هواداران  به  شایسته  خدمات  ارائه  قطر جهت  جام جهانی 
جشنواره  برگزاری  و  قطر  مسابقات 2022  ایام  در  ایرانی 
قابل توجه  اقدامات  از  نیز  کیش  در  فوتبالی  جزیره 
است.  بوده  جهانی  جام  ایام  در  گردشگر  جذب  برای 
مسابقات  هواداران  توسط  کیش  جزیره  هتل های  رزرو 
گرفت.  صورت  ایام  این  در  نیز  قطر  جام جهانی 2022 
هواداران  برای  دوحه  به  کیش  پروازی  مسیر  راه اندازی 

مسابقات جام جهانی راه اندازی شد.
اما کیش صاحب کشتی بزرگ تفریحی- مسافرتی است. 
بهبود  منظور  به  کارینا  تفریحی- مسافرتی  بزرگ  کشتی 
توان ناوگان گردشگری توسط شرکت پیشگامان عروس 
دریایي کیش در محل بندرگاه جزیره رونمایی و افتتاح شد.

 سامانه اطالع رسانی یکپارچه:
برای  یکپارچه  سامانه ای  از  کیش 1401  هفته  در 
جوامع  تخفیف های  و  برنامه ها  رویدادها،  اطالع رسانی 
کیشوندان  و  گردشگران  شد.  رونمایی  مختلف  صنفی 
می توانستند با مراجعه به سامانه اطالع رسانی هفته کیش 
رویدادهای  و  اتفاقات  تمامی  از   day.kish.itآدرس به 
این هفته مطلع شوند؛ امری که به دغدغه مندان و ناظران 
امر فرصت داد تخفیف های این هفته را به تفکیک جوامع 
درخصوص  و  کرده  کنترل  آنها  دقیق  آدرس  با  و  صنفی 

صحت و واقعی بودن این تخفیف ها قضاوت کنند.
 تقویم رویدادهای کیش:

یکی  دیگر از اتفاقات مهم هفته کیش، رونمایی از سامانه 
event.kish.آدرس به  رویدادهای جزیره کیش  تقویم 
یک  وجود  از  کیش  جزیره  سال  سال های  برای  بود.   ir
تقویم رویدادی قابل رویت جهت برنامه ریزی تورگردانان 
پیگیری های  با  رنج می برد که خوشبختانه  و گردشگران 
انجام شده این مهم محقق گردید. مهم ترین دستاورد این 
جزیره  به  سفر  برای  بلندمدت  برنامه ریزی  امکان  اتفاق، 

کیش است، امری که تا بیش از این امکان پذیر نبود.
 نقشه جامع گردشگری کیش:

یکی از اتفاقات مهم هفته کیش 1401، رونمایی از نقشه 
دیگر  بار  که  اتفاقی  بود؛  کیش  جزیره  گردشگری  جامع 
گردشگری  بحران  از  عبور  برای  سازمان  علمی  رویکرد 
جزیره کیش را ثابت کرد. بی تردید رونمایی از یک طرح 
و  فعاالن  قضاوت  معرض  در  آن  دادن  قرار  و  کاربردی 
اراده و  اقدامی است که  صاحب نظران گردشگری جزیره 
تحول  برنامه  سازی  اجرایی  برای  سازمان  جدی  اهتمام 

گردشگری کیش را نشان می دهد.
 تماشاخانه سیار:

فرهنگی  معاونت  جدید  ابتکارات  از  یکی  سیار  تماشاخانه 
مناسبت  به  که  بود  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و 
هفته کیش همراه با برنامه های شاد و متنوع برای کودکان 
و نوجوانان در نقاط مختلف جزیره کیش برپا شد. استقبال 
بی نظیر کودکان و نوجوانان جزیره از این تماشاخانه نشان 
داد که رویکرد نوآورانه معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان 

منطقه آزاد کیش در مسیر درست و مطلوبی قرار دارد.
 احیای فرهنگسرای مرکزی:

خبر  انتشار  کیش،  هفته  مهم  اتفاقات  دیگر  از  یکی 
آغوش  به  مرکزی  فرهنگسرای  بازگشت  مسرت بخش 
هنرمندان و فعاالن فرهنگی جزیره بود؛ فرهنگسرایی که 
فعال شدن آن نویدبخش روزهایی خوب برای فرهنگ و 

هنر جزیره زیبای کیش خواهد بود.
 غوغای کلوپ داران:

توسط  کیش 1401  هفته  صحنه های  زیباترین  از  یکی 
عزیزان  این  دریایی  مانور  قالب  در  و  دریایی  کلوپ داران 
مقابل  آب های  فراز  بر  پاراسل ها  پرواز  خورد.  رقم 
برای  را  خاطره انگیز  و  جذاب  صحنه ای  تفریحی،  اسکله 

گردشگران این هفته رقم زد.
و اما مهم ترین دستاورد هفته کیش پس از حدود 2سال 
رکود ناشی از کرونا، بازگشت فضای همدلی و همکاری 
که  کسانی  بود؛  کیش  جزیره  جوامع صنفی  اعضای  بین 
علی رغم تحمل سختی های بسیار طی دوسال اخیر حاضر 
گردشگری  ارکان  تمامی  با  هماهنگ  اقدامی  در  شدند، 
جزیره کیش، با برنامه های این هفته همراه شوند و نشان 
خود  پررونق  و  زیبا  روزهای  به  کیش  جزیره  که  دهند 

بازگشته است. 
تشکیل ستاد توسعه گردشگری با هدف رونق جزیره کیش، 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاونت  تفاهم نامه  انعقاد 
کیش با مدیران میراث سایر نقاط کشور برای طراحی سفر 
داخلی،  توان  از  استفاده  با  تفریحی  ارزان، ساخت کشتی 

کیش  فرودگاه  به  بین المللی  گواهینامه  اعطای  همچنین 
که سندی محکم بر استاندارد بودن تمام زیرساخت های 
فرودگاهی این جزیره است و توزیع فرآیندهای مدیریتی و 
عملیاتی نیز از دیگر فعالیت های حوزه گردشگری منطقه 

آزاد کیش در این طول یک سال اخیر بوده است.

اقدامات شاخص حوزه عمرانی و زیرساختی 
منطقه آزاد کیش

الزم به ذکر است که چهارده طرح عمرانی، گردشگری و 
سرمایه گذاری با همت سازمان منطقه آزاد کیش و بخش 

خصوصی در این منطقه آزاد به بهره برداری رسید.
پایان  تا  افتتاح  قابل  و  مهم  14طرح  تعداد  از  همچنین 
در حوزه مسکن، سه هتل  به طرح هایی  امسال می توان 
فوتبال،  چمن  زمین های  تفریحی،  کشتی های  و  5ستاره 
المپیک کیش و چند  اماکن و تجهیزات دهکده  نوسازی 

طرح سرمایه گذاری دیگر اشاره کرد. 
باند  کیش،  جدید  فرودگاه  مسافری  پایانه  پروژه های 
جنوبی فرودگاه، تعداد 4زمین چمن استاندارد با فضاها  و 
رختکن های تخصصی، جایگاه ویژه تماشاچیان، پیست دو 
و میدانی استاندارد )۶خط( و بهسازی مجموعه بین المللی 
تیر و کمان با پیشرفت قابل توجهی نیز درحال آماده سازی 

برای بهره برداری هستند.
توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  مشارکتی  طرح های  از 
کیش با بخش خصوصی می توان به برج های شماره1، 4 
و 5 رویای کیش با 3۹0واحد و مجتمع مسکونی دامون 
ساحلی 2 با 320واحد اشاره کرد. همچنین پروژه ۸۸واحدی 
مسکن جنوب با ایجاد فرصت های جدید اشتغال زایی برای 
توسعه  پروژه  شد.  افتتاح  نیز  مستقیم  صورت  به  70نفر 
صورت  به  شغلی  جدید  فرصت  ایجاد  با  نفت  صنعت 
مستقیم برای 2۸نفر و غیرمستقیم برای ۶0نفر و همچنین 
پروژه ساخت انواع جعبه و پاکت از 14طرح مهمی هستند 
در  همچنین  رسیدند.  بهره برداری  به  امسال  پایان  تا  که 
حوزه گردشگری کشتی های کارینا و رویای دریا به ترتیب 
با ظرفیت 440نفر و ۶۸0نفر توسط بخشی خصوصی به 
چرخه خدمت رسانی حوزه گردشگری جزیره زیبای کیش 

اضافه خواهند شده اند.
کارینا  تفریحی  کشتی های  افتتاح  با  است  ذکر  به  الزم 
به  ۸0نفر  برای  جدید  شغلی  فرصت های  دریا،  رویای  و 
صورت مستقیم و برای 300نفر غیرمستقیم فراهم گردیده 

است.
از دیگر طرح های قابل افتتاح سه هتل 5ستاره آسمان، هور 
و الکس هستند که به ترتیب با ظرفیت های 305اتاق با 
750تحت، 255اتاق با 500تخت و 17۶اتاق با 400تخت 
میزبان مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور است. 
سرمایه گذاری  تومان  ۶00میلیارد  با  آسمان  5ستاره  هتل 
برای 350نفر به صورت مستقیم و 1000نفر غیرمستقیم، 
و  تومان  430میلیارد  سرمایه گذاری  با  هور  5ستاره  هتل 
و  مستقیم  به صورت  400نفر  برای  اشتغال زایی  ایجاد  با 
الکس  5ستاره  هتل  همچنین  و  غیرمستقیم  2000نفر 
فرصت های  ایجاد  و  تومان  ۶00میلیارد  سرمایه گذاری  با 
شغلی جدید برای 150نفر به صورت مستقیم و 1000نفر 
غیرمستقیم، ظرفیت ارزشمندی برای ارائه خدمات رفاهی 

و اقامتی در جزیره کیش هستند.
تا   2 )از  شده  متوقف  53پرونده  گذشته،  یک سال  در  اما 
14سال( تعیین تکلیف شده و عملیات عمرانی بسیاری از 
آنها مجددا آغاز شد. بازگشت رقم قابل توجهی از مطالبات 
قابل  نیز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  تملیکی  سرمایه  و 
سازمان  راکد  مطالبات  تومان  3500میلیارد  است.  عنایت 
استحصال و 2هزار و 200میلیارد تومان سرمایه تملیکی 
رقمی  مجموعا  که  شد  احیاء  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

بالغ بر 5هزار و 700میلیارد تومان می باشد.
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  عمرانی  اقدامات  ادامه  در 
نوسازی 24مدرسه در بحث تقویت زیرساخت ها نیز انجام 
گرفت و با رقم 20میلیارد و 300میلیون تومان طی ۶ماه 
مدارس کیش نوسازی و بهسازی شد؛ این درحالی است 
که برای تمامی مدارس استان هرمزگان جمعا  20میلیارد 
پروژه های  تومان  میلیارد  1۸هزار  است.  شده  هزینه 
زیرساختی گردشگری، اقامتی، صنعتی و ورزشی با سهم 
بهره  به  خصوصی  بخش  تومانی  700میلیارد  و  12هزار 

برداری نیز به بهره برداری رسید .
برای  واحدی  عمرانی 3هزار  پروژه  است، طراحی  گفتنی 
ساخت مسکن در جزیره نیز از سوی سازمان منطقه آزاد 

کیش پیگیری می شود.
در  کیش  آزاد  منطقه  تمرکز  نمود،  تصریح  باید  پایان  در 
دوم  گام  چشم انداز  مسیر  بر  تمدنی،  جزیره  یک  قالب 
ظرفیت های  به  توجه  همچون  مواردی  و  است  انقالب 
سرمایه گذار  و  گردشگر  جذب  ملی،  تولید  و  درونی 
حالل،  و  متنوع  مقاوم،  گردشگری  بر  تمرکز  خارجی، 
دانش بنیان  و  عالمانه، هوشمند  عدالت محوری، حکمرانی 
و توسعه صادرات در برنامه ریزی های سازمان منطقه آزاد 

کیش پیش بینی شده است.

کیش2

گزارشی از شاخص های عملکردی سازمان منطقه آزاد کیش در سال1401:

از تحقق توسعه زیرساخت های جزیره تا 
تحوالت دانش بنیانی در منطـقه آزاد کــیش
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گزارش:
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش



و  2300هکتار  حدود  در  مساحتی  با  انزلی  آزاد  منطقه 
جزو  نیز  مساحت  این  از  عمده ای  بخش  که  درحالی 
عملیاتی  فضای  و  پهنه  دارای  می باشد،  5روستا  محدوده 
آزاد  به مساحتی در حدود 500هکتار؛ کوچکترین منطقه 
که  منطقه ای  است؛  گرفته  لقب  ایران  تجاری- صنعتی 
مساحت  کل  از  درصد  شانزده صدم  معادل  آن  محدوده 
دارای  حال  عین  در  و  برمی گیرد  در  را  گیالن  استان 

جمعیتی بالغ بر 9500نفر است   .
آزاد  منطقه  مزیت های  و  ویژگی ها  مهم ترین  درخصوص 

تجاری–صنعتی انزلی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  نزدیکترین منطقه آزاد انزلی به پایتخت کشور؛

با  بین المللي رشت )20کیلومتر(  به فرودگاه  نزدیکي    
امکانات پیشرفته ناوبري؛

 قرار گرفتن در قطب جمعیتی و مراکز تولیدی-صنعتی 
جمعیت  35درصد  حدود  شمال غربی؛  )یک چهارم  کشور 
کشور( که برای این منطقه فرصت بهره مندی از ظرفیت 
حضور گردشگران و همچنین جذب محصوالت صادراتی 
و تامین مواد اولیه کارخانجات کشور را فراهم نموده است؛
 اتصال قریب الوقوع بندرگاه کاسپین به راه آهن قزوین-

و  کشور  جنوبی  و  شمالی  بنادر  اتصال  زمینه  که   رشت، 
کشورهای منطقه به یکدیگر را ایجاد می نماید؛

 وجود دو مجتمع بندری فعال در منطقه )بندر انزلی و 
مجتمع بندری کاسپین(؛

  فراهم بودن زیرساخت های موردنیاز اعم از برق، آب، 
گاز و... در منطقه؛

 قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللي شمال- جنوب 
و نستراك ؛

  واقع شدن در جوار کریدور بین المللی تراسیکا؛
  قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم جدید »یک جاده، 
قزاقستان،  چین،  ترانزیتی  مسیر  ایجاد  با  کمربند«  یک 

ایران؛
با 164واحد صنعتی  فعال  دو شهرك صنعتي  وجود    

فعال و با ارزش تولیدات حدود 250میلیون دالر؛
فلزی،  صنایع  ایجاد  جهت  مقدمات  بودن  فراهم    
در  کشاورزی  محصوالت  فرآوری  و  بسته بندی  تبدیلی، 
کشاورزی  بخش  افزوده  ارزش  ارتقای  منظور  به  منطقه، 

و استقرار کشاورزی مکانیزه؛
  وجود نیروي کار متخصص فراوان؛

 همجواری با کشورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا؛
 نزدیکی به کشورهای اروپایی؛

دریاي  گاز  و  نفت  ذخایر  بزرگترین  به  بودن  نزدیک   
خزر؛

 بهره مندی از جاذبه های طبیعی گردشگری به صورت 
کامل )دریا، ساحل، جلگه، جنگل و کوه(؛

  وجود اقلیم مناسب.

بهره مندی از ظرفیت های لجستیکی، 
حمل و نقلی و تزانزیتی

منطقه آزاد انزلی دارای دو مجتمع با تعداد 19پست اسکله 
فعال با میزان ظرفیت تخلیه و بارگیری 10میلیون تن در 

طول سال می باشد.
بر همین اساس، تعداد 4پست اسکله با ظرفیت 2میلیون 
و  بوده  کاسپین  بندری  مجتمع  به  مربوط  سال  در  تن 
افزایش  راستای  در  و  است  انزلی  بندر  به  مربوط  مابقی 
پیش بینی  منطقه  سطح  در  زیرساختی  ظرفیت های 
توسط  شماره 3  )اسکله  جدید  اسکله  2پست  می گردد 
شرکت سرمایه گذار بخش خصوصی و یک پست اسکله 
رو- رو نیز توسط سازمان منطقه آزاد انزلی( تا سال آینده 
در مجتمع بندری کاسپین مورد بهره برداری قرار می گیرند.
انزلی  آزاد  منطقه  زیرساختی  امکانات  سایر  درخصوص 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  مساحت انبارهای سرپوشیده  113هزار مترمربع؛

 مساحت انبار روباز و بارانداز فعال و درحال بهره برداری 
بالغ بر 29هکتار؛

 سیلوهای نگهداری غالت مشغول به فعالیت در سطح 
منطقه مشتمل بر  191هزار تن،

 مخازن روغن نیز شامل ۷1هزار مترمکعب می باشند.
از میزان مساحت های اشاره شده فوق:

41هزار مترمربع انبار سرپوشیده،  10هکتار بارانداز و انبار 
62هزار  و  غالت  نگهداری  سیلوهای  تن  45هزار  روباز، 
مترمکعب مخازن  )بدون 3هزار  مترمکعب مخازن روغن 
آب( مربوط به مجتمع بندری کاسپین و مابقی مربوط به 

مجتمع بندری انزلی می باشد.
دو واحد سردخانه در مجموع 10هزار مترمربع در مجتمع 
بندری کاسپین )5هزار مترمربع( و بندر شهر انزلی )5هزار 
مترمربع( درحال ساخت بوده که امید است در سال 1402 

به بهره برداری برسد.
درحال  و  آماده  صنعتی  فضای  پهنه بندی  درخصوص 
شهرك های  شامل  که  کرد  تصریح  باید  بهره برداری 
164واحد  تعداد  با  62هکتار  دارای  و  بوده   2 و  صنعتی 1 

تولیدی فعال است.

شاخص های اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری 
در منطقه آزاد انزلی

شاخص های  در  انزلی  آزاد  منطقه  عملکرد  درخصوص 
برای  شده  تعیین  اهداف  براساس  مقاومتی  اقتصاد 
صادرات  شاخص  در  که  نمود  تاکید  باید  سال 1401 
کاالی تولیدی و خدمات )صادرات قطعی( در یازده ماهه 
سال 1401 واحد های تولیدی-صنعتی این منطقه موفق به 
صدور  15.9میلیون دالر شده و این درحالی است که طی 
رقم 15.۷میلیون دالر  این  در سال گذشته،  همین مدت 

بوده که بیانگر رشد یک درصدی است .
در ارتباط با شاخص صادرات مجدد که دومین مولفه مورد 
در  مقاومتی  اقتصاد  عملکردی  شاخص های  در  بررسی 
مناطق آزاد است، منطقه آزاد انزلی در یازده ماهه منتهی 
564میلیون  کم نظیر  رقم  سالجاری،  اسفند ماه  ابتدای  به 
با 21۸میلیون دالر  را به دست آورد که در مقایسه  دالر 
رشد  دهنده  نشان  قبل،  سال  ماهه  یازده  در  شده  صادر 

بی سابقه 159درصدی است.
در حوزه صادرات کاال و خدمات تولیدی به سرزمین اصلی 
به منظور تامین کاالهای موردنیاز بازارهای داخلی عملکرد 
11ماهه سال 1401 مشتمل بر 260میلیون دالر بوده که در 
سال  مشابه  زمانی  دوره  صادراتی  دالر  21۷میلیون  برابر 

گذشته، نشانگر افزایش 20درصدی می باشد.
انزلی در شاخص  در بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد 
جذب طرح های سرمایه گذاری داخلی جذب باید اشاره کرد 
سالجاری  بهمن ماه  پایان  لغایت  فروردین  ابتدای  از  که 
که  بود  ریال  ارزش طرح های جذب شده 29303میلیارد 
معنای  به  گذشته،  سال  ریال  با 24463میلیارد  قیاس  در 

افزایش 20درصدی است.
نکته حائز اهمیت اینکه در زمینه سرمایه گذاران خارجی، 
به جذب 3۸.5میلیون دالر شده  انزلی موفق  آزاد  منطقه 

است.
آزاد  منطقه  اقتصادی  فعالین  تولیدات  ارزش  درخصوص 
انزلی در سالجاری باید به رقم 264میلیون دالری اشاره 
کرد که نسبت به 220میلیون دالر یازده ماهه سال قبل، 

بیانگر رشد 20درصدی است.
حوزه  در  انزلی  آزاد  منطقه  قابل توجه  از بخش های  یکی 
است  دانش بنیان  و  نوآور  فناور،  شرکت های  از  حمایت 
و  نوآور  شرکت های  شکوفایی  مرکز  ایجاد  عالوه بر  که 
واحدهای  تعداد  سالجاری  ماهه  یازده  در  دانش بنیان، 
منطقه  این  در  نوآور  نوپای  و  دانش بنیان  فناور،  تولیدی 
هم اکنون  که  است  درحالی  این  و  رسیده  5۸شرکت  به 
تعداد 11شرکت دانش بنیان با اخذ گواهی های مربوطه از 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در منطقه آزاد 

انزلی مشغول فعالیت می باشند.
درخصوص عملکرد منطقه آزاد انزلی در شاخص واردات 
به منطقه باید به رقم 11.44میلیون دالر واردات مواد اولیه 
اشاره  سال 1401  ماهه  یازده  طی  خارجی  ماشین آالت  و 
کرد که در مقایسه با 4.۸2میلیون دالر وارد شده در مدت 

مشابه سال قبل، بیانگر افزایش 13۷درصد است. 
نیز  مسافر  همراه  کاالی  واردات  در  دیگر  سوی  از 
شاهد  سال 1401،  اسفندماه  به  منتهی  ماهه  یازده  ظرف 
19.04واردات  برابر  در  که  بودیم  دالر  3۷.33میلیون 
صورت گرفته در مدت مشابه سال گذشته، نشان  دهنده 
رشد  96درصد است. در شاخص واردات کاال جهت مصرف 
این  به  دالر  1.4۷میلیون  مدت  این  طی  نیز  منطقه  در 
منطقه کاال وارد شده که در قیاس با 1.69نشانگر کاهش 

منفی 13درصد می باشد.
گمرکات  و  بنادر  مسیر  از  واردات  و  صادرات  درخصوص 
اقتصادی سرزمین اصلی  فعالین  انزلی توسط  آزاد  منطقه 
باید تصریح کرد که در یازده ماهه سالجاری 263هزار تن 
کاال و محصوالت تولیدی کشورمان به ارزش 252میلیون 
دالر از طریق این منطقه به بازارهای بین المللی صادر شده 
که در برابر عملکرد سال گذشته از نظر وزنی 4درصد، اما 

از منظر ارزش ارزی 19درصد افزایش را نشان می دهد. 
همچنین، در زمینه واردات از طریق منطقه آزاد انزلی به 
سرزمین اصلی و بازارهای مصرف داخلی کشور طی همین 
مدت 12۸۷هزار تن کاال به ارزش 1235میلیون دالر وارد 
شده که 4درصد رشد وزنی و 33درصد افزایش ارزش را با 

خود به همراه داشته است  .
آزاد  منطقه  محوری  نقش  به  می توان  راستا  همین  در 
انزلی در تامین کاالهای اساسی کشور اشاره کرد که بر 
واردات روغن  از سهم  تا 30درصد  مابین 25  این اساس 
در  انزلی  آزاد  منطقه  تالش  راستای  در  کشور  خوراکی 

طریق  از  کشور  خوراکی  روغن  بازار  تنظیم  به  کمک 
مجتمع بندری کاسپین وارد شده است. 

مواد  تامین  درخصوص  مسیر  همین  است،  ذکر  به  الزم 
در  نیز  کشور  خودروساز  شرکت های  تولید  خطوط  اولیه 
دستورکار سازمان قرار گرفته و این منطقه را به یکی از 
اصلی ترین مراکز تامین مواد و صدور محصوالت صنعت 

خودروی ایران تبدیل نموده است.

مهم ترین مزیت های اجرای طرح کاالی 
مسافری در مناطق آزاد

از  جلوگیری  و  ارز  اندازه  از  بیش  خروج  از  جلوگیری   )1
از  خارج  به  ما  هموطنان  مسافرت های  از  بخشی  خروج 

کشور؛
تولیدکنندگان داخل مناطق  برای  رقابت  ایجاد میدان   )2
مناطق  در  کاالها  عرضه  برای  اصلی  سرزمین  و  آزاد 
از لحاظ تعادل کیفیت، قیمت و ایجاد آمادگی برای  آزاد 
بازارهای جهانی و تمرین  تولیدکنندگان جهت حضور در 

صادرات و حضور در بازارهای رقابتی؛
3( ایجاد جذابیت خرید برای بخشی از هموطنان عزیز و 

تنوع در انتخاب؛
و  مسافران  و  گردشگران  حضور  میزان  افزایش   )4
هموطنان  برای  گردشگری  خدمات  ارائه  به  تنوع بخشی 
صنعت  رونق  به  منجر  که  مناطق  این  در  عزیزمان 

گردشگری می شود؛
5( ایجاد اشتغال مناسب حوزه عرضه و خدمات و فروش 

کاالی همراه مسافر؛
ایجاد  و  سرمایه گذاری  طرح های  اجرای  و  جذب   )6
به  مربوط  محصوالت  عرضه  برای  مناسب  مجتمع های 

رویه کاالی همراه مسافر.

 عملکرد تخلیه و بارگیری
در مجتمع بندری کاسپین

میزان تخلیه و بارگیری در مجتمع بندری کاسپین در یازده 
ماهه سال 1401 از نظر ارزش وزنی به 4۸6هزار تن بالغ 
ماهه  یازده  در  میزان  این  که  است  درحالی  این  و  شده 
سال گذشته در حدود 2۷1هزار تن بوده که بیانگر افزایش 

۷9درصدی است.
درخصوص میزان تردد کشتی به این مجتمع بندری باید 
این  به  داخلی  کشتی  19فروند  مدت  این  طی  که  گفت 
بندر کاال و مواد اولیه وارد نموده و 9فروند کشتی از این 
بندر اقدام به صادرات نموده اند. در عین حال ظرف یازده 
ماهه سالجاری 101فروند کشتی خارجی در این مجتمع 
بندر کاالهای خود را تخلیه و 41فروند بارگیری به منظور 

صادرات انجام داده اند.

 میزان اشتغال منطقه آزاد انزلی
به تفکیک نوع فعالیت

219۸5نفر  انزلی  آزاد  منطقه  در  موجود  اشتغال  مجموع 
بازرگانی؛  حوزه  در  تعداد،  565۸نفر  این  از  که  می باشد 
در  6۸20نفر  صنعتی؛  بخش  در  به کار  مشغول  5652نفر 
3150نفر  خدماتی؛  کارهای  و  کسب  مختلف  زمینه های 
این  و  می باشند  فعالیت  حال  در  کشاورزی  حوزه  در  نیز 
درحالی است که ۷05نفر نیز در بخش های مختلف صنعت 

گردشگری اشتغال به کار دارند .

 عملکرد منطقه آزاد انزلی
در شاخص جذب گردشگران

تکمیل  و  کرونا  همه گیری  دوره  از  گذار  با  همزمان 
گردشگری  فاز  در  گردشگری  امکانات  و  زیرساخت 
منطقه آزاد انزلی که با برگزاری رویدادها و جشنواره های 
مختلف فرهنگی، هنری، گردشگری و ورزشی همراه بود؛ 
اقبال گردشگران  مورد  از قطب های  یکی  به  منطقه  این 
ماهه  یازده  در  به حدی که  است،  تبدیل شده  کشورمان 
و  9میلیون  از  بیش  میزبان  انزلی  آزاد  منطقه  سالجاری 
و  6میلیون  بالغ بر  برابر  در  که  بوده  گردشگر  1۸5هزار 
953هزار گردشگر ورودی به منطقه در مدت مشابه سال 
به  گردشگران  حضور  در  42درصد  رشد  بیانگر  گذشته، 

منطقه آزاد انزلی است. 
در  ورودی  گردشگران  روند  به  توجه  با  میان  این  در 
نفر  10میلیون  از  تعداد  این  می شود  پیش بینی  اسفند ماه 
انزلی  آزاد  منطقه  تاریخ  در  که  موضوعی  نماید؛  عبور 

بی سابقه بوده است.

احداث اسکله های مارینا در سواحل دریای خزر
اسکله  همچون  اولیه  زیرساخت های  وجود  به  عنایت  با 
مارینا، مجموعه امکانات طرح ساحلی منطقه آزاد انزلی که 
بستر مناسبی برای ایجاد و گسترش گردشگری دریایی در 
و  برنامه ها  از  یکی  می شوند؛  محسوب  خزر  دریای  سطح 
اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی، ارائه و پیگیری طرح ایجاد 
گردشگری دریایی مابین بنادر استان گیالن از طریق احداث 

اسکله های مارینا در سواحل دریای خزر است.
گردشگری  اسکله های  احداث  پیشنهاد  اساس،  همین  بر 
مارینا در مناطقی همچون تاالب بین المللی انزلی، سواحل 
چمخال، بندر کیاشهر، تالش و چابکسر گیالن با همکاری 
استانی در دستورکار سازمان  نهادهای  استانداری و سایر 

منطقه آزاد انزلی قرار دارد.
 

عملکرد طرح ها و پروژه های عمرانی
حوزه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  عملکرد  با  ارتباط  در 
یازده  طی  که  کرد  اشاره  باید  عمرانی  طرح های  اجرای 
ریال صرف  112۷میلیارد  بالغ بر  رقمی  جاری  سال  ماهه 
ریال  ۷03میلیارد  به  نسبت  که  شده  طرح ها  این  تکمیل 
مدت مشابه سال گذشته، نشان دهنده افزایش 60درصدی 

است.
پروژه های  و  طرح ها  مهم ترین  از  برخی  میان  این  در 
عمرانی در دست اجرای سازمان منطقه آزاد انزلی از قرار 

ذیل است:
تهیه  کاسپین؛  بندری  مجتمع  در  رو- رو  اسکله  احداث 
اجرای  کاسپین؛  بندری  مجتمع  در  سینی دوار  نصب  و 
طرح های توسعه و عمران روستایی شامل آسفالت معابر، 
الیروبی از رودخانه ها، تعمیر و تجهیز پارك ها، خانه عالم 

و ...؛ مبلمان شهری و زیباسازی؛ مشارکت 50درصدی در 
احداث مدرسه 6کالسه انزلی؛ توسعه فضای سبز.

سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان سازمان 
معین منطقه آزاد اینچه برون

یکی از مهم ترین اقدامات عملکردی سازمان منطقه آزاد 
به  سازمان  این  تعیین  قالب  در  اخیر،  یک سال  در  انزلی 
استان  در  اینچه برون  آزاد  منطقه  معین  سازمان  عنوان 
این  اقدامات  از  برخی  راستا  همین  در  می باشد.  گلستان 
سازمان به منظور شروع به کار سریع تر سازمان و منطقه 
در  ایران  آزاد  منطقه  دومین  عنوان  به  اینچه برون  آزاد 

شمال کشور، از این قرار است:
راه اندازی  جهت  مابین  فی  تفاهم نامه  تدوین  و  تهیه   )1

منطقه آزاد اینچه برون؛
آزاد  منطقه  راهبردی  و  جامع  طرح  قرارداد  انعقاد   )2

اینچه برون؛
3( تهیه و تنظیم موافقت نامه بودجه و ایجاد هماهنگی های 
الزم با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 

سازمان منطقه آزاد انزلی؛
4( جلسات متعدد با ادارات ، سازمان ها و نهادهای مستقر 

و ذی نفع در منطقه؛
منطقه  از  تخصصی  جلسات  تشکیل  و  میدانی  بازدید   )5

آزاد انزلی و انجام هماهنگی های الزم.

مهم ترین برنامه های منطقه آزاد انزلی جهت 
برون رفت از چالش های پیش روی

فعالیت های  پیش روی  چالش های  مهم ترین  از  یکی 
منطقه  توسعه ای  برنامه های  رشد  روبه  روند  و  جاری 
بندری  مجتمع  به  راه آهن  خط  اتصال  عدم  انزلی،  آزاد 
تفاهم نامه  براساس  که  ملی  طرحی  است؛  کاسپین 
در  شهرسازی  و  راه  وزارت  و  سازمان  این  میان  منعقده 
سفر سال 139۸ ریاست جمهوری وقت به استان گیالن، 
مسیر 3۷کیلومتری ایستگاه پیربازار رشت تا مجتمع بندری 

کاسپین ساخته و احداث می شود. 
قدرالسهم  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  راستا  همین  در 
45میلیارد تومانی هزینه احداث در محدوده خود را تودیع 
رئیس جمهور  تاکیدات  به  توجه  با  حال  عین  در  و  نموده 
سیزدهم در سفر سال گذشته به منطقه و تخصیص اعتبار 
حدود 300میلیارد تومانی جهت تامین هزینه اجرای طرح 
توسط پیمانکار وزارت راه و شهرسازی و با عنایت به قول 
وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید مقام معظم رهبری 
در دهه فجر سالجاری، پیش بینی می شود تا تابستان سال 
آتی شاهده بهره برداری از مهم ترین طرح زیرساختی حوزه 

ترانزیت بین المللی کشورمان باشیم.
درخصوص اهمیت این طرح ملی باید تصریح کرد که با 
اتصال منطقه آزاد انزلی به خطوط ریل سراسری، نه تنها 
دریای خزر به دو دریای جنوبی ایران وصل می شوند؛ بلکه 
آخرین قطعه از مسیر ترانزیتی کریدور شمال-جنوب نیز 
بین المللی  گذرگاه  این  شدن  فعال  شاهد  و  شده  تکمیل 

مهم در قرن بیست و یکم خواهیم بود. 
میان  ترانزیتی  کریدورهای  ایجاد  زمینه  دیگر  سوی  از 
با  عمان  دریای  و  خلیج فارس  جنوبی  حاشیه  کشورهای 
کشورهای حاشیه دریای خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز 
پدید خواهد آمد و در عین حال شاهد رونق بیش از پیش 
با  بود؛ مسیری که  ایران خواهیم  قزاقستان،  کریدور چین، 
محوریت منطقه ازاد انزلی به عنوان داالن فرعی طرح بزرگ 

»یک جاده، یک کمربند« چین به ایفای نقش می پردازد.
توسط  اجرا  دست  در  برنامه های  و  اقدامات  به  توجه  با 
به  کاسپین  بندری  مجتمع  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
تلقی  دریای خزر  در  نسل سوم  ایرانی  بندر  اولین  عنوان 
می گردد؛ چراکه هم اکنون در پسکرانه این مجتمع بندری 
تولیدی-صنعتی  واحدهای  تعدادی  و  دو شهرك صنعتی 
شهرك  سومین  احداث  طرح  و  بوده  فعالیت  به  مشغول 
عمال  تا  می  باشد  انجام  درحال  بندر  این  پسکرانه  در  نیز 
بندر مزبور به عنوان یک بندر نسل سوم عالوه بر عملیات 
کاال،  حمل ونقل  و  ترانزیت  انبارداری،  بندری،  خدمات  و 
در حوزه فرآوری و صدور کاال و محصوالت نیز به ایفای 

نقش و کارکرد بپردازد .
 چالش های اراضی:

وجود  عدم  انزلی،  آزاد  منطقه  پیش روی  چالش  دومین 
واگذاری  جهت  خود  محدوده  اراضی  بر  سازمان  مالکیت 
به طرح های سرمایه گذاری ارائه شده به این سازمان است. 
درحالی که ظرف سال های اخیر شاهد روند رو به رشد ایجاد 
فعالیت های  انجام  جهت  الزم  زیرساخت های  تکمیل  و 
مختلف سرمایه گذاری در حوز ه های گردشگری، تولیدی، 
صنعتی، ترانزیتی، حمل ونقل و... در این منطقه می باشیم و 
با عنایت به تحوالت صورت گرفته در روابط با کشورهای 
اوراسیا و کریدور شمال- جنوب، باعث اقبال بسیار بیشتر 
سرمایه گذاران  بهره برداری  و  حضور  به  نسبت  گذشته  از 
اقتصادی  فعالیت  مزیت های  و  فرصت های، ظرفیت ها  از 
ایران در دریای خزر شده و این  در نخستین منطقه آزاد 

درحالی است که این منطقه با مشکل کمبود و نبود اراضی 
جهت واگذاری و ارائه به سرمایه گذاران مواجه می باشد.

الحاق  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  کوتاه مدت  پیشنهاد 
در  که  51هکتار  مساحت  با  شماره 3  صنعتی  شهرك 
تغییر و تحوالت  اثر  بر  و  واقع شده  این منطقه  محدوده 
تقسیمات کشوری هم اکنون در محدوده شهرستان خمام 
قرار گرفته، به منطقه آزاد انزلی است تا با اضافه شدن این 
شهرك به منطقه آزاد انزلی که اراضی آن توسط سازمان 
آغاز  آن  اولیه  زیرساخت های  احداث  خریداری و عملیات 
شده، پهنه بندی های صنعتی منطقه به 110هکتار افزایش 

پیدا می کند.
پیشنهاد بلندمدت و اصلی منطقه، اجرای مصوبه دولت و 
آزاد  منطقه  محدوده  افزایش  درخصوص  محترم  مجلس 
3شهرك  الحاق  طریق  از  هکتار  10هزار  حدود  به  انزلی 
الحاق  همراه  به  خمیران  ضیابر،  سفیدرود،  صنعتی 
و  کشاورزی  محدوده  و  رشت  جنگل  سردار  فرودگاه 
تا رودخانه سپیدرود جزو  تولید محصوالت گلخانه ای که 

محدوده این منطقه بوده، می باشد.
اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به  پیشنهادی  محدوده 
در  ایراداتی  و  نموده  تایید  هم  نگهبان  شورای  و  رسیده 

مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است.
پیشنهاد می گردد مراتب هماهنگی با تشخیص مصلحت نظام 
برای برون رفت از وضعیت موجود و الحاق محدوده به منطقه 
آزاد انزلی صورت گیرد تا امکان ایفای نقش تولید و صادرات 

برای این منطقه بیش از پیش فراهم گردد.
آزاد  منطقه  محدوده  به  جدید  اراضی  الحاق  با  بی تردید 
انزلی شاهد انقالبی در ظرفیت ها و مزیت های این منطقه 
در بهره برداری حداکثری از فرصت های ناشی از همکاری 
ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدورهای بین المللی 
خواهیم بود؛ موضوعی که بر نقش محوری کشورمان در 
زمینه  و  افزوده  میان منطقه ای  و  منطقه ای  همکاری های 
و  تحریم  حلقه های  شکستن  کار،  و  کسب  فضای  رونق 
افزایش درآمدهای ارزی جمهوری اسالمی ایران را فراهم 
می کند و منطقه آزاد انزلی به هاب داد و ستد کاال میان 
کشورهای چین، هند، روسیه با غرب آسیا، اوراسیا و جنوب 

آسیا تبدیل می شود.
  چالش های معارضین در اراضی:

مشکل  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اراضی  حوزه  در 
قابل توجه دیگری نیز مواجه است که براساس آن بخش 
یا  از محدوده منطقه دارای معارض بخش دولتی  زیادی 
خصوصی بوده و عمال غیرقابل استحصال جهت ارائه به 
آزاد  منطقه  سازمان  البته  است.  سرمایه گذاری  طرح های 
انزلی با جدیت پیگیر رسیدن به تفاهم جهت تسهیل امور 
به منظور ارائه زمین ها به طرح های سرمایه گذاری در قالب 
طرح جامع منطقه است و توافق های خوبی نیز با نهادهای 
ملی در این خصوص صورت گرفته و امید می رود در ادامه 

این گونه توافقات با سایر ارگان ها حاصل گردد.

ایفای نقش منطقه آزاد انزلی در ابعاد بین المللی
با عنایت به عبور بیش از یک میلیارد تن کاال در سال از 
مسیر کانال سوئز، هدف اصلی کشورمان باید بر انتقال حداقل 
به کریدور  این کانال  از  از حجم کاالهای عبوری  5درصد 
شمال-جنوب از طریق مجتمع بندری کاسپین و یا سایر بنادر 
شمالی در 5سال آینده متمرکز باشد تا ضمن توسعه اشتغال 
و کسب درآمد ارزی برای کشور، موجبات رونق هرچه بیشتر 

بنادر و مناطق آزاد شمال و جنوب ایران فراهم آید. 
عالوع بر  راستا  همین  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
در  سخت افزاری،  زیرساخت های  تکمیل  جهت  تالش 
جهت  قابل توجهی  اقدامات  نیز  نرم افزاری  حوزه های 
فعال سازی کریدورهای بین المللی عبوری از کشورمان و 
توسعه مبادالت با کشورهای حاشیه دریای خزر، اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا با جنوب و غرب آسیا را در دستورکار قرار 
داده که از آن جمله می توان به کارگروه فعال سازی کریدور 
شمال-جنوب، انعقاد تفاهم نامه های همکاری با کشورهای 
بازدید  مشترك،  رویدادهای  نمایشگاه،  برگزاری  منطقه، 
و  ظرفیت ها  با  آشنایی  جهت  دوطرف  تجاری  گروه های 

فرصت های همکاری دو و چندجانبه، اشاره کرد.
شدن  فعال تر  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  دیگر،  سوی  از 
فرعی  بخش  قالب  در  ایران  قزاقستان،  چین،  کریدور 
کمربند،  »یک  کریدور  یعنی  چین  دولت  بزرگ  طرح 
اقدام  درحال  ملی  اولویت  یک  عنوان  به  را  جاده«  یک 
و  غربی  )بخش  چین  از  کاال  انتقال  اساس  این  بر  دارد. 
سواحل شرقی( به قزاقستان )بندر اکتائو(، سپس به ایران 
ترکیه،  کشورهای  به  طریق  آن  از  و  انزلی(  آزاد  )منطقه 
عراق و سوریه و بلعکس را در دستورکار قرار داده است. 
مورد  ترانزیتی  مسیر  کارکردهای  اولین  از  یکی  اگرچه 
غیرعامل  پدافند  شاخص های  بر  مترتب  مسائل  بحث، 
و  ایجاد  زمینه  در  اما  می باشد،  تحریم  دوران  در  کشور 
گسترش همکاری های بین المللی در حوزه های ترانزیتی، 
باعث تقویت جایگاه کشورمان در شاخص های حمل و نقل 

بین المللی می شود.

3 انزلی

گزارشی از عملکرد یازده ماهه سال1401 منطقه آزاد انزلی، کوچکترین منطقه آزاد ایران:

منطقه آزاد انـــزلی، بازیگری پرقدرت در 
معادالت ترانزیتی و تجــاری آسیا و اروپا
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گزارش:
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی



قریب به سه دهه از تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران 
می گذرد؛ هرچند از همان بدو تاسیس مناطق آزاد اولیه )کیش، 
قشم و چابهار( مخالفت های متعددی با این مناطق وجود داشت، 
اما طی سال های اخیر خصوصا در طول سال1401 اتفاقاتی بر 
مناطق آزاد حادث شد که نه تنها مسبوق به سابقه نبوده، بلکه 
ماهیت وجودی و کارکرد ملی و بین المللی این مناطق از کشور 
را تحت الشعاع قرار داده و با سرعت و قدرت وصف ناپذیری ادامه 
حیات و ممات آنان را نشانه رفته است؛ تا جایی امروز فعالین 
اقتصادی این مناطق که همانا صاحبین اصلی مناطق آزاد هستند، 
دیگر امید و انگیزه ای برای ادامه فعالیت در این مناطق نداشته و 
بخش زیادی از این عزیزان بار سفر بسته، یا به داخل کشور و غالبا 
به خارج از مرزهای ایران مهاجرت کرده و سرمایه های خود را به 

نقطه ای امن جهت سرمایه گذاری انتقال داده اند.
صراحتا باید تاکید نمود، در طول یک سال و چندماه گذشته عجیب ترین 
اقدامات که کامال غیرکارشناسی بوده و در تخالف جدی با قوانین 
باالدستی و قانون مناطق آزاد می باشد، در این حوزه صورت گرفته  
است؛ تصمیماتی همچون حذف مشوق ها و معافیت های مالیاتی 
مناطق، نادیده گرفتن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصرار برای 
اصالح و تغییر این قانون در مسیر حذف حداکثری مشوق های آن، 
انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و به دنبال آن تفویض اختیار رئیس جمهور 
به وزیر اقتصاد جهت تصمیم گیری در صدور احکام مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد که در حقیقت منجر به داشتن اختیار وزیر 

اقتصاد در عزل و نصب مدیران عامل خواهد شد و... 
متاسفانه باید اذعان داشت هرچند شروع فرآیند تخریب و 
تقلیل شدید جایگاه این مناطق به همراه دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سال95، همزمان با تدوین 
برنامه ششم توسعه کشور و تصویب ماده23 این برنامه کلید 
خورد؛ اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با پیگیری های 
وزیر اقتصاد دولت سیدابراهیم رئیسی، اجرای انتقال دبیرخانه 
ویژه  و  آزاد  مناطق  سازمان های  آن  تبع  به  و  شورایعالی 
اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام پذیرفت.
واقعیت آن است که چنین تفکرات و تصمیم گیری هایی، در ابتدای 
امر زمینه نابودی سرمایه گذاران مناطق آزاد را فراهم کرده و جالب تر 
آنکه در این مدت نه تنها یک مزیت و یا امتیاز به نفع مناطق آزاد 
توسط دولت و مجلس تصویب نشده است؛ بلکه این دو نهاد 
توامان تیشه به ریشه مناطق آزاد زده اند؛ درحالی که مناطق آزاد 
در کشور تاسیس شدند تا فارغ از بروکراسی های اداری و با اعمال 
معافیت های مالیاتی و گمرکی و بهره گیری از سایر مشوق ها، زمینه 
توسعه اقتصادی در مرزها ، مناطق آزاد و به دنبال آن سرزمین اصلی 

را فراهم کنند؛ موضوعی که در همه جای دنیا درحال اجرا است. 
برای  سیزدهم  دولت  اقتصادی  تیم  این که  تاسف آور  اما 
جبران کسری بودجه و پررنگ کردن نقش قدرتی خود، 
به دنبال آن است تا با سختگیری به سرمایه گذاران مناطق 
رفع  به  و  کند  پر  را  خزانه  آنها،  از  مالیات  اخذ  و  آزاد 

مشکالت اقتصادی با جیب مردم بپردازند. 
درحال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسالمی در پی آن 
هستند که دولت در برنامه هفتم توسعه اختیارات و استقالل 
مناطق آزاد را افزایش دهد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی را از زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
خارج کرده و مجددا به نهاد ریاست جمهوری بازگردانند؛ اتفاقی 
دولت  و  خورد  رقم  سال1401  بودجه  قانون  در  بود  قرار  که 
این پیشنهاد را در قالب الیحه بودجه به مجلسیان ارائه کرد؛ 
اما آن روزها )دقیقا سال گذشته در همین روزها( نمایندگان 
کمیسیون تلفیق بودجه وقعی به این پیشنهاد ننهادند و بر انتقال 
دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد اصرار ورزیدند؛ ولی ظاهرا 
اکنون دریافته اند که اشتباه مهلکی را مرتکب شده اند و هر 
آینه ممکن است مناطق آزاد به نابودی مطلق کشیده شده و 
امنیت سرمایه گذاری و همچنین امنیت ملی به دلیل خالی شدن 
مرزهای استراتژیک کشور از سکنه و سرمایه گذاران، به خطر افتد. 
برنامه هفتم توسعه کشور پس از تعطیالت نوروز1402 در مجلس 
پیشنهاد  مهم ترین  بی شک  می شود.  بررسی  اسالمی  شورای 
درخصوص مناطق آزاد، این است که دولت و مجلس در راستای 
ارتقای جایگاه حاکمیتی دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق 
آزاد اقدامی عاجل نمایند. مسلما نهاد ریاست جمهوری به عنوان نهاد 
مرجع مدیریت عالی مناطق آزاد و محل استقرار دبیرخانه شورایعالی، 
منطقی ترین و موثرترین جایگاه برای دبیرخانه و سازمان های 
درحال حاضر  که  است  این موضوعی  و  آزاد می باشد  مناطق 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز صراحتا به آن اذعان دارند.
استقالل مناطق آزاد در حوزه های  تصمیم گیری در بخش های 
اقتصادی، عمرانی، گردشگری و آزاد بودن این مناطق از قید و 
بند بروکراسی پیچیده اداری متداول در سرزمین اصلی، مولفه های 
مهمی است که در زمان تاسیس مناطق آزاد در نظر گرفته شده 
است. سرمایه گذاران، سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی 
انتظار دارند که این امتیازات قانونی به مناطق بازگردد تا زمینه 

توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم فراهم شود  .
در گزارش پیش روی، با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
به گفت وگو نشستیم و نظرات آنان را درخصوص اتفاقاتی که 

در طول یک سال اخیر برای مناطق آزاد افتاده، جویا شدیم. 
ارزیابی وکالی ملت نسبت به انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مثبت 
نیست؛ از این رو به دنبال اصالح شرایط سخت و ناگوار مناطق آزاد 
از طریق برنامه هفتم توسعه کشور و اصالح قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس و یا تصمیم گیری از 

سوی سران قوا هستند.
بی تردید تنها دستاورد روند فعلی، نابودی مطلق مناطق آزاد 
است؛ مناطقی که اگر به تعطیلی کشیده شوند، اولین تبعات 
آن متوجه امنیت ملی ایران عزیزمان خواهد بود و پس از آن 
لطمات جبران ناپذیری به بخش سرمایه گذاری در کشور وارد 
خواهد آمد؛ ضمن آن که خروج ارز، رکود در بخش تولید، افت 
شدید صادرات و همچنین متضرر شدن حوزه گردشگری را 
شاهد خواهیم بود. امید است که با درایت و اهتمام نمایندگان 
محترم مجلس شورای اسالمی، سال1402، سال بهتری برای 
مناطق آزاد باشد و امنیت و آرامش به سرمایه گذاران این مناطق 
آزاد که مصداق عینی سربازان جنگ اقتصادی هستند، بازگردد.

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

معایب انتقال دبیرخانه شورایعالی به وزارت 
اقتصاد بیشتر از مزایای آن بود

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی ازجمله نمایندگانی است که در ابتدا 
موافق انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 
زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به جهت پاسخگویی 
به مجلس بود؛ اما اکنون این نماینده معایب چنین انتقالی را بیشتر 

از مزایای آن می داند و بر اصالح قانون تاکید دارد.
وی در گفت وگو با نشریه، چالش های اصلی مناطق آزاد را برشمرد 
و گفت: اتفاقی که در مجلس افتاد و قانون مالیات بر ارزش افزوده 
در مناطق آزاد وضع شد، چالش جدیدی برای مناطق نیز ایجاد 
کرد؛ اما از قبل هم این معضل وجود داشت، کاالهایی که در 
داخل کشور تولید و وارد مناطق آزاد می شدند، مالیات بر ارزش 
افزوده را باید پرداخت می کردند و کاالهایی که از خارج می آوردند، 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند. این موضوع باعث 
شد که شرایط نابرابری به نفع تولیدکنندگان خارجی در کشور رقم 
خورد. درست است که بخشی از مشکالت با این تصمیم گیری 
مرتفع گردید، اما در عین حال معضالتی را برای مناطق آزاد 
به وجود آورد و اکنون در این مناطق سرمایه گذاری ها نسبت به 
گذشته کمتر شده است. اگر از مناطق آزاد کشور به ویژه مناطقی 
که توانمندی و ظرفیت باالیی برای جذب سرمایه دارند همچون 
کیش، قشم، اروند و ارس به خوبی استفاده می شد، می توانستند راه را 
برای سرمایه گذاران بخش خصوصی باز کنند و زیرساخت هایی که 
قبال به اتکاء درآمد واردات کاال ایجاد می شد، اکنون می توانست با 
اتکاء به مشارکت غیردولتی ایجاد گردد. لذا می توان این ظرفیت ها 
را بالفعل کرد؛ اما متاسفانه تزلزل مدیریت ها و وجود مدیرانی که 
خیلی به این حوزه کاری ارتباط ندارند و نتوانستند از این ظرفیت ها 
استفاده کنند، باعث شد که مشکالتی برای مناطق آزاد پیش بیاید 
و البته تزلزل مدیریتی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی نیز ایجاد مشکل کرده است. به هرحال پایین آمدن 
سطح دبیر شورایعالی مناطق آزاد و قرار گرفتن آن در زیرمجموعه 

وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا حدودی بر مشکالت افزود .
قادری اظهار داشت: هرچند ممکن است این تصمیم و انتقال 
مزیت هایی هم داشته باشد و باعث گردد که دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به مجلس پاسخگو باشد؛ اما 
تزلزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مشکالت را بیشتر کرد و درواقع 
معایب این موضوع از مزایای آن بیشتر بود. لذا شاید نیاز باشد 
اصالحاتی در قانون به وجود آید، یا بحث اصالح قانون مناطق 
آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس بتواند به بخشی از مشکالت 

کمک کند و موجب رفع چالش های موجود در مناطق شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: اگر 
زیرساخت های مناطق آزادی همچون قشم، چابهار و یا اروند 
توسط دولت تکمیل و خدمات زیربنایی در آنجا تاسیس شود، 
می توانند رشد خوبی داشته باشند و یا برخی مناطق ازجمله انزلی 
و ارس توانمندی و ظرفیت هایی دارند که می توانند به نوعی در 
بروز کارآمدی و ظرفیت هایشان شرایط خوبی را به نفع عملکرد 
مثبت مناطق آزاد تغییر دهند. اما ابتدا شاید نیاز باشد اصالح قانون 
مناطق آزاد در دستورکار مجلس قرار گیرد تا گره ها و موانعی که 
در مناطق وجود دارد، مرتفع شود. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی نیز از انتخاب های سیاسی باید جدا شود؛ به هرحال 
مسئولین مناطق آزاد باید کسانی باشند که حداقل های تخصصی 
را در حوزه کاریشان داشته باشند؛ از سوی دیگر مناطق آزاد تداخل 
کاری با مدیریت های محلی یا سیستم اداری دارند  که باید برطرف 

شود تا بتوان مشکالت مناطق را حل نمود.
وی در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس در سال آخر 
نمایندگی خود چگونه می توانند قطار توسعه در مناطق آزاد را به 
مسیر منطقی و قانونی خود برگردانند، عنوان کرد: بحث اصالح 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در کمیسیون اقتصادی 
است، باید زودتر آماده شود و به صحن برسد؛ ضمن اینکه اکنون 
ظرفیت هماهنگی سران قوا وجود دارد، لذا می توانند نسبت به 
موضوعات و مشکالت مهم ورود پیدا کنند و مصوباتی داشته 

باشند و آنها را به تایید مقام معظم رهبری برسانند.
قادری درخصوص تغییر وضعیت اجرای قوانین اصیل در مناطق 
آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور بیان داشت: در برنامه هفتم توسعه 
بخشی از مشکالت مناطق آزاد را می توان حل و اصالحاتی را 
ایجاد کرد تا شرایط به نفع سرمایه گذاری تغییر نماید؛ به هرحال 
مناطق آزاد باید از بروکراسی سرزمین اصلی دور باشد. تاسیس این 
مناطق با هدف رشد سرمایه گذاری و در اختیار قرار دادن امتیازات به 
فعالین اقتصادی بوده است؛ در نتیجه نباید این مناطق را از اهداف 
اصلی شان دور کرد و مسیر رسیدن به ماموریت ها را غیرمحال نمود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: 
متاسفانه بخشی از مشکالت به وجود آمده ناشی از تصمیم گیری ها 
در برنامه ششم توسعه بود؛ اما می توان در برنامه هفتم توسعه کشور 
این موارد و سوء تفاهماتی که شرایط را برای سرمایه گذاری فعالین 
اقتصادی سخت کرد و تولید و صادرات در مناطق آزاد را به دلیل قوانین 
سختگیرانه من جمله حذف معافیت های مالیاتی به وضعیتی نامطلوب 
رساند، با کمک دولت و مجلس اصالح نمود. اما به سبب موانع و 
مشکالت زیاد، بهتر است سران قوا ورود کنند، چالش ها را بررسی 
نمایند ، مصوبه ای ارائه دهند و استقالل دبیرخانه شورایعالی و شرایط 
مناسب برای سرمایه گذاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد را فراهم کنند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر مناطق آزاد با رویه کنونی ادامه 
دهند آیا شاهد افت سرمایه گذاری، رکود توسعه و عدم ثبات مناطق 
مرزی کشور نخواهیم بود، گفت: طبعا هرچه مناطق آزاد توسعه پیدا 
کند و حجم سرمایه گذاری در این مناطق به میزان قابل توجهی 
برسد، به بحث ثبات امنیت، رونق و آبادانی مرزها کمک می کند و در 
عین حال می تواند معضالت و مشکالت در مناطق را حل کند. اما 
اگر چالش ها به قوت خود باقی بماند، شرایط تولید و صادرات تغییری 
نکند، تداخل مدیریتی در مناطق آزاد وجود داشته باشد، امتیازهای 
سرمایه گذاری به حداقل و یا هیچ برسد، طبعا ثبات مرزها نیز به 
دلیل نبود فعالیت اقتصادی و حضور سرمایه گذاران به خطر می افتد 

و این موضوع می تواند به ضرر مناطق آزاد و البته کل کشور باشد.
نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی در پایان، در پاسخ به این سوال که مدیریت 
بر مناطق آزاد از سوی حاکمیت باید چگونه مورد رسیدگی و 
حمایت قرار گیرد، خاطرنشان کرد: تداخل کارهایی که بین 
مناطق آزاد و مدیریت ها در سرزمین اصلی وجود دارد، ملموس 
است؛ این تداخل ها باید از بین برود؛ اگر بهم ریختگی ها مدیریتی 
در مناطق آزاد از بین نرود، می تواند مشکالت را بیشتر کند و 

یاس و ناامیدی که در مناطق آزاد وجود دارد، بیشتر گردد و به 
دنبال آن مشکالت کشور را افزایش دهد. طبق قانون، تقریبا 
همه دستگاه ها باید وظایف و اختیارات خود را به مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند تا قدرت تصمیم گیری ها 
توسط مدیران عامل این مناطق بیشتر شود؛ اما می بینیم که 
با تصمیمات اخیر، چقدر از این قدرت ها کاسته شده و دیگر 
مدیران حرفی برای گفتن ندارند. به هرحال این مدیران هستند 
که شرایط را برای سرمایه گذاری و تسهیل تولید و صادرات 
فراهم می کنند؛ اگر دست مدیران بسته باشد، دست و پای 
فعالین اقتصادی برای سرمایه گذاری بسته تر می شود و این به 

ضرر مناطق آزاد و توسعه اقتصادی کشور تمام خواهد شد.

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

 شرایط نامطلوب مناطق آزاد
نتیجه تصمیم گیری اشتباه دولت است

همچنین، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، 
به تبیین مشکالت مناطق آزاد در یک سال اخیر پرداخت و 
عدم ثبات مدیریتی در مناطق و دوگانگی در تصمیم گیری های 

دولت را مشکل اصلی مناطق آزاد معرفی کرد.
وی اظهار داشت: وضعیت فعلی مناطق آزاد حداقل برای بنده 
که نماینده مجلس هستم، قابل قبول و درک نیست. قرار بود 
مناطق آزاد را به سمت مجموعه ای ببریم که در عین تقویت 
ویژگی های مطلوب و کاهش ویژگی های نامطلوب، بتوانیم 
نظارت های الزم و معقول را بر آنها داشته باشیم. مناطق آزاد 
سکوی پرتاب صادرات برای محصوالت غیرنفتی و محملی 
برای افزایش سرمایه گذاری خارجی با عنایت به معافیت های 
داخلی  سرمایه گذاران  برای  مناطق  این  در  که  مختلفی 
و خارجی وجود دارد، می باشد. درواقع قرار بود این مناطق 
بستری برای توسعه گردشگری به ویژه گردشگری خارجی 
باشد، یا اینکه کریدوری برای واردات هدفمند مواد اولیه و 

ماشین آالت مورد نیاز صنعت و تولید در کشور باشد.
ارکانی ادامه داد: اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، وضعیت مطلوب 
نبود. به عنوان مثال در حوزه گردشگری خارجی باید تاکید کنیم 
که در همین نزدیکی ما در قطر امسال مسابقات جام جهانی 
برگزار شد و قشم و کیش نیز در فاصله کوتاهی با این کشور 
قرار داشتند؛ اما چند گردشگر خارجی را توانستیم در این مناطق 
آزاد پذیرایی کنیم؟ به گمانم این عدد صفر بود. در بحث توسعه 
صادرات غیرنفتی، سرمایه گذاری خارجی و... نیز وضعیت مناطق 
نامطلوب است؛ عمده این مسائل، به این موضوع برمی گردد که 

مدیریت باثباتی در این یک سال اخیر در مناطق آزاد نداشتیم.
وی تصریح کرد: شما این اشتباهات را به مباحث قانونی گره 
می زنید؛ اما ما نگفتیم در طول یک سال، 2بار دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی تغییر کند! این تغییر با تصمیم و نظر خود 
دولت بود؛ کمااینکه درحال حاضر هم که آقای عبدالملکی دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، خود دولت اختیارت 
ایشان را دستکاری می کند. یک روز مشخص می کنند که دبیر 
نمی تواند مدیرعامل و یا اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق 
آزاد را انتخاب کند و روز دیگر تمامی اختیارات رئیس جمهور در این 
حوزه به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول می شود! طبیعتا این 
موضوعات به مجلس، قانون و دستگاه های دیگر ربطی ندارد و این 
مسائل جز تدابیر مدیریتی و سیاست های اتخاذی در درون کابینه 
است که البته قابل قبول هم نیست. تا زمانی که این موضوعات در 
درون دولت مرتفع نشود، بهترین قانون و سیاستگذاری ها برای 
مناطق آزاد نیز بدون یک مجری مقتدر و انسجام تصمیم گیری در 

آن حوزه اتفاق نخواهد افتاد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی در واکنش به 
این موضوع که برکناری دبیر سابق شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به دلیل همین محدودیت هایی بود که توسط 
قانونگذاران کلید خورد، گفت: فارغ از اینکه می گوییم دبیرخانه 
شورایعالی زیرمجموعه ریاست جمهوری باشد یا وزارت اقتصاد؛ 
نکته این است که اگر دولت یک نفر را مشخص می کند که 
امورات اجرایی این حوزه را به حکم وزیر اقتصاد یا رئیس جمهور 
برعهده گیرد ، باید همان سازوکار را ادامه دهد. اینکه هر روز 
دچار تغییرات شویم، نشان می دهد خود دولت هم اساسا دچار 
سردرگمی نسبت به مناطق آزاد است و نمی داند چه هدفی را 
دنبال می کند، در صورتی که بسیاری از مجموعه های مختلف 
دارند همچون سازمان  آزاد  مناطق  الگویی مشابه  در کشور 
این  در  آن که  به سبب  اما  و...  مالیاتی  امور  سازمان  بورس، 
سازمان ها هدف روشن تر و مقصد شفاف تر است، با وجود اینکه 

وزیر اقتصاد هم نظر می دهد، اما همچنان کار پیش می رود.
ارکانی ادامه داد: مشکل اصلی اینجاست که کلیت دولت نمی داند 
از مناطق آزاد چه می خواهد و چه هدفی را باید دنبال کند. تاکنون 
یک نفر شفاف در این دولت نگفته که ما مناطق آزاد را با این 
شرایط تحویل  گرفتیم و در 3سال پیش روی هدفگذاری کرده ایم 
که به نقطه مدنظر برسیم. البته شعار زیاد داده شد که مثال درصد 
باالیی از تماشاچیان فوتبال جام جهانی را در کیش و قشم میزبانی 
می کنیم، اما در حد برقراری ترانزیت دریایی هم موفق نشدیم این 
کار را انجام دهیم . یکی نیست پاسخگو باشد و بگوید درخصوص 
باعث  کسی  چه  و  است  مقصر  کسی  چه  موضوع  همین 
فرصت سوزی در کشور شد؟! فکر نمی کنم دیگر چنین فضایی در 
نزدیکی مان به وجود آید که چنین رویداد تاریخی به اسم جام جهانی 
برگزار شود. در این خصوص ما موقعیت خوبی همچون منطقه آزاد 

داشته باشیم، اما از آن هیچ بهره ای نبریم.
وزیر  عهده  به  مسئولیت  این  طبعا  کرد:  تصریح  وی 
اقتصاد که در  اقتصادی و دارایی است؛ قاعدتا وزیر  امور 

انتصابات و تصمیم ها دخالت می کند باید پاسخگو باشد!
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که نمایندگان مجلس 
چگونه می توانند قطار توسعه در مناطق آزاد را به مسیر منطقی 
و قانونی خود برگردانند، گفت: ما در این حوزه باید با کمیسیون 
تخصصی یعنی اقتصادی صحبت و تصمیم گیری کنیم تا وضعیت 
مناطق آزاد را سروسامان دهیم . اکثر نمایندگانی که در حوزه انتخابیه 
خود منطقه آزاد دارند و تعداد قابل توجهی هم هستند ازجمله آبادان، 
خرمشهر ، هرمزگان، جلفا   و... باید همفکری کنند؛ چراکه این 
دوستان مسلط تر هستند و عینی تر با مشکالت مناطق آزاد حوزه 

خود سروکار دارند، باید با تمامی این نمایندگان رایزنی نماییم.
اردکانی اظهار کرد: یکی از محل هایی که می توان مشکالت 
مناطق آزاد را سروسامان داد، الیحه برنامه هفتم توسعه کشور 
است که پس از تعطیالت عید نوروز توسط دولت به مجلس 
می رسد تا مورد تصویب قرار گیرد. ما در برنامه هفتم توسعه احکام 

پنج ساله ای برای سیاستگذاری کالن پیش رو در حوزه های مختلف 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... تصویب می کنیم. در حوزه مناطق 
آزاد نیز می توان با پیشنهاد وزارت اقتصاد، دبیرخانه شورایعالی و 
را  و مشکالت  دارند  آشنایی  مناطق  با  که  اقتصادی  فعاالن 
می شناسند، مواردی را مطرح و مشخص نمود که چه احکامی 
تصویب شود که هم به استقالل نسبی و ذاتی مناطق کمک کند 
و هم به اهداف مدنظر جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و رشد 

سرمایه گذاری مناطق و به تبع آن کل کشور منجر گردد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در واکنش 
به این موضوع که بخش مهمی از مشکالت مربوط به مناطق آزاد 
در برنامه ششم  توسعه کشور رقم خورد، گفت: بله؛ اما حاال می توان 

این موضوعات را در برنامه هفتم توسعه کشور اصالح کرد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به رویکرد فعلی درخصوص 
مناطق آزاد، آیا این موضوع می تواند عاملی علیه امنیت ملی و 
عدم ثبات در مناطق مرزی کشور باشد، تصریح نمود: قطعا همین 
است؛ مسیر فعلی مطلوب نیست؛ مدیریت مناطق آزاد با شاخص 
جلو می رود، نه با شعار. به عنوان مثال در موضوع جذب گردشگر 
خارجی در جام جهانی یا جذب سرمایه گذار خارجی ، توسعه صادرات 
غیرنفتی، ممانعت از افزایش واردات کاالهای مصرفی و... اعداد 
و شاخص ها مشخص است و نشان می دهد که وضعیت خوبی 

نداریم؛ بنابراین قطعا نیاز به تغییر و تحول اساسی وجود دارد.
نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط 
موجود در مناطق آزاد، باید مدیریت انعطاف پذیرتری وجود داشته 
باشد تا بتواند برای جذب سرمایه گذاری خارجی، خنثی سازی 
اصلی  سرزمین  در  که  ظرفیت هایی  از  استفاده  و  تحریم ها 
امکان پذیر نیست، اقدامات عملی ویژه تری انجام گیرد . اما در این 
خصوص دولت برنامه ای ندارد و یا حداقل به ما اعالم نکرده اند.

یعقوب رضازاده، عضو هیات رئیسه کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی:

مهم ترین مشکل مناطق آزاد، انتقال دبیرخانه 
شورایعالی به وزارت اقتصاد است

و اما، یعقوب رضازاده نماینده مردم سلماس و عضو هیات رئیسه 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو  کمیسیون 
با نشریه، مهم ترین مشکل مناطق آزاد را در انتقال دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی معرفی کرد و گفت: تنها راهکار موجود، اصالح 
قانون، حمایت از سرمایه گذاران و بازگشت دبیرخانه شورایعالی 

زیرنظر ریاست جمهوری و یا معاون اول رئیس جمهور است.
گذشته  یک سال  در  آزاد  مناطق  مشکالت  تبیین  به  وی 
پرداخت و اظهار داشت: چند عامل می تواند در این خصوص 
نقش داشته باشد؛ یکی عوامل داخلی و دیگری عوامل خارجی 
است  . عوامل داخلی مستقیما به مدیریت مناطق آزاد بستگی 
باید مستقیما زیرنظر  دارد. به نظر من مدیریت مناطق آزاد 
ریاست محترم جمهوری  یا معاون اول ایشان اداره شود تا از 
اختیارات کامل و الزم برای تهیه بسته های تشویقی و حمایتی، 
توسعه تولید، جذب گردشگر و حمایت از افرادی که صادرات و 
واردات می کنند، بهره مند گردد. این موضوع با مدیریت فعلی 
که تحت نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، امکان پذیر 
نیست و این شرایط نمی تواند به نفع اقتصاد مناطق آزاد باشد. 
اگر به مدیریت گذشته و چندماه پیش نگاه کنیم، می بینیم که 
آقای سعید محمد مدیری قوی بود؛ اما چون اختیارات الزم را 
نداشت، مجبور به جدایی از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی شد. بی تردید بایستی از یک مدیریت مستقل 
و واحد و با اختیارات بیشتر استفاده کرد تا بتواند در بحث های 
حمایتی، کمک کننده سرمایه گذاران مناطق باشد. اگر رویکرد 
وزارت  زیرنظر  دبیرخانه  که  این مدت  در  بود،  درست  فعلی 
اقتصاد قرار دارد، شاهد موفقیت مناطق آزاد می بودیم؛ اما دقیقا 
از زمانی که دبیرخانه شورایعالی و به تبع آن مناطق آزاد به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی سپرده شد، بدبختی های سرمایه گذاران 
افزون تر گردید، شرایط سرمایه گذاری سخت تر شد و تولید و 
صادرات کاهش پیدا کرد. این موضوع به دلیل سختگیری ها 

و حذف امتیازات قانونی از مناطق آزاد توسط وزیر اقتصاد بود.
زمان  در  کشور  آزاد  مناطق  موقعیت  به  ادامه  در  رضازاده 
ما  نمود:  عنوان  و  کرد  اشاره  جام جهانی  رویداد  برگزاری 
امسال مسابقات جام جهانی قطر را داشتیم و بنده از نمایندگان 
محترم کیش و قشم سوال کردم که چه توفیقی در زمینه 
جذب گردشگر داشتیم ؟ پاسخ آنها ضعف مدیریتی و از دست 
رفتن موقعیت مطلوب به جهت نزدیکی با کشور قطر بود! اگر 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اختیارات الزم 
را داشت و مستقیما با رئیس جمهور و معاون اول ایشان در 
ارتباط بود، شرایط برای جذب تماشاگر فراهم می گردید . جزایر 
کیش و قشم پتانسیل بسیار خوبی برای جذب گردشگر و 
توریسم دارند؛ جام جهانی قطر می توانست هم برای جذب 
توریسم مناسب باشد است و هم از لحاظ اقتصادی، تجارت 
و جذب سرمایه گذاران به نفع کشور تمام شود. اما آنگونه که 
انتظار داشتیم از این ظرفیت ها استفاده نشد. لذا به نظر بنده 
بایستی از مدیریت مستقل در مناطق آزاد تحت نظر شخص 

رئیس جمهور با اختیارات بیشتر و بهتر تبعیت کرد.
نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسالمی مشکل 

اصلی مناطق آزاد را در نداشتن اختیارات دبیر شورایعالی 
همه  که  است  شده  تصریح  قانون  در  گفت:  و  دانست 
سازمان های  عامل  مدیران  به  باید  اجرایی  دستگاه های 
نشان  موضوع  این  کنند؛  اختیار  تفویض  آزاد  مناطق 
لزوم وجود قدرت در جهت  و  آزاد  اهمیت مناطق  دهنده 
تصمیم گیری مستقل در این مناطق است. قوانین مناطق 
آزاد متفاوت از سرزمین اصلی است، طبعا مدیریت آن هم 
به جهت اختیارات باید متفاوت باشد؛ اما سپردن دبیرخانه 
شورایعالی به وزارت اقتصاد صرفا باعث ایجاد محدودیت 
در تصمیم گیری ، محدودیت در سرمایه گذاری، محدودیت 
موضوع  این  و  است  شده  واردات  و  صادرات  و  تولید  در 

مدنظر قانونگذار برای تاسیس مناطق آزاد نبوده است .
وی در پاسخ به این سوال که مجلس در سال آخر فعالیت خود 
چگونه می تواند قطار توسعه در مناطق آزاد را به مسیر منطقی 
و قانونی خود برگردانند، اظهار داشت: فراکسیونی تحت عنوان 
فراکسیون مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی  در مجلس 
داریم. این فراکسیون در این سه سال اخیر نتوانسته موثر باشد ، 
قادر نبود مسئوالن را درخصوص مناطق آزاد به چالش بکشاند 
و یا بتواند برای رشد مناطق کمکی کند. در سال آینده نیز 
بعید است کمک خاصی شود. پیشنهاد بنده این است که اگر 
دولت آقای رئیسی می خواهد این مناطق رشد کنند و منبع 
اقتصادی قوی برای کشور باشند، بایستی اداره مناطق آزاد 
تحت مدیریت رئیس جمهور یا معاون اول ایشان باشد و این را 
به مجلس پیشنهاد کند . یا اینکه از اختیارات خود رئیس جمهور 
استفاده کنند و مدیریت واحد را در مناطق آزاد ایجاد نمایند؛ 
اگر هم نیاز به قانون و پیشنهاد جدید است تا توسعه و رشد 
مناطق فراهم شود و یا بسته های حمایتی و تشویقی برای 
سرمایه گذاران فعال گردد، دولتمردان و فعالین اقتصادی این 
موارد را به مجلس ارائه دهند، قطعا نمایندگان با آغوش باز 
اینها را تصویب می کند و برای اجرا به دولت ابالغ می نمایند.

این نماینده مجلس ادامه داد: حدود 17استان مرزی در کشور 
داریم، این استان ها که در برخی از آنها مناطق آزاد و مناطق 
ویژه اقتصادی وجود دارد، برای مقابله و یا دور زدن تحریم ها 
مناسب هستند؛ اما بایستی اختیارات ویژه داشته باشند که با 
مقامات در کشورهای همسایه با هماهنگی وزارت کشور و 
باشند و  امورخارجه به صورت مرتب نشست داشته  وزارت 
بهترین منبع درآمد، اشتغال و معیشت را برای مردم و اهالی 
این مناطق فراهم کنند. منطقه ویژه اقتصادی سلماس 22سال 
است که هنوز به بهره برداری نرسیده؛ ابتدا بیایند مناطق ویژه 
اقتصادی که مصوب شده ولی به بهره برداری نرسیده را به 
اجرا برسانند و سپس اختیارات الزم را به آنها بدهند؛ قطعا 
توسعه این منطقه برای مناطق مجاور و حل مشکالت اشتغال 
و معیشت مردم مهم است. مناطق آزاد بدون هیچ گونه رانت 
و حیف و میلی تالش و فعالیت کنند؛ چراکه می توانند برای 

استان های همجوار از نظر اقتصادی کمک کننده باشند.
رضازاده تاکید کرد: مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی باید 
و  عزل  شود،  اداره  اول  معاون  یا  و  رئیس جمهور  توسط 
نصب ها، انتخاب مدیران و بخشنامه ها با انتخاب دبیرخانه 
و رئیس جمهور باشد؛ دوم اینکه این مناطق اسم شان آزاد 
است، لذا نباید تحت بروکراسی اداری و قوانین سرزمین 
مناطق  این  مزیت های  اخیر  سال  در  گیرند.  قرار  اصلی 
برداشته شد، از حذف معافیت های مالیاتی گرفته تا اعمال 
قوانین و بخشنامه های متناقض و حذف بسته های تشویقی 

و حمایتی که می تواند سرمایه گذاری را از بین ببرد.
وی افزود: این مناطق باید با همان قوانین اصلی  خودشان 
چنانچه  شوند،  اداره  قوانین  این  با  اگر  گردند؛  اداره 
و  گیرند  قرار  کشور  اجرایی  اول  شخص  زیرمجموعه 
افزایش   در  می توانند  قطعا  آنان حفظ شود،  استقالل  اگر 
اشتغال زایی، بهبود معیشت مردم و توسعه اقتصادی کشور 
مناطق  این  موجود  رویه  با  اگر  اما  باشند.  مفید  و  موثر 
ادامه دهند، موفقیتی در آنها نمی بینیم؛ چراکه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی به اندازه کافی گسترده است و مشغله 
دارد؛ با ادامه این وضعیت، روزی خواهید دید که صرفا این 

مناطق درجا می زنند.
کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو  و  سلماس  مردم  نماینده 
پاسخ  در  پایان،  در  اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت 
آزاد،  مناطق  در  فعلی  رویکرد  با  آیا  که  سوال  این  به 
دارد،  امنیت مرزها وجود  و  ثبات  افتادن  به خطر  احتمال 
تصریح کرد: باید تاکید کنم در جایی که اقتصاد، اشتغال و 
تجارت جریان دارد، امنیت وجود دارد؛ اما در نقطه ای که 
امنیت  نباشد،  سرمایه گذاری  و  تجارت  اقتصادی،  جریان 
نیز نخواهد بود. امنیت الزمه تجارت و اقتصاد، و اقتصاد 
در  سرمایه گذاری  اگر  است.  امنیت  الزمه  نیز  تجارت  و 
مناطق آزاد از بین برود، ثبات و امنیت مرزها نیز از بین 
مدافعان  سرمایه گذاران،  و  اقتصادی  فعالین  رفت.  خواهد 
مرزی ما محسوب می شوند؛ اگر آنان نباشند، زمینه برای 
درگیری های مرزی هم فراهم می شود. بنابراین باید زمینه 
مالیاتی ،  معافیت های  اعمال  با  را  آنها  حضور  و  فعالیت 
فراهم  تشویقی  بسته های  و  سرمایه گذاری  مزیت های 
نمایند و مانع از فرار از سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 

از کشور گردند.

مجلس4

در گفت و گو با نمایندگان مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

جلوگیری از خسران بیشتر با قرارگیری دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل نهاد ریاست جمهوری
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی



در طول سالیان اخیر به دلیل اتخاذ تصمیمات سلیقه ای 
و همچنین اعمال سیاست های خالف قانون چگونگی 
و  اجرایی  دستگاه های  سوی  از  آزاد  مناطق  اداره 
نهادهای قانونگذار، مناطق آزاد لطمات جبران ناپذیری 
را متحمل شده اند؛ اقدامات و سیاست هایی که موجب 
فرار سرمایه گذاران از این مناطق و به دنبال آن، کاهش 

تولید و سرمایه گذاری در کشور شده است. 
و  مالیاتی  معافیت های  و  مشوق ها  حذف  بی شک 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  جایگاه  تقلیل  و  گمرکی 
نابودی سرمایه گذاری در  اقتصادی، زمینه  آزاد و ویژه 
مناطق آزاد را طی سال های گذشته فراهم کرده است. 
باید اذعان داشت، مناطق آزاد نه تنها ردیف بودجه ای 
ندارند؛  زیرساخت ها  تامین  جهت  در  ملی  بودجه  در 
امتیازات  حذف  با  تا  شده  تالش  سال ها  این  در  بلکه 
گرفته  مناطق  این  از  پویایی  قانونی،  مشوق های  و 
از قوانین سرزمین اصلی به این  شود. تسری بسیاری 
مناطق و ابطال و لغو بخش قابل توجهی از مواد، بندها 
و آیین نامه های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، عمال 
جذابیت های قانونی مناطق را از بین برده است؛ تا جایی 
که امروز فعالین اقتصادی مناطق آزاد احساسی مشابه 
بخش خصوصی در سرزمین اصلی دارند و حتی شاید 

سخت تر و گرفتارتر. 
متاسفانه باید تصریح کرد در طول سال1401 و با اجرایی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  انتقال  شدن 
پس  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  ذیل  به  اقتصادی 
قانون  ماده23  تصویب  از  6سال  به  نزدیک  گذشت  از 
و  است  گذشته  از  بغرنج تر  شرایط  توسعه،  برنامه ششم 
درحال حاضر هیچ گونه چشم انداز مثبت و روشنی برای 
فعالین اقتصادی وجود ندارد؛ چراکه اعتقاد بر این است 
که دبیرخانه شورایعالی و به تبع آن سازمان های مناطق 
آزاد زیرمجموعه وزارتخانه ای قرار گرفته اند که بیشترین 
تعرضات و تعدی ها را به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
داشته و موجب ورشکستگی و رکود بی سابقه ای در این 
مناطق شده است که از آن جمله می توان به مالیات ستانی 

از فعالین اقتصادی مناطق آزاد اشاره نمود.
از سوی  گرفته  اختیار صورت  تفویض  با  آن که  ضمن 
رئیس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت 
آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  احکام  صدور 
به  امیدی  دیگر  عامل(،  مدیران  انتصاب  )بخوانید 
مناطق  برای  دلسوز  و  قوانین  به  آشنا  مدیران  حضور 
منصوب  پس  زین  که  افرادی  بی تردید  و  نیست  آزاد 
اقتصادی  فعالین  و  مناطق  از  دفاع  به جای  می شوند، 
و  منافع  راستای حفظ  در  آن، مسلما  و سرمایه گذاران 
اقتصاد حرکت خواهند کرد؛ به عبارت  منویات وزارت 

ساده  یعنی: مناطق آزاد ضربدر در صفر.
به همین منظور در آخرین شماره نشریه در سال1401، 
به  آزاد  مناطق  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعالین  با 
گفت وگو نشستیم و از مصائب و مشکالت آنان پیرامون 
اتفاقات یک سال گذشته سوال پرسیدیم و راهکارهای 
ایشان را برای بهبود شرایط موجود در سال آینده جویا 

شدیم که در ادامه مالحظه می فرمایید.

جعفر عباسی، رئیس هیات مدیره انجمن 
هتلداران منطقه آزاد ارس:

وجوب اجرای دقیق و کامل قوانین در مناطق 
آزاد کشور

هتلداران  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  عباسی  جعفر 
منطقه آزاد ارس در گفت وگو با نشریه، از سرازیر شدن 
آزاد  به مناطق  بخشنامه های و قوانین سرزمین اصلی 
گالیه کرد و بر اجرای درست قوانین از سوی دولت و 
نظارت دقیق قوانین از سوی مجلس شورای اسالمی 

تاکید نمود. 
آزاد چه  مناطق  قوانین  اقتصادی؛  فعال  این  گفته  طبق 
از سوی دولت و چه مجلس باید رعایت شود و در عین 
حال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید 
بسته های تشویقی برای سرمایه گذاران در جهت اشتغال 
پایدار تهیه و تدوین نمایند تا از گسیل جمعیت موجود در 

مناطق آزاد به سمت کالنشهرها ممانعت به عمل آید.
علیه  بر  گذشته  یک سال  این  در  که  اتفاقاتی  به  وی 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  افتاد،  آزاد  مناطق  هویت 
پیداست،  نیز  اسم شان  از  که  همان طور  آزاد  مناطق 
بایستی از بروکراسی های اداری و بخشنامه های دولتی 
که در سرزمین اصلی وجود دارد، خارج باشند و مسیر 
بر  سرمایه گذاران  اقتصادی  فعالیت  و  سرمایه گذاری 
درحالی  این  گیرد.  صورت  آزاد  مناطق  قوانین  مبنای 
است که روزبه روز شاهد ورود مدیرانی به بدنه مدیریتی 
و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
اولیه  قوانین  با  که  هستیم  آزاد  مناطق  سازمان های 
مناطق آزاد نیز آشنایی ندارند، چه برسد به اینکه حافظ 
ازجمله  باشند!  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  منافع 
این موارد تسری دادن قوانین و بخشنامه های گمرکی 
این  از  یکی  که  بوده  آزاد  مناطق  به  اصلی  سرزمین 
واردات  سفارش  ثبت  موضوع  گمرکی،  بخشنامه های 
کاال و مواد اولیه تولیدکنندگان مستقر در مناطق است.
منابع  از  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  افزود:  عباسی 
استفاده  عامل  بانک های  و  مرکزی  بانک  ارزی 
نمی کنند، در نتیجه نیاز به ثبت به سفارش ورود کاال 
و  ماده 2  نیست. طبق  اولیه  مواد  یا  قالب محصول  در 
مناطق  در  امور گمرکی  واردات  و  3 مقررات صادرات 
درخصوص  بعدی  بحث  است.  مشخص  تکلیف  آزاد، 
تعهد ارزی است که آن را به مناطق آزاد تسری دادند. 
که  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده 14  طبق 
اعالم می دارد مبادالت بازرگانی مناطق آزاد با خارج از 

کشور بعد از ثبت گمرکی از مشمول مقررات صادرات و 
واردات مستثنی هستند؛ اما قانونگذار مناطق آزاد را نیز 
مشمول ثبت سفارش نموده و حتما باید تعهد ارزی را 
اجرا کند. می بایست تاکید داشت با توجه به اینکه تامین 
مرکزی  بانک  از  وارداتی  کاالهای  برای  دریافتی  ارز 
پای  و  دست  می تواند  نیز  موضوع  این  نداشته،  وجود 

مناطق آزاد را ببندد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که نقش دولت 
و مجلس در ایجاد شرایط ناگوار  در مناطق آزاد چه میزان 
است، گفت: با توجه به این که اقتصاد کشور بر اثر تحریم های 
غرب دچار بحران های متعددی شده است، بایستی دولت 
قوانین مربوط به مناطق آزاد را اجرا نماید و هیچ گونه اعمال 
از اعضای هیات وزیران که  از هر کدام  سلیقه شخصی 
بخشنامه هایی به مدیریت های کل زیردست خود می دهند، 
به  اصلی  سرزمین  قوانین  تسری  چراکه  نپذیرد؛  صورت 
برنامه ریزی صحیح  عدم  و  آشفتگی  باعث  مناطق،  این 
سرمایه گذاران فعال در مناطق می شود. در این بین مجلس 
قوانین  اجرای صحیح  بر  نظارت  به  نیز  اسالمی  شورای 
مناطق آزاد که از طرف دولت تصویب می شود، همت بگمارد 
تا قوانین به درستی اجرا گردد . ضمن اینکه به فکر طرح های 
زیرساختی و استراتژیک مناطق برای جذب سرمایه گذار و 
گردشگر خارجی باشند که این موضوع نیز می تواند همتی 
میان مجلس و دولت ایجاد کند تا تسهیالتی ارائه کنند و 

موجب رونق این بخش شوند.
وی همچنین به ارزیابی شرایط کسب و کار در مناطق آزاد 
پرداخت و عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، 
نرخ باالی تورم و کاهش ارزش پول ملی، امکان جذب 
سرمایه گذار در مناطق آزاد متصور نیست . به دلیل عدم 
نیز جلب  پایدار  اقتصادی  توسعه  نبود  و  اقتصادی   ثبات 
سرمایه گذاران  نمی باشد.  امکان پذیر  جدید  سرمایه گذار 
فعلی نیز با وجود گپ موجود میان ارزهای نیمایی و سنایی 
برای ورود مواد اولیه ارزبر صادرات مواد تولیدی که مجددا 
نیز از محل وصول مطالبات آن منجر به واردات مواد اولیه 
برای بخش تولیدی یا شرکت های تولیدی می شود ، دچار 
این  و  شد  خواهند  مالی  صورت های  انباشته های  زیان 
موضوع کسب و کارهای موجود را علی الخصوص کسب 
و کارهای سرمایه گذاران خارجی را با تهدید جدی مواجه 
می کند. این عامل باعث شده که جذابیتی برای بخش 
خصوصی سرمایه گذار خارجی وجود نداشته باشد و اصال 
کسب و کاری هم اتفاق نخواهد افتاد. وقتی تولیدکننده 
مواد اولیه را با یک نرخ ارزی خرید می کند و طی پروسه 
چندماهه تبدیل به محصول می نماید و موفق به فروش 
آن در بازارهای هدف می شود، مجددا از محل منابع مالی، 
نیاز به تامین منابع ارزی دارد؛ اما با توجه به تورم و باال 
بودن نرخ ارز، این شرایط باعث زیان سرمایه گذاران خواهد 
شد که به همین دلیل ادامه روند برای تولیدکننده متصور 
نیست؛ زیرا روزبه روز سرمایه در گردش خود را با تورم از 

دست خواهد داد.
عباسی درخصوص راهکاری جهت اصالح وضع موجود 
در مناطق آزاد گفت: این موضوع نیازمند سیاستگذاری 
کالن است. پیشنهاد اصلی این است که قوانین مناطق 
آزاد چه از سوی دولت و چه از طرف مجلس شورای 
اسالمی رعایت شود و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
برای  تشویقی  بسته های  می بایست  اقتصادی  ویژه  و 
تدوین  و  تهیه  پایدار  اشتغال  جهت  در  سرمایه گذاران 
به  آزاد  مناطق  در  موجود  جمعیت  گسیل  از  تا  نمایند 

سمت کالنشهرها ممانعت به عمل آید.
وی در پاسخ به این سوال که انتظار شما از سازمان های 
مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی برای اصالح رویه های 
کنونی در برنامه هفتم توسعه کشور چیست، بیان کرد: 
توسعه  هفتم  برنامه  کلي  سیاست هاي  به  عنایت  با 
گردید،  اعالم  رهبري  معظم  مقام  سوي  از  که  کشور 
از  یکی  برنامه،  این  اقتصادی  بند 2 سیاست های  طبق 
ارز  نرخ  و  قیمت ها  سطح  در  ثبات  ایجاد  موضوعات، 
و تک رقمی کردن تورم طی 5سال است که می تواند 
منابع مالی را برای سرمایه گذاری به سمت فعالیت های 
اقتصادی مولد در مناطق آزاد هدایت کند. طبق بند 17 
سیاست هاي کلي برنامه هفتم توسعه کشور که در حوزه 
فرهنگی و اجتماعی اعالم فرمودند، صنعت گردشگری 
مدنظر است. توسعه صنعت گردشگری می تواند خون 
و  نماید  ایجاد  آزاد  مناطق  مویرگی  جریان  در  تازه ای 
سبب تحولی بنیادی با برنامه ریزی قبلی موجب جذب 

سرمایه گذاران شود.
آزاد ارس  رئیس هیات مدیره انجمن هتلداران منطقه 
کلي  سیاست هاي  بند 22  طبق  کرد:  تاکید  پایان  در 
انقالب  معظم  رهبر  سوي  از  که  توسعه  هفتم  برنامه 
اعالم گردید ، رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و 
روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی 
که  همان طور  است.  مدنظر  سرمایه گذاران  اولویت  با 
می دانیم مناطق آزاد در مرزها واقع شده اند و می توانند 
شده  برنامه ریزی  صورت  به   حرکتی  جهت  این  در 
داشته باشند تا با آینده پژوهی، نیازهای مناطق را جهت 
توسعه و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای هدف 
بازتعریف کنیم که در نهایت منجر به حرکت بنیادین در 
جهت سرمایه گذاری و مبادالت دوطرفه برای کاالهای 
صادرات محور در شرکت های تولیدی مناطق آزاد باشد.

 
حامد افروز، فعال اقتصادی در منطقه آزاد 

قشم:
بی ثباتی مدیریت و حذف مشوق ها، عامل 

فرار سرمایه گذاران از مناطق آزاد
اقتصادی  فعال  و  سرمایه گذار  افروز  حامد  همچنین، 
تبیین  به  نشریه،  با  گفت وگو  در  قشم  آزاد  منطقه  در 
مشکالت اخیر مناطق آزاد پرداخت و بر ثبات مدیریتی، 
فعالین  تجربه  و  مشاوران  از  استفاده  برنامه ریزی، 
کشور  آزاد  مناطق  اداره  به  کمک  جهت  در  اقتصادی 

تاکید نمود.
وی ارزیابی خود را از رویکرد و عملکرد مناطق آزاد در 
اتفاقات بسیار بدی برای  ارائه داد و گفت:  سال 1401 
یک سال  این  در  آن  اقتصادی  فعالین  و  آزاد  مناطق 
منفی  نگاه  و  دیدگاه  موضوع،  مهم ترین  است.  افتاده 
مسئوالن به مناطق آزاد است؛ اگر این نگاه به مناطق 
قاچاق  برای  مکانی  مناطق  این  فکر می کنند  که  آزاد 
اشتباه  دیدگاهی  هم  کامال  که  است  کشور  به  کاال 
است ، تغییر پیدا کند و مناطق آزاد را به عنوان بازوی 
تمامی  چنانچه  باشند،  داشته  قبول  کشور  اقتصادی 
تا  قبل  از  کامل  صورت  به  مناطق  در  زیرساخت ها 
درستی  و  دقیق  برنامه ریزی  و  می شد  اجرا  امروز  به 
منطقه  موقعیت خاص هر  و  آزاد  مناطق  اهداف  طبق 
مناطق  روز  و  حال  اکنون  می گرفت،  انجام  به درستی 

آزاد کشور این گونه نبود.
افروز ادامه داد: ما نمی گوییم همه برنامه های  مسئولین 
آزاد  مناطق  درخصوص  متاسفانه  اما  نبوده،  درست 
و  اهداف  طبق  و  نشده  گرفته  درستی  تصمیمات 
جایگاه  اگر  است.  نشده  عمل  مناطق  این  برنامه های 
مناطق آزاد حفظ می شد و قوانین و مقررات به درستی 
آزاد  اقتصادی مناطق  فعالین  از  اگر  اجرایی می گردید، 
حمایت می شد ، اگر مزیت های مناطق آزاد به قوت خود 
باقی می ماند و اگر ثبات مدیریتی در این مناطق حاکم 
بود، درحال حاضر مناطق آزاد در شکوفا شدن و به روز 

شدن اقتصاد کشور کمک بزرگی می کردند.
این فعال اقتصادی همچنین به بی ثباتی اقتصادی کشور 
اشاره کرد و عنوان نمود: شرایط اقتصادی کشور اصال 
گرفتن  قرار  هدف  در  آزاد  مناطق  اما  نیست؛  مناسب 
می شوند.  محسوب  کشور  پیشانی  مشکالت،  و  موانع 
آزاد  مناطق  به  ابتدا  اقتصادی  بی ثباتی  و  تورم  وجود 
ضربه می زند. اگر همه مزیت ها در مناطق حفظ می شد، 
اقتصادی  سخت  شرایط  در  می توانست  مناطق  این 
فعلی کمک بیشتر و شایانی به اقتصاد مملکت داشته 
باشند. اگر این موقعیت و روند ادامه یابد، مطمئن باشیم 
دور شدن از اهداف مناطق آزاد و فرار سرمایه گذاران، 
عقب ماندن از رقبا در سایر نقاط دنیا و همسایگان، به 

هیچ وجه دور از انتظار نیست.
وی در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای اصالح 
اذعان داشت:  آزاد چیست،  وضعیت موجود در مناطق 
به  آزاد  مناطق  در  تصمیمات  اتخاذ  می کنم  پیشنهاد 
اهداف  با  مطابق  و  درست  شده،  کارشناسی  صورت 
مخصوص  مشاوران  و  تجربیات  از  برگرفته  و  مناطق 

و خبره صورت گیرد. 
آزاد ،  مناطق  قوانین  کامل  اجرای  داد:  ادامه  افروز 
جایگاه  به  آزاد  مناطق  و  دبیرخانه شورایعالی  بازگشت 
بازگرداندن  و  مناطق  این  در  مدیریتی  ثبات  اصلی، 
حل  اصلی  شاکله  آزاد،  مناطق  به  مزیت ها  بیشتر 
هم  شود،  اجرا  اگر  موارد  این  است.  کنونی  مشکالت 
به سرمایه گذاری گرم می شود و  اقتصادی  فعالین  دل 
هم اینکه مناطق آزاد می توانند کمک بزرگی به کشور 

از لحاظ اقتصادی داشته باشند.
قشم  آزاد  منطقه  در  اخیر  یک ساله  مدیریت  به  وی 
اشاره کرد و گفت: در طول مدت 30سال گذشته که 
تاکید  باید  می گذرد،  قشم  آزاد  منطقه  شکل گیری  از 
فتح الهی  افشار  آقای  همچون  مدیریتی  هیچ  که  کنم 
ببخشد.  بهبود  منطقه  این  در  را  اوضاع  نتوانست 
اهداف،  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  محترم  مدیرعامل 
این  طول  در  را  منطقه  زیرساخت های  و  برنامه ها 
بر  را  قشم  و  کرد  فراهم  حضورش  اندی  و  یک سال 
اقتصادی  فعالین  کلیه  برد.  پیش  اصلی اش  ریل  روی 
این منطقه از اهدافی که درخصوص منطقه آزاد قشم 
در نظر گرفته شده بود، بی خبر و دور بودند و در این 
به  اشتباه  صورت  به  اقتصادی  فعالیت  مسیر  سال ها 
بیشتر مشکالت ما  اقتصادی نشان داده شد و  فعالین 
اما دکتر فتح الهی هدف اصلی  اینجا رقم می خورد .  از 
از تشکیل این منطقه را نشان داد و در بحث نفت، گاز 
به درستی  را  انرژی و صادرات و مسکن همه موارد  و 
موضوع  این  کرد.  اجرا  ارباب رجوع  درخواست  طبق  و 
یکی از دلخوشی هایی است که بعد از همه این سال ها، 
و  دیدند  خود  به  قشم  آزاد  منطقه  اقتصادی  فعالین 

امیدوار به توسعه پایدار و همه جانبه جزیره هستند.
این سرمایه گذار و فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در 
پایان و در پاسخ به این سوال که انتظار شما از مجلس و 
فراکسیون مناطق آزاد چیست، خاطرنشان کرد: انتظاری 
که داریم این است که اگر قوانین به درستی اجرا شود، 
کمک بزرگی از سوی مجلس شورای اسالمی  می شود. 
فراکسیون مناطق آزاد در مجلس باید حامی مناطق آزاد 
و فعالین آن باشند؛ آنها باید از فعالین اقتصادی و تجربه و 
مشورت آنها به عنوان بازوی کمکی خودشان استفاده کنند. 
فراکسیون مناطق آزاد اگر نظارتی بر اجرای قوانین داشته 
باشد و مدافع مناطق باشد، موجب دلگرمی فعالین می شود. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی  اگر به این وظیفه که 
نظارت بر اجرای صحیح قوانین است، تاکید داشته باشند؛ 
قوانینی را وضع و ارائه کنند که ضربه به فعالین اقتصادی و 
مناطق آزاد نزنند، طبیعتا کمک بزرگی به مناطق آزاد کشور 
و البته سرزمین اصلی می کنند. اما اگر با این شیوه حذف 
مزیت ها، بی ثباتی اقتصادی، عدم برنامه ریزی و نبود  ثباتی 
مدیریتی پیش برویم، باید بدانیم که فرار سرمایه گذاری در 

مناطق آزاد به صورت کامل شکل می گیرد.

یاسر مروت پور، رئیس جامعه بازاریان و 
بازرگانان منطقه آزاد انزلی:

به صفر رسیدن سرمایه گذاران خارجی و 
داخلی در مناطق آزاد از سال آینده

در ادامه، یاسر مروت پور فعال اقتصادی و رئیس جامعه 
با  گفت وگو  در  انزلی  آزاد  منطقه  بازرگانان  و  بازاریان 

نشریه، به بیان مشکالت مناطق آزاد پرداخت و تاکید 
قانون  ماده 65  اجرای  عدم  رویه  ادامه  با  دولت  کرد 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و اعمال نکردن 
سال  چند  تا  می تواند  مالیاتی،  و  گمرکی  معافیت های 
آزاد  مناطق  در  خارجی  سرمایه گذاران  حضور  آینده 

کشور را به عدد صفر برساند.
سال 1401  که  چالش هایی  و  مسائل  درخصوص  وی 
بر علیه هویت مناطق آزاد اتفاق افتاد، گفت: متاسفانه 
جریان فکری که بر علیه مناطق آزاد شکل گرفته و یا 
درحال شکل گیری است، نشات گرفته از تفکر اشخاص 
معدودی می باشد که متاسفانه هم اکنون در راس امور 
هستند و نه تنها در ارتباط با مناطق آزاد تصمیم های 
نادرستی می گیرند، بلکه نگاه و تفکر غلط این اشخاص 
در اقتصاد کالن کشور هم تاثیر مهمی دارد و وضعیت 
هستیم،  شاهد  کشور  در  همگان  اکنون  که  اقتصادی 
از عقل و  به دور  از همین طرز فکر خطرناک و  ناشی 

منطق اقتصادی است.
مروت پور درخصوص دیدگاه مجلس و دولت که موجب 
کرد:  اظهار  است،  شده  آزاد  مناطق  در  ناگوار  شرایط 
اگر قانونی در مناطق آزاد حاکم است، که هست؛ باید 
دولت و مجلس در اجرا و نظارت بر آن مصمم باشند و 
اگر نقصی در آن قانون وجود دارد، تا زمانی که اصالح 
هیچ  نشده،  انجام  نهایی  و  مشخص  به طور  قوانین 
نهادی از حاکمیت حق نداره خارج از این قوانین عمل 
کند و مجلس هم موظف است بر همین قوانین فعلی 

نظارت داشته و حمایت کند.
سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  اقتصادی  فعال  این 
جذب  و  کار  و  کسب  محیط  از  شما  ارزیابی  که 
چیست،  آزاد  مناطق  در  جدید  سرمایه گذاری های 
سال های  طول  در  که  اتفاقاتی  نظرم  به  کرد:  عنوان 
هستیم،  شاهد  هم  بیشتر  روزها  این  و  افتاده  اخیر 
با  دولت  قطعا  است؛  خارجی  سرمایه گذاران  فرار 
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اجرای  عدم  رویه  ادامه 
برنامه های توسعه کشور و اعمال نکردن معافیت های 
آینده حضور  سال  چند  تا  می تواند  مالیاتی،  و  گمرکی 
سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد کشور را به عدد 
صفر برساند. محیط کسب و کارهای مناطق آزاد دیگر 
نخواهد  جذابیتی  مخاطبین  و  مراجعه کنندگان  برای 
داشت و سرمایه گذاران داخلی هم سرمایه های خود را 
به مرور از مناطق خارج می کنند. قاچاق در داخل کشور 
و  مراجعه کنندگان  تمام  و  پیدا می کند  بسیار گسترش 
آزاد  مناطق  به  تفریح  و  کاال  خرید  برای  که  مردمی 
همسایه  به کشورهای  تفریح  و  خرید  برای  می آمدند، 

مراجعه می کنند.
وضع  اصالح  برای  خود  پیشنهادات  ارائه  در  وی 
نجات  برای  قدم  اولین  گفت:  آزاد  مناطق  در  موجود 
مناطق آزاد، اصالح ساختار مدیریتی در مناطق آزاد و 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است؛ 
وزارت  ذیل  از  شورایعالی  دبیرخانه  باید  گام  اولین  در 
با  باید  دبیرخانه  شود؛  خارج  دارایی  و  اقتصادی  امور 
عنوان جدید و به شکل هیات مدیره ای و با حضور و 
مشارکت دولت و بخش خصوصی در هیات مدیره اداره 
گردد. وقتی دارای قوانین و اساسنامه باشد، دیگر هیچ 
آزاد  مناطق  امور  در  نمی تواند  حاکمیتی  و  دولتی  نهاد 
باشد و حضور بخش خصوصی در کنار  دخالت داشته 
بخش دولتی در هیات مدیره می تواند دست نهادها و 
سازمان هایی که به قوانین مناطق آزاد تعرض می کنند 

را کوتاه کند.
مروت پور در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه مناطق 
آزاد در صورت احیای مزیت های مدیریتی و قانونی خود 
مناطق  امنیت  و  ثبات  ایجاد  در  می توانند  تاثیری  چه 
مرزی داشته باشند، اظهار داشت: همین قوانین نصفه 
و نیمه که در این سال ها توسط دولت در مناطق آزاد 
به اجرا درآمده، نشان داده است چه ثبات و امنیتی در 
ایجاد  کشور  مرزی  مناطق  در  اشتغال  و  توسعه  کنار 
کرده اند و توانایی خود را در جذب جمعیت از پایتخت و 
شهرهای بزرگ برای زندگی در این مناطق و همچنین 

فعالیت اقتصادی اثبات نموده اند.
از مشکالت  متاسفانه یکی  نمود:  اذعان  ادامه  در  وی 
بزرگ مناطق آزاد، حضور بسیار زیاد مدیرانی است که 
مناطق  قوانین  اجرای  نسبت  مسئولیتی  احساس  هیچ 
از  در حمایت  را صرفا  پیشرفت  خود  راه  و  ندارند  آزاد 
اشخاصی که در دولت های جدید مستقر می شوند و یا 
همکاری با نهادهای نظارتی می دانند و متاسفانه  این 
رویه غلط را در مناطق آزاد بدون نظارت بر مدیران در 

مناطق شاهد هستیم.
این فعال اقتصادی و رئیس جامعه بازاریان و بازرگانان 

از  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه 
نظرات  کارشناسانه مدیران دلسوز واقعی منطقه آزادی 
در زمینه اصالح رویه های کنونی در برنامه توسعه هفتم 
کشور استفاده شود تا بازخورد آن را در مناطق آزاد پس 

شروع اجرای برنامه توسعه هفتم شاهد باشیم.

سعید حق جو، مدیرعامل شرکت کابین یراق 
منطقه آزاد ارس:

 عدم تعامل دولت و مجلس نسبت
به مناطق آزاد کشور

کابین  شرکت  مدیرعامل  حق جو  سعید  نهایت،  در  و 
اطالعات  نبود  از  نشریه،  با  گفت وگو  در  ارس  یراق 
تصمیم گیران نسبت به قوانین اصلی مناطق آزاد گالیه 
اخیر  سال های  در  آمده  به وجود  اتفاقات  گفت:  و  کرد 
به ویژه یک سال گذشته برای مناطق آزاد از جهت عدم 
و  کامل  اطالعات  نبود  و  مجلس  و  دولت  بین  تعامل 
نظر  در  عدم  با  مرکز  تصمیم گیری  و  مناطق  از  جامع 

گرفتن شرایط مناطق آزاد و عواقب آن است.
نقش  شما  عقیده  به  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
در  ناگواری  شرایط  چنین  ایجاد  در  دولت  و  مجلس 
ناآگاهی  اندازه  است، اظهار داشت:  آزاد به چه  مناطق 
و عدم اشراف کامل مجلس و دولت به مناطق آزاد و 
موضوعی  مناطق،  به  نسبت  نهاد  دو  هر  منفی  افکار 
را  قانون  دولتمردان  و  نمایندگان  است.  انکار  غیرقابل 
مشکالت  و  محدودیت ها  که  البته  و  می گیرند  نادیده 
اشتباه  تصمیم گیری های  همین  سبب  به  آزاد  مناطق 
دولت و مجلس است و سهم هر دوی آنها نیز به یک 

اندازه است.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که در صورت 
مناطق  اقتصادی  توسعه  آینده  موجود،  شرایط  ادامه 
محیط  بهبود  و  جدید  سرمایه گذاری های  جذب  آزاد، 
کرد:  تصریح  می کنید،  ارزیابی  را چگونه  کار  و  کسب 
درحال حاضر مناطق آزاد نیمه جان و بی روح هستند؛ با 
بر مناطق  اقتصادی و محدودیت هایی که  این شرایط 
این مناطق  قوانین اصلی  اعمال می شود و نقض  آزاد 
آزاد  مناطق  شرایط  ادامه  تصمیم گیران ،  دست  به 
محکوم به فنا است. درحال حاضر نه تنها سرمایه گذار 
فرار  شاهد  بلکه  نمی شود،  آزاد  مناطق  جذب  جدید 
به داخل سرزمین اصلی  این مناطق  از  سرمایه گذاران 
و خارج از ایران هستیم. حذف معافیت های گمرکی و 
و  مالیات  دریافت  برای  اصلی  سرزمین  قوانین  اعمال 
حذف مزیت ها، امید و انگیزه ای برای سرمایه گذاران در 

مناطق آزاد باقی نگذاشته است.
برای اصالح وضعیت  را  ادامه، راهکار خود  حق جو در 
تنها  نمود:  تاکید  و  داد  ارائه  آزاد  مناطق  در  موجود 
آزاد،  مناطق  کنونی  بغرنج   شرایط  تغییر  برای  راهکار 
قانون  به  مجلس  و  دولت  از  اعم  همه  بازگشت  باید 

چگونگی اداره مناطق آزاد باشد.
قوانین  نقض  شاهد  هرازگاهی  باید  چرا  افزود:  وی 
برای  آزاد  مناطق  مگر  باشیم؟  مسئولین  خود  توسط 
کمک  و  واردات  و  صادرات  بحث  سرمایه گذاری، 
سرزمین  به  آن  از  پس  و  مناطق  این  به  اقتصادی 
پای  و  دست  باید  چرا  پس  نشدند؟  تاسیس  اصلی 
اقتصادی  فعالیت  نگذاریم  و  ببندیم  را  سرمایه گذاران 
خود را برای پیشرفت مناطق و توسعه اقتصادی کشور 
داشته باشند؟ مگر هدف از مناطق آزاد غیر از این بوده 
این  مختلف،  آیین نامه های  و  بخشنامه ها  با  حاال  که 

مناطق را از اهداف اصلی شان دور می کنیم؟!
قاطعیت  داشتن  بنده  پیشنهاد  کرد:  تصریح  حق جو 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  مناطق  مدیران 
زورگویی و همچنین کوتاه کردن  مقابل  در  اقتصادی 
آزاد  مناطق  از  وزارتخانه ها  و  ارگان ها  تمامی  دست 
عامل  مدیران  به  کامل  اختیارات  تفویض  باید  است. 
تصمیم گیری  جهت  در  آزاد  مناطق  سازمان های 
خودشان  مدیریت  تحت  مناطق  به  نسبت  همه جانبه 

صورت گیرد.
پایان  در  ارس  یراق  کابین  شرکت  مدیرعامل 
تا  که  مزیتی  تنها  حاضر  درحال  کرد:  خاطرنشان 
تقریبا  و  داشت  وجود  آزاد  مناطق  در  پیش  2سال 
مناطق محسوب می شد، مجلس و  امتیاز  اصلی ترین 
خاص  امتیاز  این  و  دادند  هم  دست  به  دست  دولت 
تولید گرفتند،  ما سرمایه گذاران خصوصا بخش  از  را 
انتظار  بود.  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  آن  که 
نسبت  جدی  اقدام  اسالمی  شورای  مجلس  می رود 
به این عمل غیرعرف و غیرشرعی انجام دهد و این 
امتیاز مجددا به مناطق آزاد تعلق گیرد تا روحی تازه 

نیمه جان مناطق دمیده شود. این پیکر  به 

5 فعالین اقتصادی

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

ائتالف مجلــس و دولت برای فراری دادن 
سرمایه گذاران از مناطق آزاد ایران
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می گویند آنچه امروز اتفاق افتاده است، ریشه اصلی آن در گذشته 
و هدف بزرگی در آینده دارد. این موضوع دقیقا در ارتباط با مناطق 
مناطق  امروز  چراکه  است؛  قابل وصف  ایران  تجاری-صنعتی  آزاد 
گرفتار  هویتی  و  کارکردی  مختلف  چالش های  از  گردابی  در  آزاد 
شده اند که دقیقا نتیجه غیرقابل اجتناب اقدامات دامنه دار و هدفمند 
عده ای بر علیه مناطق آزاد در گذشته است و مسلما در آینده هدف 
بزرگ کارشکنی های انجام شده، با تثبیت رکود سرمایه گذاری های 

اقتصادی و توقف رشد و توسعه در این مناطق محقق می گردد.
اما اگر بخواهیم آنچه در سال ۱۴۰۱ بر علیه مناطق آزاد گذشت را 
فهرست وار بیان کنیم، می شود گفت عالوه بر نقض امتیازات قانونی 
سرمایه گذاری مناطق آزاد نظیر لغو معافیت بر مالیات ارزش افزوده 
در سال ۱۴۰۰، در سال جاری همه چیز با تصویب بند)ز( تبصره)۱8( 
دبیرخانه  انتقال  موضوع  با  ارتباط  در  سال۱۴۰۱  بودجه  قانون 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت امور اقتصادی 
اجرای  بر  مقدمه ای  حقیقت  در  که  موضوعی  شد؛  شروع  دارایی  و 
از  بیش  گذشت  از  پس  کشور  توسعه  ششم  برنامه  قانون  ماده ۲۳ 

۵سال است.
ریشه  توسعه،  ششم  برنامه  قانون  ماده ۲۳  که  کرد  تصریح  باید 
است.  بوده  اخیر  آزاد طی سال های  مناطق  تمام چالش های  اصلی 
و  اقتصادی  امور  وزیر  سال جاری،  بودجه  قانون  اجرای  راستای  در 
بانیان  از  خود  که  خاندوزی،  سیداحسان  آقای  جناب  یعنی  دارایی 
طرح و تصویب ماده ۲۳ در قانون برنامه ششم توسعه کشور بود، در 
خردادماه سال ۱۴۰۱ علی رغم بی میلی ظاهری اما با اشتیاق درونی 
وصف ناپذیری، مصوبه کمیته اقتصادی دولت را در قالب نامه ای به 
هیات دولت می فرستند و در آن چند و چون و شیوه نامه اجرای این 
بند و تبصره و انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

به ذیل وزارت اقتصاد را به هیات دولت پیشنهاد می کند.
را  آن  اقتصاد،  وزیر  پیشنهاد  در  تغییراتی  انجام  با  نیز  دولت  هیات 
در آذر ماه سال ۱۴۰۱ طی مصوبه ای مورد تایید و تصویب قرار داد. 
در مصوبه هیات دولت دست وزارت اقتصاد در غزل و نصب دبیر و 
مدیران ارشد سازمان های مناطق آزاد بدون اخذ مجوز از شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسته شد؛ به همین جهت در بهمن ماه 
سال جاری یعنی کمتر سه ماه پس از مصوبه پراشکال هیات دولت، 
اختیارات  تفویض  با  رئیسی  سیدابراهیم  موافقت  لطایف الحیل،  با 

رئیس جمهور در حوزه مناطق آزاد به وزیر اقتصاد صورت گرفت!
بر محور  اخیر  آزاد طی یک سال  این جریانات که در حوزه مناطق 
موضوع انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل 
تنها خود  نه  پیوسته است،  به وقوع  اقتصادی و دارایی  امور  وزارت 
آمدن  به وجود  ریشه  بلکه  است،  آشکاری  و  پنهان  معضالت  واجد 
صورت  به  ادامه  در  که  است  شده  دیگر  چالش های  از  یکسری 

فهرست وار به برخی از مهم ترین آنها اشاره می گردد.

عدم ثبات مدیریت در حوزه مناطق آزاد
عهده دار  سیزدهم  دولت  شروع  ابتدای  در  که  مومنی  حمیدرضا 
دبیری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود، با وجود این که 
تجربه زیادی در عرصه مدیریت مناطق آزاد داشت، به جهت تفاوت 
دیدگاه های سیاسی و مدیریتی مدیران ارشد دولت سیزدهم با کسانی 
همچون مومنی، ابقای وی در سمت دبیری شورایعالی برای هر ناظر 
بی طرفی محتمل نبود؛ فلذا بعد از کمتر ۲ماه از شروع دولت سیزدهم، 
اولین دبیر شورایعالی و مشاور رئیس جمهور  به عنوان  سعید محمد 
در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم انتخاب شد. 
سردار محمد که سودای ریاست جمهوری داشت، انتظار می رفت در 
حوزه مناطق آزاد بتواند با فراغ بال و گستره اختیارات قابل قبولی کار 
اقلیمی  در  دوپادشاه  معلوم شد  که  نگذشت  بیشتر  چندماه  اما  کند؛ 
نمی گنجند؛ یعنی اقلیم  مناطق آزاد یا جای خان است یا جای سردار! 
باالخره پس از یک سال کشمکش های پشت پرده و روی صحنه، در 
از  مهرماه سال۱۴۰۱، سعید محمد در یک فضای رسانه ای خاص، 
سوی سیداحسان خاندوزی غزل شد و نصراهلل ابراهیمی عجالتا شد 

سرپرست موقت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی!
مخالفین مناطق آزاد که نمی توانستند سعید محمد را تحت انقیاد خود 
درآورند و سیاست های ضدمناطق آزادی را از مجرای محمد دنبال 
کنند، در طول یک سال هر کاری از دست شان آمد، کوتاهی نکردند تا 
مناطق آزاد بر مدار محمد نچرخد. ولی نهایتا اختالف سلیقه فکری، 
مدیریتی و یا هر اختالف دیگری که وجود داشت، منجر به منفک 
شدن سعید محمد از مناطق آزاد و پیاده شدن زودهنگام وی از قطار 

مدیران دولت سیزدهم شد.
اما ماجرا به همین تغییر ختم نشد؛ چراکه به فاصله کمتر از یک ماه، 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  نیمه  و  نصف  سکانداری  هم  ابراهیمی 
آزاد و ویژه اقتصادی را در اختیار دکتر حجت اهلل عبدالملکی قرار داد؛ 
انتصابی که همان زمان گفته می شد وزیر اقتصاد علی رغم دوستی 
چندین ساله با عبدالملکی، خیلی رضایت به آن نداشت؛ زیرا جناب 
خاندوزی که تازه از میدان جنگ با سعید محمد با خیالت راحت در 
با  باید این جدال را به نوع و ترتیبی دیگر  خیمه نشسته بود، حاال 
یکی دوستان قدیمی خود آغاز می کرد. اما به هر تقدیر این بار قرعه 
به نام وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتاد. حال یک دبیرخانه 
ماند با ۳تغییر در دبیران و سرپرست در طول یک سال و اکنون دبیری 
که دیگر مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
این  اما  می نمود؛  ذهن  از  دور  حتی  و  بی سابقه  که  موضوعی  نبود؛ 

اتفاق رخ داد!
پس از آمدن حجت اهلل عبدالملکی، اصرارهای وزیر اقتصاد در اجرای 
و  دولت  هیات  مصوبه  اخذ  و  توسعه  ششم  برنامه  قانون  ماده ۲۳ 
اختیارات ریاست جمهوری، نه تنها دبیر شورایعالی مناطق  تفویض 
و  مقام  تنزل  وزیر،  در حد یک شبه معاون  را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
اختیار داد، بلکه مدیران ارشد سازمان های مناطق آزاد را نیز در سطح 
مدیران کل ادارات تابعه وزارت اقتصاد درمی آورد و عمال مدیرعامل 
اول  جانب شخص  از  حکم  داشتن  با  که  آزاد  مناطق  سازمان های 
در  دولتی  مقام  عالی ترین  خود  مسئولیت  حوزه  در  کشور،  اجرایی 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  بودند و طبق ماده ۶۵  سطح منطقه 
توسعه کشور، باید سایر دستگاه های دولتی محدوده از آنها اطاعت 
می کردند؛ اما وقتی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل سازمان های 
مناطق آزاد حکم خود را از وزیر دریافت کنند، باید در جریان مدیریت 
نهایتا  زیرا  شوند؛  هماهنگ  نیز  متبوعه  منطقه  فرمانداران  با  حتی 

مدیرکل اداره ای بیشتر نمی باشند.
اصل  تنها  نه  آزاد؛  مناطق  حوزه  در  مدیریت  اقتدار  تضعیف  این 
وجود مدیریت متمرکز، چابک و دارای اختیارات مدیریتی کافی در 
سطح منطقه آزاد را که دقیقا منطبق با فلسفه وجودی مناطق آزاد 
و منطق توسعه اقتصادی هدفمند است را نقض می کند؛ بلکه باعث 
می شود، این موضوع در کنار آسیب های برشمرده قبلی، مناطق آزاد 
تبدیل به قایق های سرگردان در وسط طوفان بدون داشتن ناخدای 
مجرب، نقشه راه مشخص و ملوانان ناشی گردند. این قایق سرگردان 

قطعا همیشه منتظر باد موافق برای نیل به ساحل نجات است، اما 
حتی  چراکه  است؛  موافق  باد  باد،  کدام  نمی شود  معلوم  هیچ وقت 
این شرایط در سطح منطقه قطعا حکایتی  نمی کند.  کار  نیز  بادبان 
تاسف آور از فضای مدیریت در مرکز است. وقتی سازوکاری در سطح 
هسته های  و  کالن  سیاستگذاری  شورای عالی  یک  قالب  در  ملی 
مدیریتی  سلیقه  و  فکر  یک  تنها  می شود،  تعریف  مستقل  اجرایی 
خاص است که می تواند این سازوکار را به نفع افکار خود بدون توجه 
به ضرورت های ذاتی یک پدیده بهم بریزد و خواستار خطی کردن 

این سازوکار مرکب و دارای جریان بده و بستان هوشمندانه شود.
و  بین سیاست عالی  پیاده سازی است،  در ساختار جدید که درحال 
برنامه اجرایی، فرق ماهوی زیادی نخواهد بود؛ زیرا هر دو طبق یک 
فکر و هدف واحد تنظیم می گردد و یک نسخه برای تمام مناطق آزاد 
پیچیده می شود. در این حالت سایر ادارات دولتی نیز می توانند منطبق 
با منافع سازمانی و سیستمی خود، از اجرای برنامه های مناطق آزاد 
و تمکین به اقتدار مدیریتی مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  اجرای  بروند و عمال  طفره 

توسعه کشور، به صورت دائمی کنسل خواهد شد.

عوارض استمرار شرایط بغرنج کنونی در مناطق آزاد
به  آزاد  مناطق  بر  مترتب  چالش های  از  برخی  پیشین،  قسمت  در 
را  اضافه  وقت  در  توسعه  ششم  برنامه  قانون  ماده ۲۳  اجرای  بهانه 
آزاد  مناطق  اقتصادی  حیات  در  بزرگ  چالش های  این  برشمردیم. 
از  این قسمت می خواهیم برخی  نتایج اسف باری خواهد داشت. در 
این نتایج و درواقع تبعات شرایط جدید مدیریتی و اجرایی در حوزه 

مناطق آزاد در بند شده را تشریح کنیم.

آزاد به دلیل    توقف و رکود سرمایه گذاری در مناطق 
ابهام در آینده:

و  برونگرا  اقتصادی  مدیریت  نگاه کالن  یک  قالب  در  آزاد  مناطق 
غیرمتمرکز تولد یافته اند و فلسفه وجودی شان بر استقالل نسبی در 
امر مدیریت اقتصادی و نیز آزادی در برقراری، توسعه و متنوع سازی 
روابط اقتصادی و تجاری درونی و بیرونی است. یعنی مناطق آزاد 
محلی- دولت های  به عنوان  خود  وجودی  ماهیت  و  ذات  براساس 

مشوق ها  برخی  ارائه  با  و  کنند  عمل  باید  اقتصادی   منطقه ای 
جهت  را  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  خاص،  مزیت های  و 
تعامالت  توسعه  راستای  در  خود  اقتصادی  ظرفیت های  فعال سازی 

بین المللی یک کشور، جذب نمایند. 
و  هوشمند  سیستم  این  در  نابسامانی  و  اختالل  هرگونه  اگر  حال 
رفتاری  الگوی های  بر  آن  تاثیر  اولین  بیفتد،  اقتصادی  برونگرای 
سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کارها است. آنها پیش از بررسی 
اقتصادی یک منطقه، سیستم مدیریت سرمایه گذاری  پتانسیل های 
و محیط کسب و کار آنجا را رصد می کنند؛ چراکه به حداکثر امنیت 
محیط  آن  اجرایی  سازوکارهای  و  قوانین  ثبات  و  سرمایه گذاری 
می کنند؛  فکر  اقتصادی  موجود  فرصت های  از  بیش  اقتصادی 
یاد  سرمایه گذاری  محیط  ریسک  عنوان  به  دنیا  در  که  موضوعی 

می شود.
درحال  کشورهای  در  سرمایه گذاری  محیط  ریسک  درجه  و  سطح 
مدیریت  و  برنامه ریزی  نظر  از  متالطم  کشورهای  نیز  و  توسعه 
درواقع  است.  سرمایه گذاری  نگاه  منظر  از  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار 
و  کسب  محیط  بررسی  با  ابتدائا  تاثیرگذار  و  مهم  سرمایه گذاران 
نیز سهولت سازوکارهای  ثبات رویه ها و  ایمنی سرمایه،  کار، درجه 
از آن موضوعات  را می سنجند. در صورتی که در هر کدام  موجود 
یک محیط اقتصادی دچار چالش های نهادینه و مزمنی باشد، از نظر 
سرمایه گذاران ریسک سرمایه گذاری درازمدت در آنها محل شک و 

تردید است. 
حساس  شرایط  نظر  از  مهم  و  خاص  موقعیت  این  در  حال 
تحریم های  تبعات  درگیر  تنها  نه  ما  آزاد  مناطق  سرمایه گذاری، 
نوع  از  داخلی  تحریم های  گرفتار  بلکه  هستند،  اقتصادی  ظالمانه 
تسری بخشنامه های ضد و نقیض و متنوع سرزمین اصلی بر مناطق 
می باشند.  کالن  سیاستگذاری  و  مدیریتی  بی ثباتی های  کنار  در 
یک روز مزیت های سرمایه گذاری محو می شود، روز دیگر سیستم 
مدیریت شان دچار تحوالت ماهوی می گردد و شاید در آینده نزدیک 
نیز احتماال در مورد علت وجودی شان هم بحث و جدل های جدی 
این  در  بگیرد.  شکل  کشور  اقتصادی  مدیریت  باالی  سطح  در 
و جدی  مولد  سرمایه گذاری  جریان  یقینا  مسموم،  به شدت  فضای 
در مناطق آزاد شکل نخواهد گرفت؛ چراکه آینده به صورت حداقلی 
جدید  سرمایه گذاری های  تنها جذب  نه  نیست.  پیش بینی  قابل  هم 
توسعه  در  نیز  موجود  سرمایه گذاری های  بلکه  است،  مشکل  دچار 
لحاظ  این  به  ناامیدی می شوند.  و  یاس  فعالیت های خودشان دچار 
است که کارشناسان اقتصادی امروز وضعیت نابسامان و غیرشفاف 
برخالف  و  ضدتوسعه  را  آزاد  مناطق  در  مدیریت  و  سیاستگذاری 

اهداف و اصول شکل گیری مناطق آزاد می  دانند.
درواقع غیرقابل پیش بینی بودن آینده، یکی از پاشنه های آشیل در 
هرگونه ابراز تمایل و ارزیابی برای حضور سرمایه گذاران در مناطق 
آزاد محسوب می شود؛ چراکه زمانی شما یک منطقه را برای فعالیت 
آینده سرمایه گذاری  باشید  قادر  که  انتخاب می کنید  اقتصادی خود 
نیست  معلوم  که  زمانی  اساس  این  بر  نمایید.  پیش بینی  را  خویش 
چه  بر  آتی  هفته های  یا  روزها  در  آزاد  مناطق  موقعیت  و  وضعیت 
سرمایه گذاری  سودآوری  به  امیدوار  می توان  چگونه  است،  مسیری 

در این مناطق بود؟

رویه های  و  قواعد  تغییر  درشت  و  ریز  سونامی های   
مدیریت در مناطق آزاد:

روند  نبودن  مشخص  و  آزاد  مناطق  حوزه  در  ماهانه  تغییرات  با 
این  وجودی  ذات  با  منطبق  و  معنی دار  مثبت،  به صورت  تحوالت 
فعالین  مناطق،  مردم   از  اعم  آزاد  مناطق  خاص  مخاطبین  مناطق، 
آزاد، همچون  مناطق  اقتصادی و حتی پرسنل سازمان های مناطق 
و  ضد  فرامین  و  نامعلوم  آینده  منتظر  ساعت  هر  باید  شده  اشغال 
نقیض باشند. بی شک این امر مجال برنامه ریزی، تدبیر و آینده نگری 
را سلب می کند و همگان را در یک  تونل تاریک ابهام و بی خبری از 
آینده گرفتار می کند. حتی چنین فضای مه آلودی، واجد فعال شدن 
یک جریان سوء استفاده و فساد زا می شود که بر پایه رانت اطالعاتی 
شکل می گیرد؛ یعنی هر شخصی زودتر از تغییرات بی سامان قواعد و 

رویه ها خبردار شود، سود بیشتری خواهد برد.
این جریان فساد زا، کم کم سیستم اداری و اقتصادی را در برخواهد 
گرفت و برخی افراد برای حفظ جریان مالی کثیف به وجود آمده، بر 
تجارت اطالعات و نیز پیچیده کردن عمدی امورات، متمرکز خواهند 
شد. در اینجاست که شفافیت و آزادی کنش های اقتصادی در مناطق 
آزاد که زاییده فلسفه وجودی چنین مناطقی است، از بین خواهد رفت 
و رفته رفته مافیای رانت و فساد در سطح مناطق شکل می گیرد و 

جریان توسعه و زندگی مرزنشینان را به گروگان خواهد گرفت  .
به همین جهت است که نباید اجازه داد سیستم  مدیریت غیرمتمرکز، 
نیمه مستقل و دارای هسته مرکزی سیاستگذار و غیراجرایی در حوزه 
مناطق آزاد، به هر بهانه ای که عنوان می شود، به یک سیستم اداری 
خطی از باال به پایین و وابسته به مرکز تبدیل شود. این تغییر ریل نه 
تنها موجب شکوفایی فرآیند مدیریت و توسعه اقتصادی در مناطق 
آزاد نخواهد شد، بلکه مناطق آزاد را در منجالب فساد سیستماتیک 
موجود در سطح اداری کشور بیش از گذشته گرفتار خواهد کرد. در 
این صورت اخذ یک مجوز برای فعال اقتصادی مستلزم تامین منافع 
)شما بخوانید تامین نظر( بسیاری از افراد خواهد شد و رشته فسادزا از 

لبه مرز تا مرکز کشور کشیده خواهد شد.
بنابراین مدیریت در مناطق آزاد باید کامال مستقل و دارای اختیارات 
سوی  از  باید  اقتدار  و  اختیار  این  و  باشد  اقتصادی  حوزه  در  کافی 
شورای  یک  قالب  در  و  شده  پشتیبانی  کشور  اجرایی  اول  شخص 
بزرگ سیاستگذاری، مورد رصد و برنامه ریزی کالن ملی- منطقه ای 

قرار گیرد .
یکی از مشکالتی که هم اکنون در مناطق آزاد به یک باور در میان 
سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی تبدیل شده، این واقعیت است که 
معلوم  یعنی  نیست!  آزاد  مناطق  مقررات  و  قانون  به  تضمینی  هیچ 
ابتدای سال  نیست قانون و آیین نامه ای که سازمان منطقه آزاد در 
جهت ابالغ به سرمایه گذاران اعالم می کند، یا قرارداد سرمایه گذاری 
تا چه زمانی  که مابین سازمان و بخش خصوصی منعقد می گردد، 
ضمانت اجرایی و اعمال دارد. حال این مهم ناشی از تعدد و تنوع 
قوانین و مقرراتی است که از سوی نهادهای مختلف دولت، مجلس 
شورای اسالمی، دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد صادر 
قانون  تعدد  چراکه  می کند؛  فراهم  را  بی قانونی  زمینه  که  می شود 
باعث تفسیر به رأی شدن از سوی ذی نفعان، مجریان و ناظران قانون 
که  درحالی  درواقع  فساد!  جوشان  منبع  یعنی  این  و  آورده  پدید  را 
تعمیم  با  می باشند،  معین  و  آزاد مشخص  مناطق  مقررات  و  قانون 
مناطق  به  مجلس  و  دولت  سوی  از  که  داخلی  مقررات  و  قوانین 
ابالغ  شورایعالی  دبیرخانه  که  دستورالعمل هایی  می یابد،  گسترش 
می کند، همین امر از سوی سازمان هر منطقه نیز به اجرا درمی آید، 
با موضوعی  ارتباط  اینکه در  اقتصادی احتمال  شما به عنوان فعال 
خاص، با چند نوع دستورالعمل، خوانش از قانون و قوه ناظره بر حسن 
بهترین  اینکه  امکان  نتیجه  در  است؛  زیاد  مواجه شوید،  آن  اجرای 
حالت که منافع حداکثری شما را به همراه داشته باشد، هدفگذاری 
کرده و از فاصله میان نهادهای مجری و ناظر، به نتیجه دلخواه خود 
نائل شوید، بسیار کم است. طرفه اینکه چنین رویکردی در هر منطقه 
آزاد و یا در هر دوره زمانی در مناطق آزاد نتایج متفاوتی خواهد داشت 

و این موضوع نیز به شدت فسادزا می باشد.

 تضعیف امنیت ملی کشور:
و  شده  تاسف بار  و  بغرنج  بسیار  کشور  اقتصادی  کلی  شرایط  امروز 
نتوانسته  را  قوی  مدیریت  و  کارشناسی  توان  دولت  اقتصادی  تیم 
است برای سروسامان دهی به این وضعیت نشان دهد. چنین وضع 
سخت و طاقت فرسای ایجاد شده برای قاطبه ملت، اسباب نارضایتی 
از سیستم اجرایی کشور را موجب شده و نظام را در بحران کارآمدی 
گرفتار کرده است. این امر نه تنها از نظر سیاسی باعث تقلیل سرمایه 
اجتماعی دولت شده است، بلکه زمینه سوء استفاده دشمنان ملک و 

ملت را فراهم می کند. 
طبق بررسی های متعدد علمی اثبات شده، شرایط اقتصادی سخت 
اعتراضی  و  غیرمنطقی  رفتارهای  بروز  زمینه ساز  جامعه  و  فرد  در 
مصالح  برخالف  و  نبوده  دوراندیشانه  چندان  که  است  خطرناکی 
جامعه می باشد. حال اگر این شرایط دارای دامنه زمانی بلند و گستره 
عدیده  مشکالت  دچار  را  تدبیر  نظام  باشد،  سراسری  جغرافیایی 

اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی می کند .
و  کارشکنی ها  تمام  وجود  با  و  سه دهه  گذشت  از  پس  آزاد  مناطق 
ممانعت های موجود بر سر راه اجرای بهینه قانون مناطق آزاد، توانسته اند 
حداقلی از زیرساخت های توسعه اقتصادی را در مناطق مرزی به شدت 
مهم و سوق الجیشی ایجاد نمایند. با استمرار جریان موجود در امر مدیریت 

بی هدف و غیراصولی در حوزه مناطق آزاد، بیم آن می رود که این مناطق 
از مسیر توسعه اقتصادی پرت شوند. در این صورت عالوه بر مشکالت 
موجود در حوزه اقتصاد ملی، در سطح منطقه ای نیز، مردم  مناطق مرزی 
از حداقل مزیت های اقتصادی حاصل از فعال بودن مناطق آزاد ازجمله 
فرصت های شغلی، توسعه زیرساخت های رفاهی و باالرفتن درآمدهای 
مرزی  گروه های  حالت،  در خوش بینانه ترین   و  مالی محروم می شوند 
قاچاق کاال به صورت فردی و باندی شکل خواهند گرفت . این امر در 
وهله اول امنیت و محیط تولید در سرزمین اصلی را دچار مشکل خواهد 
کرد و در ادامه با افزایش مشکالت امنیت محلی و منطقه ای نیز با تشدید 
نارضایتی های اقتصادی، معیشتی و سیستماتیک خدشه دار خواهد شد. 
فلذا با اوضاع کنونی موجود در اقتصاد ملی کشور، حفظ هسته های محلی 
توسعه درونزا و برونگرا مبتنی بر فعال بودن  مناطق آزاد جهت تحکیم ثبات 
اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در مناطق مرزی یک ضرورت راهبردی 
است و باید مدنظر مدیران ارشد سیاسی و امنیتی کشور قرار گیرد و اجازه 
ندهند برخی برای خاطر یک دستمال، قیطریه را به آتش بکشند. تسلط 
بر مناطق آزاد با هر انگیزه ای، حتی خیرخواهانه، نباید باعث شود جریان 
توسعه اقتصادی در آنها متوقف شود تا بسترساز تولید مشکالت عدیده 

اجتماعی و امنیتی گردد.
عدم اعتماد به توانمندی های نیروهای محلی مناطق مرزی کشورمان 
که در مناطق آزاد تبلور یافته ، می تواند زمینه تقویت نیروهای گریز 
از مرکزی باشد که از سوی رسانه ها و نیروهای خارجی بازتولید و 
تقویت می شوند. این درحالی است که مناطق آزاد در قالب حمایت از 
هسته های نیروهای قومی-مذهبی مناطق مرزی می توانند به عنوان 
یکی از شاخص های مطلوب پدافند غیرعامل به ایفای نقش بپردازند. 
به عبارتی در قالب هضم شدن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی که براساس رویه و عملکرد وزیر محترم اقتصاد به مناطق 
آزاد نیز تعمیم پیدا خواهد نمود؛ شاهد تضعیف نیروهایی خواهیم بود 
که بر لزوم حفاظت از منافع ملی، امنیت ملی در حوزه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاکید داشته و در مقابل نیروهای گریز 
نقاط مرزی  در  امنیتی  از مرکزی که سودای تضعیف شاخص های 

کشور هستند، تقویت می شوند.

تغییر رویکرد از دولت غیرمتمرکز به دولتی متمرکز
حضور  از  حمایت  و  بسترسازی  راهبرد  براساس  آزاد  مناطق  اگر 
نیروهای انسانی، مدیریتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی 
انضمام  راهبرد  اجرای  با  می شوند؛  قلمداد  کشور  مختلف  نقاط  در 
مناطق  قطعا  اقتصاد،  وزارت  در  آزاد  مناطق  آن  به تبع  و  دبیرخانه 
آیین نامه های  و  دستورات  تابع  استانی،  کل  ادارات  همچون  آزاد 
ایجاد  ایجابی  دالیل  از  دیگر  یکی  و  بود  خواهند  وزارتخانه  آن 
آزاد، بخش  انتفاع ساقط شده و مدیران مناطق  از حیز  آزاد  مناطق 
به فعالیت در حوزه های مختلف آن، تشکل های  خصوصی مشغول 
مردم نهاد حوزه های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و... نیازمند اخذ 
اکبر  دوران مرحوم  از  این مسیر  اگرچه  تهران می باشند.  از  تاییدیه 
ترکان و مرتضی بانک آغاز شده و در دوران سعید محمد به ابالغ 
بخشنامه های متعدد برای سازمان های تابعه دبیرخانه گسترش یافت؛ 

موضوعی که از نظر قانونی محل اشکال می باشد.
مرزی کشور  نقاط  در  آزاد  مناطق  تاسیس  از دالیل  یکی  بی تردید 
بودند،  همسایه  کشورهای  با  مذهبی  قومی،  اشتراکات  دارای  که 
تقویت نگاه حمایتی از نیروهای بومی و محلی برای تصمیم سازی، 
جغرافیایی  محدوده  در  خود  تصمیم های  اجرای  و  تصمیم گیری 
خویش است. این مهم دقیقا در تباین آشکار با رویکردهای مدیریتی 
مرسوم در سطح وزارتخانه ها و سازمان های کشوری دارد که براساس 
و  استان ها  برای  تهران  سوی  از  ابالغیه ها  و  تصمیم گیری ها  آن 

شهرستان های مختلف صادر شده و آنها به اجرا درمی آورند.
در  تنها  نه  محلی  نیروهای  آزاد،  مناطق  مدیریتی  الگوی  براساس 
سطح منطقه ای، استانی و ملی، بلکه در سطح بین المللی نیز تمرین 
مدیریتی، برنامه ریزی و همکاری منطقه ای نموده و درواقع از طریق 
زمینه  موجود،  آزاد  هفتگانه  مناطق  بومی  نیروهای  به  اعتمادسازی 
تعمیم چنین الگویی در کشور پهناور با تنوع قومیتی و مذهبی، یعنی 
رویکردی،  چنین  که  اینجاست  سوال  حال  می شود.  فراهم  ایران، 
درحال  فرمان  طبق  باید  و  بوده  نادرست  شده  تاکنون  آنچه  یعنی 

رانندگی در سرزمین اصلی اقدام به راندن کنیم؟!

 تفاوت کارویژه مناطق آزاد
با وزارت امور اقتصادی و دارایی

امور  با وزارت  آزاد  تعارض مناطق  تمایز و  از مهم ترین وجوه  یکی 
بر  می شود.  مستظهر  نهاد  دو  این  کارویژه  در  دارایی،  و  اقتصادی 

این اساس، درحالی که وزارت اقتصاد به حکم طرح وظایف ایجابی 
خود ملزم به حفاظت و تامین شاخص های امنیت اقتصادی کشور از 
بانک مرکزی، گمرک و دارایی  ابزارهای نظارتی خود یعنی  طریق 
می باشد و در عین حال درآمدهای عمومی کشور در این وزارتخانه 
در قالب خزانه داری کل متمرکز می شود و وزارتخانه ای است که پس 
از وزارت نفت، منبع اصلی درآمدهای دولت و نظام اقتصادی کشور 
را به خود اختصاص می دهد؛ اما از سوی دیگر مناطق آزاد به منظور 
تسهیل گری، کاهش بروکراسی های اداری، عدم اخذ عوارض یا به 
و  دارایی  و  گمرکی  معافیت های  قالب  در  عوارض  رساندن  حداقل 
بسته های حمایتی بانکی و بیمه ای ایجاد شده اند. درواقع هر میزان 
قوای نظارت و اخذ عوارض در وزارت اقتصاد زیاد است، این مهم در 

مناطق آزاد برعکس بوده و می باشد.
بر این اساس، حضور مناطق آزاد در وزارت اقتصاد، بدترین تصمیم 
جهت حذف و به محاق رفتن کارویژه این مناطق ارزیابی می شود؛ 
چراکه ماهیت و کارکردی که راهبردها و افق پیش روی هر نهادی 
را تعیین می کند، در این دو نهاد نه تنها متفاوت است، بلکه متناقض 

یکدیگر می باشند و در این مسیر قطعا مناطق آزاد ضربه می بینند.

مخدوش کردن الگوی اقتصاد بدون نفت در مناطق آزاد
ایران در عمل، مجری رویا و آرزوهای یک قرن اخیر  آزاد  مناطق 
ایرانی بودند؛ درحالی که نظام تصمیم سازی  اقتصاددانان  مدیران و 
و مدیریت اقتصاد ایران معطوف و وابسته به درآمدهای نفتی بوده 
از منابع بودجه دولتی  آزاد بدون دریافت ریالی  و می باشند؛ مناطق 
و  توسعه ای  برنامه های  زیرساخت های عمرانی،  اخیر  ظرف سه دهه 
امور جاری خود را مدیریت کرده و به اجرا درآورده اند. در عین حال 
این مناطق در مقایسه با نواحی همجوار خود، از عملکرد بهتری در 
شاخص های مختلف اقتصادی و توسعه ای بهره مند می باشند و این 
مهم برآمده از نگاه مدیریت بدون رانت نفت و حمایت از سرمایه گذار 
حاصل شده است؛ موضوعی که در سرزمین اصلی ساری و جاری 

نیست.
مجلس های  و  دولت ها  سوی  از  برنامه  و  حرف  در  آنچه  درواقع 
مختلف ظرف سال های اخیر و با گسترش تحریم های امریکا مطرح 
می توان  اساسا  و  رسیده  منصه ظهور  به  آزاد  مناطق  از سوی  شده؛ 
از این مناطق به عنوان الگویی جهت اجرا در سطح ملی، در نظام 
برنامه ریزی، بودجه ای، مدیریت اقتصاد و اجرای طرح های توسعه ای 

کشور بهره برداری حداکثری نمود.
 

سردرگمی در پیگیری درخواست های متنوع مناطق آزاد
یکی از مهم ترین نتایجی که می توان در حضور و هضم مناطق آزاد 
و دبیرخانه شورایعالی در وزارت اقتصاد به عنوان یک نقیصه و مشکل 
اعالم نمود، این واقعیت است که تا پیش از این، دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بود و 
هیچ نهادی جوابگوی عدم اجرای قانون و مقررات این مناطق نبود! 
حال که این دبیرخانه ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته 
است، چگونه می توان امید داشت که درخواست های رفع مشکالت 
وزارتخانه هایی  سوی  از  آزاد  مناطق  سازمان  یا  و  سرمایه گذاران 
و...  بهداشت  پرورش،  و  آموزش  کشور،  و شهرسازی،  راه  همچون 
موردتوجه قرار گیرد؟! تا دیروز که در سربرگ نوشته می شد ریاست 
و  اقتصادی  امور  وزارت  که  حال  نمی نهاد؛  وقعی  کسی  جمهوری، 
و  درخواست ها  به  همطراز  نهادهای  چگونه  می شود،  درج  دارایی 

پیگیری های وزارتخانه ای همچون اقتصاد توجه می کنند؟!
در این میان نکته جالب توجه اینکه بخش عمده عدم اجرای قانون و 
مقررات مناطق آزاد در زمینه های بانکی، بیمه ای، گمرکی و دارایی 
بوده؛ اموری که از نظر موضوعی و نهادی ذیل وزارت امور اقتصادی 
تصور  قابل  بردن  پناه  برای  ملجایی  دیگر  درواقع  است.  دارایی  و 
نیست؛ چراکه مجری، قاضی و ناظر و تعدی کننده به قانون و مقررات 

مناطق آزاد، جملگی در یک مجموعه مدیریت می شوند.
 

ضد قانونی بودن امر قانون
یکی دیگر از دستاوردهای چنین قانونی، ضربه زدن به قوانین اصلی 
و سیاست های کلی کشور است و چه امری مخرب تر و مذموم تر از 
تخریب وجاهت و شانیت قانون! به عبارتی تمام قانون ها و مصوبات 
درخصوص مناطق آزاد طی سال های اخیر، ضد بند۱۱ سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور و اصل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می باشند. این مهم 
که  می کنیم  اجرا  و  کرده  تصویب  قانونی  ما  دلیلی  هر  به  یعنی 
است!؟  آزاد  مناطق  حوزه  در  رهبری  معظم  مقام  منویات  برخالف 
سلیقه ای  و  کوتاه مدت  عملکرد  از  جلوگیری  منظور  به  که  قانونی 
نیز  گرفته  خود  به  دائمی  احکام  نام  مختلف،  دولت های  و  مجالس 
برای ما مهم نیست! و در نهایت اینکه اگر به دلیل طوالنی بودن 
به  رسیدن  جهت  آزاد،  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  اصالح  فرآیند 
اهداف و برنامه های موردنظر خود وقت نداریم، در نتیجه با تصویب 

قوانینی دیگر مانع اجرای این قانون اصلی و فعلی می شویم!

تعدد شرح وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی
آزاد  مناطق  سرمایه گذاران  و  صاحب نظران  کارشناسان،  باور  به 
مناطق  شدن  اضافه  مخرب  آثار  از  یکی  کشور،  اقتصادی  عرصه  و 
و گسترده تر شدن  فراخ تر  اقتصاد،  وزارت  مدیریت  به مجموعه  آزاد 
نهایتا  قبال  اگر  یعنی  است؛  وزارتخانه  این  مسئولیتی  و  کاری  حوزه 
از پس مدیریت چند عدد هندوانه با دستان نازنین خود برنمی آمدند، 
حاال باید پاسخگوی مسائل، مشکالت و درخواست های مناطق آزاد 
آن  دل مشغولی های  که  مناطقی  باشند؛  نیز  کشور  اقتصادی  ویژه  و 
تا عمران روستایی، مسائل آموزشی،  از حوزه های زیرساختی گرفته 
را دربر می گیرد  و...  تا مجلس شورای اسالمی  اقتصادی  دیپلماسی 
و  دولتی  نهادهای  از  متنوع تر  گستره  باید  اقتصاد  وزارت  مدیران  و 
خود  امور  پیگیری  و  رجوع  و طرف  موضوع  عنوان  به  را  غیردولتی 

لحاظ نمایند.
در این میان نکته ای که مغفول مانده، شرایط سخت مدیریتی این 
وزارتخانه ظرف سال های اخیر به ویژه یکی، دوسال گذشته است که 
باید ذهن وزیر و بدنه مدیریتی آن متمرکز بر مدیریت امور اقتصادی 
کشور باشد، نه بر تمرکز همه امور کشور. نکته قابل توجه دیگری که 
به آن توجهی نشده، این واقعیت است که از سال 9۶ که این قانون 
تصویب و اجرایی شد، تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال 
مناطق آزاد چه عملکرد و دستاوردی داشته است؟ چرا کسی از این 

مهم سوال نپرسیده و نمی پرسد؟

آسیب وارد کردن به چهره بین المللی مناطق آزاد
رژیم سازی  به  اقدام  آزاد  مناطق  درحالی که ظرف سه دهه گذشته، 
بخش  با  متعدد  تفاهم نامه های  و  توافق نامه ها  قراردادها،  طریق  از 
خصوصی و دولتی بازارهای هدف خود نموده اند؛ با تغییر ماهیت و 
کارکردهای مناطق آزاد که تابعی از تغییر مدل حکمرانی بر آن از 
آیا  است؛  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  ریاست جمهوری  نهاد 
می توان به آینده مناطق آزاد اعتماد داشت؟ اساسا درحالی که مجمع 
اضافه شدن هفت  بهار۱۴۰۰ مصوبه  در  ایران،  تشخیص مصلحت 
جمهوری  مقدس  نظام  رهبری  می کند،  ابالغ  را  دیگر  آزاد  منطقه 
اسالمی و رئیس جمهوری سیزدهم، به دنبال همکاری های منطقه ای 
آزاد بهترین  این میان مناطق  با کشورهای همسایه می باشند و در 
و نخستین عرصه برای ظهور و گسترش همکاری های منطقه ای 
خارجی،  اقتصاد  تحلیلگر  یک  عنوان  به  شما  می شوند؛  محسوب 

وضعیت آینده مناطق آزاد ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آیا به این تحلیلی نمی رسید، ایرانیان که با سرمایه گذاران خود چنین 
آن  معافیت های  آزاد  و  قانون مناطق  اجرای  به  اعتباری  و  می کنند 
در  حال  عین  در  می کنند؟  چه  غیرایرانی  و  خارجی  مِن  با  نیست، 
بررسی های خود متوجه جایگاه و شانیت رهبری، مجمع تشخیص 
مدیریتی  و  اساسی  حقوق  مراتب  سلسله  در  و....  نظام  مصلحت 
نمی شوند  نائل  خروجی  این  به  آیا  شد،  خواهید  اسالمی  جمهوری 
که در مناطقی که به نظر عالی ترین مقام ها و نهادهای تصمیم گیری 
کنیم؟  پیدا  حضور  مناطق  این  در  باید  ما  چرا  نمی نهند،  وقعی  آن 
اساسا اگر مناطق آزاد در تحلیل های بین المللی به عنوان ابزاری برای 
همکاری های منطقه ای و منطقه گرایی قلمداد می شوند، آیا تفاوت در 
سیاست های اعالمی و اعمالی در دروازه های همکاری های اقتصادی 
ایران یعنی مناطق آزاد، به تصویر بین المللی کشورمان خدشه وارد 
تخالف  در  رفت،  آزاد  مناطق  بر  آنچه  اینکه  نهایت  در  و  نمی کند 
آشکار با قوانین بین المللی گمرکی و کنوانیسون های بین المللی است 
که کشورمان به عضویت آن درآمده و براساس آن حقوق و جایگاه 
و سرمایه گذاری  تجاری  مبادالت  در  اصلی  و سرزمین  آزاد  مناطق 

بین المللی مشخص و تعیین شده است.
 

 راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از چالش ها 
در سال1402

در قسمت های پیشین، به برخی چالش ها و شرایط جاری در حوزه 
از  البته بسیاری  مدیریت کالن مناطق آزاد و تبعات آنها پرداختیم. 
این رسانه در طول یک سال  این موضوعات در شماره های گذشته 
نمایندگان  حتی  و  فعالین  اقتصادی  کارشناسان،  زبان  از  طی شده، 
محترم  مجلس شورای اسالمی از موضع خیرخواهی بیان شده بود؛ 
اما متاسفانه جریان قدرتمند مخالف با اهداف و سازوکارهای مناطق 
آزاد نخواستند به این سخنان توجهی کرده و در سیاست های غلط 

خود تجدیدنظر نمایند و بر عمل خود اصرار داشته و دارند. 
اما با این  وجود، این نشریه به عنوان یک  رسانه تخصصی و دارای 
دغدغه نسبت به سرنوشت مناطق آزاد، در آخرین شماره سال ۱۴۰۱، 
گوشی  شاید  می کند؛  تکرار  را  جاری  سال  در  آزاد  مناطق  مصائب 
بدهکار حرف دلسوزانه پیدا شود و یا نهادهای حاکمیتی و نظارتی 
کشور با بررسی موضوعات مطرح شده در این گزارش، توجه بیشتری 
در حوزه مناطق آزاد کشور نموده و آینده آنها را از زاویه یک موضوع 

مهم  ملی مورد بررسی قرار دهند.
در این قسمت از گزارش می خواهیم راهکارهای برون رفت از شرایط 

پیش روی را در حد وسع کالمی و نظری موجود تشریح نماییم.
اقدام هماهنگ از سوی فعالین اقتصادی

  اگر اساس بر اولویت و تقدم بود، اول از همه، باید سازمان های 
مناطق آزاد اقدامی در جهت حفظ شخصیت حقوقی مستقل، اقتدار 
مدیریتی و آزادی اقتصادی خود انجام می دادند تا بلکه ضمن حراست 
از هویت و فلسفه وجودی خودشان، از منافع ذی نفعان خود خصوصا 

فعالین اقتصادی دفاع می کردند. 
مستقل  سازمان  نکرده اند  باور  هنوز  سازمان ها  این  که  آنجا  از  اما 
دولتی با شخصیت حقوقی و سازوکار مدیریت خاص هستند که در 
پویا،  اقتصادی  باید محیط  برای کشور  ویژه  اهدافی  تامین  راستای 
فعال و منضبط را فراهم نمایند؛ بنابراین انتظار داشتن از آنها برای 
نباشد؛  انتظار معقولی  بر علیه جریان جاری، شاید  اعتراض حقوقی 
اما اگر می توانستند به منافع عمومی خود و مصالح فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد نگاه دلسوزانه داشته باشند، شاید موثرترین راهکار برای 
متوقف شدن این جریان مرموز و مضر، اقدام هماهنگ سازمان های 
مناطق آزاد بود. ولی بی تردید این اقدام را نخواهند کرد، بنابراین در 
سطح منطقه ای، فعالین اقتصادی جهت حراست از منافع خود و حفظ 
سیستمی که با آن قرارداد اقتصادی بسته اند، می توانند با تمسک به 
نمایند.  اقدام  کنونی  بغرنج  شرایط  توقف  برای  قضایی  راهکارهای 
به  است که  برداشته شده  این جهت گام هایی  در  البته خوشبختانه 

احتمال زیاد به نتایجی هم خواهد رسید.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 در سطح ملی اما سه مرجع داریم که می توانند اقدام نمایند. دبیرخانه 
شورایعالی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی. 
دبیرخانه که دعوا بر سر آن شکل گرفته و موضوع و محل اختالف است، 
شاید به صورت رسمی و حقوقی نتواند اقدامی کند؛ چراکه براساس قانون 
بودجه و برنامه ششم توسعه کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
منتقل شده و از شانیت و زور الزم جهت مقابله با عمل خالف قانون 
ابالغ شده، برخوردار نیست. اما معاونت حقوقی ریاست جمهوری به جای 
توجیه مصوبه غلط دولت درخصوص نحوه انتقال دبیرخانه شورایعالی به 
ذیل وزارت اقتصاد و ارائه پیشنهاد شبه معاونی به هیات تطبیق مجلس، 
باید با بررسی ماهوی اصل قضیه و تبعات اقتصادی و حقوقی آن، نه 
تنها بحث انتقال را در چارچوب حفظ حقوق سازمانی برخی از اجزای 
دولت متوقف می نمود؛ بلکه اجازه نمی داد مصوبه دولت با تمام اشکاالت 
آن، نادیده گرفته شده و تفویض اختیارات ریاست جمهوری برخالف 
اصل ۱۲۴ قانون اساسی انجام گیرد. اما در این مقام، معاونت حقوقی 

ریاست جمهوری برخالف انتظار ذاتی که از آن می رود، عمل می نماید.
فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس

انداخته،   هر چند اصل سنگ را مجلس شورای اسالمی به چاه 
اما باز هم شاید می توان گفت، چاره کار دست مجلس و نمایندگان 
ملت است؛ بنابراین می توان انتظار داشت فراکسیون مناطق آزاد و 
مصالح  حفظ  برای  حداقل  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  ویژه 
نیز  و  آزاد  مناطق  حوزه  اقتصادی  فعالین  منافع  از  حراست  ملی، 
تثبیت هویت و کارکرد ذاتی مناطق در سال آخر مجلس فعلی، اقدام 

بایسته ای را در دستورکار قرار دهد.
در این راستا خوشبختانه هنوز برنامه هفتم توسعه کشور نهایی نشده 
تدوین  در  آنها  دغدغه  می دهد  نشان  نظام  عالی  مسئولین  تاکید  و 
است.  قبلی  برنامه های  اشکاالت  و  تجارب  به  توجه  هفتم،  برنامه 
راسا  آزاد  مناطق  فراکسیون  عزیز  نمایندگان  که  است  منطقی  فلذا 
و  نمایند  هفتم  برنامه  در  گنجاندن  جهت  ماده ای  تدوین  به  اقدام 
در آن بر اجرای دقیق قانون مناطق آزاد و حفظ شخصیت مستقل 
حقوقی آنها تاکید شود؛ یعنی در این فقره دقیقا معضل موجود را از 
ریشه آن باید حل کرد. همان طور که کل این چالش های فعلی از 
ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه نشات گرفته است، در قانون برنامه 
و  ملی  منافع  تامین  هدف  با  مجلس  نمایندگان  باید  توسعه  هفتم 
مصالح ذاتی مناطق آزاد اقدام  نمایند. در این شرایط، اگر هم قرار بر 
ممانعت از اقدامات خودمحورانه مسئولی از طرف نمایندگان مجلس 
در حوزه مناطق آزاد مطرح باشد، ممانعت از اقدامات وزارت اقتصاد 
و جلوگیری از حذف مناطق آزاد از جغرافیای اقتصاد ایران مهم ترین 

هدف خواهد بود. 
اساسی ترین  و  موثرترین  کشور،  توسعه  هفتم  برنامه  بنابراین 
فرصت و جایگاه برای اقدام جهت حفظ هویت مناطق آزاد و تامین 
بررسی  با  مجلس  محترم  نمایندگان  می رود  امید  است.  حق الناس 
نتایج عملکردها و دستاوردها ، در سپردن سکان مناطق آزاد به وزارت 
اقتصاد تجدیدنظر جدی داشته باشند؛ زیرا یقینا با ادامه شرایط حاضر، 
تنها دستاورد در مناطق آزاد، ایجاد هرج و مرج مدیریتی، مشخص 
پاسخگو  نبودن مسئول  نهایتا مشخص  برنامه و  و  راهبردها  نبودن 
جهت توضیح دالیل تضعیف مناطق خواهد بود. با ادامه این مسیر 
به گل  مسئول  توانست  نخواهد  فردا  نهادی  و  مدیر  هیچ  بی تردید 
نشستن  قایق مناطق آزاد را پیدا کند و دالیل رکود سرمایه گذاری ، 
مشکالت  تشدید  اقتصادی،  واحدهای  تعطیلی  سرمایه ها،  فرار 
اقتصادی و احتماال بروز برخی چالش های ضدامنیتی را جویا شود. 
البته در آن زمان هر پاسخی، مانند امروز دردی از ملت دوا نخواهد 

کرد؛ بلکه توجیه کننده گژکارکرد مسئولین اجرایی خواهد بود.
این  عضو  نمایندگان  حداقل  که  آزاد  مناطق  فراکسیون  نهایتا 
افکار  توجیه  به  ملزم  متبوع شان  انتخابیه  حوزه های  در  فراکسیون 
از  اقتصادی  فعالین  سواالت  و  مطالبات  به  پاسخگویی  و  عمومی 
آنها  و  شود  بحرانی  شرایط  اینکه  از  پیش  هستند؛  کنونی  شرایط 
نتوانند توضیح و توجیه معقول و منطقی به مردم در مناطق آزاد ارائه 
کنند که آنها را قانع نماید دوباره به آنها رأی دهند، الزم می نماید 
در چارچوب برنامه هفتم توسعه برای تحکیم جایگاه مناطق آزاد در 
منافع  آنها،  اقتصادی  هویت  از   محافظت  اقتصادی کشور،  ساختار 
کار،  این  برای  و  کنند  اقدام   آزاد  مناطق  مردم  و  اقتصادی  فعالین 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقدام  یا  درخواست  منتظر 
نظر  از  کسی  قبلی  مجلس  در  که  همان طور  نمانند.  نیز  اقتصادی 
را در مورد تصویب ماده ۲۳  و دیدگاه مسئولین دبیرخانه شورایعالی 
قانون برنامه ششم توسعه کشور جویا نشد و سنگ بزرگ را به ته 
چاه انداختند. حال چاره کار نه در آوردن آن سنگ، بلکه خورد کردن 

آن است.
آزاد،  مناطق  مانده  مغفول  فرصت های  و  از ظرفیت ها  یکی  درواقع 
دارد؛  وجود  آزاد  منطقه  آنها  استان  در  که  است  نمایندگانی  کمیت 
یعنی حدود 9۰نماینده در شش استان و نزدیک به ۱۶۰نفر در هفت 
بوده  آزاد  منطقه  دارای  کشور  استان  سیزده  مجموعا  دیگر،  استان 
پایانی حضور خود  نمایندگان در سال  اگر  این اساس  بر  و شده اند. 
مردم،  دغدغه  مهم ترین  اگر  و  می باشند  مردم  از  آرای  اخذ  نیازمند 
که  آزادی  مناطق  از  دم دست تر  و  بهتر  عرصه  کدام  است،  اشتغال 
انتصاب  برای  افراد  برخی  رقابت  و  حضور  جوالنگاه  نیز  هم اکنون 
یا  و  آزاد  مناطق  سازمان های  در  کارشناسی  بدنه  تا  عالی  مدیران 

نیروی انسانی فعالین اقتصادی بخش خصوصی است؟!
سیاست های کلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام

- دیگر پیشنهاد قابل تحقق، ابالغ سیاست های کلی نظام در عرصه 
مناطق آزاد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ موضوعی 
که تالی برنامه هفتم توسعه می توان در قالب یک طرح کارشناسی 
شده براساس میزان عمل به قانون و مقررات مناطق آزاد خطاب به 
حوزه  در  نظام  کلی  سیاست های  به صورت  مجلس،  و  دولت  نهاد 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستظهر شود.
با مداقه در میزان اجرا و پذیرش لزوم عمل به قانون از سوی مجالس 
بند ۱۱  وجود  علی رغم  آزاد،  مناطق  قبال  در  مختلف  دولت های  و 
دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
برنامه های توسعه کشور که ناظر و تاکیدی موکد بر قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد می باشند؛ سیاست های کلی نظام در حوزه مناطق 
در مصلحت های  و کشورمان  نظام  عزم جدی  بیانگر  می تواند  آزاد 
به  اقتصادی  موجود  و مشکالت  تحریم  تبدیل  در  ایران  پیش روی 
براساس  فرصت  به  چالش  تبدیل  و  برون رفت  جهت  فرصت هایی 

مزیت های مناطق آزاد است.
نکته حائز اهمیت درخصوص مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به کارویژه و دلیل ایجابی این نهاد از سوی امام خمینی)ره( و مسیر 
تعریف شده از سوی مقام معظم رهبری و قانون اساسی جمهوری 
اینچنین،  بزنگاه هایی  در  آن،  براساس  که  است  ایران  اسالمی 
تصمیم گیری  راهبردی  و  کالن  حوزه های  در  مصلحت اندیشی 
سرپلی  به  را  موجود  گره های  می تواند  مجمع  سوی  از  نظام 
با  مشکالت  از  برون رفت  جهت  غیرهمسطح  تقاطع های  همچون 
مصلحت اندیشی و آینده نگری که در قالب فراتر از دستگاه ها، گروه ها 
و تعلقات خاص که دوره زمانی یا دایره معدودی از افراد یا نهادها 
را موردتوجه قرار می دهند؛ به آینده و ملت می اندیشد. در عین حال 
در  خود  سوی  از  ابالغی  سیاست های  بر  است  تاکیدی  و  تضمین 
قبال برداشت های شخصی صورت گرفته از سوی دولت ها و مجالس 
مختلف در برابر جایگاه و نقش مناطق آزاد در سپهر اقتصاد ملی و 

بین المللی ایران.
اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

 پیشنهاد دیگر می تواند در قالب ارائه اصالحیه قانون چگونگی 
موجود  مشکالت  تمام  آن،  براساس  که  باشد  آزاد  مناطق  اداره 
به  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  از  آن  عالیه  نهاد  و  شده  رفع 
تا  یابد  ارتقاء  رئیس جمهور  اول  معاون  یا  جمهوری  ریاست  نهاد 
با وحدت فرماندهی و مدیریتی، زمینه و ضمانت اجرای قانون و 
این مناطق مهیا گردد و صدالبته نه دبیرخانه می تواند و  مقررات 
فراکسیون می توانند  نمایندگان  اما  دارد؛  آن عزمی  بر  نه مجلس 
بدنه  و  آزاد  مناطق  سازمان های  و  اقتصادی  فعالین  با  تعامل  در 
قانون  طرح  و  پیگیری  به  نسبت  صاحب نظران،  و  کارشناسی 

نمایند. اقدام  آزاد  مناطق 
طرح شکایت در مراجع قضایی

 همچنین پیشنهاد تهیه و تنظیم طوماری از سوی فعالین اقتصادی 
سازمان  مجلس،  اصل9۰  کمیسیون  به  ارائه  جهت  آزاد  مناطق 
و  اداری  عدالت  دیوان  جمهوری،  ریاست  حقوقی  معاونت  بازرسی، 
افق  و  وضعیت  تعیین تکلیف  جهت  رهبری  معظم  مقام  همچنین 
مناطق  بهره مندان  مهم ترین  بی تردید  است.  آزاد  مناطق  پیش روی 
آزاد، فعالین اقتصادی مشغول به فعالیت در آنها می باشند و طبیعی 
است که باید حق و حقوق آنها و مسئولیت دولت در برابر تعهدات 
منافع  فدای  نباید  را  مهم  این  و  داد  قرار  موردتوجه  را  قانونی خود 

گروهی و فردی گذرا نمود.

آخرین کالم سال
کریدورهای  تالقی  عرصه  آزاد  مناطق  کرد،  تصریح  باید  پایان  در 
و  بوده  حمل ونقلی  زیرساخت های  و  فرودگاه ها  بنادر،  بین المللی، 
تبدیل شده اند؛  ایران  به ظرفیت ها و فرصت های لجستیکی  اکنون 
هضم دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد در وزارت امور اقتصادی و 
دارایی بدون عنایت به مزیت ها و فرصت های آن در حوزه های دیگر 
به ویژه در ترانزیت و تجارت، می تواند در آینده نزدیک فرصت های 
نماید.  تبدیل  ایران  اقتصاد  برای  جدیدی  چالش های  به  را  موجود 
طرفه اینکه ظرف سال های اخیر کشورهای منطقه اقدام به تقویت 
مزیت های خود در ایجاد مسیرهای ترانزیتی و حمل ونقل بین المللی 
نموده و عمال توسط کشورهای همسایه خود درحال دور خوردن و 

ضربه دیدن هستیم.
از سوی می توانیم با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد 
از سرمایه گذاران است؛  بین المللی حمایت  به رژیم های  نزدیک  که 
اقدام به جذب طرح های سرمایه گذاری کشورهای همسایه نموده و 

زمینه شکستن حلقه های تحریمی را فراهم نماییم. 
بی شک با تصمیم های اعمال شده در حوزه مناطق آزاد، باعث تقویت 
رعایت  را  نفی سبیل«  »قاعده  و  شده  رقیب  کشورهای  نیروهای 
توانمندی های  تقویت  با  اولویت  قاعده فقهی که  این  در  نکرده ایم. 
داخلی در مقایسه با نیروهای دیگر )همسایه، رقیب و دشمن( است؛ 
پیش روی  آینده  کردن  پیش بینی  غیرقابل  قانون،  تضعیف  با  عمال 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد، عدم اجرا و اعمال مزایا و معافیت های 
قانونی مناطق باعث خروج سرمایه گذاران کنونی شده و خواهیم شد؛ 
موضوعی که ظرف ۲سال گذشته به کرات از سوی کشورهای ترکیه، 
دستورکار  در  عربی  متحده  امارات  و  آذربایجان  جمهوری  عمان، 
و  به دنبال جذب سرمایه، سرمایه گذاران  این کشورها  و  قرار گرفته 

طرح های سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران می باشند.
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 مرضیه حسینی
 علی جعفری

آریا امیری

بررسی اتفاقات مترتب بر مناطق آزاد در سال1401 و پیشنهاداتی برای سال1402:

گذر از بن بست صوراسرافيل به سوی پاستور؛ رویای مناطق آزاد در سال جدید
  انتظار می رود فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسالمی برای حفظ مصالح ملی، حراست از 
منافع فعالین اقتصادی حوزه مناطق آزاد و نیز تثبیت هویت و کارکرد ذاتی مناطق در سال آخر مجلس فعلی، اقدام 

بایسته ای را در دستورکار قرار دهد
  فضای مه آلود ایجاد شده در مناطق آزاد، واجد فعال شدن یک جریان سوء استفاده و فساد زا است که بر پایه 

رانت اطالعاتی شکل می گیرد؛ یعنی هر شخصی زودتر از تغییرات بی سامان قواعد و رویه ها خبردار شود، سود 
بیشتری خواهد برد

  با استمرار جریان موجود در مناطق آزاد، عالوه بر مشکالت فعلی در حوزه اقتصاد ملی، در سطح 
منطقه ای نیز، مردم  مناطق مرزی از حداقل مزیت های اقتصادی محروم می شوند و در خوش بینانه ترین  

حالت، گروه های مرزی قاچاق کاال شکل خواهند گرفت  و در ادامه با افزایش مشکالت، امنیت محلی و 
منطقه ای نیز با تشدید نارضایتی های اقتصادی، معیشتی و سیستماتیک خدشه دار خواهد شد



یادداشت

و  ظرفیت ها  بر  تکیه  با  که  هستند  مبادی  آزاد  مناطق 
این مناطق،  ایجاد شده طی سه دهه گذشته در  زیرساخت های 
تجارت  و  اقتصادی  توسعه  در  بازوان کشور  عنوان  به  می توان 
ظرفیت های  این  از  همسایه  کشورهای  محوریت  با  بین المللی 
مناطق  این  که  بی بدیلی  نقش  به  عنایت  با  و  برد  بهره  بالقوه 
می توانند  دارند،  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های  جذب  در 
با کشورهای  ایجاد منافع مشترک  با  به نقاطی بدل گردند که 
صنعتی،  مختلف  حوزه های  در  همسایگان  خصوصا  خارجی 
را در  قویی  و غیره، شرکای تجاری  ترانزیت  تولیدی، تجاری، 
از  اقتصادی  بحران های  زمان  در  که  باشند  داشته  خود  کنار 
بهره گیری  اقتصاد کشور  به  در جهت کمک  آنها  پتانسیل های 

کرد.
مهمی  گذرگاه های  می توانند  تحریم  دوران  در  آزاد  مناطق 
باتوجه  و  باشند  تحریم ها  کردن  بی اثر  درخصوص  کشور  در 
یک  با  می توان  مناطق،  این  در  موجود  بالقوه  ظرفیت های  به 
مدیریت صحیح و علمی، تهدید ها را در مناطق آزاد به فرصت 
و  تولید  محوریت  با  کشور  و  منطقه  اقتصادی  رونق  جهت  در 

ترانزیت کاال بدل نمود.
قانونی  مزیت های  به  عنایت  با  آزاد  مناطق  فعلی،  شرایط  در 
و  موثر  نقش آفرینی  کشور  اقتصاد  توسعه  در  می توانند  موجود، 
خارجی،  سرمایه گذاران  وجود  چراکه  باشند؛  داشته  چشمگیری 
ایران  آزاد  مناطق  برخی  در  بین المللی  مبادالت  و  تجارت 
از  نقطه  یک  در  ظرفیت هایی  وقتی  زیرا  است؛  تحریم ناپذیر 
کشور وجود دارد ازجمله ترانزیت؛ دیگر هیچ قدرتی قادر به منع 
و تحریم آن نیست؛ همان گونه که مشاهده شد، با تمام تهدیدات 
و موانعی که امریکا در مسیر اقتصاد کشور ایجاد کرد، اما مجبور 
به درنظر گرفتن معافیت   برای بندر چابهار شد؛ چراکه وقتی یک 
کشور خدماتی را ارائه می دهد که قابل رقابت و تامین در هیچ 
کجای دنیا نیست، قدرت های بزرگ هم نمی توانند در برابر آن 
مقاومت کرده و به زورگویی ادامه دهند. در اینجا مناطق آزاد نیز 
همین نقش را دارند؛ وقتی سرمایه گذار خارجی به یک منطقه 
آزاد در ایران آمده و سرمایه گذاری کرده، دیگر به همین راحتی 
می شود  این گونه  و  نیست  به خروج  حاضر  تحریم  تهدیدات  با 

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

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

توسعه صادرات غیرنفتی باشند.
افزایش سرعت و فراگیری توسعه در تمامی ابعاد خصوصا بعد 
از  و  نیست  ممکن  صادرات  بسط  و  گسترش  بدون  اقتصادی، 
از  ایران،  نفت  مبتنی بر  اقتصاد  برای  غیرنفتی  صادرات  سویی 
اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون شک مناطق آزاد الگویی 
چراکه  هستند؛  کشور  در  مهم  این  رساندن  انجام  به   برای 
هیچ گونه سرفصلی در بودجه نداشته و این مناطق، از مصادیق 

بارز تحقق اقتصاد بدون نفت در کشور محسوب می شوند.  
همچنین، مناطق آزاد یکی از مهم ترین روش های دستیابی به 
بازارهای بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات داخلی هستند؛ 
از سویی قوانین حاکم بر این مناطق باید تسهیل گر تولید باشند 

تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند. 
به همین منظور در راستای توسعه اقتصادی کشور با محوریت 
رونق تولیدات صادرات محور با بهره مندی از مزیت های مناطق 
اجماع  یک  باید  اینکه  ازجمله  دارد،  وجود  ضرورت هایی  آزاد، 
کلی در کشور صورت گیرد که این مناطق بتوانند با طیب خاطر، 
نقش محوری خود را در اقتصاد ایران زمین ایفا نمایند، که این 
و  تصمیم گیری  تمامی سطوح  در  کلی  اجماع  یک  نیازمند  امر 
اجرایی کشور است؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به طور 
قطع دستگاه ها و سازمان ها، دخالت های خود را در مناطق آزاد 
کاهش خواهند داد؛ این دقیقا همان موضوع بخشی نگری هایی 
بعضا  که  موانعی  و  هستند  روبه رو  آن  با  آزاد  مناطق  که  است 
ایجاد  قرار  آزاد  مناطق  حرکت  مسیر  در  اجرایی  دستگاه های 

می کنند؛ دستگاه هایی که در مناطق آزاد موثر می باشند. 
بی شک باید یک مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تشکیل گردد، 
خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، بیمه، بانک، صنعت و 
حتی شبکه های زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و... باید به 
شکل یکپارچه تحت لوای سازمان های مناطق آزاد قرار گیرند؛ 
اداره  چگونگی  قانون  ماده27  پنجم،  برنامه  قانون  ماده 112 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  و  آزاد  مناطق 
کشور را اجرا کنند تا حاکمیت یکپارچه در این مناطق از کشور 
شکل بگیرد؛ با این اجماع، قطعا هر اقدام موثری در مناطق آزاد 

امکان پذیر است. 
موضوع حائز اهمیت دیگر در این خصوص، لزوم توجه حداکثری 
افزایش  راه های  از  به همسایگان خود است؛ یکی  آزاد  مناطق 
کشورهای  بر  مداقه  بین المللی،  تبادالت  توسعه  و  صادرات 
همسایه و جهان نزدیک است؛ این مهم می تواند کار را ساده تر 
کرده و اهداف قانونگذار از تشکیل مناطق آزاد را محقق نماید، 
کلی  سیاست های  و  رهبری  معظم  مقام  منویات  آن که  ضمن 
عمل  جامه  نیز  دارد  تاکید  منطقه ای  همگرایی  بر  که  نظام 

پوشانده می شود. 
در پایان باید تصریح کرد، با عنایت به وجود قوانین و مقررات 
فوق الذکر،  موارد  تمامی  شدن  اجرایی  جهت  در  و  آزاد  مناطق 
می بایست به یکپارچگی ملی دست یابیم تا بتوانیم اقتصاد کشور 

را تعالی بخشیم.

یادداشت: 
 حسین مرادی

کارشناس مناطق آزاد

 ایجاد اجماع ملی
در جهت توسعه اقتصاد ملی 

و مناطق آزاد

رسانه و کارشناس8

در گفت و گو با کارشناسان مناطق آزاد و اصحاب رسانه تصریح شد:

مناطق آزاد ایران؛ ادواتی جهت توسعه 
همه جانبه اقتصادی که تحدید می شوند
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و  قانونی  معضالت  و  مشکالت  چالش ها،  درخصوص 
مدیریتی مناطق آزاد، حداقل در این نشریه به دفعات و 
کرات توضیح داده شده و از جنبه های مختلف این موضوع 
مورد واکاوی قرار گرفته که چه اتفاقاتی رخ داد که مناطق 
آزاد تا این حد مظلوم و بی حامی ماندند و همین تنهایی 
سبب گردید تا هر شخص، نهاد و دستگاهی به راحتی بتواند 

شاکله و موجودیت آنان را زیرسوال ببرد؟!
اما مسئله بسیار مهمی که به واقع کمتر به آن پرداخته شده، 
ابتدای  از همان  حوزه رسانه مناطق آزاد؛ حوزه ای که اگر 
تشکیل هم در دبیرخانه و هم در سازمان های مناطق آزاد 
قدرتمند و حرفه ای بنا نهاده شده بود، مسلما تمامی مصیبت ها 

در این سکوت مرگبار بر مناطق آزاد آوار نمی گردید.
آزاد خصوصا  به واحدهای اطالع رسانی مناطق  با نگاهی 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به سهولت 
می توان دریافت که ریشه این ضعف مفرط و نابود کننده از 
کجاست! حقیقا و صراحتا و بدون هیچ گونه تعارفی باید گفت 
که به جز تعداد بسیار کمی از مدیران و کارشناسان در حوزه 
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان های مناطق آزاد و 
دبیرخانه شورایعالی، سایر عزیزان از تجربه فعالیت رسانه ای 
تهی بوده و با جنس و کارکرد بی بدیل این حوزه آشنایی ندارند؛ 
در صورتی که اگر مدیر، کارمند و کارشناس روابط عمومی، 
رسانه را بشناسد و اصطالحا خاک این صنف را خورده باشد، 
می داند که مهم ترین ابزار دفاعی و تبیینی در همه دستگاه 

خصوصا مناطق آزاد، رسانه  است و الغیر.
اما متاسفانه وقتی مدیران ارشد سیستم، بنابه هر دلیل و 
شرایط، از افراد ضعیف، سفارش شده و یا حتی نیروهای 
و  مدیران  به عنوان  خود  تحت امر  مجموعه  در  بیکار 
کارشناسان حوزه اطالع رسانی استفاده می کنند و همتی نیز 
برای تغییر در انتخاب خود ندارند، می شود همین چیزی که 
اکنون است. درحالی که مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی 
آماج حمالت ناجوانمردانه گوناگون قرار گرفته اند و کلیه 
مزیت ها، قوانین، کارویژه ها، پتانسیل ها و... آنان در مسیر 
بخش  بزرگوران  که  هستیم  شاهد  دارد،  قرار  انحطاط 
اطالع رسانی مناطق آزاد خصوصا دبیرخانه شورایعالی، با 
انفعال حداکثری در انجام وظایف خود، مساعی خویش را 
برای تحدید و تضعیف رسانه هایی به کار گرفته اند که در 

راستای دفاع از مناطق آزاد قد علم کرده اند!
این میزان از درک و فهم از حوزه رسانه، نه تنها قابل باور 
نیست؛ بلکه مدیران سازمان ها و همچنین دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید نگران جایگاه و شانیت 
خود با وجود چنین افرادی در بدنه سیستم مدیریتی خویش 
باشند؛ چراکه اولین و آخرین وظیفه واحدهای اطالع رسانی 
جهت  در  عمل  و  اقدام  دستگاهی،  و  مجموعه  هر  در 
پوشش صحیح، دقیق و گسترده رسانه ای دستاوردها و 
اقدامات مدیریت ارشد سیستم در راستای حفظ جایگاه و 
اثبات توانمندی ایشان در وهله اول، و حتی پرزنت کردن 

مدیران خود برای ارتقاء درجات شغلی وی می باشد.
دبیرخانه  و  آزاد  مناطق  امروز  که  کرد  تصریح  باید 
شورایعالی در بدتر موقعیت سه دهه گذشته قرار دارند و 
اکنون موجودیت آنان در خطر می باشد؛ خوب است که 
نهایی خود  بدنه، تصمیم  این  در  ناکارآمد  افراد  برخی 
یاری  به  و  داده  ارتقاء  را  خویش  یا  این که  بگیرند؛  را 
مناطق بشتابند و یا در صورت اصرار به همین نوع تفکر 
و عملکرد، با یک استعفا و خداحافظی، همگان را شاد 
کرده و فضا را برای افراد حرفه ای  و کارآمد باز نمایند.

به هر تقدیر، »آنچه شرط بالغ است با تو می گویم، تو خواه 
از سخنم پند گیر و خواه مالل«؛ اما از آنجا که سال آینده، 
سال مهمی برای مناطق آزاد است و احتمال کشمکش ها، 
دارد،  وجود  فراوانی  اصطکاک های  و  تغییرات  رویدادها، 
مطلوب است در همین ساعات پایانی سال1401 سنگ ها را 
با خودتان وا بکنید؛ چراکه امسال به سبب تحوالت و تغییرات 
زیاد و باسرعت، ظاهرا مجال تفکر نداشته اید و اصالحا به 
خاله بازی طی شد؛ اما حتم بدانید در سال پیش روی، یک 
بسیج رسانه ای با محوریت افراد دارای سبک، شناخت و 
تجربه در حوزه مناطق آزاد، در مقابل شما قرار دارند؛ که البته 
مقرر است این بسیج رسانه ای به یارای مناطق آزاد بیاید و 
شما ممکن است به شدت از فضا وا بمانید. بنابراین دوستان 

بزرگوار، تصمیم گیری و تبعات آن با شماست. یا علی...

مهدی قنبر، روزنامه نگار و مدیرمسئول 
پایگاه خبری صبح تازه:

نگاه ملی؛ حلقه مفقوده در مسیر توسعه 
مناطق آزاد

مناطق آزاد در یک تعریف یک خطی، منطقه محدود و 
حراست شده بندری و غیربندری است که از برخی مقررات 
معافیت های  نظیر  مزایایی  از  و  نمی کند  تبعیت  کشور 
مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی بهره مند و از 
تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر تهی 
و همچنین از سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و 
واردات برخوردار هستند تا به این ترتیب بتواند با جذب 
سرمایه گذاری خارجی و داخلی و انتقال فناوری های نوین، 
به توسعه سرزمین اصلی کمک کند؛ اما همه این موارد 
قادر است علیه خود منطقه عمل کند و آن را آسیب پذیر 
نماید؛ درست مانند مقوله انحصار که اگر در شکل درست 

آن اجرایی نشود، فسادزا است .
اما چه زمانی منطقه آزاد با همه امتیازاتش برای ارزآوری، می تواند 

به یک عنصر مخرب و آسیب زا و حتی باطل تبدیل شود؟
بدون شک مدیریت در شکل کالن و ُخرد آن و شیوه 
اتخاذ تصمیمات اگر براساس ِخرد جمعی و با در نظر 
گرفتن مصالح مهم و محوری کشور و نگاه ملی صورت 
گیرد، قادر خواهد بود مناطق آزاد را به سمت پیشرفت 
و نیل به اهداف اولیه اش سوق دهد؛ اما اگر این مسیر 
ملی دیده نشود، آسیب پذیر و ناکارآمد بوده و نتایجی 
به مراتب جبران ناپذیر برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

زمانی که ماهیت وجودی منطقه آزاد از درون تهی شود و 
دستخوش نگرش ها، گرایش های فردی، حزبی، گروهی، 
تمامی  گردد،  انتخاباتی  بازی های  نیز  و  محلی  نگاه های 
داشته ها و اولویت های آن در بازار سهم خواهی ها به حراج رفته 
و دیگر جایی برای تصمیمات ملی باقی نمی گذارد. در چنین 
محفلی دیگر هیچ تصمیم ملی محقق نمی شود؛ تصمیمات 
ُخرد و جزئی نگری، تمام اهداف ملی و کالن یک کشور را 
به سطحی ترین شکل تقلیل می دهد و دیگر نمی توان از یک 

مدیریت محلی توقع درک از شرایط ملی را داشت.
تشتت عقیده، نگاه و عدم ثبات در قوانین و تصمیم گیری ها، 
آفت سیاست محلی، حزبی و انتخاباتی است که سبب می گردد 
سرمایه گذار خارجی و داخلی که به امید ثبات سیاست های 
ملی، مالیاتی و... پا به عرصه تولید و صادرات به مناطق آزاد 
گذاشته، منطقه را از سرمایه اش تهی کرده و عطای ارزآوری 
را به دلیل تصمیمات خلق الساعه مدیران به لقایش  ببخشد و 
در چنین شرایطی مناطق آزاد تنها به دروازه هایی بزرگ برای 
واردات محصوالت خارجی و خروج ارز تبدیل می شود که نظام 

اقتصادی کشور را متزلزل می کند.
با نگاهی اجمالی به مناطق آزاد موفق دنیا مانند »شانگهای« و 
»جبل علی«، می توان اهمیت ثبات مدیریت و عدم سهم خواهی 
و ضرورت رویکرد ملی را در موفقیت های آنها دید؛ اما تا زمانی 
که آتش جنگ قدرت های محلی، حزبی و انتخاباتی در مناطق 
آزاد زبانه بکشد و هر نماینده مجلس، مدیر محلی و دولتی از 
آن به عنوان فرصت و سکوی پرتاب خود برای موفقیت استفاده 
نماید، هرگز تصمیمات بلندمدت برای رشد و جایگاه مناطق 
گرفته نمی شود و پروژه ها و تصمیمات مقطعی در آن اتخاذ 
می شود و بدون حصول نتیجه نیز رها می گردد. مدیران جدید 
نیز پیگیر طرح های پیشنهادی و یا اجرا شده و نشده مدیران 
قبلی نیستند و در پی اجرای طرح های جدید و اثبات خودشان 
هستند. در چنین شرایطی حتی طرح ها و پروژه های ملی نیز با 

نگاه محلی اجرا، مدیریت و یا رها می شوند.
آزادشان  از مواهب مناطق  ایرانیان می توانند  زمانی همه 
همچون  مناطق  در  ملی  پروژه های  که  شوند  برخوردار 
»پل خلیج فارس« با اثرگذاری مهم و ملی اش در اقتصاد 
و سیاست کالن کشور با نگاه های محلی و یا فشارهای 
سیاسی نزدیک به یک دهه به حال خود رها نشود؛ پلی که 
هزینه اش به مراتب کمتر و کاربردی تر از پل روگذر صدر 
تهران بوده که در هر دوره های قبل بی دلیل رها شده بود 
و اکنون به لطف حضور یک مدیر در راس سازمان منطقه 
آزاد قشم و با داشتن نگاه ملی، پس از سال ها مجددا عملیات 
اجرایی احداث این پل استراتژیک از سر گرفته شد؛ اما چه 

کسی پاسخگوی ضررها و خسران چندین ساله است؟
زمانی ایرانیان تاثیر مثبت مناطق آزاد را در زندگی شان می بینند 
که خطوط ریلی و ترانزیتی کریدور شمال- جنوب به دست 
دعواهای محلی و تغییرات اسامی نیفتد. کریدوری که می تواند 
شاهراه حیاتی شمال و دریای خزر تا هند و چین باشد و دو 
منطقه آزاد ما یعنی انزلی و چابهار یا حتی بندرعباس را نیز 
متحول کند؛ اما اگر کشورهای شمالی حاشیه خزر، قفقاز و 
روسیه که یک سوی این خط ریلی هستند، دریابند که چند 
دعواهای  درگیر  ریلی هنوز  این خط  مانده  باقی   کیلومتر 
محلی مسیر آستارا به رشت یا کاسپین به رشت و یا تغییر نام 
منطقه آزاد انزلی به گیالن است، بی شک نسبت به مدیریت 
ملی کشورمان ناامید شده و ترجیح می دهند مسائل مهم و 
شاهرگ حیاتی شان را به دست گروهی با نگاهی کوچک و 
محلی ندهند و آن را با تغییر مسیر، از راهی مطمئن تر و باثبات 
سیاسی بیشتری عبور دهند. دعواهایی که امروز کار را تا مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز کشانده است. متاسفانه این نگاه 

محدود و قشری سبب متضرر شدن کشور خواهد شد.
بندر شهید بهشتی در منطقه آزاد چابهار به دلیل موقعیت 
جغرافیایی اش در ساحل دریای عمان و اقیانوس هند، با وجود 
معافیت از تحریم های آمریکا و اروپا می توانست بستری مناسب 
توسعه کسب وکارهای  بخش خصوصی،  برای طرح های 
بندری و ایجاد اشتغال پایدار و نیز دسترسی آسان و کم هزینه 
کشورهایی همچون افغانستان برای محصوالت هندی به 
همراه داشته باشد؛ ولی با همه این امکانات، حجم تخلیه بار از 
بنادر شهید بهشتی و شهید کالنتری در چابهار برای این منظور 
آن قدر ناچیز بود که نتوانست هرگز از معافیت های تحریمی 
استفاده کند. فرصت استثنایی که براساس قرارداد میان ایران، 
افغانستان و هند دست داد تا این منطقه محروم به عنوان قطب 
ترانزیتی منطقه و جهان مطرح شود. تحریم های بین المللی به 
دلیل ورود کشور ثالث یعنی هند برداشته شد، اما روند ساخت 
اسکلت ها قرار بود توسط هندی ها انجام شود و به علت نبود 
عزم جدی از طرف ایرانی، ایجاد زیرساخت های بندری، ریلی و 
جاده ای میسر نشد و یا آن قدر ُکند پیش رفت تا طرف هندی به 
دلیل عدم تعهدات و خلف وعده ها، این پروژه  ملی و بین المللی را 
رها کرد! حتی بیم آن  هم می رود تا با این فرصت سوزی، هند 
با بهره گیری از »بندر گوادر« پاکستان بتواند محصوالتش را به 
افغانستان صادر کند. درنهایت هم هزینه و زیرساخت ایران در 
بندر چابهار همچنان باد که نه، آب بخورد و مستهلک شود! 

این امر را نیز باید در نبود سیاستگذاری همسان با نگاه ملی و 
عدم ثبات مدیرتی جستجو کرد.

سالیان سال مهم ترین مرز ترانزیتی کشور به اروپا، منطقه آزاد 
ماکو و مرز بازرگان بوده است؛ مسیری که به دلیل قرار گرفتن 
در یک دره باریک و قدیمی، همواره شاهد ترافیک سنگین 
کامیون هایی است که باید روزها در نوبت بمانند تا وارد یا خارج 
از شوند. قرار بود تا در تحقق یک نگاه ملی برای تسهیل این 
مشکالت، شرایطی برای راه اندازی مجموعه های لجستیکی 
در پسکرانه مرز بازرگان ایجاد شود تا تسهیالت حمل ونقل، 
توسعه مجموعه انبارها و نوبت دهی ها برای تحویل و ترخیص 
در آن ایجاد و ترددها سامان دهی گردد، اما به جز بخش اندکی، 
هیچ یک از آن موارد به انجام نرسید. همچنین قرار بود تا در 
نگاهی کالن طی گفت وگویی میان وزرای خارجه کشورهای 
ایران و ترکیه، منطقه  و مرزی جایگزین در جهت تردد آسان و 
سریع تر مرسوالت، ترخیص و امور گمرکی نیز در نظر گرفته 
شود که این اقدام نیز در طول سال ها به باد فراموشی سپرده شد 
و در نهایت شاهد همان ترددها و صف های طوالنی هستیم. 
بی شک با چنین سهم دوراندیشی مسئولین اقتصادی و سیاسی 
و سوء مدیریت ها، نباید به این زودی ها هیچ انتظاری در باال 

رفتن سهم مبادالت مرزی کشورمان با ترکیه داشته باشیم.
آزاد مثنوی  موارد تصمیم گیری های محلی در مناطق 
و  حزبی  رقابت های  با  که  است  کاغذی  من  هفتاد 
بازی های  در  و  آغاز  دولت ها  از  نمایندگان  مطالبات 
میان  این  در  می کند.  پیدا  ادامه  مدیریتی  و  سیاسی 
کاغذ  روی  یا  می شوند،  واقع  مغفول  ملی  پروژه های 
که  درحالی   می شوند.  رها  خدا  امان  به  یا  و  می مانند 
بود  خواهند  قادر  آزاد  مناطق  در  ملی  پروژه های 
مشکالت اقتصادی کشور، منطقه و چند کشور همسایه 
موقعیت های  وجود  با  آنها  همه  اما  نمایند؛  مرتفع  را 

سوق الجیشی شان هیچ کارایی ندارند.
از این رو باید گفت »نگاه ملی« امروز حلقه مفقوده در مسیر 
پیشرفت مناطق آزاد است. وجود یک سیاست واحد و ملی 
هرگز مانع الجمع با سیاست های محلی و حزبی نیست، 
بلکه به عنوان سیاست و سند باالدستی می تواند پیشرفت 
را برای مشاغل و کسب وکارهای محلی سامان دهد. در 
چنین شرایطی همه افراد در کشور و مناطق از مواهب 
آن بهره مند خواهند شد؛ اما اختالفات محلی، انتخاباتی و 
حزبی همواره به منافع ملی و مناطق آزاد آسیب می رساند.

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:
مناطق آزاد، تجربه ای در گذشته، هضم در 

قرن پانزدهم
حکمرانی  دوم  دهه  در  ایران  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
جمهوری اسالمی ایران با دو هدف و رویکرد اصلی اجرای 
طرح های توسعه ای و زیرساختی از سوی سازمان های عامل خود 
و جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور و یا سرمایه گذاران 

خارجی در سواحل خلیج فارس و مکران ایجاد شدند .
در اینکه دالیل ایجابی مناطق آزاد ایران با الگوهای موفق 
و عملیاتی شده جهانی متفاوت است، شکی نبوده و نیست؛ 
چراکه در مدل و مقیاس جهانی، مناطق آزاد جهت 1(تسهیل 
و توسعه فرآیندها و جریان های تجاری و سرمایه گذاری؛ 2(

گسترش همکاری های بین المللی میان نقاط جغرافیایی نزدیک 
به یکدیگر به منظور تقویت توان اقتصاد داخلی در مسیر مواجه 
با روندهای جهانی شدن اقتصاد از طریق تشکیل بلوک های 
اقتصادی مشترک؛ 3(فراهم نمودن شرایط جهت فرآوری 
تولیدات مشترک میان برندها و شرکت های بین المللی؛ 4(تولید 
محصول مشترک از سوی سرمایه گذاران چند کشور در یک 
منطقه خاص؛ 5(ایجاد الگویی از شهروندانی که در یک نقطه 
مکانی ملی زیست کرده ، اما جهانی اندیشه و عمل می کنند؛ 
به وجود آمده و براساس کارویژه اصلی خود که همان گسترش 
همکاری های منطقه ای است، اجرای کارکردهای پنچ گانه 

فوق را در دستورکار خود قرار می دهند.
به باور اینجانب آنچه باعث انحراف در فهم مفهومی تحت 
عنوان مناطق آزاد تجاری-صنعتی، کارویژه و کارکردهای آن 
ظرف سه دهه گذشته و رساندن این مناطق به وضعیت کنونی 
براساس موقعیت های قانونی تعریف شده است؛ معطوف به این 
واقعیت است که مناطق آزاد را به زعم خود ایرانیزه کرده ایم، 
که براساس فهم متکی بر رویکرد فردی خاص )هاشمی 
رفسنجانی( و دوره ای خاص )دوران بعد از جنگ که ایران 
نیازمند تکمیل خرابی های ناشی از جنگ و عقب ماندگی های 
خود بوده و دولت با کمبود بودجه مواجه بود( و سیاست خارجی 
خاص )تنش زدایی با همسایگان و کشورهای جهان بعد از 
دوران پرتالطم دهه نخست جمهوری اسالمی(؛ مناطق آزاد 
در سپهر اقتصادی و مدیریتی کشور پدیدار شده و نضج گرفت.
بر این اساس، نقطه افتراق مناطق آزاد ایران که آنها را به چنین 
بن بستی رهنمون کرده، از عدم درک درست از مدل ایجابی، 
چرایی ایجاد و الزامات فعالیت جهت نیل به اهداف متصوره 
آغاز شد؛ خصوصا آنجایی که در ماده)1( قانون چگونگی 
مناطق آزاد ایجاد زیرساخت و اجرای طرح های توسعه ای به 

عنوان شرح وظایف این مناطق تعیین و در عین حال در قانون 
منبع مالی و بودجه ای برای تامین هزینه های زیرساخت های 
الزم جهت هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق مشخص نشده 
و از منابعی همچون فروش زمین، اخذ عوارض در ارتباط با 
خدمات و امکانات ارائه شده از سوی سازمان عامل و به ویژه 
عوارض بر واردات؛ به عنوان ممرهای درآمدی-هزینه ای این 

سازمان ها تعریف شده است.
مهم ترین تبعات این مدل تاسیس مناطق آزاد 

در ایران را می توان در موارد ذیل خالصه کرد:
طوالنی شدن دوره زمانی ایجاد زیرساخت نسبت به مناطق 
آزاد رقیب در کشورهای همسایه تا مناطقی که از بودجه 
دولتی بهره مندند، منجر به از دست دادن فرصت های جذب 
سرمایه گذار و غیرقابل اعتماد بودن مناطق آزاد ایران طی 
دهه های گذشته شد )در مسیر جذب شرکت های برتر داخلی 
و خارجی( چرا؟ چون هزینه احداث طرح های زیرساختی از چند 
میلیون در دهه هفتاد تا چند ده میلیارد تومان در دهه نود و... در 

قرن جدید در مسیر صعودی بوده است.
دومین نتیجه این امر را می توان در اتهاماتی مشاهده کرد 
که برخی افراد سیاسی و مدیران دستگاه های دولتی نسبت 
به عملکرد مناطق، انحراف آنها از تبدیل شدن به سکوی 
مطرح  کاال  صادرات  و  پردازش  مرکز  به جای  واردات 
می کنند. این موضوع ناشی از منبع درآمدی تعریف شده در 
این مناطق بوده، که صدهزار البته در طول دهه هشتاد تا 
نود، عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اجرای قوانین و 
مقررات مناطق آزاد از سوی نهادهای داخلی و تحریم های 
بین المللی، مهم ترین عامل در طرح انتقاد وجود انحراف در 

این بنگاه های اقتصادی ارزیابی می شود.
در مسیر تحلیل آنچه بر مناطق آزاد تا سال 1401 رفت، باید 
تصریح نمود که دولت های بعد از هاشمی رفسنجانی و مجالس 
بعد، به دلیل تضادهای موجود در آبشخور، منافع و اهداف 
سیاسی خود؛ مناطق آزاد را حیاط خلوت خاندان و تابعین آن 
مرحوم قلمداد کرده و در نتیجه در بیشتر اوقات، مدیرانی از 
جنس غیرمنطقه آزادی، ناآشنا و به قول سیاسیون، مدیران 
سوخته و به دور مانده از معادالت تقسیم قدرت و پست در 
مقاطع تغییر دولت و مجلس، پای در مناطق آزاد کشور گذاشتند .
و  کارویژه  مفهوم،  به  نسبت  کج فهمی  همین  ادامه  در 
کارکردهای مناطق آزاد، این مناطق سمبل و نماد اقتصاد 
لیبرالی تعریف شده و چون در ادبیات سیاسیون ایرانی، 
لیبرال و یا نولیبرال، کمتر از خائن و وطن فروش نیست! در 
نتیجه این مناطق از نظر تئوریک و تحلیل های کالن نیز 
به یک وصله ناجور در اقتصاد و مدیریت منطقه ای ایران 
تبدیل شدند؛ موضوعی که می توان در برخورد و عمل 
نسبت به مناطق آزاد در قالب هایی همچون وارد کردن 
اتهام قاچاق کاال در و از، ناموفق بودن، تصویب قوانین 
سرزمین اصلی به مناطق و عدم اجرای قوانین و مقررات 
آن با ابزارهایی همچون تفسیر به رأی برعلیه حاکمیت 
ارائه خدمات به  قانون مناطق، تعلل در اجرای قانون و 

فعالین اقتصادی مناطق و... مشاهده نمود.
البته داستان بر همین سبیل نماد! کارویژه مناطق آزاد از ابزاری 
برای دور زدن تحریم تا پایلوتی برای اجرای طرح های ملی 
نیز تغییر یافت؛ تا اینکه از نیمه دوم دهه نود و با شدت گرفتن 
تحریم های بین المللی شده امریکا، با عنوان مدیریت اقتصاد 
کشور در مواجه با تحریم، نه تنها بخش قابل توجهی از 
مزایای قانونی مناطق آزاد معلق شد، بلکه شاهد تعمیم هایی 
و  ورودی  مبادی  در  گمرک  ناظر  نهاد  حضور  همچون 
خروجی مناطق آزاد، اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
کسب و کارهای مناطق، تحویل جایگاه دبیرخانه شورایعالی 
از نهاد ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد )براساس تبصره 
واحده ماده 23 قانون برنامه ششم( و عملیاتی شدن آن در 
قانون بودجه سال 1401، و مصوبه های اخذ شده از سوی 
وزیر محترم اقتصاد )درراستای اجرای قانون بودجه و برنامه 
ششم توسعه( به ویژه تفویض اختیاری که عمال شورایعالی 
مناطق آزاد که نهاد ناظر اصلی بر فعالیت های مناطق در 

مسیر اجرای قانون می باشد، دستخوش تغییر شده است.
کرد  اضافه  نیز  را  مهم  این  باید  صدرالشاره  موارد  به 
که اگر پیش از این مناطق آزاد عرصه حضور مدیران 
سوخته بود، ظرف سال های اخیر برای سوزاندن و حذف 

برخی مدیران، آنها به این مناطق هدایت می شوند.
حال یک سوال پیش می آید؟ چرا؟ چرا به جای نظارت بر 
اجرای قانون مناطق آزاد و ضمانت بر لزوم اجرای آن، سوی 
دیگر را نشانه رفته ایم؟ درحالی که با دبیرانی چون مرحوم 
ترکان و محمد زاویه داشته و دارید )به دالیل مدیریتی و یا 
شخصیتی( چرا قانون مناطق آزاد را از حیز انتفاع انداخته اید؟ 
آیا کسی می پذیرد در نظام جمهوری اسالمی ایران، ولی امر 
آن، عزیزی که والیت مطلقه فقیه است، در قالب بند11 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد ظرفیت 
و توانمندی تعریف نموده، اما از بهمن ماه سال 1392، هر 
قانون و مصوبه ای علیه این ماده بوده است؟! آیا می توان 
پذیرفت ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
توسط قانون برنامه ششم توسعه نقض شود؟ آیا کسی به این 
می اندیشد که عدم التزام به قانون و سیاست های کلی نظام، با 
هر دلیل و توجیهی، چه اثرات مخربی بر نظام حکمرانی و اقبال 

به مناطق آزاد ایران گذاشته و می گذارد؟
در پایان باید تصریح کرد، عملکرد دستگاه های دولتی و 
قانونگذاری موید یک واقعیت است که ماهیت و رویکرد 
مناطق آزاد و سازوکارهای حاکم بر آن به همراه برخی 
افراد، باید تغییر نموده و از این گردونه خارج شوند؛ چرا؟ 

چون ما چنین مناطق آزادی نمی خواهیم .
در نتیجه باید اظهار داشت که از ِقَبل آنچه بر مناطق آزاد 
رفت و می رود، چه فرصت هایی در ایجاد ارزش افزوده برای 
فعال سازی و بهره برداری از کریدورهای بین المللی، جذب 
سرمایه گذاران خارجی، ایجاد بلوک های همکاری اقتصادی با 
کشورهای منطقه برای شکستن حلقه های تحریم، دستیابی 
به شاخص های پدافند غیرعامل در نقاط مرزی که دارای 
اشتراکات قومی و مذهبی با کشورهای همسایه می باشند، 
تقویت نظام حکمرانی محلی و نیروهای بومی به منظور 
تمرکز زدایی از مدل تصمیم گیری در تهران برای کل کشور، 
تجاری سازی تولیدات کشاورزی، صنعتی، و... جهت صادرات 
به بازارهای منطقه ای و در نهایت اجرای اقتصاد بدون نفت، در 

مناطق آزاد داشته و داریم که از دست می دهیم.

گزارش: 
مرضیه حسینی



از  ما  کشور  آزاد  مناطق  امروز  نمود،  اذعان  صراحتا  باید 
زمانی که  تا  و  نیستند  برخوردار  بین المللی  و  هویت ملی 
عزمی  نگیرد،  انجام  آزاد  مناطق  برای  هویت بخشی  این 
برای این کار وجود نداشته باشد و تمامی بدنه حاکمیت در 
قوای سه گانه این پروژه ملی را صیانت و حمایت نکنند، 

این هویت ملی به وجود نخواهد آمد.
باید تاکید کرد که هویت جهانی و بین المللی مناطق آزاد پیامد 
هویت ملی این مناطق است. مناطق آزاد هدفگذاری شدند تا 
حلقه اتصالی میان اقتصادی ملی و جهانی باشند و یا طرح های 
کوچک اقتصادی در این مناطق آزاد پایلوت شود و در صورت 

موفق بودن، به دیگر نقاط کشور تسری پیدا کنند.
قانون  دقیق  و  کامل  اجرای  عدم  سبب  به  متاسفانه  اما 
قوانین  سایر  همچنین  و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
مترتب بر این مناطق ازجمله ماده65 قانون احکام دائمی 
ایفاگر  نتواستند  آزاد  مناطق  کشور،  توسعه  برنامه های 
نقش محوری خود در اقتصاد ملی باشند؛ به همین منظور 
تقویت  اتحاد ملی در جهت  و  ائتالف  دارد یک  ضرورت 
مناطق آزاد تشکیل گردد تا این مناطق بتوانند با اختیارات 
توسعه  مسیر  در  مدیریتی،  استقالل  همچنین  و  کامل 

اقتصادی کشور حرکت نمایند.
در همین راستا با جناب آقای سیدمهدی نقوی از پیشکسوتان 
و کارشناسان مناطق آزاد به گفت و گو نشستیم و به بررسی 
ضرورت اجرای قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
به همراه اعمال ماده65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 

کشور پرداختیم که در ادامه مالحظه می فرمایید.

اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی 
در مناطق آزاد

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری 
شورای  مجلس  تصویب  به  سال1372  در  ایران  اسالمی 
اسالمی رسید و طی ماده)1( اهداف آن، چنین تعریف شد که: 
»به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی، 
درآمد  افزایش  و  سرمایه گذاری  اقتصادی،  توسعه  و  رشد 
عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، 
حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات 
کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت 
اجازه داده می شود تا با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مزبور را از 
طریق ایجاد تشریفات، معافیت ها، تسهیالت و امکانات ویژه 

در مناطق موردنظر، در چارچوب قانون محقق سازد«.
دستگاه های  تمامی  قانون،  صریح  نص  مطابق  همچنین، 
و  وظایف  اختیارات،  کلیه  هستند  مکلف  کشور  اجرایی 
مسئولیت های خود را در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند تا این 
مناطق به عنوان فرصت هایی ویژه برای اقتصاد کشور بتوانند 

با قدرت بیشتری در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرند.
و  آزاد  مناطق  ساماندهی  لزوم  قانون،  تاکید  از  فارغ  اما 
ایفای نقش موثر در تحقق اهداف اولیه ، اعمال مدیریت 
مناطق،  این  در  مناسب  اقتصادی  رشد  ایجاد  و  یکپارچه 
هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و 
ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف، همه و همه 

از سوی دستگاه های  این تفویض اختیار  با اجرایی شدن 
یکی  بی تردید  و  می گیرد  آزاد صورت  مناطق  به  اجرایی 
موجب  که  مناطق  این  به  مربوط  مهم ترین مشکالت  از 
عدم یکپارچگی و نبود هماهنگی در مدیریت مناطق آزاد 
از سرزمین اصلی جدا هستند، می شود؛ همین  کشور که 
عدم تفویض اختیارات کامل دستگاه های دولتی به مدیران 

عامل سازمان مناطق آزاد است.

چرا این تفویض اختیار حائز اهمیت  است؟
عامل  مدیران  به  اختیار  تفویض  قانونی  موارد  باید  ابتدا 
سازمان های مناطق آزاد ذکر  گردد و پس از آن به اهمیت 

و لزوم توجه به این قانون پرداخته شود.
کالن  توسعه  مسیر  در  که  مشکالتی  مهم ترین  از  یکی 
تفویض  عدم  هستیم،  شاهد  آزاد  مناطق  در  اقتصادی 
مناطق  این  به  قانون  طبق  دولتی  سازمان های  اختیارات 
است؛ در صورتی که براساس ماده27 قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد و همچنین بند)الف( ماده 65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است 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 
مختلف،  بخش های  در  ملی  توسعه  الگوی  ارائه  و  جهانی 
مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، 
وظایف،   کلیه  و  می شوند  محسوب  منطقه  مقام  باالترین 
اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر 
در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده 
به  نیز  قانون  این  تبصره )یک(  در  همچنین  و  است«  آنها 
این نکته اشاره شده است که: »واگذاري وظایف، اختیارات 
و مسئولیت هاي دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، 
با موافقت ایشان صورت می پذیرد« و نیز در تبصره)دو( این 
ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار درمورد مصوبات 
شوراهاي اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت 
اعالم شده است که این موضوعات به مدیر سازمان منطقه 

آزاد واگذار می شود.
بی تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکالت بسیار 
آزاد  زیادی درخصوص دوگانگی اعمال قانون در مناطق 
فعالین  برای  صادرات  و  تولید  توسعه  و  رونق  مسیر  در 
اقتصادی و سرمایه گذاران شده است و این خود نکته ای 
برخالف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است که موجب 
فعالین  کاری  و  اقتصادی  فرآیند  در  تسهیل گری  عدم 

اقتصادی در این مناطق خواهد شد.
است؛  موازی  دستگاه های  دخالت  عدم  دیگر،  مهم  نکته 
موارد  تمامی  قانونگذار  توسعه،  پنجم  قانون  ماده112  در 
سازمان های  به  را  اصلی  سرزمین  دستگاه های  اجرایی 
مناطق آزاد تفویض کرده است، اما بسیاری از دستگاه های 
اجرایی و عمدتا درآمدزا این کار را انجام نداده اند و بیشتر 
دستگاه هایی که هزینه بر بودند، آمادگی داشتند و تفویض 
بزرگ  تناقض  یک  خود  موضوع  این  که  نمودند،  اختیار 
است. امروز در مناطق آزاد مدیران عاملی داریم که به واقع 
تکلیفشان مشخص نیست؛ از یک طرف فرمانداری وجود 
دارد و از سوی دیگر شهرداری، که این فرآیند مدیریتی 

تاثیر منفی زیادی بر روند عملکرد مناطق دارد.
بی تردید قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی است که 
خالصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما ایرادی 
که وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه های سرزمین 

اصلی به قوانین خود استناد می کنند! به عنوان نمونه در قانون 
مالیات های مستقیم، اساس و منطق کار بر این موضوع استوار 
است که فعال اقتصادی باید مالیات بدهد و یا دلیلی بیاورد 
که شامل معافیت مالیاتی شود، به این صورت که فرد باید در 
تاریخ مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک را ارائه دهد و پس 
از رسیدگی موظف است که حقوق و عوارض دولت را در قالب 
مالیات پرداخت نماید؛ اما در قانون مناطق آزاد به صراحت در 
ماده5 عنوان شده که مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون 
اداره شوند، این تاکید اصلی است، وقتی می گوید »منحصرا« 
یعنی جایی برای دیگر قوانین سایر سازمان ها باقی نمی ماند 
و سپس در مواد6 و 7 و 8 و... به صراحت موارد را اعالم 
می کند؛ قطعا قانونگذار حکیم و عاقل بوده که این موضوع 

را اعالم کرده است. 
در ماده10 به صراحت گفته شده که مناطق آزاد می توانند 
ماده1  در  که  خدماتی  ازای  در  کنند،  دریافت  عوارض 
در  و...،  اشتغال  و  زیرساخت  ازجمله  است،  شده  تعریف 
نیست  قرار  آزاد  مناطق  یعنی  کرده،  تکلیف  تعیین  اینجا 
از بودجه عمومی دولت استفاده کنند، به همین دلیل هم 
تعبیری  به  شوند،  اداره  آزاد  مناطق  قانون  مبنای  بر  باید 
قانونگذار به باالترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده 
که عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.
ازای  در  که  شده  داده  اجازه  آزاد  مناطق  به  ماده11  در 
خدمات، به فعالین مجوز دهند؛ یعنی اصلی ترین کاری که 
شروع فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است؛ به عبارتی، 
مناطق آزاد برای کلیه فعالیت های مجاز در محدوده خود 
نمی توانند  سازمان ها  دیگر  و  کنند  مجوز صادر  می توانند 

این اقدام را انجام دهند. 
ماده12 بیان داشته که تمامی قوانین کار و نیروی انسانی، 
به عنوان اصلی ترین الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی 
که قوانین کار در مناطق آزاد باید در اختیار خودشان باشد. 
قانون  که  شده  بیان  شفاف  صورت  به  ماده13  در 
مالیات های مستقیم در مناطق آزاد الزم االجرا نیست، به 
استناد  به  وقتی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  که  معنا  این 
ماده10 و 11 مجوز دریافت کرده اند و هزینه مجوز را به 
اساس  این  بر  نمودند،  پرداخت  آزاد  مناطق  سازمان های 
نوع  برای هر  مالیاتی  معافیت  درواقع  مزیت که  اولین  از 

فعالیت اقتصادی است، بهره مند می شوند.

بی تردید باید امور اقتصادی را در مناطق آزاد تسهیل کنیم؛ 
چنانچه بخواهیم با نگاه تولیدات صادرات محور در مناطق 
در  که  را  تولید  از  بخشی  می بایست  نماییم،  آزاد حرکت 
در  به حضور  است، تشویق  انجام  اصلی درحال  سرزمین 
مناطق آزاد کنیم. تمامی دستگاه ها باید به معنای واقعی 
مناطق  سازمان های  به  را  خود  اختیار  تفویض  اجرایی  و 
آزاد انجام دهند و اجازه بدهند که در یک دولت مستقل 
محلی با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ چراکه مهم ترین نکته، 

تفویض اختیار واقعی است.
اجرایی،  دستگاه های  که  کنیم  حرکت  سمتی  به  باید 
آزاد واگذار کنند و اجازه  برنامه های اجرایی را به مناطق 
دهند که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد حضور پیدا کرده 
داخل  تولید  از  عمده ای  بخش  چنانچه  نمایند.  فعالیت  و 
مناطق  غالبا  که  کنیم  منتقل  آزاد  مناطق  به  را  کشور 
مرزی کشور است، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش 
داده ایم و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده  ایم؛ 
انسانی برای اشتغال  نیروی  اتفاق باعث می شود که  این 
مناطق  باید تجربه  به واقع  پیدا کند.  آزاد ورود  مناطق  به 
آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با فعالین اقتصادی شان را 
سرلوحه کار خودمان قرار دهیم تا بتوانیم در مسیر توسعه 
در  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران  از  حمایت  و  تولید 

مناطق آزاد گام برداریم.

عدم اجرای تفویض اختیار و تبعات آن بر 
سرمایه گذاران

از  پس  و  کشور  اقتصادی  پیشران  به عنوان  آزاد  مناطق 
دولت ها  دیدگاه های  از  ناشی  فراوان  فرودهای  و  فراز 
که  بوده اند  فراوانی  اتفاقات  شاهد  گذشته ،  سال های  در 
مهم ترین آنها در طی دوران جنگ اقتصادی نمایان گردید 
دادند.  نشان  را  خود  توانمندی  و  کارایی  مناطق  این  و 
قانونگذار محترم با علم و اطالع از تجربیات مناطق آزاد 
اقتصادی  سیستم  از  بخش  این  برای  را  وظایفی  جهان، 
صادرات  توسعه  آن  اصلی  هدف  که  نمود  ترسیم  کشور 

و سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خارجی می باشد. 
اعمال  موجب  که  قانون  این  مواد  مهم ترین  از  یکی 
ثبات  و  کاری  فرآیندهای  تثبیت  و  مدیریتی  اختیارات 
دائمی  احکام  قانون  ماده 65  می شود،  برنامه ریزی 

سال های  در  متاسفانه  می باشد.  کشور  توسعه  برنامه های 
گذشته تحقق این بخش از قانون در مناطق با مشکالت 
زیادی مواجه گردیده و تبعات ناشی از آن نیز گریبان گیر 
بخش خصوصی و سرمایه گذاران فعال در مناطق آزاد شده 

است.
و  آزاد  مناطق  قوانین  با  دولتی  دستگاه های  آشنایی  عدم 
استنباط های شخصی مجریان، نگاه یکسویه به فعالیت ها و 
فعالین اقتصادی و عدم اهتمام دستگاه های دولتی در اجرای 
قانون، موجب گردیده که هرازچندگاهی چالشی جدید برای 
قوانین  به  مربوط  آید. موضوعات  به وجود  اقتصادی  فعالین 
مالیاتی، تنظیم آیین نامه های اجرایی واردات و صادرات، تنظیم 
آیین نامه های گمرکی و سایر موضوعات جاری که عموما 
با قوانین مناطق آزاد مغایرت داشته و به نوعی بدعهدی و 
بی تعهدی دستگاه های اجرایی کشور در قبال وظایف خود و 
قوانین وضع شده تلقی می شود، فقط بخشی از این مشکالت 

است. 
هر کدام از موارد فوق برای فعاالن اقتصادی، بار مالی جدیدی 
به وجود آورده و آنان را در قبال قراردادها و مسئولیت های پذیرفته 
شده  شان در قبال طرف های تجاری ضعیف نموده و موجب 
کلیه  است  ضروری  است.  گردیده  هنگفتی  زیان های  بروز 
دستگاه های اجرایی، به ویژه دولت محترم و دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به قوانین وضع شده و تعهدات داده 
شده به فعالین اقتصادی، توجه نموده و وظایف خود را به درستی 
انجام دهند. ایجاد هر بار مالی جدید برای فعالین اقتصادی یقینا 
تبعاتی به دنبال دارد و اگر به فکر توسعه پایدار و تثبیت و افزایش 
اشتغال و رونق اقتصادی هستیم، مسیر طی شده در قبال مناطق 
آزاد ، اشتباه بوده و ضروری است در کوتاه ترین زمان ممکن با 
استفاده از افراد کاردان و مجرب و نیز تجارب مفید سایر کشورها 

دنیا، شرایط را تغییر دهیم.
بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد، همیشه به وظایف و 
اقتصاد  قبال  در  ملی خود  و  قانونی، شرعی  مسئولیت های 
است.  برآمده  آن  عهده  از  به خوبی  و  بوده  پایبند  کشور 
فرافکنی های غیرواقعی درخصوص قاچاق و... نیز در عزم و 
اراده آنان خللی وارد نکرده است؛ اما انتظار دارند که دولت 
محترم از حقوق حقه آنان دفاع نموده و به بدعهدی ها خاتمه 
عنوان  به  که  اسالمی  شورای  مجلس  دارند  انتظار  دهد. 
مجلس انقالبی از سوی مقام معظم رهبری مزین شده اند، 
به وظایف نظارتی خود عمل نموده و از صدور دستورالعمل ها 
و آیین نامه های غیرقانونی جلوگیری نموده و به اعمال قوانین 

وضع شده، پافشاری نمایند.

سخن پایانی
فرصت ها  مهم ترین  از  یکی  کرد،  تصریح  باید  پایان  در 
توجه  و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  احیای  جهت 
توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  در  ملی،  پروژه  این  به  بیشتر 
آزاد  مناطق  در  همکاران  همه  است  بایسته  است.  کشور 
از  و  نموده  توجه  موضوع  این  به  شورایعالی  دبیرخانه  و 
خصوصی  بخش  همچنین  و  کارشناسی  ظرفیت های 
به گونه ای  توسعه  هفتم  برنامه  تا  کنند  کمک  و  استفاده 

تدوین گردد که تمام مصائب و مشکالت مرتفع گردد.
تازه ای  خون  باید  کشور،  توسعه  هفتم  برنامه  تدوین  در 
در رگ های مناطق آزاد دمیده شود تا توسعه این مناطق 
شتاب گیرید و به واسطه این قانون، توسعه سرمایه گذارانی 
رقم خورد و اهداف اولیه تشکیل مناطق آزاد در سایه یک 
قانون مدون با ضمانت اجرایی، محقق شود تا به معنای 
واقی بتو انیم اقتصاد ملی را به اقتصاد جهانی پیوند دهیم.

 ضرورت اجرای دقیق و کامل قانون
در راستای توسعه مناطـق آزاد و کشـور

در گفت و گو با سیدمهدی نقوی کارشناس مناطق آزاد تاکید شد:
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گزارش: 
فریبا شیخی

تندیس  حسابداری  شرکت  مدیرعامل  رحیمی  مرتضی 
بیان  به  نشریه،  با  گفت وگو  در  انزلی  آزاد  منطقه  درفک 
بخشنامه ها  تبعات  از  و  پرداخت  آزاد  مناطق  مشکالت 
و  اقتصادی  فعالین  سوی   به  که  متناقضی  قوانین  و 

سرمایه گذاران در این مناطق روانه می شود، سخن گفت.
رحیمی به اتفاقاتی که سال های اخیر بر سر مناطق آزاد آمد 
اشاره کرد و اظهار داشت: آنچه در طول سال های گذشته 
باالخص در سال های 1400 و 1401 شاهد آن بوده ایم ، نقض 
اصل و ذات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است که از مواد 
مهم این قانون، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بوده 
که در آن به صراحت کلیه فعاالن اقتصادی حقیقی و حقوقی 
مقیم این مناطق را تا 20سال از پرداخت مالیات بر دارایی و 

مالیات بر درآمد معاف دانسته است .
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کامال به این موضوع اشراف 
داشته و هم اکنون هم دارد و با علم به این موضوع کماکان از تمکین 
آن خودداری نموده و به نوعی خود را به خواب زده است و شما به 
هیچ عنوان نمی توانید آن را بیدار نمایید . در کتاب قانون مالیات های 
مستقیم که مدنظر قانونگذار و سازمان امور مالیاتی نیز قرار گرفته 
و درحال حاضر در کشور از مفاد این کتاب پیروی می شود ؛ 5فصل 
یا 5باب توضیح، تشریح و تفسیر داده شده است . باب اول براساس 
ماده 1 و ماده 2 قانون مالیات های مستقیم اشخاص مشمول و 
تشریح آن بیان نموده است و در باب دوم مالیات بر دارایی و باب 
سوم مالیات بر درآمد، یعنی از ماده 3 قانون مالیات های مستقیم الی 
ماده 131 به ریز و با ذکر جزییات تمامی تکالیف فعاالن اقتصادی 

داخل سرزمین اصلی را تشریح و بیان کرده است.
این فعال اقتصادی افزود: قاعدتا زمانی که در سال 1372 
گردید،  تنظیم  و  تهیه  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
هیچ یک از این مواردی که امروز فعاالن اقتصادی مناطق 
شده اند،  مالیاتی  مشکالت  دچار  آن  به  درخصوص  آزاد 

وجود نداشته و علت آن هم این مطلب مهم است :
فعاالن  کلیه  آزاد ؛  مناطق  اداره  چگونگی  »قانون   
اقتصادی را شمول ماده 3 الی ماده 131 قانون مالیات های 
مستقیم معاف دانسته و آنان را مشمول انجام این تکالیف 

ندانسته است «.
قطعا این مطلب نشان از مترقی بودن قانون چگونگی اداره 

مناطق آزاد است؛ زیرا هنوز سازمان امور مالیاتی کشور در 
سال های 1372 الی 1390، خود را موظف به انجام قوانین 
نوشته خود نمی دانست؛ این درحالی بوده که قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد از قبل، این موضوع را پیش بینی کرده و آن را 
ذکر مستقیم نموده است . اما متاسفانه به یکباره در سال 1390 
برخالف معافیت کلیه فعاالن اقتصادی از اجرای ماده 110 
قانون مالیات های مستقیم، به دلیلی که پیش تر توضیح دادم؛ 
کلیه فعاالن اقتصادی مقیم مناطق آزاد مشمول انجام و ارسال 

اظهارنامه مالیاتی به بهانه های متفاوت گردیدند .
رحیمی در ادامه اظهار داشت: اولین نقض قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد همینجا آغاز شد که تا به این امروز نیز این قانون شکنی 
ادامه پیدا کرده، تا جایی که شما برای خرید و فروش ملک و 
کارخانه و یا بهتر بگویم دارایی ثابت تان باید مالیات پرداخت کنید، 
یا اینکه به یکباره از خردادماه سال 99 متوجه می شوید که کارمندان 
و کارگران تان مشمول مالیات بر حقوق شده اند و هیچ گونه مزیتی 
در نقاط مرزی از بابت شرایط بدی و آب و هوا و کار کردن در 
گرمای 60درجه با دیگر نقاط کشور مشاهده نمی شود و یا اینکه 
در اسفندماه سال 1399 که 4روز باقی مانده به سال تحویل ؛ قانون 
اجرای مالیات بر ارزش افزوده ابالغ می گردد و کلیه هتل ها و 
صنعت گردشگری که معموال از یک ماه قبل تر اتاق های خود را 
در خدمت آژانس های مسافرتی و تورهای داخلی و بین المللی قرار 
می دهند؛ با لزوم اخذ 9درصد، علی رغم توافقی که پیش تر با هم 
داشته اند، مواجه می گردند و متاسفانه صنعت گردشگری ما باید 
9درصد به کل هزینه های خود بیافزاید؛ چراکه بنابر تعهداتی که 

پیش تر منعقد کرده بود، می بایست نرخ توافقی را اعمال نماید !
وی عنوان کرد: به نظر بنده می بایست در کلیه نشریات و 
روزنامه های کثیراالنتشار، میزان زیان و ضرر وارده در طول 
سال های 1400 و 1401 مستند به عموم مردم و مسئولین 
اعالم گردد تا متوجه آثار قوانین خلق الساعه در مناطق آزاد 

شویم و از صدور این قوانین به جد جلوگیری گردد.
رحیمی به نقش مجلس و دولت در موضوعات پیش آمده در 
مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: اینکه تا به امروز چه اتفاقات و 
رویدادهایی برای اجرای قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد رخ 
داده و درواقع این قوانین را بی اثر ساخته است را باید به دست 
فراموشی سپرد و صرفا باید تجربه ای تلخ درنظر گرفت و 
موجود  مشکالت  احصاء  و  آن  از  بهره گیری  با  می بایست 
توسط بخش خصوصی و اجازه رفع آن مجدد به خود بخش 
خصوصی، توسط تشکل های صنفی و کارگروه های باتجربه 

اصناف، مجددا باعث رشد و شکوفایی مناطق آزاد در کشور 
باشیم . قطعا می دانید که بخش خصوصی به عنوان سرباز حال 
حاضر جنگ اقتصادی درحال مبارزه است و اینکه فرماندهان 
از تجارب این سربازان بهره مند نشوند، قطعا اشتباهی است که 

ما را به شکست وادار خواهد نمود.
حذف  با  داشت:  اذعان  ادامه  در  اقتصادی  فعال  این 
مزیت های اصلی مناطق آزاد که معافیت مالیاتی یکی از 
آن مزیت ها می باشد ؛ قطعا شما سوار دوچرخه ای شده اید 
که یک چرخ آن موجود نبوده و تنها با داشتن یک چرخ 
باید مسیر طوالنی را برای رسیدن به هدف طی نمایید  و 

بی تردید مسیری دشوار پیش روی شما خواهد بود .
از  بسیاری  حذف  شاهد  متاسفانه  امروز  داد:  ادامه  رحیمی 
بردن  نام  که  هستیم  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت های 
برای  اقتصادی  فعاالن  دلسردی  باعث  فقط  آن  از  برخی 
سرمایه گذاری در مناطق خواهد بود . تنها می توانم یک نمونه 
حذف این معافیت نام ببرم که درحال حاضر کسبه خرد بازار و 
اصناف خرده فروش و مغازه داران همچون فروشندگان پوشاک 
به صورت خرده فروشی که واردات کاالی همراه مسافر را 
در طول سال 1400 و 1401 داشته اند و شاید برخی از این 
اشخاص تنها و فقط برای یک سال برابر 100میلیون تومان 
واردات داشته اند؛ مشمول قانون تهیه و تنظیم دفاتر پلمپ 
و مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند و عینا باید 
تکالیفی را انجام دهد که یک شرکت حقوقی در سرزمین 
اصلی آن را انجام می دهد و این درحالی است که هیچ یک 
از اصناف خرد همچون فروشندگان خرده پوشاک در سرزمین 

اصلی مشمول پلمپ دفاتر نمی شوند !
وی اظهار کرد: اینکه این وقایع بخش خصوصی را وادار به مراجعه 
به ذی صالحی همچون دیوان عدالت اداری  و صرف هزینه های 
بسیار باال جهت ابطال یک نظریه خلق الساعه می نماید ؛ چگونه 
باعث پیشرفت مناطق در آینده خواهد شد؟! در مناطق آزاد اتاق 
اصناف وجود ندارد، اما وجوهی که از بابت مالیات تا به امروز از 
محل فعالیت های داخل مناطق به هر دلیلی برای اتاق اصناف 
ایران وصول شده و به حساب این اتاق واریز شده که متاسفانه هیچ  
مسئولیت و یا هیچ گونه نماینده و یا هیچ شعبه و حتی نماینده ای 
در مناطق آزاد نداشته، ولی چند صد میلیون تومان تا به امروز 
به حساب اتاق اصناف ایران در اجرای تبصره 2 ماده 186 قانون 

مالیات های مستقیم وصول شده است .
این فعال اقتصادی درخصوص پیشنهاد خود برای اصالح 

هستیم،  معاف  اصل  از  ما  قاعدتا  گفت:  موجود  وضعیت 
مالیات های  قانون  ماده 131  الی  ماده 3  اجرای  از  یعنی 
انتقال ماده 54  از مالیات نقل و  مستقیم معاف می باشیم؛ 
قانون مالیات های مستقیم معاف هستیم؛ از ماده 48 قانون 
مالیات های مستقیم یعنی پرداخت حق تمبر مالیاتی معاف 
می باشیم و در کل از ماده 131 که نرخ میزان مالیات ستانی 

در مناطق آزاد ذکر شده است، معاف خواهیم بود .
رحیمی ادامه داد: امروزه شاهد عدم تعامل و مذاکره و عدم 
همکاری متقابل و باالتر از آن عدم تفاهم بین دو دستگاه 
شورایعالی  دبیرخانه  و  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  اجرایی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که بحمداهلل با خالقیت مسئولین 
عزیز، این دو دستگاه اجرایی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی هستند و قاعدتا اختالفات بین دو دستگاه می بایست 
در وزارت اقتصاد با میانجی گری وزیر حل و فصل گردد، اما 
این درحالی است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در سال 1400 در صدا وسیما و مصاحبه ها، از اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده اعالم نارضایتی می نماید و حتی 
اعالم به حذف آن می کند؛ اما سازمان امور مالیاتی با قدرت 
اعالم به اجرا و وصول آن از فعالین مناطق آزاد به عنوان یک 

تکلیف بیشتر در برابر تکالیف دیگر می نماید .
وی افزود: قطعا فعاالن اقتصادی در این فضا دارای یک 
بام و دو هوا خواهند شد و نمی دانند با دستور کدام دستگاه 
اجرایی نشست و برخواست کنند. بنابراین این سردرگمی 
یکی از ایرادات بزرگ وزارت اقتصاد است که دو دستگاه 
نوشته،  خودش  که  قانونی  اجرای  در  را  خود  اجرایی 

نتوانسته است به خط کند و در یک مسیر قرار دهد .
این فعال اقتصادی تاکید کرد: آنچه در ابتدای تشکیل مناطق 
آزاد همیشه در میان عموم مردم بیان می گردید، این است 
قرار  و  بوده  بین الملل  تجارت  دروازه های  آزاد  مناطق  که 
نوین  تکنولوژی های  که  باشد  فتح البابی  مناطق  این  است 
در کشورهای جهان اولی را به ایران وارد نماید و با خلق و 
کشف استعدادهای درخشان ؛ مهندسی معکوس صورت گیرد 
و تکنولوژی های به روز دنیا در مناطق آزاد پایلوتی برای تولید 

و تشکیل و متعاقبا بهره مندی در داخل کشور شود.
یعنی دروازه تجارت  این کلمه  اساسا  رحیمی تصریح کرد: 
بین الملل فراموش شد و همه فعاالن اقتصادی به جای تفکری 
آزاد برای تولید و خلق ثروت و اشتغال زایی ؛ روانه دیوان عدالت 
سوی  از  صادره  بخشنامه های  ابطال  و  حذف  برای  اداری 

مراجعی که خود می بایست نیروی محرکه این شرکت های 
مبتکرین  و  مخترعین  یا  جویای نام  جوانان  یا  دانش بنیان 
تکنولوژی در مناطق آزاد باشند، درگیر این دادگاه و اون دادگاه 
شده اند . قاعدتا تا زمانی که متولی امر ، یعنی وزارت اقتصاد، 
نتواند بستری آرام برای سرمایه گذاری و تشکیل و تولید ثروت 
در مناطق آزاد برای متقاضیان در آینده و سرمایه گذاران حال 
حاضر ایجاد نمایند ؛ هیچ گاه این مناطق امکان صادرات کاال و 

خدمات را نخواهند داشت .
وی انتظارات خود را از مجلس مطرح کرد و گفت: پیشنهاد 
آزاد  مناطق  اقتصادی مقیم  فعالین  از  بسیاری  بنده همانند 
که در اجرای قوانین، مشکالت را لمس می کنیم؛ این است 
که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همانند 
گذشته مستقل و زیرنظر مستقیم ریاست جمهوری اداره شود 
و بتواند با داشتن قوانین خاص خود، خواه قوانین گذشته خواه 
و  شغلی  امنیت  به  نسبت  آینده؛  در  مصوب  خاص  قوانین 
سرمایه گذاری سرمایه گذاران حرکتی موفق داشته باشد. اینکه 
بودجه این مناطق به وزاتخانه واریز شود و امثال این نوع 
نظریه های نظری دیگر؛ قطعا با استقالل دبیرخانه شورایعالی 
نیز میسر خواهد بود و هیچ گونه ارتباط مستقیمی با زیرنظر قرار 

گرفتن در یک وزارتخانه ندارد .
آزاد  منطقه  درفک  تندیس  مدیرعامل شرکت حسابداری 
آزاد  مناطق  فراکسیون  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  انزلی 
در مجلس نیز به نوعی حامی اصلی فعاالن اقتصادی در 
مجلس شورای اسالمی است و اینکه گفته می شود قانون 
این مناطق را  قابلیت اجرایی در  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
ندارد؛ این فراکسیون می بایست با ایجاد کارگروه ویژه ای، 
به تحقیق و تفحص و اعالم معایب و محاسن این طرح 
می پرداخت و سپس آن را اجرایی می نمود؛ که متاسفانه 

این امر محقق نگردید.

در گفت و گو با مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک منطقه آزاد انزلی تصریح شد:
بازگشت امنیت سرمایه گذاری به مناطق آزاد، با ارتقاء جایگاه دبیرخانه شورایعالی

گفت و گو:
الهام خداوردی
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 واکاوی نقش و ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در رونق اقتصاد دریایی کشور:

توسعه اقتصاد دریامحور، بایسته ای برای 
مناطـــق آزاد در سال1402
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ایران با عنایت به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان، 
دارای نقشی کلیدی و حساس است؛ از همین روی و با توجه 
به دارا بودن بیش از ۵۸۰۰کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی 
به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب های آزاد، مجاورت 
با منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن 
در کریدورهای ترانزیتی بین المللی، می بایست به دنبال توسعه 
پایدار با رویکرد دریایی باشد؛ تعبیری که تحت عنوان »توسعه 

دریامحور« به آن اشاره می شود. 
از منظر بررسی های تاریخی، اجتماعی و جذابیت  سکونتی، مناطق 
عظیم  فعالیت های  بستر  و  دنیا  مناطق  جذاب ترین  از  ساحلی 
اقتصادی و اجتماعی به شمار می روند، به گونه ای که حدود دو سوم 
جمعیت جهان در محدوده حاشیه دریاها استقرار یافته اند و بیش از 
۸۰درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به  عنوان قطب های 
تجاری شناخته می شوند، در مناطق ساحلی قرار گرفته اند و این 

مهم بیانگر جایگاه توسعه دریامحور است.
کشورهای توسعه  یافته و درحال  توسعه استفاده های گسترده ای 
در زمینه گردشگری، استحصال انرژی، حمل  و نقل ارزان و شیالت 
از دریا و سواحل دارند، به  طوری  که به ازای ایجاد یک شغل در 

بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی نیز ایجاد می گردد .
اما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در مرز جنوبی کشور قرار 
گرفته اند با توجه به قابلیت ها و ظرفیت ها و قرار گرفتن در قلب 
عرصه های آبی می توانند از یکسو بهترین ارائه دهنده الگوهای 
توسعه و بهره وری از عرصه های آب های سرزمینی باشد و از دیگر 
سو به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی و توسعه تولید و صادرات 

نقشی تعیین کننده و تاریخی ایفا نمایند. 
مناطق دریایی با عنایت به نقشی راهبردی که دارند، می توانند 
با اجرای قوانین مقررات مترقی به توسعه مناطق آزاد کشور 
و   ظرفیت  به  توجه  با  نیز  کشور  آزاد  مناطق  کنند.  کمک 
قابلیت های بی بدیل در یک جمع بندی آماده برداشتن خیزی 
است  رسیده  آن  و وقت  آبی هستند  اقتصادی  در حوزه  بلند 
راهبردی  و  ملی  غالب  گفتمان  یک  به عنوان  مهم  این  که 
موردتوجه قرار گیرد و در نظام برنامه ریزی کشور به شکلی 

تخصصی تا حصول به نتیجه مطلوب پیگیری شود.

تاکید بر سهم بزرگ مناطق آزاد از نوار ساحلی
که  بسیاری  ظرفیت های  به  توجه  با  ایران  آزاد  مناطق 
مانند،  مناطق  اغلب  چسبندگی  و  سواحل  وجود  درخصوص 
پتانسیل  دارند،  دریا  به  انزلی  و  اروند  چابهار،  کیش،  قشم، 
چرخه  ایجاد  از  حداکثری  استفاده  با  رابطه  در  قوی  به واقع 

اقتصاد دریامحور در کشور دارند.
امروزه حمل ونقل دریایی جهان با سرعت باالیی روبه رشد است 
و حجم قابل توجهی از سرمایه های بخش خصوصی در حمل ونقل 
ساخت  و  تجهیز  در  زیربنایی  سرمایه گذاری  قالب  در  دریایی 
شیپی یاردها،  بزرگ،  کشتی های  ساخت  ناوگان،  توسعه  بنادر، 
کشتی سازی ها،  تاسیسات و تجهیزات دریایی، ادوات دریایی و 
نیازهای دیگر هزینه می شود و این هزینه کرد بخش خصوصی 
در توسعه بنادر، بازگشت سرمایه مناسبی دارد؛ به همین دلیل این 
موارد، بخش عمده ای از سرمایه های دنیا را درگیر خود کرده است 

و سهم قابل مالحظه ای در اقتصاد بین الملل ایفا می کند.
بزرگ  و سهم  نوار ساحلی  بودن ۵۸۰۰کیلومتر  دارا  با  ایران 
مناطق آزاد از این میزان ساحل، کشور دریایی بزرگی است که 
باید از ظرفیت های مناسب آن برای ارزآوری مطلوب استفاده 
نمود؛ ظرفیت هایی نظیر جذب خطوط بزرگ کشتیرانی دنیا، 
مقابل  در  چابهار  اقیانوسی  بندر  توسعه  به  بخشیدن  سرعت 
کشتی سازی  صنایع  رشد  و  منطقه ای  رقبای  روزافزون  رشد 
و... که اینها جملگی مصادیق عدم تکیه بر اقتصاد نفتی است.

جابه جایی  در  اساسی  بسیار  نقش  دنیا  در   دریایی  حمل ونقل 
کاال دارد؛ تا جایی که مطابق آمارها، ۹۰درصد کاالی تجارت 
جهانی از طریق دریا حمل می شود و این سیستم نقش اساسی 

در اقتصاد جهانی و کشور دارد.

  موقعیت ممتاز ایران در حمل ونقل دریایی
در کشور ایران هم حمل ونقل دریایی نقش بسزایی در توسعه دارد؛ 
ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی در خاورمیانه 
برخوردار است. دسترسی  کشور ما به دریا و آبی بودن  یک سوم 
مرزهای  کشور، ما را در زمره کشورهای دریایی قرار داده است. 
۹۰درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا انجام می شود؛ با 
توجه به نقش مهمی که مرزهای آبی و بنادر در صادرات و واردات 
دارند، باید توجه خاصی برای پاسخگویی به نیازهای توسعه ای 

کشور در این بخش انجام شود.
با وجود ظرفیت هایی که در حوزه های  آزاد  بی تردید مناطق 
می توانند  دارند،  تولید  و  بازرگانی  ازجمله  اقتصادی  کالن 
جذب  با  بلندمدت  اهداف  طراحی  و  درست  برنامه ریزی  با 
جهت  زیرساخت های  ایجاد  و  بین المللی  سرمایه گذاران 
کشورهای  با  همکاری  با  شمال- جنوب  کریدور  فعال سازی 
هدف، نقش بسیار پررنگی را در حوزه اقتصاد دریا محور و هم 
درخصوص نقش آفرینی در اقتصاد ملی و هم در حوزه اقتصاد 

منطقه ای ایفا کنند.
هم اکنون در حدود ۲۰۰بندر کوچک و بزرگ تجاری، صیادی، 
تعداد  این  از  که  دارد  وجود  در کشور  غیره  و  نفتی  صنعتی، 
بنادر کوچک و بزرگ، ۱۱بندر عمده تجاری داریم که ۸بندر 
تنها  اما  بندر آن در شمال کشور است؛  آن در جنوب و سه 
بخشی از این بنادر به طور مستمر فعال هستند و سایر بنادر 
از  اعم  صنایع  جدید  ظرفیت های  ایجاد  برای  پتانسیل هایی 
دارا  را  فراساحلی  و  ساحلی  کشتی سازی،  شیالتی،  صنایع 

می باشند.
 درحال حاضر طول سواحل کشور براساس مطالعات مدیریت 
و  بنادر  سازمان  توسط  که  کشور  ساحلی  مناطق  یکپارچه 
دریانوردی و ۱۸ارگان موثر در بهره برداری سواحل و دریاها 
به دست آمده است،  با مقیاس یک بیست و پنج هزارم برابر با 
عرض  در  سواحل  این  طول  اگر  حال  است،  ۵۸۰۰کیلومتر 
حدود ۱۰کیلومتری ضرب شود، مساحت نوار ساحلی با عرض 
رقم،  این  که  است  مربع  کیلومتر  ۵۸هزار  حدود  ۱۰کیلومتر 
بهترین نحو در  به  آن  از  باید  و  پتانسیلی  خدادادی می باشد 
ارزآوری استفاده نمود .  این ظرفیت ها اصلی ترین قابلیت برای 
است.  نفتی  درآمدهای  از  غیر  محل هایی  از  درآمد   کسب 
پتانسیل  و  باال  رقم  ساحلی،  اراضی  مربع  کیلومتر  ۵۸هزار 
چنین  بی تردید  و  می شود  محسوب  کشور  یک  برای  عظیم 
متاسفانه  اما  می باشد؛  کشور ها  از  بسیاری  آرزوی  ظرفیتی 

 میزان استفاده از این ظرفیت در ایران بسیار ناچیز است.

مشکالت و چالش های عدم تکمیل زیرساخت ها
ظرفیت سازی در جنوب کشور در منطقه آزاد چابهار، کیش، 
قشم و اروند و اتصال آنها به زیرساخت ایجاده شده مجتمع 
می تواند  کشور  شمال  در  انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندری 
محوریت  با  کشور  در  ترانزیت  اقتصاد  رونق  مجهول  نقطه 
که  باشد  کشور  در  عظیمی  خشکی  و  دریایی  حمل ونقل 
بی تردید نقش بسیار بزرگی در اقتصاد ملی کشور با محوریت 

ترانزیت ایفا خواهد کرد.
در  انجام  درحال  زیرساخت های  ایجاد  در  تسریع  بی شک 
مناطق آزاد در شمال و جنوب با نگاهی کالن به دسترسی به 
بازار مصرف بسیار بزرگ کشورهای CIS  می تواند بازیگردانی 
نگاه  به سرانجام رساندن طرح خودکفایی بدون  بی بدیل در 
به  اتکا  دلیل  به  از گذشته  متاسفانه  باشد.  نفت در کشور  به 
درآمدهای نفتی، در تمام دولت ها قالب توجه به داخل کشور 
خشکی محوری  حیطه  در  اغلب  سیاست   و  خشکی  بوده  و 

خالصه شده است .
شود؛  انجام  مناسب  مشوق های  با  بندری  باید  اراضی  توسعه 
الزم است سرمایه گذاری خصوصی در بنادر را جذب کرد تا با 
توسعه سواحل و بنادر کشور، توسعه دریامحور عملیاتی شود، ما 
نمونه های مشارکت بخش خصوصی به صورت بالقوه را در ایجاد 
مجتمع بندری کاسپین در منطقه آزاد انزلی با مشارکت بخش 
خصوصی داخلی و همچنین بندر شهید بهشتی در منطقه آزاد 
چابهار را با سرمایه گذاری طرف های هندی داریم که این خود 
می تواند در مسیر توسعه کشور به عنوان پایلوت های توسعه بخش 

اقتصادی با تکیه بر توان دریا بسیار موثر و سازنده باشد.
همچنین با نگاهی تخصصی تر می توانیم ایجاد پسکرانه های 
وسیع دیده شده در این دو بندر را در جهت کاهش هزینه های 
تولید و حمل ونقل با  تشویق سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
بازارهای  و  کشورها  به  سریع تر  دسترسی  و  بسترها  این  در 
سهم  و  نماییم  ایجاد  بلندمدت  برنامه ریزی  یک  با  هدف 
در  که  همسایه  کشورهای  بازارهای  از  را  خود  اقتصادی 
از دست  درست  برنامه ریزی  دلیل عدم  به  گذشته  سال های 

داده ایم، مجددا به دست آوریم.

ایجاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی صنایع دریایی
سیاست های خشکی محور  دلیل  به  شد،  گفته  که  همان طور 
با  زندگی  اولیه  نیاز های  نظر  از  ساحل نشین  مردم  دولت ها، 
را  خود  زندگی  محل  اغلب،  بنابراین  هستند،  مواجه  مشکل 
ترک کرده    و به مرکز و یا حتی حاشیه  کالنشهرها مهاجرت 
بنادر،  برای  رونق زایی  و  توسعه  با  باید  که  درحالی  کرده اند؛ 
به  باید  باز هم  اینجا  بازگردانده شوند که در  به منطقه خود 
مزیت های تاثیرگذار مناطق آزاد کشور در جهت توانمند سازی 
مردمان بومی مناطق آزاد اشاره کرد که طی سال های گذشته 
زیرساخت های کالن  ایجاد  و  اقتصادی  توسعه  با  توانسته اند 
و  شوند  معرفی  کشور  در  پایلوتی  عنوان  به  مناطق  این  در 
الزم است از این تجربیات در جهت ایجاد اشتغال با محوریت 

اقتصاد دریامحور برای مردمان ساحل نشین کشور بهره برد.
طی چند سال گذشته توسعه فعالیت  ها ی بندری در بخش تخلیه و 
بارگیری،  جذب شرکت های بزرگ کشتیرانی در بنادر خلیج فارس ، 
توسعه  و  سوم  نسل  کشتی های  بارگیری  و  تخلیه  امکان 
گردشگری دریایی، از ظرفیت هایی است که در بخش طرح جامع 
توسعه بنادر بر آن تاکید شده است و به دلیل  موقعیت مناسب 
جغرافیایی ایران در منطقه، با اولویت درحال پیگیری است؛ چراکه 

این مهم در حوزه اقتصاد کالن کشور ارزآوری باالیی دارد.
درآمدزایی  برای  دریایی  بخش  که  در  دیگری  بزرگ  ظرفیت 
مناسب ارزی و غیرنفتی کشور وجود دارد،  صنایع کشتی سازی 
و ساخت سکوها است. این  قابلیت   و ظرفیت   بزرگی است  که باید 
موردتوجه قرار گیرد؛ هم اکنون منطقه آزاد قشم پتانسیل بسیار 
خوبی در حوزه کشتی سازی و حضور شرکت های مختلف در این 
امر دارد که با حمایت بیشتر از این مجموعه ها می توانیم شاهد 

ارزآوری در کشور با محوریت این صنعت باشیم.
و  فرآوری  به  که  هستند  صنایع  از  شاخه ای  دریایی،  صنایع 
تولید ناوهای گوناگون و همه ابزار و نیازمندی های پیونددار 
نفتی و خدمات  دریانوردی، شناور، سکوهای  ناوبری،  ناو،  با 

بندری   می پردازند.
تحقق توسعه   پایدار در بخش صنایع دریایی، تبیین، تنظیم و 
اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی در حوزه های مختلف این 
صنعت مانند ساخت، تعمیر، توسعه   زنجیره   تامین و همچنین حوزه 
خدمات و تسهیل گری در رفع مشکالت و عوامل بازدارنده  توسعه 

صنایع دریایی، از دستاوردهای توجه به این بخش است.
از آنجایی ما بزرگترین کشتی سازی و شیپی یارد ها را در منطقه 
اذعان  به  و  می خورند  غبطه  آن  به  کشورها  برخی  که  داریم 
همان کشور ها، جزء غول کشتی سازی هستیم، اما این ظرفیت ها 
بالاستفاده مانده اند . کشور کره جنوبی صنعت کشتی سازی خود را 
با ایران آغاز کرد، اما اگر درحال حاضر سهم بازار این کشور در 
کشتی سازی دنیا را با سهم کشورمان مقایسه کنید! قطعا بسیار 

فاصله دارند و ما خیلی از کره ای ها عقب تر هستیم.
از  سفارش  دریافت  و  کشور  در  ظرفیتی  چنین  مسلما  رشد 
کشور های منطقه، ارزآوری مناسبی را خواهد داشت؛ البته در این 
باره همکاری بانک ها و اعتماد آنها به این صنعت، امر ی ضروری 
است؛ صحیح ترین راهکار برای توسعه صنایع دریایی و حمایت از 

آنها، ارائه تسهیالت ارزان قیمت و حمایت بانک ها است.
این  می کنند ،  از صنایع خود حمایت  بانک ها  دنیا   در سراسر 
صنعت،  این  در  دارد،  مصداق  هم  هواپیماسازی  در  مورد 
ارزان قیمت  تسهیالت  می کنند،  پشتیبانی  را  صنایع  بانک ها 
ارائه می دهند، سپس خریدار و فروشنده این پول را به صورت 

اقساطی پرداخت می کنند.
تسهیالت  کشتی ساز ها  به  فقط  بانک ها  از  برخی  جهان،  در 
می دهند، برخی فقط به خرید هواپیما تسهیالت ارائه می کنند، 
در ایران هم باید صنایع این گونه فعال باشد؛ می بایست متناسب 
با صنایع دریایی، کمک ها و حمایت ویژه از صنعت انجام شود و 

تسهیالت ارزان قیمت به این صنایع تخصیص یابد.
صنعت کشتی سازی، شهری پشتیبان خواهد داشت، بنابراین اگر 
بانک  تسهیالت ارزان قیمت به این صنعت دهد، سودی که در 
کالن اقتصاد عاید کشور می شود، به مراتب باالتر از سودی است 

که یک بانک در ارائه تسهیالت به یک کشتی ساز می دهد.
 ارزش افزوده ای که صنایعی همچون کشتی سازی، صنایع دریایی 
و فراساحلی در کشور ایجاد می کند، بسیار باال است، نقش آفرینی 
و  تثبیت  محرومیت زدایی،  و  اشتغال آفرینی  در  دریایی  صنایع 
پایداری اقتصاد در کنار ارزآوری مطلوب، کامال در دنیا پذیرفته 
شده است. باید مسائل در این صنعت به صورت کالن موردتوجه 
قرار گیرد، از این طریق فعالیت سرمایه گذاری توسعه می یابد . 
متقاضی  دیگر  کشورهای  می یابد،  توسعه  کشتی سازی   وقتی 
ساخت کشتی می شوند، سفارش می دهند و برای کشور درآمد 
جدید ایجاد می شود که این همان درآمد های غیرنفتی است. کره 

جنوبی و چین از همین طریق درآمد های مناسبی کسب می کنند؛ 
سهم چین در صنایع دریایی ساحلی و فراساحلی بسیار باالست 
و همه از معافیت های مالیاتی استفاده می کنند؛ آنها مناطق آزاد 
بزرگی احداث کرده اند و در این مناطق سرمایه گذاری می کنند و 
بخش عظیمی از سرمایه  دنیا را به سمت خود سوق داده اند؛ شاید 
ما نیز با توجه به هدفگذاری های تخصصی که برای مناطق آزاد 
کشور داریم، باید حوزه تخصصی منطقه آزاد کشتی سازی را نیز 
با محوریت توسعه این صنعت بزرگ در دل یکی از مناطق آزاد 
جنوبی ایجاد کنیم و با حمایت از فعالین این صنعت در کشور و 
حتی منطقه، بتوانیم با توجه به ظرفیت های مناطق آزاد تکنولوژی 
مدرن و روز دنیا را در این عرصه وارد این مناطق و به تبع آن 

وارد کشور نماییم .
فعالیت های دریایی ازجمله کارهای بین المللی است؛ توسعه حمل ونقل 
دریایی، توسعه فعالیت بین المللی است، صادرات خدمات فنی مهندسی 
در توسعه صنایع دریایی فعالیت بین المللی محسوب می شود؛ بنابراین 
این صنایع و فعالیت دریایی باید از  معافیت مالیاتی برخوردار شوند؛ 
 قطعا معافیت  مالیاتی در این صنعت، موجب توسعه رشد سرمایه گذاری 
در این بخش می شود. با توجه به قانون معافیت مالیاتی در مناطق 
آزاد، بهترین بستر برای این صنعت در کشور، مناطق آزاد است که 
با عنایت به زیرساخت های موجود، این امکان برای مناطق آزاد تا 
حدود بسیار زیادی به نسبت مابقی مناطق ایران مهیا است و می طلبد 
که مسئولین محترم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با بررسی و تعامل با سازمان های مربوطه، طرح ایجاد این مناطق را 

به دولت ارائه دهند.
بابت  مالیاتی  معافیت  ۲۰سال  آزاد  منطقه  در   وقتی 
جذب  زیادی  می گردد،  سرمایه   مصوب  سرمایه گذاری 
آنجا  در  کشتی سازی  و  دریایی  صنایع  که  مناطقی  می شود؛ 
اجرا می شود، همه مناطق ویژه و مناطق آزاد هستند؛ بنابراین 
این موجب  برخوردار می شوند و  مالیاتی  از معافیت  به راحتی 

افزایش سرمایه گذاری می شود.
کشور  درآمد  کاهش  به  اینجا  در  مالیاتی  معافیت  البته 
نمی انجامد، بلکه ظرفیت افزایش درآمد ها هم فراهم می شود؛ 
چراکه این کار، صدور خدمات فنی مهندسی به دنیا است و از 

درآمد کشور چیزی کسر نمی گردد.

بهروز شیخان، کارشناس اقتصاد دریایی:
خدمات به کشتی ها، مهم ترین عامل رونق اقتصاد 

دریایی مناطق آزاد
بهروز شیخان کارشناس اقتصاد دریایی در گفت وگو با نشریه، 
بر نقش و اهمیت اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد تاکید کرد 
و از نقش دریا در بحث واردات و صادرات، تردد کشتی های 
کانتینربر و شکل گیری واحدهای صنعتی فوالد و پتروشیمی 

در کنار دریا سخن گفت. 
وی، مهم ترین موضوعی که می توان با نگاه اقتصاد دریامحور 
درواقع  که  دانست  کشتی ها  تعمیر  را  کرد  توجه  آن  به 

بزرگترین صنعت امروز دنیا محسوب می گردد.
شیخان در پاسخ به این سوال که نقش اقتصاد دریامحور در در توسعه 
اقتصادی کشور چیست، گفت: چند نکته اهمیت اقتصاد دریامحور را 
مشخص می کند. نکته اول اینکه همه کشورهای توسعه یافته یعنی 
جی هفت و گروه۲۰ در کنار دریاها هستند؛ دوم اینکه همه شهرهای 
توسعه یافته جهان نیز در کنار دریاها قرار گرفته اند. جمعیت جهان 
که تقریبا بیش از 4۰درصد آن در هند و چین است، باز شهرهای 
عمده توسعه یافته این دو کشور مثل شانگهای در چین و توکیو در 
ژاپن و دبی در امارات یا قطر و... همه در کنار دریا قرار دارند. اما نکته 
سوم اینکه بخش اصلی تجارت در زمینه حمل ونقل یعنی زمینی و 
هوایی، بیش از ۸۰درصد آن از طریق دریاها انجام می گیرد و این 
بیانگر اهمیت اقتصاد دریامحور است. اگر به ایران برگردیم بیش از 
۹۰درصد صادرات و واردات ما از طریق دریا صورت می گیرد و البته 
باید تاکید کنم که این فقط مخصوص انتقال نفت نیست، بلکه بسیاری 
از کاالهای صادراتی و وارداتی ما نیز از طریق دریا انجام می گیرد. امروز 
که بزرگترین کشتی کانتینربر در آب های دریا تردد می کند، ۲۵هزار 
کانتینر حمل می کند، یعنی حدود بار ۲۵هزار خودرویی که در یک 
جاده کاال جابه جا می کند؛ اما صد کیلومتر فضای اشغال آن در یک 

مسیر ترددی است. 
وی تاکید کرد: لذا نقش دریا در توسعه کشورها به ویژه در موضوع 
حمل ونقل بسیار آشکار است؛ گرچه واحدهای بزرگ صنعتی و صنعت 
پتروشیمی به دلیل نیاز به آب در کنار سواحل شکل می گیرند و شرط 
صنعتی شدن کشورها در فوالد و پتروشیمی ها درواقع با استقرار آنها 
در کنار دریا و سواحل است؛ اما امروزه بحث گردشگری دریایی هم 
جذابیت فراوانی پس از گردشگری طبیعت گردی و تاریخی دارد؛ 
ضمن اینکه استقبال بی نظیری در طی سال های اخیر از سواحل و 

بنادر ما شده و این نشان دهنده اهمیت اقتصاد دریامحور است .
این کارشناس اقتصاد دریایی در پاسخ به این سوال که وضعیت 
فعلی و جایگاه مناطق آزاد در بهره گیری از دریا را چگونه ارزیابی 
می کنید، اظهار داشت: مناطق آزاد ما اعم از کیش، قشم، چابهار 
و همچنین اروند و انزلی در کنار دریاها قرار دارند. ما معموال 
عادت داریم بگوییم یک منطقه ای که تا دیروز روستا بوده، وقتی 
جمعیت آن از حد نصاب عبور کرد، حاال شهر است، بدون اینکه 
کلیه امکانات زیرساختی شهر فراهم گردد؛ همین نکته در مورد 
ابتدا اعالم کردیم که فالن  مناطق آزاد نیز صدق می کند. ما 
زیرساخت ها  که  درحالی  است،  آزاد  منطقه  جغرافیایی  نقطه 
نیازمند  درواقع  که  آزاد  منطقه  که  نکردیم، خصوصا  فراهم  را 
زیرساخت های صنعتی ، گردشگری، حمل ونقل و فرهنگی و هم 
زیرساخت تردد های خارجی است . وقتی می گوییم منطقه آزاد، 
یعنی مجموعه امکانات ملی است که باید در یک محدوده کوچک 

جغرافیایی شکل گیرد تا اهداف منطقه آزاد تحقق پیدا کند؛ ولی 
عمال چنین امکاناتی را در ابتدا فراهم نمی کنیم، بلکه منطقه آزاد 
در طول زمان شروع به کار، خودش به ایجاد زیرساخت ها اقدام 
می کند و چون خودش باید منابع زیرساخت ها را فراهم کند، در 
برخی از مقاطع به سراغ زمین فروشی می رود و از این جهت 
آسیب می بیند و در نهایت گفته می شود مناطق آزاد موفق نبودند 
و صرفا مکانی است که کاالی لوکس می فروشد؛ درحالی که 
مناطق آزاد باید محلی برای صادرات مجدد باشد و چرا چنین 

چیزی نشده است؟! 
شیخان ادامه داد: در پاسخ به این سواالت باید دو نکته را در نظر 
گرفت؛ اول اینکه بپذیریم ایرانی ها تمایل به جهانگردی دارند، 
اگر ایرانیان در کیش ، قشم، چابهار و انزلی کاال نخرند، آنوقت 
در ارمنستان و ترکیه یا کشورهای همسایه دیگر این لوازم را 
می خرند؛ در این صورت ممکن است قاچاق در کشور صورت 
بگیرد. لذا در پاسخ به کسانی که می گویند مناطق آزاد محل 
فروش اجناس لوکس است، باید پاسخ داد که این نیاز به هر 
حال در میان مردم وجود دارد، پس بهتر است در داخل کشور با 
مقرراتی عرضه شود. اما نکته دوم این است که مناطق آزاد قرار 
است پایلوتی برای تمرین اقتصاد آزاد باشد؛ اصلی ترین مشکل 
بخش تولید این است که درگیر با سازمان مالیاتی یا با قانون کار 
و قوانین صنعت و گمرک برای واردات اولیه خط تولید هستند. 
به هر حال مشکالت قانون که در سرزمین اصلی وجود دارد، 
قرار است در مناطق آزاد با قانون دیگری که تسهیل گر است 
انجام شود و تولید کار و خدمت رسانی صورت گیرد؛ اما واقعیت 
آن است که اینها شرط الزم می باشد، ولی شرط کافی این است 
که زیرساخت ها فراهم گردد. بنده فکر می کنم که مناطق آزاد 
ابعاد مختلف صنعت ،  در  برای صنعتی شدن  پایلوتی  می تواند 
گردشگری و صنایع تبدیلی کشاورزی باشد تا در نهایت همه ابعاد 

و سرریز آن را در اقتصاد ملی مشاهده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چه موضوعات و محورهایی از اقتصاد 
دریامحور در مناطق آزاد بیشتر مورد اهمیت است، گفت: مهم ترین 
موضوعاتی که در مناطق آزاد با نگاه اقتصاد دریامحور می توان 
توجه کرد، تعمیر کشتی هاست که بزرگترین صنعت امروز دنیا 
محسوب می شود. کشتی ها ماه ها روی آب شناور هستند و وقتی 
به بنادر و لنگرگاه های می رسند مثل یک شهر نیازمند خدمات 
هستند، از گرفتن برق از اسکله تا تامین آذوقه و تعمیر کشتی ها و 
جابه جایی و اسکان پرسنل. می خواهم بگویم که یک کشتی همه 
نیازهای یک شهر را الزم دارد و اما رفع این احتیاجات در مناطق 
آزاد فراهم است، این مناطق به راحتی می توانند این خدمات را 
به کشتی ها ارائه دهند؛ ازجمله این خدمات سوخت رسانی است؛ 
به خدمات سوخت رسانی دارند و  نیاز  در خلیج فارس کشتی ها 
امروز این کار در برخی بنادر مثل امارات انجام می شود، یعنی 
سوخت ما در آنجا عرضه می شود . در مناطق آزاد اگر این امکانات 
نرم افزاری و سخت افزاری شکل بگیرد، با توجه به پتانسیل ایران 
در سوخت رسانی و منابع انسانی و ظرفیت الزم در بخش صنعتی، 
به راحتی خدمات رسانی به کشتی ها می تواند انجام گردد و این یک 

فرصت بی نظیر در مناطق آزاد محسوب می شود.
اقتصاد دریایی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر  این کارشناس 
اینکه چه چالش ها و مشکالتی بر سر راه توسعه یا پیشرفت اقتصاد 
دریامحور وجود دارد، اذعان داشت : مهم ترین چالش این است که 
می خواهیم اقتصاد دریامحور را با نگاه قوانین ملی حل کنیم، درحالی 
که اگر قرار بود با این روند مشکالت مرتفع شود، تاکنون رفع شده 
بود. لذا باید اقتصاد دریامحور را از نگاه آسان گیرتر همچون منطقه 
آزاد درنظر گرفت؛ علت اینکه برخی بنادر ما منطقه آزاد شدند، این 
بود که با قوانین سهل گیرانه تر به موضوعات اقتصاد دریامحور نگاه 
کنیم. امروزه اگر سواحلی همچون مکران را که یک منطقه بی نظیر 
برای ایجاد بندرگاه است و ارائه خدمات اقتصاد دریا بر پایه قوانین 
سهل گیرانه تر صورت می گیرد، نادیده بگیریم و با قوانین محلی و 
استانی و دست و پاگیر به اقتصاد دریامحور نگاه کنیم، طبیعتا این 
مسائل همچنان با ما همراه خواهد بود. ضمن اینکه اگر امارات 
متحده عربی در این بخش موفق بوده، به این دلیل است که 
بسیاری از محدودیت ها را حذف و کم کرده؛ اما ما به سختی این 

کار را انجام می دهیم.
شیخان درخصوص ارائه پیشنهاد و برنامه ریزی برای توسعه اقتصاد 
دریامحور در کشور بیان داشت: اگر مجلس که فعال عزم خود را 
برای اصالح قوانین مناطق آزاد جزم کرده است، بیاید به جای این 
کار، نظارت بر اجرای همین قانون موجود را عملیاتی کند و از سوی 
دیگر اگر مدیران ملی در سطح مناطق آزاد قرار گیرند، قطعا به اقتصاد 
دریامحور کمک بزرگی می شود؛ چراکه منطقه آزاد به معنای واقعی 
کلمه یک کشور کوچک است؛ زیرا از قوانین گذرنامه گرفته تا قوانین 
شهرداری، صنعت، پولی، بانکی و مالیاتی و... در مقیاس یک کشور 
در منطقه آزاد اجرایی می شود . بنابراین اگر مدیران آن در سطح ملی 
توسعه یافته باشند، حتما گامی به سمت آبادانی بیشتر مناطق و اشتغال 
آنجا و تولید کاال و خدمات برداشته می شود؛ ضمن اینکه سرریز آن 
را هم در سرزمین اصلی احساس خواهیم کرد. به عنوان مثال شهر 
الکترونیکی که دبی ایجاد می کند، هوشمند است و در عین حال 
بهترین نقطه اش در همین جزایر ایرانی است، منتها می طلبد که هم 
مسئوالن ملی، قوانین مناطق آزاد را رعایت کنند، ضمن آن که در راس 

مناطق آزاد مدیران ملی قرار بگیرند.
وی درخصوص تغییر نگاه سنتی به حضور صنایع نوظهور اذعان 
داشت: مطمئنا مناطق آزاد محیط های بکری برای نوآوری خالقیت 
و استفاده از دستاوردهای جدید علمی هستند؛ به عنوان یک مثال 
کاست،  نوار  ندارد  انتظار  آزاد کسی  منطقه  در  که  بگویم  ساده 
سی دی و فلش تولید شود، ما از این مرحله عبور کردیم، درواقع 
تکنولوژی های جدید بایستی در مناطق آزاد استقرار پیدا کند. تولید 

نو با ابتکارات و خالقیت های نو؛ درواقع جدیدترین دانش دنیا باید در 
منطقه آزاد تبدیل به محصول شو؛د لذا نگاه باید به این سمت برود.

از  بیشتر  استفاده  برای  دولتمردان  نقش  درخصوص  شیخان 
ظرفیت دریا در کشورمان گفت: اصلی ترین سرمایه هر کشور، 
انسانی اساس توسعه است. به  انسانی آن است و منابع  منابع 
معنای دیگر شاید یک کشور در موقعیت جغرافیایی خوب قرار 
بگیرد یا یک منطقه آزاد مثل کیش به معنای واقعی بهترین نقطه 
در خلیج فارس باشد؛ اما به تنهایی فایده ندارد، زیرا یک موقعیت 
مناسب و جغرافیای خوب  ساحل و دریا و آب و هوای خوب شرط 
الزم توسعه نیست، بلکه شرط الزم منابع انسانی است که ایران 
در این قضیه به وفور دارد؛ ولی بستری که این منابع انسانی در 
آن بروز پیدا کند و امکان خالقیت و نوآوری فراهم شود، وجود 
ندارد . اگر در مناطق آزاد این امکان فراهم گردد که منابع انسانی 
سرزمین اصلی با امکانات ملی در مناطق آزاد خلق ثروت کنند، 

حتما یک گام مهم برای توسعه کشور محسوب می شود.  
است  بهتر  کرد:  تاکید  پایان  در  دریایی  اقتصاد  کارشناس  این 
رشته های  و  آی تی  در  ما خصوصا  برنامه نویسان  آنکه  به جای 
مختلف، از سایر کشورها برنامه بنویسند و محصوالت فکری 
خود را بفروشند،  به مناطق آزاد بیایند و البته مناطق هم برای 
اینها زیرساخت ها و امکانت رفاهی فراهم کنند. اینها در محدوده 
جغرافیایی ایران ولی در مناطق آزاد با قوانین خاص خودشان 

می توانند از این استعدادهای بی نظیر ایرانی استفاده نمایند.

حسین اکبرزاده، کارشناس مسائل اقتصادی:
بی توجهی مدیران به اقتصاد دریامحور

و اما، حسین اکبرزاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با 
نشریه، از اهمیت اقتصاد دریامحور و لزوم در اختیار دادن گزارشی 
درخصوص عملکرد مسئوالن نسبت به این موضوع سخن گفت.

وی در رابطه با نقش اقتصاد دریامحور اظهار داشت : چند منفعت 
از طریق دریا برای اقتصاد می توان ایجاد کرد که یک مورد آن 
بحث ماهیگیری و پرورش آبزیان است. درخصوص ماهیگیری 
بحث برداشت صیانتی، نه درو کردن کف دریا و منقرض کردن 
نسل ماهی مدنظر است . یعنی برداشت های صنعتی که براساس 
حفظ گونه و پایدار بودن ماهیگیری باشد. مورد دیگر هم بحث 
کنار  در  می توان  که  است  ماهی  مزارع  طریق  از  آبزی پروری 
دریا از آب دریا هم استفاده کرد مثل پرورش میگو و...؛ بر هیچ 
کسی پوشیده نیست که این نمونه های استفاده دریایی معموال 
منابع تجدیدپذیر هستند یعنی مثل نفت و گاز منابعی نیستند که 
تمام شود . اما مورد دیگر بحث اسکله ها و بارگیری هاست که 
جزء ارزان ترین وسایل حمل ونقلی محسوب می شود که می تواند 
مرز طوالنی  در کشورمان  ما  گیرد.  قرار  دریایی  استفاده  مورد 
داریم که می تواند برای مناطقی مثل چابهار با ایجاد اسکله ها و 
انبارهای بین راهی مورد استفاده قرار گیرد. البته در امارات و برخی 
مناطق دیگر زمین گران است، اما در ایران ما برای سایر کشورها 
می توانیم انبارهایی را تامین کنیم تا کشتی ها پهلو بگیرند و درواقع 

همچون لجستیک دریایی عمل شود.
اکبرزاده درخصوص چالش ها و مشکالت در مسیر توسعه اقتصاد 
دریامحور اظهار کرد:  اینکه به عنوان فرصت به اقتصاد دریامحور 
نگاه نمی کنیم، خودش یک چالش است. مدیریت باید به این فکر 
باشد که از این پتانسیل استفاده کنند. سوال اینجاست که وقتی هنوز 
شروع نکردیم، از کجا می توانیم بگوییم که فالن بخشی ایراد دارد . 
ممکن است بگویند که قوانین مشکل دارد، اما اقتصاد دریا قوانین 
حقوق دریا را هم می طلبد . فرض کنید برداشت های مرجان ها و ضربه 
زدن به محیط زیست چیزهایی است که وقتی کار شروع شد، متوجه 
می شویم. البته ممکن است به صورت قاچاق این اقدامات صورت 
بگیرد، ولی مسلما وقتی قاچاق باشد، دیگر صیانتی برداشت نمی شود . 
وی تاکید کرد: اصال قوانینی داریم که کسی را به استفاده نامطلوب از 
دریا و آب های اطراف مناطق آزاد متهم کنیم؟ لذا چنین چالش هایی در 
قوانین وجود دارد . اما مورد دیگر، چالشی است که از جانب مدیران هم 
وجود دارد که نه اهمیت می دهند و نه نقش شان در توسعه و چشم انداز 
از نظر اقتصاد دریا مشخص است؛ این موضوع خودش می تواند عاملی 

باشد برای اینکه به مناطق آزاد نگاه درآمدزایی نشده است .
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان، درخصوص نقش دولت 
و لزوم اهمیت به منابع تجدیدپذیر در دوران تحریم گفت: اینکه در 
دوران تحریم و کاهش درآمدهای ارزی می توان حداقل با استفاده 
از مواردی ازجمله دریا و همکاری های شرکت های کشورهایی 
دیگر به بهره برداری مشترک رسید، شکی نیست؛ اما متاسفانه 
همیشه در این مطلب دور می زنیم که آیا مثال اقتصاد دریا مناسب 
است، یا نقشی برای توسعه کشور دارند؟ باید تاکید کنم که بله؛ 
دریا و استفاده مناسب از آن برای توسعه کشور نقش دارند، اما باید 
به آن عمل کرد. اینکه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید 
شده باید به سایر منابع تجدیدپذیر توجه و اتکا به نفت را رها کرد، 
درست است؛ اما شکی نیست که ما باید در برنامه توسعه نقش این 
موارد را ببینیم؛ چراکه اینها مغفول مانده اند. حتما برنامه، عملکرد و 
گزارشی می بایست تاکنون از این موضوع می دیدیم؛ درست است 
که سهم بخش گردشگری مناطق آزاد برای کیش بیشتر است؛ 
ولی سایر مناطق نیازی نیست به این موضوع صرفا تکیه کنند، 
اگر گردشگر خارجی داشتیم می شد روی این موضوع مانور داد؛ 
ولی بسیاری اوقات گردشگر داخلی ما از سرناچاری سمت مناطق 
آزاد می آید. لذا این روند ارزآور نیست و صرفا ریال می چرخند، 
درحالی که کسی که از خارج می آید، با استفاده از پتانسیل های 

مختلف که نمونه اش دریا است، به سمت مناطق آزاد می آید.

سخن پایانی
باید تاکید داشت با وجود ظرفیت های دریایی کشور و موقعیت 
مناسب جغرافیایی ما در منطقه و وجود مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
متعدد در حاشیه آب های خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، 
امکان درآمدزایی مناسب ارزی فراهم است؛ ظرفیتی که بسیاری از 
کشورها از آن بی بهره هستند، اما ما به دلیل دارا بودن حجم باالیی 
از این ظرفیت ها، آن را مورد بی مهری و بی توجهی قرار داده ایم. 
کشورهای حاشیه خلیج فارس از چند کیلومتر ساحل محدود خود  
بهره وری و درآمدزایی مناسب دارند و در دو بخش گردشگری و 
تجاری با همین ظرفیت محدود ساحل، بسیاری از خطوط کشتیرانی 
دنیا را جذب کرده اند و یکی از پایه های اصلی درآمدهای کشور خود 
را بر این امر استوار کرده اند،  کاری که ما  با هزاران کیلومتر ساحل 
نتوانسته ایم انجام دهیم! اما امید است  با حضور گرم مسئوالن، 

گام های اولین را برای توسعه دریامحور برداریم.
بی تردید ظرفیت بزرگی که ما در حوزه اقتصاد ملی و بین المللی با توجه 
به مزیت های ذاتی که در مناطق آزاد کشور داریم، می تواند در کنار 
بررسی تجربه کشورهای صاحب صنعت در این عرصه مانند چین 
و کره جنوبی که اقتصاد دریامحور را به سمت مناطق آزاد خود سوق 
داده اند، با یک برنامه ریزی دقیق و بلندمدت با استفاده از ظرفیت های 
بالقوه این مناطق، شاهد شکوفایی و تاثیرگذاری بین المللی در این 
عرصه با محوریت مناطق آزاد در حوزه صنعت دریانوردی، ترانزیت، 
گردشگری دریایی و ایجاد ظرفیت تولید در پسکرانه های بنادر در آینده 

با توجه ویژه مسئولین و تصمیم سازان کشور باشیم.

یادداشت: 
 رامین قنبری

کارشناس مناطق آزاد
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آزاد  مناطق  پهناورترین  از  یکی  عنوان  به  ماکو  آزاد  منطقه 
دارای  ایران،  دوم  نسل  آزاد  منطقه  جوان ترین  و  جهان 
ظرفیت ها، توانمندی ها، موقعیت های منحصربه فرد ترانزیتی، 

اقتصادی، کشاورزی و گردشگری می باشد.
این منطقه آزاد در شمالغربی کشور واقع شده و مرز قدیمی، پرتردد 
و بین المللی بازرگان را در دل خود دارد. منطقه آزاد ماکو عالوه بر 
اینکه به عنوان دروازه ورودی ایران به قاره سبز شناخته می شود، 
دارای مزیت های فوق العاده در بخش های کشاورزی، دامپروری، 
گردشگری ورزشی و اکوتوریسم می باشد؛ اما بر همگان روشن 
تاکنون  قدیم االیام  از  منطقه  این  ویژگی  اصلی ترین  که  است 

مباحث ترانزیتی و لجستیکی بوده است.
به واقع شکل گیری و راه اندازی منطقه آزاد ماکو را باید از اوایل 
آن  فعالیت  از  در حدود یک دهه  که  منطقه ای  دانست؛  دهه90 
می گذرد، اما حقیقا اقداماتی که در طول این سال ها در ماکو انجام 
شده، هر مخاطبی را به تحسین برمی انگیزد؛ از احداث فرودگاه 
بین المللی ماکو، تا جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی و خلق 
زنجیره تولید در بخش کشاورزی و دامپروری و همین طور ایجاد 
شهرک های صنعتی که واحدهای تولیدی مهمی را اسکان داده اند.

هرچند منطقه آزاد ماکو جزو جوان ترین مناطق آزاد ایران است، 
اما مسیر توسعه، پیشرفت، آبادانی، اشتغال زایی و محرومیت زدایی 

در این منطقه با سرعت درحال طی شدن است.
در ادامه گزارشی از عملکرد سازمان منطقه آزاد ماکو در طول 
سال جاری و همچنین سالیان گذشته را مالحظه می فرمایید.

از ابتدای فعالیت منطقه آزاد ماکو تا 10ماهه 
سال  1401:

3۶هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی در 
منطقه آزاد ماکو

از ابتدای فعالیت منطقه آزاد ماکو تاکنون، بالغ بر ۳۶هزار میلیارد 
ریال سرمایه گذاری داخلی در حوزه های تولیدی و صنعتی ،  تجاری 
و بازرگانی و خدماتی و عمرانی در این منطقه صورت گرفته است .

ریال  ۸۵9میلیارد  و  ۲۶هزار  صنعتی،  و  تولیدی  بخش  در 
سرمایه گذاری داخلی، در بخش تجاری و بازرگانی نیز ۲هزار و 
۸۷۵میلیارد ریال و در بخش خدماتی و عمرانی نیز بالغ بر ۶هزار و 

۸9میلیارد ریال سرمایه گذاری داخلی صورت گرفته است  .
برای  شده  پیش بینی  صنعتی  شهرک های  کل  مساحت 
۶شهرک در محدوده منطقه آزاد ماکو، ۵۸۲هکتار می باشد که 
از این مقدار، ۶9هکتار به طور قطعی واگذار شده و 1۲۳هکتار 

نیز آماده واگذاری می باشد .
منطقه آزاد ماکو دارای  1۲۲واحد صنعتی و معدنی فعال می باشد 
که ۶۸واحد از آن در محدوده شهرک های صنعتی منطقه مستقر 
زمینه کانی های  فعال در  از واحدهای صنعتی  شده اند. 4۷درصد 
فلزی و غیرفلزی، 1۶درصد شیمیایی، 1۵درصد غذایی و دارویی، 
10درصد نساجی و 1۲درصد در زمینه سلولزی و برق و الکترونیک 
فعالیت می کنند. از این تعداد واحد صنعتی فعال، 41واحد خرد، ۵4واحد 

کوچک، ۸واحد متوسط و 4واحد بزرگ می باشند.
درحال حاضر تمامی امور و فرآیندهای اداری من جمله صدور 
انواع مجوزها و واگذاری زمین برای اجرای طرح های تولیدی 
انجام  با کمترین بروکراسی  آزاد ماکو  توسط سازمان منطقه 
می پذیرد که اکنون بیش از ۵00مجوز سرمایه گذاری صنعتی 
)پروانه  صنعتی  بهره برداری  199مجوز  و  تاسیس(  )جواز 
بهره برداری( در زمینه های گوناگون صادر شده است. رویکرد 
تولیدی  واحدهای  شکل گیری  بر  تمرکز  با  صنعت  حوزه 
صادرات گرا به منظور تامین نیازهای داخلی و کاهش واردات 

است .
از:  عبارتند  ماکو  آزاد  منطقه  صنعتی  شاخص های  مهم ترین 
وجود ۵شهرک صنعتی فعال و ۲شهرک در دست آماده سازی 
)شهرک های تخصصی(، وجود بیش از 1۲0واحد فعال صنعتی 
هند،  و  کانادا  ترکیه،  چین،  از  خارجی  سرمایه گذاران  و حضور 
شکل گیری زنجیره پوشاک )راه اندازی واحدهای تولیدی پوشاک 
با اشتغال زایی بالغ بر ۵00نفر( با سرمایه گذاری 4۵0میلیارد ریال در 
زمینی به مساحت ۵000مترمربع،  تولید محصوالت منحصربه فرد 
کشور در منطقه من جمله دندان های مصنوعی، نوار لبه، کاغذ 

هانیکام، کفپوش و دیوارپوش چوبی و لوازم خانگی .

از ابتدای فعالیت سازمان منطقه آزاد ماکو تا ۶ماه 
نخست سال1401:

 1۷1میلیون دالر  سرمایه گذاری خارجی
 در منطقه آزاد ماکو

از ابتدای فعالیت منطقه آزاد ماکو تاکنون، بالغ بر 1۷1میلیون دالر 
سرمایه گذاری خارجی در حوزه تولیدی و صنعتی محقق شده است .

از اهم سرمایه گذاری های کالن خارجی در منطقه آزاد ماکو 
می توان به سرمایه گذاری شرکت گلبرق جهت تولید همزمان 
برق و حرارت، شرکت کابی آلیاژ جهت تولید مواد فروسیلیکو 
منگنز ، شرکت بیابان ماشین پارس درخصوص احداث مرکز 
سرور  و  رمزارز  استخر  احداث  و  رمزارز  تولید  داده پردازی 
زمینه  در  ریسمان  تجارت  دیانا  شرکت  بین المللی،  اینترنت 
تولید پوشاک،  شرکت آریا ورنا جهت تولید کربنات کلسیم و 

پودر کربنات کلسیم اشاره کرد  .
الزم به ذکر است، این سرمایه گذاری ها عمدتا در شهرک های 

صنعتی منطقه آزاد ماکو صورت گرفته است.
همچنین، سرمایه گذاری های کالن در زمینه فروسیلیکو منگنز با 
سرمایه گذاری ۳۵میلیون دالر در زمینی به مساحت ۳هکتار توسط 
سرمایه گذاران هندی، سرمایه گذاری های کالن درخصوص احداث 

نیروگاه، محصوالت پتروشیمی و سیمان درحال انجام است.

اشتغال زایی 2۷هزار نفری در منطقه آزاد ماکو از 
بدو تاسیس منطقه تا کنون

با فعالیت منطقه آزاد ماکو و حضور سرمایه گذاران در این منطقه، 
برای حدود ۲۷هزار نفر اشتغال پایدار در بخش های تولیدی و 
صنعتی ،  تجاری و بازرگانی و خدماتی و عمرانی ایجاد شده است  .

در بخش تولیدی و صنعتی برای حدود  9هزار و ۵00نفر شغل 
ایجاد شده است .

همچنین، در حوزه تجاری و بازرگانی نیز 1۲هزار و ۵00نفر و در بخش 
خدماتی و عمرانی نیز حدود ۵هزار نفر مشغول به فعالیت شده اند .

تولیدی  ۳۳1واحد  تعداد   ماکو  آزاد  منطقه  در  حاضر  درحال 
ارزش  که  می نمایند  فعالیت  کشاورزی  و  معدنی  صنعتی، 
به  تاکنون  سازمان  فعالیت  ابتدای  از  واحدها  این  تولیدات 

میزان ۲۶۲۵۸۶میلیارد ریال بالغ شده است.
شایان ذکر است، با بهره برداری از پروژه های در دست احداث 
پروژه های  ازجمله  ماکو  آزاد  منطقه  در  خصوصی  بخش 
دامپروری و کشاورزی، پروژه های در دست احداث در شهرک 
تن  صدها  برای  سرمایه گذاری ها،  سایر  و  دیتاسنتر  صنعتی،  

دیگر نیز زمینه اشتغال در منطقه فراهم می شود.

از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد ماکو:
هزینه کرد بالغ بر 1۵هزار میلیارد ریال برای 

زیرساخت های منطقه آزاد ماکو
از زمان تاسیس منطقه آزاد ماکو تاکنون، بالغ بر 1۵هزار میلیارد 
طرح های  انجام  برای  سازمان  این  درآمدهای  محل  از  ریال 
عمرانی و زیربنایی پهناورترین منطقه آزاد کشور هزینه شده است.  
۸هزار میلیارد ریال نیز برای پروژه های در دست اجرای سازمان از 

محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد ماکو هزینه می گردد.

فرودگاه بین المللی منطقه آزاد ماکو و راه های 
ارتباطی آن

فرودگاه بین المللی منطقه آزاد ماکو با هزینه کرد یکهزار و 9۵۳میلیارد 
ریال از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد ماکو احداث شد .

 احداث فرودگاه ماکو به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های 
زیرساختی منطقه آزاد ماکو و مناطق آزاد کشور است و دارای 
باند پروازی به  ترمینال مسافری به مساحت ۶۲۵0مترمربع، 
بدنه  قابلیت نشست و برخاست هواپیمای  طول ۳۲۷0متر و 
متوسط از خانواده ایرباس ۳۲0، پارکینگ هواپیما به مساحت 
فروند  دو  همزمان  توقف  امکان  و  مترمربع  ۲0هزار  حدود 
۳۳متر  ارتفاع  به  پرواز  مراقبت  برج  متوسط،  بدنه  هواپیمای 
و ساختمان تکنیکال بالک )محل استقرار واحدهای عملیات 
هوانوردی( مجهز به سیستم های ارتباطی پیشرفته، تجهیزات 
امداد و نجات  ، خدمات   DVORD / DMEناوبری کمک 

فرودگاهی و تجهیزات و ماشین های آتش نشانی است.
هم اکنون پروازهای این فرودگاه در روزهای شنبه و چهارشنبه 
به صورت رفت و برگشت در مسیر تهران- ماکو دایر می باشد .
الزم  اقدامات  ماکو،   آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
درحال  فرودگاه  این  از  بین المللی  پروازهای  برقراری  برای 
و  ترانزیت  و  فرودگاه  کارگوی  راه اندازی  و  بوده  انجام 

حمل ونقل کاال نیز در دستورکار قرار دارد .
همچنین، پل تقاطع غیرهمسطح فرودگاه منطقه آزاد ماکو و راه های 
ارتباطی آن به طول بیش از ۳کیلومتر و تاسیسات زیربنایی و محوطه 
های بخش زمینی فرودگاه بین المللی منطقه آزاد ماکو از محل 

درآمدهای سازمان منطقه آزاد ماکو احداث شده است .

نهضت راه سازی در منطقه آزاد ماکو
 بزرگراه سردار شهید سلیمانی:

منطقه  ورودی  گیت  از  سلیمانی  بزرگراه شهید سردار  پروژه 
سازمان  درآمدهای  محل  از  ۵0کیلومتر  طول   به  ماکو  آزاد 

منطقه آزاد ماکو به بزرگراه تبدیل شد.
این پروژه یکی از مهم ترین پروژه های زیرساختی منطقه آزاد 
ماکو و بزرگراه چهار بانده می باشد. کل این مسیر به ۳قطعه، 
به  ریال  ۲۷00میلیارد  بالغ بر  اعتباری  با  ۳پیمانکار  طریق  از 
اتمام رسیده است.  با اتمام و تبدیل ۵0کیلومتر راه استراتژیک 
ترانزیت  بین المللی  مسیر  در  خوبی  تحول  بزرگراه،  به  ماکو 

کشور ایران به اروپا و ترکیه رقم زده است  .

احداث  و  قراجالو  پل  به  متصل  راه های  تکمیل   
پل قراجالو:

عملیات اجرایی احداث پل قراجالو واقع در کیلومتر 1۳ محور 
۲۲0میلیارد  هزینه  با  مربوطه،  واریانت  و  پلدشت  به  مرگنلر 
ریال با ۵دهنه پل به طول ۵0متر و تعریض جاده های منتهی 

به پل از هر طرف اجرا شده است.

 احداث ابنیه فنی، زیرسازی و روسازی راه های 
روستایی قره تپه تا قوریشکاک:

طول  به  ریالی  1۳4میلیارد  هزینه کرد  با  نیز  پروژه  این 
44کیلومتر و عرض بستر ۵.۷متر به منظور تسهیل در تردد و 

حمل ونقل اجرا شده است .

 تکمیل روسازی جاده کمربندی لجستیک:
محدوده های  آماده سازی  طرح  دوم  فاز  قالب  در  پروژه  این 
توسعه منطقه آزاد ماکو درحال اجرا بوده و تاکنون 440میلیارد 
ریال برای این پروژه هزینه شده و پیش بینی می شود هزینه 

اتمام آن به ۶10میلیارد ریال برسد .

 تعریض و بهسازی جاده مرگنلر به پلدشت:
برای این پروژه نیز که در راستای توسعه زیرساخت های حمل ونقل 
و جاده ای به طول ۲1کیلومتر و عرض ۶.۵متر با 11دستگاه پل 
اجرا گردیده و تاکنون ۷۵میلیارد ریال هزینه شده و پیش بینی 

می شود این پروژه با هزینه 1۸0میلیارد ریال به اتمام برسد .

پل  تا  شوط  جاده  بهسازی  و  تعریض   
عظیم کندی:

عظیم کندی  پل  تا  شوط  جاده  بهسازی  و  تعریض  پروژه 
با  جاده ای  و  حمل و نقل  زیرساخت های  تکمیل  راستای  در 
و عملیات  است  اجرا شده  به طول ۳کیلومتر  ریال  ۶۸میلیارد 

اجرایی ادامه این مسیر نیز به زودی آغاز می شود .

 تبدیل جاده کمربندی ماکو به بزرگراه:
تردد  بین المللی،  حمل ونقل  در  تسریع  و  تسهیل  راستای  در 
کامیون ها، افزایش ایمنی و کاهش سوانح و تصادفات، سازمان 
منطقه آزاد ماکو در ادامه احداث بزرگراه شهید سلیمانی )گیت 
ماکو- ترانزیتی  کمربندی  توسعه  به  اقدام  ماکو(   ورودی 

نموده  ریال  اعتبار  ۸۶0میلیارد  با  به طول 10کیلومتر   بازرگان 
ترانزیتی  کامیون های  تردد  مسیر  که  کمربندی  این  است . 

است، نقش مهمی در کاهش ترافیک شهری ایفا می کند .

 تکمیل و بهسازی جاده ساری سو:
عملیات احداث جاده ساری سو به همت سازمان منطقه آزاد ماکو 
آغاز و با طی مراحل تسطیح، زیرسازی، بتن غلطکی، آسفالت ریزی 

و خط کشی به طور رسمی به بهره برداری رسیده است .
درآمدهای  محل  از  ریالی  هزینه کرد  ۳۳0میلیارد  با  پروژه  این 
سازمان منطقه آزاد ماکو به طول 4کیلومتر در قالب فاز دوم طرح 
آماده سازی محدوده های توسعه منطقه آزاد ماکو اجرا شده است 

و ازجمله پروژه های مهم در تسهیل تردد و ترانزیت می باشد.

 بزرگراه  آیت اهلل رفسنجانی ماکو-بازرگان:
به طول  رفسنجانی(  )آیت اهلل  بازرگان  به  ماکو  بزرگراه 
۶.۵کیلومتر از شهر ماکو تا روستای کشمش تپه با هزینه کرد 
بالغ بر 1۶0میلیارد ریال از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد 
ماکو در سال 94 احداث شده است. با اجرای این پروژه، عرض 

جاده  از 11متر به ۲۵متر افزایش یافته است.

  ادامه اجرای تعریض و بهسازی بزرگراه ماکو-
 بازرگان:

سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای تکمیل بزرگراه ماکو به 
بازرگان،  اقدام به تعریض و بهسازی روستای کشمش تپه تا 
سه راهی آواجیق به طول 1۳۸0متر با صرف هزینه ۲۶۸میلیارد 
عملیات  و  پل  دهنه  دو  شامل  پروژه  این  است .  نموده  ریال 

احداث روشنایی جدول گذاری و... می باشد .

  احداث جاده ماکو-دانالو )قلیش النمیش(:
عملیات اجرایی احداث جاده ماکو- دانالو )قلیش النمیش( به 
اجرا  درحال  نیز  ۲۵متر  الی   1۶ عرض  به  4.1کیلومتر  طول 
می باشد . این پروژه که یکی از مطالبات مردم شهرستان ماکو 
وسایل  رفت و آمد  ایمنی  افزایش  تردد،  تسهیل  با هدف  بود، 
عمرانی  اعتبارات  محل  از  ریال  440میلیارد  اعتبار  با  نقلیه 

سازمان منطقه آزاد ماکو به مرحله اجرا درآمد .
با احداث این مسیر، فاصله ۳0کیلومتری ماکو- دانالو که از محور 
کشمش تپه به کمربندی وصل می شد، به 10کیلومتر کاهش می یابد.

محور  آسفالت  روکش  و  بهسازی،  لکه گیری   
ماکو- چالدران

و روکش  لکه گیری  بهسازی ،  مرمت،   پروژه  اجرایی  عملیات 
اجرا شد.  به طول 1۳.۵کیلومتر  ماکو- چالدران  آسفالت محور 
این پروژه با اعتبار ۲00میلیارد ریال، با تعمیرات ابنیه فنی در 

مسیر اجرا شده است .
با توجه به گذشت مدت زمان زیادی از اجرای پروژه زیرسازی 
نقاط  بیشتر  در  جاده  این  آسفالت  آواجیق،  جاده  آسفالت  و 
تخریب و از بین رفته بود که سازمان منطقه آزاد ماکو در این 

خصوص اقدام الزم را انجام داد  .

B شهرک خدمات تجارت بین الملل زون
پروژه شهرسازی و امور زیربنایی محدوده ۶9هکتاری بازرگان 
منطقه،  قانونمند  توسعه  تسهیل  و  هدایت  هدف  با    Bزون
آماده سازی زمین و تحقق توسعه شهری با مبلغ قرارداد اولیه 
904میلیارد ریال که تاکنون ۳۳۵میلیارد ریال از محل درآمدهای 

سازمان منطقه آزاد ماکو هزینه شده است،  درحال اجرا می باشد.
خیابان  ۲۷1۷متر  شامل  و  اجرا  ۳سال  مدت  به  پروژه  این 
۲۲متری، ۲۲91متر خیابان 1۳متری، 1۶9۵متر خیابان 11متر 

و 1۷1۳متر خیابان ۸متری است .

شهرک صنایع سبک منطقه آزاد ماکو
عملیات تکمیل ، آماده سازی و روسازی سایت شهرک صنایع 
برای  ریال  ۶۵۵میلیارد  تاکنون   که  ماکو  آزاد  منطقه  سبک 
اجرای آن هزینه شده است، ازجمله اقدامات سازمان منطقه 

آزاد ماکو در ایجاد زیرساخت های سرمایه گذاری است.
حریم  رعایت  با  که  ۶4هکتار  اولیه  مساحت  به  پروژه  این 
آن  اتمام  برای  و  یافته  کاهش  ۳۵هکتار  به  رودخانه، 

۷۸4میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است .
1۶۶0متر  و  فاضالب  لوله گذاری  ۳۸94متر  پروژه   این  در 

لوله گذاری پلی اتیلن آب اجرا شده است .
همچنین عملیات اجرایی احداث منبع ذخیره آب این شهرک 
با پیش بینی اعتبار ۶۸میلیارد ریالی درحال اجراست و تاکنون 

بالغ بر ۵۳میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده است .

 احداث فنس محدوده منطقه آزاد ماکو
 )فازهای اول و دوم(

عملیات اجرایی فاز اول پروژه فنس کشی منطقه آزاد ماکو به 
طول 10کیلومتر که ۵0۷4متر به سمت راست و ۵0۵9متر به 
سمت چپ از دروازه ورودی منطقه با قدرت درحال انجام بوده 

و به زودی به بهره برداری می رسد.
برای این پروژه تاکنون بالغ بر ۲۶0میلیارد ریال هزینه شده و 
پیش بینی می شود هزینه اتمام آن به ۳0۷میلیارد ریال برسد. 
طول  به  اصلی  فنس  و  دسترسی  راه  شامل  پروژه  این 
101۲۲متر، همچنین ۶۵۶۳متر حفاری با اجرای فنس کشی 
هاف  میله  ستونک ها،  مسلح،  پیش ساخته  بتنی  دیوار  )بدنه 
شاخک ها، فنس و سیم خاردار( و ساخت ۳عدد گیت فرعی به 

همراه محوطه سازی و اجرای الیه آسفالتی است.  
به طول  نیز  ماکو  آزاد  منطقه  فنس کشی  پروژه  دوم  فاز 
1۳.۵کیلومتر با احداث راه دسترسی و دیوار بلوکی به عرض 
اعتبار  پیش بینی  با  ۵00متر  1۳هزار  طول  و  40سانتی متر 

۲۳4میلیارد ریال آغاز شده است.

مجموعه پایانه لجستیک شماره 1 بازرگان
این مجموعه با مساحتي بالغ بر یکصد و بیست هزار مترمربع 
با اعتبار 1۵0میلیارد ریال از محل درآمدهای سازمان منطقه 

آزاد ماکو در سال 94 احداث شد.
این پایانه مجهز به ساختمان اداري، بهداشتي، رفاهي، باسکول 
توزین، امکانات تخلیه و بارگیري، ۲0هزار مترمربع انبار و مجهز 
به سیستم اعالم و اطفاء حریق و پیش بیني احداث 4هزار مترمربع 
مداربسته  دوربین هاي  آبرساني،  سیستم  به  مجهز  سردخانه، 
پیشرفته متصل به گمرک بازرگان و حوزه نظارت و ژنراتور برق 

مرکزي، آماده ارائه خدمات به صورت شبانه روزي مي باشد.

احداث و تجهیز مصلی ماکو
بهداشتی  سرویس های  و  خادم  ساختمان  شبستان،  تکمیل 
مصلی شهرستان ماکو در فاز اول با هدف ارتقای کیفی و کمی 
زیرساخت های فرهنگی و مذهبی منطقه در زمینی به وسعت 
41۳۷مترمربع درحال احداث است. برای اتمام فاز اول این پروژه 

هزینه ای در حدود 1۸۲میلیارد ریال پیش بینی شده است.

مجموعه آبگرم شوط )ایستی سو(
بالغ بر  هزینه ای  با  شوط  شهرستان  سرپوشیده  آبگرم  پروژه 
و  ۲هزار  زیربنای  با  پروژه  این  شد .  احداث  ریال   ۳0میلیارد 
۵00مترمربع  و  9هزار  مساحت  به  زمینی  در  ۶90مترمربع 
شوط  شهر  موجود  تفریحی  اماکن  توسعه  طرح  به عنوان 

همجوار با چشمه های آبگرم شوط احداث شد .

 بوستان امام)ره( و
 نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد ماکو

منطقه  خمیني)ره(  امام  بوستان  و  بین المللي  نمایشگاه 
به  آزاد  منطقه  سازمان  ودیعه های  از  دیگر  یکی  ماکو  آزاد 
بوستان  و  بین المللی  نمایشگاه  است.  منطقه  این  شهروندان 

امام ماکو با هزینه ۲11میلیارد ریال احداث شد.
و  زیربنا  مترمربع  4هزار  در  ماکو  بین المللي  نمایشگاه 
مساحت  به  فضایي  در  خمیني)ره(  امام  بزرگ  بوستان 
بوستان  این  است.  شده  احداث  مترمربع  1۳۲هزار 
نمایشگاه،  تندرستي،  مسیر  پیاده رو،  سبز،  فضاي  داراي 
مسیر  کودکان،  بازي  محل  پارکینگ،  آب نما،  رستوران، 
و  مشاهیر  میدان  گمنام،  شهداي  گلزار  دوچرخه سواري، 

14واحد آالچیق بزرگ است.

مجتمع تجاری امید
10هزار  مساحت  با  ماکو   آزاد  منطقه  امید  تجاری  مجتمع 
با دارا بودن  11۳غرفه در سال9۶ احداث شد  . این  مترمربع، 
مجتمع با هزینه بالغ بر ۲0۶میلیارد ریال از محل درآمدهای 

سازمان منطقه آزاد ماکو احداث شده است.

مرمت محوطه قلعه تاریخی ماکو
قلعه  مجموعه  پله ای  مسیر  ساماندهی  و  منظرسازی  طرح 
تاریخی ماکو ازجمله حمام صفوی و مسجد حضرت ابوالفضل 
و محوطه آنها، با هزینه ۲۵میلیارد ریالی در سال 9۶ اجرا شد  . 
احیای  آنها،  کردن  مشخص  و  تاریخی  بناهای  پِی  مرمت 
قالب  در  دیده بانی  برج های  بازسازی  و  سنگی  دیواره های 
تفاهم نامه  ای مابین اداره میراث فرهنگی استان و اداره اوقاف 

و امور خیریه استان اجرا شد .

بهسازی و مرمت کاخ باغچه جوق
کاخ سردار ماکو، یکی از ابنیه تاریخی منطقه آزاد ماکو محسوب 
می شود که متعلق به دوره قاجار بوده و توسط اقبال السلطنه ساخته 
شده است. مرمت کاخ سردار با تامین مالی سازمان منطقه آزاد 
ماکو و نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان انجام شد و عملیات 

تکمیلی آن نیز به زودی اجرا می شود.
بالغ بر  تاکنون  پروژه،  این  استحکام بخشی  و  مرمت  برای 
۶۶میلیارد ریال از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد ماکو 
هزینه شده است. عملیات بهسازی این بنا از سال 9۵ توسط 

شرکت بناساز شیردل آغاز شده است .

احداث پارک بانوان شوط
پارک بانوان شهرستان شوط در زمینی به مساحت ۳هکتار با 
۳۳میلیارد ریال اعتبار از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد 
ماکو  آغاز شده است. این پارک مجهز به زمین اسکیت، زمین 
تنیس، رستوران و کافی شاپ، محل نگهداری دوچرخه، زمین  
بازی کودکان، نمایشگاه، نشیمن گاه خانواده، پارکینگ، آب نما 

و مسیردوچرخه خواهد بود .

کاوش باستانی مجموعه تاریخی سنگر
با  سنگر  تاریخی  مجموعه  باستان شناسی  حفاری  مطالعات 
و  فرهنگی  میراث  اداره  همکاری  با  هزینه،  ریال  4میلیارد 
با  نیز  زرزر  کلیسای  مطالعات  همچنین  استان،  صنایع دستی 

۶۳۵میلیون ریال در سال 9۶ اجرا شده است.

نهضت مدرسه سازی و حذف مدارس کانکسی در 
منطقه آزاد ماکو

در راستای حذف مدارس کانکسی و توسعه فضای آموزشی در 
منطقه آزاد ماکو، تاکنون ۲4۸میلیارد ریال از محل درآمدهای 

سازمان منطقه آزاد ماکو هزینه شده است .
توسعه  راستای  در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  همچنین 
آموزشی در  آموزشی و حل مشکالت فضای  زیرساخت های 
قیرکندی  و  آداغان  روستاهای  یوالگلدی،  شهر  در  منطقه، 

اقدام به احداث مدارس 10، 9 و ۸کالسه کرده است.
عملیات اجرایی این مدارس به همت سازمان منطقه آزاد ماکو در 
مجموع در زمینی به مساحت ۷هزار مترمربع و هزینه ای بالغ بر 
1۲0میلیارد ریال در سال 99 اجرا شد. با اتمام این مدارس، برای 

بیش از ۸00دانش آموز، فضای آموزشی مناسب تعبیه گردید.
مدرسه ۸کالسه در روستای قیرکندی در زمینی به مساحت ۲هزار 
مترمربع و با زیربنای 110مترمربع در سه طبقه با اعتبار ۳۲میلیارد، 
مدرسه 9کالسه در روستای آداغان ماکو به مساحت ۲۵00متر 
مربع و زیربنای 1۵00مترمربع با اعتباری بیش از 40میلیارد ریال و 
مدرسه 10کالسه در شهر یوالگلدی به مساحت ۲400مترمربعی 
با زیربنای 1۶00مترمربعی در سه طبقه با اعتبار 40میلیارد ریال 

احداث و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفتند .
همچنین این سازمان در ساخت، تجهیز و نوسازی ۶۲۷مدرسه 

منطقه آزاد ماکو با اعتبار مشارکت نموده است .

نهضت آبرسانی به روستاهای منطقه آزاد ماکو
از 40روستای منطقه،   آزاد ماکو، به بیش  به همت سازمان منطقه 
۲۲0میلیارد ریال برای آبرسانی و تامین آب شرب سالم هزینه شده است  .

سازمان منطقه آزاد ماکو سال گذشته در ۲1روستای بخش »چایباسار 
جنوبی« واقع در محدوده منطقه آزاد ماکو به طول ۲۲.۳کیلومتر، با صرف 
هزینه 1۷میلیارد ریال با اجرای پروژه توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی 

سپاه و نظارت فنی سازمان آب و فاضالب استان آبرسانی انجام داد .
ماموریت های  راستای  در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان 
و  عمران  توسعه  و  کم برخوردار  مناطق  از  محرومیت زدایی 
آبادانی منطقه، اقدام به آبرسانی به این روستاها نموده است .

برخورداری تمامی ساکنان منطقه باالخص مناطق روستایی 
و محروم از امکانات زیربنایی و زیرساخت های موردنیاز برای 

معیشت، در دستورکار سازمان منطقه آزاد ماکو قرار دارد.

 مشارکت در احداث، تجهیز و 
بهسازی مسکن محرومین

سازمان منطقه آزاد ماکو از ابتدای تاسیس در راستای ایفای 
10میلیارد  مشارکت  به  اقدام  خود،  اجتماعی  مسئولیت های 
ریالی در بهسازی، تعمیر و تجهیز ۶۳4مسکن محرومین برای 
مددجویان کمیته  امداد امام خمینی )ره( نموده است. مبلغ کل 
این  از  که  بود  ریال  ۲0میلیارد  مساکن  این  تجهیز  و  تعمیر 
میزان، ۵0درصد توسط سازمان منطقه آزاد ماکو و ۵0درصد 

نیز توسط کمیته امداد امام خمینی)ره( هزینه شده است.

مشارکت در اجرای طرح های هادی و خدماتی 
روستاهای منطقه آزاد ماکو

و  هادی  طرح های  اجرای  برای  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان 
خدماتی روستاهای منطقه به منظور محرومیت زدایی از چهره 
درآمدهای  محل  از  ریال  ۵.۲۶میلیارد  تاکنون  روستاها،  این 

خود هزینه کرده است  .
و  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مابین  همکاری  تفاهم نامه  طی 
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان غربی 
روستاهای  مطلوب  مدیریت  و  نظام مند  توسعه  راستای  در 
هزینه های  از  ۵0درصد  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  منطقه،  

بازنگری طرح های هادی روستاها را تامین خواهد کرد .
گفتنی است، طرح هادی با هدف ایجاد زمینه های توسعه و 

عمران نقاط روستایی طراحی و اجرا می شود .

مشارکت  در بهبود و ساماندهی خدمات شهری
به  مساعدت  و  شهری  حوزه  در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان 

شهرداری ها، مبلغ 110میلیار د ریال هزینه کرده است  .
این سازمان عالوه بر مساعدت به شهرداری های شهرهای منطقه، 
ماکو،  والیت  بلوار  روشنایی  ازجمله  خدمت رسانی  حوزه های   در 
پل خلیل آباد شوط،  ساماندهی ورودی شهر شوط از طرف مرگنلر، 
 احداث پارک مرگنلر ،  احداث پارک پلدشت،  آسفالت معابر مسکن مهر 

۲۲0واحدی پلدشت، بیش از ۵0میلیارد ریال مشارکت کرده است  .

 احداث، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی
 منطقه آزاد ماکو

  سالن چندمنظوره شهر بازرگان:
سالن چندمنظوره شهر بازرگان به همت سازمان منطقه آزاد 
ماکو با نظارت مهندسین مشاور دیدگاه و پیمانکاری شرکت 

بوکسل ماکو در شهر بازرگان اجرا شد.
این پروژه با زیربنای پروژه یکهزار و 90۶مترمربع در زمینی به مساحت 

۲هزار و ۵۷۳مترمربع )با ۵۳درصد سطح اشغال( احداث شده است .
اعتبار هزینه شده برای این پروژه، ۲۳میلیارد و ۵00میلیون ریال 
می باشد و این سالن دارای مجموعه اداری و رفاهی متشکل از 
اتاق مدیریت، بوفه، پکیج و انباری، حمام، رختکن و سرویس های 

بهداشتی بوده که برای رفاه حال مردم بازرگان احداث شد.

  سالن چندمنظوره شهرستان شوط:
سالن چندمنظوره شهید سلیمانی شهرستان شوط با هزینه کرد 
بیش از ۳0میلیارد ریال از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد 
ماکو، با هدف افزایش سرانه فضاهای ورزشی و نیز به منظور 
ارج نهادن به جایگاه ورزش و تحقق اهداف پیش بینی شده در 
برنامه ششم توسعه در زمینه ارتقای جایگاه ورزش و افزایش 

سطح آمادگی جسمانی و سالمت جامعه احداث شد .
متشکل  190۶مترمربع،  زیربنای  با  چندمنظوره  سالن  این 
بوفه،   از  اعم  خدماتی  امکانات  رفاهی،   و  اداری  بخش  از 
به  حمام،  رختکن و سرویس بهداشتی احداث شده و مجهز 

فناوری های ایمنی روز می باشد.
این سالن ورزشی دارای سکوی تماشاگران با  ۲۵0نفر گنجایش برای 
تمامی ورزش های توپی فوتسال، )هندبال ، بسکتبال و والیبال( با ابعاد 
داخلی۲۳.۶ در 4۷.۷0 با نمای ترکیبی از سنگ تراورتن قرمز آذرشهر 

و نمای سیمان شسته و ورق کامپوزیت احداث شده است.

  سالن کشتی شهرستان پلدشت:
سالن کشتی شهدای شهرستان پلدشت که توسط سازمان منطقه 
آزاد ماکو احداث شده است، با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهره برداری رسید.
برای احداث این سالن، ۲۲میلیارد ریال از محل درآمدهای سازمان 
منطقه آزاد ماکو هزینه شده است که در سفر رئیس جمهور به 

آذربایجان غربی افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
سالن کشتی پلدشت دارای زیربنای ۸۲۳مترمربع و گنجایش 

تشک در ابعاد1۲ در 1۲ را دارد.

مشارکت در ارتقاء و استانداردسازی 
زیرساخت های حوزه سالمت

سازمان منطقه آزاد ماکو به منظور بهبود و ارتقای نظام سالمت 
در منطقه آزاد ماکو، قریب به 1۸0میلیارد ریال هزینه کرده است .

خرید و نصب یک دستگاه تصویربرداری ام. آر. آی پیشرفته برای بیمارستان 
فجر ماکو به ارزش 900هزار دالر و خرید یک دستگاه تصویربرداری 
سی تی اسکن 1۶اسالیس پیشرفته برای بیمارستان فجر ماکو به ارزش 

۳۵0هزار دالر توسط سازمان منطقه آزاد ماکو انجام یافته است .
همچنین خرید تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی آزمایشگاه های 
منطقه،  تجهیز و بهسازی مراکز بهداشتی و درمانی منطقه ،  تجهیز 
بیمارستان ها و مراکز درمانی  برای  و خرید تجهیزات پزشکی 
منطقه، تعمیر و بازسازی درمانگاه پزشکی و دندانپزشکی سپاه 
پلدشت، خرید یک دستگاه سونوگرافي پیشرفته براي بیمارستان 
فجر ماکو به ارزش 10۲هزار دالر، مساعدت به مرکز توانبخشی 
ولیعصر ماکو جهت احداث یک باب اتاق کار معلولین از دیگر 

اقدامات این سازمان است .
خرید یک دستگاه انژکتور دوال سي تي اسکن برای بیمارستان فجر ماکو 
به ارزش ۲4هزار یورو،   مساعدت به راه اندازی کلینیک دندانپزشکی نیروی 
انتظامی،  اجرای تعمیر، تجهیز و هوشمندسازی مدارس منطقه،  طرح 
مدارس مروج سالمت و بهسازی مدارس منطقه، مشارکت در پیشگیری از 
بیماری های دامی منطقه، ازجمله اقدامات سازمان منطقه آزاد ماکو در ارتقای 

زیرساخت ها و شاخص های نظام سالمت در منطقه آزاد ماکو بوده است.

گزارشی از عملکرد و اقدامات شاخص منطقه آزاد ماکو از ابتدای تاسیس تاکنون:

منطقه آزاد ماکو؛ در مسیر رشد و بالندگی با 
ماموریت توسعه تعامالت منطقه ای

گزارش:
 روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ماکو
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قشم

منطقه آزاد قشم با داشتن شرایط ویژه و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود 
که این منطقه را متمایز از سایر مناطق آزاد کشور کرده، به دلیل چندگانگی  
مدیریتی و عدم پایبندی و تمکین دستگاه های اجرایی به قوانین در مناطق 

آزاد، نسبت به سایر مناطق در ابعاد مختلف دچار عقب ماندگی شده بود.
دوران حضور افشار فتح الهی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم نشان می دهد که با همراهی و اعتماد جامعه 
محلی، به مرور شاهد به نتیجه رسیدن طرح ها و برنامه هایی هستیم که 
طی یک سال گذشته همسو با سیاست های کالن نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و همچنین در راستای عمل به سیاست ها و ماموریت های دولت 

مردمی آیت اهلل رئیسی در جزیره زیبای قشم آغاز شده است.
جزیره  اساسی  زیرساخت های  وضعیت  بهسازی  و  بازطراحی 
به ویژه در حوزه راه ها و تامین آب شرب با سرعت بیشتری درحال 
انجام است. آغاز عملیات عمرانی دو پروژه بزرگراهی در جزیره 
قشم و پیشرفت طرح موسوم به »نهضت آسفالت معابر در جزیره 
قشم« را می توان بخشی از مهم ترین فعالیت های در حوزه بهبود 

راه ها و معابر دسترسی در سطح جزیره قشم دانست.
پل  عظیم  پروژه  اجرایی  عملیات  مجدد  آغاز  رابطه  همین  در 
خلیج فارس به عنوان محور اتصال دهنده جزیره قشم به سرزمین 
اصلی نیز انجام شد و مسیر برای به واقعیت تبدیل شدن یکی از 

آرزوهای دیرینه مردم این ناحیه هموار می گردد.
در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن همسو با قانون مصوب 
مجلس شورای اسالمی و سیاست های دولت سیزدهم، طی ماه های 
گذشته طرح مسکن جوانان جزیره در روستاهای مختلف با هدف رفع 
نیاز جزیره نشینان به مسکن نیز یکی از اقدامات اصلی و اساسی که در 
دستورکار قرار گرفته است. در اجرای این طرح، مسکن دار شدن کلیه اقشار 

جامعه به ویژه جوانان و گروه های کم برخوردار در اولویت قرار گرفته اند.
مذاکرات فشرده با وزیر نیرو و مجموعه این وزارتخانه و آغاز طرح هایی 
جهت رفع مشکل آب در تمام نقاط جزیره قشم نیز از مهم ترین اقدامات 
افتتاح و  صورت گرفته طی یک سال گذشته بوده است. کلنگ زنی، 
راه اندازی آب شیرین کن های جدید در کنار جانمایی نقاطی در سطح جزیره 
برای احداث آب شیرین کن های جدید، ازجمله اقداماتی است که با به نتیجه 

رسیدن آنها شاهد رفع چالش کم آبی در جزیره خواهیم بود.
بازگشایی و بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد بستر مناسب برای رونق 
تولید و فعالیت صنعتی در جزیره قشم، طی ماه های گذشته زمینه ساز 
طبیعی شدن فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه تجارت بوده است. 
با برنامه ریزی صورت گرفته در حوزه مدیریت گمرک سازمان منطقه آزاد 
قشم و با حمایت انجام شده از صادرکنندگان، برای نخستین بار تراز تجاری 

این منطقه در شش ماهه نخست سال 1401 مثبت شد.
همچنین تولید و پرورش محصوالت شیالتی و آبزیان و هدفگذاری 
برای صادرات این محصوالت، از دیگر اقداماتی بوده که طی یک سال 
این مدت  انجام شده است. همچنین در  گذشته به صورت جدی 
نخستین محموله از تولیدات پاالیشگاه پارس بهین پاالیش به عنوان 
بزرگترین واحد پاالیشگاهی نفت فوق سنگین و تولیدکننده قیر کشور 
به بازارهای هدف صادر شده است. مجموعه اقدامات صورت گرفته 
در حوزه اقتصادی طی یک سال گذشته موجب شده تا درآمدهای 
ارزی امنطقه آزاد قشم رشد کرده و عالوه بر کمک به اقتصاد ملی، 
امکان اجرای طرح های زیرساختی بیشتری در این منطقه فراهم شود.
در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نیز با تشکیل کارگروه های مختلف 
مسائل روستاها و شهرهای سطح جزیره قشم با همراهی و همکاری جامعه 
محلی طرح، بررسی و برای حل آنها اقدام شده است. همچنین راه اندازی 
قرارگاه اجتماعی برای اجرای برنامه متنوعی با هدف کاهش آسیب های 
اجتماعی و رفع مشکالت موجود برنامه ریزی شد. همچنین برگزاری 
جشنواره تابستانی و دیگر برنامه های مناسبتی از مهم ترین اقداماتی بود 
که با اجرای آن تالش برای ایجاد فضای شاد در جزیره صورت پذیرفت.

در کنار موارد ذکر شده، اقدامات مختلفی نیز با هدف بهبود وضعیت شغلی و 
افزایش انگیزه نیروهای انسانی در سازمان منطقه آزاد قشم اجرایی شده که 
در نتیجه آن شاهد افزایش و رشد شاخص های مختلف در حوزه اشتغال و 
رفاه اجتماعی بوده است. در همین راستا موضوع همسان سازی در حقوق 
و مزایای پرنسل مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم و تبدیل وضعیت 

نیروهای عضو خانواده شهدا و ایثارگران نیز با جدیت پیگیری شده است.

 آغاز عملیات اجرایی پل خلیج فارس
 پس از هفت سال وقفه

عملیات ساخت پل خلیج فارس به عنوان آرزوی دیرینه ساکنان 
سالگرد  چهل و چهارمین  جشن های  با  همزمان  قشم،  جزیره 
همتی  با  هفت ساله  وقفه ای  از  پس  اسالمی،  انقالب  پیروزی 

جهادی در دولت سیزدهم از سر گرفته شد.
احداث پل خلیج فارس، اتصال بزرگترین جزیره ایران و خاورمیانه 
به سرزمین اصلی با اعتبار سرمایه گذاری بالغ بر 4۶0میلیون یورو 

در دولت انقالبی و مردمی را محقق خواهد ساخت.
اجرای عملیات عمرانی احداث پل خلیج فارس به عنوان یکی از چهار 
رکن طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت و اتکا بر چهار 
پروژه، بندر، پل، جاده و ریل، مسیر جدیدی را از قشم در تماس و ارتباط 
کریدورهای تجاری منطقه و اتصال به شبکه راه های کشور ایجاد می کند.
مکان احداث این پل از محدوده بندر الفت در جزیره قشم تا بندر پهل 
در سرزمین اصلی است و طول کل پل ۳4۳0متر می باشد که ۲۵00متر 
آن بر روی دریا قرار دارد و سازه کابلی با دهانه های ۳۶0متر در وسط دریا 

و عرض مفید عرشه حدود ۳۲متر از دیگر ویژگی های این پروژه است.
حمل ونقل  هزینه های  کاهش  باعث  خلیج فارس  پل  راه اندازی 
میزان  به  کاال  سیر  زمان  کاهش  ۳0درصد،  میزان  به  حداقل 
40درصد، کاهش قیمت تمام شده کاال و خدمات به دلیل وجود 

شبکه حمل ونقل ریلی و جاده ای می شود.
با عنایت به نقش استراتژیک قشم و آغاز عملیات اجرایی توسعه 
زیرساخت های جاده ای و بزرگراهی و پل خلیج فارس، بندر کاوه با 
۹۲کیلومتر بزرگراه و همچنین ۸۶کیلومتر راه آهن، به خطوط سراسری 

کشوری متصل شده و رینگ حمل ونقلی جزیره کامل خواهد شد.
پروژه عظیم پل خلیج فارس، شامل چهار خط عبور خودرو، یک خط عبور 
قطار، خطوط اضطراری و پیاده راه نیز می باشد و براساس برنامه ریزی 

صورت گرفته، تکمیل آن حدود سه و نیم سال پیش بینی شده است.
پروژه عظیم احداث پل خلیج فارس درحال حاضر دارای 1۵درصد 
پیشرفت فیزیکی می باشد و پس از وقفه ای هفت ساله در دولت 

سیزدهم فعالیت اجرایی خود را آغاز کرد.

تالش برای حاکمیت یکپارچه در جزیره قشم
از  یکی  آزاد،  منطقه  یک  به  قشم  جزیره  یکپارچه سازی 
به  دادن  پایان  اولویت  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  خواسته های 
بود  موجود  حاکمیتی  دوگانگی های  نتیجه  در  مردمی  مشکالت 
که با پیگیری های صورت گرفته توسط افشار فتح الهی در مقام 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد قشم، پس از سال ها، 

در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تصویب رسید.
موافقت برای حل معضل دوگانگی حاکمیتی قشم در دولت مردمی و به 
نفع مردم که با حمایت دبیر شورایعالی مناطق آزاد همراه شد، می تواند 
با مدیریت اصولی و برنامه ریزی دقیق برای توسعه متوازن در سطح 
جزیره، ضمن کاهش دغدغه های قشموندان، به ارتقاء سطح اقتصاد و 
درآمد مردم در سال های آتی انجامیده، حرکت این منطقه را در مسیر 
درستی منطبق بر ماموریت های ذاتی یک منطقه آزاد، ریل گذاری کند.

معضل دوگانگی حاکمیتی در قشم سال هاست که گریبان ساکنان و 
به ویژه فعاالن اقتصادی این منطقه را گرفته و آثار زیانباری بر زندگی 
روزمره مردم و سرمایه گذاران از مدیریت شهری گرفته تا پروژه های 

کالن اقتصادی، مسائل گمرکی و مالیاتی در جزیره گذاشته است.
یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین گام ها برای جبران این عقب ماندگی، 
اعمال ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور جهت رفع 
دوگانگی حاکمیتی در منطقه آزاد قشم و ایجاد وحدت رویه در مدیریت 

مبنی بر تفویض اختیار دستگاه های اجرایی به این سازمان است.
برنامه های توسعه، کلیه  دائمی  احکام  قانون  به ماده ۶۵  با توجه 
اختیارات و هر مسئولیتی که نیازمند تصمیم گیری صریح و سریع 
)جز دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی( باید در حیطه اختیار 

مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد باشد.

توسعه زیرساخت های حمل ونقلی جزیره قشم
یک سال  در  قشم  آزاد  منطقه  حمل ونقلی  زیرساخت های  توسعه 
رونق  کمک  به  ریال،  ۲4.770میلیارد  هزینه  صرف  با  گذشته 
اقتصادی جزیره و بهبود وضعیت معیشت جامعه محلی آمده است.

جهش توسعه ای در قشم از مهم ترین سیاست های افشار فتح الهی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از نخستین روز شروع 
به کار در جزیره بود که دستیابی به آن، نیازمند تکمیل زیرساخت ها به ویژه 
در حوزه راه ها  و ایجاد یک شبکه جامع حمل ونقلی است که رونق 
بخشیدن به اقتصاد جزیره و به تبع آن، افزایش کیفیت زندگی و معیشت 

ساکنان را ممکن می کند، که هدف غایی این جهش توسعه ای است.
هدایت هدفمند منابع و مصارف سازمانی منطقه آزاد قشم بر اساس 
سیاست های دولت مردمی، به منظور اولویت دار کردن منابع و بودجه 
پروژه ها برای ایجاد حداکثر بهره وری در زمینه های اقتصادی، صنعتی، 
گردشگری و اجتماعی باعث شد در سال جاری سه پروژه در حوزه 
راه سازی جزیره با اعتباری بالغ بر ۲4.770میلیارد ریال که مسیری به 

طول 10۲.۳کیلومتر را شامل می شود، آغاز به کار کند.
در رأس این پروژه ها، تعریض جاده ساحل جنوبی از شهر قشم 
تا فرودگاه بین المللی جزیره، به طول ۶0کیلومتر با اعتبار 1۵هزار 
میلیارد ریال است که در خردادماه امسال کلنگ زنی شده و قرار 

است 4۹هزار قشموند را از خدمات خود منتفع کند .
با اتمام طرح مذکور، عالوه بر استفاده از ظرفیت جاده، بهره مندی از 
جذابیت های بی بدیل مسیر جنوبی در کنار دریا، کاهش بار ترافیکی 
شهر قشم در ایام پیک گردشگری، گردشگران و ساکنان شهرهای 
قشم، سوزا و روستاهای تورگان، ریگو، برکه خلف، مسن و شیب دراز، 

دسترسی ایمنی به فرودگاه بین المللی جزیره خواهند داشت.
تکمیل رینگ بزرگراهی شرق جزیره قشم، شامل عملیات اجرایی 
فاز 4 بزرگراه خلیج فارس به طول 40کیلومتر  با اعتبار ۹000میلیارد 
ریال، پروژه دیگری است که در تیرماه سال جاری توسط سازمان 
منطقه آزاد قشم کلنگ زنی شد و در دو بخش ۳0کیلومتری، حدفاصل 
بندر تجاری کاوه تا بندر مسافری الفت و ۹کیلومتری حدفاصل میدان 

درگهان تا بندر تجاری کاوه عملیاتی می شود.
با اجرای این پروژه، محور بزرگراهی شهر قشم به بندر مسافری الفت 
که یکی از پررفت و آمدترین بنادر مسافری کشور است، کامل شده 
و سطح دسترسی و ایمنی ساکنان و گردشگران ارتقا یافته، رینگ 
فرودگاه  تا  الفت  مسافری  بندر  از  قشم  جزیره  شرق  بزرگراهی 
بین المللی قشم به عنوان یکی از خواسته های دیرینه مردم جزیره، بعد 

از سال ها در دولت سیزدهم با رویکرد مردم محور، تکمیل می شود.
افتتاح پروژه محور اصلی بلوار مرکزی طوال به طول ۲.۳کیلومتر 
به ارزش 770میلیارد ریال در شهریورماه 1401، نتیجه ای دیگر از 
رویکرد مردم محور فتح الهی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

در راستای توسعه عمرانی روستای طوال بوده است.
با ادامه نهضت راه سازی در سراسر جزیره و بهسازی و ساماندهی 
مسیرهای موجود و اصالح نقاط حادثه خیز، زیرساخت های توسعه 

همه جانبه و پایدار قشم در دولت سیزدهم فراهم می گردد.

واگذاری بیش از 280هکتار زمین در طرح مسکن 
جوانان جزیره

همچنین، ۲۸0.۹هکتار زمین در ۸مرحله به عنوان خدمتی ماندگار از دولت 
مردمی و منطقه آزاد قشم، به طرح مسکن جوانان جزیره اختصاص یافت.

از زمان ارائه طرح مسکن جوانان جزیره قشم در سال 1400، تاکنون 
در ۸مرحله، کلنگ زنی هایی در روستاهای غربی جزیره به انجام رسیده 
که ۶هزار و 1۵7جوان بومی را از نعمت داشتن زمین و خانه بهره مند 
خواهد کرد؛ این درحالی است که از ابتدای تاسیس منطقه آزاد قشم، 

هیچ برنامه ای برای حل مشکل مسکن در جزیره اجرایی نشده بود.
جزیره قشم با داشتن ۶شهر و ۶7روستا، نزدیک به 1۸0هزار نفر 
جمعیت دارد که در سال های پیش رو، به لحاظ بافت جوان جامعه، 
از نرخ رشد باالیی برخوردار خواهد بود. این مهم نیاز اجتماع را 
اشتغال و خدمات  از تسهیالتی همچون مسکن،  برخورداری  به 

زیرساختی برای یک زندگی درخور بیش ازپیش نمایان می سازد.
طرح مسکن ملی به عنوان یکی از وعده های اصلی و کلیدی رئیس 
دولت سیزدهم به مردم، نماینده دولت مردمی در رأس مدیریت عاملی 
سازمان منطقه آزاد قشم را بر آن داشت تا پیشبرد این طرح در جزیره 
را یکی از اولویت های اصلی در نظر گرفته و به اجرایی کردن آن  در 
سال 1401 اهتمام ورزد، که نتیجه آن برخوردار شدن جوانان 41روستا 

و 4شهر از نعمت مسکن بوده است.

اراده جدی جهت رفع چالش تامین آب شرب در 
جزیره قشم

رفع مشکالت مربوط به تامین آب شرب و افزایش ظرفیت تولید 
آب و برق، یکی از چالش های دیرینه منطقه آزاد قشم است که 
افشار فتح الهی به عنوان  با آغاز فعالیت  طی یک سال گذشته و 
با  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

جدیت بیشتری در دستورکار قرار گرفته است.
تامین آب  انعقاد قرارداد سرمایه گذاری به روش بی .او .تی  جهت 
شهر به ظرفیت 10هزار مترمکعب در روز با سرمایه گذاری معادل 
مهم  اقدامات  از  یکی  فرآب،  شرکت  توسط  تومان  ۲۵۵میلیارد 
انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم برای رفع چالش تامین 

آب جزیره اجرایی و کلنگ آغاز احداث آن به زمین زده شد.
از سوی دیگر، تخصیص زمین جهت ساخت تاسیسات آب شیرین کن 
در سایت های پیش بینی شده در سلخ، تورگان و باسعیدو با روش اسمز 
معکوس به ظرفیت مجموعا 1۲هزار مترمکعب )هرکدام 4هزار مترمکعب( 
با همکاری شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان نیز از برنامه هایی است 

که برای تامین آب جزیره در دستورکار قرار گرفته است.
و  توسعه  با شورا و شهرداری قشم درخصوص  تفاهم نامه  انعقاد 
احداث شبکه آب و فاضالب در بافت قدیم و تاریخی با هدف ارائه 
خدمات زیرساخت شهری به بیش از ۲4هزار نفر از ساکنین شهر 

قشم، از اقدامات صورت گرفته توسط منطقه آزاد قشم می باشد.
همچنین، با هدف رفع مشکل تامین آب شهر درگهان و روستای هلر، 
شاهد کاهش بار توزیع از شبکه مورد اشاره و انتقال آن به شبکه آبی شهر 

قشم بودیم که موجب رفع نیاز جمعیت های ساکن در این نقاط گردید.
با پیگیری و مذاکره صورت گرفته میان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم و وزیر نیرو، مجوز مورد نیاز برای تخصیص ۵هزار مترمکعب آب 

در روز در قالب خرید تضمیمی برای شهر درگهان اخذ شد.
بررسی عملکرد شرکت آب و برق و تاسیسات قشم نشان می دهد که از 
ابتدای آذرماه سال 1400 تا پایان مهرماه سالجاری، ۳۳۶0متر شبکه های 
آبی جدید در جزیره احداث شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

۳.۵برابر شده و همچنین ۳1۶۹متر به طول شبکه های فاضالب در قشم 
اضافه شده است که بیش از چهار برابر رشد داشته است.

همچنین مطابق این گزارش، در این مدت ۲11۹مشترک جدید 
و ۸47۶نفر به جمعیت تحت پوشش شبکه آب اضافه شده اند که 
از  بیش  گذشته،  سال  در یک  مشابه  مدت  به  نسبت  اعداد  این 

14برابر رشد نشان می دهد.
از آذرماه سال گذشته تا پایان مهرماه سالجاری، همچنین شاهد افزایش 
1۲.۵مگاواتی دیماند برق شهرک صنعتی طوال بوده ایم که در عمل موجب 

افزایش هفت واحد تولیدی به مشترکان برق صنایع شده است.
براساس گزارش شرکت آب و برق و تاسیسات قشم، در بهار سال جاری 
ظرفیت تولید آب در شهر قشم به بیش از ۳0هزار و 700مترمکعب و ظرفیت 
تولید آب در روستاهای جزیره به 4۲هزار و 400مترمکعب رسیده است که 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به ترتیب 1.۵ و 1.7برابر شده است.

 مثبت شدن تراز تجاری منطقه آزاد قشم
 برای نخستین بار

تراز تجاری منطقه آزاد قشم برای نخستین بار در تاریخ این منطقه 
دهنده حرکت  نشان  که  است  مثبت شده  گذشته  طی یک سال 

روبه رشد تولید و صادرات و رونق اقتصادی در جزیره است.
افزایش صادرات  رونق تولید و بهبود وضعیت تجارت خارجی و 
یکی از برنامه های اولویت دار افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از نخستین روزهای شروع 
به کار در جزیره بود؛ اتفاقی که در سایه آن عالوه بر ایجاد اشتغال 

پایدار می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی جزیره نیز منجر شود.
با برنامه ریزی خوب صورت گرفته و در نظر گرفتن مشوق های 
متنوع برای صادرات محصوالت تولید شده در منطقه آزاد قشم به 
بازارهای سایر کشورها، در طول یک سال گذشته شاهد بودیم که 
تراز تجاری برای نخستین مرتبه در تاریخ منطقه آزاد قشم مثبت 

شده و به رقم 4۵میلیون دالر رسیده است.
براساس آمار گمرک سازمان منطقه آزاد قشم، در طول شش ماهه 
نخست سالجاری بیش از 1۸0میلیون دالر دالر صادرات از محل 

تولید به خارج از کشور انجام شده است.
دالر  دالر  ۲40میلیون  از  بیش  سالجاری  ابتدای  از  همچنین، 
نیز  دالر  1۸میلیون  و  کشور  داخل  به  تولید  محل  از  صادرات 

صادرات مجدد در منطقه آزاد قشم صورت گرفته است.
از طرف دیگر، میزان واردات به منطقه آزاد قشم از ابتدای سال 
جاری 1۳۵میلیون دالر بوده است که نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته، ۹درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین در طول یک سال گذشته 10۲مورد کارت بازرگانی صادر 

و 407مورد کارت بازرگانی تمدید شده است.
بررسی گزارش های حوزه شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم 
نیز نشان می دهد که از ابتدای سالجاری، حدود 1۵00تن میگو در کراپ 
اول و 1۶00تن ماهی از قفس های پرورش ماهی در قشم تولید شده است.

با صدور  انرژی طی یک سال گذشته  و  نفت  همچنین در حوزه 
و تمدید ۲۲مورد مجوز نفتی و پاالیشگاهی در منطقه آزاد قشم 
و  ۲۲هزار  از  بیش  و  شده  ایجاد  اشتغال  نیز  111۶نفر  برای  و 

۶10میلیارد ریال نیز تولید صورت گرفته است.

دریافت کارت سبز ژئوپارک جهانی قشم، افتخاری 
برای ایران

ژئوپارک های جهانی یونسکو، مناطق جغرافیایی منفرد و یکپارچه ای هستند 
که در آنها سایت ها و چشم اندازها از ارزش های زمین شناسی بین المللی با 
یک مفهوم جامع از حفاظت، آموزش و توسعه پایدار، مدیریت می شوند. 
ژئوپارک جهانی یونسکو، از میراث زمین شناختی منطقه در پیوند با تمام 
جنبه های میراث طبیعی و فرهنگی استفاده می نماید تا آگاهی و درک از 
مسائل کلیدی پیش روی جامعه مانند استفاده پایدار از منابع زمین، کاهش 
اثرات تغییرات اقلیمی و مخاطرات طبیعی را ترویج دهد. با افزایش سطح 
آگاهی در زمینه اهمیت میراث زمین شناختی منطقه در تاریخ و جامعه 
امروزی، ژئوپارک های جهانی یونسکو به مردم محلی احساس غرور و 
افتخار نسبت به سرزمین خود و تقویت هویت منطقه را می دهند. ایجاد 
شرکت های نوآورانه محلی، مشاغل جدید و دوره های آموزش باکیفیت به 
عنوان منابع جدید درآمدزایی از طریق ژئوتوریسم، در عین حالی که منابع 

زمین شناسی منطقه نیز حفاظت می شود.
ژئوپارک جهانی قشم نیز به عنوان نخستین ژئوپارک ثبت شده 
زمین شناختی،  میراث  حوزه  در  برند  یک  به  خاورمیانه،  منطقه 

طبیعی، ناملموس و توسعه گردشگری تبدیل شده است.
ژئوپارک های جهان هر چهار سال مورد ارزیابی کارشناسان یونسکو 
قرار می گیرند و در صورت تایید، موفق به دریافت کارت سبز و تمدید 
عضویت به مدت چهار سال می شوند و در غیر این صورت با کارت زرد 

یا قرمز که به معنی تعلیق و لغو عضویت می باشد، روبه رو می گردند.
مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  درایت  با  امسال  شهریورماه 
شورای عالی  جلسه  در  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
ژئوپارک های یونسکو، ژئوپارک قشم با اکثریت قاطع آرا، موفق 

به دریافت کارت سبز و تمدید عضویت شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تبریک دریافت کارت 
این  گفت:  هموطنان،  و  قشموندان  همه  به  قشم  ژئوپارک  سبز 
در  که  است  افرادی  تمام  شبانه روزی  تالش  حاصل  موفقیت 

حفاظت از این میراث ثبت شده جهانی، کوشیده اند.
استانداردهای شبکه جهانی  و  معیارها  فتح الهی تصریح کرد که 
ژئوپارک ها برای اعطای کارت سبز، بسیار علمی، سختگیرانه و 
دقیق است و خوشبختانه اقدامات مثبت همکاران ما در مدیریت 
ژئوپارک و مشارکت فعال جامعه محلی و دوستداران محیط زیست 
موجب شد، ژئوپارک جهانی قشم به این معیارها دست پیدا کند.

به گفته فتح الهی؛ ژئوپارک جهانی قشم با جلب نظر ارزیابان یونسکو، به 
عنوان نمونه ژئوپارک موفق در دنیا نیز معرفی شده تا سایر کشورها نیز از 
دانش و تجربیات این میراث گرانبها برای توسعه ژئوپارک ها استفاده کنند.

بنابراین گزارش، ژئوپارک جهانی قشم یکی از نخستین ژئوپارک های 
شبکه جهانی می باشد که در سال 1۳۸۵ به عنوان محدوده ای به مساحت 
۳00کیلومتر مربع از غرب جزیره قشم به ثبت رسید. در اردیبهشت ماه 
یافته و کل جزیره قشم  افزایش  سال 1۳۹۶ محدوده ژئوپارک قشم 
به عالوه جنگل های حرا شمال جزیره قشم و جزیره هنگام در جنوب، 
به عنوان محدوده ژئوپارک جهانی قشم در شبکه جهانی ژئوپارک های 
یونسکو به ثبت رسیده است و اکنون این ژئوپارک با مساحت ۲0۶۳کیلومتر 

مربع یکی از باسابقه ترین ژئوپارک غرب آسیا و خاورمیانه است.
موقعیت ویژه جغرافیایی جزیره قشم و تاریخچه  آن باعث شکل گیری تنوع 
زیستی منحصر به فرد در این جزیره و سواحل آن شده است و میراث طبیعی 

قشم را به یکی از بی بدیل ترین مناطق زیستی جهان تبدیل نموده است.

دیدار چهره به چهره با مردم؛ بازسازی فرهنگ 
گفت وگو و احیای اعتماد

پس از انتصاب افشار فتح الهی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم، شکاف میان مسئوالن ارشد سازمان و مردم و 
شنیده نشدن مطالبات به عنوان یکی از چالش های بزرگ، آسیب شناسی 

شد و فتح الهی برای حل این موضوع، پای در میدان نهاد.
اصلی ترین  به عنوان  مردم  به  شفاف  پاسخ  ارائه  و  عدالت محوری 
پشتوانه نظام جمهوری اسالمی و دولت انقالبی، به عنوان رویکرد 
با  مالقات  جلسات  برگزاری  به  کار  و  شد  تعریف  سازمان  جدید 
قشموندان در دفتر مرکزی مدیریت خالصه نشد و برگزاری دیدارهای 
مردمی در روستاها و شهرهای مختلف جزیره در دستورکار قرار گفت.

غربی،  روستاهای  و  مردم  میان  در  فتح الهی  افشار  میدانی  حضور 
گفت و شنود با آنها و صدور دستور برای پیگیری و بررسی درخواست های 
واصله، موجب بازسازی فرهنگ گفت وگو میان مردم و مدیران و احیای 
اعتماد از دست رفته به بدنه سازمان منطقه آزاد قشم شد. مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم به مدیران تحت امر خود دستور داد تا در بررسی 

و اعالم نتیجه شفاف، سرعت عمل به خرج دهند.
افشار فتح الهی، مالقات مردمی را نشان از مردم ساالری دینی می داند که 
منجر به کاهش فاصله میان دولت و ملت خواهد شد و فرصتی ایجاد می کند 

تا شهروندان مشکالت خود را بدون واسطه با مسئولین در میان بگذارند.
گشاده رویی، تکریم ارباب رجوع، ارائه پاسخ شفاف به مراجعین و 
بهره گیری از رویکرد مشاوره ای برای رفع مشکالت مردم، جزو 
تاکیدات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بوده و تالش شده با 

اصالح ساختارها و رویه ها، این اهداف محقق گردد.
شایان ذکر است، طی ۶مرحله دیدار مردمی فتح الهی در شهرها 
وی  به  قشموندان  از طرف  ۲7۳درخواست  جزیره،  روستاهای  و 
شد؛  ارجاع  سازمان  مدیریت های  به  بررسی  برای  و  تحویل 
از طریق  به جز درخواست هایی است که  این درخواست ها  البته 

مدیریت ها یا سامانه های دیجیتال ارتباطی دریافت شده است .

جلوگیری از فروش بی رویه زمین در جزیره قشم
موضوع جلوگیری از فروش بی رویه و بی حساب زمین در منطقه 
آزاد قشم، یکی از برنامه هایی بود که طی یک سال گذشته تحت 
مدیریت افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه 

آزاد قشم با جدیت در دستورکار قرار گرفته است.
درآمدی  منبع  مهم ترین  زمین،  فروش  گذشته،  دوره های  در 
سازمان منطقه آزاد قشم برای تامین درآمد بود که با برنامه ریزی 
خوب صورت گرفته طی یک سال گذشته شاهد حذف خام فروشی 

اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم بودیم.
با برنامه ریزی صورت گرفته در حوزه امالک و مستغالت سازمان 
منطقه آزاد قشم، عالوه بر افزایش رضایت عمومی در زمینه تامین 
زمین موردنیاز ساکنان جزیره، موجب بهبود شاخص درآمدی و 
تحقق 100درصدی درآمد پیش بینی شده برای این حوزه بوده ایم.

جلوگیری از فروش بی رویه زمین در جزیره قشم و حرکت به سمت منابع 
درآمدی پایدار، از مهم ترین برنامه های پیش بینی شده در دوران جدید 

مدیریتی سازمان منطقه آزاد قشم بوده که با موفقیت درحال انجام است.

افتتاح بزرگترین پروژه پرورش ماهی در قفس ایران 
در قشم

فاز اول پرورش ماهی در قفس شرکت اندیشه شیالت قشم واقع 
در روستای گامبرون- بندر سلخ قشم با ۸قفس و مجموع ظرفیت 

یکهزار تن به بهره برداری رسید.
ظرفیت این پروژه در فاز نهایی با 40قفس، به ۵هزار تن خواهد 
و دو گونه  به 10هزار تن می رسد  آینده  رسید که در چشم انداز 

ماهی سی باس و سیبریم در این طرح پرورش داده خواهد شد.
میزان سرمایه مورد نیاز برای بهره برداری این پروژه در فاز نخست 
سرمایه  ۸70هزار  و  ریالی  گردش  در  سرمایه  ریال  ۳00میلیارد 

ارزی در نظر گرفته شده است.
میلیارد  ۵هزار  نیز  نهایی  فاز  در  پروژه  این  از  بهره برداری  برای 
سرمایه ریالی و ۶میلیون یورو سرمایه ارزی پیش بینی شده است.

افتتاح این پروژه عالوه بر ارتقای تولیدات شیالتی جزیره و رونق اقتصادی 
نقش مهمی در ارزآوری و تامین امنیت غذایی کشور بازی خواهد کرد.

این طرح در فاز نهایی برای 1۵0نفر به صورت مستقیم و ۶00نفر 
به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی خواهد کرد.

توسعه و ایجاد ظرفیت 10هزار تن ماهی، بومی سازی و ساخت 
شناوری های پشتیبانی قفس و شناور غذادهی اتوماتیک، احداث 
واحد  احداث  ماهی،  بچه  قطعه  ۲0میلیون  تولید  و  تکثیر  مرکز 
عمل آوری و بسته بندی و احداث کارخانه تولید خوراک آبزیان را 

جزو چشم اندازهای آتی این پروژه می باشد.

پیوستن قشم به زنجیره تولید محصوالت فوالدی کشور
راه اندازی صنایع بزرگ با افزایش تولید در جزیره و اشتغالی که 
به همراه دارد، پیشرانی برای تحول اقتصادی در قشم خواهد بود.
احداث شرکت ایلیا استیل آریا قشم با ۲00هزار میلیارد ریال اعتبار، در 
شهرک صنعتی کاوه قشم در مساحتی به وسعت ۹7هکتار و ظرفیت 
تولید ۳00هزار ُتن ورق استیل ضدزنگ، آغازگر رشد و ایجاد اشتغالی 

پایدار برای 1۸00نیروی بومی به صورت مستقیم است.
احداث این شرکت که پیش بینی می شود تا سال 140۵ به بهره برداری 
برسد، همراه با آیین کلنگ زنی پل خلیج فارس، می تواند زمینه ساز حضور 
صنایع بزرگ و سنگینی باشد که با انتخاب منطقه آزاد قشم به عنوان یک 
زون برای سرمایه گذاری، تسهیل صادرات، حمل ونقل ارزان و معافیت 

مالیاتی، در چرخش اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته باشند.
محصول نهایی این شرکت تولید ورق نورد سرد و گرم فوالد ضدزنگ 

برای استفاده در صنایع فلزی داخلی و خارجی خواهد بود.

افتتاح پروژه های نفتی و صنعتی
پروژه های  از  بسیاری  قشم،  جزیره  در  فتح الهی  افشار  با حضور 
و  اداری  موانع  رفع  با  دانش بنیان  و  پاالیشگاهی  نفتی،  صنعتی، 

اجرایی به مرحله بهره برداری رسیدند.
افتتاح واقعی پاالیشگاه نفت قشم، یکی از این پروژه های شاخص 
است. این پروژه در دولت دوازدهم و قبل از تکمیل و رسیدن به مرحله 
نفت  پاالیشگاه  شد،  افتتاح  »پیش راه اندازی«  قالب  در  بهره برداری 
فوق سنگین قشم بود که ۲۵دی ماه سال 1۳۹۹ درحالی که هنوز مراحل 

ساخت آن ادامه داشت، توسط رئیس دولت دوازدهم افتتاح شد.
در آن روز اعالم شد که عملیات پیش راه اندازی پاالیشگاه نفت فوق سنگین 

پاسارگاد قشم با ظرفیت ۳۵هزار بشکه در روز در فاز نخست، آغاز شد.
توضیحات قاسم محمودی مدیرعامل شرکت پارس بهین قشم درخصوص 
ظرفیت های این پاالیشگاه، تماما مبتنی بر آینده بود. وی توضیح داد که 
ساختار این پاالیشگاه به گونه ای طراحی شده که برای رسیدن به مرحله تولید 
باید هر دو فاز آن تکمیل شده و به بهره برداری برسد. با این حال، به گفته 
مدیرعامل شرکت پارس بهین قشم در ۲۵دی ماه سال 1۳۹۹ تا آن زمان 

فقط ۲0درصد کار تاسیسات زیربنایی فاز دوم انجام شده بود.
پیش  عملیات  مراسم،  آن  این که  بر  تصریح  ضمن  محمودی 
راه اندازی بوده، گفته بود: پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشم با 
ظرفیت 70هزار بشکه در روز برنامه ریزی  شده که در ۲فاز مختلف 

و هر فاز ۳۵هزار بشکه ظرفیت خواهد داشت.
وی همچنین گفته بود: از سال آینده )سال 1400( انتخاب پیمانکار 

به تدریج شروع شده و کار فاز۲ نیز به سرانجام خواهد رسید.

با تغییر دولت، بررسی های مسئوالن جدید نشان داد که پاالیشگاه 
نفت قشم همچنان ناقص است و تا مرحله تولید، فاصله دارد.

بررسی ها نشان داده که سال گذشته زمان پیش راه اندازی پاالیشگاه نفت 
قشم، حتی اسکله و بخش های فرآیندی آن هم آماده نشده بود و اساسا آنچه 
که به عنوان پیش راه اندازی انجام شد، فاصله بسیاری تا تکمیل طرح داشت.

با جلسات مستمر در دولت سیزدهم در جهت رفع مشکالت تکمیل 
این پاالیشگاه، در اسفند 1400 به تدریج مراحل تکمیل این پاالیشگاه 
انجام شد و پس از گذشت یک سال از افتتاح اولیه آن در دولت قبل، 
این پاالیشگاه به تازگی آماده گرفتن نفت سنگین شده است. بدین 
ترتیب با جاری شدن نفت سنگین در لوله های پاالیشگاه قشم، عمال 

مرحله تولید این پاالیشگاه شروع شد.

افتتاح بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد قشم
به  قشم  پاسارگاد  ترکیبی  سیکل  نیروگاه  گازی  بخش  افتتاح   
به  بهسازی  و  عمرانی، شهری  و ۲۵پروژه  ظرفیت ۳۲0مگاوات 
صورت ویدئوکنفرانسی توسط ریاست محترم جمهوری با حضور 
و مدیرعامل سازمان منطقه  مدیره  رئیس هیات  فتح الهی  افشار 

آزاد قشم نیز بخشی دیگر از پروژه های شاخص بود.
نیروگاه پاسارگاد با توان اسمی ۳۲0مگاوات و توان عملی ۲۹۳مگاوات، 
اوایل اردیبهشت ماه به شبکه سراسری برق متصل شده بود. این پروژه از 
هیچ منبع مالی و تسهیالت دولتی نظیر صندوق توسعه و صندوق ذخیره 
ارزی استفاده نکرده است و تمام سرمایه این پروژه به میزان ۹۵میلیون 

یورو توسط شرکت گسترش انرژی پاسارگاد تامین شده است.
پروژه ساخت این نیروگاه ۳۲0مگاواتی از نقطه شروع و طراحی، تا تامین و 
اجرای کامل حدود 1۸ماه طول کشیده است. در دوره ساخت این نیروگاه، 
700نفر به صورت مستقیم و یکهزار و ۵00نفر به صورت غیرمستقیم مشغول 
کار بوده اند و پس از بهره برداری نیز 100نفر در این نیروگاه شاغل می باشند.

پروژه های  از  یکی  قشم  پاسارگاد  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
زیرساختی مهم برای توسعه جزیره قشم به شمار می رود.

بهره برداری از پرورش میگو فوق متراکم
شروع بهره برداری از ۶۶مخزن پرورش میگو به شیوه فوق متراکم 
شرکت کیان یزدان قشم با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد.
به  میگو  پرورش  حوزه  در  فعالیت  با  قشم  یزدان  کیان  شرکت 
شیوه فوق متراکم در 10هکتار وسعت و سرمایه گذاری ۲40میلیارد 
جزیره  در  زمین  منابع  محدودیت  به  باتوجه  کرده  سعی  ریالی، 

قشم، به باالترین نرخ فعالیت در هر هکتار دست یابد.
این شرکت با توان تولید ۶4تن میگو در هر هکتار، ۲۵0مخزن 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  با حضور  که  دارد  پرورش 

در مرحله آزمایشی کار خود، ۶۶مخزن را به بهره برداری رساند.
انتظار برداشت از مخزن های به بهره برداری رسیده، ۳0تن میگو است 

که به منظور تامین امنیت غذایی، به بازار کشور عرضه خواهد شد.

سهم دانش بنیان ها از توسعه منطقه آزاد قشم
حمایت و توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان در منطقه آزاد قشم، 
یکی از برنامه های پیش بینی شده مدیریتی افشار فتح الهی در یک سال 
گذشته و همسو با شعار سال ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری 

تحت عنوان »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« بوده است.
مرکز  در  دانش بنیان  منظور طی یک سال گذشته 17واحد  این  به 
اقتصادی،  مختلف  در حوزه های  قشم  آزاد  منطقه  رشد  بین المللی 
خدماتی و آموزشی شامل پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس، تولید 
تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، مدیریت هوشمند ترافیک، طراحی 
محیط زیست،  از  حفاظت  خدمات  ارائه  نفت خام،  مخازن  اجرای  و 

انرژی های نو و آموزش زبان انگلیسی فعالیت داشته اند.
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، این واحدهای دانش بنیان عالوه بر 
تولید محصوالت جدید با توجه به نیاز منطقه و کشور، امکان صادرات 
تولیدات و کسب درآمد ارزی را فراهم کرده و به ایجاد فرصت های 

شغلی جدید و پایدار در منطقه آزاد قشم کمک می کند.
از طرف دیگر برای توسعه فعالیت های دانش محور و توان افزایی نیروی 
انسانی و عالقه مندان در حوزه های مختلف، از ابتدای سال جاری ۸دوره 
آموزشی با موضوعاتی ازجمله مشاورین امالک و مستغالت، آشنایی با 
بازارهای مالی، سرمایه گذاری در بازارهای مالی، تجارت ارزهای دیجیتال 

و رمزارزها و برگزاری کارگاه آموزشی زبان برای کودکان دایر شده است.
همچنین در این مدت شش تفاهم نامه با اداره آموزش و پرورش شهرستان 
قشم، دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم، هلدینگ آبزیان گستر نصر، 
جامعه هتلداران قشم، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 

و شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت نیز امضاء شد.

افتتاح پردیس بین الملل دانشگاه تهران در قشم
همچنین، پردیس بین الملل دانشگاه تهران با حضور مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد قشم و معاون توسعه مدیریت دانشگاه تهران در این جزیره افتتاح شد.
منطقه  زیست بوم  اولویت  با  تخصصی  رشته های  نیازمند  قشم 
و  مهم ترین  که  در قشم  تهران  دانشگاه  پردیس  و حضور  است 
اقتصادی  توسعه  برای  فرصتی  می باشد ،  کشور  دانشگاه  بهترین 

مشاغل سنتی جزیره بر پایه علم روز است.
موقعیت ویژه قشم امتیازی ارزشمند برای جذب دانشجویان خارجی 
و بین المللی است که در کنار اعتبار علمی دانشگاه تهران در سطح 
دنیا، می تواند به فرصتی برای درآمدزایی اقتصادی تبدیل گردد؛ ضمن 

این که سفیران فرهنگی برای کشور در دنیا تربیت کند.
فرصت توسعه اقتصاد دریامحور که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، در 
جزیره قشم مهیا است و حضور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در قشم 
می تواند حلقه آخر تبدیل ایده به محصول و صادرات محصوالت فناور باشد.

افتتاح دانشگاه فرهنگیان در منطقه آزاد قشم
یکی از مسائل آموزشی در مناطق آزاد که به شدت بر کیفیت آموزشی مدارس 
تاثیر می گذارد، کمبود شدید معلم در مدارس است که آن را به روشنی می توان 

در شاخص نسبت معلم به دانش آموز در مناطق آزاد مشاهده کرد.
دانشگاه های  راه اندازی  زمینه،  این  در  ممکن  راهکار  بهترین 
ندارد؛  شعبه ای  دانشگاه  این  که  است  مناطقی  در  فرهنگیان 
با این کار، نخست این که اشتغال پایداری در منطقه ایجاد  زیرا 
پی  در  و  مهارت  و  فرهنگ  و  دانش  اینکه سطح  دوم  می شود؛ 
بهبود و  به طرز محسوسی  اعتمادبه نفس مردم بومی منطقه  آن، 
از بومیان منطقه  افزایش می یابد؛ سوم آن که نیرویی متخصص 
تربیت می شود که دیگر نه بیم رفتن آنها از منطقه وجود دارد، نه 
به فراهم کردن امکانات، همچون ساخت مسکن و... نیاز است که 

باید برای آموزگاران غیربومی باید فراهم شود.

گزارشی از عملکرد و اقدامات شاخص سازمان منطقه آزاد قشم در سال1401:

منطقه آزاد قشــم؛ نمود عینی تحقق 
وعـــده های دولت مردمی ســیزدهم

گزارش:
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم
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