
سرمقاله

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول

شفاف سازی تا 1400
سال98 آخرین نفس های خود را برای رسیدن به خط پایان می کشد، 
سالی بسیار نفس گیر که با مشکالت و چالش هایی خاص همراه بود. البته 
این 365روز سپری شده برای همگان  قابل پیش بینی بود، همان گونه که 
می توان حدس زد در سال پیش رو قرار است با چه مسائلی دست و پنجه 
نرم کنیم. اما سوالی که نه فقط برای ما، بلکه برای تمام مردم در چنین 
شرایطی به وجود می آید، این است که وقتی ما تا حدود زیادی قادر به 
تجزیه و تحلیل آینده نزدیک هستیم، چرا دولتمردان، مسئولین و متولیان 
امر روزها را طی می کنند تا به لحظه بحرانی برسند و در سخت ترین 

شرایط اقدام به تصمیم گیری می نمایند؟!
شاید بهتر باشد برای بررسی این سوال، وارد حیطه تخصصی خود 

و مخاطبین مان شویم.
آن  تبع  به  و  برجام  از  امریکا  از خروج  طی 2سال گذشته، پس 
عملکرد ضعیف سایر امضاء کنندگان این توافق بین المللی و ورود 
که  بود  این  انتظار  حداقل  سخت،  شرایط  به  کشورمان  اقتصاد 
همچون گذشته و تجربیات پیشین، نگاه ها به سمت مناطق آزاد 
کلیدی  منافذی  عنوان  به  نقاط  این  از  و  شود  متمرکز  هفتگانه 
جهت تنفس اقتصادی بهره مند گردیم؛ چراکه این مناطق با در 
اختیار داشتن »قوانین« مختص به خود که بارها درخصوص آن در 
همین نشریه صحبت شده، می توانند در سخت ترین و بحرانی ترین 

ک طحان
صاصی اخبار آزاد مناطق: باب
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شرایط، به کمک سایر بخش های تولید، صنعتی، تجاری و... شتافته 
و نیازهای کشور را در حد توان، مرتفع سازند؛ که همانا مهم ترین 
دلیل ایجاد و تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران نیز همین 

رویکرد بوده است.
اما همان گونه که تمامی مدیران، سرمایه گذاران و حتی مردمان 
بومی مناطق آزاد شاهد بودند، نه تنها به این تفکر و نگرش جامه 
عمل پوشانیده نشد، بلکه در کمال ناباوری نوک پیکان اتهامات به 
سوی این مناطق چرخید و باعث شد تحریم های داخلی همچون 
صاعقه بر پیکر مناطق آزاد اثابت کرده تا همین بند و نیم بند قوانین 

و مزیت ها را از آنها سلب نماید!!!
از اوایل سال97 تا همین آخرین روزهای سال98 هرآنگونه نقض 
قانون، مصوبه و بخشنامه محدودکننده که در مخیله هیچ کسی 
نمی گنجید، برای مناطق آزاد صادر و الزم االجرا شد. البته در حجم 
و اندازه های بسیار کمتر، در طول سالیان گذشته سعی بر آن شده 
بود که این مناطق از کشور را محدود و تضعیف نمایند، اما در هیچ 

زمانی تا این میزان موفق عمل نکرده بودند. 
در اینجاست که باید به خوبی و با دقت واکاوی نمود که دلیل 
موفقیت دستگاه های اجرایی مستقر در سرزمین اصلی چه بوده که 
در این دوران توانستند به بهترین شکل قوانین مناطق آزاد را نقض 

نمایند و به جرات می توان ادعا نمود که امروز از این مناطق، فقط 
اسمی با عنوان مناطق آزاد باقی مانده است و اگر این شیوه مدیریت 
و دخل و تصرف کمی دیگر ادامه پیدا کند، بی شک حتی این نام و 

عنوان نیز از آنان سلب خواهد شد.
با نگاهی دقیق به تمامی عوامل و تصمیم گیران در حیطه مناطق 
آزاد، درمی یابیم که پاشنه آشیل مشکالت در همین دایره شکل 

گرفته است.
همان گونه که در شماره های پیشین نشریه نیز اعالم کردیم، انتظار 
می رفت که در پایان دولت دوازدهم، مناطق آزاد به اوج شکوفایی و 
تبلور اقتصادی و استقاللی خود رسیده باشند؛ چراکه ثبات مدیریت، 
نگاه ویژه به مناطق و همراهی دولتمردان تدبیر و امید در ابتدای 
راه، چشم اندازی ویژه و روشن را برای همگان ترسیم کرده بود؛ 
اما گویا در یک جایی از این راه، برخی افراد مسیر دیگری را برای 
رسیدن به مقاصد کامال شخصی و بعضا گروهی خود برگزیدند و 
همین تغییر جهت باعث گردید که در مقابل تعرض ها، دخالت ها 
و قانون شکنی ها سر تعظیم فرود آورند؛ چراکه گویا نیم نگاهی به 
بعد از 1400 داشته و جایگاهی بیشتر از مناطق آزاد را برای خود 

متصور شده اند.
سرمایه گذاران،  از  یک  هیچ  که  می کنیم  اعالم  جا  همین  در 
دست اندرکاران و مردمان مناطق آزاد با این تفکر مخالف نیستند؛ 
چراکه اگر هر یک از افراد دخیل در تشکل مناطق آزاد، به منصب 
و جایگاهی در بدنه دولت ها برسند، این تفکر، البته تخیل وجود دارد 
که درک بهتری از شرایط خواهند داشت و یاری رسان این مناطق 

خواهند بود.
اما در بعد دیگر این مسیر، باید اذعان کنیم در صورتی که از مناطق 

آزاد به عنوان پلکان پیشرفت استفاده شود و این راه، موجبات رکود، 
تضعیف، ورشکستگی و... مناطق را در پی داشته باشد، مسلما از 

سوی همگان با مخالفت های شدید مواجه خواهد بود.
به همین سبب با توجه به داده ها و اطالعات موثق کسب شده، 
تصمیم گرفتیم در آخرین سال دولت، رویکرد شفاف سازی را در 
پیش بگیریم؛ هر چند شاهد هستیم که این روزها برخی تریبون ها و 
رسانه های به ظاهر مستقل، صدای بعضی از بزرگواران شده اند تا در 
این چند ماه پایانی بتوانند به بهترین شکل خود را پرزنت کنند؛ اما ما 
هم دوشادوش همه اهالی رسانه، به عنوان چشم بینای مناطق آزاد 
خصوصا سرمایه گذاران که به تعبیری سربازان این جنگ اقتصادی 
خانواده  در  امر  متولیان  تک تک  عملکرد  تمام قد  آیینه  هستند، 
مناطق آزاد خواهیم بود؛ زیرا همان گونه که مقام معظم رهبری بر 
شفاف سازی عملکرد مسئولین تاکید کردند، بر خود واجب می دانیم 
به رسالت رسانه ای خود در راستای تحقق اهداف نظام و همچنین 
حمایت از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی قدم برداریم. به همین 
سبب در سال آینده به صورت دوره ای گزارشی از عملکرد مناطق 
آزاد هفتگانه و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 
عموم مردم ارائه خواهیم نمود، با امید به اینکه در این مسیر همگان 
ما را همراهی نمایند و همچون برخی از عزیزان طی یکی دو سال 

گذشته از پاسخگویی و ارائه گزارش امتناع نکنند.
در پایان از تمامی بزرگوارانی که در سال98 همراه و یارای این 
نشریه بودند کمال تشکر و قدردانی را داریم و دست تک تک شما 
را به گرمی می فشاریم؛ با امید به اینکه سال جدید، سالی سرشار 
از سالمتی، خبرهای خوش و شکوفایی اقتصادی برای تمام مردم 

عزیز کشورمان خصوصا مناطق آزاد باشد. 
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توسعه کیش، با مشارکت و حمایت از فعالین اقتصادی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

همیشه  خلیج  مروارید  کیش،  زیبای  جزیره 
فرصت های  در  جدیدی  افق  فارس 
و  استراتژیک  موقعیت  است.  سرمایه گذاری 
مرجانی  جزیره  این  منحصربه فرد  ویژگی های 
91کیلومتر مربعی همچون قرارگیری در منطقه 
جغرافیایی استراتژیک خلیج فارس و دسترسی 
به آب راه های آزاد جهانی، دسترسی و نزدیکی 
به بنادر و شهرهای بین المللی منطقه همچون 
دبی، شارجه، منامه و دوحه و امکان ورود اتباع 
خارجی بدون اخذ روادید سبب گردیده تا این 
جزیره از دیرباز تاکنون مقصد نهایی آن دسته 
در  تخصصی  صورت  به  که  باشد  مردمی  از 

حوزه سرمایه گذاری و تجارت فعالیت دارند.
اقتصاد کیش، طیف گسترده ای از ترکیب سبد 
است  داده  جای  خود  در  را  کشور  اقتصادی 
گردشگری،  به  می توان  آنها  مهم ترین  از  که 
صنایع  زمینه  در  تولید  و  صنعت  ستد،  و  داد 
شرکت های  و  استارت آ پ ها  غیر آالینده، 
در  خدماتی  سرمایه گذاری های  و  دانش بنیان 
خدمات  ارائه  همچون  گوناگون  بخش های 
و  نفتی  پشتیبانی  تجاری،  مالی،  گردشگری، 

پزشکی فرامرزی اشاره نمود.
نوع  هر  برای  ۲۰ساله  مالیاتی  معافیت 
با  شرکت  ثبت  امکان  اقتصادی،  فعالیت 
بورس  فعالیت  خارجی،  صددرصد  مالکیت 
محصوالت  و  نفت  کاال،  بورس  بهادار،  اوراق 
آزادی ورود و خروج اصل و سود  پتروشیمی، 
مقایسه  در  ارزان  کار  نیروی  وجود  سرمایه، 
قطعی  واگذاری  همسایه،  کشورهای  سایر  با 
اتباع خارجی  به  اجاره  ایرانی و  اتباع  به  زمین 
سازمان  مشارکت  و  حمایتی  نرخ های  با 
بخش  سرمایه گذاران  با  کیش  آزاد  منطقه 
و  زیرساختی  پروژه های  توسعه  در  خصوصی 
در  و  گوناگون  کاربری های  با  سرمایه گذاری 
قالب مدل های مختلف مشارکت ازجمله نقاط 
قوت و زیرساخت های الزم برای فعالیت های 

اقتصادی در منطقه است. 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
سرمایه گذاری های  درخصوص  کیش  آزاد 
در  کرد:  اظهار  منطقه  این  در  گرفته  صورت 
حال حاضر حجم سرمایه گذاری های غیرصنعتی 
در حال اجرا در منطقه بیش از ۳۸۰هزار میلیارد 
ریال است که سیاست های حمایتی سازمان از 
به  منجر  پروژه ها  اجرای  در  سرمایه گذاران 
به  پروژه ها  این  از  4۰درصد  از  بیش  تحقق 
پایان  تا  ریال  میلیارد  تقریبی 1۶۰هزار  ارزش 

آذرماه 9۸ گردیده است.
غالمحسین مظفری افزود: سازمان منطقه آزاد 
کیش در پروژه هایی به ارزش بیش از 1۰۲هزار 
مشارکت  خصوصی  بخش  با  ریال  میلیارد 
ریال  میلیارد  تاکنون حدود 4۰هزار  که  داشته 

آن محقق شده است.

فعال سازی پروژه های راکد 
در منطقه آزاد کیش

وی ادامه داد: معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
یکساله  دوره  طی  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
است  توانسته  آبان ماه 1۳9۸  پایان  به  منتهی 
۲4.571میلیارد ریال سرمایه ریالی و 55۳هزار 
و  صنعتی  های  حوزه  در  ارزی  سرمایه  دالر 

غیرصنعتی جذب نماید.
مظفری اذعان نمود: این حجم از سرمایه گذاری 
گاز،  و  نفت  خدمات  صنعتی  حوزه های  در 
غذایی،  صنایع  سلولوزی،  و  چوبی  صنایع 
سرمایشی-گرمایشی  صنایع  و  فلزی  صنایع 
تجاری،  هتل،  غیر صنعتی  حوزه های  در  و 
نمایشگاهی-  خدماتی،  آموزشی-فرهنگی، 
اداری و مسکونی بوده است. نکته حائز اهمیت 
غیرصنعتی  سرمایه گذاری های  جذب  در 
هتل،  حوزه های  در  سرمایه  جذب  بر  تمرکز 
که  گونه ای  به  بوده،  تفریحی  و  گردشگری 
را شامل می شود  واگذاری ها  از کل  97 درصد 
و کلیه واگذاری های زمین با کاربری مسکونی 
توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و 

از طریق مزایده صورت پذیرفته است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
صورت  فعالیت های  اهم  از  کرد:  بیان  کیش 
تشکیل ۲۰۰کارگروه  جاری،  سال  گرفته طی 
۳۰پروژه  برای  اقتصادی  و  فنی  تخصصی 
متوقف به منظور راه اندازی مجدد این پروژه ها 
گرفته،  صورت  اقدامات  نتیجه  در  است.  بوده 
پروژه های پدیده شاندیز، سارینا۲، شهر آفتاب، 
پردیس ۳ و کیش پالزا، کارینا مال، هتل پویا، 
در  لندن  چندمنظوره  مجتمع  و  دریا  دامون 

شرف فعالیت مجدد قرار دارند. 
مظفری تصریح نمود: حجم  سرمایه گذاری در 
مجدد  فعالیت  شروع  حال  در  که  پروژه هایی 

که  است  ریال  1۲۲میلیارد  بر  بالغ  می باشند، 
را  غیرفعال  پروژه های  کل  ۶۰درصد  حدود 
به  آمده  عمل  به  برآورد  طی  می شود.  شامل 
منظور اتمام این پروژه ها، حدود ۸4هزار میلیارد 
بخش  توسط  که  است  الزم  سرمایه  ریال 

خصوصی تامین می گردد. 
افزود:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ایجاد  و  فروشی  خام  از  جلوگیری  منظور  به 
از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  افزوده،  ارزش 
کیش  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  طریق 
که از شرکت های تابعه سازمان می باشد، اقدام 
در  می نماید.  خصوصی  بخش  با  مشارکت  به 
توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  حاضر  حال 
کیش در حال مشارکت در پنج پروژه با بخش 
خصوصی است. میزان سرمایه گذاری اولیه این 
میلیارد  1۲هزار  حدود  کار  ابتدای  در  پروژه ها 
ارزش  ایجاد  با  حاضر  حال  در  که  بوده  ریال 
افزوده 4۸۰درصدی به بیش از ۶5هزار میلیارد 

ریال رسیده است.
وی ادامه داد: از میان پروژه های مشارکتی، دو 
پروژه مسکونی »دامون ساحلی ۲« و »رویای 
کیش« و یک پروژه خدماتی »مجتمع خدماتی 
ریال  میلیارد  بر ۳۰هزار  بالغ  ارزشی  به  سرو« 
طی  بودند،  درآمده  غیرفعال  صورت  به  که 

سال9۸ مجددا آغاز به فعالیت نمودند.
مظفری درخصوص رویدادهای برگزار شده در 
منطقه آزاد کیش گفت: از مهم ترین رویدادهای 
کیش  برگزاری  کیش،  جزیره  در  سال1۳9۸ 
مالی،  »بازارهای  شعار  با  اینوکس ۲۰19 
بود.  ملی«  اقتصاد  شکوفایی  و  تولید  رونق 
از ۲7۰شرکت  بیش  بین المللی  رویداد  این  در 
و  داخلی  سرمایه گذاری  و  مالی  نهاد  و 
شرکت  مالی  بازارهای  محوریت  با  خارجی 
دیپلماتیک  هیات های  همچنین  نمودند. 
یافتند  حضور  آن  در  جهان  15کشور  از  بیش 
و  داخلی  تخصصی  همایش  و  ۳۶نشست  و 

بین المللی طی این نمایشگاه برگزار شد.
وی افزود: از اهم اقدامات صورت گرفته دیگر 
در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری در سازمان 
به  می توان  سال9۸  طی  کیش  آزاد  منطقه 

موارد زیر اشاره نمود:
طریق  از  ریالی  ۳۰۰۰میلیارد  مالی  تامین   
اجاره  اوراق صکوک  قالب  در  و  سرمایه  بازار 

برای نخستین بار در تاریخ مناطق آزاد کشور
 اصالح ساختار مالی و  فعالیتی شرکت های 

تابعه جهت ورود به بورس یا فرابورس
 ثبت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش 
در قالب هلدینگ نزد سازمان بورس و اوراق 

بهادار
برای  ساختمان  و  زمین  صندوق  طراحی   

تامین مالی پروژه های ساختمانی بزرگ 
 اخذ مجوز آموزش و مشاوره تامین مالی از 
طریق بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق 

بهادار 
برای عرضه  ایران  انرژی  بورس  با  تفاهم   
بورس  تاالر  طریق  از  نفتی  مشتقات  و  نفت 

کیش
بورس  ایجاد  برای  مقدماتی  امور  انجام   

بین الملل
جهت  تجارت  و  ملت  بانک های  با  تفاهم   
 LC قالب در  اعتبار  ریال  1۰.۰۰۰میلیارد  اخذ 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  برای  داخلی 

شرکت های پیمانکار پروژه های سازمان
 تدوین بانک جامع فرصت های سرمایه گذاری 

کیش شامل جزایر کیش و هندورابی
 راه اندازی مرکز نوآوری کیش جهت حمایت 

از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان
به   تسویه ۳۶9میلیارد ریال بدهی سازمان 

پیمانکاران در قالب تهاتر
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، 
معاونت  اقدام  دست  در  فعالیت های  سایر 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان متبوع خود 

را به شرح زیر برشمرد: 
 اخذ تاییدیه از سازمان بورس مبنی بر ایجاد 

شرکت تامین سرمایه
جهت  تخصصی  نشست های  برگزاری   
در  منطقه  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی 

داخل و خارج از کشور
 ایجاد مرکز مالی کیش

 
اقدامات عمرانی گسترده 

در منطقه آزاد کیش
معاونت  در  داشت:  اظهار  ادامه  در  مظفری 
آزاد کیش  عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه 
اجرا  حال  در  و  شده  اجرا  متعددی  پروژه های 
می باشد که از آن جمله می توان به ساختمان 
کیش،  زیست  محیط  آموزش  تحقیقات  مرکز 
آبرسانی جنوب و غرب جزیره کیش، بازسازی 
و احیاء شبکه اصلی و خطوط انتقال آب غرب 
جزیره کیش، اجرای شبکه فاضالب در سطح 
جزیره کیش، برگزاری مسابقه طراحی شهری 
کیش،  جزیره  مروارید  و  امیرکبیر  محورهای 
راه اندازی  و  الکترونیک  تک  نصب  و  تهیه 
و  پمپاژ  ایستگاه های  شبکه،   PM نرم افزار

تصفیه خانه فاضالب اشاره کرد.
اذعان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  در  داشت: 
رسیده  انجام  به  پروژه هایی  نیز  فرودگاه ها 
پایگاه  احداث  به  می توان  جمله  آن  از  که 
ساختمان  تکمیل  هواپیما،  سوخت رسانی 
احداث  تجاری کیش،  بندر  پشتیبانی  و  اداری 
بین المللی  فرودگاه  پرواز  امنیت  ساختمان 
کیش، ترمیم و بازسازی اسکله بلوکی A14 و 
بازسازی اسکله سوختی کیش، سیستم اعالم و 
اطفاء حریق اسکله های سوختی و کاال و شناور 

و انبارهای محوطه بندر تجاری اشاره نمود.
وی ادامه داد: در شرکت عمران آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش، پروژه های زیربنایی ویژه ای 
انجام شده که اهم آن از این قرار است: اجرای 
عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح جزیره 
و  بهارستان  آرین،  پارک های  احداث  کیش، 
پیاده راه ساحلی، اجرای محوطه سازی و احداث 
معابر شهری در سطح جزیره، اجرای عملیات 
خط کشی ترافیک محوری و معابر پیاده، اجرای 
آموزشی،  ساختمان  سردر  تکمیلی  عملیات 
محراب و ساختمان پست برق مصلی، اجرای 
جزیره،  فاضالب  جمع آوری  شبکه  لوله گذاری 
متعادل ساز،  و  ذخیره  مخازن  پمپاژ،  ایستگاه 
سیستم  گندزدایی،  سیستم  و  فیلتراسیون 

روشنایی پیست دوچرخه سواری جزیره کیش.

کیش، برند گردشگری ایران زمین
از  یکی  گردشگری  داشت:  اذعان  مظفری 
مهم ترین مولفه های جزیره زیبای کیش است 
محرک  موتور  آن،  توسعه   و  برنامه ریزی  که 
اخیر  سال های  در  و  بود  خواهد  کیش  توسعه 
نوآورانه  نگاهی  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
افزایش  در  سعی  اجرا،  و  برنامه ریزی  در 

شاخص های رضایت مندی سفر داشته است تا 
بتواند از موهبت های طبیعی و فرهنگی جزیره 
زیبای کیش بیشترین بهره مندی را کسب کند. 
و  گردشگری  توسعه  مدیریت  اقدامات  اهم 
به  آزاد کیش  منطقه  فرهنگی سازمان  میراث 

شرح زیر است:
و  گردشگری  حوزه  سنواتی  بودجه  تدوین   )1

کنترل اعتبارات و عملکرد آن 
۲( برگزاری ستاد نوروزی سال 1۳9۸ به عنوان 

دبیرخانه ستاد
به  خودرو  ورود  کنترل  سیاست  اجرای   )۳
در  ارائه خدمات  کیفیت  با هدف حفظ  جزیره 

بخش های گردشگری و تفریحی
4( اطالع رسانی قوانین و مقررات در سطح ملی 

به منظور میزبانی بهتر از گردشگران نوروزی
5( توزیع رویدادهای نوروزی در نقاط مختلف 
جزیره با هدف تمرکززدایی و ارائه خدمات بهتر
۶( استانداردسازی خدمات گردشگری و تدوین 

شیوه نامه ها
محصوالت  توسعه  و  طرح ها  بررسی   )7

گردشگری
در  انسانی  نیروی  توانمدسازی  آموزش   )۸

تاسیسات گردشگری
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
و  فرهنگی  میراث  حوزه  در  شاخص  اقدامات 
صنایع دستی این سازمان را به شرح ذیل برشمرد:
1( آواربرداری و پیگردی شهر تاریخی حریره

۲( مرمت استحفاظی ابنیه شهر تاریخی حریره
راهنمای  و  هشدار  تابلو  ساخت  و  طراحی   )۳

شهر تاریخی حریره
ابنیه  برای  راهنما  تابلو  ساخت  و  طراحی   )4

ثبتی کیش
5( تجهیز و سازماندهی کارگاه مرمت

۶( ایجاد بانک اطالعات فعاالن صنایع دستی 
کیش

میراث  نشست های  سلسله  برگزاری   )7
فرهنگی

جزایر  و  کیش  باستان شناسی  نقشه  تهیه   )۸
اقماری

مشارکت بانوان در توسعه 
فرهنگی و اجتماعی کیش

اداره  در  گذشته  سال  در  افزود:  ادامه  در  وی 
اقامت  تمدید  7۳7مجوز  تعداد  خارجی  اتباع 
اتباع  اقامت  ۲۰۰7پروانه  تعداد  شد.  صادر 
تجدید  441۶پروانه  و  صادر  شاغل  خارجی 
شدند. ضمن اینکه در همین مدت 1517پروانه 

اقامت ابطال گردید.
اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مختلفی  جشن های  زنان،  امور  اداره  کرد: 
معلم،  روز  انقالب،  بهار  یلدا،  شب  ازجمله 
روز جهانی کودک، والدت  دختران،  ملی  روز 
از  تجلیل  و  روز کیش  حضرت معصومه)س(، 

بانوان پژوهشگر را برگزار کرد. 
مظفری ادامه داد: عالوه بر اینها، کارگاه های 
آموزشی اصول تغزیه سالم، سالمت و تربیت 
کارگاه هایی  و  درمانگر  تربیت  کودکان، 
گل های  نگهداری  و  پرورش  درخصوص 
ازجمله  نیز  سبز  فضای  و  آپارتمانی  زینتی، 
برنامه هایی بود که اداره امور زنان برگزار کرد. 
اداره  این  که  برنامه هایی  دیگر  از  گفت:  وی 
برگزار کرد، می توان به این موارد اشاره کرد: 
دوره فردی مشاوره مقابله با استرس، نمایشگاه 
صنایع دستی، گردشگری و سوغات، همایش 

خانوادگی،  شاد  محیط  ایجاد  در  زنان  نقش 
مقدس، همایش  دفاع  در  زنان  نقش  همایش 
سه ساله های حسینی، مراسم عزاداری همنوا 
اجرای  کبری)س(،  زینب  حضرت  کاروان  با 
بانوان  با  نشست  ساحل،  پاکسازی  برنامه 
ویژه  تفریحی  اردوهای  موفق،  و  کارآفرین 
بانوان و کودکان، تدوین سند ارتقای وضعیت 

زنان و خانواده در منطقه.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
فعالیت های  مهم ترین  از  یکی  کرد:  عنوان 
مدیریت امور هنری، برگزاری سومین جشنواره 
حضور  با  که  بود  موج  کوتاه  فیلم  سراسری 
بهترین فیلمسازان کوتاه کشور برگزار شد. در 
و  نمایش  توسعه هنری جلسات مختلف  اداره 
نقد فیلم کوتاه، نمایش و نقد سینمای هنر و 
تجربه و نمایش فیلم های روز سینمای ایران، 
هفته فیلم های اروپایی و نمایش و نقد عکس 

نیز برگزار شد. 
عطار،  ملی  روز  گرامیداشت  افزود:  مظفری 
آثار  نمایشگاه  نوا،  موسیقی  ادوات  نمایشگاه 
اولین دوساالنه سراسری تصویرگری  منتخب 
خوشنویسان  انجمن  سراسری  امتحان  کیش، 
هنر،  و  فرهنگ  شب های  نشست  ایران، 
برگزاری دوره های آرت رزیدنسی، جشن بزرگ 
عقیلی،  ساالر  خیریه  کنسرت  با  شعبان  نیمه 
نشست علمی تخصصی واکاوی نقاشی ایرانی 
در  عکاسی  تور  برگزاری  نمایشی،  منظر  از 
از  کیش  موسیقی  جشنواره  دومین  هندورابی، 
دیگر برنامه های هنری بودند که در سال9۸ در 

جزیره زیبای کیش اجرا شدند.

تدوین برنامه راهبردی 
سازمان منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه، 
در  شده  انجام  پروژه های  و  اقدامات  اهم 
مدیریت برنامه و بودجه سازمان متبوع خود را 
برنامه راهبردی  اینچنین تشریح نمود: تدوین 
آزاد کیش، اصالح فرآیندها و  سازمان منطقه 
ارزیابی  ماژول  راه اندازی  شیوه نامه ها،  تدوین 
عملکرد چارگون، طراحی و پیاده سازی سامانه 
پایه کیش، پروژبودجه ریزی  آمار و اطالعات 
و  تهیه  آماری،  نظام  پروژه  استقرار  عملیاتی، 
اقدامات  آماری 1۳97ازجمله  سالنامه  تنظیم 
آزاد  منطقه  سازمان  بودجه  و  برنامه  مدیریت 

کیش در سال9۸ بوده است.

توسعه کیش با بهره مندی از فناوری 
اطالعات و ارتباطات

پروژه های  و  اقدامات  اهم  همچنین  مظفری 
و  اطالعات  فناوری  مدیریت  در  شده  انجام 
کارت  سامانه   کرد:  بیان  گونه  این  ارتباطات 
کیشوندی، سامانه کیش اکانت و کیش کارت، 
ثبت  سامانه  رجوع،  ارباب  پیشخوان  سامانه 
شرکت ها، سامانه جامع مدیریت حقوقی، سامانه 
اداره  اسناد  ایثارگران، سامانه آرشیو  جانبازان و 
کار و خدمات اشتغال، پورتال اینترنتی جشنواره 
کیش festival.kish.ir، سامانه ارائه خدمات 
اپلیکیشن   ،ikish.net کیش گردشگری 
آی کیش، سامانه مدیریت هوشمند جزیره کیش، 
سامانه نوبت دهی پلیس راهور، اجرای فیبر نوری 
پشتیبان جزیره کیش، توسعه شبکه فیبر نوری 
اتباع خارجی،  امور  درون جزیره کیش، سامانه 
سامانه مدیریت منابع انسانی، اجرای فیبر نوری 
به  کیش  جزیره  ارتباطات  به  مربوط  پشتیبان 
سرزمین اصلی، راه اندازی شبکه ساختمان پلیس 
و برج نوآوری ازجمله اقدامات شاخص مدیریت 
فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد 

کیش در سال9۸ بوده است.
مدیریت  اقدامات  درخصوص  همچنین  وی 
در  داشت:  اظهار  سازمان  انسانی  منابع 
کارگاه ها  برگزاری  بر  عالوه  معاونت  این 
پرسنل،  برای  مختلف  آموزشی  دوره های  و 
جلسات  برگزاری  و  مدیریت ها  و  معاونت ها 
کتابخانه  بخش  در  مختلف،  کمیته های  در 
اسناد  مرکز  پرتال  سامانه  اسناد،  مرکز  و 
به روزرسانی   lib.kish.ir آدرس  به 
اسکن  کیش  قدیمی  تصاویر  و  گردید 
طرح های  و  گزارش ها  از  همچنین  شد. 
تهیه  دیجیتالی  نسخه  قدیمی  اهمیت  حائز 
نسخه های  به  نیز  قدیمی  فیلم های  و  شد 

شدند. تبدیل  دیجیتال 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در پایان به ارائه گزارشی از مدیریت 
امور مالی سازمان متبوع خود پرداخت و بیان 
در  گرفته  صورت  اقدامات  مهم ترین  داشت: 
مدیریت امور مالی سازمان منطقه آزاد کیش، 
سازمان ها،  مستغالت  و  امالک  ساماندهی 
شرکت ها و موسسات تابعه، راه اندازی سیستم 
در  پولشویی  با  مبارزه  و  عملیاتی  حسابداری 

سال9۸ بوده است.

گزارش:
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش
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مناطق آزاد، بازتابی از واقعیت های اقتصادی ایران

شنبه 24 اسفند ماه 1398 - 14 مارچ 2020 - شماره  73

دیدگاه و نگرش اصحاب رسانه کشور به مناطق آزاد:

در طول دو سال گذشته با هماهنگی دبیرخانه 
و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
به  سفرهایی  دولت،  اطالع رسانی  شورای 
رسانه  های  مدیران  حضور  با  آزاد  مناطق 
شد.  داده  ترتیب  کشور  تاثیرگذار  و  سراسری 
بازدید  مورد  5منطقه  آزاد،  7منطقه  میان  از 
صاحب نظران رسانه قرار گرفت و همچنان دو 
منطقه آزاد کیش و اروند در لیست جا مانده از 
این تور رسانه ای واقع شده اند که بنابر شواهد، 
مورد  نیز  آزاد  2منطقه  این  رو  پیش  سال  در 
فعالین رسانه ای قرار خواهند  بازدید و بررسی 
چند  تنی  کردیم  درخواست  رو  این  از  گرفت. 
رسانه ای  تورهای  در  که  بزرگواران  این  از 
نظرات خود  نقطه  داشتند،  آزاد حضور  مناطق 
نگاه  به  عنایت  با  مناطق،  این  درخصوص  را 
جستجوگر و موشکافانه خود بیان کنند که در 

ادامه می خوانید. 

داوود پورصحت، فعال رسانه ای:
لزوم بازتعریف مناطق آزاد در ایران

فعالیت  و  تشکیل  دنبال  به  مجموعه ای  هر 
چند  از  پس  اقتصادی  زمینه های  در  خصوصا 
ابزار  و  اهداف  براساس  بازتعریف  به  نیاز  سال 
مهم  این  و  دارد  روز  پیشرفت های  و  جدید 
می تواند در طول زمان به صورت مستمر و یا 
به یکباره باشد که به نظر شق اول معقول تر و 

معمول تر است.
سال ها  طول  در  نیز  آزاد  مناطق  بین  این  در 
فعالیت خود از این فرآیند دور نیست و ضروری 
در  خصوصا  تحوالت  برخی  به  توجه  با  است 
و  سیاسی  بعد  در  جهانی  و  منطقه ای  عرصه 

اقتصادی بازتعریفی از آن صورت گیرد.
مناطق  فعالیت های  به  اجمالی  نظر  یک  با 
و  اهداف  که  دریافت  می توان  ایران  در  آزاد 
همخوان  و  همپا  چندان  مناطق  این  در  ابزار 
نیست و برای نیل به اهداف مورد نظر در این 
مناطق به خصوص بعد از تحریم های ظالمانه 
و همه جانبه امریکا و برخی کشورهای اروپایی 
نوعی  به  دنبال آن دیگر کشورهایی که  به  و 
اقدامات  نیازمند  داد و ستد هستند،  در  آنها  با 

عاجل و سریع می باشد.
در این بین شاید بتوان گفت یکی از زمینه های 
این همخوان نبودن، موضوعات قانونی و برخی 
قوانین متعارض در ارتباط با امور گمرکی و ورود 
و یا دخالت نهادها در فعالیت های مناطق آزاد 
است که بعضا در هنگام بازدید از این مناطق از 
سوی برخی سرمایه گذاران به خصوص داخلی 
مطرح می شود و موجبات توقف و یا اخالل در 

فعالیت های آنها شده است.
با نگاهی به فعالیت مناطق آزاد در کشورهای 
می توان  جهان  کشورهای  دیگر  یا  و  اطراف 
دریافت که علت شکوفایی و رشد این مناطق، 
آنها  فعالیت  و  استقالل  و  موانعی  چنین  نبود 
که  می باشد  جهانی  الگوی  و  اشل  براساس 
به  راحتی  به  بتوانند  آنها  تا  است  موجب شده 

اهداف خود برسند .
ممکن است این موضوع مطرح شود که فعالیت 
در این مناطق برخالف فعالیت در مناطق آزاد 
گره  تحریم ها  و  سیاسی  موضوعات  با  ایران 
نخورده است؛ ولی باید در نظر داشت که این 
بیشتر بعد خارجی موضوع است و با بعد داخلی 
مرتبط  چندان  داخلی  سرمایه گذاران  حضور  و 
نیست و با در نظر گرفتن برخی تشویق ها، رفع 
امتیازها  دادن  و  موانع ، تسهیل گری های الزم 
به خوبی می توان بخش داخلی را درگیر اموری 
از عهده دولت برنخواهد آمد و  کرد که شاید 

حتی باری از دوش دولت برخواهد داشت.
در همین حال باید در نظر داشت که در مناطق 
آزاد جهان و حتی کشورهای اطراف ایران، همه 
با  و  است  شده  فراهم  قبل  از  امور  و  زمینه ها 
چنین وضعیتی از سرمایه گذار داخلی و خارجی 
و  فراهم کردن شرایط  با  آنها  در  برای حضور 
امتیازاتی دعوت به فعالیت می شود تا چرخ های 
تولید و رونق به حرکت درآید، نه این که ابتدا 
کلنگ مناطق آزاد زده شده و بعد بدون وجود 
رفت  و  جاده  مانند  اولیه  زیرساخت های  برخی 
و  برق  و  آب  مانند  اولیه  نیازهای  یا  و  وآمد 
داخلی  سرمایه گذار  که  داشت  انتظار  ارتباطات 
چراکه  گذارد؛  میدانی  چنین  در  پا  خارجی  و 
ترسو  دارند که سرمایه  اعتراف  اکنون همگان 
و فرار است و سرمایه گذار به دنبال منافع خود 
و نه برخی فداکاری ها و ایثارگری ها است و به 
محض احساس خطر و یا نبود شرایط و زمینه ها، 

صحنه را ترک و یا اصال ورود نمی کند.
ایجاد  اولین  مراحل  در  نیز  ارتباط  این  در 
زیرساخت های الزم از سوی دولت و حمایت در 
از ورود سرمایه گذاران الزم  ارتباط، پیش  این 
و ضروری است و این فعالیت ها ضمن تشویق 
آنان، زمینه به بازدهی رسیدن فعالیت ها در این 
زمینه  حتی  و  می بخشد  تسریع  نیز  را  مناطق 

تا  فراهم می کند  را  دیگر سرمایه گذاران  ورود 
این که سرمایه گذار وارد یک منطقه شده و با 
انواع مسائل و مشکالت داخلی خود را درگیر 
فعالیت  نشستن  ثمر  به  انتظار  در  بعد  و  کرده 

خود باشد.
و  مالی  موسسات  برخی  نبود  حال  همین  در 
نظیر  ایران  آزاد  مناطق  در  خارجی  بانکی 
بیمه ها ، بانک ها و بورس ها موجب شده است 
شکل  مناطق  این  که  آید  نظر  به  چنین  تا 
است  جهان  در  آزاد  مناطق  شده  بومی سازی 
داشته های  با  اقتصادی  فعال  یک  برای  که 
همخوانی  موسساتی  چنین  نبود  خود  ذهنی 
مناطق  با  نمی تواند  این طرف ها  نگاه  و  ندارد 
آزاد ما تطبیق داشته باشد و همین امر موجب 
وارد نشدن آنان و یا بی میلی و فرار می شود و 
اگر به این زمینه ها تسهیالت برخی موسسات 
آنها  بانک ها و سود وام های  ایران مانند  مالی 
نیز اضافه شود، موضوع به مراتب با توجه به 

نبود عالقه مندی ها فاجعه بارتر خواهد شد.
حساسیت های  برخی  وجود  نمی توان  البته 
زمینه  این  در  را  بزرگ  قدرت های  سیاسی 
نادیده گرفت، ولی چنین موضوعاتی بیشتر در 
سال های اخیر است و پیش از آن کمتر مطرح 
بوده است و با حضور در مناطق آزاد ایران به 
راحتی می توان دریافت که هیچ اثری از چنین 

موسساتی نیست.
برخی  با  را  نواقص  این  بتوان  شاید 
زمینه ها  کردن  فراهم  و  بیشتر  امتیازهای 
ریسک  شدید  کاهش  و  سرمایه گذاران  برای 
سرمایه گذاری در رتبه بندی های بین المللی در 
مناطق آزاد ایران برطرف کرد تا هم بتوان به 
اهداف مورد نظر دست یافت و هم برخی موانع 

را پشت سر گذاشت.
همکاری های  گسترش  با  حال  همین  در 
و  جهان  در  آزاد  مناطق  سایر  با  بین المللی 
سرگذاشتن  پشت  و  آنان  تجربیات  از  استفاده 
این  به  می توان  سریع تر  مشکالت  و  موانع 
اهداف دست یافت و حتی در تعامل و همکاری 
به  نمایشگاه های مشترک  ایجاد  مانند  آنان  با 
این  از  بسیاری  مرزی،  مناطق  در  خصوص 

مسائل و مشکالت را برطرف کرد.
هدف  با  آزاد  مناطق  که  داشت  توجه  باید 
فراهم کردن زمینه ها برای ورود سرمایه گذاران 
رفع  با هدف  برتر  و  روز  تکنولوژی  با  خارجی 
رونق  و  داخلی  مشکالت  و  مسائل  از  برخی 
بیکاری  رفع  و  اشتغال  و  اقتصادی  و  تجاری 
ایجاد شده است تا عالوه بر این اهداف، موجب 
شکوفایی فعالیت های سرمایه گذاران داخلی نیز 
پیش  مشکالت  و  چالش ها  وجود  ولی  شود؛ 
گفته، نه تنها سبب دوری از اهداف مورد نظر 
سرمایه گذاران  ورود  انگیزه های  بلکه  شده، 

داخلی را نیز از بین برده است.
که  گفت  باید  کنونی  اقتصادی  وضعیت  در 
خارجی  سرمایه گذاران  ورود  زمینه  میزان  هر 
شود،  فراهم  الزم  تسهیالت  انواع  اعطای  با 
کشور  اقتصادی  رشد  نرخ  افزایش  بر  عالوه 
در  داخلی  توسعه  زمینه های  شدن  فراهم  و 
ارتباط با برطرف کردن نیازها ، شرایط را برای 
کاهش نرخ بیکاری و برخی مشکالت داخلی 

نیز فراهم کند.
با  که  داشت  نظر  در  باید  نیز  را  مهم  این 
به روز  قوانین  اجرای  برای  نظارت ها  افزایش 
در مناطق آزاد، ضمن این که برخی ابهام های 
کاالهای  قاچاق  نظیر  کشور  داخل  در  موجود 
خارجی و وارد شدن ضربه به تولیدات داخلی 

بسیاری  می رود ،  بین  از  مناطق  این  از طریق 
از نگرانی های سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
افراد  این  و  شده  برطرف  مناطق  این  در  نیز 
با طیب خاطر می توانند وارد این مناطق شده 
و بدون بروز مشکل یا موانعی به فعالیت های 

خود ادامه دهند.
و  بیشتر  رونق  برای  باید  حال  همین  در 
ایجاد  به  کشور  آزاد  مناطق  در  پیش  از  بیش 
شفافیت های الزم برای تسریع در صدور مجوز 
فعالیت و سرمایه گذاری ، رفع برخی زمینه های 
ورود  از  جلوگیری  مناطق ،  این  در  نارضایتی 
اخالل  برای  غیرمرتبط  نهادهای  و  سازمان ها 
ورود  و  اقتصادی  فعاالن  فعالیت های  روند  در 
با  استارت آپ ها  و  دانش بنیان  شرکت های 
اضافه  بودن  کار  تازه  به جهت  ویژه  امتیازات 
کرد تا شرایط بهتر از گذشته برای فعالیت در 

مناطق آزاد ایران فراهم شود.

غزاله طایفه، دبیر صنعت و بازرگانی 
روزنامه دنیای اقتصاد:

درآمدهای سازمان مناطق آزاد 
پاسخگوی نیازهای مناطق نیست

گزارشی  در  اخیرا  مجلس  پژوهش های  مرکز 
عملکرد مناطق آزاد را مورد نقد و بررسی قرار 
پژوهشی  نهاد  این  بررسی های  است.  داده 
مناطق  اخیر  نشان می دهد که طی سال های 
کاال،  خروج  و  ورود  عوارض  با  عموما  آزاد 
زمین  فروش  و  مجوز  خدمات شهری، صدور 
اداره می شوند که این تجربه منطبق بر مناطق 
آزاد موفق در نمونه های مشابه جهانی نیست. 
این  نیازمند  آزاد  مناطق  کلی،  اصول  طبق 
خارج  منطقه ای  توسعه  امور  از  که  هستند 
تولید، جذب  اموری مانند صادرات،  به  شده و 
سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری متمرکز 

شوند. 
مطبوعات  نمایندگان  دوره ای  سفر  جریان  در 
فرصت  این  آزاد،  مناطق  به  خبرگزاری ها  و 
و  بررسی  آزاد  مناطق  عملکرد  که  شد  فراهم 
سوی  از  نیز  مناطق  این  ضعف  و  قوت  نقاط 
متولیان تشریح شود. در جریان این سفرها چند 
نکته قابل توجه بود که در ادامه اشاره می شود. 
مورد  آزاد  مناطق  در  که  بخش هایی  از  یکی 
توجه واقع شد، بازارچه های ایجاد شده در این 
بازارچه ها  این  به  اجمالی  نگاهی  بود.  مناطق 
در  که  بازارچه هایی  کارکرد  می دهد  نشان 
سرمایه گذاری  مبنای  بر  خبره تر  کشورهای 
مسئله  سو،  یک  از  ندارد.  را  شده اند  ایجاد 
زیرساخت ها و از سوی دیگر نرخ ارز، دو مسئله 
مهم در بازارچه های مناطق آزاد است. اگرچه 
کاال  قاچاق  فلسفه  توانسته اند  بازارچه ها  این 
به  توجه  با  حقیقت  در  اما  سازند،  برطرف  را 
اختالف نرخ ارز عمال این بازارچه ها غیرفعال 

شده اند و جذابیت فروش را از دست داده اند. 
موضوع دیگر، غیرملموس بودن آشنایی افراد 
و فرهنگ مردم با موضوع توجه به صادرات در 
مناطق است؛ از یکسو عدم وجود آموزش های 
الزم و از سوی دیگر عدم بنیه مالی در زمینه 
و  کاال  صادرات  با  همراهی  با  افراد  بیگانگی 
کامال  منطقه  در  جدید  سرمایه گذاران  جذب 
مشخص است، که در این زمینه باید حمایت 
مثال  طور  به  شود.  داده  الزم  آموزش های  و 
وارد  ترکیه  کشور  مرزی  شهر  یک  به  وقتی 
می شویم، از یک رستوران تا یک راننده تاکسی 
پذیرای کامل برای جذب سرمایه گذار و جذب 
شهرک  وارد  وقتی  حتی  هستند.  توریست 

صنعتی می شویم عالوه بر قیمت های مناسب 
جذب  در  حرفه ای  برخورد  نوع  پیشنهادی، 
سرمایه گذاران بسیار قابل لمس است. بر این 
اساس، باید آموزش های الزم به مردم منطقه 
ارائه سرویس های الزم  و  برخورد  برای شیوه 
به سرمایه گذاران داده شود تا سرمایه گذار این 
احساس را داشته باشد که در کنار هزینه ای که 
پرداخت می کند، سرویس های الزم با قیمت و 

کیفیت مناسب را دریافت می نمایند. 
بخش دیگر موضوعات به شیوه سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی مربوط می شود؛ سرمایه گذاران 
داخلی اصوال به دنبال مشوق هایی هستند که 
در  باشد.  نداشته  وجود  اصلی  سرزمین  در 
وجود  توجه  قابل  آیتم  دو  کشور  آزاد  مناطق 
دارد: 1( در شهرک های صنعتی داخل سرزمین 
اصلی معافیت مالیاتی برای 10سال است که 
در مناطق آزاد تا 20سال افزایش می یابد. 2( 
بدون  کارخانه  به  گمرک  از  اولیه  مواد  ورود 
تسویه حساب صورت می گیرد؛ به این معنی که 
وقتی مواد اولیه وارد کارخانه می شود تا وقتی 
با  تسویه ای  نشود،  تبدیل  نهایی  محصول  به 
گمرک صورت نمی گیرد و تولیدکننده می تواند 
کاال  ارسال  زمان  در  و  محصول  تولید  از  بعد 
هزینه  صادراتی  مقاصد  یا  اصلی  سرزمین  به 
 3 زمانی  دوره  طی  با  را  اولیه  مواد  گمرگی 
به  مزیت  دو  این  اما  کند.  پرداخت  6ماهه  تا 
سرمایه گذاران  نیاز  پاسخگوی  کافی  میزان 
کشور،  آزاد  مناطق  از  برخی  چراکه  نیست، 
محرومیت های زیادی را به لحاظ زیرساختی، 
دوری از مرکز و نبود نیروی متخصص شاهد 
باال  به  باید  موضوع  این  کنار  در  که  هستند 
بودن قیمت های سرمایه گذاری و خرید زمین 
داخل  در  هم  و  صنعتی  شهرک های  در  هم 

مناطق آزاد اشاره کرد.
بوروکراسی  باید  موضوعات  این  کنار  در 
باعث  داد که  قرار  را مدنظر  پیچیده ای  اداری 
کارخانه  احداث یک  برای  مجوز  اخذ  می شود 
در شهرک صنعتی با منطقه آزاد هیچ تفاوتی 
مجوزهای  به  مربوط  تصمیمات  زیرا  ندارد، 
مختلف در خود منطقه آزاد گرفته نمی شود و 
این برخالف قانون است. به عبارتی برای اخذ 
مجوزهای مختلف ازجمله محیط  زیست و اخذ 
تولیدی  شرکت  یک  فرآیند  باید  همگی  وام، 
در شهرک صنعتی را طی کند. تنها موضوعی 
که  است  این  کرد  اشاره  آن  به  می توان  که 
از  آزاد  مناطق  در  ساخت  جواز  سرعت صدور 
سایر نقاط بیشتر است، اما این موضوع تکمیل 
کننده موارد مختلف نیست؛ زیرا به ظاهر قرار 
بوده مناطق آزاد با قوانینی که برای آنها تدوین 
مجوزهای  صدور  و  باشند  خودمختار  شده 
مختلف از سازمان مناطق آزاد انجام شود که 
در واقعیت این اتفاق انجام نمی شود و بنابراین 
مجوزهای  اخذ  در  را  زیادی  بوروکراسی  باید 

مختلف از مرکز طی شود.
آزاد  منطقه  سازمان  درآمد  می رسد،  نظر  به 
باید  اما  است،  گمرکی  عوارض  از  درصدی 
دید این مبلغی که تعیین شده کفاف نیازهای 
منطقه را می دهد یا خیر؟ به علت اینکه سطح 
بسیار  مناطق  اکثر  وسعت  و  است  کم  درآمد 
و  تامین  برای  زیادی  زمان  روند  این  با  زیاد، 
تکمیل زیرساخت ها صرف شده و به طور مثال 
احداث یک جاده سال ها زمان می برد. این در 
حالی است که به عنوان نمونه اگر در سال های 
اول تاسیس منطقه آزاد ضریب درصد عوارض 
منطقه  سازمان  به  یافته  تخصیص  گمرکی 

آزاد به عنوان درآمد آن، باالتر در نظر گرفته 
می شد، سرعت ساخت زیرساخت ها در منطقه 
با تامین  از آن  افزایش پیدا می کرد و بعد  نیز 
زیرساخت ها میزان درصد عوارض، برای درآمد 
مناطق آزاد به مرور کم می شد. به این ترتیب 
در  بیشتری  تغییرات  و  تحوالت  شاهد  قطعا 

منطقه بودیم.
نکته بعدی این است که حیطه فعالیت منطقه 
روانی قضیه  بعد  از  تنها  با سرمایه گذاران  آزاد 
در  عمال  و  دارد  ارتباط  سرمایه گذار  جذب  و 
نمی تواند  آزاد  منطقه  سازمان  اجرایی  فرآیند 
به  باشد.  داشته  مشکالت  از  گره گشایی 
مسئول  آزاد  منطقه  خود  اگر  مثال،  طور 
زیرساخت های الزم برای شهرک صنعتی  بود، 
اینکه  یا  می شد  کوتاه تر  مجوزها  اخذ  فرآیند 
واگذار  سرمایه گذار  به  کمتری  قیمت  با  زمین 
می شد. در حال حاضر، واگذاری زمین تنها در 
جای  به  که  است  آزاد  منطقه  سازمان  اختیار 
اخذ تصمیماتی نظیر اجاره بلندمدت، به بحث 
فروش زمین و واگذاری آن به سرمایه گذاران به 
عنوان منبع درآمد نگاه کرده و هیچ تسهیالتی 
به سرمایه گذار پرداخت نمی شود. این در حالی 
برق و  تامین آب،  تنها مسئولیت  نه  است که 
گاز به عهده خود سرمایه گذار است، بلکه شاهد 
بالتکلیفی قانونی در زمینه صدور اخذ مجوز از 

سوی نهادهای مختلف نیز هستیم.

علی پاکزاد: مدیرمسئول روزنامه 
عصر اقتصاد:

مناطق آزاد، آیینه اقتصاد ایران
پایان می برد،  به  را  ایران سال سختی  اقتصاد 
خارجی  فشارهای  لحاظ  از  شاید  که  سالی 
در  اما  باشد؛  بی نظیر  کشور  معاصر  تاریخ  در 
عین حال مناطق آزاد نیز به عنوان یک ابزار، 
وارده،  تمامی فشارهای  به رغم  داده اند  نشان 
برابر  در  ایران  اقتصاد  مفرهای  مهم ترین  از 

سیاست فشار حداکثری هستند.
مناطق آزاد ایران از زمان شکل گیری بازتابی 
در  و  بوده اند  ایران  اقتصادی  واقعیت های  از 
است  توانسته  ایران  اقتصاد  که  برهه ای  هر 
این مناطق هم عامل و  ببیند،  رونقی به خود 
هم برخوردار از این رونق بوده و هر زمانی که 
بازتاب  گرفته،  را  کشور  اقتصاد  گریبان  رکود 
این  چهره  در  می توانیم  را  نابسامان  وضعیت 

مناطق به خوبی تشخیص دهیم.
در سال 98 مناطق آزاد ضمن به تصویر کشیدن 
بحران ها به عنوان مفرهای اصلی اقتصاد ایران 
برای عبور از تحریم عمل کردند. اما در عین 
حال این مناطق به رغم فرصت هایی که برای 
مورد  ساخته اند،  فراهم  ایران  اقتصاد  تنفس 
ناهماهنگی های  با  و  گرفته  قرار  بی مهری 
تعمدی و غیرتعمدی مدیران اقتصادی کشور، 

دچار چالش های فراوانی هستند.
در  حتی  که  برخوردهایی  و  ناهماهنگی ها 
بوده  آزاد  مناطق  جاری  قوانین  با  تناقض 
مجری  و  ناظر  دستگاه های  سوی  از  است، 
بسیاری  شده  باعث  مختلف  بخش های  در 
پیش  دهه های  طی  که  اقتصادی  فعالین  از 
جذب این مناطق از کشور شده بودند، از ادامه 
فعالیت در مناطق آزاد دلسرد شوند. خروج این 
سرمایه گذاران فارغ از بحرانی که برای اقتصاد 
برای  می آورد،  دنبال  به  کالن  ابعاد  در  ایران 
جمعیت بومی این مناطق )که بسیاری از آنها 
یافته  توسعه  کمتر  و  محروم  مناطق  زمره  در 
قرار دارند( به معنی یک فاجعه است؛ فاجعه ای 
این  از  مهاجرت  رشد  انتظار  آن  پی  در  که 
مناطق به حاشیه شهرها و صدها معضل دیگر 

رخ می نماید.
کارکردهای  می رسد  نظر  به  شکل  هر  به 
به  نیاز  شاید  آزاد  مناطق  اقتصادی  و  تجاری 
این  با  برخورد  در  ولی  باشد،  داشته  اصالح 
مشکالت، برخورد چکشی نه چاره ساز است نه 
حالل مشکالت، بلکه مشکالت بیشتری را به 

دنبال خود ایجاد می کند.
کریدورهای  به  مناطق  کنیم  فرض  حتی  اگر 
شده اند،  بدل  داخلی  تولید  برای  مضر  واردات 
تجاری  تبادالت  باره  یک  کردن  مسدود 
فرآیند  باید  بلکه  باشد؛  کار  چاره  نمی تواند 
را  منطقه  اقتصادی  مزیت های  بنابر  جایگزین 
ایجاد و سپس اعمال محدودیت های جاری در 
زمینه واردات را در دستورکار قرار داد؛ ولی به 
یعنی  راهکار  آسان ترین  انتخاب  می رسد  نظر 
برخورد چکشی همیشه اولین گزینه مسئولینی 
است که از ظرایف حاکم بر معادالت اقتصادی 

این مناطق بی اطالع هستند.
به هر شکل همان طور که در عنوان و ابتدای 
این مطلب به آن اشاره شد، مناطق آزاد آیینه 
اقتصاد ایران هستند و هر آنچه در این آیینه ها 
اتفاقاتی  بازتاب  می دهد،  رخ  کوچک  ابعاد  در 

است که در عرصه ملی رقم خورده است.
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از  جدیدی  تجربه  کرونا  که  شرایطی  در 
پیش  را  شده  جهانی   جهان  در  زیست 
کرده  اثبات  و  گذاشته  ایرانی  انسان  روی 
رسانه  چارچوب  در  فقط  شدن  جهانی  که 
محدود  ارتباطی  جدید  تکنولوژی های  و 
نیز  را  سالمتی  و  اقتصاد  بلکه  نمی شود، 
هر  داخلی  سیاست  راهبردهای  کنار  در 
کشور به چالش می کشد. نگارش یادداشتی 
در  آزاد  مناطق  دستاوردهای  درخصوص 
سال  در  تصور  قابل  افق  و  گذشته  سال 
آتی، مانند رها شدن در تاریکی با مثال فیل 

افالطون است.
اولین بخش از مالحظات مربوط به عملکرد 
دبیرخانه شورایعالی است، مسیر طی شده از 
سوی دکتر مرتضی بانک برخالف اسالف 
رفتارهای  به عملکرد و  نگاه  با  خود است، 
ترکان  اکبر  مهندس  یعنی  سابق  دبیران 
هشت  قریب  که  بقایی  حمید  مهندس  و 
سال دبیر بودند، پی به یک تفاوت فاحش 
می بریم، هر دو خود را فراتر از وزرای دولتی 
بودند  یا معاون رئیس جمهورش  که مشاور 
با  پایین  به  باال  نگاهی  از  و  کرده  قلمداد 
این  می کردند،  برقرار  ارتباط  دولت  ارکان 
با  دو  آن  رابطه  نوع  از  برآمده  نیز  رویکرد 

رئیس جمهور وقت بود.
که  شد  منجر  رفتارهایی  به  باور،  آن  البته 
جایگاه  تحویل  آن  دستاورد  مهم ترین 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  حاکمیتی 
از  متشکل  حوزه ای  از  اقتصادی  ویژه  و 
با  کابینه  وزرای  و  رئیس جمهور  معاونین 
به  دولت  رئیس  و  رئیس جمهور  ریاست، 

زیرمجموعه وزارت اقتصاد بود.
اما رویه دکتر بانک به معنای قابل استفاد 
بود،  نزدیک تر  ایشان  فامیلی  مفهوم  از 
جلسات   برگزاری  طریق  از  اعتمادسازی 
نوع  به  نگاه کردن  کاری مشترک، هم افزا 
)دولت  حاکمیتی  نهادهای  سایر  با  رابطه 
بحران  از  عبور  برای  تالش  و  مجلس(  و 
دست به گریبان با تالش به منظور خنثی 
کردن ظرفیت های اخالل در اجرای مزایا و 
آزاد، مهم ترین  مناطق  قانونی  معافیت های 
در  که  بود  دوره  این  دستاورد  و  رویکرد 
در  دهم  مجلس   با  رابطه  نوع  میان  این 
شده  تشکیل  تازه  فراکسیون  تقویت  قالب 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  )در سال ٩٧( 
جلسات  و  بازدید  تورهای  برگزاری  با 
گفت وگوی مشترک، سبک و سیاق بهتری 

را جستجو کرد.
آزاد  مناطق  بین الملل  امور  دیگر،  سوی  از 
کشور،  خارجی  روابط  دوران  بدترین  در 
شرکت  با  و  برساخت  را  تازه ای  سوداهای 
اقتصادی  مشترک  کمیسیون های  در  فعال 
در  موثر  حضور  یا  کشورها  دیگر  با  ایران 
بین  اتحادیه های  مشترک  کارگروه های 
المللی همچون اوراسیا، قابلیت های جدیدی 
از ظرفیت های مغفول مانده و ممانعت شده 
دولت  ارکان  دیگر  سوی  از  آزاد،  مناطق 

مستظهر گردید.

برشی کوتاه از مناطق آزاد
انزلی  آزاد  آزاد، دو منطقه  میان مناطق  در 
کردند؛  تجربه  را  جدیدی  مدیران  ماکو  و 
دو  از  اداری  روال  اولی  انتصاب  برای  اگر 
منطقه  مدیر  انتخاب  برای  رفت،  فراتر  ماه 
دوم اشاره شده زمان به چهارماه نیز رسید. 
از جنس  انزلی مدیری  برای  در عین حال 
بودن عقبه  دارا  با  بودجه  و  برنامه  سازمان 
ارتباطی با معاون رئیس جمهور و تخصصی 
در سازمان  آینده پژوهی که  نگاه  از  برآمده 
در  و  گردید  انتخاب  شده،  نهادینه  مزبور 
ماکو مدیری حضور یافت که نه تنها معاون 
برنامه ریزی دبیر، بلکه به نوعی مغز متفکر 

دبیرخانه نیز تلقی می شد. 
با  نتیجه در سال ٩٧ دو منطقه فوق که  در 
عملکرد خویش، خود را جزء مناطق پیشرو 
معرفی کرده بودند، مدیران جدیدی را تجربه 
کردند که از شخصیت مدیریتی متفاوتی با 

مدیران پیش از خود، برخوردار بودند.
در میان مناطق آزاد جنوب، چابهار، علی رغم 
برخی مشکالتی که برای ساختار مدیریتی 
با  کردی  عبدالرحیم  اما  آمد،  وجود  به  آن 
نه  آمده  پیش  حواشی  و  شایعات  بر  غلبه 
تنها نظر موافق مجلس با افزایش محدوده 
بلکه  نمود،  اخذ  را  خویش  متبوع  منطقه 
دلیل  به  فراملی  عرصه های  در  حضور  با 
خروج از حلقه نفرت انگیز تحریم های دولت 
ظرفیت سازی  از  جدیدی  رویاهای  آمریکا، 
همکاری های منطقه ای کشور را با تکیه بر 
مزایا و معافیت های قانونی خود ترسیم کرد. 
ورودی  مبادی  انزلی  و  چابهار  نبرید  یاد  از 
از  و  بوده  شمال-جنوب  کریدور  خروجی  و 
ظرفیت بی نظیر امکان ایفای نقش ترانزیتی 

میان سه غول مخالف یکجانبه گرایی آمریکا 
یعنی روسیه، چین و هند برخوردار می باشند. 
منطقه  دو  این  توجه، همکاری  جالب  نکته 
در مسیر فعال سازی کریدور مزبور و حضور 
مشترک در جلسات کاری طرف های هندی 
انزلی نقش پررنگ تری را  و روس بود؛ که 

برای خود تعریف کرده و اجرایی نمود.
آزاد  مناطق  انگشتری  نگین  که  کیش 
در  است،  مناطق  این  اصلی  برند  و  ایران 
الگوساز  و  موثر  مواجه  از  دورانی  سال ٩٨ 
غیرقانونی،  تعمیم  مشکالت  با  برخورد  در 
قانون های سرزمینی در مناطق آزاد را پشت 
سر گذاشت؛ الگوی عملکردی که از سوی 

مهندس مومنی نیز در قشم عملیاتی شد.
داستان های  ارس  و  اروند  میان  این  در 
که  حالی  در  کردند،  تجربه  را  متفاوتی 
علی رغم  ارس  مازندرانی  مدیرعامل 
محدودیت های ظاهری سرزمینی موفق شد 
سوداهای جدیدی را با تکیه بر همیت آذری 
بازتعریف نموده و جایگاه خود را به عنوان 
بخشد؛  تحکیم  آزاد  مناطق  صنعتی  قطب 
با  اروندنشینان  کشورمان،  دیگر  سوی  در 
بزرگترین سیل قرن جاری خوزستان دست 
رفع  درگیر  نیز  هنوز  و  کرده  نرم  پنجه  و 
مشکالت آن هستند؛ با تجدید حکم مهندس 

زمانی، مسیر طی شده را تداوم دادند.

حوزه بین الملل، نقطه امیدی جدید
وجه اشتراک مثبت عملکردی مناطق آزاد، 
مشترک  کمیسیون های  در  فعال  حضور 
در  که  بود  دیگر  کشورهای  با  کشورمان 
گمرکی  همکاری  به  توجه  با  میان  این 
منطقه  اوراسیا،  اقتصادی  اتحادیه  با  ایران 
آزاد انزلی، ارس و ماکو از اهمیت بیشتری 
به  با عنایت  برخوردار شدند؛ موضوعی که 
موقعیت متمایز و ظرفیت های متنوعی که 
به  شدند  موفق  می باشند،  دارا  انزلی چی ها 
عنوان  به  آذری نشین،  منطقه  دو  همراه 
منطقه ای  روابط  توسعه  در  پیشران  عامل 
و منطقه گرایی ایران با تکیه بر مزیت های 

مناطق آزاد خود، به ایفای نقش بپردازند.
البته عزیزان مکران نشین و کیشوندان نیز در 
و  اروند  شدند،  ظاهر  فعال  بسیار  میان  این 
قشم نیز تابعی از این روند به تالش پرداختند.

بحران اصلی، مرد بودن لیلی 
اقتصاد ایران

سال ٩٨،  در  آزاد  مناطق  آشیل  پاشنه  اما 
حذف  برای  بهارستان نشینان  تالش 
ایجاد  و  افزوده  ارزش  مالیاتی  معافیت های 
موج خبری برای حذف معافیت های مالیاتی 
اینکه طی یکی دو  بود. طرفه  آزاد  مناطق 
مناطق  فراکسیون  تشکیل  با  گذشته  سال 
کمیسیون  بیشتر  همکاری های  و  آزاد 
اقتصادی مجلس، امید می رفت که این بار 
فال مناطق آزاد بر رویای صادق طراز گردد. 
سیاسی،  رقابت های  شد؟  چنین   چرا  اما 
حسادت های محلی درخصوص نحوه توزیع 
مختلف  جغرافیایی  مناطق  در  آزاد  مناطق 
سال  در  رأی  صندوق های  به  نگاه  کشور، 
نافرجام  تدبیرهای  با  مخالفت  انتخابات، 
دولت تدبیر و امید، ناهماهنگی های عمدی 
و تخریبی بخش های دیگر دولت که عضو 
بروز  به  بوده، منجر  آزاد  شورایعالی مناطق 
رفتارهای متناقض مجلس نشینان شد؛ نکته 
این  نگارش  هنگام  در  اینکه  تامل  قابل 
متن، حدود هشتاد درصد از عزیزانی که بر 
رأی  با  بودند،  مستقر  مجلس  سبز  صندلی 

مردم از رأس امور کشور جدا شدند.

اتهام هایی برای آدرس غلط دادن، 
بازی در زمین دشمن

ظرف سال های اخیر مناطق آزاد کشورمان 
با اتهام هایی همچون تبدیل شدن به کانون 
عملکرد  واردات،  بی رویه  ورود  قاچاق، 
روح  از  انحراف  و  ایجادی  برخالف دالیل 
آزاد و وجود فرار  اداره مناطق  قانون نحوه 
بوده اند؛  مواجه  مناطق  این  در  مالیاتی 
حذف  از  که  جدید  رویکرد  میان  این  در 
حذف  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت 

گرچه  شده،  متمایل  مالیاتی  معافیت های 
از دالیل قابل اعتنایی بهره می گیرد؛ اما با 
واقعیت های قانونی و موجود در این مناطق 
جز  نتیجه ای  که  موضوعی  دارد؛  مغایرت 
بازی بدون توپ در زمین دشمنان استقالل 
ایران در شرایط سخت تحریمی  اقتصادی 

موجود نخواهد داشت.
ابتدا به ساکن باید توجه داشت، نفس قاچاق 
به  اصلی  به سرزمین  آزاد  مناطق  از طریق 
در  اسالمی  جمهوری  گمرک  حضور  دلیل 
مناطق،  به  کاال  خروجی  و  ورودی  مبادی 
نیست.  امکان پذیر  و  نداشته  موضوعیتی 
نقض  چندین  بی رویه  واردات  درخصوص 
براساس  اینکه  نخست  دارد:  وجود  غرض 
در  که  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
اصالح شده،  و  نگارش  تا ٨6  سال های ٧2 
عمومی  بودجه  منابع  محل  از  مناطق  این 
به  مجبور  نتیجه  در  نبرده،  نصیبی  کشور 
بودجه  تامین  برای  درآمدی  منابع  تعیین 
ایجاد  برای  درآمدهایی  می باشند.  خود 
زیرساخت ها )راه، بندر، فرودگاه، برق، گاز و...( 
و هزینه های جاری! براساس قانون عالوه بر 
فروش زمین!؟ درآمدهای ناشی از 15درصد 
ارزش سیف کاالهای وارداتی از مهم ترین ساز 
و کارهای درآمدی تعیین شده است. خروجی 
این فرآیند قانونی چیست؟ هر میزان واردات 
درآمد  عامل  مدیران  شود،  جذب  بیشتری 
بیشتری برای هزینه چند صد میلیاردی ایجاد 

زیرساخت ها به دست می آورند.
هفتاد  دهه  در  قانون  این  دیگر،  سوی  از 
تفاوت  که  دورانی  شده،  تنظیم  شمسی 
مرزهای  از  وارداتی  محصوالت  قیمت 
توجه  قابل  تهران  به  نسبت  کشور  جنوبی 
بوده و قاچاق یکی شغل محسوب می شد؛ 
موضوعی که به دلیل ضعف های ساختاری 
در ایجاد شغل از سوی دولت های مختلف، 
کنار  در  را  قاچاق  طریق  از  معاش  امرار 
شغل  یک  عنوان  به  کشاورزی،  و  صیادی 
درآمدی  قابلیت  از  که  کرد، شغلی  نهادینه 

خوبی نیز برخوردار بود.
طریق  از  واردات  مثبت  کارکردهای  از 
گرفتن  خود  به  قانونی  شکل  آزاد،  مناطق 
واردکننده  آن  براساس  که  بود  فرآیند  این 
مزایا  و  معافیت ها  از  بهره مندی  دلیل  به 
قاچاق  و  پنهان کاری  بر  دلیلی  مختلف، 
ثبت  الگوی  حال  عین  در  ندارد.  و  نداشته 
شرکت، تعهد به ثبت کاال و محصول وارد 
برند  مجاز  نمایندگی  اخذ  همراه  به  شده 
بعد  موفق  الگوی  یک  عنوان  به  خارجی، 
از دوران جنگ و همزمان با ارتباط دوباره 
از  و جهانی  منطقه ای  اقتصادهای  با  ایران 

مناطق آزاد به سطح کشور تسری یافت.
معافیت های  دنبال حذف  به  که  رویکردی 
زبانی  چرخش های  و  ادبیات  با  مالیاتی 
متنوعی است، نص مزیت قانونی موجود را 
هدف قرار داده؛ در شرایطی که تحریم های 
بین المللی شده امریکا سخت ترین دوران را 
این  مردمان  به  کشور  اقتصادی  تاریخ  در 
سرمایه گذاران،  تولیدکنندگان،  سرزمین، 
فعالین اقتصادی و کارگران متحمل کرده، 
باید  آن  داشت  نگاه  و  سرمایه گذار  جذب 
اولویت اصلی دلسوزان مام وطن و مدعیان 
عالقه مند به اعتالی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی باشد، که نیست!!

مشکالت قانونی،تعدد متولیان 
امری واحد و نبود نظریه اقتصادی 

اضالع سه گانه مشکالت
ایرانی ظرف  جامعه  تطور  به مسیر  نگاه  با 
و  قاجار  دوران  از  ویژه  به  اخیر،  قرن  چند 
انقالب مشروطه تاکنون، پی به یک واقعیت 
مولفه های  مهم ترین  شناخت  در  تاریخی 
ایرانیان  ایرانی می بریم.  شخصیتی-هویتی 
آن دوران با دو مسئله مواجه بودند که هر 
دو از ِقَبل آشنایی با غرب و قیاس وضعیت 
و  زمین  مغرب  دولت های  با  خود  فعلی 
خود  جبروت  و  شکوه  دوران  با  مقایسه 
عنوان  به  آنها  ذهن  در  صفویه،  دوران  در 
رسیدن  برای  شد.  مطرح  دغدغه  و  سوال 
متعددی  فکری  تطور  مسیرهای  پاسخ،  به 

را طی نمودند و حتی در چارچوب انقالب 
مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی نیز 

آن را دنبال کردند.
نخستین آن اجرای قانون و مشروط کردن 
افعال و رفتار حکومت به حکم قانون بود و 
دومین مسئله نیز استقالل سیاسی کشور و 

دولت ایران بود.
قرن  یک  بر  افزون  کشاکش  در  آنچه 
استقالل  یافتند،  دست  بدان  ایرانیان  اخیر 
چارچوب  در  که  بود  سیاسی-حکومتی 
جمهوری  قامت  در  و  اسالمی  انقالب 
اسالمی، از سال 5٧ محقق شده؛ اما تا حاکم 
شدن قانون در همه شئون روابط دولت و 
دولت و ملت، هنوز عوامل محدوده کننده 

متعددی وجود دارد.
به عبارتی اگرچه ایرانیان با انقالب اسالمی 
اعمال  و  تهدیدات  از  برون رفت  راهکار 
نظر های خارجی را عملیاتی کردند، اما قدرت 
را به غل و زنجیر قانون منکوب نکرده اند. 
آئین حکومتداری  در واقع ظرف چهار دهه 
از  قانون  به  تمکین  عدم  مشکل  ایرانی، 
یک سو و تعدد قوانین مصوب در کنار تنوع 
مجریان قانون به بی اثر شدن نص قانون و 
تعدد متولیان نظارت و مجریان قانون منتهی 
شده؛ موضوعی که مناطق آزاد از آن لطمات 

بسیاری را تجربه کرده و می کنند.

نبود نظریه اقتصادی دومین مشکل 
راهبردی

نظریه،  نبود  از  هنوز  که  داشت  توجه  باید 
ایده و راهبرد اقتصادی واحد و مقبول رنج 
می بریم. این فقدان، ضربه های سهمگینی 
اقتصادی-سیاسی  نظام  به  سال ها  این  در 

و اجتماعی ایران اسالمی وارد کرده است.
در این میان نکته قابل تامل، این واقعیت 
تلخ است که هنوز بخش عمده اقتصاددانان، 
دولتی  مدیران  و  اقتصادی  کارشناسان 
وامدار ذهنی برداشت های نویسندگان تحت 
تاثیر نظریه های سوسیالیستی و دولت فربه 
عدم  دیدگاه هایی،  چنین  برآمد  می باشند. 
و  تولیدی  سرمایه گذاران  حرمت  وجود 
مذمت  و  می کند  شغل  ایجاد  که  خدماتی 
باوری که  رفاه طلبی است.  ثروت اندوزی و 
رانت های  تاثیر  تحت  نیز  آن  از  بخشی 
در  ثروت اندوزی  به  منجر  که  اقتصادی 

ایران شده، نیز می باشد.
از  برآمده  ایرانی  اقتصادی  نظریه  ساختن 
نیازمند  اسالمی  جمهوری  حکومتی  رژیم 
منابع  از  یکی  است،  متعددی  پیش نیازهای 
نگاه به سیره دولت نبوی و علوی در رفتار 
با سرمایه گذار و فعالین اقتصادی است. دیگر 
ساز و کار اصلی ترسیم چارچوب این نظریه، 
احترام به سرمایه گذار بوده، موضوعی که یکی 

از پیش فرض های ایجاد مناطق آزاد است.
به  منجر  که  متعدد  قوانین  عمل  در  اما 
تناقض قانون، و عدم اجرای قانون شده و 
هر قانون دارای مجریان متنوعی است، در 
کنار فقر نظری در حوزه اقتصادی و مناطق 
و  روی  پیش  مثلث، مشکالت  اضالع  آزاد 
در  می رود  امید  که  بوده  مناطق  دامنه دار 
سال آتی با مجلس جدید و تغییر عملکرد 
نهادهای همکار دولتی نسبت به نقش آنها 
در اجرای مزیت های قانونی مناطق آزاد که 
ویروس  و  تحریمی  بحران های  از  ناشی 
از  جدیدی  افق های  بود،  خواهد  کرونا 

موفقیت را ایجاد نماید.
معدود  جز  به  تاکنون  سوال:  یک  پایان  در 
به  قادر  یزدان پناه،  دوره  کیش  موفقیت های 
جذب سرمایه گذار وطنی خارج نشین بوده ایم؟ 
بی تردید سرمایه گذار اروپایی، آمریکایی، عرب 
و... را در شرایطی می توانیم جذب کنیم که 
ایرانی ساکن کشور دیگر را مجذوب نموده ایم، 
چراکه رفتار ما در قبال هموطن خود، زمینه 
خارجی  سرمایه گذار  جذب  پیشران  عامل  و 
می شود. در نتیجه پیشنهاد می شود با عنایت 
به شرایط بحرانی پیش روی سال آتی، اولویت 
ایرانیان  جذب  سرمایه گذار،  جذب  در  کاری 
اقتصاد  که  راهبردی  باشد.  کشور  از  خارج 
کمونیستی چین براساس آن از دوران دنگ 

شیائوپنگ در دستورکار قرار داد.

گزارش:
مجید صیادنورد

 کارشناس مناطق آزاد

یادداشت 

علی پورمحمدی
 مدیرمسئول پایگاه خبری نامه نیوز

درست در زمانه ای که تحریم ها علیه کشورمان بیشتر از همه سال های بعد از 
انقالب شده، اهمیت مناطق آزاد به عنوان یکی از گریزگاه های اصلی عبور از 
شرایط سخت فعلی مضاعف شده است. به یک معنا، در شرایطی که آمریکا و 
متحدان سیاسی اش همه راه های رسمی و کانال های مختلف و متعدد تبادالت 
مالی و کاالیی را بر روی ایران بسته اند، حاال این مناطق آزاد است که در صورت 
سیاستگذاری هوشمند، هدفمند و موقعیت محور می تواند روزنه های بسیار کارآمد 
برای کشور ایجاد کند . این گزاره البته بدان معنا نیست که مناطق آزاد امروز فاقد 
این موارد ذکر شده است. حال آنکه یکی از دستاوردهای مهم دولت آقای روحانی، 
توسعه مناطق آزاد در چابهار ، انزلی ، ارس و البته ساخت بنادر بزرگ و اسکله ها در 

مرزهای دریایی است. 
راقم این سطور اما می کوشد پیشنهاداتی را بهتر شدن وضعیت فعلی پیشنهاد کند .

 تولید در مناطق آزاد 
طبیعی است که در دوران تحریم با قیمت باالتری می توانیم کاال را تامین کنیم، 
اما به نظر می رسد مشکل مهم، افزایش قیمت تمام شده است؛ بنابراین هر آنچه 
به کاهش قیمت تمام شده و هزینه مبادالت کمک کند، می تواند در بهبود وضعیت 
دلیل  به  آزاد  مناطق  باشد.  یاری رسان  تحریم  منفی  اثرات  کاهش  و  اقتصادی 
ویژگی های مهمی همچون بخشودگی مالیاتی و تامین مواد اولیه ، ماشین آالت 
و تجهیزات که منجر به کاهش قیمت تمام شده تولید محصول در این مناطق 
است، می توانند بستر مناسبی برای ورود محصوالت تولیدی به بازارهای داخلی و 

بین المللی خصوصا خاورمیانه باشند. 
از  آزاد برای استفاده  مسئله مهم، بررسی موانع و حل موانع موجود در مناطق 
این فرصت است. در همین راستا باید گفت یکی از مسائلی که مدیران مناطق 
با آن دست و پنجه نرم می کنند، بروکراسی شدید ورود کاال و فرآیند طوالنی 
صدور مجوز از سمت دستگاه های خارج از منطقه است. اساسا مزیت تولید در 
مناطق آزاد، فرآیندهای سریع است؛ اما به دالیل متعدد ازجمله فرآیندهای طوالنی 
سازمان های خارج از منطقه و دخالت مراکز استان ها، این موضوع با مشکالت 
فراوانی مواجه شده است. چنین شرایطی ورود سرمایه گذار خارجی و داخلی را کم 
می کند و حتی ممکن است موجب انصراف سرمایه گذاران فعلی نیز در آینده شود. 

اینجا یک سوال مهم مطرح می شود : راه حل چیست ؟ 
به نظر می رسد افزایش اختیارات مناطق آزاد در شرایط تحریم ، دخالت مجلس و 
وضع قوانینی در جهت تسهیل گری شرایط تولید و صادرات در مناطق آزاد ، ایجاد 
کارگروه ویژه رفع موانع تولید در مناطق آزاد می تواند در این مورد راهگشا باشد. 

 توسعه کیفی به جای توسعه کمی 
مسلم است که مناطق آزاد در نقاط مرزی و محروم که از توسعه نیافتگی مزمن 
تغییر چهره  و  اجتماعی  ایجاد عدالت  متوازن ،  توسعه  در  رنج می برند، می تواند 
مناطق مرزی کمک کند؛ اما سوال اینجاست که تا چه حدی توانسته ایم از ظرفیت 

مناطق آزاد فعلی استفاده کنیم؟
آیا از تمام ظرفیت های قشم و کیش برای گردشگری و تولید استفاده کرده ایم؟ 
آیا بهتر نیست به جای ایجاد مناطق آزاد جدید، به استفاده بهینه از ظرفیت بنادر 
چابهار و انزلی بپردازیم ؟ چابهار با همه پیشرفت هایی که داشته همچنان نواقصی 
در زمینه زیرساختی دارد. منطقه آزاد ماکو با همه پیشرفت های تولید ، ترانزیت و 

زیربنایی، همچنان با یک منطقه آزاد ایده آل فاصله دارد.
با توجه به  با یک نگاه استراتژیک  باید  به نظر می رسد به جای توسعه کمی، 
مزیت های ذاتی هر منطقه، تمام منابع و سرمایه ها را جذب کرد تا به وضعیت و 

شرایط ایده آل برسیم و بعد از آن به دنبال ایجاد مناطق آزاد جدید باشیم. 

 تبلیغات گردشگری 
بخش گردشگری در مناطق آزاد در چند سال گذشته بسیار پرکار و موفق بوده 
است . به عنوان مثال قشم در زمینه توسعه زیرساخت های گردشگری و ایجاد مراکز 
تفریحی در بین مناطق بسیار سرآمد بوده است. در انزلی کارهای بسیار زیادی انجام 
شده ؛ یک مجموعه ساحلی بسیار زیبا با کلوپ های ورزشی آبی و مراکز خرید متعدد 

در کنار هم و آکواریوم بسیار زیبا، محیطی منحصر به فرد ایجاد کرده است .
اقدامات  تبلیغات و اطالع رسانی می توان  به نظر می رسد در زمینه  این حال  با 
بیشتری را برای نتیجه گیری مضاعف انجام داد. واقعیت این است که این خدمات 
و ویژگی های خاص، آنچنان که شایسته است به مردم معرفی نشده و بخش قابل 

توجهی از جامعه ما از اقدامات و امکانات این مناطق بی خبر هستند.

 جذب توریست 
اگر چه که این روزها کشورهای دنیا درگیر بیماری کرونا هستند و به همین جهت 
رفت و آمد افراد از کشورهای مختلف با محدودیت های زیادی مواجه شده است، 
اما آنچنان که متخصصان امر پزشکی و بهداشتی می گویند، این اپیدمی جهانی تا 
چند وقت دیگر رخت خود را بسته و جهان دوباره روی آرامش را به خود خواهد 

دید . ما باید از امروز برای چنین موقعیتی برنامه ریزی کنیم . 
بنابراین جذب توریست برای مناطق آزاد قطعا می تواند یکی از هدفگذاری های 

سال آینده باشد.
درگیر  ما  تحریم های  با  که  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  و  عربی  کشورهای 
هستند، با ورود گردشگران و توریست هایشان به مناطق آزاد ما می توانند ارزآوری 
بسیار خوبی داشته باشند. ایجاد یک تیم بازاریابی بین المللی ، ایجاد یک تیم فنی 
برای کار سئو گوگل ، همکاری مستمر با رسانه ها و معرفی ظرفیت های گردشگری 

مناطق آزاد می تواند در این زمینه راهگشا باشد. 
یک نکته قابل توجه دیگر، استفاده از ظرفیت های شرکت های گردشگری اینترنتی 
مانند اسنپ تریپ، علی بابا و لست سکند و ... جهت معرفی و ایجاد تورهای ارزان  

قیمت است.

 بازارهای مالی و اقتصاد مناطق آزاد 
فعاالن  برای  درآمدی  منابع  اصلی ترین  از  یکی  مالی  بازارهای  وجود  امروزه 

اقتصادی در دنیا است.
در حال حاضر بازارهای مالی جایگاه بسیار ارزشمندی دارند و می توانند در جهت 
فعالیت های توسعه ای و زیربنایی مورد استفاده قرار بگیرند. واحدهای اقتصادی با 
بازارهای مالی و بورس باید دارای ارتباط قوی تری باشند، به طوری که اگر این 
ارتباط بین بازارهای مالی و بورس با مناطق آزاد ایجاد شود، تحوالت بزرگی در 
حوزه فعالیت های اقتصادی در این مناطق ایجاد خواهد شد. در واقع دست دوستی 

بین این دو نهاد، نیازمند فرهنگ سازی و ارتباط دوسویه است.
هزینه  کاهش  مالی،  و  پولی  حوزه  در  مشاوره  بین المللی،  مالی  توسعه خدمات 
مبادالت مالی بین مراکز مختلف، کمک به شفافیت و سرعت بخشیدن به جریان 
بین المللی اطالعات در حوزه بازار مالی، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد امنیت 
اهداف  مهم ترین  از  بین المللی  تجارت  حجم  به  بخشیدن  سرعت  و  اقتصادی 
توسعه  باشد.  آزاد می تواند  مناطق  برای  بورس  و  مالی  بازارهای  و کارکردهای 
اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها  نیاز  می تواند  آزاد  مناطق  در  مالی  بازارهای 
مستقر در مناطق آزاد به زیرساخت های مالی مناسب تر، ضرورت بهره گیری از 
فرصت های سرمایه گذاری و ارتباط با آشنایی با ابزار نوین مالی و افزایش نیاز 
به تجارت منصفانه جهت رشد سطح فعالیت بنگاه های اقتصادی را تامین کند. 
البته منطقه آزاد کیش پیشگام آغاز حرکت بازارهای مالی در مناطق آزاد است که 
فعالیت های خوبی را انجام داده، که البته کافی نیست و در سایر مناطق نیز باید 

بازارهای مالی فعال شوند.

ضرورت افزایش اختیارات مناطق آزاد در شرایط تحریم 



یادداشت

ازجمله  بين المللي  و  داخلي  اقتصاد  با  مفيد  ارتباط هاي  و  پيوندها  انواع  آوردن  فراهم 
ارتباط  دو دسته  در  را مي توان  پيوندها  اين  است.  آزاد كشور  مناطق  كاركردهاي مهم 
مواد  از  استفاده  شامل  پيوندها  اين  نوع  اولين  كرد.  تقسيم بندي  پيشرو  ارتباط  و  پسرو 
اوليه داخلي و همکاري با بنگاه هاي اقتصادي ملي است. ارتباط پيشرو، نوع دوم از پيوند 
مناطق آزاد با اقتصاد كشور است كه در قالب فروش بخشي از توليدات مناطق آزاد در 
قالب پردازش صادرات  به بازار داخلي صورت مي گيرد. نمونه هاي اين پيوندهاي بين 
ساز و كارهاي اقتصاد داخلي و مناطق آزاد و برعکس را مي توان در مناطق آزاد ايري 
اين مناطق  آلمان مشاهده كرد.  بندرهامبورگ  و ماسان در كره جنوبي و همچنين در 
توانسته اند با جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي از طريق انتقال موثر دانش فني پيشرفته 
ارتباط هاي پسرو و  استراتژي مناسب و زمانبندي شده تشويق صادرات،  در بستر يک 
پيشرو را متناسب با اقتصاد داخلي برقرار سازند. به عالوه با افزايش صادرات، درآمدهاي 
ارزي و اشتغال زايي را افزايش داده و نقش خود را در افزايش توليد ناخالص داخلي كشور 
عملياتي كنند. از اين رو، مي توان گفت مکانيسم اقتصادي مناطق آزاد در وهله اول بايد 
بتوانند ارتباط هاي گسترده اي را با اقتصاد داخلي برقراركنند. ضمن آنکه نگاه به خارج را 

به عنوان فرصت سازي براي اين منظور مدنظر داشته باشند. 
بنگاه هاي اقتصادي فعال در مناطق پردازش صادرات جهان در زمينه خريد نهاده ها از 
داخل با هدف استفاده از اين مکانيسم براي مشاركت با خارجي ها براي توليد و فروش 
بيشتري  توجه  هستند،  برخوردار  بيشتري  رونق  از  كه  جهاني  بازارهاي  به  محصوالت 
دارند. يک تغييرساختاري قابل توجه كه بخشي از آن ثمره عملکرد موفق مناطق پردازش 
صادرات جهان است، نشان مي دهد كه اين رويکرد با فعال شدن ساز و كار مناطق آزاد، 
هماهنگ با سياست هاي تشويق صادرات طي سال هاي گذشته، توانسته ساختار كااليي 
صادرات را از كاالهاي كاربر به كاالهاي كاربر پيچيده و از اين نوع كاالها به كاالهاي 
سرمايه بر با تکنولوژي پيشرفته تر و ارزش افزوده باال تغيير دهد؛ چيزي كه در مناطق 
مي تواند  عمل  در  چشم انداز  اين  گيرد.  قرار  توجه  مورد  سال 1399  در  بايد  ايران  آزاد 
رويکرد توسعه اي مناطق آزاد را در فضاي بين المللي تعريف كند. رويکردي كه بايد با 
تقويت حضور بانک های خارجی، افزايش جذب گردشگر، توسعه صادرات برای باال بردن 

درآمدهای ارزي و اجراي برخي طرح هاي بزرگ، بيش از پيش اجرايي شود.
به  توجه  و  مقاومتي  اقتصادي  سياست هاي  بند 11  به  توجه  با  نيز  ايران  آزاد  مناطق 
سياست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال رويکردي براي توسعه حوزه و انتقال 
فناوری های پيشرفته و منابع مالی از خارج براي گسترش و تسهيل توليد، صادرات كاال 
و خدمات و تامين نيازهای ضروری كشور است. اقداماتي كه درخصوص سرمايه گذاري 
گروه شيانگلو دراگون كشور چين براي احداث مجتمع هاي پتروشيمي توليد محصوالت 
الفين بنياد در مناطق آزاد ايران ازجمله قشم و چابهار انجام شده و ساير پروژه هايي كه 
با تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري در قالب »يک كمربند، يک راه« صورت گرفته 
است، مويد اين برنامه بوده است. سياستي كليدي كه به عنوان نقشه راه مناطق آزاد 
كشور در زمان آقاي دكتر بانک مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد و ويژه 

اقتصادي دنبال شده است. 
چين با ايجاد پارک پتروشيمی در منطقه آزاد چابهار كه فراهم كننده ساخت محصوالت 
و فرآورده های پتروشيمی با فناوری باال كه در انحصار اين كشور و معدودی از كشورهای 
دارای اين فناوری است، قرار شد دانش فنی ساخت اين محصوالت را به ايران منتقل 
كند. انجام اين پروژه باعث توسعه سواحل مکران به عنوان نقطه اتصال ايران با آسيا و 
جهان، جزء سياست های اصلی خواهد بود كه سرمايه گذاری كشورهای ديگر در توسعه 
اين مناطق را بدنبال خواهد داشت. ايجاد خط آهن چابهار و زاهدان در توسعه مبادالت 
تجاری چابهار و همچنين توسعه فعاليت های ريلی و جاده ای در اين بخش از برنامه هايی 

بود  كه در سال 98 دنبال شد و توسعه آن در سال 99 ادامه خواهد داشت. 
توجه به توليد و صادرات، افزايش معافيت مالياتي با هدف توسعه صادرات، ايجاد بورس 
بين الملل، توجه به كميسيون هاي مشترک اقتصادي با ساير كشورها و توسعه مناطق آزاد 
و ويژه اقتصادي ازجمله اين اقدام هاي موثر بوده است. اقدام هاي ديگري در زمينه جذب 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي در مناطق آزاد و زمينه سازی براي برقراری امکان نفوذ 
به بازارهای اتحاديه اوراسيا به منزله فرصتي همگرا براي ظرفيت سازي اقتصاد مناطق 

آزاد ايران صورت گرفته است. 
و  بالروس  قرقيزستان،  قزاقستان،  روسيه،  5كشور  شامل  اوراسيا  اقتصادی  اتحاديه 
و  بوده  سال  در  دالر  750ميليارد  حدود  اتحاديه  اين  تجاری  مبادالت  است.  ارمنستان 
با توجه به بازار بيش از 180ميليون نفری اعضاي اين اتحاديه، مبادالت تجاری با آنها 
فرصت مناسب براي مناطق آزاد به شمار می رود. با فعال شدن ارتباط با اتحاديه اوراسيا 
ويژه  3منطقه  و  خمينی)ره(  امام  فرودگاهي  شهر  و  ارس  انزلی،  آزاد  مناطق  عمل  در 
اقتصادي بندر آستارا،  بندر اميرآباد و بندر نوشهر كه دارای مرز مستقيم با كشورهای 
عضو اوراسيا هستند، نقش بسزايی در توسعه مبادالت تجاری مناطق آزاد كشور خواهند 

داشت.
همچنين ايجاد زيرساخت هاي لجستيکي در مناطق آزاد به عنوان هاب دريايی مشخصا 
در منطقه آزاد انزلی با توجه به بندر كاسپين و زيرساخت های لجستيکی موجود در منطقه 
آزاد ارس با تکيه بر مرز نوردوز به عنوان شاهراه ارتباطی ايران و ارمنستان به منزله هاب 
زمينی، منطقه آزاد فرودگاه امام خمينی )ره( و زيرساخت  های حمل و نقل كارگو به عنوان 
هاب لجستيک هوايی و منطقه آزاد چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسی كشور به منزله 

هاب لجستيک پشتيبان، از توجهات كليدي در سال گذشته بوده است.
مستقيم  اشتغال  و  فعال  خدماتی  1280واحد  فعال،  توليدی  1850واحد  از  بيش  وجود 
510هزار نفر ازجمله اقدامات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است كه ساماندهي شده اند، 
به طوري كه از سال 1392 تاكنون، بيش از 810هزار ميليارد ريال به همراه 22ميليارد 
دالر سرمايه داخلی، در كنار 5.۴ميليارد دالر سرمايه خارجی جذب اين مناطق شده است. 
اصلی  به سرزمين  غيرنفتی  از 32ميليارد دالر كاالی  بيش  اين سال ها،  همچنين طی 
ارسال شده است. عملکرد 130ميليارد دالری صادرات به خارج كشور در برابر ۴5ميليارد 
دالر واردات، حاكی از تراز مثبت تجارت خارجی اين مناطق به ميزان 85ميليارد دالر 

است. 
رئيس  تاكيدهاي  ازجمله  آزاد  مناطق  در  صادراتي  و  توليدي  طرح هاي  اجراي  پايلوت 
جمهور در سال98 بوده كه از آن مي توان به منزله يک راهبرد توسعه اي و زمينه كاري 
مهم مناطق آزاد در سال 99 ياد كرد. نظر به اهميت اشتغال و لزوم توجه به اكوسيستم 
محصوالت  خالق  درآمد  ايجاد  و  بهره وري  افزايش  كشور،  آزاد  مناطق  در  كارآفريني 
توليد  براي  دارويی  به گياهان  توجه  ازجمله  و تکميلی  تبديلی  از صنايع  ناشي  توليدي 
دارو از اهميت زيادي برخوردار است كه در سال آينده مي تواند مطمح نظر سازمان هاي 
رديف  در  كه  ايران  در  گياهی  از حدود 2300گونه  كه  ويژه  به  گيرد.  قرار  آزاد  مناطق 
گياهان دارويی و معطر قرار دارند، تعداد ۴50گونه گياهي، جزء گياهان دارويی بشمار 
می آيند. مناطق آزاد ازجمله مراكزي است كه مي تواند بستر مناسبي براي توليد گياهان 
دارويي و سازماندهي مراكز درماني كشور باشد. به همين دليل شناسايي گياهان دارويي 
در جغرافياي اقتصادي مناطق آزاد قابل توجه است و اين به منزله خلق مزيت براي جذب 
بازار و مشاركت با هندي ها براي توليد دارو در محدوده پديده اقيانوس آبي است. اقيانوس 
به مزيت هاي نسبي و مزيت هاي  بر توجه  به منزله خلق مزيت هاي جديد عالوه  آبي 

رقابتي مناطق است كه در حال حاضر مورد نظر اقتصاد مناطق است.

ظرفيت هاي مناطق آزاد
 فرصت هاي سازگار اقتصادي در سال 99

دكتر عبدالرسول خليلي
كارشناس مناطق آزاد
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مرضيه حسينی

دلهره های  و  نگرانی ها  می باشد،  مشهود  خوبی  به  امروز  آنچه 
اقتصادی است كه در فضای سياسی و اجتماعی ايران به شدت 
مواردی  است؛  ساخته  مشغول  خود  به  را  اذهان  و  كرده  بروز 
آشفتگی  تورم،  نرخ  فزآينده  رشد  ارز،  بازار  نوسانات  همچون 
قيمت ها در بازارهای مختلف و به طور كلی ثبات اقتصادی در 
پرده ابهام قرار گرفته است. اينها عالئمی است كه در سال 99 
شرايط سخت تری را هشدار می دهد و هيچ اتکايی به بيرون از 
داشته های  با  بلکه می بايست  داشت،  نمی توان  مرزهای كشور 

انسانی و اقتصادی، كشور را به پيش برد.
به  اتکاء  اقتصادی،  بحران  از  نجات  راه  تنها  می رسد  نظر  به 
داشته ها، ظرفيت ها و قابليت های داخلی به ويژه در عرصه توليد 
است؛ بايد يک اجماع همگانی در همه قوا و دستگاه ها در جهت 
رونق و تقويت توليد و صادرات ايجاد شود؛ توليدكننده حمايت 
شود و به عنوان يک كارآفرين و يک مدير ارزشمند، حرمت و 
قدرش محفوظ بماند ؛ ضرورت تسهيل گری در قوانين يک امر 
مسلم و حذف بروكراسی های زائد در مسير پروسه اداری يک 
موضوع مهم و حياتی است، زيرا راه حل برون رفت از وضعيت 

فعلی، تقويت و پشتيبانی همه جانبه از توليد است.
و  حمايتی  قوانين  وجود  جهت  به  آزاد  مناطق  ميان،  اين  در 
مناسب  امتيازاتی  و  مزايا  ظرفيت ها،  بودن  دارا  و  تسهيل گر 
ازجمله معافيت بيست ساله مالياتی، پايين بودن نرخ تعرفه های 
ماشين آالت،  و  تجهيزات  واردات  و  توليد  اوليه  مواد  ورودی 
سهل و آسان بودن فرآيند بروكراسی اداری، بستر مناسبی را در 
مقايسه با سرزمين اصلی برای رقابت و كاهش هزينه های توليد 
فراهم می آورد و اين فرصت طاليی در صورت شناخت و تبيين 
درست و منطقی، هم می تواند به اقتصاد منطقه و هم در عرصه 
مزيت ها  اين  تمامی  اما  نمايد.  ايفا  بسزايی  نقش  ملی  اقتصاد 
داده  اجازه  مناطق  اين  به  كه  شد  خواهد  اجرايی  صورتی  در 
شود، براساس قانون خود، در مسير توسعه قرار گيرند، چراكه با 
عنايت به رفتارهايی كه در طول حدود 2سال گذشته با مناطق 
آزاد شده است، قطعا و مسلما اين مناطق نه تنها نمی توانند به 
ماموريت های محوله دست پيدا كنند، بلکه در اداره خود نيز دچار 

مشکل خواهند شد.
مناطق  بی بديل  نقش  است،  روشن  و  واضح  همگان  بر  آنچه 
وجود  بی شک  می باشد.  صادرات  و  توليد  رونق  تحقق  در  آزاد 
زيرساخت های توليدی و صنعتی در اين مناطق، در كنار قوانين 
و مقررات تسهيل گر در مسير حمايت از توليد، با نگاه صادرات 
اقتصاد  در  تحولی  برای  آماده  بستری  می تواند  آزاد  مناطق  در 

كشور باشد.
مناطق آزاد ايران با تجربه نزديک به سه دهه در مسير توسعه 
برای  محل  بهترين  می توانند  توليد،  محوريت  با  اقتصادی 
فعاليت های توليدی و اقتصادی خصوصا با نگاه صادارتی باشند 
و با يک برنامه ريزی و همگرايی مناسب و هدفمند می توان به 

اين مهم دست يافت.
عنصر وجودی مناطق آزاد در سراسر دنيا، ايجاد بستری خارج 
توسعه  جهت  در  كشور  هر  معمول  قوانين  چهارچوب های  از 
اقتصادی با نقاط پيرامونی خود است، از اين رو مسلما مناطق 
آزاد ايران نيز كه از اوايل دهه 70 شکل گرفته اند و با توجه به 
ظرفيت هايی كه در اين مدت خصوصا در حوزه های زيرساختی 
به  رسيدن  جهت  در  موثر  ابزاری  می توانند  نموده اند،  مهيا 
محصوالت  صادرات  شکوفايی  نيز  و  كشور  در  توليد  گسترش 

توليدی در اين مناطق باشند.
عمده مشکالتی كه فعالين اقتصادی در مناطق آزاد با آنها دست 
به گريبانند، به موضوعاتی ازجمله ثبت سفارش، ماليات، گمرک، 
تامين مواد اوليه و تخصيص ارز و سرمايه در گردش برمی گردد، 
كه تصميم سازان و تصميم گيران می توانند با نگاهی بلندمدت در 
جهت توسعه اقتصادی با توجه به وجود تحريم های  همه جانبه 
بر عليه ايران، اين قبيل تهديدات را با استفاده از ظرفيت های 
اقتصادی  توسعه  برای  فرصتی  به  آزاد،  مناطق  در  شده  ايجاد 
اين  در  موجود  بسترهای  بر  تمركز  با  می توان  نمايند.  بدل 
دسترسی،  راه های  صنعتی،  شهرک های  وجود  ازجمله  مناطق، 
بنادر و حمل و  اينترنتی، فرودگاه ها،  ارتباطی و  زيرساخت های 
نقل ريلی موجود، شرايطی را ايجاد نمود تا شاهد حضور بيش 
از پيش سرمايه گذاران و فعالين اقتصادی برای توسعه توليدات 

صادرات محور در اين مناطق باشيم.
مناطق آزاد تجاری-صنعتی ايران برای دستيابی به هدف هايی 
استفاده  خارجی،  سرمايه های  جذب  ملی،  اقتصاد  توسعه  نظير 
توسعه صنعت  شغلی،  فرصت های  ايجاد  نسبی،  برتری های  از 
از  ناشی  درآمدهای  افزايش  انسانی،  نيروی  تربيت  توريسم ، 
توسعه  ملی،  اقتصاد  كارآيی  افزايش  خدماتی،  فعاليت های 
منطقه ای و تبديل بخش های عقب مانده به قطب های توسعه، 
از  شده ای  تعريف  محدوده  بايد  آزاد  منطقه  است.  شده    ايجاد 
سرزمين اصلی باشد كه در آن، تجارت آزاد با ساير نقاط جهان 
با قوانين خاص و متفاوت از سرزمين اصلی مجاز شناخته شود . 
متنوع تالش  معافيت های  و  ايجاد مشوق ها  با  مناطق  اين  در 
صادراتی  كاالهای  توليد  برای  خارجی  سرمايه گذاری  می شود 
جذب شود تا سرزمين اصلی از آثار و مزايای مثبت صادرات و 
تجارت نظير ايجاد اشتغال، رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای و... 

برخوردار گردد. 
در حقيقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی بايد ارتباطی محکم بين 
اقتصاد ملی و بين الملل ايجاد كنند، به طوری كه از يک سو با 
جذب سرمايه  گذاری مستقيم خارجی مقدمات توسعه صادرات را 
فراهم آورده و از طرف ديگر، با بهره گيری از منابع و مزيت های 
نسبی، رقابتی و ظرفيت های منطقه و كشور، در اقتصاد بين الملل 

ايفای نقش نمايند . 
صادرات  گسترش  راه های  از  يکی  عنوان  به  بايد  آزاد  مناطق 
صنعتی، خدمات و تسهيل دسترسی  به بازارهای جهانی مورد 
استفاده قرار گيرند . برخورداری مناطق آزاد از شرايط تجارت آزاد 

می تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته و موجب افزايش 
درآمد ملی و ارزی شود.

بی شک مديران مناطق آزاد برای رسيدن به توسعه اقتصادی، 
نيازمند برنامه های مدون و دقيقی با توجه به ظرفيت های منطقه 
مالی  منابع  نيازمند  برنامه ها  اين  اجرای  و  هستند  خود  متبوع 
است ؛ با توجه به محدوديت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی 
قرار  توجه  مورد  واقعيت  اين  بايد  گمركی،  درآمدهای  به  زياد 
گيرد كه امروزه مناطق برای پيشبرد اهداف خود نيازمند منابع 
درآمدی جديدی هستند كه امکانات ناشناخته و كمتر بها داده 
شده و نهانی منطقه را با استفاده از ابتکار و خالقيت، شناسايی و 
بکار گيرند. بديهی است، برای تطبيق با شرايط نوين اقتصادی 
دنيا، به سرمايه گذاری های اصولی و منطقی نيازمنديم تا از اين 

ابزار كارآ برای توسعه ملی و بين المللی بهره گيريم.
توانايی ها،  آزاد، شناسايی  از عوامل مهم موفقيت مناطق  يکی 
است.  منطقه  هر  بالقوه  استعدادهای  و  مزيت ها  ظرفيت ها، 
بنابراين مهم ترين اشتباهی كه در طول سال های گذشته روی 
داده است، پيچيدن نسخه ای واحد برای تمامی مناطق آزاد بود . 
بايد استراتژی های خاص خود را برای  آزاد  از مناطق  هر يک 
بقاء اتخاذ نمايند. همچنين نهادهای قانونگذار همچون مجلس 
شورای اسالمی و هيات وزيران بايد در ثبات قوانين تالش كنند 
و دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی نيز بايد حافظ 
دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  چراكه صدور  باشد،  قانون  اين 
متعدد و متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر آنها محسوب 

می شود.

مناطق آزاد، راهکار برون رفت از مشکالت اقتصادی
نقش مناطق آزاد در تمام دنيا با محوريت تقويت اقتصاد كشورها 
و ايجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب های تعريف شده در 
داخل سرزمين های اصلی با كشورهای مختلف ترسيم گرديده 
است؛ با نگاهی به تعريف منطقه آزاد تجاری می توان به درک 
كشوری  هر  اقتصادی  توسعه  در  مناطق  اين  نقش  از  بهتری 

رسيد.
مناطق آزاد قلمرو معينی است كه غالبا در داخل يا نزديکی يک 
بندر در يک محدوده سرزمينی مشخص از يک كشور قرار دارد 
و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان جريان دارد. به عبارتی 
در مناطق آزاد كاالها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض 

گمركی، از اين مناطق خارج و يا به آن وارد كرد.
مناطق  درخصوص  شده  بيان  تعريف  از  می توان  راحتی  به 
تعريف  در  كه  طور  همان  برد.  پی  آن  ايجاد  فلسفه  به  آزاد، 
آزاد  آزاد به عنوان محرک تجارت  از مناطق  سازمان ملل هم 
مناطق،  اين  هدف  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  می توان  شده،  ياد 
تشويق سرمايه گذاران، توليدكنندگان و پخش كنندگان در جهت 
صادرات است؛ بر همين اساس، در تعاريف جديدی كه از مناطق 
پردازش  »مناطق  به  آزاد  منطقه  می شود،  ارائه  جهان  در  آزاد 
صنعتی  ناحيه  را  مناطق  اين  كه  است،  معروف  نيز  صادرات« 
بيشتر  توليداتش  از مرز گمركی می نامند كه  ويژه ای در خارج 

جنبه صادراتی دارد.
اولين منطقه آزاد تجاری جهان كه متعلق به كشور يونان است، 
در منطقه ای محصور و در بنادری به نام های چاليس و پيرائوس 
با  ستد  و  داد  افزايش  بنادر،  اين  ايجاد  از  هدف  شد.  تاسيس 
از  بعد  بود.  خاورميانه  و  آفريقا  شمال  مصر،  نظير  كشورهايی 
سهولت  برای  نيز  جبل الطارق  و  ونيز  جنوا،  نظير  بنادری  اين، 
تجارت به كار گرفته شدند. اما اولين منطقه ای كه می توان آن 
را به وضوح يک منطقه آزاد كامل ناميد، در سال1888 در بندر 
هامبورگ ساخته شد. از آن پس در سال189۴ منطقه كپنهاگ، 
در سال1899 منطقه دانزيگ لهستان، بندرهای مالمو، هانگوم، 
فيدم و تريست در اروپا، سنگاپور در هنگ كنگ و ماكائو در آسيا 

تاسيس شدند.
به  شروع  امروزی  شکل  به  كه  آزاد  منطقه  اولين  اينکه  برای 
فعاليت كرد را بشناسيم، بايد به بعد از جنگ جهانی دوم و كشور 
ايرلند برويم كه در سال1959 منطقه آزاد شانون در آن شروع 

به فعاليت كرد.
گرفت،  قرار  استفاده  مورد  آسيا  قاره  در  كه  آزاد  منطقه  اولين 
كاندال نام داشت كه در سال19۶5 و در كشور هند تاسيس شد، 
كره جنوبی  و  كائوسيونگ  منطقه  در سال19۶۶  تايوان  سپس 
استفاده  مورد  آزاد  منطقه  عنوان  به  را  ماسان  سال1970  در 
قرار  دادند. در دهه1970 ميالدی با شروع تغييرات گسترده در 
كشورهای آسيايی، سياست های وارداتی تبديل به سياست های 
صادراتی شده و از همين رو كشورهای مالزی، سريالنکا، تايلند و 
فيليپين و حتی هند، پاكستان و اندونزی برای افزايش صادرات، 

به ايجاد مناطق آزاد روی آوردند.
حدود  به  آزاد  مناطق  راه اندازی  و  ساخت  انديشه  ايران،  در 
سال های اوليه دهه1330 برمی گردد. طی مطالعاتی كه سازمان 
برنامه انجام داد، تصميم بر آن شد كه رونق مناطقی از ايران 
به مشاوران دانماركی » كامپساكس « محول شود. ولی نتيجه 
مطالعات اين افراد تنها به ساخت انبار نگهداری كاال در خرمشهر 
منتهی شد. در سال13۴9 با تصويب قانونی كه در آن گفته شد: 
»كاالهايی كه به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از 
جزاير خليج فارس می شوند، معافيت از حقوق و عوارض گمركی 
دارند«، اولين قدم های ساخت مناطق آزاد در ايران برداشته شد.
شورای  تصويب  به  كه  مصوبه ای  موجب  به  سال1359  در 
انقالب رسيد، جزيره كيش از بخشی از امتيازات يک منطقه آزاد 
برخوردار شد، اما در سال13۶8 بود كه در تصويب قانون برنامه 

اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به موجب تبصره19، 
به دولت اين اجازه را داد كه در حداكثر سه منطقه مرزی، مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی تاسيس كند. براساس همين مصوبه، هيات 
در هجدهم  و  بهمن ماه سال13۶9جزيره قشم  در هفتم  دولت 
ارديبهشت ماه سال1370 محدوده ای از خليج چابهار را به عنوان 

منطقه آزاد تجاری-صنعتی نامگذاری كرد. 
با تصويب مجلس شورای اسالمی،  اواخر شهريورماه1383  در 
اين منطقه  افزوده شد.  آزاد كشور  به مناطق  آزاد ارس  منطقه 
به  و  گرفته  قرار  اصلی  ارتباطی  چهارراه  در  تجاری-صنعتی 

عنوان پل ارتباطی آسيا و اروپا اهميت بسيار زيادی پيدا كرد.
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال1383 فعاليت خود را 
به طور رسمی آغاز كرد. منطقه كه از بخش هايی از شهرستان 
آبادان و خرمشهر تشکيل شده، به دليل داشتن زيرساخت های 
صنعتی، تجاری و توريستی، از موقعيت ممتازی نسبت به باقی 
مساحت  با  انزلی  آزاد  منطقه  همچنين  است.  برخوردار  مناطق 
3200هکتار خشکی و ۴0كيلومتر منطقه آبی در سال138۴ و 
در محدوده بسيار وسيعی از شهرستان بندر انزلی به اين مناطق 

افزوده شد.
شورای  پيشنهاد  به  بنا  وزيران  هيات  سال1389  اواخر  در 
اقتصادی،  ويژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  هماهنگی 
ماكو  شهرستان  رساند.  تصويب  به  را  ماكو  آزاد  منطقه  ايجاد 
كه  گرفته  قرار  غربی(  آذربايجان  )استان  ايران  در شمال غربی 
از شمال به رودخانه قره سو و كشور تركيه، از شرق به رودخانه 
ارس و جمهوری آذربايجان )خودمختاری نخجوان( و از مغرب 
به جمهوری تركيه و از جنوب به شهرستان خوی محدود است.

بی ترديد مناطق آزاد ايران دارای ظرفيت های بسياری با توجه 
توسعه  جهت  در  مناطق  اين  در  شده  اجرا  زيرساخت های  به 
اين  به  وارداتی  نقاط  نگاه  صرف  و  می باشند  كشور  اقتصادی 
مناطق، جفای بزرگی است كه از سوی منتقدين مناطق آزاد در 
كنار اتهام هايی همچون قاچاق كاال، رانت بازی و زمين خواری 

به اين مناطق وارد می كنند.
مناطق آزاد مبادی هستند كه با تکيه بر ظرفيت های ايجاد شده 
در چندين دهه در اين مناطق، می توان به عنوان بازوان كشور 
در توسعه اقتصادی و تجارت بين المللی با محوريت كشورهای 
به  عنايت  با  و  برد  بهره  بالقوه  ظرفيت های  اين  از  همسايه 
پتانسيل هايی كه در جذب سرمايه گذاری های داخلی و خارجی 
در اين مناطق وجود دارد، می توانند به نقاطی بدل شوند كه با 
ايجاد منافع مشترک با كشورهای خارجی در حوزه های مختلف 
صنعتی، توليدی، تجاری، ترانزيت و غيره، شركای تجاری قوی  
را در كنار خود داشته باشند كه در زمان بحران های اقتصادی، از 

ظرفيت آنها در كمک به اقتصاد كشور بهره گيری نمود.
را  آزاد  مناطق  خود  خاک  در  كه  كشورهايی  تمامی  بی شک 
احداث كرده اند، به اين مهم رسيده اند كه امکان ايجاد شرايط 
توسعه ای برای يک كشور نمی تواند در يک زمان و يک شرايط 
برای سراسر يک سرزمين عملياتی شود؛ به همين دليل معموال 
مناطقی را از يک كشور با توجه به ظرفيت ها، قابليت ها، برنامه ها 
و اسناد باالدستی به عنوان منطقه آزاد اعالم كرده و ماموريت ها 
را تعريف و تدوين نموده و براساس آن، امکاناتی را در اختيار 
اين مناطق قرار می دهند تا با توجه به اهداف و امکانات بتوانند 
ماموريت های خود را محقق نمايند. بالطبع دولت ها نيز تالش 
را  مقررات  و  قوانين  و  نموده  تامين  را  زيرساخت ها  تا  می كنند 
منطبق با آن منطقه آزاد مصوب نمايند و در اختيار اين مناطق 
توجه  با  نيز  آزاد  مناطق  اين مسير  در  و  قرار دهند  اجرا  جهت 
با  شده،  ترسيم  و  مشخص  ضوابط  و  قوانين  ماموريت ها،  به 
عنايت به موقعيت هايی كه دارند می توانند موثر واقع شده و اين 

موضوعات را به كل كشور تعميم دهند.
ابتدا به صورت جدی به مناطق آزاد پرداخته  از  بايد گفت اگر 
می شد و اين مناطق را در حوزه های زيرساخت، توسعه، استفاده 
و  مختلف  مليت های  با  خارجی  سرمايه گذاران  مزيت های  از 
بيمه ها  آفشور،  بانک های  مالی،  پولی،  حوزه های  در  همچنين 

و قوانين و مقرارت سهل و آسان در مسيرهای سرمايه گذاری 
انجام  را  بهتری  اقدامات  بخش ها  اين  در  و  می رسانديم  ياری 
تحريم های  به  توجه  با  و  كنونی  بحرانی  شرايط  در  می داديم، 
خصمانه بر عليه كشور، می توانستيم مجاری تنفسی مطلوبی در 
كشور داشته باشيم كه اين مجاری را مناطق آزاد كشور تلقی 
نماييم و اين كه تاكنون تمرين كرده بوديم كه چگونه می توانيم 
را تجربه  تعامل كنيم و می توانستيم مسائلی  اقتصاد جهانی  با 
كنيم تا بدانيم در حوزه های مختلف چه اهدافی را دنبال نماييم. 
البته با توجه به تجربه  3دهه ای مناطق آزاد و تا پيش از اعمال 
خودتحريمی های داخلی، مناطق آزاد ايران با عنايت به اختيارات 
كارنامه  شده،  داده  آنان  به  دولت ها  سوی  از  كه  امکاناتی  و 
درخشانی را ارائه كرده اند و همچنان با قاطعيت می توان گفت 
اقتصادی  شرايط  از  برون رفت  راهکار  بهترين  آزاد  كه  مناطق 
كنونی می باشند، اما اين مهم به طور كامل محقق نخواهد شد 
مگر با همراهی و هم افزايی تمامی نهادها و دستگاه های كشور؛ 
چراكه براساس قانون، رويه و مسير اين مناطق كامال روشن و 
واضح است و تحت هيچ شرايط و با هيچ بهانه ای نمی توان و 
نبايد مناطق آزاد را به گودال بحران ها كشاند و بايد اجازه داد تا 
با بهره مندی از مزيت ها، تجربيات و ظرفيت هايشان به اقتصاد 

كشور ياری رسانند.

تجربه اقتصاد آزاد در بستر مناطق آزاد
از  يکی  صادرات  و  توليد  محور  بر  اقتصادی  هدفگذاری 
در  اقتصادی  تحريم  سخت  شرايط  از  برون رفت  راهکارهای 
كشور است، اين نکته را همه كارشناسان اقتصادی در شرايط 
كنونی با توجه به افزايش نرخ ارز و توجيه صادرات بيان می كنند؛ 
بی ترديد مناطق آزاد در شرايط فعلی با عنايت به زيرساخت های 
توليدی و صادراتی كه در خود ايجاد كرده اند، بهترين بستر برای 
افزايش  بدون  مهم  اين  اما  می باشند،  هدف  اين  به  دستيابی 
اختيارات به مناطق آزاد و نيز دو نکته مهم تسهيل گری در توليد، 
صادرات و سرمايه گذاری و نيز حذف موازی كاری های دستگاه ها 

و سازمان های سرزمين اصلی محقق نخواهد شد.
تهديد تحريم، فرصت های بسياری زيادی را جهت خودكفايی 
برای  بسترها  اين  از  يکی  است؛  نموده  ايجاد  كشورمان  در 
خودكفايی می تواند مناطق آزاد باشد. تحريم ها در نقطه ابتدايی 
اين  و  می كند  سنگين  كشور  دوش  بر  را  كاال  تامين  هزينه 
و  يقين  به  جامعه می شود،  در  اقتصادی  فشار  ايجاد  باعث  امر 
فرصت های  و  مزيت ها  به  توجه  با  اقتصادی  كارشناسان  باور 
ايجاد شده در مناطق آزاد می توانيم با برنامه ريزی و آزادسازی 
از  توجهی  قابل  از كشور، قسمت  مناطق  اين  در  اقتصاد  حوزه 
واسطه  به  را  داخلی  نيازهای  تامين  برای  هزينه  افزايش  بار 

ظرفيت های مناطق آزاد كاهش دهيم.
منافع  تعريف  و  سازنده  تعامل  جهت  در  برنامه ريزی  بی ترديد 
راهکارهای  از  يکی  می تواند  همسايه  كشورهای  با  مشترک 
برون رفت از تحريم به واسطه ايجاد حلقه های توليدی، صادراتی 
نمونه  باشد،  آزاد  مناطق  محوريت  با  با همسايگان  ترانزيتی  و 
آزاد چابهار  را می توان در منطقه  از رفع تحريم  اين مدل  بارز 
به  هند  اتصال  در  آزاد  منطقه  اين  تاثيرگذار  نقش  واسطه  به 
واسطه  به  باالجبار  متحده  اياالت  كه  كرد  مشاهده  افغانستان 
فشارهای دو كشور هند و افغانستان بندر چابهار را از تحريم ها 
مزيت های  و  ظرفيت ها  از  نمونه ای  تنها  اين  كرد؛  مستثنی 

مناطق آزاد می باشد.
در  مناطق  اين  قرارگيری  و  ايران  آزاد  مناطق  به  نگاهی  با 
مرزهای كشور و همچنين با توجه به موقعيت استراتژيک ايران 
در منطقه به واسطه تعدد همسايگان، اين فرصت می تواند در 
كشورهای  با  بيشتر  هم افزايی  واسطه  به  آزاد  مناطق  تک  تک 
جنوب  از  ايران  دسترسی  نقطه  بی شک  گردد.  ايجاد  همسايه 
جاذبه  می تواند  هند  اقيانوس  و  عمان  دريای  فارس،  خليج  به 
همکاری های مشترک كشورهای شمالی ايران را برای حضور 

بيشتر در مناطق آزاد شمالی بيش از پيش پررنگ تر كند.

بين  كشور  داخل  در  هم افزايی  نيازمند  بيشتر  امروز  ما  شايد 
تصميم ساز  و  تصميم گير  مجموعه های  و  سازمان ها  تمامی 
به  كه  داخلی  تحريم های  رفع  صورت  در  بی ترديد  هستيم؛ 
واسطه موازی كاری ها و يا بروكراسی های پيچيده اداری در كنار 
قانون چگونگی  در  كه  آزاد  مناطق  به  اختيارات  واگذاری  عدم 
شاهد  می توان  است،  شده  بيان  صراحت  به  آزاد  مناطق  اداره 
شکوفايی و ايفای نقش بيشتر در مسير توسعه اقتصادی و گذار 

از تحريم های با اهرم مناطق آزاد كشور بود.
فعاليت  جهان،  در  آزاد  مناطق  عملکرد  ركن  مهم ترين 
خارج  تعامالت  و  اقتصاد  حوزه  در  محدويت  بدون  و  آزادانه 
كشورهای  با  اصلی  سرزمين های  معمول  بروكراسی های  از 
پيرامونی خود است؛ مناطق آزاد ايران نيز به عنوان عضوی از 
زنجيره مناطق آزاد جهان، از اين رويکرد مستثنی نيستند و بايد 
بر پايه اصول و مبانی بين المللی در اين مسير حركت كنند و اين 
موضوع مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه های داخلی 
كشور است؛ در غير اين صورت نمی توانيم با اعمال محدوديت 
و يا زدن برچسب های اتهامی به مناطق آزاد در شرايط سخت 

تحريم، توقع معجزه از اين نقاط اقتصادی داشته باشيم.
تجارت  عرصه  در  آزاد  تعامل  از  برگرفته  آزاد  اقتصاد  مفهوم 
و  اقتصادی  فعالين  حضور  برای  امور  كليه  تسهيل  كنار  در 
از  ما  اشتباه  تفسير  شايد  است،  آزاد  مناطق  در  سرمايه گذاران 
به  اختيارات  كامل  واگذاری  عدم  باعث  تاكنون  آزاد  اقتصاد 
مناطق آزاد بوده است و يا فشار منتقدين داخلی اين اجازه را به 

تصميم سازان و تصميم گيران نداده است.
در شرايط كنونی كشور، با توجه به بيانات مقام معظم رهبری 
وابستگی  عدم  و  خودكفايی  جهت  در  ظرفيت ها  همه  از  بايد 
بهترين  اين مسير  در  كه  بدانيم  بهره جست؛ پس حتم  كشور 
اهرم و بازو برای رسيدن به خودكفايی در كنار فعاليت و تعامالت 
اقتصادی با كشورهای همسايه بر پايه شناخت و تعريف دقيق 
از اقتصاد آزاد، مناطق آزاد هستند كه با تجربه ای در حدود سه 
ايران در شرايط سخت  تنفسی  راه های  بهترين  دهه می توانند 
تحريم باشند. مسلما ايجاد امنيت روانی در كنار افزايش مزيت ها 
و حذف بروكراسی ها و قوانين دست و پاگير در مسير توليد و 
صادرات برای فعالين اقتصادی مناطق آزاد می تواند بهترين كليد 

برای باز كردن قفل تحريم اقتصادی در كشور باشد.
شايد بهتر باشد كه در شرايط كنونی اعتماد بيشتری در واگذاری 
مسئوليت ها به فعالين اقتصادی جهت توسعه و تبادالت بيشتر 
هدف  كشورهای  در  منطقه ای  تجار  و  همسايه  كشورهای  با 
داشته باشيم و تا می توانيم در مقام دولت سعی در كم كردن 
باشيم.  داشته  آزاد  اقتصاد  مسير  در  بی رويه  تصدی گری های 
بی ترديد حتی به عنوان پايلوت هم اگر بخواهيم اين نمونه را 
در اقتصاد كالن كشور آزمايش نماييم، باز هم تنها نقاطی كه 
می توانيم كنترل شده اين طرح را اجرا كنيم، مناطق آزاد هستند 
كه با توجه به بسترهايی كه در اين سال ها در اين مناطق ايجاد 
شده است، می تواند نتيجه و بازخورد بسيار خوبی را نشان دهد.

سياست های یک بام و دو هوا در مناطق آزاد
مقررات  برخی  شمول  از  كه  است  محدوده ای  آزاد  منطقه 
جاری كشور متبوع خارج بوده و با بهره گيری از مزايايی نظير 
و  سود  بخشودگی  سفارش،  ثبت  عدم  مالياتی،  معافيت های 
و  اداری  و  ارزی  زائد  تشريفات  وجود  عدم  و  گمركی  عوارض 
همچنين سهولت و تسريع فرآيندهای واردات و صادرات با جذب 
سرمايه گذاری های خارجی و انتقال فناوری، به توسعه سرزمين 
بايد تاكيد داشت كه ايجاد يک منطقه  اصلی كمک می نمايد. 
آزاد، امتيازات ويژه ای را می تواند به همراه داشته باشد؛ ازجمله 
همچنين  و  خارجی  سرمايه های  جذب  و  اشتغال  فرصت های 
گسترش  و  جهانی  بازارهای  به  ورود  جهت  كشور  به  كمک 
صادرات. به همين جهت، امکانات و تسهيالت قانونی، شرايط 
مساعدی را جهت سرمايه گذاری های اقتصادی و زيربنايی برای 

حضور فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد مهيا كرده است.
در اين راستا يکی از موضوعات مهم برای اهالی و سرمايه گذاران 
مناطق آزاد، رهايی از قوانين دست و پاگير، معافيت های گمركی 
كه  موضوعی  است؛  مناطق  اين  در  كاالها  سفارش  ثبت  و 
سرمايه گذاری در اين مناطق را رونق می بخشد . اما اخيرا الزام 
ثبت سفارش و همچنين محدود كردن ورود بسياری از كاالهای 
همراه مسافری در مناطق آزاد باعث ركودی بی سابقه در حوزه 
تجاری و همچنين توليدی در اين مناطق از كشور شده است.   
هوا،  دو  و  بام  يک  سياست های  اخير،  سال  دو  يکی  طول  در 
مناطق  است.  كرده  عديده ای  مشکالت  دچار  را  آزاد  مناطق 
در  اكنون  كه  محدودكننده  قوانين  از  تا  شده اند  تشکيل  آزاد 
يابند.  رهايی  اداری،  طوالنی  بروكراسی  و  دارد  وجود  كشور 
قوانين خشک و بسته باعث می شود كه كاالهای مورد نياز در 
كشور، مستقيم به دست مصرف كننده نرسد، اما آن كسانی كه 
سرمايه گذار هستند چه در داخل و چه خارج از كشور می توانند 
براساس نيازهای كشور صادرات و واردات داشته باشند و قطعا 
و  می كند  طوالنی  را  كار  فرآيند  محدودكننده  بخشنامه های 

مهم تر اينکه در راستای اهداف اوليه مناطق آزاد نيستند.
آزاد  منطقه  كه  نماييم  روشن  را  موضوع  اين  بايد  نهايت  در 
و  پذيرفتيم   را  آزاد  مناطق  كه  حاال  نپذيريم!  يا  و  بپذيريم   را 
آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل  و  منطقه  به  را  كامل  اختيارات 
انجام  اقتصادی  فعاليت  آنجا  در  كه  دهيم  اجازه  بايد  داده ايم، 
گيرد و سرمايه گذاران در هر جای دنيا كه هستند، به اين مناطق 
بيايند؛ در نتيجه ورود به اختيارات تفويض شده و كاستن از آنها 

قانون؛ اولين و آخرین نقشه راه مناطق آزاد ایران

آزادسازی اقتصاد با اجرای دقیق قانون مناطق آزاد
در برهه های زمانی مختلف كاری غيرمنطقی و عجيب به نظر 

می رسد. 
به نفع  ايجاد شود، قطعا در كالن  اين مسير  هر مانعی كه در 
نظام نخواهد بود؛ بنابراين به نظر می رسد دستگاه های مستقر 
مصوب،  قوانينی  براساس  كه  بپذيرند  بايد  اصلی  سرزمين  در 
مناطق آزاد تشکيل شده و اين مناطق اگر آزادی عمل داشته 
باشند و در چهارچوب اهداف و قوانينی كه مختص به خودشان 
است حركت كنند، باعث توسعه كشور خواهند شد؛ اما اگر هر 
روز بخواهيم  قانون را دور بزنيم و با يک دستورالعمل و دستور 
وزير كه نمی تواند باالتر از قانون باشد، بخشنامه صادر نماييم؛ 
روند كار به خوبی طی نمی شود. ضمن اينکه قانون باالتر از همه 
دستورالعمل ها و بخشنامه هايی است كه از طريق وزارتخانه ها و 

سازمان ها ابالغ می گردد. 
قانون به مناطق آزاد اجازه داده است كه فضا و اشتياق را فراهم 
اين مناطق  تا سرمايه گذاران داخلی و خارجی در  ايجاد كند  و 
فعاليتشان را انجام دهند؛  اما مصوبات و بخشنامه ها قطعا فرآيند 
كار را پيچيده و مشکالتی ايجاد می كند كه اين موضوع به نفع 
بدانند  بايد  بود و هر سازمان و دستگاه ديگری  كشور  نخواهد 
تابع قوانينی است كه مجلس شورای اسالمی  آزاد  كه مناطق 
مصوب كرده؛ لذا ذيل همان قوانين فعاليت می كنند و بايد اجازه 
دهيم بر پايه قوانين و اصول خود، فعاليت و ادامه حيات داشته 
باشد. مناطق آزاد نبايد تحت تاثير سليقه های مختلف قرار گيرند، 
بی شک  شوند،  صادر  مکرر  بخشنامه ها   صورت  به  اگر  چراكه 
سرمايه گذاران و فعالين اقتصادی در مناطق دلسرد خواهند شد 
و در ادامه فعاليت با مشکالت عديده ای روبه رو می شوند، كما 
اينکه در حال حاضر نيز كم نيستند فعاالن اقتصادی در مناطق 
به شکل  يا  و  می دهند  كار  ادامه  شرايط سختی  با  يا  كه  آزاد 

تاسف باری دچار تعطيلی واحدهای توليد و صنعتی شده اند. 
نهادی  و  قانون فصل الخطاب است، هيچ شخصی  واقع  به  اما 
تصميمات  و  شخصی  سليقه  با  و  قانون  از  باالتر  نمی تواند 
فردی  زيرا  ببرد؛  سوال  زير  را  كار  فرآيند  بلندمدت  يا  مقطعی 
مقطعی  اين سرمايه گذاری  نمايد،  كه می خواهد سرمايه گذاری 
نخواهد بود؛ سرمايه گذار برنامه ريزی كرده و می خواهد كارش 
را پيش ببرد؛ اما متاسفانه هر كسی با هر سليقه ای بخشنامه ای 
شما  كار  در  روند  اين  سال  اين   يا  ماه  اين  كه  می كند  صادر 
بين   از  سرمايه گذار  اعتماد  بنابراين  نشود!!  يا  شود  انجام  بايد 
می رود و بی ترديد فعال اقتصادی به خاطر عدم اعتمادی كه به 
آينده كاری خويش دارد، سرمايه خود را از منطقه مزبور خارج 
می كند. از سوی ديگر كسانی هم كه قصد سرمايه گذاری دارند، 
كار  فرآيند  در  نبايد  بنابراين  می شوند.  منصرف  تصميم شان  از 
قانونی بيش از اين تداخل ايجاد كرد، نبايد چند نوع مديريتی در 
بايد اجازه دهيم مديرعامل سازمان منطقه  اين مناطق باشد و 
آزاد طبق قانون به عنوان باالترين مقام دولتی حاضر در منطقه، 

تصميم گيری و اعمال نظر نمايد.

آخرین سخن98
كه  وارد سال99 می شويم  حالی  در  كرد،  تصريح  بايد  پايان  در 
بر مصائب و مشکالت سال های گذشته، شيوع ويروس  عالوه 
اين  تبع  كرونا در سراسر دنيا خصوصا كشورمان فراگير شده و 
آمده  وجود  به  در جهان  اقتصادی عظيمی  چالش های  بيماری، 
بر  رخت  همچنين  و  نوروزی  تعطيالت  اتمام  با  بی شک  است. 
بستن سايه سياه اين بيماری از كشور عزيزمان، برخی مسائل تازه 
رخ نمی نمايند، بايد تا دير نشده و بحران جديدی شکل نگرفته، 

راهکارها جهت حل مشکالت بررسی و دستوركار قرار گيرد.
آزاد  مناطق  در  شده  ايجاد  محدوديت های  سبب  به  متاسفانه 
فعالين  و  كسبه  و...،  سفارش  ثبت  گمركی،  موانع  ازجمله 
اقتصادی در اين مناطق نيز يکی از سخت ترين سال های كاری 
بايد توجه  را در طول 3دهه گذشته پشت سر می گذارند.  خود 
بخش  كند،  پيدا  ادامه  روند  اين  دليلی  هر  به  اگر  كه  داشت 
به  آزاد  توليدی، صنفی و صنعتی مناطق  از واحدهای  عظيمی 
از بيکاری در اين  تعطيلی كشانده خواهند شد و موج عظيمی 
مناطق كه عمدتا مناطق محروم و كم برخوردار هستند را شاهد 
با  آتی  سال  در  دولت  كه  مشکالتی  به  توجه  با  بود.  خواهيم 
آن دست به گريبان خواهد بود، اضافه شد مناطق آزاد به اين 
مشکالت قطعا دستمايه بسياری از منتقدين اين مناطق خواهد 
شد و بی ترديد بر عدم كارايی مناطق آزاد صحه خواهند گذاشت.  
بی شک يک اجماع كلی بايد در كشور صورت گيرد كه مناطق 
ايفا  بسزايی  نقش  اقتصادی  رونق  و  تحول  در  می توانند  آزاد 
كنند؛ زمانی كه اين اجماع صورت گيرد، به طور قطع از دخالت 
دستگاه ها و سازمان های سرزمين اصلی در مناطق آزاد كاسته 

خواهد شد. 
اين امر در صورتی محقق خواهد شد كه به معنای واقعی مديريت 
مانند  نهادهايی  خصوصا  گيرد،  شکل  آزاد  مناطق  در  يکپارچه 
ماليات، گمرک، بيمه، بانک، صنعت و حتی شبکه های زيرساختی 
لوای  بايد به شکل يکپارچه تحت  اينترنت و...  مانند آب، برق، 
سازمان های مناطق آزاد قرار گيرند؛ ماده112 قانون برنامه پنجم 
و ماده۶3 احکام دائمی توسعه برنامه های كشور را اجرا نمايند و 
اين  با  از كشور تشکيل شود.  مناطق  اين  در  يکپارچه  مديريت 
اجماع، بی شک انجام تحوالت در جهت رسيدن به ثبات اقتصادی 
امکان پذير  آزاد  مناطق  در  نظام،  كلی  راستای  اهداف  در  كشور 
آزاد  مناطق  در  مقررات  و  قانون  به وجود  عنايت  با  بود.  خواهد 
و برای اجرايی شدن تمامی موارد فوق، بايد به يکپارچگی ملی 

برسيم تا بتوانيم از شرايط سخت اقتصادی عبور نماييم.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار کرد:

سازمان منطقه آزاد چابهار به عنوان یک سازمان 
توسعه محور در تنها بندر اقیانوسی ایران، در نقشه 
راه خود، ایفای نقش در اقتصاد ملی را تعریف کرده 

و در چارچوب همین رویکرد، حرکت می کند. 
بهبود  یعنی  ترانزیتی  زیرساخت های  توسعه 
به  اتصال  بندر،  توسعه ظرفیت  کیفیت جاده ها، 
شبکه ریلی و همچنین ایجاد فرودگاه بین المللی 
این  مهم  اقدامات  ازجمله  چابهار  آزاد  منطقه 

سازمان در طول سال98، محسوب می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار درخصوص ساخت فرودگاه بین المللی 
بخواهیم  اگر  داشت:  اظهار  چابهار  آزاد  منطقه 
تعریف  آنچه  براساس  چابهار  در  سرمایه گذاری 
این  ظرفیت های  سایر  و  برود  پیش  کرده ایم، 
ارتباط  و  گردشگری  حوزه  در  خصوصا  منطقه 
برای  که  ماموریتی  راستای  در  خارج  دنیای  با 
این منطقه تعریف شده است، به درستی محقق 
امکانات  چابهار،  به  آمد  و  رفت  سهولت  شود؛ 
زیرساختی اقامت و حمل و نقل اهمیت ویژه ای 
دارد. از سال های گذشته، موضوع حمل و نقل 
در قالب یک فرودگاه بین المللی در چابهار مورد 
پیگیری و توجه مدیران وقت بوده است. فرودگاه 
نظامی کنارک اگرچه در حال حاضر مورد استفاده 
چابهار  با شهر  که  فاصله ای  دلیل  به  اما  است، 
دارد و اینکه خارج از محدوده منطقه آزاد چابهار 
واقع شده، بسیاری از مزایای و ظرفیت هایی را 
می تواند  هوایی  مرز  داشتن  با  آزاد  منطقه  که 
ایجاد کند، از دست داده است؛ بنابراین براساس 
صورت  پیش  سال های  در  که  پیگیری هایی 
گرفته بود، در سال9۵ موافقت اصولی ساخت یک 
فرودگاه بین المللی در چابهار صادر شد. از آنجایی 
منطقه  محدوده  از  خارج  در  مجموعه  این  که 
به  فرودگاه های کشور  داشت، شرکت  قرار  آزاد 
عنوان متولی و مجری این امر تعیین گردید و 
بخشی از فرآیند کار در طول ۲سال گذشته انجام 
پذیرفته بود. به دلیل آن که این فرودگاه نقشی 
مهم و حیاتی برای منطقه آزاد چابهار دارد، در 
اسفندماه سال97 با وزیر راه و شهرسازی، دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استاندار 
امضا  به  را  توافق نامه ای  بلوچستان  و  سیستان 
رساندیم که براساس آن، مجری و سرمایه گذار 
این فرودگاه، سازمان منطقه آزاد چابهار تعریف 
شد و از آن زمان، موضوع صدور موافقت  اصولی 
و مباحث مربوط به طراحی و ساخت این پروژه 

در دستورکار قرار گرفت.
ابتدای  در  خوشبختانه  افزود:  کردی   عبدالرحیم 
مهرماه سال98، توانستیم موافقت  اصولی به نام 
سازمان منطقه آزاد چابهار را با حمایت و همراهی 
همه بزرگواران از سازمان هواپیمایی کشوری اخذ 
نماییم. همزمان موضوع طراحی فرودگاه توسط 
دستورکار  در  ذیصالح  و  متخصص  مشاورین 
را  ساخت  اولیه  توافقات  همچنین  گرفت؛  قرار 
با پیمانکاران توانمندی که در این حوزه تجربه 
با تصویب  دادیم  انجام  را  توان کافی داشتند  و 
اجرایی  عملیات  آزاد،  مناطق  عالی  شورای 

فرودگاه را آغاز نمودیم.
وی اذعان کرد: طی توافق انجام شده، فرودگاه 
بین المللی چابهار تا ۲سال آینده به بهره برداری 

می رسد.
این  مالی  و  فنی  مسائل  درخصوص  کردی، 
فرودگاه توضیح داد: شهر فرودگاهی چابهار در 
زمینی به مساحت ۲8۱۵هکتار در ضلع شمالی 
منطقه احداث می شود که برآورد اولیه هزینه آن 
۵۵۰میلیارد تومان است که با منابع منطقه آزاد 

چابهار انجام می شود.
وی گفت: با توافقی که با قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
در رابطه با ساخت فرودگاه انجام شده، قرار است 
تا سال۱۴۰۰ به بهره برداری برسد؛ البته ما باید 

منابع را در زمان تعیین شده تامین کنیم.
اشاره  با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به  بازارهای هدف  به  آسان  دسترسی  اینکه  به 
عامل مهم تعیین کننده قیمت تمام شده تبدیل 
شده،  اظهار کرد: با این تفکر همه به دنبال کوتاه 
کردن مسیرهای خود هستند و کریدورهای جدید 
و ابزارهای نوین حمل و نقل وارد بازار حمل ونقل 
و لجستیک شده اند. همه اینها تعاریف جدیدی را 
به وجود آورده اند که ایران در این جغرافیا نقش و 

اهمیت ویژه ای دارد.
در  مهم  بسیار  بازار  سه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
قرار  آفریقا  آسیا، آسیای جنوب شرقی و شمال 
دارند؛ چه در بازار مصرف و چه در مواد اولیه این 
بازارها سهم بسیاری زیادی را به خود اختصاص 
می دهند، اظهار کرد: بهترین نقطه برای اتصال 
ایران  یکدیگر  به  آفریقا  جنوب  و  مناطق  این 
است. در این جغرافیا به دلیل موقعیت ژئوپولتیک 
برای  آزاد  می توانیم بگوییم رسیدن به آب های 
ایران یک فضای بی رقیب است. به دنبال توجه 
رهبر معظم انقالب،  دولت ها توجهاتی به توسعه 
دوازدهم  و  یازدهم  دولت  در  داشته اند.  مکران 

شتاب  مکران  سواحل  زیرساخت های  توسعه 
خوبی به خود گرفته است. با موافقت رهبر معظم 
انقالب ۳۰۰میلیون دالر از منابع صندوق توسعه 
ملی برای تکمیل این پروژه اختصاص می یابد و 
تعهدی که وزارت راه و شهرسازی برای سرعت 
دادن به این طرح دارد، نیمه اول سال ۱۴۰۰ این 

خط آهن به شبکه سراسری متصل خواهد شد.
خاص  موقعیت  به  توجه  با  کرد:  اظهار  کردی 
این منطقه، وجود راه های حمل و نقل مناسب 
برای جابه جایی مسافر و به ویژه کاال از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که در 
حوزه ریلی، جاده ای و دریایی اقداماتی برای این 
منطقه انجام شده بود ولی فرودگاه مناسب با آن 
وجود نداشت و تنها یک فرودگاه نظامی در حدود 
پاسخگوی  که  دارد  قرار  منطقه  ۴۰کیلومتری 
کامل نیاز آن نبود. این در حالی است که از حدود 
پنج سال پیش ماجرای ساخت فرودگاه چابهار 
دستورکار  در  و  شد  مطرح  جدی تری  طور  به 
ساخت  در  که  موانعی  وجود  با  و  گرفت  قرار 
فرودگاه  ساخت  نهایت  در  داشت،  وجود  آن 
بین المللی چابهار با حضور وزیر راه و شهرسازی، 
قرارگاه  فرمانده  بلوچستان،  و  سیستان  استاندار 
و  زاهدان  مردم  نمایندگاه  خاتم االنبیاء)ص(، 
چابهار در مجلس شورای اسالمی و فرمانداران 
استانی  و  کشوری  مسئوالن  کنارک،  و  چابهار 
۱۴آذرماه۱۳98  روز  در  مردم  مختلف  اقشار  و 
رسما کلید خورد. این شهر فرودگاهی در زمینی 
به مساحت ۲8۱۵هکتار و در شمال منطقه آزاد 
چابهار احداث می شود. فاز اول فرودگاه بین المللی 
از  تومانی  ۵۵۰میلیارد  سرمایه گذاری  با  چابهار 
محل منابع منطقه آزاد چابهار و با مدیریت همین 
منطقه اجرایی می شود که این فاز در ۱۳هزار متر 
زمین و با ظرفیت حدود 8۱7هزار و 6۰۰مسافر 

در سال ایجاد خواهد شد.

بهسازی فرودگاه کنارک
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: 
سال ها  که  است  فرودگاهی  کنارک،  فرودگاه 
پایگاه  جزء  و  شده  ساخته  نظامی  دید  با  پیش 
آزاد در  هوایی چابهار است و زمانی که منطقه 
که  شده  این  بر  قرار  شد،  مصوب  مکان  این 
استفاده نظامی و بازرگانی از این فرودگاه انجام 
شود. در همان سال های ابتدایی که منطقه آزاد 
چابهار ایجاد  گردیده، سازمان یک سالن ترمینال 
پنج  تا  و  کرده  ایجاد  فرودگاه  این  در  مسافری 
سال هم منطقه آزاد چابهار مدیریت و راهبری آن 
سالن را در اختیار داشته است و پس از پنج سال 
مدیریت این سالن را به شرکت عقاب عسلویه 
که یک شرکت بهره بردار فرودگاهی است، بحث 
گرفته  برعهده  را  فرودگاه  مدیریت  و  هندلینگ 

است. 
وی افزود: از همان ابتدای ساخت سالن مسافری 
آن  در  بهسازی  و  بازسازی  هیچگونه  فرودگاه، 
موضوع  همین  و  است  بوده  نگرفته  صورت 
اخیر مسافرانی که  باعث شده که در سال های 
به چابهار مراجعه می کردند در بدو ورودشان به 
فرودگاه، تصویر خوبی از چابهار در ذهنشان نقش 
نمی بست؛ هر چند که باند فرودگاه چابهار یکی از 
باندهای بسیار خوب فرودگاهی در کشور است، 
اما مسافران خیلی این موضوعات تخصصی را 
امکانات  و  سالن  اهمیت  و  نمی گرفتند  نظر  در 
می آمد  مسافران  چشم  به  بیشتر  تجهیزات  و 
برآورده  را  آنان  نیاز  نمی توانست  این سیستم  و 
را  پیشنهادی  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  کند. 
فرودگاه  مسافری  سالن  بازسازی  درخصوص 
این  و  داد  عسلویه  عقاب  شرکت  به  چابهار 
به  مدیره  هیات  جلسه  صورت  طی  ماموریت 
صید  و  تجارت  توسعه  سرمایه گذاری،  شرکت 
صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار واگذار گردید و 
این بهسازی صورت گرفت و ترمینال ورودی و 
سالن انتظار با کارشناسی جدید، تغییراتی اساسی 

در آن صورت گرفته است.

الحاق بنادر چابهار به منطقه آزاد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بیان داشت: 

با پیگیری های صورت گرفته، بنادر شهید بهشتی 
و شهید کالنتری به محدوده منطقه آزاد تجاری 

چابهار الحاق شدند.
کردی، با بیان اینکه بیشترین منفعت الحاق بندر 
اقتصادی  فعاالن  نصیب  چابهار  آزاد  منطقه  به 
می شود، اظهار داشت: این بنگاه ها نیاز به مواد 
اولیه یا مسیری برای صادرات دارند. در شرایط 
از  کمتر  فاصله  از  عبور  برای  الحاق،  از  قبل 
۳کیلومتری بین منطقه و بندر نیازمند یک رویه 
می شد  انجام  ترانزیت  باید  یا  که  بوده  گمرکی 
این  می کردند؛  طی  را  گمرکی  فرآیند  اینکه  یا 
اقدامات هزینه زیادی را برای صاحبان کاال به 
دنبال داشت. از این رو شاهد آن بودیم که عده ای 
کاالهایش را در منطقه آزاد چابهار  تولید اما از 

بندر عباس صادر می کردند.  
هزینه های  اینکه  ضمن  الحاق  این  افزود:  وی 
اضافی را حذف می کند و هزینه های بندری را 
کاهش می دهد، می تواند عامل افزایش جذب بار 
به بندر چابهار باشد و ترافیک بیشتری را برای 
بندر چابهار ایجاد کند و همه می دانیم که خط 
کشتیرانی منظم برای هر بندری مهم ترین عامل 
توسعه آن بندر و منطقه است. برآورد ما این است 
که با یکسان سازی مقررات و کاهش تعرفه هایی 
برمی گردد،  آزاد  مناطق  ذات  و  ماهیت  به  که 
که  باشیم  منطقه  در  چشمگیری  توسعه  شاهد 
باعث رونق به دلیل افزایش بار و رونق به دلیل 

افزایش تولید خواهد شد.

ایجاد مجموعه گردشگری 
لیپار منطقه آزاد چابهار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: یکی 
از راهبردهای این سازمان، اثر بر اقتصاد محلی 
با  گردشگری  بر  تمرکز  راستا  این  در  که  است 
ایجاد و توسعه زیرساخت های گردشگری و ایجاد 
بستر مناسب برای جذب سرمایه گذار و گردشگر 
با  از برنامه های شاخص می باشد. در این راستا 
توجه به برنامه ریزی و چشم انداز سازمان و اجرای 
پروژه های متعدد عمرانی در سطح منطقه که از 
سال97 آغاز و در سال98 اجرا گردید، که یکی از 
شاخص ترین آنها مجموعه گردشگری و تفریحی 

لیپار است.
به  لیپار  گردشگری  مجموعه  داد:  ادامه  کردی 
بودن عوارض طبیعی  دارا  با  مساحت ۳6هکتار 
توپوگرافیکی و ساحل دریای عمان، از جاذبه های 
بی نظیر در سواحل مکران است. بخشی از این 
گردیده،  احداث  پیشین  سال های  در  مجموعه 
لیکن در جهت تکمیل زنجیره خدمات و بخش 
۳۰۰میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با  آن  باقیمانده 
به  زودی  به  و  گردید  واگذار  پیمانکار  به  ریال 

بهره برداری می رسد. 
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
شامل  مجموعه  تکمیلی  عملیات  داشت:  اظهار 
زیرساخت ها  ایجاد  اول  بخش  است:  بخش  دو 
با هزینه سازمان  که  و محوطه سازی مجموعه 
در حال اجرا است و بخش دوم شامل بسته های 
اجرا  بخش خصوصی  توسط  که  سرمایه گذاری 
خواهد گردید. این بسته ها شامل: هتل ۵ستاره، 
تجاری-تفریحی،  مجموعه های  فروشگاه ها، 
و  شاپ ها  کافی  مجموعه  طبقاتی،  پارکینگ 
اسکله  فرهنگی،  مجتمع  و  سینما  رستوران ها، 
غواصی  کلبه  کرانه،  تفریحی  کلوپ  اقیانوس، 

می باشد.
باز  فضاهای  اجرای  و  طراحی  کرد:  تاکید  وی 
و  باارزش  بسترهای  در  لیپار،  پارک  عمومی  و 
اقلیمی عالوه بر ارزش های کیفی مذکور، فرصت 
مناسب را برای حفظ ارزش های طبیعی محیط از 
یک طرف و جذب سرمایه از بخش خصوصی از 
طرف دیگر خواهد گذاشت. همچنین با پرداختن 
برای توسعه  به فضاهای عمومی و تفرجگاهی 
آتی منطقه و نیاز اجتماعی ساکنین و مراجعین 
به عملکردهای اجتماعی جهت تقویت رفتارهای 
کیفیات  و  امکانات  وجود  و  منطقه  در  برون گرا 
برای تعریف پارک عمومی  همخوان و مناسب 
از  یکی  با  طرح  بستر  همجواری  موضوعی  و 
منحصربه فرد ترین پهنه ها و عرصه های طبیعی 

ایران است.
کردی گفت: مجموعه گردشگری لیپار یکی از 
اقتصاد  توسعه  برای  سرمایه گذاری  فرصت های 
کارکرد  بر  عالوه  مجموعه  این  است.  محلی 
۲۳بسته  بودن  دارا  با  گردشگری  و  تفریحی 
اشتغال زایی  باعث  و کالن،  سرمایه گذاری خرد 
گردشگری  بخش  در  غیرمستقیم  و  مستقیم 
دریا،  با  لیپار  مجموعه  همجواری  شد.  خواهد 
بهترین فرصت برای سرمایه گذاری و مشارکت 

بخش خصوصی را فراهم آورده است.

تقویت واحدهای تولیدی و افزایش 
صادرات

چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اذعان نمود: منطقه آزاد چابهار به لحاظ قرارگیری 
در موقعیت استراتژیک جغرافیایی و با برخوداری 
در  سعی  برنامه ریزی  با  بالقوه،  ظرفیت های  از 
کشور  شرق  پایدار  توسعه  در  خود  نقش  ایفای 
و  ظرفیت ها  این  از  بهره گیری  ضمن  تا  نموده 
توان داخلی بتواند چابهار را که به عنوان پیشانی 
توسعه محور شرق تلقی می شود، به جایگاه اصلی 

خود برساند. 
به سیاست های  توجه  با  این رو  از  افزود:  کردی 
مولفه های  همگون  رشد  در  چابهار  آزاد  منطقه 
مولفه ها،  سایر  به  توجه  ضمن  پایدار  توسعه 
توجه  مورد  نیز  آن  اقتصادی  شاخص های 
به  توجه  با  سبب  همین  به  است.  گرفته  قرار 
و  ارز  نرخ  کنترل  بر  مبنی  دولت  سیاست های 
جلوگیری نوسانات غیرمعمول و کاهش واردات 
به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه، این سازمان 
رویکرد  نظام  کلی  سیاست های  با  همراه  نیز 
تولیدی  واحدهای  تقویت  به  واردات  از  را  خود 
از  خارج  به  تولید  از  افزایش صادرات حاصل  و 
کشور و سرزمین اصلی نموده است که در این 
بین افزایش ۴۰۰درصدی رشد صادرات به خارج 
رشد ۴۰درصدی صادرات  و همچنین  از کشور 
محصوالت تولیدی در واحدهای تولیدی منطقه 

به سرزمین اصلی موید این موضوع می باشد.
تقویت صادرات  که  آنجایی  از  کرد:  اظهار  وی 
و کنترل واردات نیازمند  به  روز رسانی و بهسازی 
تولید  خطوط  استقرار  و  تولید  خط  ماشین آالت 
این  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  بوده،  جدید 
راستا تمهیداتی را اندیشیده که نتیجه آن افزایش 
ماشین آالت  و  اولیه  مواد  ورود  در  ۴۱۳درصدی 
کارخانجات تولیدی مستقر در منطقه بوده است.

عمل به مسئولیت اجتماعی، اولویت 
سازمان منطقه آزاد چابهار

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: در 
سال  گذشته و در جهت عمل به مسئولیت های 
سند  تدوین  چابهار،  آزاد  منطقه  در  اجتماعی 
تهران  دانشگاه  کمک  با  اجتماعی  مسئولیت 
سند  این  می باشد.  اجرا  حال  در  و  شده  تدوین 
دارای چند محور ازجمله محیط زیست، بهداشت 
محلی  جامعه  توانمندسازی  آموزش،  درمان،  و 
منطقه  سازمان  اصلی  رویکردهای  که  می باشد 

آزاد چابهار را تشکیل می دهند.
وی گفت: سازمان منطقه آزاد چابهار با هدف پر 
کردن شکاف آموزشی مدارس چابهار و نواحی 
همجوار آن و در راستای ایفای نقش مسئولیت 
اجتماعی با برنامه ریزی قبلی از ابتدای سال 96 
بهبود  جهت  در  را  برنامه ریزی هایی  تاکنون 
وضعیت آموزشی در دستورکار قرار داده و اقدامات 

قابل توجهی در این زمینه انجام داده است .
سال های  در  سازمان  این  کرد:  تاکید  کردی 
در  اجتماعی  مسئولیت  مستمر  ایفای  با  و  اخیر 
بخش آموزش و پرورش توانسته است گام هایی 
طریق  از  و  بردارد  حوزه  این  در  را  اثربخشی 
برنامه ریزی و اجرای درست مسئولیت اجتماعی 
به عنوان پایه و اساس کار برای آحاد جامعه ایجاد 

حق نماید.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار بیان 
کرد: در سازمان منطقه آزاد چابهار بر سه محور 
کرده ایم؛  تمرکز  اجتماعی  مسئولیت  براساس 
آموزش های  و  محلی  جوامع  توانمندسازی 
مختلف برای بانوان در حاشیه شهرها و روستاها 
با همکاری موسسات مختلف را در حال انجام 
این  در  که  و سالمت  بهداشت  بخش  هستیم؛ 
وزارت  با  خوبی  بسیار  همکاری  هم  حوزه 
مختلفی  آموزشی  دوره های  و  داریم  بهداشت 
را در چابهار در این بخش برگزار نموده ایم که 
نمونه آخر این طرح هم برگزاری همایش اهمیت 
شیر مادر بود که در چابهار با حضور اساتید برتر 
کشوری برگزار شد. در حوزه زیرساخت های مورد 
نیاز در حوزه سالمت هم به مانند سال گذشته 
و  حمایت  گرفت؛  خوبی صورت  بسیار  کارهای 
برای  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  همکاری 
ساخت بیمارستان جدید شامل اختصاص زمین و 
کمک های دیگر؛ تجهیزات مورد نیاز بیمارستانی 
نیاز  مورد  تجهیزات  سازمان  ساله  همه  که 
می کند  تامین  را  چابهار  موجود  بیمارستان های 
و امسال نیز اهداء یک دستگاه آنژیوگرافی بود 

که در استان به جز مرکز استان در ۱9شهرستان 
این امکان وجود ندارد و امسال با دانشگاه علوم 
انجام  الزم  هماهنگی های  ایرانشهر  پزشکی 
در  اهدا شود.  و  تجهیزات خریداری  این  تا  شد 
پرورش  و  آموزش  به  کمک  نیز  آموزش  حوزه 
و ارتقای کیفیت آموزش از طریق آموزش های 
ساله  همه  که  دانش آموزان  و  معلمین  به  الزم 
با  گرفتیم  تصمیم  هم  امسال  می  گردد؛  برگزار 
توجه به اینکه زیرساخت های آموزشی خصوصا 
مدارس مناطق روستایی ضعف دارند، مدارس و 
نقاطی را هدفگذاری کردیم و حدود 8۵کالس 
درس مهرماه سال98 آماده شد و دانش آموز در 
استفاده کردند.  این کالس ها  از  سال تحصیلی 
این کار بسیار مهمی بود که امسال به صورت 
انجام شد  آموزش و پرورش  برای حوزه  خاص 
و با توجه به اینکه بحث آموزش موضوع مهم 
محور توسعه است، تمام تالش سازمان این است 
که با همراهی با آموزش و پرورش، به این حوزه 

بیشتر از سایر حوزه ها بپردازد. 
کردی اظهار داشت: یکی از آخرین اقداماتی که 
عملیات  آغاز  گرفت،  صورت  آموزش  حوزه  در 
شهید  شبانه روزی  آموزشی  مجتمع  اجرایی 
علیمرادی در دهستان پیرسهراب چابهار توسط 
بعد  به  توجه  با  بود.  آزاد چابهار  سازمان منطقه 
مسافت و پراکندگی روستاها با فاصله حداکثری 
به  ۴۰کیلومتری،  الی   ۱۵ شعاع  و  ۴۰کیلومتر 
جهت جلوگیری از ترک تحصیل به علت نبود 
سرویس برای دانش آموزان پسر مقطع متوسطه 
تصادفات  باالی  خطر  همچنین  و  دوم  دوره 
گسترده  استقبال  و  موتورسیکلت  با  جاده ای 
دانش آموزان و اولیاء با طرح شبانه روزی در مقطع 
وضعیت  از  برون رفت  راه  تنها  اول،  متوسطه 
ایجاد  منطقه،  در  شدید  آموزشی  افت  و  کنونی 
خوابگاه  ظرفیت  بود .  شبانه روزی  مجتمع  یک 
این مجتمع آموزشی شبانه روزی ۱۵۰نفر است و 
دارای ۱۲کالس می باشد. همچنین کارگاه سبک 
و سنگین مهارتی، کتابخانه و سالن مطالعه، سالن 
اجتماعات، معلم سرا،  چندمنظوره ورزشی، سالن 
از  و...  آشپزخانه  غذا خوری،  سالن  سرایداری، 
می باشد.  آموزشی  مجموعه  این  امکانات  دیگر 
ساخت این مجتمع آموشی که از آرزوهای دیرینه 
مساحت  به  زمینی  در  بود،  علیمردانی  شهید 
۵۰۰۰مترمربع با برآورد ریالی ساخت ۱۰۰میلیارد 
و  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مشارکت  با  ریال 
نام شهید در راه  از خیرین مدرسه ساز، به  یکی 

خدمت »حسین علیمرادی« آغاز شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
است  فعالیت  به  مشغول  حوزه  چند  در  چابهار 
اجتماعی  مسئولیت های  و  وظایف  جزء  که 
تمامی  در  چابهار  در  می شود؛  محسوب  ما 
عدیده ای  دچار مشکالت  آموزش  حوزه  سطوح 
تقویت  پایه،  آموزش  به  توجه  بنابراین  هستیم، 
بنیه عملی معلمان، تقویت علمی دانش آموزان، 
زیرساخت های آموزش و پرورش، ساخت مدارس 
را  درس  یکصد کالس  حدود  در  هم اکنون  که 
و  آموزش  به  تحویل  برای  آماده سازی  حال  در 
آموزشی  دوره های  برگزاری  هستیم،  پرورش 
اولویت های  در  معلمین  توانمندسازی  برای 

سازمان منطقه آزاد چابهار قرار دارد. 
کردی گفت: همچنین در حوزه محیط زیست، 
که  می باشد  مناطق  از  یکی  چابهار  آزاد  منطقه 
خود را موظف به رعایت قوانین زیست محیطی 
کرده است؛ بنابراین در تمامی تصمیمات و اجرای 
رعایت  نیمه صنعتی  و  پروژه های مهم صنعتی 
اصل  یک  عنوان  به  را  محیطی  زیست  قوانین 
قوانین  به  چراکه  دارد؛  جدی  توجه  و  پذیرفته 
برای  معتقدیم  و  داریم  اعتقاد  زیست  محیط 
که  است  الزم  همه جانبه  توسعه  به  دستیابی 
توجه جدی به این بخش صورت گیرد. همچنین 
زیست  محیط  حوزه  در  را  آموزشی  دوره های 
حال  در  گونه های  از  حمایت  کرده ایم؛  برگزار 
الک پشت  ازجمله  حیوانی  و  جانوری  انقراض 
قرار  دستورکار  در  را  دلفین  و  تمساح  دریایی، 
منطقه  سطح  در  را  سواحل  پاکسازی  داده ایم؛ 
حوزه  در  طور  همین  نمودیم.  اجرا  چابهار 
توانمندسازی جامعه محلی اقدامات جدی صورت 
گرفته ازجمله آموزش زنان، حمایت از کارآفرینی 
در سطح روستاها؛ برگزاری دوره های آموزشی؛ 
حمایت سازمان های مردم نهاد که در این راستا 
حوزه  در  زنان  کردن  فعال  می کنند؛  فعالیت 
صنعت خصوصا صنایع دستی و سوزن دوزی که 
در این بخش دوره های آموزشی برگزار نمودیم و 
هم زمینه حضور هنرمندان را در نمایشگاه های 

منطقه ای، ملی و بین المللی فراهم کردیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد چابهار در پایان اظهار داشت: بخش دیگری 
و  رفع  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات  از 
ازجمله  که  است  محلی  جامعه  نیازهای  احصاء 
اشاره  روستاها  آب شرب  تامین  به  آن می توان 
کرد. در آینده نیز بیش از پیش و براساس اهداف 
و موارد تدوین شده در سند مسئولیت اجتماعی 

سازمان گام برخواهیم داشت.

گزارش:
مهرناز عالمی
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت:

براي توسعه  به عنوان راهکاري  ابتدا،  از  آزاد  مناطق 
کشورها در قالب استراتژي هايي چون استراتژي توسعه 
صادرات به جاي راهبرد واردات و استراتژي استفاده از 
اصل مزيت های نسبي و راهبرد به کارگيري تجارت 
خارجي به عنوان عامل محرکه توسعه در نظر گرفته 
براساس  آزاد  مناطق  تئوريک  مبنای  بنابراين،  شدند. 
سه استراتژی مهم توسعه اقتصادی قابل بررسی است:

جای  به  صادرات  توسعه  استراتژی  جايگزينی   
استراتژی واردات

 استراتژی تاکيد بر مزيت های توليدی صادرات گرا 
به عنوان  به کارگيری تجارت خارجی  استراتژی   

موتور محرکه توسعه
در استراتژی جايگزينی واردات، کشورها به دنبال توليد 
کاالهايی هستند که در بازار داخلی به آن نياز شديد 
وجود دارد و برای تامين اين نياز، کشور در حال واردات 
دهه های 1950  طول  در  استراتژی  اين  است.  آن 
حال  در  کشورهای  از  بسياری  در  1960ميالدی  و 
انتخاب  از  است. عمده ترين هدف  پياده شده  توسعه 
اين راهبرد، رهايی از وابستگی وارداتی و رسيدن به 
استقالل اقتصادی تحت تاثير فضای گفتمانی موجود 
بين المللی و رهايی از استعمار و استثمار اقتصادی بود.

سياست های  و  برنامه ها  نسبی  شکست  با  بعدها 
خودکفايی اقتصادی و صنعتی در اين کشورها، اعتبار 
سوی  از  گرفت.  قرار  ترديد  مورد  نيز  استراتژی  اين 
گسترش  استراتژی  که  کشورهايی  موفقيت  ديگر، 
صادرات را انتخاب کرده بودند، نامناسب بودن اجرای 
استراتژی جايگزينی واردات را مورد تاييد قرار داد. در 
به  نفوذ  دنبال  به  توسعه صادرات کشورها  استراتژی 
توان  که  هستند  کاالهايی  توليد  و  جهانی  بازارهای 
باشد.  داشته  را  کشورها  ديگر  کاالهای  با  رقابت 
نتيجه عملی انتخاب اين استراتژی توجه و تمرکز بر 
مزيت های نسبی داخلی در امر سرمايه گذاری و توليد 
بود و ثابت کرد که فاکتور موثر وجود فضای رقابتی 
عاملی برای کارآمد نمودن توليدکنندگان داخلی است. 
بر  اوليه  تاکيد  واردات  جايگزينی  استراتژی  در  اما 
تاکيد  بلکه  نبود،  داخلی  توليد  در  نسبی  مزيت های 
آن  به  داخلی  تقاضای  که  است  کاالهايی  توليد  بر 
اين کاالها  توليد  در  بسا که کشور  دارد و چه  وجود 
نتيجه  در  متاسفانه  باشد.  نداشته  هم  نسبی  مزيت 
اجرای اين استراتژی، امر حمايت از صنايع مصلحتی 
عموما  حمايت ها  همين  و  می گردد  ضروری  داخلی 
تحقيقات  ضعف  رقابت ناپذيری،  کارآيی،  عدم  باعث 
احجاف  نهايت  در  و  توليدی  محصول  بروزرسانی  و 
خاطر  همين  به  می شود.  بنگاه ها  اين  مشتريان  بر 
و  داخلی  اقتصادی  نظريه پردازان  از  برخی  که  است 
خارجی، يکی از مهم ترين عوامل ضعف صنايع بزرگ 
ايران  در  خودروسازی  نظير  بنگاه هايی  ناکارآمدی  و 
را ناشی از جهت گيری نادرست اوليه در انتخاب اين 
صنايع می دانند که اين خود ناشی از اتخاذ استراتژی 
جايگزينی واردات در برنامه های چهارم و پنجم قبل 
از انقالب و همچنين برنامه اول توسعه بعد از انقالب 

بوده است. 
برای  موثر  گامی  آزاد  مناطق  ايجاد  شرايط  اين  در 
واردات  جايگزينی  استراتژی  از  ملی  اقتصاد  چرخش 
به استراتژی توسعه صادرات تلقی می گردد؛ چون در 
مناطق آزاد، هدف تکيه بر مزيت های نسبی موجود در 
توليد و بهره گيری از تجارت خارجی به عنوان موتور 

محرکه توسعه است.
از  ايران  در  آزاد  مناطق  راه اندازی  و  تاسيس  انديشه 
دهه 1330 شکل گرفت. در آن سال ها با توجه به وجود 
مشکالت ناشی از فقدان تسهيالت و تاسيسات مورد 
نياز برای نگهداری کاالهای وارده به کشور، در بنادر 
جنوبی ضرورت ايجاد مناطق آزاد در احساس می شد. 
در اسفندماه سال 1349، قانونی تحت عنوان »قانون 
معافيت از حقوق و عوارض گمرکی کاال هايی که به 
منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزاير 
خليج فارس می شوند« به تصويب رسيد که به موجب 
آن به دولت اجازه داده شد در هر يک از جزاير خليج 
فارس که مقتضی بداند، کليه کاالهايی را که به منظور 
مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزيره 
مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، 
و حق  انحصار، عوارض مختلف  بازرگانی، حق  سود 
ثبت سفارش معاف نمايد. بعد از انقالب و پايان جنگ 
آزاد تجاري- صنعتي کيش،  نيز، سه منطقه  تحميلی 
توسعه  اول  برنامه  تصويب  دنبال  به  چابهار  و  قشم 
اسالمي  جمهوري  فرهنگي  اقتصادي،  اجتماعي، 
ايران و موافقت مجلس با تاسيس اين مناطق طبق 
تبصره 19 اين برنامه به ترتيب در سال های 68 ، 69 و 
70 بدون برخورداري از قانوني مشخص فعاليت خود 
را آغاز نمودند. اما قانون چگونگي تشکيل و اداره اين 
مناطق در شهريور ماه سال 1372 به تصويب مجلس 

رسيد و هيچ وقت هم به صورت کامل اجرا نشد. 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  )يک (  ماده  طبق 
مصوبه  ايران  اسالمی  جمهوری  تجاری- صنعتی 
تاريخ 1372/06/07،  در  اسالمی  شورای  مجلس 
اهداف تشکيل مناطق آزاد در ايران »تسريع در امور 
اقتصادی،  توسعه  و  آبادانی، رشد  و  زيربنايی، عمران 
سرمايه گذاری و افزايش درآمد عمومی، ايجاد اشتغال 
سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کاال، حضور فعال در 
بازارهای جهانی و منطقه ای، توليد و صادرات کاالهای 
صنعتی و تبديلی و ارائه خدمات عمومی« بيان شده 
سطح  در  آزاد  مناطق  ماموريت های  و  رسالت  است. 
اساسنامه  )پنج(  ماده  در  مندرج  اهداف  طبق  ملي 
سازمان های اين مناطق هم مواردی مانند: ايفاي نقش 
شايسته در اقتصاد ملي، بهبود رفاه اجتماعي همه جانبه 
و اهميت و نقش مناطق در ارتقاي امنيت ملي تعريف 

شده است.
و  توانايي ها  براساس  آزاد  مناطق  از  کدام  هر  براي 
امکانات آنها ماموريت های خاصي تعريف شده است. 
به عنوان مثال، ماموريت چابهار ترانزيت کاال، تجارت 
منطقه ای و مبدل شدن به بارانداز کاالها و مواد اوليه 
منطقه ای است. ماموريت محوري قشم، عرضه سوخت 
و خدمات جنبي، صنايع بزرگ به ويژه صنايع بزرگ 
با نفت و گاز، فن آوري های زيستي پيشرفته،  مرتبط 
خدمات فني مهندسي، ژئو پارک ملي و صادرات مجدد 
کاال است و منطقه آزاد کيش نيز می بايستي در زمينه 
توريسم و گردشگري، تمرکز خدمات فرهنگي-رفاهي، 
بورس  ايجاد  اطالعات،  فن آوري  پيشرفته،  صنايع 
مرکزيت  و  نفتي  کاالهاي  و  نفت  تجاري  خدمات 
يافتن در زمينه نمايشگاه ها و همايش های بين المللي و 

منطقه ای ايفاي نقش نمايد.
همجواری با کشورهای آذربايجان، ارمنستان، نخجوان 
و  اجتماعی  ارتباطات  مناسب  بستر  با وجود  ترکيه  و 
فرهنگی با کشورهای مذکور، برخورداری از شبکه های 
مناسب ارتباط ترانزيتی با ساير نقاط کشور، قرارگيری 
در کريدورهای بين المللی حمل و نقل، برخورداری از 
 CIS پشتيبانی مادرشهر تبريز، پل ارتباطی با کشورهای
و اتحاديه اروپا، راه آهن با سابقه يکصد ساله و گمرک با 
سابقه 60ساله از ويژگی های خاصی بود که منطقه ازاد 
ارس نيز با هدف توسعه صنعتی، کشاورزی، تجاری-
ترانزيتی و گردشگری مبتنی بر مولفه های موجود در 
يک اقتصاد دانش بنيان در سرحدات شمالغرب ايران به 

سال 1383 ايجاد شد. 
در بيش از 15سال گذشته از تاسيس منطقه آزاد ارس، 
شاهد اتفاقات خيره کننده در ارس هستيم و اين منطقه 
با داشتن اسناد توسعه ای مبتنی بر مزيت های ذاتی و 
در اولويت بودن تامين زيرساخت های سرمايه گذاری 
و   گردشگری  کشاورزی،  صنعت،  بخش های  در 
تجارت- ترانزيت کوشيده است شکوفايی اقتصادی را 
با همراهی سرمايه گذاران داخلی و خارجی ايجاد نمايد. 
دانشگاه  پژوهشگران  از  تن  سه  سال 1395  اواخر 
پيام نور به نام های حسين عباسی، حسين ميرزايی و 
مهديه احمدی طی يک تحقيق ميدانی بر اساس توزيع 
پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان، مديران و فعالين 
اقتصادی ارس تحت عنوان »بررسی عملکرد منطقه 
آزاد ارس از منظر صادرات«، مهم ترين عوامل موثر در 
رشد صادرات از منطقه آزاد ارس را مورد مطالعه قرار 

دادند و بر اساس نتايج آن:
 عوامل محیطی شامل: مواد اوليه ارزان، نيروی 
کار ماهر و ارزان، مکان يابی صحيح، وضعيت سياسی 
کشور در داخل و خارج، وضعيت فرهنگی کشور در 
رقيبان  وجود  کشور،  اقتصادی  ثبات  جهانی،  عرصه 

جدی در منطقه و ثبات سياسی کشور 
تاسيسات  وجود  شامل:  زیربنایی  عوامل   
وجود  انرژی،  حامل های  و  آب  مانند  زيربنايی 
و...(،  پست  اينترنت ،  )تلفن،  ارتباطی  زيرساخت های 
وجود زيرساخت های حمل و نقل، وجود زيرساخت های 
و  عالی  )آموزش  آموزشی  خدمات  ارائه  فرودگاهی، 
ايجاد مراکز مشاوره صادرات(، وجود انبارهای مناسب 
و خدمات عمومی و رفاهی هتل و موسسات پيشرفته 

خدمات درمانی(
 عوامل اقتصادی شامل: بازاريابی نوين، وجود 
تعاونی بازار يابی صادراتی، توجه ويژه به هزينه های 
عمرانی برای ايجاد و تکميل پروژه های زيربنايی، ثبات 
پولی و  ايجاد موسسات  ارز،  نرخ  تعيين  سياست های 

بانکی معتبر داخلی و خارجی
شامل:  حقوقی  نظام  با  مرتبط  عوامل   
معافيت های مالياتی به بخش توليد و صادرات، اعطای 
ارائه خدمات مختلف  پايين،  نرخ  با  بانکی  تسهيالت 

بيمه ای و معافيت از عوارض گمرکی
به عنوان مهم ترين  اولويت های ذکر شده  ترتيب  به 
آزاد  منطقه  از  صادرات  توسعه  در  تاثيرگذار  عوامل 
بخش  در  تحقيق  اين  پژوهشگران  می باشند.  ارس 
افزايش  برای  که  کرده اند  عنوان  خود  پيشنهادات 
زيرساخت هايی  بايد  ارس  آزاد  منطقه  در  صادرات 
نظام بانکی و بيمه ای با رويکرد بين المللی ايجاد شود 
و همچنين با رفع کمبودهای موجود در زيرساخت های 
سرمايه گذاری، زيرساخت های ارتباطی )ريلی، جاده ای 
کيفيت  افزايش  و  لجستيک  و  انبارداری  هوايی(،  و 
بر موقعيت خاص  تکيه  با  رفاهی  و  خدمات عمومی 

جغرافيايی ارس اقدام گردد.
منطقه  عملکرد  می خواهيم  گزارش  ادامه  در  حال 
انجام شده  اقدامات  و  منظر صادرات  از  را  ارس  آزاد 
براساس  صادرات گرا  اقتصادی  سيستم  تقويت  در 
چهارچوب و نتايج تحقيق ياد شده در طول سال 1398 
هيات  رئيس  نريمان  محسن  مهندس  ديدگاه  از  را 
مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس بررسی 

نماييم.
در  شده  مطرح  سواالت  زياد  گستره  به  عنايت  با 
با مهندس نريمان و پاسخ های وی به اين  مصاحبه 
پرسش ها، برای ساختارسازی مصاحبه براساس قالب 
سازمان  مديرعامل  نظرات  نقطه  شده،  ياد  تحقيق 
منطقه آزاد ارس متناسب هر بخش به صورت نقل به 

مضمون آورده شده است.

اقدامات منطقه آزاد ارس در حوزه عوامل 
محیطی

با عنايت به تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد کشور بعد 
از اعمال تحريم های اقتصادی از سوی اياالت متحده 
و تالش های دولت برای غلبه بر اين شرايط و ايجاد 
شاهد  متاسفانه  کشور،   اقتصادی  وضعيت  در  ثبات 
اعمال برخی محدوديت های مضاعف و خالف قوانين 
ذاتی مناطق آزاد بر فعاليت های اقتصادی مناطق آزاد 
اوليه  خصوصا در حوزه ثبت سفارش ها، واردات مواد 
با درک شرايط کشور تالش  اما  بوديم.  تجهيزات  و 
با  فشرده  رايزنی های  با  را  وضعيت  اين  آثار  کرديم 

مسئولين مربوطه و انجام ديدارها و مکاتبات مفصل 
فعالين  همراهی  دهيم.  کاهش  مختلف  نهادهای  با 
توجه  شد  باعث  ما،  تالش های  با  منطقه  اقتصادی 
در  به شرايط موجود  و تصميم گير  مراکز تصميم ساز 
ارس مخصوصا محدوديت های مضاعف  آزاد  منطقه 
و گاها سليقه ای اعمال شده  بر بخش های توليدی 
اين منطقه جلب شود؛ به طوری که فراکسيون مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادی مجلس شورای اسالمی شورای 
اسالمی با پيگيری های خوب آقای دکتر حسن نژاد به 
ارس سفر کردند و از بخش های توليدی، صنعتی  و 
کشاورزی بازديد نمودند و بعد از بازديد نيز در سازمان 
آزاد ارس جلسه ويژه و مفصلی تشکيل شد.  منطقه 
مناطق  شورايعالی  محترم  دبير  با حضور  خوشبختانه 
محترم  عامل  مديران  بانک،  دکتر  آقای  جناب  آزاد 
جلسه،  اين  در  آزاد  مناطق  از  ديگر  برخی  مناطق 
مسائل و مشکالت فعالين اقتصادی و توليدکنندگان 
اين مناطق و خصوصا منطقه آزاد ارس مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت و با روشن شدن اثر مخرب اعمال 
بخشنامه های سرزمين اصلی به مناطق آزاد، نمايندگان 
مجلس تصميمات و پيشنهاد های خوبی را برای رايزنی 
با مسئولين دولت و ارائه اليحه های متناسب با شرايط 
اين مناطق اتخاذ کردند. به صورت کلی رويه مديريتی 
ما برای تسهيل شرايط محيطی برای فعاالن اقتصادی 
نهادهای  و  اشخاص  با  موثر  رايزنی های  بر  مبتنی 
تصميم گير با هدف تخفيف اثرات تحريم در وهله اول 
و تخفيف اثرات تصميمات مضاعف و مخالف قوانين 
توفيقات  بحمداهلل  که  بود  دوم  وهله  در  آزاد  مناطق 
خوبی بدست آورديم و توانستيم چرخ صنعت و توليد 
را نه تنها در ارس سرپا نگه داريم، بلکه بخش توليد و 
صنعت ما امروز از رکورد سال های پيشين در توليد و 

صادرات نيز عبور کرده است.
ارس  آزاد  منطقه  ديگر،  محيطی  عوامل  حوزه  در 
ايجاد ارتباط با مراکز و مديريت های مرتبط با روابط 
امورخارجه،  وزارت  نظير  کشور  خارج  اقتصادی 
و  هدف  کشورهای  با  ايران  مشترک  کميسيون های 
همسايه ارس، اتاق های بازرگانی و خصوصا کارگروه 
ملی اوراسيا را به صورت جدی دنبال می کند. همچنين 
پس از آغاز اجرای توافق نامه تجارت ترجيحی ايران 
با هدف  آبان سال 1398،  اوايل  اوراسيا در  اتحاديه  و 
بررسی مزايا و فرصت های اين توافق نامه پيش نشست 
تخصصی »ارس؛ دروازه ورود به اتحاديه اوراسيا« را 
منطقه  کارشناسان  و  اساتيد  حضور  با  دی ماه98  در 
با  همچنين  راستا  اين  در  و  کرديم  برگزار  استان  و 
مناطق  آزاد،  »مناطق  بين المللی  همايش  در  شرکت 
کشورهای  با  اقتصادی  همکاری های  توسعه  و  ويژه 
اراسيا« که   با محوريت صادرات، ترانزيت و  همسايه 
در مرکز همايش های بين المللی صداوسيما برگزار شد، 
مزيت های منطقه آزاد ارس را برای شرکت کنند گان 
نيز  و  توافق  مورد  توليد کاالهای  برای  اين همايش 
ترانزيت زمينی کاالهای ايران از زون نوردوز منطقه 
اوراسيا  و  ايران  زمينی  مرز  تنها  عنوان  به  ارس  آزاد 
تشريح نموديم. به عالوه همايش با ايجاد نمايشگاه 
جنبی، شرکت کنند گان آشنايی بيشتری با ظرفيت های 
فعالين توليدی و صادراتی ارس در بخش های صنعتی 

و کشاورزی منطقه پيدا کردند. 
تربيت  برای  مناسب  شرايط  تامين  برای  همچنين 
ارس  توليدی  بخش های  برای  ماهر  انسانی  نيروی 
طبق تفاهم نامه دبيرخانه و سازمان فنی و حرفه ای و 
از گزينه های اصلی  به عنوان يکی  جهاد دانشگاهی 
کشور  محور  مهارت  جديد  آموزشی  نظام  پايلوت 
اجرا  برنامه  اين  ابتدای سال 1399  از  و  انتخاب شده 
خواهد شد و خروجی آن هم تربيت نيروی انسانی ماهر 
و به تبع آن افزايش راندمان بهره وری نيروی انسانی 
و تحقق سرمايه انسانی در اين منطقه برای بنگاه های 

اقتصادی ارس خواهد بود.

اقدامات منطقه آزاد ارس در حوزه تامین 
زیرساخت های سرمایه گذاری

درآمدهای  بر  آمده  بوجود  محدوديت های  علی رغم 
بخش  در  ويژه  به  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  جاری 
و  مسافری  و  تجاری  کاالهای  به  مربوط  عوارض 
عوارض  درآمدهای  غيرموجه  و  غيرقانونی  کسر  نيز 
خروج از پايانه های مرزی جلفا و نوردوز و واريز آنها 
به خزانه، اين سازمان در 10ماهه اول سال98 بيش 
از 740ميليارد ريال در بخش های عمرانی و زير بنايی 
خرج کرده است و اين رقم نزديک 300درصد از بودجه 
عمرانی خرج شده در بازه زمانی مشابه در سال 1397 
بيشتر  بوده است. برخی از پروژه های زيربنايی ارس 

که هم اکنون درحال اجرا است، به شرح ذيل می باشد:
 قرارداد تهيه، حمل و نصب تجهيزات خط 132کيلو 

ولت دو مداره در سايت صنايع سنگين
 قرارداد خريد، بسته بندی، بارگيری ، حمل و نقل و 
تخليه يک دستگاه پست سيار در سايت صنايع سنگين
از  جلفا-تبريز  محور  دوم  باند  اجرای  عمليات   
کيلومتر 22 الی 30 و يک دستگاه پل دو دهانه بيست 
متری و اجرای باند دوم محور جلفا-تبريز از کيلومتر 30 

الی 34
 عمليات اجرايی مسير ايواوغلی-گرديان و اتصال 

به شهرک صنعتی
 قرارداد تعريض جاده مرزی در محدوده نوردوز

 عمليات اجرايی سيويل تکميل عمليات آماده سازی 
شهرک صنعتی 260هکتاری

 عمليات آماده سازی معابر دهکده ورزش
 کاناليزاسيون قسمتی از رودخانه مسيل دره ديز 
 احداث سالن چندمنظوره ورزشی در خداآفرين 

 قرارداد احداث پل ارتباطی شهرک امير المومنين به 
سيات وياليی و محدوده سايت آپارتمانی

 عمليات اجرايی مسير اصلی و دو دستگاه ميدان 
بلوار  و  همسطح و پل دره ديز حد فاصل کمربندی 

کليسا
 آماده سازی انبارهای ضدحريق فاز يک صنعتی و 
تسهيل شرايط واگذاری استيجاری آنها به شرکت های 

توليدی و تجاری
لجستيک  و  ترانزيت  هاب  ايجاد  راه  نقشه  تهيه   

زمينی حوزه اوراسيا در زون نوردوز 
زيرساخت های  آماده سازی   ادامه  در  پروژه ها  اين 
در  و  می گيرد  انجام  ارس  آزاد  منطقه  سرمايه گذاری 
بزرگی نظير  پروژه های  نيز  دو بخش ريلی و هوايی 
پروژه های ريلی جلفا-نوردوز-اصالندوز و پروژه ريلی 
برای  و  هستيم  پيگيری  حال  در  را  جلفا-چشمه ثريا 
محل  تاييد  برای  ما  رايزنی های  نيز  فرودگاه  احداث 
انجام  حال  در  الزم  بودجه  تامين  با  فرودگاه  احداث 

است. 
در حوزه ايجاد شبکه ارتباطی ترکيبی داخلی و خارجی 
منطقه آزاد ارس در تالش است با تامين زيرساخت های 
الزم به بندر خشک مهم و معتبری در شمالغرب کشور 
تجاری  و  ارتباطی  نيازمندی  تنها  نه  که  تبديل شود 
و  منطقه ای  بازار های  برای  را  خود  اقتصادی  فعالين 
از  با جلب بخش مهمی  بلکه  تامين کند،  بين المللی 
ظرفيت ترانزيتی کشور به هاب لجستيک و ترانزيت 
مخصوصا در حوزه ارتباطی شمال-جنوب و اوراسيا در 

زون نوردوز تبديل شود.
همچنين در بخش زيرساخت های آموزشی تخصصی 
منطقه و مبتنی بر نيازمندی های بنگاه های اقتصادی 
علمی- مراکز  نيز  و  مادر  دانشگاه های  با  ارس، 
و  پژوهش  تيم  و  هستيم  کار  حال  در  تحقيقاتی 
فناوری دانشگاه امير کبير که متشکل از اساتيد طراز 
اول اين دانشگاه هستند و تيم پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران به صورت دوره ای از مراکز صنعتی-

نيازهای  ثبت  به  نسبت  و  بازديد کرده  ارس  توليدی 
تکنولوژيک، سخت افزاری، نرم افزاری و مواد اوليه آنها 
اقدام نموده اند. در شرايط تحريم برخی از بنگاه  های 
صنعتی منطقه دچار مشکل کمبود قطعات و يا مواد 
اساتيد  همکاری  از  خوشبختانه  که  بودند  شده  اوليه 
و  علم  پارک  تيم  شدند.  بهره مند  امير کبير  دانشگاه 
طبق  سال 99  اوايل  از  نيز  تبريز  دانشگاه  فناوری 
و  اساتيد  بکارگيری  با  يافته  انجام  برنامه ريزی های 
برگزاری  به  اقدام  دانشگاه،  اين  بنام  پژوهشگران 
دوره های مشاور برای فعالين اقتصادی ارس در حوزه 

صنعت و بازاريابی خواهد نمود. 
برای حضور باثبات در بازارهای مصرف منطقه، نيازمند 
انجام پژوهش های سازمان يافته برای ارزيابی نيازهای 
مقررات  و  قوانين  و  مصرف کنندگان  ساليق  بازار، 
گمرکی و وارداتی آنها هستيم و در اين راستا در تالش 
هستيم از شرکت های دانش بنيان فعال در اين حوزه 
بهره مند شويم و در آينده خبرهای خوبی از فعاليت و 

مشاوره آنها خواهيد شنيد.

موقعیت ارس در تامین عوامل اقتصادی 
توسعه صادرات

آيتم های  در  اقتصادی مان  بنگاه های  و  ما  متاسفانه 
کالن نظير نرخ ارز و ثبات نرخ ارز، ارتباطات بانکی و 
پولی، روابط اقتصادی باثبات با کشورهای همسايه و... 
مثل کل کشور دچار مشکل هستيم که البته بخشی از 
اين شرايط به دليل تضعيف موقعيت مناطق آزاد برای 
موسسات  شعبات  ايجاد  نظير  شرايط  برخی  تسهيل 

شد  باعث  متاسفانه  که  است  خارجی  بانک های  و 
فرصت ها از دست مناطق آزاد برود. اما با اين وجود 
در تالش هستيم با همکاری فعالين اقتصادی منطقه 
و با استفاده از روابط فرهنگی-اجتماعی مردم منطقه 
با جوامع هدف و همسايه اوضاع را در جهت توسعه 
اقتصادی ارس مديريت کنيم که حاصل تالش های 
سازمان و بنگاه های اقتصادی ارس در اين عرصه، رشد 
260درصدی آمار صادرات در ده ماهه اول سال 1398 
سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  ارس  آزاد  منطقه  از 
گذشته است، به طوری که رقم صادرات از ارس در 
اين مدت به 718ميليون دالر رسيده است. همچنين 
در بخش سرمايه گذاری نيز توانسته ايم در همين مدت 
حدود 15776هزار ميليارد ريال سرمايه داخلی تحقق 
يافته و بيش از 24ميليون دالر سرمايه گذاری خارجی 
را داشته باشيم. اين آمار با وجود شرايط تحريم، نشان 
دهنده ظرفيت های منحصر به فرد ارس برای مقابله با 

تحريم و تالش مجاهدانه فعاالن اقتصادی می باشد.
دالر مجموع  مدت حدود، 66ميليون  در همين  البته 
بيشتر آن کاالهای  بود که  ارس  آزاد  واردات منطقه 
سرمايه ای، تجهيزات و مواد اوليه بنگاه های اقتصادی 
همراه  کاالی  واردات  ممنوعيت  دليل  به  و  می باشد 
عمدتا  منطقه  واردات  خارجی،  خودروهای  و  مسافر 
متمرکز بر تامين نيازمندی های شرکت های فعال در 
سرمايه گذاری  و  اقتصادی  شرکای  بود.  منطقه  اين 
شد،  عنوان  قبال  که  طور  همان  ارس  آزاد  منطقه 
کشورهای هدف و همسايه است و به ترتيب ارزش 
عراق،  ترکيه،  آذربايجان،  کشورهای  صادرات؛ 
ارمنستان، گرجستان،  قرقيزستان،  روسيه،  افغانستان، 

چين، امارات 10کشور مهم اقتصادی ارس می باشند.
به  تنوع بخشی  برای  هستيم  تالش  در  همچنين 
ارس،  توليد  کاالهای  کردن  فناورانه  نيز  و  صادرات 
شرکت های  موفق  حضور  برای  را  مناسب  بستر 
دانش بنيان آماده کنيم و ارس اولين و به قول دکتر 
جمهوری،  رياست  فناوری  و  علمی  معاون  سورنا 
فعال  و  در حوزه جذب  ايران  آزاد  منطقه  موفق ترين 
برای  زمينه سازی  و  دانش بنيان  شرکت های  نمودن 
ايران  تحقق اقتصاد دانش بنيان در ميان مناطق آزاد 
علم  پارک  همکاری  با  راستا  اين  در  امسال  و  است 
و فناوری تبريز و معاونت فناوری رياست جمهوری، 
اولين صندوق حمايت از شرکت های دانش بنيان را با 
اکنون ده ها  ايجاد کرديم و  اعتبار مناسب مالی  يک 
به طرق  و  دارند  ارس حضور  در  دانش بنيان  شرکت 

مختلف مورد حمايت ما قرار می گيرند.
در سايه اقدامات سازمان منطقه آزاد ارس در تسهيل 
و  توليدی  برای حضور شرکت های  اقتصادی  شرايط 
صادراتی، در حال حاضر 506شرکت توليدی-معدنی، 
و  بازرگانی  خدماتی-عمرانی،  توليدی-صنعتی، 
کشاورزی دارای پروانه فعاليت و بهره برداری هستند و 
حضور آنها هزاران فرصت شغلی را ايجاد کرده است و 
آمار اشتغال ارس در ده ماهه سال98، از 12887نفر در 

سال 1397 به حدود 15967نفر رسيده است.
ارس  کشاورزی  بخش  در  5000نفر  نزديک  امروزه 
فعال هستند و اين بخش مخصوصا در حوزه کشاورزی 
اقتصادی  بخش های  موفق ترين  از  يکی  گلخانه ای 
منطقه در توليد و صادرات محصول کشاورزی است، 
با  امسال 18000تن کاالی کشاورزی  به طوری که 
ارزش حدود 31ميليون دالر در مجتمع های کشاورزی 

گلخانه ای ارس توليد و صادر شده است. 
بايد عنوان  رفاهی  زيرساخت های  ايجاد  در حوزه  اما 
گردشگری  ظرفيت های  داشتن  علت  به  ارس  کنيم 
منحصربه فرد طبيعی و تاريخی، يکی از مقاصد اصلی 
گردشگران  برای  هم  ايران  شمالغرب  گردشگری 
داخلی و هم توريست های خارجی است. در ده ماهه 
اول سال 1398 نزديک 270هزار نفر گردشگر داخلی 
اقامت  ارس  اقامتی  محل های  در  شب  يک  حداقل 
در  خارجی  توريست  نيز  3400نفر  حدود  و  داشتند 
همين مدت به ارس آمده و حداقل يک شبانه روزی 
در اين منطقه زيبا و مسحورکننده مانده اند. به همين 
جهت سازمان منطقه آزاد ارس با همکاری فعالين اين 
حوزه امسال، 12واحد اقامتی جديد را به ظرفيت اقامتی 
خود افزود که هتل 5ستاره امپريال ارس يکی از اين 
در  ما  همچنين  گردشگری  بخش  در  است.  واحدها 
تالش هستيم در حوزه معرفی و تبليغات ظرفيت های 
منطقه اقدامات تاثيرگذاری داشته باشيم و به همين 
جهت در ماه های اخير در دو رويداد مهم بين المللی 
در سطح خارجی و داخلی يعنی نمايشگاه بين المللی 
فيتور اسپانيا که يکی از مهم ترين نمايشگاه های دنيا 
در اين حوزه است و نيز نمايشگاه گردشگری تهران 
مشارکت  ارس  گردشگری  فعالين  ويژه  مشارکت  با 
حوزه  رسانه ای  معرفی  بخش  در  همچنين  داشتيم. 
بزرگ  گروه  يک  ميزبان  سال98  ارس،  گردشگری 

رسانه ای-گردشگری ارمنستانی بوديم.

عملکرد منطقه آزاد ارس در تمهید نظام حقوقی
در اين راستا منطقه آزاد ارس همپايای ساير مناطق 
آزاد ايران می خواهد و در تالش است قانون چگونگی 
تاييد  مورد  و  مجلس  مصوب  که  آزاد  مناطق  اداره 
شورای نگهبان است، بدون يک حرف کم و يک نقطه 
بيش اجرا شود. اگر اين قانون به درستی اجرای شود، 
نظام قانونی و حقوقی قابل قبولی در مناطق آزاد برای 
حمايت از فعالين اقتصادی و نيز تبديل مناطق آزاد به 
مراکز صادراتی خواهيم داشت. متاسفانه بنا به برخی 
شرايط اقتصادی و سياسی اقتضائات قانونی، مناطق 
آزاد از سوی دستگاه های مختلف ناديده گرفته می شود 
و اين برخالف منافع عمومی کشور و نيز منافع اين 
می شد  تالش  اخير  مثال  طور  به  است؛  مناطق 
معافيت های مالياتی شرکت های فعال در مناطق آزاد 
لغو شود؛ اگر اين طور شود، يک ضربه بزرگ به مناطق 
آزاد وارد می گردد و اعتماد سرمايه گذاران از اين مناطق 

سلب خواهد شد.

گزارش:
صادق پورصادق
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو اظهار داشت:

ماکو،  شوط  ماکو، شامل شهرهای  آزاد  منطقه 
و  ایران  آزاد  منطقه  پهناورترین  پلدشت،  و 
دومین منطقه آزاد جهان از منظر وسعت، یکی 
محسوب  کشور  آزاد  مناطق  پرظرفیت ترین  از 
ورود  دروازه  تنها  عنوان  به  ماکو  می شود.  
تجارت  مرکز  تاکنون  دیرباز  از  اروپا  به  ایران 
کشورهای  با  تجاری  و  اقتصادی  تعامالت  و 

مختلف دنیا بوده است.
ازجمله  عظیم  زیرساخت های  ایجاد  و  احداث 
ساخت بزرگراه ها و اتوبان ها، نیروگاه، بهسازی 
بین المللی  فرودگاه  احداث  بازرگان،  مرز 
با  دیگر  ابرپروژه  ده ها  و  ماکو  آزاد  منطقه 
سرمایه گذاری مستقیم سازمان منطقه آزاد ماکو 
مناطق محروم مرزی، فرصت های  از  در یکی 
سرمایه گذاری ارزشمندی را پیش روی فعاالن 

اقتصادی گشوده است.
تسهیل  عمرانی،  نیمه تمام  پروژه های  اتمام 
و  واحد  مدیریت  سرمایه گذاری،   جذب  و 
مراکز  و  اجرایی  دستگاه های  یکپارچگی 
در  اداری  بوروکراسی  کاهش  تصمیم گیری، 
منطقه در راستای تسهیل تجارت و رونق کسب 
ایجاد یک حکمرانی  برای  نیز تالش  و  کار  و 
مطلوب اسالمی برای الگو قرار دادن به دیگر 
نقاط کشور، رویکرد سازمان منطقه آزاد ماکو در 

سال ۹۸ بوده است. 
سرمایه گذاران  بهشت  عنوان  به  منطقه  این 
بودن  دارا  با  که  است  شده  معرفی 
و  برنامه ها  با  و  منحصربه فرد  مزیت های 
آزاد  منطقه  سازمان  که  هدفگذاری هایی 
افق  دارد،  اجرا  و  اقدام  دست  در  ماکو 
قرار  اقتصادی  فعالین  روی  پیش  را  روشنی 
تمامی  به  دستیابی  بی تردید  که  است  داده 
راه  نقشه  براساس یک  اهداف و ماموریت ها 

شد. خواهد  میسر  دقیق 

صدور 1200مجوز فعالیت اقتصادی 
در منطقه آزاد ماکو

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
عملکرد  از  گوشه ای  بیان  با  ماکو  آزاد  منطقه 
گفت:  سال۹۸  در  سازمان  این  ساله  یک 
از  منطقه  اقتصادی  فعاالن  بهره مندی  جهت 
ابتدای سال ۹۸  از  آزاد،  قانونی مناطق  مزایای 
اقتصادی  فعالیت  1200مجوز  از  بیش  تاکنون 
برای فعالیت های تجاری، خدماتی، بانکداری، 
تمدید  و  صادر  و...  مهندسی  و  فنی  صنعتی، 
نوع  هر  مبنای  مجوزها،  این  که  است  شده 
تعداد  همچنین  می باشد.  منطقه  در  فعالیت 
سال  ابتدای  از  بازرگانی  ۸0کارت  از  بیش 
همچنین  است.  شده  تمدید  و  صادر  تاکنون 
همایش  و   ایران  لجستیک  ملی  میز  نخستین 
100نفر  از  بیش  حضور  با  صادرات  توسعه 
برگزار  ماکو  آزاد  منطقه  در  کننده  شرکت 

گردید. 

رشد 20درصدی واحدهای صنعتی و 
معدنی فعال ماکو

در حوزه  داشت:  اظهار  عبدالرحیمی  محمدرضا 
در  ایمپاسکو  و  ایمیدرو  حضور  با  نیز  صنایع 
منطقه  اکتشافی  پهنه های  ماکو،  آزاد  منطقه 
ایمیدرو  به  اکتشافی  عملیات  انجام  جهت 
واگذار گردید. همچنین طرح فعال سازی معادن 
پیگیری  حال  در  ایمپاسکو  حضور  با  کوچک 

است.
30فقره  از  بیش  سال۹۸  طول  در  افزود:  وی 
پروانه بهره برداری صنعتی و معدنی صادر شده 
منجر  تولیدی  واحدهای  این  از  بهره برداری  و 
بیش  سرمایه گذاری  و  717نفر  اشتغال زایی  به 
دالر  10میلیون  و  داخلی  ریال  1600میلیار  از 
پروانه  3فقره  میان،  این  از  است.  خارجی شده 
بهره برداری برای ماده معدنی مرمریت مشکی 
تزئینی  سنگ های  رده  در  که  گردیده  صادر 
کمتر  زمان  مدت  در  توانسته  و  بوده  بی نظیر 
بازارهای  از  توجهی  قابل  سهم  سال،  یک  از 

خارجی را به خود اختصاص دهد.
رئیس هیات مدیره منطقه آزاد ماکو ادامه داد: 
تعداد  شده،  انجام  برنامه ریزی های  اجرای  با 
واحدهای صنعتی و معدنی فعال در سال ۹۸ با 
از 20درصدی نسبت به سال ۹7 به  رشد بیش 
از  بیش  صنعت  حوزه  در  که  رسیده  120واحد 
۹0درصد واحدها در حال فعالیت هستند که از 
این تعداد، 12واحد تولیدی متوسط و بزرگ بوده 

و مابقی خرد و کوچک می باشند.
عبدالرحیمی تصریح کرد: از ابتدای شکل گیری 
در  شده  ایجاد  اشتغال زایی  ماکو،  آزاد  منطقه 
5000هزار  از  بیش  به  معدن  و  صنعت  بخش 
بالغ بر ۹300میلیارد ریال  نفر و سرمایه گذاری 
به  رسیده،  خارجی  دالر  126میلیون  و  داخلی 
طوری که سهم سرمایه گذاری داخلی و خارجی 

تقریبا پایاپای بوده است.

تعریف فرصت های جدید 
سرمایه گذاری در منطقه آزاد ماکو

وی در تشریح اقدامات حوزه جذب سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  1۸مجوز  صدور  گفت:  نیز 
سرمایه گذاری  مجموع  با  غیرصنعتی 
و  داخلی  سرمایه گذاری  ریال  27000میلیارد 
۴0میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در طول 

سال ۹۸ در منطقه آزاد ماکو صورت گرفت.
داد:  ادامه  ماکو  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
سرمایه گذاری  15کمیسیون  سال ۹۸،  طول  در 
سرمایه گذاری  21۹درخواست  به  و  برگزار 

رسیدگی شد. 
سرمایه گذاری های  از  کرد:  اظهار  عبدالرحیمی 
است،  خورده  رقم  منطقه  در  که  بزرگی 
دالری  ۴0میلیون  سرمایه گذاری  به  می توان 
رمز  استخراج  زمینه  در  چینی  سرمایه گذاران 
اینترنتی  سرورهای  و  داده پردازی  مرکز  ارز، 
بین المللی با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو، 
احداث گاوداری 10000راسی با سرمایه گذاری 
1۸00میلیارد ریال در فاز اول و اشتغال 300نفر، 
واحد  کشتارگاه،  و  سردخانه  مجتمع  احداث 
پرورش بز سانن، مجتمع تفریحی و زیپ الین 

و غیره اشاره کرد.
وی اذعان نمود: به استناد مجوزهای سرمایه گذاری 
غیرصنعتی صادر شده، پیش بینی می شود، برای 

10۴6نفر اشتغال مستقیم ایجاد گردد.
ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ادامه داد: از اقدامات خوبی که طی سال گذشته 
گرفته،  صورت  سازمان  اقتصادی  معاونت  در 
و  احصاء  پویش،  کمیته  تشکیل  به  می توان 
کمیته  این  وظیفه  کرد.  اشاره  فرصت آفرینی 
منطقه،  سرمایه گذاری  پتانسیل های  شناسایی 
اولویت بندی  امکان سنجی،  مطالعات  انجام 
فراخوان های  برگزاری  نهایت  در  و  طرح ها 
سال  طی  که  است  سرمایه گذاری  جذب 
سرمایه گذاری  جدید  50فرصت  گذشته، 
مشاور  به  مطالعات  انجام  برای  و  شد  تعریف 
ذی صالح واگذار شده است. همچنین اقدامات 
10فرصت  برای  فراخوان  برگزاری  برای  الزم 
سرمایه گذاری جدید انجام شد که از بین آنها، 

فراخوان جذب برای ۴طرح، برگزار گردید. 

بازنگری شیوه نامه های سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد ماکو

کاهش  منظور  به  کرد:  تاکید  عبدالرحیمی 
فرآیند  نمودن  کوتاه  و  اداری  بروکراسی 
کار،  و  کسب  فضای  بهبود  و  سرمایه گذاری 
شیوه نامه های سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
ماکو در روزهای پایانی سال بازنگری شده و به 
تصویب هیات مدیره رسید و همچنین به منظور 
بهبود نظارت سازمان بر طرح های سرمایه گذاری، 
آن  شیوه نامه  و  تشکیل  سازمان  نظارت  کمیته 
نگارش گردید و انتظار می رود در سال آتی ضمن 
پروژه های  بر  نظارت  بهتر  ساماندهی  و  بهبود 
دارای  نوعی  به  که  پروژه هایی  سرمایه گذاری، 
مشکالت اجرایی هستند و از پیشرفت مناسبی 

برخوردار نیستند، تعیین تکلیف گردند.
کشاورزی  بخش  اقدامات  تشریح  در  وی 
بخش  در  سال ۹۸  ابتدای  از  گفت:  نیز  منطقه 
سرمایه گذاری  70درخواست  از  بیش  کشارزی 
این  بررسی  از  پس  که  است  شده  دریافت 
اراضی ملی منطقه  از  درخواست ها، 221هکتار 
شده  واگذار  شرایط  واجد  سرمایه گذاران  به 
جذب  باعث  واگذاری  میزان  این  که  است، 
در  سرمایه گذاری  سرمایه  ریال  1۴50میلیارد 
زمینه های مختلف شده و برای بیش از 23۴نفر 
به صورت مستقیم اشتغال صورت گرفته است.

تصریح  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
انجام شده،  مهم ترین سرمایه گذاری های  کرد: 
صنعتی  کشتارگاه  احداث  برای  زمین  واگذاری 
با  ایرانیان  نوین  تجارت  بیان  شرکت  توسط 

سرمایه گذاری 130میلیارد ریال می باشد.

تفاهم نامه های  مهم ترین  افزود:  عبدالرحیمی 
این مدیریت: تفاهم نامه احیا و بهسازی قنوات با 
جهاد کشاورزی شوط با مساعدت مالی 5میلیارد 
هیدروپونیک   گلخانه  احداث  تفاهم نامه  ریال، 
در 100هکتار از اراضی ملی پلدشت با شرکت 
توسعه و عمران اراضی کشاورزی )بانک زمین( 
امضای  و  ریال  3000میلیارد  سرمایه گذاری  با 
تفاهم نامه های مختلف با اداراتی همچون منابع 
طبیعی، جهاد کشاورزی، شیالت، دامپزشکی و 
سایر ادارات و مشاورین جهت انجام کمک های 
مالی به اجرای طرح های تحقیقاتی و بهداشتی 

و عملیاتی و نظارت بر اجرای آنها می باشد.
از  نگهداری  مناقصه  اجرای  و  برگزاری 
پلدشت  و  شوط  شهرستان های  جنگل های 
در  خاکی  و  آبی  مطالعات  انجام  و  بررسی  و 
و  نظارت  و  مربوطه  مشاورین  توسط  منطقه 
بررسی نتایج حاصله از این مطالعات نیز از دیگر 

اقدامات مهم این مدیریت می باشد.

افتتاح رسمی مرکز نوآوری و فناوری 
سازمان منطقه آزاد ماکو

ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
و  نوآوری  مرکز  مدیریت  اقدامات  به  اشاره  با 
رسمی  افتتاح  به  توجه  با  گفت:  نیز  فناوری  
آزاد  منطقه  سازمان  فناوری  و  نوآوری  مرکز 
نخستین  عنوان  به  در خردادماه سال ۹۸،  ماکو 
کسب  فضای  بهبود  و  کارآفرینی  زیست بوم 
در  کشور،  هفتگانه  آزاد  مناطق  بین  در  کار  و 
استارت آپی  فعالیت های  شروع  از  ۸ماه  مدت 
خالق  آموزشی  حوزه  استارت آپ  یک  مرکز، 
پذیرش  و  جذب  کارافکر،  استارت آپ  نام  با 
شده است. در این مرکز، برای نخستین بار دو 
نابغه  »طلوع  نام  با  اجتماعی  حوزه  استارت آپ 
درون« و استارت آپ مددکاری اجتماعی با نام 
»فرکانس« با هدف حل معظالت و آسیب های 
اجتماعی در قالب یک نظام ملی نوآوری شروع 
به فعالیت های استارت آپی خود نموده اند. افزون 
نرم افزاری  استارت آپ های حوزه  موارد،  این  بر 
تولیدی  استارت آپ  یک  و  مصنوعی  هوش 
فناورانه در زمینه ساخت پرینترهای سه بعدی 

در این مرکز جذب شده است. 

راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها 
در منطقه آزاد ماکو

وی با اشاره به اقدامات حوزه ثبت شرکت ها در 
سال۹۸ اظهار داشت: بیش از ۸0مورد شرکت در 
زمینه های تجاری، صنعتی- تولیدی، خدماتی، 
در  دامداری  و  پیمانکاری، کشاورزی  فرهنگی، 

منطقه آزاد ماکو به ثبت رسیده است.
عبدالرحیمی ادامه داد: از مهم ترین اقدامات این 
شرکت ها  ثبت  جامع  سامانه  راه اندازی  اداره، 
و  حقوقی  اشخاص  موضوعات  بانک  تدوین 
تعلیق هزار شرکت غیرفعال در منطقه آزاد ماکو 
می باشد؛ اخذ مجوز فعالیت اقتصادي معتبر توسط 
در  مستقر  حقوقي  و  حقیقي  اشخاص  تمامي 
منطقه، نشانگر فعالیت قانونمند و مجاز آنها است، 
در این راستا در مهرماه سال۹۸ از طریق فراخوان 
و اطالع رساني گسترده )سایت رسمي و ارسال 
پیامک و شبکه هاي مجازي( به کلیه شرکت ها 
اخطار داده شد تا مجوز فعالیت اقتصادي مرتبط 
را دریافت یا تمدید نمایند و تاکید شد که ضمانت 
اقتصادي  فعالیت  مجوز  دریافت  عدم  اجراي 

معتبر، تعلیق شناسه ملي آنها خواهد بود .
ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
شرکت  ساعتی  ثبت  برند  حفظ  نمود:  اذعان 
و  است   واحد  این  دستاوردهای  مهم ترین  از 
سریع ترین ثبت شرکت در سطح کشور و بین 
مناطق آزاد متعلق به این اداره است و این واحد 
حقیقی  شخص  ثبت  مدت  خود،  برند  حفظ  با 
ساعت  یک  به  موسسه(  و  )شرکت  حقوقی  یا 

کاهش داده است.
ملی  شناسه  بحث  در  همچنین  افزود:  وی 
نبودن  هوشمند  دلیل  به  حقوقی  اشخاص 
تکراری  نشانی های  با  ملی،  شناسه  سامانه 

بر  بالغ  که  بوده  مواجه  سال ۹1  از  فراوانی 
در  می شد؛  شامل  را  موسسه  و  1000شرکت 
به درخواست و پیگیری  با توجه  این خصوص 
اشخاص حقوقی کشور،  ماده ۹  دبیرخانه هیات 
نشانی  یک  با  که  صوری  شرکت های  اغلب 
صندوق پستی ثبت شده بود و اشخاصی که با 
نشانی صوری یا کدپستی تکراری ثبت شده اند، 
تعلیق  حالت  به  آنها  ملی  شناسه  و  شناسایی 
خصوص  این  در  مرتبط  مکاتبات  به  و  درآمد 

خاتمه داده شد . 

فعال سازی پروژه های نیمه تمام 
در منطقه آزاد ماکو

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در خصوص 
پروژه های عمرانی این منطقه گفت: معتقدیم 
برای دستیابی مناطق آزاد به اهداف کالن خود 
ازجمله کمک به تقویت اقتصاد ملی و پیوند آن 
کمک  و  بین الملل  و  منطقه ای  اقتصادهای  با 
از  به توسعه و عمران و آبادانی منطقه ای، بعد 
ثبات محیط کالن سیاسی و اقتصادی، موقعیت 
و مکان یابی مناسب، دسترسی به بازارها و منابع 
و مواد اولیه و نیروی کار، باید از زیرساخت های 
و  زیربنایی  امور  حوزه  در  مناسب  فیزیکی 
دسترسی ها یعنی مدهای مختلف حمل و نقل و 

ارتباطات برخوردار باشند. 
وی تصریح کرد: به همین دلیل اولویت اصلی 
بنده در منطقه آزاد ماکو این شد که پروژه های 
از سال های گذشته شروع شده   زیرساختی که 
و هنوز به اتمام نرسیده بود را سریعا بررسی و 
بازمهندسی اجرایی و ارزش نماییم و با بازتدبیر 
تسریع  را  کارها  پیمانکاران  و  مشاوران  امور 
به  منطقی  زمانی  بازه  یک  در  حتما  که  کنیم 
و  شده  متعددی شروع  پروژه های  برسد؛  اتمام 
هزینه های زیادی طی این سال ها صرف شده 
است که برخی به اتمام رسیده ولیکن بسیاری 
بوده  شده  متوقف  هم  برخی  و  نیمه تمام  هم 
هم  بعضا  که  پروژه ها  فعال سازی  لذا  است. 
در  می رفتند،  پیش  کند  بسیار  یا  بودند  متوقف 
دستورکار قرار گرفت که در این چهارماه گذشته 
پر  نسبتا  و هوایی  آب  در فصل  اینکه  علیرغم 
اکثر  داشتیم،  قرار  عمرانی  کارهای  برای  مانع 
فعال شدند که  و  تازه ای گرفتند  پروژه ها جان 
نسبت به گذشته پیشرفت های بسیار خوبی هم 

داشته اند.
در  تسهیل  داشت:  اظهار  عبدالرحیمی 
سازمانی،  چابکی  آزاد،  منطقه  فرآیندهای 
دانایی محور  انسانی،  نیروی  توانمندسازی 
کارها  به  دادن  سرعت  انسانی،  نیروی  کردن 
عنوان  به  سازمان  درون  فرآیندهای  تسهیل  و 
بهتر شدن منطقه در  برای  راهبرد جدی،  یک 
دستورکار قرار گرفت. در این پنج ماه اخیر، آرام 
آرام برای بهبود فرآیندها مطالعه کردیم که اگر 
کسی بخواهد امروز ثبت شرکت انجام بدهد و 
مدارکش آماده باشد، چند ساعت باید زمان ببرد. 
در واقع برای بهبود همه فرآیندهای دیگر هم 
در تالش هستیم. در این میان سازمان منطقه 
آزاد ماکو در پیاده سازی ماژول های آماده پروژه 
پنجره واحد مناطق آزاد که از سوی دبیرخانه در 
حال پیاده سازی است، از پیشروان سازمان های 

مناطق محسوب می شود.
تسهیالت  آوردن  فراهم  داد:  ادامه  وی 
در  بوم گردی  و  طبیعت محور  گردشگری 
محدوده منطقه آزاد ماکو مانند سایر نقاط کشور، 
یک کسب و کار مزیت دار برای سرمایه گذاری 
و  پراکنده  صورت  به  تاکنون  است.  منطقه  در 
محلی سرمایه گذاری هایی صورت شکل گرفته 
اما تصمیم داریم که ان شااهلل یک جاذبه در کنار 
جاذبه های طبیعی به شکل انسان ساز و بدیع در 
منطقه ایجاد کنیم که تنها و فقط در آنجا باشد 

و برای اولین بار در کشور اتفاق بیافتد. 

محصورسازی منطقه آزاد ماکو 
در دستورکار سازمان

ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
گفت:  منطقه  این  محصورسازی  درخصوص 
منطقه آزاد ماکو دارای 130کیلومتر مرز مشترک 
جمهوری  با  نیز  مرز  1۴0کیلومتر  و  ترکیه  با 
مرز  دو  هر  که  می باشد  )نخجوان(  آذربایجان 
دو  مرزبانی های  کنترل  و  حفاظت  تحت  کامال 
کشور است. در این میان ضلع سوم منطقه خط 
متصل به سرزمین اصلی به طول 155کیلومتر 
بوده که متاسفانه از بدو تاسیس منطقه تاکنون 
نسبت به محصورسازی و اجرای فنسیگ اقدام 
نشده است. این عدم محصورسازی سبب شده 
مزیت های  از  راحتی  به  اقتصادی  فعاالن  است 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ازجمله ماده1۴ 
به  صادرات  و  واردات  بودن  مستثنا  که  قانون 
و  صادرات  ملی  مقررات  آزاد  منطقه  محدوده 
لیکن  نمایند،  استفاده  نتوانند  است،  واردات 
گمرک  مشترک  استقرار  با  فعلی  شرایط  در 
شهرک  ورودی های  در  سازمان  همکاران  و 

صنعتی و بازارچه های تجاری نسبت به تسهیل 
ورود خروج مواد اولیه، ماشین آالت و سایر اقالم 
از شهرک های  خارج  موارد  در  و  می شود  اقدام 
صنعتی نیز سازمان با تعهد نزد گمرک جمهوری 
مواد  و  تجهیزات  و  کاالها  ورود  ایران  اسالمی 
فعالیت  مجوز  دارای  متقاضیان  ماشین آالت  و 
در  اوال  لیکن  می بخشد.  تسهیل  را  اقتصادی 
کل  از  بتوانند  باید  همه  آزاد  منطقه  محدوده 
شوند  برخوردار  راحتی  به  مناطق  قانونی  مواد 
وقت  هیچ  که  اندیشید  تدبیری  باید  ثانی  در  و 
اتهام کمک به اقتصاد پنهان و قاچاق و... متوجه 
منطقه نشود؛ لذا با وجود سختی و پیچیدگی این 
مهم بالفاصله مطالعات قبلی مهندسین مشاور 
جمع آوری و به روز گردید و هم اکنون همکاران 
به اتفاق مشاورین در مرحله آماده سازی فرآیند 
منطقه  محصور سازی  پروژه  مناقصه  اجرای 
می باشند و امیدواریم سال۹۹ بخش قابل توجه 
تردد  قابلیت  از  برخوردار  75کیلومتری  خط 

محصور گردد. 
وی گفت: منطقه آزاد ماکو چهارصد هزار هکتار 
بازرگانی،  صنعتی،  شهرک های  و  مراکز  است، 
تجاری متعددی دارد و فعاالن اقتصادی، اصنافی 
گوناگونی داخل محدوده منطقه آزاد جای دارند 
آزاد  منطقه  قانونی  مزیت های  از  بتوانند  باید  و 
استفاده کنند، که راهکار بهینه و قانونمند پیش 
رو، اجرای پروژه محصورسازی می باشد. مطالعات 
هم در مرحله نهایی است، مناقصه احداث فنس 
و دیوار حصار محدوده منطقه آزاد را هم ان شاهلل 
انجام  پیمانکار  انتخاب  و  کرد  خواهیم  برگزار 
می شود و با اجرایی کردن این کار، یک بار برای 
همیشه مردم منطقه و منطقه آزاد ماکو می توانند 
معانی واقعی منطقه آزاد درک کرده و مزایای آن 

بهره مند شوند. 

تحول اساسي در اقتصاد و اشتغال منطقه
ادامه  در  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اظهار داشت: در سال۹۸، 5 هزار و 300میلیارد 
و  کشاورزی  صنعتی،  عمرانی،  پروژه  ریال 
خدماتی در منطقه آزاد ماکو کلنگ زنی و افتتاح 

شد.
چندمنظوره  ورزشی  سالن  افزود:  عبدالرحیمی 
و  ریال  32میلیارد  هزینه  با  سلیمانی  سردار 
مجموعه آبگرم معدنی با هزینه 2۴میلیارد ریال 
آزاد ماکو در  اعتبارات سازمان منطقه  از محل 

شهرستان شوط آماده افتتاح هستند.
وی با اشاره به اینکه از محل درآمدهای سازمان 
سی تی اسکن  دستگاه  یک  ماکو  آزاد  منطقه 
برای  دالر  350هزار  ارزش  به  16اسالیس 
بیمارستان فجر ماکو خریداری شده است، بیان 
دستگاه سونوگرافی  آن، یک  بر  داشت: عالوه 
برای  دالر  100هزار  ارزش  به  نیز  کالرداپلر 
بیمارستان فجر ماکو توسط سازمان منطقه آزاد 
ماکو خریداری شده و آماده بهره برداری هستند.
افزود:  ادامه  در  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
یوالگلدی،  شهر  در  3مدرسه  احداث  عملیات 
مالي  تامین  با  قیرکندي  و  آداغان  روستاهاي 

توسط سازمان منطقه آزاد نیز آغاز شد.
عبدالرحیمی گفت: آزادسازی بخشی از خیابان 
تملک  شامل  ماکو  شهرستان  خمینی)ره(  امام 
و تخریب ساختمان های خانواده های افتخاری، 
پروژه  مسیر  در  گوزل  پاساژ  و  کوهی  پشت 
هزینه  با  نیز  خمینی )ره(  امام  خیابان  تعریض 
است  برنامه هایی  دیگر  از  تومانی  میلیارد  ده ها 

که در دستورکار قرارگرفته است.
پیراهن  تولیدی  کارخانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مردانه صادراتی، فاز 1 توسط شرکت دیانا تجارت 
ریسمانی با حجم سرمایه گذاری200میلیارد ریال و 
اشتغال زایی 200نفر آماده افتتاح است، اظهار کرد: 
کارخانه تولید انواع فیلم پالستیکی پلی اتیلن، ویژه 
سرمایه گذاری  حجم  با  صنعتی  بسته بندی های 
60میلیارد ریال و اشتغال زایی 25نفر و فاز توسعه و 
تولید پیراهن شرکت برسام با حجم سرمایه گذاری 
30میلیارد ریالی با ظرفیت اشتغال زایی ۸0نفر نیز 

آماده بهره برداری رسمی است.
مجتمع  قرارداد  تبادل  و  انعقاد  از  عبدالرحیمی 
دامپروری 10هزار راسی توسط شرکت کشت و 
صنعت و دامپروری ارس دام آرشام در پلدشت با 
حجم سرمایه گذاری بیش از 1100میلیارد ریال 
و اشتغال زایی ۴00نفر خبر داد و گفت: عالوه بر 
اول شهرک  فاز  احداث  تفاهم نامه  امضای  آن، 
گلخانه ای پلدشت توسط شرکت توسعه عمران 
کشاورزی  بانک  به  وابسته  کشاورزی،  اراضی 
و  ریال  میلیارد  3هزار  سرمایه گذاری  حجم  با 

اشتغال زایی 300نفر در سال۹۸ انجام شد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تفاهم نامه  انعقاد  از  پایان  در  ماکو  آزاد  منطقه 
و  توسعه  سازمان  با  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان 
براي  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی 
معدني  پهنه هاي  میداني  دقیق  مطالعات  انجام 
در سطح منطقه که منجر به تحول اساسي در 
اقتصاد منطقه و اشتغال نیز خواهد شد، خبر داد.

گزارش:
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو



یادداشت 

علیهمتافزا
کارشناسصنایع

و  تدوین  از  قانونگذار  هدف  اینکه  به  توجه  با 
ویژه  مناطق  اداره  و  تشکیل  قانون  تصویب 
اول  برنامه  قانون  تبصره۲۰  )موضوع  اقتصادی 
توسعه در سال۱۳۶۸و بند د تبصره۲5 قانون برنامه 
دوم توسعه( ایجاد مناطق آزاد ویژه اقتصادی، تبیین 
راهکارهای جدید برای توسعه کشور با استفاده از 
و  داخلی  سرمایه های  جذب  به  مربوط  استراتژی 
خارجی، حمایت از فعالیت های تولیدی و اقتصادی، 
ایجاد و گسترش روابط تجاری بین المللی، فعال تر 
کردن اقتصاد منطقه ای و بهره گیری از فرصت های 
موجود در اقتصاد جهانی بود، اما با گذشت بیش از 
ویژه  مناطق  ایجاد  مصوبات  نخستین  از  ۲۰سال 
گذشته،  آسیب شناسی  نبود  علت  به  اقتصادی، 
نیل  در  چندانی  توفیق  شاید  و  باید  که  طور  آن  
به اهداف قانونگذار در رابطه با این مناطق حاصل 
نشده و بررسی عوامل موثری که باعث این توفیق 
نیافتن شده و بکارگیری روش های نوین و کارساز، 
کارآیی  ارتقای  برای  مناسبی  راهگشای  می تواند 

بیشتر مناطق ویژه اقتصادی باشد.
برهمین اساس به مواردی برای ارتقای کارآیی این 

مناطق اشاره می شود:
ویژه:  منطقه احداث محل مکانیابی )1
یک  اجرای  موفقیت  در  که  عواملی  مهم ترین  از 
مکان یابی  است،  تاثیرگذار  اقتصادی  ویژه  منطقه 
مناسب محل اجرای طرح به منظور دسترسی راحت 
و ارزان به امکانات زیرساخت و میزان سهولت در 

دسترسی به مرزهای آبی، خاکی کشور است.
و  مطالعه  بررسی،  ویژه: منطقه وسعت )2
احداث  برای  موردنیاز  واقعی  وسعت  پیش بینی 
مدیریت  تا  است  اهمیت  با  بسیار  ویژه،  منطقه 
محدودیت  یا  بی مورد  گستردگی  دلیل  به  منطقه 
فضا در فرآیند احداث منطقه و نگهداری آن، دچار 

محدودیت نشود.
3(وضعیتوشرایطاقلیمیمنطقهویژه:
مطالعه و بررسی جامع و دقیق وضعیت و شرایط 

اقلیمی بسیار حائز اهمیت است.
اقتصادی:  ویژه مناطق مدیریت )4
شدن  رقابتی تر  و  امور  روزافزون  پیچیدگی 
سازمان های تولیدی تجاری، می طلبد که مدیریت 
مناطق ویژه به عنوان راهبر یک سازمان پیچیده، 
مجهز به تجربه و عالم و عامل به ابزارهایی مانند 
تکنیک های  انسانی،  منابع  استراتژیک  مدیریت 
مدیریت  و  عملکرد  مدیریت  تحول،  مدیریت 
رویکرد سیستمی و... باشد، تا بتوان از هر منطقه 
ویژه به عنوان یک اهرم رشد و توسعه منطقه ای 

بهره مند شد.
5(تامینمنابعمالیموردنیازمنطقهویژه:
یکی از عوامل بسیار مهمی که در کارآیی هر طرح 
و پروژه ای موثر است، تمهیدات الزم برای بررسی 
و اطمینان کامل از تامین منابع مالی برای اجرای 
کلیه فازهای مطالعاتی و اجرایی طرح منطقه ویژه 

است.
و معافیتها به مربوط مقررات )۶
اعمال  به روزآوری،  ویژه:  منطقه امتیازات
امتیازات  و  مقررات  تسریع  و  آسان سازی  کامل، 
عوامل  ازجمله  اقتصادی  ویژه  مناطق  بر  حاکم 
بسیار مهم در رغبت سرمایه گذاری در این مناطق 

است.
با ویژه منطقه مدیریت رابطه )7
سرمایهگذاران: کمیت و کیفیت ارتباط مجموعه 
مدیران منطقه ویژه در جذب سرمایه گذاران داخلی 
در  موثر  عوامل  محوری ترین  از  شاید  خارجی  و 

میزان موفقیت هر منطقه ویژه باشد.
8(نوعنگاهوارتباطمردمشهرستانو
استانبهمنطقهویژه: ایجاد و حفظ یک رابطه 
اجتماعی تنگاتنگ و نزدیک با مردم شهرستان و 
جذب  و  جلب  در  موثر  بسیار  عوامل  از  استان 

حمایت همه جانبه مردم از منطقه ویژه است.
منطقه برای استراتژیک برنامهریزی )9
تهیه  به  اقدام  منطقه  مدیریت  چنانچه  ویژه:
مقدورات  بر  منطبق  جامع  طرح  و  توجیهی  طرح 
امکان  کند،  استان  واقعی  محدودیت های  و 
تدوین  برای  استراتژیک  مناسب  برنامه ریزی 
عملکرد و جهت گیری بلندمدت و همچنین ارزیابی 
فراهم  منطقه،  عملکرد  مستمر  بهبود  و  مداوم 

خواهد شد.
بررسی  مناسب:  پروژههای انتخاب )10
پروژه های  صحیح  انتخاب  در  کارآمد  و  علمی 
منطقه  کارآیی  میزان  در  موثری  عامل  مناسب، 

است.
امکانات زیرساختی موجود  11(زیرساختها: 
طراحی،  در  استان  شهرستان،  بالفعل  همچنین  و 
موردنیاز  زیرساخت های  از  بهره برداری  و  احداث 
ازجمله عوامل کارساز و موثر در میزان کارآیی هر 

منطقه ویژه اقتصادی است.
12(توانمندیهایبومیشهر،شهرستان
منابع،  کردن  لحاظ  و  دقیق  شناسایی  استان: و
و  واقعی  محدودیت های  و  مقدورات  توانمندی ها، 
عینی شهر محل احداث منطقه ویژه بسیار مهم است.

عوامل موثر در افزایش 
کارآیی مناطق ویژه اقتصادی
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مدیرعاملسازمانمنطقهآزادارونداظهارداشت:

گفت  باید  سال ۹۸  پایانی  روزهای  در 
با  اقتصاد  چرخ  دیگر  سال  یک  خوشبختانه 
وجود تنگناها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
مناطق،  دیگر  مانند  هم  اروند  در  و  چرخید 
بهره برداری  به  زیادی  پروژه های  و  طرح ها 
و  مدیره  هیات  رئیس  با  گفت وگو  در  رسید. 
ضمن  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دهه 
مبارک فجر، وی عملکرد این سازمان در سال 

۹۸ را تشریح کرد. 
به گفته اسماعیل زمانی امسال علی رغم وجود 
تهدیدات خارجی، شرایط  و  فضای تحریمی 
خرمشهر  و  آبادان  شهرستان های  اقتصادی 
شهرستان ها  این  و  است  بوده  خوب  نسبتا 
اروند  نبودند .  مواجه  جدی  مشکالت  با 
مناطق  سایر  بین  در  را  جمعیت  بیشترین 
با  دارد و در همسایگی  آزاد تجاری-صنعتی 
کویت و مهم ترین شریک تجاری ایران یعنی 
از دو شهرستان  کشور عراق، بخش وسیعی 
را  خرمشهر  و  آبادان  اقتصادی  رقابت پذیر 

شامل می شود. 
به ظرفیت های مطلوب منطقه  اشاره  با  وی 
مجموع  در  داشت:  اظهار  خود،  متبوع 
این  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری های 
منطقه در سال ۹۸ قابل قبول بوده و صادرات 
اروند چیزی در حدود یک میلیارد دالر بوده که 
از این میزان، ۲۰۰میلیون دالر سهم صادرات 
از محصوالت تولید شده در منطقه آزاد اروند 

بوده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند 
خاطرنشان کرد: اروند، از اهمیت استراتژیک 
اقتصادی، تجاری و سیاسی ویژه ای برخوردار 
است و این مدعا با دالیلی ازجمله مجاورت 
به  دسترسی  عراق،  کشور  و  فارس  خلیج  با 
و  پاالیشگاه  از  برخورداری  آزاد،  آب های 
پتروشیمی اثبات می شود و سازمان منطقه آزاد 
اروند امسال نیز همچون سال های گذشته در 
تالش بوده است که از این ظرفیت ها نهایت 

استفاده را ببرد .
در  ما  که  آنجایی  از  کرد:  تصریح  زمانی 
بازار این کشور  همسایگی عراق قرار داریم، 
محسوب  ما  برای  مهم  هدف  بازار  یک 
در  نیز  عراقی   اتباع  از  بسیاری  و  می شود 
عالوه  می کنند؛  سرمایه گذاری  بازار  این 
منطقه  عراق،  کشور  از  سرمایه گذارانی  بر 
سرمایه گذارانی  پذیرای  امروز  اروند  آزاد 
گذشته  از  است.  نیز  مختلف  کشور های  از 
چینی ها در منطقه حضور داشته اند و همچنان 
از  سرمایه گذارانی  دارند.  اقتصادی  فعالیت 
فعالیت های  راستای  در  نیز  آلمان  و  ترکیه 

اقتصادی در منطقه حضور دارند.

ماموریتراهبریوروندتوسعهای
سازمانمنطقهآزاداروند

روند  و  راهبری  ماموریت  به  اشاره  با  وی 
گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  توسعه ای 
بیشتر  اروند  آزاد  منطقه  در  سرمایه گذاری ها 
ساختمانی،  مواد  معدنی،  مواد  زمینه های  در 

تولیدات شیمیایی و پتروشیمی است. 
که  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سازمان،  این  سکانداری  ۶سال  از  بیش  با 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  باثبات ترین 
را  سازمان  این  عملکرد  است؛  بوده  اروند 
علی رغم مشکالتی که در این سال ها پیش رو 
داشته است، قابل دفاع دانست و اذعان داشت: 
از ابتدای امسال، منطقه آزاد اروند پروژه های 
سرمایه گذاری و اقتصادی بسیاری را پیگیری 
و به سرانجام رسانده است. عالوه بر شروع 
و  غیرفعال  که  پروژه هایی  جدید،  پروژه های 
راکد شده بوده اند نیز مجدد شروع به فعالیت 

کرده اند.
اسماعیل زمانی ادامه داد: با احیاء و جلوگیری 
از تعطیلی  واحدهای صنعتی ورشکسته و نیمه 
فعال در سال۹۸، در راستای ثبات اشتغال و 
رفع معضل بیکاری قدم برداشتیم. با همکاری 
شرکت توسعه و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
سازمان،  سرمایه گذاری  معاونت  و  اروند  آزاد 
به  که  واحد  چندین  و  افتاد  اتفاق  مهم  این 
دلیل شرایط تحریم ها، نوسانات شدید ارزی، 
کمبود منابع نقدینگی و منابع مالی دچار رکود 

شده بودند، به چرخه تولید بازگشتند. 

افتتاحپروژههایعظیماروند
دردههفجر98

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند 
جاری  سال  در  که  مثبتی  اتفاقات  از  افزود: 
اتفاق افتاده، این است که با فرا رسیدن ایام 
دهه مبارک فجر و با توجه به حجم پروژه های 
قابل بهره برداری و رویدادهای قابل اجرا در 
مشاور  حضور  با  امسال  اروند،  آزاد  منطقه 

رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و هیات همراه، چندین پروژه 
و  رسید  بهره برداری  به  عمرانی  و  اقتصادی 
در کنار آن رویدادهای بزرگ فرهنگی نظیر 
رسانه  و  مطبوعات  جشنواره  اولین  اختتامیه 
اروند نیز در محل سالن فرهنگی این سازمان 

برگزار شد.
زمانی اظهار کرد: پروژه های سرمایه گذاری 
چهار  بر  بالغ  اعتباری  با  ایام  این  در  که 
سرمایه گذاری  و  ریال  ۷۰۰میلیارد  و  هزار 
بهره برداری  به  دالری  5میلیون  خارجی 
کرده  ایجاد  اشتغال  برای۱۲۰۰نفر  رسید، 

است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان 
کرد: در همین زمان از ۳5بسته سرمایه گذاری 
مطالعات  براساس  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
بازار و در بخش های صنعت، تجارت، خدمات 
این  و گردشگری رونمایی شد که مجموعه 
اخبار نوید اتفاقات اقتصادی مثبتی را در این 

منطقه می دهد.
وی گفت: احداث بازارچه ماهی و میگو مدرن 
و بدون بو، طرح تولید عطر و ادکلن، طرح تولید 
ورق و درب چوبی پالست، طرح تولید کاغذ 
از کربنات کلسیم، مجتمع چاپ و بسته بندی، 
طرح  سرپوشیده،  و  روباز  آبی  پارک  احداث 
مجتمع  احداث  سکوریت،  شیشه  تولید 
چندمنظوره، خدمات مسافری و مجتمع تولید 
قیمتی  جواهرات  و  سنگ  گرانبها،  فلزات 

ازجمله این بسته های سرمایه گذاری هستند.

بهرهبرداریازمجهزترینایکسری
کامیونیکشوردرشلمچه

است:  معتقد  همچنین  مسئول  مقام  این 
مجهزترین  و  بزرگترین  از  بهره برداری  با 
شلمچه،  مرز  در  کشور  کامیونی  ایکس ری 
صادرات  و  واردات  برای  بیشتری  تسهیالت 

منطقه و کشور فراهم خواهد شد.
زمانی با اشاره به اینکه این دستگاه از محل 
اعتبارات داخلی سازمان منطقه آزاد اروند به 
است،  شده  ساخته  ریال  ۲۰۰میلیارد  ارزش 
گفت: این دستگاه ایکس ری مدل قادر است 
روزانه  در یک ساعت حداقل ۱۲۰کامیون و 
۱5۰۰کامیون را اسکن و اطالعات آنها را به 

اپراتور ها منعکس نماید.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند 
ایکس ری  دستگاه  این  اینکه  بر  تاکید  با 
کشورمان  دفاع  وزارت  متخصصان  توسط 
ایکس ری  این  افزود:  است،  شده  ساخته 
را  کانتینرخوانی  و  پالک خوانی  پرسرعت، 
نصب  با  که  می دهد  انجام  دوربین  توسط 
این تجهیزات، گمرک مرز تجاری شلمچه، 
مجهز به ایکس ری کامیونی پیشرفته شد و 
مشکالت موجود در حوزه قاچاق کاال و مواد 
مرتفع  رسمی  مبادی  از  کاال  عبور  و  مخدر 

خواهد شد.
زمانی ابالغ کد وارداتی شلمچه توسط گمرک 
جمهوری اسالمی ایران پس از پیگیری های 
فراوان  را یکی از اتفاقات مثبت در سال جاری 
دانست و اذعان نمود: سال آینده باید منتظر 
تحوالت بین المللی بود، اما به نظر می رسد در 
منطقه ما با توجه به تمهیدات اندیشده شده، 
چشم انداز مسائل اقتصادی خوب باشد و دچار 

مشکل نشویم.
افزود:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اروند با برخورداری از دو شهرک صنعتی، دو 
بازرگانی، حمل و نقل  اتاق  اتاق اصناف، دو 
جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی، نسبت به سایر 
مناطق آزاد تجاری کشور از اهمیت اقتصادی 
با  بیشتری برخوردار است و تاکنون توانسته 
از موارد  این ظرفیت ها، در بسیاری  به  اتکاء 

نسبت به سایر مناطق آزاد دیگر پیشگام باشد.

پیشرفتچشمگیرفعالیتهای
عمرانیدراروند

این مقام مسئول با توجه به تخصیص اعتبار 
گفت:  عمرانی  پروژه های  به  توجهی  قابل 
فعالیت های فنی و مهندسی سازمان منطقه 
می شود.  شامل  را  وسیعی  طیف  اروند  آزاد 
محدوده  فعالیت های  برای  پروژه ها  برخی 
شهر هستند و برخی دیگر در سطح پروژه های 
انجام  زیرساخت ها  توسعه  برای  منطقه 

می شوند.
زمانی، فعالیت های عمرانی انجام شده توسط 
این سازمان را پاسخگویی به بخش وسیعی 
از مطالبات مردمی دانست و خاطرنشان کرد : 
عملیات بهسازی روستاها که با همکاری بنیاد 
تفاهم نامه  مطابق  اسالمی  انقالب  مسکن 
آبادان  شهرستان  دو  در  ۱۰۱روستا  بهسازی 
و خرمشهر در جریان است را می توان یکی 
از  راستای محرومیت زدایی  در  موارد مهم  از 

منطقه  برشمرد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند 
کار  حاصل  ۲۰مجسمه  خلق  به   همچنین 
هنرمندان در نخستین سمپوزیوم ملی منطقه 
آزاد اروند در روزهای اخیر اشاره کرد و اظهار 
داشت : بدین منظور، از هنرمندان ملی برای 
این سمپوزیوم دعوت شد و آنان نیز آثار خود 
را در زمینه دفاع مقدس، صنعت نفت، نخل و 
همزیستی اقوام به انجام رساندند و در حال 
هنرمندان  توسط  آثار   این  خلق  با  حاضر 
افزوده  آبادان  های  داشته  به  مجسمه ساز، 
شده که به اذعان دبیر شورایعالی مناطق آزاد، 

حرکت بسیار ارزشمندی بوده است .
ترمینال  احداث  ۷۰درصدی  پیشرفت  وی 
از  یکی  را  آبادان  بین المللی  فرودگاه  جدید 
اتفاقات مهم سال جاری اعالم کرد و افزود: 
مساحت  با  جدید  ترمینال  پروژه  امیدواریم 
هفت هزار و ۲۰۰متر مربع و با اعتباری بالغ بر 
۴۰۰میلیارد ریال با تعهداتی که وزارت راه و 
شهرسازی دارد، سوم خرداد سال آتی به پایان 

رسیده و مورد بهره برداری قرار  گیرد.
زمانی تعیین تکلیف ساکنین ساختمان ۶طبقه 
شد  یادآور  نیز  را  ها  سال  از  پس  خرمشهر 
خرمشهر  مهر  مسکن  واحد های  گفت:  و 
این  اختیار  آماده سازی، در  از  قرار است پس 
ساکنین قرار بگیرد که امیدواریم این اتفاق در 

آینده نزدیک محقق خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین 
بزرگترین  از  دیگری  بخش های  تکمیل  به 
مجتمع فرهنگی استان خوزستان اشاره کرد 
رفع  راستای  در  مجتمع  این  داشت:  بیان  و 
فضاهای  حوزه های  در  اساسی  کاستی های 
در  اداری  و  اجتماعی  آموزشی،  فرهنگی، 
خرمشهر،  و  آبادان  شهرستان های  محدوده 
احداث گردیده که تاکنون بخش های زیادی 
بهره برداری  به  آن  اداری  قسمت  ازجمله 

رسیده است.
زمانی تصریح کرد: ازجمله مهم ترین بخش های 
استان خوزستان،  فرهنگی  مجتمع  بزرگترین 
و  مردم نهاد  سازمان های  ساماندهی  و  حضور 
فضای  آنها،  برای  جلسات  سالن های  تامین 
مناسب برای رسانه های ارتباط جمعی و مدیا، 
احداث مکانی برای بسط فعالیت های فرهنگی 
آموزشی،  فضاهای  هنری،  گالری   ازجمله 

سالن های همایش بوده است.

توسعهسرمایهاجتماعی،درراستای
عملبهمسئولیتاجتماعی

از  اروند  آزاد  بنا به گفته وی، سازمان منطقه 
بدو تاسیس در راستای دستیابی به واالترین 

اهداف خود که همانا توسعه سرمایه اجتماعی 
توسعه  زمینه  نمودن  فراهم  به  نسبت  است، 
منابع  توسعه  ویژه  به  و  منطقه  در  همه جانبه 
انسانی، همت وافر داشته و دارد، که شاهد آن 
حمایت از دانش آموزان کمتر برخوردار مناطق 
اوقات  برگزاری دوره های غنی سازی  محروم، 
فراغت و فنی و حرفه ای با هدف مهارت آموزی 
و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و ماهر 
مورد نیاز و برگزاری نمایشگاه و جشنواره هفته 

پژوهش و فناوری در سال ۹۸ است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین 
برگزاری مراسمات دینی و مذهبی، جشنواره های 
ملی و بین المللی فیلم و تئاتر، رویدادهای مهم 
ورزشی، همایش های کتاب و کتابخوانی و... با 
حضور شمار زیادی از عالقه مندان را بخشی از 
فعالیت های این سازمان در زمینه ایجاد نشاط 

اجتماعی اعالم کرد.
وی با اشاره به برگزاری موفق جشنواره تئاتر 
جشنواره  پوستر  رونمایی  از  خرمشهر  فتح 
بین المللی فیلم کوتاه رسام در روزهای اخیر 

در منطقه آزاد اروند خبر داد.
جشنواره  این  برگزاری  توضیح  در  زمانی 
رسام،  کوتاه  فیلم  بین المللی  جشنواره  گفت: 
میان  مشترک  صورت  به  بار  دومین  برای 
سازمان منطقه آزاد اروند و بنیاد حفظ آثار و 
ارزش های دفاع مقدس )معاونت هنری و امور 
اختتامیه  مراسم  و  می شود  برگزار  سینمایی( 
آن خرداد ماه ۱۳۹۹ در منطقه آزاد اروند برگزار 

خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در توضیح 
تاسیس کارخانه سرم سازی و تولید دارو در منطقه 
آزاد اروند و با اشاره به ظرفیت باالی شهرک های 
صنعتی در منطقه آزاد اروند و همجواری با استان 
بصره کشور عراق با جمعیتی بالغ بر 5میلیون 
نفر، خاطرنشان کرد: باید در زمینه تولید دارو و 
کارخانه های سرم سازی با توجه به نیاز استان 
خوزستان، استان های همجوار و همچنین کشور 
عراق که به شدت به این دو حوزه نیاز دارند، توجه 

ویژه ای شود.
وی با تاکید بر اینکه کارخانه سرم سازی و تولید 
دارو پروسه بسیار مهمی است که می تواند در 
رونق  و  سرمایه گذاری  اشتغال،  ایجاد  زمینه 
منطقه تاثیرگذار باشد، جایگاه آزمایشگاه غذا 
و داروی منطقه را نیز بسیار پراهمیت خواند 
و افزود: این آزمایشگاه با توجه به اینکه یکی 
از آزمایشگاه های مطرح در سطح کشور بوده 
برخوردار  باالیی  تجهیزات  و  امکانات  از  و 
است؛ طی گفت و گو با رئیس سازمان غذا و 
آزمایشگاه  تا  این شدیم  دارو کشور خواستار 
مذکور در سطح ملی به عنوان نمونه و برند 
معرفی شود و با صدور مجوزهای الزم بتوان 
از ظرفیت باالی این آزمایشگاه که از امکانات 
روز بهره مند است، در سطح ملی و بین المللی 

استفاده شود.
بازدید رئیس سازمان غذا و  زمانی گفت: در 
آبادان، تسهیل روند  از گمرگ  داروی کشور 
نیز  سالمت  حوزه  کاالهای  قانونی  واردات 
مطرح شد تا این کاالها به راحتی در اختیار 

مردم قرار بگیرند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند 
ادامه داد: با توجه به ظرفیت باالی منطقه و 
هم مرز بودن با کشور عراق )خصوصا استان 
پرجمعیت بصره(، این سازمان در نظر دارد با 
همکاری دانشکده علوم پزشکی آبادان و دیگر 
نمایشگاه  اولین  مرتبط،  اجرایی  دستگاه های 
گردشگری سالمت با هدف تبدیل شدن اروند 
به یکی از قطب های این صنعت را در آینده ای 

نزدیک برگزار کند.

عدمرعایتقانونمناطقآزادتوسط
برخیدستگاههایاجرایی

از  از صحبت هایش  دیگری  در بخش  زمانی 
آزاد که موضوعات را  برخی موارد در مناطق 
کمی مبهم و پیچیده کرده است، گله مند بود و 
تصریح کرد: متاسفانه گاهی شاهد عدم رعایت 
دستگاه های  برخی  توسط  مقررات  و  قانون 
اجرایی هستیم که این مسئله مختص به منطقه 
اروند نیست و این موارد باید با تفاهم و مذاکره 
رفع شوند تا ساکنین این مناطق را از تبعات 
آن رها کند و البته با استقرار کامل گمرک در 
گیت های آبادان و خرمشهر و تسهیل در برخی 
قوانین خیلی موانع از سر راه تولید و تجارت 
برداشته می شود و در زمینه اقتصادی با رشد 

بیشتری مواجه خواهیم بود.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد اروند در پایان اظهار کرد: امیدواریم 
در سال آینده ابا اتکای بیشتر به توان بخش 
خصوصی و ظرفیت های موجود، مناطق آزاد 
از  بیش  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 

گذشته پیشران اقتصاد کشور باشند.
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منطقه آزاد قشم، سرزمین فرصت های ناب
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

از دل آب های  یک هزار و 500کیلومتر زمینی که 
و  هزار  یک  با  برآورده  سر  فارس  خلیج   نیلگون 
ماندگار  هم  شاید  و  گردش  سفر،  برای  500دلیل 
شدن برای آغاز یک کار و زندگی جدید، آن  هم با 
یک هزار و 500فرصت متنوع برای عالقه مندان به 

گستره وسیعی از صنایع مختلف.
در  که  آب  دل  در  شده  محصور  خاک  این  اما  و 
اصالحی دیگر جزیره خوانده می شود، قشم است. 
با  سرزمینی  فارس،  خلیج   هفتگانه  عجایب  جزیره 
مروارید  سرمایه گذاری،  برای  طالیی  فرصت های 
خلیج  این  امواج  بر  که  پرهیجان  دلفینی  و  خلیج 
راهبردی  تنگه ای  و  استراتژیک  معبری  در  درست 
محکم ایستاده و با تمام شوری که برای غوطه ور 
شدن در اعماق آب های دریا دارد، اراده اش بر این 
زندگی  و  آرامش  برای  باشد  محلی  که  قرارگرفته 
برای  باشد  مکانی  و  کشور  مردم  از  تن  150هزار 
معرفی هدایای خداوند به مخلوق خود در قالب دریا 
و ساحل، ماسه و باد، تاریخ و هنر، صید و صیادی 

و ...
سرزمین  قشم  خدادادی،  زیبایی های  همه  سوای 
فرصت های ناب همچنان ناپیدایی است که شما را به 
خود می خواند تا با کشف ظرفیت هایش، چرخ اقتصاد 
خانواده و کشور را بچرخانید و در کوران تحریم ها 
بیرون  پرسخاوتش  دل  از  را  فرصت ها  تهدیدها،  و 

بکشید.
سال 1369 بود که قشم در کنار دو منطقه دیگر رفت 
که تبدیل به منطقه ای آزاد با ویژگی هایی شود که 
توسط قانون گذار با هدف توسعه، عمران و آبادانی، 

گسترش تولیدات و صادرات انتخاب  شده بود.
حاال منطقه آزادی بود با 300کیلومتر وسعت که بقیه 
اقتصادی  ویژه  منطقه  عنوان  به   بعد  سال  چند  آن 
معرفی شد و با مدیریت دکتر شمس اردکانی باالخره 
متولد شد. تالش های بسیاری برای امکان سنجی و 
ظرفیت یابی این منطقه با مشارکت مشاوران داخلي 
و خارجي از قبیل سوئکو، KPNG و جایکا صورت 
این  توسعه  و  تحول  برای  جامعی  طرح  تا  گرفت 
بر  برنامه ریزی شود. دوره ای محوریت قشم  جزیره 
بستر صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی، دوره ای 
گردشگری و در مواقعی هم صنایع سنگین انتخاب 
شد تا راه را برای ورود سرمایه گذاران تسهیل کرده، 
به ارتقاء جزیره و در نهایت کشور منجر شود؛ اما در 
قشم،  آزاد  منطقه  از عمر سازمان  دهه  دو  از  بیش 
بر  گاهی  آهستگی،  به  جزیره  نمو  و  رشد  جامعیت 
نعل و گاهی بر میخ ادامه پیدا کرد تا برسد به سالی 
که یک ثبات مدیریتی را تجربه کند و در سایه این 
تثبیت بتواند داشته های واقعی خود را نشان دهد و 
تبدیل شود به قشمی شکوفا در گستره متنوعی از 

صنعت ها.
برای درک بهتر چگونگی این شکوفایی با حمیدرضا 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی 
منطقه آزاد قشم که 5سال است سکان این کشتی 
خفته در دل خلیج فارس را در دستان خود دارد، به 

گفت وگو نشستیم که در ذیل می خوانید.

طراحی طرحی جامع، بر پایه ظرفیت های 
جغرافیایی منطقه آزاد قشم

در  سال 1393  اسفند ماه  در  که  مومنی  حمیدرضا 
پی فراز و فرودهای بسیاری که منطقه آزاد قشم 
بود،  گذرانده  سر  از  راهبر  یک  کردن  پیدا  برای 
هیات  ریاست  مسئولیت  وقت  دولت  دستور  به 
برعهده   را  سازمان  این  عاملی  مدیریت  و  مدیره 
ارائه خدمات  به  جایگاه  این  در  تاکنون  و  گرفت 
پرداخته  کشور  و  منطقه  مردم  به  شایسته ای 

است.
وی با اشاره به طرح جامع قشم که آن را محصول 
ارزیابی و بازبینی چندین طرح دیگر می داند، معتقد 
است دلیل شکوفایی قشم در سال های اخیر، تمرکز 
بر داشته ها و توانایی های جغرافیایی، تاریخی، ذخایر 
جزیره  محلی  و  بومی  جامعه  تکیه  بر  نهایت  در  و 

است.
ظرفیت های  برشمردن  ضمن  عالی،  مقام  این 
قشم  بخش بندی  می گوید:  قشم  آزاد  منطقه 
که  کرد  مجاب  را  ما  داشته هایش  براساس 
این  مبنای  بر  باید  را  آن  توسعه  محوریت 
5سال  به  نگاهی  با  و  کنیم  پایه ریزی  ظرفیت ها 
گذشته درمی یابیم که سیاست راهبردی درستی در 
پیش گرفته ایم. توسعه قشم در حوزه های مختلفی 
انرژی،  و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  صنایع  همچون 
شیالت، صنایع تولیدی محصوالت صادرات محور 
و در نهایت گردشگری در ابعاد مختلف تخصصی 
آن  که با خود بی نیازی جزیره برای تامین بسیاری 
از اقالم را از داخل و خارج کشور به همراه داشته، 
مهاجرت معکوس در روستاها و نرخ بیکاری بسیار 
پایین این منطقه نسبت به  کل کشور شاهدی بر 

این مدعا است.
مومنی ادامه می دهد: اگر به تفکیک به حوزه های 
و  ملی  موفقیت های  آنها  در  قشم  که  مختلفی 
شاید  بیندازیم،  نگاهی  کرده،  کسب  بین المللی 
درک بهتری از دلیل این تمرکز بر توانمندی های 

منطقه حاصل شود.

منطقه آزاد قشم هاب انرژی کشور
به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
گاز،  نفت،  صنایع  حوزه  در  جزیره  ظرفیت های 
پتروشیمی و انرژی می افزاید: برخورداری از 17میدان  
هیدروکربنی، قرارگیری در کریدور شمال به جنوب 
و مسیر تردد هواپیماها و کشتی ها در خلیج  فارس، 
اتصال به شبکه سراسر برق، دسترسی به بازار های 
داخل و بازار های کشور های آسیای میانه و هم مرز 
بودن با کشورهای حاشیه خلیج  فارس باعث می شود 
بزرگ ترین  به  شدن  تبدیل   ظرفیت  منطقه  این  تا 
مرکز ذخیره سازی و صادرات محصوالت نفت، گاز 
که  به گونه ای  باشد؛  داشته  را  کشور  پتروشیمی  و 
هم اکنون به  عنوان یکی از قطب های انرژی کشور 

شناخته شود.
صنعت  این  دادن  قرار  محور  ما،  انتخاب  بنابراین 
بود.  جزیره  موفقیت  پله های  از  یکی  به  عنوان 
457میلیارد  و  2هزار  حدود  فقط  سال 1394  در 
اما  داشتیم،  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  ریال 
توسعه  برای  گرفته  صورت  پیش بینی های  با 
10میلیارد  از  بیش  سرمایه گذاری،  و  زیرساخت ها 
نیروگاه،  پتروشیمی،  پاالیشگاه،  5حوزه  در  دالر 
به   امسال  توانستیم  سوخت رسانی  و  ذخیره سازی 
صورت رسمی قشم را به  عنوان هاب انرژی کشور 
ایجاد  برای  نفت  وزارت  موافقت  کنیم.  معرفی 
4پاالیشگاه با خوراک نفت سنگین و فوق سنگین 
ریال،  میلیارد  رقم سرمایه گذاری 4هزار  با  قشم  در 
نشان از آینده توسعه ای جزیره با تمرکز بر این صنعت 
استراتژیک دارد. نخستین واحد پاالیشگاهی در این 
تولید  برای  احداث  عملیات  سال 1395  در  حوزه، 
70هزار بشکه قیر در دو فاز 35هزار بشکه ای را آغاز 
کرده که فاز نخست با سرمایه گذاری 19هزار میلیارد 
به  به زودی  70درصدی  فیزیکی  پیشرفت  و  ریالی 

بهره برداری می رسد. 
با توجه به صدور مجوز ساخت 5مجتمع پتروشیمی 
صنایع  و  نفت  وزارت  توسط  قشم  آزاد  منطقه  در 
روزانه  تخصیص  تصویب  و  ایران  پتروشیمی 
این  برای  گاز  خوراک  مترمکعب  50میلیون 
صنعت، در حال حاضر منطقه آزاد قشم به بهشت 
سرمایه گذاری در بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی 
و انرژی تبدیل  شده است. با راه اندازی این 5واحد، 
متان،  گاز  مانند  محصوالتی  ُتن  10میلیون  ساالنه 
تولید  پایین دستی  محصوالت  و  متانول  پروپیلن، 
می شود که حجم بزرگی از اشتغال زایی برای کشور 

را به همراه خواهد داشت.
در ادامه فعالیت های این صنعت، نگاهی به موقعیت 
استراتژیک منطقه داشتیم که باعث شد وارد صنعتی 
به نام ذخیره سازی شویم. قرارگیری جزیره در شاهراه 
حمل  و نقلی، ما را بیش  از پیش راغب کرد تا در این 
حوزه وارد شویم و این گونه بود که فاز نخست واحد 
ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی با ظرفیت 
3.2میلیون بشکه نفت خام با ظرفیت سرمایه گذاری 
217میلیون دالر، آماده بهره برداری شد. فاز دوم این 
طرح با 6.4میلیون بشکه نیز در حال اجراست. این 
سایت ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی از 
کشور  سراسری  نفت  شبکه  به  انتقال  خط  طریق 

متصل می باشد.
واحد  یک  ایجاد  برای  شده  انجام   اقدامات 
خلیج  در  عبوری  کشتی های  به  سوخت رسانی 
 فارس با ظرفیت 50هزار تن و سرمایه گذاری بالغ بر 
485میلیارد ریال که در مرحله بهره برداری قرار دارد 

نیز فعالیت دیگری در همین راستاست.
و  قشم  پاالیشگاه های  واردات خوراک  تامین  برای 
بارگیری فرآورده های نفتی صادراتی نیز ساخت یک 
و  در سال  ُتن  با ظرفیت 14.5میلیون  نفتی  اسکله 
53میلیون یورو سرمایه گذاری در سایت پاالیشگاهی 
کاوه به اجرا درآمده است. همچنین در حال بررسی 
با ظرفیت  سایت سوخت رسانی  احداث یک  امکان 
جانبی  طرح های  تمامی  همراه  به  ُتن  500هزار 

مربوطه هستیم.
طرح ایجاد دو نیروگاه سیکل ترکیبی با توان تولید 
هر کدام 500مگاوات برق و 100هزار مترمکعب آب 
شیرین در روز، بخش دیگری از تالش های سازمان 
در  جزیره  خودکفایی  راستای  در  قشم  آزاد  منطقه 
بخش تامین انرژی است که به بهره برداری رسیده 

است.
به  منظور عمل به تعهدات و مسئولیت های اجتماعی 
در برابر جامعه و نسل های آینده نیز، در حوزه تولید 
برای  خورشیدی،  پایان ناپذیر  منبع  از  پاک  انرژی 
انرژی خورشیدی  از  تولید برق  راه اندازی واحدهای 
با  واحدی  اساس،  همین  بر  کردیم.  برنامه ریزی 
انرژی خورشیدی در  از  توان تولید 10مگاوات برق 
سال 1396 به بهره برداری رسیده و سه طرح نیروگاه 
خورشیدی دیگر با توان 10، 20 و 40مگاوات را در 
دست اقدام داریم که محقق کننده سیاست های ما 

در حوزه توسعه جزیره بر مدار نفت و انرژی است.

شیالت منطقه آزاد قشم، ظرفیتی نهفته 
در موهبت خداوندی

به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ظرفیت خدادادی خلیج  فارس که دورادور جزیره را 
محصور کرده و سالیان سال است که سخاوتمندانه 
خورد و خوراک و اقتصاد مردم را اداره می کند، اشاره  
کرده و می افزاید: برنامه ریزی و سیاستگذاری برای 
راه ها  بهترین  از  یکی  شاید  توسعه صنعت شیالت 
برای توسعه اقتصاد پایدار در جزیره و ورود به عرصه 

بازارهای جهانی بود. 
کیفیت مطلوب میگوی این آب ها، ما را بر آن داشت 
که با جذب سرمایه گذار در این حوزه از سال 1396 
کنیم؛  احیا  را  جزیره  میگوی  پرورش  مزارع  دوباره 
به گونه ای که ظرفیت تولید 672تن تولید میگو در 
این سال را فقط بعد از 2سال کار و تالش به بیش 
حاضر  حال  در  رساندیم.  سال 98  در  تن  2هزار  از 
یک هزار و 454هکتار از اراضی جزیره به 11پروژه 
پرورش میگو اختصاص  یافته که از این تعداد، چهار 
مزرعه با یک هزار و 958میلیارد ریال سرمایه گذاری 
در  بومی  849نیروی  است.  رسیده  بهره برداری  به 
به  با  همچنین  هستند،  کار  به  مشغول  مزارع  این 
بهره برداری رسیدن 7پروژه در دست  ساخت، قشم 
ساالنه  به  صورت  را  میگو  ُتن  12هزار  تولید  توان 
خواهد داشت که برای صنعت صادرات محصوالت 

دریامحور کشور، ارزآوری باالیی به همراه دارد.
به  پرورشی  مزارع  ابتالی  واسطه  به   که  چند  هر 
خلیج  با  همجوار  استان های  در  سفید  لکه  بیماری 
 فارس آسیب بزرگی به کیفیت میگوهای تولیدی وارد 
اما خوشبختانه به دلیل موقعیت خاص جزیره  شد، 
با چرخش مناسب آب واقع  شده و  که در تنگه ای 
مزارع  در  آب،  مطلوب  تصفیه  و  دما  از  برخورداری 
سیاست صنعت  اما  نشده،  گزارش  بیماری  هیچ  ما 
شیالت این منطقه برای سال آتی پایداری در تولید، 
برنامه ریزی  ادامه  در  و  محصوالت  سالمتی  حفظ 

برای افزایش تولید است. 
بود  از داشته های همین جزیره  نیز  صید و صیادی 
و تکیه  بر این توانمندی، نتایج خوبی برای اقتصاد 
و اشتغال جزیره به همراه داشته است و خوشحال 
هستم که بگویم بهره برداری از طرح پرورش میگو به 
روش متراکم برای نخستین بار در کشور در قشم و 
اخذ امتیاز واحد برتر کشور در زمینه تولید میگو توسط 
یکی از شرکت های تولیدی قشم از افتخارات ما است. 
فرآوری  و  تولید  در قفس،  ماهی  پرورش  زمینه  در 
ماهی خشک و ایجاد زنجیره ارزش در این صنعت 
تفاهم نامه  عقد  است.  بسیاری شده  نیز تالش های 
بزرگ ترین  ایجاد  درخصوص  مستضعفان  بنیاد  با 
در  ماهی  پرورش  تولید  چرخه  و  شیالتی  شهرک 
قفس به ظرفیت 5000تن در سال با سرمایه گذاری 
بیش از 1500میلیارد تومان، سرمایه گذاری مستقیم 
توسط کشورهای نظیر چین در زمینه تولید و فرآوری 
ماهی خشک، سرمایه گذاری مستقیم توسط کشور 
فرانسه برای تولید بچه ماهی، سرمایه گذاری مستقیم 
توسط کشور مالزی برای تولید بچه ماهی سرخ و 

باراموندی بخشی از این دستاوردها است.
منطقه  کشاورزی  صنعت  به  نیم نگاهی  با  مومنی 
دو  در  الهی  رحمت  بارش های  به  توجه  با  ویژه  به  
تکیه  بر  با  نیز  را  کشاورزی  توسعه  گذشته،  سال 
تکنولوژی روز و ساخت گلخانه ها منطقی می داند و 
ادامه می دهد: سابقه ای از کشاورزی و تولید تره بار در 
این منطقه وجود دارد، با این  حال چون آب، ماده ای 
گرانبها در یک جزیره محسوب می شود، سعی کردیم 
جهانی  تکنولوژی های  با  که  گلخانه هایی  ایجاد  با 
تجهیز شده باشد، در این زمینه نیز اقدام کنیم که 
البته به دلیل واقع  شدن قشم در منطقه ای حاره ای، 

بیشترین تمرکز ما برای تولید میوه های گرمسیری 
سرمایه گذار  شرکت  توسط  گلخانه ای  ایجاد  است. 
اول  فاز  در  که  300هکتار  در  جنوبی  کره  و  چین 
واگذاری  رسیده،  بهره برداری  به  آن  100هکتار 
12.5هکتار زمین برای احداث گلخانه توسط شرکت 
مپنای قشم، واگذاری 5هکتار زمین جهت پرورش 
کاکتوس علوفه ای و واگذاری 40هکتار زمین جهت 
عالقه مند،  سرمایه گذاران  به  آلوئه ورا  گیاه  پرورش 
برداشتن قدم هایی جهت تحقق کشاورزی در قشم 
است. همچنین در حوزه دامپروری هم سعی کردیم 
کشتارگاه  و  قرنطینه  سایت  سرمایه گذار،  جذب  با 
کشور  گوشت  منابع  تامین  هدف  با  را  دام  صنعتی 

راه اندازی کنیم.

منطقه آزاد قشم، میراثی تمام نشدنی 
از منابع درآمدزا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بار دیگر با تاکید 
بر ظرفیت های پیدا و ناپیدای جزیره، از طبیعت خاص 
منطقه به  عنوان چشمه ای تمام نشدنی از موهبت های 
خداوندی که می تواند گرداننده نه  فقط اقتصاد جزیره 

و مردم آن ، بلکه مردم کشور باشد، یاد می کند.
وی که دو سال پیگیر رفع نیازهای ژئوپارک قشم 
برای وارد شدن به عرصه بین الملل و یونسکو بود، از 
ژئوسایت های 25گانه جزیره به  عنوان معجزاتی الهی 
مردم  بهره مندی  برای  خالق  دست  که  می کند  یاد 
جزیره و کشور از درآمدی بی پایان خلق کرده تا با 
کشف، نگهداشت و معرفی آن به مردم دنیا، صنعت 
گردشگری را رشد داده و با بسط آن میان جهانیان، 

ارزآوری کشور را ارتقا دهند. 
مومنی معتقد است که تبدیل کردن جزیره به یک 
منطقه هوشمند در گردشگری با توسعه بخش های 
در  که  همچنان  می تواند  صنعت،  این  تخصصی 
در  واقع  شده،  موثر  جزیره  مردم  اشتغال  و  اقتصاد 

اقتصاد و اشتغال مردم کشور نیز تاثرگذار باشد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
می گوید: معرفی قشم در عرصه های بین المللی که 
ژئوپارک جهانی قشم همراه  دریافت کارت سبز  با 
بود، داشته های پنهانی از ظرفیت گردشگری قشم 
پتانسیل ها  همین  به  توجه  کرد.  آشکار  ما  برای  را 
موجب شد که صنعت گردشگری را هم به  عنوان 
یکی از محورهای توسعه در منطقه در نظر بگیریم. 
رشد اماکن تفریحی در حوزه ورزش ها و تفریحات 
دریایی و هوایی، رشد ساخت اماکن اقامتی و هتل ها، 
معکوس  مهاجرت  )که  مهمان  کاشانه های  رشد 
سوغاتی  فروشگاه های  رشد  داشت(،  همراه  به  را 
بانوان  برای  اشتغال زایی  با خود  که  و صنایع دستی 
همراه  به  را  سرپرست  بد  و  بی سرپرست  خانه دار، 
داشت، رشد اسکله های تفریحی که اشتغال زا بوده 
برای جوانان بومی و... مثال هایی از درستی انتخاب 

ما برای توسعه گردشگری در این منطقه است. 
برای  استانداردسازی  طرح  آغاز  همه،  از  مهم تر 
هدف  با  که  بود  جزیره  در  گردشگری  اماکن  همه 
و  پیوست  وقوع  به  گردشگران  به  خدمات  ارتقاء 
دریایی  تفریحات  4کلوپ  سال 94 ،  در  دارد.  ادامه 
این  و  رسیده  عدد 7  به  سال98  در  که  داشتم 
عددی که می گویم با در نظر گرفت استانداردهای 
هوایی،  تفریحات  کلوپ  سال 94  در  است؛  کامل 
فروشگاه دارای مجوز صنایع دستی، شناور تفریحی 
و کمپ پارک مجهزی نداشتیم، اما به لطف خدا و 
همکاری مجموعه در حال حاضر 3کلوپ تفریحات 
و 2فرودگاه رسمی، 8فروشگاه صنایع دستی  هوایی 
پارک  12کمپ  و  تفریحی  شناور  یک  مجوز،  با 
مجهز داریم و چندتایی هم در دست احداث است. 
مهمان پذیرها،  آپارتمان ها،  هتل   هتل ها؛  حوزه  در 
مسافرتی  دفاتر  و  سفره خانه ها  مهمان،  کاشانه های 
شاهد  گرفته،  صورت  استانداردسازی های  با  نیز 
تحوالت بسیار خوبی در حوزه خدمات بودیم. تعدادی 
تبدیل  هتل  آپارتمان ها  شدند،  ستاره دار  هتل ها  از 
نیز  دیگر  در بخش های  کیفیت خدمات  و  به هتل 
افزایش  یافته است. قبل از سال 94 تنها یک کاشانه 
مهمان داشتیم که این تعداد در سال 94 به 17عدد و 

در سال جاری به 61مورد رسیده است.
در بخش میراث فرهنگی نیز خدمات زیادی به انجام 
رسیده، به  ویژه در بخش موزه و موزه داری. در سال 94 
هیچ موزه ای برای شناخت تاریخ و فرهنگ جزیره 
وجود نداشت، اما حاال به همت مردم جزیره، 6موزه 
شخصی و یک موزه مردم شناسی در الفت راه اندازی 
مرمتی  فعالیت های  کنار  در  اینها  همه  کرده ایم، 
آثار تاریخی جزیره با هدف حفظ و نگهداشت آن، 
برگزاری جشنواره ها و نشست های متعدد برای معرفی 
میراث ملموس و ناملموس قشم، آیین ها و موسیقی 
آموزشی  دوره های  برگزاری  و...  منطقه  این  خاص 
احیا  و  توسعه  میراث،  این  برای حفظ  صنایع دستی 
صنایع دستی فراموش  شده، ثبت آثار بومی به  عنوان 
بزرگ ترین  احیا ساخت  یک میراث ملی و جهانی، 
صنعت دستی جهان یعنی لنج و کشتی های چوبی، 
برقرار  و  صنایع دستی  فعاالن  به  تسهیالت  ارائه 
کردن  شناسنامه دار  فعاالن،  این  بیمه های  کردن 
آثار، استفاده از دست سازه های بانوان قشم به  عنوان 
اهدا  جهانی  و  کشوری  مسئوالن  به  که  هدایایی 
می شود، حضور فعاالن صنایع دستی در جشنواره های 
مختلف ملی و بین المللی و موارد بسیاری که کمک 
کرد مردم جزیره خصوصا بانوان آن، هنر دست خود 
را به شیوه ای دیگر ببینند، به  عنوان یک درآمد که 

در جزیره  دارد. حاال  را الزم  اولیه  کمترین سرمایه 
چندین تعاونی داریم که توسط بانوان اداره می شوند 
و درآمد سرشاری را به خانه هایی می فرستند که از 

نعمت داشتن یک سرپرست محروم هستند.

صنایع تولیدی منطقه آزاد قشم، میانبری 
برای رفع نیاز کشور به واردات

مومنی به توسعه صنایع تولیدی در قشم در حوزه های 
بهداشتی،  و  آرایشی  پوشاک،  همچون  مختلفی 
از  و  می کند  اشاره  و...  شناورسازی  کشتی سازی، 
برای  میانبری  عنوان  به   این شرکت ها  محصوالت 
افزایش دهنده صادرات  نیاز کشور به واردات و  رفع 

یاد می کند.
ادامه می دهد:  قشم  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
به  این  ترتیب سیاست های اجرایی منطقه آزاد قشم 
پایه  بر  که  شد  بازنویسی  جامعی  طرح  براساس 

دارایی های خود منطقه بنا شده بود.
به  منطقه  باورمندی  پرورش  با  کردیم  سعی 
به  تا  به آن جهت دهیم  توانایی های خدادادی اش، 
کردیم  تالش  بعدی،  بخش  در  و  برسد  سودآوری 
زیرساخت های الزم برای جذب سرمایه گذار و آبادانی 
به  می توان  جمله  آن  از  که  کنیم  فراهم  را  منطقه 
نقل  حمل  و  حوزه  در  شده  انجام   عمرانی  اقدامات 
بزرگراه  20کیلومتر  سال 94،  از  قبل  تا  کرد.  اشاره 
40کیلومتر  به  را  آن  رقم  امسال  برای  که  داشتیم 
و  بهسازی  رساندیم.  آزادراه  38کیلومتر  و  بزرگراه 
روکش آسفالت راه های اصلی غرب جزیره به طول 
140کیلومتر، آسفالت معابر شهری به طول 50هزار 
مسکن  بنیاد  کمک  با  و  کردیم  کامل  را  مترمربع 
آسفالت، روشنایی، بلوار و فضای سبز حدود 17روستا 
و  30متری  مراقبت  برج  ساخت  کردیم.  کامل  را 
ساختمان تکنیکال بالک فرودگاه که 3هزار مترمربع 
پروژه  همچنین  است.  اتمام  به  رو  دارد،  وسعت 
بندر بهمن به  توسعه اسکله ها و الیروبی حوضچه 
طول 370متر با یک رمپ رو-رو و انجام 800هزار 
مترمربع الیروبی از دیگر اقدامات خدماتی بوده است. 
فقط در دهه مبارک فجر امسال با حضور دکتر بانک 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
و ویژه اقتصادی کشور، افتتاح 17پروژه با 2هزار و 
ارزی،  سرمایه گذاری  بخش  در  و  ریال  420میلیارد 

یک  میلیون و 700هزار یورو اعتبار داشته ایم.
در بخش عمل به مسئولیت های اجتماعی ناشی از 
این جزیره، می توان  در  آزاد  منطقه  حضور سازمان 
به خدمات آبرسانی، مخابرات، تامین برق و توسعه 
آموزش  و پرورش و ارتقا بهداشت نیز اشاره کرد. در 
حوزه آبرسانی به روستاها که پیش از سال 94 فقط 
3روستا آب داشت، در سال 96 توانستیم همه روستاها 

به  جز 3روستا را از نعمت آب بهره مند نماییم. 
شروع  و  آماده سازی  درمان،  و  بهداشت  حوزه  در 
خدمت رسانی  جهت  جی جیان  بیمارستان  کار  به 
بهداشت  خانه  احداث  جزیره،  غرب  روستاهای  به 
با  مرتبط  پروژه های  و  11روستا  در  سالمت  و 
اتوبوس  راه اندازی  و  خرید  ازجمله  محیط  بهداشت 
سیار سالمت، درمان رایگان روستاییان توسط گروه 
پیامبر  بیمارستان  تجهیز  و  تکمیل  پزشکی،  سیار 
اعظم)ص( قشم و تحویل آن به وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکی با هزینه ای بالغ بر یک هزار 
اورژانس،  مراکز  تعداد  افزایش  ریال،  400میلیارد  و 
داروخانه ها، پزشکان عمومی و تخصصی و افزایش 
تعداد تخت های بستری، فقط بخش هایی از اقدامات 

ما در راستای ارتقا سالمت مردم جزیره بوده است. 
پرورش،  آموزش  و  در حوزه  ما  شاخص عملکردی 
مختلف  مقاطع  در  معلمان  و  مربیان  تعداد  افزایش 
موسسات  فنی،  رشته های  تعداد  افزایش  آموزشی، 
تعداد  المپیادها،  در  جوایز  تعداد  حرفه ای،  و  فنی 
و  مرمت  اجرا،  شده،  هوشمندسازی  کالس های 
بازسازی و محوطه سازی مدارس 15روستا با مساحت 
با  11روستا  در  معلم  خانه  احداث  7500مترمربع، 
مساحت 1300مترمربع و افزایش فضاهای ورزشی 
بوده است. پرورش منابع انسانی جزیره را به کمک 
برگزاری دوره های آموزشی برای آمادگی کنکور را 
نیز باید بخشی از خدمات این سازمان با هدف توسعه 

سرمایه های انسانی در نظر گرفت.
هر  در  می گوید:  پایانی  سخن  به  عنوان  مومنی 
صورت ماندگاری بنده به  عنوان رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم باعث شد تا هر 
روز بیشتر از روز قبل و متعهدتر به اجرای وظایف 
ذاتی یک منطقه آزاد بیندیشم و سعی کنم آنها را 
اساس  بر  و  جزیره  مردم  زندگی  ارتقا  راستای  در 
داشته های خودشان پرورش دهم و به کمک مدیران 
مجموعه، به اجرا دربیاورم. امیدوارم در ادامه راه به 
سایر برنامه هایی که تا سال 1400 در نظر دارم، جامه 

عمل بپوشانم. 
بسیاری  که  است  دیگری  لقب  معنوی جزیره،  پدر 
در  و  می شناسند  آن  با  را  مومنی  قشم،  مردم  از 
به  واسطه  گوناگون  بهانه های  به  و  مختلفی  ایام 
تالش هایش برای موفقیت این منطقه از وی تقدیر 

کرده اند.
این مرد بحران و روزهای سخت به گفته مدیرانش، 
بی هیچ  که  است  قشم  تاریخ  در  مدیرعاملی  تنها 
و  میدانی  بازدیدهای  به  را  هفته ها  آخر  خستگی 
می گذراند  جزیره  غرب  تا  شرق  مشکالت  بررسی 
سریع تر  پیشرفت  باعث  که  است  عادتی  این  و 

پروژه های در دست اجرا شده است.

گزارش:
معصومه مشار
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