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سرمقاله

سالی که نکوست از بهارش پیداست
در حالی به ثانیه های پایانی سال99 نزدیک می شویم که شمارش معکوس برای 
آینده سکاندار جدید  3ماه  از  تا کمتر  و  آغاز شده  دولت سیزدهم  آمدن  کار  روی 
امور کالن اجرایی کشور مشخص خواهد شد که بی تردید نقش تعیین کننده ای در 

چشم انداز پیش  روی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد داشت.
اما 8سال پیش، هنگامی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد، مناطق آزاد خسته 
و رنجور از نگاه های سیاسی و غضب آلود دولت های نهم و دهم بودند؛ دورانی که 
امید  این  و  بود  آزاد در کشور شهره  افول و شانیت مناطق  به دوران  تا آن زمان 
ایران  اقتصاد  در  خود  و الیق  درست  جایگاه  به  کشور  از  مناطق  این  تا  می رفت 

اسالمی دست یابند.
4ساله   در  است،  معمول  روال  کشورمان  سیاسی  سپهر  در  همیشه  که  همان گونه 
اول دولت های 8ساله، غالبا اوضاع بر وفق مراد بوده و مسئولین بر مدار شعارهای 
انتخاباتی حرکت می کنند؛ ولو اینکه با دبیری اکبر ترکان و در اوایل راه ، مناطق 
آزاد تغییرات بنیادین و صحیحی را تجربه کرده و شرایط باثبات و مطلوبی داشتند  .

اما در اواخر دولت یازدهم چالش ها آغاز شد و در پایان اتفاقی تلخ در صفحه تاریخ 
مناطق آزاد حک شد! درگیری میان مجلس و دبیر وقت به اوج خود رسید و در 
تصمیمی عجیب و غیرمنتظره از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی، دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای پاسخگو کردن مسئولین امر، از 
ذیل نهاد ریاست جمهوری خارج و در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
قرار گرفت. در آن روز بود که به یکباره تمام آمال و آرزوهای اهالی مناطق آزاد 

تبدیل به سرابی شد و در بالتکیفی مبهمی فرو رفتند.
متاسفانه این تازه شروع بی ثباتی بود. در ابتدای دولت دوازدهم، اکبر ترکان جای 

دل ها  در  را  امیدی  سوی  کور  مجددا  که  تعویضی  داد؛  بانک  مرتضی  به  را  خود 
روشن کرد؛ چراکه اطرافیان مرتضی بانک، او را دیپلمات می دانستند و معتقد بودند 

خط مشی تعاملی وی قادر خواهد بود که مشکالت پیش آمده را مرتفع نماید.
این بار نیز زمان زیادی نگذشت که آن تفکرات شیرین، به سرعت سرد شدن یک فنجان 
چای، جای خود را به یاس و ناامیدی دهد. طبق بررسی های صورت گرفت از سوی تیم 
تحریریه این نشریه طی یک سال گذشته، در دوران دبیری مرتضی بانک، نه تنها مجلس 
با مناطق همسو و هم قدم نشد، بلکه این بار اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به جمع 
مخالفین سرسخت مناطق آزاد افزوده شده و شالکه مناطق آزاد که همانا قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود را هدف قرار دارند؛ به طوری که تا 
امروز بخش عمده ای از قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به این قانون ابطال 
و از حیز انتفاع خارج شده است که عمدتا و یا بهتر بگوییم تماما در دوران دبیری آقای 
دیپلمات رخ داد و جالب تر اینکه به هیچ وجه و هیچ گاه در این خصوص صحبتی از سوی 
دبیر وقت و یا از طریق معاونین و یا روابط عمومی دبیرخانه شورا به میان نیامد و سکوت 

تنها پاسخی بود که به رسانه ها و اذهان عمومی داده شد!
به واقع در پیش گرفتن سیاست سکوت از جانب افرادی که خود را منت دار مردم و 
خادم ملت می دانند، تناقضی بس آزاردهنده است که با هیچ منطق و اصولی انسانی 

و یا دیپلماتیک سازگار نیست.
گوش  به  بانک  مرتضی  بازنشستگی  زمزمه های  بهمن ماه99،  به  شدن  نزدیک  با 
رسید، اما باز هم همان اتاق تاریک و نبودن پاسخی روشن، عاید ذی نفعان مناطق 
آزاد یعنی سرمایه گذاران، فعالین اقتصادی و ساکنین مناطق آزاد شد؛ تا اینکه وزیر 
امور خارجه کشورمان مهر تاییدی بر شایعات زد و حکم بازنشستگی دبیر وقت را 
ابالغ نمود. طبیعتا از فردای آن روز همگان منتظر تغییرات در سطح کالن دبیرخانه 
تم  با  بیانیه  یک  شد  روز  چندین  گذشته  از  پس  آن  نتیجه  اما  بودند؛  شورایعالی 
طلبکارانه از سوی دبیرخانه شورا که در ابتدا و انتهای بیانیه تاکید کرده بود در پی 
سوال برخی خبرنگاران و انتشار اخباری در رسانه ها، این اطالعیه جهت تنویر افکار 
عمومی تقدیم گردیده است!! اطالعیه ای که خبر از ماندگاری دبیر وقت تا پایان کار 

دولت دوازدهم با استیذان از مقام معظم رهبری )مدظله العالی( می داد.

در سطح  هیاهویی  بلکه  نبود،  افکار عمومی  تنویرکننده  تنها  نه  بیانیه  این  انتشار 
جامعه باالخص در نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ایجاد کرد تا مقامات 
عالی  کشور را برای انتخاب فردی جدید و اصلح در مقام دبیری شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی ترغیب نماید؛ هرچند دیر، اما در نهایت همان شد که از اول 

باید می شد.
امور  وزیر  و  جمهوری  محترم  ریاست  سوی  از  احکامی  با  اسفندماه،  اواسط  در 
اقتصادی و دارایی، مهندس حمیدرضا مومنی که پیش از این به مدت 6سال در 
جایگاه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم مشغول به خدمت 
بود، به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

منصوب گردید.
صراحتا باید اعالم کرد که با انتشار این خبر، بخش اعظمی از فعالین اقتصادی مناطق 
آزاد که طی سال ها گذشته خصوصا 3سال اخیر به سبب اشتباهات و مشکالت حادث 
شده از سوی دبیرخانه، غرق در انبوهی از مصیبت ها بودند، بارقه امید در دل هایشان جرقه 
زد؛ چراکه همگان بر اقتدار و جدیت حمیدرضا مومنی اشراف داشته و به نیکی می دانند 
در این روزهای پر تالطم کشور که اصطحاک میان مجلس و دولت به حد نهایت خود 
رسیده و این جنگ قدرت نمایی تا حیطه مناطق آزاد به واسطه طرح اصالح قانون آن 
کشیده شده است، فقط اوست که می تواند این کشتی به گل نشسته را به سوی دریای 

خروشان و آزاد با فراغ بال هدایت کند.
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  برای  روزافزون  موفقیت  و  سالمتی  آرزوی  با  پایان  در 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نشریه اخبار آزاد مناطق به عنوان تریبون فعالین 
بخش خصوصی و سرمایه گذاران مناطق آزاد، بر سیاق سابق و عهد خود بر حمایت از 
عزیزانی که سرمایه، آبرو و عمر خود را در مناطق آزاد صرف توسعه و آبادانی ایران 
اسالمی نموده اند، متعهد بوده و از تمامی بزرگواران و همراهانی که در طول یک سال 
گذشته علی رغم بحران هایی که در کشورمان وجود داشته، عنایت ویژه به نشریه خودشان 
داشته اند و با ما هم قدم و شانه به شانه حرکت کردند، قدردانی نموده و دست یاران 
مهربانمان را به گرمی فشرده و سالی ماالمال از سالمت جان، آرامش روح و رونق کسب 

و کار از خداوند بزرگ برایشان مسئلت داریم.
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گزارشی از عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش در دولت تدبیر و امید:

جاذبه هاي  از  برخورداري  با  كيش  زيباي  جزيره 
گستره  در  جغرافيايي  بي بديل  موقعيت  و  طبيعي 
داشتن  و  فارس  خليج  فيروزه اي  آب هاي 
زيرساخت هاي مناسب مي تواند به مهم ترين مقصد 
گردشگران داخلي و خارجي و فرصتي مناسب براي 

سرمايه گذاري تبديل شود .
گردشگري  زيرساخت هاي  و  اقامتي  امكانات  وجود 
از 13هزار تخت در جزيره  با بيش  ازجمله 52هتل 
كيش، عدم نياز به دريافت رواديد براي سفر ايرانيان 
خارج از كشور و گردشگران خارجي ، برخورداري از 
كيش  ميان  دريايي  نقل  و  حمل  و  پروازي  خطوط 
مزيت هاي  از  فارس،  خليج  حوزه  كشورهاي  با 
ازجمله  گردشگري  زيرساخت هاي  و  اقتصادي 
ذكر  است.  كيش  جزيره  در  سالمت  گردشگري 
فعال  هتل های  بر  عالوه  كه  است  الزم  نكته  اين 
در جزيره، 60هتل جديد نيز در دست ساخت است 
كه ظرفيت های اقامتی جزيره را در آينده به شدت 

افزايش خواهد داد .

نگاه به نسل ششم مناطق آزاد
كه  گرفتند  شكل  زمانی  دنيا  در  آزاد  مناطق  عمده 
بتوانند  اينكه كشورها  برای  بودند و  اقتصادها بسته 
در صحنه بين المللی نقش ايفا كنند، مناطق آزاد را 
شكل دادند تا مسيری برای ارتباط با اقتصاد جهانی 
البته اقتصاد جهانی در آن روز تا اين  داشته باشند. 

حد جهانی و مرتبط به هم نبود.
جذب  و  صادرات  خارجی،  سرمايه گذاری  جذب 
آزاد  مناطق  تشكيل  برای  اوليه  هدف  سه  فناوری 
بود و اينگونه نسل اول مناطق آزاد با محور تجارت 
شكل گرفتند. نسل دوم، توليدمحور شد. نسل سوم 
خدمات  به  داريم،  فاصله  آن  با  ايران  در  هنوز  كه 
مالی،  خدمات  با  خدمات  اين  می شود.  مربوط 
لجستيک و بيمه ای آغاز شد و امروز به گردشگری و 

ديگر حوزه ها توسعه و تسری پيدا كرده است.
همان  طور كه اقتصاد توسعه پيدا كرد، اين مناطق 
هم دچار تغيير و تحول شدند. با مطرح شدن اقتصاد 
به همين سمت  و سو  آزاد هم  مناطق  دانش بنيان، 
از  آزاد  مناطق  همواره  سير،  اين  در  البته  رفتند. 

سرزمين اصلی يک گام جلوتر بودند. 
نسل پنجم، مناطق آزاد جامع است، مانند نمونه هايی 
از آن كه در دبی و چين ايجاد شده اند. فعاليت ها در 

اين مناطق دانش محور و نوآور است. 
نسل ششم آنها »كالس بردر« هستند كه با عنوان 
اينكه  جای  به  يعنی  می شوند؛  شناخته  مرز  اقتصاد 
برای مرزها هزينه امنيتی بپردازيم، از آنها در حوزه 

اقتصادی استفاده می كنيم.
دوم  و  اول  نسل  در  ايران  امروز  آزاد  مناطق  اغلب 
قرار دارند و به دنبال پيدا كردن راهكاری برای حل 
چالش های نسل سوم هستند. با اين حال با نگرش 
آزاد كيش كه  منطقه  در سازمان  تازه شكل گرفته 
منبعث از ذهنی نو و باز نسبت به نقش آفرينی های 
ششم  نسل  تا  است  تالش  در  كيش  است،  تازه 
مناطق آزاد در دنيا را پياده سازی و اجرا كند. رسيدن 
به اين جايگاه، نيازمند آن است كه با ذهن باز و نو 

به مناطق آزاد نظر كنيم.

اتصال کیش به بازار سرمایه
پوشيده  بر كسی  نقدينگی  آسيب های مخرب غول 
نيست. سيالبی كه در صورت فقدان برنامه ريزی به 
خوردن  هم  به  و  ويرانی  جز  نمايد،  سو حركت  هر 
اما،  تهديد  اين  ندارد.  حاصلی  اقتصادی،  معادالت 
با تمهيداتی قابليت تبديل شدن به فرصت را دارد ، 
هدايت اصولی بخشی از آن به ابرپروژه های بخش 
حاكميتی و همچنين خصوصی در مناطق آزاد كه با 
تامين نقدينگی، عالوه بر اتمام پروژه های نيمه تمام، 
فرصت های سرمايه گذاری را بالفعل كرده و مناطق 
فرآيند  اين  ساخت.  خواهد  روبه رو  رونق  با  را  آزاد 
مولفه هايی همچون سرمايه گذاری بلندمدت، شفاف 

و قابل نظارت را داراست.
فرصت های  معرفی  و  طراحی  با  بنابراين 
معرفی  و  يكسو  از  آزاد  مناطق  در  سرمايه گذاری 
از سوی ديگر ، در گام نخست  نيمه تمام  پروژه های 
تا برای  نيازمند موردی برای سرمايه گذاری هستند 
بلندمدت بتوانند سرمايه گذاری مطمئن انجام دهند. 
سرمايه گذاری  مدنظر  پروژه  شفافيت  حال  عين  در 
سرمايه گذاران  تا  است  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از 
فرآيند  سرمايه گذاری،  روند  از  زمانی  هر  در  بتوانند 
همين  در  يابند.  اطالع  و...  آن  افزوده  ارزش  آن، 
قانونی  وظايف  كه  مستقل  مقامی  نظارت  راستا، 
نظارت بر سرمايه گذاری و روند آن دارد نيز، موجب 
برای  را  او  و  است  سرمايه گذار  بخشی  اطمينان 

سرمايه گذاری ترغيب می كند  .
كه  است  سرمايه  بازار  مشخصات  فاكتورها،  اين 
برای  بهترين مسير  پيشرفته جهان،  اقتصاد های  در 
غيرحرفه ای  سرمايه گذاران  ويژه  به  سرمايه گذاران 
ابزارهای نوين تامين  با طراحی  بازار سرمايه  است. 
مالی، منابع اندک را جمع آوری و در قالبی استاندارد 
می سازد.  رهنمون  خدمات  ارائه  يا  توليد  سمت  به 
با  تا سرمايه گذاران  دارد  وجود  امكان  اين  بنابراين، 
هر ميزان دارايی، در اين امر مشاركت و از بازدهی 

مناسبی برخوردار شوند. 
سرمايه گذاران  ثانويه،  بازار  وجود  با  حال  عين  در 
در هر زمانی می توانند دارايی مالی خود را به وجه 

آسان  نقد شوندگی سريع،  اين  تبديل كنند كه  نقد 
و بدون هزينه در هيچ بازار ديگری وجود ندارد. ارائه 
مشخص ،  دوره های  و  مقاطع  در  مالی  صورت های 
مورد  هر  برای  خاص  اطالع رسانی  سايت  ايجاد 
توسط  مالی  صورت های  حسابرسی  سرمايه گذاری، 
حسابرسان معتمد و وجود ساير اركان هر نوع ابزار 
دارد  سرمايه گذاری  فرآيند  شفافيت  از  نشان  مالی ، 
پاسخگو  سرمايه گذار  مقابل  در  را  سرمايه پذير  و 
می داند. با اين حساب سرمايه گذار در هر لحظه ای از 
شرايط سرمايه گذاری مطلع و می توانند در مورد روند 

سرمايه گذاری خود تصميم گيری نمايد.
اين در حالی است كه سازمان بورس و اوراق بهادار 
از مدرن ترين  بازار سرمايه ،  بر  ناظر  مقام  به عنوان 
ابزار نظارتی برای حفظ حقوق سرمايه گذاران، برای 
اطمينان بخشی به سرمايه گذاران استفاده كرده و با 
بود.  خواهد  ايشان  منافع  حافظ  هوشياری  و  دقت 
اتمام به موقع پروژه ها با ميزان سرمايه گذاری قابل 
قبول، شفافيت مالی، خلق ثروت و بازدهی مناسب، 
سمت  به  آن  هدايت  و  سرگردان  نقدينگی  كنترل 
ويژگی هايی  ازجمله  واسطه،  بدون  خدمات  و  توليد 
است كه از اتصال مناطق آزاد با بازار سرمايه حاصل 
می شود كه سازمان منطقه آزاد كيش با بهره مندی از 
اين ويژگی توانسته است با تشكيل كميته های فنی 
و برخورداری از متخصصان امر اين اتصال را برقرار 
نمايد. انتشار اوراق صكوک از طريق بازار فرابورس 
ايران برای نخستين بار در تاريخ مناطق آزاد كشور و 
ايجاد صندوق زمين و ساختمان و طراحی ابزارهايی 
كيش،  پروژه های  مالی  تامين  برای  دست  اين  از 
ازجمله دستاورد های اتصال بازار سرمايه به مناطق 

آزاد است  .

راه اندازی دو صندوق جدید
موضوع مهم و يكی ديگر از كارهای بزرگ صورت 
گرفته در اين دوره، شناسايی امالک و مستغالت و 
دارايی های سازمان منطقه آزاد كيش است. در اين 
راستا بانک جامع امالک سازمان تهيه شده تا روشن 
و واضح شود چه چيزهايی در تملک سازمان است و 
چه حدود و ثغوری دارند. گروه كارشناسان در حال 

نهايی سازی و به روز رسانی آن هستند  .
راه اندازی دو صندوق در زمينه »امالک و مستغالت« 
اين  نيز در دستوركار است.  و »زمين و ساختمان«  
صندوق ها در نوع خود اولين در كشور و مناطق آزاد 
صندوق  يک  مستغالت  و  امالک  صندوق  هستند. 
كيش  آزاد  منطقه  سازمان  است.  سرمايه گذاری 
نظير  مستغالت  و  امالک  يكسری  حاضر  حال  در 
مجموعه عظيم نمايشگاه ها و همايش ها، غرفه های 
از  مواردی  و  خدماتی  و  تفريحی  مراكز  تجاری، 
را  آنها  فروش  بنای  فعال  كه  داراست  را  اين دست 
ندارد، اما می تواند از آنها اجاره دريافت كند. در طرح 
جديد، همه آنها وارد صندوق می شوند. صاحبنظران 
و كارشناسان می دانند كه پراكنده بودن ظرفيت ها، 
توليد ارزش نمی كند. در روند متمركز سازی، مديريت 
تخصصی و مديريت بهينه صورت نمی گيرد. وقتی 
درآمدزايی  بر  عالوه  شوند،  صندوق  وارد  اينها 
يا  اين ظرفيت  با  انجام است،  روال مند كه در حال 
افزوده  ارزش  و  كرد  مالی  تامين  می توان  پشتوانه، 

قابل توجهی ايجاد نمود.
مدير،  همچون،  را  خود  مستقل  اركان  صندوق 
ناظر، حسابرس و... دارد و تخصصی اداره می شود. 
خريد،  اجاره،  واگذاری،  بازسازی،  امور  صندوق،  در 
تملک، ساخت و... به طور روشمند و آگاهانه دنبال 
می شود. بنابراين برای صندوق، ارزش افزوده ايجاد 
يونيت  روی  هم  سرمايه گذاران  سود  و  می شود 

محاسبه خواهد شد. 
درخواست  بگوييم  بايد  كار،  پيشرفت  روند  مورد  در 
سازمان  در  فرآيند  و  شده  ارائه  صندوق  راه اندازی 
بورس و اوراق بهادار، مراحل نهايی خود را سپری 
می كند. مبلغ سرمايه پيشنهادی سازمان منطقه آزاد 
20هزار  مستغالت،  و  امالک  صندوق  برای  كيش 
ميليارد تومان است. در شكل جديد كه به دنبال آن 
هستيم، اگر برخی از فعاالن اقتصادی بخواهند تامين 
مالی كنند و در عين حال نخواهند همه دارايی شان 
يا  تمام  صندوق،  اين  در  می توانند  برود،  دست  از 
يا  بگيرند  پول  و  بفروشند  را  دارايی شان  از  بخشی 
كنند.  دريافت  را  يونيت صندوق  يا  واحد  آن  بجای 
صندوق می تواند آن را سريع نقد كند؛ چون قابليت 

نقدشوندگی صندوق باال است.
اين اقدام برای نخستين بار است كه در كشور اجرا 
و  يافته  توسعه  دنيای  در  روش،  اين  البته  می شود. 

كشورهای پيشرفته متداول و جذاب است. همچنين 
انتشار  پيگيری  حال  در  كيش  آزاد  منطقه  سازمان 
بازار  طريق  از  دين  خريد  اوراق  تومان  500ميليارد 

سرمايه است.

ترمینال جدید فرودگاه کیش
آزاد كيش،  منطقه  در سازمان  و همنوا  نگاه همسو 
پيش رو  بی نظير  فرصت  سرمايه  بازار  كه  است  اين 
توسعه جای جای كشور  برای  آن  از  بايد  است كه 
استفاده كرد و همگی در اين زمينه مسئول هستيم. 
از  يكی  عنوان  به  صكوک  اوراق  عرضه  همين  با 
و  احداث  ملی  كه طرح  بود  مالی  تامين  روش های 
تكميل ترمينال بزرگ مسافربری كيش را كه 4سال 
به  آينده  سال  بهار  در  و  شد  فعال  بود،  مانده  راكد 
يک  عنوان  به  اقدام  اين  در  می رسد.  بهره برداری 
مقامات  عالی ترين  سوی  از  تحسين  قابل  دستاورد 
كشور و شورای عالی مناطق آزاد، با جذب 300ميليارد 
و  شد  پرداخته  تجهيزات  و  نيازها  تامين  به  تومان 
اين طرح  با وارد مدار شدن  خوشحاليم كه بگوييم 
كه بهترين و مدرن ترين فرودگاه ايران خواهد بود، 
كيش به هاب سوم هوايی كشور پس از فرودگاه های 

مهرآباد و امام)ره( تبديل می گردد.
1.8ميليون  جابجايی  ظرفيت  كيش  كنونی  ترمينال 
نفر در سال را داراست كه با افتتاح ترمينال جديد با 
ظرفيت 4.8ميليون نفر، رقم نهايی قابل جابجايی به 
در  گرفته  صورت  عدم النفع  می رسد.  نفر  6ميليون 
سال های پيشين، زيانی است كه به اقتصاد وارد شده 
و مانعی برای رونق و آبادانی بيشتر در اين جزيره است. 
جای ترديد نيست كه بايد با استفاده از انواع ظرفيت ها 
و به كارگيری روش های خالقانه و موثر، وضعيت را 
بهبود ببخشيم. سازمان های فردا، سازمان های چابک، 
بايد برای نيل به  هوشمند و منعطف هستند و همه 
افق های بزرگتر، همراه با نيروی انسانی ارزشمند خود 

چنين مسيری را طی كنيم.

توسعه نوآوری
واقعيت آن است كه اقتصاد امروز و در فضای به شدت 
رقابتی شده، با روش های سنتی به موفقيت نمی رسد. 
جديد،  كار  و  ساز  در  اساسی  و  مهم  عناصر  از  يكی 
توجه به عنصر نوآوری و فناوری و تقويت زيست بوم 
دانش بنيان در كشور است. در اين راستا، با هماهنگی 
و همراهی ارزشمند معاونت علمی و فناوری رياست 
جمهوری و با حمايت های سازمان منطقه آزاد كيش 
و با همكاری دانشگاه های مستقر در اين منطقه، مركز 
نوآوری كيش به عنوان نخستين نمونه در تمام مناطق 

آزاد و ويژه كشور راه اندازی شد.
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری براساس 
ضروريات فوق و مبتنی بر ماموريت های كالنی كه 
در جهت توسعه و تقويت زيست بوم نوآوری و اقتصاد 
دانش بنيان دارد، حمايت از ايجاد مراكز نوآوری را در 
دستوركار خود قرارداده است كه يكی از اين مراكز، 
تفاهم نامه  طی  كه  است  كيش«  نوآوری  »برج 
و  نوآوری  صندوق  معاونت،  اين  ميان  سه جانبه 
شده  ايجاد  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  و  شكوفايی 
است و براساس مكانيزم هايی، در اختيار شركت های 
كه  شركت هايی  و  خالق  شركت های  دانش بنيان، 
كشور  سراسر  فناوری  و  علم  پارک های  در  مستقر 

هستند، قرار خواهد گرفت.
قانونی  مشوق های  قبيل  از  مزيت هايی  به  توجه  با 
شركت های  دانشجويان،  دانشگاه ها،  تعداد  متنوع، 
بزرگ و كوچک توليدی و خدماتی، دسترسی آسان 
به  مربوط  زيرساخت های  المللی،  بين  بازارهای  به 
حجم  گردشگری،  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
باالی سرمايه گذاری داخلی و خارجی كه منطقه آزاد 
سكوی  می تواند  برج  اين  توسعه  يقينا  دارد،  كيش 
خدمات  و  كاالها  برای  مناسبی  بسيار  صادراتی 
شركت های دانش بنيان شود و از اين طريق عالوه 
بر توسعه كسب و كار شركتی، عناصر اقتصاد ملی 
بازار  حتی  و  خدمات  و  كاال  بازار  اشتغال،  قبيل  از 
پول متعادل شده و در سطح منطقه ای و ملی شاهد 

شكوفايی اقتصادی و اجتماعی خواهيم بود.
قبيل  از  برج  اين  محتوايی  مزيت های  بر  عالوه 
وجود  هوشمند سازی،  و  ديجيتال  اقتصاد  بر  تمركز 
شكل گيری  بستر  نوآوری،  زيست بوم  عناصر  كليه 
محوريت  اولويت دار،  حوزه های  در  استارت آپ ها 
نكته  اين  به  است  الزم  دانش بنيان،  شركت های 
اشاره شود كه برج مذكور در يازده طبقه با مساحتی 
حدودا 8000مترمربع و در بهترين نقطه جغرافيايی 
كيش واقع شده است كه براساس اولويت و نيازهای 

شركت های  نياز  مورد  فضای  و  منطقه  فناورانه 
در  اجاره بهاء  گرفتن  بدون  و  متقاضی  دانش بنيان 

اختيار قرار خواهد گرفت .
فين تک و مالی، حمل و نقل هوشمند، گردشگری، 
و  دريايی  زيست،  محيط  و  پسماند  هوشمند،  شهر 
كه  هستند  اولويت داری  حوزهای  از  دريانوردی 
در  استقرار  با  می توانند  دانش بنيان  شركت های 
را  خود  نظر  مورد  نوآوری های  كيش،  نوآوری  برج 
زيست  بوم  نهادهای  كنند.  دنبال  تحقق  مرحله  تا 
يا  و  دانش بنيان، خالق  شركت های  شامل  نوآوری 
فناوری  و  علم  پارک های  در  استقرار  سابقه  دارای 
و  شتاب دهنده ها می توانند مستقيما درخواست خود 
آزاد  منطقه  سازمان  به  برج  اين  در  برای حضور  را 

كيش ارائه نمايند.
و  نوآوری  صندوق  مجوز  دريافت  با  همچنين 
شكوفايی رياست جمهوری و بر اساس مصوبه هيات 
مديره سازمان منطقه آزاد كيش، صندوق پژوهش و 
فناوری اين سازمان در مركز نوآوری كيش مستقر 
ظرفيت های  شناسايی  و  نوين  فناوری  می شود. 
سطح  در  است.  مهم  بسيار  حوزه  اين  در  موجود 
كشور با فضای فيزيكی محدود و موضوعات متعدد، 
مختلف  حوزه های  در  سرمايه گذاری  ظرفيت های 
با  است.  شده  فراهم  كيش  آزاد  منطقه  سازمان 
توجه به اين كه بيش از 90درصد سرمايه گذاری ها 
توسط بخش خصوصی در كيش تحقق يافته است، 
برای  می تواند  كه  تقاضايی  عمده  بخش  بنابراين 
خصوصی  بخش  توسط  شود،  ايجاد  شركت ها  اين 
است. دريا، اقتصاد دريا، سواحل، تفريحات دريايی و 
محيط زيست دريايی ازجمله محورهای مورد تاكيد 
سازمان منطقه آزاد كيش در مركز نوآوری و صندوق 

پژوهش و فناوری كيش است. 
كيش،  آزاد  منطقه  سازمان  امنا،  هيات  همكاری  با 
و  هوشمند سازی  خصوصی؛  بخش  و  دانشگاه ها 
ساماندهی سواحل در دستوركار اين مجموعه قرار گرفته 
است. درخصوص مجموعه فراخوان های صادر شده به 
مركز نوآوری كيش، از 167درخواست صادر شده به اين 
مجموعه، 80مورد از درخواست ها واجد شرايط بودند و 

تمام مصاحبه ها انجام شده است.

ساماندهی سواحل کیش
سرزمين  شهرهای  با  كيش  ممتاز  وجوه  از  يكی 
اصلی، دارا بودن دريا و سواحل مرجانی است. عالوه 
بر تمايز با سرزمين اصلی، كيش يكی از چند نقطه 
است  خالص  اكسيژن  درصد  بيشترين  با  جهان  در 
را  مرجانی  جزيره  اين  كه  است  تفاوت  همين  و 
برجسته می كند. ارتقاء كيفيت های بصری و خدمات 
گردشگری، تقويت سرزندگی در طول نوار ساحلی ، 
افزايش بهره وری از فضای ساحلی در تمامی ساعات 
و  ايمنی  حس  تامين  مختلف،  فصول  و  شبانه روز 
نوار ساحلی، حفظ محيط  آرامش محيطی در طول 
كردن  انحصاری  از  حداكثری  پرهيز  و  زيست 

سواحل، از برنامه های مورد نظر اين سازمان است.
و  چشم انداز  بهبود  برای  كيش  آزاد  منطقه  سازمان 
بهره برداری اصولی از سواحل مرجانی كم نظير جزيره، 
كه  رسيد  تازه  طرحی  به  زبده  مشاورين  كمک  با 
مبنای عمل در واگذاری ها، بهره برداری و فعاليت های 
و  مطلوب  اجرای  مناسب،  طراحی  باشد.  توسعه ای 
بهره برداری اصولی از اولويت های سازمان منطقه آزاد 

كيش در طرح ساماندهی سواحل جزيره است. 
چنين ظرفيت هايی طی سال ها مغفول مانده و كمتر 
به آن توجه شده است. اما از ابتدای دولت تدبير و اميد، 
اين موضوع مورد بررسی و كارشناسی قرار گرفته و در 
دستوركار سازمان است تا با تلفيق ايده ها و مطالعات 
گردد.  انجام  جزيره  در  ماندگار  كاری  شده،  انجام 
چارچوب های كلی ما در طرح ساماندهی سواحل ماه ها 
پيش با مشاوران مطرح شده و كامال واضح است و بر 
اين امر تاكيد داريم كه مطالعات و بهره برداری از ساحل 
زيبای كيش به عنوان اصلی ترين ظرفيت ما، با كيفيت 

هرچه تمام تر انجام شود.
طراحی مناسب، اجرای مطلوب و بهره برداری اصولی 
از سواحل يک اصل است. در اين راستا رعايت حريم 
و بحث های زيست محيطی حتما در طرح ساماندهی 
سواحل لحاظ خواهد شد. در سواحل شرقی نيز كارهای 
كه  است  انجام  حال  در  يا  شده  انجام  مهمی  بسيار 
محسوب  نيز  ساماندهی  برای  سازمان  اول  اولويت 
می شود. شركت عمران، آب و خدمات كيش در اين 
زمينه به طور جدی فعال است و اقدامات بسيار خوبی 
در حال انجام است. عقب نشينی مجموعه ها از سواحل 
انحصاری بر مبنای قانون و نيز ايجاد اسكله های جديد 
و تعريف مسيرهای تازه پياده روی، جان تازه ای به كيش 
داده است و اين موضوع توسط شركت عمران، آب و 
خدمات كيش به طور جدی و اساسی در حال توسعه و 
گسترش است و خوشبختانه بازخوردهای بسيار خوبی 

داشته است.

در آستانه ورود به قرن تازه شمسی
توجه  مورد  گذشته،  دهه های  در  كيش  جزيره 
سياستگذاران كالن كشور بوده و به دليل حساسيت 
باال و توجه الزم، به لحاظ بسياری از شاخص ها از 
آنچه در دوره  سرانه كشوری وضعيت بهتری دارد. 
اخير مورد توجه قرار گرفته، تكميل حلقه های توسعه 

يافتگی در اين خطه بوده است.
بخواهيم  اگر  اما  است؛  بسيار  سخن  زمينه  اين  در 
كه  گفت  بايد  كنيم،  اشاره  مهم  موارد  به  كوتاه 
در  نقش آفرينی  دنبال  به  تازه،  شرايط  در  كيش 
ابعاد منطقه ای و بين المللی است. توجه به موضوع 
دانشی  و  علمی  بخش  تقويت  و  نوآوری  و  فناوری 

در  منطقه  علمی  هاب  به  را  كيش  جزيره،  اين  در 
ساليان بعد تبديل می كند. در عين حال، استفاده از 
سرمايه های داخلی توسط سرمايه گذاران خوشنام و 
نيز تكيه بر بخش خصوصی واقعی نيز در طرح های 

اقتصادی با ساز و كاری دقيق دنبال شده است. 
افزوده  ارزش  و  باال  فناوری  با  توليدات  از  حمايت 
قابل توجه جهت تغيير كاركرد اين خطه از واردكننده 
كاالهای مصرفی به محصوالت صادراتی كيفی نيز به 
طور جدی دنبال شده و بر اين اساس، خوشحاليم كه 
بگوييم در حال حاضر بيش از 300شركت به توليدات 
محصول صادراتی در كيش مشغول هستند و اين روند 

با تقويت زيست بوم دانش بنيان روبه رشد است.
مسئله مهم ديگر، اهتمام فوق العاده به موضوع محيط 
زيست بوده و مجموعه سازمان منطقه آزاد كيش، تحت 
هيچ شرايطی از حفظ محيط زيست كوتاه نمی آيد. برای 
تقويت فرهنگ حفظ محيط زيست نيز سوگندنامه ای 
تهيه شده كه پذيرش و رعايت آن جزء اصول كيشوندی 
قرار خواهد گرفت. اميد می رود نگرش ايجاد شده، منجر 
به توسعه پايدار كيش شده و به عنوان الگويی، در ساير 

نقاط كشور تعميم يابد.

راهبردهای نو
تحقق  از  موفقی  نمونه  كشور  آزاد  مناطق  امروزه 
سياست های اقتصاد مقاومتی هستند. تسری قوانين 
مشكالتی  از  يكی  آزاد  مناطق  به  اصلی  سرزمين 

است كه روند توسعه اين مناطق  را كند می كند.
اهتمام  و  همت  كه  است  آن  ديگر  مهم  نكته 
عنوان  به  مدنی  جامعه  و  مردم نهاد  سازمان های 
است.  كشور  در  اقتصادی  توسعه  عامل  مهم ترين 
اين موضوع در كيش نيز قابل مشاهده است و عزم 
راسخ در بخش غيردولتی، نويدبخش اتفاقات خوب 
در آينده ای نزديک برای جزيره است تا بستر رقابت 

با مناطق همجوار بيش از پيش فراهم شود  .
كه  بود  اين  صاحب نظران  و  اقتصاددانان  تحليل 
وجود  عدم  كشور،  در  سرمايه گذاری  موانع  از  يكی 
قانون كار بود و سال ها پيش به همت معاونت كار و 
امور اجتماعی مقررات كار شكل گرفت و در پی آن 
اقدامات اساسی مهم و ضروری انجام شد كه نقش 
بسزايی در شكل گيری قوانين كار داشت و در نهايت 
معافيت از قانون كار برای مناطق آزاد ميسر شد كه 

كاری بس دشوار بود.
با توجه به اينكه يكی از مهم ترين چالش های ايجاد 
شده در نظريات مديريتی اين است كه هدف برای 
سازمان ها مدنظر بوده يا همكاران و نيروی انسانی 
از اهميت بيشتری برخوردار است، بايد گفت كه در 
تئوری جديد، انتخاب همكاران از اهداف بسيار مهم 
محسوب می شود، به ويژه در سازمان های خدماتی 
مانند كيش كه قالب كاربری آن گردشگری است، 
از  پررنگ تر  و  بيشتر  بسيار  انسانی  منابع  نقش 

بخش های فنی، صنعتی و توليدی می باشد.
پايين ترين سطوح و رده ها  نيروهای يک سازمان در 
هم نقش اساسی در شكل گيری روند توسعه و تعالی 
همه  رهين  و  مديون  پيشرفت ها  و  دارند  مجموعه 
حذف  نمی توان  را  هيچ يک  نقش  و  است  همكاران 
كرد، به گونه ای كه نقش راننده در سازمانی مثل كيش 
می تواند در تجربه تلخ و شيرين مهمانان تاثير داشته 
باشد. سازمانی كه می خواهد پايلوت و پيشرو باشد بايد 
به همه نكات ريز و درشت توجه كند؛ امروز واژه ای 
به نام نيروی كار در مباحث مديريتی نيست. در منابع 
انسانی پا را از موضوعات سطحی فراتر بگذاريم و معتقد 
باشيم، هر شخصی كه مهارت و تخصصی پيدا كرد، به 

سرمايه اجتماعی تبديل می شود.
مناسب  فرصتی  را  اشتغال  و  كار  سامانه  راه اندازی 
برای صيانت از حق كارگران است. بايد به سمت و 
سويی حركت كنيم كه واژه نيروی كار حذف شود 
و آنها سرمايه تلقی شوند و مهارت آموزی به عنوان 
شود.  عملی  سازمان  اصلی  كارهای  دستور  از  يكی 
پنجره  سامانه  به  كيش  اشتغال  كار  سامانه  اتصال 
واحد خدمات آزاد و ويژه اقتصادی اقدامی الزم است 
و اين حركت بزرگ راه ارتباط بين تمامی مناطق و 

سطح كشور خواهد بود.
خدمات  ارائه  در  نظم  كيش  آزاد  منطقه  سازمان 
رونق  شفافيت،  اداري،  انظباط  گردشگري، 
فعاالن  تكريم  و  اجتماعي  و  فرهنگي  فعاليت هاي 
و  و ساكنان جزيره كيش  اقتصادي ، سرمايه گذاران 
توجه به مزايای سامانه پنجره واحد خدمات مناطق 
آزاد را از محورهاي مهم فعاليت دانسته و به سرانجام 
رساندن طرح های عمرانی نظير ترمينال مسافربری 
و طرح های تقويت شبكه برق و آب و ساير طرح ها، 
تا پايان دولت دوازدهم، ماموريتی است كه به جديت 

برای آن تالش خواهيم كرد .
زيرساخت های  تكميل  كيش،  فرودگاه  توسعه 
ضروری در بخش تامين آب و برق، امكانات بندری، 
و  امكانات  ارتقاء سطح  به  توجه  و  ترافيک شهری 
تجهيزات در مراكز درمانی ازجمله طرح هايی است 
كيش  خونگرم  ساكنان  و  همكاران  همراهی  با  كه 
زيبا  اين جزيره  در  تعامل خوب بخش خصوصی  و 

اجرايی خواهد شد.
خوب  هموطنان  و  همكاران  پذيرای  هميشه  كيش 
خواهد  اقتصادی  فعاالن  و  سرمايه گذاران  ويژه  به 
بود و در هيچ شرايطی از ارائه خدمت به سازندگان 
جزيره  اين  آبادانی  و  رونق  عرصه  فعاالن  و  كيش 
كوتاهی نخواهد كرد. كيش در نوروز 1400 با حفظ 
ارائه خدمات مطلوب گردشگری  در  انظباط  و  نظم 
به هموطنان می كوشد. از اين رو، اين جزيره برای 
كنش در برابر شرايط ناشی از كرونا در ايام نوروز، 

آمادگی كامل را اتخاذ كرده است.

کارنامه پربار منطقه آزاد کیش در آستانه قرن نو
گزارش:

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

سازمان منطقه آزاد انزلی

عملکرد منطقه آزاد انزلی در دولت تدبیر و امید از سوی مهندس سیدمهدی نقوی تشریح شد: 

منطقه آزاد انزلی که به عنوان نخستین و تنها منطقه 
شهریورماه  از  خزر  دریای  سواحل  در  ایران  آزاد 
سال 82 در کنار مناطق آزاد اروند و ارس به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید، از تیرماه سال 84 بعد 
از تصویب محدوده و تعیین نخستین هیات مدیره، 

شروع به فعالیت نمود. 
انزلی  اقتصادی  این منطقه که وامدار منطقه ویژه 
و  ارتباطی  نقاط  از حساس ترین  یکی  در  می باشد، 
استراتژیک کشورمان در ارتباط با کشورهای حاشیه 
در  و  شمال-جنوب  کریدور  مسیر  در  خزر،  دریای 
استان گیالن به عنوان یکی از قطب های گردشگری 
و در محدوده شهرستان بندر انزلی که از قدمت و 
کشورهای  با  تجاری  مراودات  در  طوالنی  سابقه 
منطقه برخوردار بوده و دارای بندر و گمرکی چند 
صدساله می باشد؛ قرار گرفته تا به عبارتی منطقه آزاد 
انزلی به عنوان مزیتی مضاعف بر مزایا و فرصت های 
متنوع ترانزیتی، گردشگری، فرآوری و صادرات کاال 

به ایفای نقش بپردازد.
نقوی  سیدمهدی  مهندس  جناب  گزارش،  این  در 
سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی، فعالیت ها و اقدامات 
صورت گرفته در منطقه آزاد انزلی در دولت تدبیر و امید 

را تشریح نموده است که در ادامه می خوانید.

 منطقه آزاد انزلی در دوران خدمت
 دولت تدبیر و امید

در نیمه دوم سال 92 که دوره زمانی شروع به کار 
مدیرعامل منصوب دولت تدبیر و امید بود، به دالیل 
مختلفی همچون تحریم های بین المللی، ضعف های 
مدیریتی و عدم تعامل با نهادهای استانی و کشوری؛ 
حوزه های  از  عمده ای  بخش  در  انزلی  آزاد  منطقه 
و  امکانات  و  بازرگانی  تولیدی،  زیرساختی،  فعالیت 
خدمات گردشگری با رکود دست به گربیان بود. در 
نتیجه نخستین برنامه خروج از فضای بن بست در 

فرآیندهای جاری بود.

رژیم سازی برای اجرای قانون
یکی از مهم ترین مشکالت سرمایه گذاران حوزه تولید 
و بازرگانی منطقه آزاد انزلی، عدم اجرای قوانین و 
مقررات خاص مناطق آزاد به دلیل همکاری ضعیف 
ناشی از تفسیر به رأی نهادهای همکار در سرزمین 

اصلی بود. 
کار  به  شروع  اولیه  ماه های  ظرف  اساس  براین 
مدیران  مجموعه  و  مدیره  هیات  مدیرعامل، 
مشغول به خدمت در این دولت، انعقاد قراردادها و 
تفاهم نامه های مختلف با نهادهای استانی و کشوری 
بهره مندی  و  آزاد  مناطق  قانون  اجرای  منظور  به 
سرمایه گذاران مشغول به فعالیت در این منطقه، در 

دستورکار سازمان قرار گرفت.

فعال سازی پروژه های راکد
نخستین و بزرگترین پروژه راکد منطقه آزاد انزلی که در 
نوع خود در مناطق آزاد از بزرگترین طرح های زیرساختی 
کشور می باشد، ساخت مجتمع بندری کاسپین است که 
از سال 90 تا 92 با رکود مواجه شده بود. در این دوره 
زمانی با اجرای مهندسی ارزش و کاهش یک هزار 
میلیارد ریالی از هزینه احداث موج شکن های حوضچه 

آرامش، در مدار اجرای پروژه قرار گرفت.
از نکات جالب توجه در مسیر تکمیل مجتمع بندری کاسپین، 
بهره گیری از ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی بود که 
بر این اساس از مجموع پنج پست فاز نخست، احداث چهار 
پست اسکله و امکانات زیرساختی همچون انبارهای روباز 
و سرپوشیده، در قالب قرارداد BOT، به بخش خصوصی 
توانمند واگذار شد که تاکنون سه پست از آنها افتتاح و در 
مدار تخلیه و بارگیری قرار گرفته و در عین حال بهره برداری 
از نخستین پست اسکله این مجتمع بندری بزرگ در دریای 
خزر، در نوروز سال 1396 و با حضور ریاست محترم جمهوری 

انجام پذیرفت.
مجتمع بندری کاسپین در فاز نهایی خود دارای 22پست 
اسکله خواهد بود که به دلیل دارا بودن پسکرانه حدود 
500هکتاری و قابلیت پهلوگیری تمامی کشتی های در 
حال تردد در دریای خزر تا میزان 12هزار تن، نه تنها 
افق پیش روی کشتیرانی تجاری در بزرگترین دریاچه 
جهان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه با توجه به وجود دو 
شهرک صنعتی موجود و شهرک صنعتی در حال ایجاد، 
این مجتمع بندری به عنوان یک بندر نسل سوم که 
عالوه بر خدمات ناوبری، انبارداری و مدیریت ترانزیت 
کاال، با قابلیت پردازش و صادرات محصوالت تولیدی 
در پسکرانه خود، در آینده نزدیک نه تنها به مرکز مبادله 
کاال با محوریت این منطقه در حوزه خزر تبدیل می شود، 
بلکه به سکوی صادرات کاالهای تولیدی کشورهای به 

بازارهای اوراسیا و شرق آسیا تبدیل خواهد گردید.
تقاطع غیرهمسطح که به منظور مدیریت و متوازن سازی 
ترافیک مجتمع بندری کاسپین، فاز تجارت و گردشگری 
و مسیرهای مواصالتی مرتبط با منطقه، متوقف شده 

بود، دومین پروژه زیرساختی مهم منطقه بود که عملیات 
احداث آن بار دیگر آغاز شد و در خرداد سال 94 عرشه 
اصلی و دو رمپ اصلی دیگر تقاطع، زیر بار ترافیک رفت.

تکمیل پروژه راکد ساختمان اداری، سومین طرحی 
بود که از سال 95 بال شرق و در سال 99 نیز بال 
غربی آن مورد بهره برداری قرار گرفت تا با تمرکز 
ساختمان،  یک  در  سازمان  مختلف  بخش های 
زمینه خدمات رسانی بهینه به سرمایه گذاران در شان 

سازمان منطقه آزاد انزلی فراهم گردد.
تکمیل و بهره برداری از پست 63 به 20کیلوولت منطقه 
در قالب تفاهم نامه با شرکت برق منطقه ای استان از رکود 
خارج شده و در سال 93 مورد بهره برداری قرار گرفت. از 
سوی دیگر با انعقاد قراردادی با شرکت آبفا استان گیالن، 
همکاری الزم به منظور تامین نیاز رو به رشد آب شرب 
واحدهای تولیدی و بازرگانی فاز تجارت و گردشگری و 

محدوده بندری منطقه آزاد انزلی انجام شد  .

 تعریف پروژه های جدید 
زیرساختی در منطقه

برپایی  کاربری  که  نمایشگاهی  مرکز  یک  وجود 
باشد،  داشته  نیز  را  بین المللی  سطح  در  همایش 
الزامی مهم جهت معرفي و شناسایي توانمندي ها و 

قابلیت هاي واحدهاي تولیدي و خدماتي است. 
بر این اساس ایجاد مرکز نمایشگاهی و همایش های 
منطقه آزاد انزلی به منظور تکمیل زیرساخت های 
سطح  در  تجاری  و  اقتصادی  فعالیت های  توسعه 
منطقه در دستورکار قرار گرفت که در سال 95 در 
افتتاح  6000مترمربع  حدود  مساحت  به  فضایی 
و به یکی از مراکز برگزاری نمایشگاه های ملی و 

بین المللی تبدیل شده است.
یکی از زیرساخت های حیاتی به منظور ایجاد و گسترش 
گردشگری دریای در دریای خزر، احداث اسکله مارینا 
جهت استقرار کشتی های تفریحی و مسافری است؛ 
زیرساختی که در تیرماه سال 1397 و با حضور معاون اول 
رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح شد. این اسکله که 
امکان پهلوگیري بیش از 300شناور مسافري-تفریحي 
در ابعاد کوچک و متوسط به صورت همزمان را دارد، در 
نوع خود در دریاي خزر بي نظیر بوده و بزرگترین اسکله 
تفریحي و گردشگري در پهنه آبي ایران می باشد که با 
سرمایه گذاري حدود 400میلیارد ریالی سازمان و بخش 
مراکز  از  یکی  به  هم اکنون  و  احداث شده  خصوصي 
تفریحی منطقه و استان گیالن تبدیل شده و با رایزنی های 
صورت گرفته با استانداری گیالن و اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان، مسیر تردد دریایی شناورهای گردشگری 

مابین این اسکله و بندرگاه انزلی ایجاد خواهد شد.
ایجاد زیرساخت های متنوع در حوزه گردشگری به منظور 
آن  تبع  به  و  استان  به  ورودی  گردشگران  ماندگاری 
درآمدزایی از طریق امکانات با استانداردهای بین المللی، 
بخش دیگر تعریف پروژه های زیرساختی جدید در منطقه 
آزاد انزلی را تشکیل داده که بر این اساس بزرگترین مرکز 
تفریحات دریایی-ساحلی گیالن، پارک بهشت پرندگان، 
استخر سرپوشیده رو به دریا، طرح ساحلی منطقه که در نوع 
خود در شمال کشور از نظر تنوع امکانات و خدمات در حال 
ارائه کم نظیر می باشد و در نهایت مجموعه ورزش های 
ساحلی سیروس قایقران، بخشی از زیرساخت های ساخته 
توریسم  قرار گرفته در زمینه های  بهره برداری  و مورد 

خانواده و توریسم ورزشی منطقه آزاد انزلی بود.
گردشگری؛  صنعت  در  خارجی  سرمایه گذار  جذب 
دیگر  حوزه های  در  سرمایه گذاران  جذب 
مراکز  ساخت  یعنی  گردشگری  زیرساخت های 
تفریحی و اقامتی، دیگر برنامه محقق شده سازمان 
منطقه آزاد انزلی در دولت تدبیر و امید است که بر این 
اساس طی این مدت دو شهرک توریستی-اقامتی 
با حمایت و مشاوره  بوم گردی  و چندین مجموعه 
بهره برداری  مورد  بخش خصوصی  توسط  سازمان 

قرار گرفت. 
در این میان مهم ترین زیرساخت گردشگری که در 
تیرماه سال 97 و با حضور معاون اول رئیس جمهور 
باغ  مجموعه  و  آکواریوم  بزرگترین  شد،  افتتاح 
خزندگان کشور بود که با سرمایه گذاری 30میلیون 
قرار  بهره برداری  مورد  ترکیه  سرمایه گذار  یورویی 

گرفته و هم اکنون به یکی از برندهای گردشگری 
شمال کشور تبدیل شده است.

جشنواره و مسابقات ورزشی؛ راهکاری 
جهت جذب گردشگر

منطقه آزاد انزلی از سال 93 تاکنون به عنوان یکی از 
قطب های برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، 
هنری و مسابقات ورزشی در سطح ملی و بین المللی، 
جایگاه خود را تثبیت نموده است. ازجمله مسابقات 
ورزشی می توان به برپایی رقابت های شطرنج بین المللی 
جام خزر و جام ستارگان جهان، مسابقات رزمی کاسپین 
کاپ، تور جهانی والیبال ساحلی و ده ها مسابقه ورزشی 
ملی در رشته های مختلف فوتبال، والیبال و هندبال 
قایقرانی و  ساحلی، کشتی، شنا، رشته های مختلف 

دوچرخه سواری اشاره کرد.
از سوی دیگر، جشنواره های مختلف در فصول بهار 
و تابستان، جشنواره اقوام، جشنواره ملی زیبایی اسب 
فرهنگی-هنری  مختلف  جشنواره های  کاسپین، 
و زیست محیطی و همایش های مختلف علمی-

دستورکار  در  تنواب  به  این مدت  در  نیز  پژوهشی 
سازمان منطقه آزاد انزلی قرار گرفت.

منطقه آزاد انزلی، منطقه پیشرو در حمایت 
از شرکت های دانش بنیان

دانش بنیان  و  فناور  نوآور،  شرکت های  از  حمایت 
استانی و ملی در راستای اجرای سیاست های کالن 
اولویت های سازمان  از مهم ترین  مقاومتی،  اقتصاد 
در  مختلف  طرق  از  که  بوده  انزلی  آزاد  منطقه 
دستورکار قرار گرفت که از آن جمله می توان به مرکز 
منطقه  دانش بنیان  و  نوآور  شرکت های  شکوفایی 
اشاره کرد که از آذرماه سال 96 شروع به کار نمود 
و هم اکنون میزبان نزدیک به 120شرکت فعال در 

حوزه های فوق می باشد.
شرکت های  نمایشگاه  بازار،  فن  نمایشگاه  برگزاری 
با  قرارداد  انعقاد  آپ،  استارت  رویدادهای  دانش بنیان، 
سرمایه گذاری  صندوق های  همچون  مجموعه هایی 
ملی،  و شکوفایی  نوآوری  خطرپذیر کشور، صندوق 
وزارت علوم-تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد.
از نکات جالب توجه فعالیت شرکت های مزبور می توان 
به تجاری سازی محصول تولیدی و به مرحله صادرات 
رسیدن برخی از این شرکت ها اشاره نمود که از آن جمله 
شرکت »کاسپین کارمن« تولیدکننده دیاگ خودرو، »گیل 
آزما« تولیدکننده چاپگرهای سه بعدی، شرکت »سیال ابزار 
دقیق میهن« تولیدکننده محصول آنالیزور آب و شرکت 

»علم و فناوری سوبار« تولیدکننده جت پرینتر می باشد.

 ایجاد و فعال سازی
 کریدورهای جدید بین المللی

یکی از مهم ترین مزیت ها و فرصت های منطقه آزاد 
انزلی در عرصه تجارت بین المللی، قرار گرفتن درکریدور 
شمال-جنوب می باشد؛ کریدوری که مسیر ارتباطی 
جنوب آسیا به شمال و شرق اروپا را از نظر زمانی و هزینه 
نقل و انتقال کاال، بین 30 تا 40درصد کاهش می دهد. 

رژیم سازی جهت فعال نمودن کریدور مزبور از طریق 
برگزاری جلسات کارشناسی و نشست های تخصصی با 
مدیران کشوری و نمایندگان بخش خصوصی، به همراه 
مذاکره با مسئولین کشورهای ذی نفع کریدور )به ویژه 
روسیه و هندوستان(، انعقاد تفاهم نامه های همکاری 
مابین مناطق آزاد و نهادهای بخش خصوصی که در 
قالب ایجاد کارگروه بین المللی توسعه کریدور شمال-

 جنوب با حضور نمایندگان دولتی و بخش خصوصی 
کشورهای ایران، روسیه، هندوستان، آلمان، قزاقستان 
و ترکمنستان، از مهم ترین برنامه های سازمان منطقه 
آزاد انزلی طی این مدت بوده است که منجر به انتقال 
نخستین محموله از بمبی هندوستان به مقصد روسیه در 

این مسیر تجاری شد.
از سوی دیگر سازمان منطقه آزاد انزلی از سال 96 اقدام 
مابین  ایجاد مسیر تجاری جدیدی  رایزنی جهت  به 
ایران و چین به منظور کاهش زمان و هزینه ترانزیت 
بار نموده است که با انعقاد تفاهم و توافق نامه های متعدد 

با بخش خصوصی و دولتی کشورهای چین، قزاقستان و 
کشورمان، ظرف دو سال اخیر کریدور چین، قزاقستان، 
ایران با محوریت این منطقه مشغول به فعالیت شده و در 
مسیر توسعه فعالیت های خود موفق به جذب کاالهای 
ترانزیتی برای کشورهای ترکیه و عراق از مسیر مزبور 

گردیده است.

از میزبانی اجالس اتاق های بازرگانی حوزه 
خزر تا نقش فعال در اوراسیا

یکی از راهبردهای منطقه آزاد انزلی در دولت تدبیر 
فعالین بخش خصوصی  با  افزایش مراودات  امید،  و 
کشورهای منطقه و بازارهای هدف به منظور معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری در این منطقه و گسترش 
همکاری ها با بخش خصوصی از طرقی همچون حضور 
در نمایشگاه های تخصصی کشورهای مزبور، بهره گیری 
از ظرفیت سفرای کشورهای منطقه در کشور و سفیران 
همچون  بین المللی  اجالس های  در  حضور  و  ایران 
و  خزر  دریای  حاشیه  کشورهای  بازرگانی  اتاق های 
میزبانی از این همایش بزرگ با حضور 400بازرگان و 

فعال اقتصادی از کشورهای عضو بود.
در عرصه داخلی نیز با حمایت های سازمان منطقه آزاد 
انزلی، تشکل های بخش خصوصی در این منطقه به 
منظور افزایش توانمندی بخش خصوصی، هم افزایی و 
تشریک مساعی مابین سازمان و بخش خصوصی ایجاد 
شد که از آن جمله می توان به انجمن سرمایه گذاران 
وکارآفرینان و جامعه بازاریان و بازرگانان منطقه آزاد انزلی 

نام برد. 
استانداردسازی  و  تکمیل  منظور  به  حال  عین  در 
فرآیندهای بازاریابی به منظور افزایش ظرفیت های 
با  فرامنطقه ای،  و  منطقه ای  بازارهای  به  صادراتی 
مدیریت  شرکت  دو  سازمان،  مشاوره  و  همکاری 
صادرات توسط بخش خصوصی ایجاد و مشغول به 

فعالیت شده است.

 ایجاد زیرساخت های
 دولت الکترونیک در منطقه

یکی از نقاط عطف فعالیت سازمان منطقه آزاد انزلی، 
الکترونیک  دولت  زیرساخت های  توسعه  حوزه  در 
بر  بالغ  مدت  این  اساس طی  این  بر  که  می باشد 
100خدمت در حال ارائه از سوی حوزه های مختلف 
بر  تکیه  با  الکترونیک  خدمات  بستر  در  سازمان 
ظرفیت های اینترنت به سرمایه گذاران، ارباب رجوع 

و سایر نهادهای استانی و کشوری می باشد.
از سوی دیگر، با همکاری وزارت فناوری اطالعات 
و شرکت ایرانسل، سامانه شهر هوشمند و خدمات 
شهروندی هوشمند به صورت پایلوت در سطح کشور 

مشغول به فعالیت شده است.
ازجمله سامانه های فعال جهت اجرای فرآیندهای اداری 
سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور دورکاری پرسنل 
و خدمات رسانی به فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
از  می توان  الکترونیک،  دولت  خدمات  چارچوب  در 
سامانه سازمان الکترونیک، سامانه ثبت شرکت ها و 
مالکیت های صنعتی و معنوی، سامانه جامع خودرو با 
پالک منطقه آزاد انزلی، سامانه هوشمند صنایع، سامانه 
جامع بندری و دریایی، سامانه میز خدمت و گردش کار، 
سامانه صدور مجوزات اقتصادی و گردشگری، سامانه 

مهندسین ناظر و نقشه بردار و... نام برد.

توانمندسازی جوامع محلی
از شاخص های عملکردی قابل دفاع سازمان منطقه 
به  باید  امید،  و  تدبیر  دولت  دوران  در  انزلی  آزاد 
شاخص های  ارتقای  و  روستایی  عمران  طرح های 

زندگی برای ساکنین روستاهای منطقه اشاره کرد.
کیفی  و  کمی  افزایش  منظور  به  دیگر  سوی  از 
نمودن شرایط  انسانی جویای کار و فراهم  نیروی 
دوره های  برگزاری  به  اقدام  سازمان  اشتغالی،  خود 
مختلف آموزشی صنایع دستی، کشاورزی، فرهنگی-
در  که  دوره هایی  نمود،  صنعتی  مشاغل  و  هنری 
آموزش  سازمان  با  منعقده  تفاهم نامه های  قالب 
فنی-حرفه ای کشور به اجرا درآمد و به منظور فراهم 
نمودن فرصت خود اشتغالی نیز تفاهم نامه همکاری 
با صندوق کارآفرینی امید منعقد شد که براساس آن 

وام های خوداشتغالی به واجدین شرایط تقدیم شد. 
باید تاکید نمود که تکمیل کننده این برنامه، برگزاری 
نمایشگاه جهت فروش کاالهای تولید شده فعالین صنایع 

دستی منطقه آزاد انزلی می باشد.

عملکرد سازمان منطقه آزاد انزلی در 
شاخص های اقتصادی

تعداد  معنوی،  مالکیت های  و  شرکت  ثبت  زمینه  در 
شرکت هایی که منطقه آزاد انزلی را برای فعالیت اقتصادی و 
سرمایه گذاری خود انتخاب کردند، به 2597شرکت بالغ شد 
که از این تعداد، 288شرکت خارجی و 2309شرکت نیز با 

سهام داران ایرانی می باشند.
همچنین، در حوزه صادرات و صادرات مجدد از رقم 
حدود 5میلیون دالر در سال 92، تا پیش از تحریم های 
بین المللی و همه گیری بیماری کرونا، این میزان در پایان 
سال 96 به حدود 455میلیون دالر بالغ شد که از این رقم 

64.1میلیون دالر صادرات واحدهای تولیدی-صنعتی 
منطقه آزاد انزلی بود؛ رقمی که در طول سه سال گذشته 

مابین 150.6 تا 386میلیون دالر در نوسان بوده است.
فعال  تولیدی-صنعتی  واحدهای  تعداد  هم اکنون 
و  منطقه  محدوده  در  واقع  صنعتی  دو شهرک  در 
مزبور  شهرک های  از  خارج  در  که  شرکت هایی 
مشغول به فعالیت هستند، به 148واحد بالغ شده که 
زمینه اشتغال زایی مستقیم برای حدود 3500نفر را 

فراهم کرده اند.
نکته حائز اهمیت در عملکرد سازمان منطقه آزاد انزلی، 
پروژه فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که از سال 97 
تاکنون، بالغ بر 70شرکت به مدار تولید و اشتغال زایی 
بازگشته و فرصت های جدید تولیدی-صادراتی در منطقه 

ایجاد شده است.
در حوزه جذب سرمایه گذار داخلی در حالی که در 
سال 92 این منطقه به جذب 2345میلیارد ریال طرح 
سرمایه گذاری جذب نموده بود، این رقم ظرف این 
مدت به رقم 69858میلیارد ریال افزایش پیدا کرده 
است. در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی نیز از حدود 
6میلیون دالر در سال 92 تا پایان بهمن ماه سال 99 به 

رقمی در حدود 263میلیون دالر بالغ شد.
درخصوص فعالیت های بندری نیز از نیمه سال 97 و 
با شروع به کار نخستین پست اسکله مجتمع بندری 
کاسپین تاکنون 311کشتی در بندر پهلوگیری نموده 
است که از این تعداد، 106کشتی در مسیر کریدور 
چین، قزاقستان، ایران )بندر کاسپین( اقدام به نقل و 

انتقال کاال نموده اند.
کاال  تن  740هزار  مدت  این  در  دیگر،  سوی  از 
تخلیه و بارگیری شده، 9300تی ای یو کانتینر نیز در 
مجتمع بندری کاسپین تخلیه و بارگیری گردید که 
9270تی ای یو کانتینر از مسیر کریدور و 30تی ای یو 
کانتینر صادرات و واردات روسیه، جمهوری قزاقستان 

و بندر آستراخان بوده است.

 افق پیش روی منطقه آزاد انزلی
 برای قرن پانزدهم

از مهم ترین برنامه های در دست اقدام سازمان منطقه 
آزاد انزلی به منظور ایفای نقش محوری در ترانزیت 
میان منطقه ای و بین قاره ای، می توان به طرح ملی 
اتصال مجتمع بندری کاسپین به خط ریل سراسری در 
ایستگاه جیرده رشت اشاره کرد که با همکاری وزارت راه 
و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه و دستور موکد 
رئیس جمهور با سرعت در حال تکمیل بوده تا در بهار 

سال آتی این پروژه مورد بهره برداری قرار گیرد.
اتصال بنادر جنوبی کشورمان به مسیر دریایی دریای 
خزر و منطقه آزاد انزلی و تکمیل زیرساخت های ارتباطی 
کریدور شمال-جنوب در محدوده ایران را که امکان ایجاد 
مسیر ترانزیتی کاال میان کشورهای اوراسیا با کشورهای 
جنوبی خلیج فارس و کشور چین با کشورهای غرب آسیا 
را فراهم می کند؛ از مهم ترین کارکردها و دستاوردهای 

این پروژه ملی ارزیابی می شود.
دومین پروژه در دست احداث سازمان، ایجاد سومین 
شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی است که در مرحله 
انتخاب طرح های پیشنهادی قرار دارد؛ با بهره برداری از 
این شهرک صنعتی که به مساحت 50هکتار می باشد، 
پهنه های صنعتی منطقه به دو برابر افزایش می یابد. از 
وجوه تمایز این شهرک صنعتی، قرار گرفتن در پسکرانه 
مجتمع بندری کاسپین و همجواری با مسیر ریلی است.

سومین طرح در حال احداث، ساخت اسکله رو-رو، به 
منظور تخلیه و بارگیری کاال از کشتی به قطار است که 
توسط قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( تا پایان سال آتی مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. سرعت بخشیدن به فرآیند 
ترانزیت کاال و افزایش حجم نقل و انتقال کاال از طریق 
مجتمع بندری کاسپین و کریدورهای بین المللی عبوری 
از این منطقه، ازجمله مهم ترین دستاوردهای این طرح 

زیرساختی است.
چهارمین برنامه هدفگذاری شده از سوی سازمان منطقه 
دریای  حوزه  کشورهای  با  مراودات  افزایش  انزلی،  آزاد 
خزر و اوراسیا و گسترش فعالیت های ترانزیتی در مسیر 
کریدورهای ایجاد شده از سوی منطقه آزاد انزلی است که 
علی رغم محدودیت های کرونایی در قالب هایی همچون 
برگزاری همایش علمی-تخصصی و جلسات آنالین، طی 

این مدت پیگیری شده است  .
پنجمین پروژه سازمان منطقه آزاد انزلی، پیگیری الیحه 
افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی در پهنه بندی های مصوب 
است که با همکاری مجلس شورای اسالمی و شورای 

نگهبان در دست اقدام می باشد.
از  انزلی  آزاد  منطقه  شده؛  مطرح  گزارش  براساس 
بهترین مناطق آزاد جهت فعالیت های سرمایه گذاری 
در حوزه های ترانزیت، گردشگری، صنایع های تک و 
دانش بنیان، فرآوری محصوالت کشاورزی و شیالتی، 
صنایع سلولزی و پوشاک است که به دلیل جایگاه این 
منطقه در ارتباط با کشورهای اوراسیا و قرار گرفتن در 
شاهراه ترانزیتی جنوب و شرق آسیا با اروپا و غرب آسیا 
و طرح های حمایتی و تشویقی سازمان منطقه آزاد انزلی، 
از ضریب سودآوری بیشتری در مقایسه با سایر مناطق 

برخودار می باشد.

 از رکود سال92 تا ترسیم افق های جدید 
بین المللی برای قرن آتی در منطقه آزاد انزلی
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واکاوی نقش موثر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تولید رمزارزها در ایران:

تجارت  توسعه   جدید  راه های  از  امروزه  دیجیتال  ارزهای 
منزله   به  غیرفیزیكي  دارایی هاي  ماهیت  تغییر  و  بین الملل 

منابع دارای ارزش اقتصادي به شمار مي روند. 
بیت کوین، گزینه سرمایه گذاری و اختراع بزرگي است که به طور 
بالقوه می تواند مانند طال به دارایی خاصی برای ذخیره ثروت 
تبدیل شود. پیش بیني مي شود این رمزارز به زودي می تواند روزی 
ارز انتخابی برای تجارت بین المللی شود، به  ویژه شرکت هایی 
بانک های  و  کرده اند  پیدا  اعتماد  آن  به  پی پال  و  تسال  مانند 
و  تحقیق  در حال  دیجیتال خود  ارزهای  انتشار  برای  مرکزی 
ارزهای دیجیتالی به  از  بررسي هستند، هرچند امكان استفاده 
منزله  ارزهای ترجیحی در تجارت جهانی در آینده نزدیک وجود 
دارد. خصوصا اینكه عملكرد اخیر بیت کوین ناشی از درگیر شدن 
سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتالی بوده و برخالف سال های 
قبل، این سرمایه گذاران خرد نیستند که اکثریت بازار را در اختیار 

دارند، بلكه بازار دیگر در اختیار بازیگران بزرگ تری قرار دارد   .
و  مالی  نهادهای  توجه  و  دیجیتال  ارزهای  روزافزون  رشد 
معامالت  ارزش  شده  باعث  آنها  از  استفاده  به  سرمایه گذاران 
ارزهای دیجیتال ازجمله بیت کوین از یک تریلیون دالر گذشته 
و روز به روز به دامنه  آن افزوده شود؛ هرچند بسیاری از روش هایی 
که برای برآورد ارزش بیت کوین به کار می رود، نمی تواند میزان 

ارزش واقعی آن را در زمان حال یا آینده معلوم کند. 
با وجود نامشخص بودن آینده  بیت کوین، اما با تعادل ارز در 
احتمالی  طور  به  سقوط،  یا  اصلی  جریان  پذیرش  اوج  نقطه  
مي توان پیش بیني کرد که تحوالت در کوتاه مدت تعیین کننده 
با ورود سرمایه گذاران  به رمزارزپایه  اعتماد  البته  بود.  خواهد 
نهادی متشنج شده، اما هنوز مسائل پایداری وجود دارد که 
می تواند تصویب گسترده برای این ارز را محدود کند؛ مواردي 
و حضانت،  بیمه  سرمایه،  بهره وری  مورد  در  نگرانی  ازجمله 
امنیت و مالحظات ESG ناشی از استخراج بیت کوین که برای 

سرمایه گذاران نهادی وجود دارد. 
همچنین مشكل امنیتی ناشي از ارزهاي رمزنگاری شده نیز 
وجود دارد، اما وقتی با پرداخت های سنتی مقایسه مي شوند، 
عملكرد بهتری را نشان مي دهد. به همین دلیل، با وجودي 
که سال ها است از ورود ارز دیجیتال به کشورها می گذرد، اما 
این نوع ارز به دلیل بی پشتوانه بودن و چالش های زیادی که 
متوجه  آن است، هنوز نتوانسته به طور رسمي و کامل وارد 

نظام بانكی کشورها شود. 

بیت کوین چگونه به وجود آمد؟
بیت کوین گونه ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد 
پول و تایید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم  های 
رمزگذاری کنترل می شود و معموال بدون وابستگی به بانک 
مرکزی کار می کند. بنابراین، تكنولوژي بیت کوین یک نظام 
پرداخت جهانی با کارکردهای مشابه پول بی پشتوانه است، اما 
از نظر حقوقی هنوز هیچ کشوری آن را به عنوان پول قانونی 
به رسمیت نشناخته  است. نكته جالب توجه این است که از 
در سراسر  استفاده  مورد  پول های  تمامی  تاکنون  سال ۱۹۷۱ 
جهان ازجمله دالر آمریكا، پوند انگلستان، یورو و ریال ایران، 

پول های بی پشتوانه محسوب می شوند.
تكنولوژي بیت کوین که سال ها پیش به  عنوان یک سیستم 
نوین پرداخت بر بستر بالك چین مطرح شد، به دنبال بحران 
تقریبا  دنیای  خاکستر  میان  از  سال 2008،  در  بانک ها  مالی 
نابود شده وال استریت به وجود آمد. در طی 4ماه بین ماه های 
و  بی سابقه  اتفاق  چند  میالدی  سال 2008  اکتبر  تا  آگوست 

تاریخی به وقوع پیوست که تولد بیت کوین را رقم زدند. 
ابتدا وبسایت Bitcoin.org به ثبت رسید و سپس موسسه 
بود،  آمریكا  مالی  موسسه  چهارمین  که  لیمن  برادران  مالی 
به  آمریكا  ایاالت متحده  تاریخ  را در  بزرگترین ورشكستگی 
نام خود ثبت کرد. بعد از آن بود که بانک آمریكا موسسه مالی 

مریل لینچ را با قیمت 50میلیارد دالر خریداری کرد. 
به  اجرا کرد که  را   Tarp برنامه آمریكا  در همان سال دولت 
عنوان یک پروسه نجات مالی شناخته می شود و ۷00میلیارد دالر 
اعتبار به این برنامه تخصیص داده شد که در نهایت بانک ها و 

شرکت های بزرگی با استفاده از این برنامه نجات یافتند. 
4ماه،  این  طی  در  بیت کوین  تولد  در  مهم  و  پایاني  حرکت 
آن  در  که  بود  ناکاموتو  ساتوشی  سوي  از  مقاله ای  انتشار 
بیت کوین و ایده های اولیه فناوري بالك چین را توضیح داد. 
وی قصد داشت یک سیستم مالی جدیدي را پایه گذاری کند 
که بتواند مشكل دوگانگی )دوبار خرج کردن( پول دیجیتال را 

حل کند. بدین ترتیب بود که بیت کوین به وجود آمد. 
این ارز دیجیتال که مي تواند به طور بالقوه مانند طال به دارایی 
خاصی برای ذخیره ثروت تبدیل شود، ساز و کاري را صورت داد 
که قابلیت آن بر بستر اینترنت و پردازش هایی است که در آن 
فعالیت انجام می گیرد و هیچ شخص، بنگاه و نهادی توانایي آن را 

ندارد که فعل و انفعال هاي آن را کنترل کند.
ارز مجازي بیت کوین به صورت غیرمتمرکز و بدون دخالت 
همتا  صورت  به  را  خود  تراکنش هاي  تمام  شخصي  هیچ 
برگشت پذیري  امكان  و  مي دهد  انجام   )P2P( همتا  به 
دخالت  و  تقلب  کالهبرداري،  دارایي،  سرقت  تراکنش ها، 
درداده هاي کاربران وجود ندارد. آنها با استفاده از تعداد زیادي 
فرآیندهاي  انجام  با  همواره  باال  پردازش  قدرت  با  کامپیوتر 
دهند.  را گسترش  مختلف تالش مي کنند شبكه بالك چین 
بالك هاي  در  کاربران  تراکنش  اطالعات  تمام  واقع،  در 
رمزنگاري شده ذخیره مي شوند که با امضاي دیجیتالي معتبر 
همواره محفوظ هستند. بدین لحاظ، هرگاه کاربري بخواهد 
تراکنشي در شبكه انجام دهد این اطالعات جدید در بالك ها 

ثبت شده و تغییرهاي آنها بعد از ثبت غیرممكن است. 
ارز دیجیتال بیت کوین که از کدهای کامپیوتری ساخته شده، 
مفهومی است پیچیده  که با هیچ عنصر فیزیكی مانند سكه یا 
اسكناس کاغذی مطابقت ندارد و ارزش آن به عوامل مختلفی 

ازجمله میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد. 
به علت پشتوانه نداشتن رمزارزها، نوسانات قابل مالحظه ای 
در حد ۱5 تا 20درصد در روز برای آن وجود دارد. براي نمونه 
در سال 20۱۶ بیت کوین 20هزار دالر افزایش قیمت داشت، 
کرد.  پیدا  زیادی  بسیار  کاهش  آن  بهای  چند ساعت  در  اما 
برعكس  اما  بیت،  تراکنش های  شبكه  بودن  شفاف  وجود  با 
نهاد  رمزارزها چون  مبادالت  فضای  در  بازارهای سرمایه ای 
موجب  آن  ناگهانی  و  گسترده  عرضه   ندارد،  وجود  ناظری 

افزایش یا کاهش شدید قیمت رمزارزها می شود. 
گفته شده، حدود سه و نیم درصد از کل قدرت پردازش شبكه 
بیت کوین جهانی در ایران است و چون میزان تولید رمزارزها 

براساس قدرت شبكه مشخص می شود، میزان استخراج آن 
پرنوسان و متغیر است.

همچنین، در حال حاضر ۶۹درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین است، هر چند ۱۳درصد در اختیار اتریوم 
همچون  دیگري  شاخص  رمزارزهای  اختیار  در  مابقي  و 
الیت کوین،  پولكادوت،  تتر،  ریپل،  کاردانو،  بایننس کوین، 
دوج کوین، چین لینک و بیتكوین کش و غیره است که با واحد 

پول ریال، طراحی و ایجاد شده اند. 
گفته شده ۶هزار رمزارز در دنیا وجود دارد. مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالی ۱520میلیارد دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به گذشته رشد بیشتري کرده است، کمااینكه 

فراز و فرود هاي آن زیاد است. 
آمارها و اطالعات، میزان مبادالت روزانه رمزارزها  براساس 
در سال 20۱۶ به ارزش ۱۳0میلیارد دالر بوده است. شكست 
دونالد ترامپ که به مخالفت با بیت کوین مشهور بود هم در 
هشدارها  که  آنچنان  نبوده،  بی تاثیر  رمزارزها  قیمت  جهش 
ارزهای دیجیتالی کماکان به  بازار  نسبت به وجود حباب در 

قوت خود در این نوسانات تاثیر گذار بوده اند. 
بیل گیتس بنیانگذار گروه مایكروسافت  که پیشتر گفته بود 
به  می کند،  نظر  اظهار  آن  پیرامون  نه  و  دارد  بیت کوین  نه 
سرمایه گذاران هشدار داده بود که اگر ثروتشان کمتر از ایالن 
ماسک است، باید نسبت به ریسک های سرمایه گذاری در بازار 
خزانه داری  وزیر  یلن  جانت  باشند.  هوشیار  بسیار  بیت کوین 
بسیار  روش  یک  را  دیجتالی  ارزهای  از  استفاده  نیز  آمریكا 
ناکارآمد برای انجام معامالت دانسته و میزان انرژی مصرف 

شده در پردازش آن را سرسام آور مي داند.
روز بیست و دوم فوریه 202۱ شاهد ثبت یک رکورد تازه در 
ارزش بیت کوین بود و این ارز از قله 58هزار دالری خود تا 
کف 4۷هزار دالری ریزش کرد. این ریزش که سنگین ترین 
ریزش روزانه بیت کوین هم بود، به سرعت سایر ارزها را هم 
بار در ۱۱ژانویه همین  با ریزش سنگین مواجه کرد. آخرین 

سال ارزش بیت کوین دچار ریزش شدید شده بود.

استقبال چشمگیر از ارزهای دیجیتال در ایران
و  شدید  نوسان  وجود  با  دیجیتال  ارزهای  پذیرش  میزان 
که  به  نحوی   می شود،  بیشتر  روز به روز  دنیا  در  باال  ریسک 
ارزش بازار آنها روزانه در حال افزایش بوده و هر روز بیش 
از 200میلیارد دالر معامله صورت می گیرد. بازده این بازار در 
ایران  در  سرمایه گذاری  شفاف  و  مناسب  فرصت های  غیاب 

سبب هجوم سرمایه گذاران ایرانی نیز شده است. 
میزان معامالت رمزارزها در ایران قابل توجه و تعداد کاربران 
به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. گفته شده هم اکنون 
میلیارد  5هزار  تا   4 روزانه  ایرانی  صرافی های  در  معامالت 
روزها  برخی  در  تهران  بورس  در  حالی  که  در  است،  تومان 
حجم معامالت حدود 8هزار میلیارد تومان بوده است که اگر 
معامالت صرافی های خارجی را نیز لحاظ کنیم، چه  بسا میزان 
معامالت روزانه ارزهای دیجیتال در ایران از میزان معامالت 
سیاستگذاران  که  است  مسئله اي  و  باشد  بیشتر  بورس 
اقتصادی از منظر میزان جذب نقدینگی در این بازار و خروج 

ارز در صرافی های بین المللی باید به آن بسیار توجه کنند.
رمزارزها چند کاربرد اصلی دارند:

بدون  و  هستند  جهان روا  بیت کوین  مانند  آنها  از  برخی   )۱
این  از  یكی  می شوند.  خطرآفرین  گاهی  بودنشان  پشتوانه 
خطرها نیز تغییرهاي شدیدی است که در ارزش این رمزارزها 
به وجود مي آید. نوسان پذیری رمزارز ها به  قدری زیاد است که 

ممكن است در یک  روز به 40درصد برسد. 
2( کاربرد دیگر ایجاد رمزارز پول مجازی ملی است که برخی 
از کشورها مانند روسیه و چین به دنبال راه اندازی آن هستند، 
هر چند قبال برخي کشورها در تالش بودند تا رمز ارز ملی 

ایجاد کنند، اما این اتفاق رخ نداد. 
۳( کاربرد بعدی، توکن ها هستند که شكل هاي مختلفی دارند. 
ارز دیجیتالی است که  نوعي  ارزهای دیجیتال، توکن  بازار  در 
تكنولوژي بالك چین مستقل خود را ندارد و روی شبكه های 
دیجیتال  ارزهای  بازار  در  می شود.  جابه جا  اتریوم  مانند  دیگر 
مهم ترین چیزی که یک توکن را با کوین متمایز می کند،  داشتن 
یا نداشتن بالك چین مستقل است. طبق این تعریف، یک کوین، 

ارز دیجیتالی است که بالك چین مستقل خود را دارد. 
در تفاوت کوین و توکن باید گفت کوین ها، ارزهایی هستند که 
می توانند برای خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرند و فقط 
شیوه ای از پرداخت هستند. در حالی  که، توکن ها می توانند بیانگر 
سهم یک شرکت باشند، دسترسی به محصول یا خدمتی خاص 
و بسیاری از کارکردهای دیگر را فراهم کنند. افراد می توانند یک 
توکن را با یک کوین خریداری کنید، اما برعكس آن امكان پذیر 
به طور مستقل عمل می کنند، در صورتي که  نیست. کوین ها 

توکن ها تنها برای یک پروژه  خاص کاربرد دارند.
ساخت توکن برای توسعه دهندگان بالك چینی بسیار راحت تر از 
ایجاد یک بالك چین و شبكه  مستقل است و در بیشتر مواقع 
پروژه ها می توانند بدون نیاز به هزینه های نجومی برای طراحی 
اولیه  یک بالك چین، ارز دیجیتال خود را بسازند و به اهداف 
خود برسند. پروژه هایی که قصد توسعه  یک بالك چین را دارند، 
معموال ابتدا از یک بالك چین واسطه برای خود توکن ایجاد کرده 
و پیش فروش یا همان عرضه  اولیه سكه برگزار می کنند و در ازای 
پول ملی یا ارزهای دیجیتال دیگر، توکن های خود را پیش از 

راه اندازی پروژه به فروش می رسانند. 
ارزش این توکن ها رابطه  مستقیمی با وضعیت پروژه و حرکت 
در  که  تالشی  اولین  داشت.  خواهد  اهدافش  جهت  در  آن 
صادرات  از  نوعی  دادن  شكل  شده،  انجام  ایران  در  اینباره 
و  دولت  نظارت  با  ماینینگ  آن  واسطه   به  که  است  انرژی 
قیمت گذاری منطقی برق آزاد شد که هم به سود ماینر باشد، 

هم انرژی کشور به رایگان به حراج گذاشته نشود .

رمزارزها، یاری گر مبارزه با تحریم ها در ایران
درباره  واکنش و موضع ایران نسبت به بیت کوین و دیگر انواع 
کنونی  شرایط  در  رمزارزها  موضوع  که  گفت  باید  رمزارزها 
می توانند در جهت جدا شدن کشور از تحریم اثربخش باشند و 
هم پرداختن به مسئله  رمزارزها می تواند به ظرفیتی در دنیای 
واقعی کمک کند که اگر کشور نتواند آن را مدیریت کرد، این 
ظرفیت به منزله  بخشی از افراد جامعه که مي خواهند به عنوان 
سرمایه گذار به آن ورود کنند به سمتی خواهند رفت که تحت 
اراده کشور قرار نداشته باشد؛ یعنی افراد وارد ظرفیت ارزهای 
به  توجه  با  مي کنند،  تولید  خارجی ها  که  می شوند  دیجیتالی 
اینكه رصد و کنترل این فعالیت نیز با مشكالت زیادي مواجه 
است، به نوعی سرمایه گذاری پرریسک، برای افرادي تبدیل 

می  شود که برای آنان تصمیم گرفته نشده است. 
به  اول،  مرحله   در  رمزارزها  موضوع  به  ورود  بنابراین، 
ظرفیت سازي داخل کشور برای مبارزه با تحریم ها یا استفاده 
از تراز تجاری کمک می کند و محدودیت هایی شبیه به آن 
از  را کنار می زند و در مرحله  دوم، مدیریت و هدایت بخشی 
این  به  به ورود  افراد عالقه مند  را فراهم می کند که  منابعي 
ظرفیت ها هستند، زیرا رمزارزها مرز نمی شناسند و کامال در 
در  که  بنابراین، کسی  می کنند.  فعالیت  مجازی  فضای  یک 
کسی  و  کند  فعالیت  کشور  از  خارج  با  می تواند  باشد،  ایران 
که خارج از ایران باشد می تواند با داخل ایران فعالیت کند، در 

نتیجه به این دو دلیل باید به این مسئله ورود کرد.
پیچیدگی ها و الزامات ورود به رمزارزها نشان مي دهد که موضوع 
ورود بانک مرکزی به این نكته که تا چه اندازه بانک مرکزی 
مسئولیت خواهد پذیرفت تا به آن ورود کند خصوصا که جنس 
باید حل شود؛ در مرحله دوم موضوع  ارزی است،  رویكرد آن 
تامین برق آنها است که مسئولیت آن با وزارت نیرو است. براساس 
برآوردهای انجام شده، 4درصد از کل استخراج رمزارزها در ایران 
انجام می شود. طبق محاسبه های انجام شده، هر ساعت ۱2هزار 
مگاوات در جهان صرف استخراج بیت کوین می شود. اگر برای 
هر  گفت  می توان  بگیریم،  نظر  در  ایران سهم 5درصدی هم 
ساعت تقریبا ۶00مگاوات برق مصرف می شود که وزارت نیرو 

برای ۳۱0مگاوات آن مجوز صادر کرده است. 
موضوع سوم، رویكرد مجوزهاي صادره است که وزارت صمت 
تجارت  و  وزارت صنعت، معدن  دارد.  برعهده  را  آن  مسئولیت 
تاکنون حدود هزار مجوز صادر کرده است که اکنون به دلیل 
استقرار،  محل  محدودیت  برق،  انشعاب  مانند  محدویت هایی 
سرمایه، میزان توان پردازشی، زیرساخت های که باید در واحدهای 

صنعتی لحاظ شوند، تنها 20مجموعه فعالیت می کنند. 
بخش دیگر نیز به دستگاه هاي نظارتی بازمی گردد که بتوانند 
اهمیت  این مراحل  انجام  نظارت کنند.  اجرایشان  بر صحت 
اقتصاد  در  را  آنها  براي  قانوني  بستر  ایجاد  لزوم  و  رمزارزها 
کشور نشان مي دهد، یعني رمزارزها باید جایگاه قانونی پیدا 
کنند، رویكردهای تخلفی آنها به حداقل ممكن برسد و شیوه  
فرآیند،  پایاني  مرحله   در  و  شود  شفاف  برق  از  آنها  استفاده  
عرضه آن براي ورود به چرخه  اقتصاد ملي موثر واقع شود. 
فرآیند فعالیت  های رمزارزها در اقتصاد کشور چندبخشی است 
و  نیرو  وزارت  مرکزی،  بانک  اقتصاد،  صنعت،  بخش های  و 
باید  خصوص  این  در  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  وزارت 
منزله  یک  به  اقتصادی  رویكرد  با  آن  را  و  ساماندهی شوند 

ظرفیت اقتصادي در کشور تلقی کرد. 

ظرفیت مناطق آزاد و رمزارزها
رمرزارزها  در حوزه  این ظرفیت ها  ازجمله   ایران  آزاد  مناطق 
برق  تامین  برای  نیرو  وزارت  هماهنگی  با  باید  که  هستند 
مورد نیاز، از موقعیت مناسب آنها برای تولید ارزهاي دیجیتال 
برای  را  حاصله  ارزهاي  می توانند  که  ویژه  به  کرد،  استفاده 
و  سرمایه اي  کاالهاي  و  تجهیزات  تولید،  اولیه  مواد  خرید 

واردات در این مناطق استفاده کنند. 
با توجه به فعالیت 25هزار واحد تجاری با هدف ایجاد اشتغال 
تولیدي  2200واحد  آزاد،  مناطق  در  نفر  هزار  یكصد  برای 
برای  مجموع  در  مناطق،  این  در  نوآور  و  فناور  ۶8۳واحد  و 
فعالیت این واحدها و رونق تولید و بهبود فضاي کسب و کار 
در این مناطق محل مناسبي براي استخراج ارزهاي دیجیتال 
افزایش  و  تجاری  واحدهای  بیشتر  رونق  موجب  که  هستند 

ظرفیت واحدهای تولیدی و نوآور مي شود. 
فناوری  بستر  در  آزاد  مناطق  در  دیجیتال  ارزهاي  استخراج  با 
بالك چین مي توان با استفاده از ارزهای دیجیتال، مناطق را در 
معامالت بین المللی در دوران تحریم و پساتحریم کمک کرد. رفع 
موانع ارزي واحدها و بنگاه های تولیدی مستقر در مناطق، کمک 
به حل مشكل تامین مالی و بهبود مدیریت زنجیره  تامین تولید 
این واحدها، از مهم ترین اهدافي است که براي استقرار مزارع 

استخراج ارزهاي دیجیتال باید در نظر گرفته  شوند. 
و  مصرف  تا  تولید  زنجیره های  ایجاد  و  شناسایی  همچنین 
ایجاد ساز و کار پرداخت برای انجام معامالت تجاری در تمام 
بخش های زنجیره ای با استفاده از برات الكترونیک امكان پذیر 
در  یا  معامالت  بنگاه  چندین  بین  می تواند  فرآیند  این  است. 

معامالت با حضور مشتریان و مصرف کنندگان انجام پذیرد.
چینی ها در حال حاضر برای تولید و استخراج ارزهای دیجیتال در 
ایران درخواست هایی برای استخراج بیت کوین از مبادی رسمی 
در مناطق آزاد ارائه کرده اند. تمام کشورهای چین، لهستان، اسپانیا 
و... که در ایران مشغول به فعالیت هستند، جزء آن دسته افرادی 
محسوب می شوند که مجوز ۳۱0مگاوات برق را دارند. گفته شده 
ایرانی- چینی از ۱۷0مگاوات ظرفیت استفاده  یک سرمایه گذار 
می کند که تقریبا ۶0درصد کل ظرفیت ۳۱0مگاواتی را به خود 

اختصاص داده است.
وارد  تعرفه گذاری  از  قبل  را  سرمایه گذاران دستگاه های خود 
کشور کرده و به دلیل نداشتن کد تعرفه ای، در مناطق ویژه 

چه  رمزارزها  استخراج  مزارع  اغلب  اکنون  شده اند.  مستقر 
به  متعلق  که  آنهایي  چه  دارند،  خارجی  که صاحبان  آنهایی 
ایرانیان هستند، در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند، آن  هم 
به این دلیل که می خواستند تجهیزات استخراج رمزارز را به 
صورت قانونی وارد کشور کنند. البته براي آنها هیچ گونه کد 
تعرفه ای در داخل کشور تعریف نشده بود و اگر می خواستند 
تا  می بردند  ویژه  مناطق  به  را  دستگاه ها  باید  کنند،  فعالیت 

مجبور به تخصیص کد تعرفه برای ترخیص نشوند. 
با توجه به اینكه 20درصد از ظرفیت فعلی استخراج رمزارزها، در 
دست ماینرهای ایرانی است که قبال در این زمینه سرمایه گذاری 
کرده اند، با تخصیص تعرفه برای واردات، تدوین استاندارد برای 
تجهیزات که اجرا شده و صدور مجوز از سوی وزارت صمت برای 
ماینینگ ها، مشكالت تا حدود زیادي برطرف خواهد شد تا بتواند 
در بحث استخراج رمز ارز، سرمایه گذاری جدید بتوان به پا گرفتن 
این صنعت در ایران که کمک به 2میلیارد دالر جذب سرمایه از 
جنس رمز ارز مي کند. این عدد می تواند نیاز ارزی خرد کشور 
را پوشش دهد؛ همان چیزي  که به گفته  وزارت صمت ماهی 
۱۳0میلیون دالر است و بیشترین فشار را بر بازار ارز ایجاد می کند. 
از این رو، با گذاردن تعرفه بر مبنای درآمد کشور مي تواند از عواید 
مالیاتی، اشتغال زایی، همراهی با تكنولوژی و تنوع بخشیدن به 

سبد ارزی کشور بهره ببرد.
مجازی  رمزارزهای  تبادالت  بستر  راه اندازی  ترتیب،  بدین 
شمول  جهان   فرآیند  کارها،  و  کسب  تعامالت  تسهیل  با 
شدن فعالیت هاي اقتصادي را در مناطق آزاد فراهم می کند 
مرتفع  نیز  را  پولی  مبادالت  نظام  موانع  و  محدودیت ها  و 
رمزهای  ارز  با  ارتباط  و  ملي  رمزارزهای  طراحی  می سازد. 
بستر  در  رمزارزها  ایجاد  عمده   راهكارهاي  از  بین المللی 
بالك چین در مناطق آزاد است؛ به طوري  که نشان از اهمیت 
استراتژیک محصول رمزارزها برای اقتصاد کشور دارد و این 
اقتصاد ایران را از اقتصاد نفت و بانک محور بودن به سمت 

صنایع جدید هدایت مي کند. 
درباره  گستره  فعالیت استخراج کنندگان رمزارزها در داخل کشور 
گفته شده ۹0درصد افراد فعال در این حوزه، در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادي در حال فعالیت هستند و ۱0درصد مابقی نیز در 
سرزمین اصلی کار مي کنند. در حال حاضر تفاوت زیادی بین 

مزارع استخراج داخل مناطق ویژه و خارج از مناطق وجود ندارد  .
به دو صورت  ایران  روش های خرید و فروش بیت کوین در 

وجود دارد:
۱( معامله با اشخاص حقیقی به صورت مستقیم: دراین روش 
اطمینان  آنها  به  که  افرادی  با  واسطه  بدون  می توانند  افراد 
را  کمی  بسیار  گزینه های  روش  این  اما  کنند،  معامله  دارند، 
در اختیار متقاضیان قرار می دهد و حجم معامالت آنها را نیز 

محدود مي کند.
2( استفاده از صرافی های آنالین ارز دیجیتال: در این روش 
برای  ایرانی  دیجیتال  ارز  صرافی های  از  می توانند  اشخاص 

انجام خرید و فروش بیت کوین های خود بهره ببرند. 
که  دارند  وجود  ایران  در  مختلفی  دیجیتال  ارز  صرافی های 
این خدمات را به کاربران ارائه می دهند. گفته شده در ایران 
قابل توجه  تعداد معامالت  با  ارز دیجیتال  از 20صرافی  بیش 
اما  ندارند،  مجوز  مرکزی  بانک  از  کدام  هیچ   که  دارد  وجود 
از طریق درگاه های  تعیین سقف معامالت  احراز هویت و  با 
دیجیتال  ارزهای  معامالت  ریال،  پرداخت  و  دریافت  بانكی 

نظیر بیت کوین انجام می گیرد. 
رسمی  استخراج کنندگان  دستورالعمل  شدن  نهایي  با  البته 
نام  مرکزی،  بانک  در  مجاز  صرافی های  و  رمزارزها 
رمز  رسمی  استخراج کنندگان  اختیار  در  مجاز  صرافی های 
رمزارز  رسمي  طور  به  که  کساني  تا  مي گیرد  قرار  ارزها 
با  وزیران  هیات  مصوبه  براساس  بتوانند  می کنند،  استخراج 
انجام اصالحاتی در غیرمجاز بودن مبادالت رمز ارزها برای 

واردات از آن استفاده کنند.
بنابراین، با آماده شدن مقررات و مشخص شدن صرافی ها با ثبت 
سفارش هایی که به صرافی ها داده می شوند، مي توان برای واردات 
از طریق رمزارزها، ارزهاي مورد نیاز را تامین کنند. خرید و فروش 
رمزارزها فقط برای کسانی است که به طور رسمی رمزارز تولید 
می کنند و فقط باید برای واردات کاال از آن استفاده کنند و مربوط 

به مبادله  رمزارزها بین یكدیگر نیست. 
استخراج  رمزارز  رسمی  که  کسانی  است  قرار  اساس،  این  بر 
می کنند، بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند و مبادله رمزارزها 
بین یكدیگر مجاز نیست. از این رو، طبق گفته  بانک مرکزي، 
مبادله  رمزارزها تنها برای استخراج رسمی آنها در جهت واردات 

بالمانع است و معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع شده است.  
براي  فیزیكي  ارزهاي  ابزار  از  استفاده  که  آنند  بر  برخي 
به  را  مردم  سایت ها  در  رمزارز ها  فروش  و  خرید  ممنوعیت  
خرید و فروش در بازار سیاه هدایت مي کند و چنین برخوردی 
به چالش هاي  دارایی ها  با بیت کوین و سایر رمزارز ها و رمز 
مرکزی  بانک  که  مي دهد  نشان  این  می زند.  دامن  آتي 
نتوانسته یک ساز و کار درست را منطبق بر ماهیت این ابزار 
ایجاد کند و در انتها گناه متضرر شدن مردم و زیرزمینی شدن 

این تجارت به گردن فناوری بالکچین می افتد. 
بانک مرکزی با استفاده از ابزار مدیریت که در ارز های فیزیكی 
دارای  آن  بازار  که  رمزارز ها  برای  نمي تواند  مي کند،  استفاده 
ماهیتی متفاوت بوده، استفاده نماید. این در حالي است که بیش 
از یک میلیون کسب  و کار و کاربر در تمامی حوزه ها و صنایع، 
نیازهای اساسی خود را از این طریق تامین کرده یا در این حوزه 
سرمایه گذاری کرده اند. به  ویژه که بازار فناوری های نوین مالی بر 
بستر بالك چین بستر الزم را برای مبادالت امن جهانی در اختیار 

کسب  و کارها و حتی نهادهای حاکمیتی قرار داده است. 
گفته شده رشد شدید ارزش ارزهای دیجیتال نسبت به دالر و نگه 
 داشتن دارایی های در ایران، امروز به معنای خلق ارزش و ارزآوری 
بیش از 250هزار میلیارد ریال بوده است. به عالوه،  بیش از 2هزار 
شغل مستقیم و بیش از یک میلیون شغل غیرمستقیم در حال 

بهره برداری از این زیرساخت ها ایجاد شده اند. 
با  ایران  در  موجود  رمزارزی  تا سرمایه های  کرد  باید تالش 
پلتفرم های خارجی منتقل نشده و در  به  از کشور  ارز  خروج 
ریسک تحریم ها نیز قرار نگیرند. از این رو، مبالغ ریالی که به 
دانست  دیجیتالی  دارایی های  باید  را  شده اند  وارد  حوزه  این 
این  نقد شونده هستند.  ایران نگهداری شده و بسیار  که در 
سرمایه  بازارهای  سایر  به  باالیی  بازگشت پذیری  دارایی ها 
ایران دارند، در صورتی که اگر به  دلیل بسته شدن پلتفرم ها 
و  بازگشت  احتمال  شوند،  خارج  ایران  از  ریسک  افزایش  یا 

نقدشوندگی مجددشان کاهش جدی خواهد یافت.
اکنون سرمایه گذاری بین المللی در ایران به سه قسمت تقسیم 
می شود: بخش اول، بازار فارکس است که طی سال های گذشته 
تاکنون در حال انجام است و با خراب شدن بازار سرمایه ایران، 
مردم در حال انتقال سرمایه و معامله  کردن در این بازار هستند. 

ارزنده تر  ایران  سرمایه  بازار  فعلی،  موقعیت  در  اینكه  درباره 
است یا بازار ارزهای دیجیتال، باید گفت همه چیز بستگی به 
دولت ها دارد و نمی توان آینده ارزهای دیجیتال را پیش بینی 

با یک هشتگ  ایالن ماسک  مانند  کرد. زمانی  که شخصی 
افزایش  دچار  را  ارز  این  خود،  توییتر  در  بیت کوین  گذاشتن 
قیمت ناگهانی می کند، نمی توان آینده آن را پیش بینی کرد. 
از لحاظ تكنیكی پس از هر رشدی، نمودار نیاز به استراحت 
دارد، اما اینكه تا کجا ادامه پیدا کند، کسی نمی داند و اکنون 
هدف های ۱00هزار دالری برای بیت کوین متصور می شود. 

موضوع رمزارزها و بحث بالك چین چند سالي است که در 
هیات دولت در دست بررسی قرار گرفته است. در نیمه دوم 
در حوزه  فعالیت  پولشویی،  با  مبارزه  سال ۱۳۹۶ شورای عالی 
ارز دیجیتال را ممنوع اعالم کرد و گمرکات نیز مانع از ورود 
به  توجه  با  اما  شدند،  کشور  به  بالك چین ها  پردازشگرهای 
اینكه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی 

ندارد، در عمل این دستگاه ها وارد کشور شدند.
در سال گذشته بعد از حواشی که در مورد استخراج بیت کوین 
طی  وزیران  هیات  داشت،  وجود  آن  برای  مجوز  صدور  و 
با استخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری  شده  مصوبه ای 
اخذ  با  صنعتی  فعالیت  یک  عنوان  به  را  آن  و  کرد  موافقت 
مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز دانست که بعد 
از آن بحث هایی درباره  واردات ماینرها مطرح و قرار شد تا با 

طی فرآیند قانونی، واردات این کاالها مجاز باشد. 
دریافت  و  سفارش  ثبت  انجام  اصلی،  سرزمین  درخصوص 
مجوز از سازمان های مربوطه الزامی بود، اما ترانزیت این کاال 
به  نداشت.  سفارش  ثبت  به  نیازی  ویژه،  و  آزاد  مناطق  به 
همین منظور دولت کارگروهی مستقل را به ریاست کمیسیون 

اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشكیل داد. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه دولت ارز دیجیتال 
را به رسمیت می شناسد، گفت: پیش نویس طرح ساماندهی ارز 
دیجیتال در ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت 
تهیه و تصویب شده و در انتظار بررسی در هیات دولت است. 
اقتصادی مجلس  دژپسند در نشست ۳۱تیرماه ۹8 کمیسیون 
اینكه  بیان  با  رمزارزها،  بررسی  موضوع  با  اسالمی  شورای 
حدود دو سال است بحث بالك چین در دولت در حال بررسی 
است، افزود: شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال ۹۶ 
فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع 
از ورود پردازشگرهای بالکچین ها به کشور شدند؛ اما با توجه 
به اینكه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی 

نداشت، عمال این دستگاه ها وارد کشور شدند. 
به ریاست  اینكه در دولت کارگروهی مستقل  به  اشاره  با  وی 
کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشكیل 
شده است، اظهار کرد: پیش نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در 
ماه پایانی سال ۹۷ در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون 

تصویب شده که در انتظار بررسی در هیات دولت است. 
دژپسند با بیان اینكه براساس مصوبه  کمیسیون اقتصادی دولت، 
ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته می شود و بر اساس مصوبه 
این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می شناسد و 
برای واردات دستگاه های ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد 
داشت، گفت: استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان 
پیک مصرف ممنوع است و بانک مرکزی مكلف است ظرف 

۳ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند. 
وی افزود: بر این اساس، از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد 
با  باید  اقدام  این  کار  و  ساز  که  می شود  استفاده  بین الملل 
وزارت  همچنین  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  همكاری 

صنعت، معدن و تجارت فراهم شود. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینكه ماینینگ ها باید 
تجهیزات  برای  شده  گرفته  نظر  در  استانداردهای  اساس  بر 
و  استاندارد  سازمان  شده  مقرر  داد:  ادامه  شوند،  کشور  وارد 
وزارت نیرو در همكاری با یكدیگر استاندارد مورد نیاز برای 

واردات ماینینگ را تعیین کنند. 
وی با بیان اینكه یكی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممكن 
است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، 
ارز  حوزه   در  دیگر  بخش های  و  بهادار  اوراق  بورس  سازمان 
دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق 
شویم و بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز 
مسئول تنظیم گری و سیاست گذاری های کالن در این حوزه شود. 
دژپسند با بیان اینكه باید در زمان تحریم ها به خوبی از ارز 
به  باید  رمزارزها  سازماندهی  افزود:  شود،  استفاده  دیجیتال 
دیجیتال  ارز  فرصت های  و  فواید  از  که  شود  انجام  گونه ای 
حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در 

واقع در این حوزه انتظام بخشی الزم انجام شود. 
دیجیتال  ارز  ساماندهی  طرح  پیش نویس  اساس،  این  بر 
با  و  تهیه  دولت  اقتصادی  کمیسیون  در  اسفند ماه ۱۳۹۷  در 

تصویب در هیات دولت به مرحله اجرا درآمد. 
به  ماینینگ  دولت،  اقتصادی  کمیسیون  مصوبه   اساس  بر 
به  دیجیتال  ارز  پدیده  و  شده  شناخته  صنعت  یک  صورت 
دستگاه های  واردات  برای  که  طوري  به  درآمد،  رسمیت 
مصوبه   براساس  نیامد.  وجود  به  ممنوعیتی  دیگر  ماینینگ 
ارز  تولید  برای  برق  از  استفاده  دولت،  اقتصادی  کمیسیون 
مصوب  همچنین  و  ممنوع  مصرف  پیک  زمان  در  دیجیتال 
شد تا متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت گذاری بهای 
مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد. بر اساس مصوبه  
تا  شد  مكلف  مرکزی  بانک  دولت،  اقتصادی  کمیسیون 

مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند. 
بر این اساس، ماینینگ ها باید مطابق استانداردهای در نظر گرفته 
شده برای تجهیزات وارد کشور شوند. از این رو، مقرر شده سازمان 
ملي استاندارد و وزارت نیرو در همكاری با یكدیگر استاندارد مورد 

نیاز را برای واردات ماینینگ  تعیین کنند. 
با توجه به اینكه یكی از مخاطرات رمزارزها ممكن است ابزار 
پولشویی باشد، مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس اوراق 
بهادار و بخش های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض 
همچنین  و  شوند  طریق  این  از  پولشویی  بروز  مانع  تا  شده 
و  تنظیم گری  مسئول  نیز  پولشویی  با  مبارزه  شورای عالی 

سیاستگذاری های کالن در این حوزه شده است  .
مسئله مهم کاربرد ارز دیجیتال در زمان تحریم ها بوده که به 
خوبی قابل استفاده است. به طوري که با توجه به اینكه داراي 
حجم گسترده واردات و صادرات است، مي تواند بخشي از کمبود 
ارز خود را از این طریق جبران کرده و از این طریق تحریم را 
دور بزند. برای استفاده از رمزارزها و دور زدن تحریم و مبادالت 
بین المللی الزم است این ارزها را داشته باشد که برای دسترسی 
به آنها یا باید این ارزها را از خارج از کشور خریداری کرد یا اینكه 

به تولید آنها در داخل )ماینینگ( اقدام کند. 
پلتفرم به منزله  مرکز اکوسیستم  این  الزم به توضیح است، 
پایداري باید به گونه اي طراحي شود تا بتواند ضمن ترسیم و 
استقرار زنجیره هاي گوناگون محصوالت کشاورزي، غذایي، 
انجام  و  خدماتي  و  تجاري  بسته بندي،  پوشاك،  صنعتي، 
و  ضمانت  صندوق  تاسیس  مانند  دیگري  تبعي  پروژه هاي 
حمایت از فعاالن اقتصادي، استقرار سامانه اعتبارسنجي انواع 
کسب و کارهاي ویژه  مناطق آزاد و ویژه اقتصادي را براي 

انجام معامالت گوناگون تكمیل و ساماندهي کند.

 صنعت ارزهاي ديجيتال، توسعه كارآفريني و 
كسب و كارهاي جديد در مناطق آزاد

گزارش: 
 دکتر عبدالرسول خلیلي

کارشناس مناطق آزاد
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دیدگاه نمایندگان مجلس درخصوص عملکرد مناطق آزاد در دولت تدبیر و امید:

به  توجه  با  در شرایط کنونی کشور  آزاد  مناطق  نقش 
موانع  ایجاد  برای  دشمنان  نفوذ  و  آمریکا  تحریم های 
واقعیت  نیست.  پوشیده  کسی  بر  ایران،  تجارت  برای 
قراردادهای  انعقاد  فعلی  وضعیت  در  که  است  آن 
کشور با کل دنیا به جهت تحریم ها بسیار سخت شده 
است، اما در عین حال مناطق آزاد می تواند به صورت 
منطقه  با کشورهای  یا چند جانبه  دوجانبه  موافقت نامه 
اساس  چراکه  نمایند؛  مرتفع  را  نقص  این  همسایه  و 

تاسیس مناطق آزاد همین بوده است. 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  گفته های  طبق 
استفاده  خوبی  به  آزاد  مناطق  ظرفیت های  از  تاکنون 
نشده است، تا حدی که هنوز خیلی از مردم این مناطق 
این  می شناسند.  کاال  فروش  و  خرید  برای  مکانی  را 
در حالی است که چنین موضوعی با ذات مناطق آزاد 
همخوانی ندارد؛ اما به دلیل آنکه نقش اصلی مناطق به 
خوبی اجرا نشده، این شناخت در مردم از مناطق آزاد 

به وجود آمده است. 
واقعیت آن است که کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم 
شورای اسالمی هم عملکرد مناطق آزاد را رضایت بخش 
نمی داند، از این رو در روزهای پایانی عمر دولت عزم خود 
را برای اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادی جزم کرده است؛ البته که تاکید 
نمایندگان بر عملکرد ضعیف یا مثبت مناطق آزاد در این 
دولت نیست، بلکه آنها به طور کلی عملکرد مناطق را 
در این قریب به سی سال منفی می بینند و معتقد هستند 
مناطق آزاد در این چند دهه از عمر خود نتوانسته اند توقع 

قانونگذار را از تشکیل آنان محقق کند. 
براساس  که  است  این  مجلس  نمایندگان  توقع 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد به ریل 
تولید و صادرات برای کشور بازگشته تا موجب توسعه 

اقتصادی منطقه و سرزمین اصلی گردند.
نمایندگان  از  چند  تنی  دیدگاه  گزارش،  این  ادامه  در 
مناطق  عملکرد  درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس 

آزاد خصوصا در دولت تدبیر و امید را می خوانید.

احمد دنیامالی، رئیس مجمع نمایندگان 
استان گیالن در مجلس:

مشکالت مناطق آزاد را گردن تحریم نگذاریم
گیالن  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس  دنیامالی  احمد 
به  نشریه  با  گفت و گو  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
روحانی  در دولت  آزاد  مناطق  از عملکرد  ارزیابی خود 
کشور  برای  فرصتی  آزاد  مناطق  گفت:  و  پرداخت 
است، با توجه به اینکه کشور ما درگیر مسئله تحریم 
لذا  است؛  مالی  ترنزکشن  های  حوزه  در  مشکالتی  و 

مناطق آزاد می توانند نقش مکمل را داشته باشند. 
مورد  آزاد  مناطق  تاسیس  ابتدای  از  آنچه  افزود:  وی 
توسعه  و  اشتغال  تولید،  بحث  هست،  و  بوده  تاکید 
صادرات  بحث  میان  این  در  که  البته  است .  صادرات 

مجدد هم بسیار جدی و مهم تلقی می شود. 
اصلی  محور  که  کنم  تاکید  باید  داد:  ادامه  دنیامالی 
اقتصادی کشور در بحث توسعه صادرات غیرنفتی است 
صادرات  و  صنعتی  توسعه  هم  آزاد  مناطق  اساس  و 
می باشد . لذا از نگاه من مناطق آزاد یک فرصت هستند، 
اما اگر این فرصت را تبدیل به این کنیم که کل کشور 
با تکثر مناطق آزاد روبه رو شوند، درست نیست؛ چراکه 
قطعا این طرح به نفع مناطق و توسعه کشور نمی باشد. 
اما برخی مناطق که به سمت تولید و توسعه صادرات 
ملی  منافع  و  اقتصاد  نفع  به  طبیعتا  می روند،  غیرنفتی 
تاثیرگذار  کشور  توسعه  در  می توانند  و  می کنند  عمل 

باشند.
داشت:  اظهار  گیالن  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
متاسفانه در برخی مناطق از اهداف اولیه عدول کردیم؛ 
است؛  زننده  آسیب  کشور  برای  موضوع  این  طبیعتا 
امیدوارم که شرایط به گونه ای رقم بخورد که بتوانیم 
از ظرفیت مناطق آزاد بهترین استفاده را داشته باشیم .

در  باید  آزاد  مناطق  فعالیت  اساس  کرد:  تاکید  وی 
امتیازاتی  باشد؛  ملی  منافع  بحث  به  دستیابی  راستای 
که به مناطق آزاد تعلق می گیرد اگر با هدف منافع ملی 
با  و توسعه صادرات و پیشرفت وضع اقتصادی کشور 
توجه به تحریم ها باشد، آن وقت می توانیم بگوییم که 

عملکرد مناطق آزاد مثبت بوده است.
اقتصادی  بنگاه  صرفا  آزاد  مناطق  افزود:  دنیامالی 
نیستند، این مناطق قرار بود اقتصاد کشور را با محور 
صنعت و صادرات توسعه دهند، ولی کار خیلی جدی در 

این خصوص از مناطق آزاد ندیده ایم.  
وی گفت: قرار بود مناطق آزاد ما مرکزی برای جذب 
عمل  گونه ای  به  ولی  باشند،  خارجی  سرمایه گذاری 

کردند که اهداف اولیه هم محقق نشد.
این نماینده در ادامه اذعان داشت: اخیرا مجلس طرحی 
در بودجه درخصوص ارزش افزوده مصوب کرده است، 
متاسفانه در آن جلسه به دلیل اینکه به بازدید منطقه 
با  متاسفانه  اما  نداشتم؛  حضور  بودم،  رفته  زلزله زده 
تصویب آن طرح، مناطق آزاد ملزم به پرداخت ارزش 
در  تولید  بحث  برای  موضوع  این  می شوند،  افزوده 
ولی  می آورد،  وجود  به  نگرانی  مقداری  آزاد  مناطق 
صنعتی  تولیدی  بخش  به  جدی  آسیب  که  امیدوارم 

کشور و صادرات غیرنفتی وارد نشود.
آزاد  مناطق  قانون  اصالح  طرح  درخصوص  دنیامالی 
گفت: هنوز روی این طرح کار نشده است، این طرح 
منافع  به  که  را  محدودیت هایی  دارد؛  کار  جای  خیلی 
در  می کنیم،  لحاظ  طرح  این  در  را  کند  کمک  ملی 
بخشی هم که بتوانیم گشایش هایی خصوصا در جهت 

دور زدن تحریم ها داشته باشیم؛ اعمال می کنیم .
درخصوص  گیالن  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
حاضر  حال  در  داشت:   بیان  نیز  آزاد  مناطق  افزایش 
افزایش مناطق آزاد مغایر منافع ملی است، اکنون همه 

تالش می کنند که هر مکانی را به منطقه آزاد تبدیل 
کنند، اما هیچ هدفمندی جامعی در این رابطه صورت 
تولید و  به فکر توسعه صادرات و  باید  ابتدا  نمی گیرد. 

اشتغال باشیم و بعد به افزایش مناطق فکر کنیم.
اداره  من باب  قبل  مجلس  مصوبه  با  رابطه  در  وی 
دبیرخانه مناطق آزاد توسط وزارت اقتصاد گفت:  این 
طرح قانونی است که مجلس تصویب کرده تا دبیرخانه 
مثبت  اینکه  کند .  کار  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  زیرنظر 
که  می رسد  نظر  به  ولی  نکردم؛  ورود  است،  منفی  و 
ریاست  نهاد  با  بخواهد  چه  را  خود  استقالل  دبیرخانه 

جمهوری و یا وزارتخانه کار کند، خواهد داشت. 
به  شورایعالی  دبیرخانه  اینکه  درخصوص  دنیامالی 
افزود:  شد،  داده  انتقال  اقتصاد  وزارت  زیرمجموعه 
علت این کار این بود که مناطق آزاد پاسخگوی بخش 
نظارتی مثل مجلس باشد؛ در واقع مجلس می خواست 
کارهای نظارتی را بهتر برعهده گیرد. لذا این نمی تواند 
مانع استقالل مدیریتی دبیرخانه باشد. به هر حال باید 
وزارتخانه ای  زیرنظر  ما  دستگاه های  اگر  که  بپذیریم 
نباشد، در حوزه نظارتی نمی توان این دستگاه را مورد 
سوال جهت بررسی عملکرد قرار داد. به اعتقاد ما در 
باید  اتفاق  این  خزانه  عمومی  درآمدهای  چهارچوب 
سازمان  که  درآمدهایی  که  بیفتد  آزاد  مناطق  برای 
وارد  مشخصی  مسیر  یک  از  می کنند،  ایجاد  دولتی 
سمت  به  دیگر  طرف  از  و  شود  کشور  عمومی  خزانه 
را  درآمد  که  مجموعه  آن  و  حوزه  آن  در  که  مسائلی 

ایجاد کند، برود.
این نماینده مجلس درخصوص ابطال آیین نامه ها و قوانین 
مناطق آزاد توسط برخی اشخاص، اظهار نمود: وقتی دولت 
آزاد  منطقه  به یک  را  اراضی  هزار هکتار  محترم شش 
ملحق می کند علی رغم اینکه همه می دانیم توسعه مناطق 
آزاد قانون مجلس را می خواهد، طبیعتا یک فرد هم پیدا 
می شود که آن را به دیوان ببرد و دیوان هم آن را ابطال 
کند و همین اتفاق هم افتاد. اگر در چارچوب عمل کنیم، 

ابطالی هم وجود نخواهد داشت.
قبل  و  برجام  دوره  در  آزاد  مناطق  وضعیت  به  وی 
برجام اشاره کرد و گفت: طبیعتا تحریم ها در عملکرد 
اقتصاد  حوزه  در  وقتی  است؛  تاثیرگذار  آزاد  مناطق 
این جانب  از  بخواهیم کاری صورت گیرد، مشکالتی 
پذیرفت  باید  هم  را  واقعیت  این  ولی  می شود.  وارد 
اگر  آزاد به گونه ای است که حتی  که کارکرد مناطق 
تحریم ها هم نبودند، باز هم شاهد عملکرد مثبت قابل 
توجهی نمی بودیم؛ یعنی به عبارتی نباید همه مشکالت 

را گردن تحریم ها بگذاریم.
دنیامالی افزود: در مورد عملکرد مناطق آزاد باید بگویم 
مورد  در  دارد؛  را  خود  کارکرد  آزادی  منطقه  هر  که 
قصه  اساس  توریسم  بخش  حتما  کیش  آزاد  منطقه 
است یا حتی در مورد قشم هم اینگونه است؛ اما بعضی 
از مناطق با نگاه توسعه صادرات غیرنفتی در مجموعه 
تولید ارزش افزوده تاسیس شدند؛ مثال عینی آن انزلی 
است. انزلی یک شهر توریستی است؛ در استان گیالن 
یک منطقه توریستی معنا ندارد که منطقه آزاد هم در 
بخش توریست کار کند؛ یعنی قرار نیست منطقه آزاد 
هووی شهر شود؛ منطقه آزاد باید تمام زمین هایی که 
دارد، در اختیار صنعت و تولید و ایجاد ارزش افزوده قرار 
دهد؛ مواد اولیه هم یا از داخل یا خارج، وارد مجموعه 
می شود. با این رویه یک ارزش افزوده و تولیدی ایجاد 
شود؛ یک بخشی اش می تواند صادر و یک بخشی هم 

طبق قانون وارد کشور شود .
لذا  کرد:  تاکید  گیالن  استان  نمایندگان  رئیس مجمع 
انتظار می رود مسئوالن مناطق آزاد با هم افزایی اثرات 
سامان  را  مردم  اقتصادی  وضع  فعالیت ها،  از  ناشی 

ببخشند .
وی ادامه داد: منطقه آزاد ارس هم داستان خودش را 
دارد و یا چابهار؛ بنابراین از این جهت بایستی تفکیک 
برای کارکرد مناطق آزاد قائل شد. به اعتقاد من ابتدا 
را  استفاده  نهایت  موجود  آزاد  مناطق  ظرفیت  از  باید 
دنبال  به  بعد  و  باشیم  داشته  هم  ارزیابی  یک  کنیم، 

افزایش مناطق آزاد کشور باشیم .
آزاد  مناطق  در  مدیریتی  ثبات  درخصوص  دنیامالی 
است،  دفاع  قابل  آزاد  مناطق  مدیریتی  ثبات  گفت: 
اگر  دارند،  ویژه ای  قوانین  یکسری  آزاد  مناطق  ولی 
خودمان  داخلی  قوانین  و  نظارتی  سیستم  براساس  ما 
از آنها مغایر  باید بگوییم که بسیاری  اظهارنظر کنیم، 
کنند،  کار  بهتر  آزادمان  مناطق  می خواهیم  اگر  است. 
مناسب است که دادگاه های ویژه را برای این فعالیت 
را  قانونگذار چهارچوب های خاصی  و  اختصاص دهیم 
لحاظ کند. اگر از این چهارچوب ها درست بهره برداری 
آزاد  مناطق  ظرفیت  افزایش  به  می کنم  فکر  شود، 

می تواند کمک کند . 
این نماینده مجلس تاکید کرد: یکی از بحث هایی که 
غیرنفتی  صادرات  توسعه  داریم،  آزاد  مناطق  مورد  در 
است و موضوع اشتغال برای مناطق است که اگر ایجاد 
شود، به توسعه کشور کمک می کند. اکنون هم اعتقاد 

دارم یکی از موضوعاتی که در دوران تحریم ها می تواند 
کمک کننده باشد، مناطق آزاد است .

وی ادامه داد: به اعتقاد من کار مناطق آزاد تخصصی 
است و مسئوالن مناطق آزاد باید همه جانبه نگر باشند، 
تا  باشند  داشته  ارزنده ای  قابلیت های  می بایست  یعنی 

بتوانند مناطق آزاد را اداره کنند.
مجلس  در  گیالن  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
تمام  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اسالمی  شورای 
مثل  مناطق  از  برخی  که  کنم  تاکید  باید  اوصاف  این 
کیش و قشم در حوزه تخصصی خود یعنی گردشگری 
خوب عمل کردند؛  اما خیلی از مناطق دیگر وارد اقدام 
و  نشدند  باشد،  کشور  توسعه  زمینه ساز  که  تخصصی 
از  نیز  عادی  مردم  که  دادند  انجام  را  اقداماتی  صرفا 
آزاد  مناطق  ورود  به  نیاز  اصال  و  برمی آمدند  آن  پس 

نبوده است.

محمد علیپور، نماینده مردم ماکو در مجلس:
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گویا نیست

شورای  مجلس  در  ماکو  مردم  نماینده  علیپور  محمد 
از  خود  ارزیابی  به  نشریه،  با  گفت و گو  در  اسالمی 
پرداخت  روحانی  آقای  دولت  در  آزاد  مناطق  عملکرد 
با یکدیگر  آزاد  و گفت: روی هم رفته شرایط مناطق 
متفاوت است و اصال نمی توان با یک نگاه همه مناطق 
آزاد کشور را ارزیابی و قضاوت کرد. بعضی از مناطق 
تغییراتی  این دولت  هستند که نسبت به گذشته و در 
داشتند، ازجمله منطقه آزاد ماکو که در این فرصت و در 
دولت آقای روحانی انصافا اقدامات خوبی در این منطقه 
البته دولت کاری نکرده است، بلکه  انجام شده است؛ 
توانست  این منطقه  بوده است .  فعال  آزاد  خود منطقه 
بزرگراه  60کیلومتر  کند،  ایجاد  فرودگاه  خودش  برای 
اقدامات  اینکه در جلب سرمایه گذاری  بسازد و مهم تر 

قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد: منطقه آزاد ارس هم همین گونه است، 
در بحث تولید و صادرات پیشرفت خوبی داشته،  ولی 
به طور کلی باید بگویم که هر کدام از این مناطق در 
ابعادی با توجه به استعداد خود منطقه و پتانسیل منطقه 

قدم هایی برداشتند . 
علیپور تاکید کرد: باید اذعان داشت که در شرایط کلی 
منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار که از مناطق قدیمی 
هستند، تغییرات آنچنانی نداشتند؛ اما مناطقی که بعدا 
پیشرفت های  انزلی،  و  ارس  ماکو،  مثل  شدند  ایجاد 

چشمگیری در آنها دیده می شود .
این نماینده مجلس گفت: در شرایط کلی کشور متاسفانه 
ذهن ها و دیدگاه ها نسبت به مناطق آزاد منفی است، ولی 
به نظر بنده ما نتوانستیم از ظرفیت مناطق به خوبی استفاده 
کنیم، در حالی که در شرایط تحریم می توانستیم از این 
ببریم . در مجموع می توان  را  استفاده ها  بهترین  مناطق 
این دولت،  به دوره های گذشته حداقل در  گفت نسبت 
وضعیت مناطق آزاد بهتر بوده است. برخی از همان سال 72 
که مناطق آزاد شروع به کار کردند می گفتند این مناطق 
چشمگیری  کارکردهای  و  است  دولت ها  خلوت  حیاط 
گذشته  سال های  در  که  است  آن  واقعیت  اما  ندارند؛ 
کارکرد مناطق آزاد قابل توجه بوده است؛ در زمینه هایی 
هم توجه در بین دست اندرکاران و مسئولین ایجاد شده و 
حساسیت هایی در تصویب قوانین و بودجه قوانین به وجود 
آمده و از این جهت نسبت به گذشته احساس مثبت تری 

نسبت به مناطق است.
مناطق  برخی  درمورد  ضعیف  عملکرد  داد:  ادامه  وی 
مهارت  گردشگری  جنبه  از  بیشتر  که  می کند  صدق 
از  را  آنها  و  آمده  کرونا  بیماری  که  هم  اکنون  دارند؛ 

رونق قبلی انداخته است.  
و  ریخت  و  مدیریت  درخصوص  کرد:  تاکید  علیپور 
مجلس  در  داشتند،  آزاد  مناطق  برخی  که  پاش هایی 
بگیرد؛  انجام  باید  و تفحص تصویب شده که  تحقیق 
انتقاد و نقطه نظراتی در رابطه با مدیریت برخی مناطق 
مطرح است که دچار یکسری مسائل هستند و سبب 
شده مناطق دیگر زیرسوال بروند. همچنین چابهار جزء 
مناطق موفق است، از آن جهت هندوستان می خواهد 
این منطقه کریدور جنوب به شمال شود و این منطقه 
در بحث ایجاد تاسیسات بندری مورد توجه هندوستان 
قرار دارد؛ ارتباط ریلی چابهار به شمال کشور افغانستان 

هم سبب شده که این منطقه مورد توجه قرار گیرد.
چون  داشت:  اظهار  مجلس  در  ماکو  مردم  نماینده 
ذهنیت کلی در رابطه با مناطق آزاد منفی است، مناطق 
با چالش ها و موانع جدی در سطح کشور روبه رو هستند .
وی در پاسخ به این سوال که این موانع چیست، گفت: 
برخی مناطق صرفا مجوز منطقه آزاد را دادند،  اما دولت در 
آنجا سرمایه گذاری نکرده است؛ یعنی فقط مجلس تصویب 
کرده و مجوز داده و در نهایت هم منطقه ای را محصور 
کردند و اسم منطقه آزاد روی آن گذاشتند. از طرفی انتظار 
سرمایه گذاری  دولت  اینکه  بدون  دهد  رخ  معجزه  دارند 
کند و زیرساخت ها را آماده نمایند؛ این توقع وجود دارد 
که تک تک مناطق آزاد تبدیل به پایگاه صادراتی شوند. 

ذهنیت منفی این است که منطقه آزاد به تنهایی نقش 
تبدیل  ایفا کنند،  را به خوبی  اقتصادی و صادراتی خود 
به دروازه های ورودی و ورود کاال به کشور نشوند، تولید 
داخل را تحت الشعاع قرار ندهند و قاچاق هم در مناطق رخ 
ندهد. این در حالی است که موقعیت مناطق آزاد را برای 
فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری و نقش صادراتی فراهم 
نکردند  . به اضافه اینکه از قدیم گفتند مناطق آزاد به شکل 

سیاسی اداره شدند. 
علیپور تصریح کرد: مناطق آزاد بنگاه های اقتصادی هستند ، 
کارکرد اقتصادی ، تولید ، جذب سرمایه گذاری، اشتغال و 
صادرات دارند؛ لذا باید دولت به مناطق آزاد برای رسیدن 
به هدف اصلی شان کمک کند. ولی این دولت در انتخاب 
مدیران موفق عمل نکرده است. معموال افراد خاصی را 
می آورند که شرایط الزم و سابقه کار تولیدی و اقتصادی 
داشته باشند؛ اما دولت از آدم های سیاسی استفاده می کند؛ 
بنابراین مناطق آزاد از این جهت نتواستند آن طوری که 

باید انتظارات را برآورده کنند.
وی درخصوص طرح افزایش مناطق آزاد جدید گفت: 
طرح مناطق آزادی که در مجلس قبلی اضافه شدند، 
تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده 
نهایی  تصویب  به  که  نشدند  موفق  هنوز  هیچکدام  و 
برسند . اما به هر حال این طرح اگر به توسعه اقتصاد 

کشور کمک کند، می تواند مفید باشد.
انتقال  درخصوص  مجلس  در  ماکو  مردم  نماینده 
دبیرخانه به زیرمجموعه وزارت اقتصاد اظهار نمود: این 
طرح در مجلس نهم هم مطرح بود، نمایندگان محترم 
مجلس  در  کنند،  پاسخگو  را  آزاد  مناطق  اینکه  برای 
دهم هم دوباره این طرح را آوردند . باید تاکید کنم که 
رئیس جمهور  توسط  دبیرخانه  رئیس  که  است  درست 
انتخاب می شود و حکم مشاور را دارد، ولی جایگاه و 
تشکیالتش این است که معاونت وزارت اقتصاد است و 
در واقع در حد یک معاونت عمل می کند. آن زمانی که 
که آقای طیب نیا به عنوان وزیر بودند، به هیچ عنوان 
سازمان های  که  و می گفتند  نپذیرفتند  را  موضوع  این 
زیرنظر وزارت اقتصاد به قدری گسترده اند که نمی توان 
آنها را اداره کرد چه رسد به اینکه یک سازمان دیگر 
هم اضافه شود و به عنوان معاونت وزارت دربیاید. عمال 
هم مشخص شد در مدتی که در جایگاه ساختار اداری 
به عنوان معاونت وزارت اقتصاد تصویب شد، تصمیم و 

مصوبه موفقی نبوده است.
آزاد  مناطق  قانون  اصالح  طرح  درخصوص  علیپور 
کمیسیون  در  که  طرح  این  گفت:  جدید  مجلس  در 
اقتصادی در حال بررسی است، شرایط ایجاد مناطق را 
مشخص می کند؛ قانونی که در مورد مناطق آزاد داریم 
عمدتا برای نزدیک به 30سال قبل است، بعد از آن به 
اضافه  آزاد  مناطق  قانون  به  مواردی  مقطعی  صورت 
شده، ولی آنچنان این قانون گویا و کامل نیست. در این 
طرحی که وجود دارد، دوستان می خواهند شرایط ایجاد 
مناطق آزاد را مشخص کنند، در واقع در رابطه با میزان 
بدون  که  نیست  درست  است.  آزاد  مناطق  محدوده 
فراهم کردن زیرساخت یک منطقه ای را محصور کنیم 
و بگوییم که فالن جا تبدیل به منطقه آزاد شده است؛ 
لذا در این قانون جدید اینگونه پیش بینی شده که هر 
محلی که به عنوان منطقه آزاد شناخته می شود، دولت 
مکلف می گردد که زیرساخت هایش را فراهم کند. این 
طرح احتماال بعد عید به صحن می آید، البته انتخابات 
اما  می کند،  پیدا  زیاد  مشغله  کشور  فضای  و  داریم  را 
به  اقتصادی  کمیسیون  در  طرح  این  دست اندرکاران 
که  کند  تصویب  کامل  طرحی  که  هستند  این  دنبال 
نه تنها هیچ محدودیتی برای سرمایه گذار نیست، بلکه 

بستر بیشتر فراهم شود . 
وی ادامه داد: هنوز که هنوز است خیلی از بروکراسی ها 
واحد  می خواهد  که  کسی  دارد.  وجود  آزاد  مناطق  در 
باید در کمترین فرصت زمین  راه اندازی کند،  تولیدی 
در اختیارش قرار گیرد یا اینکه مجوز برای ساخت واحد 
تولیدی در کمترین زمان ممکن در اختیارش باشد؛ اما 
آزاد مطرح  در حقیقت می بینیم که صرفا اسم مناطق 
بروکراسی که در سرزمین اصلی وجود  است و همان 
دارد، در مناطق آزاد هم حاکم است. قرار شده که این 

مشکالت در قانون جدید نباشد.
در  اسالمی  شورای  مجلس  در  ماکو  مردم  نماینده 
بعد  و  برجام  دوره  در  سرمایه گذاری  شرایط  به  پایان 
برجام پرداخت و گفت: در شرایط برجام، سرمایه گذاران 
روانه مناطق آزاد شدند؛ به طور کلی شرایط اقتصادی 
نیز  فرق کرده بود و این شرایط برای سرزمین اصلی 
همین گونه بود. بحث تحریم ها که پیش آمد، کل کشور 
در بحث سرمایه گذاری دچار مشکل شد و مناطق آزاد 
آزاد  مناطق  ولی  نبودند.  بی تاثیر  قضیه  این  از  هم 
به  را  سرمایه گذاران  که  دارند  جاذبه هایی  و  مشوق ها 
داشته  اقتصادی  فعالیت  آن  در  تا  می کنند  جلب  خود 
باشند. هر کدام از مناطق آزاد هم پتانسیل هایی دارند 
که در واقع به نوعی برای کسانی که می خواهند کار و 

سرمایه گذاری کنند، وسوسه کننده است .

 
غالمرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اعمال تحریم ها فرصت را از مناطق آزاد گرفت

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو  مرحبا  غالمرضا 
شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، به ارزیابی خود 
آزاد  مناطق  گفت:  و  پرداخت  آزاد  مناطق  عملکرد  از 
موقعیتی مناسب برای برون رفت از مشکالت اقتصادی 
و مکانی برای سرمایه گذاری، تبادل و ورود تکنولوژی 

به کشور هستند . 
وی تاکید کرد: البته مسئوالن تالش کردند که اهداف 
مربوط به مناطق آزاد محقق شود و تا حدودی هم به 
ویژه در زمان برجام این فرصت ایجاد شد؛ اما مشکالت 
فرصت  تحریم ها،  واسطه  به  آمده  وجود  به  ایجاد 
از  زیادی  تا حدود  را  تولید  و  تجارت  و  سرمایه گذاری 

مناطق آزاد کشور گرفت.
این نماینده مجلس ادامه داد: سرکوب و انتقاد به مناطق 
آزاد کشور رویه درستی نیست، اما واقعیت آن است که به 
واسطه برخی تخلفات، تصور نسبت به مناطق آزاد کشور 
خراب شده و گاها می شنویم که هنوز برخی این مناطق را 
حیاط خلوت دولت معرفی می کنند. شاید افزایش نظارت، 
بهبود و اجرای یک برنامه ریزی درست، به حل مشکالت 

مربوط به مناطق آزاد کمک کند. 
دوره  یک  در  صرفا  آزاد  مناطق  عملکرد  افزود:  مرحبا 
از پایه  نمی تواند ارزیابی درستی باشد؛ چراکه مشکالت 
است؛  داشته  وجود  آزاد  مناطق  تاسیس  بدو  از  شاید  و 
نامناسب مناطق آزاد و نبود  مشکالتی ازجمله جانمایی 
به  شدن  تبدیل  به  مجبور  را  مناطق  که  زیرساخت ها 
پایگاهی برای قاچاق  و ورود ارز به محصوالت مصرفی 
لوکس کرد. با تمام این اوصاف در کل در بسیاری از مناطق 
آزاد عملکرد خوبی داشته ایم و باید با برنامه ریزی و نظارت 
بهتر، مناطق را تبدیل به مکانی برای ورود تکنولوژی و 

محلی برای سرمایه  گذاری نمود.
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت تولید را در این سال ها 
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به رونق و جهش 
تولید، چگونه می بینید، اظهار داشت: نمی توان تمام مناطق 
آزاد را به یک چشم دید؛ وضعیت تولید در برخی مناطق قابل 
توجه بود و نسبت به گذشته فرق محسوسی داشته است؛ اما 
به هرحال هنوز فاصله زیادی داریم که بگوییم مناطق آزاد 

کشور مکانی برای تولید محسوب می شوند.
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
مناطق  قانون  اصالح  طرح  درخصوص  پایان  در 
ایجاد  باعث  طرح  این  داشت:  بیان  مجلس  در  آزاد 
از همه  و  نخواهد شد  برای سرمایه گذاران  محدودیت 
مرکز  و  اقتصاد  وزارت  شورایعالی،  دبیرخانه  یعنی  جا 
قانون  اصالح  بحث  با  رابطه  در  مجلس  پژوهش های 
ما  دارند.  حضور  اقتصادی  کمیسیون  در  آزاد  مناطق 
نقطه نظرات را می شنویم و در نهایت باید بگویم که 
کاری انجام نمی شود که بخواهیم برای سرمایه گذاران 
ایجاد محدودیت نماییم. هدف این طرح بیشتر برطرف 
کردن مشکالت مربوط به مناطق آزاد است تا نسبت به 

گذشته شاهد عملکرد مثبتی باشیم.

عادل نجف زاده، نائب رئیس فراکسیون 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

اشتباه بزرگ در انتقال دبیرخانه به 
زیرمجموعه وزارت اقتصاد

عادل نجف زاده نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در گفت وگو با نشریه، 
ارزیابی کلی را نسبت به عملکرد مناطق آزاد ارائه داد و 
گفت: واقعیت آن است که مناطق آزاد، فرصت و موقعیت 
مناسبی برای کشور هستند و یکی از مزیت های سهم گیری 
از اقتصاد جهانی، وجود همین مناطق آزاد تلقی می شود. در 
این راستا کشورهای اطراف ما تعداد قابل توجهی مناطق 
است.  افزایش  حال  در  تعداد  این  روز  هر  و  دارند  آزاد 
این موضوع نشان می دهد که جهان به پیشبرد اهداف 
اقتصادی و توسعه کشورها به واسطه مناطق آزاد دست 
ایران متاسفانه شاهد عملکرد مثبتی  اما در  یافته است. 
نیستیم، مهم ترین ضعفی که در سال های گذشته توسط 
مجلس قبل شاهد بودیم، این است که دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتقل شد و این 
موضوع به طور کلی از تصمیم گیری رئیس جمهوری خارج 
گردید و این مقوله، کم توجهی به مناطق آزاد در کشور ما 

قلمداد می شود.
الیحه  که  آزاد  مناطق  افزایش  طرح  درخصوص  وی 
اذعان  و  کرد  تمایل  ابراز  بود،  قبل  مجلس  در  دولت 
داشت: ما در مفصلگاه اقتصاد جهانی قرار داریم، شمال 
خوبی  موقعیت های  کشور  غرب  و  شرق  جنوب،  و 
برای ایجاد مناطق آزاد جدید هستند؛ اما متاسفانه این 
تشخیص  مجمع  در  و  است  سرگردان  همچنان  طرح 
این در حالی است که  مصلحت نظام خاک می خورد. 
مناطق آزاد بهترین گذرگاه برای دور زدن تحریم ها و 

بهترین مکان برای تولید و صادرات هستند.
این نماینده مجلس درخصوص طرح اصالح قانون مناطق 
آزاد در مجلس جدید نیز گفت: این طرح به دنبال آن است 
که مناطق آزاد را به اهداف اصلی نزدیک کند و آنها را به 
مکانی برای صادرات و تولید تبدیل نماید . متاسفانه مناطق 
آزاد را برخی به پایگاهی برای قاچاق می شناسند، در حالی 
که کل این رویکرد حدود 4درصد است و از این جهت باید 
تاکید کنم که نمی شود ماموریت های مناطق آزاد را با این 

اتهام زیرسوال برد.
نائب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس 
این  پایان تصریح کرد: متاسفانه در  شورای اسالمی در 
مناطق  ماموریت های  تبیین  و  نظارت ها  بحث  در  دوره 
البته که باید به مناطق آزاد  آزاد ضعیف عمل کردیم و 
که  در همین مجلس شاهد هستیم  گاها  کنیم؛  کمک 
برخی دوستان با نگاه منفی، طرحی را نسبت به مناطق 
آزاد جلو می برند. باید بپذیریم که در شرایط کنونی، مناطق 
آزاد می تواند راه حل خوبی برای توسعه کشور باشند، اما 
مشروط به آنکه مشوق ها را برای سرمایه گذاری بیشتر 
کنیم، نه آنکه به صرف قاچاق که آن هم محدود است، 
کل مجموعه را زیرسوال ببریم و به دنبال محدود کردن 

مناطق آزاد باشیم .

مناطق آزاد ؛ اهرمی توانمند در جهت جهانی شدن اقتصاد ایران
گفت و گو: 

ملیحه اسناوندی
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به کار مجلس  با شروع  آزاد  از مهم ترین چالش هایی که مناطق  یکی 
از  دوره  این  نمایندگان  میان  قدرت  تعادل  کشاکش های  در  و  یازدهم 
مجلس با آن دست به گریبان بودند، مطرح کردن طرح اصالح قانون 
مناطق آزاد می باشد. طرحی که در قالب آن طراحی طرح، بعد از رسانه ای 
کردن مباحث مطرح شده در طرح مورد نظر خود، اقدام به بازدید میدانی 
از تمامی مناطق آزاد کشور نمود؛ طرفه اینکه در این برنامه چند ماهه، 
موفق به آشنایی با نقاط قوت و ضعف مناطق آزاد چه در حوزه بخش 

دولتی و چه بخش خصوصی شد.
اصالح  و  تغییر  متقاضیان  استدالل  مبنای  به  توجه  اهمیت  حائز  نکته 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است که براساس آن عدم اجرای قانون، 
از  یکی  است که  حالی  در  این  و  عنوان شده  قانون  تغییر  اصلی  دلیل 
مهم ترین شرح وظایف مجلس شورای اسالمی، نظارت بر اجرا و اعمال 
قانون از سوی نهادهای دولتی است که براساس بسترهای قانونی تعیین 
بر  نظارت  به  قادر  مختلفی  از طرق  نمایندگان  اساسی،  قانون  در  شده 
از سوی  باید  متاسفانه  که  نقیصه ای  می باشند،  قانون  اجرای  چگونگی 

مجلس و ذی نفعان قانون مناطق آزاد مورد تصریح قرار گیرد.
از سوی دیگر، لزوم تغییر و اصالح قانون فعلی امر بایسته ای است که 
تغییر و  قانون موجود، و  از تهیه و اجرای  به دلیل گذار حدود 30سال 
تحوالت صورت گرفته در تمامی حوزه های مرتبط با تجارت، ارتباطات، 
تکنولوژی، قوانین و مقررات، معادالت و مراودات بین المللی و منطقه ای 

و در نهایت تجربه اجرای قانون، باید در دستورکار قرار گیرد.
و  تطبیقی  تحقیقات  بر  عالوه  گذشته  ماه های  ظرف  راستا  همین  در 
در  ذیل  آزاد، طرح  مناطق  اقتصادی  فعالین  و  با صاحب نظران  مذاکره 
قالب 31ماده قانونی، 25تبصره و 11بند به رأی و نظر عمومی گذارده 
که  آزاد  مناطق  شورایعالی  جدید  دبیر  و  دبیرخانه  با  تعامل  در  تا  شده 
دبیری  به منصب  قشم  آزاد  منطقه  یعنی  مناطق  این  مدیریتی  بدنه  از 
شورایعالی مناطق آزاد ارتقای جایگاه و به تبع آن مسئولیت پیدا کرده و 
مدیران عامل مناطق آزاد و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عنوان 

الیحه دولت به مجلس شورای اسالمی ارسال گردد.
در مسیر انشای قانون پیشنهادی باید از اعضای شورای هماهنگی و همکاری 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد، برخی مدیران عامل و مجید صیادنورد کارشناس 
مناطق آزاد قدردانی نمود که در تعاملی هم افزا در مسیر بازنویسی قانون 
جدید همکاری خوبی با نشریه به انجام رساندند و در عین حال باید تصریح 
کرد، راهبرد نشریه تخصصی مناطق آزاد، بهره گیری از همه ظرفیت ها و 
توانمندی های نیروی انسانی با تکیه بر بهره وری و بهره مندی حداکثری 
بخش خصوصی است و بر این اساس قانون ذیل جهت اظهارنظر در آخرین 
روزهای زمستان 1399 تقدیم حضور می گردد تا در افق پیش روی سال1400 

به صورت جدی در دستورکار قرار گیرد.
 

 قانون پیشنهادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی
جمهوری اسالمی ایران

اطالق  مشخصی  جغرافیایی  محدوده  به  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه   
می شود که خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی بوده و حدود فعالیت 
قانون مشخص  این  در  آن  نظر کاری  اهداف مورد  و  و حوزه عملکرد 
می گردد و تعیین محدوده جغرافیایی آن توسط دولت و تصویب آن از 

سوی مجلس شورای اسالمی است.

بخش اول: اهداف
همکاری های  گسترش  و  تسریع  تسهیل،  منظور  به  ماده 1:    
منطقه ای؛ توسعه فضای کسب و کار داخلی از طریق همکاری مشترک 
منطقه ای  و  داخلی  تجاری  مراودات  افزایش  خارجی؛  سرمایه گذاران  با 
جمهوری  دولت  که  اقتصادی  و  گمرکی  بین المللی  رژیم های  بستر  بر 
اسالمی به عضویت آن درآمده؛ توسعه تولید، فرآوری کاال و محصوالت 
مورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی از طریق صادرات و صادرات مجدد 
اقتصادی  مناسبات  و  شدن  جهانی  فرآیندهای  بر  اثرگذاری  منظور  به 
منطقه ای و فرامنطقه ای با تکیه بر ظرفیت ها و مزیت های مختلف ایران؛ 
توسعه  مسیر  در  پیشران  عامل  عنوان  به  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
پایدار و مستمر ظرفیت ها و مزیت های جغرافیایی، زیرساختی، تولیدی-
نهایت  در  و  شیالتی  و  کشاورزی  نقل،  و  حمل  و  ترانزیتی  صنعتی، 
مناطق  ایجاد  مجوز  دولت  به  گردشگری؛  صنعت  مختلف  بخش های 

آزاد تجاری-صنعتی در محدوده های مشخصی از ایران ارائه می شود.
تبصره: هم اکنون مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، انزلی، 
و  فعالیت  به  مشغول  خمینی )ره(  امام  فرودگاهی  و  ماکو  ارس،  اروند، 
خدمت رسانی می باشند و ایجاد مناطق آزاد جدید منوط به ارائه الیحه از 

سوی دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد بود.
آزاد  منطقه  عنوان  به  جغرافیایی  محدوده  یک  تصویب  ماده 2:    
تجاری-صنعتی از سوی مجلس شورای اسالمی منوط به وجود و یا ایجاد 
حوزه های  در  سرمایه گذاری  فعالیت  هرگونه  جهت  الزم  زیرساخت های 
مختلف از سوی دولت است و دولت متعهد به اعالم دوره زمانی تکمیل 
آزاد  منطقه  هر  برای  شده  اعالم  اهداف  به  دستیابی  جهت  زیرساخت ها 
تجاری-صنعتی بوده و تا بهره برداری از امکانات عمرانی-زیرساختی الزم، 

این دوره زمانی به عنوان آغاز فعالیت رسمی لحاظ نمی شود  .
و  ساخت  در  خصوصی  بخش  توانمندی  از  استفاده  بر  منعی  امر  این 
بهره برداری از زیرساخت ها قرار نمی دهد و دولت می تواند در قالب انعقاد 
در  و خارجی  داخلی  از ظرفیت سرمایه گذاران  ملی،  قراردادهای جاری 

حوزه های ایجاد زیرساخت ها استفاده نماید.
  ماده 3: در این قانون واژه های زیر، به جای عبارت های ذیل به کار 

برده می شود:
کشور: ایران

منطقه: منطقه آزاد تجاری-صنعتی
سازمان: سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی

مجلس: مجلس شورای اسالمی
قانون: قانون مناطق آزاد

شورا: شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
دولت: هیات دولت جمهوری اسالمی

بخش دوم: حوزه کاری و شرح وظایف
  ماده 4: به منظور:

1( هماهنگی و نظارت بر عملکرد و اجرای شرح وظایف و قانون،
2( تصویب دستورالعمل های اجرایی،

3( تصویب و ابالغ بودجه سالیانه،
4( تصویب برنامه های توسعه ای و طرح جامع مناطق،

5( همسان سازی آیین نامه ها و دستورالعمل های نهادهای سرزمین اصلی 
براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،

6( تصویب اساسنامه سازمان و شرکت های تابعه،
7( تطبیق مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرمانده کل قوا،

8( بررسی و تصویب ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید و بازنگری 
در شرح وظایف و کارویژه آنها.

شورایی به ریاست رئیس جمهور تحت عنوان شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی تشکیل می شود که اعضای آن معاونین اول، حقوقی، 
علمی و فناوری، اقتصادی و روسای سازمان های برنامه و بودجه، حفاظت 
و  ارتباطات  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزاری  همراه  به  زیست،  محیط 
فناوری اطالعات، اطالعات، کشور، امورخارجه، جهاد کشاورزی، صمت، 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی می باشند.
  ماده 5: در راستای انجام امور دبیرخانه ای، هماهنگی میان اعضای شورا، 

بررسی تطبیق قوانین و آیین نامه های ابالغی شورا در برابر قانون و اجرای 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  شورا،  دستورالعمل های 
تشکیل می شود. این دبیرخانه در حوزه شرح وظایف کاری و اداری معاون 
اول رئیس جمهور تشکیل می شود و دبیر شورا که به مدت سه سال از سوی 
رئیس شورا منصوب می شود، مسئول هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با 

مناطق آزاد در شورا و مجلس شورای اسالمی می باشد.
تبصره1: اصل بر عدم گسترش شرح وظایف دبیرخانه و توسعه واحدهای 
منظور  به  آزاد  مناطق  سازمان های  قبال  در  نهاد  این  زیرمجموعه 
در  مدیریت  و  عملکرد  برون سپاری،  براساس  عملکرد  و  چابک سازی 
حوزه های جغرافیایی مختلف کشور براساس الگوی مدیریت منطقه ای 

است.
ادامه در مقابل  برابر دبیر و در  ابتدا به ساکن در  تبصره2: هر سازمان 
ارائه  و  پاسخگویی  به  موظف  شورا  رئیس  و  رئیس جمهور  اول  معاون 

گزارش می باشد.
  ماده 6: مدیریت بر سازمان عامل هر منطقه که مسئولیت اجرای 
تعهدات و ارائه خدمات در آن منطقه را برعهده دارد به صورت هیات 
و  مدیره  هیات  رئیس  آنها  از  یکی  که  پنج عضو  از  متشکل  مدیره ای 

مدیرعامل است، شکل گرفته و اداره می شود.
توسط  آزاد  مناطق  شورایعالی  توسط  مدیره  هیات  اعضای  تبصره1: 
دبیر شورایعالی معرفی و حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل توسط 
رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

به مدت سه سال با قابلیت تمدید، امضاء و ابالغ می شود.
یا حقوقی  تبصره2: چهار عضو هیات مدیره مشتمل بر 3عضو حقیقی 
از بخش  نماینده  اول ملی و یک  به خدمت طراز  از مسئولین مشغول 
توسط  که  منطقه(  هر  خصوصی  بخش  انجمن های  )رئیس  خصوصی 
دبیر  پیشنهاد  با  می شوند،  انتخاب  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران 
شورایعالی و صدور حکم از سوی معاون اول، به مدت سه سال و قابلیت 

تمدید، مشغول به فعالیت می شوند.
تبصره3: تغییر مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع معرفی 

و یا تایید کننده است.
  ماده  7: هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت 
حقوقی مستقل تشکیل و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره  می شود. 
این سازمان و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر 
شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا 
بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط به هر سازمان و شرکت تابعه 
آن اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی  نشده در این قانون و اساسنامه، 

تابع دستوالعمل شورا خواهند بود.
تبصره1: سازمان می تواند عالوه بر پایتخت کشور، در مراکز بازارهای 
هدف خود اقدام به تشکیل دفتر نمایندگی نماید. مجوز ایجاد این دفاتر 

منوط به تایید طرح توجیهی در شورا است .
شورا  تصویب  با  و  قانون  چارچوب  در  منطقه  هر  سازمان  تبصره2: 
زیربنایی،  امور مختلف  انجام  به تشکیل شرکت های الزم جهت  مجاز 
و  با مشارکت بخش های خصوصی  مشاوره ای  تجاری،  سرمایه گذاری، 

عمومی می باشد.
  ماده 8: بودجه جاری و عمرانی سازمان های موجود از منابع درآمدی 
سرمایه گذاری،  امکانات،  خدمات،  ارائه  قبال  در  عوارض  اخذ  چون 
طرح های  بودجه  می گردد.  تامین  ترانزیتی  یا  و  وارداتی  کاالهای 
زیرساختی کالنی همچون ساخت بندر، راه آهن، فرودگاه، سد ، نیروگاه و 
شبکه توزیع برق و شبکه مخابرات؛ بعد از تصویب شورا از محل منابعی 

که دولت تعیین و ابالغ می نماید تامین می شود.
تبصره : سازمان می تواند در قالب قراردادهای مألوف بین المللی و ملی، 

اقدام به جذب سرمایه گذار در حوزه های زیرساختی نماید  .
  ماده 9: از تاریخ ابالغ این قانون و با استناد به ماده 11 سیاست های 
کالن اقتصاد مقاومتی و سایر موارد مندرج در آن، ماده 65 احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، تمامی قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب 

از سوی دولت و مجلس باید منطبق با این قانون باشد.

 بخش سوم: مزیت های قانونی
 برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد

  ماده 10: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های 
اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به نوع فعالیت اقتصادی از تاریخ مندرج در 
مجوز با مدت مشخص برای هر نوع کاربری به شرح بندهای سه گانه 
از  مناطق،  سازمان های  به  سالیانه  مالی  عملکرد  ارائه  از  پس  و  ذیل 
پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم و 

مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند بود.
1( فعالیت های خدمات تجاری و بازرگانی به مدت 20سال

2( فعالیت های خدمات گردشگری، فنی، مهندسی، حمل ونقل، عمرانی 
و زیرساختی به مدت 30سال

3( فعالیت های تولیدی-صنعتی و فرآوری کاال به مدت 50سال
بدیهی است، تمدید مدت معافیت برای هر نوع کاربری با ارائه الیحه 

دولت و تصویب مجلس امکان پذیر خواهد بود.
ثبت  از  از کشور پس  با خارج  مناطق  بازرگانی  مبادالت  ماده 11:    
گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات 
صدور و ورود کاال و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب 
شورا خواهد رسید. مبادالت بازرگانی واحدهای تولیدی مناطق با سرزمین 
اصلی به غیر از سهم ارزش افزوده و سایر کاربری ها اعم از تجاری و 

مسافری، تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
تبصره 1: در صورت عدم امکان اجرای دیوارکشی فیزیکی در محدوده 
محدوده های  تجاری،  مراکز  ماده،  این  دقیق  اجرای  منظور  به  منطقه، 
و  دیوارکشی  به  ملزم  مناطق  و شهرک های صنعتی  انبارداری  بندری، 
یا نظارت با امکانات و تکنولوژی های جدید مورد تایید هیات مدیره هر 

سازمان می باشند.
در  زیرمجموعه  این  و  می باشند  مجزا  گمرک  دارای  مناطق  تبصره 2: 
چارچوب کنوانسیون های بین المللی تسهیل و تسریع مبادله کاال میان 
کشورها عمل می کند. آیین نامه های نقل و انتقال کاال، فرآیندهای اداری 
هیات  توسط  معافیت ها  و  تخفیف ها  عوارض،  و  شورا  توسط  مربوطه 
ترانزیت  و  واردات  نمودن تسهیل  رقابتی  راستای  در  مدیره هر منطقه 

کاال به منظور اجرا ابالغ می گردد.
  ماده 12: با عنایت به اینکه محدوده مناطق آزاد در خارج از قلمرو 
گمرکی قرار دارند، به منظور تشویق واحدهای تولیدی سرزمین اصلی، 
بسته های حمایتی و تشویقی با همکاری وزارت صمت و امور اقتصادی 
)جهت  مناطق  به  صادرکنندگان  برای  کشاورزی؛  و  جهاد  و  دارایی  و 
صادرات مجدد( اعمال تا در فرصت تعامل در فضای کسب و کار مناطق، 
زمینه آشنایی و رقابت جهت افزایش ظرفیت های صادراتی و درآمدزایی 
ارزی به منظور تجاری شدن فرآورده های تولیدی-صنعتی و کشاورزی 

کشور فراهم شود.
تبصره: مواد اولیه صادر شده از سرزمین اصلی جهت فرآوری و تولید در 

مناطق مشمول اعمال این بسته حمایتی-تشویقی می باشد. در عین حال 
هرگونه خام فروشی مواد اولیه در مناطق غیرقانونی است.

  ماده 13: انتقال خطوط تولید و تکنولوژی ساخت محصول به محدوده 
مناطق بدون اخذ هرگونه عوارض و مالیاتی بوده و تایید صحت این امر توسط 

سازمان براساس استانداردهای بین المللی و ملی صورت می گیرد.
تبصره: معافیت تشویقی فوق برای شرکت های دانش بنیان، نوآور و فناور 

داخلی نیز قابل تعمیم است.
نقاط  سایر  به  آزاد  منطقه  در  شده  تولید  کاالی  واردات  ماده 14:    
از  با تصویب شورا  کاال  آن  در  ایجاد شده  افزوده  ارزش  تا حد  کشور، 

پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.
حضور  برای  اطمینان  وجه  که  اصل  این  به  عنایت  با  ماده 15:    
سرمایه گذاران و شرکت های با تابعیت غیرایرانی، فعالیت بانک و بیمه 
بیمه ای خارجی، چه  و  بانکی  فعالیت شرکت های  اساس  این  بر  است؛ 
به صورت شعبه بانک خارجی و چه تاسیس بانک، یا شرکت بیمه ای با 
سهام داران غیرایرانی و سرمایه ارزی طبق این قانون و آیین نامه اجرایی 

مصوب شورا در مناطق آزاد مجاز می باشد.
به  محدود  و  منوط  خارجی  بانک  مالی-بانکی،  امور  انجام  تبصره 1: 
بانکی  امور  و  بوده  مناطق  سایر  و  منطقه  سطح  در  فعال  شرکت های 
مرتبط با شرکت های خارجی و معامالت شرکت ایرانی فعال در مناطق 

با طرف خارجی خود را پشتیبانی می کنند.
تبصره 2: تاسیس و فعالیت موسسات و شرکت های بیمه ای خارجی به 
صورت شعبه یک شرکت خارجی و یا از طریق ایجاد یک شرکت جدید 
با سرمایه خارجی در مناطق به منظور حمایت از طرح های سرمایه گذاری 
ایرانی- ارائه خدمات بیمه ای به سرمایه گذاری های مشترک  خارجی و 

محدوده  در  خارجی  شرکت های  با  ایرانی  طرف  معامالت  و  خارجی 
مناطق آزاد مجاز است.

تبصره 3: تایید صالحیت فعالیت بانک و بیمه خارجی در مناطق بعد از 
ارائه درخواست به سازمان، برعهده شورا می باشد.

با  کاال  بورس  و  بهادار  اوراق  بورس   فعالیت  و  تاسیس  ماده 16:    
الزامات  از  یکی  عنوان  به  آزاد  مناطق  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه 
سرمایه گذاری  شرکت های  حضور  پیش فرض های  و  شفاف سازی 
بین المللی امری الزامی است. این مهم در راستای اجرای سیاست های 
و  اصل چهل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی 

چهارم اجرایی می شود.
تبصره: آیین نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
جمهوری اسالمی ایران باید در راستای تغییر سرمایه ارزی به ریالی و 
امکان جذب سرمایه  و  خارجی  و  داخلی  اعتماد  ایجاد  منظور  به  ارزی 
داخلی و خارجی برای پروژه های سرمایه گذاری و یا زیرساختی مناطق 

آزاد تغییر کند.
از  و سود حاصل  ریالی(  و  )ارزی  و خروج سرمایه  ورود  ماده 17:    
فعالیت های اقتصادی در هر منطقه، آزاد و تحت حمایت و ضمانت قانون 
می باشد. آیین نامه ها و مقررات اجرایی این ماده براساس شرایط رقابتی 
صورت  به  همجوار،  کشورهای  آزاد  مناطق  با  کشورمان  آزاد  مناطق 

دوره ای و بنا به درخواست دبیرخانه، توسط شورا به تصویب می رسد.
   ماده 18: ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی، همچنین 
ثبت کشتی ها ، شناورها و هواپیماها در هر منطقه، با مالکیت و قدرالسهم 
مالکیت های  و  شرکت ها  ثبت  اداره  در  100درصد،  میزان  تا  خارجی 
معنوی مناطق آزاد مجاز می باشد و به دلیل اینکه شرکت های مزبور در 
مناطق اقدام به ثبت شرکت نموده و به تبع آن تابع این قانون می شوند، 

منافاتی با اصل 81 قانون اساسی ندارد.

بخش چهارم: مقررات عمومی
و  با اشخاص حقیقی  تفاهم نامه همکاری  و  قرارداد  ماده 19: عقد    
حقوقی چه در قالب بخش دولتی و چه خصوصی، ایرانی و خارجی  از 
سوی سازمان و شرکت های زیرمجموعه به منظور ایجاد و یا مشارکت 
در احداث طرح های زیرساختی، عمرانی، خدماتی و تولیدی، مشروط به 
رعایت این قانون و دستورالعمل های تصویبی شورا و با تصویب هیات 
مدیره سازمان مجاز است. مرجع رسیدگی به اختالف، براساس توافق 

مندرج در قرارداد و تفاهم نامه، قابل پیگیری است.
تبصره: درخصوص عقد قرارداد برای ایجاد زیرساخت،  منوط به تایید و 

تصویب در شورا می باشد.
شورا  اعضای  زیرمجموعه های  و  نهادها  فعالیت  امکان  ماده 20:    
و  تابعه  شرکت های  سازمان ،  به  تسهیالت  و  خدمات  ارائه  قالب  در 
سرمایه گذاران؛ و یا فعالیت اقتصادی و تولیدی در منطقه منوط به عقد 
برای  رقابتی  موقعیت  به  نشدن  خدشه دار  منظور  به  سازمان  با  قرارداد 
و  نهاد  یک  برای  انحصار  از  ممانعت  و  سرمایه گذاری  طرح های  دیگر 

شرکت دولتی و نیمه دولتی در سطح منطقه است.
سازمان،  برعهده  ترتیب  به  ماده  این  تکمین  عدم  پیگیری  تبصره: 

دبیرخانه و شورا می باشد.
حوزه های  در  فعالیت  مجوزهای  تمامی  صدور  مرجع  ماده 21:    
انواع  به  تصدی  و  ساز  و  ساخت  تولیدی،  خدماتی،  شامل  اقتصادی 
مشاغل خرد و کالن، در محدوده منطقه به صورت انحصاری مختص 
تاییدیه های  اخذ  جهت  استعالم  نیاز  صورت  در  و  می باشد  سازمان  به 
سازمان صورت  توسط  ذی صالح  مراجع  از  قضایی  و  امنیتی  انتظامی، 

می گیرد.
تبصره: مناطق آزاد محل فعالیت های دفاعی و امنیتی نمی باشد؛ مگر در 

چارچوب قانون و مصوبه شورای عالی امنیت ملی .
  ماده 22: مرجع انحصاری و غیرقابل تفویض، تعیین و اخذ عوارض 
ارتباط  در  سرمایه گذاران  و  منطقه  حقوق  و  حقیقی  ساکنین  و  افراد  از 
و شهرسازی،  در حوزه های شهری  و خدمات  زیرساخت ها  امکانات،  با 

بهداشتی، آموزشی، رفاهی و تفریحی و... ارائه شده، سازمان می باشد.
تبصره: این عوارض سالیانه بوده و در قالب بودجه مصوب توسط شورا، 

تعیین و ابالغ می گردد  .
  ماده 23: مقررات و آیین نامه های مربوط به اشتغال نیروی انسانی، 
موجب  به  خارجی  اتباع  برای  روادید  صدور  و  اجتماعی  تامین  و  بیمه 
این  مبنای  می رسد.  شورا  تصویب  به  که  بود  خواهد  آیین نامه هایی 
مقررات و آیین نامه ها، مزیت رقابتی برای مناطق در مقایسه با مناطق 

آزاد کشورهای منطقه است.
  ماده 24: سازمان می تواند برای اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی 
در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار 
این  بازپرداخت  نماید.  اقدام  تصویب شورا  با  خارجی  و  داخلی  منابع   از 

اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
محل  از  و  شورا  تصویب  با  می تواند  منطقه  هر  سازمان  ماده 25:    
دارایی های خود یا از طریق عقد قرارداد با بانک ها و موسسات اعتباری و 
 شرکت های بیمه داخلی و خارجی ثبت شده در مناطق، نسبت به تضمین 
ملی  و  مالکیت  سلب  از  ناشی  خسارات  مقابل  در  خارجی  سرمایه های 

شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای  مربوطه اقدام نماید.

  ماده 26: نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره 
آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق  
مقررات مصوب شورا و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین 

می گردد.  سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع  به  اجاره زمین   تبصره 1: 

است.
نقاط  سایر  همانند  آزاد  مناطق  موضوع  جزائر  ایرانی  ساکنین   تبصره 2: 
کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می باشند. سازمان ثبت 
اسناد  و امالک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام 

اشخاص صادر نماید.
  ماده 27: رئیس، مدیران و پرسنل سازمان هر منطقه، مدیران عامل 
و اعضای هیات مدیره و پرسنل شرکت های تابعه، کلیه وزراء و رؤسای 
سازمان های دولتی، رؤسای  قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان 
عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و 
معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان  مجلس، استانداران، شهرداران و 
در  سهام  داشتن  به  مجاز  آنان  یک  درجه  وابستگان  و  ایشان  معاونان 
همچنین  می شود  و  ایجاد  منطقه  هر  سازمان  توسط  که  شرکت هایی 

شرکت های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی باشند.
  ماده 28: آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب شورا می رسد.

  ماده 29: به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد و اعمال 
مدیریت یکپارچه، اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی قوه مجریه به 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد واگذار می گردد.
تبصره 1: مدیران، روسا و سرپرست دستگاه های اجرایی که ضرورت دارد 
با  و  اجرایی  مقام دستگاه  باالترین  پیشنهاد  به  در منطقه مستقر شوند 
حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه منصوب می شوند.

تبصره 2: ساختار تشکیالتی دستگاه های اجرایی مستقر براساس نیاز و 
و  می شود  تعریف  مربوطه  وزارتخانه  توسط  صرفا  منطقه  هر  ضرورت 

هزینه های جاری آن توسط وزارتخانه مربوطه پرداخت می گردد.
از سازمان  را  مدیران دستگاه های اجرایی می توانند مزایای شغلی خود 

منطقه آزاد دریافت نمایند.
با  موازی  دولتی  خدمات  ارائه  به  مجاز  آزاد  مناطق  سازمان  تبصره 3: 

دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه نمی باشند.
تبصره 4: اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی سایر قوا و دستگاه های 
امنیتی صرفا از طریق توافق نامه جداگانه قابل تفویض یا ارائه می باشند. 
توافقات موضوع این تبصره برای هر منطقه به صورت جداگانه باید به 

تائید شورا برسد.
براساس الیحه  قانون  این  مفاد  در  تغییر  اعمال هرگونه  ماده 30:    

دولت، و تصویب مجلس شورای اسالمی است.
  ماده 31: محل پیگیری عدم تمکین از مفاد قانون، شکایت به شورا 
است و به دلیل شمول فراتر از مباحث اقتصادی، تمامی کمیسیون های 
تخصصی مجلس شورای اسالمی می توانند درخصوص مسائل مرتبط با 
مناطق به طرح سوال درخصوص اعمال قانون و انجام وظایف بپردازند.

در  قانون  اجرای  عدم  عقوبت  و  اجرایی  آیین نامه های ضمانت  تبصره: 
چارچوب قوانین داخلی اعمال می گردد.

محمدصادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای هماهنگی 
و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
 عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد
 و ویژه اقتصادی در دولت تدبیر و امید

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  کارنامه  منصفانه  بخواهیم  چنانچه 
نماییم،  ارزیابی  را  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های  در  اقتصادی  ویژه  و 
را در نظر  پیرامونی داخلی و خارجی کشور  باید تمام جوانب و شرایط 
و  شناسایی  شورایعالی  دبیرخانه  مشکالت  و  محدودیت ها  و  گرفته 
عکس العمل های این دبیرخانه در مقابل هر موضوع مبتالبه مناطق آزاد 

را مورد بررسی و قضاوت قرار داد. 

البته با عنایت به تغییر دبیر شورایعالی در سال 1396، عملکرد دبیرخانه 
را می توان به دو دوره نسبتا متفاوت دسته بندی کرد. دوره اول مربوط به 
صدارت جناب آقای مهندس اکبر ترکان از مدیران ارشد و کارکشته که 
از ابتدای انقالب و در طول دولت های مختلف و به ویژه دولت سازندگی 
نقش متمایز و موثری داشتند، می باشد. ایشان به همراه تیم مدیریتی 
مختلف  زمینه های  در  زیادی  تجربیات  از  وی،  همانند  اکثرا  که  خود 
برخوردار بودند، در دبیرخانه مستقر شده و با عنایت به سوابق طوالنی 
وزرا، مدیران  اکثر  نزد  احترام خاصی  دارای  باال؛  و تجربه و کاریزمای 
البته مهندس ترکان در برخوردها و  نمایندگان مجلس بودند،  دولت و 
ارتباطات خود معموال از نگاه باال به پایین با نهادهای پیش گفته برخورد 
می  نمود و این نوع برخورد پس از مدتی به نوعی دافعه و تقابل مجلس و 
دستگاه های اجرایی کشور با دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد تبدیل 
برنامه  قانون  ماده 23  تبصره  آن تصویب  و شاخص  بارز  نمونه  شد که 
ششم مربوط به حذف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
ذیل  آن  گرفتن  قرار  و  ریاست  جمهوری  نهاد  اداری  مراتب  سلسله  از 
مجلس  توسط  سال 1395  پایان  در  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  تشکیالت 

شورای اسالمی بود. 
سازمان ها  توسط  آزاد  مناطق  مقررات  و  قوانین  به  تعدی  کلی  به طور 
گفته،  پیش  دالیل  به  بنا  یازدهم  دولت  ابتدای  از  دولتی  ارگان های  و 
تفاهم نامه های  و  توافق  برخی  با  متاسفانه  و  پیدا کرد  توسعه  و  تشدید 
فراقانونی و مصلحت جویانه دبیرخانه با سایر ارگان ها ، راه ورود و دخالت 
مثال  برای  شد.  هموار  آزاد  مناطق  محدوده  به  شده  یاد  سازمان های 
اظهار نامه  ارائه  درخصوص  مالیاتی  امور  سازمان  با  تفاهم  به  می توان 
با  قرارداد همکاری  عقد  با  گمرک  غیرقانونی  دخالت های  یا  و  مالیاتی 
گمرک جمهوری اسالمی اشاره نمود که با انجام آن، اصلی ترین مزایای 
این مناطق یعنی معافیت های مالیاتی و گمرکی مناطق آزاد  به نوعی 

مخدوش و از حیز انتفاع خارج شد. 
ضمنا با عنایت به روابط نچندان مناسب مهندس ترکان از نیمه دولت 
یازدهم،حضور و نفوذ وی در ارکان دولت نیز روزبه روز کم رنگ تر شده 
برای  که  گردید  منجر  رسانه ای  و  علنی  برخورد های  به  بعضا  حتی  و 
نمونه برخورد ایشان با مهندس نعمت زاده وزیر اسبق صمت و یا برخی 

نمایندگان مجلس را به خاطر می آوریم. 
طبیعتا پس از تصویب برنامه ششم توسعه و به ویژه تبصره ماده 23 آن 
و عدم رضایت مهندس ترکان نسبت به پذیرش جایگاهی زیرمجموعه 
مرتضی  دکتر  انتخاب  و  ایشان  پنهان  استعفای  به  منجر  اقتصاد،  وزیر 
بانک به عنوان دومین دبیر شورایعالی و شروع دور دوم فعالیت دبیرخانه 

شد؛ دوره ای که رویکردی متفاوت از دوره قبل بود.  
الزم به توضیح است، شخصیت دکتر بانک نیز مطابق معمول مدیران 
ارشد دولت های یازدهم و دوازدهم، از مدیران باسابقه و نسل اول انقالب 
مهندس  با  شخصی  و  اداری  برخوردهای  و  اخالقی  نظر  از  که  بودند 
ترکان تفاوت قابل مالحظه ای داشته و بسیاری بر این اعتقاد بودند که 
این انتخاب جهت تلطیف فضا و روابط موجود بین دبیرخانه با مجلس، 
سازمان ها و ارگان های دولتی صورت پذیرفته و تا 2سال اول نیز بسیار 
معارضین  منسجم  و  بی وقفه  تالش های  و  زیاده خواهی  اما  بود؛  موثر 
مناطق آزاد در تمامی ابعاد عملیاتی به ویژه در حوزه تبلیغات، باعث شد 
تا در بسیاری از موارد مانند جلسات یا مذاکرات حضوری و مصاحبه های 
از کوره در  بانک  آقای  آرام و موقر همانند جناب  رسانه ای، شخصیتی 

رفته و بسیار با عتاب و خطاب با مخالفین مناطق آزاد برخورد نمایند. 
بانک، گسترش   دکتر  و  ترکان  دوران مهندس  ویژگی های مشترک  از 
تشکیالت و ساختار اداری دبیرخانه و دخالت های فراقانونی و خارج از 
شرح وظایف آن در تصمیمات سازمان های مناطق خصوصا امور اجرایی 
گسترش  و  شدت  بانک  دکتر  جناب  دوران  در  که  بود  آنان  با  مرتبط 
بیشتری پیدا کرد. البته بسیاری از این موارد با قصد و نیت خیر و بعضا 
با عنوان مصلحت و یا پاسخگویی به دستگاه های نظارتی انجام پذیرفت 
سال  هفت  طی  دبیرخانه  توسط  فراوانی  تالش های  صورت  هر  در  و 

قابل  در جای خود  از تالش ها  برخی  پذیرفت که  انجام  نیم گذشته  و 
تقدیر است .

اگر بخواهیم کارنامه دبیرخانه را در قالب معاونت ها و حوزه های مختلف 
به کارکنان خدوم و  احترام  فعالیت آن مورد بررسی قرار دهیم، ضمن 
زحمتکش دبیرخانه که در چارچوب شرح وظایف ابالغی خود هیچگونه 
برخوردهای  به دلیل سیاستگذاری های ضعیف ،  تنها  و  نداشته  کوتاهی 
نخواهند  باالیی  نمره  غیرتخصصی،  و  مناسب  چیدمان  نبود  و  انفعالی 
به  می توان  را  عملکرد  در  سنجش  قابل  رویکردهای  دیگر  از  گرفت. 
آغاز  از  که  صنفی  تشکل های  و  خصوصی  بخش  با  دبیرخانه  تعامل 
دولت یازدهم با شیب بسیار مالیم و با احتیاط کامل صعودی بود، اشاره 
کرد . هر چند میزان این تعامل با عنایت به سالیق مسئولین و معاونین 

دبیرخانه دارای شدت و ضعف محسوسی بود .
متاسفانه برخورد دستگاه های دولتی و سازمان ها در سطح کشور و به تبع 
آن دبیرخانه شورایعالی و سازمان های اداره کننده مناطق آزاد با پیش فرض 
غیرخودی قلمداد کردن تشکل های صنفی در تصمیم گیری ها همراه بوده، 
رویکردی که باعث ایجاد نوعی یاس  و ناامیدی و دلسردی از مشارکت در 
انجام کارهای جمعی و تضعیف تشکیالتی آنان شده و انسجام الزم را در 
جهت پیش برد اهداف ایجابی خود که همان استیفای حقوق و رفع مشکالت 

بخش خصوصی فعال در مناطق آزاد است، را از آنان سلب کرد. 
آنچه امروز و بعد از هفت سال و نیم باید بدانیم، آن است که وضعیت 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متاثر از نگاه مسئولین نظام و ارکان تشکیل 
دهنده آن در وضعیت جالبی قرار ندارد . از طرفی مجلسی به سر کار آمده 
که محدود و مخدوش نمودن تمامی مزایای مناطق آزاد را و اکثر قوانین 
سرزمین اصلی را وجه همت خود قرار داده اند و سازمان ها و ارگان های 
دولتی به ویژه دستگاه هایی که با مزایای این مناطق در تعارض ذاتی 
قرار دارند در کمال همراهی و همکاری با مجلس در جهت تحدید امور 
و حوزه فعالیت مناطق گام برمی دارند و باید اعتراف کرد که در شرایط 

بغرنجی قرار داریم. 
آقای مهندس ترکان و دکتر بانک و کلیه عوامل دبیرخانه و سازمان های 
مناطق آزاد سعی و تالش خود را کردند و آنچه را به خیر و صالح قلمداد 
قضاوت  درخصوص  توقف  جای  به  بی تردید  و  نمودند  اعمال  می کردند، 
عملکرد گذشته و صرف وقت برای نقد و بررسی آن، باید با برنامه ریزی 
و به ویژه جلوگیری از خطاهای انجام پذیرفته و استفاده  از تجارب فعالین 
و  متعهد  و  دلسوز  مجرب  کارشناسان  و  صنفی  تشکل های  اقتصادی، 
هم افزایی نیروی آنان حرکت و کشتی مناطق آزاد را با سرعت بیشتر در 
دریای متالطم و پرخطر شرایط پیرامونی داخلی و خارجی به حرکت درآوریم .
امیدواریم جناب مهندس حمیدرضا مومنی در مدت تصدی فعالیت خود به 
عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از 
تجارب ارزنده و عملکرد خود به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
طی 6سال گذشته، به نحو احسن استفاده نموده و موفق باشند ؛ فعالین بخش 
خصوصی مناطق آزاد در این برهه زمانی حساس کشور، آمادگی خود را 
جهت همکاری به منظور اجرای قانون و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی 
اعالم داشته و ایمان واثق دارین که در هم افزایی بخش دولتی و دبیرخانه با 
سرمایه گذاران بخش خصوصی، می توان آینده بسیار بهتری از وضعیت کنونی 

مناطق آزاد ایجاد کرد. ان شااهلل

 اصغر امانی، رئیس انجمن سرمایه گذاران 
و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

 ضرورت شکستن تحریم های داخلی وضع شده 
علیه مناطق آزاد

عناوین  یا  و  مختلف  شیوه های  به  طوالنی  سال های  از  آزاد  مناطق 
اقتصاد  در  و  داشته  ورود  اقتصاد  و  فکر  در کشورهای صاحب  متفاوت 
آن کشورها و توسعه روابط آنها با نقاط مختلف دنیا و همسایه ها اثرگذار 

بوده است. 
نقل،  و  حمل  ارتباطات،  فنون،  و  علوم  توسعه  با  نیز  معاصر  دنیای  در 
بازار سرمایه و پول و تغییر فرهنگ مصرفی جوامع، این مناطق ضمن 
گسترش کمی و کیفی، به عامل مهمی جهت توسعه روابط اقتصادی و 

سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است.
در کشور ما نیز با درک اهمیت این مناطق و پس از پایان جنگ تحمیلی، 
ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دستورکار قرار گرفت و در حال حاضر 
هشت منطقه آزاد و بیش از 60منطقه ویژه اقتصادی تشکیل شد. ایجاد 
هشت منطقه  آزاد جدید نیز در دستورکار بررسی مجلس شورای اسالمی 
قرار دارد که تاکنون مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفته و همچنان از 

سوی دولت و مجلس در تعامل با  شورای نگهبان در حال پیگیری است.
و  مقام  لحاظ  به  که  غیرمطلع  و  مطلع  افراد  اظهارنظرهای  به  نگاهی  با 
مسئولیت و یا نوع فعالیت خود و یا به واسطه برخوردهای سیاسی و جناحی 
به موضوع مناطق آزاد پرداخته اند، متوجه می شویم که کاربری مناطق آزاد 
در کشور ما هنوز به درستی شناخت نشده است. مخالفین مناطق آزاد که 
اتفاقا به تریبون های متعدد و فرصت اظهارنظر بیشتر دسترسی دارند، فقط به 
موضوعاتی از قبیل معافیت های مالیاتی، قاچاق کاال، واردات بی رویه، عدم 
صادرات و سرمایه گذاری می پردازند؛ در حالی که به معانی کلمات توجه 
نداشته و عملکرد مناطق را نیز به درستی بررسی نمی کنند. در عین حال 
بزرگترین مشکل این افراد عدم آشنایی با قانون مناطق آزاد  و برخوردهای 
سیاسی و جناحی با هیات حاکمه در دولت و مناطق آزاد می باشد. با همه این 
مشکالت و علی رغم تحریم های خارجی به ویژه تحریم های داخلی، مناطق 

آزاد  همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.
اکنون که در آستانه پایان دولت دوازدهم می باشیم، می توانیم عملکرد 

هشت ساله مناطق آزاد را از زوایای مختلف بررسی نمود.
یقینا مناطق آزاد ایران خصوصا منطقه آزاد انزلی، توسعه کمی و کیفی قابل 
و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  و دست اندرکاران  داشته اند  مالحظه ای 
سازمان های مسئول مناطق و به ویژه بخش خصوصی، با اعتماد به یکدیگر 
توانستند ، سرمایه گذاری و تنوع فعالیت را بهتر از گذشته تجربه نمایند. آثار 
این فعالیت ها در توسعه سرمایه گذاری و تولید در بخش های مختلف به ویژه 
صنعتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، صادرات و صادرات مجدد و توسعه 

تجارت کامال مشخص و مشهود می باشد. 
و  تالش ها  که  شدند  باعث  پنهانی  و  پیدا  عوامل  دوازدهم  دولت  در 
مجاهدت های بخش خصوصی در مناطق آزاد به چشم نیامده و باعث 
خارجی  و  داخلی  جدید  سرمایه گذاران  از  توجهی  قابل  بخش  انصراف 

جهت سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گردد.
بخشنامه های مکرر و ضد و نقیض ارگان های مختلف دولتی که عموما 
دست اندازی های  و  بوده  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قوانین  خالف 
فراقانونی دستگاه های نظارتی و حاکمیتی، بر عملکرد مناطق  تاثیرات 
مخربی داشته است؛ براین اساس در این دوران هشت ساله، نحوه داد و 
ستد و انتقال پول و کاال در مناطق آزاد با چالش های بزرگی مواجه شد و 
مسائل مالیاتی و فشارهای سیاسی و رسانه ای بر علیه مناطق آزاد عمل 
می کرد، بدون اینکه دست اندرکاران و فعاالن اقتصادی مناطق ، فرصت 

برابر برای دفاع از خود و عملکرد خود داشته باشند.

در سه سال گذشته مناطق آزاد به طور مثال منطقه آزاد انزلی دروازه ورودی 
نیاز  مورد  اولیه  مواد  و  ماشین آالت  و  یدکی  قطعات  و  اساسی  کاالهای 
کارخانه های کشور بود ، ولی اهمیت این عمل از سوی دولتمردان، نمایندگان 
و حتی رسانه ها پرداخته نشد و متاسفانه علی رغم توصیه ها و تاکیدات مقام 
معظم رهبری در حمایت از تولید و تولیدکننده، این قشر بزرگ و فداکار در 
مناطق آزاد بیشتر مورد هجوم واقع شدند و انواع برچسب های ناحق مبنی بر 
قاچاق و رانت و فرار مالیاتی و غیره بر آنها وارد شد، ولی هیچ وقت آمار دقیق 
و مبتنی بر واقعیت در این موارد ارائه نگردید و فقط به گفتارهای ژورنالیستی 
و تخریب رقیب سیاسی در اعمال حاکمیت قانون مناطق آزاد اکتفا و اقدام 

شد؛ موضوعی که اثرات مخرب قابل توجهی برجای گذاشت.
فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد، بدون در نظر گرفتن جریان های سیاسی 
حاکمیتی، انتظار دارند برای یکبار هم شده دستگاه های نظارتی مطابق 
نیز  عموما  که  خود  برداشت های شخصی  براساس  نه  و  کشور  قوانین 
رخ  تخلفاتی  اگر  و  کرده  ورود  آزاد  مناطق  به موضوع  می باشد،  اشتباه 
داده، با متخلفین برخورد قانونی نمایند؛ به نحوی که موجب عبرت گردد 
و از افراد خدوم و زحمتکش و فعالین اقتصادی که با رعایت قانون و 
نیازمندی های کشور به این امر مقدس اهتمام نموده اند ، فقط رفع اتهام 
و  تالشگران  این  و  بود  خواهد  عندا هلل  قطعا  پاداش  و  تشویق  نمایند. 
مجاهدان عرصه اقتصادی نیازی به تشویق ندارند. انتظار این است که 

دستی گرفته شود و نه اینکه میله های آهنین الی چرخ گذاشته شود.
نگاهی  حاکمیتی،  دستگاه های  کلیه  در  مربوطه  مسئولین  است  کافی 
با  دوردست  گاها  و  منطقه  کشورهای  از  بسیاری  برخورد  نحوه  به 
اقتصاد  و  تولید  از  حمایت  ببینند  و  بیاندازند  بازرگانان  و  تولیدکنندگان 
یعنی چه؟! اساسا عملکرد مدیران نهادهای دولتی را می توان به معنای 

عمل به دستوران رهبری تفسیر کرد.
علی رغم همه مشکالت قدیم و جدید مناطق آزاد، فعالیت های اقتصادی 
در این مناطق ادامه دارد و دستورالعمل های متفاوت غیرقانونی نیز به 
عزم و اراده بخش خصوصی فعال در این مناطق خدشه ای وارد نکرده؛ 
زیرا امید دارند زمانی فرا برسد که مسئولین کشور و جریان های سیاسی، 
نه به خاطر منافع حزبی و جناحی ، بلکه به دلیل اقتصاد کشور و رونق 

زندگی، به مناطق آزاد توجه منصفانه داشته باشند.
خارجی  و  داخلی  بزرگ  تحریم  دو  با  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالین 
همزمان مواجه هستند. به لطف ایزد منان به تحریم های خارجی فائق 
دانایی  و  واقع نگری  با  نیز  داخلی  تحریم  زودی  به  ان شااهلل  و  آمده ایم 

حاکمیتی و فرهنگی، شکسته خواهد شد.
توکلت علی اهلل

حامد افروز، عضو هیات مدیره شورای هماهنگی و 
همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:
 پیشنهاداتی برای دستیابی مناطق آزاد

 به جایگاه واقعی خود در کشور
شاید بتوان مناطق آزاد یک کشور را شاه کلید قفل توسعه اقتصادی آن 
کشور نامید و همین موضوع بنده را به تنظیم این یادداشت وا داشته و 
سعی بر آن بوده که با ارائه راهکارهای مناسب، واقعیات مسیر پیش رو 

را به رشته تحریر درآوردم.
جان کالم، آخر را اول بگویم : »وضعیت امروز مناطق آزاد کشور به هیچ 

عنوان مناسب نیست و حال این مناطق اصال خوب نیست«.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  که  روزی  از  است  آن  واقعیت 
این  مشکالت  گرفت،  قرار  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  ذیل  در  اقتصادی، 

مناطق به مراتب بیش از پیش شد!
فی الواقع این مناطق که امروز فقط نام منطقه آزاد را یدک می کشند، 
تحت هیچ شرایطی در حد نام خود نبوده و تنها در سال های اخیر موجب 
انتقال و فرار سرمایه توسط سرمایه گذاران به کشورهای دیگر شده اند. 
این در حالی ا ست که هیچ آسیب شناسی در این باره توسط هیات دولت 

درخصوص مناطق آزاد صورت نگرفته است.
توسط  شده  اعمال  سیاست های  آیا  که  باشد  مطرح  پرسش  این  شاید 
دولت در مناطق آزاد، تاثیری بر سطحی ترین حوزه عملکردی آنها یعنی 
فقرزدایی داشته است یا خیر؟! که قطعا با توجه به ضعف و سطحی بودن 

دیدگاه دولت، پاسخ به این پرسش قطعا »خیر« است.
به  می توان  را  دولت  به  وارده  انتقادات  و  موجود  مشکالت  دیگر  از 
بخشنامه های  تحمیل  پایتخت،  در  تصمیم گیری  خودتحریمی ها، 
غیرکارشناسی و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه بدون توجه و بررسی به تبعات 
و آثار آن بر ساختار مناطق آزاد اشاره کرد. به عنوان مثال، مطابق آماری 
غیررسمی، در طول یک  سال، حدود 220بخشنامه برای مناطق آزاد صادر 

شده است که در واقع به ازای هر یک و نیم روز، یک بخشنامه بوده است!
عدم  مشخص،  هدفی  و  مدون  دقیق،  برنامه ای  ارائه  عدم  حقیقت  در 
تفویض اختیار تام به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد، فرار سرمایه 
و سرمایه گذار، از بین رفتن مزیت ها و قابلیت های مناطق آزاد و بی ثباتی 
مدیریتی در بیشتر مناطق، از دیگر موضوعاتی است که در طول این هشت 
سال، ضرباتی سنگین به مناطق آزاد وارد نموده است. برکناری مدیرعاملی با 
سابقه تقریبا 2سال کارکرد مناسب، در پایان سال و آخر عمر دولت در یک 
شب، مهر تاییدی بر این ادعاست! این گونه تصمیم گیری ها موجب شده تا 
اقتصاد مناطق آزاد به کما رفته و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را در این مدت 

در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داده است.
حال انتظار سرمایه گذاران مناطق آزاد چیست؟ 

بسیار  ایران  در  این دغدغه ها  به  توجه  میزان  و  انتظارات  اصوال سطح 
متفاوت تر از کشورهای دیگر می باشد. یکی از انتظارات معقول و کامال 
به جا این است که اگر در این مناطق قرار بر انجام تغییراتی در قوانین 
آن است، این تغییرات با اخذ مشاوره از نظرات متخصصینی که در هر 
منطقه حضور دارند و بهره گیری از نظریات و پیشنهادات فعالین مناطق 
آزاد بنا نهاده شود که به نفع مردم و سرمایه گذاران است، نه اینکه تغییر 

و تحوالت، عرصه را برای فعاالن اقتصادی تنگ تر نماید.
اما پیشنهاد و راهکار در ادامه راه و دولت آینده چیست؟

می توان  کنونی  وضعیت  از  برون رفت  برای  راهکار ها  و  پیشنهادات  از 
نمودن  فراهم  ریاست جمهوری،  معاونت  به  دبیرخانه  تبدیل  به الیحه 
و  قوانین  درست  اجرای  مناطق،  این  در  سرمایه گذاران  برای  بسترها 
چندگانگی  و  چندحاکمیتی  بساط  شدن  برچیده  آزاد،  مناطق  مقررات 
مدیریت در غالب مناطق، استفاده از افراد شاخص، متعهد و متخصص 
از هر منطقه و به کارگیری آنان در دبیرخانه  اشاره نمود و حتی پیشنهاد 
ویژه  مناطق  و  جزایر  دیگر  و  قشم  کیش،  آزاد  مناطق  برای  می  شود 
اقتصادی استان هرمزگان به دلیل پتانسیل و قابلیت های موجود، یک 

نماینده خاص در مجلس شورای اسالمی تعریف و مشخص گردد.
در پایان، بایستی بر این موضوع واقف بود که پیشرفت مناطق آزاد به 
آزاد کشور که  مناطق  و  اسالمی منجر خواهد شد  ایران  پیشرفت کل 
بهترین شکل  به  باید  صاحب بی بدیل ترین مزیت ها و منابع می باشند، 
ممکن مدیریت شوند تا به مرور زمان با همت فعالین اقتصادی به جایگاه 

واقعی خود دست یابند. 

با تدابیر متفکرانه دبیری که پیش  امیدواریم که  این موضوع  امروز به 
از این مدیر بوده و حال سکان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی را به دست گرفته، با درایت و تدبیر همیشگی خود، و با عنایت 
به اینکه در طول 6سال مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد قشم بهتر از هر 
می باشد؛  آشنا  اقتصادی  فعالین  مصائب  و  چالش ها  با  دیگری  شخص 
شرایط  بهبود  راستای  در  کشور  از  مناطق  این  در  را  بنیادینی  تغییرات 

شاهد باشیم.
به امید روزی که به جایگاه اصلی مناطق آزاد دست یابیم . بی شک برای 
تحقق عمران و آبادانی و داشتن اقتصادی قوی، به همتی سلیمانی وار 

نیازمندیم .

دکتر ابراهیم رضایی، نماینده مردم دشستان و عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

رویکرد مناطق آزاد باید مبتنی بر تسهیل و توسعه صادرات 
و افزایش تولید ناخالص ملی بنا نهاده شود

علی رغم اینکه به صورت تخصصی متمرکز در تجزیه و تحلیل عملکرد 
مناطق آزاد نبوده ام، اما نباید از نظر دور داشت که مناطق آزاد تشکیل 
به  شدن  تبدیل  و  صادرات  تسهیل گری  منظور  به  کشورمان  در  شده 
مرکزی برای پردازش کاال و افزایش صادرات ایجاد شده اند و این در 
حالی است که در عمل این مناطق به سکویی برای واردات به داخل 

کشور بدل شده اند.
متاسفانه طی دوره های مختلف کاری، شاهد بروز تخلف های مختلف در 
این مناطق بوده ایم؛ حاشیه های این مناطق از منظرهای مختلف مبین 
این واقعیت است که عملکرد موفق و قابل دفاعی در این مدت نداشته اند 
و بر این اساس می توان تصریح کرد طی این مدت، ضرر مناطق آزاد 

برای اقتصاد کشور بیش از منفعت آنها بوده است.
برخی  قدردان  مسیر  این  در  و  داشت  نگاه  را  انصاف  جانب  باید  البته 
نیز  مناطق  این  در  تولیدی و سرمایه گذاری صورت گرفته  فعالیت های 
بود؛ اما راهکار برون رفت از انتقادات وارد شده به عملکرد مناطق آزاد 
را باید در نظارت بیشتر و اصالح ساز و کارهای عملیاتی و عملکردی 
مناطق آزاد به منظور تغییر رویکرد پاساژسازی و تبدیل شدن به مرکز 

دپوی کاال؛ به راهبرد تولید و صادرات عنوان کرد.
در همین راستا تولید و صدور کاالهای مورد نیاز کشورهای همسایه از 
باید به  افزایش تولید ناخالص ملی  طریق تسهیل و توسعه صادرات و 

رویکرد مناطق آزاد تبدیل شود.

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:
 از نگاهی تفرعنی در دور اول تا همکاری ای

 که دستاورد آن تعرض به قانون بود
اگر ذهن ما خالی از عملکرد مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد باشد، 
به خروجی عملکردی نائل می شویم که در حال حاضر فضای مدیریتی و 
حتی بخش خصوصی مناطق آزاد با آن دست به گریبان می باشند. برگه 
عملکرد  کشور،  رهبری  سوی  از  بررسی  ترازوی  در  آزاد  مناطق  برنده 
ایشان در دوران ریاست جمهوری بود که براساس آن درست برخالف 
از بخش  چپ اندیشان حاضر در دولت های نخست وزیر وقت، حمایت 
خصوصی و تعامل موثر با اقتصاد و بازارهای بین المللی مورد توجه و به 
ویژه حمایت ایشان بوده است، موضوعی که روی دیگر آن را باید در 
اظهارنظرهای یک دهه اخیر ایشان به عنوان یک مرجع تقلید در قامت 
شعارهای اقتصادی بیان شده در طول سال مشاهده کرد و حتی در اسناد 
باالدستی همچون سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون 

اساسی نیز به آن استناد نمود.
ایران،  آزاد  مناطق  ایجاد  مدل  که  کرد  انکار  نمی توان  را  واقعیت  این 
الگوی انتخاب مدیران و حتی کارشناسان آن برخالف رویه مألوف در 
جهان می باشد و در عین حال قانون موجود علی رغم نقاط ضعف و قوت 
قابل توجه، در مسیر اجرا با چالش ها و موانع متعددی از سوی نهادهای 

مجری، همکار و نظار بر اجرای قانون مواجه بوده است. 
به این مباحث باید تعرض و تعدی قوانین سرزمین اصلی به قانون خاص 
مناطق آزاد که براساس نص قانون در محدوده جغرافیایی آن حاکمیت 
منازعات سیاسی  در  که  اتهام های مختلف  کردن  وارد  و  داشته  مطلق 
میان بازیگران سیاسی کشور علیه کارکرد و حتی ماهیت وجودی این 

مناطق مطرح می شود را نیز اضافه کرد.
از  بیش  آزاد  مناطق  در  عمده  دو ضعف  به  باید  تفاصیل،  این  همه  با 
پیش متمرکز شد؛ نخست تحریم های داخلی از سوی نهادهای همکار 
در اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد است که به محدود کردن حوزه 
با بدنه مدیریت  ارتباطی  عملکردی قانون منجر شده و دیگری ضعف 

دولتی، نمایندگان مجلس و حتی نهادهای نظارتی.
مشخص  طور  به  و  امید  و  تدبیر  دولت  عملکرد  قضاوت  درخصوص 
برخی  علی رغم  که  داشت  توجه  باید  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
نشانه های بسیار خوب در نگاه و عمل رئیس شورایعالی و دبیر شورایعالی 
آزاد  مناطق  کارکردی  های  حوزه  و  ها  شاخص  برخی  به  آزاد  مناطق 
دبیر  خودبرترپنداری  نگرش  بودن  حاکم  دلیل  به  مدیریتی،  عرصه  در 
وقت یعنی مهندس ترکان به اعضای هیات دولت و به ویژه نمایندگان 
و  دولت  بخش  در  چه  آزاد  مناطق  بر  کارزار  سال 94  نیمه  از  مجلس، 
و  بودجه سال 96  قانون  قالب  در  به حدی که  چه مجلس سخت شد؛ 
قانون برنامه ششم توسعه، مناطق آزاد از جایگاه نهاد ریاست جمهوری 

به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنزیل جایگاه پیدا کرد.
طرفه اینکه در آن دوران بنده این تحویل منزلت را ققنوس جدید یا آغازی بر 
پایان مناطق آزاد در سپهر اقتصادی ایران تعبیر کرده و بر این باور بودم که 
فرصت همکار شدن با نهادهایی چون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک 
و دارایی کشور که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند، به 
دلیل فراهم نمودن فرصت ارتباط و آشنایی، می تواند به همکاری در مسیر 
اجرای قانون و اتمام تفسیر به رأی های موجود از سوی نهادهای فوق منتهی 

شود؛ اما در عمل چنان شد که همه به آن اذعان داریم.
در دور دوم به دلیل الزم االجرا بودن قانون مجلس، دبیرخانه و دبیر در ریلی 
قرار گرفت که مجالی برای برون رفت از آن نبود و بر همین اساس و با تکیه 
به عقبه دیپلمات بودن دکتر بانک، وی رویکرد تعاملی با دستگاه های دیگر را 
وجه همت خود قرار داد، البته در این مسیر شدیدترین تحریم های بین المللی 
علیه یک کشور، یعنی ایران اسالمی که از سال 97 به اجرا درآمد و همه گیری 

بیماری کرونا ظرف یک سال گذشته، شرایط را سخت تر نمود.
اما دو نکته قابل نقد در این دوره، گسترش بیش از پیش حوزه کاری و 
مستقل  شأنیت  کردن  تبدیل  منظور  به  تالش  و  دبیرخانه  عملکردی 
سازمان های عامل مناطق آزاد به اداره کل سازمان مرکزی یعنی دبیرخانه و 
همچنین منفعل بودن در قبال مجلس یازدهم است. البته در بحث مجلس 
دالیل فراتر از توان بازیگری دبیرخانه بوده؛ چراکه ضدیت با هر تصمیم و 

بخش دولت، مبنای رویکرد مجلس را تشکیل می داده و می دهد.
در پایان باید حضور مهندس حمیدرضا مومنی که سابقه مدیریت بیش از 
شش سال بر یکی از مهم ترین مناطق آزاد ایران یعنی قشم را داشته، به فال 
نیک گرفت؛ چراکه برای نخستین بار در تاریخ 27ساله مناطق آزاد، دبیر از 
میان مدیران عامل انتخاب شده، موضوعی که نتیجه مدل انتخاب و حمایت 
مهندس ترکان از مدیران عامل مناطق آزاد است. از سوی دیگر تعامل بخش 
دولتی و بخش خصوصی پیش نیاز موفقیت، دبیرخانه و هر سازمان عامل 
منطقه آزاد است؛ در شرایط کنونی چنین همکاری ای در ارتباط با مجلس 
شورای اسالمی، ارکان دولت، نهادهای نظارتی و آشنا نمودن رسانه ها با 

فرصت ها و چالش های پیش روی مناطق آزاد قابل پیگیری است.
شاید این آخرین ماه های حضور مناطق آزاد به این سبک و سیاق در 
سپهر اقتصادی ایران باشد، پس به احترام تالش های صورت گرفته در 
طول حدود سه دهه گذشته و با تکیه بر ظرفیت های راهبردی ایجاد شده 
از سوی مقام معظم رهبری، باید در مسیر اجرای کامل قانون و ارتقای 
کمی و کیفی نیروی انسانی مناطق آزاد که به تعبیری ویترین همکاری 

و ارتباطات بین المللی اقتصاد ایران تلقی می شوند، گام برداشت.

تهیه و تنظیم: 
مرضیه حسینی

نشریه اخبار آزاد مناطق ارائه می کند:

نخستین دبیر منطقه آزادی  در کنار طرح پیشنهادی قانون جدید مناطق آزاد
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بررسی عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار در دولت های یازدهم و دوازدهم:

منطقه آزاد چابهار در نقطه ای استراتژیک قرار گرفته که 
دسترسی به اقیانوس را برای کشور فراهم می کند؛ بستری 
برای مراودات تجار در مقیاسی گسترده . مضاف بر آن، 
چابهار به عنوان در دسترس ترین بندر آب های آزاد برای 
کشورهای محصور در خشکی مانند افغانستان و کشورهای 
موقعیت  دارد.  عظیمی  ترانزیتی  ظرفیت  میانه،  آسیای 
پتانسیل  به  تبدیل  را  آن  نیز  چابهار  بی مانند  جغرافیایی 
بزرگی در صنعت گردشگری ایران کرده است؛ چنان که به 
اذعان اهالی سفر ، تنها نقطه ای که در کره زمین به چابهار 
شباهت دارد، بندر میامی در ایاالت متحده آمریکاست . اما 
این در حالی است که نه تنها گردشگران خارجی در ایران 
گذرشان به چابهار نمی افتد، بلکه هنوز بسیاری از ایرانیان 

نیز چابهار را ندیده اند.
با این حال روند حرکتی منطقه آزاد چابهار در قریب هشت 
سال گذشته نشان از توسعه و تحول دارد؛ توسعه و تحولی 
که به مثابه یک فرآیند پی گرفته شده و گام های اجرایی 

یکی پس از دیگری برداشته شده است.
راهی  نقشه  ترسیم  با  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
کاربردی و جامع ، طرح توسعه چابهار را در پنج محور 
که  عملیاتی  محور  پنج  است.  برده  پیش  عملیاتی 
پیشبرد  و  داشته  تمرکز  آنها  روی  آزاد  منطقه  سازمان 
اهداف را در آن بسترها دنبال کرده، شامل نقش آفرینی 
جلب  محلی،  اقتصاد  بر  اثرگذاری  ملی،  اقتصاد  در 
و  تکنولوژی  و  دانش  انتقال  محلی ،  جوامع  مشارکت 

گسترش تعامالت بین المللی بوده است.
گزارش حاضر به صورت مفصل به برآورد فعالیت های گسترده 

در منطقه آزاد چابهار پرداخته است که در ادامه می خوانید.

نقش چابهار در ترانزیت بین المللی
شهرستان  که  گفت  باید  منطقه  ویژگی های  درخصوص 
جمعیت  و  9.739کیلومترمربع  حدود  مساحتی  با  چابهار 
291.910نفری، تنها بندر اقیانوسی ایران است که 115کیلومتر 
مرز با دریای عمان دارد. منطقه آزاد چابهار، یکی از مناطق آزاد 
هشتگانه کشور است که در راستای اهداف اقتصادی کشور، 
نزدیک به سه دهه است که در مجاورت شهرستان چابهار و در 

حاشیه دریای عمان تاسیس شده است. 
در آستانه اقتصاد و تجارت هزاره سوم، اکنون منطقه 
به  تبدیل شدن  برای  زیرساخت های الزم  چابهار  آزاد 
یک منطقه آزاد پویا را در حد قابل قبولی فراهم کرده 
موثر  نقش  ملی  اقتصاد  در  تنها  نه  منطقه  این  است. 
بلوچستان  و  سیستان  محروم  استان  در  بلکه  داشته، 
امید  اصلی  روزنه  و  مردم  اساسی  و  مهم  اتکاء  نقطه 

به زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شده است. 
مجموعه مبادالت ساالنه آسه آن و سی آی اس 19میلیارد 
دالر است که حدود 114هزار کانتینر بار از این محدوده 
جابه جا می شود و مهم تر آنکه ساالنه 30درصد این میزان 
بار از طریق چابهار عملیاتی می شود. در همین راستا باید 
به مجموعه مبادالت ساالنه saarc و اتحادیه اروپا اشاره 
و حدود 1میلیون  است  دالر  که حدود 183میلیارد  کرد 
کانتینر بار جابه جا می شود که ساالنه 30درصد این میزان 

بار از طریق چابهار صورت می گیرد.  
مورد دیگر مجموع مبادالت ساالنه SAARC و سی آی اس 
است که حدود 16میلیارد و 500میلیون دالر است. حدود 
ساالنه  هم  باز  که  می شود  جابه جا  بار  کانتینر  100هزار 

30درصد این میزان بار از طریق چابهار عملیاتی می شود.
و  فارس  خلیج  حوزه  ساالنه  مبادالت  مجموع  اما 
48هزار  حدود  که  است  دالر  800میلیارد  سی آی اس، 
کانتینر بار جابه جا می شود که 30درصد این میزان بار، 

مجددا از طریق چابهار عملیاتی می شود.

برآورد مبادالت مالی و اقتصادی چابهار
میزان  درخصوص  سال 1397  در  چابهار  بندر  عملکرد 
محقق  مقدار  که  می دهد  نشان  عبوری  کاالی  حجم 
شده یک دهم میزانی است که اگر امکانات و ظرفیت های 
می توان  صورت  این  در  شود،  محقق  شده  پیش بینی 
امیدوار بود نزدیک به شش و نیم میلیون فرصت شغلی 
و 486میلیون دالر درآمد ارزی عاید کشور شود. این بندر 
ظرفیت این را دارد که مسیر ترانزیتی نزدیک به 42درصد 
جمعیت جهان که در مجموع 55درصد از اقتصاد جهان 
را در اختیار دارند قرار بگیرند که در این حالت 3درصد 
از مبادالت این کشورها که امکان اجرایی شدن از مسیر 
با  و  دارند، در حدود 540میلیون دالر می شود  را  چابهار 
فرض اینکه در بدبینانه ترین حالت، اگر حداقل یک درصد 
این مبلغ به عنوان آورده بندر چابهار لحاظ شود، مبلغی در 

حدود پنج و نیم میلیارد دالر خواهد شد.

وضعیت راه های ارتباطی چابهار
اما راه های ارتباطی چابهار از طریق ارتباطات جاده ای ریلی 
باید  ریلی  ارتباطات  درخصوص  است.  هوایی  و  دریایی 
گفت که طرح اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور در 
حال ساخت و در آینده نزدیک قابل بهره برداری می باشد. 
با  چابهار  تجاری  بندر  دو  دریایی،  ارتباطات  درخصوص 
مجموع ظرفیت 8.5میلیون تن در سال می باشد. ارتباطات 
مسافر  و  بار  تردد  جهت  بین المللی  فرودگاه  نیز  هوایی 
وجود دارد، این فرودگاه در فاصله 45کیلومتری منطقه در 

محدوده شهرستان کنارک واقع شده است .

 گسترش تعامالت بین المللی
راهبرد منطقه آزاد چابهار

برپایه اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار، 
زیربنایی  امور  انجام  از  است  عبارت  سازمان  این  هدف 
عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و 
افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم 
بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی، تولید و 
صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی. 
به منظور تحقق این اهداف، پنج راهبرد تعیین شده که 
عبارت است از: نقش در اقتصاد محلی، اثر بر اقتصاد 
و  دانش  انتقال  محلی،  جوامع  مشارکت  جلب  محلی ، 

تکنولوژی و گسترش تعامالت بین المللی. 
که  باید گفت  بین المللی  تعامالت  درخصوص گسترش 
تمرکز بر اقتصاد افغانستان، صنعت سنگ، فرآوری مواد 
غذایی ، همکاری حمل و نقل و لجستیک و شیالتی با 
)خصوصا  اروپا  با  شیالتی  همکاری های  توسعه  عمان، 
فرانسه(، برنامه ریزی برای توسعه روابط چابهار با گوادر، 
ایجاد هاب لجستیک برای کشورهای محصور در خشکی 
توسعه  عمان،  با  اقتصادی  روابط  توسعه  میانه،  آسیای 
ارتباطی  کریدورهای  تعریف  و  منطقه ای  همکاری های 
منطقه ای از اهداف و برنامه های این سازمان بوده و هست.

پروژه های مهم توسعه ای منطقه آزاد چابهار
در رابطه با پروژه های قابل توجه توسعه ای در زمینه های 
مختلف اقداماتی انجام گرفته است. اول اینکه تبدیل به 
قطب سوم پتروشیمی در کشور شده است. پروژه عظیم 
ساالنه  تولید  حجم  با  نهایی  فاز  در  چابهار  پتروشیمی 
20میلیون تن اشتغال زایی بالغ بر 20هزار نفر مستقیم ایجاد 
خواهد نمود. در زمینه فوالد با راه اندازی مجتمع های فوالد 
)چهار مجموعه( حجم تولید ساالنه 10میلیون تن و اشتغال 
معدنی  مواد  زمینه  در  است.  شده  فراهم  نفری  14هزار 
مجتمع فرآوری مواد معدنی به عنوان صنعت باالدستی 

مجتمع های فوالد و استیل معرفی شده است. 
درخصوص شهرک های تخصصی باید گفت که مبتنی بر 
موقعیت ویژه چابهار، شهرک های تخصصی خرما، لوازم 
پزشکی، چای، صنایع شیالتی در منطقه در حال مطالعات 
و طراحی می باشد. در رابطه با صنایع تبدیلی و شیالتی 
تبدیلی،  صنایع  سرمایه گذاری  فرصت های  توسعه  نیز 
کشاورزی، معدنی و شیالتی با توجه به مزیت های منطقه 
درخصوص  است.  گرفته  صورت  صادرات  اولویت های 
ساخت  در  سرمایه گذاری  به  تشویق  نیز  انبار  ساخت 
انبارهای مواد سوختی برای نگهداری فرآورده های نفتی، 
گاز و مایعات شیمیایی و غذایی صورت گرفته است. در 
رابطه با پارک های لجستیک نیز کمک به ایجاد پارک های 

صنعتی و خوشه ای- صنعتی صورت گرفته است.

نقش آفرینی چابهار در اقتصاد ملی
باید تاکید کرد که نخستین راهبرد از برنامه ها و اقدامات 
منطقه آزاد چابهار در محوری جای می گیرد که منشا 
اثر در اقتصاد ملی است؛ سلسله اقدامات منطقه ای که 
اقتصاد کشور را بهره مند کرده و روند تولید و تجارت در 

مقیاس ملی را تسهیل نموده است.

ارزش تولیدات منطقه آزاد چابهار
روند کلی ارزش تولیدات حاصل از فعالیت های بندر چابهار 
طی سال های 1393 تا 1399، بیانگر روندی رو به رشد با 
شیب نسبتا مناسب است؛ به نحوی که در مجموع طی 

سال های اخیر رشدی معادل 380درصد داشته است .

سرمایه گذاری داخلی محقق شده در چابهار
مورد بعدی، سرمایه گذاری داخلی محقق شده است که از 
سال 93 تا 96 شیب قابل توجهی در این خصوص نداشته؛ 
اما از سال 96 تا 98 شاهد رشد قابل توجهی در این خصوص 
بوده ایم. در سال 96، میزان 2015میلیارد ریال سرمایه گذاری 
داخلی محقق شده که این میزان در سال 97 به 9825میلیارد 

ریال و در سال 98 به 12670میلیارد ریال رسیده است .

قراردادهای سرمایه گذاری منعقد شده
فعالیت  سال های  در  گرفته  صورت  بررسی های  طی 
دولت تدبیر و امید ، باید تاکید کرد که در سال95 بیش 
شده  امضاء  سرمایه گذاری  قراردادهای  سالی  هر  از 
است. این میزان در سال 95، 198قرارداد بوده است . اما 
بنا به دالیل مختلفی این میزان کاسته  سال های بعد 

شد؛ به عنوان مثال در سال 98 به 165عدد رسید.

سرمایه گذاری خارجی محقق شده
مورد دیگر، سرمایه گذاری خارجی محقق شده است. در 
این خصوص باید بیان کرد که در سال 93، 38میلیون دالر 
ناشی از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است که در 
آن سال عدد قابل توجهی بود؛ البته این میزان در سال 94 
به شدت کاهش پیدا کرد ولی در سال 95 و 96 به میزان 
منطقه  در  خارجی  سرمایه گذار  رشد  شاهد  توجهی  قابل 
آزاد چابهار بوده ایم. اما متاسفانه از سال 97 این میزان به 
شدت کاهش پیدا کرد، حتی کمتر از سال 93 شد، ولی در 
سال های98 و 99 تالش شد این کاهش کمی جبران شود، 
اما با این حال به دلیل مشکالت اقتصادی و تحریم، میزان 
سرمایه گذاری خارجی در سال 98 به 15میلیون دالر رسید.

شرکت های به ثبت رسیده در منطقه آزاد چابهار
ثبت  به  شرکت های  تعداد   98 تا  سال 93  شش  طی 
رسیده در چابهار به 489عدد رسید؛ این در حالی بود که 
258شرکت به ثبت رسیده در سال 93 در چابهار وجود 
داشته است. اما متاسفانه به خاطر دالیل ذکر شده در 
پیدا کرد و 221شرکت در  این میزان کاهش  سال 98 
این سال در چابهار به ثبت رسیده است که امید است تا 
تحویل دولت فعلی با اقدامات صورت گرفته این میزان 

به اوج خود که در سال 95 بود، برسد.

واحدهای تولیدی مستقر در چابهار
کل واحدهای تولیدی در سال 98 به 269عدد رسید که 
به واسطه این میزان، شاهد اشتغال 2274نفر در این سال 
بوده ایم. این در حالی است که سال 97 این میزان 963نفر 
بود و در سال 94 هم میزان اشتغال حدود 875نفر بوده است 

و از این جهت اشتغال زایی باالیی در منطقه داشته است.

توسعه تجارت بین المللی و منطقه ای
بر  چابهار،  آزاد  منطقه  برنامه های  محور  دومین  اما 
استوار  منطقه ای  و  بین المللی  ابعاد  در  تجارت  توسعه 
شد. سازمان منطقه آزاد نیز در جهت تحقق این مهم، 
اقدامات زیرساختی و اساسی را به سرانجام رساند؛ به 
عنوان نمونه واردات کاالی تجاری از طریق منطقه آزاد 

چابهار به سرزمین اصلی است. 
محدودیت های مقرراتی ، عدم تخصیص به موقع ارز ، اعمال 
محدودیت واردات برنج به کشور موجب کاهش واردات 
کاالی تجاری از طریق این منطقه به سرزمین اصلی شده 
است. از سال 96 تا 97 در این رابطه شاهد 75درصد رشد 
بودیم که از سال 97 تا 98 کاهش 88درصدی محسوس 
است. به عبارت دیگر در سال 96، 592میلیون دالر واردات 
کاالی تجاری از طریق چابهار به سرزمین اصلی صورت 
گرفت که این رقم در سال 97 به 782میلیون دالر و در 

سال 98 به 552میلیون دالر رسیده است.
منطقه  به  مسافر  همراه  کاالی  واردات  دیگر،  مورد 
است . اعمال ثبت سفارش و محدودیت های تخصیص 
واردات کاالهای گروه 4  ارز و ممنوعیت و محدودیت 
موجب کاهش واردات کاالی همراه مسافر به منطقه 
شده است . در سال 96 تا 97 شاهد کاهش 75درصدی 
درخصوص واردات کاالی همراه مسافر به منطقه و از 

سال 97 تا 99 نیز شاهد کاهش 25درصدی بوده ایم.

گسترش صادرات کاال و خدمات
از سال 93 تا سال 98 شاهد رشد محسوسی درخصوص 
در  میزان  این  هستیم.  کشور  از  خارج  به  صادرات 
سال 98 به 9.3میلیون دالر رسیده است، در حالی که در 
سال 97 این میزان 15میلیون دالر بوده است. افزایش 
مشکالت و موانع صادراتی در اثر تحریم ها ازجمله عدم 
امکان واردات محصوالت پالستیکی تولید منطقه آزاد 
خارج  به  صادرات  و  یافته  افزایش  پاکستان  کشور  به 
از کشور کاهش پیدا کرده است. البته که عدم امکان 
صادرات به خارج از کشور موجب افزایش صادرات به 
سرزمین اصلی شده است. میزان صادرات به سرزمین 
اصلی در سال 93، 10میلیون دالر بوده که در سال 98 

این میزان به 21.4میلیون دالر رسیده است.

ترانزیت
واقعیت آن است که یک اصل نانوشته در اقتصاد می گوید 
شیب صعودی نمودارها ، در گرو ثبات قوانین است؛ کاهش 
ترانزیت در منطقه آزاد چابهار نیز ناشی از رعایت نشدن 
گمرکی  رویه های  و  مقررات  تغییر  است.  اصل  همان 
موجب کاهش روند ترانزیت شده است. از سال 96 تا 97 
این موضوع با کاهش 76درصدی و از سال 97 تا 98 با 

کاهش 77درصدی روبه رو بوده است.

صادرات مجدد از چابهار
اعمال محدودیت ناشی از تحریم ها در واردات کاالهای 
با قابلیت صادرات مجدد به کشور مقصد باعث کاهش 
تا  سال 96  از  موضوع  این  است.  شده  مجدد  صادرات 
کاهش  با   98 تا  از سال 97  و  رشد 77درصدی  با   97

100درصدی روبه رو بوده است.

تعداد کانتینر وارد شده به منطقه
کاهش سال 98 نسبت به سال 97 به دلیل کاهش میزان 
ثبت  و  ارزی  محدودیت های  اعمال  به  توجه  با  واردات 
سفارش است . این موضوع از سال 96 تا 97، 46درصد رشد 
و از سال 97 تا 98 با کاهش 57درصدی روبه رو بوده است .

بهبود شاخص های توسعه
واقعیت آن است که تعداد واحدهای صنعتی فعال 108واحد 
با اشتغال 1973نفر و تعداد واحدهای صنعتی نیمه فعال و 

غیرفعال 161واحد و با اشتغال 561نفر بوده است.
در  هم   صنعتی  تولیدات  ارزش  که  کرد  تاکید  باید 
به  سال 98  در  که  بوده  ریال  1240میلیارد  سال 93، 

5954میلیارد ریال رسید.

عمران و ایجاد زیرساخت ها در چابهار
31پروژه عمرانی از سال 97 تا 1400 آغاز شده است که 
71درصد بهره برداری آن تا پایان نیمه اول سال 1400 
است. ضمن این نکته که 4777فرصت شغلی در زمان 
احداث و بهره برداری از این پروژه ها ایجاد خواهد شد.

سال 99،  در  عمرانی  پروژه های  سرمایه گذاری  ارزش 
قابل  پروژه های  حجم  و  ریال  25.091میلیارد 
است.  رسیده  ریال  9.378میلیارد  به  بهره برداری 
میزان  بیشترین  ترانزیت،  و  نقل  و  حمل  زیرساخت 
ریال  آن 11007میلیارد  ارزش  دارد که  سرمایه گذاری 

اداری،  گردشگری،  زیرساخت های  آن  از  بعد  است. 
شهری  و  روستایی  و  گمرکی  و  ورزشی  و  مسکونی 
کمترین  تا  بیشترین  از  ترتیب  به  آموزشی  و  انرژی  و 

میزان ارزش سرمایه گذاری را دارند.
 95 تا  سال 90  از  عمرانی  پروژه های  هزینه کرد  اما 
چیزی حدود 667میلیارد ریال، در سال 96، 155میلیارد 
سال 98،  در  و  ریال  613میلیارد  سال 97،  در  ریال، 
9ماهه  در  موضوع  این  است.  بوده  ریال  1470میلیارد 

سال 99 به 1240میلیارد رسید.
همچنین، پروژه های عمرانی مختلفی در سطح منطقه 
آزاد چابهار ایجاد و یا در حال احداث است. پروژه های 
اراضی   آماده سازی  کماالن،  فرهنگ  خانه  احداث 
11هکتاری، آماده سازی اراضی مسکونی 85هکتاری و 
احداث 19مدرسه دشتیاری و کنارک از پروژه های اتمام 

یافته در منطقه چابهار است.
پروژه های احداث مسیر ارتباطی پیکره کارگاهی به تجاری، 
احداث تصفیه خانه، احداث مسیر دسترسی شناگاه، احداث 
مرکز جامع سالمت تیس، احداث پایگاه اورژانس، احداث 
احداث  کریکت،  ورزشگاه  احداث  سرپوشیده،  انبارهای 
شبکه آبرسانی روستای تیس، مجموعه گردشگری ساحلی 
پردیسان، آماده سازی و راه اندازی ریمدان نیز ان شاهلل تا 

پایان دولت قابل بهره برداری است .
لیپار،  پارک  احداث  احداث شناگاه،  پروژه های عمرانی 
احداث مرکز جامع سالمت چابهار، آماده سازی اراضی 
به  سال 1400  پایان  تا  نیز  154هکتاری  مسکونی 
ساختمان  احداث  پروژه های  اما  می رسد .  بهره برداری 
اداری، طراحی و احداث فرودگاه، فاز یک بندر تیس، 
برق ،  شبکه  احداث  کمربندی شهید کالنتری،  احداث 
و  پیرامونی  دیوار  چابهار-کنارک،  بزرگراه   دوم  قطعه 
گیت های ورودی سازمان و تکمیل زیر ساخت های آب 

و برق  نیز ان شاهلل بعد از سال 1400 نهایی می شود .
باید  جدید  محدوده  جامع  طرح  تهیه  درخصوص  اما 
از  که  است  ریال  39میلیارد  قرارداد  مبلغ  که  گفت 
اردیبهشت سال 99 آغاز شده و تا پایان سال99 به امید 

خدا اتمام می گردد.

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی
از  توجهی  قابل  شاخص های  چابهار  آزاد  منطقه 
مسئولیت  نقش  ایفای  راستای  در  تاکنون  سال 1394 
فرهنگی ،  موضوعات  در  که  حدی  تا  دارد،  اجتماعی 
عملیاتی  شاهد  زیست  محیط  و  گردشگری  اجتماعی ، 
محیط  در  2پروژه  هستیم.  عمرانی  100پروژه  شدن 
و  اجتماعی  48پروژه  گردشگری،  17پروژه  زیست، 
است  سال ها  این  تالش  نتیجه  فرهنگی  33پروژه 
در  سازمان  مشارکت  سهم  درصد  اینکه  مهم تر  و 
در بخش محیط زیست 40درصد،  پروژه های عمرانی 
اجتماعی  مشارکت  100درصد،  گردشگری  مشارکت 

28درصد و مشارکت فرهنگی 49درصد است.
مبلغ کل پروژه های عمرانی 21.550میلیارد ریال و مبلغ 
مبلغ  و  است  ریال  13.309میلیارد  سازمان  مشارکت 
مشارکت سازمان در بخش فرهنگی 90میلیارد، در بخش 
10هزار  گردشگری  بخش  در  3.190میلیارد،  اجتماعی 

میلیارد و در بخش محیط زیست 2میلیارد می باشد.

توسعه زیرساخت های فرهنگی منطقه
اما در بخش توسعه زیرساخت های فرهنگی با مشارکت 
سازمان منطقه آزاد چابهار عملیات احداث 27خانه امید 
روستایی صورت گرفت؛ محل اجرای این طرح، روستاهای 
است.  بوده  دشتیاری  و  کنارک  چابهار،  شهرستان های 
سهم مشارکت سازمان در این طرح حدود  20درصد بوده 
است. هدف از این طرح، حمایت از خالقیت های اصیل 
و باارزش روستایی، ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در 
پهنه سرزمینی به ویژه مناطق مرزی و در میان مرزنشینان 
بوده است. تقویت فرهنگ و سبک زندگی اصیل روستایی، 
کارگاه های  برگزاری  و  محلی  جامعه  توانمندسازی 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی بوده است.
فرهنگی،  زیرساخت های  توسعه  درخصوص  دیگر  مورد 
عملیات احداث کتابخانه روستایی بوده که سهم مشارکت 
سازمان در این رابطه 50درصد است. محل اجرای این طرح 
نیز روستاهای شهرستان های چابهار، کنارک و دشتیاری 
با اهداف ترویج فرهنگ کتابخوانی در  این طرح  است. 
روستاها، تقویت فرهنگ و سبک زندگی اصیل روستایی و 

توانمند سازی جامعه محلی صورت گرفته است.

بسط و توسعه زیرساخت های آموزشی 
چابهار

منطقه  آموزشی  زیرساخت های  توسعه  دیگر،  بحث  اما 
125کالس  با  مدرسه  20باب  تکمیل  و  احداث  است. 
مدارس  تجهیز  و  نوسازی  کل  اداره  مشارکت  با  درسی 
بلوچستان و موسسات خیریه صورت  استان سیستان و 
گرفت که سهم مشارکت سازمان 60درصد بوده است. باید 
تاکید کرد با توجه به کمبود فضای آموزش و نبود اعتبارات 
الزم جهت تکمیل مدارس، تعدادی از این مدارس به مدت 

2-3سال به صورت نیمه کاره متوقف شده بودند.
با  علیمردای  شهید  آموزشی  بزرگ  مجتمع  احداث 
سازمان  اقدامات  دیگر  دانش آموز،  140نفر  ظرفیت 
زیرساخت های  توسعه  جهت  در  چابهار  آزاد  منطقه 
آموزشی بود که سهم مشارکت سازمان در آن 50درصد 
بوده است. اهداف این طرح نیز کاهش دانش آموختگان 
و  آموزش  کیفیت  سطح  ارتقای  تحصیل،  از  بازمنده 
جلوگیری از ترک تحصیلی دانش آموزان و... بوده است .

اما احداث 3خوابگاه دانش آموزی و یک مدرسه 6کالسه 
آموزشی  زیرساخت های  توسعه  طرح های  دیگر  از  نیز 
بوده که سهم مشارکت سازمان از آن 67درصد است 
و محل اجرا نیز شهرستان های همجوار سرباز، راسک، 

قصر قند و کنارک بوده است.

ایجاد زیرساخت های ورزشی
اجرایی 18پروژه چمن مصنوعی مینی فوتبال روستایی 
با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و 
بلوچستان از دیگر طرح های سازمان منطقه آزاد چابهار 
است؛ طرحی که 62درصد سهم مشارکت سازمان بوده 

استعدادیابی  اجتماعی،  آسیب های  از  پیشگیری  است. 
ورزشکاران محلی و ایجاد نشاط اجتماعی نوجوانان و 

جوانان از اهداف این طرح بوده است.
تجهیز  و  بهسازی  پروژه  اجرایی  عملیات  اجرای 
از دیگر طرح های توسعه  نیز  سایت موج سواری رمین 
بوده  چابهار  شهرستان  در  ورزشی  زیرساخت های 
است.  بوده  100درصد  سازمان  مشارکت  سهم  که 
اجتماعی  نشاط  ایجاد  محلی،  ورزشکاران  استعدادیابی 
نوجوانان و جوانان و برگزاری مسابقه کشوری و اردوی 

تیم های ملی از دیگر اهداف این طرح است.
احداث فاز اول دهکده ورزشی پیل بند )ورزشگاه 400نفری 
کریکت( از دیگر طرح های توسعه زیرساخت های ورزشی 
است.  بوده  سازمان 100درصد  مشارکت  که سهم  بوده 
اهداف این طرح، توسعه ورزش های بومی و محلی، تبدیل 
چابهار به قطب ورزشی منطقه و قطب کریکت کشور، 
برگزاری  اقتصادی،  رونق  و  فراملی  گردشگری  توسعه 
بومی  ورزشکاران  توانمندسازی  و  بین المللی  مسابقات 

عالقه مند به کریکت بوده است.

توسعه زیرساخت های بهداشتی
اما در رابطه با توسعه زیرساخت های بهداشتی، ساخت 
پیکره  و  تیس  روستای  در  سالمت  جامع  مرکز  دو 
توسط  طرح ها  دیگر  از  اورژانس  پایگاه  و  مسکونی 
سازمان منطقه آزاد چابهار بوده که با مشارکت دانشگاه 
البته  و  است  در دست ساخت  ایرانشهر  پزشکی  علوم 
سهم مشارکت سازمان 100درصد است. ارتقای سطح 
ناشی  میر  و  مرگ  کاهش  و  محلی  جامعه  سالمت 
همچنین،  است.  طرح  این  اهداف  از  نیز  تصادفات  از 
مشارکت در احداث بیمارستان 540تختخوابی که سهم 

مشارکت سازمان حدود 20درصد می باشد.
اما مورد دیگر، توسعه زیرساخت های گردشگری است . 
اجرای طرح مجتمع های خدماتی و بهداشتی روستاهای 
ساحلی گردشگرپذیر و راه اندازی بازارچه تاالب صورتی 
66درصدی  مشارکت  با  مریخی  کمپ کوه های  و 
سازمان و با هدف توانمندسازی جامعه محلی، کمک به 
اقتصاد محلی و معرفی مناطق گردشگری و غذاهای 
صورت  گردشگران  به  مناسب  خدمات  ارائه  و  سنتی 
و  100درصد  پروژه  این  پیشرفت  میزان  است.  گرفته 

محل اجرای آن روستاهای ساحلی است. 
گردشگری،  زیرساخت های  توسعه  درخصوص  اما 
چابهار،  گمرک  اداره  قدیمی  بناهای  احیای  و  مرمت 
مواریث  حفظ  هدف  با  تیس  باغ  و  پرتغالی  قلعه 
فرهنگی و بهره برداری از آن به عنوان مرکز فرهنگی 
و گردشگری در چابهار از دیگر پروژه های مذکور است. 
مورد بعدی مجموعه گردشگری شناگاه است که سهم 

مشارکت سازمان 100درصد است .
زیست  محیط  زیرساخت های  توسعه  به  باید  ادامه  در 
اشاره کرد، ازجمله سایت پرنده نگری روستای گواتر. این 
پروژه با مشارکت سازمان منطقه آزاد چابهار، سازمان 
و  گردشگری  تعاونی  کشور،  زیست  محیط  حفاظت 
حال  در  گواتر  خلیج  زیبای  طبیعت  در  دستی  صنایع 
اجرا است. هدف از این طرح حمایت از طبیعت گردی 
جامع  مدیریت  برنامه  اجرای  راستای  در  جامعه محور 

تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور باهو است. 
محیط  زیرساخت های  توسعه  راستای  در  همچنین، 
زیست  محیط  دریایی  پایگاه  راه اندازی  به  باید  زیست 
سهم  و  55درصد  آن  پیشرفت  میزان  که  کرد  اشاره 

مشارکت سازمان 100درصد بوده است.
هتل  راه اندازی  و  تجهیز  همچون  نمونه هایی  اما 
بین المللی فردوسی ، کالس های آموزشی صنایع دستی 
و  داخلی  زیباسازی محیط  و  بهسازی  در هفت رشته، 
بیمه  پوشش  تحت  و  حمایت  و  صدف  هتل  خارجی 
روستاییان و عشایر و قرار دادن یکصد نفر از صنعتگران 
صنایع دستی و فعالین گردشگری تحت پوشش بیمه ، 
عشایر  و  روستاییان  توانمندی های  جشنواره  برگزاری 
سیستان و بلوچستان ، برگزاری بازی های بومی محلی 
ایجاد  و  بلوچستان  و  سیستان  عشایر  و  روستاییان 
دیگر  از  دستی،  صنایع  حمایتی  فروشگاه  و  نمایشگاه 
در  چابهار  آزاد  منطقه  در  گرفته  صورت  فعالیت های 

راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی است .
همچنین ایجاد و راه اندازی اقامتگاه بوم گردی دربلوچ آیکان، 
ایجاد مجموعه های تفریحی و گردشگری لیپار و بلوچ با 
با  مساحت 130هکتار، راه اندازی مزرعه پرورش شترمرغ 
رویکرد گردشگری کشاورزی، برگزاری جشنواره غذاهای 
سنتی، برگزاری جشنواره موسیقی محلی مونسون، راه اندازی 
مرکز تکثیر و پرورش کروکدیل مردابی ایران و حضور در 
نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور در تهران 
از دیگر پروژه های اجرا شده در راستای طرح ایفای نقش 

مسئولیت اجتماعی در منطقه آزاد چابهار است . 
هتل  خارجی  و  داخلی  محیط  زیباسازی  و  بهسازی 
هدایا  و  سوغات  دستی ،  صنایع  نمایشگاه  صدف، 
شب  تلویزیونی  برنامه  زنده  پخش  و  تولید  مونسون، 
ویترای  هنر  جدید  کارگاه های  راه اندازی  فیروزه ای، 
ساخت عروسک های چوبی از دیگر پروژه ها در راستای 

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی این منطقه است.

سخن آخر
در پایان باید تاکید کرد روند توسعه منطقه آزاد چابهار با 
سرعت گرفتن تکمیل زیرساخت های اساسی )بندر، راه آهن 
و جاده(، وارد فصل جدیدی شده است . با عنایات ویژه مقام 
معظم رهبری و اهتمام دولت های یازدهم و دوازدهم و 
با تمرکز بر راهبردهای پنجگانه ای که در دستورکار بوده، 

آهنگ فعالیت های اقتصادی را تغییر داده است.
چابهار  بین المللی،  تحلیل های  و  آماری  شواهد  بر  بنا 
اتصال  در  کننده  تعیین  منطقه ای  نزدیک  آینده  در 
می تواند  و  بود  خواهد  مصرف  و  تولید  مهم  بازارهای 
نقش یک پل ارتباطی مهم و اصلی را ایفا نماید. منطقه 
جهانی،  تجارت  چهارراه  در  فراگیری  با  چابهار  آزاد 
دارد؛  تولید  برای  را  ویژه ای  ظرفیت های  و  فرصت 
افزایش  و  نقل  و  حمل  ابزارهای  به  دسترسی  چراکه 
رقابت پذیری در بازارهای هدف، بر مزیت های تولیدی 

و رقابتی چابهار افزوده است.

چابهار؛ نقش آفرین در اتصال بازارهای مهم تولید و مصرف منطقه
گزارش:

 طهورا کریمان



9  ارسسه شنبه 19 اسفند ماه 1399 - 9 مارس 2021 - شماره  122

گزارش:
نجیبه ظفری

گزارشی از عملکرد سه ساله سازمان منطقه آزاد ارس در دولت دوازدهم:

تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، یکی از 
مورد  اخیر  در چند دهه  است که  اقتصادی  سیاست های 
قرار  کشور  کالن  سیاستگذاران  و  تصمیم گیران  توجه 

گرفته است. 
اهداف  داشتن  نظر  در  با  همواره  آزاد  مناطق  ایجاد 
توسعه گرایانه ای نظیر اتصال تدریجی اقتصاد ملی به اقتصاد 
جهانی، افزایش کارایی و رقابت پذیری اقتصاد ملی، توسعه 
منطقه ای در سایه تحقق اهداف توسعه ملی و رفع محرومیت 
از مناطق کمتر توسعه یافته کشور، جذب سرمایه های داخلی 
و خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید، دستیابی به فناوری 
پیشرفته و ارتقای سطح فعالیت های تولیدی با جهت گیری 

صادراتی همراه بوده است.
بی تردید دستیابی به اهداف تعیین شده برای هر سیاست 
در  رویه ها  اصالح  و  عملکرد  ارزیابی  بدون  اقتصادی، 
مورد  در  مهم  این  بود.  نخواهد  امکان پذیر  نیاز،  صورت 

مناطق آزاد نیز صدق می کند.

منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ارس  با وسعت 72000هکتار، در چهار بخش 
منفصل با مرکزیت جلفا در شمال غرب ایران واقع شده و 
در حاشیه رود ارس قرار گرفته  است. رود ارس، مرز کشور 
جمهوری  آذربایجان،  جمهوری  کشورهای  با  را  ایران 
این  می دهد.  تشکیل  ارمنستان  و  نخجوان  خودمختار 
منطقه آزاد تجاری-صنعتی در ۱۳7کیلومتری تبریز -که 
به عنوان قطب  عمده دانشگاهی و صنعتی ایران و دومین 

شهر صنعتی ایران شناخته می شود- واقع شده  است.

مزیت های ارس
و  میانه  آسیای  توسعه  حال  در  کشورهای  با  همسایگی 
با این کشورها و دارا  قفقاز و قرابت تاریخی و فرهنگی 
به  ایران  اتصال  زمینی  مرز  تنها  عنوان  به  نوردوز  بودن 
مزیت های  مهم ترین  از  یکی  اوراسیا،  حوزه  کشورهای 
منطقه  اینکه  ارس محسوب می شود. مضافا  آزاد  منطقه 
شرق  و  جنوب  به  شمال  ارتباطی  چهارراه  در  ارس  آزاد 
به غرب قرار دارد و به عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا 
با جذب واحدهای صنعتی-تولیدی فعال، نقش  می تواند 
از  و خدمات  آسیا  و  اروپا  از  فناوری  انتقال  در  را  مهمی 
آسیا به اروپا ایفا کند و بدین ترتیب موجب رشد و توسعه 
پیوسته صادرات، اشتغال زایی و ارزآوری برای کشور شود.

جغرافیایی،  ویژه  شرایط  وجود  با  منطقه  این  همچنین 
تاریخی طبیعی و گردشگری  از جاذبه های  برخورداری 
دائمی  رودخانه  سواحل  نظیر  اکولوژیکی  تنوع  وجود  و 
عرصه  در  ارسباران،  سرسبز  جنگل های  و  ارس 
دارای  نیز  ورزشی  گردشگری  ویژه  به  و  گردشگری 

است. مزیت 
را  ارس  آزاد  منطقه  قوت  نقاط  مهم ترین  ارتباط  این  در 
می توان به موقعیت جغرافیایی مناسب و قرار گرفتن  در 
مبادالت  و  تاریخی  قرابت  کشور،  سه  با  مشترک  مرز 
فرهنگی با کشورهای همجوار، نزدیکی به تبریز به عنوان 
یک قطب صنعتی کشور، تنوع محیط های طبیعی و بکر 
دسترسی  ارس،  رود  سواحل  از  برخورداری  آنها،  بودن 
شهرهای  در  ساختمانی  سنگ های  معدنی  منابع  به 
همجوار و  کشورهای همسایه، دسترسی به منابع انرژی 
نهادهای  وجود  انرژی،  ترانزیت  مسیر  در  داشتن  قرار  و 
زیرساختی،  امکان های  وجود  تحقیقاتی،  و  دانشگاهی 
زیرساخت های  همچنین  و  ریلی  ارتباطی  شریان های 
مخابراتی، وجود نیروی کار فراوان و مستعد و وجود سایر 
مزایای قانونی به واسطه تاسیس منطقه آزاد عنوان کرد  .

و  دستاوردها  مهم ترین  از  جامعی  تصویر  زیر  گزارش 
چالش های موجود در مسیر توسعه منطقه آزاد ارس در طول 

سال های 96 تا 99 )سه ساله( گذشته را ارائه داده است.

سیر صعودی توسعه صنعت و جذب 
سرمایه گذاری در منطقه ارس

آزاد  مناطق  قانون  طبق  صادرات،  و  تولید  افزایش 
مهم ترین وظیفه و کارکرد مناطق آزاد تعریف شده است و 
منطقه آزاد ارس هم در این راستا علی رغم شرایط تحریم 
و پیچیده تر شدن فرآیند های صادرات غیرنفتی و ارزآوری 

برای کشور، دستاوردهای افتخارآمیزی داشته است.
بر  مبتنی  ارس  صادراتی  محصوالت  عمده ترین 
اقتصادی  ویژه  مزیت های  و  تولیدی  ظرفیت های خاص 
اصلی  بخش  کشاورزی،  و  صنعتی  محصوالت  و  بوده 

صادرات ارس را شامل می شود  .

سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس
   سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته:

ارزش سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته در ۱0ماهه اول 
سال 99 برابر ۳7هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم 
با ۱4.220میلیارد ریال بوده،  برابر  به نسبت سال 96 که 

رشدی ۱60درصدی را در این ۳6ماه نشان می دهد.

   میزان سرمایه گذاری خارجی: 
جذب سرمایه گذاری بعد از تکمیل زیرساخت ها و امکانات 
اولویت  از  آزاد،  مناطق  اهداف  تحقق  منظور  به  و  اولیه 
باالیی برخوردار است. آمارها نشان می دهد ارس در جذب 
سرمایه گذار خارجی نیز توفیقات قابل قبولی داشته است. 
با  برابر  سال96  در  خارجی  سرمایه گذاری  میزان 
دالر،  میلیون   4۱ برابر  سال 97  در  دالر،  ۳8.6میلیون 
سال 99  در  است.  بوده  دالر  82میلیون  بر  بالغ  سال 98 
با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، ارس با 
کاهش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه بوده و 
این رقم تا پایان ده ماهه اول سال 99 برابر با 25میلیون 
دالر بوده است. البته بخش عمده ای از عدم توفیق منطقه 
همانند  خارجی  سرمایه گذاری های  جذب  در  ارس  آزاد 
سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حتی به مثابه سرزمین 
اصلی، ناشی از اعمال تحریم ها و شرایط ناشی از شیوع 

ویروس کرونا می باشد.
توسعه  تولیدات یا همان افزایش واحدهای تولیدی فعال 
نیز در منطقه آزاد ارس روند روبه رشدی را نشان می دهد، 
آمار  بر اساس  سال99  اول  ماهه  ده  در  که  صورتی  به 
در  حوزه کشاورزی  در  و ۳5شرکت  ۱74شرکت صنعتی 

حال احداث می باشند.

   صادرات انجام شده در ارس :
صادرات  از  نیز  صادرات  زمینه  در  ارس  آزاد  منطقه 
2۳9میلیون دالری در سال 96، به رقم 495میلیون دالر 

در سال 99 رسیده است.
صیفی جات  خشکبار،  شامل  شده  صادر  اقالم  عمده 
گلخانه ای، قیر، مصنوعات پالستیکی، جامبوبگ و تسمه 
هیدورکربن،  پلی استر،  نخ  پلی پروپلینی،  کیسه  پروپیلن، 
که  بوده  تولید  خط  ماشین آالت  انواع  و  فوالدی  شمش 
ترکیه،  آذربایجان،  کشورهای  به  محصوالت  این  عمده 
عربی،  متحده  امارات  افغانستان،  قزاقستان،  عراق، 

ارمنستان، جمهوری چک و ازبکستان صادر شده است.
در سال 98 عالوه بر 5۱8میلیون دالر صادرات، به میزان 
صادر  نوردوز  مرکز  از  نیز  طبیعی  گاز  دالر  276میلیون 
گردیده است؛ همچنین صادرات گاز از این محل در ده 

ماهه اول امسال ۱0۳میلیون دالر بوده است.

   تراز تجاری  :
بررسی وضعیت تراز تجاری این منطقه حاکی از آن است 
اقتصادی  رشد  متوالی  سال  سه  تحریم  شرایط  در  که 
تجاری  تراز  سال ۱۳96  در  است.  کرده   تجربه  را  مثبت 
۱0۳میلیون دالر، در سال ۱۳97 معادل ۱74میلیون دالر 
بوده  مثبت  دالر  ۳۳9میلیون  معادل  سال ۱۳98  در  و 
است و در 6ماهه اول سال جاری نیز تراز تجاری ارس 
2۱0میلیون دالر بوده که در شرایط متاثر از شیوع ویروس 

کرونا و تحریم عملکرد موفقی می باشد.

   اشتغال:
در زمینه اشتغال در منطقه آزاد ارس نیز با توجه به شیوع 
ویروس کرونا بسیاری از واحدهای تولیدی کشور و منطقه 
باعث  و  شدند  روبه رو  عدیده ای  مشکالت  با  ارس  آزاد 
بیکاری بسیاری از شاغلین واحدهای تولیدی صنعتی شد.

از سوی دیگر، به همت سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی 
مختلفی  تولیدی  واحدهای  در سال 99  ارس  آزاد  منطقه 
افتتاح های  واسطه  به  دولت  هفته  آغاز  از  و  شد  افتتاح 
صورت گرفته، بیش از هزار و سیصد نفر جذب واحدهای 
افتتاحی جدید شده اند و آمار اشتغال منطقه آزاد ارس به 

بیش از ۱6هزار نفر رسیده است.
که  اقدام  در دست  پروژه های  آخرین  افتتاح  با  همچنین 
مقرر بود تا پایان اسفندماه محقق شود، 500نفر دیگر نیز 

وارد چرخه اشتغال خواهند شد .

حرکت به سمت کشت گلخانه ای در ارس
همچنان  صنعت،  بخش  کنار  در  ارس  کشاورزی  بخش 
ادامه می دهد؛ خصوصا در حوزه  به روند روبه رشد خود 
گلخانه ای شاهد این هستیم که منطقه آزاد ارس به قطب 

گلخانه داری هیدروپونیک کشور تبدیل شده است. 
وجود آب کافی و شرایط آب و هوایی این اجازه را به ارس 
می دهد که خود را به عنوان قطب گلخانه داری، باغداری 
منطقه  سازمان  سیاست  کند.  تبدیل  ایران  کشاورزی  و 
آزاد ارس نیز بر پایه توسعه کشت گلخانه ای استوار است 
تا کشت هیدروپونیک، جایگزین سایر  و تالش می شود 

روش های کشت گردد. 
مدرن ترین  و  بزرگترین  که  تارال  ارس  گلخانه  بر  عالوه 
و  است  گرفته  لقب  خاورمیانه  شیشه ای  گلخانه  مجتمع 
بازارهای  به  را  خود  محصوالت  تولید،  ابتدای  همان  از 
و  گلخانه داران  تعاونی  تاسیس  با  می کند،  صادر  روسیه 
افتتاح واحد سورتینگ محصوالت دیگر گلخانه های ارس 
ازجمله  خارجی  بازارهای  به  داخلی،  بازارهای  بر  عالوه 

بازار روسیه راه یافته است  .
شیشه ای  گلخانه  مدرن ترین  و  بزرگترین  امروز  ارس، 
حال  در  است.  دارا  را  آسیا  غرب  و  ایران  هیدروپونیک 
همت  به  شیشه ای  گلخانه های  ساخت  فن آوری  حاضر 
مجتمع های گلخانه ای منطقه آزاد ارس بومی شده است، 

تا جایی که می تواند در فن آوری با اسپانیا برابری کند.

و  کشاورزی  محصوالت  تولید  میزان   
گلخانه ای در ارس

آزاد  منطقه  محدوده  گلخانه های  مساحت  کل  امروز 
این میزان، 200هکتار  از  ارس 4۳0هکتار می باشد که 
۱500نفر  برای  و  است  رسیده  بهره برداری  به  گلخانه 
سال 96  در  که  حالی  در  است؛  گردیده  ایجاد  شغل 
بوده  96هکتار  شده،  بهره برداری  گلخانه های  مساحت 
و این نشان از توسعه ۳.5برابری مساحت گلخانه ها در 

طول ۳6ماه دارد.
همچنین میزان تولید محصوالت کشاورزی در طول سال 
گذشته 97هزار تن بود که این رقم در ۱0ماهه سال 99 به 

۱06هزار و پانصد تن رسیده است  .
در طول ده ماهه امسال 28هزار تن محصوالت گلخانه ای 
تولید گردیده و روانه بازارهای داخلی و خارجی شده است.

محصوالت  دالری  31میلیون  صادرات   
گلخانه ای از منطقه آزاد ارس

میزان صادرات محصوالت گلخانه ای منطقه آزاد ارس در 
۱0ماه گذشته، 22هزار و 400تن محصول در 200هکتار 
بر  بالغ  را رقمی  ارزش صادراتی آن  فضای گلخانه ای و 

۳۱میلیون دالر بوده است .

صندوق پژوهش و فناوری ارس، اولین 
صندوق مناطق آزاد کشور

ارس  آزاد  منطقه  باید گفت خوشبختانه  کلی  ارزیابی  در 
و  داشته  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در  موفقی  دستاوردهای 
کرده  عمل  موفق  خود  اهداف  به  دستیابی  در  همچنین 
است، هر چند شاید از نگاه برخی منتقدان با آن آرمان ها 
از  یکی  دارد.  وجود  زیادی  فاصله  انتظار  مورد  اهداف  و 
به  منطقه  این  رسیدن  درخصوص  ذکر  قابل  زمینه های 
در  پیشرفته  فناوری  انتقال  و  ارتقاء  حوزه  خود،  اهداف 

ارس بود.
اولین صندوق در بین  صندوق پژوهش و فناوری ارس، 
غرب  شمال  در  صندوق  اولین  نیز  و  کشور  آزاد  مناطق 
کشور و همچنین به عنوان صندوق عامل برنامه گرنت 
شهریورماه  از  که  می باشد  شرقی  آذربایجان  در  فناوری 
سال گذشته در ارس تاسیس شده است و امسال نیز با 
افتتاح مرکز نوآوری ارس، اکوسیستم نوآوری منطقه آزاد 

ارس تکمیل گردید .
این مرکز جهت ایجاد بستری مناسب برای تجاری سازی 
نتایج تحقیقات، ایجاد زمینه کارآفرینی و نوآوری، رونق 
اقتصاد، ایجاد فرصت های شغلی جدید و تولید و توسعه 
محصوالت پیشرفته قابل عرضه به بازار و کمک به تیم ها 
و گروه های کاری متخصص و فعال صاحب ایده های برتر 
ایجاد شده است و مشاوره های ضروری و نیز خدمات و 
تجهیزات مناسب را برای رشد و ارتقای واحدهای کوچک 
دارای  فناوری  و  بر علم، تخصص  تکیه  با  نوپایی که  و 
ایده های قابل تجاری شدن هستند، به آنها ارائه می دهد.

تاکنون 59شرکت فناور و دانش بنیان تولیدی و 55شرکت 
فناور نوپا در منطقه آزاد ارس استقرار یافته اند و ضمن تعامل 
و  علمی  معاونت  سوی  از  تبریز،  فناوری  و  علم  پارک  با 
فناوری ریاست جمهوری کمک هایی برای حمایت بیشتر از 

شرکت های دانش بنیان در ارس فراهم شده است.
به  تسهیالت  ارائه  این صندوق،  توسط  ارائه شده  خدمات 
و  انواع ضمانتنامه  دانش بنیان، صدور  و  فناور  شرکت های 
تضمین سرمایه گذاری خطرپذیر، ارائه تسهیالت 500میلیون 
با  دانش بنیان  برای شرکت های  کارمزد 4درصد  با  تومانی 
کارمزد ۱۱درصد برای سرمایه در گردش و تولیدات صنعتی 

برای شرکت های دانش بنیان و فناور نوپا است.
 زیرساخت های نهادی اقتصاد دانش بنیان در ارس

 جذب 54شرکت تولید فناور و دانش بنیان، 48شرکت 
فناور و دانش بنیان و نوپا و 5شرکت صنایع خالق

و  تولید  فاز  عنوان  به  زمین  50هکتار  اختصاص   
صادرات دانش بنیان

 معرفی مرکز رشد به عنوان مبدا شناسایی شرکت های 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  سوی  از  صنایع خالق 

جمهوری
 تشکیل صندوق پژوهش و فناوری با 90میلیارد ریال 

اعتبار اولیه
 راه اندازی و تجهیز مرکز نوآوری ارس

   مرکز رشد واحدهای فناور ارس
در طول این سه سال بالغ بر 57واحد فناور و دانش بنیان 
تولیدی و 55واحد فناور و دانش بنیان نوپا در منطقه آزاد 
شرکت های  سهم  میان  این  است.در  شده  جذب  ارس 

صنایع خالق 9واحد می باشد.
همچنین ۱۳هزار و 865میلیون ریال تسهیالت برای این 
شرکت های تصویب شده است که تا پایان بهمن ماه سال 
جاری ۳هزار و ۱50میلیون ریال آن به شرکت ها پرداخت 

شده است.

توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری
وجود تسهیالت زیربنایی مناسب، یکی از پیش شرط های 
الزم برای جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رونق 
و  توسعه  برای  صنعتی  هر  است.  اقتصادی  فعالیت های 
نیازمند زیرساخت های مناسب و الزم  آینده  پیشرفت در 
سرمایه گذاری  و  صنعت  توسعه  برای  قاعده  این  است. 
تالش  تمام  و  نبوده  مستثنی  نیز  ارس  آزاد  منطقه  در 
تسهیل  و  زیرساخت ها  توسعه  جهت  در  سازمان  این 

سرمایه گذاری و افزایش ارزآوری است.
توسعه  در  ارس در سال های گذشته همواره  آزاد  منطقه 
زیرساخت های سرمایه گذاری پیشگام بوده است. همچنان 
که هزینه های عمرانی سال ۱۳98 نسبت به سال 96 بالغ 
بر 49درصد رشد داشته و از 57میلیارد تومان به بیش از 

85میلیارد تومان رسیده است.
در ۱0ماهه اول سال 99 نیز میزان هزینه کرد پروژه های 
که  است  بوده  تومان  5۱میلیارد  از  بیش  عمرانی 
برسد.  سال 98  عدد  به  سال  پایان  تا  می شود  پیش بینی 
سرمایه گذاری های زیربنایی منطقه آزاد ارس نیز عمدتا در 
بخش های آب و فاضالب، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات 

صورت گرفته است.

  اهم پروژ ه  های عمرانی
اقدامات  اخیر  سال های  طی  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 
انجام  برای  زیرساخت های الزم  تکمیل  برای  را  موثری 
فعالیت تولیدی و صنعتی در سطح منطقه انجام داده که 
از آن میان می توان به برخی طرح های عمرانی اجرا شده 

به  بوده،  امروز  تا  بهمن ماه 96  از  که  اجرا  در دست  یا  و 
موارد زیر اشاره کرد:

روسازی ،  الیه های  از  غیر  )به  سویل  عملیات   )۱
هکتاری  سایت  پیاده رو(  کفپوش  و  آسفالت ریزی 

260صنعتی 
به گردیان و  ائواوغلی  ارتباطی  اجرای مسیر  2( عملیات 

اتصال شریان به شهرک صنعتی
از معابر ضلع  ۳( عملیات خاکی و جدول گذاری قسمتی 
به  امیرالمومنین  شهرک  ارتباطی  پل  انضمام  به  غربی 

سایت ویالیی و آپارتمانی
4( اجرای باند دوم محور جلفا- مرند 

5( عملیات احداث راه اصلی و دو دستگاه میدان همسطح 
پل  انضمام  به  کلیسا  بلوار  تا  ساحل  خیابان  فاصل  حد 

رودخانه ای دره دیز 
۱۳2کیلوولت  خط  تجهیزات  نصب  و  حمل  تهیه،   )6

دومداره سایت صنایع سنگین ارس 
7( عملیات تعریض جاده مرزی نوردوز 

ارس  آزاد  منطقه  در  سبز  فضای  سرانه   
3برابر استاندارد جهانی

از مباحث اساسی  افزایش سرانه آن یکی  فضای سبز و 
در برنامه ریزی و مدیریت شهری منطقه آزاد ارس تعیین 
شده است . براساس شاخص تعیین شده از سوی محیط 
قبول  قابل  و  متعارف  سرانه  متحد،  ملل  سازمان  زیست 
در  این  می باشد؛  نفر  هر  برای  25مترمربع  سبز  فضای 
و  اخیر  در طول سه سال  که  مثبتی  نگاه  با  است  حالی 
با اختصاص بودجه مناسب در زمینه گسترش فضای سبز 
آمده  عمل  به  سرشماری های  طبق  هم اکنون  شهری، 
سرانه فضای سبز منطقه آزاد ارس به باالی 85مترمربع 
یعنی بیش از سه برابر استانداردهای جهانی افزایش یافته 

است  .
در حال حاضر مساحت فضای سبز منطقه آزاد ارس بیش 
به  نسبت  که  است  مترمربع  490هزار  و  میلیون  یک  از 
داشته  همراه  به  را  60درصدی  رشد   97 و  سال های 96 

است.

زون های منفصل نوردوز و خداآفرین
 زون منفصل نوردوز در مرز مشترک ایران و ارمنستان 
اقتصادی  اتحادیه  با  ایران  مشترک  زمینی  مرز  تنها  و 
اوراسیا، در تالش است به دروازه ترانزیت و تجارت ایران 

با حوزه اوراسیا تبدیل شود. 
بر همین اساس جهت تسهیل امورات صادرکنندگان کاال 
مبدا کاال  توافقات صورت گرفته صدور گواهی  بر اساس 
برای صادرات به اتحادیه اوراسیا با همکاری اتاق بازرگانی 

در خود ارس امکان پذیر شد. 
آزاد  منطقه  نوردوز  زون  در  که  مهمی  اقدامات  دیگر  از 

ارس انجام شده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد  :
اصلی  گیت  شبکه ای  سیستم  راه اندازی  و  تجهیز   )۱
محدوده نوردوز و نصب و راه اندازی دوربین های نظارتی

2( نصب دوربین پارک خوان در گیت اصلی جهت نظارت 
و ترددها و جمع آوری یکپارچه اطالعات ترافیکی

عرضه  جهت  تجاری  واحد  80باب  از  بیش  احداث   )۳
کاالهای ایرانی  به صورت خرده فروشی و عمده فروشی 

به اتباع خارجی
محدوده  نمودن  محصور  جهت  فنس کشی  تکمیل   )4

نوردوز
مرزی  پایانه  در  چمدانی  ایکس ری  دستگاه  نصب   )5

نوردوز
سیستم  راه اندازی  و  الزم  بستر های  فراهم سازی   )6

آسیکودای منطقه جامع گمرکی 
  زون خداآفرین به عنوان یکی از مهم ترین زون های 
ارس؛ در حوزه های  آزاد تجاری-صنعتی  منفصل منطقه 
کشاورزی مدرن، گردشگری به واسطه وجود دریاچه سد 
خداآفرین و صنعت به سبب وجود شهرک صنعتی جانانلو، 

دارای ظرفیت های بسیار مهم و تاثیرگذاری می باشد .
در طول سال های 96 تا ده ماهه سال 99 در این منطقه 
کشاورزی،  مختلف  زمینه های  در  شاخصی  اقدامات  نیز 
از  که  است  گرفته  صورت  صنعتی  و  دامپروری 

شاخص ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
پایاب  اراضی  از  ۱( در حوزه کشاورزی : کشت 60هکتار 

سد خداآفرین )ذرت علوفه ای، گندم، کلزا(
2( ایجاد گلخانه ۳5هکتاری در زون 4 در مرحله تسطیح 

و خاکبرداری می باشد 
۳( پرورش ماهی ۱25تنی در سال  که در مرحله تامین 

برق می باشد   
4( در حوزه دامپروری: تصویب 6واحد دامی، صدور پروانه 
بهره برداری برای 2واحد و ۳مورد واگذاری زمین ازجمله 

این اقدامات می باشد  
بهره برداری  پروانه  صنعتی:  سرمایه گذاری  حوزه  در   )5
رنگ  تولید  نیز  و  کاغذی  دستمال  تولید  پروژه  دو  برای 
حالل در آب صادر شده و پروژه برنج کوبی نیز در مرحله 

احداث سوله می باشد.

فرهنگی اجتماعی و گردشگری
درخصوص  توسعه  منشور  یک  گذشته  سال های  در 
و  شد  تهیه  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی  بحث های 
مصوبه شورایعالی مناطق آزاد را نیز اخذ کرد تا در مسیری 
که برای مناطق آزاد ترسیم شده است، همسو و هم راستا 
توسعه  موجبات  و  کند  اقدام  اقتصادی  رشد  و  توسعه  با 

انسانی را نیز فراهم نماید. 
های  اقدام  سال 96  از  ارس  آزاد  منطقه  راستا  همین  در 
تا  نمود  شروع  و  ترسیم  تعریف،  را  مختلفی  زیرساختی 
ضمن  بلند مدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه های  در 
و هنری  اجتماعی  فرهنگی،  بتواند چهره ای  بهره برداری 
متفاوتی نسبت به گذشته ارائه نماید. ازجمله این اقدامات 

زیرساختی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
مراکز  مجوز  صدور  دستورالعمل  تصویب  و  تدوین   )۱
فرهنگی و آموزشگاه های هنری، تاسیس و تجهیز اولین 

سینمای دیجیتال ارس
2( تاسیس انجمن های ادبی، فیلم و عکس، صنایع دستی، 
در  ایران  خوشنویسان  انجمن  شعبه  تجسمی،  هنرهای 

ارس و تجهیز دفاتر انجمن ها
مسکونی  منطقه  فرهنگی  مراکز  و  کتابخانه  طراحی   )۳

شجاع
4( احداث اولین فرهنگسرا در شهر مرزی جلفا 

و  امام زادگان  مساجد،  تجهیز  و  احداث  در  مشارکت   )5

حسینیه ها به عنوان مراکز فرهنگی و پشتیبان گردشگری
6( بهسازی کتابخانه و قرائت خانه عمومی جلفا

7( توسعه و بهسازی مدارس منطقه
8( مطالعه و راه اندازی مدرسه عالی هنر و تاسیس مدرسه 

بین المللی در ارس
9( برگزاری ۳دوره جشنواره های سراسری تئاتر خیابانی، 
تخم مرغ های  روی  نقاشی  بین المللی  جشنواره  2دوره 
نوروزی، ۳دوره مسابقات قرآن اذان و نهج البالغه، 2دوره 
اولین جشنواره ملی  متوالی جشنواره استعدادهای برتر و 
عکس ارس با محوریت صنایع داخلی و کشاورزی و اولین 

نمایشگاه مد و لباس
با  صحنه ای  موسیقی  کنسرت  50عنوان  برگزاری   )۱0
حضور هنرمندان تراز اول کشور و 200رویداد فرهنگی-

نشاط  ایجاد  رویکرد  با  ساالنه  صورت  به  دینی  هنری 
46دوره  و  اجتماعی  و  فرهنگی  ارتقای  و  اجتماعی 

آموزش های شهروندی
ورنی،  رشته های  در  دستی  صنایع  ۳کارگاه  افتتاح   )۱۱

قالی، گلیم، مجسمه سازی، سفال و سرامیک
۱2( تاسیس کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان با 4500جلد کتاب و کتابخانه سیار اداره 

کل کتابخانه های عمومی با 2400جلد کتاب
اعتبار در حوزه  از ۱00میلیارد ریال  ۱۳( اختصاص بیش 
مشارکت  2مدرسه،  احداث  من جمله  پرورش  و  آموزش 
بنای مدارس، تجهیز پژوهش سرای  احداث و تجدید  در 
دانش آموزی و کتابخانه های مدارس، هوشمندسازی تمام 

مدارس محدوده.

   آموزش عالی
منطقه آزاد به نوعی همسو با  جهانی شدن می باشد و این 
حضور در عرصه های مختلف بین المللی، تغییرات زیادي 
آن  دنبال  به  و  آورده  وجود  به  مختلف  نهادهاي  در  را 
بینالمللي شدن موجبات رشد و ترقي نظام هاي آموزشي 
شدن  بینالمللي  لزوم  و  ضرورت  است.  کرده  فراهم  را 
آموزش عالي در ارس احساس و این مهم در برنامه های 

این سازمان گنجانده شده است. 
از همین رو، منطقه آزاد ارس در کنار دانشگاه های موجود ، 
دانشگاه های  حضور  مقدمات  نمودن  فراهم  دنبال  به 
مختلف داخلی و خارجی در ارس بوده است که ازجمله 
تپه  حاجت  دانشگاه  حضور  مقدمات  فراهم سازی  آنها: 
کشور  خزر  بین المللی  دانشگاه  تاسیس  رایزنی  ترکیه، 
اولیه  مجوز  اخذ  نیز  و  آزاد  دانشگاه  پردیس  آذربایجان، 
جهت احداث و تاسیس مجتمع آموزشی بین المللی فنی 
و حرفه ای در منطقه با همکاری سازمان فنی و حرفه ای، 
بخشی از اقداماتی بوده که در این زمینه انجام شده است.

   گردشگری
ناگفته پیداست که در سال گذشته و سال جاری به لحاظ 
شیوع کرونا متاسفانه منطقه آزاد ارس مانند سایر نقاط جهان، 
با کاهش جدی آمار گردشگران روبه رو بوده و به تبع آن از 
ارزآوری ناشی از توریسم محروم بوده است؛ اما با نگاهی به 
آمارهای ارائه شده در زمینه اقدامات انجام شده توسط بخش 
خصوصی و سازمانی در توسعه زیرساخت های گردشگری، 

رشد مطلوبی مشاهده می گردد.
آپارتمان، یک واحد مهمان پذیر  افتتاح 5باب هتل و هتل 
جهانی  سازمان  در  عضویت  بوم گردی،  اقامتگاه  7واحد  و 
تعالی صنعت  جایزه  رویداد  الماس  نشان  اخذ  گردشگری، 
گردشگری، عضویت ژئوپارک ارس در شبکه ژئوپارک های 
جهانی یونسکو، صدور مجوز بهره برداری برای 4هتل، 2هتل 
تاسیس  صدور 5مجوز  و  مهمان پذیر  واحد  یک  آپارتمان، 
اتفاق های خوبی بود که در  از  تشکل گردشگری، بخشی 

طول این سه سال در ارس محقق شده است.
آزاد  منطقه  تبدیل  همچون  هدفی  به  رسیدن  برای   
در  گردشگری  شناخته  شده  بین المللی  مناطق  به  ارس 
اجرای  جهت  راهبردهایی  طبیعی،  و  تاریخی  زمینه های 
زیرساخت های  آماده سازی  همچون  کالن  سیاست های 
ایجاد  گردشگر،   جذب  برای  تبلیغات  گردشگری، 
مشوق های مالی برای سرمایه گذاران و جذب سرمایه گذار 
فرآیندهای  در  تسهیل  ایجاد  طریق  از  خصوصی  بخش 
ازجمله  دیگر  راهبردی  اهداف  به  رسیدن  برای  مربوطه 
احداث هتل و هتل آپارتمان، مرمت و احیای کاروانسراها 
و آثار تاریخی، احداث کمپ های اقامت، مرمت و احیای 
و  موردنیاز  زیرساخت های  تامین  منطقه،  تاریخی  آثار 
جذب  جهت  قانونی  مشوق های  و  ظرفیت ها  از  استفاده 
سرمایه گذاری و تسهیل در ورود گردشگران خارجی در 

دستور کار سازمان منطقه آزاد ارس اتخاذ شده است.
در همین حین نیز در زمینه  ظرفیت اقامت ظرفیت مراکز 
است.  داشته  افزایش  ارس  آزاد  منطقه  پذیرایی،  و  اقامتی 
براساس آخرین آمار، ظرفیت اقامتی موجود در منطقه آزاد ارس 
2769تخت می باشد. همچنین 96مرکز پذیرایی، رستوران، 
دایر می باشند که  کافی شاپ و فست فود در محدوده ارس 

جمعا ظرفیت پذیرایی از 9060نفر را مهیا کرده اند.

   سالمت و درمان
توام  باکیفیت،  و  مولد  سالم،  زندگي  یک  از  برخورداري 
ناتواني،  و  بیماري  از  عاري  و  قبول  قابل  عمر  طول  با 
نیازي اساسي و حقي همگاني است که در قوانین اساسي 

بسیاري از کشورها مورد تاکید قرار گرفته است. 
اگرچه تامین و حفظ سالمت، وظیفه اي فردي، اجتماعي، 
سازماني و حاکمیتي است، ولیکن مسئولیت این امر برعهده 
دولت ها بوده و یکي از مولفه هاي حکمراني بهینه و پیش شرط 

تحقق توسعه پایدار در هر کشور به شمار مي رود. 
همزمان  پایدار  توسعه  راستای  در  ارس  آزاد  منطقه 
حوزه  به  عملکردی  شاخص های  سایر  به  توجه  با 
چه  است،  داشته  ویژه ای  توجه  نیز  درمان  و  سالمت 
دنیا  سراسر  همانند  نیز  ارس  که  اخیر  سال  یک  در 
آن.  از  قبل  چه  و  بوده  کرونا  منحوس  ویروس  درگیر 
این  در  شده  تعیین  اولویت های  از  یکی  رو  همین  از 
طی  که  بود  ارس  سالمت  شاخص های  ارتقای  راستا 
راه اندازی  به  اقدام  راستا  همین  در   98 و  سال های 97 

نمود.  ارس  درمانگاه تخصصی 
از دیگر اقدامات اساسی دیگر الحاق منطقه آزاد ارس به 
جوامع بین المللی سالم و ایمن ارس، اجرای طرح مدارس 
مروج سالمت در 22مدرسه منطقه آزاد ارس، آغاز احداث 
ساختمان درمانگاه تخصصی ارس در سال 99 و بهسازی 
مهم ترین  از  منطقه  درمانی  و  بهداشتی  مراکز  تجهیز  و 

برنامه های عملکردی این حوزه بوده است  .

توسعه در ارس؛ شکوفایی در سایه محدودیت



مهم ترين كاركرد مناطق آزاد در سطح جهاني قابل تعريف است. در همه 
همكاري هاي  ارتقاي  براي  كارآمد  ابزاري  عنوان  به  مناطق  اين  از  دنيا 
بهبود  و  فناوري  انتقال  خارجي،  سرمايه گذاري  خصوصا  بين المللي 
روش هاي مديريت و بهره گيري از شيوه هاي مدرن در به كارگيري منابع 

استفاده مي شود. 
چنين برداشت مطلوب و عقالني از مفهوم مناطق آزاد، كشورهاي ميزبان 
موقعيت هاي  لحاظ  از  كه  اصلي  سرزمين  از  نقاطي  تا  داشته  آن  بر  را 
جغرافيايي و جغرافيای اقتصادی نسبت به ساير مناطق برتري دارند، به 
تا تسهيالت و مزاياي  اقتصادی تبديل كرده  يا منطقه ويژه  آزاد  منطقه 
قانوني اين مناطق بتواند ظرفيت ها و قابليت هاي نقاط منتخب را شكوفا 

ساخته و بازيگر تاثيرگذار در اقتصاد ملي و فراملی شود. 
در اين راستا در طول 7سال و نيم گذشته تمام اهتمام دولت تدبير و اميد بر 
آن شد تا مناطق آزاد به مناطق برتر ارتقاء يافته و با تكميل زيرساخت ها، 

راه براي تحقق اهداف پيش گفته فراهم گردد. 
به  است  قرار  كه  جديدي  آزاد  8منطقه  همچنين  و  فعلي  آزاد  مناطق 
خانواده مناطق آزاد ملحق  شوند، از منظر ارتباطات بين المللي و استقرار 
در  برجسته اي  نقش  مي توانند  يك  هر  جهاني،  تجارت  كريدورهاي  در 
عمر  طول  در  داشت  اذعان  مي توان  منصفانه  كنند.  ايفا  ناخالص  توليد 
دولت های يازدهم و دوازدهم جذابيت هاي فراواني در اين مناطق نه تنها 
براي سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي داخلي، كه سرمايه گذاران آن سوي 

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

كمك به اقتصاد كشور بهره گيری كرد.
همچنين مناطق آزاد در دوران سخت كنونی تحريم می توانند گذرگاه های 
آمريكا  بين المللی  تحريم های  كردن  بی اثر  درخصوص  كشور  در  مهمی 
با  مناطق می توان  اين  در  موجود  بالقوه  به ظرفيت های  باتوجه  و  باشند 
مديريت درست در اقتصاد، تهديد تحريم ها را در اين مناطق به فرصت در 

جهت رونق اقتصادی با محوريت توليد و ترانزيت كاال بدل كرد.

ظرفیتهایمناطقآزاددرجهتجذبسرمایهگذاران
برای  خارجی  سرمايه های  ورودی های  مهم ترين  از  يكی  آزاد  مناطق 
توجه  كه  معناست  بدان  اين  به شمار می رود.  داخلی  سرمايه گذاری های 
و معرفی فرصت های سرمايه گذاری در كشور و مسير ورود سرمايه گذاران 
عزيزمان،  كشور  آزاد  مناطق  در  موجود  جذابيت های  طريق  از  می تواند 
ايران باشد كه در ذيل به برخی از مهم ترين مزايای فعاليت اقتصادی در 

مناطق آزاد اشاره می كنيم:
   نوع و ساختار مديريت و حاكميت هر سازمان عامل در مناطق آزاد به 
صورت خودگردان است و اين مناطق موظف به تامين هزينه های جاری، 
عمرانی و خدماتی هستند و اين در حالی است كه ريالی از بودجه عمومی 

كشور دريافت نمی كنند.
يك  در  دولتی  ادارات  و  نهادها  ساختار  كردن  كوچك  ديگر،  سوی  از 
شده  تجميع  كوچك  جغرافيای  يك  در  كه  اداری  مجموعه  و  سازمان 
شده  كوچك  مديريت  از  ديگری  وجه  می كنند،  ارائه  دولتی  خدمات  و 
در  را  آن  مستندات  می توان  كه  است  اقتصادی  امور  بر  دولت  حاكميت 

ماده 27 قانون مناطق آزاد مالحظه كرد.
واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی در محدوده جغرافيايی كوچك 
نقاط مرزی واقع  آزاد در  )اغلب مناطق  و به خصوص در مناطق مرزی 
شده اند( به دولت ها اين تجربه و اطمينان را می دهد كه می توان نظارت 
كرد و پيشرفت كشور را با حضور مردم و حمايت از آنها نظاره نمود،  چراكه 
اساسا تجربه جهانی و ايرانی مويد اين اصل است كه دولت مدير خوبی در 
عرصه اقتصاد نيست؛ موضوعی كه در فربه شدن دولت به دليل حاكميت 

نظام اقتصادی رانتی در ايران قابل مشاهده است.
  مزايای قانونی چون امكان ثبت شركت و مالكيت صددرصدی افراد 

و شركت هايی با تابعيت غيرايرانی )به جز رژيم هايی كه از سوی دولت 
ايران به رسميت شناخته نشده است( در مناطق آزاد ايران در خاورميانه 
)به خصوص رقيب موفق مناطق آزاد ايران يعنی اميرنشين دبی در امارات 
متحده عربی( كم نظير است. اين امر به عنوان مزيتی بر جذب شركت های 

بين المللی در اين مناطق ارزيابی می شود. 
در عين حال حضور برندهای مطرح بين المللی و شركت های دانش بنيان 
برای تاسيس خطوط توليد، فرصت انتقال تكنولوژی و دانش فنی را نيز در 
پی خواهد داشت. از سوی ديگر،  امكان برگزاری همايش های بين المللی 
بر  تكيه  با  حوزه های تخصصی  در  فنی-مهندسی  آموزشی،  دوره های  و 
اين مزايا و امكان ورود بدون ويزای نيروهای متخصص به مناطق آزاد، 
فرصت بی نظيری برای ارتقای دانش علمی- تخصصی، موسسات علمی و 

دانشگاهی كشور فراهم می كند.
  سومين ظرفيت مناطق آزاد در عرصه اجرای بند يازدهم سياست های 
اقتصاد مقاومتی، قرار گرفتن مبادی ورودی- خروجی كريدور شمال- جنوب 
)به  عنوان يكی از مهم ترين كريدورهای بين المللی قرن بيست و يكم( در 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور است. وجود مزايا و معافيت های قانونی 
ارائه  و  ترانزيت كاال  برای  معافيت هايی كه  و  برای سرمايه گذار خارجی 
خدمات در اين حوزه و حوزه های مرتبط از سوی مناطق آزاد ارائه می شود، 
می تواند منبع درآمد خوبی برای كشور ايجاد كند. فعال شدن اين كريدور 
تجاری، ايران را در عمل به مركز ترانزيت اروپا- آسيا تبديل می كند و به 
دليل منافع تجاری ناشی از ترانزيت كاال در مسير امن و ارزان ايران، زمينه 
وابستگی و پيوستگی ساير كشورهای بهره مند از اين مسير ترانزيتی به 

موقعيت استراتژيك كشور فراهم می شود.
با  مشترک  فرهنگی- قومی  ظرفيت های  از  بهره گيری  امكان    
عرصه  در  آزاد  مناطق  توانمندی  ديگر  می توان  را  همسايه  كشورهای 
اقتصاد مقاومتی اعالم كرد. بر اين اساس،  با نگاهی اجمالی به موقعيت 
مكانی مناطق آزاد، می توان عالوه بر تقويت مناسبات تاريخی ميان اقوام 
دو سوی مرزهای بين المللی، با تكيه بر مزايا و معافيت های قانونی مناطق 
مبادالت  و  مشترک  هنری  فرهنگی،  جشنواره های  برگزاری  زمينه  آزاد، 

علمی ميان اقوام بلوچ، عرب و آذری را ميان دو طرف تقويت كرد.
كشاورزی- محصوالت  فرآوری  آزاد،  مناطق  ظرفيت  پنجمين    
 شيالتی استان های پسكرانه در مرحله نخست و در مرحله بعد محصوالت 
و  مزايا  از  بهره گيری  با  است.  كشور  نقاط  تمام  شيالتی  و  كشاورزی 
جذب  به  نسبت  می توان  مناطق  اين  در  جاری  قانونی  معافيت های 
سرمايه گذاران داخلی و خارجی اقدام كرد تا عالوه بر ايجاد ارزش  افزوده 

در محصوالت فوق، زمينه رونق كشاورزی و سودآوری توسعه كشاورزی 
و صيد صنعتی فراهم شود.

  اكوتوريسم، گردشگری ورزشی، تجاری، تاريخی، درمانی، فرهنگی و 
مذهبی از توانمندی های مناطق آزاد در بخش های مختلف صنعت توريسم 
است؛ موضوعی كه فرصت مناسبی برای عرضه فرهنگ اسالمی ايرانی 
به تجار، گردشگران و سرمايه گذاری فراهم كرده كه با برگزاری تورهای 
گردشگری، كارگاه های آموزشی تخصصی، جشنواره های فرهنگی- هنری 
می توان از اين مهم به عنوان يك مزيت بهره برد،  نه فضايی برای چالش 
و تقابل؛ چراكه بر اين باور هستيم كه قدرت فرهنگی و مبانی استداللی 
مذهب تشيع چنان قدرت جذبی به فرهنگ ايرانی عطا كرده كه می تواند 
در كنار آرمان های انقالب اسالمی،  زمينه جذب و اقناع ساير مذاهب و 

فرهنگ ها را پديد آورد.
  انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های همكاری با ساير مناطق و نهادهای 
همكاری های  توسعه  بر  عالوه  همسايه،  كشورهای  مردم نهاد  و  دولتی 
ايران، زمينه گسترش همكاری های متقابل و وابستگی بيشتر  منطقه ای 
اقتصادی )تجاری، صنعتی و ترانزيتی( اين نواحی را با ايران مهيا كرده و 
با توجه به اشتراكات فرهنگی و در عين حال تفاوت های حقوقی، فضا را 
برای رژيم سازی در همكاری های منطقه ای با تكيه بر آرمان های انقالب 

اسالمی به ويژه در عرصه اقتصادی مهيا می كند.
پايلوت طرح های  را نقطه  آزاد  نيز می توان مناطق  امنيتی  از منظر    
با حضور  ويژه  به  فرهنگی  و  تجاری  حوزه های صنعتی،  در  خاص  ملی 
برای  را  آگاهی كامل،  زمينه  با  بتوان  تا  قلمداد كرد  سرمايه گذار خارجی 

حضور آنها در سرزمين اصلی و كل ايران فراهم كرد.
آزاد تجاری- اگر بخواهيم مشوق ها و مزايای سرمايه گذاری در مناطق 

 صنعتی ايران را مختصرا بيان كنيم، می توان گفت:
همه  برای  بهره برداری  تاريخ  از  20سال  مدت  به  مالياتی  معافيت   )1

فعاليت های اقتصادی
2( سرمايه گذاری خارجی و نزديك به صد درصد از ميزان سرمايه گذاری 

شده
3( آزادی ورود و خروج سرمايه و سود

4( حفاظت و تضمين برای سرمايه گذاری های خارجی
5( عدم نياز به ويزاهای ورود و اجازه اقامت سهل و آسان برای خارجی ها

6( مقررات تسهيل شده در روابط كارگری، اشتغال و امنيت اجتماعی
7( انتقال قطعات توليد شده به محل اصلی بدون پرداخت عوارض گمركی 
8( رفع پرداخت عوارض گمركی برای واردات از خارج به منطقه و بالعكس

9( استخدام نيروی انسانی آموزش ديده و ماهر در تمام سطوح مهارت های 
مختلف و حرفه ای

10( استفاده از مواد خام، نفت و گاز به عنوان خوراک و سوخت برای تمام 
فعاليت های صنعتی

مناطقآزادازدیروزتاامروز
مناطق آزاد كشور كه نزديك به 3دهه است كه از تاريخ تاسيس اولين شان 
به عنوان  اقتصادی كشور  پرتالطم  اين روزهای بحرانی و  می گذرد؛ در 
از  خبری  آنها  در  كه  مناطقی  آمده اند.  ايران  يارای  به  كمكی،  ياران 
شده  حذف  كامل  طور  به  اينكه  نه  البته  نيست؛  پيچيده  بروكراسی های 
خود  به  منطقی تر  بسيار  شكلی  اصلی  سرزمين  با  مقايسه  در  اما  باشد، 

گرفته است. 
كيش، قشم و چابهار را می توان به عنوان نسل اول مناطق آزاد ايران نام 
برد؛ هر سه نقطه، خصوصا قشم و چابهار در نقاطع شديدا محروم تاسيس 
اقتصاد  از 30سال شاهد شكوفايی،  از گذشت كمتر  امروز پس  و  شدند، 
پويا و فعال و محروميت زدايی با درصد باال از اين مناطق و عمدتا مناطق 

همجوارشان هستيم.
در  و  بلوچستان  و  سيستان  استان  جنوب  در  چابهار  همچون  منطقه ای 
قسمت  محروم ترين  عنوان  به  پيش  ساليان  از  كه  عمان  دريای  شمال 
از خاک كشور شناخته می شد، اكنون سرمايه گذاران خارجی را می بينيم 
كه برای فعاليت و سرمايه گذاری در اين منطقه آزاد، در صف های انتظار 
منتظر تصميم گيری و انتخاب شدن از سوی مسئولين منطقه و مقاالت 
به  واقع چه كسی می توانست تصور كند كه چابهار  به  كشوری هستند. 
عنوان يكی از استراتژيك ترين و مهم ترين نقاط كشور، چنين با سرعت 
خود  به  را  ديگر  دولت های  و  سرمايه گذاران  نگاه های  و  كرده  پيشرفت 

جلب كند!
پس از آن، تاسيس سه منطقه آزاد ديگر در نقاط متفاوت از هر منظر در 
كشور را شاهد بوديم؛ مناطق آزاد ارس، انزلی و اروند. اين بار هم مكان يابی 
صحيح با پتانسيل های فراوان برای ايجاد بستر مطمئن و مناسب برای 
تجارت با كشورهایCIS، ارمنستان، آذربايجان، روسيه و ساير كشورهای 
فارس  و  خليج  حاشيه  كشورهای  و  كويت  و  عراق  همچنين  و  شمالی 
افريقايی.  كشورهای  همچون  كشورها  ديگر  با  بلندمدت  چشم اندازی  با 
مناطقی عمدتا مرزی و محروم و يا جنگ زده نظير آبادان و خرمشهر، كه 
باز اگر كمتر از 10سال پيش اين نقاط با امروز، مورد قياس قرار بگيرد، 

قابل باور برای عموم مردم نيست.
ايران، در كنار  نقاط  از دورترين  آزاد كشور در يكی  وسعيت ترين منطقه 
دروازه ايران به سمت اروپا در دهه90 كار خود را آغاز كرد. منطقه آزاد 
ماكو به عنوان دومين منطقه آزاد دنيا به لحاظ وسعت اين روزها با سرعت 

به سمت توسعه پيش می برد.

چالشهایمناطقآزاددرمسیرتوسعههمهجانبه
با وجود گذشتن از 3دهه از عمر مناطق آزاد ايران، بسياری از منتقدين 
و مخالفين بر اين عقيده هستند كه مناطق آزاد به ماموريت های تعريف 
بوده اند و چنين نظرات  شده نرسيده اند و صرفا در فرآيند واردات موفق 
و انتقادات غيرمنصفانه كه نوک پيكان آن به سوی اين مناطق از كشور 
نشانه رفته است؛ اما در ميان آيا كسی بود كه دليل اين عدم موفقيت  را 
آيا شخص  قرار دهد؟!  بررسی  در كنار هزاران موفقيت و دستاورد مورد 
يا نهادی دستاوردهايی كسب شده از سوی مناطق آزاد است را در كنار 

نقدها و ناكارآمدی ها در ترازوی قياس قرار داد؟ و اين چرايی را يافت؟
بی شك مناطق عمدتا محرومی كه در ايران به عنوان مناطق آزاد معرفی 
شد، اگر اين استقالل در مديريت كسب را نمی كرد، امروز به اين درجه 
از پيشرفت، ايجاد زير ساخت های كليدی همچون آب و برق، راه و جاده، 
بهداشت و درمان و مراكز تفريحی و تجاری نمی رسيد؛ چراكه اين مناطق 
با استقالل مديريت، خودكفايی در تامين مالی و همچنين تصميم سازی و 

آزادی عمل به اين مهم دست پيدا كرده اند.
البته نبايد اين مورد را از نظر دور نگاه داشت كه طی چند ساله اخير با توجه به 
مسائل و مشكالت به وجود آمده، تا حدودی شرايط برای اين مناطق خصوصا 
فعالين اقتصادی، سخت شده است؛ مواردی همچون چندحاكميتی در يك 
منطقه و يا كاهش اختيارات، آزادی و استقالل عمل كامل مديران عامل، ابطال 
قوانين و مقررات مربوط به مناطق آزاد و اعمال انواع بخشنامه ها و آيين نامه 
و غيره؛ اما با تمامی اين اوصاف، همچنان مناطق آزاد بستری امن تر، آرام تر 
و مطمئن تر از سرزمين اصلی برای سرمايه گذاری و فعاليت های تجاری برای 

سرمايه گذاران داخلی و خارجی می باشد.
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بررسینقشمناطقآزاددرتوسعهسرمایهگذاریدرکشور:

مناطق آزاد محور توسعه اقتصادی و تجارت بین المللی ایران
گزارش:

امیرحقطلب

یادداشت: داریوش محمدی- عضو هیات مدیره و مدیرعامل

داريوش محمدی مديرعامل شركت 
بيمه ايران معين در پيامی فرا رسيدن 

عيد نوروز را تبريك گفت.
متن پيام مديرعامل بيمه ايران معين به 

شرح زير است:
شكفتن گل ها در پی زمستان سرد و 
بی روح، نشان از حيات مجدد طبيعت 
و »نو شدن« دارد و تقارن بهار امسال 
با والدت حضرت قائم )عج(، جان ها را 
نيز زنده نموده است؛ باشد كه به بركت 
اين تقارن فرخنده همه ما شامل لطف و 

رحمت حق تعالی قرار بگيريم.
روزهاي نويدبخش بهار و سال نو را 

حضور فعاالن گرانقدر عرصه صنعت بيمه به ويژه همكاران ارجمند و شبكه فروش پرتالش و 
خستگی ناپذير بيمه ايران معين تبريك و شاد باش عرض مي كنم و اميدوارم به لطف خداوند 
متعال، سال جديد سالي سرشار از تندرستی، شادكامي و توأم با خير و بركت براي همه ما باشد.
امسال در حالی »نوروز« را گرامی می داريم كه به دليل پاندمی كرونا، فقدان برخی از همكاران يا 
خانواده اين عزيزان و نيز فعاالن صنعت بيمه، موجب تاسف و  تاثر همه ما شده است و همانگونه 
كه در يادداشت اينجانب به مناسبت »روز بيمه« در سال 99 منتشر شد، اعتقاد راسخ دارم كه تاثير 
كرونا بر تمامی حوزه ها ازجمله صنعت بيمه آن چنان عميق است كه نيازمند تغييرات بنيادين و 

استراتژيك در مبانی نظری و  چارچوب فكری حاكم بر كسب و  كار بيمه است.
بيمه ايران معين در سالی كه گذشت به لطف خدا، حمايت سهامداران محترم، همراهی و مساعی 
اعضای محترم هيات مديره شركت، تالش و همكاری بی وقفه مديران، همكاران ارجمند و شبكه 
فروش پرتوان و پرتالش، گام های بلند و موثری در اعتالء و پيشبرد امور شركت برداشته و به نتايج و 
دستاوردهای ارزشمندی دست يافت كه از مهم ترين آنها می توان به تثبيت راهبری بازار بيمه مناطق آزاد 
كشور، تثبيت سطح يك توانگری مالی برای هشتمين سال متوالی، تحقق صد در صدی برنامه های 
مصوب هيات مديره محترم در ميزان فروش و احيای سهم از بازار سودده ، افزايش سرمايه 124درصدی 
و تثبيت جايگاه شركت در بين 10شركت برتر صنعت بيمه از حيث سرمايه ثبت شده، همراهی با 

بيمه گذاران در شرايط سخت اقتصادی با اجرای موفقيت آميز طرح مهر ايران معين و... اشاره نمود.
با شروع سال جديد، به فضل خدا و با اتكاء به سرمايه های انساني كارآمد، ارزشمند و منسجم و نيز 
قابليت هاي درون سازمانی ، حركت بيمه ايران معين در ايجاد مزيت های رقابتی جديد، تقويت و 
تحكيم زيرساخت ها، بهبود عملكرد شركت ، ارتقاء كيفيت سطح ارائه خدمات به بيمه گذاران محترم 
و برداشتن گام های بلند و مطمئمن به منظور تحقق استراتژی »تداوم راهبری بازار بيمه در مناطق 
آزاد و تبديل شدن به يكی از بيمه گران اتكايی برتر در سرزمين اصلی« شتاب بيشتری خواهد داشت.

در پايان الزم می دانم از همراهی و حمايت های بی دريغ هيات مديره بيمه ايران، مسئوالن 
محترم نهاد ناظر و سنديكای بيمه گران ايران و نيز از تالش ها و زحمات يكايك همكاران 

و نمايندگان عزيز در پيشبرد اهداف شركت، تشكر و قدرداني  نمايم.
اميدوارم در سايه انسجام، همدلي و تالش همه جانبه، شاهد سرافرازی صنعت بيمه كشور 
در گسترش امنيت خاطر و افزايش ضريب نفوذ بيمه، رضايتمندی مشتريان و ذی نفعان و 

خدمتگزاری بيش از پيش به بيمه گذاران و مردم شريف ايران اسالمی باشيم . 
استمرار صحت و سالمتی و عاقبت بخيری همه فعاالن صنعت بيمه را از خداوند متعال خواهانم.

 بیمه ایران معین
در مسیر توسعه و بالندگی



در گفت و گو با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند عملکرد این منطقه بررسی شد:
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منطقه آزاد اروند در دولت تدبیر و امید شاهد موفقیت هایی 
در  و  بود  سرمایه گذاری  و  صادرات  تولید،  زمینه های  در 
این  در  را  خود  برنامه های  دارد  تصمیم  نیز  جدید  سال 
همچنین  منطقه  این  ببخشد.  بیشتری  قوت  زمینه ها 
اقدامات  گردشگری  و  هنری  فرهنگی،  حوزه های  در 
چشمگیری را انجام داده است. سازمان منطقه آزاد اروند 
طول  در  سازمان  این  کالن  هدفگذاری های  راستای  در 
8سال گذشته، از تولیدات داخلی حمایت بیشتری به عمل 
آورد و به همین خاطر در این راستا برنامه های متعددی را 

پایه ریزی و اجرا کرده است. 
توسعه تولید، صادرات و سرمایه گذاری داخلی و خارجی که 
در منطقه آزاد اروند اتفاق افتاد، مرهون نگاه مدیران این 
سازمان به حوزه بهبود زیرساخت هاست که با هدف جذب 
حداکثری سرمایه گذاری جهت رفاه عمومی مردم پیگیری 
ارزیابی در  منطقه  این  شد  موجب  امر  همین  و   می شود 

تایمز  فایننشال  از  تخصصی  بخش  یک  که    FDI مجله 
است و هر ساله مناطق آزاد جهان را ارزیابی و رتبه بندی 
صنعت  تخصصی  جایزه  عنوان  کسب  به  موفق  می کند، 
فوالد و جایزه منطقه برتر در توسعه زیرساخت ها در بین 

مناطق آزاد جهان در سال 2019 شود.
در این گزارش، فعالیت های اروند را در حوزه های گوناگون 
رئیس  زمانی  اسماعیل  مهندس  آقای  جناب  لسان  از 
محترم هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 

می خوانید .

بیش از 7هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
داخلی در منطقه آزاد اروند

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 310پروژه 
را تا پایان دولت برای مناطق آزاد تعریف کرده است که 
از  البته  و  است  اروند  آزاد  منطقه  به  مربوط  آن  ۷0پروژه 
این ۷0پروژه منطقه آزاد اروند، 40پروژه مربوط به بخش 
این  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  است.  سرمایه گذاری 
سال ها برای افزایش سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد منطقه 
فعالیت های گسترده ای را انجام داده است. مزیت منطقه 
و  واردات  ارتباطی  راه های  به  آسان  دسترسی  اروند  آزاد 
صادرات و حمل و نقل به داخل کشور و دسترسی به بازار 
به  بیشتری  تا سرمایه های  خارجی است که موجب شده 

منطقه آزاد اروند جذب شوند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
منطقه  در  بخش  این  موفقیت  از  نشریه  با  گفت وگو  در 

متبوع خود سخن گفت. 
به عملکرد  اشاره  با  اروند  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد اروند در دولت اول و دوم گفت: سرمایه گذاری 
میلیارد  هزار  هفت  از  بیش  به  اروند  آزاد  منطقه  داخلی 
تومان رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه چهارسال 

گذشته، 110درصد رشد را نشان می دهد.
زمانی اظهار داشت: سرمایه گذاری خارجی در دولت اول، 
92میلیون دالر بوده که این رقم در دولت دوم از سال 96 تا 
99 به 480میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه 

آن، رشد 421درصدی داشته است.
وی در ادامه گفت: واردات کاال مواد اولیه و ماشین آالت 
صنعتی به منطقه آزاد اروند در دولت اول 56میلیون دالر 
بود، این در حالی است که در دولت دوم که از سال 96 تا 
99 این رقم به یک میلیارد دالر رسیده و بیش از یکهزار 

و 600برابر رشد را نشان می دهد.
آزاد  منطقه  از  شده  صادر  تولیدات  نمود:  اظهار  زمانی 
شده  وارد  ماشین آالت  و  اولیه  مواد  واسطه  به  که  اروند 
در چهارساله اول 420میلیون دالر بوده که در مقایسه با 
چهار ساله دوم، به ۷20میلیون دالر رسیده که نزدیک به 

۷0درصد رشد نشان می دهد.
ترانزیت  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
دالر  360میلیون  را  دولت  اول  چهارسال  در  خارجی 
به  دولت  دوم  ساله  در چهار  رقم  این  گفت:  و  کرد  بیان 
۷00میلیون دالر رسیده است که رشد 95درصدی داشته 

است.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  استقرار  به  وی 
داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  اروند  آزاد  منطقه  گیت های 
گیت های  در  ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  هم اینک 
عملیات  تمام  و  اروند مستقر هستند  آزاد  منطقه  خروجی 
واردات کاالی همراه مسافر و مواد مصرف در منطقه آزاد 
اروند انجام می شود و این چون یک شاخص مهم است، 
واردات کاال از سال 92 تا 96 تنها 19میلیون دالر بوده این 

رقم در چهار ساله دوم به 145میلیون دالر رسیده است.
زمانی ادامه داد: در حال حاضر تمام فرآیند اجرایی ورود 
کاالی همراه مسافر در منطقه توسط نیروهای منطقه آزاد 
اروند انجام می شود و ما هیچگونه مشکلی در گیت های 

خروجی گمرک نداریم.
تراز تجاری منطقه  اروند،  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد اروند را مثبت ارزیابی کرد و تصریح نمود: کل واردات 
کاال در چهارساله دوم دولت 145میلیون دالر بود و این 
درحالی است که کل صادرات کاال از منطقه آزاد اروند در 

چهار ساله دوم به ۷42میلیون دالر رسیده است.
سال  چهار  در  عبوری  کاالی  میزان  گفت:  ادامه  در  وی 
گذشته چهار میلیارد و 252میلیون دالر بوده که در مقایسه 
با چهار ساله دوم دولت، به چهار میلیارد و 800دالر رسیده 

است.

توسعه سرمایه گذاری خارجی در اروند
داشت:  اظهار  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با  هماهنگی هایی  خارجی  سرمایه گذاری  درخصوص 
سازمان کمک های فنی جذب سرمایه گذار خارجی وزارت 
بازرگانی  با  که  رایزنی هایی  و  گرفته  صورت  اقتصاد 
کشورهای هدف ازجمله کشورهای همسایه ازجمله عراق، 
  CIS کشورهای از  بعضی  و  امارات  کویت،  عمان،  قطر، 
داریم، از طرفی 35بسته سرمایه گذاری اولویت دار منطقه 
آزاد اروند را تهیه کرده ایم و باید بگویم که در حال حاضر 
خارجی  سرمایه گذار  دو  محدودیت ها،  این  تمام  علی رغم 
شیمیایی  کودهای  و  معدنی  مواد  بحث  در  اهمیت  حائز 
جذب نموده ایم که هم رقم این سرمایه گذاری قابل توجه 
و  کرد  خواهد  ایجاد  مطلوبی  اشتغال  هم  و  بود  خواهد 

هم اینکه باعث رونق منطقه خواهد شد.
وی تاکید کرد: در بخش حجم سرمایه گذاری خارجی تا 
جذب  دالر  52میلیون  از  بیش  سال 99،  بهمن ماه  پایان 

مدت  در  سرمایه گذاری  حجم  این  که  داشتیم  سرمایه 
مشابه سال قبل، تنها 3میلیون دالر بوده است.

منطقه  در  خارجی  سرمایه گذاری  نمود:  تصریح  زمانی 
صنایع  مینی پاالیشگاه ها،  بخش  در  عمدتا  اروند  آزاد 
و کود های  و صنایع  معدنی  مواد  پتروشیمی،  پایین دستی 
شیمیایی آفت زدایی کشاورزی بوده است. در بخش صنعت 

عمدتا در حوزه صنایع متوسط و کوچک بوده است.

بهره برداری از 21واحد تولیدی در منطقه آزاد 
اروند در سال جهش تولید

200واحد  را  اروند  آزاد  منطقه  در  فعال  واحدهای  زمانی، 
بیان کرد و گفت: در سال جهش تولید در سرزمین فتح 
در منطقه آزاد اروند 21واحد صنعتی به بهره برداری رسید 
و 9واحد دیگر آماده بهره برداری است ولی به دلیل بحث 
محدودیت های کرونایی، آیین بهره برداری آنها در شرایط 

بهبود اوضاع برگزار خواهد شد.
اشاره  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اینکه  به  با توجه  اظهار کرد:  برنامه اصلی سال 1400  به 
روزهای پایانی دولت می باشد، امید است ویروس منحوس 
با  مسلما  و  شود  ریشه کن  آتی  سال  اول  نیمه  در  کرونا 
افزایش  گردشگری  به  نگاه  ویروس  این  ریشه کنی 

چشمگیری خواهیم داشت.
وی در ادامه گفت: امسال به دلیل محدودیت های کرونایی، 
در حوزه گردشگری نتوانستیم میزان گردشگران خارجی و 
داخلی باشیم و کسب و کارهای کوچک آسیب های جدی 
به آنها وارد شده و امید است در سال آینده رونق کسب 
و کارهای کوچک با ورود گردشگران خارجی و داخلی در 

اولویت کاری قرار گیرد  .
زمانی، تسهیل در ورود ماشین آالت و مواد اولیه به منطقه 
و  کرد  بیان  سال 1400  برنامه های  دیگر  از  را  اروند  آزاد 
بیان داشت: رونق کسب و کارهای کوچک و رفع موانع 
تولید از برنامه های اصلی منطقه آزاد اروند در سال 1400 

خواهد بود.
امیدواریم  داد:  ادامه  اروند  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
واحدهای  بانکی  تسهیالت  مشکل  بانک ها،  همکاری  با 
را  ثابت  سرمایه  و  گردش  در  سرمایه  بحث  در  تولیدی 

رفع کنیم.

 صنایع دانش بنیان، پایه و اساس 
توسعه صادرات غیرنفتی

با  مشترکی  اهداف  غیرنفتی  صادرات  توسعه  افزود  :  وی 
اقتصاد دانش بنیان دارد و صنایع دانش بنیان بستر و پایه 
اساس  این  بر  و  توسعه صادرات غیرنفتی است  اساس  و 
صادرات دانش بنیان اهمیت ویژه ای در امنیت اقتصادی و 

صادرات پایدار و غیرخام دارد  .
که صنایع  راستا کشورهایی  این  در  داشت:  اظهار  زمانی 
صادراتی  مزیت  و  اقتصادی  توسعه  محور  را  دانش بنیان 
حوزه  این  در  کمتری  آسیب های  با  داده اند،  قرار  خود 
مواجه می شوند. ایده، محصول، تجاری سازی و صادرات، 
تشکیل  را  دانش بنیان  اقتصاد  پیوسته  هم  به  زنجیره 
می دهد و اگر حلقه های این زنجیره متناسب با ظرفیت ها 
صنعت،  حوزه های  تمامی  در  کشور  هر  توانمندی های  و 
ایفای  بگیرد، زمینه  و... شکل  معدن، کشاورزی، خدمات 
نقش صنایع دانش بنیان در توسعه صادرات غیرنفتی فراهم 

خواهد شد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به 
این سوال که چه اقداماتی در منطقه متبوع شما در رابطه با 
اقتصاد دانش بنیان انجام گرفته و چقدر موفق بوده و منجر 
به تولید بیشتر در منطقه شده است، بیان داشت: تاسیس و 
راه اندازی شتاب دهنده »اروندتک« بزرگترین شتاب دهنده 
است.  بوده  خوزستان  استان  اشتراکی  کار  فضای  و 
اروندتک شتابدهنده ای است که با دیدگاهی نوآورای و با 
بهره گیری از توانمندی های جوانان ایرانی خالق و کوشا، 
شکاف های  استارتاپی،  ایده های  از  حمایت  با  دارد  سعی 

موجود درصنعت کشور را شناسایی و ترمیم کند .
وی افزود: هدف اصلی مرکز نوآوری، ایجاد بستری مناسب 
جهت رشد و پیشرفت کارآفرینان جوان کشور است که با 
حمایت از استارت آپ های خالق و کسب و کارهای نوپا در 
زمینه مسائل مربوط به حوزه نرم افزار، نفت و گاز، انرژی 
و  اشتغال زایی  به  منجر  استان  بومی  کارهای  و  و کسب 
استراتژی های  می شود.  کشور  اقتصادی  شرایط  بهبود 
حمایتی مرکز نوآوری منطبق بر به روز ترین استانداردهای 
گرفتن شرایط  نظر  در  با  که  است  بین المللی  شتاب دهی 

داخلی کشور، طراحی و پیاده سازی می شوند.

فعال نمودن واحدهای تولیدی راکد، اولویت 
سازمان منطقه آزاد اروند

وی درخصوص وضعیت تولید در منطقه آزاد اروند گفت: 
با  بگیرد،  سرعت  منطقه  در  تولید  جهش  اینکه  برای 
با کمترین تشریفات گمرکی،  اندیشیده ایم،  تمهیداتی که 
واحدهای  واسطه ای  قطعات  و  ماشین آالت  اولیه،  مواد 
5ساله  و  3ساله  را  مجوزها  می کنیم؛  ترخیص  را  تولیدی 
درگیر  کمتر  صنعتی  واحدهای  که  می نماییم  صادر 
طریق  از  طور  همین  و  شوند  اداری  بروکراسی های 
و  داخلی  منابع  و  سازمان  سرمایه گذاری  توسعه  شرکت 
تبصره 18  و  استان  اعتباری  و  فنی  کمک های  همچنین 
تولیدکنندگان کمک  به  نقدینگی  تامین  درخصوص  ملی 

ثابت  سرمایه  هم  و  گردش  در  سرمایه  هم  که  می کنیم 
واحدهای تولیدی دچار مشکل نشوند. کار بسیار خوب و 
قشنگی هم که در رابطه با بخش صنعت انجام داده ایم، 
به  و  داده  آموزش  را  تولیدی مان  واحدهای  که  بود  این 
به  ورود  از طریق  که  بازار سرمایه سوق می دهیم  طرف 
بازار سرمایه بتوانند بخش اعظمی  از تامین سرمایه برای 
توسعه شان انجام دهند که خوشبختانه هم موفق شده ایم و 
اکنون دو واحد تولیدی کارهای اولیه شان را انجام داده اند 
که با حضور در بازار سرمایه و بورس بتوانند هم در تامین 
تسهیل  بهادار  اوراق  سایر  و  انتشار سهام  از طریق  مالی 
و  اعتبار  شرکت شان،  واقعی  ارزش  با  بتواند  هم  و  شوند 
راحتی  به  بتوانند  و همچنین  کنند  اعتماد عمومی کسب 
برای  مالی  تامین  ابزارهای  سایر  و  بانکی  تسهیالت  از 
توسعه  استفاده نمایند و همین طور در جهت به روزرسانی 

ماشین آالت و تکنولوژی شان اقدام کنند.
اذعان  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
داشت: در کنار همه موارد گفته شده، در رابطه با توسعه 
زیرساخت ها، هم سخت افزاری و هم نرم افزاری و همین 
طور بحث توسعه فناوری و نوآوری خوشبختانه پشتیبان 
واحدهای تولیدی در منطقه هستیم و از صنایع پیشران، 
می کنیم  حمایت  کامال  صادرات گرا  صنایع  و  دانش بنیان 

و به صورت میدانی شبانه روز در خدمتشان خواهیم بود.
تولید  رونق  سال  که  گذشته  سال  داد:  ادامه  زمانی 
توجه  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  در  خوشبختانه  بود، 
را  12راهبرد  داشتیم،  که  خوبی  برنامه ریزی های  به 
بتوانیم  که  بود  این  تالشمان  تمام  و  بود یم  کرده  تعیین 
زمینه  این  در  نماییم.  فعال  را  راکد  صنعتی  واحدهای 
الحمدهلل توفیقات خوبی را به دست آوردیم و آن این بود 
آزاد  منطقه  در  تولید  رونق  سال  در  را  تولید  10واحد  که 
اروند فعال نمودیم. همین سیاست، یعنی تبدیل واحدهای 
تولید  که سال جهش  در سال 99  فعال،  به  راکد  تولیدی 
دنبال  به  آن،  بر  عالوه  دادیم.  ادامه  هم  را  است  بوده 
و  کرده ا یم،  تعریف  که  و 20راهبردی  سیاست های جدید 
در پی این هستیم که عالوه بر سیاست های قبلی، توسعه 
تولید و تعمیق آن را از طریق اتصال و ارتباط میان تولید، 
تامین و توزیع را نیز انجام دهیم. خروجی آن هم به دنبال 
این هستیم که واردکننده را تبدیل به تولیدکننده کنیم که 
با تالش های صورت گرفته این امر در منطقه آزاد اروند 
به درستی محقق شد. در منطقه تالش شد که واردکننده 
را تبدیل به تولیدکننده، تولیدکننده را تبدیل به صادرکننده 
و شبکه توزیع را هم به شبکه تامین و تامین را به تولید 
وصل نماییم. در واقع پیاده سازی این فرآیند، سیاست های 
اصلی ما در منطقه آزاد اروند در دولت محترم تدبیر و امید 

بوده است که دستاوردهای قابل قبولی نیز حاصل شد.

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

پروژه های منطقه برای توسعه زیرساخت ها انجام می شوند.
آبادان و  وی، مشکل اساسی در بخش عمران شهرهای 
خرمشهر را فاضالب دانست که رفع آن در اولویت برنامه 
بوده  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاونت 

است.
مناطق  در  گذشته  سال های   در  زمانی،  اظهارات  طبق 
مختلف آبادان مانند امیرآباد، ذوالفقاری، طویشه و دهکده 
بریم 28درصد شبکه فاضالب احداث شد و اتصاالت آن 

انجام شده است. 
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند بیان داشت: 
مناطقی  در  فاضالب  شبکه  اصالحات  طرح  همچنین 
عباره  معابر  اصالح  همچنین  شد،  اجرایی  خرمشهر  در 

خرمشهر نیز مورد بهسازی قرار گرفت.
با  آبادان  پمپاژ  ایستگاه های  از  60درصد  کرد:  بیان  وی 
ایستگاه های پمپاژ  از  اعتبار 115میلیارد ریال و ۷0درصد 
تا  قرار گرفت  بهسازی  مورد  ریال  با 60میلیارد  خرمشهر 
این دو شهر دچار آبگرفتگی شدید مانند آبادان و خرمشهر 

نداشته باشند.
دفع  شهر  دو  این  اصلی  مشکل  افزود:  مسئول  مقام  این 
مقدار  گذشته  سال  بارندگی های  در  بود،  سطحی  آب های 
آبگرفتگی ها مورد نارضایتی مردم بود و در سال99 با اصالح 

ایستگاه های پمپاژ، این مشکل کمتر دامن گیر مردم شد. 
زمانی اظهار داشت: در سال 96 تفاهم نامه ای با شهرداری 
آبادان منعقد شد تا برای بهسازی و احداث معابر ساالنه 
منطقه  سازمان  سوی  از  اعتبار  ریال  200میلیارد  و  هزار 
آزاد اروند دریافت کنند؛ ولی بعد از گذشت سه سال اقدام 
این  خورد.  بازگشت  اعتبارات  و  نگرفت  صورت  مناسبی 
اقدام به  آبادان  سازمان برای بهسازی و احداث معابر در 
عقد تفاهم نامه با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( کرد و 
این قرارگاه نیز قبل از عقد قرارداد عملیات اجرایی خود را 

در آبادان آغاز نمود.
وی بیان کرد: چند ماه از اجرای احداث و بهسازی معابر 
به  و  گذشته  خاتم االنبیا)ص(  سازندگی  قرارگاه  توسط 

پیشرفت قابل توجه ای نیز رسیده است.
منطقه  دوم  فاز  احداث  و  بهسازی  اجرای  گفت:  زمانی 
90هکتاری خرمشهر آغاز شد، قسمت اول از فاز نخست 

و  است  رسیده  50درصد  فیزیکی  پیشرفت  به  پروژه  این 
پیمانکار برای قسمت دوم آن نیز جذب شده است.

انعقاد  به  اشاره  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سازندگی  قرارگاه  با  ریالی  500میلیارد  و  هزار  قرارداد 
در  معابر  احداث  و  بهسازی  اجرای  برای  خاتم االنبیا)ص( 
خرمشهر اذعان داشت: این قرارداد برای ساماندهی معابر 
گردیده  آغاز  آن  اجرایی  عملیات  و  شده  بسته  خرمشهر 

است.
وی با بیان اینکه حصار منطقه آزاد اروند از ابتدا براساس 
نقشه و طراحی گمرک کشور احداث شد، ولی بعد از سیل 
سال گذشته قطعات بتنی که برای دیوار جانمایی شده بود 
از بین رفت، گفت: جمع آوری ویرانه های حصار منطقه آزاد 
این دلیل  به  ریال هزینه داشت و  اروند حدود 10میلیارد 

اقدام به جمع آوری آن نشد.
زمانی با اشاره به این مهم که حصار شامل دیوار و جاده 
سال  سیل  جریان  در  نمود:  اظهار  شده،  ایجاد  که  است 
گذشته و با تصمیم شورای تامین درخصوص انفجار جاده 
برای جلوگیری از ورود سیالب به منطقه، بخشی از این 
دیوار تخریب شد که هزینه ساخت مجدد آن 40میلیارد 

ریال برآورد شده است.
اما  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
دیگر پروژه مهم، بزرگترین سالن فرودگاهی جنوب غرب 
با  آبادان  جمی)ره(  آیت اهلل  بین المللی  فرودگاه  در  ایران 
بهره برداری  به  که  بود  ریال  میلیارد   ۷00 و  هزار  اعتبار 

رسید.
طبق گفته زمانی، این پروژه بزرگ شامل احداث ترمینال 
ساختمان  200مترمربع،  و  هزار  هفت  مساحت  به  جدید 
جنبی به مساحت هزار مترمربع، محوطه سازی به مساحت 
به  ریال  850میلیارد  و  2هزار  ارزش  به  مترمربع  35هزار 
اروند و شرکت  آزاد  منطقه  صورت مشارکت 50درصدی 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بوده است.
وی اظهار داشت: با افتتاح ترمینال جدید فرودگاه آبادان، 
ظرفیت پذیرش مسافر این فرودگاه 800هزار نفر در سال 

افزایش می یابد.
احداث  کرد:  بیان  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بازسازی  اصالح،  قدیم،  ترمینال   CIP VIP و  ساختمان 
ناوبری  کمک  سیستم  خرید  فرودگاه،  محوطه سازی  و 
DVOR،  ایجاد  ناوبری  دستگاه  تعویض   ،ILS فرودگاه
مسیر  روشنایی  برج های  احداث  و  سبز  فضای  15هکتار 
نمودن  مجزا  برای  جدید  ترمینال  احداث  فرودگاه، 
دیوارهای  بازسازی  و  ترمیم  خارجی،  و  داخلی  پروازهای 
برج  بهسازی  فرودگاه،  دوم  باند  ترمیم  فرودگاه،  اطراف 
مراقبت و تعریض و زیباسازی بلوار مسیر فرودگاه از دیگر 

اقدامات صورت گرفته در این فرودگاه بوده است.
عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با اجرای این 
اقدامات، امکان برقراری همزمان چهار پرواز در فرودگاه آبادان 
ایجاد شد که از شاخصه های اقدامات سازمان منطقه آزاد اروند 

در دولت تدبیر و امید به شمار می رود.
وی تاکید کرد:  فرودگاه بین المللی آیت اهلل جمی )ره( آبادان 
سال 1320  در  که  است  ایران  فرودگاه های  اولین  جزء 
توسط شرکت ملی نفت ایران و به دلیل وجود پاالیشگاه 
خرمشهر  و  آبادان  گرفتن  رونق  با  و  شد  احداث  آبادان 

فرودگاه نیز توسعه یافت.
پروژه های مهم  از دیگر  به ذکر است  افزود: الزم  زمانی 
بزرگترین  از  بهره گیری  اواخر،  این  در  اروند  آزاد  منطقه 
با  بود که  ایکس ری کشور در مرز شلمچه  و مجهزترین 
حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر وقت شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی بهره برداری قرار گرفت.

افزایش چشمگیر صادرات کاال از بندر خرمشهر
اما  افزود:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
صادرات کاال در 10ماهه سال جاری در مقایسه با مدت 
باید  داشت.  رشد  1۷0درصد  گذشته،  سال  مشابه  زمان 
در 10ماهه سال جاری، 493میلیون دالر  تاکید کنم که 

کاال از بندر خرمشهر به خارج از کشور صادر شد. 
دالر  180میلیون  گذشته  سال  در10ماهه  داد:  ادامه  وی 
به  توجه  با  امسال  که  شد  صادر  خرمشهر  بندر  از  کاال 
افزایش میزان صادرات، شاهد رشد 1۷0درصدی صادرات 

از این بندر بودیم. 
زمانی از کشور عراق به عنوان عمده مقصد صادرات کاال 
معدنی،  مواد  آبزیان،  گفت:  و  کرد  یاد  خرمشهر  بندر  از 
فوالد، مصنوعات فلزی، مصالح ساختمانی و مواد غذایی 
سایر  به  خرمشهر  بندر  از  صادراتی  اقالم  عمده ترین 

کشورها است.
کرد:  بیان  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
در 10ماه سال99، حدود 185میلیون دالر کاالی وارداتی 
شامل ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز خط تولید صنایع 
وارد این منطقه شد که این میزان کاالی وارداتی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حدود 16درصد رشد را نشان 

می دهد.
وی تاکید کرد: سال گذشته حدود 450هزار دالر کاالی 
مصرفی از طریق واحدهای تولیدی منطقه تامین شد که 

این رقم در سال جاری 10برابر شده است .

 رونق صنعت گردشگری سالمت 
در منطقه آزاد اروند

اروند  آزاد  منطقه  در  توریست سالمت  زمانی درخصوص 
منطقه  در  توریست سالمت  در حوزه  گفت: شرکت هایی 
فعال هستند که هدف اصلی آنها جذب توریست است. این 
شرکت ها با دانشگاه علوم  پزشکی، بیمارستان ها و سازمان 
از  قبل  ایام  در  شده اند.  همکاری  وارد  اروند  آزاد  منطقه 
کرونا حدود 30درصد از برخی از مطب ها و مراکز بهداشتی 
داشتیم.  سالمت  گردشگری  توریسم  خرمشهر،  و  آبادان 
و  خرمشهر  در  خارجی  بیماران  ویژه  درمانگاه  راه اندازی 
ازجمله  خارجی  بیماران  جذب  برای  بصره  در  دفتری 
گردشگری  توسعه  راستای  در  اروند  آزاد  منطقه  اقداماتی 
به  ارائه خدمات گسترده تر بهداشتی و درمانی  سالمت و 
مردم منطقه است که ارزآوری خوبی نیز دارد. از آنجا که 
گردشگری در پی شیوع کرونا با مشکالت زیادی مواجه 
شده است، توجه به گردشگری سالمت یکی از اقداماتی 

است که دولت ها در دستورکار قرار داده اند.
آخرین  به  اشاره  با  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این  انجام شده در حوزه گردشگری سالمت در  اقدامات 
گردشگری  رونق  و  توسعه  حوزه  در  نمود:  اظهار  منطقه 
سالمت دو محور ایجاد زیرساخت در منطقه و بحث ارجاع 
به کل کشور همواره مدنظر بوده است. سازمان منطقه آزاد 
اروند طی چهار تا پنج سال گذشته تمرکز خود را بر رونق 

اولویت جذب  با  اروند  گردشگری سالمت در منطقه آزاد 
گردشگران خارجی گذاشته است. در این راستا برای ایجاد 
احداث  و  تجهیز  بازسازی،  به  نسبت  مناسب،  زیرساخت 
بر  بالغ  رقم  که  بهداشتی  مراکز  برخی  و  بیمارستان ها 

85میلیارد تومان هزینه داشته، اقدام کرده ایم.
وی افزود: بیمارستان ها و مراکز بهداشتی سازمان منطقه 
بازسازی  و  تجهیز  اعتبار،  تامین  این  از طریق  اروند  آزاد 
شده اند. در ادامه برنامه  گردشگری سالمت، پزشکان جدید 
در رشته های تخصصی جذب شده  و در منطقه آزاد اروند 
نوعی  به  هم  گردشگری سالمت  توسعه  شده اند.  مستقر 
خدمت به شهروندان اروند است که منجر به افزایش ورود 

توریست به منطقه می شود.
رشته های  در  متخصص  پزشکان  داد:  ادامه  زمانی 
تا   80 تقریبا  و  آمده اند  منطقه  به  عمومی  و  تخصصی 
85درصد خدمات درمانی در منطقه آزاد اروند ارائه می شود.

بر  تاکید  با  اروند  آزاد  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
اینکه بیشتر جذب توریست سالمت در منطقه آزاد اروند 
است،  بوده  عمان  و  کویت  عراق،  کشورهای  از  عمدتا 
البته  و  می آیند  اروند  به  عراق  کشور  از  اکثریت  گفت: 
منطقه  در  سالمت  گردشگر  نیز  میانه  آسیانه  از  حتی  ما 
و  اروند  آزاد  منطقه  بین  خوبی  ارتباط  خوشبختانه  داریم. 
دیگر مناطق آزاد ازجمله ماکو، ارس و کیش برقرار شده 
است؛ از این رو منطقه آزاد اروند می تواند از طریق ماکو و 
ارس گردشگرانی از حوزه آسیانه میانه را نیز جذب کند. 

همچنین گردشگرانی به کیش و دیگر مناطق بفرستد.

تجهیز مراکز فرهنگی و هنری اروند
ادامه  در  اورند  آزاد  منطقه  سازمان  مقام  عالی ترین 
منطقه  در  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  درخصوص 
متبوع خود گفت: از آنجا که یکی از ماموریت های مناطق 
است،  کشور  کل  صادراتی  هاب  به  شدن  تبدیل  آزاد 
برنامه ریزی ها در راستای ایجاد زمینه ها و تسهیالت الزم 
گرفته  صنایع خالق صورت  و  متعدد  صنایع  ایجاد  برای 
است. در واقع تکامل صنایع خالق و شکل گیری آنها در 
تمام کننده  حلقه  به  را  مناطق  این  می تواند  آزاد  مناطق 

صادرات صنایع خالق در کشور تبدیل کند.
در  گرفته  صورت  عمرانی  اقدامات  داشت:  اظهار  وی 
حوزه فرهنگ و هنر توسط این سازمان شامل بخش های 
مختلفی است که پروژه تعمیر و تجهیز مراکز فرهنگی و 
هنری منطقه با اعتباری بیش از هفت و نیم میلیارد تومان، 
سطح  هنری  و  فرهنگی  25مرکز  تجهیز  و  تعمیر  شامل 
منطقه نظیر کتابخانه ها، تاالرها و مجتمع های فرهنگی 
و هنری، احداث استودیو صدابرداری، کانون های پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان و... می شود.
مساجد  تجهیز  و  تعمیر  پروژه  اجرای  کرد:  تاکید  زمانی 
نیم  و  چهار  تاکنون  که  تومان  10میلیارد  مبلغ  با  منطقه 
دیگری  بخش  شده،  اجرایی  پروژه  این  از  تومان  میلیارد 
و  فرهنگی  حوزه  در  سازمان  این  عمرانی  فعالیت های  از 

اجتماعی می باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، یکی از دستاوردهای 
فرهنگی  مجتمع  را  عمرانی  بخش  در  فرهنگی  مهم 
این  افزود:  و  دانست  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  ساختمان 
گرفته  نظر  در  منطقه  مردم  عموم  استفاده  برای  مجتمع 
شده و به دنبال انجام قرارداد با سازمان تبلیغات اسالمی 

کشور جهت سرمایه گذاری و بهره وری از آن هستیم.
وی تصریح نمود : منطقه آزاد اروند با توجه به نزدیکی به 
توسعه صنایع  برای  نیز  زیادی  کشور عراق، ظرفیت های 
خالق به ویژه در حوزه چاپ و نشر، فروش ساز های بومی 
منطقه، آموزش در حوزه های سینمایی و... دارد که برنامه 
صنایع  زیست بوم  سند  تدوین  در  است  قرار  آن  اجرایی 

خالق منطقه مدنظر قرار گرفته و اجرایی شود .
و  فرهنگی  فعالیت های  راستای  در  داشت:  اذعان  زمانی 
هنری سازمان منطقه آزاد اروند، اولین جشنواره مطبوعات 
اروند و اولین سمپوزیوم ملی مجسمه سازی در سال 98 و 
با  اروند  آزاد  منطقه  در  کشور  حصیر  جشنواره  اولین  نیز 
هدف توسعه هنر و صنعت حصیربافی در روستاها و ایجاد 

انگیزه جهت احیاء این هنر برگزار شد.

فعالیت استارت آپ ها در منطقه آزاد اروند
درباره  همچنین  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از  داشت:  بیان  منطقه  این  استارت آپی  فعالیت های 
و  نوآوری  مراکز  ایجاد  به سمت  آزاد  مناطق  سال 9۷ که 
فناوری حرکت کردند و قانون و آیین نامه های مربوط به 
آن تصویب شد، منطقه آزاد اروند هم اقدام به راه اندازی 
با وجود حدود  منطقه  این  فناوری کرد.  و  نوآوری  مراکز 
برای  باالیی  پتانسیل  دانشجو،  30هزار  و  12دانشگاه 
برای  منطقه  این  که  مزیت هایی  دارد.  استارت آپی  حوزه 
قائل  استارت آپی  فعالیت های  و  دانش بنیان  شرکت های 
است، کم نیست و از آنجایی که این منطقه پتانسیل های 
فعالیت های  می تواند  دارد،  زیادی  و...  صنعتی  بازرگانی، 
پاالیشگاه،  ازجمله  کند؛  ارائه  صنعت  حوزه  در  گوناگونی 

فعالیت تولیدی، بسته بندی و  غیره.
را  صادرات  اول  رتبه  اروند  آزاد  منطقه  داد:  ادامه  وی 
میلیارد  یک  بر  بالغ  میزان  این  که  دارد  آزاد  مناطق  در 
حاصل  موفقیت  این  از  ای  عمده  بخش  که  است  دالر 
دانشکده های  وجود  و  دانشگاهی  و  علمی  فعالیت های 
پزشکی، مهندسی و علوم انسانی موفقی است که نیروی 

انسانی متخصص و کارآمدی را پرورش می دهد.

سخن پایانی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند 
در پایان بر روی چهار محور تاکید کرد که برای منطقه 
آزاد اروند در طول سال های اخیر بسیار مهم و حائز اهمیت 

بوده است:
 1( پیگیری توسعه و جهش تولید در منطقه آزاد اروند 

از  منطقه  فناوری  و  نوآوری  از طریق مرکز  پشتیبانی   )2
واحدهای پیشران، دانش بنیان، نو و های تک

3( ورود واحدهای صنعتی و واحدهای تجاری منطقه آزاد 
اروند به بازار تامین سرمایه

4( ارزآوری و توسعه صادرات خصوصا تولیدات منطقه به 
خارج از کشور

و در پایان باید تاکید کنم در منطقه آزاد اروند با جدیت 
به دنبال توسعه صنعتی و صادرات غیرنفتی بوده ایم و در 
این سال ها با حمایت های دولتمردان تالش کردیم شرایط 
منطقه را نسبت به گذشته بهبود دهیم تا ان شاءاهلل در پی 
این اقدامات شاهد توسعه تولید، صنعت، اشتغال و آبادانی 

و رونق رفاه اجتماعی برای مردمان عزیز منطقه باشیم.

تحقق توسعه صنعتی و عمرانی اروند در دولت تدبیر و امید
گزارش:

مهرناز عالمی
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قشم

گزارشی از عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم در دولت های یازدهم و دوازدهم:

در آستانه ورود به قرنی جدید هستیم که پیشاپیش ما را 
از  استفاده  حوزه  در  بسیاری  تغییرات  پذیرفتن  به  مجبور 
از همه مهم تر  و  بهداشت، سالمتی  برتر،  تکنولوژی های 

احترام به قوانین طبیعت کرده است.
شاید یکی از بکرترین مناطق کشور، جزیره ای به نام قشم 
که  مردمانی  و  پهناور  سواحل  از  بهره مندی  با  که  باشد 
نان خود را در دریا می کاوند، همچنان آماده ارزانی کردن 

ذخایر و برکات این خوان گسترده است.
در حالی وارد بیست و هشتمین سال تبدیل شدن قشم به 
را  زیادی  تحوالت  جزیره،  که  آزاد می شویم  منطقه  یک 
تجربه کرده و در عصر طالیی توسعه پایدار و متوازنی به 
سر می برد که مرهون عملکرد سازمان منطقه آزاد قشم به 

ویژه در سال های اخیر است.
توسعه  سازمان،  این  دستاوردهای  عمده ترین 
اسکله،  بندر،  جاده،  همچون:  عمرانی  زیرساخت های 
صنایع  فعال سازی  و  مسکونی  شهرک های  و  فرودگاه 
پاالیشگاه  چندین  راه اندازی  و  احداث  با  انرژی  و  نفت 
برق،  و  آب  تولید  های  نیروگاه  ذخیره سازی،  پتروشیمی، 

نیروگاه های خورشیدی و.... می باشد  .
از سال 1393 در حوزه زیرساخت های عمرانی، اقتصادی، 
فزاینده  شتابی  با  سازندگی  جزیره،  بهداشتی  و  خدماتی 
نسبت به سال های پیش به گونه ای رقم خورد که بسیاری 

از نیازهای مردمی را مرتفع کرده است. 
ترمیم و ساخت بیش از 400کیلومتر آسفالت درون و برون 
شهری، 14کمپ پارک، بیش از 400هکتار سایت مسکونی، 
از کاالهای  تبدیل بخشی  نقلی،  طرح های توسعه حمل و 
وارداتی به کاالهای تولیدی و مهم تر از همه، ایجاد اشتغال 
و کمک به مهاجرت معکوس در روستاهای منطقه، بخشی از 

اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.

توسعه صنعت گردشگری جزیره قشم
بر  تکیه  با  روستایی  گردشگری  توسعه  به  کمک 
توانمندی های طبیعی، پرورش نیروی کار ماهر در صنعت 
هدف  با  آن  توسعه  و  دستی  صنایع  معرفی  گردشگری، 
افزایش سرمایه گذاری در حوزه  بانوان،  اشتغال زایی برای 
روستایی،  بوم گردی های  بر  ویژه  تمرکز  با  اقامتی  اماکن 
کاهش تمرکز تسهیالت رفاهی و خدماتی از یک نقطه و 
توزیع آن در سطح جزیره و... بخشی از تالش های سازمان 
منطقه آزاد قشم برای رسیدن به هدف تبدیل شدن  به 

یک برند در حوزه گردشگری کشور و جهان است.
همچنین بزرگ ترین دستاورد این منطقه در سال 1396 کسب 
کارت سبز ژئوپارک قشم برای ورود به شبکه ژئوپارک های 
بین المللی بود که به تصویب سازمان جهانی یونسکو رسید 
جزیره  گردشگری  در صنعت  رشدی  روبه  باعث جهش  و 
گردید که در کنار خود، رشد صنایع دستی و توسعه پایدار در 

روستاهای پرشمار جزیره را به همراه داشت. 
گسترش  برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سیاست 
مهمان  67کاشانه  پارک،  14کمپ  ساخت  با  گردشگری 
در روستاها، 20اسکله گردشگری و راه اندازی تعداد زیادی 
تعاونی های خرد و غرفه های فروش صنایع دستی با هدف 
توزیع متوازن گردشگر در تمام نقاط جزیره، اشتغال زایی 
برای جامعه محلی و مهاجرت معکوس را رقم زد تا عالوه 
بر ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در مناطق روستایی و برای 
مردم محلی، جاذبه های طبیعت زیبای جزیره قشم نیز به 

مردم کشور و جهان معرفی شود.

جزیره قشم، برند صنعت شیالت کشور
فزاینده ای  رشد  گذشته  سال  پنج  در  که  دیگری  صنعت 
این  در  شیالت  صنعت  است.  قشم  شیالت  داشته، 
اصلی  رکن  صیادی  و  صید  دارد؛  دیرینه  قدمتی  منطقه 
با مدرنیته و  تلفیق آن  زندگی مردم ساحل نشین است و 
تکنولوژی برای افزایش تولید و صادرات، اقدامی بود که 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دنبال می کرد تا توسعه 

آبزی پروری و زنجیره ارزش آن را پایه ریزی کند.
داشتن 270کیلومتر مرز آبي در جزیره و اقتصاد دریامحور، 
که  است  منطقه  توسعه  برای  گزینه ها  بهترین  از  یکی 
قابلیت  آن،  ارزش  زنجیره  و  بر صنعت شیالت  تمرکز  با 
تحقق دارد. از این رو، توسعه شیالت با کمک تکنولوژی 
روز و  صنعتی کردن تولید که ریشه در صیادی و شغل 
اصلی مردم جزیره دارد، در زمینه پرورش ماهی در قفس 
و میگو به منظور افزایش تولیدات صادرات محور، در لیست 

برنامه های سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفته است.
و  تولید  در  کشور  مقام  نخستین  هم اکنون  قشم  جزیره 
میگو  تولید  )سرانه  دارد  را  سطح  واحد  در  میگو  پرورش 
در کشور 3تن در هکتار و در قشم 7تن در هکتار است( 
از  استفاده  و  مدیریت صحیح  مدیون  را  موفقیت  این  که 

فناوری روز است.
به  را  جزیره  در  زمین  کمبود  تهدید  قشم،  آزاد  منطقه 
کرده  تبدیل  سطح  واحد  در  تولید  افزایش  برای  فرصتی 
و به همین دلیل پرورش میگو به شیوه سنتی را به سمت 
پرورش میگو به شیوه متراکم و فوق متراکم جهت دهی 
کرده تا سرانه تولید 7تن میگو در هر هکتار را به 40تن 

در هر هکتار برساند.

قشم، سرزمین فرصت های طالیی
وجود یک منطقه آزاد و بهره مندی از معافیت های گمرکی 
می تواند  که  کرده  به سرزمینی  مبدل  را  قشم  مالیاتی،  و 
تولید  به  عالقه مند  سرمایه گذاران  برای  مناسب  مکانی 
باشد تا به راحتی تجهیزات و مواد اولیه خود را با کمترین 
بپردازند. در حال حاضر  تولید  به کار  وارد کرده و  هزینه 
بیش از 200شرکت صنعتی فعال در زمینه های مختلفی در 
این منطقه فعال هستند و محصوالت خود را به سرزمین 

اصلی و کشورهای همسایه صادر می کنند.
شکوفایی اقتصادی و به تبع آن توسعه پایدار متوازن، دو 
اش  8ساله  کارنامه  در  قشم  آزاد  منطقه  اصلی  شاخصه 
ثبات  اثربخشی  نمایانگر  که  بوده  امید  و  تدبیر  دولت  در 

مدیریتی در حوزه مناطق آزاد است.
با توجه به این مطلب که هدف از تشکیل منطقه آزاد طبق 
قانون انجام امور زیربنایي، عمران و آباداني، رشد و توسعه 

ایجاد  افزایش درآمد عمومي،  و  اقتصادي، سرمایه گذاري 
اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال 
در بازارهاي جهاني و منطقه اي، تولید و صادرات کاال هاي 
شده،  بیان  عمومي  خدمات  ارائه  و  تبدیلي  و  صنعتي 
هدفگذاری منطقه آزاد قشم نیز در سال های اخیر بر همین 
برنامه ریزی هایی  آن،  مهم ترین  که  پایه ریزی شد  اساس 
تامین  موجب  به  تا  بود  منطقه  عمرانی  توسعه  برای 
زیرساخت های الزم بتواند توسعه صنایع دیگری همچون 
نفت، گاز و انرژی، شیالت و گردشگری را نیز هموار کرده 
کمک  بومی  نیروهای  و  محلی  جامعه  اشتغال زایی  به  و 
کرده و در ایجاد فرصت های ارزآور برای کشور موثر باشد.

نهضت آسفالت؛ عملکردی در قالب مسئولیت 
اجتماعی

تکنولوژی  انتقال  جهانی،  اقتصاد  به  ملی  اقتصاد  پیوند 
افزایش  به منطقه، جذب سرمایه های خارجی و  پیشرفته 
هدف های  ازجمله  ارزی،  درآمدهای  کسب  و  صادرات 

اصلی و ماموریت های منطقه آزاد قشم است. 
بعد از گذشت بیش از دو دهه از ایجاد منطقه آزاد قشم، 
وارد  فزاینده  شتابی  با  جزیره  این  که  است  سالی  چند 
نگاهی  اقتصادی شده است.  متوازن و رونق  توسعه  ریل 
که  می دهد  نشان  قشم  آزاد  منطقه  امروز  وضعیت  به 
در  شده  حاصل  پیشرفت های  و  شده  انجام  پروژه های 
حوزه زیرساخت اعم از زیرساخت های سخت مانند جاده، 
پاالیشگاه ها،  برق،  نیروی  تولید  نیروگاه  بنادر،  فرودگاه، 

نسبت به دوره های گذشته بی نظیر بوده است.
حوزه های  در  تدبیر  دولت  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
و  جاده ها  بهسازی  ها،  بزرگراه  ساخت  زیرساختی، 
ایمن سازی معابر عبوری سطح جزیره، در بخش های نفت 
تولید  نیروگاه های  ایجاد  و  پاالیشگاه ها  ویژه  به  انرژی  و 
جزیره  روستاهای  برای  متوازن  توسعه  همچنین  و  برق 

قشم، اقدامات خوبی را اجرایی کرده است.
و  بنادر  توسعه  استاندارد،  بزرگراه های  و  راه ها  ایجاد 
فرودگاه در سال های گذشته به عنوان یکی از اولویت های 
پیش بینی شده جهت ارائه خدمات به ساکنان و گردشگران 
و حرکت به سوی توسعه متوازن در سراسر نقاط جزیره 
توسط معاونت فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم در 

دست اجرا قرار گرفت.

 بهسازی عمرانی و جاده های
 روستاهای جزیره قشم

بیشتر روستاهای جزیره قشم خارج از محدوده 300کیلومتر 
براساس  اما  گرفته اند،   قرار  قشم  آزاد  منطقه  مربعی 
سیاست های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و در راستای 
عمل به مسئولیت اجتماعی این سازمان از سال 94 تاکنون با 
راه اندازی نهضت آسفالت در این جزیره، راه های اصلی از شهر 
قشم تا دورترین روستاها در مسیر ساحل جنوبی و شمالی و 
راه های دسترسی به روستاها و خیابان های اصلی روستاهای 

جزیره آسفالت شده که همچنان ادامه دارد  .
آسفالت 90کیلومتر از راه شهر طبل به سمت غرب جزیره 
که در مدت یک سال به انجام رسید، آسفالت 100کیلومتر 
بانکرینگ روستای سلخ، شهر طبل و  به  جاده دسترسی 
اسکله های گردشگری به همت منطقه آزاد قشم، توانسته 
توزیع  به  دیگر  از طرف  و  تسهیل کرده  را  تردد ساکنان 
از  انتفاع جامعه محلی  گردشگر در سطح جزیره با هدف 

حضور گردشگران کمک کرده است.
همچنین ساخت بلوارها مانند احداث سه کیلومتر از بلوار 
رمچاه  روستای  بلوار  از  کیلومتر  هفت  و  دفاری  روستای 
به همراه تامین فضای سبز و روشنایی و در ادامه ساخت 
پارک هایی در روستاها با هدف ارتقاء سرانه فضای رفاهی 
آزاد  منطقه  از تالش های  مناطق، بخش دیگری  این  در 

قشم در حوزه عمران روستایی بوده است.
به  دهیاری ها  و  اسالمی  شوراهای  با  انعقاد 300تفاهم نامه 
منظور کمک و مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم با جوامع 
محلی برای انجام پروژه های عمران روستایی، یکی از اقدامات 
مهم در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی این سازمان بوده 
و  دوجانبه  تعامل  توانسته  سیاستگذاری  این  اجرای  با  که 

اعتمادسازی قویی با جامعه محلی جزیره ایجاد کند.
انقالب  مسکن  بنیاد  و  دهیاری ها  همکاری  با  همچنین 
اسالمی، تعیین محدوده طرح های هادی روستاهای جزیره 
بهسازی محیط های  است. در حال حاضر  انجام  در حال 
طبق  و  شده  اجرایی  40روستا  از  بیش  برای  روستایی 
برنامه ریزی تا پایان دولت تدبیر و امید تمامی روستاهای 

جزیره شاهد این عملیات خواهند بود.

ترمیم و ساخت آسفالت های برون شهری
آزاد  منطقه  سازمان  عملکردهای  شاخص ترین  از  یکی 
قشم، اجرای حدود 400کیلومتر آسفالت در این مدت بوده 
بزرگراه مرکزی )میدان فرودگاه به سمت  که قطعه یک 
این  دوم  قطعه  10کیلومتر(،  طول  به  دیرستان  سه راهی 
به طول  به سمت شهر سوزا  بزرگراه )سه راهی دیرستان 
)میدان  فارس  خلیج  بزرگراه  سوم  قطعه  و  10کیلومتر( 
روستای گیاهدان تا حدفاصل بندر تجاری کاوه به طول 

8کیلومتر( مهم ترین آنها بوده است.
طول  به  برون شهری  معابر  آسفالت  پروژه  سال 1396  در 
60کیلومتر آغاز شد که در مدت یک سال، حدفاصل بندر 
روستای الفت تا کارخانه ذوب و روی و حدفاصل روستای 

گورزین تا سه راهی طبل را شامل می شد.
از سال 1395 تاکنون نیز نقاط حادثه خیز جاده های جزیره 
الفت  سه راهی  کاوه،  بندر  نقاط  در  6کیلومتر  طول  به 
ساحل  از  بخشی  و  زینبی  روستای  سه راهی  گورزین،  و 
جنوبی ترمیم و ساخته شده که کاهش حوادث رانندگی در 

جاده های جزیره را به همراه داشته است.

توسعه خدمات شهری و سرانه اسکان
در کنار اجرای نهضت آسفالت در جاده های برون شهری 
جزیره، سازمان منطقه آزاد قشم از شهر نیز غافل نبوده و 
با اجرای 20کیلومتر آسفالت، مردم ساکن در نقاط شهری 

را نیز از خدمات تردد مطلوب بهره مند نموده است.
بوستان،  زال،  و  سام  شهرک های  معابر  راستا،  همین  در 
سیستان و نریمان شهر قشم در سال های 1397 تا 1398 
به همت بخش عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم از نعمت 

آسفالت بهره مند شدند.
در  98هکتاری  و   74 مسکونی  سایت های  آماده سازی 
شهر قشم و 155 و 35هکتاری در شهر درگهان، خدمت 
دیگری بود که در راستای افزایش سرانه اسکان و فراهم 
کردن استانداردهای الزم برای سکونت شهروندان توسط 
سازمان منطقه آزاد قشم به اجرا درآمد که به توسعه فضای 

شهری با توجه به معماری مطلوب کمک می کرد.
شهری  خدمات  بخش  در  توسعه ای  اقدامات  دیگر  از 
می توان به افزایش ظرفیت تصفیه خانه های آب و فاضالب 
عمرانی  اقدامات  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  شهری 

صورت گرفته در شهر قشم اشاره کرد  .
انتقال  شبکه  از  توجهی  قابل  بخش  بهسازی  و  نوسازی 
آب و خطوط جدید اقدام دیگری در راستای خدمت رسانی 

بهینه به شهروندان در این منطقه بود.
 در حوزه بهسازی وضعیت شهر نیز بیش از یک کیلومتر 
دوحه،  نقطه  چهار  در  سطحی  آب های  جمع آوری  کانال 
تا فلسطین  سایت بهمن، میدان حافظ و چهارراه رسالت 
احداث شده که از آسیب سیالب های ناشی از باران های 

فصلی به نقاط پایین دست پیشگیری می کند.
و  معماری  حوزه  در  تفصیلی  و  جامع  طرح  اجرای 
پروژه های  اجرای  برای  دیگری  ارزشمند  گام  شهرسازی 
عمرانی در این منطقه بود که به عنوان مرجع اصلی صدور 
و طراحی سازه های شهری مصوب  و ساز  مجوز ساخت 
منظر شهری  و  جامع سیما  و الزم االجراست. طرح  شده 
قشم و طرح پسکرانه ساحل جنوبی نیز در حال آماده سازی 
و گذراندن مراحل اجرایی هستند تا بعد از مصوب شدن، 

مورد استفاده قرار گیرند.

ارتقاء امکانات، توسعه خدمات
هدف  با  قشم  شهر  بهمن  تجاری  بندر  توسعه  طرح 
تسهیل مبادالت و خدمات تجاری از طریق حمل و نقل 
دریایی ارزان، اقدام مهم دیگری در حوزه عمران سازمان 
منطقه آزاد قشم است که از سال 1395 آغاز شده و در دو 
به  360متر  معادل  طولی  با  بندری  فضای  توسعه  بخش 
پهلوگیری همزمان  به  که  است  رو-رو  رمپ  همراه یک 
باعث  و  کرده  کمک  تنی  10هزار  و  5هزار  شناورهای 

تسهیل نقل و انتقال کاال به شناورها می شود. 
و  باری  لنج  هفت  همزمان  پهلوگیری  امکان  همچنین 
افزایش ظرفیت پهلوگیری شناور ها تا 14فروند را فراهم 
می کند. انجام این طرح که امسال به پایان رسیده، عالوه 
به  تجاری،  شناورهای  ورود  درصد  افزایش  به  کمک  بر 
کمک  نیز  صادراتی  و  وارداتی  تجاری  مبادالت  افزایش 

می کند که در اقتصاد منطقه بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
بخش دوم طرح توسعه بندر تجاری بهمن، الیروبی یک 
میلیون مترمکعب الیروبی فضای حوضچه بندرگاه است 

که این حوضچه را برای ورود شناورها مهیا می سازد.
الیروبی و بازسازی بندر پهل و بندر الفت با هدف حفظ و 
نگهداری تاسیسات و تجهیزات، کمک به ورود و خروج آسان 
لندینگ کرافت ها و ارائه خدمات مناسب به گردشگرانی که با 
خودرو وارد جزیره می شوند، اقدام دیگری از سوی منطقه آزاد 
قشم است که در راستای ارتقاء امکانات برای توسعه خدمات 

به مصرف کنندگان در سال 1397 صورت گرفته است.
در  قشم  جزیره  بین المللی  فرودگاه  ترمینال  توسعه  طرح 
کنار احداث ساختمان تکنیکال بالک و برج مراقبت این 
راستای  در  طرحی  شده،  آغاز  سال 1396  از  که  فرودگاه 
تسریع هدف تبدیل کردن قشم به یک برند گردشگری 
سیاستگذاری های  طبق  و  اخیر  سال های  در  که  است 
صرت گرفته توسط مدیرعامل این سازمان در دستورکار 

قرار گرفته است.

 کمپ هایی برای میزبانی
 از گردشگران قشم

ساخت 14کمپ پارک به وسعت تقریبی 202هکتار، یکی از 
خدمات ویژه سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه زیرساختی، 

با هدف ارائه خدمات بهتر به جامعه محلی و گردشگران و 
کمک به توزیع حجم اسکان و تردد گردشگران در سطح 

جزیره بوده است  .
با توجه به تنوع سایت های گردشگری در جزیره، نیاز به 
توسعه زیرساخت های گردشگری به ویژه در بخش اقامتی 
و کمک به باال بردن سرانه ماندگاری گردشگر در جزیره، 
کمپ پارک ها در نقاط ساحلی با فواصل برنامه ریزی شده 
از یکدیگر، به گونه ای جانمایی شدند که ضمن جلوگیری 
از تجمع گردشگران در یک منطقه، به توزیع گردشگران 
بهره مند  آنان  حضور  ثمره  از  را  روستاها  و  کرده  کمک 

سازد.

 رشد شاخص های 
توسعه فضای سبز در قشم

در حوزه خدمات شهری و روستایی افزایش سرانه ها مرتبط 
با کیفیت زندگی مردم یکی از سیاستگذاری های سازمان 
منطقه آزاد قشم در سال های اخیر بوده، به گونه ای که به 

ارتقا آن منجر شده است.
فضای  سرانه  افزایش  موضوعات،  این  مهم ترین  از  یکی 
سبز با توجه به اقلیم و جغرافیای منطقه است که با توسعه 
کاشت گیاهان و درختان بومی در حال حاضر رقم سرانه 
میان  در  که  است  قشم 14مترمربع  در شهر  فضای سبز 

شهرهای کشور جایگاه خوبی را داراست. 
از  بیش  حاضر  حال  در  نیز  جزیره  سبز  فضای  سرانه 
4مترمربع است و با توجه به محدودیت های موجود یک 
جزیره سبز به شمار می رود. سیستم دفع و دفن پسماند نیز 
برنامه های  استاندارد و طبق  با تجهیزات  در جزیره قشم 

مشخص و استاندارد به فعالیت مشغول است.

 مبارزه با توقف، رکود و کمبود تولید 
در منطقه آزاد قشم

درخصوص وضعیت تولید در منطقه آزاد قشم باید تاکید 
کرد که تا پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، در 
در  نداشت.  تولیدی وجود  اصال  منطقه  برخی بخش های 
با  ادکلن  و  عطر  تولیدی  واحد  هشت  حدود  حاضر  حال 
برندهای معتبر وجود دارد، واحدهای دخانیات  نیز در حال 
پایان 1400 حداقل  تا  توسعه است که پیش بینی می شود 
76میلیارد  حدود  که  را  کشور  داخل  مصرف  50درصد 
تولید  حوزه  در  همچنین  گردد .  تولید  قشم  در  است،  نخ 
سوی  از  مطلوبی  تالش های  کیف  و  کفش  پوشاک، 
سازمان و بخش خصوصی صورت گرفته است و واحدهای 
تولیدی در این بخش در جزیره مشغول به تولید می باشند.
در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، پاالیشگاه گورزین قشم 
در حال حاضر فعال است، ضمن اینکه بهین پاالیش قشم 
خواهد  تولید  محصول  بشکه  35هزار  نوروز1400،  تا  نیز 
کرد که هم در حوزه درآمدی و هم توسعه صادرات منطقه 

کمک کننده است. 
وجود  منطقه  در  فعال  تولیدی  196واحد  حاضر  حال  در 
این  در  تولید  126واحد  حدود  سال 94 ،  ابتدای  در  دارد. 
منطقه بود؛ علی رغم مشکالتی که وجود داشت، اما توسعه 
پیدا کرد. اکنون 129طرح در حال بررسی است که تا پایان 

دولت به ظرفیت تولیدی منطقه افزوده می شود.
فسیلی  ذخایر  وجود  قشم  جزیره  ویژه  مزیت های  از  یکی 
بوده است. 17میدان هیدروکربنی در اطراف و داخل قشم 
موجود می باشد که در حال حاضر یکی از آنها فعال است 

که پاالیشگاه گورزین است در حال تولید محصول می باشد.
در  هکتار  پانصد  و  دوهزار  وسعت  با  منطقه ای  همچنین 
شده،  انجام  جانمایی هایی  با  و  است  گردیده  تعیین  سلخ 
است  قرار  که  است  آماده  پتروشیمی ها  احداث  جهت 
پنج واحد پتروشیمی در این محدوده احداث و راه اندازی 
شوند. دسترسی به آب و نزدیکی به انرژی از مشخصات 
دیگر  از  نیز  تخصصی  بندر  داشتن  است؛  محدوده  این 
ویژگی های آن می باشد که حداکثر تا بهار1400 این بندر 
تخصصی با سه پست اسکله 10هزار تنی، 70هزار تنی و 

35هزار تنی به بهره برداری می رسد.
ضمن آنکه تا پایان دولت تدبیر و امید هزار و صد مگاوات 
حدود  نزدیک  اکنون  که  می شود  تولید  قشم  در  برق 

500مگاوات تحویل شبکه شده و آماده است.

 احیاء میراث ملموس و ناملموس بومی 
جزیره قشم

1( بررسی پتانسیل و ظرفیت گردشگری منطقه و راه های 
بسط و توسعه آن

نظارت  برای  اجرایی  اقدامات  انجام  و  برنامه ریزی   )2
مستمر بر نحوه فعالیت اماکن اقامتی، هتل ها، مهمانسراها، 
دفاتر مسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها توسط آنان 

براساس دستورالعمل ها و مقررات مربوط
و  ایجاد  برای  متقاضیان  حمایت  و  هدایت  راهنمایی،   )3

توسعه فعالیت های گردشگری در سطح جزیره
برای  اجرایی  مکانیسم های  تعیین  و  برنامه ریزی   )4
شاخص های ضروری  سایر  و  اطالعات  و  آمار  گردآوری 

گردشگران داخلی و خارجی و...

ترویج فرهنگ بومی، توسعه اقتصاد جوامع 
محلی ، گردشگری تخصص محور

1( تبیین و تصریح موازین، مقررات و اصول ناظر بر انجام 
منطقه  در  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  فعالیت های 
آزاد قشم برای اداره های تحت سرپرستی بر اساس موازین 

و مقررات تعیین شده
2( برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی الزم برای نظارت 

مستمر بر نحوه فعالیت مدیریت های زیرمجموعه
تدوین  و  تهیه  درخصوص  نظارت  و  سیاستگذاری   )3

شاخص های الزم برای ارزیابی وضعیت اجتماعی منطقه
با  مرتبط  امور  انجام  بر  عالیه  نظارت  و  سیاستگذاری   )4
ارتقا وضعیت بهداشتی و اجتماعی جامعه جزیره و اجرای 

برنامه های حمایتی و توانمندسازی
فعالیت های  تمامی  انجام  بر  نظارت  و  سیاستگذاری   )5

فرهنگی و تفریحی برای گردشگران و ساکنان

 ارتقاء سالمت جامعه جزیره و
 توسعه رفاه اجتماعی

1( بررسی و مطالعه شناخت آسیب های اجتماعی و اتخاذ 
همکاری  با  اول  سطح  پیشگیرانه  سیاست های  و  تدابیر 

روانی  افزایش ضریب سالمت  منظور  به  ذی ربط  مراجع 
و اجتماعی جامعه هدف

2( بررسی و مطالعه در زمینه تعیین اولویت ها و نیازمندهای 
اجتماعی جامعه هدف جهت توسعه اجتماعی

درخصوص  الزم  هماهنگی  و  کار  و  ساز  ایجاد   )3
سیاست های پیشگیرانه در رابطه با جامعه هدف در حدود 

و مقررات و قوانین مربوطه
4( بررسی مسائل و مشکالت زنان به ویژه زنان سرپرست 

خانوار
5( سیاستگذاری و نظارت عالیه برایجاد و توسعه نهادها 
مدنی مانند تشکل ها و سازمان های غیردولتی، اتحادیه ها 

و انجمن ها با توجه به ضوابط و مقررات مربوطه

 ارتقاء سالمت جامعه جزیره 
با توسعه روحیه ورزشکاری

1( ایجاد بستر رشد تعالی، شادی و نشاط فرهنگ ورزش 
و سالمت در بین آحاد جامعه و نسل جوان

2( تالش در راستای تحقق اخالق اسالمی در ورزش و 
تربیت جوانان در سطح جزیره

3( توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت 
روحیه سالم در سطح جزیره

گسترش  جهت  مناسب  زمینه های  ایجاد  و  بررسی   )4
ورزش و تفریحات سالم در روستاها

5( برنامه ریزی به منظور ارتقا ورزش قهرمانی ، حرفه ای ، 
همگانی و روستایی

حسن  نظر  از  ورزشی  هیات های  حمایت  و  هدایت   )6
اجرای وظایف اداری و مالی و برنامه ها وارزیابی عملکرد 

هیات ها
7( نظارت بر امور ورزش بانوان و کوشش در آماده سازی 

آنها برای شرکت در مسابقات استانی، ملی و بین المللی

 توسعه پایدار بر مبنای حفاظت
 از محیط زیست قشم

و  محیط  در  توسعه  بلندمدت  اهداف  تعادل بخشی   )1
راستای  در  توسعه  منابع  از  جامعه  برخورداری  ضرورت 

حفاظت محیط زیست
سطوح  در  محیطی  زیست  دانش  و  آگاهی  افزایش   )2
اجرای  تصمیم گیرندگان  و  مسئوالن  جامعه،  مختلف 

فعالیت های توسعه ای در محیط زیست
اجرای  از  ناشی  محیطی  زیست  مشکالت  شناخت   )3

طرح های توسعه ای
و  زیست  محیط  منابع  بین  مطلوب  تعادل  برقراری   )4

جمعیت
زیست  محیط  بحرانی  مشکالت  و  مسائل  شناخت   )5

نیازمند بررسی ، مطالعه، کنترل و مراقبت

 اعتالی فرهنگ بومی با نهادینه سازی
 هنرهای منطقه ای

و  ضوابط  مقررات ،  خط مشی ،  سیاست ها ،  اجرای   )1
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  خاص  و  عمومی  آیین نامه های 

اسالمی در محدوده منطقه آزاد قشم
زمینه های  در  ابتکار  و  تتبع  تحقیق،  روح  تقویت   )2
فرهنگی و هنر اسالمی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت 
از نویسندگان، شعرا، ادبا و هنرمندان منطقه آزاد قشم و 

معرفی و بزرگداشت شخصیت های فرهنگی
3( انجام امور الزم برای حمایت ، هدایت و نظارت بر کار 

مطبوعات محلی
4( مشارکت و اقدام در ایجاد، توسعه، بهره برداری و تجهیز 
هنری ،  فرهنگی،  تاسیسات  و  انجمن ها  کانون ها،  مراکز، 
سینمایی و کتابخانه های عمومی منطقه آزاد قشم و نظارت 
بر عملکرد آنها و برگزاری جشنواره ها، مجامع ، نمایشگاه ها 

و سایر فعالیت های فرهنگی، هنری و سینمایی.

 قشم پرچمدار تغییر رویکرد تجارت
به تولید در مناطق آزاد

توسعه  قشم،  آزاد  منطقه  تولید  سازمان  محوری  هدف 
آنان در  منافع  صنعتی منطقه، جذب سرمایه گذار و حفظ 
راستای سیاست های توسعه ای دولت با استفاده از قوانین و 

مقررات ویژه حمایتی و امکانت زیربنایی است. 
در حال حاضر پنج شهرک صنعتی متناسب با میزان تمرکز 
واحدهای صنعتی آماده سازی که شامل موارد زیر می باشد:

  شهرک صنعتی طوال: به وسعت 1300هکتار کاربری 
صنایع کوچک و متوسط

  شهرک صنعتی فجر: به وسعت 35هکتار و کاربری 
صنایع کوچک و کارگاهی

و  4000هکتار  وسعت  به  کاوه:  صنعتی  شهرک    
کاربری صنایع سنگین و بزرگ

و  4000هکتار  وسعت  به  سوزا:  صنعتی  شهرک    
کاربری صنایع شیمیایی و صنایع خاص

  شهرک صنایع شیالتی: به وسعت 13هکتار و کاربری 
صنایع شیالتی

 قشم؛ پیشتاز در لیست پرافتتاح های
 مناطق آزاد کشور

در  سرمایه گذاری  و  عمرانی  پروژه های  داشت،  تاکید  باید 
قشم به دو بخش تقسیم می شود؛ یک بخش از اقداماتی که 
سازمان به عنوان حاکمیت انجام می دهد که در حوزه توسعه 
روستایی و زیرساخت هاست ازجمله بنادر ، فرودگاه ها  و راه ها 
که تامین این زیرساخت ها جزء وظایف ذاتی سازمان است و 
با وجود آنکه محدودیت جدی در تامین منابع وجود دارد اما در 
مجموع سازمان منطقه آزاد قشم توانست 250طرح عمرانی 
در اندازه های مختلف در قشم انجام دهد؛ بخشی هم توسط 
بخش خصوصی در حوزه گردشگری انجام می گردد و تعدادی 

دیگر در حوزه سرمایه گذاری در حال انجام است. 
امید  و  تدبیر  دولت  پایان  تا  که  پروژه هایی  درخصوص 
نمود  تاکید  باید  بهره برداری می رسند،  به  آزاد  در مناطق 
قشم  آزاد  منطقه  به  مختص  پروژه ها  تعداد  بیشترین  که 
است. فاز اول پروژه ها در شهریورماه و همچنین فاز دوم 
در دی  ماه سال جاری توسط ریاست محترم جمهوری به 
و  سوم  فاز  دوازدهم  دولت  پایان  تا  و  رسید  بهره برداری 
چهارم پروژه های قشم به بهره برداری می رسد که بر این 
ابتدای  در  قشم  آزاد  منطقه  کرد  تصریح  می توان  اساس 

لیست افتتاح های ریاست جمهوری قرار دارد.

تحقق توسعه متوازن، دستاورد منطقه آزاد قشم در دولت تدبیر و امید
گزارش:

 روابط عمومی و امور بین الملل
 سازمان منطقه آزاد قشم
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