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موقعیت ژئواســتراتژیک کشور ما ایران در جنوب غربی آســیا و خاورمیانه، در کنار قابلیت ها، 
ظرفیت ها و مزیت های نســبی کم نظیر منابع طبیعی انرژی و معادن ارزشمند فلزات مختلف، 
اراضی حاصلخیز، چهار فصل آب و هوایی، جاذبه های گردشــگری فرهنگی، تاریخی و طبیعی، 
نیروی انســانی جوان تحصیل کرده و آماده کار، زیرساخت های مستمراً درحال توسعه و مهم تر 
از همه، امنیت حاکم برجای جای این ســرزمین، بسترهای اصلی تبدیل آن به مقصد مطلوب 
سرمایه گذاری، فعالیت اقتصادی و گردشگری را فراهم کرده است که بهره گیری موثر از آنها در 
مشارکت با صاحبان سرمایه، مدیریت بین المللی مهارت ها و تکنولوژی موجب تولید و افزایش 
ثروت و رفاه خواهد شد و پیشرفت همه ملت ها و سرمایه گذاران فعال در این کشور و البته ایرانیان 
را رقم خواهد زد. در این میان برای تســهیل و تسریع این فرآیند همچون بسیاری از کشورها، 
ایجاد محیط هایی متمایز با مدیریت کارآمد و چابک، فارغ از دیوانساالری های معمول سرزمین 
اصلی، برخوردار از آزادی کامل ورود و خروج ســرمایه و سود فعالیت های اقتصادی، مشوق های 
مالی و معافیت های مالیاتی، مبادالت تجاری خارجی مستثنی از مقررات ملی صادرات و واردات 
گمرکی و مقررات اختصاصی اشتغال، بیمه و بانکداری و بی نیاز از دریافت روادید ورود برای اتباع 
خارجی تحت عنوان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از دو دهه پیش در دستورکار دولت جمهوری 
اسالمی ایران قرار گرفت که امروز توسعه حوزه عمل آنها به منظور گسترش و تسهیل تولید کاال 
و خدمات و صادرات از آنها، کمک به انتقال فناوری های پیشرفته و تسهیل و تسریع در تامین 
نیازها و کاالهای ضروری و منابع مالی و سرمایه های خارجی، در کنار توسعه پیوندهای راهبردی و 
گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان، در باالترین سطوح سیاستگذاری کشور 

مورد تاکید واقع و توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شده است.  براین اساس مناطق آزاد تجاری-
صنعتی به همراه مناطق ویژه اقتصادی، با آماده ســازی زیرساخت های فیزیکی امور زیربنایی، 
حمل و نقل و ارتباطات و نیز برخورداری از قوانین و مقررات تســهیلگر و اعطاکننده مشوق های 
مطلوب ضمن استقبال از حضور و مشارکت سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی بین المللی، آماده 
تسهیل و تسریع ایجاد کسب و کار خصوصاً کسب و کارهای صادرات گرا هستند.  جانمایی مناطق 
ویژه اقتصادی در نواحی بهره مند از ظرفیت های محلی با امکانات و زیرساخت های مناسب تولید 
و تجارت، زمینه ســاز ایجاد هاب های تخصصی است. همچنین مناطق آزاد تجاری - صنعتی به  
عنوان کریدورهای تجاری کشــور، ضمن بهره مندی از زیرساخت های توسعه یافته جهت انواع 
فعالیت های اقتصادی، با توجه به استقرار در نقاط مرزی، قابلیت بسیار باالیی در افزایش ضریب 
نفوذ محصوالت تولیدی کشــور در بازارهای همسایه و توسعه روابط تجاری بین المللی دارند. 
مجموعاً کمتر از نیم درصد مساحت کشور به مناطق آزاد و ویژه اختصاص یافته است و بیش از 
یک میلیون نفر در این مناطق ساکن  هستند. این در حالی است که طی سال های 92 تا 98، 
به صورت متوسط 43 درصد صادرات کشور از محصوالت و خدمات تولیدی در این مناطق بوده 
اســت. در ماه های اخیر و طی دو رویداد بهره برداری از پروژه های ســرمایه گذاری مناطق آزاد و 
ویژه توسط رئیس جمهور محترم، بیش از 25 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این مناطق 
به بهره برداری رسیده است، معادل 37 درصد بودجه عمرانی کل کشور در سال 99 بوده است و 
طی رویداد سوم و چهارم نیز حدود صد پروژه دیگر به ارزش30 هزار میلیارد تومان به بهره برداری 

می رسد. امید که ادامه این سیر روشن برای کشور میسر باشد. 

رویای نیم درصد  سرزمین
جنبش اقتصادی در مناطق آزاد ایران

حمیدرضا مومنی / مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی
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مناطق آزاد و ویژه به  عنوان پیشران های توسعه اقتصادی و پیشانی تجارت 
بین المللی، با عناوین مختلف در جهان و طی هفت نســل مختلف شــکل 
گرفته اند. اولین نســل این مناطق »تجارت محور« بوده که در اواخر قرن 14 
میالدی در قالب مراکز بازرگانی پـردازش کـاال ایجاد و نسل بعدی این مناطق 
از ســال 1945 با رویکرد »تولید محور« و به  منظور تولید و پردازش جهت 
صادرات ایجاد شــدند. از سال 1970 نیز »مناطق خدمات محور« با رویکرد 
خدمات مالی، بیمه، توریسم و... فعالیت خود را آغاز کردند و نسل بعدی این 
مناطق تحت موضوع »دانش محور« از سال 1990 با تمرکز بر صنایع نوین، 
فناورانه با ریســک و ســود باال ایجاد شدند. »مناطق جامع« به  عنوان نسل 
پنجم، دربرگیرنده تمامی فعالیت های نسل های پیشین هستند. نسل ششم 
این مناطق، »بین مرزی« و نسل هفتم نیز »مناطق فرامرزی« هستند. اخیراً 
مفاهیمی تحت عناوین »مناطق دیجیتال« و »مناطق هوشمند« نیز مطرح 

شده اند که در آینده از آنها بیشتر خواهیم شنید.

مناطق از نگاه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل  •
)UNCTAD(

گــزارش World Investment Report 2019، بر مناطق آزاد و ویژه در 
جهان متمرکز اســت. در این گزارش انواع مناطقی که با اعمال مشوق ها و 
مزیت هــای خاص از فعالیت های اقتصادی حمایت می کنند )اعم از مناطق 
آزاد، مناطق پردازش صادرات، بندرهای آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، و...( تحت 
عنوان SEZ مورد بررســی قرار گرفته است. مطابق نمودار 1 تا انتهای سال 
2018، بیــش از 5400 منطقه آزاد و ویژه در 147 کشــور جهان در حال 
فعالیت بوده اند که بیش از 1100 منطقه طی سال های 2014 تا 2018 ایجاد 
شده اند. این مناطق در انواع کشورهای کمترتوسعه یافته تا پیشرفته، و انواع 
اقتصادهای کم درآمد تا پردرآمد ایجاد شده اند. به عنوان مثال چین با 2543 
منطقه، فیلیپین با 528 منطقه، هند با 373 منطقه، ایاالت متحده آمریکا با 
262 منطقه، روسیه با 130 منطقه و ترکیه با 102 منطقه به  عنوان کشورهای 
پیشرو در بهره برداری از این ابزار توسعه منطقه ای مطرح هستند. این امر نشان 
از موفقیت این مناطق در ایجاد اقلیم مناسب فعالیت های اقتصادی در سرتاسر 

جهان دارد. در جدول 1 خط مشی ها و انواع 
مناطق، بسته به ساختار اقتصادی کشورهای 

میزبان تبیین شده است.

مناطق آزاد و ویژه در ایران •
بــه طور کلی تفکر ایجــاد مناطق آزاد 
و ویژه در ایران به اواخر دهه 40 شمســی 
برمی گردد. ولی اولین اقدامات ایجاد مناطق 
آزاد و ویژه در جمهوری اسالمی ایران از سال 
1358، و بــا معافیت گمرکی جزیره کیش 
کلید خورده است. قانون چگونگی اداره این 
مناطق در شهریور 1372 به تایید مجلس 
شورای اسالمی رسید و در شهریور 1382 
مناطق آزاد آبادان و خرمشهر )اروند(، جلفا و 
بندر انزلی و پس از آن نیز منطقه آزاد ماکو 
در مهر 1389 به تصویب مجلس شــورای 
اسالمی ایران رســید. در دی ماه 1389 نیز 
منطقه آزاد تجاری فــرودگاه امام)ره( مورد 
تصویب مجلس شورای اسالمی قرار گرفت. 
امــا اولین مناطق ویژه اقتصــادی ایران در 
خردادماه 1384 به تصویب مجلس شورای 
اسالمی رسید و پس از آن نیز در سال 1389 
طی سه نوبت به تعداد مناطق ویژه اقتصادی 
در ایــران افزوده شــد کــه در حال حاضر 
مجموعاً هشت منطقه آزاد و 66 منطقه ویژه 
مصوب هستند. با تصویب هشت منطقه آزاد 
و 13 منطقه ویژه در مجلس شورای اسالمی 
در ســال 1398، مراحــل نهایی تایید این 
مناطق در حال پیگیری است. ضمناً الیحه 

دو منطقه آزاد نیز در حال بررسی در مجلس شورای اسالمی است.

مناطق آزاد و ویژه، و رویکردهای قوانین ایجاد و اداره •
مناطق آزاد و ویژه در جهان مطابق یک مفهوم کلی ایجاد شــده اند که 
همان بهره مندی از مشوق های مالی و گمرکی، به همراه تسهیل کسب وکار و 
رفع موانع تولید و تجارت در محدوده جغرافیایی مشخص است. همان طور که 
در جدول 1 ذکر شد، اهداف ایجادی این مناطق در کشورها و حتی نواحی 
مختلف یک کشور، متفاوت از یکدیگر اســت. در برخی موارد از این ابزارها 
به عنوان اهرم توسعه جوامع محلی در نواحی کمتر توسعه یافته بهره برداری 
می شــود و برخی حکمرانان نیز پس از تامین زیرســاخت های کامل، این 
مناطق را به  عنوان هاب فعالیت های اقتصادی ایجاد می کنند. در جمهوری 
اســالمی ایران نیز، مناطق آزاد در نقاطی با موقعیت ژئواکونومیک مطلوب، 
با امکان دسترسی به کریدورهای تجاری، و برمبنای مطالعات آمایشی جهت 
فعال سازی ظرفیت های ملی تعیین  شده اند. این در حالی است که جانمایی 
این مناطق در نواحی کمتر توســعه یافته و فاقد زیرســاخت های صنعتی 
و تجاری، به وضوح نشــان از بهره برداری از این مناطق به عنوان ابزار توسعه 
منطقه ای دارد. از نگاه دیگر، اهداف قانونگذاران از ایجاد مناطق آزاد و ویژه، به 
روشنی در قوانین ایجاد و اداره این مناطق درج و نقش این مناطق در ساختار 
توسعه اقتصادی کشور تبیین شده است. مطابق ماده 1 قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اســالمی ایران، اهداف ایجادی این 
مناطق عبارت اند از »تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران 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 و منطقه ای، تولید 
و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی«. همچنین در 
ماده 1 قانون مناطق ویژه اقتصادی نیز هدف از ایجاد این مناطق، »پشتیبانی 
از فعالیت هــای اقتصادی و برقراری ارتبــاط تجاری بین المللی و تحرک در 
اقتصــاد منطقه ای و تولید و پردازش کاال، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، 
ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات 
مجدد، عبور خارجی )ترانزیت( و انتقال کاال )ترانشیب(« برشمرده شده است.

پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی
مناطق آزاد پیشران های توسعه اقتصادی و پیشانی تجارت بین المللی

جدول 1- خط مشی های ایجاد انواع مناطق در کشورهای مختلف

مناطق رایجخط مشی ها

اقتصادهای 

با درآمد باال

فراهم کردن بستر کارآمدی برای زنجیره های تامین فرامرزی پیچیده

 تمرکز بر جلوگیری از تحریف در اقتصاد

فقط مناطق آزاد هاب لجستیک )و نه مناطق آزاد صنعتی(

اهداف نوآوری و انقالب صنعتی جدید که از طریق پارک های علمی بدون چارچوب 

نظارتی جداگانه یا مشوق هایی که به مناطق مرتبط نیستند، دنبال می شوند.

اقتصادهای

 با درآمد متوسط به باال

پشتیبانی از انتقال به اقتصاد خدمات

جذب صنایع  های تک جدید

تمرکز بر ارتقای قابلیت های نوآوری

مناطق مبتنی بر فناوری

مناطق ویژه با هدف صنایع با ارزش افزوده باال یا بخش های زنجیره ارزش

مناطق خدمات محور )مانند خدمات مالی(
اقتصادهای

 با درآمد متوسط

پشتیبانی از ارتقای صنعتی / ارتقای ادغام GVC و به روزرسانی

 تمرکز بر انتشار فناوری و سرریزها

مناطق ویژه متمرکز بر صنایع با زنجیره ارزش جهانی مانند صنایع اتومبیل و الکترونیک

مناطق خدمات محور

اقتصادهای

 با درآمد پایین

تحریک توسعه و تنوع صنعتی / رفع نقاط ضعف در فضای سرمایه گذاری / 

اجرای پایلوت در یک منطقه محدود /  تمرکز سرمایه گذاری بر زیرساخت ها 

در یک منطقه محدود / تمرکز بر مزایای مستقیم اشتغال و صادرات

مناطق چندفعالیتی

مناطق مبتنی بر منابع با هدف جذب صنایع فرآوری

محمد خضرائی منش 
 مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
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مناطق آزاد و ویژه، ابزار تحقق اقتصاد مقاومتی •
در بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، »حمایت همه جانبه هدفمند 
از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت 
از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات تجارت 
خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری خارجی 
برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی 
بازارهای جدید، و تنوع بخشــی پیوندهای اقتصادی با کشــورها به ویژه با 
کشورهای منطقه، استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت 
در صورت نیاز، ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش 
پایدار ســهم ایران در بازارهای هدف« ابالغ شده است. مفاد این بند مبین 
لزوم توسعه اقدامات حمایتی و تسهیل مقررات جهت افزایش سرمایه گذاری 
در حوزه تولید کاال و خدمات صادرات محور و افزایش تعامالت با کشورهای 
منطقه اســت. این بند عمالً تاکید موکد بر اهــداف مصرح در قوانین ایجاد 
مناطق آزاد و ویژه اســت که هوشمندانه در راهبردهای اصلی تحقق اقتصاد 
مقاومتی لحاظ شده است. به عبارت دیگر، شباهت بند 10 سیاست های کالن 
اقتصاد مقاومتی و قوانین مناطق آزاد و ویژه، نشان از موفقیت سیاست های 
اعمال مشوق و حمایت تسهیلگرانه به عنوان ابزار تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. 
در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز، »توسعه حوزه عمل مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش 
و تســهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع 
مالی از خارج« به عنوان سیاســت های توسعه آتی این مناطق تبیین شده 
است. از ابتدای تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مناطق آزاد و ویژه 
مجری پروژه های ابالغی توسط ستاد مذکور بوده اند که این پروژه ها بر توسعه 
حوزه عمل مناطق آزاد از طریق »توسعه فناوری و نوآوری«، »توسعه تولید«، 
»افزایش صادرات کاال و خدمات« و »افزایش سرمایه گذاری« تمرکز داشته اند. 
به تایید دبیرخانه ســتاد، دستاوردها و اقدامات این مناطق در فرآیند اجرای 
پروژه ها و تحقق اهداف ابالغی، هر  سال با درجات ممتاز ارزیابی شده و سطح 
عملکردی شاخص های تعیین شده، مطلوب ارزیابی شده است که در ادامه به 

بیان عملکرد آماری این مناطق خواهیم پرداخت.

عملکرد مناطق آزاد و ویژه در بوته آزمایش •
مفاد مندرج در ماده های 1 قوانین ایجادی مناطق آزاد و ویژه، و همچنین 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، معتبرترین معیارهای ارزیابی یکپارچه 
عملکرد مناطق آزاد و ویژه هستند. در نگاه کلی و برای تعیین شاخص های 
آماری ارزیابی این مناطق بر اساس اسناد باالدستی مذکور، معیارهای ارزیابی 
این مناطق در پنج عنوان زیر استخراج شده اند که در ادامه به بررسی عملکرد 

مناطق مطابق آن معیارها پرداخته می شود.
1- امور زیربنایی عمران و آبادانی و تامین زیرســاخت ها: سازمان های 
مناطق آزاد هفتگانه، بدون بهره منــدی از بودجه عمومی دولت و به صورت 
خودگردان اداره می شــوند. طی ســال های 92 تا 98 از محل منابع داخلی 
سازمان های مناطق آزاد حدود 6300 میلیارد تومان در پروژه های عمرانی و 
زیرساختی هزینه شده که این عملکرد در سال 1398، نسبت سال 1392، 
بیش از ســه برابر رشد داشته اســت. از آن میان می توان به دو هزار میلیارد 
تومان و 31 میلیون یورو در حوزه لجستیک و صنعت، 1900 میلیارد تومان 
در حوزه عمران شهری و روستایی و 1660 میلیارد تومان در حوزه اجتماعی، 
گردشگری و سالمت اشاره کرد. برخی مهم ترین پروژه های اجراشده از محل 
بودجه های داخلی سازمان های مناطق آزاد عبارت اند از ساخت فرودگاه های 
ماکو و هندورابی و توسعه فرودگاه های دیگر مناطق، ساخت بندر کاسپین و 
پسکرانه به همراه توسعه بندرها و اسکله های دیگر مناطق، ساخت آزادراه ها 
و بزرگراه ها، ســاخت پایانه های صادراتی و ساخت و تجهیز مراکز درمانی و 
بیمارستان. زیرساخت های ایجادشده در مناطق ویژه اقتصادی، تماماً متمرکز 
بر فعالیت های تولیدی و لجستیک هستند که با توجه به ماهیت خصوصی 

یا دولتی ســازمان مسوول هر منطقه ویژه، 
هزینه زیرســاخت های ایجادشــده در آن 
مناطق نیز از محل منابع داخلی سازمان های 

مسوول تامین شده است.
2- رشد و توسعه اقتصادی با پشتیبانی 
این  نقش آفرینی  اقتصادی:  فعالیت های  از 
مناطق در تبدیل اراضی بایر و غیرکابردی به 
هسته توسعه منطقه، به تبدیل این مناطق 
به هــاب فعالیت های تولیــدی و تجاری و 
گردشــگری منتج شده اســت که این امر 
در امنیت اجتماعی و اقتصادی ایجادشــده 
از ســوی این مناطق به وضــوح خودنمایی 
می کند. در حال حاضر حدود 47 هزار واحد 
صنفی )صرفاً در مناطــق آزاد( و حدود دو 
هزار واحد خدمات تخصصی )گردشــگری، 
مالی و لجســتیک( در مناطق آزاد و ویژه 
مستقر هستند. فضای کسب وکار جاری در 
این مناطق، عمالً با محدوده های مجاور قابل 
مقایسه نیســت، به عنوان مثال در دوسوی 
خلیج چابهار، شــهر کنارک و منطقه آزاد 
چابهار از شــرایط کامالً مشابهی برخوردار 
هستند و تنها تفاوت این دو ناحیه، مشوق ها 
و حمایت هــای قانونی از کســب وکارهای 

مستقر در منطقه آزاد چابهار است.
3- جــذب ســرمایه گذاری داخلی 
و خارجــی و انتقــال فنــاوری: ارزش 
سرمایه گذاری داخلی محقق شده در مناطق 
آزاد و ویــژه طی ســال های 92 تا انتهای 
آذرمــاه 99، به حــدود 108 هزار میلیارد 
تومان )بخش ریالی( بالغ شــده است که 
عالوه بر آن 28500 میلیون دالر نیز بخش 
ارزی سرمایه گذاری داخلی محقق شده در 
این مناطق اســت. این در حالی است که 
بیش از 5500 میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی نیز در این مناطق محقق شــده 
است. سرمایه گذاری داخلی محقق شده در 
مناطق آزاد و ویژه در ســال 1393، حدود 
6800 میلیارد تومان بوده اســت که این 
عملکرد در ســال 99 از 20 هزار میلیارد 

تومان فراتر خواهد رفت که این رشد حدود سه برابری عملکرد مناطق در 
موضوع تحقق سرمایه گذاری داخلی را نسبت به سال 92 نشان می دهد و 
مبین موفقیت این مناطق در ایجاد اقلیم مناســب سرمایه گذاری است. با 
توسعه مراکز نوآوری و فناوری، استقرار شتابدهنده ها و اعمال سیاست های 
تشــویقی و حمایتی، تاکنون بیش از 683 واحــد فناور و نوآور در مناطق 
جذب شــده اند. از سوی دیگر تســلط و تخصص جوانان این مرزوبوم در 
فرآیندهای ساخت و تولید در مناطق ویژه )خصوصاً منطقه انرژی پارس( 
نشان از موفقیت فرآیندهای انتقال فناوری در این مناطق دارد که عمالً بدون 
وابستگی به متخصصان خارجی، فازهای توسعه ای فعالیت های صنعتی در 

حال تحقق است.
4- تولید و ایجاد اشتغال سالم و مولد: تعداد واحدهای تولیدی فعال در 
این مناطق در انتهای ســال 1392، حدود 1050 واحد بوده است در حالی 
که امروز حدود 2160 واحد تولیدی فعال در این مناطق مستقر است که به 
معنی افزایش بیش از دوبرابری واحدهای تولیدی فعال در مناطق طی هفت 
سال است. در این دولت بیش از 180 هزار اشتغال جدید در این مناطق ایجاد 
شده است و مجموع اشتغال این مناطق به بیش از 512 هزار نفر افزایش  یافته 
است. این عملکرد نشان از رشد 150درصدی اشتغال در این مناطق نسبت 

به سال 1392 دارد.
5- حضور در بازارهای جهانی و منطقه ای، صادرات غیرنفتی و ترانزیت: 
مجموع ارزش صادرات غیرنفتی از مبدأ این مناطق به خارج کشــور از سال 
1392 تاکنــون حدود 139 میلیارد دالر بوده اســت. همچنین حدود 41 
میلیارد دالر نیازهای سرزمین اصلی نیز از طریق تولیدات این مناطق تامین 
شده و این مناطق عمالً با جایگزینی تولیدات خود، باعث کاهش واردات کشور 
از خارج شده اند. این در حالی است که کل واردات به محدوده این مناطق )اعم 
از مایحتاج واحدهای تولیدی، کاالی همراه مسافر، و کاالی مصرفی جمعیت 
یک میلیون نفری این مناطق( طی این سال ها مجموعاً 47 میلیارد بوده است 
که این عملکرد نشــان از تراز مثبت 92 میلیارددالری مناطق آزاد و ویژه در 

حوزه تجارت خارجی دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری •
همان گونه که ذکر شــد، عملکرد مناطق آزاد و ویژه ایران، در تطبیق با 
قوانین باالدســتی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، کامالً موفق ارزیابی 
می شــود. برخی کارشناسان، از مقایسه این مناطق با موفق ترین مناطق در 
جهان ســخن می گویند که در شــرایط جاری در حکم »قیاس مع الفارق« 
است. الزم است جهت این گونه مقایسات، در نخستین گام اهداف ایجادی، 
زیرساخت های اولیه، ثبات قوانین و مقررات، ثبات اقتصادی، آزادی تجارت 
و اقتصاد، ریسک های اقتصادی، سهولت کسب وکار، تحریم های بین المللی، 
ابزارهای مبادالت ارزی، و نهایتاً مشوق ها و امتیازات مورد بررسی قرار گیرند و 

سپس در خصوص مقایسه عملکرد این مناطق داد سخن سر داد. 
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مســلم اســت که »کاشــت« اقتصادی بدون توجه به »داشت« 
فرهنگی-اجتماعی، به »برداشــت« اقتصادی منجر نخواهد شد. 
این یک ادعا نیســت بلکه تجربه ای است که کشورهای دنیا آن را 
آزموده اند. مناطق آزاد با هدف رونق اقتصادی شکل گرفته اما چون 
در مدیریت های دو دهه ابتدایی عمر آن، به بوم مناطق و انسان های 
در حال زیست آن توجه کمتری شد، نقش پیشرانی اقتصادی در 
مناطق آزاد گاهی وارونه شد. از طرفی به دلیل قرارگیری مناطق 
آزاد در مرزهای کشــور، شرایط خاصی در زمینه های فرهنگی و 
اجتماعی داخل محدوده منطقه آزاد و مناطق هم جوار حاکم است 
و چندفرهنگی، چندقومیتی و چندمذهبی بودن باعث شده که کار 

فرهنگی در این مناطق بسیار حساس و پیچیده باشد.
 از طرفی در باور عمومی کشورها، مرزها نقطه های عدم ثبات 
هستند و مشخص است که سرمایه و پول به جایی که در آن ثبات 
نباشد وارد نمی شود. داستان توسعه ای را که با چنین متغیرهایی 
درگیر است تصور کنید، در مرز بودن، چندفرهنگی، چندمذهبی 
و... همه این مسائل ویژگی هایی است که در برخی مرزهای ایران 
باعث چالش شــده اما خوشــبختانه تا حد زیادی در مناطق آزاد 
این تهدیدات تبدیل به فرصت شــده و در مقایسه با نقاط مشابه 

پیشرفت و توسعه و عمران و آبادانی بیشتری اتفاق افتاده است.
معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد، در ســال 92 با ایــن دید در مناطق آزاد ایجاد 
شد که چون در محدوده سرزمینی مناطق آزاد، شهروندان زندگی 
می کنند و یک یا چند شهر با مزیت ها و معایبش در قلمرو سازمان 
است عماًل هر ســازمانی ناگزیر به نوعی حکمرانی محلی است و 
باید به توسعه فرهنگی و اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی توجه 
کرد تا توســعه پایدار رخ دهد. با همیــن دید برای اینکه مناطق 
آزاد در منظومه و مسیر مشــخصی قدم بردارد »منشور راهبری 
فرهنگی- اجتماعی مناطق آزاد« از همان ابتدا تدوین و در ســال 
94 به تصویب هیات دولت رسید و هر سازمان موظف شد حداقل 

10 درصد از درآمدهای خود را صرف 
توســعه فرهنگی و گردشگری کند 
و یــک عضو هیات مدیره خــود را از 
انتخاب  فرهنگی  شاخص  چهره های 

کند.
 البته باید اشاره کرد انتظاراتی که 
از ســازمان های مناطق آزاد از طرف 
مردم و دستگاه های دیگر وجود دارد 
فراتر از اختیارات مناطق آزاد است که 
این موضوع باعث مشــکالت فراوانی 
شده و در ابتدای کار باعث عدم تمرکز 
در فعالیت های مناطق آزاد شد. برای 
حل این موضوع سازمان های مناطق 
آزاد ناگزیر به حل اختالفات و تداخل 
اختیارات با دیگر دستگاه ها بودند که 

این امر همچنان ادامه دارد. 
به عنوان مثال هر سازمان عالوه بر 
هزینه کردهای مستقیم در حوزه های 
اجتماعی موظف اســت ساالنه یک 
درصد از محل وصول عوارض ورود و 
صدور کاالها و خدمات مناطق آزاد را 
به حســاب خزانه کل واریز کند تا در 
اختیار کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
سازمان بهزیستی قرار گیرد، آن هم به 
منظور زدودن فقر از مناطق هم جوار، 
اما بخش اعظم ایــن مبالغ حتی به 
دســت نهادهای حمایتی نمی رسد و 
باز این انتظار وجود دارد که سازمان ها 
مجدد رقم هایی مشابه در این مناطق 

هزینه کنند. یا گاهی مردم محلی انتظاراتی از سازمان های مناطق 
آزاد دارند که اجازه انجام آن را ندارد.

 اما در همین وضعیت برای اینکه سازمان ها بتوانند با یک نقشه 
راه در این مســیر گام بردارند تدوین دو ســند جزو سیاست های 

مناطق آزاد بوده:
1-سند توسعه فرهنگی

2-سند مسوولیت اجتماعی
که هر یک طراحی مسیر هزینه کرد امور فرهنگی و اجتماعی 
را مشــخص می کند. بعد از ابالغ بیانیه گام دوم انقالب از ســوی 
مقام معظم رهبری نیز سازمان های مناطق آزاد موظف شدند که 
منشوری راهبردی از این بیانیه احصا و آن را نیز به نقشه راه خود 
تبدیل کنند که به زودی از منشور اصلی آن رونمایی خواهد شد.

بــر مبنای همین سیاســتگذاری ها تا به امروز ســازمان های 
مناطق آزاد در حدود 960 میلیارد تومان برای توســعه فضاهای 
فرهنگی مساجد، مرمت، حفظ میراث فرهنگی و زیرساخت های 
گردشگری، 206 میلیارد تومان در حوزه رویدادها و فعالیت های 
فرهنگی، مذهبی، قرآنی، هنری، اجتماعی و گردشــگری، 960 
میلیارد تومان در حوزه توســعه و عمران روستایی، 392 میلیارد 
تومان در حوزه راه روســتایی و شــهری، 244 میلیارد تومان در 
حوزه آب و فاضالب، 930 میلیارد تومان در حوزه خدمات عمومی 
و توســعه عمران شــهری، 245 میلیارد تومان در حوزه انرژی و 
توسعه شــبکه برق، 77 میلیارد تومان در حوزه احداث و توسعه 
زیرساخت های مخابراتی در مناطق آزاد کشور، 187 میلیارد تومان 
در حوزه درمان، 512 میلیارد تومان برای توسعه فضاهای فرهنگی 
و آموزشــی، 135 میلیارد تومان در دو ســال اخیر برای ساخت 
مدرســه در مناطق آزاد، ســاخت، تجهیز و نوسازی و حمایت از 
بیش از 1600 مدرسه در کل مناطق آزاد، تاسیس و توسعه بیش 
از 10 مرکز توانمندســازی زنان و تاســیس مراکز صنایع دستی 
ویژه اشــتغال زایی زنان بومی مناطق، تحت پوشــش قرار دادن 

عدم امکان »برداشت اقتصادی« بدون »داشت« فرهنگی
درباره همگام شدن توسعه فرهنگی-اجتماعی در کنار توسعه اقتصادی مناطق آزاد

علی حسنلو 
 مدیر فرهنگی، هنری و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 
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بیش از هفت هزار دانش آموز روســتایی با کتابخانه های ســیار و 
ثابت روستایی اختصاص داده اند. به عنوان نمونه در راستای سند 
مسوولیت اجتماعی 48 پروژه تعریف کرده که شامل 20 مدرسه با 
145 کالس و 33 پروژه فرهنگی شامل 27 خانه امید روستایی و 
پنج کتابخانه روستایی است که بودجه کلی آن 100 میلیارد تومان 

پیش بینی  شده تا هزینه کرد در این حوزه هدفمند شود.
یکی از اولویت های معاونت های فرهنگی مناطق آزاد توجه به 
صنایع خالق و صنایع فرهنگی اســت که با اضافه شدن مدیریت 
این بخش به ساختار مناطق آزاد هر منطقه در حال تدوین »سند 
زیســت بوم صنایع خالق« منطقه اســت تا بتوان سرمایه گذاری 
فرهنگی-هنری را جهت دهی و هدفمند کرد، زیرا هزینه کرد بدون 

ریل گذاری، اتالف هزینه است.
در زمینــه برگــزاری رویدادهــای هنری به عنــوان یکی از 
اولویت های مناطق آزاد در این ســال ها رویدادهای بسیاری ایجاد 
و توســعه پیدا کردنــد که می توان به »جشــنواره تئاتر خیابانی 
ارس«، »جشــنواره بین المللی شعر اروند«، »جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه موج کیش«، »جشنواره موسیقی کیش«، »جشنواره 
بین المللی هنر محیطی چابهار«، »جشنواره تئاتر کوتاه کیش«، 
»جشن ساالنه عکس ارس«، »سمپوزیوم مجسمه سازی کیش«، 
»جشنواره فیلم کوتاه تیاب چابهار«، »جشنواره موسیقی کماالن 
چابهار«، »جشنواره فیلم مقاومت اروند«، »جشنواره تئاتر مقاومت 
اروند«، »جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه رســام )دفاع مقدس( 

اروند« و... اشاره کرد.
از طرفی در ســال های اخیر با آماده کردن بسته های تشویقی 
برای فیلمسازی توجه هنرمندان به مناطق آزاد بیشتر شده و در 
چند ســال اخیر بیش از 12 فیلم سینمایی و مستند در مناطق 
آزاد تولید شده است. البته در گذشته تجربه های بسیاری در تولید 
فیلم در مناطقی مثل چابهار وجود داشت که نه تنها کمکی به این 
منطقه نکرده بود بلکه چهره ای منفی و ناامن از آن ساخته بود که 
با حمایت از فیلم های متفاوت این مشــکل مرتفع شد و در حال 
حاضر سه فیلم سینمایی آماده اکران در چابهار تولید شده که به 
قاچاق و ترور و... ارتباطی ندارد و به صورت غیرمستقیم زیبایی های 
منحصربه فرد طبیعت و فرهنگ این منطقه را به مخاطب معرفی 
می کند. نکتــه جالب توجه اینکه در تمام این پروژه ها ســازمان 
منطقه یک مشــارکت کننده بوده و در هیچ پــروژه ای به عنوان 
اسپانسر اصلی ورود نکرده که این نیز یکی از سیاست های فعلی در 

حوزه تولید فیلم و سریال است.
از طرفی برای ارتقای سطح هنری هنرمندان بومی تفاهم نامه ای 
با دانشــگاه هنر به عنوان بزرگترین دانشگاه مادر تخصصی هنر 
منعقد شــد تا پردیس هایی با رشته های مرتبط هنر- صنعت در 
مناطق تاسیس شــود. در کنار آن بیش از 300 کارگاه هنری با 
حضور استادان ایرانی طراحی و برگزار شد و از طرفی برای ایجاد 
ارتباط بین المللی و تبادل فرهنگی کارگاه هایی با حضور استادان از 
کشورهای ژاپن )فیلمسازی(، آلمان )فیلمسازی(، هند )عکاسی(، 
مجارستان )هنر محیطی(، رومانی )هنر محیطی(، ایتالیا )تئاتر(، 
ترکیه )هنرهای تجســمی( و... برپا شد که متاسفانه بعد از شیوع 

بیماری کرونا این کارگاه ها ادامه پیدا نکرد.
یکی از اقدامات دیگر ســازمان های مناطق آزاد توانمندسازی 
جامعه محلی و تشویق مردم به حفظ سنت ها و خرده فرهنگ های 
خود بوده که به همین دلیل ساالنه رویدادهایی با موضوعاتی مثل 
لباس های محلی، غذاهای محلی، بازی های محلی، مناسبت های 
قومی، مناسبت های مربوط به دریا و صیادی و... با مشارکت جوامع 

محلی بــه ویژه روســتاهای مناطق 
برگزار می شود.

بهتر  برای خدمت رســانی هرچه 
به ســرمایه گذاران فرهنگی، هنری و 
گردشــگری 15 گروه خدمت اصلی 
ایــن حوزه در پنجــره واحد خدمات 
مناطــق آزاد بارگــذاری شــده که 
سرمایه گذاران و فعاالن فرهنگی بدون 
مراجعه حضوری می توانند از تمام آنها 

بهره مند شوند.
همان طور که مشخص است یکی 
از اولویت هــای اصلی مناطــق آزاد 
فعالیت در صنعت گردشــگری است 
که بــا توجه به ســرمایه گذاری های 
انجام شــده در حــال حاضر ظرفیت 
هتلــی مناطق به بیــش از 61 هزار 
تخــت رســیده و به طور متوســط 

ساالنه شش میلیون گردشگر در مناطق آزاد حضور پیدا می کنند. 
حتی در شرایط رکود اقتصادی ناشی از کرونا هم اکنون در هفت 
منطقــه آزاد بیش از 80 هتل در حال ســاخت وجود دارد که در 
کنار توســعه بوم گردی ها، نشــان از جذب سرمایه قابل توجه به 
صنعت گردشــگری مناطــق آزاد دارد. ورزش نیز به عنوان یکی 
از نیازهای اصلی در مناطق آزاد با تکیه بر ویژگی های ســرزمینی 
پیش گرفته شــد؛ بر همین اســاس ســاالنه رویدادهایی برگزار 
می شــود که از جمله می توان به »مسابقات ورزش های هوایی«، 
»والیبال ساحلی«، »فوتبال ساحلی«، »کریکت«، »صخره نوردی«، 
»بوکس«، »سافاری«، »ورزش های آبی« و... اشاره کرد. همچنین 
بنا به تفاهم نامه همکاری با کشورهای عضو اکو به زودی مسابقاتی 
مشــترک در ورزش های مختلف میان این کشورها و مناطق آزاد 

برگزار خواهد شد.
جــام جهانی قطر نیز بــه عنوان یک فرصــت کم نظیر برای 
دو منطقــه قشــم و کیش شــرایطی را فراهم کــرده که طبق 
برنامه ریزی های ایجادشده با توسعه زیرساخت ها چند تیم حاضر 

در این مسابقات در این دو جزیره استقرار پیدا کنند. 
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مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، در چارچوب سیاست های اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار 
هستند. بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، 
عمران 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 و منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی 
و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تاســیس شده اند. بنا بر این هدف گذاری، چنانچه مناطق آزاد کشور 
بخواهند در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومی با همتایان 
خود در کشــورهای همسایه رقابت کنند، چاره ای جز تطبیق خود با فناوری های روز و انتظارات رو به 
افزایش فعاالن اقتصادی در بازارهای بین المللی ندارند. پروژه پنجره واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با هدف تسهیل کسب وکار و همچنین افزایش شفافیت عملکرد از 
ابتدای دولت دوازدهم در دستور کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفت. رویکرد اصلی در تعریف 
این پروژه، نگاه به آینده و پاسخ به نیاز روزافزون به ایجاد بستر یکپارچه اطالعاتی برای تبدیل واقعیت 
موجود در مناطق آزاد به وضعیت مطلوب در مقایسه با عملکرد کشورهای موفق در منطقه بود. بر خالف 
بسیاری از پروژه ها که با رویکردهایی نظیر پاسخ به نیازهای داخلی دولت یا جمع آوری اطالعات تعریف 
می شوند، پنجره واحد مناطق آزاد با اتخاذ رویکرد »کاربر محور«، تمرکز اصلی خود را بر تجربه کاربران و 
تسهیل فرآیندها برای آنان گذاشته است. از مهم ترین ویژگی های این رویکرد می توان به موارد زیر اشاره 
کرد: نخســتین رویکرد کاربرمحور، بازمهندسی فرآیندهای جاری پیش از پیاده سازی مجدد و تطبیق 
آن با الگوهای موفق بین المللی و همچنین فرصت های قانونی موجود برای تسهیل امور است. به عنوان 
مثال در جریان بازمهندسی خدمات در پیاده سازی سامانه جامع امور گمرکی مناطق آزاد، فرآیندهای 
گمرکی ورود کاال به مناطق، از 14 فرآیند به 10 فرآیند کاهش یافت. در پیاده سازی پنجره واحد خدمات 
الکترونیک، اصلی با عنوان »فقط یک بار« وجود دارد. به این معنا که ســازمان، حق درخواست مجدد 
اطالعاتی را که قبالً یک بار از کاربر درخواست و دریافت شده است، ندارد. در پنجره واحد مناطق آزاد، 
هیچ یک از اقالم اطالعاتی واردشده از سوی کاربر، مجدداً برای دریافت خدمات جدید درخواست نشده و 
از موجودی اطالعات سامانه بارگذاری می شوند. این امر به وضوح در تسهیل ارائه خدمات و بهبود تجربه 

کاربری سامانه ها موثر است.
چنانچه کاربران بخواهند برای استفاده از خدمات در مناطق آزاد به سامانه های متعدد وارد شوند و هر 
بار نام کاربری و کلمه عبور دریافت کنند و اطالعات را نیز خود از سامانه ای به سامانه دیگر منتقل کنند، 
تغییر محسوسی در شیوه ارائه خدمات ایجاد نشده است. مساله اتصال و یکپارچگی سامانه ها از مهم ترین 
اصولی است که الزم است در توسعه پنجره واحد خدمات الکترونیک رعایت شود. درگاه خدمات مناطق 
آزاد و ویژه ایران در حال حاضر به 13 پروژه نرم افزاری متصل است و تبادل اطالعات در این سامانه به نحوی 
اتفاق می افتد که کاربران متوجه جابه جایی میان این سامانه ها نشوند. استقرار سامانه ها و ارائه خدمات در 
این چارچوب، منجر به افزایش شفافیت در مسیر ارائه خدمات شده و امکان ارزیابی سرعت پاسخگویی را 
نیز فراهم می سازد. به عنوان مثال فرآیندهایی که قبالً در حوزه صنعت و تولید بیش از دو تا سه ماه زمان 
از فعاالن اقتصادی می گرفتند، اکنون به اتکای شفافیت ایجاد شده در سامانه و حذف موانع و بررسی های 
غیر ضروری، به 15 روز کاهش یافته اند. در فاصله دو ســال گذشــته و با بهره برداری مرحله به مرحله از 
ســامانه ها، استقبال چشمگیری از سوی کاربران سامانه ها صورت گرفته است. در ارزیابی های انجام شده، 
سطح رضایت کاربران از خدمات دریافتی به بیش از 70 درصد افزایش یافته و این مسیر با بهبود شیوه های 
ارائه خدمات در آینده نیز ادامه خواهد یافت. ارزیابی ها نشان می دهد تا پایان سال 1400، فعاالن اقتصادی 
ســازمان های مناطق تمامی نیازهای خود را از مسیر پنجره واحد خدمات الکترونیک پیگیری و دریافت 
خواهند کرد. با اتصال سامانه های مناطق آزاد به سامانه های سایر دستگاه های کشور و تکمیل زنجیره های 
دریافت خدمات که از ســال 1397 آغاز شــده، نیاز به مراجعه به سایر دستگاه ها برای دریافت خدمات 
مرتبط با فعالیت در مناطق آزاد به کمتر از 10 درصد کاهش خواهد یافت. میانگین زمان رســیدگی به 
درخواست های سرمایه گذاری و عقد قرارداد زمین به کمتر از 20 روز کاری خواهد رسید و با تدوین الگوی 
درآمدزایی از خدمات الکترونیک، جذابیت تسهیل فعالیت تولیدی و خدماتی در مناطق آزاد بیش از پیش 
افزایش یافته و تحقق درآمدهای جدید سازمان های مناطق بیش از پیش به رضایت عمومی سرمایه گذاران 

و فعاالن اقتصادی از عملکرد سازمان مناطق وابسته خواهد شد. 

انقالب الکترونیک
انتظار سرمایه گذاران از خدمات مناطق آزاد در سال 1400 چه باید باشد؟

 صدیقه توکل 
 مدیر توسعه صنایع فرهنگی و خالق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

اکنون که در ابتدای دهه سوم از قرن بیست و یکم میالدی هستیم، شاید بازگشت به 
ابتدای دهه 1980 و مطالعه کتاب »موج سوم« اثر ارزشمند »الوین تافلر« نویسنده 
و آینده پژوه شــهیر آمریکایی خالی از لطف نباشد. پیش بینی وقوع انقالب سوم با 
محوریت فناوری اطالعات و ارتباطات و سخن از آنچه در این عصر بر جامعه بشری 
می گذرد، هر چند امروز در عموم موارد امری بدیهی به نظر برســد، اما مطالعه آن با 
در نظر گرفتن فضای ســال 1980 و ســطح امکانات و فناوری آن مقطع، نشان از 

دور اندیشی و پیش بینی بسیار موفق نویسنده از آینده دارد.
فناوری اطالعات و ارتباطات هر روز در حال تغییر ســبک زندگی مردم اســت. 
سرعت این تحوالت به قدری است که حتی گاه مسیر طی شده از یاد می رود. به عنوان 
مثال، امروز تصور زندگی بدون خدمات تاکســی اینترنتی، نرم افزارهای مسیریاب، 
پیام رسان های موبایل و بسیاری از ابزارهای دیگر بسیار مشکل است؛ غافل از آنکه 10 
سال قبل، هیچ یک از این خدمات یا وجود نداشتند یا در سطح عمومی مورد استفاده 
قرار نمی گرفتند. اگر 10 ســال قبل کســی به نرم افزارهای پیام رسان و شبکه های 
اجتماعی بــه عنوان محل اصلی خرید و فروش کاالهــای مختلف و ایجاد فرصت 
شغلی برای بیش از نیم میلیون نفر اشاره می کرد شاید چندان مورد توجه دیگران قرار 
نمی گرفت اما امروز توسعه این خدمات منجر به تحول بسیاری از حوزه های مرتبط با 

کسب و کار در کشور شده است.
مقتضیات عصر ارتباطات و فناوری اطالعات، عالوه بر تغییرات وســیعی که در 
زندگی روزمره افراد ایجاد کرده است، در سطح حاکمیت و رفتار و شیوه عمل دولت ها 
نیز بســیار موثر بوده است. نگاهی به وضعیت بهره برداری کشورهای مختلف از این 
فرصت برای ارتقای جایگاه خود در عرصه های مختلف و استفاده از فناوری اطالعات و 
ارتباطات به مثابه »پیشران«ی موثر در مسیر تحقق اهداف هر دولت به روشنی نشان 
می دهد که برندگان و بازندگان این عرصه، کدام کشــورها بوده اند. در این خصوص 
 می توان به بررســی وضعیت تغییر دو شاخص مهم »توســعه دولت الکترونیک« 
 Ease( »و »سهولت کسب و کار )EGDI: e-Government Development Index(
of Doing Business( اشــاره کرد. نگاهی به تغییرات بازارهای بین المللی سهام و 

برخاستن غول های جدید فناوری نظیر »اسپیس اکس« نشان از آن دارد که عصری 
جدیــد در بروز و ظهور فناوری های تحول آفرین پیــش روی ما قرار دارد. در چنین 
شــرایطی، دولت هایی که خود را با نیازهای فناورانه روز تطبیق ندهند و نسبت به 
مظاهر جدید فناوری رویکرد روشنی در پیش نگیرند، محکوم به پرداخت هزینه های 

گزاف هستند. 
به نظر می رسد در چنین شرایطی، دولت ایران که به قدر بضاعت در شرایط تحریم 
و محدودیت های اعمال شــده، رویکرد مثبت خود را به ایجاد فضای توسعه صنایع و 
خدمات دانش بنیان حفظ کرده است، نیازمند افزایش شتاب در جبران فرصت های 
از دســت رفته در توسعه زیرســاخت های دولت الکترونیک و ایجاد زیرساخت های 
اطالعاتی مــورد نیاز جهت بهره مندی کامل از ظرفیــت فناوری های تحول آفرین 
نیز خواهد بود؛ چراکه اقتصاد دانش بنیان، هرگز مســتقل از زیرساخت های دولت 

الکترونیک شکل نخواهد گرفت.
دولت مسوولیت دارد همان قدر که به توسعه خدمات نوین در بخش خصوصی 
و مراکز علمی کشور بها می دهد، خود را نیز بر اساس ظرفیت فناوری های پیشران 
بازســازی کند. عدم توجه کافی به این موضــوع در حال حاضر چالش هایی را برای 
توسعه خدمات مبتنی بر فناوری های نوین و بازتعریف کسب و کارها بر اساس مقتضیات 
اقتصاد قرن بیست ویکم ایجاد کرده است چه رسد به آنکه با عدم توجه کافی به این 
امر، فرصت حل کم هزینه بسیاری از معضالت کشور از طریق فناوری های تحول آفرین 

نیز به دلیل عدم توسعه کافی زیرساخت های دولت الکترونیک از کشور سلب شود. 

طرحی نو
چگونه می توان بخش خصوصی را جذب کرد؟

 محمدامین اله داد
 دبیر کمیته راهبردی فناوری اطالعات و مدیر پروژه پنجره

  واحد مناطق آزاد
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در پاسخ به این سوال که چرا انتظارات از منطقه آزاد انزلی برآورده نشد، 
باید به چند موضوع توجه کرد: نخست اینکه انتظارات از نخستین منطقه 
آزاد ایران در شمال کشور در دوره ایجاد آن در ابتدای دهه ۸۰ چه بود؟ 

و اینکه این منطقه برای رســیدن بــه آن نقطه مطلوب از چه ظرفیت هایی 
برخوردار و با چه موانعی مواجه بود؟

تاریخچه منطقه آزاد انزلی •
سابقه مباحث فکری مترتب بر لزوم تشکیل 
منطقه آزاد انزلی به دوره تاســیس نســل اول 
مناطق آزاد در ایران یعنی سال ۷۲ باز می گردد. 
این دوره زمانی است که مرزهای شمالی ایران 
بعد از حدود یک قرن از ســایه ابرقدرتی چون 
شــوروی خارج شد و امکان مراودات اجتماعی، 
فرهنگی و به طور ویژه اقتصادی با کشــورهای 
نوظهور حوزه دریاچه خزر یعنی قفقاز، اوراسیا 
و آســیای میانه برای اقتصــاد برآمده از جنگ 
هشت ســاله ایران پدید آمد؛ که از آن به عنوان 
فرصت جدیــدی برای بازاریابــی و صدور کاال 
استفاده شود. همزمان با سفر رئیس جمهور وقت هاشمی رفسنجانی به گیالن 
و بندر انزلی در سال ۷۴، این موضوع به عنوان یک درخواست عمومی مورد 
تاکید و توافق افکار عمومی، نخبگان سیاســی و اقتصادی استان قرار گرفت 
که منجر به شــروع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی انزلی از سال ۷۵ شد. اما 
انزلی چی ها و گیالنیان از تحقق رویای خود ناامید نشــده و این موضوع را تا 
سال ۸۲ پیگیری کردند. زمانی که در الیحه الحاق دو منطقه به مناطق آزاد 

نسل اول ایران )مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار( نامی از انزلی نبود! این 
نام توسط کمیسیون اقتصادی وقت به فهرست مورد درخواست دولت 
اضافه و انزلی نیز در کنار مناطق آزاد اروند و ارس از سال ۸۲ وارد عرصه 
کارزار اقتصاد سیاسی ایران شد. اما این پایان راه نبود! از شهریور ۸۲ تا تیرماه 
دو سال بعد زمان الزم بود تا کانون های قدرت در مرکز استان و منطقه بعد 
از تعیین هیات مدیره، در خصوص محدوده به توافق برسند و مورد تصویب 
هیات دولت قرار گیرد. در نتیجه شــروع فعالیت عملی منطقه آزاد انزلی از 

سال ۸۴ است.

انتظارات از منطقه آزاد انزلی •
با بررســی اظهــارات کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی آن دوران و 
درخواســت های مردمی، می توان انتظارات دهه های ۷۰ و ۸۰ برای تشکیل 
منطقه آزاد انزلی را حول محور گســترش ارتباطات و صادرات به کشورهای 
حوزه دریای خزر و بهره گیری از فرصت فرآوری کاالهای کشاورزی-شیالتی 
و همچنین تولید محصوالت  های تک )که در اراضی محدود حوزه جلگه ای 
گیالن از کمبود و آســیب پذیر بودن زمین نهایت بهره برداری را انجام دهد( 
به منظــور صادرات به کشــورهای مزبور یا بازارهــای فرامنطقه ای عنوان 
کرد. منطقه آزاد انزلی به تعبیر بســیاری از کارشناســان بعد از منطقه آزاد 
چابهار اقتصادی ترین و بین المللی ترین منطقه آزاد ایران بوده که از قابلیت 
اثرگذاری بر معادالت موجود در روابط اقتصادی کشــورمان با کشــورهای 
همسایه برخوردار است. این منطقه دارای سابقه مراودات تجاری و اجتماعی 
چندصدساله با کشورهای مزبور بوده و در گذر زمانی چندصدساله با تکیه بر 
اشتراکات قومی و فرصت های ارتباطی جغرافیایی به فهم مشترکی از عالیق و 
شاخص های کاالیی مورد نیاز طرف مقابل نائل آمده اند.  از دیگر مزیت های این 

 چرا انتظارات از منطقه آزاد انزلی
 برآورده نشد؟

 لنگرگاه 
فرصت ها 

مناطق آزاد
انزلی

  مجید صیادنورد/ کارشناس مناطق آزاد
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منطقه نسبت به سایر مناطق آزاد کشور نزدیکی به پایتخت کشور و قطب های 
جمعیتی و صنعتی در نیمه شــمالی و شمال غربی کشور، دارا بودن نیروی 
باکیفیت انسانی و برخورداری از زیرساخت های نسبتاً مناسب در مقایسه با 
مناطق آزاد جنوب بود چراکه مناطق آزاد نســل اول کشور در نقاط محروم 
ایران جانمایی شده بودند و این در حالی بود که یکی از بخش های محدوده 
منطقه آزاد انزلی بندر انزلی بود که قدیمی ترین بندر تجاری ایران در دریای 
خزر اســت. در عین حال این منطقه از زمان منطقه ویژه دارای دو گمرک 
بوده، به این شاخص ها می توان توانمندی های قابل توجه در عرصه های تولید 
و فرآوری کاالهای کشاورزی، محصوالت شیالتی، جایگاه مناسب در صنایعی 
چون داروسازی، قطعه سازی خودرو، الکترونیک، چوب و سلولزی، نساجی و 
پوشاک کشور را اضافه کرد. اگرچه برخی از این صنایع ظرف دهه ۸۰ به دلیل 
اجرای غلط سیاست های خصوصی سازی کشور به ورطه ورشکستگی و نابودی 
رسیدند، اما این ظرفیت ها و تغییر و تحوالت سیاسی کشورهای شمالی در 
کنار روند گسترش تحریم های آمریکا علیه کشورمان باعث شد، منطقه آزاد 
انزلی به عنوان مزیتی عالوه بر مزایای موجود در انزلی و گیالن قلمداد شده، 
تا با تشکیل منطقه آزاد، این سازمان با اعمال مزایا و معافیت های قانونی خود، 
به عنوان عامل پیشران و تسهیل کننده و توسعه دهنده فرآیندهای کسب و کار 
درون استانی و فراملی به ایفای نقش بپردازد. در این میان یکی از وجوه تمایز 
مردم این ســازمان در مقابل بخش قابل توجهی از مردم کشورمان فرهنگ 
پذیرش دیگری و خارجی است که در قالب گردشگرپذیر بودن خود را ظاهر 
می کند. در فالت داخلی ایران به دلیل سابقه ذهنی تاریک نسبت به حضور 

اقوام مهاجم خارجی، دیگری یعنی انیران. 
به عنوان پیش فرض باید پذیرفت که تمامی مناطق آزاد سرزمینی ایران 
که به صورت جزیره ای نبوده و به بخشــی از حوزه ســرزمینی داخلی ایران 
متصل هســتند، در اجرای مزایا و معافیت های قانونی خود توسط نهادهای 
دیگــری که نقش محوری در اجرای مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد 
دارند با مشکل و مانع مواجه بوده و هستند؛ به حدی که می توان تصریح کرد 
در تاریخ سه دهه فعالیت مناطق آزاد، به جز منطقه آزاد کیش، در دیگر نقاط 
موارد متعددی از ایجاد محدودیت برای این مناطق توسط یک دهیار یا یک 

نماینده مجلس دیده شده است.

موانع عملکردی منطقه آزاد انزلی •
منطقه آزاد انزلی ظرف حدود 1۵ سال فعالیت خود با چند مساله برای نیل 
به اهداف خود دست به گریبان بود. نخست اینکه همچون مناطق آزاد نسل 
اول از فرصت استفاده از واردات کاالی همراه مسافر و خودرو با پالک منطقه 
محروم بود. نیازی به ورود به دالیل اجرای این تناقض نیست، اما در این منطقه 
ســه مجتمع تجاری در دوران منطقه ویژه از سوی بخش خصوصی ساخته 
شــده بود که به دلیل عدم اجرای قانون کاالی همراه مسافر، بالغ بر دو هزار 
غرفه آنها راکد بود. این دو فرصت تجاری، در قالب جذب و ماندگاری گردشگر 
و تغییر گردشگران ورودی، به مسافرانی که خرید می کنند، در هتل می خوابند 
و... نقش بسزایی داشته است. از سوی دیگر در عرصه اعمال قوانین حوزه های 
عمرانی و خدمات شهری تا نیمه دهه 9۰، دهیاری ها، شوراهای روستا، شهر 
و شــهرداری، بخشداری، و فرمانداری ها و حتی استانداری گیالن در اجرای 
قانون، به قوانین خود استناد می کردند، موضوعی که برخالف مواد مختلف 
قانون مناطق آزاد اســت. به این عدم همکاری می توان شرکت شهرک های 
صنعتی، اداره کل صمت، استاندارد، گمرک، و ... نمایندگان مجلس را نیز اضافه 
کرد، موضوعی که برآمده از این واقعیت است که در استان هایی مانند گیالن 
که دارای منطقه آزاد هستند، این تضاد منافع به منظور اثرگذاری بر روندهای 
مدیریتی، اجرای پروژه های عمرانی و جذب سرمایه گذاری امری مرسوم است! 
از ســال 9۲ رابطه استاندار وقت گیالن و مدیر عامل به دلیل نسبت فامیلی 
و سابقه حضور وی در مناطق آزاد، به گونه ای دیگر شد، موضوعی که دوران 
درخشانی از همکاری در سطوح مختلف را در مسیر اجرای مزایا و معافیت های 

قانونی برای فعاالن اقتصــادی فراهم کرد، 
امری که کماکان ادامــه دارد. اما بعد از دو 
عامل فوق تا سال 9۳، منطقه آزاد انزلی جزو 
معدود مناطق آزاد جهان بود که دارای چند 
ویژگی منحصر به فرد بوده، نخست اینکه تا 
آن زمان محدوده این منطقه در ســه نقطه 
جغرافیایی جدا از یکدیگر بود که از آن تاریخ 
به یکدیگر متصل شــد. دوم اینکه چه در 
زمانی که محدوده این منطقه در سال ۸۴ 
در حدود ۳۲۰۰ هکتــار بود، چه زمانی که 
در سال 9۳ به ۸۶۰۰ هکتار افزایش یافت، 
سازمان مزبور بر بالغ بر ۸۵ درصد از اراضی 
محدوده خود مالکیت نداشته و این زمین ها 
با کاربری های کشاورزی، جنگل و محدوده 
ساحلی یا منزل مسکونی، زمین های نهادها، 
و شهرک های گردشگری یا محدوده نظامی 
بــود. نتیجه مخرب عدم مالکیت این نقض 
غرض است که مدیر عامل چنین سازمانی 
بــرای اعمال حاکمیت قانــون مناطق آزاد 
نیازمند همراهی و همکاری مالکان حقیقی 
و حقوقی است. یعنی امکان ارائه زمین برای 
سرمایه گذاران به راحتی فراهم نیست. مساله 
غامض دیگر این منطقه اضافه و کم شدن 
محدوده سرزمینی آن است، موضوعی که 
مدیریــت و برنامه ریــزی در آن را حتی بر 
روی کاغذ، خیالی می نمایاند، یعنی از نیمه 
دوم سال 9۸، محدوده این منطقه از ۸۶۰۰ 
هکتار به دنبال رای دیوان عدالت اداری به 
اندکی بیــش از ۲۵۰۰ هکتار کاهش پیدا 
کرد. و در نهایت باید به مشکالت پیش آمده 
در خصوص احداث دومین پروژه بندری در 
محدوده این منطقه، یعنی مجتمع بندری 
کاسپین اشاره کرد. طرح این بندر از دولت 
دوم خاتمی به دلیل نبود فضای پس کرانه 
در بندر انزلی، قرارگرفتن این بندر در قلب 
شهر توریستی انزلی و واقع شدن رو به روی 
پایگاه و تاسیســات نظامی نیروی دریایی، 
باعث شــد طرح بندری در روستای گلشن 
)محدوده منطقه ویــژه اقتصادی انزلی( به 
تصویب وزارت راه  و شهرسازی برسد. البته 
ظرف یک دهه گذشته مجموعه وزارتخانه 
فوق، اقدام به اجرای طرح توسعه دوبرابری 
بنــدر انزلی، اتوبانی کردن مســیر انزلی به 
قزوین، توسعه فرودگاه سردار جنگل، خرید 
کشتی های باالی شــش هزارتنی و اتصال 
گیالن به شبکه ریلی کرد. این استدالل که 
دو بندر مورد بحث رقیب یکدیگر هستند، 
زمانی از حیز انتفاع خارج می شــود که اوالً 
عین همین داستان در بندر شهید رجایی 
و باهنر بندرعباس وجود داشته که تقسیم 
کار صورت گرفته، ثانیاً ظرفیت سازی دو بندر 
برای بهره برداری از مسیر ترانزیتی شمال-

جنوب صورت گرفته تا نسبت به جذب بخشی از بار عبوری مابین جنوب آسیا 
و اوراسیا، که از کانال سوئز انجام می شود، زیرساخت الزم وجود داشته باشد. 
در مورد آخرین مساله و چالشی که بر عملکرد منطقه آزاد انزلی اثر گذاشته 
می توان به تداوم برخی رقابت ها و فشارهای برخی نهادها و نمایندگان مجلس 
در حوزه مدیریتی و نیروی انسانی و همچنین تفسیر به رای در اجرای قانون 
مناطق آزاد اشاره کرد. مهم تر اینکه هنوز بخشی از نهادها و مسووالن استانی، 
منطقه آزاد را رقیب خود قلمداد می کنند، و در عمل هنوز منطقه آزاد انزلی 

بخشی از پروژه توسعه استان گیالن نیست.

عملکرد منطقه آزاد انزلی •
به رغم مشکالت و چالش های اشاره شده و تحریم های بین المللی، تعمیم 
قوانین داخلی به مناطق آزاد که زمینه را برای جذب و حتی نگاهداشت و 
هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد سخت کرده، اما این منطقه از سال 
9۲ با بهره گیری از همراهی اســتانداری گیالن، اقدام به برگزاری جلسات 
کاری و تفاهم نامه های متعدد همکاری با نهادهای مختلف اســتان گیالن 
در راســتای اجرای قوانین و مقررات کرد، رویه ای که به منظور رژیم سازی 
و رسیدن به فهم مشترک در خصوص نقش منطقه آزاد در اقتصاد استان 
و حتی کشــور، نتایج قابل توجهی از خود بروز داد. ســازمان منطقه آزاد 
انزلی ظرف هفت سال گذشــته موفق به جذب طرح های سرمایه گذاری 
خارجی در حوزه های صنعتی-تولیدی و گردشگری شد، که معروف ترین 
آن بزرگ ترین آکواریوم ایران، توسط سرمایه گذار ترکیه بود. از سوی دیگر 
در زمینه بندری نیز این منطقه موفق به جذب سرمایه گذار در زمینه ساخت 
چهار پست اسکله و امکانات انبارداری و لجستیک شده است. به موارد فوق 
ایجاد مسیر جدید تجاری مابین ایران و چین، تالش به منظور فعال کردن 
کریدور شمال-جنوب و ترانزیت کاال در این مسیر توسط فعاالن اقتصادی 
روسیه و هند، و بهره برداری بیشتر از همکاری با اعضای اتحادیه اقتصادی 
اوراســیا در کنار انعقاد قرارداد همکاری با مناطق آزاد کشــورهای منطقه 
جهت رژیم سازی مدل همکاری را باید از مهم ترین اقدامات سازمان مزبور 
اعالم کرد. به موارد فوق باید طرح اتصال به خط راه آهن سراسری و احداث 
شهرک صنعتی جدید را اضافه کرد. البته در زمینه رونق فضای کسب و کار 
در حوزه های تجاری نیز نه تنها سه مجتمع تجاری موجود فعال شده اند، بلکه 
هم اکنون سه مجتمع با کاربری های تجاری، اداری و فرهنگی مراحل ساخت 
خود را طی می کنند.در حــوزه تولیدات صنعتی نیز طی این مدت تعداد 
واحدهای تولیدی منطقه به بیش از 1۴۰ واحد رسید و حدود ۷۰ کارخانه 
نیز به مدار تولید بازگشــتند. در زمینه کسب و کارهای دانش بنیان نیز این 
منطقه عملکرد قابل دفاعی از خود برجای گذاشت و با بهره برداری از مرکز 
نمایشگاهی و بورس کاال، قطعات پازل زیرساخت های الزم برای فعالیت های 

اقتصادی را تکمیل کرد.
اگــر در دهه ۸۰ و نیمه اول دهــه 9۰، مدیران منطقه آزاد انزلی ارتباط 
نهادی بهتری با مدیران دستگاه های اجرایی استان گیالن برقرار کرده و نسبت 
به جذب طرح های ســرمایه گذاری فرآوری کاالهای کشاورزی-شیالتی یا 
صنایع الکترونیک و های تک اقدام می کردند )مانند توجه به تولید پوشاک که 
انجام شده( یا به عنوان یک پروژه ملی در سطح استان و خود منطقه قلمداد 
می شد، یا بر زمین های خود مالکیت داشت و قانون آن به اجرا در می آمد، امروز 
وضعیت و به تبع آن موقعیت منطقه آزاد انزلی در سطح ملی و بین المللی، برتر 
از وضع کنونی بود. البته مسیر فعالیت مناطق آزاد در سپهر اقتصاد سیاسی 
ایران، خارج از اثرات سیاســت داخلی و خارجی کشور نبوده و نیست و امید 
مــی رود در قرن آتی، اجرای ماده 11 قانون منشــور اقتصاد مقاومتی، ماده 
۶۵ احکام دائمی توســعه، گسترش همکاری های منطقه ای و سیاست های 
منطقه گرایی ایران با کشورهای همسایه خود عالوه بر توسعه مراودات تجاری 
از طریق ترانزیت و فرآوری کاال، زمینه کاهش اثرات تحریم های بین المللی 

آمریکا و افزایش توان چانه زنی ایران در میز مذاکره را پدید آورد. 
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منطقه آزاد انزلی که به عنوان نخســتین و تنها منطقه آزاد ایران در 
سواحل دریای خزر از شهریورماه سال ۸۲ در کنار مناطق آزاد اروند و 
ارس به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، از تیرماه سال ۸۴ بعد 
از تصویب محدوده و تعیین نخســتین هیات مدیره شروع به فعالیت 
کرد. این منطقه که وامدار منطقه ویژه اقتصادی انزلی است در یکی 
از حساس ترین نقاط ارتباطی و اســتراتژیک کشورمان در ارتباط با 
کشــورهای حاشیه دریای خزر، در مسیر کریدور شمال-جنوب و در 
اســتان گیالن به عنوان یکی از قطب های گردشگری و در محدوده 
شهرستان بندر انزلی که از قدمت و سابقه طوالنی در مراودات تجاری 
با کشورهای منطقه برخوردار بوده و دارای بندر و گمرکی چندصدساله 
اســت، قرار گرفته تا به عبارتی منطقــه آزاد انزلی به عنوان مزیتی 
مضاعف بر مزایا و فرصت های متنوع ترانزیتی، گردشگری، فرآوری و 

صادرات کاال به ایفای نقش بپردازد.

فعال سازی پروژه های راکد •
نخستین و بزرگ ترین پروژه راکد منطقه آزاد انزلی که در نوع خود 
در مناطق آزاد از بزرگ ترین طرح های زیرساختی کشور است، ساخت 
مجتمع بندری کاسپین است که از سال های 9۰ تا 9۲ 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 ســال 1۳9۶ و با حضور رئیس جمهور انجام 
شد. مجتمع بندری کاسپین در فاز نهایی خود دارای ۲۲ پست اسکله 
خواهد بود که به دلیل دارا بودن پس کرانه حدود ۵۰۰هکتاری و قابلیت 
پهلوگیری تمامی کشتی های در حال تردد در دریای خزر تا میزان 1۲ 
هزار تن، نه تنها افق پیش روی کشتیرانی تجاری در بزرگ ترین دریاچه 
جهان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه با توجه به وجود دو شهرک صنعتی 
موجود و شــهرک صنعتی در حال ایجاد، این مجتمع بندری با ارائه 
خدمات ناوبری، انبارداری و مدیریت ترانزیت کاال، با قابلیت پردازش و 
صادرات محصوالت تولیدی در پس کرانه خود به بندر نسل سوم تبدیل 
شده است. تقاطع غیرهم سطح 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 9۴ عرشــه اصلی و دو رمپ اصلی دیگر تقاطع، زیر بار ترافیک 
رفت. تکمیل پروژه راکد ســاختمان اداری، سومین طرحی بود که از 
ســال 9۵ بال شرقی و در سال 99 نیز بال غربی آن مورد بهره برداری 
قرار گرفت تا با تمرکز بخش های مختلف سازمان در یک ساختمان، 
زمینه خدمات رسانی بهینه به سرمایه گذاران در شأن سازمان منطقه 

آزاد انزلی فراهم شود.

پروژه های جدید زیرساختی •
وجــود یک مرکز نمایشــگاهی که 
کاربــری برپایــی همایش در ســطح 
بین المللی را نیز داشته باشد، الزامی مهم 
برای معرفی و شناســایی توانمندی ها 
و قابلیت هــای واحدهــای تولیدی و 
خدماتی است. بر این اساس ایجاد مرکز 
نمایشگاهی و همایش های منطقه آزاد 
انزلی به منظور تکمیل زیرساخت های 
توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری 
در ســطح منطقه در دســتور کار قرار 
گرفــت که در ســال 9۵ در فضایی به 
مســاحت حدود شــش هزار مترمربع 
افتتــاح و بــه یکی از مراکــز برگزاری 
نمایشگاه های ملی و بین المللی تبدیل 
شده است. یکی از زیرساخت های حیاتی 
به منظور ایجاد و گسترش گردشگری 
دریایی در دریای خزر، احداث اســکله 
مارینا برای استقرار کشتی های تفریحی 
و مســافری است، زیرســاختی که در 
تیرماه سال 1۳9۷ و با حضور معاون اول 
رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح 
شــد. جذب ســرمایه گذار خارجی در 
صنعت گردشگری؛ جذب سرمایه گذاران 
در حوزه هــای دیگر زیرســاخت های 
گردشگری یعنی ساخت مراکز تفریحی 
و اقامتی دیگر برنامه محقق شده سازمان 
منطقه آزاد انزلی در دولت تدبیر و امید 
اســت که بر این اساس طی این مدت 
دو شهرک توریستی-اقامتی و چندین 
مجموعه بوم گردی با حمایت و مشاوره 
سازمان از سوی بخش خصوصی مورد 
بهره برداری قرار گرفــت. در این میان 
مهم ترین زیرساخت گردشگری که در 
تیرماه ســال 9۷ و با حضور معاون اول 
رئیس جمهور افتتاح شــد، بزرگ ترین 
آکواریــوم و مجموعه بــاغ خزندگان 
کشــور بود که با ســرمایه گذاری ۳۰ 
میلیون یورویی سرمایه گذار ترکیه مورد 
بهره برداری قــرار گرفته و هم اکنون به 
یکی از برندهای گردشــگری شــمال 
کشــور تبدیل شده اســت. حمایت از 
شــرکت های نوآور، فناور و دانش بنیان 

استانی و ملی در راستای اجرای سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی 
از مهم ترین اولویت های ســازمان منطقه آزاد انزلی بوده که از طرق 
مختلف در دســتور کار قرار گرفت که از آن جمله می توان به مرکز 
شکوفایی شرکت های نوآور و دانش بنیان منطقه اشاره کرد که از آذرماه 
سال 9۶ شروع به کار کرد و هم اکنون میزبان نزدیک به 1۲۰ شرکت 
فعال در حوزه های فوق است. می توان به برگزاری نمایشگاه فن بازار، 
نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، رویدادهای استارت آپ، انعقاد قرارداد 
با مجموعه هایی چون صندوق های ســرمایه گذاری خطرپذیر کشور، 
صندوق نوآوری و شــکوفایی ملی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز اشاره کرد.

عملکرد سازمان منطقه آزاد انزلی در شاخص های  •
اقتصادی

در زمینه ثبت شرکت و مالکیت های معنوی، تعداد شرکت هایی 
که این منطقه را برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری خود انتخاب 
کردند به ۲۵9۷ شرکت بالغ شد که از این تعداد ۲۸۸ شرکت خارجی 
و ۲۳۰9 شــرکت نیز با سهامداران ایرانی هستند. در حوزه صادرات و 
صادرات مجدد از رقم حدود پنج میلیون دالر در سال 9۲، تا پیش از 
تحریم های بین المللی و همه گیری بیماری کرونا، این میزان در پایان 
ســال 9۶ به حدود ۴۵۵ میلیون دالر بالغ شــد که از این رقم ۶۴/1 
میلیون دالر صادرات واحدهای تولیدی-صنعتی منطقه آزاد انزلی بود. 
رقمی که در طول سه سال گذشته بین 1۵۰/۶ تا ۳۸۶ میلیون دالر در 
نوسان بوده است. هم اکنون تعداد واحدهای تولیدی-صنعتی فعال در 
دو شهرک صنعتی واقع در محدوده منطقه و شرکت هایی که در خارج 
از شــهرک های مزبور، به 1۴۸ واحد بالغ شده که زمینه اشتغال زایی 
مستقیم برای حدود ۳۵۰۰ نفر را فراهم کرده اند. نکته حائز اهمیت در 
عملکرد سازمان منطقه آزاد انزلی پروژه فعال سازی واحدهای تولیدی 
راکد و نیمه راکد در راســتای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که 
از ســال 9۷ تاکنون، بالغ بر ۷۰ شرکت 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 9۲ این 
منطقه به جذب ۲۳۴۵ میلیارد ریال طرح سرمایه گذاری جذب کرده 
بــود این رقم ظرف این مدت به رقــم ۶9۸۵۸ میلیارد ریال افزایش 
پیدا کرده است. در زمینه جذب ســرمایه گذار خارجی نیز از حدود 
شش میلیون دالر در ســال 9۲ تا پایان بهمن ماه سال 99 به رقمی 
در حدود ۲۶۳ میلیون دالر بالغ شد. در خصوص فعالیت های بندری 
نیز از نیمه سال 9۷ و با شروع به کار نخستین پست اسکله مجتمع 
بندری کاســپین تاکنون ۳11 کشتی در بندر پهلوگیری کرده که از 
این تعداد 1۰۶ کشتی در مسیر کریدور چین- قزاقستان- ایران )بندر 
کاســپین( اقدام به نقل وانتقال کاال کرد. از سوی دیگر در این مدت 
۷۴۰ هزار تن کاال تخلیه و بارگیری شده،9۳۰۰ تی ای یو کانتینر نیز 
در مجتمع بندری کاسپین تخلیه و بارگیری شد که 9۲۷۰ تی ای یو 
کانتینر از مسیر کریدور و ۳۰ تی ای یو کانتینر صادرات و واردات روسیه، 

جمهوری قزاقستان و بندر آستراخان بوده است. 

در انتظار سرمایه گذار
منطقه آزاد انزلی در دولت تدبیر و امید چگونه عمل کرده است؟

 سیدمهدی نقوی
 سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی
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مناطق آزاد
ارس

  نجیبه ظفری/ سازمان منطقه آزاد ارس

نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل 
و تجارت خارج از چارچوب های تعریف شــده در داخل ســرزمین های اصلی با 
کشورهای مختلف ترسیم شده است. در ایران نیز اهداف تعریف شده و قوانین 
جاری کشور برای مناطق آزاد، بر نقشی تعیین کننده در اقتصاد ملی و فراملی 
داللــت می کند که به گونه ای بر اســاس منطق جهانی اقتصاد همه گیر و آزاد 
پیش بینی شده اند تا در شرایط سخت نیز بتوانند ارتباطات کشور را در عرصه های 
اقتصاد بین الملل فعال نگه داشــته و با مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی 
ظرفیت هــای قانونی این مناطق، بتوان مناطــق آزاد را به خط مقدم کمک به 
اقتصاد درون زا و درون محور و از قطب های توسعه و ترویج اقتصاد صادرات محور 
کشــور بدل کرد. از این میان منطقــه آزاد ارس یکی از مناطق آزاد هفت گانه 
کشور است که در این مسیر توانسته است به رغم مشکالت و موانع موجود در 
سطح کالن کشوری و بین المللی قدم های خوبی در توسعه صنعت، کشاورزی، 

گردشگری، صادرات و... بردارد.

منطقه آزاد ارس کجاست •
منطقه آزاد ارس با وسعت 72 هزار هکتار در چهار بخش منفصل با مرکزیت 
جلفا در شمال غرب ایران واقع شده و در حاشیه رود ارس قرار گرفته است. رود 
ارس، مرز ایران را با کشورهای جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان 
و ارمنســتان تشکیل می دهد. این منطقه تجاری-صنعتی در ۱۳7 کیلومتری 
تبریز -که به عنوان قطب های عمده دانشگاهی و صنعتی ایران و دومین شهر 
صنعتی ایران شناخته می شود- واقع شده است. منطقه آزاد ارس، حتی در اثنای 
مشکالت کرونایی و تحریم های اقتصادی نیز توانست افزایش سرمایه گذاری ها و 
صادرات را به ثبت برساند، منطقه ای که شاید موقعیت ژئوپولتیک آن در مجاورت 
دو کشور ارمنستان و آذربایجان آن را دارای اهمیت ویژه ای می کند. نام منطقه 
آزاد ارس را باید در کنار گذاشت که نقش ویژه ای در سهم صادرات ایران به دیگر 
کشــورها بازی می کند. همچنین سرمایه گذاری ها در ارس نیز وضعیت خوبی 
دارد و سازمان منطقه آزاد ارس حمایت از مشاغل دانش بنیان، افزایش صادرات 
و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را در اولویت خود دارد. درباره ویژگی های 
منطقه آزاد ارس، مدیرعامل منطقه معتقد است: منطقه آزاد ارس در نقطه کانونی 

مسیرهای مهم داخلی و خارجی قرار گرفته 
و دارای موقعیت ژئواستراتژیک بسیار مهمی 
است. گذشته این منطقه با مسیر بین المللی 
جاده ابریشم تعریف می شود و آینده آن نیز در 
پرتو ظرفیت های متنوع صنعتی، کشاورزی، 
تجاری، شــرکت های دانش بنیــان و بخش 
گردشــگری جذاب منطقه بی شک همچون 
گذشته درخشان خواهد بود. سازمان منطقه 
آزاد ارس با اشــراف داشــتن بر ظرفیت های 
منحصربه فرد این منطقه در تالش اســت تا 
منطبق بر اسناد باالدستی منطقه ای و ملی و 
با بهره گیری متناسب از جدیدترین روش های 
موجــود در حوزه مدیریت بهینه فرآیندهای 
ساماندهی طرح های اقتصادی، جریان توسعه 
را با همکاری بخــش خصوصی قدرتمند و 
متعهد منطقه با بیشترین سرعت پیش ببرد. 
محســن نریمان افزوده است: هدف اساسی 
ما  اعتالی روزافــزون ایران و نیز بهره گیری 
حداکثری از ظرفیت های ناب و ویژه اقتصادی 
منطقه آزاد ارس در قالب اقتصاد دانش بنیان 
و مبتنی بر بهینه ســازی فرآیندهای کالن 
اقتصــادی، اداری، فناوری و نیروی انســانی 
متخصص اســت و بزرگ ترین شرکای ما در 
این مسیر، فعاالن اقتصادی داخلی و خارجی 

عالقه مند به کار و موفقیت هستند.

مزایای سرمایه گذاری در ارس •
 برای ســرمایه گذاری در منطقــه آزاد 
ارس نیــز مزایایی وجــود دارد. ایــن مزایا، 
عبارت انــد از موقعیت جغرافیایی مناســب، 
زیرساخت های مناسب و طرح های تفصیلی 

آماده در حوزه های مختلف.  آب و هوای معتدل کوهســتانی، نزدیکی به بازار 
۴۰۰میلیونی کشورهای CIS، قرارگیری در درون بازار ۱۰میلیونی شمال غرب 
ایران و قرارگیری در مرزهای سه کشور آذربایجان، ارمنستان و نخجوان از جمله 
مزایای جغرافیایی منطقه آزاد ارس هستند. همچنین فراوانی انرژی های برق و 
گاز، خطوط پرسرعت مخابراتی، آب فراوان رود ارس، سدهای ارس، خداآفرین، 
 گلفرج و گردیان زیرســاخت های مناسبی را برای این منطقه فراهم کرده اند. 

 عالوه بر ایــن، اراضی و طرح های آماده برای ســرمایه گذاری در کاربری های 
مختلف صنعتی، کشــاورزی، گردشگری، علمی و فناوری و ترانزیت هم وجود 
دارد. مزیت های موجود دراین زمینه عبارت اند از:  دشت های وسیع کشاورزی 
گردیان، گلفرج، خداآفرین و قلی بیگلو  شــهرک های صنعتی ۱۳۵هکتاری 
و 2۶۰هکتاری صنایع پاک و ســایت صنایع سنگین   اراضی اطراف بزرگراه 
 گردشگری   ســوله ها و ســالن های آماده   پاساژ صنعتی صنایع کوچک

 ۴۳ طرح و پروژه مطالعه شده اولویت دار آماده سرمایه گذاری.

 پتانسیل های گردشگری و فرهنگی •
در این منطقه پتانســیل های گردشــگری و فرهنگی هم وجود دارد. این 
پتانسیل ها عبارت اند از: آثار هزاران ساله تاریخی ادیان مختلف، ژئوپارک ارس و 
جاذبه های زیبای طبیعی، بازدید ساالنه بیش از پنج میلیون گردشگر )فرهنگی، 
سالمت، تجاری و تفریحی( از منطقه، آداب و رسوم و صنایع دستی متفاوت با 
سایر نقاط ایران، دانشگاه فعال معتبر ایرانی با بیش از پنج هزار دانشجوی ایرانی 
و غیرایرانی در مقاطع فوق لیســانس و دکترا در شاخه های علوم پزشکی، علوم 

انسانی و مهندسی.

حرکت به سمت کشت گلخانه ای در ارس •
بخش کشــاورزی ارس در کنار بخش صنعت، همچنان به روند رو به رشد 
خود ادامه می دهد. به خصوص در حوزه گلخانه ای شاهد این هستیم که منطقه 
آزاد ارس به قطب گلخانه داری هیدروپونیک کشور تبدیل شده است. وجود آب 
کافی و شــرایط آب و هوایی این اجــازه را به ارس می دهد که خود را به عنوان 
قطب گلخانه داری، باغداری و کشــاورزی ایران تبدیل کند. سیاســت سازمان 
منطقه آزاد ارس نیز بر پایه توسعه کشت گلخانه ای استوار است و تالش می شود 
کشت هیدروپونیک جایگزین ســایر روش های کشت شود. عالوه بر مجتمع 

شاهراه صادرات
فعالیت سازنده منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس در بحران کرونا



ارس
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گلخانــه ای ارس تارال امین و امیر که بزرگ ترین و مدرن ترین مجتمع گلخانه 
شیشه ای خاورمیانه لقب گرفته است و از همان ابتدای تولید، محصوالت خود 
را به بازارهای روسیه صادر می کند، با تاسیس تعاونی گلخانه داران و افتتاح واحد 
سورتینگ محصوالت دیگر گلخانه های ارس عالوه بر بازارهای داخلی به بازارهای 
خارجی از جمله بازار روســیه راه یافته است. این منطقه به علت وجود شرایط 
اقلیمی مناسب، رود پرآب ارس، مزیت های قانونی مناطق آزاد، دسترسی آسان 
به آب، معافیت های گمرکی، پایین بودن مصرف انرژی، کارآفرینی و اشتغال زایی، 
دسترســی به بازارهای جهانی و کشورهای حوزه CIS و امکان صادرات به این 
کشورها و سایر مزیت های ویژه و منحصربه فرد در زمینه کشاورزی در سال های 
اخیر مورد توجه ویژه مسووالن و ســرمایه گذاران واقع شده است. ارس، امروز 
بزرگ ترین و مدرن ترین گلخانه شیشــه ای هیدروپونیک ایران و غرب آســیا 
را داراســت. در حال حاضر فناوری ســاخت گلخانه های شیشــه ای به همت 
مجتمع های گلخانه ای منطقه آزاد ارس بومی شــده است تا جایی که می تواند 

در فناوری با اسپانیا برابری کند.

میزان تولید محصوالت کشاورزی و گلخانه ای در ارس •
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به اینکه بخش کشاورزی ارس 
و به خصوص حوزه گلخانه ها در کنار بخش صنعت همچنان به روند رو به رشد 
خود ادامه می دهند، کل مساحت گلخانه های محدوده منطقه آزاد ارس را ۴۳۰ 
هکتار اعالم کــرده و می گوید: از این میزان 2۰۰ هکتار گلخانه به بهره برداری 
رسیده است و برای ۱۵۰۰ نفر شغل ایجاد شده است.  محسن نریمان در ادامه 
حجم سرمایه گذاری های انجام یافته در صنعت گلخانه ای را ۱8 هزار میلیارد ریال 
عنوان کرده و می گوید: میزان تولید محصوالت کشاورزی در طول سال گذشته 
97 هــزار تن بود که این رقم در ۱۰  ماه ســال 99 به ۱۰۳ هزار تن رســیده 
است، همچنین در طول ۱۰  ماه امسال 28 هزار تن محصوالت گلخانه ای تولید 
و روانه بازارهای داخلی و خارجی شــده اســت. وی در ادامه به احداث شهرک 
آبزی پروری 7۰واحدی در ارس اشــاره کرده و اضافه می کند: یکی از طرح های 
بااهمیت در منطقه آزاد ارس پروژه شهرک 7۰واحدی پرورش ماهی قزل آال در 
حاشــیه رودخانه ارس است که با تکمیل و بهره برداری از این طرح پیش بینی 
می شود دو هزار تن به ظرفیت تولیدی شهرستان و استان اضافه خواهد شد که 

به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

صادرات 31 میلیون دالری محصوالت گلخانه ای از منطقه آزاد ارس •
نریمان همچنین میزان صادرات محصوالت گلخانه ای منطقه آزاد ارس در 
۱۰ ماه گذشته را 22 هزار و ۴۰۰ تن محصول در 2۰۰ هکتار فضای گلخانه ای و 
ارزش صادراتی آن را رقمی بالغ بر ۳۱ میلیون دالر عنوان کرد. به فارغ التحصیالن 
کشاورزی بومی در ارس زمین و تسهیالت ارائه می شود. مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ارس همچنیــن در ادامه به واگذاری 7۰هکتاری زمین به فارغ التحصیالن 

کشاورزی ارس اشاره کرده و یادآور می شود: 
با هدف استفاده از ایده های دانش آموختگان 
کشاورزی در زمینه تولید محصوالت استاندارد 
و صادراتی و ایجاد اشــتغال پایدار در ارس، 
در فــاز اول 7۰ هکتار زمین تجهیزشــده به 
سیســتم های نوین آبیاری با اعتباری بالغ بر 
7۰ میلیــارد ریال به فارغ التحصیالن بومی و 

دامداران ارس اختصاص داده شده است.

سیر صعودی توسعه صنعت و جذب  •
سرمایه گذاری در منطقه ارس

بررســی های اولیه آماری و گزارش های 
رسمی نشــان می دهد که منطقه آزاد ارس 
جزو مناطق فعال کشور در حوزه صنعت بوده 
و رکود خاص حاکــم بر بخش های صنعتی 
کشور و برخی از مشکالت عمومی باعث نشده 
اســت که از شتاب رشد صنعتی منطقه آزاد 

ارس کاسته شود.

توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری •
آنچه مبرهن اســت، جهــش تولید و 
توسعه نیازمند پویا بودن واحدهای تولیدی 
و صنعت با حرکت جمعی است و با توجه به 
اتصال اجزای زنجیره ارزش فوالد به یکدیگر 
و برای ایجاد بســتر توســعه باید از ابتدا تا 
انتهای زنجیره متعادل باشــد. هر صنعتی 
برای توســعه و پیشرفت در آینده نیازمند 
زیرساخت های مناســب و الزم است. این 
قاعده برای توسعه صنعت و سرمایه گذاری 
در منطقه آزاد ارس نیز مســتثنی نبوده و 
تمام تالش این ســازمان در جهت توسعه 
زیرساخت ها و تسهیل ســرمایه گذاری و 
افزایش ارزآوری اســت. منطقــه آزاد ارس 
در ســال های گذشــته همواره در توسعه 
زیرساخت های سرمایه گذاری هم پیشگام 
بوده است. همچنان که هزینه های عمرانی 
ســال ۱۳98 نسبت به سال قبل از آن 8۳ 
درصد رشد داشته و از ۴۵ میلیارد تومان به 

8۴ میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس •
مدیرعامــل ســازمان منطقــه آزاد ارس در خصــوص میــزان ســرانه 
ســرمایه گذاری های جذب شــده در این منطقــه می گویــد: ارس در جذب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی رشد خوبی داشته است. هدفی که ما در سال 
98 برای جذب ســرمایه گذاری در نظر گرفته بودیم ۱۴9۴9 میلیارد ریال بود. 
این در حالی است که ارزش سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته در کل سال 98 

معادل ۱8۱۰2 میلیارد ریال شد.

سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته •
ارزش سرمایه گذاری داخلی تحقق یافته در 9 ماه اول سال 99 برابر 2۴2۴8 
میلیارد ریال بوده است که این رقم به نسبت سال های گذشته رشد چشمگیری 

را نشان می دهد.

میزان سرمایه گذاری خارجی •
میزان ســرمایه گذاری خارجی در سال 98 برابر ۱۴ میلیون دالر بوده است 
که در شش  ماه اول سال 99 به 2۵ میلیون دالر رسیده است. به این ترتیب در 
سال 99 نسبت به سال گذشته با 78 درصد رشد در سرمایه گذاری خارجی در 
منطقه آزاد ارس مواجه هستیم و این نشان می دهد ما در جذب سرمایه گذاری 
موفق بوده ایم و در بین مناطق آزاد کشور عملکرد بهتری داشته ایم که خروجی 

آن نیز در افزایش صادرات و اشتغال زایی خود را نشان می دهد.

صادرات انجام شده در ارس در شش  ماه اول سال •
در طول 9 ماه امســال ما صادرات 2۴۰ میلیون دالری شــامل خشــکبار، 
صیفی جات گلخانه ای، قیر، مصنوعات پالستیکی، جامبوبگ و تسمه پروپیلن، 
کیسه پلی پروپیلنی، نخ پلی استر، هیدروکربن، شمش فوالدی و انواع ماشین آالت 
خط تولید داشته ایم که عمده این محصوالت به کشورهای آذربایجان، ترکیه، 
عراق، قزاقستان، افغانستان، امارات متحده عربی، ارمنستان، جمهوری چک و 

ازبکستان صادر شده است.

تراز تجاری •
بررسی وضعیت تراز تجاری این منطقه هم حاکی از آن است که در شرایط 
تحریم سه سال متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است. در سال ۱۳9۶ 
تراز تجاری ۱۰۳ میلیون دالر، در ســال ۱۳97 معادل ۱7۴ میلیون دالر و در 
سال ۱۳98 معادل ۳۳9 میلیون دالر مثبت بوده است و در شش  ماه اول سال 
جاری نیز تراز تجاری ارس 2۱۰ میلیون دالر بوده که در شرایط متاثر از شیوع 

ویروس کرونا و تحریم عملکرد موفقی است. 
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آذرماه سال ۱۳۷۵ طرح ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی در خوزستان 
به تصویب هیات دولت رســید. این طرح در ســال ۱۳۸۲ به مرحله 
اجرا رســید و نام منطقه آزاد اروند بر آن گذاشته شد. این منطقه در 

شــمال غربی خلیج فارس و در مجاورت کشورهای عراق و کویت قرار دارد 
و به واسطه دسترســی به آب های آزاد، دارای مرز آبی تا کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس است. وســعت ۳۷ هزار 
و 400هکتاری این منطقــه، آن را تبدیل به 
پرجمعیت ترین منطقه آزاد ایران کرده است. 
شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر )جزیره 
مینو کــه در محل تالقی دو رودخانه اروندرود 
و کارون واقع شــده است( در این منطقه قرار 

گرفته اند.
ســه ویژگی مهم منطقــه آزاد اروند، آن 
را تبدیل به جایی منحصربه فــرد برای ایران 
می کند. نخست آنکه این منطقه در مجاورت 
عراق قرار دارد. عــراق چهارمین تولیدکننده 
بزرگ نفت جهان است که حدود چهار میلیون 
بشــکه در روز از آن را صــادر می کنــد و ذاتاً 
کشوری ثروتمند به حساب می آید. اما این کشور به واسطه سال ها درگیری 
در جنگ و شورش و نیز مدیریت بد، دچار ضعف در تولید و تامین نیازهای 
زندگی مردم خود است و به ناچار کاالهای مصرفی زیادی را از طریق واردات 
از ســایر کشورها تامین می کند. بنابراین منطقه آزاد اروند به عنوان درگاه 

اصلی ورود کاال از ایران به عراق عمل می کند.
دوم، این منطقه در استان خوزستان واقع شده است. استانی که عالوه 

بر نفت و گاز، سرشــار از سرمایه های خدادادی دیگر مثل آب شیرین 
فراوان و زمین های جلگه ای وسیع اســت؛ به نحوی که ۵0 درصد از 
محصوالت کشاورزی کشور فقط در همین استان تولید می شود. وجود 
نفت و گاز فراوان هم محرک توسعه و احداث پاالیشگاه ها و پتروشیمی های 
متعدد در این استان بوده است. این جایگیری باعث می شود سرمایه گذاری 
در خوزستان برای تولید و تامین برخی از مایحتاج مصرفی عراق توجیه پذیر 
باشد و تولیدکننده های این استان از مزیت کمتر بودن هزینه های حمل ونقل 
کاالهای صادراتی به عراق به نسبت سایر استان های ایران و سایر کشورهایی 

که قصد صادرات به عراق را دارند نیز برخوردار باشند.
سومین ویژگی وجود هر چهار گزینه حمل ونقل )جاده ای، ریلی، هوایی، 
آبی( در منطقه آزاد اروند اســت که شــاید مهم ترین ویژگی آن نیز باشد. 
خطوط ریلی متصل به شبکه ریلی سراسری ایران در کنار خطوط جاده ای، 
دسترسی ارزان از دورترین نقاط کشور به منطقه آزاد اروند را مهیا می کنند. 
فرودگاه بین المللی آبادان و نیز فرودگاه داخلی خرمشــهر نیازهای هوایی 
منطقه را برآورده می کنند و در نهایت دسترسی این منطقه به آب های آزاد 
به مدد رود اروند که ظرفیت کشــتیرانی دارد، زنجیره حمل ونقل کاملی را 
می سازد تا کاال از هر نقطه ای از دنیا به ساده ترین و کم هزینه ترین شکل به 
هر نقطه از ایران برسد و برعکس. بدین ترتیب مواد اولیه مورد نیاز صنایع 
منطقه مستقیماً از کشتی ها تحویل گرفته می شوند و هزینه حمل دیگری به 
شرکت ها تحمیل نمی شود. صنایع و شرکت های تجاری سایر نقاط ایران نیز 
می توانند تنها با پرداخت هزینه ریلی بار کاالهای خود را به کشتی ها برسانند 
یا از کشــتی ها دریافت کنند. منطقه آزاد اروند درگاه خوبی برای ترانزیت 
کاالی ســایر کشورها به عراق نیز هســت و با در اختیار گذاشتن امکانات 

ترانزیتی خود، سرمایه قابل توجهی را عاید کشور می کند. 

ویژگی های مهم منطقه آزاد اروند چیست؟

دروازه ای برای 
دو کشور

  فرداد احمدی

مناطق آزاد
اروند



اروند
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از ابتدای امسال تاکنون از مرز تجاری شلمچه و بنادر آبادان و خرمشهر 
به خارج از کشور یک میلیارد و ۲۷0 میلیون دالر کاالی غیرنفتی صادر 
شــده اســت. عمده صادرات کاال از منطقه آزاد اروند انواع محصوالت 
شــیالت، مواد معدنی، مواد غذایی، میوه و تره بار، صیفی جات، فوالد و 
انواع مصالح ساختمانی هستند که بیشتر این کاالها به عراق و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس صادر شدند. باید اشاره کرد که کشور عراق مقصد 
اصلی صادرات کاالهای غیرنفتی از منطقه آزاد اروند است. اما به دلیل 
شرایط کرونایی، صادرات به این کشور از مرز بین المللی شلمچه چهار ماه 
متوقف شد. البته با تمهیدات اتخاذشده روند صادرات از این مرز افزایشی 
است به طوری که در مقایسه با سال ۹۸ شاهد افزایش صادرات در این 
منطقه هستیم. سال گذشته کل حجم صادرات از منطقه آزاد اروند یک 
میلیارد و ۲۲0 میلیون دالر بود که این نشان از رشد قابل قبول صادرات 

منطقه آزاد اروند در سال جاری دارد.
ســرمایه گذاری های خارجی نیز وضعیت خوبــی دارند و در قالب 
پروژه های مصوب ســرمایه گذاری خارجی از کشورهای چین، ترکیه و 
عراق از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان های آبادان و خرمشهر 
۵۱ میلیون دالر جذب شــده اســت. در این سال هزار و ۵00 فرصت 
شــغلی جدید در واحدهای صنعتی این منطقه ایجاد شــد و به رغم 
مشکالت ناشی از شیوع کرونا و همچنین تحریم های ظالمانه علیه ایران، 
وضعیت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند مطلوب بوده است. در حال 
حاضر ۱۹0 شــرکت تولیدی فعال در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند 
وجود دارد و امیدواریم تا پایان سال شاهد فعالیت  ۲00 واحد تولیدی 
در این منطقه باشیم. همچنین باید افزود که روزانه بین ۲00 تا ۲۵0 
کامیون حامل کاالهای صادراتی در مرز تجاری شلمچه تردد می کنند و 
در حال حاضر بازرگانان دو کشور در مرز تجاری شلمچه مشغول فعالیت 
هستند. به عنوان مثال، در یک ماه گذشته ۱۵0 هزار تن کلینکر )مواد 
اولیه سیمان( به وسیله ریل آهن به شلمچه منتقل و از آنجا به کشور 
عراق صادر شد. عمده کاالهای صادراتی به کشور عراق از شلمچه مصالح 
ساختمانی، کلینکر، صیفی جات، توربین برقی نیروگاه های حرارتی، مواد 
غذایی، مواد شیمیایی، معدنی و فوالد هستند. البته باید اضافه کنم که 
با توجه به شرایط کرونایی مرز مسافری از سوی دو کشور عراق و ایران 
بسته است و تردد زائران عتبات عالیات از این مرز همچنان ممنوع است.
عالوه بر آمار مطلوب صادرات منطقه آزاد اروند، در سال های ۹۷ و 
۹۸ با توجه به سرمایه گذاری انجام شده و فعال سازی ۱0 واحد تولیدی 
راکد در منطقه آزاد اروند و رونق تولید و کسب وکار واحدهای کوچک 
ورود گردشگران افزایش یافت و خوشبختانه ۲0 هزار فرصت شغلی در 
بخش صنعت، گردشگری و تجارت منطقه فراهم شد. با توجه به تاکید 
مقام معظم رهبری از ابتدای سال جاری اجرایی کردن جهش تولید به 
صورت جدی در دســتور کار قرار گرفت. به همین منظور امسال ۱4۹ 
واحد صنعتی تحت عنوان جهش تولید در سرزمین فتح افتتاح شد و به 
بهره برداری رسید و با برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال جاری تعداد 
واحد تولیدی افتتاح شــده به ۳0 خواهد رسید تا به فرمان مقام معظم 
رهبری لبیک گفته باشــیم. با افتتاح این پروژه ها ۷۵0 شغل مستقیم 
و دو هزار و ۲00 شــغل غیرمســتقیم با یک هزار و ۳00 میلیارد ریال 

سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.

دومین برنامه و راهبرد اصلی در سال 
۹۹ توسعه صادرات غیرنفتی در منطقه 
اســت که با توجه به وضعیت ارزی در 
کشــور وظیفه داریم به عنوان سربازان 
اقتصادی کشــور از فعــاالن اقتصادی 
و تولیدکننــدگان حمایــت کنیــم. با 
هماهنگی هایی که با اتاق های بازرگانی 
و اصناف آبادان و خرمشــهر انجام شد 
امیدوارم بتوانیم در سال جاری در بخش 
توسعه صادرات غیرنفتی عملکرد خوبی 
داشته باشیم. پیش بینی می شود امسال 
بیــش از ۳00 میلیــون دالر کاالهای 
تولیدی در شهرســتان های آبــادان و 

خرمشهر به خارج کشور صادر شود.
در راســتای ارتقای ســطح کیفیت 
خدمــات ســرمایه گذاری و بازرگانــی 
تمامی کارکنان اداره کار، ثبت شرکت ها 
و گمــرک جمهوری اســالمی جهت 
شفاف ســازی و مبارزه بــا قاچاق کاال و 
گزارش به دســتگاه های نظارتی در یک 
اتاق شیشه ای فعالیت دارند. پنجره واحد 
سرمایه گذاری در این منطقه ایجاد شده و 
بحث ثبت شرکت ها به صورت مکانیزه و 
بدون حضور سرمایه گذاران و کمتر از 4۸ 

ساعت انجام می شود.
همچنین حذف شــرکت های بدون 
شناسه ملی جزو اقدامات مهم در منطقه 
آزاد اروند است و االن شرکتی به صورت 
صوری و بدون شناسه ملی اجازه فعالیت 

در این منطقه را نخواهد داشت.
پس از تشکیل جلسات و ارائه نظرات 
کارشناسی، امیدوار هستیم با ابالغ ۲0 
راهبرد به معاونت سرمایه گذاری، شاهد 
رشــد و تحقق جهش تولید در منطقه 

باشیم. این راهبردها عبارت اند از:
۱- اســتفاده از ایده هــا و تحقیقات 
دانشــجویان و جوانان منطقه در مرکز 
نــوآوری و فناوری منطقــه و تقویت و 

توسعه استارت آپ های تخصصی صنعت
۲- توجــه ویژه به توســعه صنایع 
طریــق  از  منطقــه  در  دانش بنیــان 
برنامه ریزی جهت افزایش شــرکت های 

فناور و های تک
۳- تاکید بر فعال ســازی و توســعه 
ظرفیت خالــی واحدهــای تولیدی با 

رویکرد صادرات
4- حمایت همه جانبه از واحدهای تولیدی جهت ارتقای تکنولوژی 

و به روزرسانی ماشین آالت
۵- تســهیل و تســریع در صدور مجوزهای کسب وکار و تجارت و 

صنعت از طریق حذف بوروکراسی اداری و قوانین دست وپاگیر
6- مدیریت واردات و مبارزه جدی و مضاعف نسبت به سال گذشته 

با قاچاق کاال و جلوگیری از کاالهای غیرمجاز
۷- جلوگیری از خام فروشی و عدم اعطای مجوز صادرات به مواد خام 

مورد نیاز واحدهای تولیدی
۸- تســهیل و حذف بوروکراســی گمرکی جهت ورود مواد اولیه، 

ماشین آالت و قطعات مورد نیاز بخش تولیدی و صنعت
۹- ارتباط تنگاتنگ و تخصصی با دانشــگاه ها جهت ارائه ایده ها و 

حمایت از طرح تحقیقاتی بخش صنعت در راستای جهش تولید
۱0- تشــکیل کارگروه تســهیل بخش تولید منطقه با محوریت 
اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر و آبادان جهت 

رفع موانع تولید و جهش آن
۱۱- تشــکیل کارگروه احیای کشاورزی منطقه به منظور توسعه 
بخش کشــاورزی و شیالت منطقه به عنوان یک اولویت از طریق رفع 
موانع آنها،  تسهیل در صدور مجوز، توسعه و ایجاد گلخانه ها و پرورش 

ماهی در کانال و قفس، پرورش بوقلمون،  شتر و تولید عسل و...
۱۲- همکاری تنگاتنگ و هماهنگی با شرکت توسعه سرمایه گذاری 
منطقه در جهت تحقق زنجیره تامین در تولید شامل تامین مواد اولیه، 

تهیه ماشین آالت - بازاریابی، لجستیک و صادرات کاالهای تولیدی
۱۳- استفاده از ظرفیت مشاوران و متخصصان منطقه ای، استانی و 
ملی جهت اصالح مدیریت و کاهش قیمت تمام شده کاالهای تولیدی 

در جهت رسیدن به ظرفیت اسمی
۱4- ایجاد ارتباط بین زنجیره های تولید و بازار مصرف با محوریت 
بخش خصوصی، فراخوان بخش خصوصی شــامل اتاق های بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف و شرکت های خدمات صادرات 
در جهت هماهنگی بازاریابی و فروش و حضور فعال در نمایشگاه های 

ملی و بین المللی
۱۵- شناســایی واحدهای تولیدی با پیشرفت فیزیکی باالی 40 

درصد و حمایت و صیانت از آنها جهت راه اندازی در سال ۹۹
۱6- عالوه بــر منابع داخلی منطقه پیگیری جدی جهت دریافت 
و استفاده از تســهیالت فنی و اعتباری استانی و ملی جهت حمایت 

همه جانبه از واحدهای تولیدی منطقه
۱۷- بازشناسی تسهیالت، خدمات و اعتبارات ویژه گمرکی، قابل 
ارائــه به واحدهای صنعتی و تولیدی و اعطــای آنها از جمله اصالح و 

تکمیل مکرر لیست کاالهای معاف از ثبت سفارش
۱۸- حمایــت از صنایع کوچک و خانه محور )مشــاغل خانگی( و 
استفاده از منابع داخلی و ملی جهت تکمیل زنجیره تولید و فروش آنها

۱۹- تشــکیل و راه اندازی میزهــای تخصصی صنعت در اتاق های 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان و خرمشهر

۲0- تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تمام شــده توسط بانک ها و 
اولویت واگذاری آنها به سرمایه گذاران در سال 

نبض صادرات در اروند می زند
عمدهصادراتکاالازمنطقهآزاداروندکداماند؟

 سیدعلی موسوی 
 معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند
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برنامه اصلی معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد اروند فعال کردن گردشگری خرید در این منطقه تجاری به واسطه 
ورود کاالهای همراه مسافران و برقراری پروازهای بین المللی و تسهیل 
کردن حضور گردشــگران عراقی و همچنین برگزاری جشنواره های 
متعدد اســت. این برنامه به منظور جذب گردشگران داخلی و رونق 
بــازار و چرخه گردشــگری و با توجه به طرح جامع گردشــگری و 
برنامه ریزی های صورت گرفته تدوین شده است. بهترین بستر فروش 
محصوالت تولیدی منطقه آزاد اروند، برگزاری نمایشگاه است. با وجود 
ایــن در خود منطقه نیز در تمام هتل ها، فرودگاه ها و ادارات اقدام به 
نصب ویترین های فروش صنایع دســتی کرده و همچنین قرار است 
خانه صنایع دستی در آبادان و خرمشهر تاسیس شود. اقدام بعدی در 
خصوص ترویج گردشگری خرید، تفاهم نامه ای بوده است که با انجمن 
دوســتی ایران و روسیه امضا شده که بر اساس آن قرار است صنایع 

دستی و سوغات تولیدی منطقه اروند به روسیه صادر شود.
از جمله برنامه های اصلی دیگری که در طرح جامع گردشــگری 
منطقــه آزاد اروند در حال تهیه هســتند می توان به تهیه طرح های 
مطالعاتی موضوعی و موضعی، از قبیل طرح امکان ســنجی سواحل 
اروند و توسعه سواحل بهمنشیر اشاره کرد. این طرح ها منجر به تولید 
بسته های سرمایه گذاری و ایجاد سبد پروژه های گردشگری می شوند 
و پس از اولویت بندی، مبنای بودجه ریزی و تعریف پروژه های عمرانی 
زیرساختی برای جذب ســرمایه گذار قرار خواهند گرفت. با توجه به 
همین امر و بر اساس مزیت های رقابتی و نسبی مشخص شده، سایر 
گونه های گردشــگری دارای توجیه اقتصــادی و اجتماعی، از قبیل 
گردشگری سالمت، گردشگری آبی، بوم گردی و... نیز فعال خواهند 
شد. یکی دیگر از برنامه ها تبدیل کردن منطقه آزاد اروند به یک قطب 
دانشگاهی است. با توجه به تجربیات ملی در خصوص شهرها و مناطق 
دانشگاهی و وجود استان بصره و کشور عراق در هم جواری منطقه آزاد 
اروند، طبیعتاً جذب دانشجو، جریان اجتماعی و اقتصادی مناسبی را 

به همراه خواهد داشت.
هرگونه گردشــگری در ابعاد ملــی و بین المللی مخاطبان خاص 
خود را دارد. گردشــگری خرید نیز مخاطبان ملی و اســتانی خود را 
دارد. گردشــگری سالمت هم مخاطبان خاص خود را دارد که عمدتاً 
گردشگران عراقی هســتند. اما به صورت کلی برنامه اصلی مدیریت 
ســازمان منطقه آزاد اروند در فاز نخست جذب گردشگران استانی 
و ملی و گردشــگر از استان بصره عراق اســت. در گام بعدی به فکر 
مخاطبان بین المللی هســتیم. امیدواریم با تصویب قانون تعطیالت 
زمســتانی، مناطق جنوبی کشور هم از زنجیره گردشگری وابسته به 

تعطیالت مدارس بهره مند شوند.
هدف اصلی رونق گردشگری خرید تقویت معیشت جوامع محلی 
است. از همین رو است که تفاهم نامه های متعددی با انجمن دوستی 
ایران و روسیه برای صادرات صنایع دستی و جذب گردشگر، تفاهم نامه 
با اتاق بازرگانی ایران جهت جذب سرمایه گذار و برگزاری همایش های 
مشــترک، تفاهم نامه با پژوهشگاه میراث فرهنگی برای ثبت، مرمت 
و احیای بناهای تاریخــی و تفاهم نامه با ایرالین های کیش و کارون 
جهت برقراری پروازهای خارجی منعقد شــده است. مسلماً تنها راه 

توســعه پایدار، دوری از بخش دولتی 
و فعال شــدن بخش خصوصی است. 
همه برنامه های این سازمان در راستای 
حمایــت از بخش خصوصی و واگذاری 
بسیاری از موضوعات از جمله راه اندازی 
خانه های صنایع دســتی، اقامتگاه های 
بوم گردی، احیای بناهای تاریخی و... به 
بخش خصوصی در راستای فعال تر شدن 
این بخش و افزایش کارآفرینی و به تبع 
آن افزایش اشتغال بخش بومی است. در 
همین راستا، کسب وکارهای کوچک در 
حوزه بوم گردی و صنایع دستی، اولین 
اولویت حوزه گردشگری هستند که با 
برگزاری نمایشگاه و جشــنواره و ورود 
مسافران می توانیم رونق در این حوزه ها 
را شاهد باشیم که متاسفانه فعالً به علت 
شرایط موجود، وضعیت مناسبی ندارند، 
اما بعد از این دوران برنامه های مفصلی 
برای احیای آنها تدارک دیده شده است.

اکنون تشخیص داده ایم که مهم ترین 
مانع موجــود بر ســر راه پیشــرفت 
دوگانگی  کوچــک،  کســب وکارهای 
مدیریتی است که باعث عدم یکپارچگی 
شــده و در نتیجه تفویض اختیارات به 
صورت کامل انجام نمی شــود. این امر 
سبب می شود اعتبارات و تسهیالت ملی 
از منطقه آزاد قطع شود. البته شرایط بد 
اقتصادی، تحریم ها، ســیل و کرونا هم 
این شرایط را بدتر کرده است. در حال 
حاضر تقریباً ۹0 درصد کسب وکارهای 
کوچــک دچار ضرر و زیان شــده اند و 
هزینه هــا را از اندوخته های قبلی خود 
پرداخت می کنند، اما بعد از دوران کرونا 
با برگزاری همایش، جشنواره، نمایشگاه 
و تورهای گردشگری به این کسب وکارها 

کمک خواهد شد.
از جمله جذابیت های منحصربه فرد 
منطقه آزاد تجــاری اروند که ظرفیت 
خوبی برای رونق کسب وکارهای کوچک 
فراهم کــرده، وجود جزیره مینو در آن 
است. این جزیره ظرفیت ها برای جذب 
گردشگر را دوچندان می کند. با توجه به 
مطالعات انجام شده، اصلی ترین جذابیت 
و پتانســیل جزیره مینــو، بوم گردی و 
گردشگری سالمت از نوع طبیعت درمانی 

است و با توجه به نخلستان های زیبا در جزیره مینو و ساحل سازی های 
انجام شده در حاشیه رودخانه های اروند کوچک و رودخانه بین المللی 
اروند و نیز ایجاد باغ ویالها، سرمایه گذاری های مناسبی از سوی بخش 
خصوصی انجام شده و مجوز ایجاد یک بندر گردشگری هم در ساحل 
اروند صادر شــده که امیدواریم با توجه به زیرساخت های انجام شده، 

رونق مناسبی در جزیره زیبای مینو ایجاد شود.
یکی از ظرفیت ها و مزیت های این منطقه، بوم گردی است. با توجه 
به اینکه طرح جامع گردشگری اروند مراحل نهایی خود را طی می کند، 
به زودی روســتاهای اولویت دار بر اساس شاخص های وزارت میراث 
فرهنگی، در هر دو حوزه اجرایی و آموزشــی، حمایتی و تسهیالتی 
مشخص می شــوند. به این ترتیب، برای اهالی روستاهای اولویت دار 
در فاز نخســت و بقیه روستاها در فازهای بعدی اهداف، سیاست ها و 
بودجه ریزی صورت می گیرد. البته اقداماتی در حوزه عمرانی برخی از 
روستاهای دارای پتانسیل گردشگری، مانند ساحل سازی، توسعه شبکه 

برق و... انجام شده است.
ما مهم ترین اقدامــات در حوزه توانمندســازی جوامع محلی را 
آمــوزش می دانیم. از همین رو، تاکنون دوره های آموزشــی متفاوتی 
برای توانمندسازی جوامع محلی برگزار شده است. در همین راستا، 
دوره های تســهیلگری به صورت پایلوت در دو روستای منتخب اجرا 
خواهد شد که رویکرد آن تمرکز بر توسعه بوم گردی است و همزمان 
دوره های آموزشــی تسهیلگری برای فارغ التحصیالن و فعاالن حوزه 
گردشگری منطقه هم برگزار خواهد شد. مسلماً آموزش اساس و پایه 
هرگونه توسعه محسوب می شود و بودجه قابل توجهی از این معاونت 
به آموزش در همه حوزه ها اختصاص داده شده است. همچنین برنامه 
جامع و فراگیر آموزش گردشگری برای همه اقشار جامعه از سال آینده 

به اجرا در خواهد آمد.
یکی از برنامه های حوزه گردشگری تمرکز بر بهداشت روان اهالی 
است. بهداشــت روان به مفهوم تامین و ارتقای سالمت روانی فردی 
و اجتماعی، پیشــگیری از ابتال، درمان مناســب بیماری های روانی 
و توانبخشــی بیماران روانی اســت و با فرض این تعریف مجموعه 
فعالیت ها از جمله اجرای برنامه بهداشــت روان روستایی و شهری، 
انجام فعالیت هایی که در جهت گسترش سالمت روانی و اجتماعی فرد 
باشد، آموزش های عمومی به منظور جلوگیری از ابتال به بیماری های 
روانی و عصبی، آموزش مهارت های زندگی از جمله مهارت ارتباطی، 
مقابله با استرس، حل مساله، قاطعیت، خودآگاهی و...، آموزش شیوه 
فرزندپروری، آموزش مداخالت روانی در پیشگیری از بالیای طبیعی، 
آموزش پیشــگیری از اعتیاد و سوءمصرف مواد، آموزش تشخیص و 
درمان بیماری های روان پزشکی، تهیه جزوات آموزشی، درمان به موقع 
و مناســب بیماران به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های روانی و 

برنامه پیشگیری از خودکشی در دستور کار ما قرار دارد.
آموزش، مبارزه با علل بیماری یا عوامل موثر در انتقال آن، کاهش 
آسیب پذیری فردی و ایجاد محیط مناسب در اجتماع به منظور کاهش 
خطر ابتالی افراد به بیماری، مشــاوره و راهنمایی گروهی و فردی، 
بیماریابی و کمک های اولیه، اصالح نظام مراقبتی در افراد سالم و بیمار 

نیز از جمله اقدامات قابل توجه در این زمینه است. 

تالقی معیشت، سالمت و علم در گردشگری
تاملیبرفعالکردنظرفیتگردشگریدرمنطقهآزاداروند

قدرت اهلل طمیمیان 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند 
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تعادل بخشی همسایه به اقتصاد اروند
گفتوگوبافالحصفاییدربندی،مدیراجرایطرحهایعمرانیسازمانمنطقهآزاداروند

در حالی که فضای به شدت رقابتی بازار آزاد جهانی می تواند 
به اقتصاد و تولید کشورهای رو به توسعه صدمه بزند، فوایدی 
غیرقابل چشم پوشی هم دارد که کشورهای با اقتصاد بسته 
را ترغیب به یافتن راهکارهایی برای بهره بردن از این فواید 
می کند و تجربه مناطق آزاد تجاری تاکنون کارآمدترین راه 
بوده است. منطقه آزاد اروند نیز با همین منطق در استان 
خوزستان به وجود آمد تا با خارج کردن بخش مشخصی از 
خاک کشور از قوانین و مقررات اقتصاد بسته، بتواند رونقی 
به آن منطقه بدهد و مشاغلی ایجاد کند. منطقه آزاد اروند 
که در همسایگی با کشور عراق قرار دارد موقعیت ویژه ای در 
میان مناطق آزاد تجاری ایران دارد که از همین مجاورت با 

عراق ناشی می شود و تعادل مناسب برای رشد در یک اقتصاد باز را ایجاد می کند. 
این گفت وگو با فالح صفایی مدیر سازمان منطقه آزاد اروند را بخوانید.

Á  .لطفاً کمی درباره تاریخچه و چرایی تشکیل منطقه آزاد اروند توضیح دهید 
یکی از دالیل اصلی تشــکیل منطقه آزاد اروند محرومیت زدایی از این منطقه بوده 
است تا کاستی هایی که از زمان جنگ ایجاد شدند برطرف شوند و زیرساخت هایی که 
تاکنون در اینجا توســعه داده نشده اند ایجاد یا تکمیل شوند. به این دلیل که هیچ وقت 

بودجه دولت به تنهایی برای رسیدگی به نیازهای این منطقه کافی نبوده است.
مناطق آزاد این فرصت را پیدا می کنند که توسعه خود را به شکلی خارج از مقررات 
حاکم بر سرزمین اصلی پیش ببرند و از همین رو، یکی از اهداف تشکیل منطقه آزاد اروند 
ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه با استفاده از امکانات و آزادی های مقرراتی ویژه در 

نظر گرفته شده برای مناطق آزاد تجاری بوده است.
البته این را هم باید اضافه کرد که پتانســیل تشکیل منطقه آزاد تجاری از گذشته 
در منطقه اروند وجود داشــته اســت. در آبادان و خرمشــهر از قدیم مناطق تجاری و 
صنعتی زیادی وجود داشته اند. آبادان از دیرباز یک منطقه شناخته شده نفتی بوده است؛ 
نخستین پاالیشگاه خاورمیانه در آن قرار داشت. همان پاالیشگاهی که یک زمانی عنوان 
بزرگ ترین پاالیشــگاه جهان را یدک می کشید. خرمشهر هم جزو نخستین بندرهای 
کشــور بوده اســت و اکنون نیز دومین بندر کانتینری بزرگ ایران به حساب می آید. 
بنابراین باید ذکر کرد که این منطقه هم ظرفیت تبدیل شدن به منطقه آزاد تجاری را 
داشته است و هم با تبدیل شدن به منطقه تجاری سعی شده است که به اشتغال زایی و 
بهبود معیشت مردم کمک شود و مشکالتی که به دلیل جنگ و محرومیت برای مردم 

منطقه به وجود آمده، برطرف شود.
یکی دیگر از امکانات منحصربه فرد منطقه آزاد اروند که آن را برای منطقه آزاد تجاری 

بودن مناسب می کند وجود هر چهار محور مواصالتی در آن است. 
Á   سازمان منطقه آزاد اروند چه کارهایی برای عمران و آبادانی این منطقه انجام داده 

است؟
ســازمان منطقه آزاد اروند اقدامات زیادی را برای توســعه منطقه انجام داده است. 
به عنوان مثال، در شــلمچه اقدامات زیربنایی اساسی انجام شده است. باراندازی که در 
شلمچه احداث شده جزو بزرگ ترین و پرکارترین باراندازهای کشور است که ۱۳ هکتار 
وسعت دارد. همچنین این سازمان با مشارکت شرکت ملی راه آهن خط ریلی را به منطقه 
اروند گسترش داد و آن را به شلمچه رساند. اقدام دیگری که انجام شده، پیاده راه اربعین 
است که در حال احداث است. این پیاده راه مسیر اربعین را از مسیر ترانزیتی جدا می کند 
و باعث می شود که در ایام خاصی مثل اربعین ازدحام جمعیت زائران باعث ایجاد اخالل 

در مسیر تجاری نشود و تجارت به قوت خود ادامه پیدا کند.

در حوزه ترانزیت، یک ســالن ترمینال مــدرن هفت هزار و 
۳00متری به عنوان ســالن جدید فرودگاه آبادان تاسیس شد و 
در آینده نزدیک افتتاح خواهد شــد. چون ظرفیت مسافر سالن 
قدیمی کم بود و خود سالن هم فرسوده بود، نیاز به احداث یک 
سالن ترمینال جدید شدیداً احساس می شد. این سالن ظرفیت 
گردشــگری منطقه را باال می برد. خیابان کشــی به سالن جدید 
فرودگاه آبادان و توسعه سالن قدیمی و ایجاد ساختمان سی ای پی 
و وی آی پی برای اســتفاده مقامات و سرمایه گذاران نیز از جمله 
اقداماتی بوده که در چند ســال اخیر انجام شده است. همچنین 
برای فضای سبز فرودگاه های این منطقه اقداماتی را انجام داده ایم. 
پیش از این ورودی فرودگاه آبادان وضعیت بسیار نامناسبی از نظر 
سرسبزی داشت که به همت سازمان منطقه آزاد اروند حدود ۳0 هکتار از این محوطه ها 

به مرحله مناسبی از جهت دارا بودن پوشش گیاهی رسیدند.
ساماندهی بیمارستان های آبادان و خرمشهر با مشارکت وزارت بهداشت یکی دیگر 
از اقدامات ســازمان منطقه آزاد اروند بوده اســت. بدین شرح که اقدامات ساختمانی و 
عمرانی بیمارستان ها را که شامل بهسازی و توسعه بود ما بر عهده گرفتیم و بخش تامین 
کادر درمان و تجهیز کردن بیمارســتان ها را وزارت بهداشت بر عهده گرفت. در بخشی 
که مربوط به سازمان منطقه آزاد اروند بود، توسعه و بهسازی اتاق های عمل و اورژانس 
بیمارســتان های موجود صورت گرفت و ساخت یک بیمارستان قلب هم در دستور کار 

است و تا امروز کمی بیشتر از ۵0 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
Á  همجواری اروند با کشور عراق چه مزیتی دارد؟ 

یقیناً عراق در وضعیتی قرار دارد که تشنه محصوالت تولیدی ایرانی است. زیرا آنها 
هم بخش تولید بسیار ضعیفی دارند و هم طی 40 سال گذشته از یک جنگ به جنگی 
دیگر منتقل شدند و نتوانستند زیرساخت های خود را تقویت کنند. ما ضمن آرزوی صلح 
پایدار برای ملت عراق، مساله ضعف تولید آنها را به نوعی یک فرصت برای تولیدکنندگان 
ایرانی می دانیم تا کاالهای خود را به آن کشــور صادر کننــد. بنابراین در منطقه آزاد 
اروند شهرک های صنعتی را توسعه دادیم و از شرکت های خرد نفتی و پتروشیمیایی تا 
شرکت های فوالدی بزرگی مثل شرکت شهید جهان آرا و شرکت کاوه را احداث کردیم 

و توسعه دادیم. 
در مجموع حمایت از توسعه شرکت ها در منطقه آزاد اروند منتج به تولید محصوالتی 
شده است که به کشورهای مختلفی صادر می شود، اما هدف اصلی آنها صادرات به کشور 

عراق تعریف شده و در آن راستا در حال گام برداشتن هستند.
Á   با توجه به اینکه منطقه آزاد اروند پتانسیل های گردشگری دارد، چه اقداماتی برای 

مهیا کردن و تقویت آنها انجام داده است؟
قطعاً بخشی از گردشگران مناطق آزاد شهروندان کشورهایی هستند که در مجاورت 
این مناطق قرار گرفته اند. میزبانی بدون روادید گردشگران عراقی که پیش از همه گیری 
کرونا قرار بود در کل کشور اجرا شود، بیش از یک سال قبل تر در منطقه آزاد اروند اجرا 
شد. گردشگران عراقی به منطقه اروند سرازیر شده بودند و ما از آنها میزبانی کردیم. پروژه 
ساحل سازی در اروند صغیر در جزیره مینو و بخشی از پروژه ساحل سازی کنار رود کارون 
نیز به دست ســازمان منطقه آزاد اروند در حال انجام است. این سواحل قابلیت جذب 
گردشــگران ایرانی و عراقی را دارد. همچنین احداث موزه های دفاع مقدس در آبادان و 
خرمشهر از اقداماتی بوده که به دست سازمان منطقه آزاد تجاری اروند انجام شده است. 
اهمیت این موزه ها از این جهت است که هر کسی به آبادان و خرمشهر می آید، خاطرات 
جنگ برایش زنده می شــود و جنگ تحمیلی بخشی مهم و جدایی ناپذیر از سرگذشت 

این شهرها شده است. 

یکی از دالیل 
اصلی تشکیل 

منطقه آزاد اروند 
محرومیت زدایی 

از این منطقه 
بوده است تا 

کاستی هایی که از 
زمان جنگ ایجاد 

شدند برطرف شوند 
و زیرساخت هایی 

که تاکنون در 
اینجا توسعه داده 

نشده اند ایجاد 
یا تکمیل شوند. 
به این دلیل که 

هیچ وقت بودجه 
دولت به تنهایی 

برای رسیدگی به 
نیازهای این منطقه 

کافی نبوده است.
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دوبی؛ آیا دوبی آرمان شهر ایرانی هاست؟ بدون اندک اغماض و تعارفی پاسخ 
مثبت اســت. یک شهر توســعه یافته، با گردش مالی غیرقابل باور، توسعه 
اقتصادی و اجتماعی توامان، فرصت های شــغلی بی شمار و ارزش و اعتبار 

برای شهروندانش. با این تعاریف دوبی نه یک آرمان شهر برای مردم ایران که یک 
الگوی توسعه برای تمام شهرهای جهان است؛ توسعه بر پایه مزیت های ذاتی، مولد 
و نوظهور اقتصاد جهان. منابع نفتی امارات، موتور 
توســعه دوبی را روشن کرده است، اما امروز دوبی 
بدون اتکا به نفت نه تنها اقتصاد خود را می گرداند که 
مخارج کشور امارات را نیز به راحتی تامین می کند. 
اقتصاد دوبی بر ترانزیت، حمل ونقل، تجارت، بندر 
و بارانداز، فرودگاه و گردشگری تکیه دارد؛ منابعی 
به روز شــونده و پرتقاضا در بازار جهانی. اما پرسش 
مقال، اینجاست که چرا ایران، دوبی ندارد؟ آیا بنادر 
ما کیفیت الزم را ندارند؟ آیا تحریم ها ما را مهجور 
ساخته؟ آیا آنچنان که باید در نقطه استراتژیکی از 
نقشه تجارت جهان جای نداریم؟ آیا زیرساخت های 

الزم برای تجارت و ترانزیت را نداریم؟
اگر از مولفه زیرســاخت ها چشم پوشی کنیم، در 
همین شرایط کنونی و حتی با وجود ضعف در زیرساخت ها ایران جواهری دارد که 
نه تنها ظرفیت و توانمندی اش فراتر از دوبی بوده که در صورت رونق و شکوفایی 
به مثابه معبری استراتژیک چون کانال سوئز نقشه تجارت را بر هم می زند: چابهار 
همان جواهر ایران اســت که عیان نشده و در پستو مانده است. چابهار تنها بندر 
اقیانوســی ایران است؛ بندری امن به دور از تحرکات خلیج فارس. چابهار بندری 
است که کشتی های تجاری بدون نیاز به گذر از هر معبری می توانند به آن وارد 

شده و از آن خارج شوند. چابهار با وجود اعمال شدیدترین تحریم ها نیز خارج 
از محدوده تحریم قرار دارد، چراکه اقتصاد کشــورهای پیرامونی چون هند، 
پاکستان و افغانستان، کشــورهای آسیای میانه و حتی چین در آن درگیر 
است. چابهار می تواند مسیر تجارت شمال و جنوب و شرق و غرب جهان را نزدیک 
کند. اما نکته اینجاســت که این ظرفیت ها نوظهور نیست؛ جواهر چابهار قریب 
یک قرن اســت که می درخشد و توجه اهالی اقتصاد را به خود جلب کرده است. 
هفته نامه حبل المتین کلکته در مقاله ای با عنوان »راه آهن چابهار یا اعظم طرق 
تجارتی بین المللی« به تاریخ خردادماه سال 1306 توجه ها را به این جواهر در پستو 
جلب کرد؛ جواهری که در نقشه تجارت جهان می درخشید اما ضعف زیرساخت ها 
توان حرکتی اش را ســلب کرده بود. در مقاله هفته نامه حبل المتین کلکته آمده 
است: »... پس از افتتاح راه آهن چابهار، کانال سوئز از اهمیت بین المللی اش کاسته 
و در طریق تجارت درجه دوم خواهد شد... راه آهن چابهار جغرافیای تجارت دنیا را 
تغییر خواهد داد و کسانی که نظر دوربین و فهم حقایق سنج دارند، می بینند که اگر 
راه آهن چابهار متصل به سواحل دریای سیاه مدیترانه آمد، در مدت ۵0 سال این 
بندر محقر کوچک خراب، اولین بندر دنیا خواهد شد.... راه آهن چابهار تمام معمورة 
عالم را به یکدیگر نزدیک خواهد ساخت و در نیم قرن، بندر چابهار به هامبورگ و 
لیورپول و مارسلیز و شانگهای و نیویورک و غیر  فوقیت خواهد یافت. این بیانات را 
شاعرانه تصور نباید کرد. باید غور و تامل نمود که در صورت اتصال راه آهن چابهار 
به مدیترانه و دریای سیاه چه انقالبات تجارتی در عالم پیش تواند آمد....« یک قرن 
پیش چابهار برای شکوفایی نیاز به راه آهن داشته، نیازی که با گذشت قریب 100 
سال به  تازگی در آستانه نزدیک شدن به چابهار است و امروز فرودگاه می خواهد، 
فرودگاهی کارگو به منظور بهره جســتن از ظرفیت های منطقه آزاد. این دو یک 
کارکرد را دارند، چه راه آهن، چه فرودگاه بین المللی؛ هر دو چابهار را از پستو خارج 

کرده و به مرکز نقشه تجارت جهان الصاق می کنند. 

تنها بندر اقیانوسی ایران،  چگونه می تواند از 
جایگاه درخشان خود بهره ببرد؟

چابهار؛
جواهری در َپستو

  فرزین زندی

مناطق آزاد
چابهار



چابهار
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آیا چابهار بر مدار توسعه قرار دارد؟ آیا چشم انداز چابهار روشن است؟ 
آیا چابهار بعد از نزدیک 30 ســال می تواند به کارکردهای ذاتی اش 
نزدیک شود؟ آیا چابهار می تواند موتور توسعه محور شرق را روشن 
کند که از برنامه توسعه مطرح بوده است؟ اینها و هزار و یک پرسش 
اساسی و توســعه ای دیگر که در رابطه با چابهار مطرح است، یک 
دلیل بیشتر ندارد و آن ظرفیت های ذاتی و نهفته چابهار است که 
در صورت بلوغ و شــکوفایی نه تنها منطقه و اســتان، که می تواند 
در اقتصاد ملی نقش آفرینی کند. آنچه از آن با عنوان مانع توســعه 
ظرفیت های چابهار نام برده می شد، جانمایی نادرست منطقه آزاد در 
چابهار بود که عمالً فرصت توسعه را از آن گرفته بود. اما سال گذشته 
محدوده منطقه آزاد بازنگری شده و با افزایش 68 هزارهکتاری، شهر 
و بندر را در برگرفت. حال با گذشت یک سال پرسش اساسی این 
اســت که آیا اکنون چابهار در مسیر توسعه قرار دارد که با توسعه 

محدوده این روند شتاب گیرد؟
گزارش حاضر به استناد آمارهای عملکردی چابهار در مقام پاسخ به 

این پرسش برآمده است.

ارزش تولید؛ رشد پنج برابری •
منطقــه آزاد چابهار از زمان آغاز به کار بــه عنوان یک واحد مورد 
توجه،  نقش مهمی در حوزه تولید به ویژه در حوزه تامین کاالها و 
محصوالت کشورهای حوزه نفوذ این منطقه داشته است. روند این 
رشد از سال 1393 که ارزش تولیدی معادل 1240 میلیارد ریال را 
ثبت کرده به طور پیوسته تا سال 1396 سیر صعودی به خود دیده 
است که در سال مورد اشاره با رشدی بیش از چهار برابر،  رقم ۵680 
میلیارد ریال را در حوزه ارزش تولیدات ثبت کرده است. این میزان 
اگرچه در سال بعد با اندکی کاهش به 34۵0 میلیارد ریال رسید اما 
با رشدی پرشتاب تر در سال 1398 توانست خود را به نزدیکی شش 

هزار میلیارد ریال برساند.

سرمایه گذاری داخلی؛ رشد چهاربرابری •
پتانسیل دیگر این منطقه،  در توانایی جذب سرمایه گذاری داخلی از 
سرمایه گذاران ایرانی است که تشویق آنها به سرمایه گذاری در چابهار 
اگرچه در طول چهار سال 1393 تا 1396 شیب مالیمی را تجربه 
کرده است و در آخر این بازه به 201۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
داخلی محقق شده رسید اما پس از این سال با رشدی خیره کننده در 
سال 1397  رشدی چهاربرابری را به دست آورد و در سال پس از آن 
یعنی 1398 ،  توان جذب رقمی معادل 12670 میلیارد ریال را ثبت 
کرد. این رشد شتابان در قابلیت سرمایه گذاری داخلی محقق شده 
نشان از توان باالی این منطقه در تشویق سرمایه گذاران داخلی به 
سرازیر کردن دارایی های خود به منطقه آزاد چابهار خواهد داشت 
تا عالوه بر افزایش امکان تولید در این منطقه،  امکان افزایش ثروت 

ملی نیز محقق شود.

افراد شاغل به کار؛ رشد سه برابری •
متاثر از چنین مساله ای،  آمارها نشان می دهد تعداد کل واحدهای 

تولیدی منطقه آزاد چابهار در سال های 
1396 تا 1398 روند صعودی به خود 
گرفته و در سال پایانی به 269 شرکت 
افزایش یافته است. تاثیر افزایش تعداد 
این شــرکت ها بر اشــتغال واحدهای 
تولیدی نیز اثرگذار بوده است به شکلی 
که در همین بازه زمانی،  سه برابر شدن 
تعداد افراد شاغل به کار در واحدهای 
تولیدی منطقه را می توان مشاهده کرد. 

صادرات؛ رشد دوبرابری •
در حوزه صادرات،  فعالیت های منطقه 
آزاد چابهــار بــه دو حــوزه صادرات 
برون مرزی و صادرات به سرزمین اصلی 
تقسیم می شود. اگرچه این منطقه در 
حوزه صــادرات کاال و خدمات،  حضور 
فعالی در بازارهای منطقه ای و جهانی 
داشــته اســت اما به دالیل گوناگون،  
برآیند صــادرات در یــک دهه اخیر 
روندی نوســانی به خود گرفته است. 
ارزش صــادرات به خارج از کشــور از 
مبدأ منطقه آزاد چابهار در سال 1397 
معادل پنج میلیون دالر بوده است که 
در سال 1396 رشد بیشتری داشته و 
به عدد هفت میلیون دالر رسیده است. 
در فاصله ســال های 1396 تا1397  ،  
افزایش دوبرابــری ارزش صادرات در 
این حوزه ثبت و رقم 1۵ میلیون دالر 
برآورد شده است. با این حال در سال 
1398  این میزان با افت محســوس 
همراه بوده به گونه ای که در پایان این 
ســال،  ارزش صادراتی به حدود 3/9 

میلیون دالر رسیده است.

صادرات به سرزمین اصلی؛  •
رشد سه برابری

در ســوی دیگر،  صادرات به سرزمین 
اصلی نیــز تقریباً روندی مشــابه را 
طی کرده اســت و پــس از یک دوره 
کم نوسان،  از سال 1396 که رقمی برابر 
با هشت میلیون دالر را محقق کرده،  
در سال 1397 دو برابر شده و در سال 
بعد یعنی 1398 ،  به باالترین ســطح 
در تاریخ خود رسیده که ارزش 4/21 

میلیون دالر را محقق کرده است. 

سهم 81 درصد منطقه آزاد در پروژه های عمرانی •
عالوه بر تمرکز منطقه آزاد چابهار بر محور اصلی توانایی این منطقه 
که اغلب صادرات و واردات و تولید کاال و خدمات برای کشــورهای 
حوزه نفوذ خود اســت،  بــا این حال طرح هــا و پروژه های عمرانی 
متعددی توســط سازمان منطقه آزاد چابهار به مرحله اجرا درآمده 
است. آمارها نشان می دهد از سال 1397 برنامه ای در راستای اجرای 
31 پروژه عمرانی در دستور کار قرار گرفته که قرار است 71 درصد 
از آنهــا تا پایان نیمه اول 1400 به بهره برداری برســد. این پروژه ها 
با مشــارکت حداکثری سازمان منطقه آزاد چابهار عملیاتی شده و 
سهم سازمان در این مهم شامل 81 درصد از سهم آنهاست. در زمان 
احداث و بهره برداری از این پروژه ها 4777 فرصت شغلی ایجاد خواهد 

شد که تاثیر بسزایی بر اقتصاد اجتماعی منطقه خواهد گذاشت.

حمل ونقل و ترانزیت در صدر پروژه های عمرانی •
مجموع ارزش ســرمایه گذاری پروژه های عمرانی در ســال 1399 
حــدود 2۵091 میلیارد ریال و حجــم پروژه های قابل بهره برداری 
حدود 9378 میلیارد ریال برآورد شــده است که حوزه »زیرساخت 
حمل ونقل و ترانزیت« با 11007 میلیارد ریال بیشترین سهم را در 
ایــن پروژه های عمرانی به خود اختصاص داده اســت و پس از آن،  
حوزه های زیرســاخت گردشگری،  زیرســاخت اداری و زیرساخت 

مسکونی در رده های بعدی قرار دارند. 

تمرکز ویژه بر مسوولیت های اجتماعی •
از جمله اقدامات مهم ســازمان منطقه آزاد چابهار در راستای توجه 
به وظایف انسانی،  ایفای نقش مسوولیت اجتماعی است. این سازمان 
توانمندسازی محلی را یکی از دستورات اساسی در کار خود قرار داده و 
در سال 1398 با کمک دانشگاه تهران و صاحب نظران محلی و استانی 
اقدام به تدوین ســند مســوولیت اجتماعی سازمانی کرد. بر همین 
مبنا،  این سازمان در بخش های گوناگونی از جمله بهداشت و درمان،  
توسعه گردشگری،  حمایت های اجتماعی،  آموزش و فرهنگی،  محیط 
زیست،  ساخت فیلم و حتی ساخت مدرسه فعالیت های قابل توجهی 
داشــته است. در 100 پروژه ای که سازمان منطقه آزاد چابهار در آن 
فعالیت داشته،  48 پروژه اجتماعی شامل پروژه ساخت 20 مدرسه،  
یک مجتمع شبانه روزی،  سه خوابگاه،  چهار زیرساخت بهداشتی و 20 
زیرساخت ورزشی است که بیشترین سهم را در پروژه های مسوولیت 
این ســازمان به خود اختصاص داده است. پس از آن نیز پروژه های 
فرهنگی با 33 پروژه شامل ساخت و تجهیز 27 خانه امید روستایی،  
پنج کتابخانه روستایی و یک خانه فرهنگ وهنر و همچنین اجرای 17 
پروژه گردشگری و دو پروژه محیط زیستی را می توان یادآور شد. به 
همین ترتیب،  شاید شاخص ترین اقدام این سازمان در این زمینه را 
بتوان راه اندازی و حمایت و روند فعالیت دبیرستان دانا و توانا عنوان 
کرد. هدف از حمایت و پشــتیبانی از این نهاد علمی-آموزشی که با 
نگاهی آینده نگرانه به آن توجه شده است،  بارورسازی پتانسیل های 
استعدادی و تقویت تخصص نســل های آینده است که قطعاً تاثیر 

بسزایی در آینده این منطقه و حتی کشور خواهد داشت.  

چابهار بر مدار آمار
واکاویسیرعملکردمنطقهآزادچابهاربرپایهدادههایعملکردیونهادههایتوسعهای



چابهار

1819 ویژه نامه مناطق آزاد  اسفند 1399ویژه نامه مناطق آزاد  اسفند 1399

چابهار در اندیشه فصل برداشت
فرازونشیبهایتوسعهچابهاردرگفتوگوبامدیرعاملسازمانمنطقهآزادچابهار

Á   با گذشت بیش از یک سال از ابالغ مصوبه توسعه  
محدوده منطقه آزاد چابهــار،  طرح در چه وضعیتی 
قرار دارد؟ آیا سازمان ها و دستگاه های مرتبط با روند 

اجرای طرح همراه شده اند؟
اجازه بدهید قبل از پاسخ به سوال شما اشاره ای به 
اهمیت طرح توســعه منطقه آزاد چابهار داشته باشم. 
قصد ندارم در باب اهمیت استراتژیک چابهار صحبت 
کنم چراکه بر کســی پوشــیده نیســت. اما واقعیت 
2۵ساله منطقه آزاد چابهار حکایت از اشکاالت اساسی 
در مدل توسعه و محدودیت های عملکردی این منطقه 

دارد. تنها منطقه آزادی که هیچ مرز رسمی ندارد و به  رغم توصیه های اسناد 
باالدســتی پیش بینی فضایی الزم برای استقرار مناسب فعالیت ها در آن 
وجود ندارد. مهم تر اینکه در کنار شهر چابهار منطقه ای را به وسیله فنس از 
شهر جدا کرده و صرفاً به واسطه قوانین و مقررات شرایط زیست و فعالیت 

را در دو طرف کاماًل متفاوت و تبعیض آمیز کرده است. 
ارتباط منطقه با بندر که ضرورت اجتناب ناپذیر آن است قطع بوده و یک 
فعال اقتصادی هیچ بهــره ای از مزیت های تجاری بنادر ندارد. نمی توان از 
چنین منطقه آزادی انتظار توسعه داشت؛ چه در حوزه اقتصاد و چه در ابعاد 
اجتماعی و رفاه عمومی مردم. این مساله از ابتدای دولت آقای روحانی به 
جد در دستور کار قرار گرفت و با یک مبانی کارشناسی درست و لحاظ همه 
محدودیت هایی که عرض کردم در دستور کار قرار گرفت. خوشبختانه در 
بهمن سال گذشته این طرح در مجلس شورای اسالمی تصویب و ابالغ شد.
پس از ابالغ قانون توسعه محدوده منطقه آزاد، اقدامات الزم برای تحقق 
طرح در دستور کار سازمان منطقه قرار گرفته است. عمده این اقدامات را 
می توان به دو بخش تقســیم کرد؛ بخش اول اقدامات حاکمیتی و اجرایی 
بود که باید به عنوان ســازمان دنبال می شــد و مهم ترین آن تهیه طرح 
برای پهنه جدید و مهیا کردن فضا برای اســتقرار فعالیت بود. بخش دوم 
هم تعامل و هم افزایی و همراهی و تفکیک وظایف میان ســازمان و دیگر 

دستگاه های اجرایی.
در محدوده منطقه آزاد دســتگاه های متولی متعددی وجود دارند که 
هر کدام وظایف، اختیارات و مســوولیت هایی داشــته و باید به تناســب 
عملکردشــان پاسخگو باشند، اما بر اساس قانون و به استناد احکام دائمی 
برنامه های توســعه ماده 6۵ صراحت قانونی وجود دارد که مسوولیت تمام 
اقدامات دولت در محدوده منطقه آزاد به ســازمان منطقه آزاد واگذار شده 

است. 

این واگذاری بار حقوقی و مسوولیت سنگینی را بر 
عهده سازمان منطقه آزاد گذاشت. 

بدون تردید این واگذاری مســوولیت ها و ترسیم 
مسیرهای جدید برای پیشــبرد امور، بدون همراهی 
تک تک ســازمان های حاضر در منطقــه آزاد چابهار 
ممکن نبود. در ســال گذشــته با همراهی استاندار 
فضا برای اســتقرار ادارات کل و تســری قانون فراهم 
و بســیاری از امور تسهیل شده است. تقریباً از همان 
روزهای اولیه ابالغ قانون، این مذاکرات و برنامه ریزی ها 
شروع شــد و با بسیاری از دستگاه ها تفاهمنامه امضا 
شــد. برخی دســتگاه ها به صورت مستقل مستقر شــده اند و در ارتباط با 

مالکیت ها تعیین تکلیف شده است.
Á   ،با توجه به وجود مالکیت های خصوصی در محدوده جدید منطقه آزاد  

آیا خللی در روند ســرمایه گذاری ها در همزیستی با جامعه محلی ایجاد 
نمی شود؟

به نکته بسیار خوبی اشاره کردید، این مهم همواره دغدغه ما بوده و برای 
آن هم برنامه داشــتیم. از جمله این برنامه ها هوشمندسازی تمام خدمات 

شهرسازی با یک سامانه هوشمند است. 
این سامانه با عنوان »زیما« که اخیراً رونمایی شد، نه تنها مدیریت امالک 
در محدوده منطقه آزاد را بر عهده دارد، که طیف متنوعی از خدمات شهری 
را به اهالی چابهار و سرمایه گذاران ارائه می کند. سامانه هوشمند شهرسازی 
با عنوان زیما، ســامانه اختصاصی ســازمان منطقه آزاد چابهار است که با 
اهدافی چون شفاف سازی فعالیت های شهرسازی، هوشمند کردن خدمات 
شــهری و مدیریت و نظارت هوشــمند بر فرآیند واگذاری در منطقه آزاد 
طراحی و اجرا شــده است. این سامانه تحت وب بوده و از هر کجا می توان 
وارد این سامانه شد و سرمایه گذار و فعال اقتصادی هم می تواند با دریافت 
نام کاربری و رمز عبور از واحد مدیریت شهرســازی سازمان منطقه آزاد، 
وضعیــت زمین های قابل واگذاری را ببینــد و همچنین صاحبان پروژه از 

وضعیت زمین پروژه خود مطلع شوند. 
هدف اصلی از طراحی و راه اندازی این سامانه تفکیک و مدیریت مالکیت 
و کاربری اراضی اســت. تهیه نقشــه های دقیق و تفکیک مالکیت ها این 
اطمینان را برای مردم ایجاد می کند که حقوق مالکانه شــان محفوظ بوده 
و نگرانی از بابت مالکیت های خصوصی وجود ندارد و همه می توانند بدون 
تبعیض از مزایای قانونی مناطق آزاد مشابه پهنه قدیم منطقه استفاده کنند.

Á   یکی از اهداف توسعه محدوده منطقه آزاد که در زمان بررسی طرح  

ارتباط منطقه با 
بندر که ضرورت 

اجتناب ناپذیر آن 
است قطع بوده و 

یک فعال اقتصادی 
هیچ بهره ای از 

مزیت های تجاری 
بنادر ندارد. 

نمی توان از چنین 
منطقه آزادی انتظار 

توسعه داشت؛ چه 
در حوزه اقتصاد 

و چه در ابعاد 
اجتماعی و رفاه 

عمومی مردم.

چابهار چنان بکر و دست نخورده است که ساده ترین ایده های سرمایه گذاری و راه اندازی کسب وکار هم در آن به بازدهی می رسد؛ از همین روست که به اشکال مختلف از چابهار به 
عنوان بهشت سرمایه گذاری در ایران یاد می شود؛ نقطه ای امن و استراتژیک در ایران با قابلیت بالقوه اتصال به مهم ترین کریدورهای تجاری جهان و البته بهره جستن از مزیت های 
منطقه آزاد و اقتصادی. منطقه آزاد چابهار هم همواره به عنوان نگین توسعه سواحل مکران مورد توجه بوده است؛ لیک طی بیش از دو دهه، محدودیت های ناشی از جانمایی 
نادرست منطقه آزاد، بسان وزنه ای سنگین قدرت تحرک و پویایی را از چابهار گرفته بود. تا در نهایت به دنبال اجماعی ملی در بهمن 98 این محدودیت ها برداشته شد تا چابهار با 
صید فرصت ها در ریل توسعه قرار گیرد و در اندیشه برداشت از کاشته هایش باشد. حال آنکه بستر این توسعه چگونه فراهم شده و چه روندی را پیش رو دارد، موضوع گفت وگویی 

با عبدالرحیم کردی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار بود.



چابهار
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در مجلس شورای اسالمی هم مطرح شد، آزاد شدن ظرفیت های چابهار 
و نقش آفرینی در قواره اقتصاد ملی برای حضور جدی در بازارهایی چون 
پاکستان بود. آیا طی یک سال گذشته برای این مهم اقدامی صورت گرفته 

یا تحقق آن موکول به یک اجماع ملی و نگاه حاکمیتی شده است؟
در اینکــه تحقق برنامه های اقتصادی بــزرگ چون حضور در یک بازار 
جدیــد و نقش آفرینی بــه عنوان یک کریدور تجــاری در جهان، نیازمند 
اجماعی ملی و خواست حاکمیتی است، تردیدی نیست؛ اما این نگاه مثبت 

در رابطه با چابهار پیشتر شکل گرفته است. 
چنان کــه مقام معظم رهبری با »گنج پنهان« خطاب کردن ســواحل 
مکــران، نگاه دولتمردان و فعــاالن اقتصادی را به ســوی چابهار هدایت 
کردند. گام بعدی شناســایی ظرفیت ها و نقاط ضعف بود که با شناسایی 
و جمع بنــدی دو بعد ضعف و قوت، طرح توســعه محدوده چابهار طرح و 
پیگیری شــد و در نهایت با همان اجماع ملی که شما به آن اشاره کردید، 
توسعه محدوده مصوب شد تا ظرفیت های چابهار آزاد شود و اکنون زمان 
برداشت از فرصت ها و ظرفیت های ایجاد شده است. از جمله مهم ترین این 
فرصت ها نیز بازار بزرگ 212 میلیون نفری پاکســتان در همسایگی ایران 

است.
در مطالعــات تدوین طرح توســعه محدوده منطقــه آزاد چابهار، بازار 
پاکســتان از مهم ترین محورهــای مورد توجه بود. زیرا در شــرایطی که 
جمعیت پاکستان به تنهایی از دیگر همسایگان هم مرز با ایران بیشتر است، 
سهم این کشور از تجارت با ایران، فقط یک درصد از کل مبادالت تجاری 

ایران با همسایگان است. 
به عبارتی بازاری بزرگ و نیازمنــد به انواع کاال و خدمات که اتفاقاً در 
بســیاری از آنها به دلیل منابع عظیم نفت و گاز و انرژی ارزان مزیت هم 

داریم در همسایگی ایران بدون برنامه و هدف گذاری رها شده بود. 
تردیدی نیست که چابهار دروازه ورود تولیدکننده و تجار ایرانی به بازار 
بزرگ پاکســتان اســت. برای ورود به این بازار، در طرح توسعه محدوده 
منطقه آزاد چابهار، منطقه مــرزی ریمدان به صورت منفصل به محدوده 
منطقه آزاد چابهار الحاق شــد تا بستر توسعه تبادالت تجاری با پاکستان 

را فراهم کند.
 ریمــدان نه تنها معبری مهم و پل میان دو نقطه ترانزیتی خاص یعنی 
چابهار و گوادر است که مرز استراتژیک ایران و پاکستان به شمار می رود. 

مرزی که می تواند حجم باالیی از تبادالت بین دو کشور را محقق کند. 
جمعیت دو سوی مرز ریمدان هم ظرفیت عظیم و گسترده ای است که 
در صورت فعال شدن این منطقه و افزایش حجم تبادالت و رونق اقتصادی، 

ضامن امنیت مرز هم باشد.
Á   آیا »ریمدان« که از آن یاد کردیــد می تواند کارکردی فراتر از بازار  

پاکستان هم داشته باشد و به کارکردهای ذاتی منطقه آزاد به عنوان یک 
هاب ترانزیتی در بلندمدت کمک کند؟

 ریمدان می تواند کریدور اقتصادی چین و پاکستان را از طریق چابهار 
به آسیای میانه، روسیه و در نهایت شمال و غرب اروپا متصل کند. ریمدان 
رونق مسیرهای داخلی تجاری ایران را با ادامه دادن مسیر سی پک )کریدور 
اقتصادی چین- پاکســتان( تا روسیه و اروپا و آسیای میانه به همراه دارد. 
بنابراین به پروژه ریمدان بسیار فراتر از یک مرز رسمی باید نگاه کرد؛ زیرا 
نه تنها ما را به پاکستان ارتباط داده و اقتصاد پاکستان را در اختیار ما قرار 
می دهد، در واقع معبری اســت که چابهــار را به مگاپروژه رابطه اقتصادی 

چین و پاکستان وارد می کند. 
چین و پاکستان در حال پیشــبرد کریدور اقتصادی چین و پاکستان 
هســتند که این طرح غرب چین و ایالت کاشغر را به بندر گوادر پاکستان 
وصل می کند. ریمدان دروازه ورود به بخش قائل توجهی از اقتصاد آســیا 

خواهد شد.
Á   آنچــه از ظواهر امر بر می آید منطقه آزاد چابهار طی این ســال ها  

برنامه ای برای توســعه راه های دریایی و هوایی و تجهیز زیرساخت های 
متناسب نداشــته؛ آیا نمی شد برای اســتفاده حداکثری از ظرفیت های 

چابهار، زیرساخت ها حمل ونقلی توسعه پیدا کند؟
دلیل اینکه منطقه آزاد چابهار برای توسعه بندر اقدامی نداشته، به وضوح 

عیان است: 
منطقه آزاد از ابتدای تاسیس تا سال 98 به بندر دسترسی نداشته، اما 
بعد از توسعه محدوده منطقه آزاد در چابهار، بنادر شهید کالنتری و شهید 
بهشــتی به محدوده منطقه آزاد اضافه شدند و با هدف استفاده حداکثری 
از ظرفیت ها توسعه زیرساخت ها در بنادر برای بهره گیری از قوانین مناطق 
آزاد و مشوق های سرمایه گذاری، توجه فعاالن اقتصادی و تجار به این بندر 
مهم ترانزیتی جلب شده و در همین سال نخست، شاهد افزایش چشمگیر 

صادرات و واردات و حجم سرمایه گذاری ها بوده ایم. 
توسعه فرودگاهی و راه اندازی یک فرودگاه بین المللی در داخل محدوده 
منطقه آزاد چابهار، از سال ها قبل در دستور کار بوده، اما به دالیل مختلف 
شــکل اجرا به خود نگرفته است، ســاخت این فرودگاه نیز پس از توسعه 
محدوده منطقه آزاد مصوب شــد و اکنون روند امور ساخت آن در دست 

پیگیری است.
Á   حال که مقدمات توسعه چابهار با توسعه محدوده منطقه آزاد فراهم  

شده، مهم ترین مانع یا چالش توسعه را چه می دانید که مانند سرعت گیر 
توسعه در چابهار عمل می کند؟

نکته ای که به طور ویژه باید به آن توجه کرد و این مساله نه تنها موجب 
آسیب زدن به منطقه آزاد چابهار بلکه به سایر مناطق آزاد می شود،      وضع 
مکرر قوانین و مقررات در سرزمین اصلی است که مناطق آزاد را نیز شامل 
می شود. مناطق آزاد از ابتدا با تعریف قوانینی خاص در چهار محور اصلی 

گمرک، مالیات، قانون کار و حوزه پولی و مالی شکل گرفتند. 
اما با تغییــر قوانین و تصویب ضوابط جدید، ایــن مزیت ها یکی پس 
از دیگری از بیــن رفته و قوانین مناطق آزاد بی اعتبار شــده اند. آنچه در 
مورد حوزه پولی مالی باید گفت آن است که این حوزه از ابتدا اصاًل اجازه 
شــکل گیری پیدا نکرد و حتی یک بانک برون مرزی در مناطق آزاد شکل 

نگرفت. 
در حالی که اگر این اتفاق افتاده بود در شرایط تحریم امروزی حتماً از 
ظرفیت این گونه بانک ها و شــریان های مالی می توانستیم در جهت منافع 

اقتصادی داخل کشور استفاده کنیم. 
در حوزه گمرک و مالیات به ویژه در سال های اخیر و به خصوص در چند 
ســال گذشته و با بحران های موجود در کشور،  تالطم شدیدی در مقررات 
داشته ایم که این مساله موجب افزایش تردید در ذهن سرمایه گذاران شده 

است.
 اخیراً نیــز  موضوع کار و ضوابط مربوط به کار،  مورد بحث قرار گرفته 
است. نگاه سیاستگذاران سرزمین اصلی به شکلی است که به جای استفاده 
درست از ظرفیت ها و اصالح ایرادهای آن،  هر روز محدودیت های بیشتری 
در قالب مقررات جدید بر فعالیت های مناطق آزاد وضع می شود که نتیجه 
این رویکرد،  افزایش خروج ســرمایه گذاران از منطقه اســت در حالی که 
رقیبانی که در همسایگی ما حضور دارند،  شرایط و فضای بسیار بهتری را 

برای آنان مهیا می کنند تا آنها را به سوی خود جذب کنند.
  در نهایــت اینکه، فراتر از خوب بودن یا نبــودن یک مصوبه یا قانون، 
ثبات قوانین و آیین  نامه اســت. شاید بتوان با یک ضابطه نه چندان کارآمد 
هم به یک الگوی توســعه ای دســت پیدا کرد، مشروط بر اینکه مجری و 
سرمایه گذار تکلیف خود را با آن قانون بداند و از بابت تغییرات خلق الساعه 

نگرانی نداشته باشد.
 در مقابــل اگر مطلوب ترین و کارآمدترین ضوابط را هم در یک منطقه 
وضع کنیم، اما مدام آن را دستخوش تغییر قرار دهیم، چشم انداز روشنی 

پیش روی آن منطقه نخواهد بود. 

توسعه فرودگاهی 
و راه اندازی یک 

فرودگاه بین المللی 
در داخل محدوده 

منطقه آزاد چابهار، 
از سال ها قبل در 

دستور کار بوده، اما 
به دالیل مختلف 

شکل اجرا به خود 
نگرفته است، 

ساخت این فرودگاه 
نیز پس از توسعه 

محدوده منطقه آزاد 
مصوب شد و اکنون 

روند امور ساخت آن 
در دست پیگیری 

است.

 سامانه هوشمند 
شهرسازی با 

عنوان زیما، سامانه 
اختصاصی سازمان 
منطقه آزاد چابهار 
است که با اهدافی 
چون شفاف سازی 

فعالیت های 
شهرسازی، 

هوشمند کردن 
خدمات شهری و 
مدیریت و نظارت 

هوشمند بر فرآیند 
واگذاری در منطقه 
آزاد طراحی و اجرا 

شده است.

سامانه زیما
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ســه دهه از تولد منطقه آزاد قشم می گذرد و این منطقه استراتژیک 
طی سال های گذشته با شتابی فزاینده در ریل توسعه و رونق اقتصادی 
قرار گرفته است. جزیره قشم از ظرفیت های غنی و بکری در حوزه های 

طبیعی و تاریخی برخوردار اســت که در صورت مدیریت درست می تواند 
به قطبی جدید در حوزه های گردشــگری و حتی صنعتی تبدیل شــود. 
این جزیره از شمال به شهر بندرعباس، مرکز 
بخش خمیر و قسمتی از شهرستان بندر لنگه، 
از شــمال شــرقی به جزیره هرمز، از شرق به 
جزیره الرک، از جنــوب به جزیره هنگام و از 
جنوب غربی به جزایــر تنب بزرگ و کوچک 
و ابوموســی محدود می شود. قشم با مساحت 
1430 کیلومترمربع در هفتم بهمن ماه ســال 
13۶۹ به عنوان منطقه آزاد تجاری نامگذاری 
شــد. منطقه آزاد قشــم از ذخایر عظیم نفت 
و گاز بهــره می بــرد و در حوزه شــیالت نیز 
حرف هــای زیادی برای گفتن دارد. باید توجه 
داشت پتانسیل های باالیی که در این منطقه 
آزاد وجود دارد، می تواند زمینه ساز نقش آفرینی 
ژئواکونومیک قشم در عرصه رقابت منطقه ای در حوزه خلیج فارس شود. از 
قشم می توان به عنوان هاب مهم سوخت رسانی دریایی و هوایی نیز نام برد. 
این جزیره به خاطر قرار داشــتن در تنگه هرمز و هم جواری با جزیره های 
هرمز، الرک، هنگام، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، از دورترین اعصار 
تاریــخ تا به امروز از یک موقعیت جغرافیایی ویژه برخــوردار بوده و دارای 
اهمیت استراتژیک دیده بانی و دروازه بانی خلیج فارس است. برخورداری از 

17 میدان هیدروکربنی، قرارگیری در کریدور شمال به جنوب و مسیر 
تردد هواپیماها و کشتی ها در خلیج فارس، اتصال به شبکه سراسری 
برق، دسترســی به بازارهای داخل و بازارهای کشورهای آسیای میانه 
و هم مرز بودن با کشــورهای حاشیه خلیج فارس باعث شده این منطقه به 
بزرگ ترین مرکز ذخیره سازی و صادرات محصوالت نفت، گاز و پتروشیمی 
تبدیل شــود و به  عنوان یکی از قطب های انرژی کشور، جایگاه ششمین 
منطقه عملیاتی شــرکت فالت قاره ایــران را از آن خود کند. جایی که با 
سیاست های درست و صنعت کامل بانکرینگ و تامین مسائل بهداشتی و 
درمانی کشتی ها، کترینگ، جابه جایی نفرات، گمرک، بازار، هتل، فرودگاه، 
بانک، ترانزیت و ترانســپورت می تواند ســهم مهم اقتصاد کشور را از ارائه 
خدمات به کشــتی های عبوری در آب های خلیج فارس و هواپیماهایی که 

از آسمان قشم عبور می کنند، به دست آورد.
چند سالی است که قشم به عنوان یک منطقه آزاد پیشرو در حوزه 
فعالیت های شیالتی بین سرمایه گذاران شناخته شده و متقاضیان زیادی 
آماده ورود به عرصه تولیدات صادرات محور در این منطقه هستند. یکی از 
فعالیت های اصلی مردم جزیره قشم از دیرباز تاکنون صید و صیادی بوده 
و به نظر می رسد با توجه به سیاست های کالن کشور در صنعت شیالت 
و نگاه ویژه سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این مقوله در منطقه آزاد 
قشم، تا چند سال آینده شــاهد تحولی اساسی در حوزه شیالتی این 
جزیره باشیم. اختصاص رتبه یک کشوری در تولید میگو در واحد سطح، 
تولید ماهی خشــک و فرآوری دانش بنیان آن به  منظور عرضه به بازار 
خوراک انسانی، پرورش ماهی در قفس و پیشتازی به سمت ایجاد زنجیره 
ارزش در صنایع شیالتی از دیگر توانمندی های جزیره قشم طی پنج سال 

گذشته است. 

منطقه آزاد قشم 30ساله شد

 سرزمین 
فرصت های طالیی

  فاطمه اسماعیلی

مناطق آزاد
قشم
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پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشــرفته به منطقه، 
جذب ســرمایه های خارجی و افزایش صادرات و کسب درآمدهای ارزی از 
جمله هدف های اصلی و ماموریت های منطقه آزاد قشم است. بعد از گذشت 
بیش از دو دهه از ایجاد منطقه آزاد قشم، چند سالی است که این جزیره با 
شتابی فزاینده وارد ریل توسعه متوازن و رونق اقتصادی شده است. سازمان 
منطقه آزاد قشم در دولت تدبیر در حوزه های زیرساختی، ساخت بزرگراه ها، 
بهسازی جاده ها و ایمن سازی معابر عبوری سطح جزیره، در بخش های نفت 
و انرژی به ویژه پاالیشگاه ها و ایجاد نیروگاه های تولید برق و همچنین توسعه 

متوازن برای روستاهای جزیره قشم اقدامات خوبی را اجرایی کرده است.

بهسازی و توسعه حوزه حمل ونقل •
ایجاد راه ها و بزرگراه های استاندارد، توسعه بنادر و فرودگاه طی سال های 
گذشــته به عنوان یکی از اولویت های پیش بینی شــده جهت ارائه خدمات به 
ساکنان و گردشگران و حرکت به  سوی توسعه متوازن در سراسر نقاط جزیره 
در دستور کار معاونت فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفت. برای 
این منظور طرح بزرگراه مرکزی جزیره قشــم در سه فاز به طول 30 کیلومتر 
و دارای دو باند رفت  و برگشــت هــر یک به عرض 11/5 متر صورت گرفته و 
مراحل اجرایی آن در حال انجام اســت و قطعه اول آن به طول 10 کیلومتر 
به بهره برداری رســیده و در حال ارائه خدمت به ساکنان جزیره و گردشگران 
است. همچنین عملیات اجرایی طرح احداث بزرگراه خلیج فارس نیز در چهار 
فاز برای روان سازی تردد، سه خط تندرو، کندرو و توقف اضطراری در هر باند 
در مراحل پایانی اســت. قطعات اول و دوم این بزرگراه حدفاصل میان قشم و 
درگهان در حال بهره برداری است و قطعه سوم در حال انجام مراحل نهایی است 
و تا پایان دولت تدبیر و امید به اتمام خواهد رسید، قطعه چهارم این بزرگراه نیز 
در حال انجام است و با بهره برداری از آن دسترسی بهتر میان جاده های عبوری 
جزیره و سایت صنعتی کاوه به اسکله های الفت و پل از محور شمالی جزیره 
فراهم خواهد شــد. در این مدت برای بهبود وضعیت خدمات دهی و توســعه 
حوزه حمل ونقل فرودگاه بین المللی قشم نیز برنامه ریزی هایی در قالب طرح های 
کوتاه مدت و بلندمدت جهت ارائه خدمات به مسافران و بحث های لجستیک 
صورت گرفته است. در حال حاضر سالنی به مساحت پنج هزار مترمربع طراحی 
شده و مورد بهره برداری قرار گرفته و سالن دیگری به مساحت 30 هزار مترمربع 
نیز طراحی  و مراحل اجرایی آن آغاز شده است. پروژه ساختمان تکنیکال بالک 
و برج مراقبت فرودگاه بین المللی قشم یکی دیگر از طرح های مهمی است که 
مراحل پایانی احداث آن در حال انجام اســت. احداث این ساختمان از مهرماه 
سال 13۹4 در زمینی به مساحت 17 هزار مترمربع با زیربنای حدود سه هزار 
مترمربع در دو طبقه آغاز شــده و هم اکنون در مراحل پایانی است. این پروژه 
دارای برج مراقبتی به ارتفاع 3۶ متر و ارتفاع دید 32 متر بوده و تجهیزات کامل 
الکترونیکی است. مساحت طبقه اختصاص یافته به تجهیزات الکترونیکی 70 

مترمربع عنوان شده و مساحت اتاقک کابین برج ۹0 مترمربع است.

انجام آسفالت جاده ها و معابر روستایی •
بیشتر روستاهای جزیره قشم خارج از محدوده 300 کیلومترمربع منطقه 
آزاد قشم هستند، اما بر اساس سیاست های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم و در راستای انجام مسوولیت اجتماعی این سازمان از سال ۹4 تاکنون 
با راه اندازی نهضت آســفالت در جزیره خدمات رسانی به راه های اصلی از 

شهر قشم تا دورترین روستاهای جزیره و 
راه های دسترسی به روستاها در حال انجام 
است. طی سال های گذشته اصالح هندسی 
چندین نقطه حادثه خیز جاده های جزیره 
با هدف خدمت رســانی، طراحی و اجرایی 
شده است. در شش سال گذشته با اجرای 
عملیات عمرانی معابر برون شهری و احداث 
بزرگراه ها، حدود 400 کیلومتر به مساحت 
جاده های آســفالت و بهســازی خطوط 

برون شهری جزیره افزوده  شده است.

افزایش سهم جوامع محلی در  •
طرح های عمرانی

سازمان منطقه آزاد قشم به منظور انجام 
پروژه های عمرانی در روستاهای مختلف، 
اقدام بــه اجرایی کردن تفاهم نامه هایی با 
شوراهای اسالمی و دهیاری های موجود در 
جزیره کرده و به  این  ترتیب بخشی از تامین 
اعتبار و عملیات عمرانی صورت گرفته در 
روستاها با مشارکت جوامع محلی اجرایی 
خواهد شــد. در همین راستا حدود 300 
تفاهم نامه دهیاری ها و شوراهای اسالمی 
جزیره قشم در حوزه های مختلف عمرانی 
به امضا رسیده است. سازمان منطقه آزاد 
قشم با اجرای این سیاستگذاری توانسته 
با جلب اعتماد جامعه محلی جزیره، بخش 
عظیمی از پروژه هــای عمرانی را اجرایی 
کرده و برای مشــکالت اقدامات اساسی 

انجام دهد.

احداث کمپ پارک ها برای ارائه  •
خدمات به گردشگران

یکی از خدمات ویژه ســازمان منطقه 
آزاد قشــم در حوزه زیرســاختی و با هدف 
ارائه خدمات بهتر به جامعه محلی ســاکن 
بخش های مختلف جزیره و همچنین ایجاد 
شرایط گردشگرپذیر شدن روستاها، ایجاد 
14 کمپ پارک در مجموع به مساحت 50 
هکتار در نقاط مختلف جزیره است. با توجه 
به تنوع سایت های گردشگری در جزیره، نیاز 
به توسعه زیرساخت های گردشگری به ویژه 
در بخش اقامتی جهت افزایش بقای گردشگر 
در جزیره قشــم، کمپ پارک هــا در نقاط 
ساحلی جزیره با فواصل برنامه ریزی شده از 

یکدیگر ایجاد شدند.

اقدامات صورت گرفته در حوزه شهرسازی و معماری •
در حوزه خدمات شــهری و روستایی افزایش سرانه ها مرتبط با کیفیت 
زندگی مردم در دستور کار قرار دارد. یکی از مهم ترین این موضوعات، افزایش 
سرانه فضای سبز با توجه اقلیم و وضعیت ویژه آب در جزیره اجرایی شده و 
امروز سرانه فضای سبز در شهر قشم 14 مترمربع است که در میان شهرهای 
کشور جایگاه خوبی دارد. سرانه فضای سبز جزیره نیز در حال حاضر بیش 
از چهار مترمربع بوده و با توجه به محدودیت های موجود یک جزیره ســبز 
به شمار می آید. سیستم دفع و دفن پسماند نیز در جزیره قشم با تجهیزات 
استاندارد و طبق برنامه های مشخص و استاندارد به فعالیت مشغول است. 
افزایش ظرفیــت تصفیه خانه های آب و فاضالب شــهری یکی از اقدامات 
صورت گرفته در جزیره قشــم است. همچنین بخش قابل  توجهی از شبکه 
انتقال آب، نوســازی و بهسازی شده و خطوط جدید نیز اضافه  شده است. 
در حوزه بهسازی وضعیت شهر نیز کانال هایی با هدف دفع آب های سطحی 
حاصل از بارندگی های فصلی در شــهر اجرایی شــده و تا اندازه زیادی این 

مشکل حل شده است.

برنامه ریزی برای ایجاد شفافیت در پروژه های عمرانی •
ســازمان منطقه آزاد قشــم یکی از اولین دستگاه های اجرایی در کشور 
است که با هدف ایجاد شفافیت، کنترل و ساماندهی وضعیت پروژه ها، سامانه 
الکترونیک کنترل وضعیت را از دو ســال پیش آغاز کرده است و پیمانکاران 
به صورت الکترونیکی صورت وضعیت پروژه ها را ثبت کرده و سایر مراحل نیز 
به همین ترتیب با باالترین ســرعت اجرایی می شود. یکی از اقدامات مهم 
در راستای ایجاد شفافیت در حوزه معماری و شهرسازی، الکترونیکی کردن 
سیســتم صدور پروانه های ساختمانی است که خوشبختانه این موضوع نیز 
در ســال جاری اجرایی شده است. در حال حاضر می توان گفت که معاونت 
عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم پیشروترین واحدی است که اکثر مراحل ارائه 

خدمات آن به صورت الکترونیک آماده شده است.

وضعیت زیرساخت ها برای توسعه آینده قشم •
در ابتدای دولت تدبیر و امید، زیرســاخت ها به ویژه زیرســاخت های 
سخت موجود در منطقه آزاد قشم وضعیت مناسبی نداشت و با تالش های 
صورت گرفته طبق برنامه جامع طراحی شده اقدامات خوبی در حوزه توسعه 
روستایی و زیرساخت ها مثل بنادر، فرودگاه ها و راه ها و تامین زیرساخت های 
انرژی و گردشگری عملیاتی شده است، اما به نظر می رسد هنوز تا نقطه 
مطلوب فاصله  وجود دارد. پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری در قشم شامل 
دو بخش اصلی می شود؛ یک بخش اقداماتی که سازمان به عنوان حاکمیت 
اجرایی انجام می دهد که این پروژه ها با وجود محدودیت جدی در تامین 
منابع با توجه به شرایط تحریم ها و مشکالت دیگر، هیچ گاه متوقف نشده 
و در مجموع بالغ بر صدها طرح بزرگ و کوچک عمرانی در داخل قشــم 
اجرایی شده است. در خصوص پروژه هایی که قرار است تا پایان دولت آقای 
روحانی در مناطق آزاد به بهره برداری برسد نیز سازمان منطقه آزاد قشم 
بیش 100 پروژه را معرفی کرده که 14 پروژه از آنها در شــهریورماه و 27 
پروژه در دی ماه سال جاری توسط رئیس جمهوری به بهره برداری رسید و 
ســایر پروژه ها نیز در فازهای سوم و چهارم تا پایان دولت تدبیر و امید به 

بهره برداری خواهد رسید.

ریل گذاری توسعه متوازن 
آیازیرساختهاکفافتوسعهقشمرامیدهند؟

 محرم بهاروند 
 معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم
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اقتصاد پایدار در قشم
حمیدرضامومنیازبرنامههایتوسعهمنطقهآزادقشممیگوید

Á   تقریباً شش سال اســت که شما به عنوان مدیر در 
سازمان منطقه آزاد قشم مشغول به فعالیت هستید. در 
این سال ها چه تالش هایی برای تحقق توسعه متوازن قشم 

انجام شده است؟
کمتر از دو ماه مانده که به شش سال مدیریت در منطقه 
آزاد قشــم برسیم. در روز معارفه، به مردم قشم قولی دادم 
مبنی بر اینکه همه تالشــم را برای تحقق توسعه متوازن 
به کار گیرم. خوشبختانه امروز بسیاری از مردم و ساکنان 
روستاهای غرب جزیره معتقدند که در حد توان، طرح هایی 
برای محقق شدن توسعه متوازن اجرایی شده است. هدف 

ما از توسعه متوازن توجه به معنای فیزیکی، جغرافیایی و نوع فعالیت در جزیره بود. 
به همین دلیل تمامی طرح های پیشنهادی و جامع قشم مورد بررسی قرار گرفت 
و ظرفیت های قشم در زمینه های مختلف امکان سنجی شد. از همان ابتدا یکی از 
عمده ترین مسائل این منطقه، بحث اشتغال و درآمدزایی برای جامعه محلی بود. 
سیاستگذاری ما برای تحقق این هدف برپایه توانمندی های جزیره برنامه ریزی 
شد. نفت و انرژی، گردشگری، شیالت و کشتی سازی صنایع مهم و قابل اتکا در 

این منطقه است.
در حــال حاضر حدود دو هزار هکتار زمین بــه حوزه پرورش میگو در غرب 
جزیره اختصاص داده شده که بخش بزرگی از این فعاالن بومی هستند. در صنعت 
گردشگری، روستاها با راه اندازی کاشانه های مهمان از منفعت حضور گردشگران 
بهره مند شده اند. چندین اسکله گردشگری راه اندازی شد که در کنار فعال سازی 
غرفه های صنایع دستی جوانان بسیاری را شاغل کرد. همچنین با توجه به داشتن 
270 کیلومتــر مرز آبی در جزیره، اقتصاد دریامحور موضوعی بود که با توجه به 
ظرفیت درآمدزایی برای منطقه مورد توجه قرار گرفت. توسعه شیالت با کمک 
تکنولوژی روز و صنعتی کردن تولید که ریشــه در صیادی و شغل اصلی مردم 
جزیره دارد، یکی از بهترین گزینه ها برای توسعه منطقه تمرکز بر صنعت شیالت 
و زنجیره ارزش آن بــود. پرورش ماهی در قفس نیز به منظور افزایش تولیدات 

صادرات محور در جزیره رو به رشد است.
Á  توان قشم در حوزه انرژی چگونه است؟ 

با پیش بینی های صورت  گرفته برای ایجاد زیرســاخت و سرمایه گذاری بیش 
از 10 میلیارد دالر در پنج حوزه پاالیشــگاه، پتروشیمی، نیروگاه، ذخیره سازی 
و سوخت رســانی، قشــم به عنوان هاب انرژی ایران معرفی شده است. موافقت 
وزارت نفت برای ایجاد چهار پاالیشــگاه با خوراک نفت سنگین و فوق سنگین 
در قشم با رقم سرمایه گذاری باال، نشان از آینده توسعه ای جزیره با تمرکز بر این 
صنعت استراتژیک دارد. نخستین واحد پاالیشگاهی در این حوزه، در سال 13۹5 

عملیات احداث برای تولید 70 هزار بشکه قیر در دو فاز 35 
هزار بشکه ای را آغاز کرده که فاز نخست با سرمایه گذاری 
1۶4 میلیون دالری در 25 دی ماه ســال جاری توســط 
رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. همچنین فاز نخست 
واحد ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی با ظرفیت 
3/2 میلیون بشکه نفت خام با ظرفیت سرمایه گذاری 270 
میلیون یورو، شهریورماه امسال از سوی ریاست جمهوری 
افتتاح شد و فاز دوم این طرح در حال اجراست. همچنین 
اقدامات انجام شده برای ایجاد یک واحد سوخت رسانی به 
کشتی های عبوری در خلیج فارس با ظرفیت 50 هزار تن 
در مرحله بهره برداری قرار دارد. زیرساخت دیگر که مراحل پایانی ساخت را سپری 
می کند، احداث یک اسکله نفتی با ظرفیت 14/5 میلیون تُن در سال و 53 میلیون 
یورو سرمایه گذاری در سایت پاالیشگاهی کاوه است که به منظور تامین واردات 
خوراک پاالیشگاه های قشم و بارگیری فرآورده های نفتی صادراتی است. همچنین 
ایجاد دو نیروگاه سیکل ترکیبی با توان تولید هر کدام 500 مگاوات برق و 100 
هزار مترمکعب آب شیرین در روز، بخش دیگری از تالش های سازمان منطقه آزاد 
قشم در راستای خودکفایی جزیره در بخش تامین انرژی است که به بهره برداری 

رسیده است.
Á   صنعت شــیالت در این منطقه چقدر توسعه یافته و چه میزان ارزآور بوده 

است؟
در حال حاضر و با آغاز بهره برداری از شش طرح پرورش میگو در 25 دی ماه 
ســال جاری، دو هزار هکتار زمین برای پرورش میگو اختصاص یافته و ظرفیت 
تولید نیز به هشت هزار تن رسیده است و در حوزه های صنعتی به ویژه بسته بندی 
نیز ظرفیت های خوبی وجود دارد. در کنار همه اینها مزایای گردشگری قشم با 
ویژگی های خاص فرهنگی، تاریخی و طبیعــی را نباید از یاد برد. حوزه صید و 
صیادی به صورت ســنتی مبتنی برای اقتصاد روزانه را نمی توان جزو اشتغال و 
تولید پایدار دانست. این حوزه با برنامه ریزی جامع صورت گرفته به سوی استفاده از 
علم روز تغییر کرده است. به عنوان مثال در حوزه پرورش میگو به دنبال بهره وری 
آن و استفاده از شیوه های متراکم و فوق متراکم هستیم. این حوزه هم به اقتصاد 
محلی و هم به اقتصاد کشــور کمک می کند و در الگوی غذایی و امنیت غذایی 
کشور نیز اثرگذار است. رویکردمان هم در این بخش صادرات است. زنجیره ارزش 
آن را نیز به طور کامل در نظر گرفته ایم. اکنون در قشم تولید خوراک، پرورش الرو 
و بچه ماهی انجام می شود و یک شهرک صنایع دریایی نیز در حال احداث است که 
بخش تجارت را پشتیبانی کند. ضمن اینکه برنامه ریزی هایی برای پرورش میگو در 
چهار هزار هکتار زمین انجام داده ایم. قطعاً بین 35 تا 3۸ هزار تن میگو در سال 

با پیش بینی های 
صورت گرفته برای 

ایجاد زیرساخت 
و سرمایه گذاری 

بیش از 10 میلیارد 
دالر در پنج 

حوزه پاالیشگاه، 
پتروشیمی، نیروگاه، 

ذخیره سازی و 
سوخت رسانی، 

قشم به عنوان هاب 
انرژی ایران معرفی 

شده است.

منطقه آزاد قشم 30ساله شد. این منطقه با دارا بودن پتانسیل های قوی؛ چه در زمینه گردشگری و چه صنعتی می تواند یکی از مناطق پیشرو در منطقه باشد. جایی که از لحاظ جغرافیایی 
استراتژیک بوده و از جاذبه های فراوان تاریخی و گردشگری برخوردار است. در صنعت شیالت نیز توانسته جایگاه خود را میان سرمایه گذاران پیدا کند. حمیدرضا مومنی در پایان سال 
93 به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برگزیده شد. وی در تشریح پتانسیل های این منطقه می گوید با پیش بینی های صورت گرفته برای ایجاد زیرساخت 
و سرمایه گذاری بیش از 10 میلیارد دالر در پنج حوزه پاالیشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، ذخیره سازی و سوخت رسانی، قشم به عنوان هاب انرژی ایران معرفی شده است. ضمن اینکه در 
حال حاضر و با آغاز بهره برداری از شش طرح پرورش میگو در 25 دی ماه سال جاری، کمتر از دو هزار هکتار زمین برای پرورش میگو اختصاص یافته و ظرفیت تولید نیز به هشت هزار 

تن رسیده است. به گفته مومنی، ناپایداری قوانین و تصمیم گیری های سلیقه ای مانعی بر سر راه توسعه منطقه آزاد قشم است.
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تولید خواهیم داشت و اگر در خود منطقه این زنجیره ارزش ایجاد و سردخانه و 
شرایط بسته بندی فراهم شود و در نهایت تولیدی که انجام می شود اگر به صورت 
خام بیرون نرود، طبیعتاً ارزش افزوده از دســت ما خارج نمی شود و چنانچه این 
اتفــاق بیفتد، درآمدی از آن را می توان حاصل کــرد و به ازای خدماتی که داده 
می شود، می توانیم درصدی از فروششان را به عنوان عوارض دریافت کنیم و باید 

به سمت درآمدهای پایدار برویم.
Á   در این مدت برای توســعه صنعت گردشگردی در قشم چه کارهایی انجام 

شده است؟
در بحث گردشــگری در قشم باید شــاخصی برای عملکرد خودمان تعیین 
می کردیم. پیش از شــروع دوران مدیریت من، گردشــگری در قشــم مفهوم 
و معنی نداشــت، جز اینکه در چارچوبی تعریف شــده بود و تمام کسانی که به 
قشــم می آمدند به خاطر خرید یک یا دو شــب در منطقه می ماندند. این رویه 
قطعاً گردشگری نیست؛ چراکه خرید، محور اصلی در قشم بود. احساس کردیم 
که منطقه آزاد قشــم به واسطه گردشگری می تواند خودش را اداره کند و قطب 
گردشگری تلقی شود. معتقدیم که حوزه گردشگری به تنهایی می تواند قشم را 
مدیریت کند، به همین سبب در این مدت از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده 
 کردیم؛ به نظر هم می رســد که خیلی موفق بودیم و این را به اســتناد و اتکای 

عدد و رقم می گویم.
ما در ســال  ۹2، 4 هزار و ۸22 تخت داشــتیم؛ پیش بینی ما از این میزان تا 
ســال  ۹۸، 10 هزار و 1۹۸ تخت بوده است. در کنار این، 1۶00 تخت را از مدار 
خدمات به دلیل عدم کیفیت خارج کردیم؛ بنابراین روی کیفیت و کمیت توامان 
کار کردیم. تا پایان دولت دوازدهم از بیش از 11 هزار تخت فعال طبق استانداردها 
و شــرایطی که وزارت میراث فرهنگی مشــخص کرده، برخوردار خواهیم بود. 
درخصوص کیفیت هم هشت هتل پنج ستاره در حال ساخت داریم که متاسفانه 
موضوع کرونا اثر بدی بر روند اجرای کار گذاشت؛ از سوی دیگر موضوع افزایش 

نرخ ارز در وقفه کار تاثیرگذار است.
در کنار آن امکانات دیگری هم مانند توسعه کاشانه مهمان ها در روستاهای 
جزیره قشــم فراهم شــده که هم به مهاجرت معکوس کمک کرده و هم اینکه 
اشــتغال پایدار برای روستاییان ایجاد کرده است. بسیاری از آنها از استعدادهای 
خوبی برخوردارند، برخی از کاشــانه مهمان های ما اکنون تورگردان آورده اند و با 
آژانس ها قرارداد بسته اند و حتی با خارج از کشور کار می کنند. امروز منطقه آزاد 
قشــم مدعی است که در حوزه گردشــگری به بلوغ رسیده؛ چراکه به ژئوپارک 
خیلی جدی ورود کردیم و مصوبه اش را گرفتیم. اکنون تنها ژئوپارک در خاورمیانه 
هســتیم و هر یک از کشورهای خاورمیانه که در این حوزه بخواهند وارد شوند، 
باید از ما مجوز بگیرند و سایتی اگر بخواهد ژئوپارک شود، ما باید ممیزی کنیم 
و تا تایید ژئوپارک قشــم نباشد، ژئوپارک جهانی مجوز صادر نمی کند. در قشم 

درخصوص تبدیل مسافر به گردشگر خیلی موفق بوده ایم.
Á   اشاره کردید که در برخی روستاهای قشم شاهد مهاجرت معکوس هستیم؛ 

در مورد بحث اشتغال و درآمدزایی برای جامعه محلی چه اقداماتی انجام شده 
است؟

بررسی نرخ بیکاری در قشم دو راه دارد؛ یکی روش های جاری کشور است که 
اتفاق می افتد، دیگری هم روندی است که ما در منطقه آزاد داریم. مثالً اشتغالی 
که غیرمســتقیم در قشم ایجاد می شود در آمار محسوب نمی شود، در حالی که 
خیلی از اینها بر اساس تعریف قانون، شغل مستمر است. زمانی که بنده در سازمان 
منطقه آزاد قشم به عنوان مدیرعامل مشغول به کار شدم، نرخ بیکاری 10/5 درصد 
بود، اما اکنون براســاس عملکردمان و آماری که وجود دارد، این رقم به زیر پنج 
درصد رسیده و با افتخار باید بگویم که بیکاری در قشم نصف شده است. در خیلی 
از کارگاه ها و پروژه ها اگر مکانیسمی تعریف کنیم که افراد مشغول به کار را در آمار 
قرار دهند، قطعاً این نرخ کمتر هم می شود. از سوی دیگر ما صرفاً مشکل بیکاری 
خــود مردم منطقه را حل نمی کنیم، بلکه بخش زیادی از بدنه اجرایی کارگری، 
مدیریتی و کارشناسی واحدهای تولیدی مان از طریق شهرهای استان هرمزگان 
فعالیت دارند یا برخی از شــهروندان شهرهای استان فارس به منطقه آزاد قشم 

می آینــد. معتقدم که نرخ بیکاری را می توان کمتر کرد. اگر برنامه هایی را که در 
حوزه اشتغال داریم بتوانیم به سرانجام برسانیم، ان شاءاهلل در سال 1400 می توانیم 
نرخ بیکاری را به 4/5 درصد برسانیم و این عدد قابل قبولی است و می توان آن را 

به عنوان الگو در کشور مطرح کرد تا مورد مصداق قرار بگیرد.
Á   وضعیت جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در منطقه آزاد قشم به چه 

صورت است؟
حقیقت این است که جذب سرمایه گذاری خارجی شرایط مطلوبی می خواهد و 
به هر حال کشورمان تحریم است و تحریم ضوابط و شرایط بین المللی خود را دارد. 
در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاران خارجی برایمان صف بکشند، 
در صورتی که اگر شرایط مناسب باشد، حداقل در قشم این موقعیت ایده آل برای 
حضور ســرمایه گذاران خارجی می تواند محقق  شود. اینکه سرمایه گذار خارجی 
نمی آید به این معنا نیست که عالقه  به سرمایه گذاری وجود ندارد، بلکه شرایط 
تحریم اجازه سرمایه گذاری نمی دهد. البته در داخل چالش های جدی دیگری هم 
وجود دارد؛ وقتی در طول مدت یک سال نرخ ارز تغییرات زیادی می کند، طبیعتاً 
ســرمایه گذار مجبور است نقدینگی اش را چندین برابر کند یا اینکه پروژه اش را 

کوچک کند یا در نهایت منصرف شود و کار را رها کند.
سرمایه گذاران داخلی نیز به منطقه آزاد می آیند، اما تقریباً بی حساب می روند، 
سیستم مالی و بانکی نیز آنقدر منعطف نیست که بالفاصله کمبودهای ایجاد شده 
در سرمایه های سرمایه گذاران را جایگزین کند تا نقیصه های ایجاد شده برطرف 
شــود. مشکل دیگر این است که با تغییرات غیرقابل پیش بینی نرخ ارز طبیعتاً 
خیلی از ســرمایه گذاری ها توجیه پذیر نیست. این مسائل دست ما نیست، ما در 
منطقه آزاد مجری بسیاری از موضوعات و مسائل هستیم و اگر بتوانیم مکانیسمی 
طراحی کنیم و بگوییم بعضی از قوانین و مقررات خاص خود مناطق آزاد است، 
خوب اســت؛ ولی ارز را نمی توان کاری کرد؛ چراکه موضوعی ملی و بین المللی 
است. ولی اگر می توانستیم شرایطی به وجود  آوریم یا بانک آف شور در مناطق آزاد 
راه اندازی می کردیم، شاید می توانستیم از طریق آن بانک ها تسهیالت و منابعی به 
داخل کشور بیاوریم و اقداماتی انجام دهیم که متاسفانه آن هم فعالً امکانش فراهم 
نیست. البته باید اذعان کرد کارها به دلیل مشکالت موجود با کندی پیش می رود، 
ولی ناامید نیستیم و فکر می کنیم با تغییرات احتمالی در وضعیت روابط خارجی 

و تحریم ها با حجم بیشتری کار را پیش خواهیم برد.
Á   به عنوان آخرین سوال به نظر شما، چه موانعی بر سر راه توسعه منطقه آزاد 

قشم وجود دارند؟
به نظر می رسد که قانون در برخی حوزه های مربوط به مناطق آزاد کمی سکون 
دارد، در واقع این قوانین تکلیف را برای مناطق آزاد به خوبی مشخص نمی کند. 
اشکال دیگری که وجود دارد و لطمه زیادی به منطقه آزاد می زند، تغییر قوانین 
و مقررات اســت که در واقع باعث تصمیم گیری های سلیقه ای می شود. اگر این 
معضل ملی را می خواهیم حل کنیم، باید مناطق آزاد را مســتثنی کنیم. خیلی 
از این مسائل ارتباطی به مناطق آزاد کشور ندارد، زیرا ما در مناطق آزاد مقررات 
خاص خود را داریم؛ اینکه این قوانین را به مناطق آزاد تسری دهند، درست نیست. 
مثالً در ارتباط با ثبت ســفارش؛ قانون، ثبت گمرکی در مناطق آزاد را مشخص 
می کند، اما متاسفانه در این رابطه مدتی است دچار مشکالتی شده ایم. همچنین 
برای واردات خودرو با چالش هایی روبه رو هستیم، البته ما اجازه خروج خودرو را به 
کسی نمی دهیم و در منطقه مورد مصرف قرار می گیرد؛ اما به دلیل آنکه سرزمین 

اصلی از این قانون تبعیت می کند، به منطقه آزاد هم تسری داده شده است.
مورد دیگر، کاالهای گروه چهار اســت. ما یکسری واردات کاال داشتیم و در 
محدوده ای هم مجاز به واردات بودیم، اما یکباره این موضوع ممنوع می شود! برای 
ماه ها نتوانستیم درآمدی از این محل کسب کنیم؛ از این رو دچار مشکالت جدی 
شده ایم. انتظار داریم بخش ها و دستگاه های مختلف قوانین و مقررات مناطق آزاد 
را رعایت کنند و مد نظر قرار دهند، به این ترتیب می توان مشکالت را حل کرد. 
با وجود اینکه کمبود منابع داریم و مشکالت جدی سر راهمان وجود دارد، با این 
حال تا االن کار به خوبی جمع شده و تعهداتی را که داده ایم، محقق می کنیم و 

کار را پیش می بریم. 

در حال حاضر و با 
آغاز بهره برداری از 
شش طرح پرورش 
میگو در 25 دی ماه 
سال جاری، حدود 

دو هزار هکتار زمین 
برای پرورش میگو 

اختصاص یافته و 
ظرفیت تولید نیز 
به هشت هزار تن 

رسیده است.

در صورت به 
سرانجام رسیدن 
برنامه های موجود 
در حوزه اشتغال، 

در سال 1۴00 
می توانیم نرخ 

بیکاری را به 
۴/5 درصد هم 
برسانیم و این 

عدد قابل قبولی 
است و می توان 

به عنوان الگو در 
کشور تلقی کرد تا 
مورد مصداق قرار 

بگیرد.

نرخ بیکاری



2425 ویژه نامه مناطق آزاد  اسفند 1399ویژه نامه مناطق آزاد  اسفند 1399

جزیره مرجانی کیش به عنوان یکی از زیباترین و توسعه یافته ترین 
نقاط ایران، همچون نگینی در منطقه خلیج فارس می درخشد.

این منطقه به عنوان اولین منطقه آزاد کشور با مزیت هایی نظیر 
طبیعت زیبا، محیط زیست پاک و پراکسیژن، زیرساخت های مناسب، 
امنیــت و آرامش مثال زدنی، معافیت مالیاتی، موقعیت اســتراتژیک و 
معافیت اخذ روادید برای ورود اتباع خارجی، 
به مــکان کم نظیری برای ســرمایه گذاری، 
زیســت و ســفر تبدیل شــده اســت.  در 
چشم انداز و ماموریت مناطق آزاد بر مبنای 
سیاست های کالن و اسناد باالدستی از جمله 
سند چشــم انداز، قوانین پنج ساله توسعه و 
راهبردهای کالن به تقویت حوزه گردشگری 
با محوریــت بخش خصوصی، بهبود محیط 
کســب وکار، نقش آفرینی در سطح منطقه، 
صادرات کاال و خدمات دانش بنیان و پایگاهی 
برای هم تراز ســازی اقتصاد ایران با اقتصاد 
جهان اشــاره شده اســت. در زمینه جذاب 
گردشگری که به عنوان هویت کیش شناخته 
می شود، با ساخت ترمینال بزرگ مسافربری هوایی، احداث باند جدید، 
ساماندهی و آزادسازی سواحل و حمایت از طرح های متنوع تفریحی و 
ســاخت 60 هتل جدید در کنار 52 هتل کنونی، پیش بینی آینده ای 

درخشان دور از انتظار نیست.
توجــه بــه اقتصــاد دریــا و اســتفاده از ظرفیت بی پایــان این 
منبــع خدادادی و ســواحل جزیــره کیش و نیز انجــام حمایت های 

حداکثری برای گردشــگری جزیره هندورابی کــه به همراه فارور 
بــزرگ و کوچک بــه عنــوان زیرمجموعه های کیش هســتند، 
 در کانــون توجــه و برنامه هــای ســازمان منطقــه آزاد کیش

 بوده است. در دنیای پررقابت امروز، که دانایی و اطالعات به مثابه کاالیی 
گران قیمت ارزشگذاری می شــود، توجه به موضوع نوآوری و فناوری و 
گسترش کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان مورد توجه جدی قرار 
گرفته است. از همین رو به موازات توسعه گردشگری تفریحی و سالم در 
این خاکپاره بی تکرار، رونق کیش برای تبدیل شدن به یکی از قطب های 
علم و دانش با کمک بدنه عظیم علمی و دانشگاهی و سایر دستگاه ها و 
عوامل مرتبط با زیست بوم نوآوری و فناوری در این مسیر گام های بزرگی 

برداشته شده است.
در دو ســال اخیر با بهره گیری از ظرفیت های بزرگ بازار ســرمایه، 
تقویت زیرساخت های جزیره کیش سرعت بیشتری یافته و زمینه تقویت 
بازارهای مالی و پولی و انجام اقدامات الزم برای راه اندازی بورس بین الملل 

ایران با محوریت کیش در مراحل نهایی قرار دارد.
کیش که پاره تن ایران است، اکنون با ریل گذاری تازه، به افقی فراتر از 
معیارهای ملی و نقش آفرینی در حوزه منطقه و تراز جهانی نظر دارد. امید 
می رود در ســایه لطف باریتعالی، مساعدت ملی، همراهی همه افراد در 
بخش های دولتی و خصوصی و با دستان فرزندان غیور این آب و خاک، 
بتوانیم با تداوم آبادانی و شکوفایی این جزیره، کیش را به عنوان منطقه ای 
پیشرو و الگویی برای زیست ســعادتمندانه در جهان مطرح کنیم. در 
مناطق آزاد، ظرفیت های بسیار خوبی برای رشد و شکوفایی وجود دارد 
که این موضوع در گرو شناسایی فرصت ها و شهامت ایجاد تغییرات است. 
نظر به اینکه مناطــق آزاد دارای ردیف بودجه نبوده و به صورت درآمد 

 جزیره کیش در آستانه ورود
 به قرن تازه شمسی چه مسیری را طی می کند؟

 رویای 
 توسعه پایدار

مناطق آزاد
کیش

   جعفر آهنگران
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش



کیش
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و هزینه اداره می شوند، ما با در نظر گرفتن اصول پاک دستی، شفافیت، 
مردم داری، خدمت رسانی و حمایت از سرمایه گذاران توانمند کار را پیش 
بردیم. پس از قبول مسوولیت در پست مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد 
کیش، به این جمع بندی رسیدیم که با تداوم شیوه پیش، قادر به تحقق 
رویکرد بنیادی پیشرفت و رشد همه جانبه نخواهیم بود و باید به سرعت 
به سمت کشف ظرفیت های تازه و به کارگیری آنها حرکت کنیم. برای 
نیل به مقاصد خود، شــورای تامین منابع مالی را به صورت هفتگی با 
حضور مدیران و کارشناسان برگزار کردیم و همه ظرفیت ها را مورد توجه 
قرار دادیم. در گام نخست وقت زیادی را صرف رفع مشکالت مربوط به 
واگذاری های پیشــین کردیم و تقریباً -به جز یک یا دو مورد- به همه 
موضوعات و موارد رسیدگی کردیم. االن تکلیف تمام طرح های نیمه تمام 
و بالتکلیف روشــن است. با صبر و حوصله، گره های درهم تنیده از هم 
باز شد و سهم سازمان نیز احیا شد. این اتفاق ظرفیت های تازه مالی را 
برای سازمان به ارمغان آورد. با بهبود نسبی بنیه سازمان، شهامت توسعه 
گسترده تر به دست آمده است. با اصالح ساختار شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه کیش و انطباق با موازین سازمان بورس و اوراق بهادار، توانستیم 
طــرح بزرگی را که بیش از چهار ســال راکد مانده بود، فعال کنیم. در 
این زمینه، با عرضه اوراق صکوک و نیز منابع درآمدی سازمان، ترمینال 
بزرگ مسافربری هوایی را با خرید تجهیزات خارجی مورد نیاز در مسیر 
تکمیل قرار دادیم که امسال به بهره برداری خواهد رسید. این ترمینال 
که ظرفیت جابه جایی شش میلیون مسافر را در سال دارد و از بهترین 
ترمینال های کشور خواهد بود، تحولی در توسعه زیرساخت ها به ویژه در 
حوزه گردشگری اســت. طرح اجرایی مهم دیگر، احداث بندر و اسکله 
35 هزارتنی اســت که ظرفیت تجاری و ترانزیتی این جزیره را افزایش 
داده و از محل خاکبــرداری و الیه برداری ها، یک جزیره جدید در کنار 
کیش احداث می شــود که آن هــم خود در ردیــف دارایی ها و ارزش 
افزوده ها خواهد بود. طرح های شهری متعددی هم تعریف و اجرا شده اند. 
نمونه های دیگری از توفیقات به دست آمده نظیر تاسیس صندوق های 
سرمایه گذاری »زمین و ساختمان« و »امالک و مستغالت« و همچنین 
طرح عرضه سهام کیش ایر، با سرعت عمل و پیش دستی در استفاده از 
ظرفیت خوب بازار سرمایه برای کیش در حال انجام است. ما طرح های 
متعددی برای سرمایه گذاری بلندمدت در این جزیره زیبا تعریف کرده ایم 
که می تواند در دوره های بعد مورد استفاده قرار گیرد. چنین اقداماتی که 
مستندات آن در اختیار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته، 

می تواند منجر به رونق فراوان در مناطق آزاد کشور شود.
جزیــره زیبای کیش با برخورداری از جاذبه های طبیعی و موقعیت 
بی بدیل جغرافیایی در گستره آب های فیروزه ای خلیج فارس و داشتن 
زیرساخت های مناسب می تواند به مهم ترین مقصد گردشگران داخلی و 
خارجی و فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری تبدیل شود. وجود امکانات 
اقامتی و زیرساخت های گردشگری از جمله 50 هتل با بیش از 13 هزار 
تخت در جزیره کیش، عدم نیاز به دریافت روادید برای سفر ایرانیان خارج 
از کشور و گردشگران خارجی، برخورداری از خطوط پروازی و حمل ونقل 
دریایی بین کیش با کشورهای حوزه خلیج فارس از مزیت های اقتصادی 
و زیرساخت های گردشگری از جمله گردشگری سالمت در جزیره کیش 
اســت. ذکر این نکته الزم است که عالوه بر هتل های فعال در جزیره، 
51 هتل جدید نیز در دست ساخت و دو هتل نیز در حال تعمیر است 
که ظرفیت های اقامتی جزیره را در آینده به شدت افزایش خواهد داد. 
همچنین 9 پروژه مشخص و مدون برای سرمایه گذاری در حوزه سالمت 
در بسته فرصت های سرمایه گذاری کیش تعریف شده است. در خصوص 
توســعه گردشگری سالمت در پی نشست هایی که با مسووالن مرتبط 
در وزارت بهداشــت داشتیم تالش شــده گام های جدی برای فعالیت 
سرمایه گذاران حوزه گردشگری سالمت کشور در کیش برداشته شود. 

در خصوص برنامه ریزی های آتی در حوزه 
ســرمایه گذاری در جزیره کیش باید به 
این نکته اشاره کرد که بسته فرصت های 
سرمایه گذاری به همت متخصصان حوزه 
اقتصــادی مهیا و از بیــن 620 طرح و 
ایده مناســب برای جزیــره کیش 54 
طرح مطالعاتی به صــورت دقیق در این 
بسته تعریف شــده و به سرمایه گذاران 
ارائه می شــود. این طرح ها دارای توجیه 
اقتصــادی اســت و در بــازه زمانی به 

سوددهی می رسند.
نقدینگی  غول  آســیب های مخرب 
بر کســی پوشیده نیســت. سیالبی که 
در صورت فقدان برنامه ریزی به هر ســو 
حرکت کند، جز ویرانی و به هم خوردن 
معادالت اقتصادی، حاصلــی ندارد. این 
تهدید اما، بــا تمهیداتی قابلیت تبدیل 
شــدن به فرصت را دارد؛ هدایت اصولی 
بخشــی از آن بــه ابرپروژه های بخش 
حاکمیتــی و همچنیــن خصوصی در 
مناطق آزاد که با تامین نقدینگی، عالوه 
بر اتمام پروژه های نیمه تمام، فرصت های 
ســرمایه گذاری را بالفعل کرده و مناطق 
آزاد را با رونق روبه رو خواهد ساخت. این 
فرآیند مولفه هایی چون ســرمایه گذاری 
بلندمدت، شفاف و قابل نظارت را داراست. 
بنابراین با طراحی و معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری در مناطق آزاد از یک سو 
و معرفی پروژه های نیمه تمام از ســوی 
دیگر، در گام نخســت نیازمند موردی 
برای ســرمایه گذاری هســتند تا برای 
بلندمدت بتوانند سرمایه گذاری مطمئن 

انجام دهند.
 در عین حال شفافیت پروژه مدنظر 
سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است تا سرمایه گذاران بتوانند در هر زمانی 
از روند سرمایه گذاری، فرآیند آن، ارزش 
افزوده آن و... اطالع یابند. در همین راستا، 
نظارت مقامی مستقل که وظایف قانونی 
نظارت بر سرمایه گذاری و روند آن را دارد 
نیز، موجب اطمینان بخشی سرمایه گذار 
اســت و او را برای سرمایه گذاری ترغیب 
می کند. ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
به عنوان مقام ناظر بر بازار ســرمایه، از 
مدرن ترین ابزار نظارتی برای حفظ حقوق 
به  اطمینان بخشی  برای  سرمایه گذاران، 
آنها استفاده کرده و با دقت و هوشیاری 

حافظ منافع ایشان خواهد بود.
 اتمــام بــه موقع پروژه ها بــا میزان 
سرمایه گذاری قابل قبول، شفافیت مالی، 
خلق ثروت و بازدهی مناســب، کنترل 
نقدینگی ســرگردان و هدایــت آن به 

ســمت تولید و خدمات بدون واسطه، از جمله ویژگی هایی است که از 
اتصال مناطق آزاد به بازار ســرمایه حاصل می شود که سازمان منطقه 
آزاد کیش با بهره مندی از این ویژگی توانسته است با تشکیل کمیته های 
فنی و برخورداری از متخصصان امر این اتصال را برقرار کند. انتشار اوراق 
صکوک از طریق بازار فرابورس ایران برای نخستین بار در تاریخ مناطق 
آزاد کشور و ایجاد صندوق زمین و ساختمان و طراحی ابزارهایی از این 
دست برای تامین مالی پروژه های کیش از جمله دستاوردهای اتصال بازار 

سرمایه به مناطق آزاد است.
واقعیت آن است که اقتصاد امروز و در فضای به شدت رقابتی شده، 
با روش های سنتی به موفقیت نمی رسد. یکی از عناصر مهم و اساسی 
در سازوکار جدید، توجه به عنصر نوآوری و فناوری و تقویت زیست بوم 
دانش بنیان در کشور است. در این راستا، با هماهنگی و همراهی ارزشمند 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با حمایت های سازمان منطقه 
آزاد کیش و با همکاری دانشگاه های مستقر در این منطقه، مرکز نوآوری 
کیش به عنوان نخستین نمونه در تمام مناطق آزاد و ویژه کشور راه اندازی 
شد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر اساس ضروریات فوق 
و مبتنی بر ماموریت های کالنی که در جهت توسعه و تقویت زیست بوم 
نــوآوری و اقتصاد دانش بنیان دارد، حمایت از ایجاد مراکز نوآوری را در 
دستور کار خود قرار داده است و یکی از این مراکز، »برج نوآوری کیش« 
اســت که طی تفاهم نامه ســه جانبه بین این معاونت، صندوق نوآوری 
و شــکوفایی و ســازمان منطقه آزاد کیش ایجاد شده است و بر اساس 
مکانیسم هایی، در اختیار شرکت های دانش بنیان، شرکت های خالق و 
شرکت هایی که در پارک های علم و فناوری سراسر کشور مستقر هستند، 

قرار خواهد گرفت.
جزیره کیش در دهه های گذشــته، مورد توجه سیاستگذاران کالن 
کشــور بوده و به دلیل حساسیت باال و توجه الزم، به لحاظ بسیاری از 
شاخص ها از سرانه کشوری وضعیت بهتری دارد. آنچه ما در دوره اخیر 
مورد توجه قرار دادیم، تکمیل حلقه های توسعه یافتگی در این خطه بوده 
است. در این زمینه سخن بسیار است. اما اگر بخواهم کوتاه به موارد مهم 
اشاره کنم، باید گفت که کیش در شرایط تازه، به دنبال نقش آفرینی در 

ابعاد منطقه ای و بین المللی است. 
توجه به موضوع فناوری و نوآوری و تقویت بخش علمی و دانشی در 
این جزیره، کیش را به هاب علمی منطقه در سالیان بعد تبدیل می کند. 
در عین حال، اســتفاده از سرمایه های داخلی توســط سرمایه گذاران 
خوشنام و نیز تکیه بر بخش خصوصی واقعی نیز در طرح های اقتصادی 
با ســازوکاری دقیق دنبال شده است. حمایت از تولیدات با فناوری باال 
و ارزش افــزوده قابل توجه جهت تغییر کارکرد این خطه از واردکننده 
کاالهای مصرفی به محصوالت صادراتی کیفی نیز به طور جدی دنبال 
شده و بر این اساس، خوشحالیم که بگوییم در حال حاضر بیش از 300 
شــرکت به تولیدات محصول صادراتی مشغول اند و این روند با تقویت 

زیست بوم دانش بنیان رو به رشد است. 

 ترمینال جدید مسافربری هوایی کیش شاخص ترین پروژه راکد منطقه 
آزاد کیش بود که از ظرفیت یک میلیون و 800هزار نفر مسافر به شش 

میلیون مسافر افزایش یافت.
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پایان طرح های نیمه تمام کیش
گفت و گو با دکتر ناصر آخوندی، عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش

Á   یکی از مهم ترین عناصر رشد و توسعه در یک ساخت  
اقتصادی جذب سرمایه و ورود سرمایه گذار است. این روند 

در جزیره کیش چگونه به وجود آمده است؟
در بخش ســرمایه گذاری، بر اســاس ســرفصل ها به 
متقاضیــان و عالقه منــدان به ســرمایه گذاری در بخش 
گردشــگری، آموزش و مراکز علمی، خدمات مشاوره داده 

شده و در ادامه زمین واگذار می شود.
این اقدامات بر اساس طرح جامع صورت می گیرد. کاری 
که ما در دوره اخیر بر آن پای فشــرده ایم، آن است که با 
توجه به رونق کیش، ســعی کرده ایم معیارهای سنجش 

را تغییر دهیم. قبالً به خاطر جذب ســرمایه گذار بیشــتر، شاید طرح ها اندکی 
سهل انگارانه تر بررسی می شد و تمکن مالی با دقت مورد موشکافی قرار نمی گرفت. 
واقعیت این است که کیش وسعت محدودی دارد و اراضی آن اندک است. از این رو 
باید ادامه واگذاری ها را با دقت بیشتری دنبال کرد و از اعطای امتیازات عجیب و 
غریب خود داری کرد. بخش عمده ای از ده ها طرح نیمه تمامی که در کیش سال ها 

بال تکلیف بودند، ناشی از رویکردهای پیشین بوده است.
در گام نخست، معیار سنجش تغییر کرد. جریان نقدینگی مجموعه ای که قصد 
سرمایه گذاری دارد، در وهله نخست مورد راستی آزمایی قرار می گیرد. وقتی مجوز 
بخش های دیگر اخذ شد، اهلیت سرمایه گذاری و دارا بودن سابقه خوب و مثبت 

در حوزه فعالیت بررسی می شود.
سعی می کنیم در کنار نگاه حمایت گرایانه از بخش سرمایه گذاری در کیش، 
طرح ها با معیارهای دقیق تری بررســی  شــود. در این زمینه به مواردی که بازار 
سرمایه از آن استفاده می کند، نظر داشتیم. ما به سه موسسه اعتبارسنجی رسیدیم 
که بتوانند با تدوین آیین نامه ای، عالقه مندان به سرمایه گذاری در کیش را از نظر 
طرح، تمکن و اهلیت با اســتانداردهای بین المللی اعتبار سنجی کنند. این سه 

موسسه از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دارند.
Á   این شرایط تازه به خاطر رونق کیش نسبت به دوره های پیشین اتفاق افتاده  

است؟
بله، قطعاً. ما به دنبال بازتعریف موضوع سرمایه گذاری هستیم. در این روند، از 
سرمایه گذار واقعی که به خروجی مشخص و تولید کاال یا خدمات برسد، حمایت 
می کنیم. سرمایه گذاری در برخی بخش ها نظیر تجاری را محدود کرده ایم. این 

محدودیت ها به خاطر جلوگیری از آسیب زدن به آن حوزه هاست.
ما در شرایط کنونی، از نگاه بخشی نگر پرهیز کرده و توسعه همه جانبه را مد نظر 

داریم. یکی از کاربری های جدیدی که به دنبال آن هستیم، 
هتل رزیدنس است که استقبال خوبی از آن شده است. این 
اقدام کاربری جدیدی به صنعت گردشــگری می دهد. در 
دنیا عالوه بر سرویس هتلی در این مجموعه ها، بخش هایی 
به صورت تفکیکی به متقاضیان دائمی در هتل ها تخصیص 

می یابد. حتی سند مالکیت هم دریافت می شود.
این کاربری ها باعث می شــود جذابیت های تازه ایجاد 
شود و سرمایه گذاران جدید به کیش راه یابند. ما در کیش 
با این موضوع مواجه هستیم که افراد زیادی آمده اند و خانه 
یا آپارتمان خریده اند و در طول سال استفاده بسیار کمی 
از آن می کنند. این منابع، بال اســتفاده می ماند. در هتل رزیدنس، خریدار پس از 
دریافت اسناد انتقال مالکیت، می تواند تحت نظر مالک هتل، در ایامی که حضور 
نــدارد، آن را اجاره داده و برای خود درآمدزایی کند. اگر هم مایل به اجاره دادن 
نباشد، می تواند با پرداخت کارمزد، آنجا را همیشه مرتب و آماده حضور نگه دارد. 
در این وضعیت، فضای مسکونی محدودتر شده و می توان از آن در کاربری های 

دیگر استفاده کرد.
Á  چنین طرحی تا به حال در کیش اجرا شده؟  

اولین طرح حاضر شده و در آغاز راه است. این نمونه توسط بخش خصوصی 
اجرا می شود و پس از بررسی تجربه و رفع ایرادات، تعمیم داده می شود.

Á   یکی از اقدامات خوب صورت گرفته در کیش، ساماندهی بخش عمده ای از  
پروژه های نیمه تمام بود. از چه اهرم های قانونی برای این موضوع استفاده کردید؟

دو ســال پیش در آغاز فعالیت دکتر غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، وضعیت مالی سازمان شرایط مساعدی نداشت. به گونه ای که 
برای تامین حقوق کارکنان سازمان، 30 میلیارد تومان از بانک سامان وام گرفته 
شــده بود. در این حال، طرح های نیمه تمام متعددی نیز در سطح جزیره معطل 
مانده بودند که به هر حال موجب وارد آمدن زیان به اقتصاد کشور و اقتصاد کیش 

می شد.
در این شرایط کمیته ای به سرپرستی مدیرعامل و هیات مدیره به طور هفتگی 
تشکیل شد تا روند مالی به طور منظم رصد شده و مشکالت یکی یکی رفع شوند.

اصالح و بازنگری در برخی شیوه نامه ها و تدوین شیوه نامه های جدید، اقدامات 
روبه رشد سرمایه گذاری و مشــارکت در طرح ها به منظور افزایش ارزش افزوده 
ســازمان از اقدامات صورت گرفته است. با این اقدامات از فشار مالی برای تامین 
بودجــه جاری و عمرانی خارج شــده ایم. پرهیز از خام فروشــی و اتخاذ رویکرد 

 کیش وسعت 
محدودی دارد و 
اراضی آن اندک 

است. از این رو باید 
ادامه واگذاری ها 

را با دقت بیشتری 
دنبال کرد و از 

اعطای امتیازات 
عجیب و غریب 
خود داری کرد. 
بخش عمده ای 
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نیمه تمامی 

که در کیش 
سال ها بال تکلیف 

بودند، ناشی از 
رویکردهای پیشین 

بوده است.

تقویت زیرساخت های مالی و بهبود شرایط اقتصادی در جزیره کیش، موضوعی است که همه به آن اذعان دارند. چه دوستان بسیار و چه اندک مخالفان. این دستاورد مهم، موجب 
شده تا سرعت کیش در نیل به توسعه حداکثری و پایدار بیشتر شده و شاهد پویایی در اجرای طرح ها اعم از زیرساختی و... باشیم. شاید دو سال پیش که شاهد ورود دکتر مظفری به 
عنوان دهمین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بودیم، کمتر کسی تصور می کرد که در این مدت کوتاه، یک سازمان بدهکار به سازمانی برخوردار و تاثیرگذار تبدیل شده و اقدامات 
اقتصادی و در ادامه اقدامات عمرانی، گردشگری، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی در میانه تحریم و کرونا شتاب بیشتری به خود بگیرد. پیوند با بازار سرمایه به عنوان راه نجات تازه 
برای توسعه مناطق آزاد و ویژه کشور، راه اندازی صندوق زمین و ساختمان، نهایی سازی طرح ملی مسکن در کیش، تدارک راه اندازی بورس بین الملل، راه اندازی طرح بزرگ ترمینال 
جدید مسافربری کیش و شروع ده ها طرح بزرگ با تجدید ساختار و توانمندسازی مالی ممکن شده است و صد البته تفکر و نگاه مدیران و راهبران در تحقق آن تاثیر فراوان داشته است. 
ناصر آخوندی که اکنون عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش است، فروتنانه از مدیرعامل سازمان تقدیر کرده و می گوید که او مسبب اصلی بهبودهاست. 

این گفت و گو را بخوانید.
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مشارکتی موجب به  دســت آوردن منابع مالی برای تامین هزینه های جاری و 
عمرانی شد.

ذکر این نکته ضروری است که سازمان منطقه آزاد کیش، فاقد بودجه دولتی 
بــوده و به عنوان نهاد حاکمیتی، به صورت درآمد و هزینه اداره می شــود. طبعاً 
مستحضرید وقتی سازمانی قادر به اداره مالی مجموعه خود نباشد، پروا و شهامت 
الزم را برای ســاماندهی مجموعه بیرون از نهاد خود نخواهد داشت. بنابراین در 
سازمان منطقه آزاد کیش، ابتدا تقویت ساختارها از طریق رویکرد عقالنی و مدبرانه 

انجام شد و سپس به طور جدی به رفع معضل های بیرونی پرداختیم.
Á   در صورت امکان پروژه های شاخص نیمه تمام و تعداد آنهایی را که در این  

مدت به سرانجام رسیده اند، بفرمایید.
شاخص ترین پروژه راکد، طرح احداث ترمینال جدید مسافری هوایی کیش 
بــود. با احداث این طرح، ظرفیت پذیرش و جابه جایی مســافران هوایی از یک 
میلیون و 800 هزار نفر به شش میلیون نفر می رسد که تحول بی سابقه ای است.

برای تکمیل این کار، از ظرفیت بازار ســرمایه استفاده کرده و 300 میلیارد 
تومان از طریق فروش اوراق صکوک کسب درآمد کردیم. این درآمد موتور فعالیت 
جدید ترمینال نیمه تمام شد که البته با تزریق منابع از دیگر بخش های سازمان به 
سرعت در حال تکمیل است و در دولت دوازدهم در سال 1400 به بهره برداری 

می رسد.
طرح راکد دیگر اسکله 35 هزارتنی بود که به دلیل فقدان پول برای الیروبی، 
نیمه کاره مانده بود. این بندرگاه در آینده ظرفیت پذیرش کشتی های 35 هزار تنی 
را دارا خواهد بود. همچنین جالب اســت بدانید که از محل استحصال خاک در 

این نقطه، یک جزیره جدید با نگاه گردشگری در نزدیکی کیش به وجود می آید.
ساماندهی سواحل، آزاد سازی برخی سواحل که به ناحق انحصاری شده بود، 
اصالح شبکه فاضالب، فعال شدن سیستم جمع آوری آب های سطحی جزیره، 
ایجاد کانال فیبر نوری برای برقراری ارتباط پایدار و کیفی در سراســر جزیره از 
اقدامــات صورت گرفته و انجام طرح های نیمه تمام بود که همگی به تامین مالی 

نیاز داشت.
در بخش خصوصی هم ده ها طرح به حال خود رها و راکد شــده بود و ما به 
همه آنها مورد به مورد رسیدگی کردیم و آنها را به چرخه فعالیت بازگرداندیم. ذکر 
این مثال ها بسیار زمان بر است ولی مردم بدانند که همه طرح های نیمه تمام کیش 

مورد رسیدگی قرار گرفته است تا عدم النفع به حداقل برسد.
Á   در ایــن مدت در کیش از چه روش هایی برای تامین مالی زیرســاخت ها  

استفاده می شود؟
همان طور که در سوال پیشین توضیح دادم، برگزاری شورای تامین منابع مالی 
به صورت هفتگی با حضور مدیران و کارشناسان و بررسی همه ظرفیت ها نخستین 
گام بود. همچنین زمان زیادی برای رفع مشکالت مربوط به واگذاری های پیشین 
و رســیدگی به همه موضوعات و موارد مرتبط صرف شــد. از این رو با روشــن 
شــدن وضعیت تمام طرح های نیمه تمام و بالتکلیف، با صبر و حوصله، گره های 
در هم تنیده از هم باز شد و سهم سازمان نیز احیا شد. این اتفاق ظرفیت های تازه 

مالی را برای سازمان به ارمغان آورد.
نهاد سازی شامل تاسیس بورس های منطقه ای، شرکت های سرمایه گذاری، 
شرکت های مشاوره ای، توسعه دهندگان و مشاوران حقوقی است که زیست بوم این 
حوزه را شکل می دهند، از جمله راهکارهای اجرایی سازمان منطقه آزاد کیش در 

جهت تامین مالی زیرساخت هاست.
Á  .درباره راه اندازی صندوق زمین و ساختمان در کیش توضیحاتی بفرمایید  

مجــوز راه اندازی صندوق زمین و ســاختمان در منطقه آزاد کیش به عنوان 
نخستین منطقه آزاد کشور به تازگی صادر شد.

صندوق زمین و ساختمان، نوعی صندوق سرمایه گذاری است که با جمع آوری 
ســرمایه های اندک سرمایه گذاران و استفاده در پروژه های ساختمانی با کاربری 
تجاری، اداری و مسکونی موجب رشد ســرمایه های کوچک می شود. اداره این 
صندوق با ارکان مورد تایید ســازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود و هدف 
اصلی از راه اندازی آن، افزایش ســرمایه های جمع شــده از سرمایه گذاران برای 

استفاده در بهترین پروژه های عمرانی و دستیابی آنها به سود حداکثری است.
مکانیسم فعالیت صندوق زمین و مسکن شامل جمع آوری وجوه سرمایه گذاران، 
تخصیص وجوه به پروژه های ســاختمانی، فروش واحدهای ساختمانی پروژه و 
تخصیص سود به سرمایه گذاران است. حجم سرمایه گذاری اولیه 2۷00 میلیارد 
ریال برای این پروژه است. موقعیت طرح مورد نظر برای ساخت وساز، فاز ۷ صدف 
در مساحتی بالغ بر چهار هزار و 500 متر مربع با تراکم 330درصدی و زیربنایی 
حدود 15 هزار متر مربع در نظر گرفته شده است که دو طبقه زیر زمین و 9 طبقه 

روی همکف را شامل می شود.
صندوق زمین و ساختمان توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش، برای 
نخستین بار است که از میان مناطق آزاد کشور در جزیره کیش راه اندازی می شود 
و تحت عنوان صندوق آشنا یکم کیش معرفی خواهد شد که در راستای جذب 

سرمایه های خرد با موافقت سازمان بورس و اوراق بها دار شکل گرفته است.
در واقع، سرمایه گذاران و کیشوندان محترم می توانند با اخذ کد بورسی نسبت 

به خرید واحدهای این صندوق اقدام کنند و از بازده این پروژه بهره مند شوند.
Á   این اقدام چه تاثیری بر زیبایی بیشــتر و رونق گردشگری جزیره داشته  

است؟
وقتی یک ســرمایه گذار یا یک گردشــگر به کیش می آیــد و در جزیره به 
گشت و گذار می پردازد، با دیدن انبوه طرح های نیمه تمام و تابلوهای فرسوده که 
در پشتش زمین خشک و خالی است، به چه فکر می کند؟ آیا زیبایی می بیند؟ 
برعکس وقتی همه جا در حرکت و جنب و جوش و آبادانی باشد، زیبایی های طبیعی 

نیز نمود بیشتری می یابند.
Á   سختگیری های این چنینی چه تاثیری بر روند جذب سرمایه گذار در کیش  

دارد؟
سرمایه گذاران با مشاهده طرح و برنامه دقیق توسط سازمان منطقه آزاد کیش، 
رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری یافته اند. آنها به این فکر می کنند که با رونق و 
آبادانی و نظم و انضباط، آینده سرمایه گذاری شان روشن است و خدای ناکرده در 
باتالق فرو نمی روند. در حال حاضر برای هر فراخوان طرح ســرمایه گذاری، ده ها 
پیشنهاد از سوی سرمایه گذاران مطرح و خوشنام کشور به دست ما می رسد که 

خوشحال کننده است.
سختگیری ها همچنین موجب می شود که سرمایه دار کاذب، از فیلترها عبور 

نکند تا در آینده طرح نیمه تمام روی دست همه بماند.
در پایان ذکر این نکته الزم است که کیش در افق 1400 شمسی، پا به دوره 
جدیدی گذاشــته است و به چشم اندازهای برتر و اثرگذارتری در حوزه اقتصاد و 
گردشگری دست یافته است. امیدواریم این روند، با همراهی ملی، همقدمی مردم 
خوب و عزم قاطع ســازمان منطقه آزاد کیش، در ســال های آینده نیز با قدرت 

ادامه یابد.
Á   در پایان در خصوص برگزاری جلســه مجمع عمومی سازمان، توضیحاتی  

ارائه فرمایید.
پس از دریافت گزارش حسابرس در موعد مقرر به تاریخ 22 تیرماه، به دلیل 
وضعیت خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در تیر و مرداد، طبق تشخیص مجمع 
در تاریخ 19 شــهریور ماه برگزار شــد. پس از تایید صورت های مالی با توجه به 
گزارش حسابرس، اعضای محترم مجمع از دو منظر گزارش حسابرس و عملکرد 
مدیریت منعکس در صورت های مالی رضایت خود را ابراز داشــتند. فقدان بند 
عدم رعایت قوانین در گزارش حسابرس، پیشرفت قابل مالحظه در فعال کردن 
پروژه های تاخیر دار گذشــته در طول سال 98 و همچنین عملکرد مطلوب در 
وصول مطالبات سنوات گذشته در منظر نخست مورد رضایت اعضا قرار گرفت. 
عملکرد مدیریت که از آذر سال 9۷ عهده دار مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 
شد، نشانگر سود قابل مالحظه نسبت به سال های پیش و بیانگر استفاده بهینه از 
منابع موجود بوده است. بر اساس آمار ارائه شده در مجمع که مورد تایید حسابرس 
قرار گرفت، حاشیه سود از منفی یک درصد به مثبت 59 درصد رسیده است. سود 
خالص در سال قبل 14 درصد فروش و در سال 1398، معادل 69 درصد فروش 

تحقق یافته است. 

یکی از کاربری های 
جدیدی که به دنبال 

آن هستیم، هتل 
رزیدنس است که 

استقبال خوبی 
از آن شده است. 
این اقدام کاربری 

جدیدی به صنعت 
گردشگری می دهد. 

در دنیا عالوه بر 
سرویس هتلی در 

این مجموعه ها، 
بخش هایی به 

صورت تفکیکی به 
متقاضیان دائمی 

در هتل ها تخصیص 
می یابد. حتی سند 

مالکیت هم دریافت 
می شود.

سازمان منطقه 
آزاد کیش، فاقد 

بودجه دولتی 
بوده و به عنوان 
نهاد حاکمیتی، 

به صورت درآمد 
و هزینه اداره 
می شود. طبعًا 
مستحضرید 

وقتی سازمانی 
قادر به اداره مالی 

مجموعه خود 
نباشد، پروا و 

شهامت الزم را 
برای ساماندهی 

مجموعه بیرون از 
نهاد خود نخواهد 

داشت.

نهاد 
حاکمیتی



2829 ویژه نامه مناطق آزاد  اسفند 1399ویژه نامه مناطق آزاد  اسفند 1399

مناطق آزاد در اقصی نقاط جهان و مخصوصاً کشورهای پیشرو 
)همچون سنگاپور و چین( به عنوان کلیدی برای توسعه و ارتباط 
با سایر کشورها و اتصال به بازارهای جهانی به شمار می رود. این 

رویکرد سال هاست که در کشور ما تعقیب شده ولی اغلب به نتیجه 
دلخواه نائل نشده است. اما باید پذیرفت که ثبات اقتصادی در داخل و 
ایجاد زمینه برای جذب سرمایه گذاری یکی 
از کلیدهای موفقیت برای توسعه مناطق 
آزاد اســت که البته در کنار آن ایجاد فضا 
برای ارتباط با بازارهای جهانی را نباید نادیده 
گرفت. تجمیع این مــوارد در کنار جذب 
سرمایه گذاری می تواند به مثابه لوکوموتیوی 
ایفای نقش کند که بعد از توسعه مناطق 
آزاد، به توسعه سایر بخش ها در سرزمین 
مادر منتهی شده و موفقیت های مورد نظر 
را حاصل کند. این رویکرد در چین تجربه 
شــد و موفقیت آن به اقصی نقاط جهان 
سرایت کرد تا جایی که برخی از کشورها 
)غالباً کوچک تر( وسعت مناطق آزاد را به 
سرزمین مادری گســترش دادند و در نهایت یک بازار جهانی را به 
ارمغان آورده و از منافع آن بهره بردند. اما در ایران سال هاســت که 
مناطق آزاد به عنوان یک رویکرد مدنظر قرار گرفته و حتی از لحاظ 
جغرافیایی گسترش یافته ولی انتظارات را برآورده نساخته است. عدم 
ثبات قوانین همچون قوانین مالیاتی و نقل و انتقاالت ارزی، تحریم ها 
و حتی کم توجهی دولت ها به توســعه فراگیر مناطــق آزاد در کنار 

سیاست های تعیین نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر موجب شد تا 
نقش مناطق آزاد کمرنگ شده و حتی در ادبیات بسیاری از افراد 
برجسته نیز شاهد نقد به این سیاست باشیم. منطقه آزاد ماکو 
در استان آذربایجان غربی با ترکیه مرز مشترک دارد و همین ویژگی 
باعث شده تا آن را به عنوان دروازه زمینی اقتصاد ایران به قاره اروپا به 
شمار آوریم. موقعیت جغرافیایی این منطقه در کنار نزدیکی به راه های 
مواصالتی موجب شده تا پتانسیل بی بدیلی برای تولید به مقصد بازار 
قاره اروپا مخصوصاً شرق این قاره به شمار رود اگرچه ضعف ملزومات 
توســعه در مناطق آزاد کشور، دامن گیر این منطقه مهم جغرافیایی 
نیز شده است. فرصت های اقتصادی با محوریت تولید و صادرات به 
قاره سبز اگر از نظر فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران و حتی بخش 
تصمیم سازی کالن در کشور جدی تر گرفته شده بود، اوضاع بهتری را 
شاهد بودیم اگرچه تاکنون نیز موفقیت های قابل توجهی به ثبت رسیده 
اما تا اهداف و ایده آل ها فاصله بسیاری داریم. اما هنوز هم می توان از 
این فرصت ها بهره برد و احتمال گشایش های اقتصادی شاید بتواند 
بخشی از عقب افتادگی را جبران کند، آن هم برای منطقه ای هم مرز 
با ترکیه که از امکان جذب ســرمایه گذاری خارجی قدرتمندی هم 
برخوردار است. ثبات قوانین و نگاه ویژه به این منطقه یکی از ملزومات 
توسعه و شتاب دهنده ای قدرتمند برای رونق اقتصادی در منطقه آزاد 
ماکو به عنوان دروازه تجارت با اروپاست که خروجی آن می تواند برای 
منطقه و کشور مفید فایده باشد. فعالیت های اخیر اگرچه جرقه هایی 
از خوش بینــی را صادر کرده ولی عزم تصمیم ســازان به توســعه 
 ایــن بخش یکی از ملزومات جدی بــرای رونق اقتصادی این حوزه

 محسوب می شود. 

اهمیت منطقه آزاد ماکو درچیست؟

 دروازه 
بازارهای جهانی

   محمدحسین بابالو

مناطق آزاد
ماکو



ماکو
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نظام اقتصادی ایران، نظامی مختلط و ترکیبی از بخش دولتی، خصوصی 
و تعاونی به شــمار می رود. برای آنکه اقتصاد ایران جهانی شود، نیاز است 
تا فضاهایی در نظام اقتصادی کشــور شکل بگیرد که زمینه توسعه روابط 
تجاری کشور با سایر نقاط دنیا را فراهم کند. در گذشته بازارهای مشترک 
چنین نقشی داشتند. در ادامه تشکیل مناطق آزاد اقتصادی مطرح شد که 
البته فضای کار به مراتب باالتری نیز نسبت به بازارهای مشترک می توانند 
داشته باشند. منطقه ماکو واقع در آذربایجان غربی یکی از محل هایی است 
که بازار مشــترک از سال های گذشــته در آن تشکیل شده بود و فعالیت 
داشــت. فعالیت این بازار مشــترک تاثیر مطلوبی در اشتغال زایی منطقه، 
درآمد خانوارها و رضایتمندی آنها داشت. در ادامه مساله ایجاد منطقه آزاد 
اقتصادی در این منطقه مطرح شــد که طرحی به مراتب بزرگ تر از بازار 
مشــترک بود و عالوه بر آنکه زمینه توسعه تجارت در این منطقه را فراهم 
می کرد، به رونق بخش تولید نیز منجر می شد. اما ایجاد منطقه آزاد نیاز به 
احداث زیرســاخت و بسترسازی دارد و از همین رو طراحی این مناطق در 
نواحی ای که زیرساخت بهتری دارند به مراتب ساده تر است. اما منطقه ماکو 
از بسیاری منظرها از جمله زیرساخت چندان توسعه یافته نبود، واحدهای 
تولیدی چندانی در این منطقه فعالیت نداشتند و همین موضوع به مهاجرت 
از این منطقه و به خصوص روستاهای مرزی منطقه دامن می زد که ریسکی 
برای کشــور به شمار می رفت. در چنین شرایطی طراحی منطقه آزاد ماکو 
و ایجاد زیرســاخت برای آن کلید خورد که نکته ای مثبت برای منطقه و 
مردم بود. در ابتدا طرح ایجاد منطقه آزاد ماکو سرعت خوبی داشت و ایجاد 
زیرســاخت ها برای رونق و توسعه این منطقه نیز با سرعت مطلوبی پیش 

می رفت. بسترسازی در منطقه  نیز سرعت خوبی داشت.
متاسفانه دیدگاه دولتمردان کشور به مناطق آزاد چندان مثبت نیست و 
این مناطق را فضایی برای شکل گیری بازار سیاه و قاچاق تلقی می کنند. اما 
این دیدگاه از پایه نادرست است؛ چراکه مناطق آزاد فضایی در جهت توسعه 
و تمرین جهانی شدن به شمار می روند. درواقع مناطق آزاد می توانند به مثابه 
ویترین برای نمایش توانمندی و تولیدات داخلی کشور باشند. در حال حاضر 
کشــور با مشکالت عدیده ای در زمینه تامین بودجه مواجه است، در عین 
حال امکان راه اندازی برخی فعالیت ها در کشور وجود دارد که راه اندازی آنها 
به خصوص در مناطق آزاد با توسعه صادرات و درآمدهای کشور می تواند به 
افزایش درآمدهای کشور منجر شود. البته تحقق چنین موضوعی نیاز به 
فعالیت گسترده و بسترسازی دارد تا در نهایت با همکاری سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی و احداث بنگاه های تولیدی در این مناطق، از روانه شدن 
منابع کشور به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جلوگیری شود. البته اعمال 

درست این موضوع نیاز به مطالعات دقیق دارد.
با توجه به مزایای بیان شــده برای مناطق آزاد باید اذعان کرد که این 
مناطق ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می روند. توسعه این مناطق به خصوص 
در مناطق مرزی از اهمیتی دوچندان برخوردار است. همواره همگان از ماکو 
به عنــوان دروازه اروپا یاد می کنند. امــا تنها با صحبت نمی توان از مزایای 
منطقه ای این ناحیه بهره مند شد. بلکه باید دید چه حرکات زیربنایی ای برای 
بخش خدمات، تجارت و... باید تعریف شود تا این مناطق رونق بگیرند. در 
صرف هزینه برای ایجاد زیرساخت های یک منطقه باید میزان درآمدزایی در 
نظر گرفته شده و بر ایجاد زیرساخت ها در مناطقی که احتمال درآمدزایی 
و توســعه تجارت بیشتری را داشته باشند، تمرکز شــود. بنابراین انتظار 

می رود که دولتمردان از توسعه این مناطق 
حمایت کنند تا این موضوع تمرینی برای 
جهانی شدن باشد. هر سرمایه گذاری برای 
ورود به یک منطقه خواسته ها و انتظاراتی 
دارد و مناطــق آزاد با بــرآورده کردن این 
خواســته ها، انگیزه ورود به این مناطق را 
در میان سرمایه گذاران افزایش می دهند. 
معافیت هــای مالیاتی از جمله این مزایای 
انگیزشی هستند که به جلب سرمایه گذاران 
در یک منطقه منجر می شــوند. البته در 
حال حاضر شــاهد مطرح شــدن حذف 
تولیدکنندگان در  مالیاتــی  معافیت های 
مناطق آزاد هستیم که این موضوع می تواند 
به خروج سرمایه گذاران از مناطق آزاد منجر 

شود.
البته گاهی می بینیــم که مناطق آزاد 
تبدیل به ویترین فــروش تولیدکنندگان 
نقاط دیگر شده اند که این موضوع چندان 
درست نیست. امتیازات اعطاشده به مناطق 
آزاد باید شــامل حال تولیدکنندگان واقع 
در این مناطق باشــد نه آنکه به واحدهای 
تشــریفاتی و صوری اعطا شــود. در حال 
حاضــر بحث حذف معافیــت مالیاتی در 
مناطق آزاد مطرح شده که این موضوع لغو 
یکی از مشوق ها برای جلب سرمایه گذاران 
به ایــن مناطق بــوده و می تواند از جذب 
ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی به این 
مناطق بکاهد. پیشــنهاد می شود به جای 
چنین کاری، سعی شود تا با کنترل هرچه 
بیشتر صحت اطالعات واحدهای فعال در 
مناطق آزاد مشخص شود تا اگر مواردی از 
سوءاستفاده از حضور در این مناطق وجود 
دارد، با آن مقابله شود و از اعطای امتیازات 
به چنین مواردی جلوگیری شود. اما حذف 
معافیت مالیاتی بــرای واحدهای فعال در 
این مناطق نه تنها درســت نیست که به 
رانده شدن سرمایه گذاران از این منطقه نیز 

می انجامد.
در بسیاری از کشــورهای دنیا برای 
جلب ســرمایه گذاران داخلی و خارجی 
تسهیالتی از سوی دولت ها ارائه می شود، 
به عنوان نمونه زمین برای آغاز فعالیت با 
کمترین هزینه در اختیار سرمایه گذاران 
قرار می گیرد. تســهیل شرایط برای آغاز 
به کار از دیگر مواردی است که به جلب 

سرمایه گذاران خارجی منجر می شود، سنگاپور یکی از کشورهایی است 
که اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده به گونه ای که در مدت زمانی 
بسیار کوتاه، سرمایه گذاران خارجی می توانند مجوز فعالیت و شروع به 
کار در این کشــور را بگیرند. اما متاسفانه در ایران چنین نبوده و همواره 
سرمایه گذار با انواع بوروکراســی های پیچیده اداری روبه رو است. عالوه 
بر موارد بیان شــده، آماده ســازی فضا پیش از حضور سرمایه گذاران در 
یــک منطقه می تواند به جذب هرچه بیشــتر آنها کمک کند. بنابراین 
انتظار می رود که فضای مناطق آزاد و شــهرک های صنعتی واقع در آن 
آماده سازی مناسبی داشته باشد؛ به این ترتیب اگر سرمایه گذاری ایده ای 
داشته باشــد با سرعت بیشتری می تواند اجرای آن را شروع و عملیاتی 
کند. در مجموع بهبود بسترســازی در این مناطق و روان سازی دریافت 
مجوزهای مورد نیاز در عین ارائه خدمات مطلوب در منطقه می تواند به 
افزایش حضور سرمایه گذاران در یک منطقه منجر شده و جلوی از دست 
دادن موقعیت را می گیرد. منطقه ماکو به لحاظ نقطه قرارگیری پتانسیل 
خوبی برای جذب ســرمایه گذاران خارجی دارد؛ این منطقه دارای مرز 
مشترک با  ترکیه است. ترکیه توانسته در سال های گذشته به موقعیت 
بسیار خوبی در جذب گردشگر و سرمایه گذار برسد، به گونه ای که در حال 
حاضر بسیاری از سرمایه گذاران اروپایی مایل هستند در این کشور حضور 
یافته و فعالیت خــود را آغاز کنند. چنین وضعیتی ماحصل تالش این 
کشور در جلب سرمایه گذار داخلی و خارجی بوده است. افزایش همکاری 
میان ایران و ترکیه و فراگیری نحوه بسترسازی برای جلب سرمایه گذاران 
خارجی می تواند باعث شود تا منطقه آزاد ماکو تبدیل به محلی مناسب 
برای حضور ســرمایه گذاران خارجی شــود. البته وقوع این موضوع، در 
ابتدای کار نیازمند ایجاد امتیازات بهتر و بهینه تری اســت تا در نهایت 
سرمایه گذارانی که تا پیش از این ترکیه را محل مناسب برای آغاز کار خود 
می دانستند، از این پس وارد منطقه ماکو شوند. از این نکته نیز نباید غافل 
شد که شدت گرفتن تحریم ها ظرف سال های اخیر به نوعی مانع جذب 
سرمایه گذار به مناطق آزاد کشور بوده است. مثال مطرحی در علم اقتصاد 
وجود دارد که می گوید »اقتصاد همانند گلی است که در فضای آشوب 
و نوســان رشــد نمی کند«. به این ترتیب نمی توان این موضوع را حاشا 
کرد که تحریم و نوســانات داخلی حضور سرمایه گذار خارجی در کشور 
را تحت الشعاع قرار می دهد. در این میان اگر بتوان فضای بازاریابی را به 
نحوی در کشور تعریف کرد که سرمایه گذارها از تحریم علیه ایران کمترین 
آسیب را ببینند و چندان متوجه نوسانات اقتصادی کشور نشوند، می توان 
در این شــرایط نیز در جذب ســرمایه گذار موفق بود. درواقع الزم است 
تا ســرمایه گذار بداند بازار هدف محصوالت او کمترین تاثیرپذیری را از 
نوسانات ارزی دارد و متقاعد شود که سیاستگذاران ایران تمام تالش خود 
را برای جلوگیری از زیان وی از طریق نوســانات کشور می کنند. توسعه 
ایران تبدیل به دغدغه جدی در کشور شده است؛ البته اغلب کشورها نیز 
در مسیر توسعه یافتگی قرار دارند. در این میان نظریه ای وجود دارد که 
معتقد است تمامی کشورها روزی به توسعه خواهند رسید. اما سوال آن 
است که این توسعه به چه بهایی صورت می گیرد. آیا این توسعه یافتگی 
با هزینه خام فروشی منابع داخلی و از میان بردن منابع کشور برای نسل 
بعدی به وجود می آید یا می توان آن را از مسیر بهتر و ایجاد محصوالت با 

ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور نیز محقق کرد؟ 

جایزه مناطق آزاد به تولیدکنندگان
کدامپارامترهابهجلبسرمایهگذارانخارجیمیانجامد؟

 امین اهلل وردی پور
 دکترای مدیریت تولید و بازاریابی
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پیشی گرفتن مزایا از موانع
مدیرعاملسازمانمنطقهآزادماکوازحضورسرمایهگذاراندراینمنطقهمیگوید

Á   منطقه آزاد ماکو که به عنوان دروازه  ورود به اروپا در کشور  
شناخته شده چه ویژگی هایی دارد؟

منطقــه آزاد ماکو به عنــوان پهناورترین و البته جدیدترین 
منطقه آزاد کشــور با برخورداری از حدود 65 درصد مســاحت 
مجموعه مناطق آزاد کشورمان و با ١٣٠ کیلومتر مرز مشترک با 
جمهوری ترکیه و ١٤٠ کیلومتر با جمهوری آذربایجان )نخجوان( 
در عین حال یکی از غنی ترین مناطق آزاد کشور محسوب می شود 
که به عنوان مهم ترین دروازه زمینی ورود ایران به اروپا از دیرباز 
تاکنون مرکز تجارت و تعامالت اقتصادی و تجاری با کشورهای 
مختلف بوده اســت و قریب ١٠٠ کیلومتــر از کریدور ترانزیت 

بین المللی شمال به جنوب و شرق به غرب از آن عبور می کند. این منطقه همچنین دو مرز 
رسمی تجاری مسافری بازرگان و پلدشت را در خود جای داده است که ساالنه بالغ بر ٤٠٠ 
هزار تریلر و دو میلیون نفر مسافر از آنها تردد می کنند و بالغ بر شش میلیارد دالر صادرات 
کشــور نیز از طریق این مرزها صورت می پذیرد. سه شهرستان ماکو، شوط و پلدشت با 
بیش از 26٠ روســتا در داخل قلمرو این منطقه قرار دارند. در این میان، منطقه به دلیل 
وسعت قابل توجه خود دارای بیش از ١٠٠ هزار هکتار اراضی کشاورزی عمدتاً برخوردار از 
زیرساخت های آبیاری از طریق چندین سد و شبکه های اصلی و فرعی، ده ها پهنه معدنی 
معادن سنگ های تزیینی و ساختمانی، سنگ های نســوز بازالتی و کانی های غیرفلزی 
مثل سیلیس و منیزیت است. منطقه آزاد ماکو با تکمیل، ایجاد و توسعه زیرساخت های 
حمل ونقل و لجستیک از جمله بزرگراه، فرودگاه مدرن و برنامه ریزی برای احداث خط آهن 
و فراهم سازی حمل ونقل چندوجهی، احداث نیروگاه برق، احداث سدهای مختلف از سوی 
دولت در سطح منطقه، ایجاد و تکمیل زیرساخت های توسعه صنعتی مثل شهرک های 
صنعتی در کنار موقعیت جغرافیایی و منابع مزیت دار طبیعی، فرصت های سرمایه گذاری 
و کسب وکار ارزشــمندی را پیش روی فعاالن اقتصادی گشوده است تا گام های موثری 
در تحقــق اهداف کالن کمک به تقویت اقتصاد ملی و پیوند آن با اقتصادهای منطقه ای 
و بین المللــی و البته کمک به عمران و آبادانی و توســعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی 
منطقه محل استقرار خود بردارد. لجستیک و حمل ونقل، کشاورزی، دامپروری و شیالت، 
معادن کانی های فلزی و غیرفلزی و صنایع پایین دست آنها، گردشگری طبیعت و بوم گردی 
و صنایع مختلف مزیت گیرنده از موقعیت جغرافیایی اقتصادی، کســب وکارهای محوری 
این منطقه را تشــکیل می دهند. در کنار این موارد دسترسی به انرژی ارزان و نیروی کار 
فراوان به همراه مشوق های قانونی مناطق آزاد از جمله معافیت 2٠ ساله مالیاتی برای انواع 
فعالیت های اقتصادی، معافیت خدمات و محصوالت عرضه شــده در منطقه از مالیات بر 
ارزش افزوده، واردات مواد اولیه و ماشــین آالت تولیدی معاف از عوارض گمرکی، صادرات 
بدون عوارض گمرکی از مواردی هســتند که باعث تشویق سرمایه گذاران برای فعالیت 

در این منطقه می شــود. همچنین امکان تاسیس شرکت های 
مختلف با سهامداری کامل و مشارکتی داخلی و خارجی، جامعه 
محلی فهیم و فرهیخته بیش از 2٠٠ هزار نفری منطقه و سایر 
مزیت های حمایتی قانونی و تالش در مســیر فضای کسب وکار 
سهل و آسان و رها از دیوان ساالری های معمول، بر توجیه پذیری 
فعالیت های اقتصادی و ســرمایه گذاری های این منطقه افزوده 
است. امروز سازمان منطقه آزاد ماکو در دوره جدید مدیریت خود 
بر آن است که با تسهیل و تسریع فرآیندهای شروع کسب وکار و 
سرمایه گذاری در قالب پنجره واحد و فراهم سازی شفاف و یکسان 
اطالعات زمینه های حضور و فعالیت آسان سرمایه گذاران عزیز را 
در این منطقه فراهم کند و در این فرآیند خود را برای همراهی مستمر و رفع هرگونه مانع 
احتمالی در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی مردم متعهد می داند و در این مسیر از 

هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.
Á  توسعه این منطقه از چه منظری برای اقتصاد کشور و خود منطقه اهمیت دارد؟ 

همان گونه که عرض کردم کمک به تقویت اقتصاد ملی و پیوند آن با اقتصادهای منطقه ای 
و بین المللی از طریق تســهیل و گسترش سرمایه گذاری در کسب وکارهای محوری مزیت 
گیرنده از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ماکو از جمله لجستیک )حمل ونقل، 
انبارداری و توزیع و...(، معدن و صنایع معدنی، کشــاورزی و دامپروری و شیالت، صنعت و 
تجارت مرتبط با کشورهای همسایه و اروپا و گردشگری به خصوص طبیعت گردی دستور 
کار اصلی این منطقه است. بی تردید افزایش سهم کشورمان از بازار وسیع صنعت لجستیک 
و تبادالت بین اروپا و چین، ایفای نقش در توســعه صنعتی صادرات محور و پاسخگویی به 
تقاضای داخلی و متناســب با تقویت پیوند اقتصاد ملی با همسایگان به ویژه ترکیه، کمک 
به امنیت غذایی کشور از مسیر توسعه بخش کشاورزی اعم از زراعت، باغداری و دامپروری 
و شیالت و تقویت صنایع پایین دست معدنی و جلوگیری از خام فروشی منابع معدنی و در 
مقابل افزایش ارزش افزوده بخش های معدنی و صادرات محصوالت مرتبط آنها حوزه هایی 
هســتند که با توسعه این منطقه برای اقتصاد کشــور نیز واجد اهمیت است. با مروری بر 
روند توســعه اقتصادی کشورها درمی یابیم استفاده از سازوکار مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
یکــی از مطرح ترین راهکارهاي آنها براي نیل به یک اقتصاد پویا بوده اســت و بهره مندي 
اصولی از این چارچوب حقوقی، قابلیت هاي بالقوه کشــورها در عرصه های صنعت، تجارت، 
ترانزیت، خدمات و... را بالفعل ساخته و دگرگون شدن چهره اقتصادي و توسعه کشورها را 
با تسهیل شرایط اجراي سیاست هاي نوین اقتصادي رقم زده است. منطقه آزاد ماکو نیز با 
برخورداري از منابع طبیعی، واقع شــدن در مسیر کریدورهای اصلی حمل ونقل و ترانزیت، 
مهیا شدن زیرساخت ها، نیروي انسانی آموزش دیده و ارزان متناسب با ظرفیت ها و قابلیت هاي 
ژئوپولتیک خود می تواند زمینه های رشد و توسعه و تعامل منطقه ای و بین المللی اقتصاد ملي 

 در این سال ها 
به رغم تحریم های 

ظالمانه و در 
یک سال اخیر 

محدودیت های 
فیزیکی و اقتصادی 

ناشی از کرونا 
به فعالیت خود 
ادامه می دهند 
که این موضوع 

بیانگر حرکت رو 
به جلو در مسیر 

جلب و جذب 
سرمایه گذاران 

است.

منطقه آزاد ماکو از جمله مناطقی است که موقعیت مکانی آن باعث اهمیت بخشی بیشتر آن شده است. این منطقه همجوار با کشورهای حوزه قفقاز بوده که از گذشته نقش پررنگی در توسعه روابط 
تجاری میان ایران و کشورهای منطقه داشته است. موقعیت قرارگیری این منطقه باعث شده تا از آن به عنوان دروازه تجارت به اروپا یاد شود. اما باید دید که در این سال ها کشور چه میزان در استفاده 
از مزایای منطقه ای ماکو برای رونق صادرات موفق عمل کرده یا باید گفت که این منطقه تنها به دروازه واردات از اروپا تبدیل شده است. شکل گیری منطقه آزاد ماکو نیز با هدف جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی و استفاده از پتانسیل های این منطقه جهت توسعه صنعتی و تبدیل آن به دروازه صادرات به جای واردات بوده است. برای روشن شدن وضعیت این منطقه در جذب سرمایه گذار 
داخلی و خارجی و چالش های موجود در مسیر افزایش حضور سرمایه گذاران در این منطقه و مشکالت تامین سرمایه واحدهای اقتصادی منطقه ماکو گفت وگویی با دکتر محمدر ضا عبدالرحیمی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو انجام شد. وی معتقد است: اقدامات عمرانی و زیربنایی انجام شده توسط منطقه آزاد ماکو ظرف هفت سال گذشته باعث شده سرمایه گذاران متعددی 
مایل به حضور و فعالیت در این منطقه شوند. موقعیت مناسب منطقه آزاد ماکو در جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی باعث شده تا به رغم شدت گرفتن تحریم های ظالمانه در یک سال اخیر و 

همچنین محدودیت های فیزیکی و اقتصادی ناشی از کرونا همچنان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این منطقه ادامه داشته باشد. در ادامه متن کامل این گفت وگو را می خوانید.
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را تسهیل کند. بدیهی است در این فرآیند جامعه محلی و ساکنان شهرها و روستاهای داخل 
منطقه و نیز شهرهای همجوار نیز ضمن اینکه در تحقق اهداف منطقه بسیار نقش آفرین 
هســتند از طرفی نیز از آثار مستقیم، غیرمستقیم و القایی اقتصادی اجتماعی فعالیت ها و 
سرمایه گذاری ها به ویژه کاهش سطح بیکاری و ایجاد اشتغال و دسترسی به زیرساخت های 
الزم برای زیست پذیری در منطقه در ابعاد مختلف فرهنگی آموزشی، بهداشتی و درمانی و 
امور زیربنایی و زیرساختی بهره مند می شوند. لیکن هنوز در اوایل راه هستیم و ان شاءاهلل با 
رفع چالش های پیش روی اقتصاد ملی و نیز آماده سازی بیش از پیش زیرساخت های فیزیکی 

و نهادی توسعه منطقه، این آثار بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.
Á   این منطقه ظرف سال های اخیر چه اقدامات زیربنایی برای جلب و جذب سرمایه گذاران 

اجرایی انجام داده و چه میزان در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی موفق بوده است؟
این منطقه در طول هفت ســال عمر خود عالوه بر کمک به توسعه و عمران شهرها 
و روســتاهای محل اســتقرار خود در ابعاد مختلف زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی و 
بهداشتی و درمانی و آموزشی، ورزشی با تکمیل، ایجاد و توسعه زیرساخت های حمل ونقل 
و لجستیک از جمله بزرگراه، فرودگاه و برنامه ریزی برای احداث خط آهن و فراهم سازی 
حمل ونقل چندوجهی، احداث نیروگاه برق، احداث سدهای مختلف از سوی دولت، ایجاد و 
تکمیل زیرساخت های توسعه صنعتی مثل شهرک های صنعتی در کنار موقعیت جغرافیایی 
و منابع مزیت دار طبیعی فرصت های سرمایه گذاری و کسب وکار ارزشمندی را پیش روی 
فعاالن اقتصادی گشوده است. در این ارتباط عالوه بر هفت هزار میلیارد ریال کار عمرانی 
و سرمایه ای صورت گرفته توسط سازمان منطقه آزاد و احداث سد عظیم کرم آباد از سوی 
دولت با ســرمایه گذاری قابل توجه ١5 هزار میلیارد ریالی بالغ بر ١٣ هزار میلیارد ریال و 
بیش از 2٠٠ میلیون دالر سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه در بخش های مختلف 
اقتصادی اعم از صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات صورت گرفته است که ارزش روز آنها 
به چندین برابر ارزش اولیه آنها می رسد و البته ده ها هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش 
غیردولتی نیز در حال اجراست. هم اکنون بیش از ١2٠ واحد صنعتی، ١8 واحد معدنی، 2٠ 
شرکت بین المللی حمل ونقل، ١5 مجموعه لجستیکی، بالغ بر ٣٠ شرکت فعال کشاورزی، 
6۹ واحد دامپروری، ٣٠ مجموعه شــیالتی شامل 25 مزرعه پرورش ماهی و پنج تعاونی 
صیادی، ١2١ شرکت بازرگانی و ۹ هزار واحد صنفی دارای پروانه در سطح منطقه فعالیت 
دارند و بالغ بر ٤6 هزار نفر اشتغال فعال منطقه را تشکیل می دهد. همچنین سرمایه گذارانی 
از ترکیه، چین و هند در کسب وکارهایی مثل صنایع پوشاک، نیروگاه، تولید آلیاژ فوالد و... 
حضور دارند و در این سال ها به رغم تحریم های ظالمانه و در یک سال اخیر محدودیت های 
فیزیکی و اقتصادی ناشــی از کرونا به فعالیت خود ادامه می دهند که این موضوع بیانگر 

حرکت رو به جلو در مسیر جلب و جذب سرمایه گذاران است. 
Á   چالش های پیش روی مناطق آزاد و به طور خاص منطقه آزاد ماکو در مسیر تحقق 

اهداف خود از نظر شما چه مواردی هستند؟
متاسفانه می توان ادعا کرد که اکثر دستگاه های اجرایی تاکنون در مقام عمل به احکام 
قانونی و انتقال اختیارات و مسوولیت های خود به سازمان های مناطق آزاد و اجازه صدور 
مجوزهای الزم تمکین نکرده و کماکان به دنبال اعمال اختیارات و مسوولیت های خود در 
سرزمین اصلی در این مناطق نیز هستند. این موضوع از یک سو فلسفه تاسیس این مناطق 
یعنی برخورداری از فضای کسب وکار سهل تر و دیوانساالری کمتر نسبت به سرزمین اصلی 
و از سوی دیگر شکل گیری مدیریت یکپارچه و چابک را با چالش جدی مواجه کرده است. 
با وجود تکلیف قانونی دستگاه ها برای ارائه خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و 
ســایر خدمات به مناطق آزاد طی برنامه چهارم توسعه کشور متاسفانه فراهم آوردن این 
امور زیربنایی و بسیار حیاتی و مهم که تحقق اهداف اصلی جلب و جذب سرمایه گذاری 
و در نتیجه تولید و صادرات و اشتغال با آنها رابطه علی دارند، به سازمان های متولی این 
مناطق تحمیل شده است و البته طبیعی است که ایجاد، تکمیل و توسعه امور زیربنایی و 
زیرساخت های سرمایه بر با اتکا به منابع داخلی سازمان های غیربرخوردار از اعتبارات ملی 
و درآمد هزینه ای، تدریجی و طوالنی و در بعضی موارد نیز غیرممکن باشد. درنتیجه تحقق 
مطلوب اهداف اصلی مناطق را نیز با چالش مواجه کرده اســت. به این مهم باید جایگاه 
نامناسب کشور در شاخص های شــفافیت و رقابت پذیری در سطح بین المللی و ریسک 
باالی کشور در رتبه بندی های بین المللی، شرایط و تکانه های تحمیلی و خارج از کنترل 
سازمان های مناطق آزاد و ویژه را در حوزه های کالن محیط سیاسی و اقتصادی خارجی 
و داخلی موثر در سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بخش های خصوصی داخلی و خارجی 

نیز اضافه کرد. با وجود تصریح قوانین مناطق آزاد بر اداره این مناطق وفق قانون و مقررات 
خاص خود، در سال های اخیر متاسفانه به دالیل مختلف برخی از مقررات ملی حاکم بر 
فعالیت های تجاری و اقتصادی ســرزمین اصلی به مجموعه مناطق آزاد نیز تسری داده 
شده که این امر نه تنها موجب القای تصویر نامطلوب از وضعیت ثبات در قوانین و مقررات 
به فعاالن و ســرمایه گذاران بالقوه شده، بلکه تمام محاسبات طرح های توجیه اقتصادی و 
کسب وکار فعاالن موجود را نیز تحت تاثیر سلبی قرار داده است. از این رو می توان تاکید کرد 
که مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران، در نیل به اهداف مصرح در ماده یک قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاســت های اقتصاد مقاومتی و در نتیجه نقش آفرینی و 
دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه ملی، عالوه بر عوامل سیاسی و اقتصاد کالنی موثر 
بر توسعه ملی، با چالش ها و تنگناهایی مواجه هستند که در صورت رفع آنها می توانند با 
تکیه بر ظرفیت ها و به کمک تجربه ای که طی سال های گذشته اندوخته اند، در هم افزایی با 
برنامه های کالن سرزمین اصلی و بهره گیری از همکاری های مشترک منطقه ای و بین المللی 
)با تاکید بر همسایگان(، به موتور توسعه اقتصادی کشور برای هم پیوندی با اقتصاد جهانی 
تبدیل شوند. چالش های اصلی مناطق آزاد به اختصار عبارت اند از: فقدان تعریف مشترک از 
سازوکار مناطق آزاد و باور یکسان به اثربخشی آنها در پیشبرد اهداف نظام توسعه ملی در 
میان ارکان مختلف حاکمیت و دولت و در نتیجه عدم پایبندی به الزامات توفیق آنها، عدم 
تناسب اهداف و ابزار در اختیار سازمان های مناطق آزاد از بدو تاسیس آنها، نداشتن ساختار 
هماهنگ کننده قدرتمند در مجموعه دولت، فقدان مدیریت و نظام یکپارچه در مناطق آزاد، 
موضوع اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و مقاومت دستگاه های 
ملی در پذیرش قواعد حکمرانی کارآمد در مقیاس کوچک مناطق، دولتی بودن ساختار و 
محدودیت های ناشی از آن برای اعمال اصول حاکمیت شرکتی، عدم مشارکت دولت در 
تکمیل و توســعه امور زیربنایی و زیرساخت های الزم در مناطق که جلب سرمایه گذاری 
و در نتیجه گســترش تولید و صادرات و... منوط به تامین حداقلی آنهاست و ابتنای این 
مهم به درآمدهای محدود داخلی سازمان های مناطق آزاد، تکانه ها و عوامل سلبی محیط 
اقتصاد کالن و فضای کسب وکار در کشور، جایگاه نامناسب کشور در شاخص های شفافیت 
و رقابت پذیری در سطح بین المللی، ریسک باالی کشور در رتبه بندی های بین المللی، عدم 
شکل گیری نظام مالی )پول، سرمایه و بیمه( متناسب با نظامات بین المللی حاکم بر جریان 
ســرمایه گذاری بین المللی در مناطق آزاد، بهره وری پایین نیروی انسانی و در نتیجه باال 
بودن هزینه نیروی کار ماهر و توانمند، مشوق های برتر و تسهیالت بیشتر رقبای منطقه ای 
مناطق آزاد، به عنوان مثال معافیت مالیاتی سرمایه گذاران در منطقه آزاد جبل علی امارات 
متحده عربی 5٠ سال و این معافیت در مناطق آزاد کشورمان 2٠ سال است، تعمیم برخی 
از مقررات حاکم بر نظام اقتصادی و بازرگانی سرزمین اصلی به مناطق، تحریم های ظالمانه 
ایاالت متحده و تصویر سازی نامطلوب علیه جمهوری اسالمی ایران که کلیت نظام اقتصادی 

کشور را تحت تاثیر سلبی خود قرار داده است.
Á  نقش این منطقه در توسعه روابط تجاری کشور با کشورهای اروپایی چه میزان است؟ 

با توجه به موقعیت جغرافیایی اقتصادی منطقه که به آن در ابتدای عرایضم اشاره کردم 
و نقش دیرین مرز تجاری مسافری بازرگانی هم اکنون بالغ بر 26 میلیارد دالر ساالنه حجم 
ترانزیت خارجی متردد از طریق زیرساخت های منطقه آزاد ماکو خدمات دریافت می کند. 
در این میان ساالنه بیش از شش میلیارد دالر صادرات کشور نیز از این منطقه به مقاصد 
صادراتی اروپایی و ترکیه ارسال می شود. این در حالی است که تجارت خارجی کشور در 
شرایط تحریمی و محدودیت های متعدد این کار را انجام می دهد و معتقدم درصورتی که 
براین محدودیت ها غلبه کنیم و از طرفی سرمایه گذاری های با هدف تامین تقاضای بازارهای 
منطقه به ویژه کشورهایی که در حداقل فاصله از مرزهای کشورمان قرار می گیرند یقیناً 
این حجم از صادرات به چندین برابر قابل افزایش خواهد بود. در این فرآیند تولید مشارکتی 
با سرمایه گذاران کشورهای منطقه نقش تعیین کننده تری نیز می تواند داشته باشد. برای 
عملیاتی ســازی این راهبرد عالوه بر اینکه شهرک های صنعتی موجود از امکان میزبانی 
از سرمایه گذاری همســایگان برخوردار است، پیشنهاد احداث شهرک صنعتی مشترک 
با ترکیه و کشــورهای عضو ســازمان همکاری های اقتصادی اکو را نیز داده ایم. از طرفی 
برای بهره مندی حداکثری از اقتصاد عظیم صنعت لجستیک نیز همین پیشنهاد احداث 
دهکده لجستیک بین المللی را داریم که قطعاً تسهیلگر تجارت و روابط تجاری کشورمان 
با کشــورهای منطقه و حتی تجارت بین چین و اروپا نیز می شود و از قَِبل این مهم آثار 

غیرمستقیم و تکاثری القایی آن نیز عاید کشورمان خواهد شد. 

با وجود تصریح 
قوانین مناطق 

آزاد بر اداره این 
مناطق وفق قانون و 
مقررات خاص خود، 

در سال های اخیر 
متاسفانه به دالیل 

مختلف برخی از 
مقررات ملی حاکم 

بر فعالیت های 
تجاری و اقتصادی 
سرزمین اصلی به 

مجموعه مناطق آزاد 
نیز تسری داده شده 

است.

سازمان منطقه 
آزاد ماکو در دوره 

جدید مدیریت 
خود بر آن است 

که با تسهیل و 
تسریع فرآیندهای 
شروع کسب وکار و 

سرمایه گذاری در 
قالب پنجره واحد و 
فراهم سازی شفاف 
و یکسان اطالعات 
زمینه های حضور 

و فعالیت آسان 
سرمایه گذاران 
عزیز را در این 

منطقه فراهم کند.

تسهیل 
کسب وکار
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گزارش ویژه

جمهوری اســامی ایران در سال های پس از پیروزی 
انقاب، در شــرایط سخت تحریم ها و با اتکا به نبوغ بومی 
ایرانی توانسته است در تولید بیشتر شناورهای دریایی به 

خودکفایی برسد.
با عنایــت به تحقق آرمان ها و اهداف عالیه توســعه و 
شــکوفایی صنعت دریایی مندرج در سند چشم انداز و در 
راســتای سیاست های کلی نظام، مدیران توانمند ایرانی با 
همکاری شرکت بوت سرویس نروژ در سال 1382، اقدام به 
تاسیس شرکت بوت سرویس ایران در جزیره کیش نمودند.

این شرکت با بهره گیری از توان مهندسان ایرانی توانسته 
است انواع شــناورهای ناجی، خدمات رسان و راهنمابر در 
مقیاس های ســبک و نیمه ســنگین را بومی سازی کند. 
طراحی و ساخت 48 فروند شناور تاکنون و 9 فروند شناور 
در حال ساخت را میتوان از جمله فعالیت های این شرکت 

در سال های گذشته بر شمرد.
به گفته فریدون عبداهلل پوری، مدیر عامل شرکت بوت 
سرویس ایران، متخصصان بوت سرویس ایران توانسته اند 
بخش اعظم مراحل طراحی و ســاخت شناور را در داخل 
مجموعه به انجام رسانده و فعالیت های خود را بر روی تولید 
شناورهای آلومینیومی متمرکز سازند. این شناورها با توجه 
به وزن سبک و سرعت باالتر، مصرف سوخت بهینه ای را 

نیز به همراه دارند.
شرکت بوت سرویس در حال حاضر توانایی ساخت بیش 
از 50 مدل شــناور در 7 گروه شناوری را دارد که با وجود 
جوانان طراح ایرانی و همچنین همراهی مشاوران نروژی، 
امکان هر نوع بهینه سازی در راستای خواسته های کارفرما 

فراهم آمده است. از زمان تاسیس شرکت تاکنون 48 شناور 
تندرو در گروه های جســتجو و نجات، پایلوت، کروبوت، 
آمبوالنس دریایی، تفریحی و کاتاماران به سفارش سازمان 
ها و ارگان های مختلف دولتی و خصوصی تولید شده است 
که از لحاظ کیفیت با نمونه های خارجی قابلیت رقابت دارد 
و چنانچه حمایت های مالی دولت و دیگر بخش ها از این 
حوزه افزایش یابد، میتوان توان تولید را تا 5 برابر نیز افزایش 

داد.
مهندس جعفر خورسند، مدیر پروژه بوت سرویس نیز 
عنوان کرد: بوت سرویس توانایی ساخت بالغ بر 12 فروند 
شناورتندرو آلومینیومی را به صورت سری سازی و هم زمان 
داراست که با اتکا به توانایی جوانان مستعد این مرز و بودم 
و عنایت مدیریت محترم شرکت در راستای ارتقا ظرفیت 

تولید، 12 شناور در سال به مالکان تحویل خواهد شد.
طراحی تخصصی اتــاق فرماندهی شــناورهای نیمه 
سنگین نیز از دیگر توانمندی های شرکت است. همچنین 
ورود به فرایند ساخت موتورهای شناورهای دریایی در کشور 
و توسط متخصصان داخلی به وسیله مهندسی معکوس نیز 

در دست اقدام است.
شناور دریا پاک 1 را میتوان یکی از نمونه های موفق این 
شناورها دانست.این شناور که نخستین و بزرگترین شناور 
چند منظوره مقابله با آلودگی های نفتی در دریا است، مجهز 
بــه انواع تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی در دریا و نزدیک 
ساحل شامل انواع بوم و اسکیمرها از شرکت المور فناند 
بوده و قابلیت به کار گیری در عملیات تجسس و نجات در 
دریا و عرشه جهت دریافت تجهیزات و امکانات از هلی کوپتر 

یا ارسال مجروحان حوادث به هلی کوپتر را داراست.
از جمله دســتاوردهای ساخت این شناور، می توان به 
ارتقا توان مقابله با آلودگی های نفتی، اطفاء حریق، تجسس 
و نجات دریایی اشاره کرد. این شناور با همکاری شرکت های 
بوت سرویس نروژ، بوت سرویس ایران و کشتی سازی بحر 
گسترش خلیج فارس با سرمایه 21 میلیون یورویی به تولید 

رسیده است.
تمرکز بر بومی ســازی، اشــتغال 200 نفر نیروی کار 
متخصص به صورت مستقیم و غیر مستقیم و جلوگیری 
خروج بیش از 12میلیون یورو به صورت ساالنه ارز از کشور، 

برگ زرین دیگری در سابقه درخشان این شرکت است.
از مهمتریــن ویژگی های محصوالت بوت ســرویس، 
کیفیت باالی محصوالت است که با کلیه استانداردهای روز 
اروپا تطابق داشته و این شرکت را در میان تولیدکنندگان 

منطقه منحصر به فرد ساخته است. 
در برنامه های آتی شرکت با یاری خداوند متعال، ورود 
طرح های نوین شــناورهای تنــدور روز دنیا و همچنین 
گسترش فاز تعمیرات شرکت، که منجر به ایجاد فرصت های 
شغلی جدید برای نیروهای جوان مستعد و همچنین ورود 
دانش فنی کشتی سازی روز اروپا و جلوگیری هرچه بیشتر 

ارز از میهن عزیزمان در دستور کار شرکت می باشد.
امید اســت که با عنایت و فضل پروردگار و در راستای 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تمرکز بر توان تولید 
داخلی، شرکت بوت سرویس ایران بتواند گام هایی استوار 
در توســعه و گســترش صنعت دریایی کشــور و کاهش 

وابستگی خارجی در این حوزه بردارد.

بوت سرویس ایران، تبلور بومی سازی
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