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سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

میوه به عنوان محصول مهم مصرفی خانوار رابطه مســتقیمی با حفظ ســامت 
خانواده دارد اما متاسفانه به دلیل گرانی کمتر بدان اهمیت داده می شود. قیمت های 
میوه در کیش به صورت غیر قابل کنترل باال است اما در عین حال تنظیم بازار میوه 
و تره بار در کیش فقط کمی همت می خواهد؛ محاسبات نشان میدهد امروز اگر 
کســی یک کامیون ۱۰ تنی از  میدان تره بار تهران اجاره کند به قیمت ۱۰ میلیون 
تومان، کرایه اش برای ۱۰ تن بار میوه به ازای هر کیلو هزار تومان اضافه میشود. 
برای مقایسه همین امروز یک حراجی در کیش انجیر را کیلویی ۴۵ هزار تومان 
می فروشد در صورتیکه نرخ امروز این میوه در بازار تهران ۲۵ هزار تومان است 
که با هزینه حملش کیلویی ۲۶ هزار تومان خواهد شــد. به همین نسبت قیمت 
سیب در حراجی کیش ۴۵ هزار تومان اما در تهران ۱۷ هزار تومان است  که با در 
نظر گرفتن کرایه حمل ۱۸ هزار تومان خواهد شد. آناناس در حراجی کیش هر 
عدد ۱۰۰ هزار تومان و در تهران ۶۹ هزار تومان عرضه می شود. فقط کافی است 

مسئوالن همت کنند و بازار میوه و تره بار کیش را سامان دهند!
  الزم به ذکر است که قیمتهای اعام شده قیمت خرده فروشی است و قیمتهای 
عمده فروشی بسیار ارزانتر خواهد شد. لطفا فکری به حال این گرانی ها  بشود  تا  

میوه از سبد خانوارها حذف نشود . 

نقد روز ...

گرانی میوه  در جزیره و راهکارآن !

اقتصـاد کیـش
سازمانآگهیها

44424999

برخی مسئوالن درک درستی از مناطق آزاد ندارند 
    اقتصاد کیش - دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد؛ از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۱ صادرات 
کشور از مناطق آزاد ۸۶۳ میلیون دالر و واردات 

۸۲۸ میلیون دالر بوده است.

به گزارش  اقتصاد کیش  سعید محمد، دبیر  شورای عالی 
مناطــق آزاد و ویژه اقتصــادی با حضور در برنامه »صف 
اول« درباره عملکرد مناطق آزاد و میزان فعالیت این مناطق 

توضیحاتی داد.
به عنوان دبیر منطقه آزاد تجاری، مهم ترین هدفی که این 

مناطق دنبال می کنند چیست؟
حــدود ۵۴۰۰ منطقه آزاد و تجاری - صنعتی در کل دنیا 
است که این نشان دهنده این است که دنیا نسبت به این گونه 
فضا های اقتصادی خیلی مسر است و استفاده می کند مثال 
کشور بزرگی مانند چین ۷۵ درصد تجارت اش در مناطق 
آزادش است، و همین طور خیلی از کشور های مناطق مانند 
امارات و ترکیه رقبای ما هستند که تجارت عمده شان در 
مناطق اتفاق می افتد، فلسفه وجودی مناطق این است که 
فضایی را با یکسری مشوق ها و معافیت ها درست می کنید 
برای واحد های تولیدی و صنعتی، این ها به دلیل مشوق ها 

می توانند در بازار رقابت کنند.
چه تعداد منطقه آزاد در ایران  داریم؟

چیزی که قبال عملیاتی شده هشت منطقه آزاد تجاری - 
صنعتی اســت که سال گذشته هفت منطقه آزاد به این ها 
اضافه شــد، ما دارای ۳۳ منطقه ویزه اقتصادی هســتیم 
که فعال هســتند البته ۷۹ مجوز بــرای مناطق ویژه برای 
اســتان های مختلف صادر شده، اما فقط ۳۳ منطقه فعال 
هستند، به دلیل اینکه سرمایه گذار و سازمان مذکور برای 
الباقی هنوز مشخص نشده، استانداران معرفی نکرده اند. 

مناطــق آزاد تجاری ما یکی از کارکرد های اصلی که 
برایش تعریف شــد، توسعه صادرات بود، طی دولت 
ســیزدهم آیا تغییر معنا داری میان صادرات و واردات 

اتفاق افتاده است؟
کارکرد اصلی مناطق آزاد آن چیزی که قانون گذار مشخص 
کرده و جزو سیاست های اقتصاد مقاومتی و اسناد باالدستی، 
این اســت که مناطق آزاد باید در بخش سرمایه گذاری، 
تولید، صادرات، ارز آوری برای کشــور، تامین کاال های 
اساسی مورد نیاز کشــور، آوردن تکنولوژی های روز و 
شرکت های دانش بنیان، در این حوزه ها باید فعالیت کند. 
کارکرد مناطق آزاد تا به امروز شاید راضی کننده نبوده، دالیل 
زیادی هم وجود دارد. در آماری که از ابتدای مهرماه سال 
گذشته تا به االن این آمار را استخراج کردیم برای اولین بار 
تراز تجاری مان مثبت ۳۵ میلیون دالر شد، میزان صادرات 
از واردات پیشی گرفت که این عالمت خوبی است و ما این 
روند را ادامه می دهیم .سرمایه گذاران ما عالقه مند هستند 
که مشــوق های ما احیا شود؛ بعضا خدشه های به آن وارد 
شده و بعضاً درک درستی از کارکرد مناطق آزاد در برخی 
از عزیزانی که مسئولیت دارند و باید نسبت به این موضوع 

اهتمام داشته باشند وجود ندارد.
مقایســه ها نشــان می دهد که ما در جذب سرمایه 
گذاری های خارجی آن هدفی را که دنبال می کنیم به 

آن نرسیده ایم، چرا این گونه  است؟
سرمایه گذار در اصل کسی است که یک پول و منابعی را 
با زحمت تامین کرده و عالقمند است جایی ببرد این منابع 
را که بیشترین سود را دریافت کند، و آنجایی که می خواهد 
پولش را بگذارد ثبات داشته باشد و قوانین و مقررات باید 
ثابت باشد و به صورت مکرر تغییر نکند که بتواند خودش 
را با یک توجیه اقتصادی مشــخص وارد عرصه سرمایه 
گذاری کند، گیر ما هم دقیقا همین جاست که چرا مناطق 
آزاد ما رشد نکردند، متاسفانه ما دچار قوانین خلق الساعه 

هستیم.
نقش شورای عالی در این زمینه چیست؟

قوانیــن مترقی و خوبی راجع بــه  مناطق آزاد داریم مثال 
یکی ماده ۶۵ قانون احکام دائم توســعه کشــور است که 
حکمرانــی منطقه آزاد را به صــورت واحد و متمرکز به 
ریاست منطقه واگذار کرده است؛ یعنی به همه دستگاه ها 
غیر از دســتگاه های امنیتی و نظامی گفته باید ذیل رئیس 
منطقه فعالیت کنند که این خیلی کمک کننده است؛ اگر 
اجرا شود رئیس منطقه می تواند کل دستگاه ها و نماینده 
وزارتخانه ها که در منطقه مستقر هستند هماهنگ کند و 

بعالوه اینکه قوانین و مقررات الزاماً می بایســت از کانال 
شــورای عالی مناطق آزاد عبور کند. یکی از دغدغه های 
اصلی ما این است که متاسفانه ماده ۶۵ اجرا نمی شود، اخیرا 
رئیس جمهور از بازدیدی که از شلمچه داشتند دستور دادند 
و کمیته ای تشکیل شد و این کمیته با سرپرستی معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری بررسی کرد و منجر به چند 
ابالغیه شد که اختیارات رئیس منطقه را مجدداً یادآوری 
کرد و این ابالغیه دستور صادر کرد که باید همه ذیل رئیس 
منطقه کار کنند، متاسفانه یک ماه از این ابالغیه می گذرد، 
اما هنوز دســتگاه ها استنکاف می کنند و به این قانون تن 

نمی دهند.
فرماندار یا بعضی جا ها که بخشدار دارند، حاضر نیستند 
که این قانون را بپذیرند که زیر مجموعه رئیس منطقه 

عمل کنند؟
فرماندار، بخشدار، شــهردار، روسای دستگاه ها، رئیس 
گمرک، نماینــده وزارت صمت، رئیس بخش مالیاتی، 
نماینده استاندارد، ۲۷ نهاد و مجموعه در مرز های ما مستقر 

هستند.
در شورای عالی کمیته هایی که وجود دارد مگر وزرا به 

عالوه رئیس جمهور شرکت نمی کنند؟
در شورای عالی همه این ها هستند و عمال مصوبه هیات 
دولت محسوب می شود منتهی دستگاه ها با توجه به اینکه 
برایشان یک وظیفه ذاتی در سرزمین اصلی تعریف شده 
عین همان را در مناطق آزاد عمل می کنند و آن بخشی از 
وظایف که قانون گذار برایشان تبیین کرده که باید مناطق 
آزاد را مقداری تسهیل کنند، قوانین و مقررات ثبات داشته 
باشد، این بخش متاسفانه مخدوش است و ما در خیلی از 
مناطق معضل و مشکل داریم و نمایندگان دستگاه ها به دلیل 
این عدم همکاری وجود دارد نهایتا ما نمی توانیم کمک و 
تسهیل گری که باید برای فعال اقتصادی داشته باشیم انجام 
دهیم، از طرفی هم دائما یکسری قوانین و مقررات مزاحمی 
را به صورت خلق الســاعه ایجاد می شود و معافیت ها و 
مشوقاتی که سبب می شود سرمایه گذاری رشد پیدا کند، 

جلوی این ها را هم می گیرد.
شهرداری در منطقه آزاد تجاری، منصوب نمی شود؟

خیر، شــهردار که طبق روال شورای شهر تعیین می کند و 
اســتانداری حکمش را می زند، فرماندار توسط وزارت 
کشور، بخشدار به همین صورت، ریاست گمرک توسط 
وزیر اقتصاد حکمش می خورد یکی از مشکالت اصلی 
ما با گمرکات اســت، قانون می گوید مناطق آزاد معاف از 
قلمرو گمرکی کشور هستند به لحاظ گمرکی واقعا آزاد 
هســتند، اما ما خیلی از جا ها در مناطق داریم که گمرک 
در مبدا ورودی نشسته و منطقه شامل این مشوق گمرکی 
نمی شود که خود این برای فعاالن اقتصادی درداخل منطقه 

مشکل ایجاد می کند.
وقتی مقایسه می کنیم کیش را با جبل علی، وضعیت 
نسبی آن چیســت، در صورتی که ما کریدور شمال 
جنوب داریم، دو دریا یکی جنوب و شمال است، بازار 
چند صد میلیونی آسیای مرکزی روسیه و حوزه قفقاز را 
داریم، چرا احساس می کنیم آن ها در این حوزه موفق تر 

عمل کردند؟
یکی از موضوعات اصلی تامین زیرساخت ها در مناطق 
اســت، مثال در جبل علی دو و نیم میلیارد دالر ســرمایه 
گذاری اولیه اتفاق افتاده، آب، برق، گاز، اینترنت، سوله ها و 
زیرساخت ها ساخته شده و فعاالن اقتصادی هم که می ایند 
خیلی راحت مشغول کار می شوند ما هنوز بعد از سه دهه 
در قشــم، کیش مشــکل اب و برق داریم، در خود کیش 
که همه فکر می کنند خیلی پیشرفته است، مشکل شدید 
برق داریم. همین حاال هفت منطقه جدید هم اضافه شده، 
متاســفانه در همین هفت منطقه جدید هم منابع نداریم، 
دولت در الیحه ۱۴۰۱ مبلغی را پیش بینی کرد که تخصیص 
داده شــود برای زیرساخت های این هفت منطقه جدید، 

متاسفانه در کمیسیون تلفیق حذف شد.
در موضوع  زمین خواری وضعیت چطور است؟

یکــی از مســائل اصلی مــا در همین حوزه اســت، 

بررســی هایی که کردیم متاســفانه دیدیم در واگذاری 
زمین ها و اراضی اتفاقات بدی افتاده، افرادی ســودجو 
با تابلو ســرمایه گذاری آمدند جلو، اما هدفشان سرمایه 
گذاری نبــوده، زمین ها را گرفته اند پولش را هم، چون 
قسطی بوده پرداخت نکردند، بعد فعالیت اقتصادی شان 
را اصال راه اندازی نکردند.خوشــبختانه در ۶ ماهه دوم 
ســال گذشته توانستیم ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع 
از ایــن اراضی که ارزش روز آن ۸۳ هزار میلیارد تومان 

می شود به سبد بیت المال برگرداندیم.
آمار و ارقام صادرات و واردات درحال حاضر چطور 

است؟
تقریبا از برج هفت سال گذشته تا انتهای سه ماه اول امسال 
که عملکرد دولت سیزدهم بعد از تغییرات مدیریتی بوده، 
ما در این ۹ ماه ۸۶۳ میلیون دالر صادرات داشتیم صادرات 
تولیداتی که در مبدا منطقه آزاد تولید شدند، یعنی از خود 
منطقه ازاد کاال تولید و صادر شــده به خارج از کشور. در 
مناطق مختلف بســته به توانمندی هایی که در ان مناطق 
و ظرفیت هایی که اســت، تولیــدات از قطعات خودرو، 
پوشاک، مواد شوینده، خوراکی و... وجود دارد.۸۶۳ میلیون 
دالر صادرات کشــور از مناطــق آزاد و ۸۲۸ میلیون دالر 
واردات بوده که مجموعا تراز تجاری مناطق آزاد مثبت ۳۵ 

میلیون دالر بوده است.
بازی های جام جهانی که در دوحه قطر برگزار می شود، 
ما در زمینه ای که از این فرصت استفاده کنیم هم برای 
گردشگری و شناساندن مناطق آزاد و تجاری جنوب 

کشور خودمان، آیا تدبیری اندیشیده شده است؟
تقریبا می شود گفت قبل از دولت سیزدهم تدبیر خاصی 
نبــوده و به همین دلیل زمان خیلی کوتاه بود، اما در زمان 
استقرار دولت جدید ، کمیته ای با ریاست معاون اول تشکل 
شد و اکثر دستگاه ها و وزارتخانه ها عضو شدند، تکالیف 
خود را همه انجــام دادند، الحمداهلل وضعیت، وضعیت 
خوبی اســت ما مسئول تامین زیر ساخت ها مناطق آزاد 
بود که خوشبختانه ما فرودگاه کیش را از یک و نیم میلون 

مسافر به ظرفیت قبلی اضافه شد.
یکی از راهبرد هایی که در دولت سیزدهم است بحث 
گسترش روابط با همسایگان، به نظر می رسد که ایجاد 
مناطق آزاد مشــترک با همسایگان می واند به تقویت 
روابط سیاسی، سنتی، دیپلماتیک کمک کند. چه گامی 

در این حوزه ایستاده اید؟
کشور های همسایه ما ۱۵ کشور همسایه ایران که ظرفیت 
خیلی خوبی دارند مثال شما اگربتوانید با یک کشور عربی 
مانند عراق تولید مشترکی انجام دهید و از مزیت سرزمینی 
آن ها استفاده کنیم تولیدشان را از تعریف انجام دهیم شما 
می توانید به صورت تعرفه صفر با کل کشــور های عربی 
صادرات انجام دهید، یا کشــور های شرقی هستند که با 
شرقی ها قرارداد های تعرفه صفری دارند که ما با تولید در 
سرزمین آن ها باعث می شود که بتوانیم از مزیت استفاده 
کنیم یا حتی در بحث دور زدن تحریم ها فعاالن اقتصادی 
ما می توانند از مزیت سرزمینی همسایگان ما استفاده کنند 
که در دستور کار است، و با چندتا از کشور ها مذاکراتمان 
خیلی خوب به جلو رفته اســت تفاهم نامه هایی را امضا 

کرده ایم و دنبال پیگیری هستیم.
مناطق آزاد تجاری گاهی اوقات احساس می شود یک 
نابرابری هایی در خود منطقه استفاده کنیم، بحثی عدم 
حکمرانی واحد شاید دخیل است، به خاطر اینکه اگر 
حکمرانی واحد باشد می تواند یک عدالت اجتماعی را 
حاکم کند، این نوع به صورت مشخص در قشم و کیش 
چاره اندیشی شده یا برنامه ای برای رفع آن دارید یا خیر؟

یکی از مشــکالتی که ما داریم بعضا احساس می کنیم در 
سه دهه گذشته که این لفظ آزاد که چسبیده به مناطق آزاد 
این آزاد نســبت به همه چیزی آزاد است، در صورتی که 
لفظ آزاد فقط صرف مصارف اقتصادی است که متاسانه 
خیی کم شده است. مشکالت زیادی را داریم مثال امروز 
بزرگ ترین حاشــیه نشینی را در کشور در چابهار  داریم، 
و این وضعیت بســیار تاســف آور هستند از این دست 
مشکالت داریم، بعضی ها احساس می کنند جا هایی مانند 
قشــم، کیش و ... مشکالت اقتصادی نداریم، اما نهایتا در 
عمق روستا ها می رویم در بخش های مختلف نابرابری ها 
وجود دارد به همین خاطر شدیداً پیگیر هستیم. در چابهار 
مجموعه پتروشیمی و فوالدی که کار می شود ما با هر دو 
مجموعه به عنوان مسئولیت اجتماعی شان صحبت کردیم 
دانشکده های فنی و حرفه ای را در داخل منطقه بزنند تا افراد 

بومی را آموزش بدهند.

 اقتصاد کیش -    نمایشگاه و سمپوزیوم فوالد کشور در قالب بیست و چهارمین 
همایش پژوهشگران این صنعت با موضوع "چالش ها و راهکارهای صنعت فوالد 

در دوران پسا کرونا" آبان ماه امسال در جزیره کیش برگزار می شود. 
بیست و چهارمین همایش پژوهشگران صنعت فوالد کشور ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱ 
با عنوان سمپوزیوم فوالد ۱۴۰۱ در ۲ بخش نمایشگاهی و همایشی توسط انجمن 

آهن و فوالد ایران در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار می شود.
ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط میان دست اندر کاران صنعت فوالد کشور 
با اساتید و دانشجویان تحصیات تکمیلی و محققان برای تبادل نظر به منظور رفع 
مشکات موجود و توسعه هر چه بیشتر این صنعت با انجام مشاوره و آشنایی با 
آخرین دستاوردهای پژوهشی، فناوری و تجهیزاتی صنعت فوالد کشوراز هداف 
برگزاری ساالنه سمپوزیوم های فوالد توسط انجمن آهن و فوالد ایران با حمایت 

شرکت های فوالدی و دانشگاه های کشور است.
ارائه  آخرین دســتاوردهای پژوهشــی، بررسی موانع و چالش ها، نحوه تعامل با 
یکدیگر و راهکارهای پیشبرد اهداف با حضور فعاالن دولتی و خصوصی صنعت، 
صنایع باالدستی و پایین دستی، متخصصین فوالد کشور از دیگر اهداف برگزاری 

این رویداد است.
شرکتهای فوالد خوزستان، فوالد مبارکه ، ذوب آهن اصفهان، تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران، فوالد آلیاژی ایران، سنگ آهن مرکزی ایران ، گروه صنعتی ایران ترانسفو، فرا 
طرح فوالد، گروه سرمایه گذاری و صنعتی آرین حدید و گروه گسترش سرمایه 
گذاری بین المللی ارزش از جمله حاضران در نمایشگاه فوالد کشور خواهند بود.

نمایشگاه و همایش دوره قبل نیز با حضور بیش از ۲۷۵ شرکت داخلی و خارجی، از 
کشورهای آلمان و ایتالیا، فرانسه، هند، ترکیه ، چین، انگلستان، هلند ، سوئد و اسپانیا 

۲۳ تا ۲۵ آذر سال گذشته در نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد.

 همایش  و نمایشگاه  فوالد کشور 
آبان ماه در کیش برگزار می شود

اقتصاد کیش-  با وجود آنکه آمارها نشان می دهد تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در طول عمر دولت گذشته منفی بوده و دبیر شورای  عالی مناطق آزاد هم 
اذعان دارد ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید که امسال اباغ شد، اشتباه بزرگی بود، اما توسعه 

مناطق آزاد همچنان در دستور کار قرار دارد. 
از ســال ۱۳۷۲ تا به امروز مجوز تأســیس ۶۲ منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی 
صادر شده است، البته بخشی از این مناطق که از زمان تصویب آنها بیش از یک سال 

می گذرد  هنوز فعال نشده است .
پیش از انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم با وجود مخالفت های شدید کارشناسان 
اقتصادی، در اقدامی که نیت آن بیشتر سیاسی به نظر می رسید، ۷ منطقه آزاد تجاری-  

صنعتی جدید به تصویب رسید.
البته در تارنمای درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همچنان تعداد مناطق 
آزاد ۷ و تعداد مناطق ویژه اقتصادی ۳۴ عنوان شده است؛ به بیان دیگر افزایش تعداد 
این مناطق، هنوز برای دبیرخانه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی قابل 

هضم نبوده است.
از سوی دیگر با وجود اینکه در سه دهه اخیر بحث تأسیس و افزایش مساحت مناطق 
آزاد همواره مطرح بوده اما تفکر تأسیس قارچ گونه مناطق آزاد، بیش از هر چیز میراث 

برجای مانده دولت حسن روحانی است.
* رشد ساالنه تجارت در مناطق آزاد در سال های 92 تا 99 منفی 0.8 درصد بود
با وجود اصرار دولت یازدهم و دوازدهم بر تأسیس مناطق جدید به عنوان حرکت 
به سمت توسعه اقتصادی، اما عملکرد این مناطق فاجعه بار بوده است؛ به گونه ای که 
آمارها نشان می دهد تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول عمر دولت 

گذشته، منفی بوده است.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان دهنده آن است که در طی سال های ۹۲ تا 

۹۹ رشد ساالنه تجارت در مناطق آزاد منفی ۰.۸ درصد بوده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این امیدواری ایجاد شده بود که با رویکرد نوین 
مســئوالن دبیرخانه مناطق آزاد، اصرار بر رشد کمی  این مناطق متوقف شده و در 
عوض ارتقای عملکرد و تکمیل زیرساخت های مناطق آزاد کنونی، جایگزین تفکر 

رشد    متراژی مناطق آزاد در کشور شود.
عاوه بر این، حجت االســام سید ابراهیم رئیسی که تا پیش از نشستن بر کرسی 
ریاست قوه مجریه، به عنوان شخص اول دستگاه قضا کشور مشغول به خدمت بود، 
بارها به عملکرد ضعیف این مناطق انتقاد داشت، به بیان دیگر رئیس دولت سیزدهم 
کاماً با مشکات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی آشنا است و نسبت 

به مسائل مرتبط با این حوزه تسلط کافی دارد.
 مخالفی که موافق مناطق آزاد شد

 پیش از این، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، روز ششم آذرماه 
۱۴۰۰ در نشست جامعه اسامی مهندسان اذعان کرد: ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید که 
امسال اباغ شد، اشتباه بزرگی بود؛ چون ظرفیت مناطق آزاد فعلی هنوز بهره برداری 

نشده است و ولع ایجاد مناطق آزاد به کشور آسیب می زند.
وی همچنین در اوایل مردادماه ســال جاری نیز در اظهارات خود با روند افزایش 
مناطق آزاد در کشور مخالفت و صراحتاً بیان کرد: ما با افزایش ۷ منطقه آزاد جدید 

در کنار ۸ منطقه آزاد قبلی مخالف بودیم.
با این حال در عمل شاهد هستیم که سعید محمد نسبت به تأسیس مناطق آزاد جدید 
مخالفی نداشته و پیشنهاد تأسیس ایجاد مناطق آزاد جدید از سوی دولت، گواهی 

بر این ادعا است.
* ماشین زایش مناطق آزاد در حال استارت خوردن

نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۹ مرداد امسال با اکثریت آرا با الیحه توسعه مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی انزلی موافقت کردند. و از سوی دیگر سید محمد حسینی، 
معاون پارلمانی رئیس جمهور هم در ماه جاری از فرستادن سه الیحه جداگانه مناطق 
آزاد به مجلس خبر داد، وی به رسانه ها اعام کرد: برای منطقه آزاد تجاری صنعتی 
دوغارون، سرخس و مازندران سه الیحه جداگانه از سمت دولت به مجلس فرستاده 
شده است. وی همچنین مدعی شد دولت بنا ندارد دائماً به تعداد مناطق آزاد بیفزاید، 
اما جاهایی که ضرورت دارد باید این کار انجام شود تا در کشور توازن ایجاد شود.

* پیگیری  ایجاد منطقه آزاد مشترک  ایران و روسیه و ایران و ترکیه
عاوه بر این فارغ از موضوع تصویب چراغ خاموش مناطق آزاد داخلی، زمزمه هایی 
هم در خصوص ایجاد مناطق جدید بین المللی همچون تأسیس مناطق آزاد مشترک 

با ترکیه و روسیه نیز از سوی دولتمردان به گوش می رسد.
در تیرماه امسال احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه مشترک رؤسای جمهور و 
وزرای مرتبط ایران و ترکیه، خبر ایجاد منطقه آزاد مشترک میان دو کشور را اعام کرد.
همچنین ســعید محمد هم در مرداد  امســال با اذعان بر اینکه دبیرخانه مناطق آزاد 
مصمم به تأسیس مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه است، بیان کرد: توافقاتی 
با کشور روسیه در این زمینه به عمل آمده است تا در آینده منطقه آزاد مشترک را با 

کشور روسیه تأسیس کنیم.
احتمال مخالفت مجدد شورای نگهبان و مجمع تشخیص با تصویب مناطق 

آزاد جدید
حرکت دولت و مجلس به ســمت تصویب مناطق آزاد جدید در حالی صورت 
گرفته که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همانند گذشته بر 
مواضع خود مبنی بر جلوگیری از گسترش بی ضابطه مناطق آزاد و ویژه پافشاری 

داشته است.
الیحه »توسعه منطقه آزاد تجاری - صنعتی گیان )انزلی(«، به دلیل مغایرت با بندهای 
»۱۱« و »۱۷« سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دولت گذشته مورد ایراد شورای 

نگهبان قرار گرفته بود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس الیحه جدید دولت سیزدهم و دالیل آن 
مبنی بر گسترش مساحت منطقه آزاد تجاری -  صنعتی انزلی از نظر قانونی قابل قبول 

نبوده و پیش بینی می شود شورای نگهبان این مصوبه مجلس را ملغی اعام کند.
مصوبه گسترش این منطقه آزاد همچنین در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به دلیل مغایرت با بند ۹ سیاســت های کلی قانون گذاری، بند ۱۹ 
سیاست های اقتصادی مقاومتی، بند ۱۰ و ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری رد شد، 
البته سابقه تاریخی حکایت از این دارد که نمایندگان مجلس و دولت با لوایح دیگر 

به تاش های خود در این زمینه ادامه خواهند داد.
همچنین مرکز پژوهش های مجلس در گزارش دیگری درباره ســه منطقه جدید 
سرخس، دوغارون و مازندران اعام کرده است: »دولت سیزدهم سه الیحه مجزا 
به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران ارائه کرد اما 
متن الیحه نشان می دهد دولت محترم نسبت به ایرادات و ابهامات شورای نگهبان، 
مغایرت های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص و اصاحات کمیسیون اقتصادی 
مجلس، بی توجه بوده و هیچ اصاحی به منظور رفع ابهامات در الیحه جدید انجام 

نداده است«
هر چند الیحه تشکیل منطقه آزاد تجاری - صنعتی مازندران در کمیسیون اقتصادی 
مجلس به دلیل وجود سه منطقه مجزا در این استان رد شده است، اما در خصوص 
منطقه ســرخس، پیش بینی ها حاکی از احتمال باالی تصویب این منطقه توسط 
نمایندگان مجلس است. الزم به ذکر است طبق اعام نظر مرکز پژوهش های مجلس 
تأسیس این سه منطقه آزاد جدید کماکان با سیاست های کان اقتصاد مقاومتی و 

قوانین باالدستی در تعارض است.

نقدی بر  هدف گذاری توسعه 
بی حد وحصر مناطق آزاد  

اقتصاد کیش-     مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش از برگزاری نخستین دوره 
بازی های ساحلی کیش تحت عنوان »کیش گیمز« با مشارکت ۱۳ فدراسیون ورزشی 

و برای اولین بار در کشور خبر داد. 
به گزارش  اقتصاد  کیش، مهدی کشاورز با اعام این خبر گفت: این رویداد بزرگ 
ورزشی با همکاری ۱۳ فدارسیون و حضور بیش از ۲۵ رشته ورزشی ساحلی در 

سطح ملی برگزار می شود.
وی افزود: در همین زمینه، نشست هماهنگی این رویداد ویژه با حضور نمایندگان 
فدراســیون های ورزشــی برگزار شــد و به زودی عاقه مندان به شرکت در این 
مسابقات می توانند آیین نامه اجرایی رشته ورزشی خود را به همراه شیوه نامه حضور 

در رقابت ها از طریق سامانه های ارتباطی دریافت نمایند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هدف از نخستین دوره بازی های ساحلی کیش 
را توجه ویژه به ورزش های ساحلی، بهره گیری از ظرفیت های بی نظیر سواحل 
جزیره زیبای کیش جهت نشاط آفرینی و توسعه گردشگری ورزشی، ایجاد شرایط 
بهتر و در دسترس تر برای فعالیت بدنی سامت محور و همگانی کردن رشته های 
ورزشی ساحلی برای عموم کیشوندان و گردشگران و حرکت به سمت ایجاد پایگاه 

بین المللی ورزش های ساحلی در جزیره کیش دانست.
کشاورز تصریح کرد: در نشستی که با فدراسیون های ورزشی مرتبط برگزار شد، 
مقرر شد تمامی تیم های شرکت کننده و گردشگران و تماشاگران ورزشی که تمایل 
به حضور در این رویداد بزرگ را دارند بتوانند با شرایط و تسهیات ویژه و هزینه 
مناسب  در  جزیره کیش ب حضور یابند  و از برنامه ها و خدمات فرهنگی، هدایا و 

جوایز خاص به این رویداد بهره مند شوند.

نخستین دوره مسابقات ملی بازی های 
ساحلی  در کیش برگزار می شود


