
سرمقاله

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

قصه از کجا شروع شد؟
شاید نوشتن این سطور پس از روزها تحقیق در اوج 
بهت و ناراحتی، سخت ترین کاری است که می توان 
نیز  محترم  مخاطبین  شاید  که  احساسی  داد؛  انجام 
پیدا  نشریه،  از  شماره  این  گزارش  مطالعه  از  پس 
دنبال  به  نیز  لحظات  آخرین  تا  که  گزارشی  کنند؛ 
روزنه ای بودیم تا عکس یافته هایمان را نشان دهند، 
اما متاسفانه این بار نیز همان جمله معروف مصداق 

حالمان شد: »حقیقت تلخ است«!
و  بررسی  پی  در  فرودین ماه،  روزهای  واپسین  در 
مستنداتی  به  آگاه،  افراد  و  با صاحب نظران  گفت وگو 
امتیازات  از مهم ترین  یکی  نشان می داد  رسیدیم که 
رفته  بین  از  که  است  2سال  به  نزدیک  آزاد  مناطق 
است، اما پنداشتیم که شاید یک شوخی خارج از عرف 
با یکی از قوانین طالیی مناطق آزاد باشد. به همین 
سبب در گام اول سعی در کسب تایید یا تکذیب آن 
برآمدیم که کمال شگفتی، با تعجب ناشی از ناآگاهی 

مسئولین امر در حوزه مناطق آزاد مواجه شدیم.
از اینجای ماجرا به بعد، موضوع جنبه حیاتی پیدا کرد، 
و  دهد  رخ  مهمی  اتفاق  چنین  می شود  مگر  چراکه 

ک طحان
صاصی اخبار آزاد مناطق: باب

طرح اخت
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

متولیان امر از آن بی اطالع باشند. از این روی با بیشتر 
سازمان های مناطق در هر سطح و جایگاهی موضوع 
را در میان گذاشتیم تا شاید این بار از دل سازمان ها 
نور امیدی بتابد، که باز این راه هم بن بستی تاریک با 

سواالت بی جواب بود.
در مرحله بعد تصمیم بر آن شد که مسیر پیگیری را 
به سمت نهادهایی تغییر دهیم که چنین حکمی کرده  
بودند؛ شورای محترم نگهبان و پژوهشکده این شورا 
که مرجع تصمیم ساز در این خصوص بود، با سعه صدر 
و برخالف موارد قبلی، با حوصله و متانت موضوع را 
در  را  دیگری  مستندات  و  کرد  روشن  کامل  طور  به 
راستای تایید یافته ها، در اختیارمان گذاشت که در این 
کننده ای  ناراحت  اطمینان  به  یقین،  و  شک  مرحله، 
تبدیل شد. الزم به ذکر است، در خالل این تحقیقات 
واقعیت خیلی  به  نتیجه رسیدیم که دستیابی  این  به 
هم سخت نبوده و صرفا نیاز به همت و دقت داشت 
از  2سال  که  موضوعی  به  زمان،  صرف  کمی  با  تا 
نظرها )ظاهرا( پنهان مانده، رسید. سوالی که همچنان 
برایمان بی جواب مانده، این است که وقتی یک رسانه 

برسد،  نتایج  و  احکام  مسببات،  دالیل،  به  می تواند 
چطور افرادی که موظف به انجام و طی این مراحل 

هستند، نتوانسته اند؟!
پس از رسیدن به تمامی مدارک، باز هم همچنان این 
امید یارای ما بود تا شاید در قدم های بعدی بتوانیم به 
شواهدی برسیم که نشان دهد یک نفر، یک مجموعه 
و... حداقل پس از سلب شدن حق تاسیس بانک های 
خارجی در مناطق آزاد، به مجمع تشخیص مصلحت 
با طی  را  آیین نامه  این  دوباره  تا  کرده  مراجعه  نظام 
مراحل قانونی و شرعی اخذ نماید، تا بتوان براساس 
و  فردی  عالقه  روی  از  صرفا  نه  قانون،  و  واقعیت 
زبان  به  بانک های خارجی سخن  از  اجتماعی مجددا 
آورد؛ اما باز هم ره به همان بن بست تاریک ختم شد.

رفته و حقیقت رخ نمایی  پرده ها کنار  امروز که  شاید 
با همتی  از متهم کردن یکدیگر،  باید به دور  نموده، 
مضاعف و تالشی جهادی و بدون اتالف زمان، کفش 
در  قانون،  این  دوباره  دریافت  برای  و  پوشیده  آهنی 
مردم،  به  را  اعتماد  تصمیم ساز،  نهادهای  با  تعامل 
مناطق  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران  و  رسانه ها 
آزاد بازگردانیم؛ چراکه اگر اعتماد جای خود را به هر 
همراهی  مجددا  که  است  محال  دهد،  دیگری  چیز 
همگان را با خود داشته باشیم و بی تردید به تنهایی 

نمی توان به اهداف و مقاصد سازنده دست پیدا کرد.
آزاد  مناطق  در  خارجی  بانک های  حضور  بی شک 
با  مناطق  این  تا  بود  خواهد  خجسته   اتفاقی  کشور 
آن  درآمد  ایجاد  با  که  سال ها  از  پس  و  طیب خاطر 

و  الزم  زیرساخت های  خلق  به  خالی  دست  با  هم 
زین پس  مبادرت کرده اند،  آزاد  منطقه  مطلوب یک 
از آن به بعد در  بتوانند بهره  زحمات خود را برده و 
گیرند؛  قرار  منطقه  آزاد  مناطق  سایر  با  قیاس  مقام 
چراکه یکی از دالیل مهم و ابزارهای راهبردی یک 
منطقه آزاد در جهت توسعه تجارت خارجی و جذب 
و  پولی  مبادالت  در  آزادی  خارجی،  سرمایه گذاران 
که  موضوعی  است،  بین المللی  سطح  در  بانکی 
نیازمند توجه و هم افزایی از سوی نهادهای مسئول 

و تصمیم  سازان کالن کشور است.
تشکیالت  ارکان  کلیه  پشتکار  و  همراهی  با  مسلما 
این  مجدد  می توان  سرزمین،  این  در  آزاد  مناطق 
انکار  غیرقابل  و  مسلم  حق  تعبیری  به  که  را  حق 
ممارست،  به  و  قانونی  مراحل  طی  با  است،  مناطق 
»آزموده  که  داشت  عنایت  باید  اما  بازگرداند؛  آنان 
که  رفت  را  راهی  نباید  آزمودن خطاست«؛  دوباره  را 
یک بار دیگر گرفتار چنین مسائل و موضوعاتی شد، 
زیرا اکنون موارد مشابهی وجود دارد که چنانچه بدان 
توجه نشود، می تواند مصائبی حتی سنگین تر از مورد 

مطروحه، در پی داشته باشد .
صیانت و حفاظت از قانون، مهم ترین وظیفه ای است 
که بر شانه های مسئولین امر سنگینی می کند و اگر 
بنا به هر دلیل و برهانی، خدشه ای بر این قانون وارد 
شود؛ بی شک مسئول اول و آخر آن شخصی است که 
باید در  را پذیرفته و  قبول زحمت کرده و مسئولیتی 

مقابل پرودگار و مردم پاسخگو باشد.

صفحه 7 را بخوانید

مناطقبرای اولین بار بخوانید، گزارش کاملی از حذف امتیاز طالیی مناطق آزاد:
آزاد

دستیابی به توسعه 
پایدار قشم 
با راه اندازی 

پروژه های عظیم 
نفت و انرژی

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم از پروژه های بزرگ 

نفت و انرژی جزیره:

8

ضرورت توجه 
به ظرفیت های 

ترانزیتی، اشتغال زایی 
و فرهنگی در منطقه 

آزاد انزلی

در دیدار دکتر روزبهان با نماینده ولی 
فقیه در استان گیالن مطرح شد:

توسعه و پیشرفت زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس:

3

حمایت از دانشگاه ها 
و شرکت های 
دانش بنیان، از 

اولویت های سازمان 
منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
تاکید کرد:

2

استمرار مسیر شکوفایی اقتصادی ارس 
در سال جهش تولید

حضور بانک های خارجی؛ مزیت ابطال شده



اخبار منطقه آزاد کیش

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
دانش  از  استفاده  گفت:  کیش  آزاد  منطقه 
آن  بومی سازی  و  دنیا  روز  فناوری های  و 
اهداف  از  و ساختار موجود، یکی  با شرایط 
توسعه  به  دستیابی  جهت  بلندمدت  و  مهم 
مهم  این  که  است  کیش  جزیره  در  پایدار 
الگویی  عنوان  به   کشور  در سطح  می تواند 

موفق مطرح و مورد استفاده قرار گیرد.
ناصر  مدیرعامل،  مظفری  غالمحسین 
آخوندی معاون توسعه مدیریت، سیدعلیرضا 
امور  و  عمومی  روابط   مدیر  رضوی  علوی 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل 
داریوش سلیمی مشاور مدیرعامل، از مرکز 
نوآوری کیش و بخش های مختلف دانشگاه 
جامع علمی-کاربردی و انبار سازمان منطقه 

آزاد کیش بازدید کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن 
بازدید از دو بخش انبار مرکزی و جمعداری 
اموال این سازمان، گفت: کتابچه های چاپ 
آزاد  منطقه  سازمان  انبار  در  موجود  شده 
طراحی  دستورالعمل  عنوان  تحت   کیش 
استاندارد  نقشه های  به  همراه  پیاده روها 
پارکینگ ها  ورودی  و  پیاده روها  جداول، 
می تواند به  عنوان نمونه ای موفق و الگویی 
شهرداری ها،  استفاده  مورد  ساختاری 
کشور  سطح  نمایشگاه های  و  وزارتخانه ها 

قرار گیرد.
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش در راستای ارتقای 
نیاز  امکانات مورد  آموزشی و تجهیز  سطح 
بخش های  از  آموزشی،  فضای  افزایش  و 
دانشگاه جامع  و دو  مختلف ساختمان یک 
و  نموده  بازدید  نیز  کیش  علمی-کاربردی 
در جریان روند توسعه آموزشی این دانشگاه 

قرار گرفت.

بهره گیری از دانش و فناوری های 
روز دنیا جهت دستیابی به 

توسعه پایدار در کیش

در بازدید دوره ای مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

حمایت از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، از اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: یکی از اهداف مهم سازمان 
فضاهای  نمودن  فراهم  کیش،  آزاد  منطقه 
ظرفیت های  از  بهره گیری  برای  آموزشی 

دانشگاه های مستقر در جزیره کیش است.
ساختمان  از  بازدید  در  مظفری  غالمحسین 
امیرکبیر واقع در برج صدف  دانشگاه صنعتی 
از نرخ گذاری زمین جهت واگذاری به  کیش، 
دانشگاه های مستقر در جزیره براساس ضوابط 
و چهارچوب های قانونی خبر داد و بیان داشت: 
حمایت از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 
مستقر در جزیره کیش، از اولویت های سازمان 
در  مهم  این  که  می باشد  کیش  آزاد  منطقه 

دستورکار این سازمان قرار گرفته است.
وی در ادامه بازدید خود، در جریان بهره گیری 
شبکه  با  که  دانشگاه  این  هوشمند  کنتور  از 
نوآور که ازجمله شبکه های ارزان قیمت برای 
هوشمندسازی اینترنت اشیاء استفاده می شود، 

قرار گرفت.
مظفری با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
کاهش  و  بهینه  استفاده  زمان  است  توانسته 
هزینه های انرژی را با بهره گیری از کنتورهای 
اولویت  داشت:  اظهار  کند،  مدیریت  هوشمند 
از  بهره گیری  انرژی،  مصرف  در  نخست 

ظرفیت های هوشمندسازی است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
میان  تفاهم نامه  امضای  به  آزاد کیش  منطقه 
به  مپنا  گروه  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
منظور احداث نیروگاه به  همراه آب شیرین کن 
افزود:  و  داشت  اشاره  با ظرفیت ۱۲۰مگاوات 
آزاد  تامین کمبود آب و برق در منطقه  برای 
کیش که با احداث این نیروگاه تحقق می یابد، 
با بخش خصوصی،  مذاکره ای  می توانیم طی 
نیروگاه  این  در  را  هوشمندسازی  موضوع 

عملیاتی کنیم.
صنعتی  دانشگاه  رئیس  معتمدی  سیداحمد 

امیرکبیر، شهر هوشمند را مدیریت انرژی، خانه 
و  برشمرد  روشنایی شهر هوشمند  و  هوشمند 
۱۵درصدی  حداقل  کاهش  با  کرد:  عنوان 
هزینه آب و برق در منطقه آزاد کیش می توانیم 
این  و  کنیم  مدیریت  را  انرژی  مصرف  هزینه 
منطقه بهترین پایلوت برای سرزمین اصلی و 

کشورهای همجوار است.
به  اشاره  با  جلسه  این  در  توفیقی  مسعود 
گرامیداشت  در  رهبری  معظم  مقام  بیانات 

جزایر  به  ویژه  توجه  و  فارس  خلیج  روز 
بهره مندی  و  اهمیت  لزوم  و  کشورمان 
مرکز  گفت:  مناطق  این  ظرفیت های  از 
محصوالت  محوریت  با  کیش  نوآوری 
ساحل، تفریحات  دریا،  حوزه  در  فن آوری 
می تواند  دریایی  گردشگری  و  دریایی 

باشد. داشته  تخصصی  فعالیت 
غالمحسین  حضور  با  بازدید،  این  پایان  در 
مدیرعامل،  و  مدیره  هیات  رئیس  مظفری 

سیدعلیرضا علوی رضوی مدیر روابط عمومی 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و 
مرکز  در  مدیرعامل  مشاور  سلیمی  داریوش 
مدیرعامل  توفیقی  مسعود  کیش،  نوآوری 
سیداحمد  و  کیش  فنون  و  علوم  موسسه 
امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  رئیس  معتمدی 
نوآوری  مرکز  استقرار  و  همکاری  قرارداد 
نوآوری  مرکز  در  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه 

کیش به امضاء رسید.

با  شیرین کن  آب  به  همراه  نیروگاه  احداث 
کمبود  تامین  منظور  به   ۱۲۰مگاوات  ظرفیت 
برق و آب در منطقه آزاد کیش تحقق می یابد.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با 
سازمان منطقه آزاد کیش، تفاهم نامه ای میان 
این سازمان و گروه مپنا با سه محوریت ایجاد 
خودرو،  صنعت  برقی سازی  جریان  توسعه  و 
و  کنترل  و  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه 

حفاظت نیروگاه های حرارتی به امضاء رسید.
ایجاد  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
همکاری،  را  برقی سازی  جریان  توسعه  و 
برقی،  خودروسازی  صنعت  ایجاد  و  احداث 
جایگاه و زیرساخت های شارژ خودرو برقی و 
ناوگان  ارائه شارژهای خانگی خودرو برقی و 
برشمرد  نفره  دو  برقی  اشتراکی  خودروهای 
مهم،  این  یافتن  تحقق  با  داشت:  اظهار  و 
جزیره کیش می  تواند به  عنوان جزیره سبز و 
کاهش  راستای  در  موفق  الگوی  از  نمونه ای 
که  یارانه هایی  و  سوخت  هزینه  هوا،  آلودگی 
بابت سوخت از سوی دولت پرداخت می شود، 

به   سالمت  ضابطین  از  ۲۰۰نفر  همکاری  با 
منظور نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی 
در اماکن عمومی جزیره کیش، افرادی که از 
پروتکل های ابالغ شده تبعیت نکنند، متخلف 
قانونی خواهد  برخورد  آنان  با  و  شناخته شده 

شد.
جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور مصطفی 
معاون  و  ستاد  این  رئیس  جانشین  خانزادی 
روسای  و  مدیران  زیربنایی،  و  عمرانی 
محمدرضا  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  ادارت 
کیش،  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس  رضانیا 
کیش  بیمارستان  رئیس  نادعلی نژاد  مصطفی 
اجرایی  و  انتظامی  و  نظامی  دستگاه های  و 
رفع  محوریت  با  کیش  جزیره  در  مستقر 
کیش  جزیره  به  مسافر  ورود  محدودیت های 
بین المللی  همایش های  مرکز  رازی  سالن  در 

کیش برگزار شد.
جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران کیش، با 
بیان این  که تا ۲۵اردیبهشت ماه طرح ضوابط 
اجرا  قابل  کیش  جزیره  سطح  در  قرنطینه 
است، افزود: با همکاری ضابطین سالمت در 
بیماری  شیوع  از  پیشگیری  و  مقابله  راستای 
کرونا از ۲۵اردیبهشت، ورود مسافران با ابالغ 

احداث نیروگاه به  همراه آب شیرین کن با ظرفیت12۰ مگاوات در کیش

ساماندهی ضابطین سالمت برای نظارت های سختگیرانه در جزیره کیش

سطح کشور معرفی کند.
وی درخصوص توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
هوازی  هضم  تاسیسات  ایجاد  مطالعات  به 
و  و فضای سبز  مواد غذایی  پسماند  )هاضم( 
امکان سنجی تاسیسات زباله سوز به ترتیب به 
ظرفیت ۵۰تن و ۱۰۰تن در روز اشاره داشت و 
گفت: احداث نیروگاه های فتولتائیک و احداث 
سیستم های ذخیره ساز انرژی مبتنی بر باتری   

حائز  موجود  شرایط  در  جامعه  مختلف  اقشار 
اهمیت است.

آزاد  منطقه  سازمان  حمایت های  افزود:  وی 
کیش در قالب پشتیبانی و تدارکات برای ورود 
کیش  جزیره  به  پلکانی  به  صورت  مسافران 

همچنان ادامه دارد.
اشاره  با  کیش  بحران  ستاد  رئیس  جانشین 
کیش  جزیره  به  ایرالین ها  فعالیت  آغاز  به 

)BESS( در مقیاس صنعتی از دیگر مفاد این 
تفاهم نامه است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
احداث  اهمیت  لزوم  بر  اشاره  با  کیش  آزاد 
گفت:  کیش،  آزاد  منطقه  در  حرارتی  نیروگاه 
حفاظت  و  کنترل  برق،  سیستم های  نوسازی 
از  با بهره گیری  نیروگاه حرارتی جزیره کیش 
ساخت  محصوالت  و  اجرایی  توانمندی های 
و  مفاد  مطابق  مپنا  گروه  کارخانجات شرکت 
ضوابط و شرایط این تفاهم نامه و محدوده کار 

مورد توافق آتی انجام خواهد شد.
تفاهم نامه  امضای  مراسم  در  است،  گفتنی 
مپنا،  آزاد کیش و گروه  میان سازمان منطقه 
مدیره  هیات  رئیس  مظفری  غالمحسین 
توسعه  معاون  آخوندی  ناصر  مدیرعامل،  و 
عمرانی  معاون  خانزادی  مصطفی  مدیریت، 
مدیر  فصیح  نادری  معراج  زیربنایی و  و 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 
و  مدیره  هیات  رئیس  علی آبادی  عباس  و 

مدیرعامل گروه مپنا حضور داشتند.

گرفته،  صورت  برنامه ریزی های  براساس 
تعداد  کاهش  یا  افزایش  کرد:   خاطرنشان 
اپیدمی  کنترل  ارزیابی  به  بستگی  پروازها 
خواهد  کیش  جزیره  بر  حاکم  شرایط  و 

داشت.
برای  که  افرادی  تمام  کرد:  عنوان  خانزادی 
نام نویسی  سامانه سالمت  در  جزیره  به  ورود 

کرده بودند، وارد جزیره کیش شدند.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش با بیان این  که رونمایی از دستگاه تست 
کرونا برای ارتقای غربالگری افراد مشکوک به 
بیماری کرونا در بیمارستان کیش موثر است، 
غالمحسین  بی دریغ  حمایت های  با  گفت: 
مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
بیماری،  این  شیوع  از  پیشگیری  راستای  در 
نمونه ای  به  عنوان  را  کیش  جزیره  توانستیم 
سطح  در  کووید ۱۹  از  پیشگیری  در  موفق 

کشور مطرح کنیم.
ورود  محدودیت های  رفع  با  است،  گفتنی 
فاصله گذاری  رعایت  کیش،  جزیره  به  مسافر 
اجتماعی، تب سنجی، حفاظت فردی و کنترل 
با  بهداشتی  ضوابط  اجرای  براساس  پروازها 

جدیت تمام نظارت و کنترل می شود.

به سرزمین اصلی تسری یابد.
غالمحسین مظفری افزود: با توجه به این  که از 
سوی دولت هر سال بودجه ای بالغ بر ۹۰۰هزار 
پرداخت می شود،  یارانه سوخت  تومان  میلیارد 
منطقه آزاد کیش می تواند برای نخستین  بار در 
جریان  توسعه  اجرای  با  تولید«  »جهش  سال 
برقی سازی خودروها و ظرفیت های ایجاد شده، 
الگوی موفق در  این منطقه را به  عنوان یک 

پروتکل های بهداشتی جدید مدیریت می شود.
رسانه ها  نقش  لزوم  بر  خانزادی  مصطفی 
رعایت  راستای  در  عمومی  افکار  آگاهی  بر 
سوی  از  شده  ابالغ  بهداشتی  پروتکل های 
گفت:  و  داشت  اشاره  کیش  سالمت  شورای 
ضابطین  عنوان  تحت  رزمایشی  برگزاری 
سالمت و عملکرد رسانه ها در حوزه تبلیغات و 
اطالع رسانی در فضای مجازی با هدف آگاهی 

امضای تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد کیش و گروه مپنا:

در جلسه ستاد مدیریت بحران کیش مطرح شد:
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شرکت هواپیمایی کیش در راستای بهره گیری 
از سیستم های نوین برای آموزش الکترونیک 
و اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، موفق 
از  الکترونیک  آموزش های  مجوز  دریافت  به 

سازمان هواپیمایی کشوری شد.
درخواست  با  کیش  هواپیمایی  شرکت 
از طریق   الکترونیک عملیات  مجوز آموزش 
هواپیمایی  سازمان  از   E–Learning
صورت  بررسی های  از  پس  کشوری، 
عملیاتی  و  زیرساختی  درخصوص  گرفته 
بر اساس  کیش ایر،  آموزشی  واحدهای 
یا  الکترونیکی  آموزش  مجوز  نظام نامه ها، 
هواپیمایی  شرکت  برای   E–Learning

کیش صادر شد.
همچنین شرکت هواپیمایی کیش در راستای 
ارائه خدمات شایسته به مسافرین و ساکنین 
بهره گیری  و  بررسی  حال  در  کیش،  جزیره 
آموزشی،  نوین  سیستم های  و  روش ها  از 
آخرین  با  مطابق  و...  بازرگانی  عملیاتی، 

استاندارهای روز دنیا است.
در  کیش  هواپیمایی  شرکت  است،  گفتنی 
از  پس  شرکت  این  شد.  تاسیس  سال ۱۳۷۰ 
عنوان  به  قانونی،  مجوزهای  دریافت  و  ثبت 
یکی از شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد 
کیش و در قالب یک شرکت سهامی خاص، 
با دو  از خردادماه همان سال  را  فعالیت خود 

فروند هواپیمای اجاره ای آغاز کرد.
هواپیمای  ۷فروند  دارای  ایر،  کیش 
هواپیمای  ۲فروند  و   MD بوئینگ
و  است   A۳۲۱ایرباس ۲فروند  و  فوکر ۱۰۰ 
الزم  استانداردهای  و  خصوصیات  تمام  با 
  IATA عضو شرکت های  از  یکی  بین المللی، 
دارنده  داخلی  شرکت  نخستین  و  )یاتا( 

گواهینامه IOSA )آیوسا( است.

اعطای مجوز آموزش های 
الکترونیک به شرکت 

هواپیمایی کیش

از سوی سازمان هواپیمایی کشوری صورت 
گرفت:



منطقه  سازمان  سخنگوی  کاظمیان  مهدی 
»همایش  برگزاری  خبر  بیان  با  انزلی  آزاد 
نقش  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  بین المللی 
روابط  توسعه  در  آزاد  مناطق  ژئوپولیتیک 
منطقه ای« از سوی این سازمان، اظهار داشت: 
همایش بین المللی مزبور با همکاری دبیرخانه 
ژئوپلتیک  انجمن  آزاد،  مناطق  شورایعالی 
اسالم،  جهان  آینده پژوهی  موسسه  ایران، 
ایران  جغرافیایی  علوم  انجمن های  اتحادیه 
عالمه  تهران،  دانشگاه های  مشارکت  با  و 
برتر  تحقیقاتی-پژوهشی  مراکز  و  طباطبایی 
کشور در روزهای ۲۳ و ۲۴مهرماه سال جاری 
به میزبانی این منطقه در مرکز همایش های 

بین المللی منطقه آزاد انزلی برگزار می شود.
منطقه  بین الملل  روابط  توسعه  کارگروه  دبیر 
آزاد انزلی با اشاره به نقش و جایگاه منطقه 
همکاری های  افزایش  مسیر  در  انزلی  آزاد 
اتحادیه  چارچوب  در  کشورمان  بین المللی 
این  چندبعدی  روابط  و  اوراسیا  اقتصادی 
به  قزاقستان  و  روسیه  کشور  دو  با  منطقه 
اقتصادی  روابط  اصلی  ستون های  عنوان 
اعضای اتحادیه مزبور، تصریح کرد: با عنایت 
به توافق نامه های منعقده میان سازمان منطقه 
و  قزاقستان  و  با دو کشور روسیه  انزلی  آزاد 
کریدورهای  در  منطقه  این  محوری  نقش 
قزاقستان،  چین،  و  شمال-جنوب  بین المللی 
ایران و حضور چندین کشور عضو اتحادیه در 
منافع کشورمان  بین المللی،  این کریدورهای 
و این منطقه با اعضای اتحادیه مزبور از ابعاد 

دبیر ستاد مبارزه با ویروس کرونا سازمان منطقه 
آزاد انزلی با بیان اینکه در بررسی های انجام شده 
میان مناطق آزاد در عرصه تولید و تامین ملزومات 
مورد نیاز جهت مبارزه با کرونا، منطقه آزاد انزلی 
در شاخص تولید ماسک و لباس بیمارستانی به 
مقام نخست نائل آمد، اظهار داشت: از سوی دیگر 
در دو ماهه اسفند و فروردین، واحدهای تولیدی 
فعال در سطح منطقه با تولید ٩٧۵هزار ماسک 
و ٨٠هزار دست لباس، به رکورد بیشترین میزان 

تولید دست یافتند.
در  منطقه  این  اینکه  بیان  با  مهدی کوچکی 
زمینه تامین مواد ضدعفونی کننده و الکل مورد 
نیاز، رتبه دوم مناطق آزاد هشت گانه کشور را 
از آن خود نموده، افزود: در عین حال در زمینه 

همایشبینالمللیاتحادیهاقتصادیاوراسیاونقشژئوپولیتیکمناطقآزاددرتوسعهروابطمنطقهای

کسبرتبهنخستتولیدماسکولباسبیمارستانیتوسطمنطقهآزادانزلیدربینمناطقآزاد

اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپولیتیک 
مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای، در سه 
محور اصلی نقش ژئوپلتیک و ژئواکونومیک 
در  آزاد  مناطق  نقش آفرینی  آزاد؛  مناطق 
و  ایران  بین  ترجیحی  ترتیبات  موافقت نامه 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مناطق آزاد ایران 

و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برپا می شود.
کاظمیان با بیان اینکه نقش مناطق آزاد ایران 
در همگرایی و همکاری و توسعه روابط درون 
مناطق  ظرفیت های  و  فرصت ها  منطقه ای؛ 
آزاد ایران جهت جذب سرمایه گذاری خارجی؛ 
ایران  آزاد  مناطق  نقش  و  اوراسیا  اتحادیه 
و  ابریشم  جاده  و  شمال-جنوب  کریدور  در 
پیشران های روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی 
مناطق آزاد اوراسیا را از بخش محور نخست این 
همایش است، اضافه کرد: در محور نقش آفرینی 
ترجیحی  ترتیبات  موافقت نامه  در  آزاد  مناطق 
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز نظام 
تجاری،  )ظرفیت های  تجارت  توسعه   حقوقی 
مبادالت  راهکارها(؛  و  و حقوقی  قانونی  موانع 
)ظرفیت ها  حاکم  اقتصادی  نظام  و  گمرکی 
بازاریابی تجاری اقتصادی  و راهکارها(؛ نظام 
بازار  مدیریت  و  توسعه  و  اوراسیا  اتحادیه  در 
در مناطق آزاد و تولید کیفی، استانداردسازی، 
در  آزاد  مناطق  در  بازارسازی  و  برندسازی 
پژوهشی  موضوعات  دیگر  از  اوراسیا  اتحادیه 

این همایش بین المللی می باشد. 
سازمان  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر 
منطقه آزاد انزلی، سومین محور اصلی همایش 

نیز توسط  اسفند و فروردین  در طول دو  ماه 
فعالین اقتصادی منطقه، تعداد ۲۵٠هزار جفت 
دستکش و ١٠٠هزار عدد ماسک از طریق این 

منطقه وارد استان شده است.
موفقیت  این  به  دستیابی  اینکه  بیان  با  وی 
و  تولید  خستگی ناپذیر  تالش های  مرهون 
از  کرد:  تاکید  می باشد،  منطقه  واردکنندگان 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دیگر،  سوی 
انزلی در روزهای نخست تشکیل ستاد مقابله 
تشویقی  دستورالعمل های  بیماری،  این  با 
عوارض،  معافیت های  قالب  در  حمایتی  و 
اولیه، موافقت  مساعدت در مسیر تامین مواد 
با تغییر محصول تولیدی و معافیت و تعویق 
مطالبات سازمان به همراه تشکیل شبکه های 

اتحادیه  ایران و  آزاد  را مناطق  بین المللی فوق 
اقتصادی اوراسیا اعالم کرد که در آن نقش ویژه 
منطقه آزاد انزلی در تجارت با کشورهای اوراسیا، 
نقش ویژه منطقه آزاد ارس و ماکو در تجارت با 
کشورهای اوراسیا و در نهایت نقش مکمل مناطق 
آزاد جنوب )اروند، کیش، قشم و چابهار( در توسعه 
روابط تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد 

بررسی پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
منطقه  بین الملل  روابط  توسعه  کارگروه  دبیر 
شخصیت های  حضور  به  اشاره  با  انزلی  آزاد 
کشورهای  و  کشورمان  اقتصادی  و  سیاسی 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جریان این 
و  اساتید  اندیشمندان،  از  بین المللی  همایش 
دانشگاهی  مختلف  رشته های  کارشناسان 
ارسال مقاله و حضور علمی  برای  کشورمان 

در همایش دعوت به عمل آورد.
بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
اول  مقاالت  چکیده  ارسال  مهلت  اینکه 
فرصت  آخرین  است،  جاری  سال  خردادماه 
۳١خردادماه ١۳٩٩  را  مقاالت  اصل  ارسال 
همایش  دبیرخانه  آدرس  وگفت:  کرد  اعالم 
نقش  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  بین المللی 
روابط  توسعه  در  آزاد  مناطق  ژئوپولیتیک 
بلوار  سعادت آباد،  تهران،  در  واقع  منطقه ای، 
کوهستان،  خیابان  کتاب،  میدان  فرحزادی، 
یک،  پالک  یک،  بن بست  گل آذین،  کوچه 
طبقه سوم و آدرس اینترنتی دبیرخانه همایش 
الکترونیک  پست  و   www.iceeg.ir نیز 

نیز info@iag.ir می باشند.

بهداشت،  وزارت   با  سازمانی  برون  ارتباطی 
گمرک،  گیالن،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
انزلی  بندر  ناحیه شهرستان  دادستانی و سپاه 
دستگاهی،  بین  هم افزایی  با  و  داده  تشکیل 
اقدامات موثری در جهت مقابله و کاهش  آثار 

منفی این بیماری ویروسی انجام داده است.
دبیر ستاد مبارزه با ویروس کرونا منطقه آزاد 
است، هشت  ذکر  به  الزم  کرد:  اضافه  انزلی 
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  تولیدکننده  واحد 
کادر  نیاز  مورد  ملزومات  تولید  به  اقدام  مدت 
به  مردم  که  بهداشتی  لوازم  و  بیمارستانی 
مدیرعامل  دستور  با  و  نموده  داشتند  نیاز  آن 
ادامه  کرونا  شکست  تا  مسیر  این  سازمان، 

خواهد داشت.

این  نتیجه  در  و  بوده  اهمیت  حائز  مختلف 
علمی  ظرفیت های  از  بهره گیری  با  سازمان 
موسسات پژوهشی، جهت بررسی فرصت ها، 
چالش ها و راهکارهای علمی توسعه روابط با 
تکیه بر نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد کشورمان 

اقدام به برگزاری همایش فوق نموده است.
از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
رئیس هیات  روزبهان  دکتر محمدولی  تاکید 
برگزاری  بر  این سازمان  مدیره و مدیرعامل 
بهره برداری  منظور  به  همایش هایی  چنین 
حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های موجود 
توجه  با  منطقه ای  نهادهای  با  همکاری  در 
زیرساخت  قانونی،  معافیت های  و  مزایا  به 
به  خود  متبوع  سازمان  متنوع  برنامه های  و 
منظور توسعه همکاری ها با اتحادیه اقتصادی 
بین المللی  همایش  افزود:  و  داد  خبر  اوراسیا 

ژل  و  محلول  بر  مشتمل  طبی  الکل  واردات 
این  طی  لیتری،  ١۲٠میلی  کننده  ضدعفونی 
مدت ۵١٨۴عدد و ١۳٧هزار و ۵۵تن محلول 
بازرگانان  توسط  نیز  کننده  ضدعفونی   ژل  و 
منطقه وارد منطقه، استان و کشور شده است.

از تالش های تولیدکنندگان و  با قدردانی  وی 
نیاز کادر  تامین  واردکنندگان منطقه در زمینه 
میان  این  در  کرد:  اضافه  مردم  و  بیمارستانی 
نیز ١۴۵هزار بطری  تولیدی منطقه  واحدهای 
محلول و ژل ضدعفونی کننده ١۲٠میلی لیتری 

و ١۲٠هزار لیتر هم از این مواد تولید نمودند.
منطقه  کرونا  ویروس  با  مبارزه  ستاد  دبیر 
سازمان  عملکرد  توضیح  ادامه  در  انزلی  آزاد 
گفت:  خود  متبوع  منطقه  اقتصادی  فعالین  و 

سازمانمنطقهآزادانزلیبرگزارمیکند:

دبیرستادمبارزهباویروسکروناسازمانمنطقهآزادانزلیاعالمکرد:

اخبارمنطقهآزادانزلی

منطقه  عالی  آموزش  شورای  نشست 
ظرفیت های  تقویت  منظور  به  انزلی  آزاد 
آموزشی، گام برداشتن در راستای بین المللی 
رشته های  افزایش  علمی،  مراکز  شدن 

تحصیلی و مهارت آموزی برگزار شد.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
لزوم  بر  تاکید  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
عالی  آموزش  مراکز  کیفی  سطح  ارتقاء 
کرد :  بیان  منطقه،  این  محدوده  در  مستقر 
منطقه آزاد انزلی از موقعیت استراتژیکی و 
ارتباط خوبی با کشورهای حوزه دریای خزر 
برخوردار است و یکی از راهبردهای سازمان 
و  تجارت  اقتصادی،  تقویت بخش  کنار  در 
دانشگاه ها  با  ارتباطات  تقویت  گردشگری، 
همسایه  کشورهای  معتبر  علمی  مراکز  و 
و  علمی  ظرفیت های  افزایش  منظور  به 

آموزشی است.
به  اشاره  با  سعیدی  مهدوی  سیدحجت 
کسب  با  مرتبط  رشته های  ایجاد  اهمیت 
منطقه  در  موجود  پتانسیل های  و  کارها  و 
دانشگاه ها  نمود :  خاطرنشان  انزلی  آزاد 
با  باید  منطقه،  سطح  علمی  مراکز  و 
در  راهبردی،  مطالعات  انجام  و  نیازسنجی 
راستای مهارت آموزی و یا آموزش منجر به 
اولویت  این میان  بردارند و در  اشتغال گام 
بازرگانی،  دریامحور،  اقتصاد  رشته های  با 
اقتصاد فرهنگی، علوم شیالتی و حوزه بنادر 
و  دانشجو  پذیرش  که  است  کشتیرانی  و 
پرورش نیروهای متخصص در این رشته ها 

را در دستورکار مراکز علمی قرار گیرد.
منظور  به  فکر  اتاق  ایجاد  لزوم  به  وی 
تاکید  و  اشاره  علمی  جامع  نقشه  طراحی 
برای  علمی  جامع  نقشه  طراحی  با  کرد : 
ظرفیت های  با  متناسب  دانشگاهی،  مراکز 
علمی  طرح های  و  برنامه  مراکز،  این 
محلی،  جوامع  توانمندسازی  به  منجر 
ارز  خروج  منظور  به  نوآوری  و  تولید  رونق 
و  صنعتی  واحدهای  از  حمایت  و  کشور  از 
تولیدی، تدوین و برنامه ریزی خواهد شد و 
عالوه  علمی،  جامع  نقشه  از  بهره گیری  با 
مراکز  کردن  منسجم  و  هدفمندسازی  بر 
ایده پردازی های  به  منجر  دانشگاهی، 
و  دانشجویان  سوی  از  عمل  به  معطوف 

پژوهشگران می شود.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد انزلی به انجام رایزنی ها 
درخصوص  راهبردی  مطالعات  انجام  و 
کشورهای  معتبر  دانشگاه های  با  همکاری 
خود  متبوع  سازمان  سوی  از  خزر  حاشیه 
اشاره کرد و افزود : مراکز علمی کشورهای 
روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکیه مورد 
پاولوف  دانشگاه  با  و  گرفته  قرار  بررسی 
درخصوص  مذاکراتی  روسیه  سن پترزبورگ 
تحصیالت  مشترک  دوره های  برگزاری 

تکمیلی و تبادل دانشجو انجام شده است.
منطقه  سازمان  مدیران  که  جلسه  این  در 
آزاد انزلی و مراکز علمی و پژوهشی مستقر 
روسای  داشتند،  حضور  منطقه  محدوده  در 
دانشگاه های آزاد اسالمی واحد بندر انزلی، 
خدادادی  شهید  حرفه ای  و  فنی  دانشکده 
لزوم  درخصوص  مهر آیین  دانشگاه  و 
بسترسازی در راستای بین المللی شدن این 
مراکز و گام برداشتن در راستای شکل گیری 
دانشگاه های نسل سوم و چهارم تبادل نظر 

کردند.
از  بیش  حاضر  حال  در  است،  گفتنی 
تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  ۳٧٠٠دانشجو 
آزاد  منطقه  دانشگاهی  مراکز  سطح  در 
بخش  تقویت  و  می کنند  تحصیل  انزلی 
مورد  موارد  از  یکی  اختراع  و  پژوهش 
تاکید سازمان منطقه آزاد انزلی بوده که در 
شهید  حرفه ای  و  فنی  دانشکده  راستا  این 
۴٠ثبت  از  بیش  در سال گذشته  خدادادی 

اختراع داشته است.

بینالمللیشدنمراکز
دانشگاهیمنطقه
آزادانزلیباتقویت
ظرفیتهایآموزشی

درنشستشورایآموزشعالیمنطقهآزاد
انزلیمطرحشد:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی با آیت اهلل رسول فالحتی 
جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
شهرستان رشت، درخصوص مباحث کالن، 
پیش  چالش های  و  فرصت ها  رویکردها، 
روی منطقه در مسیر تحقق اهداف خود به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
بیان  به  دیدار  این  در  روزبهان  محمدولی 
منطقه  این  استراتژیک  جایگاه  از  تحلیلی 
و  بین المللی  مراودات  در  گیالن  استان  و 
با کشورهای دریای  ارتباط  فرامنطقه ای در 
به  عنایت  با  داشت:  اظهار  و  پرداخته  خزر 
مسیر  در  انزلی  آزاد  منطقه  گرفتن  قرار 
کریدورهای بین المللی شمال- جنوب، چین، 
قزاقستان، ایران که با محوریت این منطقه 
منطقه  این  می باشند،  فعالیت  به  مشغول 
روابط  توسعه  مسیر  در  ویژه ای  اهمیت  از 
اوراسیا،  خزر،  دریای  حاشیه  کشورهای  با 
جنوب و غرب آسیا برخودار بوده و مهم ترین 

منطقه آزاد کشور محسوب می شود.
بر زیرساخت های  تکیه  با  اینکه  بیان  با  وی 
و  مزایا  و  خصوصی  بخش  توان  موجود، 
بهره برداری  دنبال  به  قانونی  معافیت های 
حداکثری از ظرفیت های فوق می باشیم، افزود: 
قطب  بزرگترین  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه 
اقتصادی شمال کشور که به بازارهای مصرف 
به  دارد،  نزدیکی  دسترسی  خارجی  و  داخلی 
تولیدی دانش بنیان  دنبال جذب شرکت های 
و  صادرات  افزایش  جهت  صادرات محور،  و 
در همین  و  ارزی کشور می باشد  درآمدهای 
راستا، اتصال منطقه به مسیر ریل سراسری 
سال٩٩،  پایان  تا  پیربازار  ایستگاه  در  کشور 
تکمیل طرح های توسعه ای زیرساختی مجتمع 
بندری کاسپین و افزایش حجم تامین کاالهای 
در  انزلی  بندر  و  بندر  این  طریق  از  اساسی 

دستورکار سازمان قرار دارد.
آغاز  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  ناحیه۳  اجرایی شهرک صنعتی  عملیات 

ضرورت توجه به ظرفیت های ترانزیتی، اشتغال زایی و فرهنگی در منطقه آزاد انزلی

نقش محوری داشتند، حائز ارزش های ملی 
و معنوی بوده و با دو رویکرد انتقال مذهب 

و فرهنگ، نقش خود را ایفا کرده است.
اهمیت  به  اشاره  با  فالحتی  رسول  آیت اهلل 
سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  روابط  ایجاد 
با کشورهای مختلف و توجه به خلف وعده 
و غیرقابل اعتماد بودن اروپایی ها، خواستار 
توجه به توسعه همکاری های منطقه ای شد 
و گفت: شبه قاره هند بهترین ظرفیت برای 
بهره برداری از ظرفیت های کریدوری بوده و 
در عین حال بازارهای آسیای میانه نیز بستر 

مناسبی برای کاالی تولید داخلی است.
درخصوص  توصیه هایی  بیان  با  ایشان 
منطقه؛  سطح  در  اشتغال  افزایش  اهمیت 
جایگاه  ارتقای  زمینه ساز  اشتغال  ایجاد 
به  توجه  و  نمود  قلمداد  انزلی  آزاد  منطقه 
جامعه  و  ساکنین  اجتماعی  رضایتمندی 
هدف منطقه آزاد انزلی در حوزه های مختلف 

را حائز اهمیت ارزیابی کرد.
گیالن  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
مباحث  نقش  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
فرهنگی به عنوان زیربنای مسائل اقتصادی 
و عمرانی، توجه به حوزه های فرهنگی بسیار 
توجه  با  انزلی  آزاد  منطقه  و  مهم می باشند 

روند رو به توسعه خود در حوزه های مختلف 
اقتصادی، بازرگانی و ترانزیتی، می تواند در 

این زمینه ها نیز نقش بیشتری ایفا نماید.
امام جمعه شهرستان رشت در ادامه، ایجاد 
منطقه  تولیدی  واحدهای  اندیشه ورز  اتاق 
انزلی با بهره مندی از توان مشاوران خالق 
افزود:  و  داد  قرار  تاکید  مورد  را  زبده  و 
عرصه های  در  مدیران  دید  افق  دورنگری 
فرهنگ، سیاست و اقتصاد بسیار مهم بوده، 
در نتیجه یک مدیر با افق دید دارای ویژگی 

داشتن اتاق اندیشه ورز قوی است.
مدیر  با  هماهنگی  فالحتی،  آیت اهلل 
مطرح  اندیشمندان  از  بهره گیری  مجموعه، 
مهم ترین  از  را  اندیشیدن  فرابخشی  و  روز 
و  اعالم  اندیشه ورز  اتاق  این  مولفه های 
بازاریابی  حوزه  به  ویژه  توجه  کرد:  اضافه 
واحدهای  برای  صادراتی  فضای  ایجاد  و 
تولیدی و فضای کسب و کار منطقه ازجمله 
ارزیابی  اندیشه ورز،  اتاق  وظایف  مهم ترین 

می شود.
یک  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  ایشان 
راستای  در  که  است  فرهنگی  انقالب 
این  در  و  پیدا کرده  ارزش ها تحقق  احیای 
فاصله  ایده آل ها  تا  اما  بودیم  موفق  عرصه 
با  اسالمی  نوین  تمدن  ایجاد  افزود:  دارد، 
ایجاد زیربناهای فرهنگی در جامعه محقق 
انزلی  آزاد  منطقه  میان  این  در  و  می شود 

بهترین مکان برای فرهنگ سازی است.
نماینده ولی فقیه در استان گیالن با اشاره به 
اینکه منطقه آزاد انزلی محل تالقی و ارتباط 
فرهنگ ها می باشد، خواستار توجه و مراقبت 
بودن  مسئول  دلیل  به  فرهنگی  مباحث  در 
افزود:  و  شد  گیالن  شهید  ٨هزار  برابر  در 
باید دارای تفکر و کار  آزاد  مدیران مناطق 
جهادی باشند و بر این اساس، فعالیت های 
تراز  در  باید  انزلی  آزاد  منطقه  در  فرهنگی 
انقالب اسالمی بوده و برنامه های فرهنگی 

را در راس برنامه ها قرار دهد.

بهار سال جاری با هزینه ١٠٠میلیارد تومانی 
در مساحت ۵٠هکتار با محوریت واحدهای 
تولیدی صادرکننده جدید و افزایش ضریب 
این  برنامه های  مهم ترین  از  را  اشتغال زایی 
تولید اعالم کرد و  سازمان در سال جهش 
گفت: توجه به مباحث آموزش عالی از طریق 
ایجاد دانشگاه های بین المللی و بالفعل سازی 
ظرفیت هایی چون توریست سالمت و جذب 
منظور  به  جدید  خارجی  سرمایه گذاران 
از  ناشی  اشتغال زایی  و  درآمدزایی  افزایش 
از  سال،  طول  تمام  در  گردشگران  حضور 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های  دیگر 
است؛ چراکه هم اکنون سالیانه میزبان حدود 

٧میلیون گردشگر می باشیم.
امام  و  گیالن  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
با  دیدار  این  در  رشت  شهرستان  جمعه 
مدیران  اقدامات  و  تالش ها  از  قدردانی 
گذشته و عملکرد چند ماهه، دکتر روزبهان، 
با  مناسبات  توسعه  به  بیشتر  توجه  بر 
حاشیه  و  میانه  آسیای  حوزه  کشورهای 
دریای خزر با توجه به جمعیت باال و اقبال 
آنها نسبت به کشورمان تاکید کرده و اضافه 
در کریدورهای  تاریخ  در طول  ایران  نمود: 
جهانی چون جاده ابریشم که ایرانیان در آن 

دردیداردکترروزبهانبانمایندهولیفقیهدراستانگیالنمطرحشد:
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گزارش:
مرضیه حسینی، علی جعفری، آریا سعیدی

سال هاست که مناطق آزادی ها که شامل مدیران و مسئولین سازمان ها، 
سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی و همچنین مردمان بومی می شود، از 
دخالت های دستگاه های سرزمین اصلی در امور این مناطق گالیه مند 
هستند. از سوی دیگر منتقدین نیز به دالیل و بهانه های گوناگون، 
عملکرد و کارکرد مناطق آزاد کشور را زیر سوال می برند و تمام اتهامات 

و مشکالت را به این مناطق نسبت می دهند.
اما شاید در این جنگ فرسایشی که از ابتدا تشکیل مناطق آزاد وجود 
داشته و قطعا در ادامه نیز به قوت خود باقی خواهند ماند، کما اینکه 
در دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد هستیم که به اوج خود رسیده 
و مخالفین، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه ها از هیچ تالشی در 
بردن(  بین  از  بخوانید  )شما  آزاد  مناطق  این  کردن  محدود  جهت 
فروگذار نمی نمایند، یک بخش موثر در تمام این چالش ها که تاکنون 
به توانمندی های آن توجه نشده و از نظرها پنهان مانده که می توان 
آن بخش را یکی از عوامل اثرگذار در مناطق آزاد معرفی کرد؛ دبیرخانه 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی!
قانون  براساس  و  قانون  آنکه طبق نص صریح  دلیل  به  حال چرا؟ 
و  وظایف  همچنین  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
اختیارات شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ مسئولیت هایی که 
متوجه این دبیرخانه است، به روشنی ذکر شده که با مطالعه آن به خوبی 
می توان دریافت که به هیچ وجه وظیفه اعمال حاکمیتی، سیاستگذاری، 
قانونگذاری، انعقاد تفاهم نامه )که بعضا در مغایرت با قوانین مناطق آزاد 
می باشند( و چیدمان مدیریتی در سازمان های مناطق آزاد و... در آن 

قید نشده است.
خوب است یکبار دیگر وظایف شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

و دبیرخانه این شورا مورد مطالعه قرار گیرد:  
»موضوع تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جمهوری اسالمی 
ایران، از برنامه پنجساله اول توسعه به عنوان نص قانونی مورد نظر 
قانونگذار قرار گرفت و به همین ترتیب در برنامه های بعدی توسعه نیز 
اختیارات و وظایف و قلمرو فعالیت های آن مشخص گردید، شد؛ به ویژه 
آنکه پس از بحث و بررسی های فراوان در مجلس شورای اسالمی و 
شورای نگهبان، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی در 
سال 1372 تصویب گردید، اما اصالحاتی بر این قانون به کمک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مترتب شد که در سال های 1375، 1378 و 

1388 عینیت یافت.
آنچه که از ابتدای بحث شکل گیری الیحه این قانون مدنظر دولت 
قرار داشت، موضوع شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی بود که 

به صورت تصویب نامه، سریعا پس از تصویب قانون تحقق پیدا کرد. 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  الیحه  ماده 4  طی  سال 1371  در  دولت 
تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران پیشنهاد نمود که براس آن:  
شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی به ریاست رئیس جمهور و 
عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، نیرو، کشور، کار و امور 
اجتماعی، صنایع، نفت، صنایع سنگین، معادن و فلزات، راه و ترابری، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان عالی ترین نهاد سیاستگذاری و تصمیم گیری مناطق آزاد 

تجاری-صنعتی تشکیل می شود.
و در ماده5، وظایف شورای عالی را از قرار ذیل اعالم می کند:

و  آیین نامه ها  و  مقررات  تصویب  هدف ها،  تعیین  سیاستگذاری،   
هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه.

 تصویب اساسنامه، برنامه های عمرانی، بودجه ساالنه و عملکرد 
صورت های مالی سازمان های مناطق.

 تصویب نظام امور قضایی، امنیتی، انتظامی هر منطقه. )تصویب نظام 
امور قضایی پس از هماهنگی با قوه قضائیه صورت می پذیرد.(

بدین ترتیب برای اولین بار شورای عالی مناطق آزاد در این الیحه 
تجلی یافت و امورات مختلفی در مواد بعدی منوط به تصویب این شورا 

گردید. اما این پیشنهاد در مصوبه مجلس به شرح ذیل اصالح گردید:
الف: شورای عالی

ماده5: شورای عالی به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزرای امور 
اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کشور، اطالعات، فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
کار و امور اجتماعی، راه و ترابری، صنایع، صنایع سنگین، معادن و 
و  مرکزی  بانک  رئیس کل  بودجه،  و  برنامه  رئیس سازمان  فلزات، 
رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عالی ترین نهاد 

سیاستگذاری مناطق آزاد تجاری-صنعتی تشکیل می گردد.
تبصره 1( سه نفر از نمایندگان مجلس با معرفی کمیسیون های صنایع و 
معادن، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی به انتخاب مجلس به 
عنوان ناظر در جلسات شورایعالی شرکت خواهند نمود. ناظران موظفند 

سالیانه گزارش کتبی جامعی به مجلس تقدیم نمایند.
بود که زیر نظر  تبصره2( شورای عالی دارای یک دبیرخانه خواهد 
تصویب  با  دبیرخانه  این  وظایف  و  می شود  تشکیل  رئیس جمهور 

شورایعالی خواهد بود.
تبصره3( جلسات شورایعالی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد 
داشت و مصوبات با اکثریت نصب به عالوه یک مجموع اعضاء اعتبار 

خواهد یافت.
تبصره4( شورایعالی موظف است هر شش ماه یکبار گزارسی از پیشرفت 
امور و عملکرد مناطق آزاد را به کمیسیون های برنامه و بودجه، صنایع 

و بازرگانی مجلس ارسال نماید.
ماده6: وظایف شورای عالی عبارتند از:

الف( تدوین آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه.
ب( تهیه و پیشنهاد اساسنامه سازمان و شرکت های تابعه به هیات 

وزیران جهت تصویب.
بودجه ساالنه و عملکرد  برنامه های عمرانی، فرهنگی،  ج( تصویب 

صورت های مالی سازمان های مناطق.
د( تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با نظر فرماندهی کل قوا.

ه( اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق.
همچنین در اصالحات بعدی که صورت گرفت، تاکید شد که دبیر 

شوراي مذکور توسط رئیس جمهور تعیین می شود.«
همان گونه که مشاهده می شود این شورا برای تسریع در انجام امور، 
اقدام به تشکیل یک دبیرخانه می کند که به مانند تمامی دبیرخانه ها 
شامل،  که  داشته  مشخصی  و  محدود  وظایف  دستگاه ها،  کلیه  در 
نظارت، ابالغ دستورالعمل ها و همچنین پژوهش درخصوص مناطق 

آزاد می باشد.
دبیر این شورا که عنوان مشاور رئیس جمهور را نیز با خود به همراه دارد، 
اجازه ورود به جلسات هیات وزیران را ندارد و می توان اینگونه برداشت 
کرد که در آن سال های ابتدایی، این عنوان نقشی تشریفاتی برای این 
جایگاه بوده است. البته قابل ذکر است که هیچ دوره زمانی دبیرخانه را 
نمی توان با دبیرخانه ای که مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تشکیل 
داد، مورد قیاس قرار داد، همین طور شخصی همچون مرتضی الویری 
به عنوان اولین دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را که مورد 

وثوق و تائید رئیس جهمور وقت بود با دیگر دبیران محترم.
دکتر جعفر آهنگران در مصاحبه ای به مناسب رحلت آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی، درخصوص نحوه شکل گیری این مناطق، شورای عالی 

مناطق آزاد و دبیرخانه می گوید: 
»آیت اهلل هاشمی رفسنجانی بدون تردید و قطعا با مطالعه و شناخت 
از کارکرد های اقتصاد جهانی، سیاست های جدیدی پایه گذاری کرد. 
به  اقتصادی،  آزادسازی  ارز،  نرخ  یکسان سازی  برای  همانند تالشی 
حداقل رساندن تصدی گری و در یک کالم »سیاست تعدیل« که همه 
این مولفه ها، مقدمه ای بود برای بازسازی اقتصادی و رهایی از بندهای 

پیچیده و گره های اقتصادی.
یکی از راهکارهای اساسی موردنظر مرحوم هاشمی که از مبانی نظری 
پیش گفته نشات گرفته، »استفاده از ابزار مناطق آزاد« بود. از آنجا 
که ساختار سیاسی کشور به حق اجازه نمی داد به یکباره تحت لوای 
آزادسازی، درهای اقتصادی کشور گشوده شود و عقل و منطق هم 
چنین حکم نمی کرد و به جای درگیر کردن تمام عرصه های اقتصادی، 
نقاط مشخص و محدودی برای »تمرین پیوستن به اقتصاد جهانی« 
در نظر گرفته می شود تا پس از بکارگیری الگوهای موفق اقتصادی 
تعمیم  اصلی  سرزمین  به  حاصل  نتایج  جهانی،  تجربیات  انتقال  و 
یابد. می خواهم بر این نکته تاکید کنم آیت اهلل هاشمی، مناطق آزاد 
»سیاست«  و  »رویکرد«  یک  که  اقتصادی،  بنگاه  یک  نه صرفا  را 
برگزیدند. در همین چارچوپ با ابالغ قانون برنامه اول و تکلیف مقرر 
مهندس  اردکانی،  علی شمس  دکتر  آقایان  بالفاصله  تبصره19،  در 
محمدرضا یزدان پناه و مهندس حجتی را به ترتیب به سمت مدیران 
عامل مناطق آزاد در حال تاسیس قشم، کیش و چابهار منصوب کردند. 
در این سال ها، سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت تدوین قانون مناطق 
آزاد را برعهده داشت و مقدماتی هم فراهم شد؛ این روال ادامه داشت 
تا مردادماه سال1371 که شورای عالی مناطق آزاد با عضویت 14نفر از 
اعضای دولت، به صورت غیررسمی کار خود را آغاز کرد. شایان توجه 
است که در پیش نویس اولیه قانون مناطق آزاد، ترکیبی از شورای عالی 
در ماده ای از آن گنجانده شده بود. در تاریخ یاد شده، آقای مهندس 
مرتضی الویری نیز، حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد را از ایشان دریافت کردند و از این پس شورای عالی مناطق آزاد 

جداگانه و به طور مستقل از شورای اقتصاد تشکیل جلسه ای داد. 
آزاد  مناطق  امور  به  اقتصاد  شورای  عمال   1371 تا  سال1369  از 
می پرداخت و من به عنوان دبیر جلسات شورای عالی، این کار از زنده 
یاد رحیمی دانش که در آن زمان دبیر شورای اقتصاد بودند، تحویل 
گرفتم. آقای الویری از این زمان، با خاتمه کار مجلس سوم معاونت 
طرح و برنامه وزارتخانه وقت معادن و فلزات را برعهده داشتند. لذا 
دبیرخانه شورایعالی در همین حوزه شکل گرفت تا پایان سال1371 که 
دبیرخانه به ساختمان اسفندیار نقل مکان کرد و به طور کلی از وزارت 

معادن و فلزات جدا شد.
اولین کار دبیرخانه، پیگیری تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
بود که با مدیریت دبیر وقت شورایعالی و اهتمام آیت اهلل هاشمی در 

شهریور1372 به تصویب رسید.
دولت که بی صبرانه و پیگیرانه به دنبال این قانون بود، به محض ابالغ 
قانون، وظایف و اختیارات خود را مستند به ماده138 قانون اساسی به 
جمعی از وزرا محول و رسما دبیرخانه شورایعالی تشکیل شد. قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد، ضمن سپردن اختیارات وسیع به دولت، 
وظیفه تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی، مقررات و ضوابط مورد 
اشاره در مواد قانون را در اختیار دولت قرار داد و دولت نیز، براساس 
مصوبه فوق الذکر، این مسئولیت را به شورای عالی مناطق آزاد و در 

واقع به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، واگذار کرد.
دبیرخانه تمام هم و غم خود را به تهیه آیین نامه های اجرایی معطوف 
داشت. کار دشواری که دستگاه های اجرایی باید همکاری همه جانبه ای 
را به عمل می آوردند تا بتوان چنین امر مهمی را در کوتاه ترین زمان 

محقق ساخت.
قبل از ادامه بحث، الزم است گفته شود که در الیحه قانونی که بعدا 
به ماده27 قانون معروف شد، برای ایجاد مدیریت یکپارچه و هماهنگ، 
ساز و کار کارآمدی در نظر گرفته شد، به این مفهوم که ادامه مدیریت 
با  اجرایی  تعیین مدیر دستگاه  با  آزاد  دستگاه ها در محدوده مناطق 
اجرایی  دستگاه  مقام  باالترین  حکم  و  سازمان  مدیرعامل  پیشنهاد 

امکان پذیر است.
کافی است در همین نکته، که الزمه شکل گیری یک منطقه آزاد موفق، 
مدیریت یکپارچه است فقط با پشتیبانی شخص رئیس جمهور وقت 

امکان  تحقق یافت.
همان طور که در باال اشاره شد، تدوین آیین نامه های اجرایی بایستی 
از گذر پر پیچ و خمی می گذشت. هاشمی که مرد عمل بود، با گزارش 
دبیر شورای عالی برای تسریع در کار، زنده یاد دکتر محسن نوربخش 
را که اخیرا به سمت معاون اقتصادی خود گمارده بود، مامور کند تا 
آزاد( تشکیل  مناطق  و  اجرایی  )دستگاه های  کارگروه های مشترکی 
داده و بدون فوت وقت، پیش نویس آیین نامه ها را در دستورکار شورای 
عالی قرار دهند. کار بدین گونه سامان یافت که کارشناسان دو طرف 
پیش نویس را تهیه و در کارگروه اصلی ارائه می دادند و پس از تائید در 

شورای عالی برای تصویب، مطرح می شد. 
در اینجا باید بگویم که کار دشواری بود. برای مثال من که مسئول 
کارگروه تدوین اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی بودم و با 
همکاری آقای خواجه نوری معاون وقت روابط کار و وزارت کار، انجام 
وظیفه می کردم، از وزارت کار آن زمان با آن دیدگاه های خاص، ما 
توانستیم مناطق آزاد را از شمول قانون کار، معاف کنیم، این کار جز 
با همت بلند مردانی چون مهندس الویری و زنده یاد دکتر محسن 
نوربخش و حمایت غیرقابل انکار و همه جانبه آیت اهلل هاشمی مقدور 
نبود. با نگاهی به کتاب قانون و مقررات مناطق آزاد که از سال1374 
مناطق ویژه هم به آن افزوده شد، حاوی مقرراتی که تسهیالت ویژه ای 
برای این مناطق منظور شد، همه و همه ظرف مدت کمتر از دو سال تا 
پایان سال1373 جامه عمل پوشید و در امور مناطق ویژه هم در همان 

سال1374 به سرانجام رسید.
در مورد سایر مقررات مثل سرمایه گذاری، صادرات و واردات، زمین 
و منابع ملی، امنیت و انتظامی، صدور روادید و تردد خارجیان، ثبت 
اسناد و امالک، پولی، بانکی بیمه و بورس و... همین دشواری ها وجود 
داشت، ولی مرحوم هاشمی عزم خود را جزم کرده بود تا مناطق آزاد و 
بعدا مناطق ویژه اقتصادی، کارکرد های مثبتی در اقتصاد ملی از خود بر 
جای گذارند. مقررات آماده شده در جلسات پیاپی، سنگین و طوالنی 
شورای عالی با حضور موثر و بی جایگزین هاشمی، تصویب و با امضای 
معاون اول وقت، زنده یاد دکتر حسین حبیبی ابالغ شد. جالب است به 
دقت نظر دکتر حبیبی هم اشاره کنم که تعداد زیاد آیین نامه ها و مقررات 
باعث نشد تا مشکلی در روند ابالغیه به وجود آید و من به یاد ندارم که 

موردی از آیین نامه ها و مقررات با اشکال هیات تطبیق مصوبات هیات 
وزیران با قوانین مواجه شده باشد.

پیش تر اشاره کردم که در تبصره20 قانون برنامه اول، برای پشتیانی 
از تولید و کارخانجات داخلی مناطق حراست شده، کار گمرکی در نظر 
گرفته شده بود که اولین آن در سیرجان و سرخس و براساس بند)د( 
تبصره25 قانون برنامه دوم شکل گرفت، بعدا در سال1374 مسئولیت 
نظارت بر این مناطق با تغییر نام آنها به مناطق ویژه اقتصادی به عهده 
شورای عالی مناطق آزاد گذاشته شد و از این تاریخ شورای عالی به 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تغییر یافت. 
تا سال1376، شماره جلسات شورایعالی به 32رسید که با حضور مرحوم 
هاشمی تشکیل می شد و ایشان با تمام ظرفیت در جلسات حضور 
می یافتند و با اندیشه بلند و صاحب نظرانه خود، گره ها و بخشی نگری ها 
را یکی یکی با سر پنجه تدبیر مرتفع می ساختند. همین اهتمام است که 
»دوره طالیی« مناطق آزاد را رقم زد و بیانگذار مناطق آزاد توفیق نسبی 
این مناطق را در سال های اولیه تاسیس مشاهده کرد«. )شماره304 

هفته نامه مناطق آزاد( 
و  وقت  مسئولین  و  مدیران  گفته  به  دبیرخانه،  تشکیل  ابتدای  در 
کنونی، تشکیالتی کوچک، پویا، در همراهی با سازمان های مناطق، 
وزرا، رئیس جمهور و غیره بود که در چارچوب اختیارات، بدون اعمال 
حاکمیت، در راستای تعالی مناطق آزاد حرکت می کرد، که نتیجه آن 
رویه، مناطق کنونی با عملکرد مثبت و قابل قبول هستند. پس از الویری 
و تا دولت دهم، با تمامی سنگ اندازی ها و انتقادها، تقریبا این مسیر به 
شکل اولیه )نه با قدرت و درایت ابتدایی( طی شد؛ اما به یکباره تغییر 
حرکتی بنیادین در این دبیرخانه ایجاد شد و دبیران بعدی، هر کدام به 
فراخور نزدیکی با رئیس دولت، به اتخاذ تصمیماتی روی آوردن که نه 
تنها کمک کننده به مناطق آزاد نبود، بلکه باعث تضعیف جایگاه، از 
بین رفتن برخی قوانین و همین طور سلب استقالل عمل از مدیران 

عامل شد.
در همین راستا یکی از بدترین اتفاقات در دولت یازدهم و در دوران 
دبیری اکبر ترکان رقم خورد: »قرارگیری دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی!«؛ آن 
هم در حالی که مسئولین دبیرخانه تا لحظه مطرح شدن این پیشنهاد 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی و کسب آرای موافق، از این 
جریان و روند کامال بی اطالع بودند و در ذهن سودای تبدیل شدن 

دبیرخانه به یکی از معاونت های ریاست جمهوری را می پروراندند.
در مصاحبه ها و گفت و گوهای رسانه ای نمایندگان مجلس، بزرگ ترین و 
اصلی ترین دلیل این تصمیم، عدم تعامل دبیرخانه با مجلس و پاسخگو 
نبودن به نمایندگان اعالم شد که در نهایت منجر به این اتفاق گردید، 
آن هم با شرایطی عجیب؛ چراکه هم اکنون این دبیرخانه جایگاهی 
در چارت وزارت اقتصاد نداشته و جایگاه واقعی آن نیز در نهاد دولت 

مشخص نگردیده است.
 اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود؛ با شروع به کار دولت دوازدهم، 
اکبر ترکان جای خود را به مرتضی بانک می دهد؛ این در حالی است 
که همگان انتظار دارند شرایط به طور کامل تغییر کرده و دبیرخانه و 
همین طور مناطق آزاد در تعامالت سازنده با مجلس و سایر دستگاه ها 
آن هم در چارچوب قانون  این مناطق، جان دوباره ای گرفته تا شاید 
دورانی روشن تر را تجربه کنند. اما زمان آنقدر با سرعت سپری شد تا 
اهالی مناطق آزاد خیلی زود به این نتیجه برسند که قرار نیست روی 
آرامش را ببینند؛  چراکه در طول سه دهه گذشته، هیچگاه تا بدین حد 
و میزان به قوانین مناطق آزاد تعرض نشده بود؛ اعمال انواع و اقسام 
محدودیت ها ازجمله ثبت سفارش، محدود کردن ورود کاال به مناطق، 
امضاء تفاهم نامه های متعدد آن هم برخالف قوانین مناطق آزاد و از 
همه بدتر، حذف بخش هایی از امتیازات طالیی و ویژه که براساس 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این مناطق اعطاء 
شده بود، در سکوت خبری و بی اطالعی محض مدیران را می توان 
دستاوردهای جدیدی خواند که بی  شک هر کسی قادر به انجامش 

نبوده است.

حذف مزیت حضور و فعالیت بانک ها و موسسات مالی 
خارجی در مناطق آزاد

داستان مورد بحث این گزارش از طرح دعوی حقوقی از سوی یک 
فرد آغاز شد که در نامه دیوان عدالت اداری خطاب به دبیر شورای 
نگهبان به آن اشاره می شود که براساس آن، ابطال ماده )4( و بند)ب( 
آزاد  مناطق  در  بانکي  و  پولي  عملیات  اجرایي  آیین نامه  ماده )31( 
تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ایران مصوب1378/9/9 و آیین نامه 
ایران  در  خارجي  بانک هاي  عملیات شعب  و  تاسیس  نحوه  اجرایي 
مصوب 1378/12/28 هیات وزیران را با تکیه بر آیه 130 سوره مبارکه 

آل عمران، مورد درخواست قرار می دهد.
در گزارش کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان درخصوص پرونده 
استعالم شده از سوی دیوان عدالت اداری، درخصوص مغایرت شرعی 
جواز فعالیت بانک های خارجی در کشور و فعالیت آنها براساس رویه 
بین المللی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، نکات قابل توجهی وجود 
دارد؛ نخست اینکه در شکوائیه به اشتباه طرف شکایت هیات وزیران 
درج شده و این در حالی است که مصوب شوراي عالي مناطق آزاد 
تجاري صنعتي ایران بوده و هیات وزیران تصویب این موضوع را به 
شوراي مذکور تفویض کرده و لذا این شورا به مثابه کمیسیون متشکل 
از چند وزیر و با رعایت اصل 138 قانون اساسي، آیین نامه مزبور را به 

تصویب رسانده و رئیس جمهور نیز آن را تایید کرده است.
دوم اینکه در این گزارش به عدم ارائه پاسخ از سوي مشتکي عنه 
این پرونده دبیرخانه  از وی شکایت به عمل آمده و در  )طرفی که 

شورایعالی مناطق آزاد( نیز اشاره شده است.
اجرایي  )آیین نامه  ماده  4،  قرار ذیل است: در  از  استدالل هاي شاکي 
عملیات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسالمي 
ایران( »تاسیس و فعالیت شعب بانک ها و موسسات خارجي را نیز در 
کنار موسسات ایراني، با پیشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانک 
مرکزي مجاز دانسته« است و در ادامه آیین نامه ازجمله در ماده13 
ضوابط آن تعیین شده است. جواز فعالیت موسسات و بانک هاي خارجي 
در این آیین نامه براساس اجازه اي است که ابتدا در قانون چگونگي اداره 
مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسالمي ایران مصوب 1372/6/7 
مجلس شوراي اسالمي داده شده بود و بخشي از ضوابط فعالیت هاي 
آنها نیز مشخص گردیده بود. براساس تبصره 3 ماده18 این قانون، شعب 
بانک های خارجی مستقر در مناطق آزاد و آن گروه از بانک های ایرانی 
مناطق آزاد که از بانک مرکزی جمهوری اسالنی ایران مجوز فعالیت 

برون مرزی دارند، می تواند طبق ضوابط مصوب هیات وزیران و با 
رعایت مقررات بانکداری اسالمی به فعالیت بانکداری برون مرزی اقدام 
نمایند. بر این اساس، شعب بانک های خارجی مستقر در مناطق آزاد، 

ملزم به رعایت مقررات بانکداری اسالمی شده بودند.
)در ماده 18 تاسیس بانک و موسسه اعتباري به صورت شرکت سهامي 
عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکي و استفاده از 
عنوان بانک و یا موسسه اعتباري در مناطق منحصرا طبق مفاد و 
آیین نامه اجرایي آن که توسط بانک مرکزي تهیه و به تصویب هیات 

وزیران خواهد رسید، انجام مي شود.
تبصره1( تاسیس بانک و موسسه اعتباري ایراني با سرمایه داخلي و 
خارجي در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها 
توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزي است.

تبصره2( افتتاح شعبه توسط بانک ها و یا موسسات اعتباري اعم از 
ایراني و خارجي موکول به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزي است.
تبصره3( نظام حاکم بر برابري ریال ایران با اسعار مختلف در مناطق 

آزاد توسط هیات وزیران تعیین مي شود.
تبصره 4 ( معامالت واحدهاي بانکي در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول 
مقررات بانکداري اسالمي خواهد بود. واحدهاي بانکي که مجوز انجام 
بانکداري برون مرزي اخذ نموده اند، از انجام معامالت به ریال ایران 

ممنوع هستند(.
اما در قانون اصالح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي 
جمهوري اسالمي ایران، مصوب1378/4/30 که به تصویب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رسید، ماده18، و تبصره هاي آن اصالح گردید. 
براساس مفاد این ماده، افتتاح شعبه بانک ها و موسسات اعتباري خارجي 
با پیشنهاد سازمان مناطق آزاد و تایید بانک مرکزي امکان پذیر خواهد 
بود. ضمنا معامالت واحدهاي بانکي در مناطق آزاد با واحد پولي ایران 
مشمول مقررات بانکداري اسالمي قرار گرفت. بر این اساس بر اسالمي 
بودن یا نبودن معامالت با ارزهاي غیرریال در مناطق آزاد هیچ الزام 
اما این امر در بند )ب( ماده13،  مصرحي در نظر گرفته نشده است. 
آیین نامه اجرایي عملیات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري صنعتي 
جمهوري اسالمي ایران مصوب1378/9/9 مورد تصریح قرار گرفته و 
به صراحت واحدهاي تجاري مذکور را مجاز به رعایت رویه هاي بانکي 
بین المللي در معامالت خود به ارز کرده است. همین امر )جواز عدم 
رعایت مقررات بانکداري اسالمي و بلکه جواز رعایت رویه هاي بانکي 
بین المللي( واجد ایراد شرعي است، چراکه مي تواند به ربا منجر شود. 

)براساس نظر فرد شاکی(
2- آیین نامه اجرایي نحوه تاسیس و عملیات شعب بانکهاي خارجي در 
ایران به عنوان یکي دیگر از موضوعات شکایت، علي رغم اینکه طبق 
اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي  تبصره2، ماده18، قانون چگونگي 
موسسات  و  بانک ها  شعبه  تشکیل  تجویز  ایران  اسالمي  جمهوري 
اعتباري خارجي را در مناطق آزاد نموده، هیچگونه محدودیت جغرافیایي 
در تاسیس شعب  بانک هاي خارجي در ایران در نظر نگرفته و نتیجتا 
امکان تاسیس شعب مذکور در کلیه مناطق کشور ایجاد شده است. 
این درحالي است که با توجه به بند2، ماده7، قانون تجارت، هر قسم 
عملیات صرافي و بانکي، عمل تجاري محسوب مي شود و با عنایت به 
اصل 11 قانون اساسي »دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در 
امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا 
ممنوع است«؛ از سوي دیگر با توجه به اینکه هیچ قیدي دال بر الزام به 
عدم ربوي بودن معامالت و یا قید عدم سرمایه گذاري و منفعت براي 
دولت هاي غیراسالمي از باب احتمال افزایش قدرت سیاسي و اقتصادي 
آنان در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد پیش بیني نشده است، در نتیجه 
هیچ تضمیني براي جلوگیري از فعالیت این موسسات از حیث شرعي 
)غیرربوي بودن( و همچنین از حیث جلوگیري از اهداف متضررانه این 
مؤسسات خارجي وجود ندارد. لذا این امر با بند پنجم اصل 43 قانون 
اساسي در بیان )منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر 
معامالت باطل و حرام( به عنوان یکي از ضوابط فعالیت هاي اقتصادي 
در کشور و همچنین اصل 11 قانون اساسي مغایرت دارد. )براساس نظر 

فرد شاکی(
3- مفاد ماده 18 و تبصره2 آن در قانون مذکور در تاریخ1378/4/30، در 
قالب )قانون اصالح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي( 
به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. براساس نظریه 
تفسیري شوراي نگهبان شماره4575 در مورخ 1372/3/3، در خصوص 
اصل 112 قانون اساسي )مطابق اصل چهارم قانون اساسي، مصوبات 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نمي تواند خالف موازین شرع باشد و 

در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي 
اسالمي و شوراي نگهبان )موضوع صدر اصل 112( و همچنین نسبت 
به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام حاکم است(، طبق نظریه 4872 مورخ 1373/4/20، شوراي نگهبان 
)منظور از خالف موازین شرع آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار 
باشد و نه با احکام عناوین ثانویه و در این رابطه اصل 112 به مجمع 
تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را 
داده است(، این در حالي است که احکام مربوط به ممنوعیت ربا از 
احکام اولیه شرعي است و عدم وجود تضامین شرعي مندرج در نصوص 
قانوني مربوط به بانکداري بدون ربا در خصوص عملیات بانکي ارزي 

داراي شبهه ایراد قانوني و شرعي است.
اما در این میان نظر کارشناسی شورا حائز اهمیت است:

بر این اساس: درخصوص مناطق آزاد نیز براساس آنچه ماده 18 قانون 
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسالمي ایران چه 
در متن اولیه قانون در سال 1372و چه پس از اصالح آن در سال 1378 
مقرر کرده است، فعالیت هاي بانکي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي به 
موجب آیین نامه اي صورت خواهد گرفت که به تصویب هیات وزیران 
مي رسد. در نتیجه آیین نامه اجرایي عملیات پولي و بانکي در مناطق آزاد 
تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ایران، مصوب 1378/9/9 که مورد 
شکایت واقع شده است، »منطبق با صالحیت قانوني، به تصویب دولت 

رسیده است«.
»ضمناً جواز تاسیس موسسات مالي خارجي با اصل 81 قانون اساسي 
امتیاز  اعطاي  منع شده،  اصل  این  در  آنچه  ندارد«، چراکه  مغایرتي 
تجاري با مفهوم خاص آن )انحصار( است و نه اجازه تاسیس شرکت 
خارجي یا شعبه اي از آن در ایران. در پاسخ هاي متعددي هم که شوراي 
نگهبان در دهه شصت به استعالمات دولتي در این خصوص داده، نکته 
فوق تایید مي شود. همچنین، با توجه به تصریح ماده5، آیین نامه مذکور 
بر لزوم رعایت )قانون عملیات بانکي بدون ربا(  مجوزي براي معامالت 

ربوي به بانک هاي خارجي مشمول این آیین نامه داده نشده است.
ضوابط  رعایت  عدم  اجازه  که  شکایت  اصلي  موضوع  درخصوص 
بانکداري اسالمي در معامالت ارزي بانکي در مناطق آزاد، بعد از ذکر 
سابقه مصوبه مجلس در خصوص تبصره 5 ماده 18 »تبصره 5 معامالت 
واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری 
اسالمی خواهد بود، ولی این واحدها در معامالت خود به پول های 
خارجی مجاز به رعایت رویه های بین المللی بانکی می باشند. واحدهای 
بانکی که مجوز انجام بانکداری برون مرزي اخذ نموده اند، از انجام 
معامالت  تجویز  بر  مبني  ممنوع هستند«.  ایران  ریال  به  معامالت 
واحدهای بانکی در مناطق آزاد به پول های خارجی مجاز با رعایت 
رویه های بین المللی بانکی، از این حیث که به تجویز ربا مي انجامید، 
توسط شوراي نگهبان با ایراد شرعي روبه رو گردید. با اصرار مجلس 
مجمع  این  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  مصوبه  ارسال  و 
مصوبه را با اصالحاتي به تصویب رساند. درخصوص تبصره5، که با 
حذف تبصره1، مصوبه مجلس به تبصره4، تغییر پیدا کرده بود مجمع 
تشخیص مصلحت، با حذف عبارت »ولی این واحدها در معامالت 
خود به پول های خارجی مجاز به رعایت رویه های بین المللی بانکی 

می باشند«، متن مصوبه مجلس را تصویب کرد. 
در ادامه گزارش کارشناسی تصریح شده؛ لذا از متن مصوبه، دو نوع 

برداشت قابل طرح شد:
برداشت دوم: اقدام مجمع تشخیص مصلحت به حذف صراحت جواز 
معامله براساس رویه هاي بین المللي در معامالت ارزي، نمي تواند بدون 
دلیل باشد و حذف این عبارت با علم به مخالفت شوراي نگهبان با آن، 
گویاي اراده این مجمع در مخالفت با معامالت طبق رویه بین المللي 
است؛ چراکه با توجه به صالحیت مجمع، چنانچه اراده اي بر ابقاي 
این حکم وجود داشت، نیازي به حذف این عبارت و استفاده از مفهوم 
مخالف نبود، بلکه عین متن مصوب مجلس تایید شده و به صراحت 
جواز چنین امري را بر اساس مصلحت صادر مي شد. حال که چنین 
تصریحي وجود ندارد، باید این معامالت را نیز مشمول ضوابط بانکداري 

اسالمي دانست. 
در بخش پایانی این گزارش آمده: 

تاکیداتي که قانون اساسي بر مقابله با معامالت ربوي داشته )بند5 
اصل 43 و اصل 49 قانون اساسی( نیز همین برداشت را تقویت مي کند. 
لذا در اینجا نیز باید شمول ضوابط بانکداري بدون ربا حتي بر معامالت 
بانکي ارزي را به رسمیت شناخت و در نتیجه ذیل بند)ب(، ماده 13، 
آیین نامه اجرایي عملیات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي 

برای اولین بار بخوانید، گزارش کاملی از حذف امتیاز طالیی مناطق آزاد:

حضور بانک های خارجی؛ مزیت ابطال شده مناطق آزاد
جمهوري اسالمي ایران، مصوب را مواجه با ایراد دانست.

از سوی مجمع  تاریخ 25 تیرماه 1397  این روند، مکاتبه  ادامه  اما در 
مشورتی فقهی شورای نگهبان خطاب به دبیر شورای نگهبان را مورد 
توجه قرار می دهیم که در این متن درخصوص نامه دیوان عدالت اداری 
هذا  علی  که: »و  اشاره می کند  چنین  درخواست مطروحه  بر  مبنی 
آیین نامه مورد شکایت و بند )ب( ماده 13 این آیین نامه مطابق تبصره 4 
ماده 18 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد و در واقع 
آیین نامه همان قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد 

و لذا شورای محترم نگهبان نمی تواند جلوی این آیین نامه را بگیرد«.
گرچه در این گزارش به نظر بعضی از اعضای شورا در مخالفت با این 

موضوع اشاره می شود.
اما به ناگهان در کمتر از یک ماه بعد، در 22مردادماه 97 طی نامه ای از 
سوی عباسعلی کدخدایی خطاب به رئیس هیات عمومی دیوان عدالت 
اداری در ارتباط با موضوع مورد بحث، تصریح می کند: »به دلیل اینکه 
از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از هجده سال می گذرد 
و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، بنابراین ادامه این قانون 

بدون مراحل قانونی جدید خالف شرع دانسته شد«.
اینکه رابطه این آیین نامه با دوره زمانی و منوط کردن اعمال دوباره آن 
به طی کردن رویه قانونی )یعنی از طریق مجمع تشخیص مصلحت 
نظام( بر چه سویه ای است، موضوعی است که نیازمند مباحث حقوقی 

است که از شانیت نگارندگان این گزارش به دور است.
در ادامه همین مکاتبات اداری، در 24آذرماه سال 97 ، قائم مقام دبیر 
شورای نگهبان در نامه ای اشاره می کند: »با توجه به اینکه در پرونده 
آیین نامه به تبع ابطال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل 
گذشت زمان متعّدبه خالف شرع اعالم شده است و در چنین مواردی 
اشخاص در زمان اعتبار مصوبه مجمع، اقدام و حقوق و تعهداتی را ایجاد 
کرده اند و تعهداتی که در زمان اعتبار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام انجام گرفته آثار آن تعهد بعد از گذشت زمان اعتبار نیز جاری است 
و لکن تعهداتی که بعد از بطالن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ولو در اثر عدم اطالع اشخاص انجام گرفته است؛ صحیح نبوده و 

آثاری بر آن مترتب نمی شود«.
طرفه این که در نامه 29مردادماه 1397 )حدود چهار ماه پیش از آخرین 
نامه شورای نگهبان( دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی خطاب 
به دکتر مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد، درخصوص بازنگری 
آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، اشاره می شود 
که: »با عنایت به مراتب مذکور در شرایط کنونی هرگونه اقدام مجدد در 
بازنگری آیین نامه یاد شده، والی به مقصود نبوده، چراکه محتمل است 
نه تنها به نتیجه مطلوب منجر نگردد، بلکه به تکرار پی آمد اخیرالذکر و 
یا نتایج غیرقابل پیش بینی و ناخواسته دیگر بیانجامد«؛ البته وی در ادامه 
آمادگی خود را برای همکاری و اخذ مالحظات و پیشنهادات دبیرخانه در 

صورت بازنگری آیین نامه فوق اعالم می دارد.
نکته جالب توجه، این مسئله است که در فرآیند که مابین دیوان عدالت 
اداری و شورای نگهبان آیین نامه فوق در رفت و آمد بوده، نظر دبیرخانه 
ابالغ چرا هیچ گونه  از  بعد  این مدت  بوده و طی  شورایعالی چگونه 
فعالیتی از سوی این دبیرخانه در دفاع از این موضوع و دستیابی به حق 
و مسئولیت خود در قبال نص قانون حتی در چارجوب هیات وزیران 

انجام نداده است؟!
باید توجه داشت، برای جذب سرمایه گذار خارجی مولفه هایی چون وجود 
زیرساخت های عمرانی، مزیت های قانونی به نفع سرمایه گذار خارجی 
مزیت ها،  همین  چارچوب  در  تشویقی  و  حمایتی  بسته های  ارائه  و 
حضور شبکه بانکی و در نهایت شرکت های بیمه ای خارجی در کنار 
سرمایه گذار خارجی، در واقع ستون های چهارگانه فعالیت سرمایه گذار 
خارجی در مناطق آزاد در سطح بین المللی است که متاسفانه یکی از 
اصلی ترین ستون ها بدین شکل ابطال شد و ستون دیگر که همان 
فعالیت بانک های موسسات بیمه ای و حمایتی است نیز از سوی بیمه 

مرکزی ایران در عمل به اجرا در نمی آید. 
در زمینه اجرای مزایا و معافیت های قانونی نیز نیاز به واگویه کردن 
ناله و فغان های سرمایه گذاران موجود در این مناطق نیست. از سوی 
از دو دهه هنوز در چنبره دستیابی و تکمیل  بعد  آزاد  دیگر مناطق 
زیرساخت های عمرانی جهت هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری و 
سرمایه گذاری در این مناطق می باشند. سئوال این است، در حالی که 
عالوه بر چالش ها و مشکالت صدراالشاره، مناطق آزاد با تحدیدات 
نهادهای دولتی و غیردولتی دست به گریبان می باشند و در ارتباطات 
بین المللی نیز با تحریم های شدید بین المللی مواجه هستند، آیا ماندگاری 
همین میزان سرمایه گذار در سطح کشور نیز در نوع خود معجزه نیست؟! 
چراکه سرمایه گذار در مکانی حضور پیدا می کند و می ماند که تضمین و 
حمایتی برای سرمایه و اهداف سرمایه گذاری وی وجود داشته باشد، آیا 

در کشورمان داستان بر همین سیاق است؟!

گاهشمار مستند یک کابوس:
تبعات ابطال ماده 18 قانون مناطق آزاد )ایجاد بانک های 

خارجی(
پرده اول: 

بانکی در  و  پولی  اجرایی عملیات و معامالت  لغو ماده 18 -آیین نامه 
مناطق آزاد از طرف شورای نگهبان

 6خردادماه 1397: نامه دیوان عالی کشور به آیت اهلل جنتی درخصوص 
مغایرت ماده 18 قانون مناطق آزاد با شرع و قرآن

 3تیرماه 1397: صدور گزارش کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان 
و قبول ضمنی ادعای دیوان

به  نگهبان  شورای  فقهی  مشورتی  مجمع  نامه   25تیرماه 1397: 
آیت اهلل جنتی: تایید ضمنی ادعای دیوان و شاکی پرونده در دیوان

 22مردادماه 1397: نامه آقای کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی 
شورای نگهبان به دیوان: به دلیل این که از مصوبه مجمع تشخیص 
بیش از 18سال می گذرد و باید مصوبات مجمع دارای زمان بوده باشد، 
بنابراین ادامه این قانون بدون طی مراحل قانونی جدید خالف شرع 

دانسته شد.

پرده دوم:
اول رئیس جمهور در   11دی ماه 1396: اسحاق جهانگیری معاون 
نشست شورای عالی مناطق آزاد: برنامه ریزی دبیرخانه برای ایجاد شعب 
بانک های خارجی در مناطق آزاد و نیز راه اندازی بورس اوراق بهادار 
بین المللی در این مناطق، گامی مثبت در جهت توسعه این مناطق است.
 12خردادماه 1397: به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، مرتضی 

بانک با تاکید بر اینکه مناطق آزاد به طور جدی تاسیس بانک های 
خارجی و یا ایجاد شعب توسط آنها در این مناطق را به طور جدی 
پیگیری می کنند، اظهار کرد: پیش از این حداقل سرمایه تخصیص 
بانک برون مرزی در مناطق آزاد معادل 150میلیون یورو بود که رئیس 
به ما داد  که در صورت تمایل  را  این اطمینان  بانک مرکزی  کل 
بانک های خارجی جهت تاسیس در مناطق آزاد، رقم مذکور قابل تعدیل 

است.
 25خردادماه1397: به گزارش ایسنا، مرتضی بانک دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد گفت: در ارتباط با حضور بانک های خارجی در مناطق آزاد 
و یا ایجاد شعب توسط آنها، عالوه بر محاسبات مختلف پولی و مالی، 
شرایط و مقتضیات کشور نیز دیده می شود و در حال حاضر باید ببینیم 
کدام یک از بانک ها عالقه مند به تاسیس یا ایجاد شعبه در مناطق آزاد 
هستند. تا پیش از این مانع بزرگی همچون حداقل سرمایه 150میلیون 
یوریی جهت تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد وجود داشت 
که در حال حاضر برداشته شده و مناطق آزاد تالش مضاعفی را در 
دستورکار خود قرار می دهند تا سرمایه گذاران عالقه مند در حوزه بانکی 
را جذب کنند؛ هر چند در این رابطه ممکن است نگرانی هایی توسط 

سرمایه گذاران نیز وجود داشته باشد.
 4تیرماه 1397: مرتضی بانک در برنامه »من طهران« که از شبکه 
»العالم« پخش شد، با اشاره به پیشینه تاسیس مناطق آزاد گفت: ایجاد 
بانک و بورس خارجی در مناطق آزاد، امکان بهره مندی از این سیستم و 
ابزار مهم اقتصادی برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران فراهم شده 
است و به جریان سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد 

کمک فراوانی خواهد کرد.
 13اسفندماه 1397: مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در اجالس حمایت از کاالی ملی که در مرکز همایش های 
صدا و سیما برگزار شد، گفت: اگرچه در بخش شبکه بانکی بین المللی 
هنوز به توافقات دست نیافته ایم، اما در بخش بورس بین الملل با استفاده 
از مکانیزم ارز خارجی، فعالیت خود را به صورت مشارکت 50درصدی 

بخش داخلی و 50درصدی بخش خارجی آغاز خواهیم کرد.
 9مهرماه 1398: در نشست بررسی و رفع موانع و مشکالت پیش 
با بانک مرکزی  روی فعاالن اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
که با حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و مرتضی بانک 
مشاور رئیس جمهور و معاونین دبیرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد و 
بانک مرکزی در منطقه آزاد کیش برگزار شد، مقرر گردید با توجه به 
نقش فعالیت های بانکی در مناطق آزاد، سرمایه باالی تاسیس آف شور 
بانک ها مجددا مورد بررسی قرار گرفته و شرایط استقرار اینگونه بانک ها در 
مناطق تسهیل شود؛ و همین اتفاق هم افتاد و در قدم اول بانک مرکزی 
سوم اسفندماه1398 در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری اعالم 
کرد که حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک های برون  مرزی در 

مناطق آزاد از 100میلیون یورو به 50میلیون یورو کاهش یابد.
 19بهمن ماه 1398: به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
مرتضی بانک در همایش »نقش مناطق آزاد و ویژه در صادرات و 
ترانزیت به اوراسیا« یادآور گفت: محور چهارم مزیت های قانونی مناطق 
آزاد در تاسیس و استقرار شعب بانک های خارجی و آف شور، همچنین 
بیمه های خارجی با توجه به قوانین و امتیازات مربوطه است که در قالب 
اتحادیه اوراسیا، مناطق آزاد کیش و انزلی می توانند به  عنوان هاب مالی 

موافقت نامه ایران-اوراسیا مطرح شوند.

پرده سوم:
 دی ماه  1396: آخرین تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در موعد اعالم موضع 90روزه خود 
در قبال برجام، بار دیگر همچون ماه اکتبر )مهرماه( پایبندی ایران را به 
مفاد برجام تایید نکرد، اما با امضای تمدید تعلیق تحریم های هسته ای 
ایران، عمال آمریکا را از توافق هسته ای خارج نکرد. رئیس جمهور آمریکا 
در نطق خود این را هم گفت که این آخرین باری است که تمدید تعلیق 
تحریم های هسته ای ایران را امضا می کند و چنانچه تغییرات مدنظرش 
در برجام لحاظ نشود، دیگر قلمش را در این راستا نخواهد چرخاند. امری 
که به موجب بند 36 توافق هسته ای منجر به نقض فاحش برجام از 
جانب آمریکا و خروج این کشور از آن توافق نامه بین المللی خواهد شد.

 18اردیبهشت ماه 1397 : خروج آمریکا از برجام  
ترامپ طی یک سخنرانی، فرمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت 
تحریم های هسته ای را علیه ایران امضا کرد. ترامپ در سخنرانی خود 
ضمن تکرار ادعا های خود و تاکید بر دروغ های نتانیاهو علیه برنامه 
هسته کشورمان، ایران را به نقض برجام متهم کرد و گفت: برجام هیچ 
سودی نداشته است. بر همین اساس، تحریم های ثانویه آمریکا که 
مشتقات مختلفی دارد و فراسرزمینی هم محسوب می شود، قرار است 
در بازه های زمانی مشخص علیه ایران اعمال شود. بدین ترتیب مطابق 
با اعالن کاخ سفید، در تاریخ 6آگوست 2018 )15مرداد 97( تحریم های 
فراسرزمینی آمریکا در بخش های حمل ونقل دریایی، هوایی، ریلی 
و خودروسازی به مرحل اجرا درخواهند آمد و در تاریخ 4نوامبر 2018 
)13آبان 97( تحریم های فراسرزمینی آمریکا در بخش های انرژی )نفت 

و گاز(، مالی، بانکی و بیمه ای، علیه ایران اعمال می شود.

پرده چهارم:
 سال 1394: به گزارش ایسنا، حداقل سرمایه  تاسیس بانک های برون 
مرزی در مناطق آزاد که در سال 1379 و در چارچوب قوانین چگونگی 
اداره مناطق آزاد سرمایه تاسیس این بانک ها 10میلیون دالر تعیین 
شده بود، با تصویب شورای پول واعتبار در مردادماه 1394 به 25میلیون 

یورو افزایش یافت.
 سال 1395: با تصویب شورای پول و اعتبار، افزایش قابل توجهی 
در سرمایه تاسیس بانک های برون مرزی ایجاد شد و به 150میلیون 

یورو رسید.
 خردادماه سال 1398: محمد خضرایی منش مدیر توسعه سرمایه گذاری 
و انتقال فناوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید 
بر اینکه سه درخواست بانک آف شور در مناطق آزاد داشته ایم، گفت: به 
تازگی با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و هیات دولت، میزان 
سرمایه ایجاد بانک های خارجی از 150میلیون دالر به 10میلیون دالر 

کاهش یافته است.
 اسفندماه 1398: به گزارش ایسنا، حداقل سرمایه  تاسیس بانک های برون 
مرزی در مناطق آزاد با تصویب شورای پول و اعتبار؛ اخیرا این سرمایه را از 

100میلیون یورو کاهش داد و  50میلیون یورو تعیین کرده است.
 2اسفندماه 1398 : کارگروه ویژه اقدام مالی، معروف به FATF  که 

خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی 
می کند، ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.

یک بانک و این همه دست انداز؟!
براساس اهداف و قوانین حاکم بر مناطق آزاد، سیاست جذب سرمایه گذار 
خارجی به عنوان یکی از محوری ترین مولفه های الزم برای فعالیت هر 
)برجام(  اقدام مشترک  برنامه جامع  با اجرای  آزاد می باشد و  منطقه 
فرصت بسیار خوبی ایجاد شد که این هدف مهم از طرف سیستم 
مدیریت مناطق آزاد با هوشمندی دنبال شود. اما متاسفانه با وجود بازدید 
هیات های متعدد خارجی از ظرفیت های مناطق آزاد، برخی مشکالت 
نبود  و  بین المللی  مالیه  به سیستم  ازجمله عدم دسترسی  ساختاری 
شعب بانک های خارجی، تبدیل به مانعی مهم برای جذب حداکثری 
سرمایه گذاران کالن خارجی گردید. گشایش شعب بانک های خارجی 
و بین المللی در مناطق آزاد، می توانست فرصت مناسبی برای تسهیل 
و افزایش سرعت جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی به این مناطق را 
فراهم کند و همین طور بستر مناسب تجارت بین المللی و از قبل آن، 

افزایش گردش مالی را در این مناطق ایجاد نماید.
بانک های خارجی، رشد و شکوفایی صنایع صادرات محور  با حضور 
ورود  مبدا  می توانستند  مناطق  این  و  می شد  تسهیل  آزاد  مناطق 
فناوری های جدید با هدف تولید محصوالت با کیفیت باال و با قیمت 
ایرانی  این طریق مسیر صادرات کاالی  از  باشند و  رقابتی  پایین و 
به کشورهای هدف و همسایه هموارتر می گردید. در واقع گشایش 
متوازن  توسعه  برای  کاتالیزوری  آزاد،  مناطق  در  خارجی  بانک های 
صنعتی و اقتصادی، بسترساز ایجاد اشتغال پایدار و الگویی برای اجرای 
این سیاست در سرزمین اصلی است. در این راستا وجود مزیت های مهم 
قانونی در مناطق آزاد همچون معافیت های مالیاتی بلندمدت و قوانین 
خاص گمرک، در کنار راه اندازی شعب بانک های خارجی می تواند به 
جذب سرمایه گذاران بین المللی کمک و فرصت انتقال تجربه ارزشمند 

این رویکرد را به دیگر نقاط کشور فراهم نماید.
ارائه تسیالت بانکی با نرخ سود پایین از دیگر مزیت های گشایش 
شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد به شمار می رود که در کنار 
مزیت های اقتصادی و تجاری بیشمار یاد شده این مناطق، فرصت 
مناسبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم می کند و می توان 
آن را یک مشوق مهم برای توسعه سرمایه گذاری ها در این مناطق 
دانست. از طرف دیگر، منافع حاصل از این سیاست راهبردی و دستیابی 
به این حجم از سرمایه های خارجی، می تواند در کوتاه مدت مناطق 
آزاد را به قطب های اصلی جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی و مراکز 
اصلی ارائه خدمات بین المللی مالی در منطقه و جهان تبدیل کند و 
گردش اقتصادی ایجاد شده در این مناطق، چرخ های اقتصاد کشور 

را به حرکت درآورد.
اما با همه این مزایای ارزشمند ایجاد بانک های خارجی در مناطق 
آزاد، اجرای ماده 18 قانون مناطق آزاد، متاسفانه با مصائب بزرگ و 
به  اگر  که  است  شده  مواجه  کننده  مدهوش  گاها  دست اندازهای 
اتفاقات مربوط به ابطال ماده 18 دقت کنید، برخی از این  گاهشمار 
ناهنجاری های گیج کننده را متوجه خواهید شد. خروج یک شخص بر 
علیه این قانون از مجرای شریعت، دست به کار شدن دو نهاد حاکمیتی 
در کوتاه ترین زمان برای پاسخ به این شبهه، بی خبری محض دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد از این روند و ادامه مثنوی خوانی ها، همزمانی 
جالب این اتفاقات با روند خروج امریکا از برجام و در نهایت شروع بازی 
االکلنگی با آیتم حداقل سرمایه الزم برای ایجاد بانک های خارجی 
همزمان با اجرای برجام و پایان آن با تشدید تحریم ها و رفتن به لیست 
سیاه FATF، ازجمله این اتفاقات گیج کننده و مهّیج در ارتباط با اجرای 
ماده 18 قانون مناطق آزاد است. ماده ای که اگر براساس فرمایش »حفظ 
نظام اوجب واجبات است« امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه( به آن 
نگاه می شد، یقینا افزایش قدرت مقابله با تحریم های ظالمانه اقتصادی 
و افزایش کارآمدی اقتصادی نظام و تامین بهتر معیشت مردم بسیار 
باارزش تر از پرداختن به یک ادعای سلیقه ای در مورد یک قانون مصّرح 

می توانست برای نظام و اسالم مفید به فایده باشد. 
اما همان طور که احمد حاتمي یزد مشاور امور بانکي دبیر شورایعالي 
مناطق آزاد می گوید: دولت، و مراجع تصمیم گیر اصلي مطمئن نیستند 
که بانک خارجی مي خواهند داشته باشند یا خیر. برخي نسبت به بانک 
آف شور سوءظن هایي دارند؛ معتقدند اگر نظارت بر عملکرد این بانک ها 
پولشویي،  براي  مي شود  مرکزي  نباشد،  داخلي  بانک هاي  اندازه  به 
براي انتقال وجوهي که تحت نظارت و تحقیق مقامات ایراني نیست. 
برخي دیگر هم معتقدند در اینگونه بانک ها ضوابط بانکداري اسالمي 
رعایت نمي شود، چون فعالیت این بانک ها مطابق با ضوابط بانکداري 

بین المللي است.

سخن پایانی
بی شک چنانچه هر یک از ارکان تشکیل دهنده مناطق آزاد ایران، در 
چارچوب وظایف و ضوابط تعیین شده خود طبق قانون عمل نمایند، 
مسلما این مناطق می توانند به اهداف و ماموریت های محوله، که همانا 
تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی است، دست یابند؛ اما 
اگر همچون سنوات گذشته هر بخش به سمت مقاصد موردنظر خود 
حرکت کند، دستاوردی جز مصائب و مشکالت این روزها نخواهد 

داشت. 
تا دیر نشده باید برای کسب مجدد قانون )آیین نامه( مورد بحث، اقدامات 
فوری صورت گیرد، زیرا دیری نخواهد پایید که همانند دوران برجام، 
در چاله های قانونی گیر افتاده و محکوم به تکرار تاریخ، بدون کسب 
تجربه جدید خواهیم بود؛ خوب است که هرازگاهی نگاهی به گذشته 
بی اندازیم و مسائل امروز را در سال های پیش تر جست و جو کنیم. قطعا 
سیاست سکوت و بعضا قهری در مقابل گفتار و انتقادهای سازنده، نه 
تنها سودی نخواهد داشت، بلکه شرایط را بغرنج تر و سخت تر از حال 
حاضر خواهد نمود. بی تردید تمامی کسانی که به نظام متعهد هستند، از 
روشن کردن چراغی هر چند از سوی منتقدین، استقبال می کنند تا در 

ادامه راه، مسیری درست تر را انتخاب نمایند.
در انتها باید تاکید کرد، هر یک از مسئولین، مدیران و دست اندرکاران 
محترم سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی درخصوص گزارش فوق، نقطه نظر، انتقاد، جوابیه و یا مطلبی 
داشته باشند، این هفته نامه برحسب وظیفه رسانه ای خود آماده انتشار آن 
بدون هیچ کم و کاستی خواهد بود؛ چراکه تیم تحریریه این نشریه، خود 
را بخشی هر چند کوچک از خانواده بزرگ مناطق آزاد می دانند و برای 

تجلی و تعالی این مناطق، از هیچ تالش و کوششی مضایقه نمی کند.



یادداشت

که  بودند  امیدوار  همگان  جهانی،  قدرت  با شش  ایران  توافق  از  پس 
اما  کند؛  خودنمایی  اقتصادی  حوزه های  برخی  در  برجام  گشایش های 
مدتی  که  کردند  اعالم  کارشناسان  و  دولتی  مقامات  زمان  همان  در 
ایران نمایان شود، در حالی که  طول می کشد تا آثار برجام در اقتصاد 
تصور بر این بود روند شکل گیری فعالیت های جدید اقتصادی ایران در 
عرصه بین المللی و اجرای توافقات از سوی طرف های غربی با سرعت 

مناسب تر و بیشتری انجام گیرد.
از آنجایی که برقراری روابط بانکی و استفاده از شبکه های بین المللی، 
و  حوالجات  مستقیم  ارسال  امکان  شدن  فراهم  و  سوئیفت  به  اتصال 
صدور ضمانت نامه های بانکی، همچنین برقراری روابط کارگزاری، ایجاد 
شعب بانک های خارجی در ایران و متعاقبا افتتاح شعب بانک های ایرانی 
در سایر کشورها؛ به عنوان مباحث اولویت دار در پسابرجام مطرح بود، 
آزاد  مناطق  در  خصوصا  ایران  در  خارجی  بانک های  حضور  نتیجه  در 

می توانست اقتصاد کشور را به شکلی عظیم متحول سازد. 
کشورهای  از  مختلفی  هیات های  برجام،  امضاء  ابتدایی  ماه های  در 
خارجی برای مذاکرات اقتصادی و بانکی به ایران آمدند و با مسئوالن 
بانک مرکزی و همچنین شبکه بانکی کشور مذاکره داشتند؛ اما تا به 
بانک های  همچنین  و  ایران  در  خارجی  بانک های  شعب  افتتاح  امروز 
جریان  در  آن  مذاکرات  تنها  و  نیفتاده  اتفاق  کشورها  سایر  در  ایرانی 
بوده و است، این در حالیست که دیگر برجامی به شکل و قدرت قبل 

وجود ندارد.
در سال95 که چندین و چند بانک  و موسسه مالی خارجی بر حضور در 
ایران خصوصا مناطق آزاد اعالم آمادگی کردند و این امید در دل ها نقش 
بست که می توان توسعه تجارت خارجی و ورود گسترده  سرمایه گذاران 
سرمایه  حداقل  باره  یک  به  باشیم،  شاهد  مناطق  این  در  را  غیرایرانی 
تاسیس بانک خارجي در مناطق آزاد از ۲5میلیون یورو به ۱5۰میلیون 

یورو از سوی شوراي پول و اعتبار افزایش پیدا کرد.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  وقت  دبیر  ترکان  اکبر  مهرماه95،  در 
اقتصادی در مصاحبه ای درخصوص مصوبه شوراي پول و اعتبار براي 
گفت:  آزاد،  مناطق  در  خارجي  بانک  تاسیس  سرمایه  حداقل  تعیین 
قانون  در  کمتري  سرمایه  با  آزاد  مناطق  در  بانک  تاسیس  گذشته  در 
و  شد  گذاشته  آن  براي  سختگیرانه  اي  قوانین  اما  بود،  شده  پیش بیني 

حداقل سرمایه بانک هاي خارجي ۲5میلیون یورو تعیین شد .
وی ادامه می دهد: هنگامي که رقم سرمایه گذاري ۲5میلیون یورو بود، 
اینها  از  اینکه  به جاي  دلیلي  به چه  نمي دانم  اما  پیدا شد،  ۱۷متقاضي 
استقبال شود، مبلغ حداقل سرمایه گذاري را به ۱5۰میلیون یورو افزایش 

دادند.
البته حاال رقم سرمایه گذاري به ۱۰۰میلیون یورو  ترکان با بیان اینکه 
باالي  رقم  و  تصمیمات  این  داشت:  اظهار  است،  کرده  پیدا  کاهش 
با  اگر  نگرانم  حتي  و  نشود  ایجاد  بانکي  مي شود  باعث  سرمایه گذاري 
این رقم هم بانک هاي خارجي بیایند، حداقل سرمایه را به 5۰۰میلیون 

یورو افزایش دهند .
باید  اینکه  بیان  با  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالي  وقت  دبیر 
گفت:  شود،  فراهم  بیشتر  خارجي  بانک هاي  حضور  براي  شرایط 
قیمتي  به  اما  مي فروشم  را  فامیلم  مي گوید  که  هست  ضرب المثلي 

مي گذارم که کسي نخرد.
فناوری  انتقال  و  توسعه سرمایه گذاری  مدیر  در خردادماه98،  همچنین 
با  گفت و گو  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
خبرگزاری موج اعالم کرد: به تازگی با همکاری وزارت اقتصاد، بانک 
مرکزی و هیات دولت این میزان سرمایه کاهش یافته است، به طوری 
که از ۱5۰میلیون دالر به ۱۰۰میلیون دالر برای تاسیس بانک خارجی 
کاهش یافته و ۱۰میلیون دالر برای تاسیس شعبه نوع یک و 5میلیون 

دالر برای تاسیس شعبه نوع دو بانک خارجی تعیین شده است.
و در نهایت در اسفندماه98، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
اولیه تاسیس بانک های  با اعالم کاهش سرمایه  آزاد و ویژه اقتصادی 
برون مرزی در این مناطق به 5۰میلیون یورو گفت که این سرمایه برای 

متقاضیان داخلی و خارجی یکسان است.
از  جز  دستاوردی  که  فراوان  قوس  های  و  کش  از  پس  متاسفانه  اما 
بین رفتن زمان نداشت، اکنون مشخص شده است که شورای محترم 
نگهبان رای به ابطال آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و عملیات شعب 
بانک های خارجی در مناطق آزاد کشور داده است! شاید خوب است که 
اقدامات  جدید  آیین نامه  دریافت  برای  مجددا  وقت  فوت  بدون  این بار 
و  گشایش  شاهد  آینده  در  تقدیر  هر  به  چراکه  گیرد؛  صورت  مقتضی 
امروز  از  است  بهتر  و  بود  خواهیم  دشمنان  خصمانه  تحریم های  رفع 
برای ایجاد زیرساخت ها که مهم ترین آنها داشتن قوانین است، تالش 
نماییم؛ در غیر این صورت تاریخ تکرار خواهد شد و دور تسلسل باطل 

ادامه خواهد یافت.
بر  که  تاثیري  و  آزاد  مناطق  در  خارجي  بانک هاي  با حضور  رابطه  در 
روند تجاري کشور و همچنین نقل و انتقالي پولي مي گذارد، کافیست 
نیم نگاهی به کشوری همچون امارات بیندازیم تا این واقیعت هر چه 
بیشتر بر ما آشکار گردد. امارات با حضور بانک هاي خارجي، به پایگاه 
به کشورمان صادرات  کاال ها  آنجا  از  و  تبدیل شده   منطقه  در  تجارت 
مجدد مي شود که این موضوع سود سرشاري را نصیب آن کشور مي کند.
در  آن هستیم،  توسعه گسترده  دهه۷۰ شاهد  از  که  ایران  آزاد  مناطق 
زمینه امور بانکی و بیمه با مشکالت عدیده ای مواجه هستند و در برخی 
موارد، حتی خدمات محدودی هم که در داخل کشور صورت می گیرد، در 
این مناطق با دشواری های فراوان انجام می پذیرد، به گونه ای که بعضا 
در حد فعالیت شعب ساده ارزی، خدمات در این مناطق ارائه شده است. 
جذب  کشور،  در  آزاد  مناطق  آمدن  وجود  به   دلیل  که  آنجایی  از  اما 
با  و  گذشته  سال های  در  متاسفانه  است،  بوده  خارجی  سرمایه گذاران 
شدت گرفتن تحریم ها، مشکالت بانکی و سوئیفت، شاهد عدم  جذب 
بیشتر سرمایه گذاری خارجی در این مناطق هستیم، چراکه سرمایه گذاران 
خارجی زمانی قادر به سرمایه گذاری در مناطق آزاد هستند که بانک های 

خارجی در این مناطق فعال باشند.
اگر تجربه بانکداری خارجی در مناطق آزاد با موفقیت توأم باشد، مسلما 
اگر  کند.  عمل  کشور  نقاط  سایر  برای  الگو  یک  صورت  به  می تواند 
ارتقای  موجب  داخلی  و  خارجی  بانک های  رقابت  که  ببینند  مسئولین 
خدمات بانکداری می شود، یقینا در صدد برخواهند آمد که این موضوع 

را به سرزمین اصلی نیز تعمیم دهند.
قطعا با ورود بانک های خارجی، انتظار می رود که مناطق آزاد موفق به جذب 
سرمایه های خارجی شوند و اقتصاد پویایی پیدا کنند که این خود تاثیر بسزایی 

در به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی و بانکی کل کشور می شود.
در پایان باید تاکید کرد، مناطق آزاد می توانند محل مناسبی برای آزمون 
و خطای ورود شعب بانک های خارجی به ایران در نظر گرفته شوند و 
نو و مثمرثمر در  امید داشت که شاهد تجربیات  اتفاق می توان  این  با 

اقتصاد کشور باشیم. 

حضور بانک های خارجی در مناطق آزاد 
در هاله ای از ابهام!

حسین مرادی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم

گزارش6
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بررسی مشکالت مناطق آزاد در جهت تحقق جهش تولید:

یکی از مهم ترین مشکالتی که در مسیر 
شاهد  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  توسعه 
کامل  اختیارات  تفویض  عدم  هستیم، 
طبق  وزارتخانه ها  و  دولتی  سازمان های 
این مناطق است؛ در حالی که  قانون به 
طبق بند )الف( ماده ۶5 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، به صراحت بیان 
شده است: »به منظور ساماندهی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر 
آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست 
 ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد 
مناطق،  این  در  مناسب  اقتصادی  رشد 
هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با 
اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در 
بخش های مختلف، مدیران سازمان های 
مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، 
منطقه محسوب می شوند  مقام  باالترین 
و کلیه وظایف،  اختیارات و مسئولیت های 
دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این 
و  دفاعی  نهادهای  استثنای  به  مناطق 
امنیتی به عهده آنها است«. همچنین در 
تبصره۱ این قانون نیز به این نکته اشاره 
شده است که واگذاري وظایف، اختیارات 
نظر  تحت  دستگاه هاي  مسئولیت هاي  و 
ایشان  موافقت  با  رهبري،  معظم  مقام 
این  تبصره۲  در  نیز  و  می پذیرد  صورت 
ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار 
در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی شهر 
و روستا در مناطق آزاد، به صراحت اعالم 
شده است که این موضوعات به مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.
با نگاهی به این بند قانونی  حال صرفا 
کشور  توسعه  برنامه هاي  دائمی  احکام 
این  به  می توان  مصوب ۱395/۱۱/۱۰ 
پرسش رسید که براساس قانون مصوب 
چرا  اسالمی،  شورای  مجلس  روشن  و 
دستگاه های اجرایی، اختیارات خود را به 

مدیران مناطق آزاد تفویض نکرده اند؟
باعث  اختیارات،  تفویض  عدم  بی تردید 
همچنین  و  زیاد  بسیار  مشکالت  بروز 
دوگانگی اعمال قانون در مناطق آزاد در 
مسیر توسعه و جهش تولید برای فعالین 
اقتصادی و سرمایه گذاران خواهد شد و 
اقتصاد  روح  برخالف  نکته ای  خود  این 
آزاد در مناطق آزاد است که موجب عدم 
تسهیل گری در فرآیند اقتصادی و کاری 
فعاالن اقتصادی این مناطق خواهد شد.

برداشت ناصحیح از مناطق آزاد
این  اصلی  مانع  کارشناسان،  عقیده  به 
مناطق  شاید  است؛  »دیدگاه«  رویکرد، 
آزاد را بد تعبیر کردند؛ مناطق آزادی که 
یعنی  است،  چیز  همه  گویای  اسمش 
فضایی که باید کسب و کار آزاد درون آن 
صورت گیرد و دارای کمترین بروکراسی و 
حداقل فیلترها باشد تا یک فعال اقتصادی 
بتواند به فعالیت بپردازد. مشکلی که امروز 
عدم  دارد،  وجود  هم  اصلی  سرزمین  در 
فعالیت  بتواند  فرد  یک  تا  است  تسهیل 
اقتصادی خود را درست انجام دهد؛ بحث 
تسهیل گری در امور اقتصادی و تولید در 
سال جهش تولید، نکته بسیار مهمی است 

که باید به صورت ویژه بدان پرداخت. 
سوالی که اینجا مطرح می شود این است 
که چرا ما مناطق آزاد را ایجاد کردیم؟  به 
جز اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت 
را  اقتصادی  رونق  و  مجوزها  ساختار  در 
در یک منطقه داشته باشیم و زمانی که 
سرمایه گذاری وارد یک منطقه می شود، 
صرفا با یک سازمان طرف باشد؟ اما در 
در  هستیم؛  شاهد  را  دیگری  چیز  عمل 
به  مجبور  اقتصادی  فعالین  بخش هایی، 
اخذ مجوزهایی از سرزمین اصلی با مدل 
بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند، این 
موضوعات تا حدود زیادی می تواند دیوار 
امتیازات مناطق آزاد را نسبت به سرزمین 
این  ادامه  و  کند  کوتاه تر  و  کوتاه  اصلی 
می تواند  حتی  اختیارات  عدم  تفویض 
باعث از بین رفتن مزیت های این مناطق 

برای جذب سرمایه گذاران گردد.

تناقض در تفویض اختیارات
آزاد،  مناطق  اقتصادی  فعالین  نگاه  از 
دولت  که  این  است،  مطرح  که  سوالی 

آزاد  مناطق  آینده  برای  هدفگذاری  چه 
راهبردی  اسناد  در  وزارتخانه ها  و  دارد 
خود چه برنامه هایی برای این مناطق در 
نظر گرفته اند؟ اگر قرار است که مناطق 
توسط  و  خود  مقررات  و  قانون  با  آزاد 
شوند،  اداره  آزاد  مناطق  سازمان های 
سرزمین  در  مختلف  دستگاه های  باید 
و  باشند  داشته  را  دخالت  حداقل  اصلی 
اجازه دهند براساس قانون، هیات مدیره 
و مدیرعامل منطقه آزاد به امور قانونی 

خویش بپردازد.
نکته مهم دیگر، عدم دخالت دستگاه های 
قانون  ماده۱۱۲  در  است؛  موازی 
موارد  تمامی  قانونگذار  توسعه،  پنجم 
را  اصلی  سرزمین  دستگاه های  اجرایی 
تفویض  آزاد  مناطق  سازمان های  به 
دستگاه های  از  بسیاری  اما  است،  کرده 
را  کار  این  درآمدزا  عمدتا  و  اجرایی 
انجام نداده اند و بیشتر دستگاه هایی که 
هزینه بر بودند، آمادگی داشتند و تفویض 
اختیار نمودند، ازجمله آموزش و پرورش، 
فرهنگ و ارشاد، ورزش و...، که در واقع 
تناقض محسوب  نوع  این موضوع یک 
مدیران  آزاد  مناطق  در  امروز  می شود. 
تکلیفشان  واقع  به  که  داریم  عاملی 
مشخص نیست، از یک طرف فرمانداری 
شهرداری،  دیگر  سوی  از  و  دارد  وجود 
که این مسئله تاثیر منفی زیادی بر روند 

عملکرد مناطق دارد.
قانون  که،  هستند  معتقد  کارشناسان 
قانون  آزاد، یک  اداره مناطق  چگونگی 
بسیار مترقی است که خالصه و شفاف 
اما  نموده؛  عنوان  را  موضوعات  کلیه 
که  است  این  دارد  وجود  که  ایرادی 
در اجرا، دستگاه های اجرایی به قوانین 
نمونه  عنوان  به  می کنند!  استناد  خود 
اساس  مستقیم،  مالیات های  قانون  در 
استوار  موضوع  این  بر  کار  منطق  و 
مالیات  باید  اقتصادی  فعال  که  است 
شامل  که  بیاورد  دلیلی  یا  و  بدهد 
صورت  این  به  شود،  مالیاتی  معافیت 
اظهار  مشخص  تاریخ  در  باید  فرد  که 
و  دهد  ارائه  را  مدارک  و  اسناد  و  کند 
پس از رسیدگی موظف است که حقوق 
مالیات  قالب  در  را  دولت  عوارض  و 
پرداخت نماید؛ اما در قانون مناطق آزاد 
که  شده  عنوان  ماده5  در  صراحت  به 
مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون 
است،  اصلی  تاکید  این  شوند،  اداره 
جایی  یعنی  »منحصرا«  می گوید  وقتی 
برای دیگر قوانین سایر سازمان ها باقی 
نمی ماند و سپس در مواد۶ و ۷ و 8 و... 
به صراحت موضوعات را اعالم می کند؛ 
بوده که  قانونگذار حکیم و عاقل  قطعا 

این موارد را اعالم کرده است. 
که  شده  گفته  صراحت  به  ماده۱۰  در 
دریافت  عوارض  می توانند  آزاد  مناطق 
ماده۱  در  که  خدماتی  ازای  در  کنند، 
و  زیرساخت  ازجمله  است،  شده  تعریف 
اشتغال و...، در اینجا تعیین تکلیف کرده، 
بودجه  از  نیست  قرار  آزاد  مناطق  یعنی 
همین  به  کنند،  استفاده  دولت  عمومی 
مناطق  قانون  مبنای  بر  باید  هم  دلیل 
آزاد اداره شوند، به تعبیری قانونگذار به 
را  این مجوز  آزاد  منطقه  مقام  باالترین 
و صرف  کند  دریافت  عوارض  که  داده 

امور جاریه منطقه نماید.
داده  اجازه  آزاد  مناطق  به  ماده۱۱  در 
فعالین  به  خدمات،  ازای  در  که  شده 
کاری  اصلی ترین  یعنی  دهند؛  مجوز 
مناطق  در  اقتصادی  فعالیت  شروع  که 
آزاد است؛ به عبارتی، مناطق آزاد برای 
کلیه فعالیت های مجاز در محدوده خود 
دیگر  و  کنند  صادر  مجوز  می توانند 

انجام  را  کار  این  نمی توانند  سازمان ها 
دهند. 

در ماده۱۲ بیان داشته که تمامی قوانین 
کار و نیروی انسانی، به عنوان اصلی ترین 
الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که 
قوانین کار در مناطق آزاد باید در اختیار 
صورت  به  ماده۱3  در  باشد.  خودشان 
مالیات های  قانون  که  بیان شده  شفاف 
الزم االجرا  آزاد  مناطق  در  مستقیم 
نیست، به این معنا که اشخاص حقیقی 
و حقوقی وقتی به استناد ماده۱۰ و ۱۱ 
را  مجوز  هزینه  و  کردند  دریافت  مجوز 
پرداخت  آزاد  مناطق  سازمان های  به 
مزیت  اولین  از  اساس  این  بر  نمودند، 
هر  برای  مالیاتی  معافیت  واقع  در  که 
بهره مند  است،  اقتصادی  فعالیت  نوع 

می شوند.
قانون مناطق آزاد بسیار خالصه و شفاف 
اما  نموده،  عنوان  را  موضوعات  کلیه 
مشکل اساسی این است که دستگاه های 
می کنند،  استناد  خود  قوانین  به  اجرایی 
این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق 
تولید  مسیر جهش  در  اولین سد  و  آزاد 
و توسعه اقتصادی است. باید به معنای 
آزاد  مناطق  در  را  اقتصادی  امور  واقعی 
نگاه  با  بخواهیم  اگر  کنیم؛  تسهیل 
تولیدمحور در این مناطق حرکت نماییم، 
سرزمین  در  که  را  تولید  از  بخشی  باید 
به  تشویق  است،  انجام  حال  در  اصلی 
حضور در مناطق آزاد کنیم. تمامی وزرا 
باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض 
اختیار خود را به سازمان های مناطق آزاد 
یک  در  که  دهند  اجازه  و  دهند  انجام 
دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی 
نکته؛  مهم ترین  چراکه  شود؛  فعالیت 

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

مناطق گام برداریم.

نقیصه های کلیدی در مناطق آزاد
در  مشکالت  و  معضالت  دیگر  از 
تولید  جهش  و  اقتصادی  توسعه  مسیر 
و  پولی  محدودیت های  آزاد،  مناطق  در 
بانک های  است.  مناطق  این  در  بانکی 
کشور موظف بودند که یک شعبه ممتاز 
که  کنند  ایجاد  کشور  آزاد  مناطق  در 
متاسفانه این امر تاکنون محقق نشد و 
صرفا در قاب یک قانون و یک تبصره 
ماند و خاک خورد و همچنین  بر دیوار 
قرار شد بانک های مناطق آزاد در ادارات 
سرپرستی  پایتخت،  در  خود  سرپرستی 
این  که  نمایند  ایجاد  را  آزاد  مناطق 
موضوع هم محقق نگردید. امروز عمده 
به  آزاد  مناطق  در  که  و شعبی  بانک ها 
فعالیت مشغول هستند، سرپرستی استان 
است  این  موضوع  اصل  در  می باشند؛ 
که بانک های مناطق آزاد باید خودشان 
آزاد  مناطق  در  مستقل  سرپرستی  یک 

ایجاد شعب در  اقدام به  باشند و سپس 
حاضر،  حال  در  اما  کنند،  مناطق  این 
شدت  به  که  هستند  استان  از  شعبه ای 
سطح کار، مجوزها و اختیارات را پایین 
می آورد و این بزرگترین ایراد کار در کنار 
عدم ایجاد شعب درجه یک و ممتاز در 

مناطق آزاد است.
هم  ارز  تخصیص  به  مربوط  مباحث 
و  بانک ها  طرف  از  آزاد  مناطق  در 
از  دیگر  یکی  مناطق  صرافی های 
معضالت است. متاسفانه به هیچ عنوان 
صرافی های  و  بانک ها  به  مبادالتی  ارز 
این  به  نمی گیرد؛  تعلق  آزاد  مناطق 
صورت که صرافی باید از چرخش مالی 
آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  فعالیت 
بتواند تامین منابع را انجام دهد، که این 
موضع کامال درست است؛ ولی آیا ساز و 
کار این امر پیاده شده است؟ این دقیقا 
ماده ۱۱۲ درخصوص  اجرای  بحث عدم 
اجازه  عدم  و  کامل  اختیار  تفویض 
درخصوص  گمرک  و  مالیاتی  سازمان 
شاید  است،  اقتصادی  فعالین  فعالیت 
این گونه باید یک مسئله را واکاوی کرد 
با دیدگاه  مالیاتی  که گمرک و سازمان 
در  اقتصادی  فعالین  با  اصلی  سرزمین 
مناطق آزاد برخورد می کند و از آن طرف 
به لحاظ دادن منابع، اختیارات بانکی و 
شعبه  یک  حد  در  را  آزاد  مناطق  پولی، 
بانک در یک شهر کوچک از کشور تلقی 
آشکار  تناقضی  موضوع  این  و  می کند 
آزاد  مناطق  منابع  که  معنا  بدین  است؛ 
را مثل یک قیف برعکس گرفته اند و از 
آن طرف در هزینه ها، به صورت بسیار 
محدود موارد پیش می رود و به تعبیری 

مناطق در پایین قیف هستند.
در  که  دیگری  بزرگ  مشکل  همچنین 
در  خارجی  سرمایه گذاران  جذب  مسیر 
مناطق آزاد با آن روبه رو هستیم، بحث 
عدم وجود شعب بانک های خارجی برای 
نقل و انتقال مالی در سطوح بین المللی 
است که شاید بهتر است در حال حاضر 
تا تعیین تکلیف شدن اصل موضوع، وارد 

چنین مبحثی نشویم. 

نتیجه گیری
جذب  عدم  مشکل  بی تردید 
آزاد  مناطق  در  خارجی  سرمایه گذاران 
حوزه های  همچون  موضوعاتی  به 
بلکه  نیست،  مرتبط  غیره  و  زیرساختی 
تفویض  و  هماهنگی  عدم  به  صرفا 
اختیارات از سوی وزارتخانه ها در جهت 
تسهیل امور به مناطق آزاد باز می گردد؛ 
اینها همه و همه سواالت و نکاتی است 
تاثیرگذاری  عدم  اتهامات  پیکان  که 
مناطق آزاد در مسیر جذب سرمایه گذاری 
خارجی را از سمت مناطق آزاد به سوی 
اصلی  سرزمین  اجرایی  دستگاه های 
تغییر می دهد؛ شاید باید به دنبال جواب 
جز  به  آدرس هایی  در  سواالت  این 

مناطق آزاد بگردیم. 
بی شک همه دلسوزان و فعالین اقتصادی 
صورت  به  که  دارند  باور  آزاد  مناطق 
در  امکانات  و  زیرساخت ها  همه  قطعی 
مشکالت  اما  نیست،  آماده  مناطق  این 
جذب  و  اقتصادی  توسعه  مسیر  در 
زیرساخت ها  به  ارتباطی  سرمایه گذاری، 
در شرایط کنونی ندارد و صرفا به عدم 
ایجاد بستر مناسب درخصوص تفویض 
برمی گردد.  آزاد  مناطق  به  اختیارات 
قدرت  و  تام  اختیارات  باید  یقین  به 
به  را  تصمیم سازی  و  تصمیم گیری 
براساس  آزاد،  مناطق  عامل  مدیران 
بازگردانیم  آزاد  مناطق  مصوب  قانون 
تبع  به  و  تولید  جهش  شاهد  بتوانیم  تا 
آن توسعه تولیدات صادرات محور در این 

مناطق باشیم.
نمایندگان  و  دولتمردان  که  امیدواریم 
این  به  اسالمی  محترم مجلس شورای 
جایگزین  نسخه ای  اگر  که  برسند  مهم 
برای مناطق آزاد دارند، ارائه نمایند؛ در 
غیر این صورت اجازه دهند این مناطق 
از کشور با قوانین و مقررات خود ادامه 
مسیر دهند و بیش از این سنگ اندازی 
دستاوردهای  اگر  چراکه  نکنند؛ 
باور  و  قبول  را  جهان  اقتصادی  بزرگ 
که  کشورها  سایر  مانند  حداقل  داریم، 
نمونه های موفقی از عملکرد مناطق آزاد 
را داشته اند، به معنای واقعی، مناطق آزاد 

را آزاد کنیم.

گزارش:
فریبا شیخی
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توسعه و پیشرفت زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس:

در  و  یافته  توسعه  از  اعم  متفاوتی  کشورهای 
آزاد  مناطق  ویژگی  به  توجه  با  توسعه  حال 
هدف هایی  به  دستیابی  برای  تجاری-صنعتی 
سرمایه های  جذب  ملی،  اقتصاد  توسعه  نظیر 
ایجاد  نسبی،  برتری های  از  استفاده  خارجی، 
انسانی،  نیروی  تربیت  شغلی،  فرصت های 
فعالیت های  از  ناشی  درآمدهای  افزایش 
توسعه  ملی،  اقتصاد  کارایی  افزایش  خدماتی، 
به  مانده  عقب  بخش های  تبدیل  و  منطقه ای 
آزاد  مناطق  ایجاد  به  اقدام  توسعه،  قطب های 

تجاری-صنعتی کرده اند.
اصلی  سرزمین  از  معینی  قلمرو  آزاد،  منطقه 
است که در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان 
اصلی  سرزمین  از  متفاوت  و  خاص  قوانین  با 
با ایجاد  مجاز شناخته شده است. این مناطق 
مشوق ها و معافیت های متنوع سعی دارند که 
سرمایه گذاری خارجی را جذب و آن را در تولید 
دهند.  قرار  استفاده  مورد  صادراتی  کاالهای 
و  آثار  از  کاالها کشور  این  با صادرات  سپس 
ایجاد  نظیر  تجارت  و  صادرات  مثبت  مزایای 
منطقه ای  توسعه  و  اقتصادی  رشد  اشتغال، 
تاثیر  از  نمی توان  بنابراین  کنند.  برخوردار 
بسزای مناطق آزاد بر توسعه روابط بین المللی 

به راحتی گذشت.
از عمر  نزدیک 30سال  با وجود سپری شدن 
زیرساخت های  تامین  ایران،  در  آزاد  مناطق 
از  یکی  هنوز،  سرمایه گذاری  و  عمرانی 
فعالین  و  مسئولین  دغدغه های  مهم ترین 
مجبور  آنان  و  می باشد  مناطق  این  اقتصادی 
در  را  عمرانی  زیرساخت های  توسعه  هستند 
اولویت سرمایه گذاری های سازمان قرار دهند. 
البته این شرایط  دقیقا برعکس شرایط مناطق 
معموال  اینکه  دلیل  به  است؛  دنیا  موفق  آزاد 
زیرساخت های  ملی  بودجه  طریق  از  آنها،  در 
اقتصادی  آزاد  منطقه  ایجاد  برای  ضروری 
ساختارسازی  با  آن  از  پس  و  می شود  تامین 
اداری، آموزش نیروی انسانی و ایجاد حداکثر 
تعامل بین نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط، 
تجاری- آزاد  منطقه  عنوان  به  را  قلمروی 

صنعتی اعالم می کنند.
تامین زیرساخت های  اما مهم ترین مشکل در 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد، تامین مالی آنها 
دارد  وجود  نیز  دیگر  موضوع  یک  و  است؛ 
مناطق  سازمان های  عملکرد  در  به شدت  که 
ظرفیت های  وجود  آن  و  است  تاثیر گذار  آزاد 
اقتصادی چندبعدی در مناطق آزاد و ضرورت 
تامین  در  تعادل  و  هارمونی  حفظ  و  ایجاد 
از  یک  هر  در  سرمایه گذاری  زیرساخت های 
که  طوری  به  است  متنوع  ظرفیت های  این 
را  اقتصادی  توسعه  مختلف  بخش های  بتوان 
همگام با هم به پیش برد و از توسعه نامتوازن 

و ناهنجار جلوگیری نمود.
ارس  آزاد  منطقه  ارتباط  این  در  خوشبختانه 
رشد  ظرفیت های  از  برخورداری  علی رغم 
حوزه های  در  منحصربه فرد،  و  بدیع  اقتصادی 
ترانزیت،  تجارت،  کشاورزی،  صمنت، 
گردشگری، آموزش عالی و اقتصاد دانش بنیان، 
راهبردی  توسعه ای  اسناد  داشتن  خاطر  به 
منطقه  این  تاسیس  اوان  از  منطقی  و  مفصل 
زیرساخت های  در  ضروری  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری را متناسب با اقتضای توسعه و 
فصل  در  نیز  سال  هر  و  برده  پیش  به  زمان 
بودجه بندی، تعیین بودجه های عمرانی مطلوب 
و واقعی به بخش زیرساخت های عمرانی یکی 
کالن  مدیریت  اصلی  و  اولیه  مطالبه های  از 

منطقه آزاد ارس می باشد.
در این راستا، سال 1398 سال بسیار خوبی برای 
منطقه آزاد ارس از جهت تامین 100درصدی 
پروژه های  در  آن  هزینه کرد  و  بودجه عمرانی 
جریان  حفظ  راستای  در  منطقه  مختلف 
است.  سرمایه گذاری  زیرساخت های  توسعه 
صنعتی،  متعدد  سایت های  دارای  ارس  امروز 
ترانزیتی،  ورزشی،  گردشگری،  کشاورزی، 
که  می باشد  دانش بنیان  و  های تک  تجاری، 
قالب  در  آنها  اساسی  زیرساخت های  تامین 
راهبرد اقتصاد مقامتی، جهش تولید و درونزایی 

و برونگرایی بسیار مهم و اساسی است.
توسعه  مسیر  در  اساسی  و  مهم  اقدامات  این 
دالیل  به  که  گرفته  انجام  وقتی  اقتصادی 
متعدد شاهد تحدید منابع درآمدی سازمان های 
مناطق آزاد هستیم و به دالیل شرایط متحول 
نوسان  دارای  نیز  جاری  هزینه های  شونده 
وضعیت  این  در  یقینا  و  است  نبوده  مطلوبی 
حداکثر  یعنی  عمرانی  بودجه  حداکثری  تامین 
انضباط مالی در سیستم، دوراندیشی مدیریت 

حفظ  برای  سیستم  تالش  و  سازمان   کالن 
جریان توسعه اقتصادی فارغ از شرایط محیطی 
ویژه است و این اراده مثبت، اراده مشترک و 
در  مستقر  خصوصی  بخش  و  سازمان  جمعی 

منطقه آزاد ارس می باشد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ارس:

هزینه کرد 840میلیارد ریالی 
در زیرساخت های صنعتی و 

سرمایه گذاری ارس
علی رغم محدود شدن منابع درآمدی سازمان، 
در  عمرانی  بودجه  100درصدی  تامین  با 
در  ریال  840میلیارد  مبلغ  سال 1398، 
ارس  سرمایه گذاری  و  صنعتی  زیرساخت های 

هزینه شده است.

در تمام 6برنامه 
توسعه اقتصادی کشور

عمرانی  پروژه های  به  مربوط  جداول  همیشه 
ولی  بوده،  برخوردار  خاصی  جایگاه  از  کشور 
در مدیریت تامین بودجه در اغلب اوقات و در 
با  کشور  عمرانی  بودجه  تامین  دولت ها  اغلب 
اما و اگرهای زیادی مواجه شده است و حتی 
در شرایطی که دولت ها با پایین آمدن بودجه 
به دالیل  نفتی دچار کسری بودجه می شدند، 
زیادی حذف ردیف بودجه پروژه های عمرانی و 
عدم تحقق بودجه پروژ ه های عمرانی یکی از 

دم دست ترین سیاست های مدیران دولت بوده 
است و نشانه این موضوع، انبوهی از پروژه های 
جای  جای  در  که  است  تمامی  نیمه  عمرانی 
کشور قابل مشاهده است؛ به طوری که گاها 
فرسایش  دچار  هم  اولیه  سرمایه گذاری  حتی 
یا  و  شده  زمان  مرور  اثر  در  جبرانی  غیرقابل 
نیازمند  پروژه  و  شده  عوض  محیطی  شرایط 

بازتعریف است.
اما در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس تحت 
مدیریت مهندس محسن نریمان، تامین بودجه 
بخش عمران و زیرساخت های سرمایه گذاری 
نه یک ضرورت، بلکه یک استراتژی غیرقابل 
به  توسعه  تدوام  مسیر  و  است  چشم پوشی 

همین امر مهم بستگی دارد. 
تاکید  با  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این نکته مهم می گوید: سال 1398 تالش  بر 
هزینه های  مالی؛  انضباط  ایجاد  با  کرده ایم 
بخش عمرانی سازمان و پروژه های زیرساختی 
بودجه  100درصدی  تامین  با  اقدام،  دست  در 
این  در  ما  هدف  و  گردد  همراه  مصوب شان 
شکوفایی  مسیر  از  قد  تمام  حمایت  اقدام، 
با  همراهی  و  ارس  آزاد  منطقه  اقتصادی 

پیمانکاران عمرانی بود.
توسعه  اساسی  اولویت های  مورد  در  وی 
نیز  ارس  سرمایه گذاری  زیرساخت های 
ظرفیت های  از  بهینه  استفاده  می کند:  عنوان 
اقتصادی منطقه در کنار توانمندسازی واحدها 
فعال موجود در سایت های صنعتی، مهم ترین 

عمرانی  زیرساخت های  تامین  در  ما  اولویت 
حوزه صنعت است و در این راستا پروژه هایی 
خط  تجهیزات  نصب  و  تهیه  قرارداد  نظیر 
سنگین  صنایع  سایت  مداره  دو  132کیلوولت 
حمل  بارگیری،  بسته بندی،  خرید،  قرارداد  و 
در  سیار  پست  دستگاه  یک  تخلیه  و  نقل  و 
بردن  باال  هدف  با  را  سنگین  صنایع  سایت 
را  خاص  واحد های  برای  برق  واگذاری  توان 
در سایت صنعتی  پیگیری می کنیم. همچنین 
تکمیل عملیات  اجرای سیویل،  پروژه  فاز 1و2 
آماده سازی مسیرهای ارتباطی این دو فاز را با 
شرکت سپید راه بهسازان در حال اجرا داریم و 
نیز در این دو فاز صنعتی)1و2( به دلیل اشباع 
واحدهای  به  برق  خطوط  واگذاری  ظرفیت 
در  را  20کیلوولت  خط  احداث  پروژه  صنعتی، 

حال برنامه ریزی و پیگیری هستیم.
در ارتباط با دیگر زیرساخت های صنعتی ترین 
منطقه آزاد ایران نیز رئیس هیات مدیره سازمان 
می خواهیم  ما  گوید:  می  ارس  آزاد  منطقه 
چندین  تا  منطقه  این  در  را  گاز  به  نیازمندی 
سال تامین کنیم و در این راستا عالوه بر دو 
ایستگاه CG50000 موجود در منطقه در تالش 
هستیم یک دستگاه ایستگاه CG50000 دیگر 
را نیز در ناحیه قره برون طراحی و اجرا نماییم. 
پسماندهای  مدیریت  نیز  و  آبرسانی  زمینه  در 
گوناگونی  پروژه هایی  هم  خانگی  و  صنعتی 
و  مسکونی  محیط های  به  آبرسانی  برای 
می کنیم  پیگیری  ارس  آزاد  منطقه  اقتصادی 

و تصفیه خانه 6500مترمکعبی ارس نیز اخیرا 
تعداد  همچنین  است.  رسیده  بهره برداری  به 
150فقره انشعاب آب و فاضالب در فاز صنعتی 
و  است  شده  واگذار  های تک  و  پاک  صنایع 
شیرخانه ها،  مکعبی،  5000متر  مزن  باب  یک 
کلرزنی، نگهبانی و حصارکشی و خط انتقال در 

سال 1399 ایجاد خواهد شد. 
سرمایه گذاری  زیرساخت های  تامین  کنار  در 
حوزه صنعت در حوزه کشاورزی نیز مسئولین 
نریمان  مهندس  گفته  به  ارس  آزاد  منطقه 
توسعه  و  نوسازی  ضمن  هستند  تالش  در 
گلخانه ای  و  باغی  سایت های  زیرساخت های 
نیز  را  کشاورزی  جدید  ظرفیت های  ارس، 
شناسایی و تامین زیرساخت به ویژه در حوزه 

گلخانه نمایند.
معابر  و  شهری  زیرساخت های  حوزه  در 
با  می خواهد  ارس  آزاد  منطقه  نیز  عمومی 
این  گردشگرپذیری  ظرفیت های  به  عنایت 
منطقه خصوصا در ایام خاص سال، با طراحی 
)بای پس(  کمربندی  پروژه های  اجرای  و 
را  منطقه  به  مسافر  خروج  و  ورود  جریان 
پروژه  هایی  راستا  این  در  و  نماید  مدیریت 
میدان  دستگاه  دو  اجرای  عملیات  نظیر 
کمربندی  حدفاصل  دره دیز  پل  و  هم سطح 
ارتباطی  پل  اجرای  عملیات  و  کلیسا  جاده  و 
و  ویالیی  سایت  به  امیر المومنین  شهرک 

گردشگری را پیگیری می کند.
آزاد ارس همچنین  مدیرعامل سازمان منطقه 
با تاکید بر اهمیت حضور ارس در کریدورهای 
شرق- و  شمال-جنوب  بین المللی  ترانزیتی 
حوزه  در  منطقه  این  که  می کند  عنوان   غرب 
نظیر  پروژه هایی  خارجی  و  داخلی  ترانزیت 
عملیات  جلفا-تبریز،  مسیر  دوم  باند  تکمیل 
ایووغلی-گردیان،  ارتباطی  مسیر  اجرایی 
جلفا- و  جلفا-نوردوز-اصالندوز  ریلی  پروژه 
 چشمه ثریا را پیگیری می کند که بخشی از آنها 
در حال اجرا و بخشی نیز در دست مطالعه و 

برنامه ریزی می باشد.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
در  منطقه  این  ارس،  آزاد  منطقه  سازمان 
نیز  اجتماعی  زیرساخت های حیات  غنی سازی 
توسعه  اصلی  اولویت های  از  یکی  عنوان  به 
را  متعددی  پروژه های  اقتصادی-اجتماعی، 
برنامه ریزی و در حال اجرا دارد که از آن جمله 
دهکده  معابر  آماده سازی  عملیات  به  می توان 
ورزش ارس، احداث سالن ورزش چندمنظوره 
در خداآفرین و زمین چمن مصنوعی روستای 

سیلگرد اشاره نمود.

نتیجه گیری:
برای  ارس  آزاد  منطقه  می رسد  نظر  به 
و  عمرانی  زیرساخت های  در  سرمایه گذاری 
زیربنایی خود عزم جزمی دارد و در این مسیر 
منابع  محدودیت  شد،  عنوان  که  طور  همان 
عزم  این  به  نمی تواند  هم  مالی  و  درآمدی 
مبارک خلل وارد کند و این دستورکار نه تنها 
در زون مرکزی این منطقه یعنی در زون جلفا 
در حال پیگیری است، بلکه در زون نوردوز به 
ارس  نیز  اوراسیا  زمینی  ترانزیت  هاب  عنوان 
می خواهد زیرساخت های یک مجتمع ترانزیتی 

بین المللی را طراحی و اجرا نماید.
بخش  تقویت  برای  تنها  نه  اوراسیا  حوزه 
ترانزیت ارس یک حوزه راهبردی است، بلکه 
صنایع  از  بسیاری  بازار  می تواند  منطقه  این 
مستقر در فازهای صنعتی ارس را تامین نماید 
و در این راستا مرز زمینی نوردوز به عنوان تنها 
موقعیت  اوراسیا،  اتحادیه  با  ایران  زمین  مرز 

ویژه ای دارد.
آزاد  نیز منطقه  در زون قلی بیگلو و خداآفرین 
ارس در تالش است هم در حوزه صنایع پاک 
و تبدیلی و هم در حوزه کشاورزی با همراهی 
بردارد،  را  خوبی  قدم های  منطقه  بومی  مردم 
بودجه  و  پول  مشکل  جا  این  در  هم  باز  اما 
در  می تواند  که  اصلی  مشکل  بلکه  نیست، 
مبهم  کند،  بروز  ارس   4 و  زون های 3  توسعه 
نیز  و  توسعه  فرآیندهای  و  استراتژی  بودن 
قوی  اجتماعی  سرمایه   و  حمایت  نداشتن 
است. حمایت اجتماعی در این منطقه نیز فقط 
کننده  متحول  بسیار  ابعاد  صادقانه  ترسیم  با 
و  منطقه  این  کشاورزی  بخش  مدرن  توسعه 
تاثیر آن بر سطح رفاه و معیشت عمومی قابل 
تحصیل است و در این مسیر مراجع اجتماعی و 
رسانه ها می توانند به سازمان منطقه آزاد ارس 

کمک کنند. 
به  توجه  با  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  یقینا 
نهادی،  زیرساخت های  آماده سازی  اهمیت 
تامین  اقتصادی؛  توسعه  فیزیکی  و  قانونی 
100درصدی بودجه پروژه های عمرانی را مانند 

سال 1398 متقبل خواهد شد. 

گزارش:
صادق پورصادق



اخبار منطقه آزاد قشم

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بین  منطقی  تعامل  و  همکاری  برقراری  گفت:  قشم 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  و  سازمان 
جاری  مسائل  برخی  راهگشای  می تواند  بندرعباس 

استان هرمزگان باشد.
حمیدرضا مومنی در دیدار رئیس و دبیر اتاق بازرگانی، 
چه  هر  افزود:  بندرعباس  کشاورزی  و  معادن  صنایع، 
به  بندرعباس  بازرگانی  اتاق  بین  نزدیکی  و  وحدت 
آزاد  منطقه  سازمان  و  هرمزگان  تجار  نماینده  عنوان 
قشم ایجاد شود، حاصل آن ارتقاء و توسعه تجارت در 

استان خواهد بود.
کشور  بازرگانی  اتاق  به  خود  پیشنهاد  به  اشاره  با  وی 
مراکز  بازرگانی  اتاق های  همه  دفاتر  ایجاد  بر  مبنی 
استان ها و شهرستان های کشور در قشم تصریح کرد: از 
هر پیشنهادی مبنی بر توسعه صنعت، معدن و تجارت 
اتاق  با  را  و کمال همکاری  استقبال می شود  در قشم 

بازرگانی بندرعباس خواهیم داشت.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
را  هرمزگان  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  قشم 
تشریح  با  و  خواند  کشور  برای  درآمدزا  استان  یک 
طول  در  استان  این  برای  آمده  پیش  موقعیت های 
و  همکاری  هم اندیشی،  ضرورت  بر  گذشته،  دهه های 
هم افزایی همه دستگاه های مستقر در این استان جهت 
توسعه  برای  آن  ویژه  موقعیت  از  حداکثری  استفاده 

منطقه تاکید کرد.
صنایع ،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  گزارش،  این  اساس  بر 
با  دیدار  این  در  نیز  بندرعباس  کشاورزی  و  معادن 
این  فعالیت های  و  تاسیس  تاریخ  از  گزارشی  ارائه 
شیوع  گفت:  هرمزگان  استان  جاری  مسائل  و  اتاق 
داشته  اشتغال  مبحث  بر  مستقیم  تاثیر  کرونا  ویروس 
از  تازه ای  دوره  پساکرونا،  دوران  در  امیدواریم  که 

فعالیت های اقتصادی را در هرمزگان آغاز کنیم.
سازمان  همکاری  از  خصوص  این  در  صفا  محمدرضا 
منطقه آزاد قشم در این شرایط با اتاق بازرگانی، صنایع، 
تجار  حمایت  و  تقدیر  بندرعباس  کشاورزی  و  معادن 

هرمزگان را از مدیریت منطقه آزاد قشم  اعالم کرد.
معاون  عباسیان  کیهان  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  دبیرکل  رضایی  پیام 
مدیر  و  مشاور  توکلی  نریمان  بندرعباس،  کشاورزی 
گمرک  مدیرکل  سعیدی  حسین  مدیرعامل،  حوزه 
قشم، علی همایونی مدیر توسعه تجارت، هرمز امیری 
سرپرست مدیریت بازرگانی و اصناف و حسین مرادی 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
بندرعباس  خصوصی  بخش  تجار  از  چند  تنی  و  قشم 

حضور داشتند.

تعامل دوسویه نهادها 
راهگشای توسعه تجارت 

در استان هرمزگان

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از پروژه های بزرگ نفت و انرژی جزیره:

دستیابی به توسعه پایدار قشم با راه اندازی پروژه های عظیم نفت و انرژی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
انرژی  از چهار پروژه بزرگ نفت و  آزاد قشم 
پیشرفت ها،  نزدیک  از  و  کرده  بازدید  جزیره 
مورد  را  پروژه ها  این  اجرایی  مسائل  و  موانع 

بررسی قرار داد.
حمیدرضا مومنی در ابتدای این بازدیدها، پروژه 
نیروگاه ۵۰۰مگاواتی انرژی گستر قشم را که 
در مرحله نصب پست GIS )پست با عایق گاز( 

است، مورد بازدید قرار داد.
این پروژه که در آینده نزدیک به شبکه سراسری 
برق کشور می پیوندد، تاکنون ۵۶درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و حجم سرمایه گذاری آن افزون 

بر ۳۰۲میلیون یورو بوده است.
براساس این گزارش، پروژه سازه های دریایی 
اسکله نفتی حرا قشم، دومین پروژه ای بود که 
مورد بازدید رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 

آزاد قشم قرار گرفت.
فیزیکی،  پیشرفت  ۴۰درصد  با  نیز  پروژه  این 
افزون بر ۵۴میلیون یورو سرمایه گذاری در آن 
صورت گرفته است که تاکنون ۱۴میلیون یورو 

ریالی  هزینه  ریال  ۳۰۰میلیارد  و  ارزی  هزینه 
آن بوده است.

قشم  نفت  پاالیش  بهین  پارس  پاالیشگاه 
سازمان  مدیرعامل  که  بود  پروژه ای  سومین 

منطقه آزاد قشم از آن بازدید کرد.
هر  در  دوم  و  اول  فازهای  در  که  پروژه  این 
فاز ۳۵هزار بشکه نفت را به فرآورده های نفتی 

تبدیل خواهد کرد، تاکنون ۸۶درصد پیشرفت 
یورو  ۱۳۳میلیون  بر  افزون  و  داشته  فیزیکی 

حجم سرمایه گذاری آن بوده است.
در  مومنی  حمیدرضا  گزارش،  این  براساس 
مولد  قشم  نیروگاه  پروژه  از  چهارم،  ایستگاه 

بازدید نمود.
جهت  زیرساخت  تامین  بخش  در  پروژه  این 

پاالیشگاه )برق، آب و بخار( ۶۹درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و ۶۰میلیون یورو سرمایه گذاری 
ارزی و ۶۰۰میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی 

آن بوده است.
پروژه نیروگاه قشم مولد در بخش نیروگاه نیز 
با ۴۵درصد پیشرفت فیزیکی، دارای ۸۵میلیون 
ریال  ۳۰۰میلیارد  و  ارزی  سرمایه گذاری  یورو 

سرمایه گذاری ریالی است.
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بازدیدها  این  در  را  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
عطریانفر مشاور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
دریادار ملک زادگان مشاور مدیرعامل سازمان 
معاون  عباسیان  کیهان  قشم،  آزاد  منطقه 
توکلی  نریمان  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی 
مشاور و مدیرحوزه مدیرعامل، هادی نعیمیان 
مدیر نفت و انرژی، تورج امانی مدیر تشریفات 
مدیر  رنجبری  سلیمان  نمایشگاه ها،  امور  و 
مرادی  حسین  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
بین الملل سازمان  امور  و  روابط عمومی  مدیر 

منطقه آزاد قشم همراهی کردند.

اقدامات  هماهنگی  شورای  نشست  پنجمین 
بررسی  هدف  با  قشم  آزاد  منطقه  پساکرونا 
خصوصی  بخش  آسیب دیده  پروژه های 
بررسی  و  کروناویروس  شیوع  ایام  در 
پروژه ها  این  فعال سازی  برای  راهکارهایی 

شد. تشکیل 
هیات  رئیس  حضور  با  که  نشست  این  در 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
معاونان و مدیران این سازمان و شرکت های 
تابعه برگزار گردید، معاون فرهنگی، اجتماعی 
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
و  بیماران  وضعیت  درخصوص  آماری  ارائه 
آنان  به  شده  ارائه  درمانی  خدمات  شیوه های 

در جزیره قشم پرداخت.
مرتضی شیخ زاده ضمن اعالم این مطلب که 
بیمار  که  است  زیادی  مدت  قشم  جزیره  در 
نشده  معرفی  کووید ۱۹  زمینه  در  جدیدی 
است، گفت: با بررسی شاخص های آماری در 
مورد شیوه ابتالی این بیماران، معلوم شد که 
از  خارج  به  افراد، سفر  ابتالی  علت  باالترین 

جزیره قشم بوده است.
اقدام هوشمندانه مدیرعامل  بر  تاکید  با  وی 
محدود  برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
در  جزیره  خارج  و  داخل  به  ترددها  کردن 
براساس  داشت:  عنوان  مقتضی،  زمان 
دبیرخانه  سوی  از  شده  اعالم  گزارش 
آزاد  منطقه  کشور،  آزاد  مناطق  شورایعالی 
خدمات  و  کرونا  درمان  حوزه  دو  در  قشم 
نرم افزاری توانسته در بین سایر مناطق رتبه 
نخست خدمت رسانی به مردم را از آن خود 

کند.
بررسی مصوبات  از  این جلسه، پس  ادامه  در 
معاون  سعادتفر  عابدین  توسط  قبل  جلسه 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه 
در  خصوصی  بخش  آسیب دیده  پروژه های 
ایام شیوع بیماری کووید ۱۹ در حوزه های سه 

رتبه نخست منطقه آزاد قشم در حوزه خدمت رسانی در ایام کرونا بین مناطق آزاد

نفت  صنعت،  پروژه های  معرفی  به  قشم  آزاد 
آغاز  از  که  کشاورزی  و  شیالت  و  انرژی  و 
فراگیری بیماری کووید۱۹ دچار توقف فعالیت 

شده اند، پرداخت.
در  ۲۸پروژه  حاضر  حال  در  داشت:  بیان  وی 
توان  با  تولید  بخش صنعت، معدن و تسهیل 
حوزه  در  ۶مجموعه  ۳77تن،  برای  اشتغال 
برای  مستقیم  اشتغال زایی  با  انرژی  و  نفت 
۶۶۲تن مستقیم و ۲۴۰تن غیرمستقیم در حال 
اجراست تا در پایان سال ۹۹ وارد چرخه تولید 

و بازدهی شود.
پاندمی  شرایط  اتمام  آرزوی  با  عباسیان 
و  شیالت  بخش  در  افزود:  کروناویروس 
کشاورزی، دو پروژه فرآوری، ۶پروژه پرورش 
میگو  پرورش  پروژه  هشت  قفس،  در  ماهی 
رساندن  پایان  به  با  کشاورزی  پروژه  سه  و 
۸۹۵نیروی  برای  بهره وری،  و  ساخت  مراحل 

بومی اشتغال زایی خواهند داشت.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
به  اشاره  با  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
اجرایی  فعالیت های  عمده  که  موضوع  این 

می باشد،  گردشگری  بخش  در  معاونت  این 
اضافه کرد: حدود ۸۰پروژه گردشگری در این 
مدت برای ساخت در حال کار بوده اند که به 
پیدا  به ۴۰پروژه کاهش  بیماری،  دلیل شیوع 

کرده اند.

اجرای 28پروژه عمرانی با 
سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 

قشم 
منطقه  سازمان  زیربنایی  امور  و  فنی  معاون 
بخش بندی  با  جلسه  ادامه  در  نیز  قشم  آزاد 
سه  به  معاونت  این  پروژه های  عملکرد 
بخش  و  مشارکتی  سازمانی،  عمرانی  حوزه 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  خصوصی 
سازمان  سرمایه گذاری  با  عمرانی  ۲۸پروژه 
که  اجراست  دست  در  قشم  آزاد  منطقه 
و  نقل  و  حمل  زمینه  در  آن  عمده ترین 

می باشد. ترانزیت 
را ۶مورد  مشارکتی  پروژه های  بهاروند  محرم 
عنوان کرد و ادامه داد: بخش خصوصی مستقر 
زمینه های  در  ۵۳پروژه  نیز  منطقه  این  در 
و  تجاری  مسکونی،  مجتمع های  ساخت 
اقامتی در شهرهای قشم و درگهان در دست 
اجرا دارد که بیشتر آنها به دلیل شیوع بیماری 
این  رفع  با  و  شده اند  متوقف  کروناویروس 
پاندمی، مجددا به چرخه فعالیت وارد خواهند 

شد.
مومنی  حمیدرضا  جلسه،  این  پایان  در 
از حضار  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
احیاء  جهت  مناسب  راهکارهای  تا  خواست 
تمامی فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری 
در جزیره را به دقت مورد بررسی قرار داده و 
به  متوقف شده  پروژه های  منابع  تامین  برای 
ویژه در بخش خصوصی، چاره اندیشی کرده و 
پیشنهادات مناسب و کاربردی  آتی  در جلسه 

ارائه دهند.

فرهنگی،  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی  معاونت 
اجتماعی و گردشگری و فنی و زیربنایی مورد 

بررسی قرار گرفت.

حمایت سازمان منطقه آزاد قشم از 
مشاغل پرریسک

آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
شده  انجام  پیش بینی های  به  اشاره  با  قشم 
مشاغل  درآمدهای  به  کمک  و  احیا  برای 
پرریسک در سال جاری بیان داشت: به دستور 
سه  با  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این  سوی  از  مساعد  مالی  تراکنش  با  بانک 
سازمان، رایزنی هایی برای کسب اعتبارات در 

این زمینه صورت گرفته است.
سازمان  این  راستا،  همین  در  داد:  ادامه  وی 
آماده معرفی تعدادی از مشاغل آسیب دیده و 
پرریسک در ایام شیوع کرونا برای دریافت وام 
بانک های  به  ۱۸درصدی  ریالی  ۵۰۰میلیون 

طرف حساب منطقه آزاد قشم می باشد.
معاون  عباسیان،  کیهان  جلسه،  ادامه  در 
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  سوخت  متولیان  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
و  نظارتی  دستگاه های  با  همراه  قشم  جزیره 

انتظامی باید توزیع سوخت را مدیریت کنند.
حمیدرضا مومنی در دیدار خسرو پورباقری مدیر 
نفتی  فرآورده های  پاالیش  و  پخش  شرکت 
قشم افزود: مدیریت توزیع و مصرف سوخت 
سوء استفاده هایی  برخی  از  پیشگیری  برای 
مستقیم  همکاری  می دهد،  رخ  جزیره  در  که 
و  نظارتی  دستگاه های  و  سوخت  متولیان 

انتظامی را می طلبد.
مصرف  اندازه  به  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
و  فرد  هر  برای  سوخت  قانونی  دریافت  و 
مجموعه، تصریح کرد: این موضوع باید توسط 
نفتی  فرآورده های  پاالیش  و  پخش  شرکت 
قشم با همکاری دستگاه های ذیربط مدیریت 
شود و انتظار ما این است که هیچگونه تخطی 

در این خصوص صورت نگیرد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اکثر  گفت:  همچنین  قشم  آزاد  منطقه 

ضرورت توجه به مدیریت مصرف و توزیع سوخت در جزیره قشم

این دیدار با ارائه گزارشی از روند فعالیت های 
این شرکت، تامین و توزیع فرآورده های نفتی 
در جزیره  کار جمعی  در قشم حاصل یک  را 
شرکت  این  کارکنان  مجموعه  تالش های  و 
دانست و گفت: از میان مصرف کنندگان عمده 
سوخت در جزیره، شناورها و قایق ها مشتریان 

اصلی ما هستند.

مصرف کنندگان  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
سوخت  توزیع  نحوه  از  را  خودشان  رضایت 
مجاری  شد:  یادآور  کرده اند،  اعالم  بارها 
ما  و  است  ما  اصلی  غیرمجاز سوخت مشکل 
هم به شدت نسبت به قاچاق سوخت حساس 
تامین  معطوف  نیز  تالش مان  همه  و  هستیم 
در  سوخت  واقعی  مصرف کنندگان  نیازهای 

جزیره نمودیم.
همچنین در ابتدای این نشست، حسین رفیعی 
انتظامی مدیرعامل و هادی  امنیتی و  مشاور 
منطقه  سازمان  انرژی  و  نفت  مدیر  نعیمیان 
از همکاری  کوتاهی،  قشم طی سخنان  آزاد 
نفتی  فرآورده های  پاالیش  و  پخش  شرکت 
قدردانی  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  با  قشم 

کردند.
مهدی  محمد  نشست،  این  در  است،  گفتنی 
تولید  تسهیل  و  معدن  صنعت،  مدیر  برنجی 
امور  و  عمومی  روابط  مدیر  مرادی  حسین  و 
بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور 

داشتند.

هوای خاص  و  آب  علت  به  قشم  ارگان های 
جزیره مصرف سوخت چندانی ندارند؛ سازمان 
سازمان  یک  عنوان  به  هم  قشم  آزاد  منطقه 
واحدهای  و  می دهد  ارائه  خدمات  حاکمیتی، 

مختلف سازمان مصرف سوخت ندارد.
شرکت  مدیر  پورباقری  خسرو  همچنین، 
در  قشم  نفتی  فرآورده های  پاالیش  و  پخش 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد :

در پنجمین نشست شورای هماهنگی اقدامات پساکرونا منطقه آزاد قشم عنوان شد:

در دیدار رئیس و دبیر اتاق بازرگانی 
بندرعباس با حمیدرضا مومنی مطرح شد:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: مناطق آزادی در دنیا موفق هستند که بوروکراسی 

و مقررات دست و پا گیر را از میان برداشته اند.
حمیدرضا مومنی در چهارمین نشست شورای هماهنگی 
اقدامات منطقه آزاد قشم در پساکرونا افزود: قانونمندی، 
و  بوروکراسی  رفتن  بین  از  و  امور  در  انضباط  و  نظم 
مقررات دست و پاگیر برای حفظ منافع ارباب رجوع و 
تسهیل جذب سرمایه گذار به عنوان قانون کار در منطقه 

آزاد قشم باید در نظر گرفته شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
خواستار  تمرکزگرا،  رویه های  برخی  از  انتقاد  با  قشم 
از اشکاالت حقوقی، قانونی و  تهیه یک گزارش جامع 
عملکردی در مدیریت ها با ذکر مصادیق و موارد مغایر با 
قانون مناطق آزاد شد و تصریح کرد: ما تکلیف قانونی، 
انجام  این موارد  قبال  را در  اخالقی و شرعی خودمان 

خواهیم داد.
سازمان  مدیرعامل  عالی  مشاور  گزارش،  این  براساس 
منطقه آزاد قشم نیز در سخنان کوتاهی نکاتی را در ارتباط 
با تاثیرات شیوع ویروس کرونا در جامعه جهانی مطرح کرد.

علی یدقار مشکالت تمدن فراصنعتی را هم یکی دیگر 
از موارد اثباتی ناشی از این حادثه خواند و افزود: دنیای 
بعد از کرونا، حتما دنیای جدیدی خواهد بود و عده ای از 

هم اکنون برای آن برنامه ریزی می کنند.
انسجام  ایجاد  برای  فرصتی  را  کرونا  همچنین  وی 

اجتماعی در کشور دانست.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
اساسی  نیاز  یک  هوشمندسازی  که  کرد  ثابت  کرونا 
مدیریت در کشور است  و اگر ما آن را از قبل داشتیم، 
آموزش و پرورش ما در مواجهه با ویروس کرونا دچار 

مشکل جدی نمی شد.
منابع  و  درآمد  عملکرد  بررسی  گزارش،  این  بر  بنا 
جاری  سال  فروردین ماه  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
آن  گزارش  که  بود  نشست  این  جلسه  دستور  ازجمله 
توسعه مدیریت سازمان  توسط عابدین سعادتفر معاون 

منطقه آزاد قشم ارائه شد.
انتصاب هرمز  لوح حکم  این نشست،  در  گفتنی است، 
امیری به عنوان سرپرست مدیریت بازرگانی و اصناف 
سازمان منطقه آزاد قشم توسط مدیرعامل این سازمان 

به ایشان داده شد.

حذف بوروکراسی های اداری، 
راز موفقیت مناطق آزاد دنیا

در چهارمین نشست شورای هماهنگی اقدامات 
منطقه آزاد قشم در پساکرونا مطرح شد:
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