
سرمقاله

سخنی کوتاه با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی!
کالن  حوزه های  در  خصوصا  دنیا  تمام  در  توسعه  مولفه های  مهم ترین  از  یکی 
برای  مدیران  اختیار  در  را  فرصت  این  که  ثباتی  است؛  مدیریت  ثبات  اقتصادی، 
پیاده سازی برنامه ها، اهداف و پیشبرد امور در مسیر توسعه و پیشرفت، در هر کجا 

و هر سیستمی قرار می دهد.
از منظر بررسی عملکردی در تثبیت مدیریت در بدنه مناطق آزاد کشور در حدود 
سه دهه فعالیت، می توان در ساختار نموداری، عامل موفقیت مناطق در دوره های 
زمانی بلندمدت را، مدیریت واحد و باثبات در مناطق آزاد دید. اغلب مناطقی که در 
طول یک یا دو سال با تغییرات متعدد در حوزه مدیریت کالن مواجه بوده اند، به 
هیچ عنوان توسعه ای در همه جوانب نداشته اند، به عنوان نمونه در دولت دوازدهم 
شاهد عدم ثبات مدیریت در اغلب مناطق آزاد بودیم؛ مناطقی که شاید ظرف کمتر 
از 3سال حضور سه مدیرعامل را تجربه کردند که این تغییرات پی در پی مجال 
فعالیت و تمرکز بر اجرای برنامه ها و سیاست های کالن اقتصادی را از این مناطق 
به جد گرفت و فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران را با بالتکلیفی بزرگی روبه رو کرد.
از منظری دیگر، عدم توفیقات مدنظر از باب عملکرد در حوزه های تاثیرگذار اقتصاد 
کالن نیز موضوعی است که در این مناطق به دلیل عدم ثبات مدیریت و همچنین 
یکپارچگی و نداشتن دوام تصمیمات، با تنگناها و مشکالتی بسیار مواجه شده است.
شاید اعتماد به نفس کاذب و توهم وابستگی بعضی مدیران به برخی شخصیت های 
تاثرگذار در کشور هم در این عدم توفیق، نقش بسیار زیادی داشته باشد، که این خود 
نیز بر روند اتخاذ تصمیماتی با توجه به نیاز میدانی، تخصصی و فرهنگی منطقه ای با 
رویکرد مدیریتی ارسال دستورکار از پایتخت به منطقه و دستور الزم االجرا بودن این 
قبیل برنامه ها که بی شک این نگرش در اجرای طرح هایی که سنخیتی با نیازهای 

تخصصی مناطق ندارد ، باعث بروز مشکالت فراوانی در اجرا می شود و فقط و فقط 
زمان و بودجه ای را از بیت المال به یغما می برد.

بی شک باید عواملی بسیار مهمی را در انتخاب مدیران عامل در نظر بگیریم تا با 
این قبیل مشکالت روبه رو نباشیم؛ هر مدیرعاملی در زمان ورود به یک منطقه آزاد 
جدید و با توجه به عدم سابقه کار در این مناطق، در حدود یک سال دوره بررسی 
و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه های  و  اهداف  پیشبرد  برای  منطقه ای  شناخت  و 
بلندمدت خود نیاز دارد؛ حال با نگاهی به تغییر مدیران عامل در زمانی کمتر از یک 
یا دو سال، مسلما با مشکالتی در این مناطق برای مردمان محلی، بومی و فعالین 

اقتصادی مواجه خواهیم شد. 
سوالی که شاید ذهن بسیاری را درگیر کرده، این است که با گذشت بیش از سه 
دهه از ایجاد مناطق آزاد در کشور و تجربه ای که نسل های مختلف مدیریتی در این 
مناطق به دست آورده اند ، چرا هنوز شاهد انتصاباتی در سطوح مدیریتی در مناطق 
آزاد هستیم که هیچ شناختی نسبت به رویکرد تخصصی و علمی این مناطق ندارند؟ 
چرا نباید از گنجینه ارزشمند مدیران باتجربه و آشنا با تنگناها و مشکالت در مناطق 

آزاد در مسیر توسعه این مناطق استفاده نماییم؟!
اما در این میان نباید موضوع قابل تاملی را از ذهن و نظر دور نگاه داشت و آن 
اینکه ثبات مدیریت نباید به قیمت به تباهی کشاندن یک منطقه بی انجامد؛ هستند 
جمهوری  ریاست  دوره  یک  از  بیش  از  مدیریت شان  دوران  عمر  که  بزرگوارانی 
آنان  اما هنگامی که نگاهی موشکافانه به عملکرد  یعنی 4سال نیز گذشته است؛ 

می اندازیم، چیزی جز خسران و خرابی را شاهد نیستیم.
طی روزهای گذشته رئیس دولت سیزدهم با همراهی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با ظرفیت ها، چالش ها و  نزدیک  از  و  بلوچستان سفر کردند  و  استان سیستان  به 

از همه مهم تر فقر بی نهایت ساکنان این استان آشنایی بیش از پیش پیدا کردند!
توئیتی  در  سفر  این  از  بازگشت  از  پس  سیزدهم،  دولت  کابینه  جوان  وزیر  جناب 
ابتدا به چابهار رفتیم.  بلوچستان و  فرمودند: در معیت رئیس جمهور به سیستان و 
اعتقاد دارم که در مناطق آزاد همزمان با ایفای نقش در توسعه صادرات، دیپلماسی 
این  بومی  اهالی  برای  زندگی  باید شاخص های  و شفافیت؛  همسایگان، سامانه  ها 

مناطق ارتقا یابد.
به زودی به این سو حرکت خواهیم کرد!!!

سوال مهم  این است که آیا جناب آقای سیداحسان خاندوزی پیش از این سفر، از 
مصیبت های آوار شده بر سر مردم بی خبر بودند؟ آیا ایشان در قامت نائب رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، چندی پیش به منطقه آزاد چابهار سفر 
نداشتند؟ وی که از جوانان صاحب نظر در حوزه اقتصاد و همچنین سال ها در مرکز 
و  مردم سیستان  از محرومیت  این حجم  از  داشتند،  فعالیت  پژوهش های مجلس 
بلوچستان باالخص چابهار آگاه نبودند؟ منطقه آزاد چابهاری که با تمامی مشکالت 
همان مجلس  تصویب  افتخار!  با  که  نیست  دیری  غریب  و  موضوعات عجیب  و 
فرهیخته را برای توسعه و افزایش محدوده به بهانه قرارگیری بنادر در پیکره منطقه 

آزاد از آن خود کرده است!
جناب آقای وزیر! شما طراح طرح اصالح قانون مناطق آزاد بودید، آن هم با سرعت و 
حرارتی وصف ناپذیر که همگان را بالفاصله پس از حضور در جمع بهارستان نشینان 
متعجب کردید که چه شد که یکی از نمایندگان مجلس با چنین تعجیلی سعی در 
اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دارد! اما چه شد طرح اصالح؟ به خوبی به 
یاد داریم که فراخوانی را منتشر نمودید و از فعاالن اقتصادی، کارشناسان و تمامی 

اهالی فن یاری خواستید تا نظر همگان را برای این مهم تامین نمایید... 
امور  فخیمه  وزارت  سکاندار  جایگاه  و  در مقام  که  امروز  خاندوزی!  آقای  جناب 
و  منتظر  پیش  از  بیش  آزادی ها  مناطق  که  بدانید  دارید،  قرار  دارایی  و  اقتصادی 
امیدوار به تصمیمات صحیح و صریح شما هستند. شاید آن روز که در پی تغییر و 
یا اصالح قانون این مناطق بودید، تعدادشان هنوز از 8منطقه عبور نکرده بود؛ اما 
اکنون شما دارای 15منطقه آزاد در سراسر کشور هستید که بیم آن می رود موارد 

مشابه با چابهار بیشتر شود، اولین آن سیستان در همسایگی چابهار!
جنابعالی  از سوی  اثرگذاری  و  مهم  تصمیمات  منتظر  آینده همگان  روزهای  طی 
هستند، با آرزوی اینکه با تدبیر و ذکاوتی که از شما سراغ داریم، مجددا نور امید 
پاندمی  مراقب  لطفا  شود.  تابیده  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  و  مردمان  دل  در 

چابهاریسم در پانزده نقطه کشور باشد!  
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 منطقه آزاد کيش اظهار داشت: منطقه آزاد کيش اظهار داشت:

 در نشست مديرعامل سازمان در نشست مديرعامل سازمان
 منطقه آزاد انزلی با شورای هماهنگی روابط  منطقه آزاد انزلی با شورای هماهنگی روابط 
عمومی دستگاه های اجرايی گيالن مطرح شد:عمومی دستگاه های اجرايی گيالن مطرح شد:

 مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در  مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
بازديد از دانشگاه آزاد اسالمی قشم مطرح کرد:بازديد از دانشگاه آزاد اسالمی قشم مطرح کرد:

 بهره گیری از  بهره گیری از 
دانش فنی جهت ارتقاء دانش فنی جهت ارتقاء 
کیفی اقدامات عمرانی و کیفی اقدامات عمرانی و 
زیرساختی جزیره کیشزیرساختی جزیره کیش

 نقش اثرگذار نقش اثرگذار
 مناطق آزاد در معادالت  مناطق آزاد در معادالت 
 فرامنطقه ای فرامنطقه ای
اقتصادی کشوراقتصادی کشور

بهــره مندی از ظرفیت بهــره مندی از ظرفیت 
 دانشگاه ها جهت دانشگاه ها جهت

 دستیابی به توسـعه دستیابی به توسـعه
پایدار جزیره قشمپایدار جزیره قشم



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش بهره گیری از دانش فنی و تخصص کارشناسان 
و  اقدامات عمرانی  و کمی  کیفی  ارتقاء سطح  براي 
راه  نقشه  اصالح  عنوان  به  را  جزیره  زیرساختی 

فعالیت های سازمان متبوع خود عنوان کرد.
و  معاونان  در هشتمین جلسه شورای  آهنگران  جعفر 
مدیران سازمان منطقه آزاد کیش که در سالن رازی مرکز 
همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار شد؛ بر لزوم 
اهمیت زیرساخت های این منطقه تاکید کرد و گفت: 
زیرساخت های  حوزه  در  گرفته  بررسی های صورت  با 
جزیره، پس از گذشت ۴۰سال از ایجاد منطقه آزاد کیش 
تاکنون متاسفانه زیرساخت ها و مسائل زیست محیطی 

در اولویت کار قرار نگرفته است.
وی با بیان این که تامین انرژی مورد نیاز کیش یکی 
اظهار داشت:  این منطقه است،  اولویت های مهم  از 
بی توجهی های  کیش،  جزیره  توسعه  راستای  در 
با  غیرارادی به مسائل محیط زیست، این منطقه را 

تهدید جدی مواجه کرده است.
کیش  جزیره  در  امالک  تورم  به  اشاره  با  آهنگران 
اذعان نمود: با هدف کنترل و مهار تورم امالک در 
جزیره، با اختصاص زمین نسبت به احداث خانه هاي 

پیش ساخته اقدام خواهیم کرد.
درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ارتقاء مراکز بهداشت و درمان کیش افزود: با توجه به 
بیمه شدگان باالی این جزیره، هیچ خدمات درمانی از 
سازمان تامین اجتماعی دریافت نمی شود؛ از این رو با 
پیگیری های مستمر در آینده نزدیک درمانگاه تخصصی 

توسط سازمان تامین اجتماعی ساخته خواهد شد.

وی، ارتقاء سطح آموزش را الزمه پیشرفت و توسعه 
کمی  سطح  نمود:  اظهار  و  کرد  عنوان  منطقه  هر 
با  مقایسه  قابل  کیش  پرورش  و  آموزش  کیفی  و 
ویژه  توجه  باید  و  است  کشور  مناطق  محروم ترین 

نسبت به ارتقاء آموزش و پرورش جزیره شود.
حقوقی  پرونده های  وجود  که  این  بیان  با  آهنگران 
این  در  عدیده ای  مشکالت  ایجاد  سبب  گسترده 

منطقه شده است، افزود: تعداد ۱۰۸۹پرونده حقوقی 
به  مربوط  تعداد  این  از  و  دارد  وجود  سازمان  در 

۶۰پروژه بزرگ مي شود.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با همکاری و 
ایجاد کارگروه قضایی  و  با مراکز قضایي  هم افزایی 
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  در 
با حمایت سازمان های  و ویژه اقتصادی و همچنین 
نظارتي براي حل مشکالت موجود در حوزه حقوقي 

اقدام مي کنیم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: انعقاد قرارداد با 
سرمایه گذاران، ضمن این که سند قضایی محسوب 
که  دارد  دنبال  به  نیز  را  قضایی  نمی شود مشکالت 
با فراهم کردن مقدمات الزم نسبت به مرتفع شدن 

مشکالت اقدام خواهیم کرد.
شورای  جلسه  هشتمین  در  در  است،  ذکر  شایان 
معاونان و مدیران سازمان، حمیدرضا مومنی مشاور 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی و هیات همراه و معاونان، مدیران سازمان 
منطقه آزاد کیش و مدیران عامل شرکت های تابعه 

حضور داشتند.

کیش2

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش، نقش برجسته و مهم الگوسازی در جزیره کیش را 
یکی از مهم ترین وظایف کاربردی این سازمان برشمرد.

جعفر آهنگران در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری با 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که در سالن 
بر  شد،  برگزار  بین المللی  همایش های  مرکز  رازی 
کیش  آزاد  منطقه  الگوسازی  مهم  و  برجسته  نقش 
عوامل  به  باید  توسعه  برای  گفت:  و  داشت  اشاره 
غیراقتصادی »فرهنگی و اجتماعی« توجه ویژه شود.
افزود:  و  کرد  عنوان  آموزش  را  توسعه  بنیان  وی، 
دبستان  و  دبستان  قبل  سطوح  در  شخصیت سازی 
حائز اهمیت است؛ در همین راستا باید جهان امروز را 

جهان حاکمیت سازمان ها معرفی کرد.
جهان  کرد:  تصریح  خود  سخنان  ادامه  در  آهنگران 
انسان  زندگی  با  سازمان  مانند  سازمان ها،  حاکمیت 
و  است  نشده  آمیخته  مرگ  از  بعد  تا  تولد  از  قبل 

رهایی از سازمان امکان پذیر نیست.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش؛ در سازمان های 
توسعه یافته، انسا ن های توسعه یافته حضور دارند و منظور از 
انسان توسعه یافته یعنی انسان هایی که چیزی را آموخته و 
به اجرا درآوردند که در اینجا بحث مهارت عنوان می شود و 

دقیقا این خالء در دانشگاه ها وجود دارد.
وی، با بیان اینکه دو مفهوم جدید »آینده مشاغل و مشاغل 

آینده« در کشور عنوان شده است و در برخی از دانشگاه ها به 
ویژه جهاد دانشگاهی به این مهم پرداخته شده است، اظهار 
داشت: در ۳۰سال آینده بسیاری از بخش هایی که اکنون 
وجود دارند، وجود خارجی نخواهند داشت؛ کما اینکه بسیاری 

از مشاغلی که در گذشته وجود داشت، اکنون وجود ندارند.
آهنگران همراهی نهادهای مدنی را یکی از ویژگی های بارز 
منطقه آزاد کیش عنوان کرد و افزود: اجرای تمام تصمیمات 
در حوزه های مختلف سازمان منطقه آزاد کیش با مشارکت 
بخش خصوصی و نهادهای مدنی تحقق می یابد و برخی 
از مسائل نیز توسط نهادهای مدنی، سمن ها و انجمن های 

سرمایه گذاری و کارآفرینی پیگیری می شود.
رئیس هیات مدیره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان با تاکید بر اهمیت حکمروایی موثر محلی در 
جزیره کیش، خاطرنشان کرد: با گسترش شیوع بیماری 
کرونا این جزیره به ویژه صنعت گردشگری متحمل ضرر 
و زیان های فراوانی شده و امیدواریم که با گذر از این 

بحران دوباره به دوران رونق جزیره کیش بازگردیم.

 معاون وزیر و رئیس 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

تبدیل منطقه آزاد کیش به معین مهارت ملی
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور، ایجاد زیرساخت ها و چگونگی سرمایه گذاری 
شدن  تبدیل  الزمه  را  جامعه محور  تسهیل گری  و 

منطقه آزاد کیش به معین مهارت ملی عنوان کرد.
علی اوسط هاشمی گفت: با تفویض اختیارات قانونی و 
سازمانی خود به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
این منطقه می تواند نسبت به الگوسازی مهارت آموزی 

برای مناطق آزاد کشور نقش آفرینی کند.
و  پتانسیل ها  از  کیش  آزاد  منطقه  وی؛  گفته  به 
می تواند  و  است  برخودار  توجهی  قابل  ظرفیت های 
الگویی را برای مناطق آزاد کشور به منظور فراهم کردن 

فرصت های جدید برای مهارت آموزی طراحی کند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اظهار کرد: تحقق 
این مهم سبب دستیابی به مراکزی که زمینه ساز ایجاد مراکز 

تخصصی و دپارتمان های ملی است، منتهی خواهد شد.
اوسط هاشمی با بیان این که در جهت توسعه مراکز 
عالی اقدامات خوبی انجام شده است، اذعان داشت: 
نیازمند به انقالب اساسی برای تغییر داریم و  امروز 

باید در این زمینه گام های موثری برداشت.
وی از حمایت همه جانبه این سازمان از افراد متخصص و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی که دارای صالحیت حرفه ای 
هستند، خبر داد و افزود: در راستای سرمایه گذاری در حوزه 
نیروی انسانی، افرادی که به عنوان مربی در حوزه تربیت 
فعالیت می کنند، مورد حمایت این سازمان قرار خواهند گرفت.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جلسه 
امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه 
آزاد کیش و سازمان متبوع خود، مهم ترین اهداف سفر 
خود و هیات همراه را در شرایط کنونی کشور به جزیره 
کیش »تربیت کارآموزان در حوزه مهارت و دستیابی به 
انسان های توانمند« عنوان کرد و گفت: وسعت نگرش 
و انتظار از کیش به عنوان مقصد گردشگری ایران، به 
وسعت تربیت در حوزه مهارت و دستیابی به انسان های 

توانمند نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اوسط هاشمی تصریح کرد: به منظور ارتقاء برند منطقه آزاد 
کیش می توانیم گام های موثری در این زمینه برداریم و این 

منطقه به یک مرجعیت مهارت و معین ملی تبدیل شود.
وی اظهار داشت: این اقدام به عنوان مهم ترین هدف 
است؛ چراکه ظرفیت ها، قابلیت ها و نوع نقش آفرینی ها از 
بهترین گروه های مرجع بر آمده؛ از این رو افکار فعاالن 
را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و صنعتی 
و نیروهایی که اهل خلق هستند به عنوان سرمایه های 

انسانی محسوب می شوند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به 

این که حدود 5درصد نوآوری ها منشاء و ظهور دانشگاهی 
مردم  و  بازار، صنعت، مشتری  منشاء  و ۹5درصد  دارد 
مربوط می شود، گفت: افرادی که دارای قدرت نوآوری 
باشند، از تمام استعداد و خالقیت های خود به عنوان یک 

فرصت در جهت خلق مهارت ایفای نقش می کنند.
اوسط هاشمی با بیان این که منطقه آزاد کیش از نقش 
پیشتازی و محوری برخوردار است، تصریح کرد: می توانیم 
در این منطقه تفاوت در حوزه مهارت را آنگونه نمایان 
کنیم که این فاصله ای که امروز در جامعه جوان خودنمایی 
می کند، با دروس دانشگاهی مانع های پیش روی را با 

نوآوری و نوظهوری در حوزه مهارت برطرف کنیم.
وی با تاکید بر این که جهان به انقالب در حوزه مهارت 
می اندیشد و باید به تحول و بازنگری روی بیاوریم و این مهم 
الزام است نه انتخاب، اظهار داشت: دانشگاه های بسیار خوبی 
در کیش حضور دارند، اما شعبه آموزش فنی و حرفه ای وجود 
ندارد و شکاف جدی نیز میان مهارت و مدرک وجود دارد و این 

اتفاق نشان دهنده فاصله قابل توجهی با انسان توانمند داریم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در پایان با اشاره 
به این که امروز ۴5درصد جامعه فارغ التحصیالن رشته های 
مختلف بیکار هستند، خاطرنشان کرد: چگونه می توانیم آنان 
را به امید به فردایی با موقعیت منطبق با شان، نگاهشان را 
تغییر دهیم؛ بدون تردید امروز ۴۰درصد کارآموزان ساالنه را 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها شکل می دهد یعنی تغییر، این 

تغییر را باید با توجه به نوع رویکردها بازنگری کرد  .
گفتنی است، »ارتقاء سطح تخصصی فنی و مهارتی منابع 
انسانی در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و هم افزایی 
ویژه  مناطق  با  فنی و حرفه ای کشور  آموزش  سازمان 
اقتصادی جهت بهره برداری بهینه از تمامی ظرفیت های 
در دسترس با هدف ارتقاء بهره وری و کیفیت تولیدات و 
رشد سطح کیفی آموزش های فنی و حرفه ای« از اهداف 
آزاد  تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان منطقه  اصلی 

کیش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است  .

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش از 
تعداد شش شهرک صنعتی فعال با سرمایه های انسانی 
ارزشمند که دارای دانش و مهارت های الزم در این 

منطقه هستند، خبر داد.
سعید پورعلی، محور فعالیت های اصلی این منطقه را 
گردشگری عنوان کرد و گفت: با توجه به حضور شش 
شهرک صنعتی در جزیره کیش، گردشگری نیز یک 
صنعت محسوب می شود و مولفه پیشرفت هر صنعتی 

در گرو مهارت و دانش الزم است.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: پیشینه جزیره کیش 

نمایانگر مهارت و دانش الزم در صنعت این منطقه است.
وی در همین خصوص اظهار داشت: موسسه علوم و فنون 
کیش، نخستین موسسه آموزشی فعال وابسته به سازمان 
منطقه آزاد، ماموریت تقویت کادر حرفه ای در زمینه صیادی، 

توسعه صید و آموزش های الزم را برعهده دارد.

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش ، موسسه علوم و فنون کیش در سال۸۸ نخستین 
موسسه ای بود که با دریافت مجوز از سازمان فنی و 

حرفه ای کشور، فعالیت خود را آغاز کرده است.
بین کارگاهی  و  جوارکارگاهی  که  این  بیان  با  پورعلی 
در آموزشگاه های کیش از قبیل جامعه بازاریان، جامعه 
داشت:  اظهار  دارد،  وجود  دریایی  تفریحات  و  پذیرایی 
آموزش مهارت ها در غالب خصوصی و مدنی پیشرفته، با 
هدف تقویت نیروی انسانی در دستورکار قرار گرفته است.

وی با اشاره به این که سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
همانند برخی از سازمان های دیگر کشور، وظایف خود 
را در کیش به سازمان منطقه آزاد کیش تفویض کرده 
است، گفت: اکثر مناطق آزاد کشور با حمایت دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد، تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 
تفاهم نامه هایی را با این سازمان منعقد کردند و امروز 

جزیره کیش در زمینه ارتقاء مهارت های فنی و حرفه اي 
میان کارآفرینان و ساکنان کیش تفاهم نامه همکاری 

امضا کرد.
پورعلی، محورهای این تفاهم نامه را »ارتقاء مهارت های 
فنی و حرفه ای در میان صنوف و واحدهای فعال در 
حوزه صنعتی، تجاری، خدماتی و گردشگری« عنوان 
کرد و افزرود: با توجه به این که مسابقات مهارتی امروز 
به شکل یک جاذبه در آمده و منطقه آزاد کیش می تواند 
در فرآیند برگزاری این مسابقات مهارتی حضور جدی 

داشته باشد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش  
در پایان خاطرنشان کرد: یکی از وظایفی که سازمان 
برعهده دارد، ارائه خدمات کیفی به گردشگران بوده و به 
موازات آن یکی از تاکیدات همیشگی سازمان منطقه آزاد 
کیش این بوده است که بتوانیم مهارت ها و زیست پذیری 

فرهنگی و اجتماعی و سطح کیفیت زندگی در کیش 
را ارتقاء داده و از این طریق الگویی برای یک منطقه 
گردشگری ایرانی باشیم و بخشی از این تفاهم نامه در 

واقع کمک به همین موضوع است.

گفت:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
ناهمواری های  کردن  مرتفع  و  بهسازی  اقدامات  با 
معابر سفین قدیم و جدید کیش، این منطقه با تبدیل 

شدن به یک مرکز گردشگری، پذیرای شمار زیادی 
از مسافران خواهد شد.

حمیدرضا مومنی دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به همراه جعفر آهنگران رئیس هیات مدیره 
هیات  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
کردن  مرتفع  و  بهسازی  روند  از  بازدید  در  همراه، 
با  کیش،  جدید  و  قدیم  سفین  معابر  ناهمواری های 
جاذبه  عنوان  به  منطقه  این  قدیمی  بافت  بر  تاکید 
گردشگری، بیان کرد: با پیشرفت بهسازی و مرتفع 
آینده  در  منطقه  این  معابر  ناهمواری های  کردن 
به یک  نزدیک سفین قدیم و جدید کیش می تواند 

مرکز گردشگری تبدیل شود.
و  ظرفیت ها  از  کیش  جزیره  وی؛  گفته  به 

زیرساخت های خوبی برای توسعه صنعت گردشگری 
و  ارتقاء  به  نسبت  باید  و  است  برخوردار  منطقه  در 

توسعه این زیرساخت ها اقدام کرد.
جزیره  مسئوالن  مستمر  نظارت  بر  اشاره  با  مومنی 
کیش به وضعیت نامطلوب جنگل های سفین قدیم، 
زیبا سازی  و  بهسازی  عملیات  آغاز  با  داشت:  اظهار 
برای  موثری  گام  می توان  قدیم  سفین  جنگل های 
تبدیل شدن این منطقه به مرکز گردشگری برداشت.
وی اذعان نمود: زیباسازی منظر فضاهای شهری و 
تسهیل تردد ساکنان کیش در منطقه سفین قدیم و 
جدید یکی از ۱۱طرح در دست اقدام شرکت عمران، 
آب و خدمات کیش است که مورد استقبال ساکنان 

جزیره به ویژه بومیان کیش قرار گرفته است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه 
مصالی  اجرایی  عملیات  روند  تسریع  بر  بازدیدها، 
کیش اشاره کرد و خاطرنشان نمود: باید به زیباسازی 
ظاهری و همسان بودن نوع چوب به کار رفته درب و 

پنجره های مصالی کیش  اهتمام ویژه شود.
شایان ذکر است، بهسازی معابر سفین قدیم و جدید 
مترمربع، یکی  میزان 2۰هزار  به  کیش در مساحتی 
از اولویت های نخست شرکت عمران، آب و خدمات 
و  اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  که  است  کیش 
تسهیل تردد ساکنان جزیره نقش بسزایی ایفا می کند.
ارتقاء کیفیت و  با هدف  همچنین، اجرای این طرح 
بهسازی معابر سفین قدیم و جدید کیش با ۱5درصد 

پیشرفت کار در حال اجرا است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

بهره گیری از دانش فنی جهت ارتقاء کیفی 
اقدامات عمرانی و زیرساختی جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اذعان نمود:

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت:

الگوسازی، مهم ترین وظایف کاربردی سازمان منطقه آزاد کیش

دانش و مهارت  کافی؛ الزمه توسعه صنعت منطقه آزاد کیش

تبدیل سفین قدیم و جدید به منطقه گردشگری جزیره کیش

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش از بهره برداری 
پایانه مسافری جدید فرودگاه بین المللی کیش خبر داد.

علی عرب از پیشرفت ۹۰درصدی پایانه جدید مسافری فرودگاه 
بین المللی جزیره خبر داد و گفت: به دلیل ابتالی تعدادی از 
کارکنان به ویروس کرونا، وقفه ای در پیشرفت این طرح ایجاد 
شده بود که با پیش بینی انجام شده، این پروژه در 2ماه آینده به 

مرحله بهره برداری می رسد.
به گفته وی؛ پایانه مسافری فرودگاه بین المللی کیش از نظر تعداد 
پروازها کافی بوده و در ساخت پایانه جدید، مسافری سرعت را بر 

کیفیت ترجیح نخواهیم داد.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه، بر 
روند تکمیل باند جنوبی فرودگاه کیش اشاره کرد و اظهار نمود: 
مناقصه جدید اجرای این پروژه در دو مرحله در حال برگزاری 
است که در مدت دوماه آینده این طرح نیز با انجام ۴5هزار ُتن 
آسفالت مورد نیاز و ایجاد روشنایی باند به بهره برداری خواهد رسید.

عرب با اشاره به اجرای 7۰پروژه عمرانی و زیربنایی در کیش 
گفت: تعدادی از این طرح ها به اتمام رسیده و تعدادی هم مراحل 

پایانی خود را سپری می کند.
وی درخصوص اجرای طرح سیستم اعالم و اطفاء حریق 
بندر تجاری کیش اظهار داشت: سیستم اعالم و اطفاء حریق 

بندرتجاری جهت راه اندازی در مرحله آزمایش است.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش اذعان 
کرد: جرثقیل های سقفی و همچنین ساختمان مجموعه پلیس 

فرودگاه تکمیل و به  مرحله بهره برداری رسیده است.
عرب با بیان این که بیش از هزار میلیارد تومان پروژه در حال 
ساخت مراحل پایانی خود را سپری می کنند، تصریح نمود:  برخی 
از این پروژه ها براساس برنامه های باالدستی، نیازسنجی شده و 

در حال برگزاری مناقصه و آغاز عملیات اجرایی است.
وی با اشاره به طرح طلوع تا غروب گفت: بخشی از این طرح 
اجرا شده و به بهره برداری خواهد رسید و دو میدان جدید در حد 
فاصل پارک آبی تا میدان دلفین از نظر ترافیکی و نیاز منطقه 

احداث خواهد شد.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این که 
بکر ماندن برخی از سواحل جزیره یک مطالبه مردمی است، اظهار 
کرد: با استناد به طرح جامع کیش، جاده جهان براساس مدیرت 

یکپارچه این طرح با کمترین مداخله در طبیعت اجرا می شود.
عرب، ضلع جنوبی جزیره کیش را در طرح جامع به عنوان 
بخش مهمی در توسعه بلند مدت این منطقه عنوان کرد و افزود: 
در غرب جزیره توسعه میان مدت بوده و مطابق با طرح جامع 

پیشرفت الزم را داشته است.
وی اذعان کرد: به دلیل حساسیت باالی مسائل زیست محیطی 
ازجمله وجود سایت الک پشت ها در جنوب جزیره و تردد اصلی 
پرسرعت رینگ اصلی 75متری که با محورهای قائم بر آن به 
جاده جهان منتهی شده و صرفا برای دسترسی گردشگری به 

سواحل پیش بینی شده است.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان از 
ادامه این طرح تا میدان غروب خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای 
طرح طلوع تا غروب به صورت تک باند و با تعریض پروفیلد 
عرضی جاده و ایجاد پارکینگ های طولی و با حداقل مداخله با 
رعایت شرایط محیط زیستی و توسعه را در این منطقه خواهیم 

داشت تا مانع از ایجاد تصادفات در این منطقه شود.

مدیر تسهیل تولید و صنایع سازمان منطقه آزاد کیش گفت: 
این جزیره ۳7طرح صنعتی در حال اجرا دارد که پس از افتتاح 

7۹۱نفر در آنها مشغول به کار خواهند شد.
با کاربری های  این طرح ها  اظهار داشت:  سیدرضا صمدی 
مختلف صنایع چوب و سلولوزی، آرایشی و بهداشتی، پزشکی و 
لوازم خانگی با سرمایه گذاری ریالی ۶هزار و 7۴7میلیارد ریالی و 

۴۴میلیون دالری ارزی در حال ساخت است.
وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این واحدها بین 2۰ تا 
سازمان  افزود:  است،  ساخت  روند  ادامه  حال  در  ۸۰درصد 
منطقه آزاد به منظور قرار دادن کیش در مسیر تحول اقتصادی، 
برنامه های مختلفی را در راستای توسعه سرمایه گذاری ها به 

مرحله اجرا قرار داده است.
صمدی یادآور شد: کاهش زمان صدور جواز تاسیس و پروانه 
بهره برداری حداکثر در 2روز کاری، ایجاد آرشیو دیجیتال مدارک 
و اسناد گمرکی جهت کاهش هزینه نگهداری و فراخوانی پرونده 
و ایجاد دبیرخانه مرکزی گمرک جهتت انجام الکترونیکی فرآیند 
نظارت بر صنعت، غذا، دارو و استاندار ازجمله این برنامه ها است.
مدیر تسهیل تولید و صنایع سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد: 
دیگر برنامه های تسهیل سرمایه گذاری در کیش، ایجاد فرآیند 
ترخیص کاال به صورت غیرحضوری، راه اندازی سامانه و اجرای 
کنترل کیفیت مصالح ساختمانی با همکاری معاونت عمرانی 
و امور زیربنایی، رفع مشکل ترخیص محصوالت مشمول 

استاندارد واحدهای تولیدی است.
وی گفت: هم اکنون این جزیره با ۳۸۰واحد صنعتی، تولیدی و 
خدمات صنعتی فعال به عنوان منطقه پیشرو در حوزه صنعت و 
خدمات صنعتی مناطق آزاد کشور است که فعالیت 7۰مورد از 
این شرکت ها در حوزه نفت و گاز باعث شده که به عنوان هاب 

انرژی خدمات فنی مهندسی شناخته شود.
مدیر تسهیل تولید و صنایع سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
خاطرنشان کرد: هم اکنون 5هزار و ۶۱۰نفر در  5۴۱واحد صنعتی 

و خدماتی مرتبط این بخش جزیره مشغول به کار هستند. 

پیشرفت ۹۰درصدی 
پایانه جدید مسافری 

فرودگاه بین المللی کیش

جزیره کیش، هاب انرژی 
خدمات فنی مهندسی کشور

 معاون عمرانی و زیربنایی
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

 مدیر تسهیل تولید و صنایع 
سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:
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اعضای هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های 
اکبری مقدم رئیس  با علی اوسط  اجرایی استان گیالن در دیدار 
درخصوص  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
فرصت ها و چالش های این سازمان و منطقه در حوزه های مختلف 

به اظهار نظر و گفت وگو پرداختند.
اینکه  بیان  با  دیدار  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

اقتصاد  محرک  موتور  اصل  در  آزاد  مناطق  و  انزلی  آزاد  منطقه 
استانی و ملی در عرصه بین المللی هستند، اظهار داشت: در این 
آزاد  مناطق  و سایر  انزلی  آزاد  منطقه  اخیر  میان ظرف سال های 
کشور به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده، موضوعی که متاسفانه 
در افکار عمومی و نهادهای اجرایی شناخته نشده و این در حالی 
است که در سطح جهانی، مناطق آزاد می توانند سهم بسیاری در 

معادالت فرامنطقه ای اقتصادی کشور ایفا نمایند.
آزاد  مناطق  متاسفانه  اینکه  بیان  با  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
از جایگاه واقعی و در  با نمونه های جهانی،  کشورمان در مقایسه 
نبوده و خود را در سطح ملی و  شأن ظرفیت های خود برخوردار 
عدم  دلیل  به  مثال  طور  به  کرد:  اضافه  نکرده اند،  تثبیت  استانی 
به عنوان  نقطه  از شرایط و شاخص هایی که یک  شناخت دقیق 
در  آزاد  منطقه  ایجاد  کشورمان  در  می شود،  انتخاب  آزاد  منطقه 
شهرستان های همجوار یک منطقه آزاد مورد توجه قرار می گیرد؛ 
موضوعی که به کاهش سهم مناطق آزاد موجود از بازارهای داخلی 

و منطقه ای ختم می شود.
وی، رویکرد کنونی سازمان متبوع خود را تمرکز بر شاخص های 
توسعه دریامحور عنوان کرد که با تکمیل راه آهن، اولویت ترانزیتی 
نیز در این منطقه جایگاه ویژه ای پیدا می کند و افزود: با عنایت به 
حجم محدود کاالهای در حال مبادله در دریای خزر باید رویکرد 
خود را به سمت بهره برداری از فرصت ها و مزیت های کریدورهای 

بین المللی معطوف کنیم.

قانونی  متنوع  فرصت های  و  ظرفیت ها  به  اشاره  با  مقدم  اکبری 
این  اجرای  آزاد عدم  اهداف مناطق  به  موجود در زمینه دستیابی 
مواد قانونی و به طور ویژه تفویض اختیار در قالب ماده ۶۵ احکام 
دائمی توسعه کشور را باعث ایجاد مسئله در فرآیند تصمیم گیری 
و اجرای تصمیمات مدیریتی در محدوده مناطق آزاد عنوان کرد 
و گفت: از سوی دیگر سازمان های عامل مناطق آزاد نیز باید این 

ظرفیت را در خود ایجاد نمایند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان 
خواستار همکاری نهادهای استان در مسیر شاخت دقیق از فرصت ها 
و چالش های پیش روی این منطقه شد و تصریح کرد: باید تعریف 
مشخص و واحدی از منطقه آزاد در سطح استان و کشورمان ایجاد 
کرد و در این زمینه راهبرد اطالع رسانی و نقش روابط عمومی ها، از 
جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند؛ چراکه شفافیت در اطالع رسانی 

زمینه پذیرش فرصت ها و یا چالش ها از سوی افکار عمومی است.
قاسم  کبیری،  امیرحسین  کاظمیان،  مهدی  نشست،  این  در 
ورزلدوست و شاهین  مصفا، رضا محبی، سیدرضا علوی، مهرداد 
هماهنگی  شورای  رئیسه  هیات  اعضای  عنوان  به  جهانگیری 
روابط عمومی های استان هر کدام به بیان نقطه نظرات خود در 
محورهایی همچون تعامل بیشتر میان دستگاه های اجرایی گیالن، 
استان،  برای  انزلی  آزاد  بودن منطقه  بر ظرفیت و مزیت  تصریح 
کشورهای  با  ارتباطی  فرصت های  از  حداکثری  بهره گیری  لزوم 
جایگاه  از  استانی  نهادهای  سایر  الگوبرداری  و  اوراسیا  منطقه 
حرفه ای تعریف شده برای روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 

منطقه آزاد انزلی، پرداختند.
گفتنی است، بازدید از ظرفیت های بندری )مجتمع بندری کاسپین( 
و گردشگری )آکواریوم و مارینا( از برنامه های هیات رئیسه شورای 

هماهنگی روابط عمومی های استان گیالن در منطقه آزاد انزلی بود.

رئیس  زحمتکار  هادی  سید  تعاون؛  هفته  آغاز  با  همزمان 
دکتر  با  منطقه  این  در  گیالن  استان  تعاون  اتاق  نمایندگی 

و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  سعیدی  مهدوی  سیدحجت 
انزلی دیدار کرده و درخصوص  گردشگری سازمان منطقه آزاد 

تبادل نظر  و  بحث  به  نهاد  دو  توسعه همکاری های  راهکارهای 
پرداختند.

به  نهاد  دو  مابین  فی  همکاری های  و  مذاکرات  استمرار 
توانمند سازی  تحقق  راستای  در  هم افزایی  و  همفکری  منظور 
کاری  جلسه  برگزاری  دلیل  مهم ترین  منطقه،  روستاوندان 
تقویت  گرفته،  صورت  توافقات  براساس  و  شده  عنوان  فوق 
صادر کنندگان  اتحادیه  تشکیل  و  روستایی  تعاونی های 
قرار  دوطرف  کاری  اولویت  در  انزلی  آزاد  منطقه  محصوالت 

گرفت.
از سوی دیگر، شناسایی و رفع مشکالت واحدهای تعاونی منطقه 

آزاد انزلی با همکاری این سازمان، اداره کل تعاون و اتاق تعاون 
استان و صندوق کارآفرینی امید از دیگر محورهای توافق شده در 

این جلسه می باشد.
انزلی ظرف سال های گذشته  گفتنی است، سازمان منطقه آزاد 
با انعقاد تفاهم نامه های مختلف با اداره کل تعاون و اتاق تعاون 
استان گیالن، صندوق کارآفرینی امید کشور و سازمان آموزش 
توانمندسازی،  مسیر  در  را  موثری  گام های  حرفه ای،  و  فنی 
و  توسعه کسب  و  تقویت  نمایشگاه جهت  برگزاری  و  بازاریابی 
کارها و تشکل های صنفی و تعاونی سطح منطقه در دستورکار 

قرار داده است.

و  احداث  تسریع  جهت  پیگیری 
شهرک  زیرساخت های  تجهیز 
علی  توسط  منطقه  شماره ۳  صنعتی 
هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
مدیره،  هیات  اعضای  انزلی،  آزاد 
مرتبط  حوزه های  مدیران  و  معاونین 

سازمان قرار دارد.
گفتنی است، شهرک صنعتی شماره ۳ 
منطقه آزاد انزلی در زمینی به مساحت 
با   که  است  حال ساخت  در  ۵۰هکتار 
واحدهای  ظرفیت  آن،  از  بهره برداری 
2برابر  به  منطقه  تولیدی  و  صنعتی 

وضع موجود خواهد رسید.
ویژگی های  از  است،  ذکر  به  الزم 
صنعتی  شهرک  این  منحصر به فرد 
بندری  مجتمع  پسکرانه  در  اینکه 
راه آهن  با  همجوار  و  کاسپین 

سراسری قرار دارد.

و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  دقیق  علی  مهندس 
تجهیز مدارس استان گیالن با مهندس علی اوسط 
عامل  مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  مقدم  اکبری 

سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و درخصوص توسعه 
همکاری های فی مابین در مسیر ارتقای فضاهای 

آموزشی منطقه تبادل نظر کردند.

انزلی  آزاد  منطقه  اقتصادی  فعاالن  نشست  دومین 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  مومنی  حمیدرضا  با 
علی  حضور  با  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
و  مدیره  هیات  اعضای  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 

معاونین این سازمان برگزار شد.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  نشست  این  در 
در  شده  حاصل  موفقیت های  تبیین  با  اقتصادی، 
کرد:  بیان  اقتصادی  فعاالن  همت  به  آزاد  مناطق 
آزاد کشور  تراز تجاری مناطق  در سه سال گذشته 
رویکرد صادرات محور  بیانگر  امر  این  و  بوده  مثبت 
با توسعه زیر ساخت های  آزاد بوده که  بودن مناطق 
الزم زمینه تولید و صادرات محصوالت متنوع را به 

بازارهای جهانی فراهم کرده است.
سرمایه گذاری  حجم  به  اشاره  با  مومنی  حمیدرضا 
گذشته   سال  هشت  در  افزود:  آزاد  مناطق  در 
سوی  از  سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  ۴۰۳هزار 
شده  انجام  آزاد  مناطق  سطح  در  خصوصی  بخش 
که مورد بهره برداری قرار گرفته و ۳۰۷هزار میلیارد 

تومان پروژه با پیشرفت فیزیکی باالی ۵۰درصد نیز 
و تکمیل  آزاد در حال ساخت  مناطق  در  هم اکنون 

می باشد .
سرمایه گذاری  سهم  مجموع  در  کرد:  تاکید  وی 
سازمان های مناطق آزاد در این حجم سرمایه گذاری 
زیرساخت  ایجاد  و  توسعه  حوزه  در   ۸درصد  تنها 
می باشد و ۹2درصد این سرمایه گذاری توسط بخش 

خصوصی داخلی و خارجی محقق شده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تدوین 
برنامه های راهبردی ۳ساله اشاره و خاطرنشان کرد: 
راهبردی  برنامه  توسعه  هفتم  برنامه  با  متناسب 
۳ساله توسعه مناطق آزاد تدوین شده که مسیر راه 
پایدار در  به منظور توسعه همه جانبه و حفظ درآمد 
ارائه مشوق های سرمایه گذاری را در  آزاد و  مناطق 

اختیار مدیران عامل قرار می دهد.
را  آزاد  مناطق  در  استقرار گمرک مستقل  مومنی، 
یک ضرورت عنوان کرد و گفت: بر اساس قوانین 
باشد،  نداشته  مستقل  گمرک  که  آزادی  مناطق 
که  داد  خواهند  ارائه  کمتری  خدمات  و  کارایی 

منجر به عدم رضایت فعالین اقتصادی در مناطق 
شده،  انجام  بررسی های  طبق  می شود.  آزاد 
جهان  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  از  ۹۸درصد 
مناطق  این  از   ۹۴درصد  مالیاتی و  امور  در حوزه 
نسبت  مستقل  ساختاری  گمرکی  قوانین  حوزه  در 

به سرزمین اصلی دارند.
در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
پایان به احصاء مشکالت فعالین اقتصادی در سطح 
زیادی  اشاره و خاطرنشان کرد: بخش  وزارتخانه ها 
از مشکالت در سطح ملی بررسی و رفع شده است 
اقتصاد  وزیر  عنوان  به  خاندوزی  دکتر  حضور  با  و 
خصوصی  بانک  ایجاد  حوزه  در  بتوانیم  امیدواریم 
رفع  و  لجستیک،  نظام نامه  ارائه  آزاد،  مناطق 
مشکالت احصاء شده در حوزه امور مالیاتی توفیقاتی 

را کسب نماییم.
در  اقتصادی  فعاالن  نشست  این  در  است،  گفتنی 
و  تولیدی  دانش بنیان،  صنعتی،  تجاری،  حوزه های 
بندری هر کدام نظرات و مشکالت خود را بیان و 

راهکارهای پیشنهادی را عنوان داشتند.

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی گیالن مطرح شد:

در نشست معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد انزلی با رئیس نمایندگی اتاق تعاون استان گیالن انجام گرفت:

با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در نشست با فعاالن اقتصادی منطقه آزاد انزلی  عنوان کرد:

نقش اثرگذار مناطــق آزاد در معادالت 
فرامنطقه ای اقتصـادی کشور

ترسیم افق همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی با اتاق تعاون گیالن

تسریع در راه اندازی شهرک صنعتی شماره ۳ ، در دستورکار سازمان منطقه آزاد انزلی
دیدار مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس استان گیالن با 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

تراز تجاری مثبت، بیانگر رویکرد صادرات محور بودن مناطق آزادتراز تجاری مثبت، بیانگر رویکرد صادرات محور بودن مناطق آزاد
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در نشست رئیس جمهور با استادان و صاحب نظران اقتصادی، مسائل 
و مشكالت و راهكارهاي متعددي مطرح شد. اين راهكارها هر كدام 
از منظر گوناگوني به مسائلي پرداختند كه برخی بسیار پیش پا افتاده و 
بعضا ريشه در تاريخ اقتصاد ايران داشت كه ضمن مشهود بودن آنها، 

در عمل مورد بي توجهي قرار گرفته اند. 
اهم مسائلي ازجمله كسری بودجه و تبديل شدن آن به يک بیماری 
و عادت مزمن كه در دولت های مختلف وجود داشته و تامین كسری 
بودجه دولت ها نیز همواره با ايجاد تورم و بی ثباتی اقتصادی همراه بوده 
است. مهم ترين راهي كه براي رفع اين مشكل وجود دارد، استقراض 
از بانک مركزی، افزايش درآمدها از محل افزايش مالیات های مستقیم 
و غیرمستقیم، اصالح قیمت های انرژی و حذف دهک های پردرآمد، 
اوراق  انتشار  و  ارز  قیمت  افزايش  ملی،  توسعه  صندوق  از  برداشت 
مشاركت به مثابه روشی موثر برای كمک به تامین مالی پروژه ها است. 
از اين میان، استقراض از بانک مركزی در كوتاه مدت اثرش را بر اقتصاد 
نشان نمی دهد، ولي سبب مي شود تا هم پايه پولی افزايش يابد و هم نرخ 
تورم در حد بااليی حركت كند. از اين رو، استقراض از بانک مركزی بايد 
خط قرمز دولت ها باشد و به جاي آن تیم اقتصادی دولت سیزدهم بايد به 
دنبال راهكارهای جديدی برای صرفه جويی در هزينه ها و جبران كسری 
درآمدها از محل فروش نفت باشد. افزايش درآمدهاي مالیاتي در شرايط 
ركود تورمی باعث فشار بر جامعه تولیدكنندگان مي شود. در چنین شرايطی 
متخصصان علم اقتصاد افزايش درآمدهای مالیاتی را توصیه نمی كنند و 
حتی معتقدند دولت بايد برای دريافت مالیات ها با تساهل بیشتری رفتار كند. 
در  از جامعه هدف  تنها ۴۰درصد  نشان مي دهد  آمارهای غیررسمی 
ايران مالیات پرداخت می كنند، در حالی كه اين رقم در تركیه حدود 
۸۰درصد است. اصالح قیمت های انرژی و حذف دهک های پردرآمد 
میلیارد  منابعی در حدود ۲۰هزار  يارانه بگیران،  از  به میزان ۵۰درصد 
تومان می تواند مشكالت عمده مالی دولت را حل كند و دولت را قادر 
مي كند با افزايش قیمت حامل های انرژی بدون اينكه بخواهد بر میزان 
يارانه ها بیفزايد، بر درآمدهای خود اضافه كند و از اين راه منابع مالی 

خود را افزايش دهد. 
عمده  آنكه  لحاظ  به  منابع  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  استفاده 
دارايی های آن دفتری است و در صورتی كه دولت بخواهد از اين منابع 
استفاده كند، ممكن است باعث افزايش پايه پولی شود و تورم را باال 
ببرد. از اين رو، استفاده از منابع اين صندوق نمی تواند اثربخشی الزم را 
داشته باشد. البته در صورت واقعي بودن منابع صندوق، دولت می تواند 
از آن در جبران كسری بودجه استفاده كند. باال بردن قیمت ارز به عنوان 
تنها راه ممكن برای جبران كسری می تواند با توجه به كشش بازار، 
نرخ مبادالتی را حذف كند و با شناورسازی قیمت آن درآمد خود را از 
محل فروش ارز آزاد باال ببرد. اين راهكار اثرات گسترده تورمي خود را 

بر اقالم اقتصادي و خدماتي خواهد گذارد. 
انتشار اوراق مشاركت در شرايط كنونی يكی از بهترين راه های جبران 
كسري بودجه است كه سبب خواهد شد هم نقدينگی ها جمع آوری 
شود و هم درآمدهای قابل توجهی را نصیب دولت كند و با صرف آن 
در پروژه های اقتصادی، در دوره ای كه وضعیت اقتصادی بهبود می يابد 

نسبت به بازپرداخت اصل پول اوراق و سود آن اقدام كند.
از ديگر مسائل و مشكالت ذكر شده، مي توان به اصالح شبكه توزيع 
ارز با نرخ ترجیحی، تک نرخی كردن نرخ ارز، ادغام بانک های خصوصی 
در يكديگر، حل مشكالت مربوط به تامین مالی، تامین انرژی، تامین 
نظام  با  مبادله  نظام  و  اجتماعی  خدمات  عمومی،  بودجه  و  خدمات 
بین الملل، لزوم چابک سازی دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی، 
جای  به  خصوصي  بخش  به  دولتی  بنگاه های  مديريت  واگذاری 
واگذاری بنگاه ها به افراد، ضرورت جدی گرفتن حكمرانی اقتصادی 
از سوی دولت  با تاكید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت، عملیاتی 
سامانه ها،  كردن  يكپارچه  و  اتصال  و  اطالعاتی  سامانه های  كردن 
شفافیت سازي موثر برای مبارزه با فساد، سازماندهي و يكسان سازي 
اطالعات براي همه با هدف استفاده همگاني و جلوگیري از به ثروت 
رسیدن جمعیت محدودی از درون بخش های دولتی، تدوين مديريت 
ايران، هدفمندسازي يارانه ها به شكل  تعارض منافع و پساشغلي در 
واقعی در جهت كمک به دولت، اولويت بخشي مشكالت دولت به 
لحاظ كثرت و انباشت آنها، اصالح نظام تفكر و تصمیم گیری اقتصادی، 
محوريت قرار دادن سیاست های اقتصاد مقاومتی براي اصالح وضعیت، 
جداسازي سازمان امور مالیاتی از وزارت امور اقتصادي و دارايي زيرنظر 
رئیس جمهور، اهمیت دادن به اقتصاد كالن كه نبايد تحت الشعاع سطح 
خرد و افتتاح پروژه ها قرار گیرد، آسیب شناسی برخی از مصوبات شورای 
هماهنگی سران قوا، دخالت ندادن ايده ها، ساليق و باورهای روسای 
انباشت  و  بروز  داليل  از  بعضا  كه  اجرايی  راهكارهای  در  جمهوري 

مشكالت اقتصادی اشاره كرد. 
به همه اين مسائل مي توان كمبود سرمايه مالی را به مثابه جدی ترين 
مانع در مسیر سرمايه گذاری و رشد سريع اقتصادی، تقويت و استفاده 
از همه ظرفیت ها در عرصه ديپلماسی اقتصادی نیز افزود. توزيع كارت 
هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش بین مردم براي كاهش فشارها 
ازجمله ديگر مسائلي بود كه از سوي صاحب نظران اقتصادي مطرح 
شد. هر چند هیچ موضوعي درباره مناطق آزاد و اهمیت نقش آنها در 
اقتصاد كشور مطرح نشد كه با توجه به نقش اين مناطق در جهان اين 

جاي تعمق دارد.
دهه های  سیاستگذاری های  تداوم  كه  مي دهد  نشان  مشكالت  اين 
گذشته، تحول اساسی در حوزه اقتصاد ايجاد نكرده و تنها باعث شده 
است اقتصاد كشور در سطح حداقلی، مديريت و اداره  شود، از اين رو، 
تغییرهاي بنیادی در راهبردها و سیاست های اقتصادی را بايد تنها راه 
حل چالش های اساسی و مزمن اقتصادی كشور دانست و آن را ضامن 
ايجاد زمینه های تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهره وری، اشتغال، 
آنكه مشاركت و پشتوانه  به شرط  توزيع درآمد معرفی كرد،  و  تورم 

بخش خصوصي را نیز به همراه داشته باشد. 
ضمن آنكه استفاده از توانمندي هاي بازار سرمايه، كمک به كاهش 
برای  درآمدی  منابع  ايجاد  طريق  از  كشور  عملیاتی  بوجه  كسری 
دولت، ارتقای شاخص های محیط كسب و كار، قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذير و ارتقای نظام مالی كشور،  قانون بهبود مستمر محیط كسب 
و كار،  همكاری موثر و هماهنگ برای تصويب طرح های اقتصادی 
مانند طرح اصالح قانون بانكداری، اصالحیه طرح عملیات بانكی بدون 
ربا،  طرح مالیات بر عايدی سرمايه،  طرح اصالح نظام جامع حسابداری 
بازار  اصالح  طرح  رمز ارزها،   ساماندهی  طرح  ايران،   در  حسابرسی  و 
سرمايه،   طرح اصالح قوانین مربوط به تشكل های بخش خصوصی 
 )اصالح قانون اتاق بازرگانی، اتاق  تعاون و اتاق اصناف( از مواردي است 

كه بايد مورد توجه قرار گیرند.

پيشنهاداتی در جهت حل مشكالت اقتصادي كشور
با  متناسب  كشور  اقتصاد  كلیدی  مسائل  به  توجه  با  آسیب شناسي 
توسعه  ششم  برنامه  قانون  كشور،  اقتصادی  كالن  سیاست های 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، چهارچوب مشخصی از اولويت ها 

را برای وزارت امور اقتصادی و دارايی -با وظايف تنظیم سیاست های 
اجرای  مالی،  امور  در  هماهنگی  ايجاد  كشور،  مالی  و  اقتصادی 
سیاست های مالیاتی، تنظیم و اجرای برنامه همكاری های اقتصادی و 
سرمايه گذاری های مشترک با كشورهای خارجی- در سرفصل هاي زير 
مشخص كرده است: فعال كردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ايجاد 
اصالحات  گمرک،  و  مالیاتی  نظام  اصالح  بین  دستگاهی،  هماهنگی 
در نظام تامین مالی )بانكی(، بازار سرمايه و بیمه، اصالحات محیط 
كسب و كار، شفاف سازی و ارتقای بهره وری در مديريت دارايی ها و 
شركت های دولتی، مديريت تعارض منافع، مديريت بدهی های دولت، 
اصالحات خزانه داری كل و طرح اصالحات مربوط به قانون مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی، در شناسايي نواقص برنامه پیشنهادی وزير امور 

اقتصادي و دارايي موارد ذيل احصاء واقع شده است. 
امكانات  عادالنه تر  توزيع  و  فقرزدايی  سیاست های  برنامه ها  اين  در 
ويژه  به  منطقه ای  اقتصادی  مبادالت  گسترش  كشور،  در  منابع  و 
همسايه،  كشورهای  با  چندجانبه  و  دوجانبه  پیمان های  طريق  از 
در  اقتصاد كشور  ايمن سازی  در جهت  اقتصادی  مديريت مخاطرات 
برابر شوک های برون زا و جذب سرمايه گذاری، طراحی سیاست ها و 
سازوكارهای مناسب جهت استفاده بهینه از صندوق توسعه ملی، رونق 
رقابت پذيری  و  تولیدی  توان  ارتقای  و  عشايری  و  روستايی  اقتصاد 

بنگاه های داخلی ناديده گرفته شده است. 
از اين رو، انتظار می رود وزير امور اقتصادی و دارايی كه با تعداد ۲۵۴رای 
موافق ، ۲۵رای مخالف و ۸رای ممتنع نمايندگان در مجلس به عنوان 
اجرای  به  تعهد  بر  انتخاب شد، عالوه  دارايی  و  اقتصادی  امور  وزير 
تعهدات مكتوب در برنامه و تعهدات شفاهی ارائه شده در كمیسیون 
اقتصادي مجلس، با نقش آفرينی به منزله هماهنگ كننده ارشد تیم 
اقتصادی دولت، تدوين برنامه جامع و كامل كه مورد توافق متخصصین 
كشور باشد را با اولويت اجرای قوانین معطل مانده اقتصادی، ساماندهی 
وضعیت ناترازی و كسری بودجه و ساماندهی وضعیت معیشت اقشار 
كم درآمد را در دستوركار قرار داده و به سمت اصالح و اجرای موارد 

زير گام بردارد:
 اصالح ساختار مالیاتی كشور در سه محور ساماندهی معافیت های 
مالیاتی موجود،  جلوگیری از فرار مالیاتی و ايجاد پايه های مالیاتی جديد 

CGT و  PIT همانند
  اصالح قوانین و مقررات گمركی به منظور به روزرسانی مقررات 

مذكور متناسب با شاخص های ملی و منطقه ای
  بازنگری در ماموريت های سازمان اموال تملیكی به منظور افزايش 
كارآمدی اين سازمان در چهارچوب ضوابط موجود يا پیگیری تصويب 

قوانین مورد نیاز
  بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت بازار سرمايه با ارتقای شفافیت 
اطالعات، تقويت بورس های كااليی،  گسترش فعالیت بورس انرژی 
از طريق عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی،  طراحی ابزارهای مالی 
جديد،  راه اندازی موسسات رتبه بندی بازار اوراق بهادار، ورود به بازارهای 

سرمايه ساير كشورها از طريق عرضه شركت های بزرگ ايرانی
  اصالح نهادی حاكمیت شركتی برای شركت های )سهامی( عام و 

نهادهای مالی به  منظور توسعه بازار سرمايه
رقابت پذير  و  كیفیت  ارتقای  براي  ارزی  سیاست های  اصالح    

ساختن كاالهای تولید داخل برای صادرات
  تامین مالی خارجی از خطوط اعتباری بانک های خارجی در قالب 
تامین مالی خارجی )فاينانس( خودگردان با اولويت تامین مالی اسالمی، 
و نیز امكان جذب منابع به شكل سرمايه گذاری مستقیم خارجی برای 

طرح های با مزيت باال در اقتصاد ايران
  تدوين و اجرای برنامه جامع تحول نظام بانكداری با محورهای 
اصالح قوانین بانكی، اصالح مديريت سرمايه گذاری های نظام بانكی،  
مديريت ناترازی در نظام بانكی و برنامه جامع و راهكارهای افزايش 

سرمايه بانک های دولتی
  افزايش ضريب نفوذ بیمه بر اساس شاخص های مطرح در قوانین 
باالدستی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه و نیز بازنگری مقررات و 
آيین نامه های سرمايه گذاری ذخاير بیمه ای به  منظور استفاده مناسب از 

منابع بیمه در جهت تامین مالی پايدار در اقتصاد ملی
  تدوين نظام بنگاه داری نوين در بخش دولتی با رعايت ضوابط و 

مقررات موجود
  اصالح قانون جامع حسابداری و حسابرسی كشور

مقررات  و  قوانین  رعايت  مقررات و ضوابط درخصوص  رعايت    
مربوط به نسبت بدهی دولت و شركت های دولتی به تولید ناخالص 
به  دولت  بدهی  تاديه  جهت  وزارت  جامع  برنامه  ارائه  نیز  و  داخلی 

اشخاص حقیقی و حقوقی
  پیگیری ايجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین 
پیمان های پولی دوجانبه با كشورهای طرف تجاری و هدف به ويژه 

كشورهای منطقه براي مقابله با تحريم
  پیش بینی ساز و كار الزم برای پوشش خطرات ناشی از نوسانات 

نرخ ارز
  بهبود مستمر محیط كسب وكار و نیز تسهیل صدور مجوزهای 
تسريع صدور  و  تسهیل  و  پاگیر  و  )لغو مجوزهای دست   كسب وكار 
میزان  گزارش  تهیه  و  اقتصادی(  فعاالن  برای  ضروری  مجوزهای 
تحقق هدف ارتقای رتبه ايران در شاخص رقابت پذيری بین المللی و 

حقوق مالكیت
  توسعه و تكمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی در راستای تبادل 

اطالعات با سازمان ها، قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
  پیگیری سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طريق اجرای 
كامل قانون با رعايت دستورالعمل های مربوطه و جلوگیری از واگذاری 

های خارج از ضوابط و مقررات قانونی  
درخصـــوص  فصلی  دوره ای  نظـــارتی  گزارش های  ارائــــه   
مختلف  حوزه های  در  دارايی  و  اقتصادی  امور  وزارت  ماموريت های 
ازجمله مواردي است كه كمیسیون اقتصادي مجلس بر آن تاكید كرده 

است.
از آنجايي كه ماموريت بلندمدت و اساسی وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در دولت سیزدهم ارتقای نقش اين وزارتخانه در تیم اقتصادی دولت 
و بازطراحی سیستم ها با هدف مقاوم سازی مالیه دولت، پشتیبانی از 
ناموجه  نابرابری های  تولید وكاهش  از  مانع زدايی  و  مولد  بخش های 
است؛ بدين منظور ساختارها و فرآيندهای معیوب موجود بايد با تكیه 
بر فناوری ها ي پیشرفته و حذف مجوزهای زائد و بهبود محیط كسب و 
كار و رفع انحصارات و امتیازهای ويژه و تسهیل امور گمركی و مالیاتی 
مسیری برای مشاركت همه مردم در فرآيند تولید و پیش بینی پذيری 

اقتصاد فراهم شود. 
هر چند وضع موجود نشان مي دهد كه میزان نقدينگي به عنوان آفت 
اقتصاد  طبق آمار بانک مركزی، تا پايان سال99، از 33۰۰هزار میلیارد 
تومان عبور كرده و نسبت به پايان سال9۸، میزان 37درصد رشد كرده 
است. برآوردها نشان می دهد اگر روند رشد نقدينگی با همان شتاب 
۴6۰۰هزار  از  نقدينگی  رقم  سال1۴۰۰،  پايان  تا  كند  رشد  سال 99 
میلیارد تومان هم فراتر می رود! اين میزان از رشد نقدينگي رشد نرخ 
تورم را به همراه خواهد داشت، به طوري كه با توجه به عبور نقدينگی 
از 37۰۰هزار میلیارد تومان بايد منتظر تورمی بود كه تاكنون تجربه 

نشده است. 
طبق آمار بانک مركزی میزان نقدينگی از 37۰۰هزار میلیارد عبور كرده 
و نسبت به دو سال پیش ۲برابر شده است. از اين رو، از اولويت های 
دولت سیزدهم در كوتاه مدت و براي ساماندهي اقتصاد كشور، بايد به 
به  بي توجهي  به خصوص كه  توجه كرد،  تورم  مهار  و  كنترل  مسئله 
آن باعث تورم مهار نشدنی در اقتصاد ايران شده و آن را به پرتگاه 
همه  از  بیش  اقتصاددان  برخي  همچنانكه  مي كند.  نزديک  ابرتورم 
مهار  ايران  در  ابرتورم  قريب الوقوع  شكل گیری  كه  مي دهند  هشدار 

نشدنی خواهد بود.
وضعیت شاخص های پولی در سال 99 نشان مي دهد كه رشد بی سابقه 
كه  خصوص  به  گیرد.  قرار  توجه  مورد  همه  از  بیش  بايد  نقدينگی 
برخالف تصور حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ايران، میزان تورم 
اين امكان را دارد كه به وضعیت ونزوئاليی نزديک تر شود. ۲6اسفند 
سال گذشته، روحانی گفته بود كه پیش بینی بسیاری از صاحب نظران 
از جمله اقتصاددانان در سال 97 اين بود كه تورم ما در پايان سال سه 
رقمی خواهد شد. او ادامه داد: در اين باره مصاحبه كردند و در روزنامه ها 
نوشتند و گفتند تورم ايران سه رقمی و ونزوئاليی می شود. اگر كار و 
تالش نمی شد، ممكن بود با چنین شرايطی مواجه شويم، اما كاری كه 
دولت در سال 97 و وقتی وارد سال 9۸ شد، انجام داد، اين بود كه تقريبا 
از اواخر بهار تورم را كنترل و شروع به كاهش آن كرد. روحاني توقف 
اين روند را در اواخر سال 9۸ ناشی از كرونا دانسته بود و گفته بود اگر 

كرونا نبود قطعا شرايط بهتری داشتیم. 
دراين میان عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مركزی هم كه برای 
تصاحب كرسی رياست جمهوری وارد كورس رقابت شده بود، بارها در 
مصاحبه های تبلیغاتی خود اشاره كرد كه او مانع از ونزوئاليی شدن 

ايران شده است. 
را  آمار گزارشی  نقدينگی، مركز  انتشار گزارش رشد بی سابقه  از  بعد 
منتشر كرد كه نشان می دهد تورم نقطه ای اقالم وارداتی در زمستان 99 
سه رقمی و ۵۵۸درصد ثبت شده است. اين درحالی است كه قیمت 
دالر سال گذشته بیش از 6۰درصد افزايش داشته است. به بیان ساده تر 
سال  يک  در  است،  شده  وارد  كشور  از  خارج  از  كه  اقالمی  قیمت 

6.۵برابر شده بود.
ونزوئال  حاال  اكونومیكس «  »تريدينگ  موسسه  رده بندی   براساس 
با  با تورم 3۴1درصد و زيمباوه  با تورم نجومي ۲66۵درصد، سودان 
تورم ۲۴1درصد سه كشور پر تورم جهان معرفی شده اند. در اين میان 
ونزوئال كه زمانی به كويت امريكای التین معروف بود، در يک سیر 
زمانی چندساله تبديل به ونزوئالی كنونی شده است. ونزوئال با وجود 
برخورداری از منابع نفتی فراوان، از سوی امريكا تحريم شد و به دلیل 
كسری بودجه سنگین و سپس استقراض از كشورهای خارجی و به 
ويژه چین، به چرخه ونزوئاليی شدن افتاد. در سال ۲۰1۵ ونزوئال با 
نرخ تورم بیش از 1۰۰درصد، باالترين نرخ تورم در جهان را به نام خود 
ثبت كرد و سپس در سال ۲۰16 نرخ تورم اين كشور به 7۰۰درصد و در 
سال ۲۰17 به نزديک ۲۰۰۰درصد رسیده است. مهم ترين عامل ايجاد 
ابرتورم در اين كشور، كسری بودجه دولت بر اثر كاهش درآمد های 
نفتی و طرح های حمايتی بدون برنامه بوده است كه دولت را مجبور به 
چاپ روزافزون پول برای تامین هزينه های خود كرده بود. هر چند اين 
تورم در ابتدا بین اعدادی در حدود 1۰ تا 3۰درصد محدود بود، اما ديری 
نگذشت كه پس از ورود اقتصاد به چرخه خود تخريب كننده ونزوئال 

به شرايط امروز رسید  .
اين درحالي است كه تنها راه كنترل پايه پولی و نقدينگی نسبت به 
آينده تورم، رعايت جدی انضباط مالی است؛ به طوري كه نسبت به 
تامین پولی كسری بودجه و اثرات تورمی ناشی از آن بايد كامال هوشیار 

بود. 
گزارش های رسمی نشان می دهد دولت از گزينه تنخواه گردان برای 
پوشش كسری بودجه استفاده كرده و همین امر دلیل اصلی افزايش 
پايه پولی در سال  جاری بوده است. براساس آمارهای رسمی، در فصل 
اول سال، ۵۵.۵هزار میلیارد تومان از هزينه های دولت از طريق تنخواه 
تامین مالی شده و دولت از حداكثر ظرفیت قانونی خود برای استفاده 

از تنخواه بهره برده است. با اين شرايط تنها گزينه غیرتورمِی پوشش 
كسری بودجه، همچنان فروش اوراق مشاركت است، هرچند اين مهم 

نیز بايد به صورت جدی در دستوركار قرار گیرد. 
۲3۸میلیارد  میزان  به  فقط  اخیر  هفته هاي  در  رسمی  آمارهای  بنابر 
تومان اوراق فروخته شده و مجموع اوراق فروخته شده از ابتدای سال 
تاكنون حدود 7هزار میلیارد تومان بوده است. براساس ارائه آمار پايه 
پولی، نسبت به عدم انضباط مالی دولت و امكان تورم در آينده بايد 
مراقب بود؛ به ويژه كه رشد نقدينگی در دوازده ماهه منتهی به پايان 
خرداد ماه سال جاری 39.۴درصد بوده است. همچنین نقدينگی در پايان 
خردادماه 1۴۰۰ نسبت به پايان سال گذشته، 6.6درصد افزايش يافته 
است كه دلیل عمده اين امر استفاده دولت از منابع بانک مركزی در 

قالب تنخواه گردان عمومی به میزان ۵6هزار میلیارد تومان است. 
آمارها نشان می دهد دولت دوازدهم با استفاده از تنخواه، از منابع بانک 
مركزی بهره مي برده است؛ اين در حالی است كه بايد استفاده از تنخواه 

برای پوشش كسری بودجه محدود باشد و در شرايط اضطراری رخ دهد. 
به هر صورت، افزايش پايه پولی و نقدينگی دير يا زود می تواند باعث 
ايجاد حباب در بازارهای دارايی شده و اقتصاد كشور را دچار تالطم و 
نااطمینانی كند. برای پیشگیری در اين زمینه، دولت بايد انضباط مالی 
بیشتری به خرج داده و جذابیت اوراق مالی را افزايش دهد. همچنین 
از  بخشی  می تواند  باز  بازار  عملیات  از  استفاده  با  نیز  مركزی  بانک 
اضافه نقدينگی را از بازار بین بانكی جمع كرده و مانع ايجاد حباب در 

بازارهای دارايی شود.
از  ناشی  )عمدتا  مركزی  بانک  خارجی  دارايی های  خالص  افزايش 
ای(  نامه  نرخ  غیر  ارز  فروش  و  خريد  نرخ  تفاوت  خالص  پولی  آثار 
نیز 1.9واحد درصد در رشد پايه پولی نقش داشته  است. روند انتشار 
بوده  ابتدايی سال 1۴۰۰ بسیار نگران كننده  پول پرقدرت در چهارماه 
و اگر سريعا از جانب دولت سیزدهم تغییر نكند، تبعات بزرگی خواهد 
داشت. دلیل اين رشد، عمدتا استقراض بی رويه دولت از بانک مركزی 
وجود  آنها  تسويه  برای  چشم اندازی  كه  است  تنخواه هايی  قالب  در 
ندارد. اين در حالي است كه در اواخر سال 1399 نیز گفته شده بود 
كه منابع بودجه 1۴۰۰ غیرواقعی است و كسری زيادی دارد و تامین 
افزايش حدود 1۰۰درصدی هزينه های بودجه 1۴۰۰ نسبت به سال قبل 
امكان پذير نیست. در بررسي مجدد بودجه 1۴۰۰ از سوي مجلس و 
دولت سیزدهم درباره كنترل هزينه های بودجه اين مسئله بايد مورد 
توجه قرار گیرد، زيرا مشخص بود كه در بخش هزينه ها رشد بی سابقه 
آن قابل تامین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی شود بر صادرات 
نفت خام و میعانات و درآمدهای ارزی ناشی از آن حداقل در چهارماه 
ابتدايی سال حتی با وجود گشايش در مذاكرات برجام حساب كرد، هر 

چند مذاكرات برجام مدت هاست متوقف شده است. 
از اين رو، مسلم بود كه بايد فروش اوراق بدهی از سوی دولت به منزله 
تنها راه تامین مالی غیرتورمی كسری بودجه در چهارماه ابتدايی سال 
جدی گرفته شود و بايد حداقل ماهانه بیش از 1۲هزار میلیارد تومان 
اوراق در چهار ماه اول فروخته می شد و البته اقدامات و واگذاری های 
ديگر هم در دستوركار قرار می گرفت. اما متاسفانه همانند سال 1399 
باز اين مهم در ماه های ابتدايی سال به دلیل تعلل، جدی گرفته نشد و 
طی چهارماه صرفا ۴96۰میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. 
همین رقم در همین تاريخ در سال گذشته كه كم فروخته شده، حدود 

1۰برابر رقم فعلی و برابر ۴۲61۵میلیارد تومان بود. 
بود  گونه اي  به  تنخواه گردان  از  استفاده  و  پولی  پايه  افزايشی  روند 
كه دولت برای پرداخت حقوق كاركنان خود از سیستم تنخواه گردان 
برخالف  جذاب  اوراق  فروش  شرايط  اين  در  است.  كرده  استفاده 
انتظار اقتصاددانان، نیز به درستی انجام نشد و در حراج دهم، صرفا 

۲3۸میلیارد تومان فروخته شده بود. 
به  جاری  سال  در  شده  فروخته  مالی  اوراق های  تمام  مجموع،  در 
6.97هزار میلیارد تومان نیز نمي رسید. اقتصاددانان سه دلیل عمده زير 
را برای عدم جذابیت اوراق مالی يادآور شده اند كه شامل عدم جذابیت 
نرخ اوراق، باال بودن دوره سررسید و وضعیت نقدشوندگی آنها در بازار 
بدهی است. اين در حالی است كه بر اساس بودجه سال جاری، دولت 
در سال 1۴۰۰ بايد از طريق فروش اوراق، ۲۰۰هزار میلیارد تومان منابع 
به دست بیاورد، يعني در هفته های متنهی به پايان سال، دولت هر هفته 

بايد حداقل 6هزار میلیارد تومان، اوراق به فروش مي رساند. 
عدم فروش مكفی اوراق در بازار موجب خواهد شد كسری بودجه از 
طريق پايه پولی و افزايش نقدينگی تامین شود؛ اتفاقی كه در سه ماه 
ابتدايی سال جاری رخ داده و اگر تغییری در سیاستگذاری و تنظیم گری 
بودجه در دولت سیزدهم انجام نشود، انتظار می رود اين روند همچنان 

در ماه های آينده ادامه داشته باشد. 
پیش از اين نیز گفته شده بود كه دولت در جريان تبلیغات انتخاباتی 

برای پرداخت حقوق كاركنان در ارديبهشت ماه1۴۰۰ از تنخواه گردان 
استفاده كرده است. تنخواه گردان بدين معنا است كه دولت و وزارت 
امور اقتصادي و دارايی برای پوشش هزينه های خود از منابع بانک 
مركزی استفاده كرده كه تا پايان سال فرصت دارد آن را به نهاد پولی 
كشور بازپرداخت كند. براساس قانون، دولت مجاز است برای تامین 
هزينه های جاری خود )شكاف زمانی بین هزينه تا وصول درآمد( به 
میزان 3درصد از بودجه مصارف عمومی كشور را در قالب تنخواه گردان 
به  قانونی  سال 99  ابتدای  در  البته  كند.  استقراض  مركزی  بانک  از 
تصويب رسید كه طبق آن در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و خاص 

اين 3درصد می تواند به 6درصد افزايش يابد. 
گزارش هاي بانک مركزی نشان می داد دولت در سال جاری سقف 
استفاده از تنخواه را از 3درصد بودجه عمومی به ۴درصد افزايش داده 
است. بدين ترتیب با احتساب 1373هزار میلیارد تومان به عنوان رقم 
بودجه عمومی، دولت حداكثر حدود ۵7هزار میلیارد تومان می تواند از 
سیستم تنخواه گردان استفاده كند. اين در حالی است كه در كشورهای 
توسعه يافته برای هموارسازی درآمدها، از فروش اوراق قرضه استفاده 
از تنخواه گردان در تئوری موجب افزايش پايه  می شود و بهره گیری 

پولی و از همین طريق سبب افزايش تورم خواهد شد. 
استفاده از تنخواه گردان برای پوشش هزينه های بودجه موضوع جديدی 
نیست و در سال های گذشته نیز رخ مي داده است، اما در سال جاری، فقط 
در سه ماه اول سال، دولت تقريبا از تمام سقف قانونی خود )۵7هزار میلیارد 
تومان( برای پوشش هزينه ها استفاده كرده است. اين سخن به آن معنا است 
كه ديگر دولت سیزدهم امكان استفاده از اين روش تامین مالی را نداشته و 

بايد راه های ديگری را برای تامین مالی دنبال كند!
قابل توجه است كه بانک مركزی در چهارچوب عملیات بازار باز و در 
جهت مديريت نقدينگی و هدايت نرخ سود بازار بین بانكی پیرامون نرخ 
سیاستی )هدف(، براساس افزايش ذخاير مازاد بانک ها و كاهش نرخ 
سود در بازار بین بانكی، از نیمه دوم خرداد 1۴۰۰ تاكنون موضع خود 
را بر جذب نقدينگی در اين بازار قرار داده و مبادرت به اجرای عملیات 
بازار باز در قالب توافق بازخريد معكوس كرده است؛ به  طوری كه در 
نتیجه اين اقدام تا حدود زيادی از شدت رشد نقدينگی كاسته شده و به 
هدايت نرخ سود در بازار بین بانكی به سمت نرخ سیاستی )جلوگیری از 

افت شديد نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی( كمک شده است. 
بازخريد  توافق  ابزار  از  استفاده  با  مركزی  بانک  اساس،  همین  بر 
معكوس يک هفته ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه تا 
پايان خردادماه 1۴۰۰، به طور متوسط هر هفته ۵۲.6هزار میلیارد ريال 
جذب كرده است. نكته مهمی كه در اينجا مطرح است، اينكه عملیات 
بهبود  را  ايجاد شده  نقدينگی  اضافه  نمی تواند همه مشكل  باز  بازار 
بخشد. عملیات بازار باز صرفا يک راه حل كوتاه مدت است و می توان 
دستوركار  در  نقدينگی  كوتاه مدت  كنترل  برای  را  باز  بازار  عملیات 
قرار داد؛ اما الزمه كنترل نقدينگی در بلندمدت، انضباط مالی دولت 
بايد جدا  دولت سیزدهم  در  بود كه  بودجه خواهد  و كاهش كسری 

مدنظر قرار گیرد. 
اين در حالي است كه رئیس جمهور در سخنراني مراسم تحلیف خود 
در مجلس شوراي اسالمي تاكید كرده بود كه همه مولفه های قدرت 
ملی در دولت مردمی تقويت می شود و از همه ابزارهای قدرت ملی 
ازجمله ديپلماسی و تعامل هوشمند با جهان استفاده می كنیم تا منافع 

و مصالح ايران تامین شود  .
اين موضوع نشان مي دهد كه وجود ديپلماسي فعال چقدر مي تواند 
به حل مشكالت اقتصادي ازجمله مسائل پولي و مالي دولت كمک 
طريق  از  را  ايران  منطقه ای  ظرفیت های  مي توان  كه  ويژه  به  كند؛ 
گفت وگوهای درون منطقه ای و بر اساس تامین منافع اقتصادي كرد، 
همچنان كه رئیسي براي دست يافتن به آن دست دوستی و برادری 
خود را به سوی همه كشورهای منطقه خصوصا همسايگان دراز كرده 

و دست آنها را به گرمی می فشارد. 
خود  خارجی  سیاست  اولويت  اصلی ترين  و  مهم ترين  رئیس جمهور 
را ارتقاء روابط با كشورهای همسايه عنوان كرده و خواهان عزت و 
اعتالی آنها شد. اين فرصت به طور قطع مي تواند مناطق آزاد را در 
تعامل منطقه اي از حالت ركود خارج ساخته و منافع آنها را با كشورهاي 
ديپلماسی  كه  به طوري  دهد؛  قرار  راستا  يک  در  و همجوار  منطقه 
مي تواند ارتباط ملت های منطقه را بیشتر و اشتراكات آنها را در حوزه 

اقتصاد فرهنگ علم و فناوری تقويت كند. 
رئیس جمهوری با بیان اينكه جهان در حال دگرگونی است، تامین 
با  راهبردی  تعامل  و  جديد  جهان  درک  به  منوط  را  ملت ها  منافع 
قدرت های نوظهور دانسته و سیاست خارجی موفق را سیاست خارجی 

متوازن يادآور شده است. 
رئیسي با تاكید بر اين كه دولت مردمی، دولت وفاق ملی است، ايجاد 

شفافیت حداكثری در اقتصاد، خشكاندن ريشه های فساد و رانت خواری، 
مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تكانه ها، مهار تورم و گرانی، تقويت ارزش 
ملی،  تولید  از  اقتصاد كشور،  حمايت  به  ثبات  بازگرداندن  ملی،  پول 
پیشرفت  مردم،  اساسی  نیازهای  تامین  در  خودكفايی  برای  تالش 
فناورانه و دانش بنیان، مديريت بهینه معادن و منابع آب، گاز و نفت 
كشور،  توجه به تغییرات اقلیمی و صیانت از محیط زيست را سرلوحه 

دولت سیزدهم قرار داده كه با قدرت دنبال می شود. 
شد؛  خواهند  تقويت  ملی  قدرت  مولفه های  همه  مردمی  دولت  در 
همچنان كه تولید و رونق اقتصادي از ابزارهای قدرت ملی محسوب 
مي شوند كه بايد از طريق ديپلماسی و تعامل هوشمند با جهان تحكیم 

بخشیده شوند تا منافع و مصالح اقتصادي ايران تامین شود. 
وزير امور خارجه نیز در نشست منطقه ای حمايت از عراق، بر سیاست 
خارجی متوازن ، فعال و هوشمند با اولويت رابطه با همسايگان و منطقه 
تاكید كرد و يادآور شد آنچه كه امروزه بیش از پیش به آن نیازمنديم، 
امنیت پايدار منطقه ای با مشاركت كشورهای منطقه است كه تحقق 
ائتالف برای صلح و  اقتصادی برای تحقق  آن در گرو صرف منابع 

توسعه است. 
طی سالیان گذشته، تبادالت تجاری میان ايران و عراق به بیش از 
1۲میلیارد دالر رسیده است. وجود ۸گذرگاه رسمی فعال میان دو كشور 
و استمرار تبادالت تجاری در اين گذرگاه ها حتی با وجود شیوع كرونا، 
نشان از درهم تنیدگی اقتصادی دو كشور دارد. ايران طی سال های 
قابل  برق سهم  و  گاز  مهندسی،  و  فنی  خدمات  با صادرات  گذشته 

توجهی در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری عراق داشته است. 
دوجانبه  همكاری  های  ساختن  عملیاتی  ضرورت  خصوص  اين  در 
همچنین  و  همكاری ها  مشترک  كمیسیون  سطوح  در  چندجانبه  و 
ايران  همجوار  كشورهاي  بین  اقتصادي  عالی  مشترک  كمیسیون 
حائز اهمیت است. همچنین اجراي پروژه های اقتصادی فی مابین اين 
كشورها كه منافع اقتصادی آن به همه كشورها بازمی گردد، بايد مورد 

توجه قرار گیرد.

 توسعه ديپلماسي اقتصادي كشور 
در جهت رونق مناطق آزاد

اين مسائل نشان مي دهد كه سايه روشن هاي اقتصاد ملي تاثیر زيادي 
بر روند رو به رشد مناطق آزاد و ويژه ايران به منزله يكي از ابزارهاي 
دارايي  و  اقتصادي  امور  جديد  وزير  كه  طوري  به  دارد؛  ملي  قدرت 
مي تواند ظرفیت ها و فرصت هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران 
با قدرت به فعلیت درآورد و راه حل هاي اساسي را  با آن  را متناسب 
برنامه هاي  با  سیزدهم  دولت  اقتصادي  ديپلماسي  پیشبرد  جهت  در 
سرانجام  به  پیش  از  بیش  ويژه  و  آزاد  مناطق  درخصوص  راهبردي 

برساند. 
اقتصادي دولت سیزدهم دال مركزي همه  بايد گفت كه ديپلماسي 
برنامه هاي دولت است كه بايد از آن به منزله روح فعالیت هاي راهبردي 
براي پیشبرد اهداف توسعه اي، افزايش تولید، گسترش صادرات و در 

نهايت ايجاد اشتغال و جذب سرمايه گذاري ياد كرد. 
پیشنهادي خود در مجلس شوراي اسالمي  برنامه هاي  خاندوزي در 
به اصالح قانون مناطق آزاد تجاري- صنعتي كشور اشاره كرده است. 
وی مناطق آزاد در ايران را با نزديک به سه دهه فعالیت فاقد دستیابي 
اهداف افزايش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمايه گذاری خارجی 
دانسته آنچنان كه مورد انتظار قانونگذار بوده است. اگرچه در بعد توسعه 
اقدام های مثبت  برخی  بر آن است كه  منطقه ای و محرومیت زدايی 

انجام شده است. 
از نظر وزير امور اقتصادي و دارايي ، عدم دستیابی به اهداف تشكیل 
مقاومتی  اقتصاد  كلی  سیاست های  بند 11  جهت  در  آزاد  مناطق 
منظور  به  كشور  اقتصادی  ويژه   و  آزاد  مناطق  عمل  حوزه  )توسعه 
انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات كاال 
و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج( و همچنین 
در مقايسه با مناطق آزاد موفق جهانی ريشه در عوامل متعددی دارد 
كه مهم ترين آنها را وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، 
نامناسب وسعت  تعیین  مولد،  اهداف  با  متناسب  زيرساخت های  نبود 
و مكان يابی غیردقیق مناطق آزاد، عدم تمركز بر وظايف تخصصی 

دانسته است  .
وزير امور اقتصادي و دارايي برای حل و فصل چالش هاي مناطق آزاد 

اقدامات زير را در دستوركار قرار داده است  :
1( تمركز بر بهینه سازی عملكردی مناطق آزاد موجود 
۲( ارائه اليحه اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

فرار  يا  پوششی  قالب شركت های  در  سوءاستفاده  امكان  كاهش   )3
مالیاتی 

۴( اصالح نحوه تامین مالی مناطق آزاد برای تكمیل زيرساخت های 
اساسی

شرط اساسی رسیدن به ماموريت هاي مناطق آزاد، جذب سرمايه گذاري 
و حركت همه جانبه به سوي تولید، گسترش صادرات و انتقال فناوري 
پیشرفته برای دستیابی به اهداف توسعه ای است كه با تقويت نظارت 
به ويژه  اين مناطق تحقق مي يابد.  ارزيابي عملكرد  بر ساز و كار و 
كه واردات به مناطق آزاد براي تولید، عرضه و مصرف در منطقه از 

سال 139۲ تا 1399 میزان 1۰.۸۵۴میلیون دالر بوده است. 
اين مناطق به رغم فراز و نشیب های فراوانی كه از سال 137۲ داشته اند، 
يافته اند.  افزايش  به 1۵منطقه  اكنون  آزاد جديد،  با تصويب 7منطقه 
البته منطقه آزاد تجاری شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( به مساحت 
1۵۰۰هكتار را هم بايد به آنها افزود كه به موجب ماده 166 قانون برنامه 
پنجم توسعه و براي انجام اهداف كالن اقتصاد كشور و تبديل شدن 
شهر فرودگاهی به قطب راهبر كارگو و قطب دوم مسافری منطقه، با 
تاكید بر بنیان گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی، تولیدی، صنعتی 
و افزايش جذابیت های سرمايه گذاری، به عنوان يک پروژه بزرگ ملی، 
زير نظر وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است. درخصوص مديريت 
اين منطقه نیز بايد تمهید اساسي براي يكپارچه سازي مديريت مناطق 

آزاد و ويژه اقتصادي انجام شود  .
مناطق جديد نیز با معین قرار دادن مناطق قديم سريع تر فعال مي شوند؛ 
به خصوص كه فعال شدن و رونق اين مناطق كه تقريبا پیرامون ايران 
را فرا گرفته اند و در نقاط مرزی مستقر هستند، تاثیر بسیار مناسبي 
ديپلماسي  رويكرد  با  و  داشت  خواهند  كشور  اشتغال  و  اقتصاد  در 
از ظرفیت 7۰میلیارد  اين مناطق مي توانند  اقتصادي دولت سیزدهم 

دالر كشورهاي همسايه بیش از پیش استفاده ببرند. 
روشن است ايجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ويژه اقتصادی 

جديد در استان های مرزی كشور، منجر به محرومیت زدايی، توسعه 
تجارت خارجی، گسترش ديپلماسی اقتصادی ايران با همسايگان ايران 
شده و تقويت نقش آنها در شكوفايی اقتصاد استان ها و توسعه روابط 
خارجی با خارج در چهارچوب ديپلماسی همسايگی قابل توجه بوده و 
قادر خواهند بود توسعه و پیشرفت كشور را فراگیر كنند؛ آن چنان كه با 
گفتمان اصلي كشور، يعني رشد و توسعه اقتصاد به حركت درمي آيد. از 
اين رو، تشكیل مناطق آزاد جديد می تواند پلی باشد براي كوتاه تر شدن 
مسیر توسعه در كشور كه با رونق و جهش تولید سرعت بیشتری بگیرد. 
فرصت هاي  از  استفاده  هدف  با  و  مرزی  استان های  در  مناطق  اين 
پیوند  در  تجارت خارجی كشور  توان  توسعه   براي  اقتصادي  مختلف 
با اقتصاد كشور های پیراموني مي توانند استفاده از ظرفیت هاي بالفعل 

اقتصادي را برجسته و تقويت كنند. 
 منطقه آزاد تجاري- صنعتي مهران در استان هايی مانند ايالم از 
نفت و گاز تا معادن و منابع طبیعی برخوردار است، همچنین نزديكی 
مهران به مركزيت عراق، يک فرصت بزرگ برای رونق اقتصاد استان 
ايالم و اقتصاد كشور به شمار مي رود. مهران ظرفیت انجام فعالیت های 
اقتصادی، تولیدي و اشتغال زايی  را براي متصل كردن اقتصاد ايران 
به حوزه مديترانه دارد و با جذب سرمايه گذاران اين موضوع تسهیل و 

تبديل به ماموريت منطقه آزاد مي شود.
 منطقه آزاد تجاری- صنعتی سیستان در استان سیستان و بلوچستان 
می تواند تكمیل كننده نقش و ماموريت هاي منطقه آزاد چابهار باشد و 
به دلیل وجود ظرفیت هاي اقتصادي و همچنین ارتباط نزديكی كه 
اين منطقه با مرز افغانستان دارد، می تواند در تقويت تجارت كشور با 
افغانستان موثر واقع شود. هر چند كه وضعیت افغانستان در حال حاضر 
با مشكالتي مواجه شده است. منطقه آزاد سیستان در كنار منطقه آزاد 
چابهار و فراهم بودن زمینه دسترسی سريع كشورهای آسیای میانه به 
آب های اقیانوسی از مسیر ايران، سبب رونق ترانزيت كاال از طريق بندر 
چابهار-  میلک، سیستان و افغانستان، توسعه شرق كشور و احیاي جاده 

ابريشم از مسیر جديد می شود.
 ايجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی بانه و مريوان در استان كردستان 
و نیز منطقه آزاد قصرشیرين در استان كرمانشاه كه هر 3شهر از مزيت 
همسايگی عراق برخوردارند، قادر خواهند بود فرصت های قابل توجه 
اقتصادی را در ارتباط با شمال عراق برای توسعه و جذب سرمايه گذاران 
بومي دو استان كردستان و كرمانشاه و براي كشور ايجاد كند. ايجاد 
منطقه آزاد بانه و مريوان عالوه بر رشد تجارت و صنايع، در تبديل 
منطقه به يک شاهراه مهم صادراتی برای كشور موثر خواهد بود و 
موجب شكوفايی اقتصادی استان، ايجاد اشتغال و ريشه كنی كوله بری 
در مرزهاي همجوار مي شود. دسترسی به بازار جذاب عراق، سوريه و 
ديگر كشورهای منطقه و زيرساخت مناسب اقامتی و هتلینگ به عنوان 
بخشی از مزيت هاي قصرشیرين به شمار مي رود. زيرساخت پايانه ای 
مناسب در دو مرز پرويزخان و خسروی از مزيت هاي ديگر منطقه آزاد 
قصرشیرين به شمار مي رود كه چشم انداز مناسبی را برای اين منطقه 

در بخش تولید صادرات محور به وجود آورده است.
 منطقه آزاد تجاری- صنعتی بوشهر با داشتن فاصله دريايی كوتاه 
3۰۰-۲۰۰كیلومتری با همسايگان در حوزه خلیج فارس ازجمله كويت، 
اقتصاد استان های مرزی و رشد  امارات می تواند باعث رونق  قطر و 
تجارت كشور با همسايگان حاشیه خلیج فارس شود. به ويژه كه بوشهر 

داراي سابقه ديرينه اي در توسعه و تجارت منطقه بوده است. 
فاصله  كه  اردبیل  استان  در  اردبیل  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه   
مناسبي تا شهر های اصلی جمهوری آذربايجان دارد، می تواند عالوه 
بر كمک به اقتصاد استان، به اقتصاد كشور نیز كمک كند. با توجه به 
آمادگي جمهوری آذربايجان براي گسترش تجارت با ايران، منطقه آزاد 
اردبیل و فعاالن اقتصادی در استان اردبیل مي توانند زمینه استفاده از 
اين فرصت را براي جذب سرمايه گذاري و توسعه تجارت فراهم كنند. 
و  تركیه  از  ديگری  سرمايه گذاران  هستیم  شاهد  اكنون  كه  ويژه  به 
ديگر كشورها در جمهوری آذربايجان سرمايه گذاری كرده اند. منطقه 
اقتصادی  توانمندی  متفاوت  مزيت هاي  خلق  با  می تواند  اردبیل  آزاد 

استان اردبیل را در بخش های مختلف تقويت كند. 
 ايجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی اينچه برون در استان گلستان با 
متحول كردن اقتصاد استان می تواند زمینه تجارت زمینی با كشور های 
از  است  قادر  كند. هم چنان كه  فراهم  را  تركمنستان  ازجمله  مختلف 
ظرفیت ۲۲۲میلیون هكتار زمین قابل كشت قزاقستان استفاده كند و با 
طراحي صنايع تبديلی متناسب فرآوری شده و ارزش افزوده محصوالت 

استان را تقويت كند.
مناطق آزاد جديد به طور كلي در پی تحقق اهدافی مانند جذب بازارهای 
كشورهای همسايه، ساماندهی به مسئله قاچاق كاال در نواحی مرزی 
كشور، ايجاد تحركات اقتصادی با هدف تولید و صادرات كاال به اقلیم 
كردستان عراق و رشد گردشگری،  هاب انرژی منطقه برای صادرات 
نفت و گاز و تولید صنايع سنگین اعم از فوالد و آلومینیوم، ايجاد شهرک 
صنعتی مشترک بین  ايران و چین، پروژه های جهاد كشاورزی و انتقال 
مركز صیادی كل كشور و استفاده از پتانسیل های تجاری آب های آزاد، 
ايجاد مركزی برای پردازش و صادرات كاال، فعال كردن ظرفیت های 
توسعه استان های غربی در حوزه زيرساخت ها، تجارت و تولید، استفاده 
از ظرفیت های غنی استان اردبیل در زمینه های كشاورزی و گردشگری 
و اهمیت آن به منزله  دروازه  حوزه قفقاز و آسیای میانه و ايجاد قطب 
بزرگ صنعتی، معدنی و تجاری با هدف تحول در مراودات منطقه  های 
و بین المللی، استفاده  موثر از همجواری با سه استان خراسان جنوبی، 
كرمان و هرمزگان، كشور افغانستان، مرز بین المللی میلک و بندر چابهار 
با هدف ايجاد حلقه  ارتباطی سرمايه گذاران خارجی با بازار افغانستان 
و غیره هستند تا بتوانند مزيت های اقتصادی خود را به منزله  ارتقای 
سطح توسعه يافتگی در مناطق مرزی استان های كشور مانند  گلستان، 
ايالم، اردبیل، سیستان و بلوچستان، كردستان، بوشهر تعريف كنند، 
هم چنان كه منطقه آزاد قصرشیرين در استان كرمانشاه با بهره گیری 
از بازار در حال توسعه  اقلیم كردستان عراق از طريق مرز پرويزخان و 
بخش مركزی عراق از طريق مرز خسروی و تقويت مبادالت تجاری 
و اقتصادی و جذب سرمايه گذاران اقلیم و بخش مركزی عراق برای 
ايجاد صنايع و كسب و كارهای مزيت گیرنده از ظرفیت های منطقه 
و تسريع در رونق اقتصادی و ايجاد اشتغال برای نیروی كار منطقه با 
كاركرد هم افزا با دو منطقه بانه- مريوان و مهران نیز به اين مناطق به 

عنوان منطقه آزاد هفتم اضافه شده است. 
گفتني است، ايران اكنون دارای مناطق آزاد تجاری- صنعتی كیش، قشم، 
چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماكو و فرودگاه امام خمینی)ره( است و دولت 
دوازدهم برنامه های ويژه ای را برای مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در نظر 

گرفته بود تا اين مناطق بتوانند عالوه بر جذب سرمايه گذاری های داخلی 
و خارجی به منزله پشتوانه كشور، استان و مردم بومي جاذبه تولید را حفظ 
كرده و قدرت صادرات به كشورهاي همسايه داشته باشند. به عالوه بتوانند 
مواد اولیه مورد نیاز كشور را از طريق اين مناطق وارد كرده و با ايجاد 

انبارهاي بزرگ پشتوانه تولید براي داخل كشور باشند  .

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، راهكارهاي تقويت منافع 
درون زا و برون گرايي اقتصاد ملي

اقتصادي  توسعه  اهرم  منزله   به  اقتصادي كشور  ويژه  و  آزاد  مناطق 
براي حضور در بازارهاي منطقه اي و بین المللي از مهم ترين راهكارهاي 

تقويت منافع درون زا و برون گرايي اقتصاد ملي به شمار مي روند. 
اين مناطق با وجود مزايا و ظرفیت هاي فراوان توانسته اند به صورت 
خودگردان با آماده ساختن زيرساخت ها، زمینه هاي تولید و اشتغال را با 
هدف جذب بازارهای صادراتی فراهم كرده و پشتوانه الزم براي تقويت 

اقتصاد كشور، استان ها و مردم بومي شوند. 
وجود بیش از ۲۲۰۰واحد تولیدي- صنعتي و 6۸3واحد فناور و نوآور همه 
نشان از راهبرد مناطق آزاد و ويژه براي تولید و صادرات دارد كه حركت مهم 
آن از دولت يازدهم آغاز شده است. هم چنان كه روحاني در مراسم ششمین 
دوره  افتتاح طرح هاي مناطق آزاد، رفع نقیصه  افزوني واردات بر صادرات در 

مناطق را از اقدام هاي دولت تدبیر و امید برشمرده بود. 
اينكه در حال حاضر مرتب گفته می شود تراز تجاری كشور مثبت است، 
را هم صادر  وارد می كنیم، چیزی  اگر چیزی  است كه  نكته مهمی 
می كنیم. البته مناطق آزاد كشور در نهايت بايد نقطه  اتصال ايران و 
كشورهای منطقه و میان ايران و كشورهای جهان شوند و با صادرات 
خود تامین كننده بخش بزرگی از نیازمندی های ارزي كشور باشند و 

تبديل به مركز جذب سرمايه شوند. 
اين آمار كه بیان می كند ۴۴درصد صادرات غیرنفتی كشور متعلق به مناطق 
آزاد و ويژه است و تنها 1۴درصد واردات كشور را به اين مناطق اختصاص 
دارد، نشان از اهمیت اين مناطق در توسعه  اقتصادي كشور است. میزان 
۵میلیارد و ۸7۵میلیون دالر صادرات در سال هاي 139۲ تا 1399 تاكیدي بر 
اين موضوع است. اين راهبرد با ايجاد مناطق آزاد و ويژه جديد در استان های 
مرزی با هدف استفاده از فرصت ها براي توسعه توان تجارت خارجی در 
پیوند با اقتصاد كشور های همسايه تقويت شده كه در آينده نزديک دامنه 
وسیع تري را به وجود خواهد آورد. به طوري كه با افزايش تولید و صادرات 
برای رسیدن به شاخص هاي مطلوب اقتصادي از طريق حمايت بخش 
خصوصی و اعتماد به توانمندی سرمايه گذاران داخلي، تاثیر زيادی را در 

موازنه مثبت بازرگاني كشور خواهد داشت. 
مناطق در نظر دارند برگزاری نمايشگاه هاي توانمندی های مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادی ايران در كشورهاي همسايه ازجمله آسیاي میانه برگزار نمايند؛ 
اين اقدام از كارهايي است كه با هدف معرفی فرصت های سرمايه گذاری 
ايران و توسعه فعالیت های تجاری-صنعتی و همچنین رشد و گسترش 
مناسبات فرهنگی میان كشور ايران و آن كشورها قابل انجام است. در اين 
مورد ظرفیت سازی بهینه برای واحد تولیدی- صنعتی در مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي از طريق ارتقای سطح تكنولوژی با هدف تولید و صادرات افزون تر 

و خلق بازار بیش از پیش احساس می شود. 
بر اين اساس، توجه به فرصت های بیرونی مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از 
طريق حضور مناطق در كمیسیون های مشترک اقتصادی ايران با كشورهای 
مختلف به منزله  قوی ترين پشتوانه برای سرمايه گذاری حائز اهمیت است. 
حضور در اين كمیسیون ها ازجمله ظرفیت های مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
كشور به شمار می رود كه مي تواند توانمندی های مناطق را برای حضور در 
بازارهای بین المللی و منطقه ای  -با هدف جذب سرمايه گذاری و تولید اقالم 
وارداتی اين كشورها كه تعداد آنها به بیش از 7۰كشور می رسد- افزون كند. 
هم چنان كه اين كمیسیون ها می توانند ساختار اداری سازمان های مناطق 

آزاد و ويژه  اقتصادی را در دايره  صف و ستاد فعال كنند. 
فعال كردن مناطق در اين كمیسیون ها در زمینه  ورود مواد اولیه مورد نیاز 
كشور حائز اهمیت است؛ به طوری كه براي تقويت و توسعه ديپلماسي 
اقتصادي بايد تفاهم نامه هاي في مابین با كشورها را اجرايي كرد. استوارسازي، 
پشتیباني و فعال كردن ديپلماسي اقتصادي امري بسیار مهم است كه بايد 

در اولويت دولت سیزدهم و دولت هاي بعد از آن قرار گیرد. 
در دولت هاي گذشته به رغم ايجاد معاونت اقتصادي در وزارت امور 
خارجه، آن طوري كه بايد و شايد اقدام هاي مثبت و توانمندي انجام 
نشد تا بتواند نتیجه اي درخور براي افزايش مبادالت اقتصادي و به 
ويژه صادرات با ساير كشورها داشته باشد و اين از ضعف هاي وزارت 

امور خارجه در دوره محمدجواد ظريف بوده است. 
از اين رو، دولت سیزدهم براي تقويت ديپلماسي بايد وارد مرحله  اجرايي 
شده و ترجیحا از نیروهاي اقتصادي در وزارت امور خارجه استفاده كند، 
هم چنان كه خالء آن در تیم مذاكره كنندگان برجام نیز به خوبي حس 
مي شود. موضوعی كه تقويت آن در دولت سیزدهم با نام ديپلماسی و تعامل 

هوشمند با جهان مي تواند منافع و مصالح ملی ايران را كامال تامین كند.  
خويشاوند خواندن كشورها و ملت های همسايه مهم ترين و اصلی ترين 
اولويت سیاست خارجی ايران است كه طرح آن از جانب رئیس جمهور، 
سطح ديپلماسي اقتصادي كشور را با كشورهاي منطقه ارتقا مي دهد و 
اين مستلزم اعتالي روابط با كشورهای همسايه  و منوط به درک جهان 
جديد و تعامِل راهبردی با قدرت های نوظهور براي پیشبرد يک سیاست 
خارجی موفق و هوشمند است. سیاستي كه بايد بیش از پیش مبتني بر 

شناخت  براي دستیابي به بازارهاي هدف منطقه اي باشد  .

سخن پايانی
با عنايت به موارد مطروحه، موضوع اقتصاد، يكی از اولويت های اصلی كشور 
است كه تورم باال، كسری بودجه، مسائل معیشتی مردم، كاهش ارزش پول 
ملی، كاهش قدرت خريد مردم، مسائل فضای كسب و كار و نظام بانكی 
افسار گسیخته از مهم ترين مشكالت اقتصادی هستند كه بايد برای حل 
هر يک از اين مشكالت، تمامی اركان با هماهنگي مسئوالن اقتصادی 
دولت اقدام و عمل نمايند كه اين هماهنگی يكی از مصاديق انسجام دولت 
است. در همین راستا رئیس جمهور، معاون اول را مسئول هماهنگی بخش 
اقتصادی دولت كرده اند، كار بسیار مهمی است و امید می رود به خوبی 

محقق شده و تاثیر خود را بر محیط اقتصادی بگذارد.
به حركت درآوردن بخش  و  اقتصادی  پیشران های  به  توجه  اين رو،  از 
مسكن، صنايع فوالد، خودروسازی و بخش های انرژی و پتروشیمی بسیار 
ضروری بوده و لزوم هماهنگی اين بخش ها بسیار اهمیت دارد. كنترل نظام 
بانكی به موضوع خلق پول و تولید نقدينگی نیز بايد در نسبت با تولید انجام 
شود و اگر اين نسبت وجود نداشت، جلوی خلق پول گرفته شود تا مضرات 
آن متوجه اقتصاد جامعه نگردد. نتیجه اقدام درست در اين زمینه جلوگیری از 

تورم، رونق تولید و اشتغال و تقويت قدرت پول ملی خواهد بود. 
بدين ترتیب، برنامه ريزي براي حل مشكالت اقتصادی با راه حل های 
اساسی مي تواند به تدريج اقتصاد كشور را سامان دهد؛ هر چند اتخاد 
سیاست خارجي اقتصادمحور و هوشمند به دور از حرف هاي تنش زا به 
اين ساماندهي كمک مي كند. آن وقت است كه مي توان از فرصت 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در خدمت به اقتصاد كشور بیش از پیش 
استفاده  بايد و شايد  تاكنون آن طور كه  برد؛ ظرفیت هايي كه  بهره 
مانند چابهار  آزادي  نشده است و هنوز شاهد هستیم كه در مناطق 
كه  مسئله ای  مي كند؛  خودنمايي  چابهار  در شهر  كپرنشیني  موضوع 
رئیس جمهوری و وزير امور اقتصادي و دارايي در سفر اخیر خود به 

چابهار آشكارا مشاهده كردند.
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سايه روشن هاي اقتصاد و تاثير آن بر فعاليت هاي مناطق آزاد كشور:

مناطق آزاد، دال مركزي تقويت ديپلماسي اقتصادي دولت سيزدهم
گزارش: 

 دكتر عبدالرسول خليلي
كارشناس مناطق آزاد



گزارش6

نگاه کارشناسان به بند11 سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن در عملکرد مناطق آزاد:

 لزوم هم افزایی دولت و مجلس
 در راستای توسعه منـــاطق آزاد کشور
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بدون شک توسعه مناطق آزاد خصوصا در کشورهای در حال توسعه که 
فرآیند صنعتی شدن را دنبال می کنند، یکی از اهداف اصلی بهبود اقتصاد 
قلمداد می شود . البته که مناطق آزاد قابلیت های زیادی در کل دنیا دارد، 
قابلیت هایی که به واسطه جذب سرمایه گذاران خارجی به دست می آید. 
اعطای امتیازاتی فراتر از سرزمین اصلی و تسهیل رویه های اداری، طبیعتا 
بیشتر  را  آزاد  مناطق  در  تولیدکنندگان  جذب  و  سرمایه گذاری  شرایط 

می کند و اصوال توسعه و آبادانی کل کشور را به همراه دارد. 
اما در ایران که امکان حضور اقتصاد ملی در عرصه رقابت جهانی وجود ندارد، 
ایجاد و توسعه مناطق آزاد می تواند جبرانی برای فرصت های از دست رفته 
باشد. از این رو سیاستگذار نظام اقتصادی کشور در بند 11 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور 
انتقال فناوری های پیشرفته ، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات 

و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید می کند. 
با توجه به اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی تنها و متناسب ترین الگو با نظام 
سیاسی و فرهنگی ایران است و از طرفی هم مناطق آزاد نقش بارز و مهمی 
در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند، الزم است بر اهمیت این مناطق در 
پیشبرد اهداف اقتصادی کشور بیش از اینها تاکید و نقش دولت و مجلس را 

برای قرار دادن مناطق آزاد به عنوان اولویت های اصلی کشور یادآوری کرد. 
اقتصادی کشور  نگاه کارشناس مسائل  تا  این گزارش تالش کردیم  در 
را در مورد نقش مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی و لزوم رفع موانع برای 
تاکید  پس  زین  شاید  تا  باشیم  داشته  مناطق  این  در  سرمایه گذاران 
برای  رونوشتی  صرفا  مقاومتی  اقتصاد  بند 11  بر  کشور  سیاستگذاران 

مسئوالن اجرایی و قانونگذار کشور نباشد .

احسان علی آبادی، کارشناس مسائل اقتصادی:
لزوم اصالح قوانین دست و پاگیر

احسان علی آبادی کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند 11 سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و اهمیت وجود مناطق آزاد برای توسعه و آبادانی کشور اظهار 
داشت: تشکیل مناطق آزاد در ایران که از سال 1372 شروع شد، بدون دلیل 
داشت،  وجود  ایران  در بخش صنعت  اینکه مشکالت ساختاری  اول  نبود. 
مشکالتی که مهم ترین آن مراحل بروکراسی طوالنی برای واردات هر نوع 
تکنولوژی جدیدی است . اما دلیل دوم حاکمیت، قانون کار است که معموال 
قانون  هم  سوم  علت  دارند .  مشکالتی  آن  اجرای  با  اقتصادی  بنگاه های 
مالیات ها است. به این دالیل و یا بهتر بگویم موانع سرمایه گذاری، بنگاه های 
اقتصادی تمایل دارند که در مکان و فضایی فعالیت کنند که هم نقل و انتقال 
تکنولوژی، مواد اولیه و کاالهای تولید شده برایشان آسان تر باشد و هم اینکه 
از معافیت های مالیاتی و قانون کار استفاده کنند . مناطق آزاد نیز با تشکیل شان 
دقیقا چنین معافیت هایی را برای سرمایه گذاران فراهم کرده اند؛ به عبارت دیگر 
اگر در منطقه آزاد سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری و تولید کند، نه برای 
واردات مواد اولیه و نه برای انتقال تکنولوژی و خط تولید از خارج و نه در 
اجرای قانون کار و قانون مالیات ها دچار مشکل می شود که البته متاسفانه در 
سال جاری مزیت معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزود لغو شد!

وی، به منابع مهم کشور اشاره کرد و گفت: ایران دو ویژگی ممتاز در بخش 
اقتصاد دارد؛ انرژی ارزان و نیروی انسانی ارزان تر است؛ این دو نهاده اگر در 
کنار خط تولید و قوانین جدید و آسان مالیات و همچنین قانون کار قرار بگیرد، 

می تواند منجر به این شود که قیمت تمام شده کاال کاهش پیدا کند .
دانست  آزاد  مناطق  در  تولید  اصلی  دالیل  را  موضوعات  این  علی آبادی 
و ادامه داد: طبیعی است که برخی از مناطق آزاد در اجرا موفق بودند و 
آسان شدن شرایط  آزاد،  مناطق  اهداف تشکیل  ولی  ناموفق؛  برخی هم 

سرمایه گذاری بوده است.
این کارشناس در رابطه با بند 11 اقتصاد مقاومتی نیز عنوان نمود: تعبیر و 
تفسیر اقتصاد مقاومتی در یک جمله است، یعنی تاب آوری اقتصادی ملی 

در مقابل تکان ها و شوک های خارجی . 
به  می کند؛  صدق  نیز  آزاد  مناطق  درخصوص  تعبیر  این  داد:  ادامه  وی 
این معنی که اگر اهداف قانونگذار به درستی محقق شود، در آن صورت 

مناطق آزاد به بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز دست پیدا می کنند.
مناطق  در  صادرات  افزایشی  روند  بر  مبنی  آمار  به  پاسخ  در  علی آبادی 
آزاد بعد از ابالغ بند 11 اقتصاد مقاومتی گفت: مناطق آزاد برای تشکیل 
خود فلسفه ای داشتند، اما برای آنکه این فلسفه تحقق پیدا کند، نیاز به 

زیرساخت هایی برای تولید است. 
منابع  از  زیرساخت هایش  ایران  در  آزاد  مناطق  از  کدام  هیچ  افزود:  وی 

دولتی نبوده یا اینکه سهم منابع دولتی در آن ناچیز بوده است. 
به اعتقاد این کارشناس، مناطق آزاد از طریق فروش زمین یا برخی عوارض 
دیگر که می گیرند، توانستند زیرساخت های خود را فراهم کنند؛ لذا این اعداد و 

آماری که گهگاه راجع به میزان صادرات ذکر شده، قابل توجه نیست.  
وی تاکید کرد: در این رابطه اگر به فرض مثال یک شهرک کامل صنعتی 
تحویل مناطق آزاد می دادند، حتما می توانستند آمار میزان صادرات را بیش از 
اینها افزایش دهند. به هر حال مناطق آزاد زمینه های بکری بود، اما بایستی 
زیرساخت ها را خود مدیران مناطق آزاد فراهم می کردند؛ مضاف بر اینها، در 
سال های اخیر برای اقتصاد ملی و فروش نفت هم مشکالتی پیش آمد و 
مناطق آزاد هم تحت تاثیر تحریم های ظالمانه قرار گرفت . واقعیت آن است که 
متغیرهای بیرونی مستقیم اثر خود را بر روی کاهش بهره وری این مناطق و 

اهداف اقتصاد مقاومتی طی دو سال اخیر گذاشته است.
علی آبادی درخصوص موانع موجود در صادرات مناطق آزاد گفت: به هر 
اختیارات گاها در  این  اما  اختیاراتی دارند؛  قانون،  آزاد طبق  حال مناطق 
تعارض با وزراتخانه هاست و این طبیعی است که هر یک از مناطق آزاد 
ما و هر کدام از دستگاه های اجرایی بخواهد از اختیارات بقیه دستگاه ها 
می افتد؛  اتفاق  منافع  تعارض  ناخودآگاه  روش  این  با  اما  کنند؛  استفاده 
البته این مقاومت ها طبیعی می باشد؛ ولی آنچه مهم است، حل و اصالح 
قوانین دست و پاگیر است تا بتوان سرمایه گذار را به اهداف اصلی مناطق 
آزاد نزدیک کند؛ در این رابطه ضرب المثلی صدق می کند که اصطالحا 
می گویند دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد؛ در مورد مناطق آزاد نیز متاسفانه 
سرزمین  و  آزاد  مناطق  اجرایی  مسئوالن  و  است  حاکم  وضعیتی  چنین 

اصلی دچار اختالفاتی هستند.
این کارشناس اقتصادی در پایان در رابطه با فعالیت و عملکرد مجالس ایران 
درخصوص مناطق آزاد اظهار کرد: با روی کار آمدن هر مجلسی، بخشی از 
مشکالت مناطق آزاد کاسته . یا افزایش پیدا کرده است؛ به هر حال امروز 
بخشی از واردات ما از مناطق آزاد انجام می شود و اگر تخفیفی در سود بازرگانی 
وجود دارد، به دلیل بخشی از مصوبه مجلس شورای اسالمی بوده که در این 
رابطه انجام شد یا حتی در مقاطعی دولت برای مناطق آزاد اگر پولی کنار 
این  باز هم به واسطه مصوبه مجلس شورای اسالمی بوده و در  گذاشت، 
موضوع تردیدی نیست؛ اما کاری که مجلس کنونی می تواند انجام دهد، حل 
تعارض منافع بین دستگاه های اجرایی و مناطق آزاد می تواند باشد؛ چراکه قطعا 
با حل این موضوع، گام موثری برای صادرات و پیشرفت مناطق آزاد و طبیعتا 

سرزمین اصلی به وجود خواهد آمد .

حمید صالحی، کارشناس مسائل اقتصادی:
لزوم ارائه آمار درست از عملکرد مناطق آزاد

همچنین، حمید صالحی مسائل اقتصادی درخصوص بند 11 سیاست های 
متاسفانه  کرد:  اظهار  آزاد  مناطق  موفقیت  میزان  و  مقاومتی  اقتصاد 
درخصوص مناطق آزاد مثل بخش های دیگر کشور شاهد تعارض در آمار 
و گزارش ها هستیم . باید تاکید داشت که گزارش جامع و درستی مبنی بر 
اینکه یک مرجع رسمی اعالم کند که چقدر توانستیم اقتصاد مقاومتی را 
در مناطق آزاد محقق کنیم، وجود ندارد. نگاه اقتصاد مقاومتی نسبت به 
مناطق آزاد مبتنی بر تولید ، صادرات ، اشتغال و جذب سرمایه های سرگردان 
به این مناطق است، اما باید بررسی کرد که چه میزان سرمایه گذاری در 
این مناطق صورت گرفته و چقدر از اهداف مورد نظر رهبری در بند 11 
باید  مسیر  این  در  است .  کرده  پیدا  تحقق  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
این  در  می شود  باعث  که  موضوعاتی  و  شود  بررسی  مناطق  مشکالت 
مناطق سرمایه گذار را با چالش هایی روبه رو کند، مورد بازنگری قرار گیرد. 
اما متاسفانه نه تحلیلی در مورد چالش ها وجود دارد و نه موفقیت ها در 

مناطق آزاد مشخص است؛ لذا این ابهام در مورد مناطق وجود دارد.
این کارشناس تاکید کرد: اهل فن و کارشناسان  باید آماری درست داشته 
باشند تا بتوانند تحلیل ارائه دهند؛ ضمن اینکه در عین حال سرمایه گذاران 
بدانند چه  از قبل  این مناطق شوند و  با دلگرمی وارد  نیاز دارند که  هم 

اتفاقات مثبتی می تواند برای سرمایه گذاری در این مناطق بیفتد . 
صالحی با تاکید بر اینکه گزارش  جامعی برای عملکرد و میزان موفقیت مناطق 
آزاد وجود ندارد، گفت: مناطق آزاد باید گزارش مبسوط و به صورت تفکیکی 
ارائه دهند تا مشخص شود چقدر از اهداف اقتصاد مقاومتی و بند 11 آن محقق 
شده است . ضمن اینکه ظرفیت ها، چالش ها و مشکالت مناطق نیز باید مورد 
بررسی بیشتر قرار گیرد تا اگر نیاز به اصالح قوانین وجود دارد، مجلس شورای 
اسالمی به طور جد وارد شود و تصمیم گیری کند و اگر هم نیاز به پیگیری های 
اجرایی است، دولت جدید هرچه سریع تر وارد عمل شود. به هر حال تکلیف 
این موضوع و عملکرد مناطق آزاد باید مشخص و شفاف سازی شود؛ چراکه تا 
زمانی که آمار انسجام یافته و گزارش جامع برای تک تک مناطق آزاد نداشته 

باشیم، نمی توانیم قضاوت منطقی و کارشناسی ارائه دهیم.  
وی در پاسخ به چندین برابر شدن میزان صادرات در مناطق آزاد بعد از 
نگاه  توسعه کشور  برنامه  به  باید  ما  اقتصاد  مقاومتی گفت:  بند 11  ابالغ 
کنیم و ببینیم که برنامه توسعه کشور ظرف این 8سال را چه چیزی تبیین 

کرده اند و ما چقدر به اهداف این برنامه رسیده ا یم ؟
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این میزان سرمایه گذاری در مناطق آزاد اصال 
عدد قابل توجهی نیست . بنا نبوده که مناطق آزاد ایجاد کنیم که در مجموع مثال 
به دویست میلیون دالر برسیم؛ در این مسیر باید به برنامه توسعه کشور نگاه 
کرد و نکته مهم تر اینکه وقتی آمار و ارقام به طور جدی وجود ندارد یا تضاد و 
تعارض ها زیاد است و نگاه ها در این رابطه متفاوت است، نمی توان قضاوتی کرد .

صالحی به نقش پررنگ مجلس درخصوص مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: مجلس 
شورای اسالمی در این رابطه بهترین مرجع برای ورود است؛ نمایندگان به عنوان 
نقش نظارتی می توانند بررسی کنند که مناطق آزاد با این تعداد توانسته اند به 
اهدافشان برسند یا خیر؟  اگر نتوانسته اند، دالیلش چه بوده است؟ لذا مجلس باید 
در این رابطه کمک کند تا اگر مشکل قوانینی وجود دارد، آنها را حل کند؛ اگر 
هم مشکل سوء مدیریت و انتخاب مدیران ناتوان مطرح است، آن هم باید مورد 
بررسی قرار گیرد. اینکه چرا سرمایه گذاران نمی آیند در مناطق آزاد سرمایه گذاری 
کنند با توجه به آنچه در برنامه توسعه دیده می شود، باید مورد بررسی و تحلیل 
قرار بگیرد . به نظر می آید در این رابطه هم مجلس و هم دولت کوتاهی می کنند . 
کشور ما از سرمایه انسانی و منابع خوبی برخودار است و نیاز است که با تحلیل و 
ارائه آمار درست درخصوص مناطق آزاد، به میزان موفقیت سرمایه گذاران، پیشبرد 

اهداف اقتصاد مقاومتی و طبیعتا پیشرفت و توسعه کشور کمک کرد.  

فرشید حاج  بابایی، تحلیلگر مسائل اقتصادی:
توسعه کمی مناطق آزاد الگوی جهانی نیست

فرشید حاج  بابایی تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص بند 11 سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و میزان موفقیت مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به طور کلی در 
دنیا با هدف الحاق به تجارت جهانی ایجاد شدند و کشورهایی در شرق آسیا و 
اروپا این سیاست را اعمال کردند تا بتوانند به صورت پایلوت، آزادسازی اقتصادی 
در برخی از مناطق کشورشان را شروع کنند و به دنبال آن به اهداف خود برسند.

وی در ادامه افزود: در کشور ما در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
نیز به این موضوع اشاره و تاکید شده که مناطق آزاد اهداف اصلی خود را که 
افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری و افزایش اشتغال 
است، دنبال کنند. اما مشکلی که در مناطق آزاد داریم این است که مناطق ما 

نتوانستند اهدافی را که سیاستگذار و یا قانونگذار مدنظرش بود، دنبال کنند.
حاج  بابایی تاکید کرد: اگر بخواهیم شاخص های اصلی مناطق آزاد را دنبال 
نماییم، باید بگوییم که مناطق آزاد نتوانستند به اهدافشان دسترسی پیدا 
کنند. اینکه صرفا بگوییم مناطق آزاد به هدف خود نرسیدند و در سرزمین 
اصلی ما صادرات زیاد داشتیم یا جذب سرمایه گذار خارجی اتفاق افتاده، 
توصیف درستی  نگرفته،  توجهی صورت  قابل  آزاد حرکت  منطقه  در  اما 
نیست؛ ولی به هر حال منطقه آزاد قرار بود با سهولت فضای کسب و کار 
و با وجود یکسری مشوق ها در تولید و صادرات در راستای نیل به اهداف 
اقتصادی که قانونگذار تعریف کرده، پیشتاز باشند؛ اما مشکل اینجاست که 
فضایی که مدنظر بوده محقق نشد، که البته دالیل مختلفی هم برای این 
مسئله وجود دارد. ضمن اینکه طی سال های اخیر تحریم های اقتصادی 
بند 11  و  آزاد  مناطق  اصلی  اهداف  مسئله  در  همه  اینها  و  شده  تشدید 

سیاست های اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار است.
این کارشناس در ادامه گفت: بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درست 
است که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد را مطرح کرده است؛ اما این بند هم از 
طرف دولت و هم از طرف مجلس دستاویزی شد برای توسعه کمی و جغرافیایی 
مناطق آزاد و از نوع اقدامات این طور استنباط می شود که چون در سیاست های 
کلی ذکر شده باید به دنبال توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد رفت و از 
نگاه آنها وجود 8منطقه آزاد کم بود، پس چه بهتر که کل مناطق مرزی کشور 
به منطقه آزاد تبدیل شود یا در داخل سرزمین اصلی مناطق ویژه اقتصادی را 
گسترش داده شود.  اگر بخواهیم از این منظر به قضیه نگاه کنیم، توسعه کمی و 

جغرافیایی این مناطق مدنظر قانونگذار نبوده و این موضوع در نهادهای مختلف 
پژوهشی هم اشاره شده که هدف از این بند، توسعه کمی و گسترش جغرافیایی 
مناطق آزاد نبوده است، منتها این نیاز وجود دارد که مقداری شفافیت صورت 
گیرد؛ لذا دوستان در مجمع، تشخیص دادند که بند 11 سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی را تفسیر کنند تا مشخص شود که مراد از این بند، این بود که مناطق 

آزاد فعلی را به اهدافی که برایشان تعریف شده، برسانیم.
حاج  بابایی ادامه داد: افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال 
فناوری برای مناطق آزاد است که می تواند مناطق را به مقیاس های جهانی و 
تجربه های موفق منطقه ای نزدیک کند. لذا این تفسیر از بند 11 اقصاد مقاومتی 
نیاز بود تا حداقل در دوره ای هدف را بر این بگذاریم که مناطق آزاد فعلی را در 
جایگاه مناسبی به لحاظ شاخص های اقتصادی قرار دهیم و بعد از آن به سمت 
گسترش کمی و جغرافیایی مناطق هم برویم که البته متاسفانه ایجاد 7منطقه 

آزاد جدید نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید..
این کارشناس گفت: اگر به گزارش های بانک جهانی مراجعه کنیم، می بینیم 
که الگوهای هایی که در تجارت خارجی و جهانی وجود دارد، با تعریفی که ما 
در کشور از مناطق آزاد دنبال می کنیم، متفاوت است. کشورها اصالحات کلی 
در سیاست های تجاری را دنبال می کنند و اگر قرار است مشوق هایی هم داده 
شود، به صورت متناسب در کل کشور اعمال می شود تا تولیدکنندگان بتوانند از 
مزایای آن در کل کشور بهره مند گردند. در الگوی جهانی، توسعه کمی و بحث 
محدوده ای مناطق آزاد موضوعیت ندارد و به بحث ارتقای کارکرد مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی توجه می شود.
حاج  بابایی در رابطه با آماری مبنی بر چندین برابر شدن میزان صادرات در مناطق 
آزاد بعد از ابالغ  بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت:  آماری که داده 
می شود، تجمیعی است و در  بحث صادرات و واردات و سرمایه گذاری خارجی 
باید سال به سال بررسی شود و اینکه آمارها تجمیع شود، تحلیل صحیحی 
نیست. قبول داریم که صادرات از مناطق آزاد ، جذب سرمایه گذار خارجی و بحث 
اشتغال رشد داشته و اگر بخواهیم از سال 72 تا کنون بررسی کنیم، باید بگوییم 
که قطعا اتفاقات مثبت رخ داده و حتی عملکرد اقتصادی در بحث توسعه محلی 
هم گاها مثبت بوده، ولی باید اذعان داشت که این مناطق به گواه آمارها، در 
تحقق اهداف اصلی خود موفق نبوده اند. گسترش کمی و جغرافیایی بیش از حد 
مناطق آزاد و ویژه، کل سیاست های تجاری کشور را تحت تاثیر قرار می دهد و 

سیاستگذار باید به این موضوع توجه جدی نشان می داد.
وی در ادامه افزود: بحثی که وجود دارد، محدوده و جانمایی مناطق آزاد است 
که در مباحث و جلسات تخصصی نیز مورد توجه قرار گرفته و آن اینکه مناطق 
آزاد محدوده جغرافیایی وسیعی را در اختیار دارند و در زمان تاسیس نمی توان 
آن منطقه را محصور و زیرساخت ایجاد کرد . در نتیجه این موضوع باعث ایجاد 
تخلفات گمرکی و قاچاق کاال می شود. پس مناطق آزاد باید به سمت اصالح و 
کاهش محدوده ها بروند و همه مناطق فنس کشی شوند و در عین حال گمرک 
نیز مستقر شود تا ورود و خروج ها در مناطق کنترل شود. منطقه آزاد ماکو را 
اگر دقت کنیم می بینیم که به لحاظ جغرافیایی هیچ توجیهی ندارد که 500هزار 
هکتار منطقه آزاد ایجاد شود و لذا در بحث منطقه آزاد اصال مساحت زیاد مطرح 
نیست. در تعریف های بانک جهانی هم اگر مالحظه کنیم، می بینیم که مناطق 
آزاد ، مناطق حراست شده گمرکی و بندری هستند که عمدتا هزار هکتار و در 

برخی مواقع تا پنج هزار هکتار وسعت دارند.
حاج  بابایی تاکید کرد: ما در نحوه ایجاد مناطق آزاد مشکالتی داریم و این 
مناطق به صورت تخصصی با معیارهایی که در مناطق آزاد موفق دنیا وجود 
دارد، مغایر هستند و این باعث شده که ناخودآگاه بحث قاچاق کاال و تخلفات 
گمرکی در این مناطق اتفاق بیفتد و با این اوصاف به نظر می آید توسعه کمی و 

جغرافیایی این مناطق در حال حاضر به صالح منافع ملی نبود.
این کارشناس در رابطه با موانع صادرات سرمایه گذاران که از آن به عنوان 
اهرم نظارتی یاد می شود، گفت: این مناطق به دالیل مختلف، صادرات محور 
نیستند و در مقایسه با تجربه های مشابه منطقه ای، ضعف های جدی دارند. از 
ابتدای تاسیس این مناطق نیز اگر بخواهیم نگاه کنیم، این روند حاکم بوده؛ اما 
راهکاری که می شود ارائه داد و مجلس هم می تواند کمک کند، این است که 
محدوده مناطق را بازنگری و برخی موارد قانون مناطق آزاد نیز اصالح شود. 
متاسفانه مناطق آزاد کشور ما درگیر اموری شدند که ارتباطی به مناطق آزاد 
ندارد. کدام یک از مناطق آزاد در دنیا بحث امور شهری دارند و مجوز صادر 
می کنند ؟ کدام یک بحث امور فرهنگی و محیط زیستی و اختالفات با مرزبانی 
و شهردای و... دارند ؟ پس این موضوع نشان می دهد که جانمایی و نحوه ایجاد 

این مناطق دچار ضعف های جدی است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که این مناطق را به لحاظ محدوده ای و امور شهری 
و روستایی که ارتباطی به مناطق آزاد هم ندارد، قانونمند نکنیم، به اهداف 
موردنظر دست پیدا نمی کنیم. البته شاید برخی بگویند که این مناطق را ایجاد 
کردیم تا توسعه منطقه ای نیز در کنارش رخ دهد، اما باید با گذشت نزدیک به 
سه دهه از تجربه ناموفق این مدل، انتخاب کنیم یا منطقه آزاد ما باید درآمدی 
از محل واردات داشته باشند، به امور شهری و توسعه منطقه ای بپردازند و 
بحث صادرات و جذب سرمایه گذار خارجی را در حاشیه قرار دهند، یا اینکه 

امور شهری را در حاشیه قرار دهند و به اهداف اصلی خود مناطق بپردازند؟! 
حاج  بابایی اذعان کرد: بعد از اینکه سیاستگذار این موضوع را تعیین کرد و 
هدف اصلی منطقه آزاد مشخص شد، می توان راهکار هم پیش بینی کرد. 
اینکه امنون راهکاری ارائه دهیم و مثال بگوییم که برای حل موانع صادرات، 
هماهنگی دستگاه های اجرایی و اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی باید صورت 
گیرد، این موضوع امکان پذیر نیست. محدوده شهری و روستایی در محدوده 
مناطق آزاد قرار گرفته و منطقه آزاد درگیر یکسری امور فرعی شده است. در 
روند بررسی الیحه چابهار نیز به خود مسئوالن تاکید داشتیم که اگر محدوده 
جمعیتی به منطقه اضافه شود، مشکالت دوچندان می شود، اما با علم به این 
مطلب، محدوده جمعیتی هم داخل منطقه آزاد گذاشته شد و محدوده گسترش 

پیدا کرد و در آینده شاهد مشکالت این منطقه آزاد نیز خواهیم بود.
این کارشناس امور اقتصادی تاکید نمود: اگر الگوی اصلی منطقه آزاد و هدف اصلی 
آن دنبال نشود، به هیچ عنوان به الگوی جهانی نزدیک نمی شویم. اکنون سه دهه 
است که مناطق آزاد تاسیس شده و از ابتدای آن هم این مطلب همیشه وجود داشت 
که مناطق آزاد محلی برای قاچاق شدند و آنجا تخلفات گمرکی صورت می گیرد؛ این 

طبیعی است و تا وقتی که اصالحات صورت نگیرد، گریزی از آن نیست.
حاج  بابایی در پایان به نقش مجلس اشاره و خاطرنشان کرد: مجلس هم در 
بحث زیرساخت ها می تواند به مناطق آزاد کمک کند؛ مثال اگر محدوده منطقه 
آزاد را اصالح کردیم و درآمدها را به درآمدهای وارداتی و اخذ انواع عوارض و... 

وصل نکردیم، آن موقع می توانیم به روند ارتقای عملکرد مناطق امیدوار باشیم. 
اگر چنین شد، دولت باید بودجه ای به مناطق آزاد اختصاص دهد تا زیرساخت ها 
فراهم و تکمیل شود. امکان پذیر نیست که بگوییم مناطق آزاد واردات کنند و 
محل درآمد مناطق آزاد به فروش زمین و اخذ عوارض گره زده شود، اما در این 
مناطق تخلفات صورت نگیرد! از این رو اگر محدوه مناطق آزاد اصالح شد، بعد 
از آن می توان نحوه تامین مالی را هم مشخص کرد که یا خود دولت تامین کند 
یا خود سازمان های مناطق آزاد درآمدهایی را که از محل واردات اخذ می کنند، 
صرف تکمیل زیرساخت ها در محدوده های کوچک نمایند، اما این مناطق از 
امور شهری و روستایی و فعالیت جانبی که االن دنبال می کنند، باید خارج شوند 
و این هم نیاز است که محدوده مناطق در کنار برخی اصالحات قانونی مختصر 
صورت گیرد تا بتوان این مناطق را به نحو صحیحی مدیریت کرد. در شرایط 
فعلی پیش بینی ما این است با کاهش درآمدهای وارداتی، درآمدهای مناطق 
آزاد هم کاهش پیدا می کند، در نتیجه این مناطق از امور شهری غافل می شوند 
و این نارضایتی های اجتماعی را در آینده به دنبال خواهد داشت. درخصوص 
تمرین آزادسازی اقتصادی نیز اگر هدف سیاستگذار اقتصادی الحاق به تجارت 

جهانی باشد، همین مناطق آزاد و ویژه موجود کفایت می کند.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
ضرورت نگاه متفاوت به هر یک از مناطق آزاد

آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بند 11 سیاست های اقتصاد 
آزاد  آزاد اظهار کرد: به طور کلی مناطق  مقاومتی و میزان موفقیت مناطق 
همدیگر را خنثی کردند، برخی مناطق عملکرشان خوب بوده، برخی دیگر نقش 

موثر در رسیدن به اهداف اصلی و بحث اقتصاد مقاومتی را کمرنگ کرده اند. 
به اعتقاد وی، اصال نیازی به افزایش مناطق آزاد وجود نداشت؛ زیرا این مناطق 
موجود باید فلسفه وجودی شان را درست ادامه دهند و صرف اینکه منطقه ای 
را اضافه کنیم  که خودش دارای ردیف بودجه در سازمان مدیریت باشد و به 
سرزمین اصلی هم وصل باشد، از نظر منطقی و عقلی منطقه آزاد محسوب 
نمی شود؛ ولی مناطق آزادی مثل کیش ، قشم و... مناطقی هستند که به آب های 
آزاد راه دارند، در عین حال قابل کنترل هستند و قطعا در توسعه سرزمین اصلی 
و پیشبرد اهداف مدنظر در بند 11 اقتصاد مقاومتی هم موثر خواهند بود . بنابراین 
منطقه آزاد شاید بیشتر جلوی مقداری سرمایه گذاری هایی که به بیرون می شد 
را بگیرد یا در بحث گردشگری فعال بوده باشد؛ اما در بخش صنعتی شدن 
واردات و بومی سازی تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری های خارجی راه طوالنی 
در مسیر مناطق آزاد وجود دارد و آمار و ارقام ارائه شده در این رابطه خیلی 
مخدوش است. البته اعدادی برای سرمایه گذاری خارجی اعالم می شود، اما باید 
دید ماهیتش چه بوده و این موضوعی است که نقش دبیرخانه را پررنگ می کند.
این کارشناس گفت: نقش منطقه آزاد کیش کامال لمس می شود؛ این منطقه 
ویژگی هایی دارد که نباید یکسان با دیگر مناطق برایش استراتژی تعریف کرد. در 
واقع نباید قوانین حاکم یکسان باشد و قوانین سرزمین اصلی رویش پیاده شود؛ مثل 
قوانین بانک ها یا بخش واردات و ...، زیرا این منطقه راهی به بیرون ندارد و کامال 
کنترل شده است. اینکه تهمت هایی زده می شود که مناطق آزاد محلی از قاچاق 
است، شاید شامل برخی مناطق دیگر که مرزی هستند، شود و در عین حال برخی 
دیگر از مناطق همچنان مور غفلت قرار می گیرند و متهم به این می شوند که هیچ 

اتفاقی در آنجا نمی افتد و این باعث کدورت ذهن دبیرخانه می شود. 
وی ادامه داد: در وهله اول دبیرخانه مثل یک دولت باید باال سر این مناطق 
قرار گیرد، اما به حرف دلشان گوش بدهد؛ بایستی برای هر کدام جداگانه 
استراتژی مشخص کنند، باید نگاه متفاوت به هر کدام از مناطق وجود داشته 
باشد، نه آنکه مثل بچه ای کم اهمیت به این مناطق نگاه شود. هر کدام از 
مناطق به هر حال استعدادی دارند و می شود روی آن کار کرد. مخصوصا در 
بحث گردشگری که مناطق کیش و قشم  می توانند موثر باشند . اما در کل از 
نظر صنعتی شدن مناطق آزاد کشور باید ببینیم آمار چگونه است. پیشنهاد 
می دهم دبیرخانه در بحث محاسبه ارزش افزوده های تمام مناطق آزاد با یک 
فرمول ، مجری ، مشاور و روش ؛ تولید ناخالص ملی ، تشکل سرمایه  و انباشت 
آن را حساب کند؛ ممکن است آمار هرمزگان با منطقه ای دیگر متفاوت باشد 
و طبیعتا این عملکرد متفاوت نشان دهنده کارا یا غیرکارا بودن یک منطقه 
نیست . در بحث داد و ستاننده نیز که چقدر از این مناطق به خودشان و بخش 
داخل توانستند کمک کنند، باز هم بایستی آمار منطقه ای وجود داشته باشد؛ 
چراکه با یک روش و متولی قابل قیاس نیست و متاسفانه برخی مناطق اصال 
مغفول ماندند . این موضوع نقش دبیرخانه را پررنگ می کند و دبیرخانه است 

که باید وارد عمل شود. 
بغزیان در رابطه با آماری مبنی بر چندین برابر شدن میزان صادرات در مناطق 
آزاد بعد از ابالغ  بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: این عدد مطلق پایین 
است؛ اگر مساحت مناطق آزاد و پولی که در بانک ها می چرخد را در نظر بگیریم، 
باید تاکید کنیم که بخش صادرات همچنان قابل توجه نیست. درست است که 
به عددش نگاه می کنیم و می گوییم مثال چندین برابر شده، اما این مقدار باال 
نیست. منطقه آزادی که در چین و آسیای شرقی وجود دارد، رشدشان پایین است، 
اما اعدادشان بزرگ است. سنگاپور را اگر در نظر بگیریم،  مساحتش با کیش زیاد 
فرق نمی کند، اما روی ارتفاع آن منطقه کار کردند و با برنامه ای که داشتند، از 
سرزمین اصلی متاثر نشده اند. اکنون بحث ثبت سفارش، ممنوعیت ورود کاال 
و خودرو به شکلی است که به صنعت گردشگری هم لطمه زده و ما باید تابع 
قوانین ارزی کشور باشیم؛ لذا اینها باید بازنگری شود وگرنه نمی تواند نقش موثری 
ایفا کند. اینکه در بخش صنعت ادعا ندارند و بیشتر بحث زمین فروشی و تامین 
نیاز هزینه ای شان از طریق آن، راهکار این مناطق شده است، نشان دهنده رشد 
اقتصادی نیست. در بحث اشتغال نیز مناطق بومی اطراف قشم و کیش موفق 
بودند، ولی بقیه مناطق مالک انتخاب شان به عنوان منطقه آزاد معلوم نبود، انگار 

خواستند که به استانی کادو بدهند و آن را به منطقه آزاد تبدیل کنند. 
این کارشناس ادامه داد: اینکه در صادرات رشد قابل توجه باشد، صحت 
واردات  مسیر،  این  در  دید  باید  می رود.  انتظار  اینها  از  بیشتر  و  ندارد 
صرفا  یا  دارد  وجود  خارجی  سرمایه گذار  آیا  و  گرفته  صورت  تکنولوژی 
این  و  دارد  آمار  در  تفکیک  قابلیت  باز  این موضوع  آمده؟  وجوه خارجی 

اعداد کلی مقداری گمراه کننده است.
وی در ارتباط با عملکرد مجلس درخصوص مناطق آزاد اظهار داشت: مجالس 
ما درخصوص مناطق آزاد حفظ وضع موجود کردند، چون بعضا در شرایطی 
قرار گرفتند که بحث سکوی صادراتی  بودن مطرح نبوده، شاید در این مدت 
مدیرانی عوض شدند اما تغییر مکرر مدیران ارشد سازمان های منطقه آزاد و از 
طرفی با یک نگاه همه مناطق را دیدن، به نفع توسعه اقتصادی نبوده است. 
شاخص های اقتصاد مقاومتی در هر کدام از مناطق آزاد می تواند متفاوت باشد، 
پایین بودن شاخص در یکی نشان دهنده ضعف مدیریت نیست، زیرا ممکن 
است اصال امکانی در آن مناطق وجود نداشته باشد . مدت هاست بحث قوانین 
ارزی و بانکی مسکوت مانده، ضمن اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد باید 
بازنگری شود . لذا مجالس ما بیشتر در این مدت حفظ وضع موجود و افزایش 

مهمان های مناطق آزاد را مدنظر قرار دادند.
بغزیان در پایان درخصوص موانع صادرات در مناطق آزاد خاطرنشان کرد: تا 
زمانی که بانک مرکزی اهمیت مناطق آزاد را به عنوان جزء خارج از آن قوانین 
ارزی کشور نبیند، داستان تناقض مسئوالن مناطق آزاد و وزارتخانه ها در رابطه با 
بحث گمرک و ثبت سفارش ها وجود دارد. اینکه دولت فکر می کند ثبت سفارش 
را حذف کند یا بحث مالیات ها را دائما زنده کند، می تواند کمکی به بازار ارز و 
درآمدهای خود کند، کامال اشتباه است . نباید این موارد را در مناطق آزاد به عنوان 
تهدید استفاده کرد . نمی شود اینها را به سرمایه گذار تحمیل نمود و در نهایت انتظار 

داشته باشیم با دست و پایی که بستیم، تغییرات اساسی صورت گیرد.

گزارش: 
فریبا شیخی



در شرایط کنونی، کشورمان در حوزه های اقتصادی با مسائل یا مفاهیم 
بنابراین  نداشته ایم.  را  تجربه اش  تاکنون  شاید  که  است  مواجه  خاصی 
کلیه اقشار جامعه در تمامی حوزه ها و صنوف مکلف به نوآوری، ابتکار، 
نظریه پردازی و الگوسازی در عرصه های جدید اقتصادی هستند تا هر یک 
بتوانند به نوعی این بار و چرخه اقتصادی را جابه جا کرده و به حرکت درآورند.
اصوال توسعه اقتصادی و یا سیاسی یک کشور بدون توجه به مفاهیم 
بتوان  شاید  نیست.  امکان پذیر  آن،  مبانی  گفتمان سازی  و  فرهنگی 
اقتصاد مقاومتی در کشور را گفتمان سازی  مهم ترین عامل پیشرفت 

اصول اقتصاد مقاومتی در میان مسئوالن و مردم دانست.
گفتمان، ارائه فکری منسجم و منظم و قابل دفاع مبتنی بر فرهنگ 
فعال  یا  و  رهبر  یک  سوی  از  که  می باشد  جامعه  یک  اعتقادات  و 
تبلیغات  فعالیت ها،  محور  و  می گردد  تبیین  فرهنگی  یا  و  سیاسی 
جهت  رسانه ای  و  مدیریتی  نظام  به  می گیرد،  قرار  جهت گیری ها  و 

می دهد و بر سرنوشت مردم و کشور تاثیر می گذارد.
نهادن  بنا  در  آن  بارز  نقش  و  اقتصادي«  »توسعه  اهمیت  امروزه 
جامعه اي آرماني، بر هیچ کسی پوشیده نیست تا آنجا که مي توان آن 
را از اولویت هاي دنیاي امروز دانست؛ اولویتي که براساس آن بسیاري 

از محاسبات و معادالت جهاني شکل مي گیرد. 
به حساب  اسالمی«  اقتصاد  ارکان »مکتب  از  یکی  مقاومتی  اقتصاد 
می آید که دیگر ارکان آن شامل »عدالت اقتصادی«، »تدبیر معیشت« 
و »عقالنیت اقتصادی«، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. 
ارکان مذکور را اصطالحا »فرهنگ اقتصاد« می نامند. حال اگر اقتصاد 

خالی از این ارکان باشد، دیگر نمی توان آن را اقتصاد اسالمی نامید.
اقتصاد مقاومتی نمی پذیرد که صرفا مصرف کننده باشد، منفعل نیست 
با  اقتصاد  این  می کند.  ایستادگی  سلطه  اقتصاد  اهداف  مقابل  در  و 
محصوالت  و  ساختارها  تعاریف،  مقابل  در  مقاومت  و  فعال  رویکرد 
و  موجود  اقتصادی  ساختارهای  تغییر  در  سعی  سلطه،  اقتصاد 

بومی سازی آن بر اساس جهان بینی و اهداف خود دارد.
اقتصاد مقاومتی ماهیتا اقتصادی مردمی است. ضروری است که مردم 
وارد این عرصه شوند تا از ورود رانت خوارها به اقتصاد جلوگیری کنند. 
اگر ما فضا را برای حضور جوانان و فعاالن اقتصادی با اندیشه ها نو در 
عرصه  اقتصادی فراهم کنیم، قطعا تحوالت مثبتی را در این عرصه 

شاهد خواهیم بود.
ازجمله مواردی که در برنامه توسعه کشور باید مورد توجه قرار گرفته 
شود، نقش و اهمیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گسترش صنعت 
و صادرات است که به تبع آن توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز حاصل 
می گردد. هر چقدر این مناطق توسعه پیدا کنند و صادرات، واردات و 
تولید در آنها باال رود، می تواند گامی بزرگ باشد در جهت توسعه کالن 
کشور. نکته مهم دیگر نقش این مناطق و تسهیالت قانونی آنها در 
توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از جهت گیری های اساسی 

توسعه اقتصادی کشور است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند، 
می توانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکت های تولیدی ایجاد 
کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی 
صادراتی عمل نمایند. به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمت های رقابتی 
و بین  المللی صورت می گیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و 
بهره گیری موثرتر از آن می شود. همچنین امکان حضور در بازارهای 
کشور  در  مناطق  این  وجود  نتیجه  در  می کند.  آسان تر  را  بین المللی 
که  می شود  کشور  به  بین المللی  تجاری  فعالیت  مرکز  انتقال  سبب 

می تواند به عنوان یک مزیت تلقی گردد.
به  باشد  دریچه ای  همچون  می توانند  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 

سوی  به  می توان  دریچه  این  از  عبور  با  که  جهانی  تجارت  سوی 
افزایش تبادالت تجاری کشور با دیگر کشورهای جهان پیش رفت.

مدیریت یکپارچه، راهکار اصلی موفقیت مناطق آزاد
موفق  رویکردی  از  نشان  آزاد،  مناطق  شکل گیری  دهه  سه  تجربه 
آزاد در کشور در کنار نقش بسزایی که در توسعه  اقتصاد  در تجربه 
و محرومیت زدایی منطقه ای و نیز ایجاد زیرساخت های مولد در این 
مناطق که همه و همه می توانست بر دوش دولت ها گمارده شود، با 
مدیریتی سازمان یافته در دل منابع درآمدی درون زا ایجاد گردیده و 
سهمی از صندوق دولت های مختلف را در این سه دهه برای ایجاد 
و...  نیروگاهی  فرودگاهی،  جاده ای،  بندری،  عظیم  زیرساخت های 

اشغال نکرده است، گواه و سندی بر اهمیت مناطق آزاد می باشد.
ایجاد بیش از نیم میلیون شغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تقویت 
مرزهای کشور و جلوگیری از کوچ مرزنشینان به مراکز و خالی شدن 
ایفای نقشی منسجم با کشورهای همسایه  مرزها، در کنار توسعه و 
همگام با تقویت تولید داخلی با استفاده از ابزارهای ورود علم و فناوری 
به مناطق آزاد نیز گوشه ای از دستاوردهای این مناطق در طول این 

سال ها به شمار می آید.
بی تردید در شرایط سخت کنونی اقتصادی کشور به دلیل تحریم های 
بیماری  شیوع  از  ناشی  اقتصادی  رکود  همچنین  و  آمریکا  ظالمانه 
با  تعامل  راه  از  اقتصاد  کالن  به  کمک  در  آزاد  مناطق  نقش  کرونا، 
بسیار  اهمیت  از  مناطق،  این  در  تولید  تقویت  و  همسایه  کشورهای 
مهم ترین  از  یکی  آزاد  مناطق  تقویت  مسلما  است.  برخوردار  باالیی 
از  استفاده  با  فعلی  اقتصادی  از شرایط سخت  برون رفت  راهکارهای 
مزیت ها و زیرساخت های ایجاد شده در این مناطق در جهت جذب 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شود.
اما به واقع یکی از مهم ترین عوامل موفقیت مناطق آزاد و به تعبیری 
نظام اقتصاد آزاد در جهان، بحث مدیریت تصمیم گیری یکپارچه در 
نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کالن آن خالصه می شود. هنگامی 
دستورالعمل های  و  تصمیم ها  هم  موازات  به  سیستم  یک  در  که 
مشترکی اتخاذ شود، مسلما بیشترین ضرر و زیان این مدل مدیریتی، 

بر فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران آن منطقه تحمیل می گردد.

فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور که نزدیک به 30سال از تشکیل 
آن می گذرد، بر مبنای تسهیل گری و روان سازی جریان های اقتصادی بر 
محوریت تولید و صادرات متمرکز است؛ مهم ترین عامل تشویق حضور 
فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در این مناطق نیز بر پایه ایجاد مزیت ها 
نسبت به سرزمین اصلی بنا شده است که یکی از اصلی ترین این مزیت  ها 
می تواند در مدیریت یکپارچه که تضمین کننده ثبات سرمایه گذاری، کار و 

تولید در مناطق آزاد است، دیده شده باشد.
بحث تفویض اختیارات سازمان ها و دستگاه های کشوری به مناطق آزاد که 
در ماده قانون 65 به صراحت به آن اشاره شده است، یکی از مهم ترین کلید 
واژه های توسعه و پیشرفت در این مناطق قلمداد می شود که این روزها 
با عدم پایبندی بعضی از دستگاه ها با بهانه های مختلف درخصوص عدم 
تفویض اختیار ، سازمان های مناطق آزاد و سرمایه گذاران این مناطق را با 
مشکالت بسیار عدیده ای روبه رو ساخته است که ادامه این روند می تواند 
باعث از بین رفتن مزیت های نسبی مناطق آزاد در قیاس با سرزمین اصلی 

و به تبع آن کوچ فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران از این مناطق باشد.
ایران از زمان شکل گیری و  بی شک بررسی عملکرد مناطق آزاد در 
پس از جنگ تحمیلی، گواهی بر موفقیت نگاه اقتصاد آزاد و به تبع 
آن دموکراسی اقتصادی در کشور است. با استناد به بیانات مقام معظم 
رهبری نباید به شکلی رفتار کنیم که دچار خودتحریمی داخلی شویم. 
مختلف  سازمان های  اختیارات  تفویض  عدم  رویکرد  تداوم  بی تردید 
تعبیری  به  موازی کاری ها،  همچنین  و  آزاد  مناطق  سازمان های  به 
جلوگیری از توسعه اقتصادی با نگاه حمایتی از تولید داخلی و همچنین 
ضربه زدن به اشتغال مولد این مناطق با عنایت به شرایط فعلی است.
و  سازمان ها  اختیار  تفویض  بحث  صراحت  به  قانون  ماده65  در 
بیان  روشنی  به  آزاد  مناطق  عامل  مدیران  به  دولتی  وزارتخانه های 
شده است؛ بنابراین مشکل قانون مطرح نیست و ایراد در اجرای قانون 
است. بنابراین با توجه به شفافیت قانون در این خصوص، باید دولت 

در مسیر اجرایی شدن این قانون به صورت جدی نقش آفرینی کند. 
باید برای اجرای صحیح  این قانون، ابالغ توسط باالترین مقام دولت 
به سازمان ها و ارگان های مدنظر صورت گیرد و دولت خواستار عمل 
به تفویض اختیارات به سازمان های مناطق آزاد شود و در صورت عدم 
اجرای قانون، با آن سازمان ها برخورد قانونی گردد که این موضوع نیاز 

به یک اجماع کلی در بدنه دولت برای پیاده سازی دارد.

استفاده از ظرفیت های مناطق آزاد در جهت 
عدم وابستگی به اقتصاد نفتی

یکي از بزرگترین مشکالت اقتصاد ایران در دهه هاي مختلف، فراي 
بحث عدم مدیریت یکپارچه اقتصادي و مشکالت تحریم، اقتصاد بر 

پایه نفت بوده است.
بي شک یکي از مهم ترین خواسته هاي فعالین و کارشناسان اقتصادي 
از وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، تالش در جهت کم کردن وابستگي 

اقتصاد به نفت و ایجاد تعادل و ثبات در بازار سرمایه مي باشد.
آزاد  اقتصاد  نقش  اهمیت  به  توسعه،  درحال  به کشورهاي  نگاهي  با 
بی تردید  برد؛  خواهیم  پي  کشورها  اقتصاد  کالن  شاخص هاي  در 
شاخص هاي  تنوع  با  کشور  آزاد  مناطق  واسطه  به  که  ظرفیت هایي 
تولیدي و صنعتي که در خود دارند، مي توانند نقش بسیار پررنگي را در 

رسیدن به اهداف شکل گیري اقتصاد آزاد در کشور ایفا کنند.
مسلما مناطق آزاد نیاز به یک نفس جدید در جهت رسیدن به اهداف 
تعریف شده براي خود دارند و این امر حساسیت مسئولیت سکاندار دبیرخانه 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را بیش از پیش مي کند.
شاید به تعبیري تفکر و نگاهي نو در بدنه اصلي و سیاستگذاري مناطق 
تا  کند  ایفا  کشور  بیمار  اقتصاد  براي  را  بیمارستاني  نقش  بتواند  آزاد 
دوران نقاهت و درمان را براي رسیدن به شکوفایي اقتصاد و فاصله 
گرفتن آن از نفت در کنار ایجاد اشتغال و تولید در بسترهاي آماده شده 

در مناطق آزاد را شکل دهد.
با نگاهي به اهداف و جهت گیري هاي کلي مناطق آزاد که شامل:

با سه محور صادرات، اشتغال و   فعال سازي ظرفیت هاي مناطق 
جذب هدفمند سرمایه داخلي و خارجي

 تبدیل مناطق منتخب به دروازه بازارگشایي ملي براي حضور در 
زنجیره تولید و توزیع منطقه اي و جهاني

  افزایش هماهنگي در روابط سازمان مناطق با دستگاه هاي دولتي، 
عمومي و مردمي براي تسریع در انجام امور مرتبط

با توسعه و رونق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و همچنین اهم 
برنامه ها و پروژه های دیده شده در برنامه هاي این مناطق آزاد که شامل:

  تسهیل حضور شرکت ها و موسسات بین المللي به ویژه موسسات 
مالي )بانکي، بیمه اي و سرمایه گذاري و...( در مناطق آزاد و ویژه

  معرفي و بازاریابي جهاني مناطق آزاد و ویژه اقتصادي براي جذب 
سرماي گذاران داخلي و خارجي

  انعقاد تفاهم نامه مشترک مناطق آزاد، بیمه مرکزي، بانک مرکزي 
و بورس به منظور طراحي یک رفتار مالي بین المللي

آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاري  صندوق هاي  ایجاد  در  مشارکت    
)ارزي یا ریالي(

  گسترش فعالیت ها در مناطق آزاد براساس »طرح توسعه منطقه اي 
همه جانبه اقتصادي-اجتماعي « با تاکید خاص بر توسعه انساني همراه 

با تعیین اولویت هاي استراتژیک اختصاصي هر کدام از مناطق
و  پایش  آزاد،  مناطق  اختصاصِي  کار  و  کسب  شاخص  تدوین    

مقایسه آن با سرزمین اصلي و مناطق مشابه در سایر کشورها
یقینا پس از نگاه به برنامه هاي مناطق آزاد، مي توان به آینده پویاتر 
در طي چند  ایجاد شده  از ظرفیت هاي  استفاده  کنار  در  مناطق  این 

سال گذشته امید داشت.
با عنایت به آمار های اعالم شده از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و 
اشتغال زایی چشمگیر در این مناطق و همچنین زیرساخت های عظیم 
برنامه ریزی  یک  کنار  در  می توان  قطعا  آزاد،  مناطق  در  شده  ایجاد 
صحیح و هماهنگ با موج بزرگ اقتصادی کشور در جهت رسیدن به 

خواسته جامعه که تولید و اشتغال است، امیدوار بود.

 توسعه اقتصادی مناطــق آزاد
 برپایه سیاست های اقتصـــاد مقاومتی

راهکارهایی در جهت تحقق و رسیدن مناطق آزاد به اهداف و ماموریت ها:
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کشور ایران که سیاست اقتصاد مقاومتی را انتخاب نموده، مکلف به 
نوآوري و کارآفرینی در عرصه هاي جدید اقتصادي است و براي تحقق 
اقتصاد مقاومتی آمادگی نهادهاي اقتصادي و تعامل و همکاري میان 

دولت و مردم ضروري است. 
دانشگاه کارآفرین می تواند به عنوان کانون اصلی تربیت نیروي انسانی 
متخصص و آموزش دیده، با برخورداري از ایده ها و اندیشه هاي نو، 
هر لحظه در شریان هاي حیاتی جامعه که حرکت رو به رشدي دارند، 
ایده هاي  بستن  کار  به  با  نیز  جامعه  و  کند  تزریق  را  نوینی  نیروي 
نوظهور دانشگاهیان می تواند اندیشه توسعه را محقق سازد. از آنجایی 
و  تصمیم گیر  سازمان هاي  وارد  دانشگاهی  استراتژي هاي  عموما  که 
سپس وارد نهادهاي اجرایی می شوند، بهترین مکان براي پرداختن و 

تئوریزه کردن ایده ها دانشگاه ها هستند. 
مطالعه حاضر، از مرور ادبیاتی گسترده در متون موجود و کارهاي علمی 
انجام شده در حوزه دانشگاه کارآفرین و اقتصاد مقاومتی استخراج شده 
است. این پژوهش به بررسی وضعیت و ویژگی هاي دانشگاه کارآفرین 
در کشور و میزان تاثیر و نقش آنها در تحقـق و پیشبرد اقتصاد مقاومتی 
خالء  نمودن  مرتفع  جهت  در  تا  شده  تالش  همچنین  است.  پرداخته 
پژوهشی یعنی عدم تمرکز بر دانشگاه هاي نسل سوم و جایگاه آنها در 
اقتصاد مقاومتی، قدم هاي موثري برداشته شود. در نهایت پیشنهادهایی در 

راستاي هموار کردن مسیر براي تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.
وضعیت اقتصادي کشور و تحوالت سریع اقتصاد ملی و تعامل با اقتصاد 
جهانی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه هاي پیشرو در صحنه 
اقتصادي می کند. بعضی از صاحب نظران درخصوص اهمیت خالقیت و 
نوآوري، آنها را به شاهرگ حیاتی اقتصاد یک کشور تشبیه می کنند که در 

صورت قطع شدن، محکوم به زوال و نابودي است. 
با افزایش فعالیت هاي اقتصادي و تشدید رقابت در دنیاي امروز در سطح جوامع 
و حرکت به سوي اقتصاد دانش بنیان ، برخی معتقدند که بازارهاي جهانی فردا 

از آن سازمان هایی است که به ریسک پذیري کارآفرینانه بهاء می دهند. 
از طرفی تجربه موفقیت آمیز بیشتر کشورهاي پیشرفته و نیز برخی از 

کشورهاي درحال توسعه، در عبور از بحران هاي اقتصادي به واسطه توسعه 
کارآفرینی موجب شده تا سایر کشورها نیز براي کارآفرینی، کارآفرینان و 

شکل گیري کسب و کارهاي نوآورانه اهمیت خاصی قائل شوند.
اما در ایران شرایط به گونه اي نیست که بتوان آن را در قالب موقیعتی 
عادي توصیف کرد و به همین دلیل اداره امور، ازجمله مدیریت اقتصاد 
تهدید و  اقتصادي است که در شرایط  و  تمهیدات  به  نیازمند  کشور 
تحریم، کارآمد و پویا عمل کند و با هرگونه وابستگی به مقابله برخیزد. 
در جامعه کارآفرین خطرپذیري باال و در عین حال امري طبیعی است و از 
آنجایی که جامعه کارآفرین از آستانه تحمل باالیی برخوردار است، آمادگی 

پذیرش اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم و تهدید را دارد. 
با تشریح شرایط فعلی و وجود تحریم هاي مختلف، همچنین فعالیت 
در عرصه اقتصاد جهانی، کشور نیازمند به توانمندي هاي تکنولوژیکی 
و نوآوري براي باال بردن قدرت رقابت پذیري است که این امر شامل 
توانایی براي توسعه محصوالت جدید، دسترسی به بازارها، به کارگیري 
تکنولوژي جدید، اعمال بهترین الگوهاي مدیریتی در بنگاه ها و توسعه 
از  بیشتر  نیروي کار می باشد که  از  سطوح مهارتی در طیف وسیعی 
هر چیز دیگري حیطه آموزش را در برمی گیرد و تغییرات وسیعی را 
در اهداف، راهبردها، روش ها و موضوعات آموزشی به وجود می آورد. 
این دانشگاه ها هستند که در تمام موارد می توانند ایفاي نقش کنند؛ پس 
دانشگاه ها دیگر جزایر مستقل دانش محسوب نمی شوند و حتی به عنوان 
یک نیروي مهم در توسعه اقتصادي و منبع درآمد، اشتغال زایی و رفاه مطرح 

می گردند که پشتیبانی از توسعه اقتصاد ملی و منطقه اي را برعهده دارند.
خالقیت،  ازجمله  مختلف  هویت هاي  و  معانی  به  کارآفرین  دانشگاه 
تجاري سازي، سرمایه گذاري هاي جدید و اشتغال توجه نموده و می توان آن 
را یک پاسخ سازمانی به چالش ها و فشارهاي محیط خارجی دانست و این 
ویژگی و مقاومت در برابر تهدیدهاي محیط خارجی از دانشگاه هاي سنتی 
که وظیفه آموزش را برعهده دارند، برنمی آید و نیازمند ایجاد رابطه موثر و 
عملگرا بین دانشگاه، صنعت و دولت است و به همین دلیل دانشگاه ها را 

باید به سمت کارآفرین شدن سوق داد.  
از آنجایی که براي تحقق اقتصاد مقاومتی آمادگی نهادهاي اقتصادي 
اهداف  این  تحقق  براي  مردم  و  دولت  میان  همکاري  و  تعامل  و 
ضروري است؛ به جرات می توان گفت براي رسیدن به توسعه پایدار 
و مقاومت در برابر تهدیدهاي خارجی و همچنین پیاده کردن اقتصاد 

مقاومتی، تحقق دانشگاه کارآفرین امري غیرقابل اجتناب است. 
کارآفرینی،  همچون  اساسی  مفاهیم  توضیح  ضمن  پژوهش  این  در 

جایگاه  و  وضعیت  بررسی  به  مقاومتی  اقتصاد  و  کارآفرین  دانشگاه 
دانشگاه کارآفرین در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.

 اقتصاد مقاومتی: اگر تمام دانش انباشته و کتاب هاي مرسوم 
اقتصادي دنیا را مطالعه کنید، نظریه یا تجربه هاي مدون و مکتوب 
جهان  اقتصادي  ادبیات  در  یافت.  نخواهید  مقاومتی  اقتصاد  درباره 
واژه اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، اما عبارت نزدیک به آن، اصطالح 
»جهندگی اقتصادي« است که به توان یک کشور )تاب آوري( در برابر 

شوک هاي خارجی گفته می شود. 
بلکه  می دهد،  قرار  مدنظر  را  حال  شرایط  تنها  نه  مقاومتی  اقتصاد 
به افق هاي دوردست نیز می اندیشد. چشم انداز اقتصاد مقاومتی تنها 
در  را  مقاومت  و  پایداري  بلکه  نیست،  اقتصادي  جنبه  در  پایداري 
همه ابعاد و جنبه هاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که باالتر از رشد 

اقتصادي است را براي یک کشور به همراه دارد. 
کنونی  شرایط  در  فشار  حوزه هاي  تشخیص  یعنی  مقاومتی  اقتصاد 
تحریم، در پی آن تالش براي کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط 
آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت و بهره برداري صحیح از آن و 
رسیدن به نقاط مثبت اقتصاد ملی، که به طور قطع به باور و مشارکت 
همگانی و اعمال مدیریت عقالیی و مدبرانه نیاز دارد و نباید فراموش 

کرد که با ریاضت اقتصادي متفاوت است. 
در اقتصاد مقاومتی عالوه بر تعامل پویا با دنیاي خارج و استفاده از 
نوسانات  و  شده  حفظ  کشور  اقتصادي  امنیت  آزاد،  تجارت  امکانات 
محیط بین المللی اقتصادي و تهدیدهاي آن، کمترین تاثیر سوء را در 

روند بلندمدت اقتصاد کالن داشته باشد. 
متفاوتی  تعاریف  کم،  زمان  این  در  مقاومتی  اقتصاد  مفهوم  براي 
ارائه شده است و هر کدام از جنبه هاي مختلفی به این موضوع نگاه 

کرده اند . در این میان تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود 
مقام معظم رهبري ارائه کرده اند که در دیدار با دانشجویان فرمودند: 
»اقتصاد مقاومتی، اقتصادي است که براي ملت حتی در شرایط فشار 
و تحریم زمینه رشد و شکوفایی را فراهم می کند«. )بیانات مقام معظم 

رهبري در دیدار با دانشجویان، 91/5/16(
چنانچه بپذیریم که راه گریز از بحران اقتصاد ملی و بیکاري، پذیرش 
سیاست اقتصاد مقاومتی است و براي تحقق آن توسعه دانشگاه ها و 
حرکت به سمت کارآفرین شدن ضروري است، می توانیم با توجه به 

نتایجی که از پژوهش به دست آورده ایم، پیشنهاداتی را ارائه دهیم:
با توجه به اهمیت زیرساخت هاي فرهنگی براي تحقق اقتصاد مقاومتی و 
نقش دانشگاه در آن، توجه به آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ کارآفرینی و 
موضوعات مرتبط با عنایت به شرایط بومی در تمام سطوح سنی و تحصیلی، 
کارآفرین  دانشگاه هاي  موثر  فرهنگ  و  عملکرد  از  الگوبرداري  همچنین 
کشورهاي موفق و بومی سازي آنها از طریق مطالعات تطبیقی، داراي اهمیت 
خواهد شد و براي پذیرش هر چه بهتر اقتصاد مقاومتی توسط عامه مردم، 
تبلیغ کافی از رسانه هاي گروهی خصوصا صدا و سیما و همچنین کانال هاي 
استانی در ارتباط با فرهنگ مصرف، قناعت و ساده زیستی و تشویق جوانان 

و نیروي کار به کارآفرینی و استفاده از توان داخلی موثر خواهد بود.
در راستاي حرکت دانشگاه هاي کارآفرین به سمت دانش بنیان شدن 
اقتصاد، ایجاد شرکت هایی با واحدهاي مستقل و از همه مهم تر ایجاد 
تشویق  دانشگاه؛  درون  خبرگی  بر  تمرکز  و  دانش بنیان  واحدهاي 
دانشگاه ها براي ایجاد جوي بر پایه نوآوري، خالقیت فردي و سازمانی 
و اتکاء به توان درونی خود؛ اجراي طرح هاي پژوهشی و پایان نامه هاي 
دکتري و کارشناسی ارشد در )ارتباط واقعی و نه ظاهري با صنعت( 

می تواند پیشنهادهایی موثر در این زمینه باشد.

تربیت نیروي انسانی متخصص از طریق دانشگاه های کارآفرین:

مدلنوینکارآفرینیزیرفشارتحریمهایبینالمللی
یادداشت:

سارا شفیق نیا دانشجوی 
دکترای تخصصی کارآفرینی



اخبار منطقه آزاد قشم

تسریع و تسهیل روند 
پروژه های نیمه تمام هتلی 

جزیره قشم

بررسی آخرین وضعیت 
پروژه های نیمه تمام حوزه 

هتلینگ جزیره قشم

برگزاری نخستین مسابقه 
محصوالت فرهنگی، هنری 

و صنایع دستی قشم

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم با فعاالن صنعت گردشگری جزیره 

در بخش اقامتی عنوان شد:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم از محل پروژه 

هتل »دوریتا« بازدید کرد:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از دانشگاه آزاد اسالمی قشم مطرح کرد:

بهره مندی از ظرفیت دانشـگاه ها جهت 
دستیابی به توسعه پایدار جزیره قشم

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از 6واحد تولیدی و صنعتی منطقه عنوان شد:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه  معاون فرهنگی، 
در مجموعه  را  زیستی  موازین محیط  رعایت  آزاد قشم 
و  خواند  یک ضرورت  قشم  جزیره  بزرگ صنعتی  های 
گفت: این سازمان با توجه به اختیارات و وظایف قانونی 
متوسط  در صنایع کوچک،  را  موازین  این  رعایت  خود، 
نظارت  مستمر  طور  به  قشم  جزیره  در  مستقر  بزرگ  و 

می کند.
قوانین،  رعایت  راستا  این  در  افزود:  زارعی  مهدی 
دستورالعمل ها و ضوابط محیط زیستی صنایع به منظور 
کنترل آالینده  ها و جلوگیری از معضالت محیط زیستی 
توسط کارشناسان مدیریت محیط زیست این سازمان به 

دقت دنبال می شود.
وی، کنترل خروجی دودکش، مدیریت اجرایی پسماندها 
را  قشم  جزیره  در  صنایع  تولیدی  فاضالب  تصفیه  و 
طی  شد:  یادآور  و  خواند  مدیریت  این  اقدامات  ازجمله 
این  کارشناسان  پیگیری های  به  توجه  با  اخیر  سالیان 
قشم،  روی صنایع  بر  نظارت مستمر  زمینه  در  مدیریت 
این  با  همکاری  ضمن  صنایع  این  صاحبان  از  بسیاری 
دقیق  رعایت  در جهت  اقدامات شایسته ای  کارشناسان، 

موازین محیط زیستی انجام داده اند.
و  ذوب  مجتمع  همراهی  از  خصوص  این  در  زارعی 
این  شایسته  اقدامات  و  فعالیت ها  و  قشم  روی  احیای 

مجموعه صنعتی در جزیره تقدیر و تشکر کرد و اظهار 
توسط  خوداظهاري  دوره اي  پایش هاي  انجام  داشت: 
سیستم  اجرای  زیست،  محیط  معتمد  آزمایشگاه های 
اجرائي  مدیریت  عملیاتي  برنامه  ارائه  فاضالب،  تصفیه 
و  گرد  سیستم  راه اندازی  ویژه،  و  صنعتي  پسماندهاي 
غبارگیر )بگ فیلتر(، انجام آزمایش های تخصصی خاک 
جهت ایجاد سد باطله و دپوی کیک های باطله حاصل از 
فرآیند تولید از مهم ترین فعالیت های این مجتمع صنعتی 
در راستای کاهش آلودگی ها و کنترل و مدیریت محیط 

زیستی بوده است.
براساس این گزارش، مدیر محیط زیست سازمان منطقه 
معاون  ویژه  عنایت  و  توجه  از  تشکر  با  نیز  قشم  آزاد 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان به مباحث 
و موضوعات محیط زیستی و اهتمام ویژه وی بر ضرورت 
رعایت موازین محیط زیستی، رعایت این موازین را یک 
وظیفه و تکلیف نه تنها برای مجموعه های صنعتی بلکه 

برای همه بخش ها خواند.
مدیریت  آمادگی  بر  تاکید  با  داخته  هاشم  سیدمحمد 
هرگونه  برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  زیست  محیط 
جهت  در  جزیره  در  مستقر  مجموعه های  با  همکاری 
افزایش آگاهی های محیط زیستی، خواستار تعامل بیشتر 

و ارتباط مستمر آنها با کارشناسان این مدیریت شد.
کشور،  اقتصادی  تحریم های  رغم  به  است،  گفتنی 
فعال  صنایع  از  یکی  قشم  روي  احیاي  و  ذوب  مجتمع 
هزار  ده  از  بیش  با سرمایه گذاری  قشم  جزیره  بزرگ  و 
در  جزیره  این  فراچین  صنعتی  سایت  در  ریال  میلیارد 
و  روی  پودر  روی،  کنسانتره  روی،  شمش  تولید  زمینه 
اسید سولفوریک با 360نفر پرسنل فعالیت می  کند و در 
حوزه حمایت از حیات وحش و حفظ منابع طبیعی نیز این 
مجتمع با  سرانه فضای سبز و کاشت بیش از 1000اصله 
و  حیوانات  برای  آبشخور  چندین  ساخت  و  درخت 

پرندگان، اقدامات شایان توجه ای انجام داده است.

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد 
قشم از فعالیت 218واحد تولیدی در این منطقه آزاد در 

حوزه های مختلف تولیدی و صنعتی خبر داد.
افزود:  مطلب  این  بیان  با  برنجی  محمدمهدی 
واحدها  این  توسط  شده  تولید  محصوالت  ارزش 
900میلیارد  و  8هزار  از  بیش  جاری  سال  ابتدای  از 

می باشد. ریال 

از  واحدهای  تعداد  افزایش  به  اشاره  با  وی 
آغاز سال 1400  ز  ا اظهار کرد:  بتدای سال جاری  ا
این  فعال  واحدهای  به  تولیدی  10واحد  تعداد 
اضافه  208واحد(  ( گذشته  سال  به  نسبت  منطقه 

است. شده 
و  تولیدی  واحدهای  این  نمود:  تصریح  ادامه  در  برنجی 
صنعتی مربوط به حوزه های مختلف ازجمله شناورسازی، 

بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  تولید  دخانیات،  پوشاک، 
می باشند.

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: فعالیت این تعداد واحد تولیدی با 
وجود تحریم ها و چالش های اقتصادی ایجاد شده در اثر 
شیوع ویروس کرونا، پویایی حوزه تولید در جزیره قشم 

را نشان می دهد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: ایجاد اشتغال برای جامعه محلی و ساکنان جزیره 
و  شهدا  خانواده های  اعضای  و  فرزندان  ویژه  به  قشم، 

ایثارگران جزیره یکی از اولویت ها است.

با مدیرکل بنیاد شهید و امور  علی درویش پور در دیدار 
و  نیازها  رفع  کرد:  اظهار  هرمزگان  استان  ایثارگران 
ایثارگران  خانواده  به  مناسب  خدمات  ارائه  و  مشکالت 

یک تکلیف و وظیفه عمومی است.
نیازی  کارها  دست  این  انجام  برای  داد:  ادامه  وی 
و  اراده  با  تنها  و  نیست  دستورالمعل  و  بخشنامه  به 
قبال  در  را  فعالیت ها  بهترین  می توانیم  برنامه ریزی 

خانواده شهدا و ایثارگران اجرایی کنیم.
درویش پور همچنین با اشاره به موضوع ساماندهی گلزار 
سرعت  با  عمرانی  پروژه  این  انجام  افزود:  قشم،  شهدا 
بهره برداری  به  نزدیک  آینده  در  و  است  انجام  حال  در 

خواهد رسید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

جامعه  برای  اشتغال زایی  اهمیت  به  اشاره  با  پایان  در 
خاطرنشان  ایثارگران،  خانواده  اعضای  ویژه  به  محلی 
بسیار جلوتر  آزاد قشم  منطقه  کرد: خوشبختانه سازمان 
میان  همکاری  تفاهم نامه  در  شده  مطرح  بندهای  از 
بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور و دبیرخانه شورایعالی 

مناطق آزاد، به ارائه خدمات پرداخته است.
استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل  همچنین، 
و  مثبت  فعالیت های  از  جلسه  این  در  نیز  هرمزگان 
جهت  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سازنده  تالش های 
رفع مشکالت و ارائه خدمات مناسب به خانواده شهدا و 

ایثارگران قدردانی نمود.
ابراز امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت های  عطا ناوکی 
راستای  در  آزاد قشم، شرایط  منطقه  در  موجود  اقتصادی 

اعطای تسهیالت با هدف انجام فعالیت اقتصادی و یا ایجاد 
اشتغال برای فرزندان خانواده های ایثارگران فراهم شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان در 
پایان پیشنهاد بررسی مفاد تفاهم نامه میان بنیاد شهید و 
آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  و  ایثارگران کشور  امور 

جهت بومی سازی آن را مطرح نمود.
گفتنی است، جلسه علی درویش پور رئیس هیات مدیره 
ناوکی  عطا  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
هرمزگان  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
با حضور جمعی از معاونان و مدیران دو مجموعه و در 
بنیاد  تفاهم نامه همکاری  به  و عمل  راستای هماهنگی 
شهید و امور ایثارگران و شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی و ویژه اقتصادی کشور برگزار گردید.

عزم راسخ سازمان منطقه آزاد قشم برای رفع فوری موانع و مشکالت تولید در جزیرهعزم راسخ سازمان منطقه آزاد قشم برای رفع فوری موانع و مشکالت تولید در جزیره

کنترل آالینده  های صنایع برای حفظ محیط زیست جزیره توسط سازمان منطقه آزاد قشمکنترل آالینده  های صنایع برای حفظ محیط زیست جزیره توسط سازمان منطقه آزاد قشم

فعالیت فعالیت 218218واحد تولیدی و صنعتی در منطقه آزاد قشمواحد تولیدی و صنعتی در منطقه آزاد قشم

اشتغال زایی برای جامعه محلی به ویژه فرزندان خانواده ایثارگران قشم از اولویت هاستاشتغال زایی برای جامعه محلی به ویژه فرزندان خانواده ایثارگران قشم از اولویت هاست

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
برای تسریع و تسهیل در روند پروژه های نیمه تمام هتلی 

جزیره قشم، دستور اکید صادر نمود.
علی درویش پور در دیدار با سه سرمایه گذار در بخش ساخت 
اماکن اقامتی در جزیره قشم، ضمن تاکید بر تکریم فعاالن 
اقتصادی، اظهار داشت: پیگیری موانع و مشکالت پروژه های 
در حال انجام و کمک به تسریع انجام این پروژه ها، در پیشبرد 
اهداف سازمان منطقه آزاد قشم جهت تبدیل شدن به مقصد 

مطرحی در صنعت گردشگری کشور، راهگشا است.
وی پس از رایزنی و بررسی راهکارهای موجود با معاونت ها 
و مدیران مربوطه، دستوراتی جهت رفع مشکالت این سه 

پروژه صادر کرد.
فنی  معاون  حضور  با  که  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
و  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  زیربنایی،  و 
مدیریت های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
امور حقوقی و نماینده مدیریت امالک و مستغالت سازمان 
منطقه آزاد قشم برگزار شد؛ سه تَن از سرمایه گذاران هتل ساز 

جزیره به بیان مشکالت فنی و حقوقی خود پرداختند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم به همراه جمعی از مدیران این سازمان، از محل پروژه 

احداث هتل دوریتا قشم بازدید کردند.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  دستور  پیرو  بازدید  این 
سازمان منطقه آزاد قشم مبنی بر بررسی وضعیت و تعیین 
تکلیف هتل ها و مجموعه های اقامتی نیمه کاره سطح جزیره 

صورت گرفت.
بازدیدهای میدانی و دوره ای توسط معاونت  این  از  هدف 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم، 
پیگیری آخرین وضعیت و تسریع فرآیند اجرای پروژه های 

مختلف گردشگری در سطح جزیره قشم است.
براساس این گزارش، چندی پیش علی درویش پور رئیس 
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
دیدار با جمعی از سرمایه گذاران حوزه هتلینگ جزیره قشم، 
دستوراتی را در راستای پیگیری و کمک به حل موانع و 
مشکالت این پروژه ها به منظور افزایش ظرفیت گردشگری 

در منطقه صادر کرده بود.
معاون  زارعی،  مهدی  بازدیدهای  در  است،  گفتنی 
علیرضا  همراه  به  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
امری کاظمی مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
و  زیست  محیط  مدیر  داخته  محمدهاشم  سید  دستی؛ 
شاهد مالزم مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه 

آزاد قشم حضور داشتند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
فرهنگی،  محصوالت  مسابقه  نخستین  برگزاری  از  قشم 
مدیریت های  همکاری  با  قشم  دستی  صنایع  و  هنری 
مختلف این معاونت و در راستای معرفی ظرفیت های موجود 

در جزیره قشم خبر داد.
مهدی زارعی اظهار کرد: عالقه مندان جهت شرکت در این 
مسابقه محصوالت و آثار خود را در زمینه های مختلف شامل 
)گالبتون دوزی،  دستی  صنایع  تجسمی،  هنرهای  کتاب، 
برنامه  این  دبیرخانه  به  و...(  عروسک سازی  خوس دوزی، 

ارائه کنند.
برای  ویژه ای  این مسابقه همچنین بخش  در  افزود:  وی 
محصوالت ژئوپارکی در راستای معرفی ظرفیت های تولید 
محصوالت فرهنگی و صنایع دستی در ژئوپارک جهانی 

قشم پیش بینی شده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
نخستین  در  آثار جهت حضور  تمامی  کرد:  تصریح  قشم 
مسابقه محصوالت فرهنگی، هنری و صنایع دستی باید با 

موضوع قشم طراحی و تولید شده باشند.
استفاده  این مسابقه،  برگزاری  از  زارعی؛ هدف  به گفته 
از ظرفیت های موجود نزد هنرمندان عرصه های مختلف 
جزیره، جهت تولید محصوالت فرهنگی، هنری و صنایع 
قشم  گردشگری  برند  بهتر  معرفی  راستای  در  دستی 

می باشد.
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه  معاون فرهنگی، 
و  آثار  ارسال  مهلت  آخرین  گفت:  پایان  در  قشم  آزاد 
مسابقه  این  در  شرکت  جهت  عالقه مندان  محصوالت 
برنامه  این  برندگان  اسامی  و  بوده  20شهریورماه 1400 
مهرماه سال جاری و همزمان با هفته گردشگری انجام 

خواهد شد.
گفتنی است، شرکت کنندگان این مسابقه باید آثار خود را به 
دبیرخانه این برنامه به نشانی قشم، بلوار ولیعصر، جنب بازار 

ستاره، موزه ژئوپارک جهانی قشم ارسال نمایند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در ادامه بازدیدهای میدانی خود از طرح ها و پروژه های 
این منطقه در حوزه های مختلف، از شش واحد تولیدی 
و صنعتی واقع در شهرک های صنعتی طوال و کاوه قشم 
بازدید کرد و ضمن دیدار و گفت وگو با سرمایه گذاران و 
مجریان طرح ها و پروژه های این واحدها، بر عزم راسخ 
تولید  مشکالت  و  موانع  فوری  رفع  جهت  سازمان  این 

به ویژه در حوزه صنعت تاکید کرد.
مدیران  از  جمعی  که  بازدیدها  این  در  درویش پور  علی 
این سازمان و روسای ادارات شهرستانی وی را همراهی 
تسهیل  برای  خود  متبوع  سازمان  آمادگی  بر  می کردند، 
صنعتی  شهرک های  در  زیرساخت ها  تقویت  و  تامین 

ازجمله آب، برق، گاز و ارتباطات تصریح نمود.
وی در اولین مرحله از این بازدیدها، از محل شرکت های 
شعبه  کیش  طالیی  روژان  ستاره  و  طالیی  روژان  آریا 
و  بازدید کرد  در شهرک صنعتی طوال قشم  واقع  قشم 
مشکالت  و  موانع  رفع  واحدها  این  مسئوالن  جمع  در 
زیرساختی واحدهای صنعتی و تولیدی را در سطح جزیره 

از اولویت های این سازمان خواند  .
بازدید  این   در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

واحدهای  این  مشکالت  رفع  برای  ویژه ای  دستورات 
شعبه  کیش  طالیی  روژان  آریا  شرکت  شامل  صنعتی 
قشم تولیدکننده لوازم آرایشی و بهداشتی و شرکت ستاره 
روژان طالیی کیش شعبه قشم فعال در امور بسته بندی 

مواد غذایی صادر کرد.
فراز  شرکت  به  درویش پور،  بازدیدهای  مرحله  دومین 
قشم  طوال  صنعتی  شهرک  در  واقع  قشم  فن آوران 

اختصاص داشت.
براساس این گزارش، رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
را  تولیدی  تقویت شرکت های  بازدید،  این  در  آزاد قشم 
زمینه ساز توسعه و شکوفایی اقتصاد جزیره خواند و رفع 
موانع تولید را از اولویت های سازمان متبوع خود دانست  .

وی در این بازدید نیز دستور ویژه ای برای رفع مشکالت 
قشم  آبزیان  فرآوری  زمینه  در  که  تولیدی  واحد  این 

فعالیت می کند، صادر کرد.
طوال  صنعتی  شهرک  در  واقع  قشم  زیما  کارن  شرکت 
قشم تولید کننده لوازم آرایشی و بهداشتی نیز مورد بازدید 

علی درویش پور قرار گرفت  .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این بازدید هم بر 
رفع سریع موانع و مشکالت زیرساختی واحدهای صنعتی 

و تولیدی در سطح جزیره تاکید و دستور ویژه ای نیز برای 
رفع مشکالت این واحد صنعتی صادر نمود.

بنا بر این گزارش، علی درویش پور رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه بازدیدهای 
خود، از خط تولید دو شرکت دخانیات متحد احسان قشم 
و پارس تنباکو پویا قشم، هر دو تولیدکننده محصوالت 
دخانیاتی واقع در شهرک صنعتی طوال قشم نیز بازدید و 
از نزدیک مسائل و مشکالت آنها را بررسی و دستورات 

ویژه ای برای رفع آنها صادر کرد  .
وی در این بازدیدها، بر ضرورت ارتقاء کیفیت محصوالت 
جهت  جزیره   سطح  در  تولیدی  و  صنعتی  واحدهای 

صادرات از منطقه آزاد قشم تاکید کرد.
شرکت  به  درویش پور  علی  بازدیدهای  مرحله  آخرین 
صنعتی  شهرک  در  واقع  قشم  میالد  مهر  شناورسازی 

کاوه قشم ختم شد.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم در این بازدید گفت: 
صنعت لنج سازی و شناورسازی ریشه در تاریخ و فرهنگ 
فعاالن  از  سازمان  حمایت  و  دارد  قشم  جزیره  مردمان 
این صنعت در واقع حمایت از غنای فرهنگی این جزیره 

هم است .

علی درویش پور در این  بازدید دستور ویژه ای برای رفع 
مشکالت این واحد تولیدی-صنعتی که ظرفیت تولید 40 

فروند شناور را در سال دارا است، صادر کرد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  است،  گفتنی 
منطقه ازاد قشم را در این بازدیدها جعفر امیرآبادی مدیر 
صنعت،  مدیر  برنجی  محمدمهدی  مدیرعامل،  حوزه 
معدن و تسهیل تولید، فرامرز مومنی مدیرعامل شرکت 
آب، برق و تاسیسات، محدثه رزمجو مدیر امور حقوقی 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیر  مرادی  حسین  و 
سازمان منطقه آزاد قشم و سلمان درسخوان مدیر توزیع 

نیروی برق شهرستان قشم همراهی می کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
امروز اگر به دنبال توسعه واقعی، متوازن و پایدار در جزیره قشم 
دانشگاه ها  تحقیقاتی  و  آموزشی  ظرفیت های  از  باید  هستیم، 

بهره مند شویم.
علی درویش پور در بازدید از ظرفیت ها و امکانات دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد قشم و دیدار با حمید رستمی جاز رئیس این واحد، اظهار کرد: 
خروجی فارغ التحصیالن و نیروی انسانی آموزش دیده از دانشگاه ها باید 

با توجه به نیازهای جامعه و منطقه هماهنگی داشته باشد.
وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسالمی نقش موثری در ارتقاء جایگاه 
فرهنگی و اقتصادی در نقاط مختلف کشور داشته و منطقه آزاد 

قشم هم توانسته از این ظرفیت استفاده کند.
اینکه کارآفرینی و  بیان  با  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
ایجاد اشتغال، زمینه ساز توسعه است؛ اذعان داشت: برای توسعه 
از  استفاده  با  و  بلندمدت  برنامه ای  با  باید  قشم  جزیره  رونق  و 

ظرفیت دانشگاه ها و حوزه آموزش عمل نماییم.
به گفته درویش پور؛ مطالعات صورت گرفته و راهکارهای علمی 
پیشنهادی از سوی دانشگاه ها، به رفع نیازها و توسعه بخش های 
صنایع  و  انرژی  و  نفت  حوزه  شیالت،  گردشگری،  مختلف 

دریامحور کمک کننده خواهد بود.
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
حمایت  آماده  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  خاطرنشان  پایان 
یکی  به  قشم  آزاد  دانشگاه  تبدیل شدن  و  تقویت ظرفیت ها  و 
صنایع  و  شیالت  رشته های  در  قطب  و  علمی  پایگاه های  از 

دریامحور می باشد.
آزاد  دانشگاه  رئیس  رستمی جاز  حمید  گزارش،  این  براساس 
از حمایت ها  قدردانی  با  برنامه،  این  در  نیز  واحد قشم  اسالمی 
گفت:  مجموعه،  این  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  و 
امیدواریم با هم افزایی و استفاده از ظرفیت های موجود در منطقه 

بتوان برای حل مشکالت موجود در جزیره اقدام کرد.
با  را  جامعه  فرهنگی  و  علمی  سطح  بتوان  اگر  داد:  ادامه  وی 
استفاده از ظرفیت آموزشی دانشگاه آزاد ارتقاء بخشید، گام بلندی 
در راستای رسیدن به توسعه پایدار در منطقه برداشته خواهد شد.
اظهار داشت:  پایان  در  واحد قشم  آزاد اسالمی  دانشگاه  رئیس 
ایجاد رشته های شیالت و صنایع دریامحور با توجه به نیازهای 
جزیره و منطقه آزاد قشم، از برنامه های آتی این واحد دانشگاهی 

است که به صورت جدی آن را پیگیری می کنیم.
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