
سرمقاله

 سخني با وزير اقتصاد 
درخصوص تامين منابع مالي مناطق آزاد

وزير امور اقتصادي و دارايي در ابالغیه ای که براي اعضای کارگروه تامین مالی وزارت اقتصاد 
صادر کرد، با توجه به شرايط ويژه اقتصادی کشور و براي افزايش تاب آوری مالی دولت در شرايط 
تحريم و تنگنای اقتصادی مقرر کرد تا تمام مساعی اعضاء و مجموعه تحت مديريت آنها در 

رصدگری، ارائه راهکار و اقدام مناسب مصروف شود. 
اعضاي تعیین شده کارگروه شامل خزانه دار کل کشور، معاون امور بانکی و بیمه و شرکت های 
دولتی،  رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،  رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس کل گمرک 

ايران، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شدند. 
آزاد،  مناطق  براي  پیشنهادي خود  برنامه هاي  در  خاندوزي  حالي صادر شد که  در  ابالغیه  اين 
اصالح نحوه تامین مالی آنها برای تکمیل زيرساخت های اساسی را به منزله يکي از اقدامات آتي 
خود در دستورکار قرار داده است. هر چند انتظار مي رفت با توجه به اهمیت تامین منابع مالي در 
تکمیل زيرساخت هاي مورد نیاز مناطق آزاد، متناسب با افزايش اين مناطق به 15منطقه، جايگاه 
دبیر شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در کارگروه تامین مالی وزارت امور اقتصادي و دارايي 
در نظر گرفته شود. روشن است اين راهکار به بهینه سازی عملکردی مناطق آزاد کشور مي انجامد؛ 

در صورتي که کامال مورد توجه قرار گیرد. 
اهمیت دادن به اين مسئله همچنین کمك مي کند تا ساير برنامه هاي پیشنهادي وزير ازجمله 
اصالح قانون مناطق آزاد، دستیابی به اهداف تشکیل مناطق در جهت بند يازده سیاست های کلی 
انتقال فناوری های  اقتصادی به منظور  آزاد و ويژه   اقتصاد مقاومتی )توسعه حوزه عمل مناطق 
منابع  و  نیازهای ضروری  تامین  و  تولید، صادرات کاال و خدمات  پیشرفته، گسترش و تسهیل 
مالی از خارج( بیشتر عینیت پیدا کنند. هم چنانکه با تقويت بنیه زيرساختي مناطق آزاد ايران بهتر 
مي توان جايگاه آنها را در مقايسه با مناطق آزاد موفق جهانی تجزيه و تحلیل کرد و از وابستگی 

منابع درآمدی آنها به واردات کاست. 
زيرساخت های متناسب با اهداف مولد، تعیین مناسب وسعت و مکان يابی دقیق مناطق آزاد و تمرکز 
بر وظايف تخصصی آنها به طور قطع با اصالح نحوه تامین مالی برای تکمیل زيرساخت های 

اساسی مناطق آزاد موردنظر وزير ارتباط تنگاتنگ دارد که بايد به صورت جدي اهمیت داده شود. 
آن چنانکه نحوه تامین منابع مالي بايد در مواد قانون چگونگي اداره مناطق آزاد گنجانیده شود. 
به ويژه که خاندوزي در برنامه هاي پیشنهادي خود در مجلس شوراي اسالمي به اصالح قانون 
مناطق آزاد تجاري -صنعتي نیز اشاره کرده بود. او مناطق آزاد در ايران را با نزديك به سه دهه 
فعالیت آنچنان که مورد انتظار قانون گذار بوده است، فاقد دستیابي اهداف افزايش صادرات، انتقال 
فناوری و جذب سرمايه گذاری خارجی دانست. اگرچه در بعد توسعه منطقه ای و محرومیت زدايی 

معتقد است که برخی اقدام های مثبت در مناطق آزاد انجام شده است. 
از نظر او، عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در جهت بند يازده سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، يعني توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه  اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های 
منابع  و  نیازهای ضروری  تامین  و  تولید، صادرات کاال و خدمات  پیشرفته، گسترش و تسهیل 
مالی از خارج و همچنین در مقايسه با مناطق آزاد موفق جهانی ريشه در عوامل متعددی دارد که 
مهم ترين آنها وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات کاال، نبود زيرساخت های متناسب با 
اهداف مولد، تعیین وسعت نامناسب و مکان يابی غیردقیق و عدم تمرکز بر وظايف تخصصی است. 
وزير امور اقتصادي و دارايي برای حل و فصل چالش هاي مناطق آزاد اقدام هاي مربوط به تمرکز 
بر بهینه سازی عملکردی مناطق آزاد موجود، ارائه اليحه اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، 
کاهش امکان سوءاستفاده در قالب شرکت های پوششی يا فرار مالیاتی و اصالح نحوه تامین مالی 

مناطق آزاد برای تکمیل زيرساخت های اساسی  را در دستورکار قرار داده است  .
اينها همه در حالي صورت گرفته که با توجه به برنامه هاي پیشنهادي وزير، انتظار مي رفت که 
امور  وزارت  مالی  تامین  کارگروه  در  اقتصادي  ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالي  دبیرخانه  جايگاه 
اقتصادي و دارايي به  درستي تعیین مي شد. به ويژه که اين مناطق با توجه به انتظاراتي که از 
آنها مي رود درخصوص تامین مالی تکمیل زيرساخت های اساسی پیشرفته متناسب با مناطق آزاد 
پیشرفته دنیا دچار مشکالت عديده اي هستند که وزير، وقوف کامل به آنها دارد و در برنامه هاي 
پیشنهادي خود به مجلس شوراي اسالمي ارائه داده است و براي تامین منابع مالي مورد نیاز آنها 
البته که بايد تمهیدات الزم اتخاذ شود و اين انتظار جدي از وزير امور اقتصادي و دارايي است 
که تحقق آن را بايد مطمح نظر قرار دهند. هم چنانکه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی، مهم ترين اولويت امروز کشور را مديريت و هدايت نقدينگی از طريق تشکیل شرکت 
پروژه ها و صندوق پروژه ها برای اجرايی کردن طرح های اقتصادی کشور يادآور شده است. در اين 
خصوص نبايد مناطق آزاد فراموش شوند و اين مسئله را بايد مرتبط با پیشنهاد وزير درخصوص 
تامین منابع مالي برای تکمیل زيرساخت های اساسی مورد مطالبه قرار داد تا از فعل و انفعاالت 

قانونگذاري و عملیاتي وزير مناطق آزاد نیز منتفع شوند.
محمدرضا پورابراهیمی درباره راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفته بود تا زمانی که 
بازارهای  وارد  و  نگیرد  قرار  سرمايه گذاری  در صندوق های  در کشور  نقدينگی سرگردان  حجم 

موازی شود، تالطم ايجاد کرده و همه بخش ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. او بهترين راهکار 
برای اين موضوع را بازار سرمايه به منزله بزرگ ترين ظرفیت نظام اقتصادی از حجم نقدينگی 

موجود در کشور دانست.
 پورابراهیمي پیشنهاد کرده با فرآيند تشکیل صندوق پروژه و شرکت پروژه ها و سپس از طريق 
پروژه های  اجرای  سمت  به  ابتدا  در  دولت  حمايت  و  پشتیبانی  و  سرمايه  بازار  در  آنها  عرضه 
اقتصادی کشور حرکت کنند؛ يعنی با استفاده از ظرفیت های وزارت نفت، نیرو و صمت، شرکت 
پروژه تشکیل شده و منابع در قالب آنها مطرح شود و سپس در بازار سرمايه عرضه شده و منابع 
مردم نیز جذب شده و پروژه های اقتصادی کشور اجرايی گردد؛ راهکاري که به  درستي بايد بتواند 

مناطق آزاد را نیز پوشش دهد. 
از اين رو، مديريت و هدايت نقدينگی از طريق تشکیل شرکت پروژه ها و صندوق پروژه ها برای 
اجرايی کردن طرح های اقتصادی مناطق آزاد و ويژه بايد از اولويت هاي اقتصادي کشور قرار گیرد 

و با اولويت هايی که وجود دارد بايد مورد توجه قرار گیرند. 
در حوزه نفت، گاز و انرژی، مناطق آزاد دارای ظرفیت های بسیار بااليی بوده و در حوزه صنعت، 
تجارت، معدن و خدمات گردشگری نیز اين ظرفیت ها چشمگیرتر نیز هستند و مي توان از ظرفیت 
تمام اين حوزه های اقتصادي استفاده کرد. به ويژه که در بخش معادن، مناطق آزاد از پتانسیل هاي 
فراواني برخوردار بوده و کمتر مورد توجه قرار گرفته و تا به امروز هر چقدر کار شده، کمتر حد 
به  استاني خود  در سفر  رئیس جمهور  که  است، همان چیزي  گرفته  بهره برداری صورت  انتظار 
بسیار  معادن  گفت:  معادن،  زمینه  در  استان  باالی  ظرفیت  به  اشاره  با  جنوبي  خراسان  استان 
دريافت  که مجوز  چرا حدود 5۰معدن  که  بررسی شود  بايد  و  دارد  وجود  استان  در  ارزشمندی 

کرده اند، مورد بهره برداری قرار نمی گیرد؟! 
نقدينگی  هدايت  مي توان صد در صد  ظرفیت ها  اين  از  پروژه ها،  شرکت  تشکیل  با  است  روشن 
به افزايش ارزش پول ملی نیز کمك کرد. ارزش پول ملی زمانی کاهش پیدا می کند که تورم 
داخلی از تورم خارجی بیشتر شود. زمانی اين اتفاق رخ می دهد که تولید واقعی از تولید نقدينگی 

کمتر باشد.
شاهد  کنند،  حرکت  پروژه ها  شرکت  تشکیل  سازوکار  سمت  به  آزاد  مناطق  وقتی  رو،  اين   از 
شکل گیری تولید واقعی خواهیم بود. تولید واقعی مبنايی می شود برای اينکه بتوان تورم اقتصادی 
کشور را مديريت کرد و به دنبال آن از کاهش ارزش پول ملی ممانعت به عمل آورد. هم چنانکه 
توزيع عادالنه منابع در مناطق آزاد براي تکمیل و توسعه زيرساخت هاي صادرات محور، بهترين 
راه برای بودجه ريزی بر اساس آمايش سرزمینی است که لزوم آن با توجه به گسترش مناطق آزاد 

بیش از پیش احساس مي شود. 
بايد امکانات و ظرفیت هاي بالقوه مناطق آزاد را در خدمت به اقتصاد کشور در دولت سیزدهم 

دوباره دريابیم. اين انتظاري است که از وزير محترم مي رود.

واکاوی اثرات سوء عدم اجرای مادهواکاوی اثرات سوء عدم اجرای ماده6565 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: احکام دائمی برنامه های توسعه کشور:

فراسوی اختیاراتی که هرگز به فراسوی اختیاراتی که هرگز به مناطق آزاد مناطق آزاد تفویض نشد!تفویض نشد!

 دکتر عبدالرسول خليلي
کارشناس مناطق آزاد
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

 مدیرعامل سازمان  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کيش طی پيامی اعالم کرد:منطقه آزاد کيش طی پيامی اعالم کرد:

 دبير شورایعالی مناطق آزاد  دبير شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی تصریح کرد:و ویژه اقتصادی تصریح کرد:

در دیدار مدیرعامل کشتيرانی ایران با در دیدار مدیرعامل کشتيرانی ایران با 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با اعضای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با اعضای 
شورای اسالمی بخش مرکزی قشم مطرح کرد:شورای اسالمی بخش مرکزی قشم مطرح کرد:

 عبور موفقيت آميز عبور موفقيت آميز
  از پيك پنجـم كرونا  از پيك پنجـم كرونا

 با انسجام همگاني با انسجام همگاني
در جزيره كيش در جزيره كيش 

 تعــارفی با تعــارفی با
 مديـران عامل مديـران عامل
 ناكارآمد در ناكارآمد در
مناطق آزاد نداريممناطق آزاد نداريم

 نقش موثرمنطقه آزاد نقش موثرمنطقه آزاد
 انزلی و كشتيرانی كشور انزلی و كشتيرانی كشور

 در فعــال سازی در فعــال سازی
كريدور شمال، جنوبكريدور شمال، جنوب

 روستاهای جزيره روستاهای جزيره
  ياری گران اصلی  ياری گران اصلی
 دســتيابی به دســتيابی به
توسعه متوازن قشمتوسعه متوازن قشم
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منطقه  سازمان  مديرعامل  و  مديره  هيات  رئيس 
و  بی نام  و  بی توقع  تالش  از  پيامي  در  كيش  آزاد 
و  مسئوالن  كيش،  بيمارستان  درمانی،  مراكز  نشان 
همکاران  رسانه،  اصحاب  پرستاران،  دست اندركاران 
نهاد ها،  سازمان،  در  همکاران  همچنين  و  خدماتی 

سازمان ها و مراكز مستقر در كيش قدرداني كرد  .
تالش هاي  از  آهنگران  جعفر  قدرداني  پيام  در 
شبانه روزی مراكز درمانی، بيمارستان كيش، اصحاب 
منطقه  اين  در  مستقر  اجرايی  دستگاه هاي  و  رسانه 

آمده است:
با نام و ياد خدای مهربان؛

خبر خوش ترخيص آخرين بيمار كرونايی از بيمارستان، 
كام همه كيشوندان را شيرين و تلخی ناشی از تعطيلی 

كسب و كار را تا حدود زيادی جبران كرد.
بلند  دوست  حضرت  سوی  به  را  دستانمان  همه؛ 
اين   به  دستيابی  خاطر  به  را  او  شکر  و  می كنيم 

دستاورد بزرگ به جای می آوريم.
خدا شاهد است لحظه ای برای كمک به بازگرداندن رونق 
در جزيره زيبايمان غافل نيستيم و همواره شرمنده ايم از 
دوستان و عزيزانی كه اگر جزيره مان را زيبا می خوانيم، 
بخش عمده ای از اين زيبايی را مديون آنانيم؛ اگر امروز 
كرونايی  بيماران  نداشتن  مرحله  به  فراوان  مسرت  با 
رسيده ايم، همه و همه با همراهی شورانگيز و تشريک 
مساعی كارآفرينان و و صاحبان صنايع و سرمايه گذاران 
خرد و كالن و در يک كالم فعاالن اقتصادی جزيره به 

دست آمده است.

منفعت  و  مصلحت  هميشه  مثل  كه  شما  بر  آفرين 
عمومی جزيره را بر منافع شخصی خود برگزيده ايد؛ 
بر خود فرض می دانم كه بار ديگر، تالش بی توقع و 
بی نام و نشان مسئوالن و دست اندركاران، پرستاران 
و كاركنان خدماتی مراكز درمانی و بيمارستان كيش 
و همچنين همکاران بزرگوارم در حوزه های مختلف 
سازمان منطقه آزاد؛ نهاد امامت جمعه؛ امامت جمعه 
دستگاه های  و  رسانه  اصحاب  نهادها،  تسنن؛  اهل 

مستقر در كيش؛ اعضای شورای سالمت و شورای 
عزت،  يکايک شان  برای  و  بستايم  را  جزيره  تامين 

سالمت و سرافرازی آرزو می كنم.
بيماری  اين  قربانی  كه  نفری  از 56  كنيم  يادی  بايد 
مهلک شده اند؛ همراه با طلب غفران و علو مرتبت برای 
عزيزان از دست رفته؛ برای خانواده های سوگوار، صبوری 

و بردباری در تحمل اين بار سنگين خواهانم.
بدانيم و به نيکی می دانيم ادامه چنين روند خوشايندی 

صرفا به تعهد وجدانی مان به رعايت الزامات بهداشتی 
شاهد  بار  ديگر  تا  است  منوط  ايمنی  توصيه های  و 

روزهای تلخ گدشته نباشيم.
اميدوارم با اتمام كار بزرگ واكسيناسيون جزيره مان 

را به نخستين شهر بدون كرونا تبديل كند.
خصوصی  بخش  و  سازمان  بدانند  عزيز  كيشوندان 
چون هميشه؛ دست در دست يکديگر در هموارسازی 
شود  چنين  اگر  دارند.  جزم  عزمی  واكسن  واردات 

خاطرات دوران طاليی كيش تکرار می شود.
نمی توانم در اينجا سپاس ويژه نداشته باشم از بعضی 
فداكاران؛ دكتر محمدرضا رضانيا، دكتر مصطفي نادعلی 
و  مالی  تامين  در  سازمان  مديره  هيات  اعضای  نژاد، 
ستاريان،  مريم  دكتر  پورعلی،  سعيد  دكتر  تجهيزات ؛ 
سركار خانم كوچکی و سرمايه گذاران خير و همچنين 
از مهندس قريب و مهندس سادات نجفی كه مجدانه 
برای اخذ مجوزهای واردات واكسن سر از پا نمی شناسند.
تمام  دشوار ...   بسيار  زمانه ای  در  می دانی  تو  خدايا؛ 
زندگی ام را...؛ تمام آبرويم را...؛ تمام توانم را... به جزيره 
اندک در ساختن  از سهمی  برخورداری  برای  و  آوردم 
جزيره؛ هرگونه راحتی را از خود و خانواده ام سلب كردم؛ 
پس كمکم كن... پيوسته چشم به لطف تو دارم...؛ خدايا 
می دانم تنهايم نمی گذاری و نگذاشتی...؛ خدايا با دلی 
مملو از عشق ات از تو می خواهم كه ما را در خدمتگزاری 
به اين مرز و بوم خدايی و تعالی جزيره زيبای كيش 

موفق بداری... آمين.
شاد باشيد و نيک فرجام

کیش2

معــاون اقتصـــــادی و ســـــرمايه گذاری سازمان 
فرآيند  در  تسريع  و  تسهيل  از  كيش  آزاد  منطقه 
الکترونيکی سامانه  توسط  سرمايه گذاران   پذيرش 

 http://invest.kish.ir در اين منطقه خبر داد.
نخست  در 5ماه  كه  اين  بيان  با  نادری فصيح  معراج 
امسال جذب سرمايه گذاران از طريق سامانه الکترونيکی 
انجام شده است، گفت: تمام فرآيند »ارائه درخواست و 
بررسی شرايط سرمايه گذاران از نظر امنيت های مالی تا 
صدور قراردادها« به صورت الکترونيک و بدون نياز به 

حضور سرمايه گذاران انجام می شود.

وی درخصوص تسهيل و تسريع در جذب سرمايه گذاران اظهار 
داشت: با ايجاد دسترسی مديران ارشد سازمان منطقه آزاد كيش 
به سامانه http://invest.kish.ir فرآيند بررسی و جذب 
سرمايه گذاران در كمترين زمان ممکن در دستوركار قرار می گيرد.
آزاد  منطقه  سازمان  و سرمايه گذاری  اقتصادی  معاون 
كيش با اشاره به اين كه سامانه جذب سرمايه گذاران 
دارد،  ادامه  پذيره نويسی  فرآيند  تا  قرارداد  بخش  از 
ارائه  نقشه های  بررسی  و  قرارداد  انعقاد  از  پس  افزود: 
شده در شركت شركت عمران، آب و خدمات شهری، 
سرمايه گذار با پرداخت صورتحساب تلفن همراه و ارائه 

فيش واريزی، پروانه آغاز به كار خود را دريافت می كند.
نادری فصيح با بيان اين كه سامانه جذب سرمايه گذاران 
در بخش بازرگانی نيز در حال آماده سازی است، اظهار 
به  اين سامانه، صدور تمام مجوزها  راه اندازی  با  كرد: 

صورت غيرحضوری انجام می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  و سرمايه گذاری  اقتصادی  معاون 
كيش در پايان تصريح كرد: ضمن اين كه اين سامانه 
در حوزه معاونت اقتصادی و سرمايه گذاری سازمان فعال 
است، اما قراردادها و پيشرفت كار به سامانه ای در حوزه 

معاونت عمرانی متصل می شود.

مدير برنامه و بودجه سازمان منطقه آزاد كيش در راستای 
آگاهی بخشی به عموم جامعه از بخشنامه تخصيص اعتبار 

بودجه برای اجرای طرح های عمرانی كيش خبر داد.
مسعود نيک افروز ضمن قدردانی از سطح باالی آگاهی 
عمومی به ويژه در ميان فعاالن بخش خصوصی نسبت به 
مسائل و موضوعات منطقه و پرهيز از نگاه بخشی و درک 
صحيح از مسئوليت  های خطير قانونی سازمان به عنوان 
متولی وظايف و مسئوليت  های دستگاه های اجرايی كشور از 
منظر كالن، گفت: تمام تالش مديريت ارشد سازمان منطقه 
آزاد كيش، بهره  برداری بهينه از ظرفيت  ها و منابع مالی 
منطقه در جهت تحقق حداكثری دستاوردهای هدف گذاری 

شده در چارچوب برنامه راهبردی و طرح جامع است.
وی در ادامه سخنان خود تصريح كرد: عطف به صدور 
بخشنامه مديريت عالی سازمان به شماره 1400/31206899 
بيستم مردادماه امسال مبنی بر منع شركت های عمران، آب 
و خدمات منطقه آزاد كيش و شركت توسعه و مديريت بنادر 
و فرودگاه  های كيش از برگزاری مناقصات جهت انعقاد 
قرارداد جديد و يا ممانعت از آغاز عمليات اجرايی مناقصات 
برگزار شده در صورت عدم ابالغ تا اطالع ثانوی؛ كه در 

ظاهر مغاير با دستاوردهای سازمان در سنوات گذشته در 
توسعه منابع مالی سازمان از طريق روش  های نوين تامين 
مالی و پروژه های مشاركتی -اعالمی در جلسه توديع و 
معارفه مديران عامل سازمان در اسفند ماه سال گذشته- 

است؛ توضيحاتی الزم به ذكر است:
بر  بودجه ريزی سازمان  نظام  بر اساس سياست  های كلی؛ 
پايه بودجه  های ساالنه است و نه سنواتی. از اين  رو به  منظور 
رعايت انضباط بودجه ای، سازمان ناگزير است كليه هزينه های 
عمرانی هر سال را صرفا از محل منابع مالی تحقق يافته همان 
سال تامين اعتبار نمايد. از اين رو نقدينگی حاصل از عمليات 
پروژه  های  پيشبرد  برای  در سنوات گذشته  مالی سازمان 
عمرانی سال جاری موثر نخواهند بود و می بايست برای اتمام 

پروژه های نيمه تمام سنوات گذشته صرف گردد.
تخصيص اعتبار در بودجه برای اجرای پروژه های عمرانی 
شرط الزم برای اجرای آنها می باشد. بديهی است، تامين 
مستلزم  اجرايی  عمليات  آغاز  و  منعقده  قراردادهای  مالی 
توضيح  جهت  بود.  خواهد  سال  همان  درآمدهای  تحقق 
بيشتر الزم به ذكر است، طی 4ماهه نخست سال جاری 
كمتر از يک سوم )31درصد( منابع مالی پيش بينی شده برای 

دوره مذكور محقق شده  اند. صرف نظر از عوامل ايجاد اين 
انحراف مانند پاندمی كرونا و اثرات منفی آن؛ علی رغم ثبت 
نامساعد 69درصدی در تحقق درآمدها؛ مساعی  انحراف 
راهبردی  برنامه  های  پيشبرد  به  دادن  اولويت  در  سازمان 
توسعه منطقه منجر به كاهش انحراف در عملکرد پروژه های 
عمرانی طی چهار ماهه اول سال به تنها 18درصد گرديده 
است به اين معنی كه هزينه  كرد پروژه های عمرانی بيش از 

82درصد اعتبارات پيش بينی شده بوده است.
اولويت سازمان در تخصيص منابع مالی به هزينه  های عمرانی 
تکميل پروژه  های كليدی ناتمام می  باشد. با اين حال متاثر از 
شرايط تورمی كشور، ناپايداری نرخ برابری ارز، محدوديت های 
تحريمی و نظاير آن، هزينه  های اجرای اين دست پروژه  ها؛ 
كه بخش مهمی از آنها تجهيزات وارداتی می  باشد؛ به شدت 
افزايش يافته است. به عنوان مثال، براساس آخرين برآوردهای 
انجام شده توسط معاونت عمرانی، هزينه  های عمليات اجرايی 
پايانه جديد فرودگاه بين المللی كيش بيش از 50درصد نسبت 
به اعتبار پيش  بينی شده افزايش يافته است. با اين حال سازمان 
ناگزير از مديريت منابع مالی برای تحقق حداكثری برنامه  های 

راهبردی توسعه منطقه می باشد.

در شرايط فعلی با توجه به روی كار آمدن دولت جديد و 
تغييرات مديريتی كالن مورد انتظار در كشور، هم به لحاظ 
تصدی مسئوالن جديد در پست های كليدی و هم به لحاظ 
در پيش بودن سياست های راهبردی و كالن كشور در حوزه 
مناطق آزاد به منظور ممانعت از صرف هزينه های اضافی 
و غيرقابل بازگشت و تحميل چارچوب های نامطلوب برای 
مديريت مالی منطقه، سياست سازمان اين است كه تعجيلی 
در انجام مناقصات جديد و انتقال مسئوليت و ايجاد تعهدات 

مالی برای مديريت جديد در منطقه نداشته باشد.
در پايان، وی ضمن تشکر از بخش خصوصی فعال در 
منطقه كه همواره در كنار سازمان در راستای آبادانی جزيره 
تشريک مساعی نموده اند، اظهار اميدواری نمود تا ان شاهلل با 
مساعدت و ياری بيش از پيش بخش خصوصی شاهد رونق 

هرچه بيشتر در منطقه باشيم.

آزاد  منطقه  سازمان  مديرعامل  و  مديره  هيات  رئيس 
كيش طی احکامی، اعضای ستاد اكسپو 2020 دبی در 

منطقه آزاد كيش را منصوب كرد.
جعفر آهنگران طی احکامی؛ سعيد پورعلی سرپرست معاونت 

گردشگری را به عنوان رئيس ستاد هماهنگی برنامه های 
اكسپو 2020 دبی در منطقه آزاد كيش، سعيد يکه دهقان 
مدير بازاريابی و تبليغات گردشگری به عنوان دبير و ناصر 
فصيح  نادری  معراج  مديريت،  توسعه  معاون  آخوندی 
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمايه گذاری، سيدعليرضا 
علوی رضوی مدير روابط عمومی و امور بين الملل، عزيزاله 
فرضی پور مديرعامل موسسه ورزش و تفريحات سالم كيش، 
محسن قريب مديرعامل موسسه جشنواره ها و مناسبت های 
كيش، ابراهيم سيه جانی مديرعامل شركت هواپيمايی كيش، 

عزت اهلل محمدی سرپرست شركت توسعه و مديريت بنادر 
و فرودگاه های منطقه آزاد كيش، عبدالنبی شرفی مديرعامل 
شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش، سعيد نظری 
مديرعامل شركت سرمايه گذاری و توسعه كيش، مسعود 
توفيقی مديرعامل موسسه آموزشی علوم و فنون كيش، 
طهمورث قاسمی و مصيب نعيمی را به عنوان اعضای ستاد 

اكسپو 2020 دبی در منطقه آزاد كيش منصوب كرد.
و  مديره  هيات  رئيس  سوی  از  شده  صادر  احکام  در 
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش خطاب به اعضای 

ستاد اكسپو 2020 دبی در منطقه آزاد كيش آمده است:
با توجه به تشکيل ستاد اكسپوی 2020 دبی و اهميت حضور 
فعال منطقه آزاد كيش در اين رويداد بين المللی با هدف 
به  و گردشگری،  اقتصادی  فعاليت های  روز افزون  رونق 
موجب اين حکم به عنوان »عضو ستاد اكسپو 2020 دبی 

در منطقه آزاد كيش« منصوب می شويد.
انتظار می رود در جهت استفاده از تمامی ظرفيت های 
منطقه برای معرفی بهتر جاذبه های كيش زيبا و جذب 

حداكثری گردشگران بين المللی تالش نماييد.

و  بنادر  مديريت  و  توسعه  شركت  سرپرست 
سرگيری  از  الزمه  كيش  آزاد  منطقه  فرودگاه های 
را  كيش  مقصد  به  60درصدی  ظرفيت  با  پروازها 

رعايت دقيق ضوابط بهداشتی عنوان كرد.
مديريت  اهميت  لزوم  بر  اشاره  با  محمدی  عزت اله 
از  گفت:  كيش  جزيره  در  غيرعامل  پدافند  و  بحران 
بنادر  مديريت  و  توسعه  شركت  نخست  اولويت های 
و فرودگاه های كيش از زمان آغاز پاندمی كرونا، ارائه 
خدمات  فرودگاهی، تسهيالت هوايی و دريايی طبق 
سالمت  شورای  و  بهداشت  وزارت  دستورالعمل های 

كيش جهت ارتقاء ايمنی و رضايتمندی مسافران است.

وی با بيان اين كه اعمال محدوديت های پروازی بر اساس 
دستورالعمل های ستاد مقابله با كرونا و شورای سالمت 
جزيره كيش مورد توجه قرار گرفته است، افزود: با مساعد 
شدن شرايط جزيره كيش از يازدهم شهريورماه جاری، 

فعاليت ايرالين ها طبق روال گذشته انجام می شود.
و  بنادر  مديريت  و  توسعه  شركت  سرپرست 
استمرار  هدف  با  كرد:  تصريح  كيش  فرودگاه های 
ارائه خدمات فرودگاه ها و صيانت از سالمت كاركنان، 
اقدامات پيشگيرانه در جهت مقابله با گسترش شيوع 

ويروس كرونا در دستوركار قرار گرفته است  .
به  شايسته  خدمات  ارائه  داشت:  اظهار  محمدی 

مسافران با نظارت مستمر كميته تسهيالت و خدمات 
و  احمر  هالل  بحران،  كميته  اعضای  فرودگاهی، 

شورای سالمت كيش با جديت تمام ادامه دارد.
نظارت  و  تب سنج  دوربين های  نصب  به  اشاره  با  وی 
فرودگاه  در  سالمت  ناظران  و  احمر  هالل  نيروهای 
بين المللی كيش، اذعان نمود: قرمز شدن وضعيت جزيره 
كيش در هفته های گذشته، سالمت ساكنان جزيره را به 
مخاطره انداخت؛ بنابراين عملکرد مسافران تاثير بسزايی در 
كاهش و يا افزايش شيوع بيماری كرونا در فرودگاه ها دارد.

محمدی در ادامه افزود: با توجه به مدت زمان ايستايی 
فرودگاهی،  سالن های  در  آنها  تجمع  و  مسافران 

اجتماعی  فاصله گذاری  و  بهداشتی  دستورالعمل های 
بايد از سوی آنها به جد رعايت شود.

سرپرست شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه های 
كيش، رعايت بهداشت فردی و اجتماعی را از مهم ترين 
راه های پيشگيری از شيوع و ابتال به كرونا و عدم اعمال 
محدوديت های مجدد عنوان كرد و از مسافران، گردشگران 
و ساكنان جزيره خواست تا با رعايت پروتکل های بهداشتی، 

مهم ترين مسئوليت اجتماعی خود را ايفا كنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش طی پیامی اعالم کرد:

عبور موفقيت آميز از پيك پنجم كرونا 
با انسجام همگاني در جزیره كيش 

اخبار منطقه آزاد کیش

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

مدیر برنامه و بودجه سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

با صدور احکامی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت گرفت:

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش خبر داد:

جذب سرمایه گذاران از طریق سامانه الکترونیکی در منطقه آزاد کیش

تخصیص منابع مالی برای اجرای طرح های عمرانی جزیره کیش

انتصاب اعضای ستاد اکسپو 2020 دبی در منطقه آزاد کیش

گذر از پیک پنجم کرونا و از سرگیری پروازها به مقصد جزیره کیش
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و  زنان  وضعيت  ارتقاء  سند  تنظيم  هم انديشی  جلسه 
ارزيابی  و  »شناسايی  محوريت  با  كيش  در  خانواده 
تحليل  و  تجزيه  كليدی،  مسائل  احصای  موجود،  وضع 
علت های اصلی مسائل، تدوين نتايج مورد انتظار و تهيه 

برنامه تغيير و برنامه عملياتی مکان محور« برگزار شد.
زنان  وضعيت  ارتقاء  سند  تنظيم  هم انديشی  جلسه 
زنان  موجود  وضع  »شناسايی  محوريت  با  خانواده  و 
پايه  اطالعات  مبنای  بر  كيش  جزيره  در  خانواده  و 
داده ها  مقايسه  بر اساس  موجود  وضع  ارزيابی  مستند، 
احصای  جنسی،  تفکيک  نظر  از  كشوری  ميانگين  با 
فهرست بندی  و  خانواده  و  زنان  كليدی  مسائل 
تحليل  و  تجزيه  مهم،  فرصت های  و  مشکالت 
و  ظرفيتی  خألهای  و  مسائل  اصلی  علت های 
از  انتظار  مورد  نتايج  تدوين  مسائل،  اولويت بندی 
و  تغيير  زبان  از  استفاده  با  مسائل  حل  جهت  توسعه 
برای  مکان محور  عملياتی  برنامه  و  تغيير  برنامه  تهيه 
رازی مركز  در سالن  و خانواده«  زنان  بهبود وضعيت 

گرديد. برگزار  كيش  بين المللی  همايش های 
رئيس اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد كيش در جلسه 
خانواده  و  زنان  وضعيت  ارتقاء  سند  تنظيم  هم انديشی 
بر  منطقه،  زنان  اقشار  نمايندگان  و  رابطين  با  كيش 
تحقق عدالت جنسيتی و بررسی مشکالت زنان كيش 
زنان  وضعيت  ارتقاء  سند  تنظيم  افزود:  و  داشت  اشاره 
منطقه  در  در مسير تحقق عدالت جنسيتی  موثر  گامی 
به  مربوط  شاخص های  رصد  و  شناسايی  با  كه  است 
توسعه، توسعه ای همه جانبه و متوازن در دستوركار قرار 

گرفت.
بخش های  در  زنان  حضور  خسروی،  عالمه  گفته  به 
توسعه  به  دستيابی  برای  كيش  آزاد  منطقه  مديريتی 
كه  است  مهم  اقدام  اين  مولفه های  از  پايدار  و  متوازن 
با تنظيم سند ارتقاء وضعيت زنان و خانواده می توانيم به 

اهداف توسعه دست يابيم.
طرح  اين  نخست  مرحله  در  كه  اين  بيان  با  وی 
كيش  در  حاضر  زنان  و  خانواده  وضعيت  بررسی 
ميانگين  با  موجود  اطالعات  و  آمار  براساس 
گرفته  قرار  مقايسه  مورد  كشوری  شاخص های 
با  طرح  اين  دوم  مرحله  در  داشت:  اظهار  است، 
زنان  حوزه  در  موجود  مشکالت  مسئله شناسی؛ 
تا  می گيرد  قرار  بررسی  مورد  كيش  آزاد  منطقه 

برداريم. زمينه  اين  در  موثری  گام های 
تهيه  مركزی،  استان  پژوهشی  تيم  عضو  همچنين، 
را  كيش  آزاد  منطقه  در  زنان  وضعيت  ارتقاء  سند 
كرد  عنوان  كارگروه  اين  پژوهشی  مطالعات  نتيجه 
زنان  وضعيت  شناسايی  و  بررسی  از  پس  گفت:  و 
كسب  را  اطالعاتی  كيش؛  جزيره  حوزه های  تمام  در 
يک  قالب  در  عملياتی  برنامه  آن  نتيجه  كه  كرديم 
جزيره  در  ساكن  زنان  وضعيت  بهبود  برای  سند 

اجرايی خواهد شد.
زهره شهبازی با اشاره به اين كه برای رسيدن به اهداف 
سند ارتقاء وضعيت زنان و خانواده به يک برنامه علمی 
و منسجم نياز است، افزود: همگام با سازمان های توسعه  
بين المللی و سازمان های جهانی، روش علمی و به روز را 
اهداف  تحقق  سبب  كه  كرديم  انتخاب  مطالعات  برای 

مطالعات خواهد شد.
چارچوب  »رويکرد  از  بهره گيری  درخصوص  وی 
شفافيت  افزود:  متعدد،  مطالعات  انجام  در  منطقی« 
نيازها  به  »توجه  مشاركتی  رويکرد  برنامه ريزی،  فرآيند 
و خواسته های گروه های هدف« جهت دستيابی به نتايج 

از ويژگی های اين رويکرد است.
برای  افزود:  مركزی،  استان  پژوهشی  تيم  عضو 
ذينفعان،  تحليل  بافت،  اجرايی شدن طرح ها »تحليل 
تحليل مشکل، تحليل هدف، طرح اقدام، برنامه ريزی 
تحليل  آزمايی،  راستی  ابزارهای  و  شاخص ها  منابع، 
رويکرد  اين  در  مهم  9گام  مفروضات«،  و  ليست 

می شود. محسوب 
شهبازی درخصوص اجرايی شدن فاز نخست طرح و با 
تمركز بر وضعيت زنان اين منطقه طبق اطالعات آماری 
گفت:  می شود،  ارزيابی  جزيره  نهايی  شرايط  ثبتی،  و 
30شاخص مهم مورد بررسی قرار گرفت كه از اين تعداد 
بهداشتی،  اقتصادی،  جمعيتی،  »دسته بندی  به  می توان 
بيمه و تامين اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و آسيب های 

اجتماعی« اشاره كرد.
به  توجه  با  كرد:  تصريح  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
ميانگين كشور وضعيت زنان كيش در سه سطح مورد 
آمده  دست  به  اطالعات  با  كه  گرفت  قرار  سنجش 
اين جزيره وضعيت باالتری را به خود اختصاص داده 

است.
اشاره  با  پايان  در  مركزی  استان  پژوهشی  تيم  عضو 
مشکل،  تحليل  بحث  درخصوص  اصلی  راهکار  سه  به 
به  حوزه  هر  در  مشکالت  شناسايی  كرد:  خاطرنشان 
توسط  كه  است  شده  عنوان  نخست  راهکار  عنوان 

برنامه های عملياتی برای رفع آن اقدام می شود.
زنان  وضعيت  بيمه،  مشکالت  است،  ذكر  شايان 
و  زنان  روانی  سالمت  تفريحات،  خانواده،  سرپرست 
مباحث مطرح شده  ازجمله  زنان شاغل  كاری  ساعت 

در اين جلسه بود.

تنظیم سند ارتقاء 
وضعیت زنان، گامی موثر 
در مسیر تحقق عدالت 

جنسیتی در کیش

در جلسه هم اندیشی تنظیم سند ارتقاء 
وضعیت زنان و خانواده در کیش مطرح شد:



اتصال مجتمع بندری کاسپین به راه آهن سراسری 
تا پایان سال ۱۴۰۰

جمهوری  کشتیرانی  مدیرعامل  خیابانی  مدرس  محمدرضا 
اسالمی ایران با علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و درخصوص توسعه 
به  خدمات  ارتقای  آزاد،  منطقه  این  بنادر  از  تجاری  مبادالت 
فعالین بندری، دریایی و افزایش دستاوردهای اقتصادی ناشی 

از همکاری دوجانبه گفت وگو کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در 
این نشست با اشاره به توافقات همکاری با شرکت کشتیرانی 
دریای خزر و  مجوز صادره سازمان برای توسعه فعالیت ها و 
 احداث  دفتر نمایندگی این شرکت در محدوده منطقه اظهار 
بزرگترین  عنوان  به  خزر  دریای  کشتیرانی  حضور  داشت: 
ظرفیت  از  یکی  خزر،  دریای  در  منطقه  کشورهای  ناوگان 
انزلی در توسعه تجارت دریایی در دریای  آزاد  موثر منطقه 

خزر است.

علی اوسط اکبری مقدم با تاکید بر اینکه اتصال بندر کاسپین به 
راه آهن سراسری در اولویت برنامه های دولت و سازمان منطقه 
انزلی قرار دارد، افزود: این پروژه ملی تا پایان امسال به  آزاد 
بهره برداری می رسد و  نقش مهمی در توسعه ترانزیت و  تجارت 

کشور خواهد داشت.
وی با اشاره به ضرورت فراهم سازی بیش از پیش تاسیسات و 
زیر ساخت های مناسب جهت بهره وری از مجتمع بندری کاسپین 
با اتصال آن به راه آهن سراسری، ادامه داد: در تالش هستیم تا 
اسکله رو-رو نیز همزمان با بهره برداری از راه آهن افتتاح شده تا 
شاهد تحولی چشمگیر در بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی باشیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در 
پایان با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی از ظرفیت های موثر کشور 
برای توسعه اقتصاد دریامحور در دریای خزر است ، تصریح کرد: 
توسعه زیرساخت ها، موجبات افزایش خدمات و ارتقای اقتصاد 
استان را فراهم آورده و بندر کاسپین می تواند در زمینه صادرات 
و واردات کاالهای تجاری و کاهش هزینه ها تامین مواد اولیه 

واحدهای تولیدی کشور نقش بیشتری ایفا کند.
همچنین، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با اشاره 
به سابقه بیش از نیم قرن فعالیت در صنعت جهانی حمل  و 
نقل دریایی و با دارا بودن شبکه بین المللی مطمئن و توانایی 
ارائه خدمات متنوع حمل و نقل، به عنوان یک شریک جهانی 
شایسته برای صاحبان کاال و مشتریان خود شناخته می شود، 
اظهار کرد: رویکرد کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران افزایش 
سهم کشورمان از بازار حمل و نقل دریایی جهانی است و در 
همین راستا گسترش همکاری ها با نهادهای داخلی به منظور 
هم افزایی بیشتر در مسیر تسهیل و تسریع فرآیندهای ترانزیت 
منطقه ای در آب های بین المللی با اولویت خلیج فارس و دریای 

عمان در جنوب و دریای خزر در شمال، در دستورکار قرار دارد.
محمدرضا مدرس خیابانی با بیان اینکه فعال سازی کریدورهای 
این  در  گسترده  حضور  و  کشورمان  از  عبوری  بین المللی 
مسیرهای ترانزیتی از مهم ترین راهبردهای این شرکت می باشد، 
کشتیرانی  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  امیدواری  اظهار 
جمهوری اسالمی می توانند در فعال سازی کریدور شمال-جنوب 

نقش اساسی ایفا کنند  .
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در پایان خاطرنشان 
کرد: با احداث ترمینال کانتینری کشتیرانی جمهوری اسالمی در 
پسکرانه مجتمع بندری کاسپین، امکان ارائه خدمات مناسب و 
برنامه ریزی نظام مند برای توسعه تجارت کاالهای کانتینری 

کشورمان در دریای خزر فراهم می شود.
در ادامه این نشست، عضو هیات مدیره و معاون امور بندری 
تعامالت  به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و 

مناسب فی مابین و  اعالم اینکه اولین کشتی پهلو گرفته در 
بندر کاسپین متعلق به کشتیرانی دریای خزر بوده، اظهار کرد: 
توسعه زیرساخت های بندری و  دریایی و فعال سازی کریدورهای 
عبوری از این منطقه و همراه با تامین کاالهای اساسی و مواد 
اولیه واحدهای تولیدی کشور، منطقه آزاد انزلی را به کانون فعال 

اقتصادی در شمال کشور تبدیل نموده است.
نقش آفرینی  به  نسبت  باید همگان  اینکه  بیان  با  افقی  امین 
کشورمان در کریدور »یک کمربند، یک راه« نگاه ملی داشته 
باشند؛ چراکه عزم ملی برای استمرار فعالیت شاخه ایرانی این 
پروژه که از بندر کاسپین عبور می کند، از اهمیت باالیی برخوردار 
است؛ افزود: تاکنون  بیش از 10هزار تی ای یو  کانتینر از مسیر 
کریدور بین المللی »یک کمربند، یک راه« و  کشور چین با روش 
حمل و  نقل ترکیبی به بندر کاسپین وارد و  یا صادر شده است و 
در نظر داریم  با توجه به رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی مبنی بر 
توسعه همکاری فی مابین بندر کاسپین و کشتیرانی دریای خزر 
است در بحث کریدور فعالسازی شمال- جنوب، با همکاری فی 

ماین این ظرفیت لجستیکی کشور را فعال نماییم.
دبیر کارگروه تجارت با اوراسیا منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه 
بنادر منطقه آزاد انزلی دروازه تجارت دریایی کشورمان با اوراسیا 
هستند، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون 1۳0هزار تن روغن 
خام با ۲۷شناور تانکر از اسکله دلفین بندر کاسپین در جهت 

تامین مواد اولیه کشور وارد کشور شده است.
عضو هیات مدیره و معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان 
با  کشور  متنوع  کاالهای  جذب  پایان  در  انزلی  آزاد  منطقه 
کاالهای  تجارت  توسعه  و  اوراسیا  از ظرفیت های  بهره مندی 
کانتینری و راه اندازی خطوط الینر با کشورهای حاشیه خزر را 
مهم ترین برنامه های سازمان اعالم و تاکید کرد: تبدیل شدن 
به هاب داد و ستد حوزه خزر، جذب سرمایه گذاران جدید داخلی 
و  خارجی برای توسعه زیرساخت های بندر کاسپین و ادامه روند 
دیگر  از  منطقه،  بنادر  در  و  بندری  دریایی  رشد شاخص های 

برنامه های سازمان منطقه آزاد انزلی است.
مدیرعامل  تفتی  کاپیتان  دیدار،  این  جریان  در  است،  گفتنی 
مدیره  هیات  عضو  کاشانی  مهندس  خزر،  دریای  کشتیرانی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی نیز حضور داشتد و  پس از جلسه 
از ظرفیت ها و زیرساخت های مجتمع بندری کاسپین به منظور 
توسعه همکاری های فی مابین در حوزه های عملیات بندری و 

دریایی بازدید به عمل آوردند.

نخستین جلسه شورای لجستیک منطقه آزاد انزلی با هدف شناسایی 
فرصت های اقتصادی به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری و ساماندهی 
ظرفیت های لجستیکی در راستای تسهیل، تسریع و توسعه مبادالت 

تجاری با کشورهای حوزه خزر و اوراسیا برگزار گردید.
در این جلسه، مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، امین افقی عضو هیات مدیره و معاون 
بندری و امور دریای خزر سازمان، دکتر آبایی مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان گیالن، مهندس مرادی مدیرکل راهداری و حمل و نقل گیالن، 
کاپیتان تفتی مدیرعامل شرکت کشتیرانی خزر، وحید طالب پور معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و مدیران حوزه های مرتبط و نمایندگان 

بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی استان حضور  داشتند.

زیرساخت های  تجهیز  و  احداث  تسریع  جهت  پیگیری 
مدیره  هیات  رئیس  توسط  منطقه  شهرک صنعتی شماره ۳ 
مدیران  و  معاونین  مدیره،  هیات  اعضای  مدیرعامل،  و 

حوزه های مرتبط سازمان منطقه آزاد انزلی قرار دارد.
گفتنی است، شهرک صنعتی شماره ۳ منطقه آزاد انزلی در زمینی به 
مساحت ۵0هکتار در حال ساخت است که با بهره برداری از آن، ظرفیت 

واحدهای صنعتی و تولیدی منطقه به ۲برابر وضع موجود خواهد رسید.
الزم به ذکر است، از ویژگی های منحصر به فرد این شهرک 
صنعتی اینکه در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین و همجوار 

با راه آهن سراسری قرار دارد.

هوایی  صنایع  سازمان  معاون  نجفی پور  مهندس  حضور  با 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وحید طالب پور معاون 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران 
حوزه های مرتبط سازمان و پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاری فی 
مابین ؛ جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای صنعت 

هوایی کشور در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.

با  سرمایه گذاری «  موانع  رفع  و  تسهیل  »کارگروه  جلسه 
حضور مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره 
مدیران  و  معاونین  انزلی،  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و 

این سازمان برگزار شد.
گفتنی است، این کارگروه در راستای سیاست های حمایتی 
و تشویقی سازمان منطقه آزاد انزلی در زمینه جذب و ارتقاء 

شاخص های سرمایه گذاری در منطقه تشکیل شد.

ارزش  سال1400  نخست  ماهه  پنج  در 
نخستین  در  شده  محقق  داخلی  سرمایه گذاری 
به مدت مشابه  نسبت  آزاد شمال کشور  منطقه 

سال گذشته، به رشد ۳8درصدی رسید.
سرمایه گذاری های  ریالی  ارزش  اساس،  این  بر 
از  که  داخلی  از سوی ۹0شرکت  گرفته  صورت 
سال 1400  شهریورماه  اول  تا  فروردین  ابتدای 
توسط حوزه های مختلف سازمان جذب شدند، از 
مرز 1۳81۹میلیارد ریال عبور کرد تا در مقایسه 
شده  انجام  سرمایه گذاری  ریال  ۹۹۷۵میلیارد  با 
در سال 1۳۹۹ ، بیانگر افزایش ۳8درصدی در این 
شاخص مهم بررسی فعالیت منطقه آزاد انزلی باشد.

بنا بر این گزارش، حوزه فعالیت شرکت های ایرانی 
فوق در زمینه های گردشگری- تفریحی، لجستیک، 

خدمات تجاری و ساخت و ساز مسکونی است.
تاکید  مورد  شاخص های  میان  در  است،  گفتنی 
جذب  کشور،  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
از  آزاد  مناطق  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذار 
جایگاه ویژه ای برخوردار است و سازمان منطقه 
آزاد انزلی علی رغم محدودیت اراضی خود که آن 
را به کوچکترین منطقه آزاد کشور تبدیل کرده 
طرح ها  استمرار  با  اخیر  سال های  ظرف  است؛ 
به  مشاوره ای  و  تشویقی  حمایتی،  بسته های  و 
فعال سازی  منطقه،  این  در  حضور  عالقه مندان 
قزاقستان،  چین،  و  شمال- جنوب  کریدورهای 
ایران، انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های همکاری 
کشورهای  خصوصی  و  دولتی  بخش های  با 
منطقه، بهره گیری از فرصت همکاری با اتحادیه 

نوآور،  شرکت های  از  حمایت  اوراسیا،  اقتصادی 
مجدد  فعال سازی  و  داخلی  دانش بنیان  و  فناور 
واحد تولیدی-صنعتی، در کنار برگزاری و حضور 
در نمایشگاه ها و همایش های تخصصی، موفق 
به تداوم مسیر جذب سرمایه گذار شده است، به 
حدی که هم اکنون سومین شهرک صنعتی خود 
رشد  به  رو  تمایل  به  پاسخگویی  منظور  به  را 

سرمایه گذاران در آستانه احداث دارد.
انزلی بر  الزم به ذکر است، سازمان منطقه آزاد 
این باور است با اتصال این منطقه به خط ریل 
سراسری در نیمه دوم سال جاری و بهره برداری از 
اسکله رو-رو تا سال آتی، جهش بلندی در مسیر 
تسهیل و رونق فضای کسب و کار منطقه و استان 

ایجاد می گردد.

در دیدار مدیرعامل کشتیرانی ایران با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و 
مدیران کل بنادر ، راهداری و راه آهن شمال انجام شد:

با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی صورت پذیرفت:

در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری 
سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان 
صنایع هوایی وزارت دفاع انجام شد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی انجام گرفت:

در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ محقق شد:

 نقش موثرمنطقه آزاد انزلی و کشتیرانی کشور
در فعــال سازی کریدور شمال، جنوب

برگزاری نخستین 
جلسه شورای لجستیک 

منطقه آزاد انزلی

تسریع در راه اندازی شهرک 
صنعتی شماره ۳ در دستورکار 

سازمان منطقه آزاد انزلی

برگزاری کارگروه برپایی 
نمایشگاه دستاوردهای 

صنعت هوایی کشور

برگزاری کارگروه تسهیل 
و رفع موانع سرمایه گذاری 

در منطقه آزاد انزلی

افزایش ۳۸درصدی سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد انزلی
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کشور  اجرایی  دستگاه های  تمامی  قانون،  صریح  نص  مطابق 
خود  مسئولیت های  و  وظایف  اختیارات،  کلیه  تا  هستند  مکلف 
عامل  مدیران  به  را  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  محدوده  در 
سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند تا این مناطق به عنوان 
فرصت هایی ویژه برای اقتصاد کشور بتوانند با قدرت بیشتری در 

خدمت اقتصاد ملی قرار گیرند.
ایفای  و  آزاد  مناطق  ساماندهی  لزوم  قانون،  تاکید  از  فارغ  اما 
و  یکپارچه  مدیریت  اعمال  اولیه ،  اهداف  تحقق  در  موثر  نقش 
ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل 
الگوی توسعه ملی  ارائه  اقتصاد جهانی و  با  اقتصاد ملی  اثرگذار 
در بخش های مختلف، همه و همه با اجرایی شدن این تفویض 
اختیار از سوی دستگاه های اجرایی به سمت مناطق آزاد صورت 
این  به  مربوط  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  بی تردید  و  می گیرد 
مناطق که موجب عدم یکپارچگی و نبود هماهنگی در مدیریت 
می شود؛  هستند،  جدا  اصلی  سرزمین  از  که  کشور  آزاد  مناطق 
همین عدم تفویض اختیارات کامل دستگاه های دولتی به سازمان 

مناطق آزاد است.
اما سوال اینجاست که چقدر این مهم اجرایی می شود؟ و اصال 

چرا این تفویض اختیار حائز اهمیت  است؟
ابتدا موارد قانونی تفویض اختیار به مدیران عامالن مناطق آزاد 
ذکر می گردد و پس از آن به اهمیت و لزوم توجه به این قانون و 

بررسی نگاه کارشناسان پرداخته می شود.
مناطق  سازمان های  مدیران  پنجم  برنامه  قانون  ماده 112  طبق 
آزاد به نمایندگی از سوی دولت، باالترین مقام منطقه محسوب 
اختیارات و مسئولیت های دستگاه های  می شوند و کلیه وظایف، 
اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی 
منحصرا  آزاد  مناطق  سازمان هاي  است.  آنها  به عهده  امنیتی  و 
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگي  قانون  براساس 

اصالحات بعدي آن و قانون کار اداره می شوند.
اهمیت این موضوع به حدی است که در قانون احکام دائمی نیز 

بر آن تاکید شده است. 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  بند )الف(  طبق 
کشور، به صراحت بیان شده است: »به منظور ساماندهی مناطق 
اهداف  آنها در تحقق  ایفای نقش موثر  و  اقتصادی  آزاد و ویژه 
و  یکپارچه  مدیریت  اعمال  نظام،  بیست  ساله  چشم انداز  سند 
ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل 
اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در 
بخش های مختلف، مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی 
باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه  از طرف دولت، 
دولتی  اجرایی  دستگاه های  مسئولیت های  و  اختیارات  وظایف،  
به  امنیتی  و  نهادهای دفاعی  استثنای  به  مناطق  این  در  مستقر 

عهده آنها است«. 
همچنین در تبصره)1( این قانون نیز به این نکته اشاره شده است 
دستگاه هاي  مسئولیت هاي  و  اختیارات  وظایف،  »واگذاري  که 
تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ایشان صورت می پذیرد« 
و نیز در تبصره)2( این ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار 
در مورد مصوبات شوراهاي اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد، 
به صراحت اعالم شده است که »این موضوعات به مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد واگذار می شود«.
باید اذعان داشت که عدم تفویض اختیارات، باعث بروز مشکالت 
بسیار زیاد و همچنین دوگانگی اعمال قانون و مدیریت در مناطق 
و  اقتصادی  فعالین  برای  تولید  جهش  و  توسعه  مسیر  در  آزاد 
سرمایه گذاران خواهد شد و این خود مهم ترین نکته ای است که 
برخالف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد محسوب می شود؛ چراکه 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  فرآیند  در  تسهیل گری  عدم  موجب 

فعالین اقتصادی این مناطق خواهد شد.
طی این سال ها با قصورهای مختلف، مزیت های مربوط به مناطق 
آزاد گرفته شد؛ نه تنها حمایتی از سوی دولتمردان و دستگاه های 
و  روشن  قوانین  اجرای  عدم  با  بلکه  نگرفت،  صورت  اجرایی 
موجود، روزگار و شرایط به مناطق آزاد کشور و سرمایه گذاران و 
فعالین اقتصادی در آن مناطق تنگ تر و سخت تر شد. نمونه اش 

همین عدم تفویض اختیارات به مناطق آزاد است! 
مناطق آزاد کشور ساخته و ایجاد شدند تا با ایجاد تمرکز مدیریتی، 
رو،  این  از  کنند.  فراهم  را  اقتصادی  پیشرفت  و  توسعه  شرایط 
خارج از مرزهای سرزمین اصلی شروع به کار کردند تا زمینه ورود 
سرمایه گذاران را فراهم کنند. اما در عمل این روند حاکم نشد؛ 
قدر  آن  شد،  کوتاه تر  روز  هر  آزاد  مناطق  امتیازات  دیوار  چرا که 
نص  به  بی اهمیتی  نداشت.  اصلی  سرزمین  با  تفاوتی  دیگر  که 
از وقتی پررنگ شد که دبیرخانه  صریح قانون و تفویض اختیار 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد 
قرار گرفت و جایگاه این مجموعه که پیش از این زیرنظر شخص 
ریاست جمهوری بود، کاهش یافت و به تبع آن قدرت استقالل 
از مناطق آزاد و مسئوالنش گرفته شد. پس از آن بود که از درب 
و دیوار دستگاه های اجرایی آیین نامه و مصوبات موقت را جاری و 
ساری کردند و دست و پای مناطق آزاد برای اقدامات اقتصادی و 

تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری بسته شد.
نماینده  و  کارشناسان  آزاد،  مناطق  معاونین  با  گزارش  این  در 
مجلس شورای اسالمی درخصوص بی توجهی در اجرای تفویض 
اختیار از سوی دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد گفت وگو کردیم 
دولت  از  انتظاراتشان  و  دولت گذشته  به  نسبت  را  آنها  و گالیه 

سیزدهم شنیدیم. 
اجرای نص صریح  بر  تاکید  بود،  آنها مشترک  آنچه در سخنان 
قانون بود. اگر قرار است که مناطق آزاد با قانون و مقررات خود 
می خواهند  اگر  و  شوند  اداره  آزاد  مناطق  سازمان های  توسط  و 
این مناطق با سرزمین اصلی متفاوت باشند و شرایط واقعا برای 
سرمایه گذاری و پیشرفت و توسعه فراهم شود، باید دستگاه های 
مختلف در سرزمین اصلی حداقل دخالت را داشته باشند و اجازه 
منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  قانون، هیات  براساس  دهند 

آزاد به امور قانونی خویش بپردازد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:
 اهمال سران قوا در اجرای تفویض 

اختیارات به مناطق آزاد
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار نیز 

در گفت وگو با نشریه، از عدم تفویض اختیار دستگاه های اجرایی 
آزاد در دولت های گذشته  به مدیران عامل سازمان های مناطق 

سخن گفت. 
نه  پیشین،  دولت های  در  آزاد  مناطق  گفته محمد هدایی،  طبق 
و  اعمال  به  نیز  احمدی نژاد  دولت  در  بلکه  روحانی  دولت  تنها 
احکام  ماده ۶۵  مشابه  که  توسعه  پنجم  برنامه  ماده 112  اجرای 
دائمی برنامه های توسعه کشور است، توجهی نکردند و فقط این 
آن  اجرای  برای  پیگیری  و هیچ  ماند  باقی  ابالغ  در حد  قوانین 
قانون از سوی دولتمردان صورت نگرفت؛ ضمن اینکه تالش های 
مناطق آزاد برای اجرای آن قانون بدون حمایت ریاست جمهور و 

معاونش به نتیجه دلخواه نرسید.
وی معتقد است که فارغ از عدم اجرای قانون و تفویض اختیار از 
سوی دستگاه های اجرایی، هر سه قوه در اجرای قانون اهمال 

کردند. 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه  اظهارات معاون  طبق 
آزاد چابهار، در ارتباط با ماده 112 قانون توسعه و اعمال ماده ۶۵ 
قوه  نماینده  به عنوان  بازرسی  با مدیرکل سازمان  دائمی  احکام 
قوه  نماینده  عنوان  به  محاسبات  دیوان  مدیر  با  حتی  و  قضاییه 
مجریه مذاکره و مکاتبه صورت گرفته است، ولی پاسخ خوبی از 
جانب دوستان دریافت نشد؛ در حالی که اگر دستگاه های نظارتی 
را  ایراد  محل  می کنند،  نظارت  دولتی  دستگاه های  تمام  به  که 
عدم اجرای این ماده قرار می دادند، قطعا نتیجه مثبت حاصل و 

کم کاری دولت از این منظر پوشش داده می شد. 
هدایی، ابراز امیدواری کرد که در دولت آقای رئیسی توجه ویژه ای 
به مناطق آزاد و خصوصا به اعمال ماده ۶۵ احکام دائمی صورت 
بگیرد؛ چراکه مناطق آزاد رویکردشان به شدت تغییر کرده و از 
واردات صرف اکثر مناطق آزاد به سمت تولید و صادرات رفته اند 
و با توجه به اینکه کشور در شرایط زمانی مهم از نظر تحریم و 
وضع اقتصادی قرار دارد؛ لذا اگر حمایت ها تقویت نشود، نه تنها 
تحقق اهدافی که تعیین شده با تاخیر مواجه می شود، بلکه شرایط 

از چیزی که هست، بدتر می شود.
ادامه بر لزوم تفویض اختیار مسئوالن اجرایی در برخی  وی در 

مناطق آزاد تاکید کرد.
طبق گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
چابهار؛ مناطق آزادی همچون چابهار، اروند ، ماکو و ارس که شهر 
احکام  ماده ۶۵  اجرای  عدم  با  طبیعتا  دارد،  قرار  در محدوده شان 
دائمی مشکالت بیشتری برایشان ایجاد می شود؛ لذا حداقل برای 
این مناطق جا دارد اولویت ویژه در دستورکار دولت و سایر قوا 

قرار گیرد تا اهداف تعیین شده از سوی قانونگذار محقق شود. 
از  چابهار  آزاد  منطقه  که  داد  را  این  نوید  مسئول  مقام  این 
ابتدای سال 1402 سرآمد صادرات کشور شود؛ چراکه پروژه های 

سرمایه گذاران به بهره برداری می رسد. 
هدایی طبق پیش بینی ها گفت که در سال 1402 دو میلیارد دالر 
روند  این  اگر  و  می گیرد  صورت  چابهار  آزاد  منطقه  از  صادرات 
ادامه یابد، تا هفت سال آینده مجموع صادرات منطقه آزاد چابهار 
اگر اتفاق غیرمترقبه ای پیش نیاید، بالغ بر 10میلیارد دالر در سال 
خواهد بود و این می تواند وظیفه ای را که برای مناطق آزاد متصور 
بودند و در عین حال همیشه مناطق آزاد را نسبت به عدم تحقق 

آن محکوم می کردند، تا حد قابل توجهی جبران کند. 
طبق گفته وی، منطقه آزاد ارس هم به همین سمت و سو حرکت 
می کند، همینطور قشم؛ ولی با استقرار صنایع پتروشیمی در منطقه 
آزاد چابهار رتبه اول در صادرات را در این منطقه خواهیم داشت .

 معاون فرهنگی، اجتماعی و
 گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی:

 لزوم درایت و عزم ملی برای رفع 
موانع نظری و عملی

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی 
نیز درخصوص عدم تفویض اختیار دستگاه های اجرایی به مدیران 
عامل سازمان های مناطق آزاد سخن گفت و بر لزوم شکل گیری 

عزم ملی برای رفع و دفع موانع تاکید کرد.
ارتباط  این  در  نظر می رسد  به  سیدحجت مهدوی سعیدی گفت: 
مشکالتی جدی وجود دارد که متاسفانه تدریجا کمی تا قسمتی؛ 
و  احکام  صدور  صرف  با  و  است  گردیده  ساختارمند  و  زمخت 
است  قرار  اگر  نمود.  برطرف  را  آن  نمی توان  بخشنامه ها 
تفویض هایی در ارتباط با ماده ۶۵ اعمال شود و صورت واقعی و 
جدی به خود گیرد، باید نوعی درایت و عزم ملی در سطوح نظام 

حکمرانی به معنای دفع موانع نظری و عملی انجام بگیرد.
مدیران  از سوی  باید  اعمال حاکمیتی که  و  اختیارات  هم اکنون 
مناطق آزاد به جهت توسعه اهداف و غایات صورت گیرد، بالتمامه 
و  وارداتی  خدماتی،  بخش  هر  در  را  کارها  و  نمی گیرد  صورت 
صادراتی به انزوا و اختالل کشانده است؛ هر چند با این مسائل و  
مصائب دوستان مناطق در تالش خستگی ناپذیر خود در حرکت 

و فعالیت هستند تا شاید دستی از غیب برون آید کاری بکند !
وی در ادامه اظهار کرد: به موجبات مختلف اقتصاد ایران تاکنون 
برای  است ؛  بوده  مفلوج  و  نازا  و  عقیم  سیاست زده،  اقتصادی 
باید کرد  از موضع چه  اقتصاد و توسعه برخوردار ؛  از  برخورداری 
باید گفت که الزام است، مجمعی از سیاستمداران و اقتصاددانان 
دلسوز و حرفه ای تحت عنوان اتاق سنجش وضعیت و تفکرات 
راهبردی گرد هم آیند و با همکاری با هم  تصمیمات مناسب با هر 
شرایط را اتخاذ کنند؛ به هرحال چند سال است که ما در پروسه و 
پروژه اقتصاد مقاومتی بسر می بریم و نمی توانیم  معطل بنشینیم.

مناطق  منشور  آزاد،  مناطق  اول که موسسین  روزهای  از همان 
آزاد را تمهید و تدوین نمودند و در اختیار ما قرار دادند، قصدیت 
آن بود که در جغرافیایی؛ جایی الزاما ظرفیت ها و پتانسیل هایی 
باشد برای تبلور و تکاپوی اقتصادی توانمند و رهگشا، اما به سبب 
اهداف  آزاد در تحقق  به مرور ساختار مناطق  اغراضی  اهمال و 
با  امیدوارم  شد !  قهقرایی  سیری  بعضا  و  رکود  نوعی  دچار  خود 

تیم اقتصادی و سیاسی توانمند و هم جهت که اکنون در دولت 
جدید پژواک پیدا کرده است، ره چنان رویم که ملل توسعه یافته 

رفته اند .
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  اظهارات  طبق 
منطقه آزاد انزلی؛ اگر مناطق آزاد در جایگاه رفیع و استراتژیک 
توسعه گرایانه خود قرار گیرند و دست در دست بخش خصوصی 
تحقق  برای  موثرتر  گام های  برای  و  مصباحی  مفتاح  نهند، 

چشم اندازهای پیشرفت پایدار برداشته خواهد شد.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند:
تفویض اختیارات محدود به چند وزارتخانه است

لزوم  بر  نیز  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
به سمت مدیران عامل  اجرایی  از سوی دستگاه  اختیار  تفویض 

سازمان مناطق آزاد تاکید کرد.
فالح صفایی گفت: درخصوص اعمال ماده ۶۵ در منطقه آزاد در 
دولت آقای روحانی اقداماتی در برخی مناطق انجام شد، من جمله 
درخصوص تشکیل اداره کل وزارت ارشاد و اداره کل تربیت بدنی 
و میراث فرهنگی که اینها مدیران کل را به مدیرعامل منطقه آزاد 
اروند معرفی کردند و وزیر مربوطه هم حکم آنان را زد؛ منتها در 
بقیه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های دیگر متاسفانه همچنان 
در تالش هستیم  و امیدوارم که در آینده این موضوع فیصله داده 
الزمه  و  هستند  خدمات رسان  که  دستگاه هایی  مخصوصا  شود، 
داریم  انتظار  هستند.  شهر  زیرساخت های  و  شهر   یک  توسعه 
که ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر آنها اعمال 
و  ادارات صمت  برق،  ادارات  فاضالب،  و  آب  ادارات  مثال  شود؛ 
دیگر دستگاه های خدمات رسان باید از این موضوع تبعیت کنند؛ 
اداره را به مدیریت کل تبدیل می کنیم، درواقع  چراکه ما وقتی 
اداره را از بهره بردار تبدیل به مجری می نماییم. سوال اینجاست 
که کار بهره بردار چیست ؟ باید تاکید کنم که بهره بردار پروژه اجرا 
نمی کند؛ در واقع همان کارهای مجری گری و نگهداری را انجام 
می دهد. منتها پروژه اجرا کردن و طرح داشتن از بودجه های ملی 

و تخصیص بودجه امری ضروری و مهم است. 
منطقه  سیاستگذاران  عنوان  به  ما  خواسته  داشت:  اظهار  وی 
خودمان و اینکه باالترین مقام اجرایی در سطح منطقه هستیم، 
این است که دستگاه های متولی خدمات رسان یک شهر تفویض 
اختیار کامل به منطقه آزاد داشته باشند و مهم تر آنکه به شکلی 
به  اختیاراتشان  تمام  و  شود  تفویض  منطقه  به  بودجه هایشان 
سمت منطقه بیاید تا مدیریت منسجم و یکپارچه از سمت منطقه 
داشته باشیم. اینکه فقط بگویند مثال اداره آب و فاضالب زیرنظر 
منطقه است، کافی نمی باشد؛ چراکه زیرنظر منطقه بدون  بودجه 
و تخصیص دادن اعتبار فرقی ندارد و تغییراتی حاصل نمی شود. 
به همان  انجام  شود،  بهره برداری  است همان کارهای  قرار  اگر 

شکل بماند بهتر است. 
کرد:  تصریح  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
منطقه آزاد حتما باید تفاوت هایی با سرزمین اصلی داشته باشد و 
قوانین آن باید سهل تر، آسان تر و کاربردی تر باشد تا هم افزایی 
متاسفانه هیچ  اقدامات منطقه صورت گیرد .  در  بهتری  و شتاب 
کدام از دستگاه هایی که که خدمات رسان در منطقه هستند، این 
موضوع را جدی نگرفتند و در برنامه کاری شان قرار ندادند. لذا 
در این موضوع مثل مدیریت های خود عمل می کند. یک مدیر 
از مدیر باالسری خود که مدیرکل استان است تبعیت می کند، 
چون بودجه اش را او تامین می کند و اگر خطایی کند، مدیر است 
به  امورات و نگاهش  لذا همه  تنبیه و تشویق می کند؛  را  او  که 
مدیر استان است. اگر به مدیریت منطقه آزاد بهایی ندهد، کسی 
نمی تواند بازخواستش کند. لذا ان شاهلل در دولت جدید این انتظار 
بسیاری ضروری  ماده ۶۵ که  اعمال  و  این موضوع  داریم که  را 
برای تحقق اهداف و پیشرفت منطقه است )به امید همکاری تمام 
اختیاراتشان  تمام  گفته  هم  قانون  نص  که  اجرایی  دستگاه های 
بایستی به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تفویض شود ( 
صورت بگیرد و اقدام موضوعات بودجه ای را هم تفویض کنند تا 

تحول اساسی در سطح مناطق را شاهد باشیم.

 نگاه کارشناسان و فعاالن اقتصادی
 به ماده65احکام دائمی

با  رابطه  در  اقتصادی  فعال  کارشناس  نگاه  گزارش  این  در  اما 
به مدیران عامل مناطق  اجرایی  از دستگاه های  اختیار  تفویض 
هیات  رئیس  امانی  اصغر  با  لذا  می رسید؛  نظر  به  ضروری  آزاد 
در  انزلی  آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  مدیره 

این رابطه گفت وگو کردیم . 
از  این کارشناس، طی سال های گذشته بسیاری  اظهارات  طبق 
قوانین مربوط به مناطق آزاد با مشکالتی مواجه شده و تبعات آن 
گریبانگیر سرمایه گذاران فعال در مناطق آزاد شده است. در ادامه 

اظهارات وی را می خوانید:

رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاران و 
کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:
 عدم اجرای تفویض اختیار 

و تبعات آن بر سرمایه گذاران
مناطق آزاد تجاری- صنعتی به عنوان پیشران اقتصادی کشور و 
پس از فراز و فرودهای فراوان ناشی از دیدگاه های دولت ها در 
سال های گذشته ، شاهد اتفاقات فراوانی بوده اند که مهم ترین آنها 
در طی دوران جنگ اقتصادی آمریکا، نمایان گردید و مناطق آزاد 
ایران کارایی و توانمندی خود را نشان دادند. قانونگذار محترم با 
علم و اطالع از تجربیات مناطق آزاد جهان وظایفی را برای این 
بخش از سیستم اقتصادی کشور ترسیم نمود که هدف اصلی آن 
خارجی  سرمایه گذاری  به ویژه  سرمایه گذاری،  و  صادرات  توسعه 

می باشد. 
اختیارات  اعمال  موجب  که  قانون  این  مواد  مهم ترین  از  یکی 

مدیریتی و تثبیت فرآیندهای کاری و ثبات برنامه ریزی می شود، 
ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد. به موجب 
نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  ماده،  این 
وظایف،  کلیه  و  شده  محسوب  منطقه  مقام  باالترین  دولت،  از 
در  دولتی مستقر  اجرایی  و مسئولیت های دستگاه های  اختیارات 
این مناطق، به غیر از وظایف نهادهای امنیتی و دفاعی برعهده 

مدیران سازمان ها می باشد.
در  قانون  از  بخش  این  تحقق  گذشته  سال های  در  متاسفانه 
آن  از  ناشی  تبعات  و  گردیده  مواجه  زیادی  با مشکالت  مناطق 
نیز گریبان گیر بخش خصوصی و سرمایه گذاران فعال در مناطق 

آزاد شده است.
و  آزاد  مناطق  قوانین  با  دولتی  دستگاه های  آشنایی  عدم 
استنباط های شخصی مجریان دولتی، نگاه یکسویه به فعالیت ها و 
فعالین اقتصادی و فرافکنی عوامل مختلف در دستگاه های دولتی 
سوی  از  کافی  عدم پیگیری  حاکمیتی،  نهادهای  و  غیردولتی  و 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و عدم اهتمام دولت و دستگاه های 
دولتی در اجرای قانون، موجب گردیده که هرازچند گاهی چالشی 
به  مربوط  موضوعات  آید.  به وجود  اقتصادی  فعالین  برای  جدید 
و صادرات،  واردات  اجرایی  آیین نامه های  تنظیم  مالیاتی،  قوانین 
تنظیم آیین نامه های گمرکی و سایر موضوعات جاری که عموما با 
قوانین مناطق آزاد مغایرت داشته و به نوعی بدعهدی و بی تعهدی 
دستگاه های حاکمیتی کشور در قبال وظایف خود و قوانین وضع 

شده تلقی می شود، فقط بخشی از این مشکالت است. 
هر کدام از موارد فوق برای فعاالن اقتصادی، بار مالی جدیدی 
به وجود آورده و آنان را در قبال قراردادها و مسئولیت های پذیرفته 
شده  شان در قبال طرف های تجاری ضعیف نموده و موجب بروز 
زیان های هنگفتی گردیده است. ضروری است کلیه دستگاه های 
حاکمیتی، به ویژه دولت محترم و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
اقتصادی،  فعالین  به  شده  داده  تعهدات  و  شده  وضع  قوانین  به 
ایجاد هر  انجام دهند.  به درستی  را  نموده و وظایف خود  توجه 
بار مالی جدید برای فعالین اقتصادی یقینا تبعاتی به دنبال دارد 
و اگر به دنبال توسعه پایدار و تثبیت و افزایش اشتغال و رونق 
همانند  آزاد ،  مناطق  قبال  در  مسیر طی شده  اقتصادی هستیم، 
سایر بخش های اقتصادی کشور اشتباه بوده و ضروری است در 
کوتاه ترین زمان ممکن با استفاده از افراد کاردان و مجرب و نیز 

تجارب مفید سایر کشورها دنیا، شرایط را عوض کنیم.
یقینا دستگاه های دولتی به سادگی این مسئولیت ها و وظایف را در 
مناطق آزاد واگذار نخواهند کرد، لیکن وظیفه دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد است که با پیگیری های مجددانه از حقوق قانونی خود 
و فعالین اقتصادی دفاع نمایند. متاسفانه مجلس شورای اسالمی 
مناطق  قبال  در  قوانین وضع شده  اعمال   بر  ادوار  در همه  نیز 
آزاد، نظارت و پیگیری موثر نداشته و این موضوع نیز خود دلیل 
دیگری بر صدور دستورالعمل های غیر قانونی دستگاه های دولتی 

در قبال مناطق آزاد بوده است.
و  وظایف  به  همیشه  آزاد،  مناطق  در  فعال  خصوصی  بخش 
مسئولیت های قانونی، شرعی و ملی خود در قبال اقتصاد کشور 
فرافکنی های  است.  برآمده  آن  عهده  از  خوبی  به  و  بوده  پایبند 
آنان خللی  اراده  و  در عزم  نیز  و...  قاچاق  غیرواقعی درخصوص 
ابتدای  در  محترم  دولت  که  دارند  انتظار  اما  است؛  نکرده  وارد 
شروع فعالیت خود از حقوق حقه آنان دفاع نموده و به بدعهدی ها 
عنوان  به  که  اسالمی  شورای  مجلس  دارند  انتظار  دهد.  خاتمه 
به  شده اند،  مزین  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  انقالبی  مجلس 

و  دستورالعمل ها  صدور  از  و  نموده  عمل  خود  نظارتی  وظایف 
آیین نامه های غیرقانونی جلوگیری نموده و به اعمال قوانین وضع 

شده، پافشاری نمایند. به امید روزهای بهتر...

 فرزین حقدل، کارشناس امور مناطق آزاد:
دست و پای مناطق آزاد را قطع کرده ایم

با نشریه،  فرزین حقدل کارشناس امور مناطق آزاد در گفت وگو 
به  اجرایی  دستگاه های  از سوی  اختیار  تفویض  قانونی  موارد  از 
و  به کارشکنی  نسبت  و  آزاد سخن گفت  مناطق  مدیران عامل 

موانعی که دولت ها بر سر راه مناطق قرار داده  اند، گالیه کرد. 
این  که  است  این  آزاد  مناطق  نجات  راه  تنها  وی،  تاکید  طبق 
آزاد  مناطق  مقررات  و  قوانین  و  بین المللی  اصول  طبق  مناطق 

عمل کنند. 
اختیار  تفویض  قانون  از  10درصد  حتی  که  است  معتقد  حقدل 
هم اجرایی نشده و صرفا دستگاه های دولتی که درآمد زا نبودند 
تفویض  را  وظایفشان  شدند  حاضر  بودند،  هزینه ساز  برعکس  و 
کنند؛ همچون وزارت آموزش و پرورش ، وزارت میراث فرهنگی، 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  گردشگری،  و  دستی  صنایع 

دستگاه هایی شبیه این که البته آنها هم شدت و ضعف داشت.
درخصوص  را  آزاد  مناطق  امور  کارشناس  این  نگاه  ادامه،  در 
مناطق  عامل  مدیران  به  اختیار  تخصیص  برای  دولت  کم کاری 

آزاد می خوانید:
کارشکنی های دستگاه های دولتی برای تفویض اختیار به مناطق 

آزاد
سوی  از  اختیار  تفویض  بحث  درخصوص  داشت:  اظهار  حقدل 
دستگاه های اجرایی به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد باید 
گفت که طی مواد مختلفی در برنامه های ۵ساله توسعه جمهوری 
قانون  در  آنکه  مهم تر  و  تاکید شد  قانون  این  به  ایران  اسالمی 
قانون  این  به  لزوم توجه  نیز  دائمی تحت عنوان ماده ۶۵  احکام 

آمده است. 
لذا تاکیدات قانونی بر این موضوع حجت را بر همه زیرمجموعه های 
ابتدا که  دولت تمام کرده است. اما واقعیت آن است که چه در 
)یعنی  داشتیم  را  ایران  اسالمی  رئیس جمهور  حمایت صددرصد 
که  بعد  دوره های  در  چه  اول(،  نسل  آزاد  مناطق  تشکیل  زمان 
را  اختیار  تفویض  چالش  این  شد،  ضعیف تر  حمایت  این  اندکی 
با سایر دستگاه های دولتی در حوزه عملکرد مناطق آزاد داشتیم. 

علی رغم اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و خود سازمان های 
مناطق آزاد مستقیما یکی از ارکان دولت جمهوری اسالمی ایران 
هستند، اما متاسفانه بیشترین تقابل ، کارشکنی و بیشترین موانع 
از دید و  اعمال شد . علت آن هم شاید  از سوی دستگاه دولتی 
منظر آنها منطقی باشد؛ دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها  راضی 
نیستند به اینکه بخشی از محدوده کشور که تحت عنوان مناطق 
آزاد از بقیه سرزمین اصلی مستثنی شدند، از دستگاه های دولتی 
این  همه  در  بنابراین  باشند؛  نداشته  حرف شنوی  وزارتخانه ها  یا 
به  کردند  سعی  دولتی  دستگاه های  و  وزارتخانه ها  این  سال ها 
نحوی کارشکنی کنند و اجازه اجرای قانون منطقه آزاد را در آن 
محدوده ندهند و تحت عنوان اینکه ما دستگاه حاکمیتی هستیم، 
جاری  و  ما ساری  قانون  و می گویند  می زنند  را  حرف خودشان 
نقض  را  آزاد  مناطق  قانون  و عمال  است  نقاط کشور  تمامی  بر 

می کنند . 
این در حالی است که قانون و مقررات مناطق آزاد  قانون خاص 
است، قانون مقدم و موخر به آن اثر نمی کند و همه موظف به 

و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیران  همه خصوصا  اجرایش هستند، 
مدیران عامل سازمان مناطق آزاد که ملزم به اجرای این قانون 
عامل  مدیران  از  می توانند  نظارتی  دستگاه های  یعنی  هستند. 
در  آزاد  مناطق  قانون  اکثر  چرا  که  کنند  بازخواست  آزاد  مناطق 
آن محدوده اجرایی نشده است؟ هرچند که علتش هم کارشکنی 

سایر دستگاه های دولتی بوده است .
شده،  ابالغ  کشور  توسعه  برنامه  ۵ساله  قانون های  که  وقتی 
تفویض  بحث  بود،  آزاد  مناطق  به  مربوط  که  بندهایی  براساس 
این  آزاد  قوانین و مقررات مناطق  ماده 27  آمده است. در  اختیار 
موضوع را داشتیم که دستگاه های دولتی و اجرایی طی دو راهکار 
می توانند در حوزه مناطق آزاد عمل کنند و آن اینکه یا تفویض 
اختیار کنند یا به پیشنهاد وزیر، مدیری که مشترک بین منطقه 

آزاد و آن وزارتخانه دولتی است، مشغول به کار شود. 
اما در قانون ماده 27 که بعدا به قوانین برنامه  ۵ساله تبدیل شد، 
حوزه  این  در  اختیار  تفویض  دولتی  دستگاه های  که  است  آمده 
را  این  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  ماده ۶۵  که  کنند 
تکمیل تر کرد و تفویض اختیار شد؛ یعنی به صراحت در این قانون 
دولت،  از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  که  شده  بیان 
اختیارات  وظایف،  کلیه  و  هستند  منطقه  اجرایی  مقام  باالترین 
و مسئولیت های دستگاه دولتی در آن گستره خاص برعهده آن 
سازمان ها است. زمانی که به این صراحتا این قضیه درج و به کل 
کشور ابالغ می شود، مسلما بر همگان الزم االجراست. متاسفانه 
یک مقدار کوتاه آمدن دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق 
آزاد هم بوده که در این زمینه حاضر نشدند حقشان را بگیرند و 

خواستند با تعامل و راه بینابین به مقصدشان برسند.
دستگاه های  سایر  جانب  از  که  شده  باعث  موضوع  همین  اما 
بخشی  بگیرد؛  صورت  آزاد  مناطق  علیه  بیشتری  هجوم  دولتی 
از این مسئله هم به شرایط داخلی کشور بسته بوده که به دلیل 
اوضاع اقتصادی و سیاسی در زمان های مختلف ستاد تدابیر ویژه 
یا جلساتی که بین سران قوا بوده، تصمیماتی بر ضد منافع مناطق 
آزاد گرفته می شد و عموما هم در این شرایط مناطق آزاد را تحت 
فشار قرار دادند تا به بهانه شرایط خاص در کشور مناطق مجبور 
داخلی ها  جانب  از  تحریم ها  این  متاسفانه  که  تحریمی شوند  به 

صورت می گیرد نه کشورهای معاند خارجی! 
دستگاه های  اختیار  تفویض  بحث  از  که  سابقه ای  حال  هر  به 
آزاد وجود دارد، در سال های مختلف  اجرایی در حوزه مناطق 
است؛  نشده  اجرا  هم  آن  از  1۵-10درصد  می گویم  جرات  به 
عموما دستگاه های دولتی که درآمد زا نبوده و هزینه ساز بودند، 
حاضر شدند بیایند و وظایفشان را تفویض کنند. در دوره هایی 
خود  هزینه ساز  وظایف  همین  حتی  نشده  حاضر  مربوطه  وزیر 
اتفاقاتی  عموما  کند.  تفویض  آزاد  مناطق  سازمان های  به  را 
بوده و سایر دستگاه های دولتی که  افتاده  این حوزه ها  که در 
درآمدزا بودند و می توانستند کمک باشند اما به شدت مقاومت 
بلکه سعی  نکردند،  تفویض  را  اینها وظایفشان  تنها  نه  کردند، 
آزاد  مناطق  خلق الساعه،  قوانین  و  بخشنامه ها  با  که  کردند 
شروع  همان ها  خود  هم  بعد  دهند .  قرار  انزوا  و  مضیقه  در  را 
و  عقیم  آزاد  منطقه  یک  آنها  که  حالی  در  کردند،  انتقاد  به 
و  آن  تحمیل  با  و  قوانین  برخی  تصویب  با  را  پا  و  بی دست 
و  آوردند  وجود  به  آزاد  مناطق  قوانین  با  مغایر  بخشنامه های 
بعد مدعی شدند که مناطق آزاد نتوانستند به وظایفشان عمل 
است  مسلم  می کنید،  قطع  را  کسی  پای  و  دست  وقتی  کنند . 
که این فرد نمی تواند راه برود، در انتقاد ها هم می گویند چون 

حذف  روزگار  از صحنه  باید  ندارد،  رفتن  راه  توانایی  فرد  این 
شود! این مشکلی است که گریبانگیر مناطق آزاد است. 

به هر حال راه نجات مناطق آزاد اجرای صددرصد قوانین و مقررات 
و  نکرده مشکل  تا خدایی  است  نظارت های قوی  مناطق تحت 
سوء استفاده ای صورت نگیرد؛ اما در عین حال قوانین به صورت 
کامل و جامع اجرا شود، ازجمله اینکه ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه 
را دستگاه های دولتی قبول کنند که درست است؛ مناطق آزاد در 
گستره جغرافیایی و سیاسی کشور جمهوری اسالمی ایران قرار 
دارند، ولی خارج از مرزهای گمرکی و بازرگانی هستند؛ بنابراین 
به حکم یک اداره شهرستانی نمی توانند به منطقه آزاد نگاه کنند. 
اداره منطقه آزاد طبق اصول بین المللی و قوانین و مقررات مناطق 
آزاد در ایران می تواند مستقیما با تهران در ارتباط باشد؛ این تنها 

راه نجات مناطق آزاد است و الغیر.

هادی حق شناس، کارشناس امور مناطق آزاد:
پیش بینی تفویض اختیار به مدیران در دولت سیزدهم

درخصوص  آزاد  مناطق  امور  کارشناس  حق شناس  هادی  اما 
تفویض اختیار مسئوالن دولتی به مناطق آزاد گفت: طبق قانون، 
جز  به  را  دستگاه ها  تمام  اختیارات  آزاد  مناطق  عامل  مدیران 
دستگاه های امنیتی و نظامی را دارند که این بحث دستگاه های 
در  حال  هر  به  بود .  شده  استثنا  اول  همان  از  نظارتی  و  امنیتی 
مناطق آزاد کارهای خیلی زیادی وجود دارد که باید انجام شود، 
چه در بخش اقتصادی چه صنعتی و خدماتی و...؛ اما همه اینها 
مشخص  طور  به  و  دارد  مختلف  مدیران  اصلی  سرزمین  در 
19وزارتخانه هستند که در سرزمین اصلی وظایف را اجرا می کنند. 
طبیعتا اگر 19وزارتخانه در مناطق آزاد به همان سبک سرزمین 
اصلی قوانین شان را اجرا کنند، همان اتفاقی که در سرزمین اصلی 

افتاده در مناطق آزاد هم خواهد افتاد.  
لذا اگر قرار است مناطق آزاد جلوتر از سرزمین اصلی پیش بروند 
و در آنجا سرمایه گذاری انجام شود، باید کار ویژه ای هم صورت 
بگیرد. آن کار این است که تفویض اختیارات واگذار شود تا در 
مناطق آزاد که پایلوتی برای سرزمین اصلی هستند، کارها را نه 
خارج از روابط اداری، بلکه با کاهش فرآیندها و مراحل ادرای را 
بلکه  نشوند،  اجرا  قوانین  که  نیست  این  بحث  ببرند.  جلو  به  رو 
بحث این است فرآیندها کوتاه شود و در کوتاه ترین زمان ممکن 

مجوز کسب و کار صادر شود.  
به نظر بنده این تفویض اختیارات متناسب با شان ایجاد مناطق 
آزاد است؛ چراکه اگر مناطق آزاد اختیارات ویژه نداشته باشند و 
اختیارات شان شبیه سرزمین اصلی باشد، نباید انتظار داشت اتفاق 

خاصی در مناطق آزاد صورت گیرد  .
این  روحانی  دولت  در  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  حق شناس 
تفویض اختیارات صورت گرفت، اظهار کرد: هر دولتی که آمد از 
دولت سازندگی گرفته تا دولت قبلی، همه کم و بیش اختیاراتی 
به مناطق آزاد دادند . طبیعتا نمی شد همه اختیارات را در وهله اول 
و همان ابتدا به مناطق آزاد داد؛ زیرا زیرساخت های نرم افزاری و 
سخت افزاری فراهم نبود؛ از این رو دولت سیزدهم هم بخشی از 
تفویض اختیارات را به مدیران مناطق می دهد. اما امیدوارم روزی 
برسد که مناطق آزاد کارنامه روشن و قابل دفاعی ارائه بدهند و 
دستگاه های اجرایی از این تفویض اختیاراتی که به مدیران عامل 

مناطق آزاد می دهند، استقبال کنند.
این کارشناس امور مناطق آزاد درخصوص وزیر اقتصاد که زمانی 
اقتصاد  وزیر  اظهارنظر  از  نیز گفت: آن چیزی که  بود  قانونگذار 
متوجه شدیم، این است که کار را می خواهد به بخش غیردولتی 
واگذار کند . آقای خاندوزی به دنبال نوعی تمرکز زدایی است تا 
سازوکار بازار را بتواند به درستی انجام دهد و از طرفی هم دولت 
نقش تنظیم گری داشته باشد. اگر این دیدگاه حاکم باشد، تفویض 

اختیارات قابل انجام است.

ارزیابی نگاه معاونین و فعالین اقتصادی مناطق آزاد
اقتصادی  فعالین  آزاد و  طبق گفته معاونین سازمان های مناطق 
عدم  می باشد،  مهم  آزاد  مناطق  درخصوص  آنچه  مناطق،  این 
دخالت دستگاه های دولتی است؛ در واقع اجرای کامل قانون است 
که در ماده112 پنجم توسعه، نیز آمده و قانونگذار تمامی موارد 
اجرایی دستگاه های سرزمین اصلی را به سازمان های مناطق آزاد 

تفویض کرده است. 
عمدتا  و  اجرایی  دستگاه های  از  بسیاری  متاسفانه  وجود  این  با 
این  که  هم  دستگاه هایی  و  نمی دهند  انجام  را  کار  این  درآمدزا 
تفویض اختیار را انجام دادند صرفا هزینه بر بودند، ازجمله آموزش 
و پرورش، فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان که دردی از مناطق 

آزاد دوا نکردند و بر مشکالت شان نیز اضافه کردند. 
طبق گفته این کارشناسان، امروز سازمان های مناطق آزاد مدیران 
اما اختیاراتی ندارند؛ از یک طرف فرمانداری وجود  عامل دارند، 
این مسئله  مقامات که  دیگر  و  دیگر شهرداری  از سوی  و  دارد 

چیزی جز ایجاد مانع برای تحقق اهداف مناطق آزاد نیست! 
آزاد، یک  مناطق  اداره  قانون چگونگی  است  آن  دیگر  نکته  اما 
است  این  دارد  ایرادی که وجود  ولی  است،  مترقی  بسیار  قانون 
استناد می کنند  قوانین خود  به  اجرایی  اجرا، دستگاه های  در  که 
مثابه سرزمین اصلی می نگرند در حالی که  به  را  آزاد  و مناطق 
شرایط  از  امور  تسهیل  و  است  دیگر  چیزی  آزاد  مناطق  اهداف 
الزم برای سرمایه گذاری ! اما این موضوع با بی اعتنایی مسئوالن 

اجرایی مواجه می شود.
اگر بخواهیم نگاه تولید محور به مناطق داشته باشیم، باید شرایط 
تولید را فراهم کنیم؛ این شرایط چیزی جز اجرای دقیق قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و به دنبال آن اجرای 
باید  برنامه های توسعه نیست. تمامی وزرا  ماده ۶۵ احکام دائمی 
تفویض اختیارات خود را به سازمان های مناطق آزاد انجام دهند 
و اجازه دهند که در این مناطق همانند دولت مستقل با دیدگاه 

اقتصادی اداره شود.

 محمد علیپور، نماینده مردم ماکو 
و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

مدیریت یکپارچه مشروط به تفویض اختیار است
قانونگذار  عنوان  به  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  نگاه  اما 
درخصوص موضوع گزارش این شماره از نشریه ضروری به نظر 
می رسید . لذا با محمد علیپور نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در رابطه با تفویض اختیارات به 

مناطق آزاد گفت وگو کردیم  .
طبق اظهارات علیپور، مدیریت یکپارچه مناطق آزاد مشروط به آن 
است که اختیارات از طرف دولت به مدیران عامل سازمان های 
مناطق  شامل  عمدتا  موضوع  این  اما  شود؛  تفویض  آزاد  مناطق 
آزادی است که مثل ماکو و اروند و تا حدودی ارس وسعت شان 
زیاد است و ارگان های زیادی در قلمرو این مناطق وجود دارد؛ لذا 

نیاز به یکپارچگی در این مناطق است. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که 
در واقع یک نفر باید تمام کننده مسائل در مناطق آزاد باشد و به 
واسطه بروکراسی اداری که در قلمرو اصلی حاکم است، یک نفر 

باید در مناطق  آزاد پایان دهنده آن بروکراسی ها باشد. 
وی افزود: البته به نظر بنده این ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور مصوب شد، ولی دولت آقای روحانی خیلی در اجرای 
این ماده ورود نکرد و ما هنوز هم در منطقه آزاد ماکو که حوزه 
در  دودستگی  و  دوگانگی  بالتکلیفی،  این  است،  بنده  انتخابیه 

مدیریت این منطقه را می بینیم. 
طبق گفته علیپور؛ منطقه آزاد ماکو سه فرمانداری مستقر کامل 
ایجاد  لزوم  اوصاف  این  با  دارد،  آزاد  منطقه  محدوده  داخل  در 
هماهنگی در میان تصمیمات این منطقه ضروری به نظر می رسد.
طبق  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  ماکو  مردم  نماینده 
ماده ۶۵ گفته شده که نماینده عالی دولت در منطقه ، مدیرعامل 
از  غیر  که  است  حالی  در  این  می باشد؛  آزاد  منطقه  سازمان 
مدیرعامل منطقه آزاد، نمایندگان عالی دولت مثل فرمانداری و 
بخشداری وجود دارند که تکلیف آنان مشخص نشده است. دولت 
دولت  امیدوارم  اما  نکرد،  ورود  قضیه  این  در  خیلی  روحانی هم 
آقای رئیسی که دولت مردمی است، تکلیف این موضوع را روشن 
کند و این دوگانگی را از این مناطق مثل ماکو بردارد تا بتوانند به 

توسعه و پیشرفت خود ادامه دهند.
وی درخصوص تصمیم مجلس قبل در رابطه با اینکه دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد زیرنظر وزارت اقتصاد برده شد، گفت: این 
موضوع هم قوز باالی قوز شد. تا زمانی که دبیرخانه زیرمجموعه 
زیرنظر  اکنون که  اما  بود؛  راحت تر  بود، هماهنگی  رئیس جمهور 
وزارت اقتصاد قرار گرفته شده، ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های 
آقای  زمان  در  می کند.  پیدا  مفهوم  و  معنا  بیشتر  کشور  توسعه 
بانک پیگیر این قضیه بودیم تا این مشکالت حل شود؛ چراکه 
این دوگانگی باعث شده خود مدیران عامل مناطق آزاد به نوعی 
چون حکمشان را از رئیس جمهور می گیرند، دچار مشکل شوند. 
از طرفی چون زیرنظر دبیرخانه هستند و خود دبیرخانه معاونت 
وزارت اقتصاد محسوب می شود، این دودستگی و تضاد سبب شده 
سردرگمی در این قضیه پیش بیاید و تکلیف این ماده به صورت 

مشخص و واضح روشن نباشد.
علیپور درخصوص اقدام مجلس برای بحث نظارت بر اجرای این 
قانون اظهار داشت:  اولین راه حل، خود دولت است که امیدواریم 
اراده  اینکه  بگیرد. ضمن  اختیارات صورت  تفویض  این  بخواهد 
بر این است که مدیریت را یکپارچه کنند و یک فرد تمام کننده 
در منطقه باشد؛ قاعدتا خود دولت این را باید به صورت الیحه 
از مجلس درخواست کند. قطعا اگر درخواستی از طرف دولت به 

مجلس بیاید، پیگیری بهارستان نشین ها بهتر خواهد بود.
اقتصادی مجلس شورای  کمیسیون  و عضو  ماکو  مردم  نماینده 
موضوع  هستیم  امیدوار  ما  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اسالمی 
تفویض اختیارات از دستگاه های اجرایی به سمت مدیران عامل 
وزیر  اینکه  به  توجه  با  شود.  اجرایی  آزاد  مناطق  سازمان های 
اقتصاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و فردی 
قانونگذار بوده و مهم تر از همه طراح طرح اصالح قانون مناطق 
به  ایشان  آگاهی  واسطه  به  این مشکالت  امیدواریم  است،  آزاد 
نقاط ضعف و قوت قانون مناطق آزاد حل شود و دولت به صورت 

لوایح، پیگیر این موضوعات مناطق باشد.

سخن پایانی
در  سرمایه گذاران  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  بی تردید 
سوی  از  اختیارات  تفویض  و  هماهنگی  عدم  به  آزاد،  مناطق 
بر می گردد؛  آزاد  مناطق  به  امور  تسهیل  در جهت  وزارتخانه ها 
می رود  انتظار  آزاد  مناطق  از  صرفا  سال ها  این  در  متاسفانه 
آن  واقعیت  اما  بگیرند؛  پیش  را  تولید  و  صادرات  توسعه  که 
فعالین  برای  تولید  و  است که شرایط سرمایه گذاری، صادرات 

نیست.  فراهم  اقتصادی 
دبیرخانه شورایعالی  و  عامل  مدیران  به واسطه  شاید  آزاد  مناطق 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اداره می شود، اما این دبیرخانه اکنون 
زیرنظر وزارت اقتصادی است که گاها در تضاد با قوانین چگونگی 
اداره مناطق آزاد، آیین نامه ای ابالغ می کند و مناطق را ملزم به 
اجرا و تبعیت از آن می کند! این در حالی است که همان قانون 
به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد اجازه داده است که در 
تصمیمات خود به صورت مستقل عمل کنند؛ اما سرزمین اصلی 
و مسئوالنش حاضر به سپردن مدیریت به مناطق آزاد به صورت 
عملی و واقعی نیستند و همه چیز صرفا روی کاغذ نوشته شده 

است.
و  زیرساخت ها  همه  که چون  معتقدند  برخی  میان  این  در  البته 
اهداف  براساس  آزاد  مناطق  و  نیست  فراهم  مناطق  امکانات در 
نمی تواند  اختیار  تفویض  این  لذا  نرفتند،  پیش  انتظارشان  مورد 
به صورت کامل منطقی باشد . اما واقعیت آن است که همیشه با 
اما و اگر به مناطق آزاد نگاه کردند و هیچ وقت نگذاشتند قوانین 
را مورد قضاوت  آنان  بعد عملکرد  و  اجرایی شود  به طور کامل 

قرار دهند. 
باید اذعان داشت که مشکالت در مسیر توسعه اقتصادی و جذب 
ندارد؛  در شرایط کنونی  زیرساخت ها  به  ارتباطی  سرمایه گذاری، 
تفویض  درخصوص  مناسب  بستر  ایجاد  عدم  به  برعکس،  بلکه 

اختیارات به مناطق آزاد بازمی گردد. 
سازمان های  عامل  مدیران  به  را  تصمیم گیری  قدرت  اگر  شاید 
آن   از  پس  بدهند،  مناطق  مصوب  قانون  براساس  آزاد،  مناطق 
شاهد جهش تولید و به تبع آن توسعه تولیدات صادرات محور در 

مناطق آزاد باشیم.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

واکاوی اثرات سوء عدم اجرای ماده65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور:

فراسوی اختیاراتی که هرگز به مناطق آزاد تفویض نشد!



گزارش6

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در توسعه اقتصادی کشورها: 

 مناطــق آزاد؛ فرصت های طالیی
جهت جذب ســرمایه گذاری
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عمده  عوامل  از  یکی  آزاد  تجارت  اقتصادی،  توسعه  ادبیات  براساس 
تجاری- آزاد  مناطق  بین  این  در  است.  اقتصادی  رشد  بر  تاثیرگذار 
صنعتی می توانند نقش بسزایی در راستای توسعه تجارت داشته باشند.

فعالیت های  و  بخش ها  در  سرمایه گذاری  نیازمند  اقتصادی  توسعه 
مختلف اقتصادی است و بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی 
و روبنایی نمی توان انتظار گسترش، اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را 
داشت و در این میان یکی از راه های مفید و مناسب بدین منظور ایجاد 

مناطق آزاد تجاری-صنعتی است.
مناطق آزاد در دنیا سابقه قدیمی دارند، ولی رشد اقتصادی جهان و لزوم 
توجه به مزیت ها، کاهش قیمت تمام شده و بازاریابی برای محصوالت 
کشورها از سال ۱۹۶۰ به بعد وارد مرحله جدیدی شده است که جذب 
سرمایه گذاری خارجی را با هدف تشویق و توسعه صادرات کاال و خدمات 

و کسب درآمدهای ارزی از اولویت خاصی برخوردار کرده است.
سعی  سرمایه گذاری ها  جذب  طریق  از  توسعه  حال  در  کشورهای 
کرده اند تا با تامین نیازمندی های ارزی، موجبات اشتغال در بخش های 
مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال تکنولوژی روز را فراهم کنند که 
به مزیت های  بدین خاطر توجه  آنها شود؛  افزایش درآمد ملی  سبب 
ایجاد  و  تمام شده محصوالت  نسبی سرمایه گذاری در کاهش قیمت 
زمینه مناسب برای تنظیم بازارکار از طریق حضور فعال سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازارهای جهانی و منطقه ای در راه 

کسب درآمدهای ارزی از اهم وظایف مناطق آزاد است.
امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های اساسی رشد 
و توسعه اقتصادی، کسب فناوری های نوین، ایجاد اشتغال و مواردی 
سرمایه های  و جذب  جلب  برای  برنامه ریزی  از  ناگزیر  قبیل،  این  از 
داخلی و خارجی هستند و ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از 
مهم ترین راهکارهای کشورهای مختلف دنیا در چند دهه اخیر برای 

نیل به این مهم بوده است.
به  اقتصادی  آزاد  مناطق  توسعه  امروز  جهان  در  دیگر،  عبارت  به 
عنوان یکی از مهم ترین نوآوری های نهادی در اقتصاد به شمار رفته 
و نقش کلیدی این مناطق در جذب سرمایه گذاران خارجی برای رشد 

اقتصادی کشورهای درحال توسعه حیاتی قلمداد می گردد.
امروزه کشورهای درحال توسعه سعی دارند با اعطای امتیازاتی بر تعرفه های 
موجود تنظیم معافیت های مالیاتی و تسهیل رویه های اداری به حمایت از 
فعالیت های اقتصادی در این مناطق مبادرت ورزند. در حال حاضر تعداد 
کثیری از مناطق آزاد اقتصادی در سراسر جهان به بهره برداری رسیده و یا 

فرآیند برنامه ریزی جهت بهره برداری از آنها انجام یافته است.
مناطق آزاد در حقیقت محرکی برای تشویق صادرات هستند؛ چنانکه در 
سال های بعد از ۱۹۶۰میالدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه با به 

کارگیری این ابزار، سعی در رهایی از توسعه نیافتگی خود  داشته اند.
از نگاه بین المللی، فلسفه اصلی رویکرد کشورهای در حال توسعه به 
ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است و این کشورها 

برای تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیت هایی روبه رو هستند، ولی 
آزاد  منطقه  و  برخوردارند  هم  امکاناتی  و  برتری ها  از  حال  عین  در 
ابزاری است که می تواند تا حدودی کمبودها را جبران و امکانات و 

برتری های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند.
از چند دهه  آزاد تجاری« عمری بیش  نماند اصطالح »منطقه  ناگفته 
ندارد، اما مفهوم موردنظر از این اصطالح یا حداقل مفهوم اولیه و بسط 
آن از سابقه ای طوالنی در اقتصاد جهانی برخوردار است. بندر هامبورگ 
نخستین بندر تجاری آزاد جهان است که در سال ۱۸۸۸ میالدی با هدفی 
نزدیک به اهداف مورد انتظار از تاسیس مناطق آزاد در مفهوم امروزی یعنی 
تولید محصوالت صنعتی با احتراز از رقابت با تولیدات داخلی تاسیس شد. 
موفقیت این بندر، ایجاد بنادر آزاد دیگری را هم در اروپا نظیر کپنهاگ  ۱۸۹۴ ، 
دانتزیک در لهستان ۱۸۹۹ ، مالمو، هانگو، فیدم و تریست و در آسیا سنگاپور، 

هنگ کنگ و ماکائو )قبل از جنگ دوم جهانی( موجب شد.
در  شانون  آزاد  منطقه  جدید،  مفهوم  به  تجاری  آزاد  منطقه  اولین 
سال ۱۹۵۹ در ایرلند با هدف جذب سرمایه های خارجی، انتقال فناوری 
و ایجاد اشتغال؛ یعنی اهداف اصلی مورد انتظار از تاسیس مناطق آزاد 
در کشورهای در حال توسعه ایجاد شد؛ به همین دلیل مناطق آزاد را 

از دهه ۱۹۷۰ ابتکاری ایرلندی می دانند.
تا پیش از جنگ جهانی دوم مناطق آزاد بیشتر به عنوان مکانی برای 
انبارداری، انتقال کاال از یک وسیله نقلیه به دیگری، صدور مجدد کاال 
و در مجموع تجارت شناخته می شد، اما موفقیت منطقه آزاد »شانون« 
در زمینه های دیگری چون پردازش صادرات یعنی تولید، صادرات مجدد 
کاال، تولید محصوالت سبک وزن )محصوالت الکترونیکی، منسوجات، 
ابزارآالت سبک( به جای تولید محصوالت سنگین )ماشین آالت( و جذب 
شرکت های خارجی باعث شد تا کشورهای در حال توسعه هم تاسیس و 
گسترش مناطق آزاد با این اهداف را مورد توجه قرار دهند و در نتیجه این 
مسئله باعث شد تعداد کشورهای دارای مناطق آزاد از هفت کشور در اوایل 

دهه ۷۰ به ۶۰کشور در اوایل دهه۱۹۹۰ برسد.
مفاهیم و اصطالحات به کار رفته برای تعریف مناطق آزاد بسیار متنوع 

اراده نمی شود. در  تعاریف  این  از  لزوما هم یک مفهوم واحد  بوده و 
قرن ۱۹ و نیمه قرن2۰ منطقه آزاد مترادف با بندر آزاد یعنی منطقه ای 
که تجارت در آن امکان پذیر است، بوده و تجارت آزاد هم به منزله 
حذف حقوق و عوارض گمرکی بر واردات و صادرات و نبود هرگونه 

قید بر تجارت خارجی تلقی می شود.
تامین سرمایه، نیروی انسانی ماهر و توانا، فن آوری و آشنایی با روش های 
علمی و فنی جدید، آگاهی از تحوالت اجتماعی و فرهنگی و برنامه های 
هماهنگ و سازگار برای بهره برداری از عوامل مختلف تولید و همچنین 
بهره گیری بهینه از علم و دانش جهانی، مدیریت علمی، داد و ستد کاال، 
خدمات و دانش فنی با خارج از مرز ملی ازجمله راهکارهای ارائه شده برای 
گریز از توسعه نایافتگی و ورود به جرگه کشورهای توسعه یافته است و 
ایجاد مناطق آزاد اقتصادی ازجمله ابزارهای توسعه اقتصادی است که 
می تواند با تسهیل دستیابی به عوامل یاد شده رسیدن به توسعه یافتگی 
را تسهیل کند؛ به عبارت دیگر دستیابی به توسعه اقتصادی هدف اصلی 

کشورها از ایجاد مناطق آزاد است.
قالب  در  کشورها  توسعه  برای  راهکاری  عنوان  به  ابتدا  از  آزاد  مناطق 
استراتژی هایی چون استراتژی توسعه صادرات به جای راهبرد جایگزینی 
واردات و استراتژی استفاده از اصل مزیت های نسبی و راهبرد به کارگیری 

تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه درنظر گرفته شدند.
)کشور  دور  خاور  شده  صنعتی  تازه  کشورهای  چشمگیر  موفقیت 
های کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ( در بهره گیری از این 
استراتژی و همچنین تغییرات شتابان فناوری جهانی، به کارگیری این 

الگو را سرعت بخشید.
در این زمینه نقش مناطق آزاد در حل مشکالت دوران گذار اقتصاد 
کشورهای در حال توسعه از طریق گسترش تدریجی پیوندهای اقتصاد 
ملی با اقتصاد جهانی و به حداقل رساندن مضرات جانبی این پیوند در 

این اقبال به مناطق آزاد موثر بود.
در استراتژی دیگر که بر استفاده از اصل مزیت های نسبی هر کشور برای 
تولید کاالهای ارزان تر و با کیفیت بیشتر در قیاس با سایر کشورها تاکید 

داشت، مناطق آزاد ابزاری برای بهره گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی 
ارزان، مواد اولیه و کاالهای واسطه با تعرفه حداقلی و ترویج تجارت آزاد بودند.

پس از جنگ جهانی دوم و تحوالت اقتصادی ناشی از آن در جهان، 
استراتژی به کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه و یکی 
از راهکارهای توسعه درنظر گرفته شد؛ زیرا کشورها با رشد فزاینده 
تغییر و تحوالت فناوری به این نتیجه رسیدند که تامین همه احتیاجات 
و  کاال  مبادله  و  تجارت  جز  چاره ای  و  نیست  میسر  داخل  در  کشور 
باال  نوآوری،  رقابت،  افزایش  ندارد.  وجود  کشورها  دیگر  با  خدمات 
توسعه  در حال  اقتصادی در کشورهای  و تحرک  بردن کیفیت کاال 
اقتصادی کشورها  روابط  و  زیادی حاصل تجارت خارجی  تا حد  هم 
است و مناطق آزاد یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق این استراتژی 
و  اقتصادی  بحران های  بروز  از  مانع  که  می روند، همچنان  به شمار 
به  ملی  بسته  اقتصاد  یک  از  انتقالی  مراحل  از  ناشی  اجتماعی های 
با  داخلی  سیاست های  هماهنگ سازی  امکان  و  بوده  جهانی  اقتصاد 

تحوالت جهانی اقتصاد را فراهم می آورند.
دلیل ازدیاد مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه در سال های اخیر به 
رغم تاکید بر یکی از استراتژی های یاد شده بیشتر به موانع داخلی رشد 
اقتصادی این کشورها و لزوم کسب آمادگی اقتصاد ملی برای هماهنگی 
با اقتصاد جهانی برمی گردد؛ زیرا کشورهای در حال توسعه ایجاد مناطق 
آزاد را کم دردسرترین و ساده ترین ابزار حل و فصل این موانع می یابند؛ 
حتی می توان گفت مناطق آزاد برای اغلب این گونه کشورها وسیله ای 

استراتژیک برای حصول به راهبردهای اقتصادی است.
در این میان عدم موفقیت مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای در حال 
توسعه را می توان به گشوده نبودن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
به اندازه کافی برای پیوند گسترده تر با اقتصاد جهانی دانست. پاره ای از 
مهم ترین علل ناکامیابی مناطق آزاد در اغلب کشورهای در حال توسعه را 
می توان به بی ثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی در اتخاذ تصمیم های 
اساسی، فضای نامناسب برای جذب سرمایه خارجی، مکان یابی نادرست، 
ضعف مدیریت منطقه آزاد، کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک نیروی 
انسانی، هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی و سرمایه گذاری های بی مورد، ضعف 
تعمیر و نگاهداری تاسیسات و امکانات زیربنایی عملیاتی، کمبود امکانات 

مالی و نقدینگی مربوط دانست.
در مقابل علل و عوامل موفقیت مناطق آزاد در برخی دیگر از کشورها 
را می توان به روشن بودن سیاست جلب سرمایه های خارجی به منطقه، 
آزادی کامل ورود مواد اولیه، قطعات، لوازم و کاالهای سرمایه ای موردنیاز 
واحدهای صنعتی مستقر در منطقه، ترخیص سریع و کم هزینه کاالهای 
از مبادی ورودی و خروجی گمرک های مستقر در  وارداتی و صادراتی 
مناطق آزاد، تبعیت از یک سیستم کنترل ارزی کامال آزاد بدون محدودیت 
و کنترل، رسیدگی سریع به درخواست های مربوط به سرمایه گذاری، ساده 
بودن تشریفات مربوط به استخدام نیروی کار یا خاتمه دادن به خدمت افراد 
شاغل در واحدهای مستقر در منطقه آزاد، انتخاب صحیح مکان منطقه از 
لحاظ قرار داشتن در یک ناحیه شهری برخوردار از نیروی کار ارزان و 
مناسب و نیز برخورداری از شبکه ارتباطی نیرومند )بنادر مهم، جاده های 

خوب، فرودگاه بین المللی و…( دانست.

گزارش:
مهرناز عالمی 

و  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  گردشگری  امروزه صنعت 
متنوع ترین صنایع دنیا به شمار می آید، از نظر پراکنش، صنعت 
از  شماره یک جهان محسوب می شود و همچنین یکی 
بزرگترین مولدهای اشتغال و ثروت در جهان و موتور اقتصادی 

برای ملل توسعه  یافته و در حال توسعه محسوب می گردد.
ایران براساس اسناد باالدستی باید در افق ۱۴۰۴ میزبان 2۰میلیون 
گردشگر خارجی در سال باشد و بر طبق آمارها، سهم ایران از 
تعداد گردشگران جهانی باید به یک ونیم درصد در سال ۱۴۰۴ 
افزایش یابد؛ سهم کشور از درآمدهای گردشگری جهانی نیز 
باید به 2درصد ارتقا یابد و همچنین پیش بینی شده است در سال 
نهایی، ما به درآمد 2۵میلیارد دالری از صنعت توریسم دست یابیم.

با این مقدمه به طور حتم موضوع گردشگری در مناطق آزاد 
کشور نیز می تواند به یکی از شاخه های مهم گردشگری 

و جزء منابع پایدار درآمدزایی در این مناطق بدل گردد.
جاذبه های  از  برخورداری  علت  به  ایران  آزاد  مناطق  نواحی 
تاریخی، فرهنگی بسیار زیادی که در محدود خود دارند، غالبا 
مقاصد ارزشمندی برای گردشگری و گردشگران محسوب 
می گردند. وجود جاذبه های متنوع و بزرگی شامل موزه ها، بناهای 
تاریخی و باستانی، پارک ها، مراکز تفریحی متنوع دریایی و 
ساحلی، مراکز خرید، اماکنی با معماری های تاریخی را دارا هستند 

که خود، گردشگران بسیاری را با سالیق متنوع جذب می کند.
بی شک با توسعه گردشگری در مناطق آزاد کشور، برای 
بیشتری  حمایتی  گردشگران ، خدمات  نیازهای  برآوردن 
بی تردید  اقامت ساخته می شود؛  نظیر رستوران و محل 
گردشگران، تنها کسانی نیستند که از این امکانات بهره مند 
می شوند و خود ساکنین و مردم مناطق آزاد و شهرهای 
پیرامونی نیز هم از این زیرساخت ها بهره مند می گردند و 
قطعا این اتفاق در حوزه اقتصادی و رضایت مندی نقش 

مهمی در جوامع محلی در مناطق آزاد خواهد داشت.
مناطق  در  درآمدزایی  موضوعات  مهم ترین  از  یکی 
مالی  منابع  تامین  در  ناپایدار  مالی  منابع  نقش  آزاد، 
فروش  مانند  است،  کشور  آزاد  مناطق  سازمان های 
اقتصادی  توسعه  در  که  و...  مجوز  اعطای  زمین، 
مناطق به منابع ناپایدار شناخته می شوند؛ ولی تقویت و 
گسترش حوزه گردشگری پایدار در مناطق آزاد باعث 
برای  پایدار  منابع  ایجاد  و  ثابت  درآمد های  افزایش 
سازمان های مناطق آزاد کشور در بلندمدت خواهد کرد.

مناطق آزاد و اقتصاد گردشگری
اقتصادی  مسئله  یک  گردشگری  چیزی،  هر  از  پیش 
است که در آن در مبادله آزاد بازدیدکننده شکل می گیرد 

و تجارت مسافرت بر پایه کنش  پذیرش سرمایه داری در 
قالب فوردیسم و سودآوری را در تسخیر فضا به وسیله 
گردشگری به نمایش می گذارد؛ از این رو گردشگری در 

فرآیند عرضه و تقاضا جلوه هایی از توسعه را باز می نماید.
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر جنبه های مختلف گردشگری، 
نقش آن را در پویایی اقتصادی بسیار مهم دانسته و سعی بر 
آن دارند تا با شناخت ابعاد گردشگری، راه های توسعه را در این 
افق بازجویند؛ از این رو اقتصاد گردشگری را می توان از زوایا و 

چشم اندازهای مختلف مورد بررسی قرار داد.
گردشگری، فعالیت اقتصادی پردامنه ای است که شامل 
صدها بنگاه اقتصادی می شود که برخی از آنها بزرگ بوده، 
ولی بخش زیادی از آنها کوچک هستند، ازجمله شرکت های 
مسافرتی،  آژانس های  نقل،  و  حمل  خطوط  هواپیمایی، 
صنعت هتلداری، رستوران ها و مراکز خرید را می توان نام 
برد و همچنین می توان به خدمات پذیرایی و بخش هایی 
از مغازه های خرده فروشی، فروشگاه های مواد غذایی و پمپ 
این  با  نگریست.  مدل های کوچک  عنوان  به  و...  بنزین 
زاویه نگاه، اقتصاد گردشگری در برگیرنده انبوهی از هم 
برکنش های بهم پیوسته اقتصادی است که همچون تاری 
به هم تنیده، تشکیل دهنده جریانی از عرضه و تقاضا را در 

محدوده مناطق آزاد کشور ایجاد می کنند.
بر این اساس، می توان اذعان داشت گردشگری با ارزش 
افزوده قابل مالحظه در واقع در الیه های باال، حرکتی 
اقتصادی مستقیم و  اقتصادی می نماید که دارای فواید 

غیرمستقیم فراوانی در محیط پیرامونی خود است.
رویکرد اقتصاد گردشگری در مناطق آزاد بر پایه اقتصاد 
از  می گیرد،  شکل  تقاضا  و  عرضه  چارچوب  در  و  آزاد 
شناخت  گردشگری ،  تقاضای  و  عرضه  شناخت  رو  این 
از  اقتصادی  درک  راهگشای  که  دارد  دنبال  به  را  بازار 
گردشگری است. تقاضای گردشگری متجانس و یکسان 
که  است  متفاوتی  گونه های  و  الگوها  دارای  و  نبوده 
نشان دهنده گرایش اقتصادی بازار گردشگری به سوی 
مصرف کنندگان یا همان گردشگران است. در این راستا، 
از شیوه های بررسی تقاضای گردشگری، شناخت  یکی 
وضعیت مسافرت گردشگران با وسیله نقلیه های متفاوت 
و همچنین زمان های سفر به یک مقصد گردشگری است.

عرضه گردشگری در مناطق آزاد در برگیرنده محصول 
جاذبه های  از  مجموعه ای  شامل  که  بوده  گردشگری 
گردشگری، دسترسی و حمل  و نقل، امکانات و تسهیالت 
و  نهادی  عناصر  و  مهمان نوازی  خدمات  زیربنایی، 
سازمانی است که بی شک مناطق آزاد با توجه به ایجاد 
گذشته  سال  چند  طول  در  که  خوبی  زیرساخت های 
داشته اند، می توانند با درگیر کردن بخش خصوصی، شرایط 
رفاه و جذب گردشگر را بیش از بیش در مناطق ایجاد 
کنند و به نوعی هیچ تبلیغی برای جذب گردشگر، بهتر و 

تاثیرگذارتر از رضایت خود او نیست.
گردشگری  اقتصادی  محاسبات  برای  میان،  این  در 
اولی ضریب  اشاره می شود، که  فزآینده  به دو ضریب 
افزایش درآمد و دومی ضریب افزایش اشتغال است که 
هر دو این معقوله ها دارای اهمیت بسیار باالیی هستند.

ضریب افزایش درآمد در گردشگری سبب افزایش ثروت 
و ضریب افزایش اشتغال موجب ایجاد مشاغل جدید از 
طریق گردشگری است، که در این خصوص به تبع آن 
رضایت و هم گامی جوامع محلی را نیز در پس خود خواهد 
داشت و این در حالی است که گردشگری خود در ارتباط 
مستقیم با اثرات اقتصادی است و همبستگی این فعالیت 
اقتصادی با دیگر پارامترهای اقتصاد به اندازه ای است که 
به عنوان مثال رشد اقتصادی موجب رشد گردشگری و 
افول اقتصادی موجب افول گردشگری می شود؛ از این رو 
تقویت ارتباط بین گردشگری و سایر بخش های اقتصاد از 
اهمیت زیادی برخوردار است، به گونه ای که تقویت این 
گردشگری  از  پشتیبانی  منظور  به  اقالم  واردات  ارتباط، 
را کاهش و اشتغال محلی و درآمد های حاصل از آن را 
گردشگری  اقتصاد  بررسی  رو،  این  از  می دهد.  افزایش 
در مناطق آزاد بیش از محاسبه میزان اشتغال و ضریب 

تکاثری، در درآمد گردشگری اهمیت دارد.
تحلیل  بستر  بنیادی ترین  اقتصادی ،  پارامتر  دو  این 
اقتصادی را در ارتباط با پیامدهای اقتصاد گردشگری 

مناطق آزاد فراهم می آورد.
در این میان بعد تقاضا در رابطه با اقتصاد گردشگری ، 
صورت  گردشگری  هزینه های  محاسبه  چارچوب  در 
گرفته و به بررسی هزینه یک گردشگر در قبال خدماتی 
می پردازد که به آنها تعلق می گیرد و متمایز از خدماتی 

است که به میزبان یا ساکنان مناطق ارائه می شود.
در واقع با ورود گردشگران به مناطق آزاد، تقاضا برای 
خدماتی از قبیل اقامت، پذیرایی، حمل  و  نقل و نظیر 
اینها شکل می گیرد که برطرف کردن آن توسط میزبان 
در  را  گردشگری  اقتصاد  از  بعدی  گردشگران،  برای 

ارتباط با تقاضای گردشگری در برمی گیرد.
توسعه  شامل  آزاد  مناطق  گردشگری  در  سرمایه گذاری 
قابلیت  ها، فعالیت ها، محیط طبیعی و تاسیسات زیربنایی است 
که دارای منافعی برای ساکنان بومی منطقه است و این در 
حالی است که مدیریت گردشگری مناطق در راستای جذب 
سرمایه متحرک و فعالیت های مناطق باید در یک موقعیت 
رقابتی فزآینده عمل نماید تا بازگشت سرمایه در چهارچوب 

اقتصاد گردشگری در مناطق آزاد قابل بازگشت باشد.

توسعه و درآمدهای پایدار، با حوزه 
گردشگری مناطق آزاد

با توسعه گردشگری و بازدید گردشگران از حوزه های جذاب 

گردشگری  بخش های  به  گردشگران  نیاز  آزاد،  مناطق 
بیشتر می شود. توسعه گردشگری باعث پویایی اقتصاد سایر 
بخش های مناطق می گردد و سود اقتصادی و درآمد حاصله 
از فعالیت گردشگری به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای 

سازمان های مناطق آزاد قابل بررسی می باشد.
رشد اقتصادی که خود ناشی از سرمایه گذاری در حوزه 
ایجاد  می تواند  آینده  در  است،  مناطق  در  گردشگری 
درآمد و اشتغال پایدار نماید و به لحاظ اقتصادی درآمد 
برای هر  داخلی  و حتی  از گردشگری خارجی  حاصل 

کشوری در حکم صادرات قلمداد می شود.
منافع و درآمدهای مستقیم گردشگری، پول هایی است 
که گردشگران و مسافران مستقیما صرف خرید کاال و 
خدمات می کنند و سازمان های ارائه دهنده محصوالت 
و خدمات آن را دریافت می  نمایند و مزایای غیرمستقیم 
هم از طریق گردش، وجوهی است که مسافر در مقصد 
خرج می کند و این پول در سامانه های اقتصادی مناطق 
آزاد به جریان می افتد و سبب تحرک چندباره اقتصادی 
مناطق و افزایش سطح درآمدی مردم می شود، که این 
همان اثر تکاثری است که حوزه گردشگری به شکل 

غیرمستقیم بر مناطق آزاد می گذارد.
بی شک توسعه اقتصاد مناطق آزاد و ایجاد منابع درآمدی 
پایدار، همواره از دغدغه های مدیران مناطق آزاد کشور بوده 
است که تحقق بسیاری از انتظارات و مطالبات سازمان ها و 

مراکز هزینه کرد به آن وابسته است.

نتیجه گیری
مناطق آزاد ایران با برخورداری از آثار تاریخی، فرهنگی، 
مهم  مراکز  از  اقلیمی  شرایط  تنوع  و  جذاب  طبیعت 
گردشگری در کشور محسوب شوند و برای ایجاد توسعه 
پایدار و جایگزینی منابع جدید با هدف کسب درآمد به جای 
منابع سازمانی، نیازمند استفاده از تمام توان و قابلیت های 
منطقه در حوزه توسعه گردشگری هستند و در این راستا 

سرمایه گذاری مناسب در بخش گردشگری مناطق توسط 
مدیران و تالش برای ساخت و ایجاد زیربنا و روبناهای 
از طریق سرمایه گذاری سازمان ها، هم  این صنعت هم 
بخش خصوصی و هم جوامع محلی، تبلیغات رسانه ای، 
منابع  و  توریست پذیری  فرهنگ  ایجاد  منعطف ،  قوانین 
انسانی متخصص ازجمله مولفه های موثر در افزایش آمار 

گردشگری مناطق آزاد خواهد بود.
توجه به توسعه و رونق گردشگری موجب ارتقای اقتصاد 
برای  مستقیم  درآمدی  منابع  ایجاد  کشور،  آزاد  مناطق 
سازمان، کمک به گردش اقتصادی در بخش های مختلف 
میان جوامع  اجتماعی  رفاه و عدالت  به  سازمان، کمک 
محلی و شهروندان مناطق آزاد کشور و زمینه سازی برای 

مشارکت اجتماعی و اقتصادی شهروندان مناطق است.
مناطق آزاد کشور با تاکید بر توسعه فعالیت های عمران 
و  دیدنی  و  تاریخی  بافت های  نوسازی  گردشگری ، 
بازسازی فضاهای تفریحی در این حوزه از طریق ارائه 
تسهیالت مناسب کمک فراوانی به توسعه پایدار و نیز 

افزایش درآمد سازمان ها خواهند کرد.
از  بیشتر  هر چه  بهره گیری  برای  واحد  مدیریت  اعمال 
آزاد، مسئله ای است که  قابلیت های گردشگری مناطق 
نباید از آن غافل باشیم و بدون شک درآمدی که از توسعه 
گردشگری نصیب سازمان های مناطق آزاد کشور می شود 
گردش  حوزه  این  باالی  اشتغال زایی  و  است  اتکا  قابل 
اقتصادی را به دنبال دارد که بسیاری از سازمان ها موفق در 

زمینه درآمد پایدار از آن بهره می برند.
سرعت  و  رشد  به  توجه  با  آینده  دهه  در  بی شک 
زمان  مجازی،  فضای  در  تکنولوژی  و  علم  چشمگیر 
و  گشت  خواهد  آزاد  قبل  از  بیش  بسیار  انسان ها 
همچنین با توجه به رشد اقتصاد دنیا میزان درآمدزایی 
انسان ها نیز روز به روز بیشتر خواهد شد و در پی این 
رشد صعودی نیاز به حوزه گردشگری و ایجاد بسترهای 

جدید برای فراغت جزء اولویت های مردم خواهد بود. 

واکاوی ضرورت مداقه بر حوزه توریسم در مناطق آزاد کشور:

کسب درآمدها ی پایدار از مسیر توسعه گردشگری مناطق آزاد
گزارش:

 گزارش: حمید حسن نیا
کارشناس حوزه گردشگری



با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
از  باید  آزاد  مناطق  مدیره  هیات  که  این  به  اشاره 
هیچ  با  کرد:  تاکید  شود،  تشکیل  متخصص  افراد 
عملکرد  پس  این  از  و  نداریم  تعارف  مدیرعاملی 

مدیران عامل به دو شکل ارزیابی می شود.
اقتصادی  فعاالن  با  نشست  در  مومنی  حمیدرضا 
منطقه آزاد اروند گفت: اگر کارکرد مدیران در مناطق 
آزاد بر اساس ارزیابی ها خوب باشد، ضمن تقدیر از آن 
مدیر، به رفع نقاط ضعف احتمالی نیز کمک می کنیم؛ 
با مدیران  ادامه همکاری  از  این صورت  اما در غیر 
عامل مناطق آزاد معذوریم و هیچ تعارفی نیز با هیچ 

مدیری نداریم.
بعد دو  به  این  از  آزاد  مناطق  در ساختار  افزود:  وی 
پیگیری  جدی  به صورت  را  کلیدی  موضوع  سه  یا 

می کنیم. در وهله اول هر مدیرعاملی را که انتخاب 
می کنیم، هیات مدیره اش باید کامل کننده وظایفی 
نفر  یک  که،  شکل  این  به  دارد.  برعهده  که  باشد 
کننده  تامین  نفر  یک  اطالعات،  فناوری  متخصص 
مالی، یک نفر در حوزه سرمایه گذاری و یک نفر نیز 
تا  کند،  مدیریت  را  منطقه  آن  فعالیت  غالب  بخش 

بتوانیم مشکالت پیش روی را حل کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره 
به موضوع نظام ارزیابی عملکرد مدیران مناطق آزاد 
این پس توسط دو  از  تصریح کرد: عملکرد مدیران 
بخش ارزیابی می شوند؛  یکی دبیرخانه و معاونان آن 
یا  ماندگاری  که مالک  اقتصادی  فعاالن  دیگری  و 
رفتن مدیرعامل مربوطه در یک منطقه می شود و در 

این باره با هیچ شخصی تعارف نداریم.

و  اقتصادی  فعاالن  که  این  کرد:  اظهار  مومنی 
سرمایه گذاران در یک طرف قرار گیرند و ما نیز در 
سوی دیگر و صدای یکدیگر را نشنویم، کارها پیش 
نمی رود و باید این چالش تعیین تکلیف شود. امروز 
هر مدیری در قبال مسئولیتی که برعهده می گیرد، 
دارد  ضرورت  راستا  همین  در  و  باشد  پاسخگو  باید 
تا به صورت ماهانه با فعاالن اقتصادی مناطق خود 

جلساتی برگزار کنید.
دارند  را  حق  این  اقتصادی  فعاالن  داد:  ادامه  وی 
که عملکرد ما را ارزیابی کنند و لذا اگر ما به انجام 
درست کارهایمان باور داریم، نباید از این ارزیابی ها 
واهمه ای داشته باشیم. اگر کارکرد مدیران در مناطق 
ضمن  باشد،  خوب  ارزیابی ها  این  بر اساس  آزاد 
تقدیر از آنان به رفع نقاط ضعف احتمالی نیز کمک 

می کنیم، اما در غیر این صورت از ادامه همکاری با 
مدیران عامل معذوریم.

افزود:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی 
با  اروند  آزاد  منطقه  در  که  دوم  نشست  از  پس 
فعاالن اقتصادی برگزار شد، 128مشکل که مرتبط 
طریق  از  و  احصاء  را  بود  اجرایی  دستگاه های  با 
دستگاه های مربوطه پیگیری کردیم و این پیگیری ها 
سبب شد تا در این نشست تنها 4مشکل که سه مورد 

آن جدید بود، بیشتر مطرح نشود.
بر  مالیات  معافیت  لغو  مقوله  به  اشاره  با  مومنی 
ارزش افزوده از مناطق آزاد گفت: اگر چه مکلف به 
این  ماهه  شش  قانونی  مهلت  اتمام  برای  صبوری 
اما در حال فراهم سازی مقدمات  موضوع می باشیم، 
در  و  به دولت هستیم  زمینه  این  در  ارائه الیحه ای 
این رابطه هماهنگی های الزم با مجلس و کمیسیون 
اقتصادی نیز انجام و همگی از آن مطلع هستند. پس 
پیگیری  موضوع  جدی  طور  به  شده،  یاد  مهلت  از 

می شود.
آزاد  بیان سایر چالش های موجود در مناطق  با  وی 
ترانزیت  موضوع  و  )الف(  دو  قاعده  داشت:  اظهار 
جلسه ای  در  آینده  روزهای  طی  مجدد،  صادرات  و 
به  نسبت  باید  اقتصادی  فعاالن  می شود.  پیگیری 
آن  باشند.  حساس  آزاد  مناطق  مشکالت  و  مسائل 
128مشکلی را که در جلسه قبل اعالم شد و مربوط 
جداگانه  نشست های  در  را  بود  اجرایی  8دستگاه  به 
به  و  کردیم  صورتجلسه  و  مطرح  مربوط  وزرای  با 
اتمام رسید و ابالغ نیز شد؛ لذا از شما می خواهیم تا 
در پیگیری مشکالتتان کوتاه نیایید و به طور جدی 

آنها را دنبال کنید.
در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
در  اروند  آزاد  منطقه  در  که  این  بر  تاکید  با  پایان 
کرد:  تصریح  دارد،  وجود  اساسی  مشکل  حوزه  سه 
اقتصادی  فعاالن  چالش های  شامل،  مشکالت  این 
مشکالت  آزاد،  مناطق  زیرمجموعه  سازمان های  در 
فعاالن  مشکالت  دیگری  و  دبیرخانه  در  فعاالن 
فراخور  به  که  دستگاه هاست  دیگر  با  اقتصادی 
از  موانع  تا  باشند  پاسخگو  باید  مرتبط  دستگاه های 

مسیر توسعه مناطق آزاد حذف شوند.

یادداشت

رفع موانع توليد، الزام توسعه 
كارآفریني در بنگاه هاي 

اقتصادي مناطق آزاد تعارفی با مدیران عامل ناکارآمد 
در مناطــق آزاد نداریم

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد:
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و  آزاد  مناطق  اقتصاد  توسعه  و  کارآفرینی، موتور حرکت 
بنگاه هاي اقتصادي مستقر در آن است. رشد و فراگیری این 
پدیده می تواند به تحول و دگرگونی اساسی در اقتصاد ملی 
منجر شود. کارآفرینی فرآیندی است که در آن کارآفرینان 
ارائه ایده و فکر جدید، موجبات ایجاد کسب و کار را  با 
با پذیرش ریسک، محصول و خدمت جدید ارائه می کنند. 

امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی، راهبردی 
اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها ازجمله 
ایران شناخته می شود . توسعه فعالیت های اقتصادی به معنی 
فرآیند کشف و بهره برداری از فرصت ها براي ارزش آفرینی 
در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تلقی شده و نقش 
شایسته ای را برای حضور فعال تر در بازارهای منطقه اي و 
جهانی، رقابت، اشتغال زایی پایدار، توسعه عدالت ، کاهش 
فقر و حل مشکالت بخش های عمومی و خصوصی دارد . 

عنوان  به  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  بی شک 
از  برون رفت  استراتژی  عملی ترین  و  اجرایی ترین 
نیازمند  اجتماعی،  و  اقتصادی  مشکالت  و  بن بست ها 
برای  ظرفیت سازی  است .  آن  موانع  رفع  و  شناسایی 
ارائه  مستلزم  یکسو  از  اقتصادی  فعالیت های  توسعه 
آموزش ها و مهارت های کار آفرینی با رویکرد بازار محور 
و بر اساس نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی است 
و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع در ایجاد 
زمینه های مناسب در جهت توسعه فعالیت های تولیدی 

و خدماتی است . 
مقاومتی،  اقتصاد  ابالغی  سیاست های  به  توجه  با 
تغییر  عامل  این  و  است  تغییر  عامل  کارآفریني 
باشد.  اقتصاد داشته  مي تواند نقش بسزایي در توسعه 
بسیار  تغییر  بحث  مسئله،  این  دادن  قرار  اولویت  با 

بود.  اثربخش خواهد 
نقش  کارآفرینی  موضوع  در  که  موثري  عوامل  از 
از طریق  کارآفرین  از  پشتیبانی  وجود  به  مي توان  دارد 
کانون های  رشد ،  و  مشاروه  ) مراکز  پژوهش  و  آموزش 
تفکر ، مراکز کارآفرینی (، زیر ساخت های مالی ، تجاری و 
قانونی ) بانک، بورس، بیمه ، صندوق های سرمایه گذاری 
فیزیکی  زیر ساخت های  معنوی (،  مالکیت  خطر پذیر، 
تحقیقاتی،  و  علمی  شهرک های  فناوری ،  ) پارک های 
بخش  حمایت  صنعتی (،  خوشه های  رشد ،  مراکز 
خصوصی و نهادهای غیر دولتی از کارآفرینی، نوع نگاه 
و گرایش خانواده و جامعه به کارآفرینی و وجود فضای 

مناسب کسب و کار اشاره کرد.

 سیما زینال پور
دانشجوي دکتراي تخصصي مدیریت

برای توسعه بنادر باید حرکت به سوی بنادر پیشرو و نسل جدید بنادر 
مبتنی بر ایده های نوین تکنولوژی ، فن آوری روز و دانش بنیان و توجه 

به فرآیندهای روز در بازاریابی و برند سازی مورد توجه قرار گیرد . 
حرکت به سوی ایجاد این بنادر قطعا مستلزم بازنگری و ایجاد نگاه نوین 
در مدیریت بندری خواهد بود . توجه به این مهم ، ایجاد ابزارهای الزم 
برای دستیابی به این تحول را ایجاب می کند که در این راستا می توان 
به صورت سرفصل ، توجه به مارکتینگ بنادر، ایجاد برندینگ در بنادر، 
توجه به ساختار نوین لجستیک بنادر،  فراهم آوردن و چیدمان مناسب در 
حمل و نقل ترکیبی، ایجاد خدمات مناسب و متناسب در پشتیبانی بندری 
و دریایی، ایجاد و استقرار شرکت های بازاریابی و زنجیره تامین با رودیکرد 
تعریف بازارهای هدف داخلی و بین المللی و تثبیت بازارهای کنونی در 
راستای خدمات رسانی به صاحبان کاال و سرمایه و توجه به ایجاد بازارهایی 
بر اساس شبکه بازارهای جهانی و بازاریابی دیجیتال، توجه به ابزارهای 
نوین در رشد کسب و کار بندری و دریایی مبتنی بر هوشمند سازی بنادر که 
موجب تسهیل و تسریع در انجام امور مرتبط و نیز گامی در ایجاد بنادر سبز 
و صرفه جویی در مصارف سوخت و همچنین کاهش هزینه های تمام شده 
برای صاحبان کاال و نیز بنادر خواهد شد، توجه به ایجاد هاب منطقه ای 
کاالهای هدف و ایجاد ترمینال و پایانه های تخصصی با رویکرد صادراتی ، 
صادرات مجدد ، ترانزیت و ترانشیپ کاال به کشورهای هدف، ایجاد مناطق 
و شهرک های صنعتی سرمایه گذاری خارجی کشورهای هدف و نیز داخلی 
از صاحبان سرمایه و تولید و همچنین تشکیل دبیرخانه و کنسرسیوم 
همکاری های مشترک بین صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی، توجه به استاندارهای روز دریایی و بندری و نیز استاندارهای روز 

بین المللی در بازاریابی و برند سازی بنادر  و... اشاره داشت .
ایجاد پسکرانه های مطلوب در بنادر همراه با ارائه خدمات و مشوق های 
مناسب برای حضور سرمایه گذاران و صاحبان تولید داخلی و خارجی 
هدف با رویکرد تولید کاالهای هدف در منطقه ، تاثیر فراوانی در رشد 
و تثبیت و افزایش فعالیت های بنادر در بازه زمانی کوتاه مدت خواهد 
شد . در این راستا بنادر در مناطق آزاد فرصت مناسبی برای تحقق و 

ایجاد اهداف بندری مطلوب می توانند ایجاد کنند .
موجب  آزاد  مناطق  بنادر  پسکرانه  در  تولیدی  کارخانجات  حضور 
می شود تا مواد اولیه کارخانجات به ارزان ترین شیوه ممکن وارد این 
افزوده در چرخه صادرات و  ارزش  ایجاد  از  کارخانجات شده و پس 

صادرات مجدد قرار گیرد . 
آزاد،  مناطق  در  مطلوب  نسبت  به  شرایط  و  عوارض  است،  بدیهی 
نیروی انسانی ارزان و قیمت مناسب  حامل های انرژی همراه با هزینه 
را در  قابل توجهی  مناسب در جابه جایی کاال ، قطعا می تواند شرایط 
قیمت تمام شده ، کاهش هزینه ها و افزایش نسبی درآمد برای صاحبان 
این حضور مطلوب موجب  نماید که مشخصا  ایجاد  تولید  و  سرمایه 
مناطق  و  بنادر  در  کاالها  خروج  و  ورود  بر  مبتنی  بنادر  بیشتر  رشد 

آزاد خواهد شد .

 بنادر منطقه آزاد قشم، بنادری استراتژیک 
جهت حضور سرمایه گذاران

در راستای موارد فوق که از سرفصل های مهم در رشد و توسعه بنادر 

با رویکرد بنادر نسل جدید ، می تواند مورد نگاه و تامل قرار گیرد ؛ بنادر 
منطقه آزاد قشم را نیز می توان به عنوان بنادری جذاب و استراتژیک 

برای حضور سرمایه گذاران و صاحبان تولید ارزیابی نمود .
امکان ایجاد و اخذ عوارض بندری مناسب و مطلوب و معافیت های 
اخذ  عوارض  با  مقایسه  در  که  کاال  نگهداری  بر  متناسب  و  مناسب 
شده در بنادر سازمان بنادر و دریانوردی بسیار می تواند مطلوب و قابل 
توجه باشد ؛ تاثیر فراوانی در تشویق به حضور مناسب تر صاحبان تولید 

خواهد داشت . 
توجه به قیمت تقریبا باالی عوارض و خدمات بندری در بنادر سازمان 
به  منجر  متعاقبا  که  اطراف  کشورهای  بنادر  نسبت  به  دریانوردی  و 
فضای  عمال  شد ؛  خواهد  تولیدی  کاالهای  تمام شده  قیمت  افزایش 
مناسب تر رقابتی را برای حضور بیشتر صاحبان تولید در بنادر منطقه 
و  مارکتینگ  راستای  در  که  مناسبی  عوارض  به  توجه  با  قشم  آزاد 

توسعه بازار اخذ می گردد ، بیشتر و مطلوب تر خواهد نمود.
توجه به این مهم که کشور چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری 
کشور عمان در موضوع صادرات کاال بوده است و همجواری کشور 
در  آزاد  منطقه  این  قرارگیری  و همچنین  آزاد قشم  منطقه  با  عمان 
مسیر کریدور شمال- جنوب )معاهده نستراک ( که می تواند امکان ورود 
مواد اولیه خام برای ایجاد ارزش افزوده کاال و محصول را از کشور 
چین فراهم نماید؛ موجب ترانزیت یا ترانشیپ و تسهیل و تسریع در 
جابه جایی کاال از چین ، قزاقستان یا روسیه به مجتمع بندری کاسپین 
انزلی و متعاقبا از طریق حمل جاده ای یا ریلی به بنادر منطقه آزاد قشم 

و از طریق راه دریایی به بنادر عمان می شود .
تمام شده  به کاهش هزینه  منجر  جابه جایی  نوع  این  است،  بدیهی 
صادرکننده  برای  ارزان  نقل  و  حمل  و  مسیر  کوتاهی  بر اساس 
محصول خواهد شد که تاثیر مطلوبی نیز در افزایش درآمد خواهد 
از  ناشی  درآمد  کاالها ،  ترانزیت  بر  مترتب  عوارض  بالطبع  داشت . 
کاال  صاحبان  از  که  بندری  و  دریایی  عوارض  کاال ،  نقل  و  حمل 
برای انتقال و جابه جایی کاال اخذ می گردد ؛ موجب رشد مطلوب تر 

درآمد در بنادر  خواهد شد . 
کشور چین به عنوان یک نمونه ذکر شده است . در مورد کشور روسیه 
نیز می تواند همین مورد و مثال مبتنی بر معاهده نستراک مورد توجه 
امور  بر  مترتب  فعالیت های  بهتر  رشد  موجب  طبیعتا  که  گیرد  قرار 
بندری و دریایی و حمل و نقل نیز خواهد شد . به عنوان نمونه توجه 
در  تولید کنندگان مطلوب  از  یکی  قشم  آزاد  منطقه  که  نکته  این  به 
صنعت آبزیان و محصوالت دریایی بوده است و نیز کشور روسیه یکی 
از بزرگترین وارد کنندگان میگو و محصوالت آبزیان می باشد ؛ می تواند 
اهمیت این منطقه در صادرات این محصوالت را به کشور روسیه و 
همچنین کشورهای هدف و منطقه و حتی ایجاد هاب منطقه ای برای 
به  توجه  اختصاصی ،  پایانه های  احداث  مبنای  بر  آبزیان  محصوالت 
استانداردهای بین المللی و برندسازی محصول روشن تر و مشخص تر 

سازد . 
قطعا بدیهی است ، الزمه انجام این مهم ایجاد ابزارهای الزم ازجمله 
ایجاد مراکز ، دهکده ها  به  پایانه های صادراتی مطلوب، توجه  احداث 
و پارک های لجستیک ، ایجاد حمل و نقل مطلوب مبتنی بر حمل و 
نقل چند وجهی ) ایجاد راه آهن اتصالی بندر کاوه به بندر شهید رجایی و 
متعاقبا مجتمع بندری کاسپین انزلی و حمل دریایی به بنادر کشورهای 
سی آی اس  و چین به عنوان ارزان ترین روش های حمل و نقل ( ، ایجاد 
فرصت ها و مشوق های مطلوب در بنادر منطقه آزاد قشم جهت حضور 
برای  هدف  تولیدی  کارخانجات  ایجاد  برای  خارجی  سرمایه گذاران 
دستیابی سریع تر به بازارهای هدف، ایجاد و استقرار تجهیزات مطلوب 

ایجاد و احداث  تولید ،  این فرصت ها به صاحبان  تبیین  نیز  بندری و 
انبارهای مناسب و نیز انبارهای یخچالی و ... خواهد بود .

با توجه به سند آمایش سرزمینی در سال 14۰۰ ، توجه به بنادر قشم 
قابل  نکات  از  فعالیت ،  سطح  افزایش  و  رقابتی  عملکرد  راستای  در 
توجه و مهم بوده است  که در این مسیر ایجاد سند چشم انداز تحول، 
سازماندهی و ساماندهی مطلوب مبتنی تحول نوین راهبردی در بنادر 
در راستای توجه به بنادر نسل جدید و پیشرو، از اهداف سازمان منطقه 
ایجاد  و  مناسب  برنامه ریزی  با  بتوانیم  است  امید  بوده که  آزاد قشم 
شرایط الزم برای بستر سازی و انجام این مهم در بازه زمانی مطلوب 

اقدام نماییم  .
پشتیبانی  به صنایع  توجه  راهبردی  و  سند چشم انداز  این  در  قطعا 
آزاد  منطقه  )که  بانکرینگ  صنعت  ازجمله  بنادر  بستر  با  دریایی 
است ( ،  بوده  خلیج فارس  در  بانکرینگ  استراتژیک  قطب  قشم 
در  که  مسافری  دریایی  نقل  و  حمل  نیز  و  و...،  الیروبی  صنعت 
رویکردهای  بر  تکیه  با  گردشگری  زیرساخت های  به  توجه  قالب 
می تواند  که  سالمت  گردشگری  )ازجمله  گردشگری  مختلف 
ارائه خدمات درمانی  ارزآوری در راستای  فرصت مطلوبی را برای 
ایجاد نماید( خواهد شد؛ که هر یک دارای مقوالت مختلفی برای 
تحلیل و برنامه ریزی است که می تواند مورد توجه و تحلیل دقیق 
زمانی  بر طبق فرصت ها و موقعیت های  نگاه ها  اهداف و  بر اساس 

و مکانی قرار گیرد . 
بنادر براساس استاندارهای بین المللی و شیوه های نوین  به روزرسانی 
مدیریت و راهبری  بنادر می تواند فرصت رقابت پذیری مناسبی را در 
مناسب  موقعیت  که  نماید  ایجاد  اطراف  کشورهای  بنادر  با  مقایسه 
این  رقابتی  ایجاد عملکرد  امکان  و همچنین  آزاد قشم  منطقه  بنادر 
بنادر در مقابسه با بنادر کشورهای اطراف )چنانچه به صورت دقیق 

و هدفمند صورت پذیرد( می تواند تاثیر فراوانی در ایجاد در آمد پایدار 
و نیز ارز آوری که از اهداف و سیاست های اصلی در مناطق آزاد بوده 

است ، داشته باشد .
لذا در جمع بندی و ایجاد سرفصل ها :

1( ایجاد و استقرار شرکت های بازاریابی بین المللی و زنجیره تامین 
2( ایجاد الزامات بندری بر پایه مارکتینگ بنادر و تکنولوژی برند سازی 
نقل  و  و حمل  بنادر  لجستیک  استقرار  و  الزامات  ایجاد  به  توجه   )3

ترکیبی 
ایجاد  بر  مبتنی  و سرمایه گذاری  بندری  پسکرانه  تجهیز  و  ایجاد   )4

ارزش افزوده کاال ، صادرات و صادرات مجدد 
5( تحول بندری براساس ایجاد بنادر سبز و مدیریت کسب و کار بر 

مبنای هوشمند سازی بنادر هدف و استقرار سیستم مکانیزه بندری 
6( استقرار هاب منطقه ای محصول و کاال مبتنی بر کریدور شمال-

 جنوب 
7( توجه و ایجاد تحول در گردشگری دریایی مبتنی بر رویکردهای 
صنعت  در  مناسب  الزامات  ایجاد  و  گردشگری  صنعت  در  جدید 
و  سالمت  گردشگری  به  توجه  ازجمله  ارز آوری  نگاه  با  گردشگری 

درمانی، گردشگری ورزشی، گردشگری اکوتوریسم و...
الزامات  تهیه  و  انجام  و  بندری  پشتیبانی  استقرار صنایع  و  ایجاد   )8
مورد نیاز )ازجمله صنعت بانکرینگ و امکان ایجاد آن بر مبنای تهیه 
خام(،  نفت  انتقال  و  تغذیه  فراهم سازی خطوط  سولفور ،  کم  سوخت 

صنعت الیروبی و...
9( ایجاد استانداردهای بین المللی در زمینه ایمنی، محیط زیست بنادر، 

دریا، آموزش و به روزرسانی تکنولوژی بنادر و اقتصاد حمل و نقل 
مناطق  محوریت  با  لجستیک  مناطق  توسعه  و  ایجاد  به  توجه   )1۰

لجستیک صنایع تخصصی و مناطق لجستیک صنایع عمومی

بررسی ضرورت توسعه بنادر مناطق آزاد در راستای افزایش صادرات کشور:

بنادر نسل جدید با رویکرد تطبيق بنادر منطقه آزاد قشم بر اساس مدل نوین سازی
گزارش: 

 علی گل امینی
  مدیرکل حمل و نقل دریایی
 سازمان منطقه آزاد قشم



اخبار منطقه آزاد قشم

بازدید سرزده مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم از 
شرکت نظارت بر ضوابط 

بهداشت انسانی و استاندارد

بازدید از ظرفیت های 
حوزه تولید سازه های 

دریایی جزیره قشم

برگزاری وبینار آموزشي 
پیشگیري از خودکشي با 

حضور 60عضو فعال در قشم

در ادامه بازدیدهای دوره ای مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم از شرکت های 

تولیدی فعال در منطقه صورت گرفت:

به مناسبت روز جهانی پیشگیری از 
خودکشی انجام شد:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با اعضای شورای اسالمی بخش مرکزی قشم مطرح کرد:

روستاهای جزیره، یاری گران اصلی 
دستیابی به توسعه متوازن قشـم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با رئیس مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد:

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

در بازدید علی درویش پور و هیات همراه از روستاهای جزیره قشم صورت گرفت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام پذیرفت:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و هیاتی از هلدینگ سورینت تاکید شد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در ادامه بازدیدهای میدانی از پروژه های مختلف عمرانی، 
پروژه  و  9طرح  وضعیت  از  و...،  گردشگری  اقتصادی، 
عمرانی مربوط به روستاهای جزیره بازدید کرد و برای 

رفع مشکالت و تسریع اجرای آنها دستوراتی صادر کرد.
علی درویش پور در بازدیدها که به همراه جمعی از معاونان و مدیران 
این سازمان و اعضای شورای اسالمی بخش قشم برگزار شد، بر 
لزوم اتمام پروژه های عمرانی در حوزه های راهسازی و خدماتی با 

هدف ارائه خدمات بهتر به ساکنان و گردشگران تاکید کرد.
تصریح  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کرد: تهیه و تدوین طرح هادی برای تمامی روستاهای 
جزیره قشم با هدف برنامه ریزی جهت انجام پروژه های 

عمرانی در سطح جزیره یک ضرورت است.
وی همچنین در جریان این بازدید برای ساماندهی معابر و 
مسیرهای دسترسی روستاهای جزیره، رفع نقاط حادثه خیز، 
بهسازی وضعیت روشنایی، ایجاد فضای سبز و همچنین 

در  عمرانی  پروژه های  تکمیل  جهت  مناسب  بستر  ایجاد 
کوتاه ترین زمان ممکن دستوراتی را صادر نمود.

درویش پور ایجاد مجموعه های ورزشی، پارک ها و سایر اماکن خدماتی 
را یکی از مهم ترین شاخص های بهبود خدمات رسانی و افزایش 
کیفیت ساکنان جزیره در روستاهای قشم دانست و برای تسریع در 

فرآیند اجرای این پروژه های دستورات ویژه ای را صادر کرد.
همکاری و هم افزایی میان سازمان منطقه آزاد و دهیاری ها و 
شوراهای اسالمی روستاهای قشم برای انجام هر چه بهتر و 
سریع تر پروژه های عمرانی موضوع دیگری بود که در این بازدید 

مورد تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفت.
بازدید از روند تکمیل پروژه عمرانی آسفالت، روشنایی، فضای 
سبز و تعریض اتوبان رمکان به گیاهدان، بازدید از روستای 

باغ باال و دستور بررسی شرایط جهت احداث آرامستان در 
این روستا، ساماندهی و بهسازی آسفالت روستای توریان 
براساس تفاهم نامه با دهیاری و بازدید از محل تکمیل پروژه 
احداث پارک خانواده روستای خالدین بخش هایی از برنامه 

بازدیدهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بود.
همچنین، بازدیدی جهت تعریض جاده با هدف رفع نقاط حادثه خیز و 
افزایش ایمنی جاده های روستایی، بررسی آخرین وضعیت پیشرفت 
فیزیکی مجموعه ورزشی روستای کاروان، بازدید از محل پروژه 
عمرانی احداث پارک روستای کوشه، ساماندهی وضعیت روشنایی و 
بهسازی بلوار دسترسی روستای گربدان و تسریع آماده سازی پارک 
روستای زینبی بخش دیگری از بازدیدهای رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و هیات همراه بود.

بر  بالغ  اعتباری  با  تولیدی  شرکت  دو  ساخت  کلنگ 
800میلیارد ریال توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم بر زمین زده شد.
تولیدی،  شرکت  چند  از  بازدید  ضمن  درویش پور  علی 
کلنگ ساخت دو مجموعه تولیدی در زمینه ساخت الکل و 
عصاره های گیاهی و ساخت اسکله های شناور را بر زمین زد.
»شرکت الکل و عصاره شاخاب قشم« با سرمایه گذاری 
350میلیارد ریالی بخش خصوصی در زمینه تولید الکل و 

عصاره های مایع و پودرهای گیاهی فعالیت خواهد کرد.
این شرکت با ظرفیت تولید 3میلیون و 500هزار لیتر الکل اتیلیک طبی با 
گرید 96درصد و 200ُتن انواع عصاره های مایع و پودری گیاهی با گرید 
دارویی در سال، برای 90نیروی کار به صورت مستقیم اشتغال به همراه دارد.

ضمن  ادامه،  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بازدید از محل فعالیت »شرکت مکین دریا قشم«، کلنگ 

ساخت سایت جدید این شرکت را نیز بر زمین زد.
با  شرکت مکین دریا قشم در سایت توسعه ای خود که 
اعتباری بالغ بر 450میلیارد ریال به بهره برداری می رسد، 
برای  فوالدی،  و  آلومینیومی  اسکله های  تولید  ضمن 

250نیرو فرصت اشتغال ایجاد خواهد کرد.
این شرکت در حال حاضر در حال تولید اسکله های غیرفلزی 

است و برای 86نیروی بومی ایجاد اشتغال کرده است.
درویش پور در ادامه با هدف بررسی روند تولیدات روغن های 
و  کرده  بازدید  نیز  قشم«  کاسترول  »شرکت  از  صنعتی 
صادرات  توسعه  به  کمک  و  مشکالت  رفع  درخصوص 

محصوالت این مجموعه دستورات ویژه ای صادر کرد.

ساخت بلوار روستای طوال با 25درصد 
پیشرفت فیزیکی همراه است

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه این 
بازدیدها که با حضور جمعی از معاونان، مشاوران و مدیران این سازمان 
همراه بود، از روند احداث و پیشرفت بلوار روستای طوال بازدید به عمل آورد.
پروژه  این  ساخت  تسریع  دستور  صدور  ضمن  درویش پور 
و  فعاالن صنعتی  تسهیل دسترسی قشموندان،  راستای  در 
گردشگران به مناطق صنعتی و گردشگری واقع در روستای 
طوال، از بخش های مختلف این پروژه شامل الین های تندرو، 
کندرو، کانال جمع آوری آب های سطحی، جداول و مکان های 

پیش بینی شده برای فضاهای سبز و پیاده روها نیز بازدید کرد.
گفتنی است، بلوار روستای طوال به طول 2.200کیلومتر به 
موازات میدان علم و صنعت آغاز شده و تا میدان شهرک صنعتی 
طوال ادامه دارد و تاکنون 25درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
راستای تکمیل پروژه های اقامتی نیمه تمام و رفع برخی مشکالت 
جهت ارائه خدمات پروازی بهتر به ساکنان و گردشگران جزیره، 
با هیاتی از هلدینگ سورینت )مدیرعامل هلدینگ، مدیرعامل 

قشم ایر و...( دیدار و گفت وگو کرد.
علی درویش پور در این دیدار که با حضور جمعی از معاونان و مدیران 
سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، بر ضرورت تکمیل و بهره برداری 
پرژوه اقامتی نیمه تمام هتل مریم و رفع مشکالت موجود در ارتباط 

خط هوایی قشم ایر ازجمله ساماندهی موضوعات قیمت بلیط پروازهای 
داخلی و بین المللی تاکید کرد.

ایجاد دفتری جهت استقرار و پاسخگویی به مراجعان در راستای 
تکریم استفاده کنندگان از خدمات خط هوایی قشم ایر و همچنین 
بررسی مشکالت میان دفاتر خدمات مسافرتی موجود در منطقه 
آزاد قشم و این خط هوایی، موضوعات دیگری بود که در این 

جلسه پیرامون آنها صحبت گردید.
به دستور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و به 

منظور همکاری بیشتر با سرمایه گذاران حوزه گردشگری قشم، مقرر شد 
معاونت ها و مدیریت های مختلف سازمان منطقه آزاد قشم، در اسرع وقت 
برای حل این مشکالت فعاالن این حوزه با تمام توان اقداماتی را جهت 

رفع موانع و مشکالت اجرایی نمایند.
پروژه های  اتمام  گرفته  صورت  برنامه ریزی  با  است،  گفتنی 
نیمه تمام سطح جزیره قشم و ارائه خدمات بهتر به گردشگران 
در آینده نزدیک به عنوان یکی از اولویت های سازمان منطقه آزاد 

قشم در دستورکار قرار گرفته است.

تحقق توسعه اقتصادی با به روزرسانی قوانین مناطق آزادتحقق توسعه اقتصادی با به روزرسانی قوانین مناطق آزاد

معرفی آثار برتر پنجمین جشنواره فرهنگی هنری انصاراالئمه قشممعرفی آثار برتر پنجمین جشنواره فرهنگی هنری انصاراالئمه قشم

صدور دستورات ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم جهت تسریع در اجرای پروژه های عمرانیصدور دستورات ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم جهت تسریع در اجرای پروژه های عمرانی

کلنگ زنی ساخت دو شرکت تولیدی با اعتباری بالغ بر کلنگ زنی ساخت دو شرکت تولیدی با اعتباری بالغ بر 800800میلیارد ریال در جزیره قشممیلیارد ریال در جزیره قشم

ساماندهی ظرفیت های بخش خصوصی در راستای توسعه گردشگری قشمساماندهی ظرفیت های بخش خصوصی در راستای توسعه گردشگری قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
از شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد 

قشم به طور سرزده بازدید کرد.
مدیرعامل سازمان  و  مدیره  هیات  رئیس  درویش پور  علی 
منطقه آزاد قشم به همراه علی شاملو مدیر بازرسی، نظارت 
و رسیدگی به شکایات این سازمان، از روند کار در شرکت 
نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم بازدید کرد.

درویش پور ضمن بازدید از بخش های اداری و آزمایشگاهی 
این شرکت، بر توسعه شبکه استانداردسازی کاالها به ویژه 

محصوالت تولید شده در منطقه آزاد قشم تاکید کرد.
گفتنی است، شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و 
استاندارد قشم در سال 1374 فعالیت خود را آغاز کرده و در 
زمینه های مختلف آزمایشگاهي، بازرسي ملي و بین المللی 
آسانسورهای  فني  بازرسي  نظیر  فني  بازرسی های  و  کاال 

برقي و تایید نوع خودرو در حال ارائه خدمات است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
راستای بررسی ظرفیت های جزیره قشم در حوزه تولید سازه های 

دریایی، از شرکت مجستیک مارین قشم بازدید به عمل آورد.
علی درویش پور به همراه جمعی از معاونان و مدیران سازمان 
منطقه آزاد قشم از روند تولید اسکله های شناور و دیگر سازه های 

دریایی در شرکت مجستیک مارین قشم بازدید کرد.
شرکت مجستیک مارین قشم از سال 1391 با استقرار در شهرک 
صنعتی طوال منطقه آزاد قشم، فعالیت تولیدی خود را آغاز کرده و 

به ساخت اسکله های سبک و سنگین مشغول است.
گفتنی است، با عنایت به وجود خط ساحلی گسترده در شمال 
و جنوب ایران )بیش از 5800کیلومتر(، پتانسیل قابل توجهی 
جهت بهره  برداری از مزیت  های دریا در کشور وجود دارد که تنوع 
فعالیت  های ساحلی و فراساحلی نیاز به توسعه صنایع تولیدی در 

زمینه ساخت سازه های دریایی را توجیه پذیر می سازد.

مدیر امور اجتماعی و سالمت سازمان منطقه آزاد قشم از 
برگزاری وبینار آموزشي پیشگیري از خودکشي با حضور 

60عضو فعال این حوزه در جزیره خبر داد.
سید مسعود موسوی با اعالم این خبر عنوان داشت: این وبینار در 
راستاي عمل به رسالت تعیین  شده براي این مدیریت و به مناسبت 
روز جهاني پیشگیري از خودکشي با همکاری هالل احمر، موسسه 

اندیشه خلیج فارس و مرکز مشاوره شایگان قشم برگزار شد.
و  اجتماعي  آسیب های  کاهش  راه های  داد:  ادامه  وی 
عمده  اهداف  جامعه،  در  روان  سالمت  ارتقاء  به  کمک 
با شرکت 60عضو فعال در  بود که  این وبینار  برگزاری 

حوزه روانشناسی جزیره قشم همراه بود.
موسوی به مباحث مطرح  شده در این وبینار اشاره کرد و 
گفت: در این دوره مواردی همچون عوامل پرخطر، شناسایي 
افراد پرریسک، نقش خانواده و نزدیکان، روش های مدیریت 

و ارجاع به متخصصین آموزش داده شد  .
مدیر امور اجتماعی و سالمت سازمان منطقه آزاد قشم از ارائه 
بروشورهای تایید شده انجمن روانشناسي ایران به فراگیران 
حاضر در وبینار اشاره کرد و خاطرنشان نمود: شعار امسال روز 
جهانی خودکشی که از سوی سازمان بهداشت جهانی انتخاب  
شده، »با عمل، امید بسازیم« است تا تاکیدی باشد بر این موضوع 
که مردم با افزایش سواد سالمت خود درباره شناسایی علل و 
عالئم هشداردهنده خودکشی و چگونگی ارجاع افراد در معرض 

خطر به مراکز درمانی در عمل امیدآفرینی نمایند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
پژوهش های  مرکز  رئیس  نگاهداری  دکتر  با  دیدار  در 
مجلس شورای اسالمی، به مرور نواقص سه دهه اجرای 
قانون مناطق آزاد و اقدامات صورت گرفته در حوزه های 

اقتصادی، عمرانی و گردشگری جزیره قشم پرداختند.
علی درویش پور در این دیدار بر لزوم انجام اصالح و به روز 

نمودن قانون با هدف تسهیل سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و 
همچنین اجرای منویات مقام معظم رهبری و شعار سال )حمایت 

از تولید، رفع موانع و پشتیبانی ها( تاکید نمودند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
این دیدار به اهداف و سیاستگذاری های صورت گرفته با هدف 
دستیابی به توسعه متوازن و ایجاد اشتغال پایدار در جزیره قشم 

اشاره و نقش مناطق آزاد در توسعه و ارتقای موقعیت اقتصادی در 
سطح ملی و منطقه ای را بسیار با اهمیت دانست.

همچنین، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز 
در این دیدار ضمن قدردانی از سعی و تالش مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم، مطالبی را در راستای پیشبرد پروژه های عمرانی، 

زیرساختی و زیربنایی و اقتصادی عنوان نمود.

دکتر نگاهداری با اشاره به ویژگی های کم نظیر جزیره قشم در حوزه های 
مختلف، ارائه طرحی جامع برای حوزه های مختلف و معرفی ایده های 

اجرایی خاص را برای توسعه و پیشرفت منطقه ضروری دانست.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: استفاده از زبان هنر برای انتقال مفاهیم دینی، ارزشی و 

فرهنگی فهم و پذیرش آن را در جامعه تسهیل می کند.
جشنواره  پنجمین  اختتامیه  مراسم  در  زارعی  مهدی 
فرهنگی هنری انصار االئمه قشم، اظهار کرد: ویژگی های 
فرهنگی و هنری موجود در جزیره قشم، این منطقه را 

تبدیل به یکی از بی نظیرترین نقاط کشور کرده است.
جناب  موافقت  و  گرفته  برنامه ریزی صورت  با  داد:  ادامه  وی 
آقای دکتر درویش پور مدیرعامل محترم سازمان، قرار است در 
آینده نزدیک مجموعه باغ گیاه شناسی سازمان منطقه آزاد قشم 

برای استفاده هنرمندان، اهالی فرهنگ و هنر و ساکنان تبدیل به 
فرهنگسرایی با امکانات الزم جهت انجام فعالیت های هنری شود.

زارعی افزود: استفاده از ظرفیت هنرمندان و به ویژه عناصر 
مرتبط با هنرهای نمایشی جهت معرفی فرهنگ غنی و 
اصالت بی نظیر موجود در جزیره قشم به معرفی بهتر میراث 

ملموس و ناملموس این منطقه کمک خواهد کرد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: ورود به پنجمین دوره برگزاری 
جشنواره فرهنگی، هنری انصار قشم، پیام مشخصی دربردارد 
که همانا، تالش و مجاهدت اهالی هنر برای تناور شدن این 
نهال نوپای فرهنگی است. عنصر فرهنگ و هنر همواره 
نقش بسیار موثری در رشد و بالندگی جامعه داشته و سازمان 
منطقه آزاد قشم برای این منظور از فعالیت های مختلف 

هنری در این منطقه حمایت می کند.

براساس این گزارش، امام جمعه شهرستان قشم نیز در این برنامه 
اظهار کرد: ترویج فرهنگ ایثار و ارزش های دینی و انقالبی با 
استفاده از ظرفیت های هنری موجود در منطقه، یکی از موضوعاتی 

است که باید مورد توجه هنرمندان متخصص و متعهد قرار گیرد.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی گفت: خاطرات و میراث به جا 
مانده از شهدا و ایثارگران می تواند الهام بخش بسیاری از هنرمندان 

و فعالیت های هنری جهت انتقال به نسل های آینده باشد.
استان  مقدس  دفاع  آثار  نشر  و  حفظ  مدیرکل  همچنین، 
شوم  نقشه های  به  اشاره   با  جلسه  این  در  نیز  هرمزگان 
آثار  با هدف شبهه افکنی در ذهن جوانان گفت:  دشمنان 
هنری می تواند به رفع شبهات از اذهان جوانان به عنوان 
یکی از اقدامات انقالبی و ارزشی در حوزه دفاع مقدس باشد.
رشادت ها  انتقال  کرد:  تاکید  میرزایی  حبیب اهلل  سردار 
به  مقدس  دفاع  دوران  و  اسالمی  انقالب  ارزش های  و 

جشنواره های  کارکردهای  مهم ترین  از  آینده،  نسل های 
فرهنگی و هنری است که جشنواره انصار االئمه قشم در 

این زمینه عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده است.
مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان هرمزگان نیز در این مراسم 
گفت: تربیت هنرمند متخصص و متعهد و استفاده از ظرفیت های 

هنری منطقه یکی از اهداف اصلی این جشنواره می باشد.
محمد حکمیان ادامه داد: در بخش تئاترهای مونولوگ این 
جشنواره 12اثر در بخش اصلی به رقابت پرداختند که در 
نهایت هیات داوران پس از بررسی آثار طی دو روز نتیجه 

آن را اعالم کردند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هنرمندان جزیره زیبای قشم با 
وجود برخی کمبودها با تمام قوا به فعالیت هنری خود ادامه 
می دهند و امیدوار هستیم با حمایت از آنها، زمینه برای تولید آثار 

هنری بیشتر فراهم شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: تمامی روستاهای 
جزیره می توانند با برنامه ریزی در ایجاد توسعه متوازن قشم به ایفای نقش پرداخته 

و یاری رسان باشند.
علی درویش پور در دیدار با اعضای شورای اسالمی بخش مرکزی قشم اظهار کرد: 
شوراهای اسالمی به ویژه شورای اسالمی بخش مرکزی و شهرستان، با برنامه ریزی و 

نگاهی جامع و کارشناسی می توانند تسهیل کننده امور اجرایی باشند.
وی ادامه داد: شورای اسالمی بخش مرکزی قشم می تواند با برنامه ریزی و همچنین هم افزایی 

در راستای مطالبه گری از مسیر درست، به ایجاد توسعه متوازن در منطقه کمک کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: شوراهای اسالمی روستاها و دهیاران باید 
مسائل آموزشی در حوزه های مختلف را سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند و به فرهنگ سازی 

به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای امروز در تمامی نقاط جزیره قشم بهره ببرند.
به گفته درویش پور؛ مطالبات باید از طریق گفت وگو و با استفاده از ظرفیت های موجود 

در بدنه دهیاری ها و شوراهای اسالمی روستاها و بخش به بهترین نحو اجرایی شوند.
وی با بیان اینکه قشم دارای ظرفیت های کم نظیری از نظر گردشگری است، افزود: هر 
روستای قشم می تواند یک مرکز گردشگری در جزیره باشد و روستاها با برنامه ریزی 

می توانند در این مسیر گام بردارند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم همچنین بیان کرد: توسعه متوازن و ایجاد 
اشتغال پایدار با نگاه جامع و عبور از مشکالت و اختالفات جزئی ایجاد می شود که همه 

ساکنان جزیره می توانند در این زمینه نقش آفرین باشند.
درویش پور تاکید کرد: شورای اسالمی بخش، شوراهای روستاها و دهیاران به واسطه 
از آن در  دارای ظرفیت هایی هستند که می توان  با ساکنان جزیره،  نزدیک  ارتباط 

برنامه ریزی و توسعه جزیره بهره مند شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: 
سازمان منطقه آزاد قشم با برنامه ریزی در جهت انجام پروژه های عمرانی، اقتصادی و 

گردشگری با هدف بهبود و افزایش کیفیت ساکنان جزیره اقدام خواهد کرد.
براساس این گزارش، عبدالرحیم رضوانی نایب رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی 
قشم نیز در این جلسه ضمن قدردانی از تالش ها و اقدامات سازنده سازمان منطقه آزاد 
قشم، گفت: انجام پروژه عمرانی و اصالح نقاط حادثه خیز در برخی جاده های بخش 
مرکزی، یکی از موضوعات مهمی است که با همراهی و همیاری شوراهای اسالمی و 

دهیاری ها می توان انجام داد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع آموزش برای دانش آموزان ساکن روستاهای بخش 
مرکزی قشم، از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان رئیس شورای آموزش 

شهرستان، نگاه بهتر به موضوع مدارس و تجهیز آنها را خواستار شد.
رضوانی در ادامه با قدردانی از نگاه مثبت و سازنده سازمان منطقه آزاد قشم جهت اجرای 
طرح روستای پاک، اظهار کرد: با اجرای این برنامه، اقدامات مثبت و سازنده ای در 
راستای فرهنگ سازی برای ایجاد روستاهای پاک در جزیره قشم صورت خواهد گرفت.

نایب رئیس شورای اسالمی بخش مرکزی قشم در پایان تصریح کرد: با هم افزایی و 
برنامه ریزی بهتر و با استفاده از ظرفیت های موجود در شوراهای اسالمی روستاها و 
دهیاری های بخش مرکزی می توان همانند گذشته شاهد شور و نشاط و ایجاد توسعه 

متوازن در روستاهای قشم شد.
گفتنی است، در پایان این دیدار، اعضای شورای اسالمی بخش مرکزی از علی درویش پور 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به پاس خدماتش به ویژه به مناسبت 

هفته دولت، با اهدای یک جلد نفیس از کالم اهلل مجید و لوح، تقدیر کردند.


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

