
سرمقاله

آقای وزیر اقتصاد؛ این حکم بود یا 
یک طنز رسمی؟

از نزدیک به یک ماه بالتکلیفی دبیرخانه  شنبه شب، 14آبان ماه جاری، پس 
شورایعالی که البته بر همگان روشن است که در این بیست و چند روز چه 
وزیر  حکم  با  اما  نشد؛  مصروف  که  راستایی  چه  در  اهتمام هایی،  و  اتفاقات 
دبیر  به سمت  عبدالملکی«  آقای »حجت اله  جناب  دارایی،  و  اقتصادی  امور 

شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب گردید.
اهالی  امیدواری برای  انتصاب به دالیل متعدد، جای بسی خوشحالی و  این 
مناطق آزاد دارد؛ چراکه با شناخت نسبی که از روحیه و رویه کاری حجت اله 
عبدالملکی طی چندماه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب شده است، 
این امید می رود که ایشان بتواند در شرایط بغرنج کنونی، یاری گر مناطق آزاد 
باشند و این توانایی دیده می شود که قادر به جلوگیری از تعدی های غیرقانونی 
که از سوی برخی اشخاص و جناح ها بر قوانین مترتب بر مناطق آزاد صورت 

می گیرد، باشند.
این متن را به رشته  تا  اما موضوع حائز اهمیت که نگارنده را بر آن داشت 
تحریر درآورد، موارد و موضوعات مورد انتظار آقای وزیر اقتصاد از دبیر جدید 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود که با مطالعه حکم 
جناب عبدالملکی، ضمن تعجب بی حد و اندازه، دقایقی خنده، همراه با تاسف 

را برای مخاطبین به ارمغان آورد.
وزیر اقتصاد در متن این حکم آورده است:

با توجه به اهداف تحول گرایی اقتصادی و محوریت تولید ملی و برون گرایی، 
از جنابعالی انتظار می رود هماهنگ با این وزارتخانه، درخصوص راهبردهای 

زیر تمام توان خود را مصروف فرمایید.
و  تولیدکنندگان  برای  مناطق  مقرراتی  و  قانونی  جذابیت های  تقویت   
معافیت  از  برخورداری  و  کار  و  کسب  کامل  تسهیل  به ویژه  صادرکنندگان 

مالیاتی و گمرکی.
 ارائه پیش نویس الیحه اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

 استقرار گمرک در درب های خروجی مناطق آزاد و اتصال به سامانه های 
حاکمیتی.

 تمر کز بر کیفیت )نه گسترش کمی( مناطق آزاد با هدف تحقق بند )11( 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه در خصوص مناطق آزاد جدید.

 رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی 
با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه گذاری خارجی و مشترک.

برای  مالی  و  عملکردی  شفافیت  و  مناطق  مدیران  عملکرد  بر  نظارت   
سازمان منطقه.

 اصالح نظام درآمدی سازمان های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات 
و واگذاری اراضی.

 تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی ها با اجرای ماده )۶۵( 
قانون احکام دائمی برنامه  های توسعه.

 کوچک سازی و چابک سازی دبیرخانه.
 نقش آفرینی و توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت.

جناب آقای خاندوزی؛ بینی و بین اهلل هنگام نگارش این متن و بیان موضوعات 
مورد انتظارتان از دبیر جدید، خودتان مسرور و مشعوف نشدید؟! واقعا در خلوت 
خودتان قهقهه نزدید؟! لحظه ای فکر نکردید متن این حکم قرار است رسانه ای 

شود و مخاطبین جنابعالی در مناطق آزاد ممکن از شدت خنده، قالب تهی کنند؟!
برادر بزرگوار، وزیر محترم اقتصاد، جناب آقای سیداحسان خاندوزی، سرتیم 

اقتصادی دولت سیزدهم؛
آیا واقعا این شما هستید که بر »تقویت جذابیت های قانونی و مقرراتی مناطق برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از 
معافیت مالیاتی و گمرکی« تاکید دارید؟! شما که تمام تالش خود را طی بیش از 
۶سال گذشته به کار بستید تا دیگر خبری از معافیت های قانونی مالیاتی و گمرکی 
در مناطق آزاد نباشد! شمایی که پس از حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این 
مناطق، هم اکنون به دنبال تقلیل معافیت 20ساله مالیات بر درآمد به ۵سال هستید؟! 
آیا به واقع جناب آقای دکتر خاندوزی از دبیر جدید توقع دارد که »تمر کز بر 
کیفیت مناطق آزاد با هدف تحقق بند )11( سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
به ویژه در خصوص مناطق آزاد جدید« داشته  باشد؟! کدام بند11 برادر ارزشی؟ 
همان توسعه حوزه عمل مناطق آزاد؟ کدام مناطق آزاد جدید؟ همان هایی که 
بودجه  آن  زیرساخت های  ایجاد  برای  ریالی  یارانتان در مجلس حتی  و  شما 
درنظر نگرفتید و بیش از یک سال و نیم است که مردم این 7منطقه سرگردان 

باقی مانده اند که باالخره آزاد شدند یا در بند هستند؟!
با  ناهماهنگی ها  حذف  و  مناطق  متمرکز  مدیریت  »تقویت  بفرمایید  حقیقتا 
اجرای ماده )۶۵( قانون احکام دائمی برنامه  های توسعه« آیا خواسته شماست؟! 
شمایی که اهتمام حداکثری خود را برای ایجاد ناهماهنگی ها و عدم تقویت 
مدیریت متمرکز در مناطق آزاد به خرج دادید و با پیگیری های چندین ساله، 
دبیرخانه شورایعالی را تصاحب کردید و به دنبال پهن کردن چتر مدیریت و 

هدایت خود و دوستانتان در سازمان های مناطق آزاد بودید؟
آقای خاندوزی؛ تصور شما از ظرفیت حافظه مخاطبین تان در مناطق آزاد چقدر است؟ 
باور بفرمایید که ما ماهی گلی نیستیم و به خوبی به خاطر داریم که یکی از نزدیک ترین 
نمایندگان مجلس به شما، چه چالش ها و مصیبت هایی را برای مهره چینی در یکی از 

مناطق آزاد به راه انداخت و کارش با سعید محمد به مشاجره لفظی کشید!
هستید؛  اشتباه  در  دارایی؛ سخت  و  اقتصادی  امور  محترم  وزیر  جناب  نخیر 
مطلوب است که ابتدا از داالن خود بیرون آمده و به درستی دریابید که شما و 
سایر مسئولین در کشور هر چقدر هم که سعی کنید در پشت پرده برنامه ریزی 
نمایید، مردم شریف ایران به قدری باهوش و ذکاوت هستند که حرف حق را 
از ناحق تشخیص دهند و حتی اگر جایی دچار تردید و تشکیک شوند، بی تردید 
ما اهالی رسانه با تمام قوا و توان چراغی پرنور بر عملکرد مسئولین می اندازیم 

و برای همگان شفاف و روشن، سره از ناسره را نمایان می کنیم.
امیدواریم از امروز فصل جدیدی در دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد کشور 
با اهداف عالیه  آغاز شود؛ حتم بدانید صاحبان قلم و اصحاب رسانه، همسو 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
اقتصادی، در جهت روشنگری و بهبود شرایط اسفناکی که ایجاد شده است، 
برای اجرای دقیق قانون و تحقق اصولی و واقعی اهداف مدنظر قانونگذار در 
مناطق آزاد تالش خواهند کرد و یقین بدانید طبق آیه )یک( سوره شریفه القلم 

»ن َوالَْقلَِم َوَما َیْسُطُروَن«، در این راه موفق خواهیم شد.
در پایان، برای جناب آقای حجت اله عبدالملکی دبیر جدید شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و مشاور آتی رئیس جمهور، آرزوی توفیق 

روزافزون در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را داریم.

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

گزارشی از اقدامات و دستاوردهای سازمان منطقه آزاد قشم در دولت مردمی:گزارشی از اقدامات و دستاوردهای سازمان منطقه آزاد قشم در دولت مردمی:

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 بلند آوازه توسعه منطقه آزاد قشم
بر پیکره خلیج همیشگی فارس

بررسی اقدامات وزارت اقتصاد در جهت محدودسازی سیستماتیک مناطق آزاد:بررسی اقدامات وزارت اقتصاد در جهت محدودسازی سیستماتیک مناطق آزاد:
سوءمدیریت در اقتصاد کالن، اهتمام مستمر جهت تخریب مناطق آزادسوءمدیریت در اقتصاد کالن، اهتمام مستمر جهت تخریب مناطق آزاد

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت:با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت:

 انتصاب »حجت اله عبدالملکی« انتصاب »حجت اله عبدالملکی«
 به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد

و ویژه اقتصــادیو ویژه اقتصــادی
صفحه 7  را بخوانیدصفحه 7  را بخوانید

گزارش 
ویژه

امروز اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که هجمه های 
بیرونی در کنار نابسامانی درونی سیستم، عمال آن را از تعادل 
خصوصا  دولت  اقتصادی  مدیران  و  است  کرده  خارج  الزم 
و  درنیامده  خود  دانشگاهی  کتاب های  از  هنوز  اقتصاد  وزیر 
جزوه های درسی اش را که به دانشجویان خود می داد و یا به 
عنوان کارشناس اقتصادی در مرکز پژوهش های مجلس تهیه 

می کرد، اساس تدبیر ملک می داند.
کردن  فراموش  با  اقتصاد  وزارت  شرایط،  این  در  حال 
به وضعیت کالن  سامان بخشی  در  ملی خود  ماموریت های 
آزاد«  نامعلوم خود را مشغول »مناطق  اقتصادی، به دالیل 
نامطلوب  شرایط  در  می توانند  که  مناطقی  است.  کرده 
امروز، نقش سازنده ای ایفا کنند، اما وزیر اقتصاد با دستاویز 

که  بودجه 1401  و  توسعه  ششم  قانون  ماده 23  دادن  قرار 
پژوهش های  مرکز  در  ایشان  خود  پخت  دست  نوعی  به 
مجلس بوده است، مصّر به کنترل )نه مدیریت( مناطق آزاد 
غیرقانونی  کامال  صورت  به  شورایعالی  دبیرخانه  مسیر  از 

است.
صفحه 6  را بخوانیدصفحه 6  را بخوانید



منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اجرا  دست  در  برنامه های  راستای  در  کیش  آزاد 
زیبا«  کیش  قوی،  »ایران  شعار  به  عمل  جهت 
نیازمند  قوی  ایران  برای  کیش  جزیره  گفت: 
آنها  ازجمله  است،  کلیدواژه  چند  کردن  عملیاتی 
می توان به نگاه امیدآفرین برای پیشرفت و رشد، 
اجرای  در  ریل گذاری  و  مسائل  به  علمی  نگاه 

برنامه ها بر مبنای علمی اشاره کرد.
مهدی کشاورز در نشست خبری با اصحاب رسانه 
که به مناسبت گرامیداشت هفته کیش برگزار شد، 
اظهار داشت: مشکالت در کیش و یا هیچ جای 
دیگر یک شبه به جود نمی آیند که یک شبه بتوان 
آنها را رفع کرد، بلکه برای آن باید زیرساخت های 

بهتری فراهم کرد.
گرفته  انجام  اقدامات  مهم ترین  مورد  در  وی 
آزاد  منطقه  سازمان  در  وی  8ماهه  تصدی  طی 
سرمایه گذاری  مقوله  به  نگاه  نمود:  اذعان  کیش 

کیش  مانند  جزیره ای  در  گردشگر  جذب  نیز  و 
کمااینکه  باشد،  ۱۰ساله  حداقل  و  بلندمدت  باید 
مشکالت به وجود آمده و انباشته شده نیز باید به 

مرور زمان رفع و رجوع شود.
ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از  بسیاری  باشیم،  نداشته  قوی  اگر کشور  افزود: 
دیکته  ما  به  را  خود  خواسته  می خواهند  گروه ها 
وظیفه  ما  از  کدام  هر  دلیل  همین  به  و  کنند 
حرف،  در  فقط  نه  داریم،  را  قوی  ایران  نمایش 
بلکه باید به آن عمل کرد. اگر ایران قوی داشته 
از مشکالت حل می شود. جزیره  باشیم، بسیاری 
کردن  عملیاتی  نیازمند  قوی  ایران  برای  کیش 
چند کلیدواژه است، ازجمله آنها می توان به نگاه 
به  علمی  نگاه  رشد،  و  پیشرفت  برای  امیدآفرین 
مسائل و ریل گذاری در اجرای برنامه ها بر مبنای 

علمی اشاره کرد.
برای  بسیاری  اینکه ظرفیت های  بیان  با  کشاورز 

عملیاتی  با  نمود:  اذعان  داریم،  برنامه ها  اجرای 
آینده  برای  پیشرفت  به  ظرفیت ها،  این  کردن 
دست می یابیم که هفته کیش یکی از راهکارهای 
شهروندان  به  ظرفیت ها  شناساندن  و  معرفی 
ظرفیت های  است.  خارجی  گردشگران  و  داخل 
مغفول مانده با برنامه ریزی عملیاتی خواهد شد و 
دورنمای خواهرخواندگی با مناطقی در دیگر نقاط 

دنیا که چشم انداز و اهداف یکسان دارند، باید به 
و  تجاری-مالی  چشم انداز  دو  در  که  برسد  ثمر 

گردشگری موردتوجه قرار گرفته است.
وی با تاکید بر این که در شرایط کنونی باید به دنبال 
برنامه هایی برای ایجاد نشاط در جامعه باشیم، گفت: 
در وقایع اخیر، جزیره کیش به شدت از عدم حضور 
گردشگر در بازار، هتل، مجموعه های تفریحی آسیب 
 دیده است؛ راه اعتراض در کشور باز است، اما وقتی 
افراد  به  خسارت  موجب  شود،  اغتشاش  به  تبدیل 

خارج از دایره موضوع می شود.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اظهار کرد: می توان در هر سال با ایجاد مزیت در 
حوزه های فرهنگی، ورزشی و گردشگری و حتی 
در بازار با مشارکت اصناف، بسته هایی برای اقشار 
کیش  روز  دلیل  همین  به  کرد؛  تعریف  مختلف 
تبدیل  جزیره  این  هفته  به  را  آن  و  نبود  کافی 
با ۳۰رویداد، شامل  کردیم. برگزاری هفته کیش 
۶برنامه  و  تفریحی  ۹برنامه  ورزشی،  ۱۵برنامه 

فرهنگی و هنری برنامه ریزی شده است.
کشاورز ادامه داد: سه جشن در سه منطقه برای 
۳روز، اجرای گروه های موسیقی، گرامیداشت روز 
و  خودروها  کارناوال  رونمایی ها،  با  همراه  کیش 
تفریحی،  اسکله  در  عروسکی  نمایش  موتورها، 
شامل  ورزشی  ۱۳رویداد  و  فرهنگی  رویدادهای 
مسابقات کشور قهرمانی کشوری دوچرخه سواری 

و یخ نوردی از دیگر برنامه های این هفته است.
به گفته وی؛ در کنار ۳۰رویداد مختلف در هفته 

کیش  رویدادهای  سامانه  از  رونمایی  سه  کیش، 
برای رصد برنامه ها یک سال آینده، سامانه فروش 
بلیت،  واقعی  نرخ  ارائه  برای  گردشگری  خدمات 
گردشگری  جامع  نقشه  سامانه  و  هتل  و  تور 
کیش برای انواع گردشگری ها شامل دانش بنیان، 
صنعت غذا، تندرستی، تولیدات صنعتی، فرهنگی، 

مذهبی و ورزشی در دستورکار قرار دارد.
کشاورز همچنین با اشاره به شرایط کنونی تصریح 
کرد: بی شک زندگی افراد باید بچرخد و به همین 
و  نیست  تایید  مورد  اغتشاش  و  اعتصاب  دلیل 

فضای شاد نیاز امروز جامعه است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد کیش در پایان با اشاره به برگزاری جام جهانی 
فوتبال قطر ۲۰۲۲ خاطرنشان کرد: از 8سال پیش 
که قطر میزبان قطعی جام جهانی شد، باید اقدامات 
الزم برای پشتیبانی از این کشور انجام می گرفت، 
اما در 7سال نخست هیچ زیرساختی فراهم نشد، 
شد  انجام  الزم  تالش های  اخیر  یک سال  در  اما 
این  نیازهای  برخی  تامین  برای  آمادگی  ایران  و 

کشور را دارد.
لغایت   ۱8 از  کیش  هفته  است،  ذکر  به  الزم 
و  می شود  برگزار  کیش  جزیره  در  ۲۴آبان ماه 
شده  نامگذاری  کیش  روز  که  ۲۰آبان  روز  در 
و  گردشگران  برای  مختلفی  برنامه های  است، 
بازدیدکنندگان از سوی سازمان منطقه آزاد کیش 
با همکاری بخش خصوصی جزیره در نظر گرفته 

شده است.

کیش2

پس از گذشت ۳۲سال و با پیگیری مهدی کشاورز 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
در  دانش آموزان جزیره هندورابی می توانند  کیش، 

مقطع اول متوسطه ادامه تحصیل دهند.
مدیر جزایر اقماری سازمان منطقه آزاد کیش با 

اشاره به پیگیری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش و همکاری اداره آموزش 
کد  اخذ  هرمزگان  جهت  استانداری  و  پرورش  و 
هندورابی،  جزیره  در  تحصیلی  مقطع  این  برای 
سال  آبان ماه  نهم  دوشنبه  روز  از  داشت:  اظهار 

جاری، تعداد 7دانش آموز دختر و پسر تحصیالت 
خود را در مقطع اول متوسطه آغاز کردند.

ایرج شرف زاده افزود: درحال حاضر تعداد ۲۵دانش آموز 
در مدرسه هندورابی مقطع ابتدایی و 7نفر دانش آموز نیز 

در مقطع اول متوسطه درحال تحصیل هستند.

۱۲8نفر  با  هندورابی  جزیره  است،  ذکر  به  الزم 
جمعیت، یکی از جزایر اقماری منطقه آزاد کیش 
محسوب می شود و این جزیره زیبای مرجانی با 
۲۲کیلومتر مربع مساحت، در فاصله ۲۶کیلومتری 

جزیره کیش واقع شده است.

تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، به 
مناسبت گرامیداشت ۱۳آبان روز دانش آموز برنامه های متنوعی 

را در جزیره کیش اجرا کرد.
تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری 

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش از ۱۳ تا ۱۹آبان 
برنامه های متنوع و شادی در نقاط مختلف جزیره کیش برای کودکان و 

نوجوانان به روی صحنه تماشاخانه برده است.
محل های  در  شده  گرفته  نظر  در  ویژه  برنامه های  همچنین 

مدارس ابتدایی جزیره، مرکز شهر، شهرک رز و اسکله میرمهنا 
درحال برگزاری است.

گفتنی است، این برنامه ها شامل اجرای نمایش شاد و کودکانه، 
اکران فیلم، انیمیشن و برگزاری مسابقه است.

مسابقات انتخابی جام جهانی فوتبال الکترونیک در مرحله ملی، 
در جزیره کیش با شناختن برترین ها به کار خود پایان داد.

در  فوتبال«  »جزیره  بین المللی  جشنواره  برگزاری  دنبال  به 
جزیره کیش، مسابقات جام جهانی فوتبال الکترونیک با حضور 
آن  دنبال  به  و  شد  برگزار  ایرانی  مستعد  و  بزرگ  بازیکنان 

۱۶بازیکن راه یافته به مسابقات بین المللی مشخص شدند  .
این مسابقات در ۳۱استان کشور برگزار شد و از هر استان یک 

از  ۳۲نفر  نهایت  در  که  راه یافت  نهایی  مسابقات  به  قهرمان 
استان های سراسر کشور طی سه روز با یکدیگر رقابت کردند.

بود،  میزبان قهرمانان کشور  در مرحله دوم که جزیره  کیش 
ایرانی  ۱۶نفر  کشور،  قهرمانی  مسابقات  به  راه یافته  ۳۲نفر  از 

سهمیه جام جهانی را کسب کردند.
برابر ۱۶قهرمان  در  ایران  در مسابقات جام جهانی، ۱۶قهرمان 

قاره های جهان صف آرایی خواهند کرد  .

در مرحله ملی این مسابقات؛ نیما صادقی منفرد قهرمان شد و 
جایزه یک میلیارد ریالی مسابقات را کسب کرد.

ریالی  ۵۰۰میلیون  جایزه  ابراهیم زاده  زارع  سامان  دوم  نفر 
مسابقات و رامین یزدخواستی هم جایزه سوم ۲۵۰میلیون ریالی 

مسابقات را کسب کردند.
گفتنی است، مسابقات بین المللی این رویداد در نیمه دوم آبان ماه 

سال جاری در جزیره کیش برگزار می گردد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

لزوم اتخاذ نگاه علمی به برنامه ها و اهداف در 
راستای شعار »ایــران قوی، کیــش زیبـا«

مدیر جزایر اقماری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد:

به دنبال برگزاری جشنواره بین المللی جزیره فوتبال در جزیره کیش صورت گرفت:

راه اندازی مقطع متوسطه تحصیلی برای دانش آموزان جزیره هندورابی

اجرای تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کیش

برگزاری مسابقات کشوری فوتبال الکترونیک در جزیره کیش
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  اگر کشور قوی نداشته باشیم، بسیاری از گروه ها می خواهند خواسته خود را به ما دیکته کنند و به 
همین دلیل هر کدام از ما وظیفه نمایش ایران قوی را داریم، نه فقط در حرف، بلکه باید 
به آن عمل کرد. اگر ایران قوی داشته باشیم، بسیاری از مشکالت حل می شود. جزیره 
کیش برای ایران قوی نیازمند عملیاتی کردن چند کلیدواژه است، ازجمله آنها می توان 
به نگاه امیدآفرین برای پیشرفت و رشد، نگاه علمی به مسائل و ریل گذاری در اجرای 

برنامه ها بر مبنای علمی اشاره کرد



از  ارائه تسهیالت و حمایت  در راستای توسعه همکاری ها جهت 
فعالین اقتصادی، نشست و گفت وگوی احمدرضا رجبی مدیر امور 
هیات  رئیس  فرهادی  عیسی  و  گیالن  استان  ملی  بانک  شعب 

مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.
به  اشاره  با  نشست  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بیان  منطقه  این  در  صنعتی  شهرک  دو  و  کاسپین  بندر  فعالیت 
کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز منطقه آزاد انزلی و روابط 
تجاری با کشورهای حاشیه خزر و اوراسیا، حجم نقدینگی مناسبی 
درحال  منطقه  این  در  بازرگانان  و  تجار  سرمایه گذاران،  سوی  از 
تبادل بوده و با عنایت به فعالیت بیش از ۱۶۰واحد تولیدی در دو 

شهرک صنعتی منطقه آزاد انزلی، بانک ها می تواند با ارائه خدمات 
به فعالین اقتصادی و واحدهای تولیدی، موجب رونق فعالیت های 

اقتصادی شود.
همچنین، مدیر امور شعب بانک ملی استان گیالن نیز با استقبال 
تسهیالتی  طرح های  ارائه  بر  دوسویه،  همکاری های  افزایش  از 

مناسب در حوزه سرمایه گذاری و صنعتی تاکید نمود.
بانکی  ارائه خدمات  افزایش همکاری مبنی بر  به  احمدرضا رجبی 
اعم از ارزی، ریالی، مالی و بانکداری الکترونیک به سازمان منطقه 
با  صادرات  و  تولید  جهت  سرمایه گذاران  از  حمایت  و  انزلی  آزاد 

رعایت مقررات جاری بانک اشاره نمود.

یک روز بعد از حضور نصراله ابراهیمی سرپرست سابق دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شانزدهمین کمیسیون 
مشترک اقتصادی ایران و روسیه، از نخستین منطقه آزاد کشورمان 
در دریای کاسپین بازدید کرد. در جریان این سفر کاری به منطقه 
و  مدیره  هیأت  رئیس  فرهادی  عیسی  حضور  با  که  انزلی  آزاد 
مدیرعامل سازمان، معاونین و مدیران دبیرخانه و سازمان همراه 
و  منطقه  این  مسائل  و  فرصت ها  توانمندی ها،  با  ابراهیمی  بود، 

سرمایه گذاران آشنا شد.

بر این اساس، حضور در مزار شهدای روستای گلشن منطقه آزاد 
انزلی و ادای احترام به مقام شامخ 8هزار شهید استان گیالن و 
روستاهای این منطقه، نخستین برنامه کاری نصراله ابراهیمی بود.
در ادامه، بازدید از روند عملیات اجرایی طرح ملی اتصال مجتمع بندری 
انزلی به خط ریل سراسری کشور در ایستگاه  کاسپین منطقه آزاد 
پیربازار رشت، دومین برنامه کاری ابراهیمی و هیات همراه را تشکیل 
می داد که در جریان این بازدید، معاون عمرانی و شهرسازی سازمان 
منطقه آزاد انزلی، مشاور و مجریان طرح مزبور، گزارشی از روندهای 

سرعت یافتن اجرای این طرح ملی را که باعث اتصال دریای کاسپین 
به دو آبراه بین المللی خلیج فارس و دریای عمان می گردد و زمینه 
فعال سازی کریدور شمال-جنوب نیز فراهم می کند را به سرپرست 

سابق دبیرخانه شورایعالی ارائه دادند.
حضور در بخش های مختلف مجتمع بندری کاسپین دیگر بخش 
در  می داد.  اختصاص  خود  به  را  ابراهیمی  دیدار  برنامه های  از 
از  گزارشی  سازمان  دریای خزر  و  بندری  امور  معاون  برنامه  این 
مسیرهای کشتیرانی این مجتمع بندری نسل سوم دریای کاسپین 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات  و  دریا،  این  بنادر  سایر  با 
بین المللی  کریدورهای  ترانزیتی  فعالیت های  رونق  و  فعال سازی 
و  اوراسیا  میان کشورهای چین، روسیه، هند،  انتقال کاال  و  نقل 

غرب آسیا به یکدیگر ارائه نمود.
در  کاسپین  بندر  اخیر  سال های  ظرف  اینکه  اهمیت  حائز  نکته 
حلقه  و  نموده  ایفا  اساسی  نقش  کشور  اساسی  کاالهای  تامین 
کریدور  و  ایران  قزاقستان،  چین،  بین المللی  کریدور های  اتصال 

بین المللی شمال- جنوب محسوب می شود.
بنا بر این گزارش، بررسی ظرفیت های این مجتمع بندری، اسکله 
برنامه های  دیگر  از  سرپوشیده  و  روباز  انبارهای  و  سیلو  سوخت، 

سرپرست سابق دبیرخانه شورایعالی بود.

به  انزلی  آزاد  منطقه  صادرکننده  و  تولید  کارخانه  دو  از  بازدید 
نمایندگی از ۱۶۰واحد تولیدی-صنعتی منطقه آزاد انزلی که در دو 
فعالیت می باشند، سومین  به  این منطقه مشغول  شهرک صنعتی 

برنامه کاری ابراهیمی و هیات همراه را به خود اختصاص داد.
در این بازدیدها، مدیران کارخانه های سرزمین شاد و افرند تاج که 
در تولید انواع پوشاک دارای فعالیت می باشند، ضمن بیان مسائل 
و برنامه های کاری واحدهای تولیدی خود، خواستار حمایت بیش 
از پیش همه نهادهای همکار مناطق آزاد در مسیر توسعه کسب و 

کارهای تولید و صادرکننده در این مناطق شدند.
 گفتنی است، مجموعه تولیدی سرزمین شاد یکی از بزرگترین واحدهای 
تولیدی پوشاک در سطح کشور است که به عنوان کارآفرین نمونه و 

صادرکننده در سطح ملی و بین المللی فعالیت می کند.
شایان ذکر است، بخش پایانی برنامه های کاری نصراله ابراهیمی، 
دیدار و گفت وگو با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان منطقه آزاد انزلی 
در قالب نشست چند جانبه با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
انزلی، معاونین و مدیران دبیرخانه و سازمان  سازمان منطقه آزاد 
بود که در این جلسه تخصصی، طرفین به بیان نقطه نظرات خود 
در جهت تسهیل و گسترش صادرات به بازارهای دریای کاسپین 

و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پرداختند.

پایان بخش سفر سرپرست سابق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به منطقه آزاد انزلی دیدار با آیت اهلل فالحتی گیالنی 

امام جمعه رشت و نماینده ولی فقیه در استان گیالن بود.
در این دیدار، نماینده ولی فقیه در استان گیالن بر نقش مناطق آزاد 
در توسعه مراودات بین المللی و تقویت توان صادراتی و اشتغال زایی 
کشور تاکید نمود و سرپرست سابق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
از تمام ظرفیت ها  نیز بر لزوم بهره گیری  اقتصادی کشور  و ویژه 
گسترش  درخصوص  آزاد  مناطق  در  موجود  فرصت های  و 
بین المللی  کریدورهای  به ویژه  کشورمان  منطقه ای  همکاری های 

و اقتصاد دریا محور تصریح کرد.
نماینده ولی فقیه در گیالن در دیدار با نصراله ابراهیمی، با اشاره به 
ظرفیت های مناطق آزاد در صادرات محصوالت مختلف از مبدا ایران 

به سراسر دنیا گفت: باید از این ظرفیت ها برای صادرات کاال های 
ایرانی به ویژه در بخش علوم و فناوری بیشتر استفاده شود.

آیت اهلل رسول فالحتی در ادامه، کشور های اوراسیا به ویژه بخش های از 
اروپای شرقی را نیازمند کاال های ایرانی دانست و افزود: مرکبات و میوه 

ایرانی می تواند بخشی از نیاز چند صد میلیونی این بازار را تامین کند.
امام جمعه رشت همچنین خواستار بازاریابی برای معرفی کاال های 
اتاق  راه اندازی  داشت:  بیان  و  شد  مختلف  کشور های  در  ایرانی 
اندیشه ورز و استفاده از نیرو های مجرب در این بخش می تواند به 

صادرات کاال های ایرانی کمک کند.
وی بر لزوم حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای ایجاد 
اشتغال بیشتر در مناطق آزاد نیز تاکید کرد و خواستار نظارت های 
هوشمندانه، آینده نگر و جامعه نگر در روند فعالیت های اقتصادی، 

و تجاری مناطق آزاد شد.
نماینده ولی فقیه در گیالن در پایان با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن 
پیوست های فرهنگی در فعالیت های عمرانی مناطق آزاد خاطرنشان 

کرد: بسیاری از آسیب های فرهنگی با این پیوست ها کاهش می یابد.
در  زیرساختی  موانع  رفع  گفت:  دیدار  این  در  ابراهیمی هم  نصراله 
بخش های ارتباطی شامل راه اندازی خطوط ریلی، هوایی و کشتیرانی و 
توسعه تاسیسات ازجمله در بخش های انرژی، از اهداف و رویکرد های 

مهم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
وی افزود: رفع موانع نهاد های مالی، ایجاد بانک و بورس بین المللی 
برای تبادالت بانکی، رونق بازار سرمایه ملی و فراملی و ساماندهی 
سکونتگاه های حاشیه مناطق آزاد از مواردی می باشد که در مناطق 

آزاد درحال پیگیری است.

سرپرست سابق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
  صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر ایجاد و توسعه مراکز 
نوآورانه گفت: امروز دیگر نباید به دنبال خروج منابع 
و فروش زمین خام باشیم، بلکه جهت گیری ها باید به 
سمت هوشمندسازی اقتصاد دیجیتال، خلق ثروت و 

ارزش افزوده از استارتاپ ها باشد.
اقتصادی  فعاالن  با  نشست  در  ابراهیمی  نصراله 
را  دانش  و  علم  اساسی  رویکرد  انزلی،  آزاد  منطقه 
اقتدار آفرینی عنوان کرد و افزود: می توان با تشکیل 
این  در  سرمایه گذاری  و  آزاد  مناطق  در  ایده  بانک 
صادرات  تجارت،  کار،  و  کسب  فضای  در  بخش 
باید  لذا  کرد؛  ثروت آفرینی  و  نوآوری  واردات  و 

رویکردها به این سمت و سو تغییر یابد.
وی ادامه داد: مناطق آزاد کشور در چهار محور اصلی 
تولید صادرات محور، صادرات کاال و خدمات، انتقال 
منابع  جذب  و  پیشرفته  فناوری های  و  تکنولوژی 
ضروری مالی به ویژه خارجی، به دنبال تسهیل گری 
نرخ  کاهش  کنار  در  مولد  اشتغال  و  روان سازی  و 

بیکاری هستند تا عدالت اجتماعی را رقم بزنند.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سابق  سرپرست 
معظم  مقام  تاکیدات  به  اشاره  با  اقتصادی  ویژه  و 
اندیشه ورز  هیات های  راه اندازی  برای  رهبری 
اظهار داشت: رهبر معظم انقالب ایجاد کرسی های 
را  اقتصاد  حوزه  کشیدن  چالش  به  و  آزاداندیشی 
می دانند.  کیفیت  ارتقاء  و  بهره وری  افزایش  موجب 
این امر یک رویکرد جدید در بصیرت افزایی و بینش 
جدیدی در نحوه اقدامات ایجاد می کند، این نوآوری 

می تواند در حوزه اقتصاد بسیار کارساز باشد.
آزاد  مناطق  در  امروز  اگر  کرد:  تصریح  ابراهیمی 
ضعف هایی را مشاهده می کنیم، ناشی از عدم تحقق 
را که  اصلی  موانع  باید  لذا دولت  است؛  اصول  این 
از اولویت های کاری شورای عالی مناطق آزاد است 
را  خود  نقش  نیز  اقتصادی  فعاالن  و  سازد  مرتفع 

به درستی در این زمینه ایفا کنند.
قانون  اجرای  نحوه  را  پیش رو  موانع  از  یکی  وی، 

طی  گفت:  و  دانست  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
پیاده نشده است،  این قانون  سال های گذشته مواد 
ایجاد نهادهای مالی برای تسهیل گری در مبادالت 
ارزی در نظام بانکی ارزی و بانک آفشور بین دولت 
ایرانی و کشورهای هدف یکی  بازرگانان  و تجار و 

از قوانینی است که تاکنون محقق نگردیده است.
سرپرست سابق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ادامه داد: دولت به عنوان متولی اجرای قانون 
در مناطق آزاد )در بودجه ۱4۰۱ به آن اشاره شده است( 
تبادالت  و  در کنار تضمین و ضمانت سرمایه گذاری 
بانکی همچون تاسیس بانک آفشور، در حوزه ارزی و یا 
رونق سرمایه بازار داخل با بیرون و هم پیوندی اقتصادی 

ملی با اقتصاد بین المللی می تواند راهگشا باشد.
به  که  سرمایه گذاری  تکلیف  تعیین  بر  ابراهیمی، 
دارایی  و  درآمد  بر  مالیاتی  معافیت  2۰سال  مدت 
داشته تاکید کرد و افزود: در حوزه مالیات بر ارزش 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  در  کارگروه  این  افزوده 
آزاد و ویژه اقتصادی توسط معاونت توسعه دبیرخانه 
تشکیل شده که بسیار مورد پیگیری قرار گرفت و 
بسته سیاستی جدید توسط وزارت اقتصاد و دارایی 

در دست اقدام است.
نهادی  ساختار  فرآیندی  حوزه  در  نمود:  تاکید  وی 
دستگاه های  با  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
بخش های  در  متولی  نهادها  سایر  و  عضو  اجرایی 
و  چندسویه  ارتباط  می بایست  نیز  شورا  غیرعضو 
مستمر به وجود آورد که جملگی زیر یک حکمرانی 
واحد با سیاست یکپارچه اقتصادی تحت وزارت امور 

اقتصادی و دارایی اداره شود.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سابق  سرپرست 
ویژه اقتصادی اذعان نمود: در حوزه سرمایه گذاری 
همسو  نیز  فرآیندی  و  تحریمی  موانع  رفع  برای 
واحد  رویکرد  نمی کنیم.  حرکت  هم راستا  و 
ثبات  با  نهاد  یک  ذیل  اقتصادی  سیاستگذاری 
ساختاری و نهاد حکمرانی اقتصادی کشور می تواند 
طریق  از  را  موجود  موانع  تمام  کند  کمک  ما  به 

پیگیری  قانونی  و  درست  مسیر  از  سرمایه گذاران 
کنیم. هرچه از این نظام فاصله بگیریم، ضرر خواهیم 
و  نشده  ارائه  پیشنهاد  واحد  به صورت  چراکه  کرد؛ 

انتظارات برآورده نمی شود.
ابراهیمی اظهار داشت: زیرساخت های ارتباطی بندری، 
حمل ونقل، لجستیک، راه، ریل و فرودگاه نیز در طول 
مثال  به طور  نشد؛  پیاده  کامل  طور  به  سال ها  این 
راهبردهای  استراتژیک ترین  از  کریدور شمال- جنوب 
جمهوری اسالمی برای ارتباط حوزه کشورهای آ. س.

سی آی اس  اروپا،  اتحادیه  سارک،  جی سی سی،  آن، 
بشمار می رود. اگر 25درصد مسیر 35کیلومتری راه آهن 
رشت- کاسپین با 75درصد پیشرفت فیزیکی تکمیل 
شود، ما شاهد تسهیل گری، راه سازی و ترانزیت کاال 

و صادرات و واردات خواهیم بود.
وی با اشاره به شانزدهمین اجالس کمسیون داخلی 
تکنوپلیس  این مسیر  روسیه گفت :  و  ایران  مشترک 
مسکو را به لوتوس آستاراخان و منطقه آزاد انزلی و 
کشورهای حوزه دریای خزر را به چابهار، موندرای هند 
و چین متصل می کند. در چابهار نیز ۶3۰کیلومتر مسیر 
ریلی و زمینی وجود دارد که در دست احداث است و 
در صورت تکمیل، یک زنجیره لجستیکی برای احیای 
رونق اقتصادی کریدور شمال- جنوب ایجاد خواهد شد.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سابق  سرپرست 
با  دارد  تالش  دولت  کرد:  اظهار  اقتصادی  ویژه  و 
در  آنچه  و  تسهیالت  و  خصوصی  بخش  مشارکت 
این  است،  شده  پیش بینی  آزاد  منطقه  هر  بودجه 
اتصال را انجام دهد و فرا منطقه ای و سرزمین اصلی 
از طریق دستگاه های متولی سازمان برنامه و بودجه 

این امر را دنبال کنند.
وجود  و  حاشیه نشینی  را  بعدی  مشکل  ابراهیمی، 
تجارت،  حوزه  در  سکونتگاهی  محل  و  روستاهای 
سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: 
این مورد یکی از موضوعات چالش برانگیز قابل حل 
اجتماعی  مسئولیت  راستای  در  آزاد  مناطق  است. 
شده  مبادله  موافقت نامه های  و  باالدستی  اسناد  در 

فی  قراردادهای  این  از  درصدی  تا  کرده  پیش بینی 
مابین برای محرومیت زدایی اختصاص یابد و پیوست 
فرهنگی که از اولویت های توسعه و پیشرفت مناطق 
آزاد است، به طور ویژه موردتوجه و تاکید قرار گیرد.

گفت:  نیز  آزاد  مناطق  در  انرژی  موانع  مورد  در  وی، 
بسیاری از مناطق آزاد کشور در تامین آب شیرین، برق، 
اینترنت و اینترانت باید تجهیز شوند؛ چراکه مناطق آزاد 
توسعه یافته و تعداد مراکز صنعتی و تجاری افزایش 
یافته و صادرات رو به افزایش است و این امر ایجاب 

می کند زیرساخت های انرژی را تقویت نماییم.
ابراهیمی تصریح کرد: این امر زنجیره لجستیک در 
ایران  می دهد.  را شکل  کاال  ترانزیت  و  بندر  حوزه 
حدود  مرزی،  ساحلی  نوار  58۰۰کیلومتر  حدود  با 
اقتصاد  رویکرد  لذا  دارد،  دریایی  مرز  4۰درصد 
اقتصاد  و  گیرد  قرار  موردتوجه  باید  دریامحور 
دریامحور  اقتصاد  کند.  این سمت حرکت  به  کشور 
جدید  مناطق  به ویژه  آزاد  مناطق  هوشمندسازی  با 
به  منابع پایه  و  سنت پایه  جهت گیری،  از  عبور 
دانش بنیان  شرکت های  ظهور  با  دانش پایه،  سمت 
سه سویه  ارتباط  و  ملی  نوآوری  نظام  برقراری  و 

دانشگاه، بخش خصوصی و دولتی است.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سابق  سرپرست 
تجاری-  صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان 
که  داریم  شمال  دریای  در  کشتی  43فروند  کرد: 
23فروند متعلق به بخش دولتی و 2۰فروند دیگر متعلق 
به بخش خصوصی است؛ اگر ۶۰فروند دیگر با ظرفیت 
اضافه  شمال  دریای  در  مجموعه  این  به  تن  5هزار 
شود، 7۰درصد ظرفیت بنادر شمالی انزلی، کاسپین و 
امیرآباد فعال می شود و با این وجود 3۰درصد فضا برای 

سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم است.
و  مدیره  هیات  رئیس  نشست،  این  در  همچنین 
به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ظرفیت های منطقه متبوع خود اظهار داشت: در سال 
جاری 2کارخانه راکد در این این منطقه به مدار تولید 
در بخش  فعالیت های خوبی  منطقه  این  و  برگشت 

صادرات و اردات و گردشگری داشته است.
۶ماه  در  انزلی  آزاد  منطقه  افزود:  فرهادی  عیسی 
اول سال ۱4۰۱، 259میلیون دالر صادرات مجدد و 
اصلی  سرزمین  حوزه  به  صادرات  دالر  ۱۶۰میلیون 

داشته است.
گفتنی است، در این نشست برخی از فعاالن اقتصادی 

منطقه آزاد انزلی به بیان مشکالت پرداختند.

در دیدار عیسی فرهادی با مدیر امور شعب بانک ملی استان گیالن عنوان شد:

در بازدیدهای نصراله ابراهیمی از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

امام جمعه رشت و  نماینده ولی فقیه در استان گیالن بیان کرد:

سرپرست سابق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد:

رونق فعالیت های اقتصادی با ارائه خدمات بانکی 
به فعالین اقتصادی منطقه آزاد انــزلی

تامین کاالهای اساسی کشور از مسیر بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی

لزوم در نظر گرفتن پیوست های فرهنگی در فعالیت های عمرانی مناطق آزاد

ضرورت خلق ثروت با بهره گیری از اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد کشور
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عملکرد  توانست  فتح الهی  افشار  مدیریت  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
قابل توجهی در یک سال گذشته داشته باشد؛ از به نتیجه رسیدن طرح ها 
تبیین  آزاد کشور  مناطق  اهداف  و  با سیاست  برنامه هایی که همسو  و 
شده، تا توسعه این منطقه در جهت رفع عقب ماندگی هایی که پیش از 
این در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی و گردشگری وجود داشت.

واقعیت آن است که منطقه آزاد قشم موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی 
مناطق  از دیگر  متمایز  را  این منطقه  موقعیتی که  دارد ،  را  خاص خود 
داخل  نفری  ۲۰۰میلیون  بازار  به  دسترسي  کرده  شامل  کشور  آزاد 
مسیرهای  از  یکی  و  بین المللی  آب های  به  دسترسی  کشور،  خارج  و 
اروپا، داشتن سواحل عمیق مناسب تخلیه  به  از آسیا  اصلی حمل و نقل 
در  گرفتن  قرار  تن،  ۱۰۰هزار  باالی  ظرفیت  با  شناورهاي  بارگیري  و 
کریدور پروازهای بین المللی شرق و غرب جهان، حضور در مرکز بازار 
انرژی جهان و داشتن ۱۷میدان نفتی و گازی در اطراف جزیره، انجام 
تولید  زمینه  در  بالقوه  ظرفیت  کاال،  ترخیص  و  گمرکی  خدمات  سریع 
داشتن  کنار  در  گردشگری  پتانسیل  و  خلیج فارس  آبزیان  پرورش  و 
اما در این سال ها به  ژئوپارک جهانی قشم و عجایب هفت گانه است . 
سبب چندگانگی مدیریتی و عدم اجرای قوانین مربوط به مناطق آزاد، 
شاهد نادیده گرفتن ویژگی های منحصر به فرد منطقه آزاد قشم بوده  ایم، 
معافیت های  حذف  مبنی بر  سرمایه گذاران  گالیه های  و  زیاد  مشکالت 
و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اعمال  و  گمرکی  مشوق های  لغو  مالیاتی ، 
نداشتن حاکمیت یکپارچه، بخشی از چالش ها و مصائب در منطقه آزاد 
حال  این  با  می شود،  قلمدد  کشور  آزاد  مناطق  سایر  همچنین  و  قشم 
سرمایه گذاران به واسطه عملکرد خوب مدیریت منطقه آزاد قشم امیدوار 
هستند که دبیرخانه شورایعالی با کمک فعالین اقتصادی و نخبگان بتواند 
قدم های بهتر و مثمرثمرتری را در جهت حل مشکالت موجود بردارد تا 
جایی که توسعه همه جانبه و متوازن در این منطقه به تبع آن در سرزمین 

اصلی از منظر اقتصادی و صنعتی فراهم گردد.
یک سال  طی  قشم  آزاد  منطقه  مدیریت  مطلوب  اقدامات  از  یکی  اما 
معابر  و  راه ها  بهبود  حوزه  فعالیت های  برنامه ریزی  و  طراحی  گذشته، 
دسترسی در جزیره قشم است که در این خصوص نهضت آسفالت معابر 
روستایی شکل گرفت و منجر به امضای تفاهم نامه میان سازمان منطقه 
آزاد قشم و اداره کل بنیاد مسکن استان هرمزگان شد. این طرح در بیش 
پیاده سازی شد؛  ریال  ۱9میلیارد  اعتبار  با  و  قشم  جزیره  از ۴۰روستای 
موضوعی که با 8۰درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است و تاکنون 
در  روستایی درون طرح هادی  معابر  و  روستاها  آسفالت درون  نهضت 
۱۰روستای جزیره قشم انجام گردیده تا ضمن خدمت رسانی شایسته به 
ساکنان جزیره، گامی موثر در راستای توسعه متوازن قشم برداشته شود.
به  ریال،  ۲۴.۷۷۰میلیارد  اعتبار  با  گذشته  یک سال  در  نیز  راه  نهضت 
تکمیل و بازسازی جاده طوال و جاده ساحل جنوبی تا فرودگاه پرداخت 
و فرآیند ایجاد پل، زیرگذر ، فضای سبز، تونل و... این مسیرها عملیاتی 
شد. همچنین 9هزار میلیارد ریال برای تکمیل فاز 3 و آغاز فاز ۴ بزرگراه 
خلیج فارس اعتبار درنظر گرفته شد؛ جاده ای به طول ۴۰کیلومتر که تعداد 
الین تردد آن شامل ۲الین زیرسازی، روسازی، آسفالت و نصب عالیم 
حدفاصل  جاده  این  پوشش  تحت  مراکز  و  است  رانندگی  و  راهنمایی 
میدان درگهان تا بندر مسافری الفت می باشد. شایان ذکر است میزان 

تحقق نهضت راه و جاده سازی تاکنون ۱۰۲.3کیلومتر بوده است.
پل  احداث  اجرای  قشم،  آزاد  منطقه  پروژه های  اصلی ترین  از  یکی 
این پروژه عظیم به  اکنون مراحل آغاز به کار مجدد  خلیج فارس است. 
عنوان محور اتصال دهنده جزیره قشم به سرزمین اصلی انجام شده و 
مقرر است در آینده ای نزدیک فرآیند عملیاتی آن شروع و آرزوی دیرینه 

جزیره نشینان به واقعیت تبدیل گردد. 
همچنین طی یک سال گذشته طرح مسکن جوانان جزیره در دستورکار 
سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفت. سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان 
نماینده دولت و در جهت رفع مشکل مسکن در جزیره، »طرح مسکن 
این  بومیان خصوصا جوانان  به منظور خانه دار کردن  را  جوانان قشم« 
جزیره به صورت ویژه در دستورکار قرار داده و تاکنون موفق به اجرای 
این طرح در ۲۴روستای جزیره قشم )باسعیدو، گوری، مرادی، گوران، 
تم سنتی،  دوربنی،  دوالب،  چاهو غربی ،  چاهو شرقی،  درکو،  دوستکو، 
تنبان،  شیب دراز ،  دهخدا،  مسن،  رمچاه،  کوشه،  توریان،  خالدین  ، 
درحال  است.  شده  نخل گل(  و  برکه خلف  نقاشه،  کنارسیاه،  جی جیان، 
و  است  85۰۰نفر  از   ۱8۷۰ شده  زمین  متقاضیان صاحب  تعداد  حاضر 
مساحت زمین های واگذار شده به آنان ۲۲۴.۱8۲.3۰۰مترمربع می باشد. 
سازمان منطقه آزاد قشم در این طرح افزون بر اینکه هیچ گونه هزینه ای 
برای واگذاری زمین دریافت نمی کند، با همت بنیاد مسکن ، تسهیالت 
می نماید.  اعطا  جزیره  جوانان  به  مسکن  ساخت  برای  نیز  ویژه ای 
اجرای  و  جامعه  بدنه  به  امیدبخشی  مصداق  طرح  این  اجرای  بی شک 
البته  است.  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  دولت  مسئولیت های 
به ویژه جوانان و گروه های  اقشار جامعه  این طرح، کلیه  اجرای  که در 

کم برخوردار در اولویت قرار گرفته اند.
قشم،  آزاد  منطقه  در  فتح الهی  افشار  مدیریت  مدت  طول  در  اما 
پیگیری هایی برای رفع مشکل آب شرب جزیره قشم از همان نخستین 
روزهای سال ۱۴۰۱ صورت گرفت. حل مشکالت آب در سطح جزیره 
جزو  که  است  منطقه  این  ساکنین  دیرینه  مطالبات  از  یکی  قشم 
اولویت های اجرایی سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد و طرح هایی نیز 
ازجمله کلنگ زنی، افتتاح و راه اندازی آب شیرین کن های جدید در کنار 
جانمایی نقاطی در سطح جزیره برای احداث آب شیرین کن های جدید، 

صورت گرفت تا مشکل کم آبی جزیره قشم حل شود.
اکنون تولید آب در شهر قشم به بیش از 3۰هزار و ۷۰۰مترمکعب و در 
روستاهای جزیره به ۴۲هزار و ۴۰۰مترمکعب رسیده است. سرمایه گذاری هایی 
نیز به روش BOT جهت تامین آب شهر به ظرفیت ۱۰هزار مترمکعب 
در روز با سرمایه گذاری معادل ۲55میلیارد تومان صورت گرفته است.  از 
اقدامات دیگر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، توسعه و احداث شبکه آب 
و فاضالب در بافت قدیم شهر قشم بود که در همین راستا تفاهم نامه ای نیز 
با شورا و شهرداری قشم منعقد شده است . احداث 336۰متر شبکه های آبی 
جدید در سطح جزیره ، اضافه شدن 3۱69متر به طول شبکه های فاضالب 
در شهر قشم، اضافه شدن ۲۱۱9مشترک جدید و 8۴۷6نفر به جمعیت تحت 
پوشش شبکه آب و  تخصیص زمین جهت ساخت تاسیسات آب شیرین کن 
در سایت های پیش بینی شده در روستاهای سلخ، تورگان و باسعیدو، از دیگر 
اقدامات سازمان منطقه آزاد قشم با مدیریت افشار فتح الهی برای رفع مشکل 

آب جزیره بوده است  .
اما عملکرد یک ساله سازمان منطقه آزاد قشم با مدیریت افشار فتح الهی 
در حوزه های دیگر نیز قابل توجه بوده است . بازگشایی و بهبود فضای 
را  در جزیره قشم  فعالیت صنعتی  و  تولید  رونق  زمینه  کارها،  و  کسب 
فراهم نوده، تاجایی که با برنامه ریزی های انجام گرفته از صادرکنندگان 
حمایت صورت گرفته و برای نخستین بار تراز تجاری منطقه آزاد قشم 
در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ )تراز تجاری بیش از 5۲میلیون دالر( 
مثبت شد. درحال حاضر ۲۲9واحد صنعتی و تولیدی فعال در قشم وجود 
به  انجام گرفته است. الزم  پروانه  برای 38واحد تولیدی صدور  دارد و 
ذکر است که ارزش تولیدات صنعتی منطقه آزاد قشم طی یک سال اخیر  

۷۷۱میلیون دالر و 5۷هزار و 9۴۲میلیارد ریال بوده است.
یک سال  طی  صادرات  و  واردات  تجارت،  از  حاصل  آمار  درخصوص 
گذشته در منطقه آزاد قشم باید اذعان داشت که ۷۲میلیون و 56۰هزار 
و 96۲دالر از واردات؛ 9۷میلیون و ۱۲۱هزار و 65۲دالر ناشی صادرات 
از کشور حاصل شده است. همچنین صادرات  به خارج  تولید  از محل 

بالغ بر ۱83میلیون و 358هزار و  به داخل کشور  تولید  از محل  حاصل 
5۱8دالر بوده است. درآمد حاصل از صادرات مجدد نیز در منطقه آزاد 

قشم  ۱۰میلیون و 5۴۴هزار و ۲55دالر برآورد شده است.
تولید و پرورش محصوالت شیالتی و آبزیان و هدفگذاری برای صادرات 
این محصوالت از دیگر اقداماتی بوده که طی یک سال گذشته به صورت 
جدی انجام گرفت. در زمینه تولید شیالت در یک سال باید اذعان داشت 
تولید  اول،  نیمه اول سال جاری حدود ۱5۰۰تن میگو در کراپ  که در 
فعالیت  ۱3مجوز  صدور  و  ماهی  پرورش  قفس های  از  ماهی  6۰۰تن 

اقتصادی در حوزه کشاورزی و شیالت انجام شده است.
مجوز  صدور  و  تمدید  ۲۲مورد  آمار،  طبق  نیز  انرژی  و  نفت  حوزه  در 
فعالیت های نفتی و پاالیشگاهی صورت گرفته که موجب اشتغال زایی 
تولیدات  ارزش  ریال  برای ۱۱۱6نفر شده است. ۲۲هزار و 6۱۰میلیون 
باید تاکید داشت که در این  یک سال گذشته در این حوزه بوده است. 
به  پاالیش  بهین  پارس  پاالیشگاه  تولیدات  از  محموله  نخستین  مدت 
تولیدکننده قیر  پاالیشگاهی نفت فوق سنگین و  بزرگترین واحد  عنوان 

کشور به بازارهای هدف صادر شده است.
مجموعه اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی طی یک سال گذشته 
موجب شده تا درآمدهای ارزی منطقه آزاد قشم رشد کند و عالوه بر کمک به 

اقتصاد ملی، امکان اجرای طرح های زیرساختی در این منطقه فراهم گردد.
اما تمدید کارت سبز ژئوپارک جهانی قشم به عنوان تنها ژئوپارک منطقه 
خاورمیانه نیز از دیگر فعالیت های انجام شده در زمان مدیریت افشار فتح 

الهی بوده است.
باید تاکید داشت که ژئوپارک جهانی قشم یکی از نخستین ژئوپارک های 
شبکه جهانی می باشد که در سال ۱385 به عنوان محدوده ای به مساحت 
3۰۰کیلومتر مربع از غرب جزیره قشم به ثبت رسید و در اردیبهشت ماه 
سال ۱396 محدوده ژئوپارک قشم افزایش یافته و کل جزیره قشم به 
عالوه جنگل های حرا شمال جزیره قشم و جزیره هنگام در جنوب به 
ژئوپارک های  جهانی  شبکه  در  قشم  جهانی  ژئوپارک  محدوده  عنوان 

یونسکو به ثبت رسیده است.
اما موضوع مهم آن است که ژئوپارک های جهان هر ۴سال مورد ارزیابی 
کارشناسان یونسکو قرار می گیرند و در صورت تایید، موفق به دریافت کارت 
سبز و تمدید عضویت به مدت ۴سال می شوند ، در غیر این صورت با کارت 

زرد یا قرمز که به معنی تعلیق و لغو عضویت می باشد، روبه رو خواهند شد.
ثبت  معیارهای  انجام  در  مدیران  ناتوانی  به سبب  متاسفانه سال ۱39۱ 
جهانی، ژئوپارک از فهرست یونسکو خارج شد. طرح پرونده بازگشت به 
شبکه و دریافت کارت سبز نیز آذرماه سال ۱39۴ انجام گردید. دریافت 
در  سال ۱396  اردیبهشت ماه  نیز  محدوده  افزایش  و  سبز  کارت  مجدد 
برگزار  فرانسه  در  که  یونسکو  ژئوپارک های  نشست  یکمین  و  دویست 

گردید، ژئوپارک قشم کارت سبز گرفت و بار دیگر جهانی شد.
آرا  قاطع  اکثریت  با  سبز  کارت  تمدید  سال ۱۴۰۱  شهریورماه  در  اما 
گرفت  صورت  تایلند  در  یونسکو  ژئوپارک های  شورای عالی  جلسه  در 
به عنوان نخستین ژئوپارک ثبت شده منطقه  و ژئوپارک جهانی قشم 
خاورمیانه، به یک برند در حوزه میراث زمین شناختی، طبیعی، ناملموس 

و توسعه گردشگری تبدیل شده است.
گذشته  یک سال  طی  نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  حوزه های  در 
برنامه های  اجرای  و  اجتماعی  قرارگاه  ایجاد  جهت  برنامه ریزی هایی 
موجود  مشکالت  رفع  و  اجتماعی  آسیب های  کاهش  هدف  با  متنوع 
در منطقه صورت گرفته است. همچنین برگزاری جشنواره تابستانی و 
سایر برنامه های مناسبتی، از دیگر اقداماتی بوده که با اجرای آن تالش 
برای ایجاد فضای شاد در جزیره صورت پذیرفته است. در این یک سال 
اقدامات دیگری با هدف بهبود وضعیت شغلی و افزایش انگیزه نیروهای 
انسانی در سازمان منطقه آزاد قشم اجرایی شده که نتیجه آن افزایش و 

رشد شاخص های مختلف در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی بوده است.
اما یکی از بزرگ ترین مشکالت و معضالت مناطق آزاد کشور و همچنین 
منطقه آزاد قشم، لغو مشوق ها و معافیت های قانونی این مناطق بوده است. 
این  قانونی  معافیت های  از  اخیر بخش عمده ای  متاسفانه طی سال های 
مناطق به بهانه ها و دالیل واهی حذف و یا تعدیل شده است؛ ازجمله اعمال 
قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ۱3دی ماه سال۱۴۰۰ در مناطق آزاد کشور 
اجرایی شد و یکی از اساسی ترین انگیزه های سرمایه گذاری در این مناطق، 
مورد تعددی و تهاجم قرار گرفت و نابود شد. الزام به ثبت سفارش واردات 
کاال، لغو معافیت مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران مستقر در مناطق آزاد، 
حذف مشوق های گمرکی و... جملگی باعث گردیده است که رونق و پویایی 
از مناطق آزاد رخت بربندد و آسیب های جدی به سرمایه گذاران، تجار و فعالین 
اقتصادی وارد آید که به تبع آن موجب کاهش درآمدهای سازمان های مناطق 
آزاد شده و منجر به خروج سرمایه گذاران از این مناطق گردیده است. اما 
عالوه بر موارد فوق، منطقه آزاد قشم گرفتار  مدیریت چندگانه در این منطقه 
این بوده است. تعارضاتی مدیریتی بین دستگاه سرزمین اصلی و سازمان 
منطقه آزاد باعث طوالنی شدن فرآیند انجام کار و فعالیت های اقتصادی در 
منطقه شده، درحالی که ماهیت وجودی منطقه آزاد در اجرای آسان و سریع 
فعالیت های اقتصادی می باشد. بدون شک عدم مدیریت یکپارچه در مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به چالشی مهم در این سطح مناطق 
تبدیل شده است؛ اما با اهتمام و پیگیری های افشار فتح الهی در جهت رفع 
محدودیت ها و ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه در این منطقه آزاد، شورای عالی 

مناطق آزاد با تبدیل شدن سراسر جزیره قشم به منطقه آزاد موافقت کرد.
در نهایت باید اذعان داشت که با وجود این مشکالت، همان طور که ذکر 
شد، رشد و توسعه تولید و تجارت و میزان سرمایه گذاری در منطقه آزاد 
قشم طی یک سال اخیر قابل توجه بوده است؛ بی تردید پایان چندگانگی 
مدیریتی و اعمال و اجرای دقیق قوانین مترتب بر مناطق آزاد می تواند 

زمینه ساز تحول و توسعه اقتصادی بیش از پیش در جزیره قشم باشد.

 توجه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم
 به طرح مسکن جوانان

منطقه آزاد قشم  از رشد باالیی درخصوص جمعیت برخوردار است تا جایی 
که در 6شهر و 6۷روستا این جزیره، ۱8۰هزار تن جمعیت ساکن هستند و 

طبیعتا این میزان جمعیت نیازمند تامین مسکن، اشتغال و... می باشند.
اما مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم در جهت پیشبرد اهداف دولت و سازمان، 
به واگذاری ۲۲.5هکتار زمین در طرح مسکن جوانان جزیره پرداخت که 

نتیجه آن برخوردار شدن جوانان ۲۴روستا از نعمت مسکن بوده است.
حل  برای  اقدامی  هیچ  قشم  آزاد  منطقه  تاسیس  ابتدای  از  متاسفانه 
مشکل مسکن در این جزیره عملیاتی نشده بود، اما با مدیریت جدید و 
سیاست های سازمان، کلنگ زنی هایی در روستاهای غربی جزیره انجام 

گرفت و یکهزار و 8۷۰جوان از مسکن و زمین بهره مند شدند  .
باید تاکید داشت که طی یک سال گذشته طرح مسکن جوانان جزیره 
قشم در  روستای باسعیدو آغاز  و تاکنون در روستاهای گوری، مرادی، 
دوربنی،  دوالب،  غربی،  چاهو  شرقی،  چاهو  درکو،  دوستکو،  گوران، 
تم سنتی، خالدین، توریان، کوشه، رمچاه، مسن، دهخدا، شیب دراز، تنبان، 
جی جیان، کنارسیاه، نقاشه، برکه خلف و نخل گل عملیاتی شد و 8هزار و 
5۰۰جوان در طرح مسکن ثبت نام کرده اند که از این میزان،  یکهزار و 

8۷۰نفر زمین دریافت نموده اند.
اما رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به 
وضعیت نامناسب مالکیت مسکن در جزیره به دلیل سیاست های غلط 
واگذاری زمین در سال های گذشته بیان داشت: با وجود زمین فروشی های 
گسترده و نامتعارف در جزیره قشم، بسیاری از جوانان بدون مسکن مانده 
بودند و پس از ازدواج نیز در خانه های پدری ساکن بودند؛ اما در دولت 
سیزدهم حل چالش مسکن به عنوان یکی از عوامل کلیدی در ترویج 

ازدواج جوانان در دستورکار سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفته است.
افشار فتح الهی: هدف ما در این طرح، پایان بورس بازی زمین و خانه دار 
کردن مردم به صورت واقعی می باشد؛ از همین روی زمین به صورت 
به  آماده سازی  هزینه  تنها  و  می گیرد  قرار  متقاضیان  اختیار  در  رایگان 

صورت اقساط و در زمان تحویل مسکن از آنها دریافت می شود.
وی تصریح کرد: از زمان ارائه طرح مسکن جوانان جزیره قشم در سال ۱۴۰۰ 
تاکنون، در ۴مرحله، کلنگ زنی هایی در روستاهای غربی جزیره به انجام 
رسیده که یکهزار و 8۷۰جوان بومی را از نعمت داشتن زمین و خانه بهره مند 
خواهد کرد، این درحالی است که از ابتدای تاسیس منطقه آزاد قشم، هیچ 

برنامه ای برای حل مشکل مسکن در جزیره اجرایی نشده بود.

 اهتمام جهت توسعه زیرساخت های 
حمل و نقلی جزیره قشم

ریال  ۲۴.۷۷۰میلیارد  گذشته،  یک سال  فتح الهی طی  افشار  مدیریت  با 
اعتبار جهت توسعه زیرساخت های حمل ونقل منطقه آزاد قشم اختصای 
یافته است؛ موضوعی که موجب رونق اقتصادی منطقه و بهبود وضعیت 

معیشت جامعه محلی شده است. 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  رویکرد های  مهم ترین  از  یکی 
شبکه  و  راه  ازجمله  مختلف  حوزه های  در  زیرساخت ها  این  تکمیل 
راهسازی  حوزه های  در  3پروژه  جاری  سال  در  است.  بوده  حمل ونقلی 
آغاز  به طول ۱۰۲.3کیلومتر  در مسیری  ریال  اعتبار ۲۴.۷۷۰میلیارد  با 
به کار کرده است. تعویض جاده ساحل جنوبی از شهر قشم تا فرودگاه 
بین المللی جزیره، در طول 6۰کیلومتر و با اعتبار ۱5هزار میلیارد ریال در 

سال جاری کلنگ زنی شد .
تکمیل رینگ بزرگراهی شرق جزیره قشم، شامل عملیات اجرایی فاز ۴ 
ریال،  میلیارد  9هزار  اعتبار  با  ۴۰کیلومتر  طول  به  خلیج فارس  بزرگراه 

دیگر پروژه در این یک سال بوده است  .
اما افتتاح پروژه محور اصلی بلوار مرکزی طوال به طول ۲.3کیلومتر به 
ارزش ۷۷۰میلیارد ریال در شهریورماه ۱۴۰۱، نتیجه ای دیگر از رویکرد 
مردم محور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در راستای توسعه عمرانی 

روستاهای جزیره قشم بوده است.
قشم  جزیره  زیرساخت های  به ضعف  این خصوص  در  فتح الهی  افشار 
منطقه  تاسیس  از  پیش  باید  که  دارد  تاکید  موضوع  این  بر  و  اذعان 
آزاد، زیرساخت ها تکمیل می شد و در اختیار سرمایه گذاران و مردم قرار 
ادامه دارد.  این معضل  نیز  نیفتاده و همچنان  اتفاق  این  اما  می گرفت؛ 
آب  مناسب،  راه  ازجمله  اساسی  زیرساخت های  تکمیل  روی  همین  از 
ازجمله مهم ترین موضوعاتی هستند که در یک سال گذشته  و مسکن 

مدنظر قرار گرفته است.
تشریح  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  هیات  مدیره  رئیس 
بیان  جزیره،  شرق  بزرگراهی  رینگ  تکمیل  برای  شده  انجام  اقدامات 
پروژه 6۰کیلومتری ساحل جنوبی حدفاصل  اجرایی  آغاز عملیات  کرد: 
از  تومان، یکی  اعتبار ۱5۰۰میلیارد  با  بین المللی  فرودگاه  تا  شهر قشم 
پروژه های محوری است که در 3سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار داشت: همچنین با بهره برداری از محور الفت به درگهان به 
طول ۴۰کیلومتر و با اعتبار 9۰۰میلیارد تومان، تا 3سال آینده محورهای 

ارتباطی شرق جزیره تکمیل می گردد.

تامین آب شرب در جزیره قشم
برطرف کردن مشکل آب یکی از مطالبه های جدی قشموندان بوده و از 
این جهت آب شرب و چالش های حوزه آب و برق به یکی از اولویت های 

مهم مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم تبدیل شد.
اما از همان ابتدای کار، افشار فتح الهی برنامه ریزی هایی جهت حل این 
مشکل صورت داد. تخصیص زمین جهت ساخت تاسسات آب شیرین کن 
در سایت های پیش بینی شده در سلخ ، تورگان و باسعیدو با روش اسمز 
معکوس ، انعقاد تفاهم نامه با شورا و شهرداری قشم درخصوص توسعه 
این  ازجمله  تاریخی،  و  قدیم  بافت  در  فاضالب  و  آب  احداث شبکه  و 

اقدامات بود .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تالش برای 
برنامه های سازمان متبوع خود  از  را  پایدار قشموندان  تامین آب شرب 

برای تکمیل زیرساخت ها می داند. 
در  قشم  شهر  ۱5۰۰مترمکعبی  شیرین کن  آب  پروژه  وی؛  گفته  طبق 
یک سال گذشته به بهره برداری رسیده و ۴پروژه نیز در نقاط مختلف در 

مرحله اجرایی قرار دارند.
فتح الهی افزود: انعقاد قرارداد سرمایه گذاری به روش BOT  جهت تامین 
با سرمایه گذاری  روز،  در  مترمکعب  به ظرفیت ۱۰هزار  آب شهر قشم 
مهم  اقدامات  از  یکی  فرآب،  شرکت  توسط  تومان  ۲55میلیارد  معادل 
انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم جهت رفع چالش تامین آب 

شرب جزیره اجرایی و کلنگ آغاز احداث آن به زمین زده شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: آب  شیرین کن ۴هزار 
پیشرفت  6۰درصد  هم اکنون  نیز  جزیره  غرب  در  باسعیدو  مترمکعبی 
۴هزار  ۲واحد  و  می شود  مدار  وارد  خردادماه ۱۴۰۲  تا  و  دارد  فیزیکی 
مترمکعبی دیگر مجموعا 8هزار مترمکعب در روستاهای سلخ و تورگان 

هم تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسند.
اما با هدف رفع مشکل تامین آب شهر درگهان و روستای هلر نیز شاهد 
کاهش بار توزیع و انتقال آن به شبکه آبی قشم بوده ایم؛ مضاف بر آن 5هزار 
مترمکعب آب نیز در روز در قالب خرید تضمینی برای شهر درگهان اخذ شد.
اگر بخواهم بررسی عملکرد شرکت آب و برق و تاسیسات قشم بررسی 
نماییم، باید تاکید کنیم که از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه سال 
احداث شده که نسبت  آبی جدید در جزیره  جاری، 336۰متر شبکه های 
به مدت مشابه سال قبل، 3.5برابر است؛ ضمن آن که 3۱69متر به طول 
شبکه های فاضالب در قشم افزوده شده و این نشان از رشد ۴درصدی دارد.

براساس این گزارش، در این مدت ۲۱۱9مشترک جدید و 8۴۷6نفر به 
جمعیت تحت پوشش شبکه آب اضافه شده اند که این اعداد نسبت به 

مدت مشابه در یک سال گذشته، بیش از ۱۴برابر رشد داشته است.
شاهد  همچنین  جاری،  سال  مهرماه  پایان  تا  گذشته  سال  آذرماه  از 
افزایش ۱۲.5مگاواتی دیماند برق شهرک صنعتی طوال بوده ایم که در 
عمل موجب افزایش ۷واحد تولیدی به مشترکان برق صنایع شده است.
بهار  در  قشم  تاسیسات  و  برق  و  آب  شرکت  همت  به  است،  گفتنی 
و  3۰هزار  از  بیش  به  قشم  شهر  در  آب  تولید  ظرفیت  جاری  سال 
و  ۴۲هزار  به  جزیره  روستاهای  در  آب  تولید  ظرفیت  و  ۷۰۰مترمکعب 
۴۰۰مترمکعب رسیده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به 

ترتیب۱.5 و ۱.8برابر شده است.

تراز تجاری مثبت در منطقه آزاد قشم
تولید و  اذعان داشت که طی یک سال گذشته حرکت رو به رشد  باید 
صادرات در جزیره قشم با وجود مشکالت فراوان به حدی خوب پیش 
رفت که تراز تجاری منطقه آزاد قشم مثبت شده است؛ موضوعی که 
برای نخستین بار در تاریخ این منطقه رقم خورد؛ چراکه رونق تولید و 
افزایش صادرات در برنامه های مدیریتی سازمان منطقه آزاد قشم قرار 
بهبود  نهایت  در  و  بومیان  اشتغال  افزایش  آن شاهد  کنار  در  تا  گرفت 

اقتصادی منطقه باشیم.
و  خوب  عملکرد  به واسطه  قشم  آزاد  منطقه  در  تجاری  تراز  میزان  اما 
برنامه محور مدیریت این منطقه به رقم 5۲میلیون دالر رسید و مهم تر 
آن که میزان واردات به منطقه آزاد قشم از ابتدای سال جاری ۷۲میلیون 
و 56۰هزار دالر بوده که آن هم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 

9درصد کاهش پیدا کرده است.
طبق آمار گمرک سازمان منطقه آزاد قشم، در طول شش ماهه نخست سال 
جاری بیش از 9۷میلیون و ۱۲۱هزار دالر صادرات از محل تولید به خارج از 

کشور انجام شده که 35۰درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان می دهد.
محل  از  صادرات  دالر  358هزار  و  ۱83میلیون  جاری  سال  ابتدای  از 
تولید به داخل کشور و ۱۰میلیون و 5۴۴هزار دالر نیز صادرات مجدد در 
منطقه آزاد قشم صورت گرفته که در این رابطه نیز به ترتیب شاهد رشد 

69۰درصدی و ۱۱3۷درصدی بوده ایم.
همچنین در این مدت یک ساله، تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی فعال 
در منطقه آزاد قشم به عدد ۲۲9رسید و طی یک سال اخیر 38مورد پروانه 
واحدهای تولیدی صادر شده است . طبق گزارش ها در یک سال گذشته 
ارزش تولیدات صنعتی منطقه ازاد قشم به ۷۷۱میلیون دالر و 5۷هزار و 

9۴۲میلیارد ریال رسیده است.

 تبدیل قشم به قطب تولید آبزیان 
با استفاده از تکنولوژی روز دنیا

تولید و پرورش محصوالت شیالتی و آبزیان و هدفگذاری برای صادرات 
این محصوالت، از دیگر اقداماتی بوده که طی یک سال گذشته به صورت 
جدی انجام گرفته است. در زمینه تولیدات شیالتی در این یک سال باید 
اذعان داشت که در نیمه اول سال جاری حدود ۱5۰۰تن میگو در کراپ 
اول، تولید 6۰۰تن ماهی از قفس های پرورش ماهی و صدور ۱3مجوز 

فعالیت اقتصادی در حوزه کشاورزی و شیالت انجام شده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ارائه گزارش 
عملکرد خود در این یک سال، تولید آبزیان را از ظرفیت های بی نظیر جزیره 
برشمرد و گفت: نخستین مزرعه پرورش میگو به روش متراکم در جزیره 
قشم در دولت مردمی راه اندازی شد و مزرعه پرورش فوق متراکم نیز به زودی 
راه اندازی می گردد و الگوی این نوع کشت برای نوار ساحلی جنوبی درحال 
آماده سازی است؛ چراکه دانش فنی آن تا پیش از این در کشور وجود نداشت.
به گفته فتح الهی؛ کشت متراکم میگوی نسبت به کشت سنتی، میزان 
بهره برداری به ازای هر هکتار را به  شکل چشمگیری افزایش می دهد و 
این اختالف ۱۰۰تن نیز می رسد و مشکالت محیط زیستی کشت سنتی 

را نیز در پی ندارد.
وی همچنین توسعه پرورش ماهی در قفس را یکی دیگر از ظرفیت های 
جزیره برشمرد و افزود: با توجه به موقعیت مناسب جزیره در این زمینه، 

تاکنون 8مجوز پرورش ماهی در قفس صادر شده است.
و  صدور  با  گذشته  یک سال  طی  انرژی  و  نفت  حوزه  در  همچنین 
تمدید ۲۲مورد مجوز نفتی و پاالیشگاهی در منطقه آزاد قشم موافقت 
و  ۲۲هزار  از  بیش  و  کرده  ایجاد  اشتغال  ۱۱۱6نفر  برای  و  است  شده 

6۱۰میلیارد ریال نیز تولید صورت گرفته است.

رفع دوگانگی های مدیریتی در منطقه آزاد قشم
سال هاست که معضل دو حاکمیتی در منطقه آزاد قشم گریبان ساکنان 
و به ویژه فعاالن اقتصادی این منطقه را گرفته و آثار زیان باری بر زندگی 

پروژه های  تا  گرفته  شهری  مدیریت  از  سرمایه گذاران  و  مردم  روزمره 
کالن اقتصادی، مسائل گمرکی و مالیاتی در جزیره گذاشته است. منطقه 
تمکین  و  پایبندی  عدم  و  مدیریتی  چندگانگی های  دلیل  به  قشم  آزاد 
سایر  به  نسبت  آزاد،  مناطق  مقررات  و  قوانین  به  اجرایی  دستگاه های 
ابعاد مختلف دچار عقب ماندگی شده است . بی شک یکی از  مناطق در 
مهم ترین و تاثیرگذارترین گام ها برای جبران این عقب ماندگی، اعمال 
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه شکور جهت رفع دوگانگی 
حاکمیتی در منطقه آزاد قشم و ایجاد وحدت رویه در مدیریت مبنی بر 

تفویض ماموریت های دستگاه های اجرایی به این سازمان است  .
یکی از اقدامات مهم افشار فتح الهی در جهت رفع محدودیت ها و ایجاد 
مدیریت واحد و یکپارچه در این منطقه آزاد، شورای عالی مناطق آزاد با 

تبدیل شدن سراسر جزیره قشم به منطقه آزاد موافقت کرد.
با  می تواند  قشم  حاکمیتی  دوگانگی  معضل  حل  برای  موافقت  بی تردید 
مدیریت اصولی و برنامه ریزی دقیق در جهت توسعه متوازن در سطح جزیره، 
موجب کاهش دغدغه های شهروندان و ارتقای اقتصاد و درآمد منطقه گردد.

حاکمیت  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات   رئیس 
متمرکز در مناطق آزاد و اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
برای  راهکاری  عنوان  به  را  ایران  اسالمی  جمهوری  تجاری- صنعتی 

برون رفت این مناطق از بحران می داند.
افشار فتح الهی تاکید کرد:  بسیاری از قوانین مالیاتی و گمرکی که در سال های 
گذشته وضع شده، با ماهیت و روح مناطق آزاد تطابق ندارد و منجر به 

تضعیف این مناطق و فشار مضاعف بر سرمایه گذاران شده است.
جمهوری  محترم  رئیس  رئیسی،  سیدابراهیم  سفر  در  داد:  ادامه  وی 
اسالمی ایران به جزیره قشم، دوگانگی مدیریت و وضع قوانین متضاد 
با اهداف مناطق آسیب شناسی و بررسی شد و پس از سفر رئیس جمهور 
به  اجرایی  دستگاه های  اختیار  تفویض  دستور  نیز  اروند  آزاد  منطقه  به 
مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به مدت یک سال و به صورت 

آزمایشی صادر شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: اکنون در آستانه تنظیم 
برنامه هفتم توسعه کشور قرار داریم و در سیاستگذاری های کالن باید 
سازوکار مناسب برای توسعه مناطق و افزایش سرمایه گذاری مدنظر قرار 
گرفته شود؛ چراکه در صورت تضعیف بیش از پیش مناطق، اساسا وجود 

منطقه آزاد در کشور تهی از معنا می شود.
فتح الهی یادآور شد: نباید فراموش کنیم که تنها قوانین متضاد و دست  
و پاگیر نبوده که موجب شده  امروز و بعد از گذشت 3۰سال از تاسیس، 
نگاه  ضعف  بلکه  هستند؛  واردات  دروازه  که  شوند  متهم  آزاد  مناطق 
کارشناسی و نبود عملکرد مناسب مدیران در دولت های مختلف نیز به 

این موضوع دامن زده است.
رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه 
در دولت سیزدهم برای نخستین بار تراز تجاری منطقه آزاد قشم از  زمان 
تاسیس مثبت شده، تصریح کرد: در یک سال گذشته تالش بر این بود 
که منطقه آزاد قشم به جایگاه اصلی خود در حوزه صادرات بازگردد و 

خوشبختانه در این موضوع موفق شده ایم.

شروع مجدد عملیات احداث پل خلیج فارس
یکی از اصلی ترین پروژه های قشم، احداث پل خلیج فارس است. اکنون 
آغاز به کار مجدد عملیات اجرایی این پروژه عظیم به عنوان محور اتصال 
دهنده جزیره قشم به سرزمین اصلی انجام شده و مقرر است در آینده ای 

نزدیک فرآیند عمرانی آن شروع و به واقعیت تبدیل شود. 
ارتباطی  جامع  شبکه  تکمیل  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خلیج فارس معروف به پل خلیج فارس را از پروژه های کالن برمی شمارد 
که خواسته دیرینه مردم جزیره است و عملیات اجرایی آن پس از سال ها 

وقفه به زودی آغاز خواهد شد.
شبکه  طرح  استراتژیک  اهمیت  به  توجه  با  فتح الهی،  افشار  گفته  به 
به  استراتژیک قشم  اتصال جزیره  به جهت  ارتباطی خلیج فارس  جامع 
سرزمین اصلی و نقشی که در توسعه کریدور شمال-جنوب کشور دارد، 
سرمایه ای  با  و  رئیس جمهور  اول  معاون  با حضور  پل  اجرایی   عملیات 

بالغ بر ۴۰۰میلیون یورو اعتبار، به عنوان یکی از ارکان اصلی طرح شبکه 
جامع، آغاز می شود.

عرشه  عرض  دارای  3۴3۰متر  طول  به  پروژه  این  کرد:  اظهار  وی 
3۲متری و پایه هایی با دهانه 36۰متری بر روی دریا است که با استفاده 
از سیستم کابلی، ۴الین مسیر تردد خودرو، یک الین مسیر تردد راه آهن 
به همراه خطوط اضطراری و پیاده راه را شامل می شود و برای ساخت 
با قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( قرارداد منعقد و پیش پرداخت های الزم  آن 

انجام شده است.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: این 
پل عالوه بر نقش مهمی که در توسعه اقتصادی و صنعتی جزیره قشم بازی 
می کند، موجب رونق گردشگری منطقه نیز خواهد شد؛ چراکه تنها در نوروز 

امسال ۱3۴هزار خودرو از مسیر دریایی به جزیره قشم سفر کردند.

اقداماتی در جهت احقاق حقوق مردم جزیره قشم
منطقه آزاد قشم موفقیت خوبی درخصوص استرداد اموال بیت المال در 
میان مناطق آزاد کشور کسب کرده است؛ از آن جهت که طی یک سال 
5۱هزار  از  بیش  تضییع  از  توانست  حقوقی  ۱6پرونده  بررسی  با  اخیر 
بازگشت  موجب  و  کند  جلوگیری  بیت المال  از  تومان  98۰میلیارد  و 

56۰هکتار از اراضی دولتی و ملی به بیت المال شده است.
بیت المال،  اموال  بازپس گیری  و  مردم  حقوق  احقاق  فساد،  با  مبارزه 
این رو  از  و هست؛  بوده  فتح الهی  افشار  تاکید  مورد  و  مهم  موضوعات 
در این دوره، قشم مبنای درآمدی براساس فروش زمین ندارد و در این 

رابطه با هر اقدامی که حق مردم را ضایع کند، برخورد می شود  .

دریافت کارت سبز ژئوپارک جهانی قشم
منطقه  شده  ثبت  ژئوپارک  نخستین  عنوان  به  قشم  جهانی  ژئوپارک 
خاورمیانه، به یک برند در حوزه میراث زمین شناختی، طبیعی، ناملموس 
البته که ژئوپارک های جهانی  و توسعه گردشگری تبدیل شده است و 
یونسکو مناطق جغرافیایی منفرد و یکپارچه ای هستند که در آنها سایت ها 
و چشم اندازها از ارزش های زمین شناسی بین المللی با یک مفهوم جامع 

از حفاظت، آموزش و توسعه پایدار، مدیریت می شوند.
اما تمدید کارت سبز ژئوپارک جهانی قشم به عنوان تنها ژئوپارک منطقه 
خاورمیانه نیز از دیگر فعالیت های انجام شده در زمان مدیریت فتح الهی 

بوده است.
باید تاکید داشت که ژئوپارک جهانی قشم یکی از نخستین ژئوپارک های 
شبکه جهانی می باشد که در سال ۱385 به عنوان محدوده ای به مساحت 
3۰۰کیلومتر مربع از غرب جزیره قشم به ثبت رسید و در اردیبهشت ماه 
سال ۱396 محدوده ژئوپارک قشم افزایش یافته و کل جزیره قشم به 
عالوه جنگل های حرا شمال جزیره قشم و جزیره هنگام در جنوب، به 
ژئوپارک های  جهانی  شبکه  در  قشم  جهانی  ژئوپارک  محدوده  عنوان 

یونسکو به ثبت رسیده است.
ارزیابی  اما موضوع مهم آن است ژئوپارک های جهان هر ۴سال مورد 
کارشناسان یونسکو قرار می گیرند و در صورت تایید موفق به دریافت 
این   غیر  در  و  می شوند  ۴سال  مدت  به  عضویت  تمدید  و  سبز  کارت 
صورت با کارت زرد یا قرمز که به معنی تعلیق و لغو عضویت می باشد، 

روبه رو خواهند شد.
انجام معیارهای  ناتوانی مدیران وقت در  به سبب  متاسفانه سال ۱39۱ 
ثبت جهانی، ژئوپارک قشم از فهرست یونسکو خارج شد. طرح پرونده 
بازگشت به شبکه و دریافت کارت سبز نیز آذرماه سال۱39۴ انجام شد. 
دریافت مجدد کارت سبز و افزایش محدوده نیز اردیبهشت ماه سال ۱396 
در دویست و یکمین نشست ژئوپارک های یونسکو که در فرانسه برگزار 

شد و ژئوپارک قشم کارت سبز گرفت و بار دیگر جهانی شد.
آرا  قاطع  اکثریت  با  سبز  کارت  تمدید  شهریورماه ۱۴۰۱  در  همچنین، 
گرفت  صورت  تایلند  در  یونسکو  ژئوپارک های  شورای عالی  جلسه  در 
به عنوان نخستین ژئوپارک ثبت شده منطقه  و ژئوپارک جهانی قشم 
خاورمیانه، به یک برند در حوزه میراث زمین شناختی، طبیعی، ناملموس 

و توسعه گردشگری تبدیل شده است.

باید اذعان داشت که شهریورماه سال جاری با رویکرد افشار فتح الهی، در 
جلسه شورای عالی ژئوپارک های یونسکو، ژئوپارک قشم با اکثریت قاطع 

آرا موفق به دریافت کارت سبز و تمدید عضویت شد. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، ضمن تبریک دریافت کارت سبز 
ژئوپارک قشم به همه قشموندان و هموطنان گفت: این موفقیت حاصل 
تالش شبانه روزی تمام افرادی است که در حفاظت از این میراث ثبت 

شده جهانی، کوشیده اند.
فتح الهی بر این موضوع تاکید داشت که معیارها و استانداردهای شبکه 
سختگیرانه  علمی،  بسیار  سبز،  کارت  اعطای  برای  ژئوپارک ها  جهانی 
مدیریت  در  ما  همکاران  مثبت  اقدامات  خوشبختانه  و  است  دقیق  و 
محیط زیست  دوستداران  و  محلی  جامعه  فعال  مشارکت  و  ژئوپارک 

موجب شد ژئوپارک جهانی قشم به این معیارها دست پیدا کند.

دیدارهای مردمی افشار فتح الهی جهت شکل گیری 
گفتمان و اعتماد سازی

منطقه  در  آن  معاقب  و  سیزدهم  دولت  در  مردمی  دیدارهای  برگزاری 
آزاد قشم، جزو اولویت دولت مردمی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم است؛ چراکه موجب احیای اعتماد و شکل گیری 

گفتمان و حل مشکالت مردم می شود. 
واقعیت آن است که پیش از این، شکاف و اختالف میان مسئوالن ارشد 
منطقه آزاد قشم و مردم به واسطه مطالباتشان وجود داشت؛ اما فتح الهی 
با قرار دادن رویکرد عدالت محوری و ارائه پاسخ شفاف به مردم، موجب 

اعتمادسازی دوباره شد  .
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در میان مردم و روستاهای قشم حضور 
یافت و با صدور دستوراتی به مدیران، آنها را ملزم به اعالم نتیجه شفاف 
درخصوص مطالبات مردمی کرد. تکریم ارباب رجوع، ارائه پاسخ شفاف به 

آنان، همواره مورد تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بوده است  .
طی یک سال گذشته، با 6دیدار مردمی، ۲۷3درخواست از سوی شهروندان 
تحویل مدیریت های سازمان منطقه آزاد قشم شده است که طبیعتا این 

رویکرد می تواند فرصتی برای حل مشکالت قشموندان داشته باشد  .

مدیریت و جلوگیری از فروش بی رویه زمین در قشم
مهم ترین  به  قشم  آزاد  منطقه  در  زمین  فروش  گذشته  سال های  طی 
منبع درآمدی تبدیل شده بود، اما با مدیریت یک ساله افشار فتح الهی، 
برنامه هایی جهت جلوگیری از فروش بی رویه و بی حساب زمین انجام 
گرفت که نتیجه آن حذف خام فروشی اراضی در جزیره قشم بوده است. 
رویکرد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، تغییر تامین منابع از فروش 
زمین به سمت منابع درآمدی پایدار بوده است؛ موضوعی که همچنان 

در دستورکار مدیریت عالی این سازمان قرار دارد  .
و  امالک  تاکید کرد که در حوزه  باید  به حساسیت موضوع،  توجه  با  اما 
افزایش رضایت عمومی در  آزاد قشم عالوه بر  مستغالت سازمان منطقه 
زمینه تامین زمین مورد نیاز ساکنان جزیره، بهبود شاخص درآمدی و تحقق 

۱۰۰درصدی درآمد پیش بینی شده برای این حوزه را شاهد بوده ایم.

توسعه شرکت های دانش بنیان  در منطقه آزاد قشم
حمایت و توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان در منطقه آزاد قشم، به یکی 
از برنامه های پیش بینی شده مدیریتی افشار فتح الهی در یک سال گذشته 
تبدیل شده؛ موضوعی که همسو با شعار سال، ابالغ شده از سوی مقام معظم 

رهبری تحت عنوان »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« بوده است.
مرکز  در  دانش بنیان  ۱۷واحد  گذشته  سال  یک  طی  هدف  این  با 
بین المللی رشد منطقه آزاد قشم در حوزه های مختلف اقتصادی، خدماتی 
و آموزشی شامل پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس، تولید تجهیزات 
اجرای  و  طراحی  ترافیک،  هوشمند  مدیریت  پزشکی،  و  آزمایشگاهی 
مخازن نفت خام، ارائه خدمات حفاظت از محیط زیست، انرژی های نو و 

آموزش زبان انگلیسی فعالیت داشته اند.
امکان  جدید ،  محصوالت  تولید  عالوه بر  دانش بنیان  واحدهای  این 
صادرات، تولیدات و کسب درآمد ارزی را فراهم و به ایجاد فرصت های 

شغلی جدید و پایدار در منطقه آزاد قشم کمک می کنند.
باید تاکید داشت که در این مدت، شش تفاهم نامه با اداره آموزش و پرورش 
شهرستان قشم، دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم، هلدینگ آبزیان گستر 
نصر، جامعه هتلداران قشم، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی 

و شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت نیز به امضاء رسیده است.
جهت توسعه فعالیت های شرکت های دانش بنیان در جزیره قشم، افتتاح فاز 
توسعه تولید جلبک دونالیال سالینا در شرکت زیست پاالیشگاه ریزجلبک 
و  ۱۰۰هکتار  مساحت  به  زمینی  در  پاالیشگاه  این  و  خورد  رقم  کشور 
سرمایه گذاری بالغ بر ۲5۱میلیارد تومان، ضمن توسعه فعالیت های مبتنی بر 

پژوهش و فناوری، برای ۴3نفر اشتغال زایی داشته است.
نقش آفرینی این شرکت در صنعت غذایی و دارویی با تولید ریزجلبک 
اسپیرولینا با ظرفیت ۲.5تن در هکتار در طول یک ماه، به شیوه پرورش 

در حوضچه های روباز، قابل توجه است.
با افتتاح فاز تولید جلبک دونالیئال سالینا با ظرفیت تولید 5۰۰کیلوگرم 
بر هکتار در طول یک سال، این شرکت توانسته در بحث صنعت غذایی 
و آرایشی و بهداشتی نیز تحول آفرین باشد. ضمن این که در این فاز به 

مساحت ۷.5هکتار، برای  ۱۲نیروی بومی اشتغال زایی شده است.

افتتاح شرکت فراز فناوران
یکی از مجموعه های تولیدی در قشم، شرکت فراز فناوران است که در 
زمینه خشک و نمک سود کردن ماهی و میگو فعالیت دارد. این شرکت با 
سرمایه گذاری 59۱میلیارد ریالی توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم افتتاح شد. 
این شرکت در زمینی به مساحت ۴8۷۱مترمربع احداث شده و موجب 

اشتغال زایی مستقیم ۲۰نفر شده است  .

آغاز به کار پروژه های نفتی و صنعتی در جزیره قشم
طی یک سال گذشته بسیاری از پروژه های صنعتی، نفتی، پاالیشگاهی 
و دانش بنیان قشم به مرحله بهره برداری رسیده اند؛ رفع موانع اداری و 
آزاد قشم  از دغدغه های اصلی مقام  عالی سازمان منطقه  اجرایی، یکی 
بوده است. از این رو افتتاح واقعی پاالیشگاه نفت قشم نیز به یکی از این 
پروژه های شاخص تبدیل شده است. البته این پروژه در دولت دوازدهم و 
قبل از تکمیل و رسیدن به مرحله بهره برداری در قالب »پیش راه اندازی« 
۲5دی ماه ۱399  که  بود  قشم  فوق سنگین  نفت  پاالیشگاه  شد؛  افتتاح 
دولت  رئیس  توسط  داشت،  ادامه  آن  ساخت  مراحل  هنوز  که  درحالی 
پیش راه اندازی  عملیات  که  شد  اعالم  روز  آن  در  شد.  افتتاح  دوازدهم 
پاالیشگاه نفت فوق سنگین پاسارگاد قشم با ظرفیت 35هزار بشکه در 
روز در فاز نخست، آغاز گردید. اما واقعیت آن است که با تغییر دولت 
قشم  نفت  پاالیشگاه  که  شد  مشخص  جدید  مسئوالن  بررسی های  و 

همچنان ناقص است و تا مرحله تولید، فاصله دارد.
اسکله  حتی  قشم،  نفت  پاالیشگاه  پیش راه اندازی  زمان  در  حقیقت  در 

مردمی،  دولت  در  اما  بود.  نشده  آماده  هم  آن  فرآیندی  بخش های  و 
گذشت  از  پس  و  شد  انجام  پاالیشگاه  این  تکمیل  مراحل  تدریج  به 
یک سال از افتتاح اولیه آن در دولت قبل، این پاالیشگاه به تازگی آماده 
دریافت نفت سنگین شده است. در نهایت با جاری شدن نفت سنگین در 
لوله های پاالیشگاه قشم، مرحله تولید این پاالیشگاه نیز شروع می گردد.

تکمیل نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد قشم
صورت  به  و  فتح الهی  افشار  حضور  با  که  شاخص  پروژه های  از  یکی 
ویدئوکنفرانس افتتاح شد،   بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد 
و  شهری  عمرانی،  ۲5پروژه  و  3۲۰مگاوات  ظرفیت  به  که  بود  قشم 

بهسازی انجام گرفت. 
نیروگاه پاسارگاد با توان اسمی 3۲۰مگاوات و توان عملی ۲93مگاوات، 
شد.  متصل  برق  سراسری  شبکه  به  جاری  سال  اردیبهشت ماه  اوایل 
نیروگاه سیکل ترکیبی پاسارگاد قشم یکی از پروژه های زیرساختی مهم 
برای توسعه جزیره بشمار می رود. اما باید تاکید داشت که این پروژه از 
هیچ منبع مالی و تسهیالت دولتی نظیر صندوق توسعه و صندوق ذخیره 
ارزی استفاده نکرده و تمام سرمایه این پروژه به میزان 95میلیون یورو 

توسط شرکت گسترش انرژی پاسارگاد تامین شده است.
دوره  در  است.  قابل توجه  نیز  پروژه  این  اشتغال زایی  میزان  همچنین، 
ساخت این نیروگاه، ۷۰۰نفر به صورت مستقیم و یکهزار و 5۰۰نفر به 
صورت غیرمستقیم مشغول به کار بودند و پس از بهره برداری نیز ۱۰۰نفر 

در این نیروگاه شاغل می باشند.

افتتاح مزرعه پرورش میگو به شیوه فوق متراکم
با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 66مخزن 

پرورش میگو به شیوه فوق متراکم در جزیره به بهره برداری رسید  .
حوزه  در  فعالیت  با  دارد،  نام  قشم«  یزدان  »کیان  که  شرکت  این 
پرورش میگو به شیوه فوق متراکم در ۱۰هکتار وسعت و سرمایه گذاری 
۲۴۰میلیارد ریالی، کار خود را آغاز کرد. این شرکت با توان تولید 6۴تن 
میگو در هر هکتار، ۲5۰مخزن پرورش دارد. شرکت پرورش میگو  با 
حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در مرحله آزمایشی کار خود، 

66مخزن را به بهره برداری رساند.

شبانه روزی شدن بیمارستان خلیج فارس جزیره قشم
اما بیمارستان خلیج فارس در روستای جی جیان این جزیره پس از بازدید 
خدمات  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ویژه ای  با صدور دستور  پزشکی  این مرکز  داروخانه  و  اورژانس  بخش 

شبانه روزی شد.
زایمان و متخصص داخلی در  باید اعالم داشت که متخصص زنان و 
این بیمارستان مستقر و آزمایشگاه، اورژانس، بخش دیالیز، سونوگرافی 

و داروخانه نیز فعال هستند.

افتتاح پردیس بین الملل دانشگاه تهران در قشم
و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  نیز  تهران  دانشگاه  بین الملل  پردیس 
دانشگاه  مدیریت  توسعه  معاون  و  آزاد قشم  منطقه  مدیرعامل سازمان 

تهران در جزیره قشم افتتاح شد.
نیازمند رشته های  آزاد قشم  این سازمان ، منطقه  تاکید مسئوالن  طبق 
دانشگاه  پردیس  و حضور  است  منطقه  زیست بوم  اولویت  با  تخصصی 
اقتصادی مشاغل سنتی  تهران در قشم، می تواند فرصتی برای توسعه 

جزیره بر پایه علم روز باشد.
ضمن این که موقعیت جغرافیایی قشم امتیازی ویژه برای جذب دانشجوی 
بین المللی است و از این جهت نیز زمینه درآمدزایی اقتصادی فراهم است. 
همچنین بستر تحقق و توسعه اقتصاد دریا محور که مورد تاکید مقام معظم 
رهبری بوده نیز در قشم مهیا می باشد و از این جهت حضور پارک علم و 

فناوری دانشگاه تهران در قشم می تواند کمک کننده باشد.

افتتاح دانشگاه فرهنگیان در منطقه آزاد قشم
کمبود معلم در مدارس، یکی از مشکالت آموزشی در جزیره قشم بوده 
است. بدون شک بهترین راهکار در این زمینه، راه اندازی دانشگاه های 
فرهنگیان در مناطقی است که این دانشگاه در آن شعبه ای ندارد؛ این 
افزایش  و طبیعتا  منطقه می شود  در  پایداری  اشتغال  ایجاد  کار موجب 
سطح دانش، فرهنگ و مهارت، سبب افزایش اعتمادبه نفس مردم بومی 

جزیره قشم خواهد شد .

برگزاری پرشور جشنواره تابستانی
و  اقتصادی  فعالیت های  احیاء  برای  موقعیتی  قشم  تابستانی  جشنواره 
کاهش  جزیره،  گردشگری  معرفی ظرفیت های  بود.  جزیره  گردشگری 
هزینه سفر و امکان خرید مناسب از اهداف جشنواره تابستان ۱۴۰۱ قشم 

بوده که با مدیریت افشار فتح الهی انجام گرفت.
در سال جاری، جشنواره تابستانی پس از چند سال وقفه، با افزایش ورود 
گردشگران، رونق فعالیت بازارها، مجتمع های تجاری و فعاالن اقتصادی 
و اماکن اقامتی همراه بود؛ البته که با گذشته تابستان ستاد نوروزی نیز 
با مدیریت فتح الهی کار خود را آغاز کرده تا پس از وقفه ایجاد شده در 
این سال ها به واسطه پاندمی کرونا امسال نیز شاهد افزایش گردشگری 

در منطقه آزاد قشم باشیم  .

ایجاد قرارگاه تحول اجتماعی امیرالمومنین)ع( جهت 
کاهش آسیب اجتماعی

یکی از فعالیت هایی که در زمینه کاهش آسیب اجتماعی طی یک سال 
در  امیر المومنین )ع(  اجتماعی  تحول  قرارگاه  کار  به  آغاز  گرفت،  انجام 
قشم بود. این قرارگاه با ۱۴کارگروه، با هدف تجمیع قوا به ریاست افشار 
فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و با 
بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  امیری کیا  پاسدار حجت  سرهنگ  حضور 

سپاه قشم به عنوان دبیر قرارگاه آغاز به کار کرد.
آسیب  پنج  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  ارشد  مسئولین  برررسی  طبق 
جزو  ازدواج  کاهش  و  اخالقی  مفاسد  طالق،  اعتیاد،  حاشیه نشینی، 
باید به قید فوریت برای برطرف ساختن  مهم ترین مسائلی هستند که 

آنها برنامه ریزی نمود.

تاسیس دفتر سازمان ملی زمین شناسی با هدف 
مقام سازی سازه ها

مقاوم سازی  و  مطالعه  هدف  با  زمین شناسی  ملی  سازمان  دفتر  اما 
سازه های طبیعی و تاریخی جزیره، استانداردسازی و پایش مستمر برای 
محافظت بیشتر از ذخایر ملی و با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم در قشم افتتاح شد. 
احصاء پتانسیل های جزیره در حوزه جمع آوری آب شیرین، نحوه چرخش 
پایش  و  این چرخش  از  ناشی  و رسوب گذاری های  خلیج فارس  در  آب 
از ذخایر ملی  به منظور محافظت علمی و دقیق تر  اقدامات  این  مستمر 
کشور در این منطقه، از دیگر اهداف افتتاح این دفتر در قشم بوده است. 
این دفتر در بررسی تخصصی ژئومورفولوژی جزیره، برای شناسایی پیش 
نگهداشت  هدف  با  احتمالی،  خطرهای  مدیریت  و  مخاطرات  موعد  از 

سرمایه های زمین گردشگری کمک شایانی می نماید.

اولین برج پرنده نگری شناور
محدوده  در  شناور  دهکده  و  شناور  نگری  پرنده  برج  اولین  افتتاح  
هیات  رئیس  حضور  با  گورزین،  روستای  حرا  کره  زیست  ذخیره گاه 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم کلید خورد. این مجموعه 
۲واحد  ازجمله  مختلفی  بخش های  دارای  ۱۲نفر،  برای  اشتغال زایی  با 
سوئیت شناور، یک شناور پشتیبانی و یک قایق همیار و امکاناتی از قبیل 

کافه و رستوران جهت سرو غذاهای محلی است.
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تنظیم: 
ملیحه اسناوندی

گزارشی از اقدامات و دستاوردهای سازمان منطقه آزاد قشم در دولت مردمی:

بلند آوازه توسعه منطقه آزاد قشم بر پیکره خلیج همیشگی فارس
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بررسی اقدامات وزارت اقتصاد در جهت محدودسازی سیستماتیک مناطق آزاد:

سوءمدیریت در اقتصاد کالن، اهتمام 
مستمر جهت تخریب مناطق آزاد
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قیمت دالر درحال صعود تاریخی است و در یک حمله 
برق آسا، تالش می کند نخ باریک اعتماد مردم به تدبیر 
مدیران اقتصادی دولت رئیسی را پاره کند. این اتفاق 
تلخ در اوضاع سیاسی فعلی مملکت، یک ضربه اساسی 
و  دلسوزان  تمام  که  بود  خواهد  ایرانی  ملی  امنیت  به 
نقطه  تنها  عنوان  به  ملی(  )امنیت  را  آن  وطن پرستان 
اتکا و اجماع می انگارند. تا زمان نگارش این سطور هر 
دالر امریکایی در حدود 360هزار ریال ایرانی می باشد. 
نابسامانی بازار ارز باعث عدم امنیت اقتصادی بازاریان 
دارد.  به همراه  را  قیمت کاالها  پیش  از  بیش  تورم  و 
بی تردید افزایش قیمت های عمومی به ناراضایتی های 
بسترساز  نارضایتی ها،  گسترش  می زند.  دامن  موجود 
باعث  جریان،  آن  تداوم  و  خیابانی  ناآرامی های  تداوم 
کاهش  با  شد.  خواهد  سرمایه گذاری  ریسک  افزایش 
سرمایه گذاری های مولد، رشد اقتصادی کاهش خواهد 
یافت و منابع درآمدهای داخلی و خارجی دولت تقلیل 

می یابد و... دوباره افزایش قیمت دالر!
بر  سیاست  یافتن  اولویت  سایه  در  ایران  اقتصاد  البته 
صحیح  مسیر  راستای  در  الزم  اجماع  نبود  و  اقتصاد 
چرخه  گرفتار  دهه هاست  کشور،  اقتصادی  توسعه 
از  یکی  نیز  ارز  قیمت  افزایش  و  است  تورم  معیوب 
در  تورم  افزایش  برای  می باشد.  تورم  اصلی  عوامل 
ایران، غیر از عامل ارز، کارشناسان عوامل دیگری مانند 
باال  مردم،  خرید  قدرت  کاهش  دولت،  باالی  مخارج 
رفتن نقدینگی حاصل چاپ پول بدون پشتوانه، تحریم 
و کاهش منابع درآمدهای خارجی را هم ذکر می کنند  .

روزهای گذشته  در  ارز،  قیمت  افزایش  با  مقابله  برای 
کرده  اعالم  بخشنامه ای  صدور  با  مرکزی  بانک 
و  مردم  به  ارز  فروش  تسهیل  منظور  »به  است: 
پیرو  و  ارز  خرید  متقاضیان  وقت  اتالف  از  جلوگیری 
اطالعیه های بازار متشکل معامالت ارزی، از روز شنبه 
متشکل  بازار  عضو  صرافی های  مورخ ۱۴/0۸/۱۴0۱ 
از طریق  را که  ارزی، می بایست متقاضیانی  معامالت 
به  ارزی  معامالت  متشکل  غیر  بازار  برخط  سامانه 
نشانی my.ice.ir معرفی شده اند، در اولویت فروش 
مقرر  زمان  در  خدمت  ارائه  به  متعهد  و  داده  قرار  ارز 
تمامی  بخشنامه،  این  بر اساس  مرکزی  بانک  باشند«. 
همچنین  را  ارزی  متشکل  بازار  عضو  صرافی های 
موظف کرد تا سایر مراجعین حضوری را جهت خرید 

ارز، به سامانه مذکور راهنمایی کنند.
وزارت اطالعات هم که قبال ورودی غیرمحسوس به 
موضوع افزایش قیمت دالر در بازار داشت، این بار با 
صراحت و شدت وارد جریان شده است. روابط عمومی 
خصوص  این  در  اطالعات  وزارت  اطالع رسانی  و 
افزایش  با  طبق اطالعیه ای اعالم کرد که: »همزمان 
اقدامات سودجویانه برخی شبکه های داللی در افزایش 
کاذب تقاضا در بازار ارز و ایجاد جو ملتهب اقتصادی 
در چند روز گذشته، سربازان گمنام امام زمان عجل اهلل 
خود، ضمن  اطالعاتی  اقدامات  با  فرجه الشریف  تعالی 
شناسایی فعاالن غیرمجاز بازار ارز، حساب بانکی بیش 
پیگیری قضایی  و  را مسدود  افراد  این  از  از ۲300نفر 
اعمال مجرمانه آنها را در دستورکار قرار داده اند«. طبق 
اعالمیه وزارت اطالعات، بررسی ها نشان می دهد این 
افراد برخالف مقررات و ضوابط اعالمی، اقدام به خرید 
و فروش غیرمجاز ارز در بازار غیررسمی و یا معامالت 
نظام  در  اخالل  این طریق موجب  از  و  نموده  فردایی 

ارزی کشور شده اند.
نکته جالب در این ماجرا اظهارات وزیر امور اقتصادی 
و دارایی دولت در اوایل شهریور ماه سال جاری، یعنی 
خاندوزی  سیداحسان  دکتر  است.  پیش  نیم  و  دو ماه 
جمهوری  مرکزی  بانک  »سیاست  بود:  کرده  عنوان 
و  کالن  اقتصاد  ثبات  به  کمک  کردن  ایران  اسالمی 
آرامش بازار ارز است تا از نوسانات و تالطم ها جلوگیری 
شود و فعالین اقتصادی بتوانند برنامه ریزی کنند و در 
سه الی شش ماه آینده جریان صادرات، واردات و تولید 

کاال توام با ابهام نباشد«!
گفته  هدف  این  تحقق  ابزارهای  مورد  در  خاندوزی 
ارز  غیرضروری  تقاضای  از  بخشی  کردن  »مهار  بود: 
و کمک کردن به افزایش عرضه ارز در کشور، دو ابزار 
مهم محسوب می شوند. با این اقدامات صادرکنندگان 
را در  ارزها  باشند و  بیشتری داشته  ارزآوری  می توانند 
خروج  جلوی  کار  این  کنند.  عرضه  رسمی  بازارهای 

سرمایه در حوزه ارزی را تا حد ممکن می گیرد«.
این اظهارات از دو زاویه قابل تحلیل است:

ثبات  محوری  متولی  عنوان  به  اقتصاد  وزیر  الف( 
ندارد  را  آینده  دوماه  پیش بینی  قدرت  ایران  اقتصادی 
و نمی توانست شرایط امروز را ببیند، اما عنوان می کند 
فعاالن اقتصادی با تدابیر ایشان قادر خواهند بود برای 

سه الی شش ماه برنامه ریزی کنند؟!
ب( وزیر اقتصاد از وقایع امروز خبر داشت و در آن زمان 
و مسئولیت  انداخته  دیگران  زمین  در  زیرکانه  را  توپ 
ثبات بخشی به قیمت ارز را در این شرایط حساس به 
مهار  است.  کرده  واگذار  امنیتی  نهاد  و  مرکزی  بانک 
انجام  باالجبار  اطالعات  وزارت  را  غیرضرور  تقاضای 
با سامانه ای کردن عرضه  بانک مرکزی  خواهد داد و 
نیازهای  کاذب،  قیمت  افزایش  کنترل  ضمن  دالر، 
حقیقی را پوشش می دهد. اما در این میان دقیقا وزارت 

اقتصاد قرار است چه کار کند؟!
وقتی سیاستگذار اجرایی نتواند به درستی شرایط بهینه 
اقتصادی را ساماندهی کند، نهادهای حاکمیتی مجبور 
مشتنج  وضعیت  به  اضطراری  صورت  به  بود  خواهند 

را  اقتصاد  منطق  که  کسانی  اغلب  اما  کنند.  ورود 
پول  حرکت  آزادی  که  هستند  متوجه  می کنند،  درک 
اساسی  شرط  غیرنقدی(،  و  نقدی  از  )اعم  سرمایه  و 
اقتصاد پویا است؛ یعنی بانک مرکزی حتی با الگو قرار 
دادن سیاست نادرست و دستوری ترکیه نمی تواند تا ابد 
دالر کوپنی توزیع کند و نهاد امنیتی نمی تواند تعقیب و 
دستگیری فعاالن حوزه ارز را به یک رویه خود تبدیل 
عنوان  به  ارز  تا  فراهم شود  باید شرایطی  نماید. پس 
به  و  همگانی  دسترس  در  اقتصادی  عمومی  کاالی 
اخالل  و  باشد. سودجویی  داشته  وجود  مناسب  قیمت 
زمانی می تواند انجام شود که شرایط ورودی و خروجی 

سیستم اقتصادی در تعادل الزم نباشد. 
که  است  گرفته  قرار  شرایطی  در  ایران  اقتصاد  امروز 
سیستم،  درونی  نابسامانی  کنار  در  بیرونی  هجمه های 
عمال آن را از تعادل الزم خارج کرده است و مدیران 
اقتصادی دولت خصوصا وزیر اقتصاد هنوز از کتاب های 
دانشگاهی خود درنیامده و جزوه های درسی اش را که 
کارشناس  عنوان  به  یا  و  می داد  خود  دانشجویان  به 
اقتصادی در مرکز پژوهش های مجلس تهیه می کرد، 
اساس تدبیر ملک می داند. درحالی که اقتصاد ایران به 
قول وزیر اقتصاد دولت اول روحانی، دکتر طیب نیا، باید 
روش های  با  و  کند  پیدا  تعادل  راهکارهای سیاسی  با 
نظریه های  دادن  قرار  الگو  شود.  ساماندهی  علمی 
برای  کنونی  اقتصاد  وزیر  توسط  خاص،  دانشگاهی 
دکتر  سخنان  اغلب  در  که  کشور  اقتصادی  مدیریت 
نتیجه ای  است،  تشخیص  قابل  سهولت  به  خاندوزی 

بهتر از شرایط کنونی نخواهد داشت  .
راهبردهای  اجرای  برای  اسالمی  نظام  امروز  اما 
به  هسته،  مذاکرات  بخصوص  خارجی،  حوزه  در  خود 
شاخص های  و  مردم  معیشت  فضای  به  ثبات بخشی 
این  در  و  دارد  مبرم  نیاز  کشور،  اقتصادی  کالن 
را  اولویت ها  بتوانند  باید  اجرایی  ارشد  مسئولین  راستا 
ظرفیت ها،  و  امکانات  مقتضای  به  و  دهند  تشخیص 
مهیا  را  موجود  وضعیت  از  کشور  گذر  بهینه  شرایط 
حساس ترین  جزو  که  هم  اقتصادی  حوزه  در  کنند. 
به  دولت  اجرایی  مدیریت  حوزه های  تاثیرگذار ترین  و 
تعیین  می رسد  نظر  به  است،  جامعه  عمومی  وضعیت 
اولویت های سیاستگذاری، منطقی ترین، اصولی ترین و 

روشن ترین اقدام الزم است.
ولی در چند ماه اخیر تفاوتی در روند تغییرات متغیرهای 
از  و  است  نپیوسته  وقوع  به  کشور  اقتصادی  کالن 
در  قابل ذکری  بهبود  نمی رود  انتظار  روی  همین 
اقتصاد کشور باشد. درواقع همه متغیرها همان  انتظار 
روندی را که در نگاه های واقع گرایانه و حتی بدبینانه 
کالن  شرایط  یعنی  کرده اند.  طی  می شد،  پیش بینی 
سایت  اینفوگرافیک  که  تصویری  برخالف  اقتصادی 
وزارت اقتصاد از عوامل خاموش شدن موتور تورم ارائه 
وزارت  اینفوگرافیک  در  نیست.  امیدوارکننده  می کند، 
مهار  سیزدهم  »دولت  که:  است  شده  عنوان  اقتصاد 
حاال  و  است  داده  قرار  دستورکار  در  را  تورم زا  عوامل 
آمارهای مربوط به کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی 
این  می دهد  نشان  شهریورماه ۱۴00  از  تورم  کنار  در 
کارشناسان  نظر  از  اما  است«.  بوده  اثربخش  سیاست 
امروز دچار  اقتصاد  بازرگانی،  اتاق  اقتصادی و گزارش 
اقتصاد  عوامل  عمده  و  است  خاصی  برزخی  وضعیت 
با  حمل ونقل  و  کشاورزی  خدمات،  صنعت،  حوزه  در 
با  توام  اینترنت دچار رکود  اعتراضات و قطعی  تشدید 
با کاهش سفارشات  تورم شده اند و بنگاه های صنعتی 
خرید و مواد اولیه مواجه اند. در کشاورزی، کمبود شدید 
نرخ  عدم ثبات  و  ارز  قیمت  بودن  چندنرخی  نقدینگی، 
ارز، شرکت ها را در تامین مواد اولیه با مشکل روبه رو 
کرده است. به دلیل اختالالت در اینترنت و تاثیر منفی 
آن بر فعالیت   های بخش خدمات و در بخش   هایی مانند 

حمل   ونقل، شرکت ها مجبور به تحمل زیان شده   اند.
فراموش کردن  با  اقتصاد  وزارت  این شرایط،  در  حال 
وضعیت  به  سامان بخشی  در  خود  ملی  ماموریت های 
مشغول  را  خود  نامعلوم  دالیل  به  اقتصادی،  کالن 
در  می توانند  که  مناطقی  است.  کرده  آزاد«  »مناطق 
اما  کنند،  ایفا  نقش سازنده ای  امروز،  نامطلوب  شرایط 
وزیر اقتصاد با دستاویز قرار دادن ماده ۲3 قانون ششم 
خود  پخت  دست  نوعی  به  که  بودجه ۱۴0۱  و  توسعه 
ایشان در مرکز پژوهش های مجلس بوده است، مصّر 
دبیرخانه  از مسیر  آزاد  مناطق  مدیریت(  )نه  کنترل  به 

شورایعالی به صورت کامال غیرقانونی است.

مناطق آزاد در مسیر اسارت وزارت اقتصاد
فرآیندهای چندین ساله ایجاد محدودیت های ساختاری 
مزیت های  انداختن  انتفاع  حیز  از  و  آزاد  مناطق  برای 
مجرای  از  اخیر  دوسال  طی  در  باالخره  آنها،  قانونی 
داده  نتیجه  اقتصاد  وزارت  و  اسالمی  شورای  مجلس 
است و امروز عالوه بر این که طبق تبصره ذیل ماده ۲3 
قانون ششم توسعه دبیرخانه شورایعالی به ذیل وزارت 
مالیاتی  معافیت های  و  مزیت ها  شده،  اضافه  اقتصاد 

مناطق آزاد نیز مورد خدشه اساسی قرارگرفته است. 
در سال ۱۴00 قانون معافیت بر ارزش افزوده در مناطق 
آزاد لغو گردید و فعالین اقتصادی این مناطق مشمول 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شدند. اکنون نیز طبق 
نامه 60۴53/39996 مورخه۱۴0۱/0۸/0۸ رئیس جمهور 
بر  مالیات  اخذ  اسالمی،  شورای  مجلس  ریاست  به 
دارایی و درآمد فعالین اقتصادی مناطق آزاد طبق قانون 
معافیت های  از  دیگری  بخش  مستقیم،  مالیات های 

مالیاتی مناطق آزاد حذف خواهد شد. 
در این نامه قید شده است:

مجلس  داخلی  آیین نامه  قانون  ماده ۱3۴  اجرای  »در 
درآمد  و  دارایی  بر  مالیات  استرداد  اسالمی،  شورای 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی، موضوع 
دلیل  به  که  مورخه۱397/0۱/۲۱،  نامه 5۲75۴/350۲ 
پیش بینی احکام الزم در الیحه درحال تدوین اصالح 
مالیات های مستقیم که در جلسه۱۴0۱/07/۲۴  قانون 
انجام  برای  است،  رسیده  تصویب  به  وزیران  هیات 

تشریفات قانونی تقدیم می شود «.
وزیر  برنامه  طبق  دور،  چندان  نه  آینده  در  بنابراین 
۲0ساله  مالیاتی  معافیت  حذف  انتظار  در  باید  اقتصاد، 
مناطق آزاد و تقلیل آن به 5سال در سرمایه گذاری های 
حاکمیتی  جایگاه  تقلیل  کنار  در  یعنی  باشیم.  جدید 
مناطق آزاد در ساختار حکمرانی کشور، در یک پروسه 
سیاستگذاری مبهم و سوال برانگیز، معافیت های مالیاتی 
به عنوان مهم ترین مزیت قانونی فعالیت اقتصادی در 
یا  و  حذف  درحال  پلکانی  صورت  به  نیز  آزاد  مناطق 

تضعیف است ؟!
انتقال  و  آزاد  مناطق  حاکمیتی  جایگاه  تقلیل  باب  در 
امور  وزارت  ذیل  به  شورایعالی  دبیرخانه  اجباری 
اقتصادی و دارایی هم اخیرا کمیسیون اقتصادی دولت 
دبیرخانه  انتقال  گزارش  اقتصاد؛  وزارت  پیشنهاد  به 
وزارت  ذیل  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
آرا مورد تصویب قرار داده است.  با اکثریت  اقتصاد را 
قید شده است که:  این گزارش  ماده)۱(  تبصره)3(  در 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  »دبیرخانه 
امور  وزارت  ذیل  و  مستقل  حقوقی  شخصیت  دارای 
به عنوان معاون  دبیر شورا  بوده و  دارایی  و  اقتصادی 
خدمات  مدیریت  قانون  ماده)7۱(  بند )ه(  تراز  با  وزیر، 
کشوری، با پیشنهاد وزیر اقتصاد و توسط شورا تعیین 

می شود«.
در تبصره)۴( ماده)۱( گزارش مزبور همچنین آمده است 
که: »ساختار تشکیالتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
در محل وزارت اقتصاد مستقر خواهد شد و بودجه آن 

نیز از محل اعتبارات وزارتخانه تامین می گردد«. 
نصب  »عزل  است:  آمده  نیز  گزارش  این  ماده)۴(  در 
به  آزاد  مناطق  مدیره  هیات  اعضای  و  عامل  مدیران 
پیشنهاد دبیر، تایید وزیر و تصویب شورا  انجام خواهد«. 
اما ظاهرا در مراحل تصویب این ماده، این موضوع مورد 
اشکال قرار گرفته است و در قسمت نکته هیات دولت 
و  عامل  مدیران  نصب  و  »عزل  که:  است  شده  بیان 
قانون  ماده)6(  آزاد طبق  مناطق  مدیره  اعضای هیات 
هیات  جزو صالحیت های  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
عامل(  مدیران  عزل  و  )نصب  رئیس جمهور  و  وزیران 
است که طبق بند)3(، به وزرای شورا تفویض شده و 
اضافه کردن بند دیگر مناسب نمی باشد. یعنی پروسه 
معرفی دبیر و تایید وزیر و تصویب شورا موردتایید قرار 
که  کرد  برداشت  این طور  می توان  پس  است.  نگرفته 
هیات دولت از استقالل سازمان های مناطق آزاد طبق 
کرده  دفاع  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده)6( 
کالن  در سطح  را  آنها  مدیریت  تعیین  اختیار  و  است 
اجرایی کشور قرار داده است و مانند دبیر شورا به وزارت 
اقتصاد واگذار نکرده است. در این چارچوب نسبت دبیر 
مراتبی  سلسله  و  تبعی  نسبت  عامل،  مدیران  با  شورا 

نخواهد بود و بیشتر دبیر شورا حکم ناظر شورا را دارد و 
مقام باالتر مدیران عامل مناطق آزاد، شورای عالی و در 

راس آن رئیس جمهور است.

آزادی و استقالل مدیریتی مناطق آزاد در 
گرو اقتدار دبیر است

طی 6سال گذشته که سیداحسان خاندوزی وارد جریان 
متاسفانه  است،  شده  مملکت  این  اقتصاد  مدیریت 
دوران پرچالش مناطق آزاد رقم می خورد و وزیر کنونی 
اقتصاد چه در دوره مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، یا در دوره نمایندگی مجلس و نهایتا در دوره 
وزارت اقتصاد، با درایت و ذکاوتی خاص کوشیده است 
با  انگار  ببندد؛  خوبی  به  را  آزاد  مناطق  پای  و  دست 
آزادی آنها مشکل دارد. درحالی که آزادی و استقالل 
آن  فلسفه وجودی  آزاد جزو الینفک  منطقه  مدیریتی 
مرزهای  از  خارج  است.  مدنظر  اهداف  تحقق  برای 
گمرکی بودن یعنی خارج از شیوه های معمول و رایج 
آزاد  مناطق  وگرنه  است؛  بودن  دولت  اداری-مدیریتی 
راسا  یا  و  شهرستان  یک  از  بخشی  می توانستند  هم 
اداری  و  جغرافیایی  تقسیم بندی  در  شهرستان  یک 
انتظار  فرماندار  از  کسی  صورت  این  در  باشند.  کشور 
تحول، توسعه و آبادانی نداشت، چنانچه اکنون از عمده 
فرمانداران چنین انتظاری وجود ندارد؛ چراکه یک مقام 

سیاسی است.
پژوهش های مجلس،  روزگار مرکز  در  دکتر خاندوزی 
بالی ماده ۲3 قانون ششم توسعه را بر سر مناطق آزاد 
نازل کرد و در دوره نمایندگی پیشتاز اصالح قانون اجرا 
نشده مناطق آزاد بود. در دوره وزارت هم هوشمندانه 
با  توام  را  آزاد  مناطق  قانونی  مزیت های  تضعیف 
این که  است.  برده  پیش  آنها  مدیریتی  اقتدار  شکستن 
دقیقا نقطه پایان اقدامات وزیر محترم بر علیه مناطق 
آزاد چه در انتظار آنهاست؟! دقیقا معلوم نیست؛ اما شاید 
از  آنها  بساط  آزاد و جمع شدن  تعطیلی کامل مناطق 

اقلیم اقتصادی کشور، آقای خاندوزی را راضی نماید.
کمیسیون  گزارش  تصویب  با  امروز  حال،  هر  در 
حفظ  با  دبیرخانه  وزیران،  هیات  در  دولت  اقتصادی 
استقالل حقوقی؟! ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی 
قرار دارد و حکم وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
را سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به 
سابق  وزیر  و  است  کرده  امضا  شورایعالی  دبیر  عنوان 
دبیرخانه یک  این که  فعلی می باشد.  وزیر  معاون  حاال 
چه  با  است،  رئیس جمهور  آن  رئیس  که  شورای عالی 
عضو  وزراتخانه  یک  ذیل  مدیریتی  و  اداری  منطقی 
وظایف  عمده  اما  بماند؛  شده،  گنجانده  شورا  همان 

دبیرخانه نظارت، بازرسی و ارائه پیشنهاد است  .
برای تحقق این امر الزم است دبیر شورا بتواند پیش 
از هر چیز، بر قانون مسلط باشد و نظارت، بازرسی و 
پیشنهادات آن براساس مّر قانون باشد. در این صورت 
شورایعالی  دبیر  عمل  مبنای  می تواند  که  قانونی  تنها 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گیرد، قانون چگونگی 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  و  آزاد  مناطق 
یعنی  قوانین  این  واقعی  اجرای  است.  کشور  توسعه 
تامین آزادی و استقالل مدیریتی سازمان های مناطق 
آزاد. اهدافی که در بند 3 و ۸ حکم امضا شده توسط وزیر 
اقتصاد هم به آن اشاره شده است: »استقرار گمرک در 
درب های خروجی مناطق آزاد و اتصال به سامانه های 
حاکمیتی« و »تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف 
دائمی  احکام  قانون  ماده )65(  اجرای  با  ناهماهنگی ها 
برنامه  های توسعه« که اگر واقعا محقق شوند، مناطق 
در  عمل  استقالل  و  مدیریتی  کارآمدی  لحاظ  به  آزاد 
اجرای برنامه های درون زا و برونگرای اقتصادی بسیار 
بیشتر از قبل موفق خواهند بود. در این صورت است که 
می توان آزادی اقتصادی و استقالل مدیریتی در مناطق 

آزاد را عملیاتی نمود.
اما دفاع از هویت حاکمیتی مناطق آزاد و مقید بودن به 
اجرای دقیق قانون، از دبیرخانه ای که دبیر آن مشاور 
رئیس جمهور و معاون وزیر است و مقام اداری آن طبق 
بر  مطابق  دولت  اقتصادی  کمیسیون  مصوب  گزارش 
و  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  ماده)7۱(  بند )ه( 
پایین تر از استاندار و سفیر است، امری مشکل می باشد؛ 
هرچند با عنایت به این که دبیر جدیداالنتصاب مدیری 
جوان و پر انرژی است، امید می رود بتواند در این مسیر 

موفق باشد  .
عالوه بر دفاع از جایگاه مدیریتی مناطق آزاد به عنوان 
به عنوان یک  دبیرخانه  و  دولتی  سازمان های مستقل 
شخصیت حقوقی مستقل، ضرورت دارد دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این نکته واقف باشند 
انگیزه های  اثر تضعیف مستمر و سیستماتیک،  در  که 
همراه  به  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  اقتصادی 
الزم  امروز  اقتصادی،  تحریم  با  مرتبط  مشکالت 
سرمایه گذاران  امید  و  روحیه  تقویت  برای  می نماید 
مناطق آزاد، امر مهم اقدامات حقوقی و مدیریتی الزم 
را برای بازگرداندن مزایای قانونی فعالیت اقتصادی در 
به  را  مالیاتی  معافیت های  بحث  ازجمله  آزاد  مناطق 
صورت جدی در دستورکار قرار داده و از طریق سازوکار 
شورای عالی با هدف حفظ جریان توسعه و عمران در 
مناطق مرزی و محروم کشور، مشوق های الزم را برای 
حضور سرمایه گذاران خصوصا در مناطق آزاد جدید را 

تجدید و تثبیت نماید.
مناطق آزاد جدید که عمدتا فاقد هرگونه زیرساخت های 
و  برنامه  درآمدی،  منابع  سرمایه گذاری،  و  عمرانی 
راهبرد توسعه و... هستند، با این کیفیت مزایای قانونی 
در  می توانند  چگونه  مزیت ها،  از  قانون  شدن  خالی  و 
از بخش خصوصی داخلی موفق  جذب سرمایه گذاری 
باشند؟ حال جذب سرمایه گذاری خارجی که در شرایط 

حاضر، در حکم آرزو در سرزمین اصلی است. 
در کنار مناطق آزاد جدید، مناطق آزاد قدیمی هم که 
در آستانه ورود به دهه سوم عمر خود می باشند، دارای 
زمانی  بازه  که  هستند  متعددی  اقتصادی  شرکت های 
معافیت های ۲0ساله مالیاتی آنها درحال اتمام است و 
سازوکار شفافی در مورد نحوه تعامل آنها و اداره مالیات 
وجود ندارد. در این شرایط است که بحث اصالح قانون 
مناطق آزاد می باید مور توجه قرار گیرد. موضوعی که 
آن  به  انتصاب  حکم  بند)۲(  در  خاندوزی  دکتر  آقای 
معافیت ها  تقلیل همان  با هدف  اما  اشاره کرده است، 

۲0ساله به 5سال.
حمایت های  نیازمند  آزاد  مناطق  که  دیگری  حوزه 
ذات  درآمدن  فعالیت  به  حوزه  هستند،  باالدستی 
امروز  حوزه  این  در  است.  آزاد  مناطق  برونگرایانه 
توسعه  محور  بر  دولت  خارجی  سیاست  خوشبختانه 
و  می شود  تنظیم  همسایه  ممالک  با  اقتصادی  روابط 
دیپلماسی  اساسی  اصول  از  اقتصادی  منطقه گرایی 
آزاد  مناطق  عرصه  این  در  است.  سیزدهم  دولت 
کشورهای  با  اقتصادی  دیپلماسی  توسعه  در  می توانند 
کنند.  نقش آفرینی  جدی  صورت  به  همسایه  و  هدف 
آنها  جایگاه  و  هویت  بایستی  ابتدا  کار  این  برای  اما 
در روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه در نزد 
اقتصادی  شرکت های  شود.  روشن  مربوطه  نهاد های 
توسعه  در  نقش آفرینی  خواستار  آزاد  مناطق  در  فعال 
در  اما  هستند،  خود  غیرنفتی  محصوالت  صادرات 
این  اجرای  و  آزاد  مناطق  قانون  اجرای  مسیر،  این 
اخذ  امروز  می باشد.  مهم  صادراتی  مرزهای  در  قانون 
ارزش  بر  مالیات  و  صادراتی  عوارض  ارزی،  تعهدنامه 
تبدیل  آزاد  مناطق  صادرکننده  شرکت های  از  افزوده 
این معضالت،  به یک معضل شده است، درحالی که 
دستورالعمل های مربوط به سرزمین اصلی است که در 

سال های اخیر به مناطق آزاد سرایت داده شده است  .
حوزه  در  که  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن  امروز 
سرزمین  بخشنامه های  تناقض  هستند،  فعال  صادرات 
اخذ  با  مرتبط  مشکالت  آزاد،  مناطق  قوانین  با  اصلی 
و  پیچیده  بروکراتیک  فرآیندهای  و  قانونی  مجوزهای 
بر  مالیات  بازپرداخت  عدم  با  مرتبط  مشکالت  مبهم، 
ارزش افزوده در محصوالت صادراتی، ناهماهنگی های 
مباحث  مشترک،  مرز  در  مبدا  گواهی  اخذ  در  موجود 
ارز  معضل  صادرکنندگان،  ارزی  تعهدات  با  مرتبط 
اخذ عوارض  برای صادرکنندگان،  و چندنرخی  نیمایی 
صادراتی از صادرکنندگان منطقه آزاد، ضعف همکاری 
گمرک ایران با صادرکنندگان منطقه آزاد، موضوع اخذ 
عوارض 9درصد خرید مواد اولیه از رینگ صادراتی از 
صادرکنندگان، عدم شفافیت قوانین در حوزه صادرات 
از  صادرات  توسعه  معضالت  مهم ترین  عنوان  به  را 
مناطق آزاد در کنار تحریم ها عنوان می کنند؛ درحالی 
می تواند  آزاد  مناطق  قوانین  دقیق  و  کامل  اجرای  که 
نماید  رفع  را  شده  مطرح  معضالت  از  بزرگی  بخش 
این  در  کند.  تقویت  را  آزاد  مناطق  جریان صادرات  و 
آزاد  مناطق  در  صادراتی  پایانه های  مدیریت  راستا 
باید براساس قوانین منطقه آزاد انجام بگیرد و اجرای 
ماده ۲7 قانون مناطق آزاد و ماده 65 قانون احکام دائمی 

برنامه های توسعه کشور، امری مهم و اساسی است.
آتی که  بهینه  با فضای  ارتباط  در  موضوع مهم دیگر 
باید برای مناطق آزاد فراهم شود، این است که هویت 
محافظت  و  تاکید  مورد  لحاظ  هر  از  آنها  اقتصادی 
بهانه ای  هیچ  به  اقتصادی  مناطق  این  و  گیرد  قرار 
وجه المصالحه و یا زمین بازی های سیاسی قرار نگیرند. 
و  نیست  سیاسی  گروه  هیچ  حیاط خلوت  آزاد  مناطق 
سیاسی کاری در انتصابات نمی تواند مبنای مدیریت در 
مناطق آزادی باشد که فارغ از گفتمان حاکم بر ساحت 
مدیریت اقتصادی کشور قرار است مرکز تنظیم تعامالت 
اقتصادی ایران با اقتصاد منطقه ای و جهانی باشند. در 
این راستا فرهنگ مدیریت و کار در مناطق آزاد باید بر 
بنا شود.  اقتصادی  مدار تعامل حداکثری و مزیت های 
حمالت شدید رسانه ای بر هویت و دستاوردهای مناطق 
آزاد در سال های اخیر به بهانه های سیاسی، به شدت به 
ثبات مدیریت مناطق آزاد آسیب زده است و آنها را در 
داده  قرار  غیراقتصادی  رسانه ای  نورافکن های  معرض 
است. در این حالت هرگونه اقدام تبلیغاتی و رسانه ای 
مناطق  سرمایه گذاری  ظرفیت های  دادن  نشان  برای 
سیاسی  گاها  و  غیراقتصادی  معنایی  بار  دارای  آزاد، 
بخش  تبلیغات  و  رسانه  امروز  که  درحالی  می شود. 
الینفک هر پروژه اقتصادی است و بدون رسانه و بدون 
ابزارهای  مبتنی بر  و  هوشمندانه  قوی،  رسانه  تبلیغات 
اهداف  تامین  در  اقتصادی  پروژه های  ارتباطی،  نوین 
بخش  گفت  بتوان  شاید  خورد.  خواهند  شکست  خود 
بزرگی از موفقیت های مناطق آزاد جنوب خلیج فارس و 
مشخصا دوبی، حاصل تصویرسازی حرفه ای از هویت 
وسط  در  است  توانسته  که  است  منطقه ای  اقتصادی 
بیابان، بهشت موعود سرمایه داران از چهار گوشه جهان 
را نشان دهد. این قدرت رسانه است، اما در کشور ما 
متاسفانه بر علیه مناطق آزاد استفاده شده است و دقیقا 

این کار سیاست است  .
و  خدادادی  ظرفیت های  نظر  از  ایران  آزاد  مناطق 
اقتصادی،  مختلف  حوزه های  در  اقتصادی  مزیت های 
هستند؛  خاورمیانه  آزاد  مناطق  پراستعداد ترین  جزو 
ایجاد  و  آزاد  مناطق  به  کالن  نگاه  در  ضعف  اما 
محرومیت ها و محدودیت ها بر علیه این مناطق، آنها را 

از مسیر صحیح توسعه خارج نموده است.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  است  شایسته  امروز 
اصولی،  مدیریتی  رفرم  یک  محور  اقتصادی  ویژه  و 
منطقی و مبتنی بر واقعیات بر مناطق آزاد باشد و اجازه 

ندهد سرمایه های ملی در این مناطق هدر برود.

گزارش:
علی جعفری

کارشناس مناطق آزاد



به عنوان  اقتصادی و دارایی، »حجت اله عبدالملکی«  امور  با حکم وزیر 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
سمت  به  را  عبدالملکی«  »حجت اله  حکمی  طی  خاندوزی  سیداحسان 
»دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی« منصوب 

کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در متن این حکم آورده است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر حجت اله عبدالملکی
مستند به مفاد ماده )۲۳( قانون برنامه ششم توسعه و نظر به تعهد و تجارب 
به  مردمی،  دولت  تحول  سند  اهداف  تحقق  مسیر  در  جنابعالی  ارزشمند 
آزاد تجاری- مناطق  دبیر شورایعالی  به سمت  را  این حکم شما  موجب 

 صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب می نمایم.
و  ملی  تولید  محوریت  و  اقتصادی  تحول گرایی  اهداف  به  توجه  با 
وزارتخانه،  این  با  هماهنگ  می رود  انتظار  جنابعالی  از  برون گرایی، 

درخصوص راهبردهای زیر تمام توان خود را مصروف فرمایید.
 معافیت مالیاتی و گمرکی.

 ارائه پیش نویس الیحه اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

به  اتصال  و  آزاد  مناطق  خروجی  درب های  در  گمرک  استقرار   
سامانه های حاکمیتی.

 تمر کز بر کیفیت )نه گسترش کمی( مناطق آزاد با هدف تحقق بند )۱۱( 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه درخصوص مناطق آزاد جدید.

پیوند  افزایش  و  صادرات  گسترش  در  مناطق  عملکرد  دقیق  رصد   
اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه گذاری خارجی و مشترک.
 نظارت بر عملکرد مدیران مناطق و شفافیت عملکردی و مالی برای 

سازمان منطقه.
با هدف کاهش تمایل به   اصالح نظام درآمدی سازمان های مناطق 

واردات و واگذاری اراضی. 
اجرای  با  ناهماهنگی ها  حذف  و  مناطق  متمرکز  مدیریت  تقویت   

ماده )۶۵( قانون احکام دائمی برنامه  های توسعه.
 کوچک سازی و چابک سازی دبیرخانه.

 نقش آفرینی و توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت.
نظام مقدس جمهوری  به  را در مسیر خدمت  روزافزون جنابعالی  توفیق 

اسالمی ایران خواهانم.

 انتصاب »حجت اله عبدالملکی« به عنوان
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت:

7 گزارش دوشنبه 16 آبان ماه 1401 - 7 نوامبر 2022 - شماره  202

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در نشست 
با معاونین و مدیران این مجموعه، از مناطق آزاد به عنوان موتور محرک 
توسعه اقتصاد کشور نام برد و گفت: مجموعه دبیرخانه شورایعالی و مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی از بخش های مهم اقتصادی کشور و دولت محسوب 
می شوند و رئیس محترم جمهوری نیز نسبت به این مناطق حساسیت 

ویژه ای دارند.
حجت اله عبدالملکی افزود: مناطق آزاد با شرایط و خصوصیاتی ویژه در نظر 
گرفته شده است که این ویژگی ها، مناطق آزاد را به موتور محرک اقتصاد 

کشور تبدیل کرده است.
وی، به کمبودها و کاستی ها در برخی از مناطق آزاد کشور اشاره کرد 

و اظهار داشت: به طورکلی گالیه هایی درخصوص عملکرد مناطق آزاد 
اقتصادی  نظام های  از  بسیاری  در  که  اشکاالتی  همچون  دارد،  وجود 
ظرفیت های  اشکاالت،  این  مقابل  در  اما  هستیم،  مواجه  آن  با  کشور 

قابل اعتنایی وجود دارد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، به سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و بیان 
داشت: انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال 
و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و مهم ترین آن رفاه 
مناسب ساکنان این مناطق ازجمله سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی در 

این مناطق است که بر آن تاکید شده است  .

عبدالملکی ادامه داد: درخصوص ایجاد مناطق آزاد جدید، فصل الخطاب 
قانون است و باتوجه به تصویب قانونگذار، حتما تسریع خواهد شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان از 
اقدامات صورت گرفته در دولت های قبل و زحمات دکتر سعید محمد و 
همچنین دکتر نصراله ابراهیمی تشکر کرد و خاطرنشان نمود: ما رویکرد 
را تغییر نمی دهیم، بلکه تالش می کنیم با همکاری هم، سرعت را برای 

رسیدن به اهداف بیشتر نماییم.
گفتنی است، در این نشست هر یک از معاونین و مدیران دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد حوزه 

فعالیت خود پرداختند.

نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها 
و ایجاد تعامل و تجارت، خارج از چارچوب های تعریف شده در 
داخل سرزمین های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده 
برای  جاری  قوانین  و  شده  تعریف  اهداف  ما  کشور  در  است. 
مناطق آزاد، بر نقشی تعیین  کننده در اقتصاد ملی و فراملی داللت 
می نماید، به گونه ای که براساس منطق جهانی، اقتصاد همه گیر 
و آزاد پیش بینی شده اند تا در شرایط سخت نیز بتواند ارتباطات 
کشور را در عرصه های اقتصاد بین الملل فعال نگه داشته و با 
مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت های قانونی این 
مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط مقدم کمک به اقتصاد درون زا 
و درون محور و از قطب های توسعه و ترویج اقتصاد صادرات محور 

کشور بدل نمود. 
در ایران به واسطه گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای 
در  که  بود  امیدوار  می توان  شرقی  و  غربی  جنوبی،  شمالی، 
ارتقاء سطح تبادالت اقتصادی منطقه ای، مناطق آزاد بتوانند به 
پیشگامان بازگشت ثبات و رشد اقتصاد منطقه ای کشور باشند. 
این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به 
محدودیت های ایجاد شده و تعمیم دستورالعمل های وضع شده 
در سرزمین اصلی به این مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد. 
بخشنامه های  و  آیین  نامه ها  قوانین،  تسری  و  تعمیم  بی تردید 
خلق الساعه و جدید الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد، با ایجاد 
محدودیت های غیرضروری، موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و 
کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل 

بازدارنده در استفاده از ظرفیت های موجود می باشد.  
امکانات  مناسب ترین  و  بیشترین  قطع  طور  به  آزاد  مناطق 
کشور را برای کمک به کاهش فشار محدودیت های تحریم 
جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کاالی 
ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی را دارا می باشند. با توجه 
آزاد  تجارت  بستر  در  آزاد  مناطق  در  شده  ایجاد  ظرفیت  به 
از  و  منطقه ای  همجوار  کشورهای  با  بین المللی  مبادالت  با 
طریق آنها با سایر کشورها؛ بهترین کانال های موجود برای 
تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، 
خصوصا مواردی که به واسطه تحریم ها تهیه و انتقال آنها به 

داخل کشور با مشکل مواجه می گردد، خواهند بود.
ظرفیت سازي براي مناطق آزاد از مهم ترین فرصت  اقتصادي 
کشور براي جذب سرمایه گذاري خارجي است. به واقع بخش 
اقتصاد  سیاست هاي  بند ۱۱  در  خارجي  مالي  منابع  تامین 
مقاومتي که از حلقه هاي مفقوده در مناطق آزاد کشور است 
را باید از راه جذب سرمایه گذاري خارجي و با مشارکت بخش 

خصوصي داخلي برجسته کرد. 
مناطق آزاد یک اهرم اقتصادي فراملي براي جذب سرمایه گذاري 
خارجي است که از طریق آن مي توان اقدام و عمل را در حوزه تولید 
و اشتغال به درستي محقق کرد و خالء هاي موجود را درحوزه هاي 
زیرساختي و زیربنایي پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر 
جذب منابع مالي خارجي و مشارکتي با سرمایه گذاران ایراني و 

فعالین اقتصادی مرتفع نمود.

تفسیر به رای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
تصمیم گیران  و  مسئولین  توسط  آزاد  مناطق  قانون  تفسیر 
کشور تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ 
به تصویب مجلس محترم  قانون مصوبی که در سال ۱۳7۲ 
شورای اسالمی رسیده و تمامی موضوعات مربوط به مناطق 
آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است. با این وجود شاهد 
و  تصمیم گیر  مختلف  حوزه های  در  زیادی  انفعاالت  و  فعل 
هیچ  مسلما  که  هستیم  آزاد  مناطق  مقابل  در  تصمیم ساز 
باعث دلسرد شدن  منفعتی عاید طرفین نخواهد شد و فقط 
از کشور و  این مناطق  اقتصادی در  سرمایه گذاران و فعالین 
رکود بیشتر فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد خواهد شد. 
لزوم اجماع نظر در مسیر فعالیت مناطق آزاد در سطوح باالی 
نظام یکی از مهم ترین موضوعاتی است که عمده کارشناسان 

و فعالین حوزه های اقتصادی بر آن تاکید دارند. 
ابتدای  در  آزاد  مناطق  اولیه شکل گیری  دوران  به  نگاهی  با 
این مناطق در مسیر تصمیم گیری  دهه70 و استقالل عمل 
مزیت های  ایجاد  کنار  در  درون منطقه ای،  تصمیم سازی  و 
بسیار زیاد در مقابل سرزمین اصلی از جاذبه های گردشگری 
تا خرید و تجارت، نشان از استقالل عمل در همراهی با یک 
تفکر کارشناسی و استفاده از مشاوران توانمند در مسیر ایجاد 
مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار بوده است. اما اکنون مناطق 
صاحب نظران،  عمده  هستند؟!  شرایطی  چه  در  کشور  آزاد 
در  بزرگ  محدودیت های  و  تصمیم گیری  مسیر  در  آرا  تعدد 
حوزه عمل مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد را یکی از 

مهم ترین دالیل افول این مناطق می بینند.
بی شک مدل اولیه مناطق آزاد کشور بر پایه نمونه های خارجی 
و فعال در جهان با کپی از نوع آزادی عملکرد آن بوده است 
و به مرور زمان ایجاد محدودیت ها، ورود دیدگاه های مختلف، 
عدم درک درست از قانون جامع مناطق آزاد و ده ها و شاید 

صدها دلیل دیگر باعث تنزل جایگاه این مناطق شده است.
شاید نگاهی به دغدغه ها و مشکالت فعالین اقتصادی که هیچ 
چشم اندازی برای آینده خود در مناطق آزاد نمی بینند، بتواند تلنگری 
هر چند کوچک به مسئولین باشد که صرفا حال مردم را با نشستن 
فعالیت  نه در گود  تفسیر می کنند،  پایتخت  در  میز خود  پشت 
اقتصادی آن هم در شرایط سخت تحریم های همه جانبه بین المللی.
یکی دیگر مشکالت ساختاری در مناطق آزاد، این است که 
داد؛  وجود  اسالمی  در مجلس شورای  زیادی  متضاد  قوانین 
بدین معنا که قانونی می آید و قانون پیشین را ملغی می کند. 
مرکز پژوهش های مجلس که در اوایل دهه70 تاسیس شد، 
قرار بود که این قبیل موضوعات را طبق قوانین مدیریت نماید 

که تاکنون محقق نشده است. 

 از عدم نبود زیرساخت ها تا
 اجرای قانون در مناطق آزاد

بی تردید مناطق آزاد تعریف بین المللی دارد و نمی توان این مناطق 
را در داخل کشور محصور و تعریف کرد و هیچ راهکاری جز رفتن 

به سمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، وجود ندارد.
هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل است که 
از قید و بند مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت 
تسهیل گری برای تولید و صادارت حرکت کنند. زمانی که قانون 
مناطق آزاد در مجلس تصویب گردید، نگاه بر این محور بود که 
یک شخص در منطقه حضور داشته باشد و هنگامی که در مقابل 
سرمایه گذاران برای مذاکره قرار می گیرد، همه اختیارات را داشته 
باشد. بر همین اصل است که در یکی از بندهای قانون مشاهده 
می کنیم که کلیه دستگاه های اجرایی به جز سیستم های امنیتی و 
نظامی باید به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض اختیار کنند. 
اما این قانون تاکنون به کامل و صحیح انجام نشده است! از این رو 
است که مسئولین و کارشناسان معتقدند تاکنون بیشتر از ۳0درصد 
از قانون مناطق آزاد در کشور پیاده نشده است؛ این درحالی است 
که این قانون، یکی از مترقی ترین و جامع ترین قانون ها در کشور 
پس از پیروزی انقالب اسالمی است و نیازی هم به اصالحات 
ندارد. همه فکر می کنند که قانون مناطق آزاد مشکل دارد، در 

صورتی که پیاده سازی آن مشکل داشته، نه خود قانون. 
به هیات مدیره و مدیرعامل منطقه داده شده، به  اختیاراتی که 
همین سبب است و به این دلیل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
سازمان های مناطق آزاد را هیات دولت تعیین می کند و طبق قانون، 
رئیس جمهور حکم مدیرعامل را صادر می نماید؛ این نکته بسیار مهم 
است که در سطح رئیس جمهور کشور با این موضوع در قانون برخورد 

شده است؛ بنابراین به تبع این دستور العمل، مشکل قانون نداریم.
یکی از مشکالتی که از بدو تاسیس مناطق آزاد کشور وجود 
داشته و همچنان هم شاهد آن هستیم، بحث زیرساخت ها است. 
اگر به سایر مناطق آزاد در جهان خصوصا کشورهای همسایه نگاه 
کنیم، می بینیم که کلیه هزینه های تاسیس و تکمیل زیرساخت ها 
را دولت های آن کشور پرداخت کرده اند؛ این درحالی است که 
ما برای این که بتوانیم بودجه ایجاد زیرساخت ها را در مناطق 
آزاد تعریف کنیم، مجوز واردات دادیم، اجازه واردات محصوالت 
مختلف بدون هزینه گمرکی صادر نمودیم تا ایجاد مزیت کرده و 
مردم را برای خرید کاال به مناطق تشویق کنیم. در صورتی که 
در دنیا عکس این موضوع جریان دارد و مناطق آزاد براساس 

صادرات تعریف شده اند. پس اگر در زمان تاسیس، زیرساخت ها از 
سوی دولت تامین اعتبار می شد، امروز شاهد این اتفاقات نبودیم؛ 
البته باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که در مناطقی مانند 
قشم، کیش و چابهار که منطقه آزاد ایجاد شده، از محل همین 

عوارض واردات شکل گرفته است.

 عدم تفویض اختیار به مدیران عامل
 سازمان های مناطق آزاد

یکی از مهم ترین مشکالتی که در مسیر توسعه کالن اقتصادی 
در مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات دستگاه های 
دولتی طبق قانون به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد است؛ 
بند )الف( ماده ۶۵ قانون احکام دائمی  این درحالی است که در 
برنامه های توسعه کشور، به صراحت بیان شده است: »به منظور 
ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها 
در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲0ساله نظام، اعمال مدیریت 
یکپارچه و 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 از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند 
و کلیه وظایف،  اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی 
دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی 

برعهده آنها است«.
همچنین در تبصره )یک( این قانون نیز به این نکته اشاره شده 
است: »واگذاري وظایف، اختیارات و مسئولیت هاي دستگاه هاي 
تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ایشان صورت می پذیرد« 
و نیز در تبصره )دوم( 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 مدیر سازمان 

منطقه آزاد واگذار می شود.
حال صرفا با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه هاي 
توسعه کشور مصوب ۱۳9۵/۱۱/۱0 می توان به این پرسش رسید 
که براساس قانون مصوب و روشن مجلس شورای اسالمی، چرا 
به  را  خود  اختیارات  اصلی،  سرزمین  دستگاه های  و  سازمان ها 

مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نکرده اند؟
بسیار  مشکالت  بروز  باعث  اختیارات  تفویض  عدم  بی تردید 
مسیر  در  آزاد  مناطق  در  قانون  اعمال  دوگانگی  در  زیادی 
توسعه تولید و صادرات برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 
آزاد  اقتصاد  روح  برخالف  موضوعی  خود  این  و  است  شده 
آزاد است که موجب عدم تسهیل گری در فرآیند  در مناطق 
گردیده  مناطق  این  در  اقتصادی  فعالین  کاری  و  اقتصادی 
ثبت  گمرکی،  مشکالت  به  می توان  آن  ازجمله  که  است 

سفارش و مالیاتی پیش آمده اشاره کرد.

نقض آشکار قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
علی رغم اینکه بهره گیری از مکانیسم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در برنامه های توسعه پنج ساله کشور مورد تاکید قرار گرفته است، 
اما با مروری به نحوه برخورد دستگاه های مختلف کشور با این 
مناطق از بدو تاسیس و تصویب قوانین موضوعه، به نظر می رسد 
تاکنون اعتقاد و باور ملی و عملی به اثربخشی این مناطق در 
اقتصادهای  با  آن  هم پیوندی  ملی،  اقتصاد  توسعه  به  کمک 
منطقه ای و بین المللی و توسعه، عمران و توازن منطقه ای و در 
نتیجه، مشارکت و عزم جدی دستگاه های مختلف کشور برای 

موفقیت این مناطق شکل نگرفته است. 
کشور  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  الحاقی  ماده ۲7 
مصوب 7۲/۶/7 مجلس شورای اسالمی تصریح کرده است به 
منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد 

با تایید وزیر ذیربط، به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
  دستگاه های اجرایی )وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود 
در منطقه را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان های 

مناطق آزاد تفویض نمایند. 
  مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در 
مناطق آزاد به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و 

به حکم باالترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند. 
کشور  توسعه  ساله  پنج  چهارم  برنامه  قانون  ماده ۳۵ 
مکلف  را  دولت  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب 8۳/۶/۱۱ 
اقتصادی  ایجاد رشد  اعمال مدیریت واحد و  به منظور  کرد، 

مناسب  در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
  مدیریت سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، 
باالترین مقام  اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاه های اجرایی 
مستقر در مناطق آزاد به استثنای  دستگاه های نهادی دفاعی و امنیتی، 
مکلف هستند ضمن رعایت ماده ۲7 قانون  چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی مصوب 7۲/۶/7 نسبت به اصالح و رفع  مغایرت های 

مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند. 
  وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسه ها و شرکت های دولتی و 
وابسته به دولت، در  حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با 
سازمان های مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،  آب، مخابرات، 
سوخت و سایر خدمات را با نرخ های مصوب جاری در همان 
منطقه  جغرافیایی از کشور به  مناطق آزاد ارائه خواهند نمود. 

و  وزارتخانه ها  از  کدام  هیچ  متاسفانه  که  نمود  ادعا  می توان 
دستگاه های اجرایی کشور و سازمان ها و دستگاه های تابعه آنها، 
تاکنون در مقام عمل به این احکام قانونی و انتقال اختیارات و 
اجازه صدور  آزاد و  مسئولیت های خود به سازمان های مناطق 
مجوز های الزم تمکین نکرده و کماکان به دنبال اعمال اختیارات 
نیز  مناطق  این  در  اصلی  سرزمین  در  خود  مسئولیت های  و 
می باشند که این موضوع از یکسو فلسفه تاسیس این مناطق یعنی 
برخورداری از فضای کسب و کار سهل تر و دیوان ساالری کمتر 
نسبت به سرزمین اصلی و از سوی دیگر شکل گیری مدیریت 

یکپارچه و چابک را با چالش جدی مواجه نموده اند.  
از طرفی با وجود تکلیف قانونی دستگاه ها برای ارائه خدمات از 
قبیل برق،  آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات به  مناطق آزاد 
طی برنامه چهارم توسعه کشور و نیز تکلیف وزارتخانه هاي نیرو، 
نفت و ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به تامین آب، برق، 
گاز و امکانات مخابراتي مناطق ویژه اقتصادي تا درب واحد هاي 
صنعتي و معدني مستقر در آنها و تکلیف سازمان برنامه و بودجه 
برای پیش بینی اعتبار موردنیاز در لوایح بودجه سنواتي به موجب 
از  بخشي  تنظیم  قانون  به  مواد  برخي  الحاق  قانون  ماده 8۱ 
مقررات دولت، مصوب ۱۳9۳، فراهم آوردن این امور زیربنایی و 
اتفاقا بسیار حیاتی و مهم که تحقق اهداف اصلی جلب و جذب 
سرمایه گذاری و گسترش تولید، صادرات و اشتغال با آنها رابطه 
مستقیم دارند، به سازمان های متولی این مناطق تحمیل گردیده 
است و البته طبیعی است که ایجاد، تکمیل و توسعه امور زیربنایی 
و زیرساخت های سرمایه بر با اتکای منابع داخلی سازمان های 
غیربرخوردار از اعتبارات ملی و درآمد هزینه ای، تدریجی و طوالنی 
و بعضا نیز غیرممکن و در نتیجه تحقق مطلوب اهداف اصلی 

مناطق نیز با معظالتی مواجه شده است. 
بدیهی است، به این مهم، باید جایگاه نامناسب کشور در شاخص های 
شفافیت، سهولت فضای کسب و کار، رقابت پذیری و ریسک باالی 
کشور در رتبه بندی های بین المللی، شرایط و تکانه های تحمیلی و 
خارج از کنترل سازمان های مناطق آزاد در حوزه های کالن محیط 
سیاسی و اقتصادی خارجی و داخلی موثر در سرمایه گذاری و فعالیت 

اقتصادی بخش های خصوصی داخلی و خارجی را نیز اضافه کرد. 
از این رو می توان تاکید نمود که مناطق آزاد جمهوری اسالمی 
قانون چگونگی  به اهداف مصرح در ماده )یک(  نیل  ایران، در 
اداره مناطق آزاد و اهداف ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
در نتیجه نقش آفرینی و دستیابی به جایگاه موثر در نظام توسعه 
ملی، عالوه بر عوامل سیاسی و اقتصاد کالنی موثر بر توسعه ملی، 
با چالش ها و تنگناهایی رو به رو بوده و هستند که در صورت رفع 
آنها می توانند با تکیه بر ظرفیت ها و به کمک تجاربی که طی 
سال های گذشته اندوخته اند، در هم افزایی با برنامه های کالن 
سرزمین اصلی و بهره گیری از همکاری های مشترک منطقه ای و 
بین المللی  با تاکید بر همسایگان، به موتور توسعه اقتصادی کشور 

برای هم پیوندی با اقتصاد  جهانی تبدیل گردند. 

 تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
 از معبر مناطق آزاد

با وجود تمامی نقدها به عملکرد مناطق آزاد و چالش های پیش 
عمل  حوزه  توسعه  کشورمان،  در  اخیر  آنها طی سه دهه  روی 
مناطق آزاد به عنوان یکی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
برای تحقق رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و 
دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲0 ساله از سوی رهبر معظم 
انقالب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای 
با همفکری  را  ارتباط  این  در  اقدام الزم  برنامه های  و  اجرایی 

نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به اجرا درآورد.
از طرفی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب  پذیری اقتصاد 
ملی از طریق توسعه  پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری 
و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، 
تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات 
تشویق  مورد نیاز،  زیرساخت های  و  ترانزیت  و  خارجی  تجارت 
پیوند های  تنوع بخشی  و  صادرات  برای  خارجی  سرمایه گذاری 
ازجمله  منطقه،  کشورهای  با  به ویژه  کشورها  با  اقتصادی 
کلی  سیاست های  دیگر  ذیل  اجرایی  و  عملیاتی  راهبردهای 
اقتصاد مقاومتی می باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره گیری 
از سازوکار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از 
سازوکارهای عملیاتی و برنامه های اقدام این سیاست ها می دانند. 
بر این اساس، نقشه راه کالن حاکم و هدایت کننده مناطق در چارچوب 
سند چشم انداز، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد و برنامه های کالن دولت ها برای سال های پیش رو تنظیم 
گردیده که طی آن کمک به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های 
مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲0ساله کشور، 
کمک به تنوع بخشی پیوند های اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه ای 
و بین المللی به ویژه با کشورهای منطقه و همسایگان و کمک به توسعه 
و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی جوامع محلی به عنوان اهداف کالن در مسیر تبدیل به مناطق 
پیشرو در محیط رقابتی سند چشم انداز در دستورکار قرار گرفته است و 
هر یک از مناطق نیز متناسب با ظرفیت ها، استعدادها و مزیت های نسبی 

خود در جهت تحقق اهداف راهبردی مذکور تدبیر می نمایند.

بازیگردانی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی 
مناطق آزاد ایران با عنایت به این که از برخی قوانین سرزمین 
اصلی جدا هستند، می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و 
اقتصاد آزاد بازی کنند. هر یک از مناطق آزاد ایران در مناطق 
مرزی و در همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده اند و با 
توجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای 
همسایه خود تعریف شده است، می توانند تاثیر بسزایی در مسیر 
ایجاد تعامالت باالدستی با کشورهای همسایه ایران تعریف کنند.

متاسفانه این روزها شاهد هستیم که اکثر بخشنامه ها، آیین ها و 
مصوبات سرزمین اصلی درحال تسری به مناطق آزاد هستند که 
دامنه عمل این مناطق را محدودتر می کنند؛ ضمن آن که نگاه 
وزارت اقتصاد در راستای محدودسازی مناطق آزاد موجب از بین 
رفتن بخش عمده ای از امتیازات و مشوق های این مناطق شده 
است. بنابراین باید اجازه دهیم که مناطق آزاد وظایف تعریف 
شده خود را براساس قانون مختص به خود پیش ببرند؛ نباید این 

مناطق را درگیر محدودیت های سرزمین اصلی نماییم.
مناطق آزاد می توانند با تعریف یکسری از فعالیت های مشخص، از 
تهدید تحریم  و موانع اقتصادی، خود را به سمت فرصت ها سوق دهند؛ 
به عنوان مثال ایجاد بانک های مشترک با کشورهای همسایه که 
صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و وابسته به سیستم های مالی 
بین المللی نباشد تا بتوانند تبادالت مالی را انجام دهند و مشکالت 
این موضوع را به حداقل برسانند و یا در حوزه های تجاری و بازرگانی 
می توانند مراودات خود را با کشورهای همسایه افزایش دهند و 
به واسطه این کشورها به بازارهای بین المللی دسترسی پیدا کنند. 
تعریف بازی های تهاتری در نقاط صفر مرزی می تواند مشکالت ناشی 
از انتقال پول را کم رنگ تر کند و همین طور استفاده از ظرفیت های 
صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها به 

کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.
در شرایط کنونی دولت و مجلس باید کمک کنند تا مناطق آزاد درگیر 
بروکراسی های کشور نشوند تا بتوانند نقش جهانی خود را در توسعه 
اقتصادی و جذب سرمایه گذاری ایفا نمایند و این توان را داشته باشند تا با 
جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تکنولوژی های روز دنیا را به 
مناطق منتقل نمایند تا بشود از مزیت های مناطق آزاد در کنار ظرفیت های 
ورود علم و تکنولوژی به این مناطق در مسیر کاهش معضالت اقتصادی 

در کنار تحریم های بین المللی بیشترین بهره مندی را داشته باشیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت:

واکاوی موانع و چالش مناطق آزاد، از تعرض به قانون تا عدم تفویض اختیارات: 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بخش های مهم اقتصادی دولت و کشور

قانون مناطق آزاد عاری از نقیصه؛ پیاده سازی قانون را باید آموخت!

گزارش: 
فریبا شیخی
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

ارائه خدمات شایسته و بهبود کیفیت زندگی 
جزیره نشینان، اولویت سازمان منطقه آزاد قشم

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام گرفت:

در جلسه دکتر فتح الهی با دهیار و اعضای شورای اسالمی دیرستان تاکید شد:

مدیرکل فرودگاه بین المللی قشم اعالم کرد:

با حکمی از سوی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور صورت پذیرفت:

مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم اظهار کرد:

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  با حضور  جلسه ای  در 
شورای  اعضای  و  دهیار  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
راه های  و  روستا  این  مشکالت  دیرستان،  اسالمی 
اسکله  ساماندهی  بر  و  بررسی  آنها  برطرف سازی 

گردشگری تا پیش از نوروز1402 تاکید شد.
افشار فتح الهی در این جلسه اظهار داشت: طرح آسفالت 
معابر روستایی طی روزهای آینده در روستای دیرستان 
انجام خواهد شد و عملیات ساماندهی اسکله گردشگری 
تا  دهیاری  و  آزاد قشم  منطقه  با هم افزایی سازمان  نیز 

پیش از ایام پرتردد گردشگری انجام می گردد.

به گفته وی، جانمایی و اجرای پارکینگ برای خودروهای 
اسکله،  پیورس  و  جدول گذاری  اجرای  هنگام،  اهالی 
تامین روشنایی، تعیین تکلیف استقرار صیادان، جانمایی 
دهیاری،  توسط  مناسب  اجرای  و  گردشگری  بازارچه 
در  اسرع وقت  در  که  هستند  مواردی  مهم ترین  ازجمله 

حوزه بهسازی اسکله باید به سرانجام برسد.
فتح الهی با تاکید بر لزوم هم افزایی میان سازمان و دهیاری ها 
و شهرداری های جزیره افزود: اقدامات انجام نشده زیادی در 
جزیره قشم وجود دارد و برای تسریع روند پروژه های عمرانی 
و پاسخ به مطالبات مردم، تمام دستگاه های اجرایی باید با 

تعامل و همکاری در میدان حضور پیدا کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با 
اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری با شهرداری های جزیره و 
همکاری مستمر با دهیاری ها، خاطرنشان کرد: این روند نشان 
از عزم جدی سازمان منطقه آزاد قشم برای دستیابی به توسعه 
همه جانبه و متوازن در جزیره دارد و امیدواریم سایر دستگاه ها 

نیز در تحقق این اهداف همکاری کامل داشته باشند.
دهیار،  ابولی  محمود  نشست  این  در  است،  گفتنی 
عبدالغفور سرافراز رئیس و سایر اعضای شورای اسالمی 

حضور داشتند.

مدیرکل فرودگاه بین المللی قشم گفت: با توجه به تاکید 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
مبنی بر افزایش پروازهای فرودگاه و با پیگیری های انجام 
شده، تعداد پروازها در مسیر رفت و برگشت تهران-قشم 

و مشهد-قشم افزایش یافت.
ناصر رجبی با اعالم این خبر اظهار داشت: هم اکنون ۵0پرواز 

هفتگی در این فرودگاه نشست و برخاست دارند و از دهم 
آبان پرواز در مسیر تهران و مشهد به این تعداد اضافه شد.

برگشت  و  رفت  پرواز  یادشده  تاریخ  از  داد:  ادامه  وی 
مسیر  در  روزانه  صورت  به  سپهران  هواپیمایی  شرکت 
تهران-قشم و روزهای سه شنبه و جمعه نیز پرواز رفت و 

برگشت مشهد- قشم برقرار است.

به گفته رجبی؛ طی چند روز آینده پرواز در مسیر رشت 
و گرگان نیز به برنامه هفتگی اضافه و به قشموندان و 

گردشگران اطالع رسانی خواهد شد.
خاطرنشان  پایان  در  قشم  بین المللی  فرودگاه  مدیرکل 
دبی،  در مسیر،  قشم  فرودگاه  پروازهای  کرد: هم اکنون 
تالش  در  و  می شود  انجام  مشهد  و  اصفهان  تهران، 

هستیم تا پرواز به مراکز سایر استان ها را گسترش دهیم 
و در آینده ای نزدیک تعداد پروازها افزایش قابل توجهی 

خواهد داشت.

و  فنی  معاون  طزری  مصطفی  حضور  با  جلسه ای  در 
پدافند  ریاست  حکم  کشور،  غیرعامل  پدافند  زیربنایی 

غیرعامل منطقه آزاد قشم به افشار فتح الهی اعطا شد.
پدافند غیرعامل  رئیس سازمان  سردار غالمرضا جاللی 
کشور در حکم ریاست پدافند غیرعامل منطقه آزاد قشم 

خطاب به افشار فتح الهی آورده است:

تجربیات  و  سوابق  به  نظر  متعال،  خدای  از  استعانت  »با 
آزاد قشم  منطقه  راهبری  و  در هدایت  جنابعالی  ارزشمند 
و  اصول  نهادینه سازی  ضرورت  و  اهمیت  به  باعنایت  و 
مالحظات پدافند غیرعامل در آن منطقه، به منظور کاهش 
آسیب پذیری، تسهیل مدیریت و تداوم کارکردهای ضروری 
پدافند  رئیس  سمت  به  را  جنابعالی  تهدیدات،  برابر  در 

غیرعامل منطقه آزاد قشم منصوب می نمایم«.
در بخش دیگری از این حکم پیرامون انتظارات سازمان 

پدافند غیرعامل کشور آمده است:
انتظار است نظر به اهمیت و حساسیت آن منطقه به لحاظ سیاسی، 

امنیتی، دفاعی و اقتصادی موضوعات زیر ملحوظ نظر گردد:

پدافند  برای  مناسب  سازمان  و  ساختار  راه اندازی   
غیرعامل منطقه آزاد قشم؛

 انجام مطالعات طرح جامع پدافند غیرعامل منطقه آزاد 
قشم به منظور دسته بندی و اولویت بندی زیرساخت ها و 

آسیب شناسی آنها نسبت به انواع تهدیدات متصور؛
 اعمال مالحظات و الزامات پدافند غیرعامل در کلیه 
فعالیت های آن منطقه به منظور کاهش آسیب پذیری و 
استمرار خدمات ضروری و دستیابی به آمادگی مطلوب و 

مصونیت بخشی زیرساخت های مربوطه؛
برنامه های  و  برای طرح ها  اعتبارات الزم   پیش بینی 

پدافند غیرعامل در کلیه حوزه های زیرساختی مربوطه؛

 انجام هماهنگی الزم با این سازمان به منظور اجرای 
مطلوب اهداف و سیاست های پدافند غیرعامل در منطقه؛
 تهیه طرح مدیریت بحران ناشی از جنگ و آمادگی 

همه جانبه در منطقه آزاد قشم
تبادالت  مصون ساز  تمهیدات  اجرای  و  پیش بینی   
از  بازدارندگی  و  کشور  موردنیاز  بین المللی  اقتصادی 

تهدیدهای دشمن در منطقه آزاد.
در بخش پایانی این حکم نیز آماده است:

توفیق روز افزون شما را تحت زعامت فرمانده معظم کل 
درگاه  از  )مدظله العالی(  عزیز  خامنه ای  امام  قوا حضرت 

خداوند متعال مسئلت می نمایم.

اجرای  گفت:  قشم  سیستم  پیرامون  شرکت  مدیرعامل 
محصوالت  صادرات  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون 
این شرکت به سرزمین اصلی را دچار مشکالت زیادی 
کرده است؛ چراکه باتوجه به قطعات خاصی که در تولید 
زمان  در  هم  شرکت  این  می شود،  استفاده  محصوالت 
تامین مواد اولیه مجبور به پرداخت مالیات است و هم در 

زمان صادرات محصول نهایی به سرزمین اصلی.
رضا راجی کرمانی درخصوص فعالیت این شرکت در جمع 
اظهار  و  پرداخت  توضیحات  پاره ای  ارائه  به  خبرنگاران 
داشت: این مجموعه، نخستین شرکت دانش بنیان سازنده 
صنایع  انرژی،  بخش  برای  فرآیندی  آنالیز  سیستم های 
پتروشیمی، پاالیشگاه ها، نیروگاه های برق، فوالد و آب و 

صنایع وابسته به انرژی در ایران است.
طبق اظهارات وی؛ این شرکت خط تولید ندارد، بلکه به 
صورت پروژه محور فعالیت می کند و تمام محصوالت آن 

سفارشی با طراحی و اجرای منحصربه فرد و مخصوص 
تولید می شود  .

به گفته این تولیدکننده در منطقه آزاد قشم؛ آغاز به کار 
فعالیت این مجموعه سال ۸۶ با ۵نیرو بوده و هم اکنون 
رسیده  ۸۷نفر  به  شرکت  این  در  شاغل  نیروهای  تعداد 
است که ۵۶نفر در تهران و ۳1نفر در جزیره قشم مشغول 

فعال هستند  .
راجی کرمانی اما قوانین مبهم و موازی را یکی از موانع 
در مسیر فعالیت این مجموعه دانش بنیان عنوان کرد و 
گفت: عدم اجرای صحیح و کامل قوانین مناطق آزاد و از 
بین رفتن جذابیت این مناطق با وضع قوانینی در سطح 
ملی که با ماهیت و روح مناطق در تضاد است ، باعث به 
و  برای سرمایه گذاران  متعددی  چالش های  آمدن  وجود 

تولیدکنندگان شده است.
بیان  با  قشم  سیستم  پیرامون  شرکت  مدیرعامل 
گریبانگر  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  اعمال  اینکه 
نمود:  اذعان  است،  شده  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران 
آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  حذف 
به  شرکت  این  محصوالت  صادرات  قشم،  ازجمله 

سرزمین اصلی را دچار مشکالت زیادی کرده است  .

وی در ادامه توضیح داد: با توجه به قطعات خاصی که 
در تولید محصوالت استفاده می شود، این شرکت هم در 
زمان تامین مواد اولیه مجبور به پرداخت مالیات است و 
هم در زمان صادرات محصول نهایی به سرزمین اصلی !

بروکراسی از دیگر مواردی بود راجی کرمانی به آن اشاره 
کرد و گفت: در سال های گذشته فعالیت در مناطق آزاد 
تولید  در  تسریع  موجب  اداری  فرآیند  سهولت  دلیل  به 
محصوالت می شد، اما طی چند سال اخیر به دلیل اجرای 
قوانین  سفارش،  ثبت  گمرکی،  قوانین  همچون  قوانینی 
مالیاتی و صدور مجوز و گواهی تولید و... فرآیند اداری در 

مناطق آزاد دچار پیچیدگی و زمان بر شده است.
قشم؛  سیستم  پیرامون  شرکت  مدیرعامل  گفته  طبق 
پیچیدگی فرآیندهای اداری به این دلیل است که اساسا 
آزاد  قوانین مناطق  با  قوانین سرزمین اصلی  از  بسیاری 
کردن  طی  به  مجبور  سرمایه گذار  و  نیست  منطبق 

چندباره و موازی پروسه ها است.
مساله تحریم از دیگر موانعی بود که این فعال اقتصادی 
دلیل  به  حاضر  درحال  نمود:  تصریح  و  کرد  اشاره  آن  به 
انتقال پول به خارج از  تحریم های بانکی و هزینه باالی 
کشور جهت خرید مواد اولیه خارجی و همچنین افزایش 

قیمت مواد اولیه داخلی، قیمت تمام شده محصوالت داخلی، 
تفاوت چندانی با قیمت مشابه محصوالت خارجی ندارد  .

از  بیش  دانش بنیان،  مجموعه  این  در  سرمایه گذاری 
گفته های  براساس  که  شد  عنوان  تومان  ۸۵میلیارد 
از  بیش  قشم،  سیستم  پیرامون  شرکت  مدیرعامل 
۵0درصد بازار داخلی کشور از طریق این مجموعه تامین 
می شود. البته محصوالت این شرکت به بازار کشورهایی 

همچون عراق، الجزایر و سوریه نیز صادر می شود  .
مجموعه  این  کاری  مزایای  از  یکی  راجی کرمانی 
و  کشور  داخل  به  فن آوری  انتقال  را  دانش بنیان 
بومی سازی تکنولوزی های روز دنیا عنوان کرد و افزود: 
تولید فن آوری توسط جوانان بااستعداد و نخبه با طراحی، 
مجموعه  این  مزایای  دیگر  از  دانش،  توسعه  و  تحقیق 

دانش بنیان بشمار می رود  .
پایان  در  قشم  سیستم  پیرامون  شرکت  مدیرعامل 
جهان  در  بین المللی  شرکت  چند  تنها  کرد:  خاطرنشان 
اروپا  و  آمریکا  در  را  خاص  قطعات  برخی  که  هستند 
این  توسعه  و  تحقیق  واحد  جوانان  اما  می کنند،  تولید 
موردنیاز  مجموعه  و  قطعه  ده ها  شده اند  موفق  شرکت 

دستگاه های آناالیزر را طراحی و تولید نمایند.

برگزاری آیین تجلیل از بازنشستگان سازمان منطقه آزاد قشم در سال برگزاری آیین تجلیل از بازنشستگان سازمان منطقه آزاد قشم در سال ۱۴۰۰۱۴۰۰

هم افزایی تمامی دستگاه ها جهت دستیابی به توسعه همه جانبه و متوازن جزیره قشمهم افزایی تمامی دستگاه ها جهت دستیابی به توسعه همه جانبه و متوازن جزیره قشم

افزایش پروازهای هفتگی فرودگاه بین المللی قشمافزایش پروازهای هفتگی فرودگاه بین المللی قشم

انتصاب افشار فتح الهی به ریاست پدافند غیرعامل منطقه آزاد قشمانتصاب افشار فتح الهی به ریاست پدافند غیرعامل منطقه آزاد قشم

تحدید سرمایه گذاری با تسری قوانین سرزمین به مناطق آزاد کشورتحدید سرمایه گذاری با تسری قوانین سرزمین به مناطق آزاد کشور

شهدای  از  معصومی  فریدالدین  سید  شهید  هفتم  مراسم 
مدیره  رئیس هیات  با حضور  تروریستی شاهچراغ  حادثه 
استاندار  مشاور  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
هرمزگان، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم و جمعی از 
مردم و مسئوالن استان در محل نیروگاه انرژی گستر برگزار 

و یاد و خاطره این شهید گرامی داشته شد.
استان  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  که  مراسم  این  در 
هرمزگان، شهرستان قشم، روحانیون و مسئوالن سازمان 
منطقه آزاد قشم برگزار گردید، با قرائت قرآن توسط قاریان 
شهدای  خاطره  و  یاد  فاتحه  قرائت  همچنین  و  برجسته 
مدیرعامل  معصومی  فریدالدین  شهید  به ویژه  شاهچراغ 

هلدینگ برق و انرژی غدیر گرامی داشته شد.
هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  حضور  با  که  مراسم  این  در 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، مدیران اداری 
شهرستان قشم، بخشداران و دهیاران و پرسنل صنعت برق 
استان هرمزگان و شهرستان قشم برگزار شد، حجت االسالم 
محمدسعید آخوندی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
شیخ  قشم،  موقت  امام جمعه  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
محمد صالح امینی امام جمعه اهل سنت روستای طبل و حجت 
االسالم علی اکبر میرزایی مشاور استاندار هرمزگان در امور 
فرهنگی به ایراد سخنرانی در وصف شهید و شهادت پرداختند.

گفتنی است، غروب روز چهارم آبان ماه 1401 در حمله تروریستی 
به نمازگزاران حاضر در حرم مطهر حضرت شاهچراغ )ع( در شهر 
شیراز، 1۳نفر ازجمله چند زن و کودک را به شهادت رسیدند که 
شهید دکتر سیدفرید الدین معصومی، نخبه ایرانی و مدیرعامل 

هلدینگ برق و انرژی غدیر یکی از این شهدا بود.

سرپرست مدیریت فرهنگی، اجتماعی، ورزش و سازمان 
منطقه آزاد قشم از اجرای طرح خون گیری سیار در شهر 

درگهان خبر داد.
حجت االسالم سیداحمد حسینی با اعالم این خبر گفت: 
این طرح با همکاری سازمان انتقال خون قشم و سازمان 

منطقه آزاد قشم انجام شد.
در  خون گیری  سیار  واحد  استقرار  با  داد:  ادامه  وی 

درگهان، ۳0تن از شهروندان خون اهدا کردند .
حجت االسالم حسینی یادآور شد: اهدای خون مساوی 
است با اهدای فرصت زندگی دوباره به انسانی دیگر و 
همه ما می توانیم با اهدای خون، زندگی یک انسان را از 

مرگ نجات دهیم.
کشور  خون  انتقال  سازمان  که  آنجایی  از  وی؛  گفته  به 
انتقال  پایگاه های  عالوه بر  است،  مواجه  خون  کمبود  با 
خون، تیم سیار خون گیری در مکان های مختلف که پایگاه 
انتقال خون ندارند، فرستاده می شود تا دسترسی مردم برای 

اهدای خون آسان تر گردد.
سرپرست مدیریت فرهنگی، اجتماعی، ورزش و سالمت 
سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: این 
در شهرستان قشم  دوم سال که هوا  در شش ماه  طرح 

خنک تر است، ادامه پیدا می کند.

جشنواره ورزشی جام جزایر یادواره شهید مجتبی امیری 
سواری  شترسواری  مسابقات  برگزاری  با  دوماری، 

روستای گورزین آغاز شد.
این  اسالمی  شورای  و  دهیاری  توسط  مسابقات  این 
روستا با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی گردشگری 
شترسواری  پیست  محل  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 

منطقه آزاد قشم در روستای گورزین برگزار گردید.
شرکت  مسابقات  این  در  2۳تن  گزارش،  این  براساس 
کردند و در پایان به نفرات برتر که در دو رده سنی شتر 
منطقه  سازمان  و  دهیاری  از طرف  پرداختند،  رقابت  به 

آزاد قشم جوایز نفیسی اهدا گردید.
محمد ایمانی، عبداهلل ایمانی و مجتبی زارعی موفق به 
کسب رتبه های برتر در گروه اول و احمد تاتا، ارنیا کاملی 

و محمد تاتا در گروه دوم شدند.
االسالم  حجت  حضور  با  مسابقه  این  است،  گفتنی 
محمدسیعد آخوندی سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری، حجت االسالم سیداحمد حسینی سرپرست 
مدیریت فرهنگی، اجتماعی، ورزش و سازمان منطقه آزاد 
قشم برگزار شد و همچنین جواد خیابانی گزارشگر مطرح 

ملی نیز در این مسابقه حضور افتخاری داشت.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با 
از  از 4۷تن  و تجلیل  بزرگداشت  آیین  آزاد قشم  منطقه 

بازنشستگان این سازمان در سال 1400 برگزار شد.
افشار فتح الهی در این مراسم اظهار داشت: تکریم و تجلیل 
از بازنشستگان و پیشکسوتان به عنوان سرمایه های انسانی و 

اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم، یک وظیفه است.
آزاد  منطقه  سازمان  مجموعه  تالش  تمام  افزود:  وی 
و  اقتصادی  دغدغه های  رفع  که ضمن  است  این  قشم 
اقدامات  انجام  برای  شرایط  بازنشستگان،  نگرانی های 

رفاهی و حمایتی صورت پذیرد.

با  داشت:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
استفاده  امکان  تا  است  قرار  گرفته  صورت  برنامه ریزی 
ارائه  درمانی  و  تسهیالتی  خدماتی،  رفاهی،  امکانات  از 
شده به کارکنان و پرسنل سازمان منطقه آزاد قشم برای 

بازنشستگان این مجموعه نیز فراهم گردد.
به گفته فتح الهی؛ شرایط برای استفاده از تجربیات و دانش 

بازنشستگان سازمان منطقه آزاد قشم نیز فراهم است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: تکریم بازنشستگان اقدامی شایسته است 
و برگزاری این مراسم  تجلیل می تواند فرصتی برای بازبینی نقش 

و جایگاه واالی این قشر زحمتکش در جامعه باشد.
براساس این گزارش، مدیر منابع انسانی سازمان منطقه آزاد 
قشم نیز در آیین بزرگداشت و تجلیل از بازنشستگان این 
سازمان گفت: در سال گذشته 4۷نفر از نیروهای سازمان 
منطقه آزاد قشم بازنشست شدند و طی سه سال آینده ۹۵نفر 

دیگر به خانواده بازننشستگان سازمان اضافه می شوند.
حمیدرضا صادقی خاطرنشان کرد: نگهداشت و استفاده 
از تجربیات نیروهای باسابقه و ایجاد تعلق سازمانی، یکی 
از اولویت های مدیریت منابع انسانی برای حفظ سرمایه 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم است که خوشبختانه 

طی یک سال گذشته با برنامه ریزی و رویکرد مثبت اتخاذ 
شده، شاهد اقدامات خوبی در این زمینه هستیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: اراده جدی برای حل مشکالت انباشت 
شده از سال های گذشته جزیره قشم وجود دارد و 
با همراهی جامعه محلی و مسئوالن شهرستان و 
مدیران سازمان منطقه آزاد قشم، در آینده نزدیک 

شاهد رفع برخی مشکالت اساسی خواهیم بود.
افشار فتح الهی در دیدار مردمی با مردم شهر رمکان 
اظهار داشت: بسیاری از مشکالت امروز جزیره قشم 
ریشه در تصمیمات و مدیریت های گذشته دارد که 
خوشبختانه در دولت مردم آیت اهلل رئیسی اراده جدی 

برای حل مسائل مردم وجود دارد.
وی از رمکان به عنوان یک شهر قرآنی در جزیره 

زیبای قشم یاد کرد و افزود: باید با برنامه ریزی 
دقیق همزمان با فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، 
برای بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه متوازن و 

پایدار در این شهر تالش نماییم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص اجرای 
طرح مسکن جوانان قشم نیز بیان داشت: این طرح با 
هدف رفع مشکل مسکن در سطح جزیره با اولویت 
روستاها فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون کلنگ آغاز 
آن برای 2۵روستا به زمین خورده و فعالیت در سایر 

روستاها نیز در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.
نوبت  روستاها،  اتمام  از  پس  فتح الهی؛  گفته  به 
قشم  جزیره  شهرهای  در  طرح  این  اجرای  به 

برخی  رفع  و  اصالح  این،  عالوه بر  می رسد؛ 
مسکن  طرح  اولیه  طراحی  در  موجود  ایرادات 

جوانان قشم نیز درحال انجام است.
متقاضیان  از  مجدد  ثبت نام  برای  کرد:  اظهار  وی 
مسکن جوانان جزیره قشم نیز برنامه ریزی صورت 
گرفته و پس از اتمام مرحله نخست اجرای این طرح، 

شاهد اجرای مراحل بعدی آن خواهیم بود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: ارائه خدمات شایسته 
به مردم، رفع مشکالت اساسی و بهبود کیفیت زندگی 
اجرای  از  اولویت  مهم ترین  قشم،  جزیره  ساکنان 
طرح های مختلف توسط سازمان منطقه آزاد قشم است.
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