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گسست در موجودیتگسست در موجودیت مناطق آزاد مناطق آزاد

سرمقاله

مناطق آزاد را تهی از دورنما نکنیم
گویی عمدی در کار است که مناطق آزاد صنعتی- تجاری، تهی از دورنما شود. 
سال هاست همه چیز دست در دست هم داده -که این مناطق که روزگاری 
اهمیت ایجاد آنها برای جان بخشی به اقتصاد تحریم زده کشور رسمیت یافت- 
در مسیری بغلطد که نه تنها برای ساختار اقتصادی، بلکه سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی بالموضوع شود. این درحالی است که با تشدید بحران در پیکره 
اقتصاد کشور، اهمیت مناطق آزاد باید بیش از هر چیز در اولویت سیاستگذاران 

قرار گیرد.
مقاومت در برابر شکوفایی مناطق آزاد و کارویژه های تعریف شده برای آن، 
تنها به ساختار ناکارآمد حاکم بر بوروکراسی کشور محدود نمی شود، بلکه 
این مناطق حاال دستخوش رقابت های درون  جناحی بخش  های دولتی شده 
است. همین مهم که نمودهای آن در تصمیم  اخیر در زیر سایه بردن دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بازتاب 

یافت، ضربه ای دیگر بر پیکر نهال نوپا و کم جان آن است.
در یک تصمیم »سخت هضم« برای مدیران و سرمایه گذاران مناطق آزاد، 
تصویب شد که از این پس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
مدیریت آن از نهاد ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال 
 یافته است. این اقدام که ریشه در تالش نزدیک به هفت سال گذشته »احسان 
خاندوزی« در برنامه نویسی ششم توسعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی دارد، جایگاه دبیرخانه شورایعالی و مدیریت آن را از ذیل نهاد ریاست 
جمهوری به زیرشاخه وزارت امور اقتصادی و دارایی  تقلیل داده است. این 
وضع به مفهوم آن است که زین پس، مناطق آزاد از جایگاهی که می شد 
آن را در اندازه یکی از وزارتخانه های مهم و استراتژیک کشور محسوب کرد، 
حاال نه تنها به تابعیتی کسالت  بار در ساختار هزارتوی بوروکراسی دولتی گرفتار 
می شود؛ بلکه دیگر عواملی که پیش از این به سنگ اندازی در کار مناطق 

مشغول بوده و هستند، توان بیشتری خواهند یافت .
عالوه بر تقلیل جایگاه مناطق آزاد در پی آنچه اکنون رخ داده، باید انتظار داشت که 
دور تازه ای از تغییرات مدیریتی در مناطق آغاز شود. مهم تر اینکه این تغییرات ناشی 
از رقابت های جناحی طیف هایی است که به شکل پنهان و روشن در کابینه و حتی 
مجلس جریان دارد. کافی است به سرگذشت یک سال اخیر دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نظر کنیم. »سعید محمد« از قرار گاه خاتم االنبیاء)ص( 
بر مسند مدیریت دبیرخانه شورایعالی تکیه زد. در این مدت او به تغییر و جابه جایی 
مدیران منطقه پرداخت و برنامه های خود را در این باره به اجرا گذاشت. این درحالی 
بود که مناطق مجبور به تحمل پیامدهای تغییر در مدیریت های خود شدند. خوب 
یا بد، او مشغول به کار بود و سرمایه گذاران در مناطق نیز رفته رفته خود را با رویکرد 
مدیریتی جدید هماهنگ کرده بودند. اما دوباره اوضاع تغییر کرد و مدیریتی تازه با 
رویکردی که پیامدهای آن را در آینده ای نه چندان دور می توان تجربه کرد، بر سر کار 
آمده است. در چرایی این تغییر، دلیل روشنی که توجیه گر اوضاع نزد سرمایه گذاران 
خسته از تغییرات مداوم باشد، اعالم نشده است. آنچه برای سرمایه گذاران و حتی 
برخی مدیران و کارگزاران بدنه مناطق قابل تفسیر است، این برداشت آمیخته به 
طنز است که وضع موجود آخرین نتیجه رقابت  میان طیف هایی است که اکنون در 

بدنه دولت و مجلس جاخوش کرده اند.
به این ترتیب، حاال همه ساختار؛ اعم از مدیران، کارگزاران و سرمایه گذاران 
مناطق باید مدتی بنشینند و ببینند قرار است پس از این چگونه با رویکرد 
مدیریتی جدید همزیستی کنند. این وضع به معنای ایجاد کندی دوباره در 
روندی است که باید در خدمت به گردش اقتصاد بحران زده کشور عمل کند  .

طرفه این که سرمایه گذاران در مناطق در مدت اخیر با مشکالت مضاعف دیگری 
نیز دست و پنجه نرم می کنند.  یکی از این مشکالت که بر گرده سرمایه گذاران 
سنگینی کرده و سبب کاهش رغبت آنان به ادامه کار در مناطق انجامیده، حذف 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده است. این وضع با توجه به بی ثباتی قیمت ارز، 
هزینه تولید را برای آنان دوچندان می کند. سرمایه گذاران که با راقم این سطور به 
تفصیل در این باره سخن گفته و تاثیر این تصمیم را در کاهش تولید و حتی بروز 
انگیزه خروج سرمایه های خود از مناطق در میان گذاشته اند، بر این باورند که به 
جای تغییرات مداوم مدیریت و حتی جایگاه مناطق آزاد در ساختار دولت، الزم 
است به رفع مشکالتی پرداخت که این مناطق را تهی از دورنمای روشن کرده 
است. در نظر سرمایه گذاران و حتی برخی مدیران دلسوخته مناطق آزاد، دولت 
و به تبع  آن حاکمیت الزم است تکلیف خود را با مناطق آزاد روشن کند؛ آیا این 
مناطق به عنوان نهادی الزم در ساختار اقتصاد کشور شناخته می شود و یا واقعیتی 
است ساخته شده که به هرحال دولت با وجود آن، مجبور به مماشات است؟ اگر 
وجود مناطق الزم است، پس شرط کافی آن است که به جای قربانی کردن آن 
در بازی های جناحی، برای رفع مشکالتش چاره اندیشی کرد. اگر هم نهادی است 
مانده در دست دولت، به روشنی اعالم شود تا سرمایه های ریخته شده درون آن 

برای خود تعیین تکلیف کنند. 
مشکل دیگر سرمایه گذاران، وعده منسوخ شده ای است که در کارویژه تعریف 
شده برای مناطق آزاد تاثیر تخریبی دارد. این وعده به سرمایه گذاران بود که در 
صورت حضور در این مناطق از معافیت مالیاتی۲۰ساله برخوردار خواهند شد؛ 
اما حاال به آنان گفته شده به زودی تنها 5سال معافیت خواهند داشت. به عبارت 
روشن، به غیر از کمبود در زیرساخت های الزم برای تسریع در کار مناطق آزاد 
و به ویژه در بخش صنعتی، اکنون سرمایه گذاران در وضعی قرار گرفته اند که با 
اوضاع در سرزمین اصلی تفاوت چندانی ندارد. از این رو ترجیح برخی از آنان، 

تعطیلی کار و خروج سرمایه هاشان از مناطق آزاد است  .
از این مدیریت  تا پیش  آزاد درحالی است که  مشکالت جاری در مناطق 
جایگاه  دیگر سخن،  به  بود.  رئیس جمهوری  زیر نظر مستقیم  آن  دبیرخانه 
مناطق آزاد در ساختار دولت به گونه ای بود که مدیریت دبیرخانه شورایعالی 
در موضعی پایاپای با دیگر وزارتخانه ها و مدیران محلی به تعامل می پرداخت. 
حاال با تغییر جایگاه دبیرخانه از نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی،  مشکالت در چانه زنی با ساختار بوروکراسی دوچندان 
می شود. آیا در این صورت می توان دورنمای روشنی را برای مناطق آزاد تصور 
کرد؟ »احسان خاندوزی« که بر مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی تکیه 
دارد و از هفت سال پیش که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
برای این اتفاق تالش کرده و اکنون به مراد خود دست یافته است، می تواند 

پاسخگوی وضعی شود که مسئولیت آن به طور مستقیم متوجه اوست؟ 
مناطق آزاد را تهی از دور نما نکنیم.
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و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  میان  همکاری  تفاهم نامه 
درخصوص  ایران  اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون 
برگزاری المپیاد ورزشی فوتسال جوانان کشور از 28آذر تا 
3دی ماه 1401 که استعدادیابی تیم ملی فوتسال زیر 20سال 

و تحت عنوان »کیش کاپ« است، به امضاء رسید.
هیات  رئیس  حضور  با  منظور  بدین  که  مراسمی  در 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مهدی 
ایران  اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون  رئیس  تاج 
مهدی  شد؛  برگزار  سازمان  این  اجتماعات  سالن  در 
مهدی  علمی  و  اصولی  اقدامات  از  قدردانی  با  کشاورز 
فوتبال  و  فوتسال  فوتبال،  توسعه  ورزش  زمینه  در  تاج 
ساحلی گفت: جزیره کیش با دارا بودن 4زمین فوتبال 
ساحل  43کیلومتر  هیبریدی،  چمن  زمین  نخستین  و 
از تمام  زیبا و داشتن سالن های متناسب و برخورداری 
و  بانوان  و  آقایان  سطح  در  فوتبال  حوزه  ظرفیت های 
برگزاری  برای  مناسبی  پایگاه  سنی،  رده های  تمام  در 

اردوهای تیم های ملی و باشگاهی فوتبال کشور است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که ویژگی های 
خاص کیش باعث ترغیب سرمایه گذاری فدراسیون فوتبال 
جمهوری اسالمی و سرمایه گذاران در کیش است، اظهار کرد: 
طبق مذاکره با رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، 
مقرر شده است پس از بررسی الزم، اردوی آماده سازی تیم های 
ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در رده های مختلف در 

داخل جزیره کیش برگزار شود.
پایلوت  ایجاد  جهت  کیش  جزیره  آمادگی  از  کشاورز 
فدراسیون  از  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  فوتبال  صنعت 
که  کردیم  درخواست  ایران  اسالمی  جمهوری  فوتبال 
برای  را  استثنایی  فرصت  یک  دیگر،  هم  همکاری  با 
کشورمان ایجاد کرده و با اتخاذ یک راهبرد مشخص و 
بهره گیری از ظرفیت های کیش، به این مهم دست پیدا 
کنیم و حرف های بسیار زیادی در سطح صادرات مدنظر 

فوتبال داشته باشیم.
وی با اشاره به لزوم نگرش همه جانبه به صنعت فوتبال و 
درآمدزایی های که کشورهای مطرح در این زمینه انجام 
می دهند، افزود: از آنجایی که نگرش به فوتبال در جزیره 
کیش در قالب نگاه جامع به صنعت فوتبال برنامه ریزی و 
طراحی شده است، از این رو حاضر هستیم در داخل کیش 
این شرایط را فراهم کنیم که این زنجیره را کامل کرده و با 
داشتن تعداد 4زمین و زمین های فوتبال که در آتی ساخته 

خواهد شد، اسپایری مثل قطر ایجاد کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان تاکید کرد: در سال آینده مسابقات آسیایی در قطر 
برگزار می شود و هم اکنون باید برنامه ریزی کنیم که تمام 
اردوهای تیم های داخلی و مسابقات تدارکاتی در فصل سرما 

و در 6ماه دوم سال، در جزیره کیش برگزار گردد.

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران:
نقش موثر جزیره کیش در توسعه پایدار 

ورزش فوتبال
اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون  رئیس  همچنین، 
فوتسال  ورزشی  المپیاد  برگزاری  مراسم،  این  در  ایران 
زیر  فوتسال  تیم ملی  »استعدادیابی  کشور  جوانان 
برای  ارزشمند  اقدامی  را  کیش کاپ  نام  با  20سال« 

شناسایی ظرفیت استان های کشور عنوان کرد.
مهدی تاج در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان 
منطقه آزاد کیش و فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران 
با محوریت برگزاری المپیاد ورزشی فوتسال جوانان کشور 
»استعداد یابی تیم ملی فوتسال زیر 20سال« با نام کیش کاپ 
که در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد؛ ظرفیت استان های 

کشور را موتور محرکه توسعه فوتبال ایران معرفی کرد.
وی با بیان این که برخی از استان ها از ظرفیت های خوبی 
در حوزه فوتبال برخوردار هستند، گفت: سازمان منطقه 
آزاد کیش با همکاری فدارسیون برای نخستین بار برای 
نقش  می تواند  فوتسال  و  ساحلی  فوتبال  استعداد یابی 

مهمی در توسعه پایدار این ورزش نقش آفرینی کند.
رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، فوتبال ساحلی 
و فوتبال کشور را دارای مزیت های فراوانی در این دو رشته 
برشمرد و افزود: با اندک سرمایه  گذاری و یک برنامه مدون 

می توانیم نقش بسزایی در این حوزه ایفا نماییم.
داشت:  اظهار  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  تاج 
جزیره کیش می تواند نقش موثری در برگزاری و اعزام 

افراد و هواداران به جام جهانی داشته باشد.

در  ایران  اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
پایان خاطرنشان کرد: منطقه آزاد کیش محل مناسبی 
برای تردد و استفاده از امکانات رفاهی مقرون به صرفه 
برای هواداران جام جهانی است؛ چراکه کیش رویکردی 

ورزش محور در سیستم ورزشی کشور دارد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 
جمهوری اسالمی ایران:

قابلیت ارتقاء نخستین المپیاد فوتسال 
»کیش کاپ« در سطح بین المللی

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
نخستین  گسترش  و  توسعه  برنامه  استقبال  از  ایران 
داد که در سال های  فوتسال »کیش کاپ« خبر  المپیاد 

آینده می توان آن را در سطح بین المللی برگزار کرد.
احسان اصولی در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
سازمان منطقه آزاد کیش و فدراسیون فوتبال جمهوری 
اسالمی ایران؛ از رویکرد توسعه محوری و حمایت های 

فدراسیون فوتبال کشور خبر داد.
وی، ضمن قدردانی از همکاری و حمایت سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: با مذاکرات انجام شده خوشبختانه امروز 
شاهد عملیاتی شدن این اقدام مهم در جزیره کیش هستیم.
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
محروم  استان های  به ویژه  استان ها  کردن  فعال  ایران، 
کشور را یکی از ویژگی های بارز این تفاهم نامه بر اساس 
کرد  عنوان  کشور  استعداد یابی  فضای  در  موجود  نیاز 
لیگ های  در  تیم  استان ها،  از  برخی  داشت:  اظهار  و 
تاثیر  می تواند  ارزشمند  اقدام  این  و  ندارند  کشوری 

بسزایی داشته باشد.

اصولی اذعان نمود: با استفاده از تجارب و دانش پیشکسوتان 
جامعه فوتسال ایران با محوریت بررسی کمی و کیفی موضوع و 
برنامه ریزی مناسب در فراخوانی سطح 32استان، می توان سبب 

فعال شدن استان های کشور در این حوزه ورزشی شد.
وی در رابطه با استعدادیابی مراکز استان و شهرستان ها گفت: 
تیم های منتخب هر استان از 28آذر تا 3دی ماه در این المپیاد 

حضور خواهند یافت و ظرف 6روز مسابقات برگزار می شود.
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، 
کشف و شناسایی استعدادهای بازیکنان هنگام بازی و معرفی 
بازیکنان مستعد در المپیاد را از رویکردهای مهم فدراسیون 
فوتبال برشمرد و افزود: با این اقدام می توانیم بانک اطالعات 
ارزشمندی را به دست بیاوریم و برای تیم های ملی رده های 
سنی پایه و امید بر اساس این بانک اطالعات و سابقه ای که 

استخراج می شود، تصمیمات الزم اتخاذ گردد.
اصولی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این ذخیره انسانی 
فوتسال ایران که در سطح دنیا می تواند نقش آفرینی کند، غنی تر 

و پشتوانه سازی برای بازیکنان تیم ملی بزرگساالن می شود.
وی، فضای مهیا شده همراه با امکانات الزم در جزیره کیش 
را یکی از ظرفیت های موجود برای جلب توجهات بیشتر به 
این منطقه، عنوان کرد و اظهار داشت: تمام این اقدامات 

می تواند فضای همکاری و تعامل سازنده ای را مهیا کند.
اصولی ادامه داد: با توجه به زیرساخت های منطقه آزاد 
به  و  بهینه  بهره برداری  برای  الزم  آمادگی  از  کیش، 
نوعی به کارگیری این ظرفیت ها در سطح ملی همچون 
فوتسال  فوتسال،  فوتبال،  تیم ملی  اردوهای  برگزاری 
و  بانوان  بخش  در  مختلف  سنی  رده های  در  ساحلی 

آقایان برخوردار هستیم.
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران در 
پایان از برگزاری دوره های آموزشی کالس های آسیا در فوتبال 
و فوتسال، داوری و مدرسی در منطقه آزاد کیش خبر داد و 
خاطرنشان نمود: سیاست راهبردی این است که کیش به عنوان 
جزیره دوستدار ورزش باشد و ایجاد تعامل و همکاری های 

طرفین از ویژگی های انعقاد این تفاهم نامه است.
همکاری،  تفاهم نامه  انعقاد  مراسم  در  است،  گفتنی 
مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
هیات  عضو  اصولی  احسان  ایران،  اسالمی  جمهوری 
ایران، رضا  رئیسه فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
مدیرعامل،  حوزه  کل  اداره  سرپرست  و  مشاور  شجیع 
محسن نظرپور مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات، 
محمد نیکجو سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل 
رئیس  فرضی پور  عزیزاله  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش و محمود پازوکی 

رئیس هیات فوتبال جزیره کیش حضور داشتند.

کیش2

گردشگران  و  ساکنان  مردم،  عموم  پرشور  استقبال  با 
»روز  20آبان ماه  گرامیداشت  باشکوه  مراسم  جزیره، 
همایش های  مرکز  فارس  خلیج  سالن  در  کیش« 

بین المللی کیش برگزار گردید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
این مراسم ضمن گرامیداشت »روز کیش« با تاکید بر این که 
جزیره کیش می تواند به عنوان یک نماد و شهر آرمانی در کشور 

و منطقه نقش آفرینی کند، اظهار داشت: دیواره یخ نوردی به 
عنوان نخستین دیواره چهار فصل در دنیا محسوب می شود که 

توسط بخش خصوصی در کیش به بهره برداری رسید.
کلنگ زنی  مراسم  به  اشاره  ضمن  کشاورز  مهدی 
بیان  کیش،  پایگاه سالمت  و  بهداشت  مرکز  نخستین 
داشت: افتتاح چندین طرح برای نخستین بار در جزیره 

کیش، بیانگر پیشرفت و توسعه این منطقه است.
جامع  طرح  از  رونمایی  برای  امسال  نمود:  اذعان  وی 
معتبر  دنیا، 200مقاله  روز  میان300مقاله  از  گردشگری 

در این طرح استفاده شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از 
سخنان خود اظهار کرد: با رویکردی عالمانه، باتدبیر، نشاط و 
سرزندگی و امید به آینده؛ در بازه زمانی یک سال با مشارکت 

همه جانبه مردم بسیاری از مشکالت مرتفع خواهد شد.
به گفته مهدی کشاورز؛ با بررسی مشکالت و برنامه ریزی های 
مناسب، به صورت عملیاتی فعالیت خواهیم کرد و تا سال آینده 

اتفاقات خوبی برای کیش رقم خواهد خورد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان، از طراحی و رونمایی طرح جامع ساماندهی سواحل با 

هزینه ای بالغ بر ۹هزار میلیارد تومان در جزیره کیش خبر داد.
در ادامه امام جمعه موقت جزیره کیش با تبریک و گرامیداشت روز 
کیش گفت: این جزیره مرجانی با زیبایی های منحصر به فردی 
که دارد، در جهان و منطقه زبان زد عام و خاص  است و باید در 

برابر همه این نعمت ها قدردان و شکرگزار باشیم.
حجت االسالم والمسلمین عبدالرحمان یوسف پور تصریح کرد: 
جزیره کیش دارای استعدادهای نابی است که باید آن را پاس 
داشت و در راستای توسعه همه جانبه کیش زیبا از آنها بهره برد.
سرآمد  برای  کرد:  تاکید  کیش  جزیره  موقت  امام جمعه 
شدن این خاک پاره مرجانی باید مشکالت حوزه آموزش 
 و پرورش، زیرساخت های آن و همین طور موضوع مسکن 
حل شود تا شاهد سرعت بخشیدن به توسعه کیش باشیم.

این که  بیان  با  کیش  تسنن  اهل  امام جمعه  همچنین، 

تحول  و  پیشرفت  برای  کیش  طبیعی  ظرفیت های 
نیازمند مشارکت همه جانبه مردم است، گفت: مشارکت 
مردم و جذب سرمایه گذار با کاهش فرآیندهای اداری، 

تاثیر بسزایی در رونق کیش دارد.
استعدادهای  جذب  داشت:  اظهار  شمس  یعقوب  شیخ 
ایده ها  الهام بخش، نوآوری و خالقیت در جذب  برتر و 
از سرزمین اصلی می تواند عالوه بر تقویت کیش، موجب 

رونق اقتصاد ملی شود.
از  رونمایی  کیش،  یادبود  تمبر  از  رونمایی  است:  گفتنی 
کتاب نمایگان فرهنگی و اجتماعی جزیره کیش، تجلیل 
از مدال آوران رشته های مختلف ورزشی، استندآپ کمدی، 
رقص های آیینی و سنتی، اجرای علیرضا افتخاری ازجمله 

برنامه های پیش بینی شده در این رویداد بود.
شایان ذکر است، در این مراسم مسئوالن سازمان منطقه آزاد 
کیش، محمود لیایی مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، ائمه 
جماعات، مسئوالن نظامی و انتظامی کیش نیز حضور داشتند.

نقشه  و  رویدادها  از سامانه اطالع رسانی  رونمایی  مراسم 
جامع گردشگری کیش، با شعار »ایران قوی، کیش زیبا« 

در سالن همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اطالع رسانی  سامانه  دو  از  رونمایی  مراسم  در  کیش 
رویدادها و نقشه جامع کیش، دستیابی به رویکرد تمدنی 
و برتر را مستلزم تالش های بخش دولتی و خصوصی 

عنوان کرد.
جامع  نقشه  تهیه  برای  داشت:  اظهار  کشاورز  مهدی 
کیش بیش از 5ماه با برگزاری جلسات مستمر از تعداد 
بیش از 300مقاله بین المللی که حدود 200مقاله مربوط 
هرچه  طراحی  برای  بود،   2022 تا  سال های 2021  به 

بهتر نقشه گردشگری کیش استفاده شده است.
وی افزود: تمام زحمات و تالش های مدیران گذشته قابل 
تقدیر است، اما عدم توجه به رویکرد علمی و توازن توسعه، 

موجب مغفول ماندن ظرفیت های بسیاری شده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با 
دو چشم انداز گردشگری و تجاری-مالی در این منطقه 

گفت: جهت تحقق هر اقدامی برای توسعه و پیشرفت 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورت  به  باید  کیش  جزیره 

نیازهای گردشگری را مدنظر قرار دهیم.
کشاورز با بیان این که صنعت گردشگری موضوعی بسیار 
به  می شود،  محسوب  کشور  اقتصاد  در  حیاتی  و  مهم 
بیانات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و 
نقش صنعت گردشگری اشاره کرد و اظهار داشت: ایران 
جز 10کشور نخست دنیا با دارا بودن ظرفیت های مطلوب 
حوزه آثار باستانی است، اما متاسفانه در فهرست 100کشور 
برتر در حوزه صنعت گردشگری دنیا دیده نمی شود؛ بنابراین 

تاکید ما برقدرتمند شدن صنعت گردشگری است.
وی ادامه داد: به همین منظور بارها در جلسات تاکید شده 
است که در 365روز سال، 52هفته و 12ماه سال نباید فصل 
رکود داشته باشیم و برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که به 

تعداد روزهای سال رویداد برگزار کنیم.
کرد:  تصریح  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
انجام  طراحی  یک  مطالعه،  و  تحقیق  با  ما  همکاران 
به  دستیابی  مطلوب  نقطه  16محور،  در  که  داده اند 

موفقیت برای کیش را تشریح کرده اند؛ در این زمینه نیز 
برنامه عملیاتی و نقشه اجرایی داریم که در بازه زمانی 

مشخص انجام می شود.
کشاورز در تکمیل این مطلب گفت: تحقق اهداف توسعه ای 

در گرو اتحاد بین بخش دولتی و خصوصی است.
وی با تاکید بر اینکه اصناف کیش ستون های اقتصادی 
و اعتبار جزیره هستند، افزود: نگاه ما تنها نظارتی است و 
کنترل ها برعهده بخش خصوصی خواهد بود؛ توجه داشته 
باشیم که به نگاه تمدنی و برتر دست نمی یابیم مگر با 
مشارکت و تالش بی قفه در کنار یکدیگر؛ بر همین اساس 
ما با کمک بخش خصوصی در دوره ای 2 تا 3ساله باید به 

نتایج مطلوب برسیم و قطعا خواهیم رسید.
اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
نمود: طبق برنامه ریزی ها، سازمان و بخش خصوصی در 
کنار هم اتفاقات خوبی رقم خواهند زد و صددرصد اجرا 
به بخش خصوصی محول می شود؛ سازمان نیز حمایت 
صد درصدی برای هماهنگی با دستگاه های باالدستی را 

دریغ نخواهد کرد.

کشاورز تاکید کرد: با اجرای این طرح و 81فرصتی که 
برای بخش خصوصی به وجود می آید، تلفیقی معنایی، 
مفهومی و شکلی با طرح جامع ساماندهی سواحل شکل 

خواهد گرفت تا 580رویداد در سال برگزار گردد.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش؛ در »طرح 
تومان  میلیارد  ۹هزار  حدود  سواحل«  ساماندهی  جامع 
300بسته  حدود  آن،  اجرای  با  که  شده  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری فراهم می شود.

با پیگیری های ویژه مهدی کشاورز رئیس 
و مدیرعامل سازمان منطقه  هیات مدیره 
سازمان  رئیس  همکاری  با  و  کیش  آزاد 
ایران ایر  هواپیمایی  کشور؛  هواپیمایی 
برای  را  دوحه  به  کیش  از  پروازی  مسیر 
مسابقات  در  ایران  تیم ملی  هواداران 

جام جهانی 2022 قطر راه اندازی کرد.

کیش-دوحه- پروازی  مسیر  راه اندازی  با 
کشورمان  فوتبال  تیم ملی  هواداران   کیش، 
جام جهانی 2022  مسابقات  تماشای  برای 
قطر می توانند از جزیره کیش به این کشور 

سفر کنند.
بنا بر این گزارش، مسیر پروازی برای سه 
و  چهارم  آبان ماه،  »سی ام  تیم ملی  بازی 

و  دوحه  به  کیش  مبداء  از  آذرماه«  هشتم 
ارائه خدمات شایسته  با  به کیش  از دوحه 
در  ایران  تیم ملی  هواداران  تردد  تسهیل  و 
مسابقات جام جهانی 2022 قطر فراهم شده 

است.
با  کیش  آزاد  منطقه  است،  ذکر  به  الزم 
ورزشی  سیستم  در  ورزش محور  رویکرد 

کشور، محل مناسبی برای تردد و استفاده 
از امکانات اقامتی و رفاهی مقرون به صرفه 
جام جهانی2022  مسابقات  هواداران  برای 
به  پروازی  راه اندازی مسیر  با  و  قطر است 
برای  می تواند  کیش  جزیره  قطر،  کشور 
بزرگ،  رویداد  این  هواداران  از  میزبانی 

نقش مهم و ارزشمندی ایفا نماید.

مهدی کشاورز در مراسم امضاء تفاهم نامه همکاری با فدراسیون فوتبال اظهار داشت:

آمادگی جزیره کــیش جهت ایجاد 
پایلوت صنعت فوتبال در کشور

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در مراسم »روز کیش« عنوان کرد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

با پیگیری های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش محقق شد:

نقش آفرینی کیش به عنوان یک نماد و شهر آرمانی در کشور و منطقه

رونمایی از سامانه اطالع رسانی رویدادها و نقشه جامع جزیره کیش

راه اندازی مسیر پروازی کیش به دوحه برای هواداران مسابقات جام جهانی قطر

نخستین بیمارستان فوق تخصصی دامپزشکی جزیره کیش 
با امکانات و تجهیزات کمیاب در سطح کشور، به مناسبت 
و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  کیش،  روز  گرامیداشت 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افتتاح شد.
افتتاح  با  درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بیمارستان فوق تخصصی دامپزشکی که با سرمایه گذاری بخش 
بیمارستان،  این  ساخت  گفت:  است،  شده  محقق  خصوصی 
گام ارزشمندی در حوزه سالمت جزیره و تسهیل درمان انواع 
گونه های حیوانی در کیش و واکسیناسیون آنها جهت جلوگیری 

از شیوع بیماری هایی که با منشا حیوانی، موثر واقع خواهد شد.
مهدی کشاورز تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد کیش از تمام 

پروژه های همراه با توسعه متوازن در جزیره حمایت می کند.
همچنین، ضیا بارچی پور جراح، دامپزشک و سرمایه گذار این 
طرح در این مراسم گفت: این مجموعه عالوه بر حیوانات 
آبزیان،  پرندگان،  حیوانات،  گونه های  تمام  به  خانگی، 
امر  در  گوسفندان  و  شتر  اسب،  اهلی،  و  وحشی  حیوانات 

واکسیناسیون نیز خدمات ارائه می دهد.
مساحت  به  زمینی  در  مجموعه  این  است،  گفتنی 
بالغ بر 650مترمربع در دو طبقه  با زیربنایی  1300مترمربع 
ساخته شده است و ارزش ریالی سرمایه گذاری در این طرح 
شغلی  جدید  فرصت های  که  شده  عنوان  ریال  55میلیارد 

برای 12نفر را فراهم کرده است.

مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش از تشکیل ستاد توسعه گردشگری کیش متشکل از 

16نماینده مردم و بخش خصوصی خبر داد.
گردشگری  جامع  نقشه  از  رونمایی  مراسم  در  شجیع  رضا 
کیش با تشریح جزئیات طرح و سناریوهای مختلف در این 
حوزه، گفت: بهره گیری از نقشه جامع موجب تحول بنیادی 
گردشگری کیش خواهد شد؛ باید امروز راهبرد خود را در این 
حوزه تغییر دهیم و به سمت گردشگری گوشه ای به عنوان 

رویکردی رایج در دنیا سوق پیدا کنیم.
وی افزود: براساس یک مدل استاندارد بین المللی می توانیم 
گردشگری  حوزه  در  4رویکرد  »تی آی ام«،  عنوان  تحت 
داشته باشیم و با مدیریت قوی در اجرای این طرح، می توان 

به سمت گردشگری پررونق حرکت کرد.
سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار 
داشت: شرایط کنونی نقطه اعالم یک هشدار برای همه ما جدی 
است و در صورتی که مزیت ها نوسازی نشود و نگاهی کالن به 
این حوزه نداشته باشیم، اتفاقات جبران ناپذیری را شاهد خواهیم بود.
بر اساس مدل گردشگری »تی آی ام«  شجیع تصریح کرد: 
آنها و فرصت سازی ها در  از  انواع گردشگری، سهم کیش 
دنیا  موفق  تجربیات  و  شده  مطالعه  و  تحلیل  منطقه  این 
مثال  عنوان  به  است،  گرفته  قرار  مدنظر  امر  این  در  نیز 
در صورت فعال شدن گردشگری غذا در کیش، 35درصد 

ارزش افزوده برای این منطقه به همراه دارد.
به گفته سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش؛ براساس مطالعات انجام شده، میزان جذب گردشگر و 
امکان برگزاری رویدادها در هر یک از انواع گردشگردی با عنوان 
همایش،  ورزشی،  صنعتی،  خرید،  فرهنگی،  غذا،  گردشگری 
آموزشی، دانش بنیان، خانواده، گردشگری سبز، پزشکی، تندرستی، 
گردشگری  و  ساحلی  دریایی  سالمندی،  گردشگری  مذهبی، 

نمایشگاهی نیز تحلیل شده و اسناد پشتیبان آن موجود است.
وی، فرصت های سرمایه گذاری، ظرفیت برپایی رویداد ها و ظرفیت 

جذب گردشگر در هریک از انواع گردشگری را نیز تشریح کرد.
شجیع اظهار کرد: جمع بندی این ظرفیت ها ورود حدود 2میلیون 
نفر به جزیره کیش از طریق گردشگری تخصصی و ویژه است.

مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اولویت بندی 
اجرای انواع گردشگری در کیش خبر داد و گفت: نخستین 
که  است  خرید  گردشگری  کیش،  جزیره  در  ما  اولویت 
فعالیت های خوبی نیز به دستور مهندس کشاورز در مواردی 
چون کاهش بهای تمام شده کاال صورت گرفته تا کاالی 

باکیفیت با قیمت مناسب در این منطقه عرضه شود.
پزشکی  خانواده،  غذا،  سبز،  گردشگری  انواع  افزود:  وی 
ما  باید  چراکه  هستند؛  اولویت  دوم  درجه  در  تندرستی  و 
و  ایجاد  را  آنها  سرمایه گذاری  ظرفیت های  و  زیرساخت 
توسعه دهیم تا اجرای آن با مشکل مواجه نشود؛ خروجی 
اجرای این نقشه در نهایت این است که ظرفیت برگزاری 

576رویداد ساالنه در کیش وجود خواهد داشت.
شجیع با اشاره به 81فرصت سرمایه گذاری شناسایی شده 
در نقشه جامع، بیان داشت: به زودی فرصت های شناسایی 
برای  سرمایه گذاری ها  سامانه  روی  بر  نقشه  این  در  شده 

اطالع عموم بارگذاری خواهد شد.
سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از 
تشکیل ستاد توسعه گردشگری منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: 
در نهایت برای این 16نوع گردشگری، یک ستاد توسعه گردشگری با 
16کرسی تشکیل می شود و هر نوع گردشگری یک نماینده از بخش 
خصوصی، جوامع و مردم خواهد داشت تا بتوانیم جزیره را از نو بسازیم.

در حوزه گردشگری مشخص شده و  ما  وی  گفت: هدف 
تقسیم کارها بر همین اساس بین مسئوالن هر حوزه انجام 
گردشگر،  میزان  جذب  برای  ارزیابی  همچنین  می شود؛ 
موارد هدفمند  این  تمام  که  است  و شفاف شده  مشخص 

شدن سرمایه گذاری ها را به دنبال خواهد داشت.
به گفته مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان 
گردشگر  جذب  طرح،  این  اجرای  نتیجه  کیش؛  آزاد  منطقه 
حوزه های  در  کیش  برند  ارتقا  متنوع،  رویدادهای  طریق  از 
تخصصی و قرار گرفتن رویدادها در تقویم گردشگری است که 
موجب می شود آژانس های گردشگری نظام مند شده و برای 2 
تا 3سال آینده برنامه ریزی کنند؛ این موضوع به رونق اقتصاد 
گردشگری کیش کمک شایانی می کند و امکان تنظیم گری 

رویدادها برای جذب بهتر گردشگر فراهم می گردد.

افتتاح نخستین بیمارستان 
دامپزشکی فوق تخصصی 

جنوب کشور در کیش

تشکیل ستاد توسعه 
گردشگری با هدف رونق 

جزیره کیش

 با حضور مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش انجام گرفت:

سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  انزلی  آزاد 
ریال  ۹۲۰میلیارد  و  ۲۲هزار  منطقه  این  در 
سرمایه گذاری ایرانی محقق شده که در مقایسه 

با مدت مشابه سال قبل، ۲۶درصد رشد دارد.
میزان  این  کرد :  عنوان  فرهادی  عیسی 
و  ۱۸هزار  سال۱4۰۰،  در  سرمایه گذاری 

۲۳4میلیارد ریال بوده است.
وی در ادامه از رشد ۱۳۹درصدی صادرات مجدد 
ماه های  طی  افزود:  و  داد  خبر  منطقه  این  در 

۲74.۱میلیون  انزلی  آزاد  منطقه  از  گذشته 
که  درحالی  شد؛  انجام  مجدد  صادرات  دالر 
این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

۱۱4.۶۶میلیون دالر بود.
میزان  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نیز  را  سال  ابتدای  از  خارجی  سرمایه گذاری 
این مقدار  ۲۸میلیون دالر اعالم و اظهار کرد: 

در سال ۱4۰۰، 4۶میلیون دالر بوده است.
به گفته فرهادی؛ طی این مدت در منطقه آزاد 
با  مقایسه  در  که  شده  ثبت  ۵۰شرکت  انزلی، 

سال قبل که 4۲شرکت ثبت شده بود، رشدی 
۱۹درصدی دارد.

وی اضافه کرد: امسال یکهزار و ۲۹۰مجوز فعالیت 
اقتصادی صادر شده که این رقم در مقایسه با سال 
گذشته هزار و ۲۲مجوز، ۲۶.۲درصد افزایش یافته 

است.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
نیز در 7ماه  را  تولید  از  میزان صادرات حاصل 
گذشته، ۱۲.7۶میلیون دالر اعالم کرد و گفت: 
منطقه  تولید  از  در سال ۱4۰۰ صادرات حاصل 
منطقه  این  و  بود  دالر  انزلی ۹.۳۲میلیون  آزاد 
۳7درصدی  رشد  به  شاخص  این  در  توانست 

دست یابد.
هم  امسال  ابتدای  از  نمود:  تصریح  فرهادی 
۱۵۹.۹میلیون دالر صادرات به سرزمین اصلی در 
منطقه آزاد انزلی انجام شده است که این رقم در 
مدت مشابه سال قبل، ۱۳۰.۳میلیون دالر با رشد 

۲۳درصدی بوده است.
۱۸۶.۶4میلیون  امسال  گفت:  همچنین  وی 
دالر صادرات از مسیر منطقه آزاد انزلی صورت 
دالر  ۱۰۰.۱۲میلیون  با  مقایسه  در  که  گرفت 
رشد  ۸۶.4درصد  با  شاخصه  این  سال ۱4۰۰، 

همراه بوده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بخشی 

از سخنان خود نیز با اشاره به رشد ۲۵7درصدی 
بارگیری از بندر کاسپین طی سال جاری، اذعان 
بندر  از  تاکنون ۳۲هزار و ۹4۰تن کاال  داشت: 
کاسپین بارگیری شده؛ درحالی که این رقم در 

سال ۱4۰۰ معادل ۹هزار و ۲۱۲تن بوده است.
و  ۲۰4هزار  همچنین  کرد:  تصریح  فرهادی 
که  شد  تخلیه  کاسپین  بندر  در  کاال  7۰۶تن 
این مقدار رشدی معادل ۲7.7درصدی را نشان 
7۵فروند  نیز  وارده  کشتی های  تعداد  می دهد. 
بود که در مقایسه با سال ۱4۰۰ و ورود ۶۳فروند 

کشتی، این مقدار ۱۹درصد رشد یافته است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
افزایش  به  اشاره  با  پایان  انزلی در  آزاد  منطقه 
از  صادره  کشتی های  تعداد  ۹۲.۸درصدی 
امسال  ابتدای  از  کرد:  خاطرنشان  بندرکاسپین 
کاال  کاسپین  بندر  از  کشتی  ۲7فروند  تاکنون 
۱۶۶تی ای یو  مدت  این  در  که  اند  کرده  صادر 
کانتینر نیز به بندر کاسپین وارد و7۱۲تی ای یو 
کانتینر از این بندر صادر شده اند که به ترتیب 

رشدی۵۲.۶ و ۱۹۸درصدی داشته است.

»طاهر دیگلی« رایزن بازرگانی کشور ترکیه در 
ایران با حضور در منطقه آزاد انزلی، با معاونین 
و  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
تبادل نظر  دوجانبه  همکاری ها  توسعه  پیرامون 

کرد.
در این نشست، معاون امور بندری و حوزه خزر 
سازمان منطقه آزاد انزلی با تشریح ظرفیت های 
موجود در این منطقه به منظور توسعه مبادالت 
لحاظ  به  انزلی  آزاد  منطقه  کرد:  بیان  تجاری، 
به  ممتاز  جغرافیایی  موقعیت  در  قرارگیری 
کشورهای  بین  در  تجارت  شاهراه  عنوان 
همسایه شناخته شده و این منطقه از ظرفیت دو 
بندر بزرگ و قدیمی انزلی و بندر نوین کاسپین 

برخوردار است.
فراهم سازی  به  اشاره  با  افقی  امین 
از  تجاری  مبادالت  افزایش  ظرفیت های 
از  یکی  افزود:  کشور  دو  مقامات  سوی 
تقویت  تجاری،  مبادالت  توسعه  راهکارهای 
کریدور  و  ایران  قزاقستان،  چین،  کریدور 
به  می تواند  ترکیه  کشور  و  بوده  نستراک 
اروپایی  کشورهای  بین  واسطه  حلقه  عنوان 

و کشورهای حوزه خزر فعالیت کند.
مدیر  کاظمیان  مهدی  نشست،  این  ادامه  در 
و جواد کشلی  بین الملل  امور  و  روابط عمومی 
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری   مدیر جذب 
قانونی  معافیت های  و  مشوق ها  ارائه  به  انزلی 

سرمایه گذاران  به  آزاد  مناطق  قوانین  طبق 
قوانین،  طبق  نمودند:  اظهار  و  اشاره  خارجی 
اختیار  در  قانونی که  معافیت های  و  مزایا  کلیه 
مناطق آزاد قرار دارد به سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی ارائه خواهد شد تا با کمترین بوروکراسی 
اداری، فعالیت اقتصادی خود را دنبال کنند و با 
توجه به پایین بودن قیمت انرژی و بهره مندی 
کشورها،  از  بسیاری  متخصص  کار  نیروی  از 
این منطقه را به عنوان محل سرمایه گذاری و 
بستر صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر 

و اروپایی انتخاب کرده اند.
همچنین، رایزن بازرگانی کشور ترکیه در کشور 
جهت  الزم  آمادگی  نیز  نشست  این  در  ایران 

توسعه همکاری بین منطقه آزاد انزلی و مناطق 
آزاد ترکیه در راستای افزایش تعامالت تجاری 
ظرفیت  دارای  منطقه  گفت:  و  کرد  اعالم  را 
مناسبی به منظور فعالیت سرمایه گذاران کشور 

ترکیه در حوزه تجارت است.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  دیگلی«  »طاهر 
به  را  منطقه  این  در  موجود  ظرفیت های 
سرمایه گذاران کشور ترکیه معرفی خواهم کرد 
و امیدواریم بتوانیم در حوزه های مختلف شاهد 

افزایش همکاری های دوجانبه باشیم.
مجتمع  ظرفیت های  از  بازدید  است،  گفتنی 
بندری کاسپین، پایان بخش سفر رایزن بازرگانی 

ترکیه به منطقه آزاد انزلی بود.

به ریاست عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
مدیران  و  معاونین  حضور  با  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مستقل سازمان، جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد 

انزلی برگزار شد.
براساس این گزارش، در این نشست که به بررسی مسائل 
موارد  اعضاء  از  هریک  می شود ،  پرداخته  سازمان  جاری 
با حوزه فعالیت کاری خود را اعالم و تصمیم گیری  مرتبط 

الزم صورت گرفت.
و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی  است،  گفتنی 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه با تاکید بر 
برنامه محوری در اقدامات آتی ، نسبت به تدوین برنامه های 
مرتبط با دهه فجر انقالب اسالمی و تمهیدات الزم جهت 
برنامه های نوروز و پذیرش گردشگران نوروزی در جلسات 

آتی تاکید نمود.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی 
و  اقتصادی  معاونین  همراه  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
منظور  به  سازمان،  این  زیربنایی  و  فنی  و  سرمایه گذاری 
نظارت میدانی از طرح های توسعه ای سطح منطقه بازدید 

به عمل آورد.
صنعتی  شهرک  از  بازدید  گزارش،  این  براساس 
ز  ا شهرک،  توسعه ای  طرح های  و  منطقه  یک  شماره 
احمد  حضور  با  که  بود  بازدید  برنامه های  نخستین 

در  نزلی  ا بندر  شهرستان  مردم  نماینده  دنیامالی 
صنعتی  شهرک  مدیران  و  اسالمی  شورای  مجلس 

گرفت. صورت 
گردشگری  پروژه  دو  بازدیدها،  ادامه  در  است،  گفتنی 

درحال احداث »پارک آبی و شهربازی سرپوشیده و هتل 
۵ستاره« از دیگر برنامه های بازدید عیسی فرهادی رئیس 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 

بود. هیات همراه 

جهاد  سازمان  سرپرست  مسکنی  حمیدرضا  دکتر 
همکاری های  افزایش  راستای  در  گیالن  دانشگاهی 
دوسویه به منظور توسعه فعالیت های پژوهشی و آموزشی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی  با 

سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت وگو کرد.
توسعه  از  استقبال  ضمن  دیدار  این  در  فرهادی  عیسی 
با  را  همکاری  اولویت  علمی ،  مراکز  با  همکاری ها 
این  کرد:  تاکید  و  نمود  اعالم  دانشگاهی  جهاد  مجموعه 
می تواند  جهادی  کار  با  و  علمی  توانمندی های  با  مرکز 

باشد. از چالش ها  راهگشای بسیاری 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
به ویژه  علمی  مراکز  حضور  با  فکر  اتاق  تشکیل  انزلی، 
برنامه های  از  را  انزلی  آزاد  منطقه  در  دانشگاهی  جهاد 

خود در این منطقه اعالم نمود.

و  تحقیقاتی  طرح های  مشترک  اجرای  است،  گفتنی 
و  علمی  امکانات  پتانسیل  از  استفاده  تخصصی،  خدمات 
استفاده  فعالیت ها ،  سطح  افزایش  جهت  طرفین  اجرایی 
دانشگاهی  جهاد  محیط زیست  پژوهشکده  ظرفیت  از 
منطقه  محدوده  در  مستقر  صنایع  دوره ای  پایش  جهت 
سمینارهای  و  دوره ها  برگزاری  و  طراحی  انزلی،  آزاد 
استفاده  با  مرتبط  حوزه های  در  مهارتی  و  تخصصی 
انعکاس  جهت  طرفین  اطالع رسانی  ظرفیت های  از 
دوره های  و  استانداردها  تدوین  و  تهیه  خدمات، 
به روزرسانی  منظور  به  تکمیلی  تخصصی  و  مهارتی 

مباحث  مهم ترین  از  انسانی،  منابع  مهارت  ارتقای  و 
گیالن  دانشگاهی  جهاد  سازمان  سرپرست  گفت وگوی 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  و 

بود. دوجانبه  همکاری  توسعه  زمینه  در  انزلی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

در بازدید رایزن بازرگانی ترکیه از منطقه آزاد انزلی عنوان شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

به منظور نظارت میدانی از طرح های توسعه ای سطح منطقه صورت گرفت:

در دیدار سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی گیالن با عیسی فرهادی مطرح شد:

افزایش ۲۶درصدی سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی  

توسعه تعامالت تجاری میان منطقه آزاد انزلی و مناطق آزاد ترکیه

لزوم برنامه محوری در اجرای اقدامات حوزه های سازمان منطقه آزاد انزلی

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی پروژه های سرمایه گذاری منطقه

تشکیل اتاق فکر با حضور مراکز علمی در منطقه آزاد انزلی
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در روزهای اخیر که کشور دچار برخی چالش پیچیده سیاسی و بحران 
عمیق اقتصادی شده است، تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی به جای تالش 
برای ساماندهی امور و باال بردن اجماع ملی؛ به برخی سوء تفاهمات دامن 
می زند. نمونه این امر را می توان در عکس العمل وزیر اقتصاد به انتقاد رئیس 
مجلس شورای اسالمی به عملکرد آقای خاندوزی در مورد هماهنگی این 
بودجه  بودجه در موضوع نحوه تخصیص  برنامه و  با سازمان  وزارتخانه 

اشتغال سال ۱۴۰۱ مشاهده نمود. 
محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس با بیان این که: »آقای خاندوزی، یا 
شما خسته شدی یا دچار رودربایستی هستی«، از وزیر اقتصاد گالیه نمود؛ اما 
وزیر اقتصاد که همگان انتصاب سیاسی او به دکتر قالیباف نسبت می دهند، در 
واکنش به سخنان رئیس مجلس گفت: »دغدغه رئیس مجلس در مورد نحوه 
تخصیص بودجه اشتغال زایی را درک می کنم، اما بیش از یک سال است آقایانی 

که اهل خستگی و رودربایستی بودند، رفته اند«.
می توان  را  قالیباف  محمدباقر  و  خاندوزی  سیداحسان  لفظی  تقابل  این 
نشانه ای از آشفتگی اوضاع مدیریت اقتصادی کشور و درماندگی مدیران 
اقتصادی دولت رئیسی دانست، تا آنجا که صدای رئیس مجلس شورای 
اسالمی را هم درآورده است. همچنین استفاده از لفظ »رودربایستی« در 
کالم قالیباف شاید به موضوع انتصاب دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
این  ریشه  حال،  هر  به  دارد.  اشاره  هم  اقتصاد  وزیر  سوی  از  اقتصادی 
تقابل لفظی هرچه باشد، امر مهم، نوع گفتمان وزیر با بزرگتر سیاسی خود 
است که باعث عکس العمل مشاور قالیباف شد. احسان عسگری در صفحه 
اقتصادی  باید در  مورد وضعیت  توییتر خود نوشت: »حاال که خاندوزی 
و  باشد  پاسخگو  نقدینگی  و  تورم  و  اشتغال  و  بودجه  هزینه کرد  کشور، 
اجرای قانون را از سازمان برنامه و بودجه بخواهد، مجلس را تماشاچی و 
بی عمل می خواهد«. دقیقا حق با مشاور آقای قالیباف است؛ امروز کسی 
باید پاسخگوی شرایط اقتصادی وخیم کشور باشد و آن شخص هم کسی 
غیر از وزیر اقتصاد نیست. اما این که چرا به جای پاسخگویی می خواهد 
با بیان حرف های تند و حاشیه ای، معرکه گیری نماید، شاید واقعا به دلیل 
»خستگی« و »رودربایستی« داشتن از بیان عدم توانمندی مدیریتی باشد !
به هرحال آنچه واقعیت دارد این است که، اقتصاد ایران در تمام شاخص های 
اصلی، دچار چالش است. نرخ تورم طی یک سال گذشته به صورت افسار 
گسیخته ای در سبد معیشتی مردم می تازد و اقالم کاالهای عمومی، ارز 
و مسکن به شدت دچار افزایش قیمت شده و اکثریت مردم تحت فشار 
طاقت فرسایی قرار دارند. از سوی دیگر بخش مولد اقتصاد یعنی بخش 
تولید کشور نیز عالوه بر فشار تحریم، مشکالت مضاعفی همچون تورم 
قیمت مواد اولیه، استهالک ماشین آالت و عدم به روزرسانی فناوری های 
تولید، ضعف سرمایه در گردش، عدم همکاری های سازنده نظام بانکی با 
بخش تولید، نبود تقاضا و کمبود فروش محصوالت تولیدی رنج می برند. با 
استمرار این وضعیت، کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند با ایجاد رکود 
توام با تورم شدید، در آینده نه چندان دور شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی، 
تعدیل نیرو و افزایش بیکاری گسترده خواهیم بود. چنین وضعیتی در کنار 
بغرنج شدن شرایط بین المللی و به بن بست رسیدن مذاکرات هسته ای، 

تصویر ناخوشایندی از آینده را تداعی می کند. 
اساسی ترین  از  یکی  عنوان  به  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  حال 
بخش های مدیریت اقتصادی ایران، نه تنها مسئولیت پذیری قابل قبولی 
در این شرایط اسفناک ندارد؛ بلکه همان طور که شاهد هستیم در موضوع 
تخصیص بودجه اشتغال نیز مانند مسئله افزایش قیمت ارز، سعی دارد با 
فرافکنی و حاشیه سازی های تعمدی، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده 
و تا حد امکان پاسخگوی شرایط موجود نباشد. در این راستا هم هست 
که وزیر محترم اقتصاد، علی رغم مخالفت ظاهری با نظر مجلس در موعد 
انتقال سازمان های مناطق آزاد  تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر شمول 
توام با دبیرخانه شورایعالی به ذیل وزارت اقتصاد، امروز با دخالت حداکثری 
در کار دبیرخانه به بهانه ماده23 قانون برنامه ششم توسعه و قانون برنامه 
سال ۱۴۰۱، می کوشد با تضعیف جایگاه فرابخشی مناطق آزاد، استقالل 
مدیریتی و آزادی آنها را تحدید نماید. این تالش بی شائبه بیش از آنکه از 
موضع دلسوزی برای مدیریت مناطق آزاد باشد، درواقع حاشیه سازی برای 

نپرداختن به امورات اصلی این وزارتخانه است  .
همچنین تالش مستمر وزارت اقتصاد برای ورود به مسائل مناطق آزاد، 
برنامه  قانون  آن  به تبع  و  توسعه  ششم  برنامه  قانون  ماده 23  استناد  به 
بودجه سال ۱۴۰۱؛ در حقیقت برنامه 6 ساله شخص خاندوزی است و در 
این سال ها، هم در دوره مسئولیت مرکز پژوهش ها ، نمایندگی مجلس و 
وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به انحای مختلف می خواست آزادی در 
اعطای مزیت های اقتصادی و سرمایه گذاری و نیز استقالل مدیریتی برای 
یکپارچه سازی سیستم مدیریت را از مناطق آزاد سلب نماید. فلذا امروز 
می بینیم، مزایایی همچون معافیت مالیات بر ارزش افزوده و آزادی ورود 
کاالهای مصرفی- تجاری خارج از شمول گمرک سرزمین اصلی در مناطق 
آزاد از بین رفته و همچنین امتیاز فرابخشی بودن و برخورداری از جایگاه 

حاکمیتی ممتاز از مناطق آزاد سلب شده است  .
البته نمی توان از دریچه مخالفت شخصی و انگیزه فردی به کارهای آقای 
خاندوزی در مورد مناطق آزاد نگریست؛ اما امروز نتیجه همه اتفاقات به آقای 
وزیر برمی گردد. در یک سال اخیر نیز آقای خاندوزی به واسطه جایگاه ویژه ای 
که در ارتباط با مناطق آزاد کسب نموده، موفق شده برای سه شخص )دقیقا در 
یک سال( حکم دبیری یا سرپرستی دبیرخانه صادر کند؛ موضوعی که به خوبی 

نشان دهنده توجه آقای وزیر به اصل ثبات مدیریتی است  ؟!
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیری  حکم  خوشبختانه  امروز  هرچند 
اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد برای شخصی صادر شده است که می تواند 
در برابر دخالت های ناصواب به خوبی ایستادگی کند. جناب دکتر حجت اهلل 
عبدالملکی با تجربه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتفاقات بعدی آن، 
به خوبی می داند که دیگر فرصتی جهت آزمایش و خطا ندارد، فلذا شرایط 
را باید چنان مدیریت کند که نه تنها مناطق آزاد از گوشه رینگ تهدیدات و 
تخریب ها دربیایند، بلکه با تقویت جریان مدیریت یکپارچه و مستقل تحت 
ماده 6۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و نیز ماده 2۷ قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد موفق شود این مناطق را در جهت اهداف ذاتی آن هدایت 
نماید. در این راستا وزارت اقتصاد خود بخشی از شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی است و نه همه آن. همچنین دیگر نهادهای ذیل وزارت 
اقتصاد ازجمله گمرک و مالیات باید به قیود قانون و ماده 6۵ قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور گردن نهند و تعارض منافع خود را با مناطق 

آزاد به طریقی که در راستای منافع کالن ملی است، حل و فصل نمایند.
موضوع دیگر در ارتباط با نوع رابطه وزارت اقتصاد و حدود و صغور دخالت 
آن در کار مناطق آزاد این است که وجود دکتر عبدالملکی باید بتواند بدون 
»رودربایستی«، امتیازهای صلب شده از مناطق آزاد را که مهم ترین دالیل 
حضور سرمایه گذاران در این مناطق است، احیاء نماید. اگر فعال اقتصادی 
و  می کند  تاسیس  را  صادرات گرا  تولیدی  شرکت  یک  آزاد  منطقه  در 
محصوالت خود را به خارج از مرزهای رسمی ایران می فرستد، طبق قانون 
مناطق آزاد باید معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض صادرات، 
تعهد ارزی و خرید مواد اولیه از رینگ صادراتی باالتر از قیمت خرید تبعه 
خارجی باشد. همچنین باید فعال اقتصادی در منطقه آزاد از امتیازات قانون 
مناطق آزاد در مورد ایجاد موسسات پولی-مالی بین المللی نظیر بورس و 
بانک برخوردار شود؛ درحالی که راه اندازی چنین سازوکارهایی به شدت به 

همراهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وابسته است  .
نکته دیگر در شرایط امروز، جنس عکس العمل های رسانه ای به حضور 
نتایج ضمنی آن می باشد؛ چراکه علی رغم طرح  نیز  آقای عبدالملکی و 
برخی موارد خاص و ذاتا سیاسی، آثار و گزارش های منتشره در چند روز 
اخیر، واجد یک دستاورد ضمنی ویژه ای است که امید می رود تیم رسانه ای 
دبیرخانه بتواند از آن به نفع اهداف دبیرخانه و تثبیت اوضاع مثبت رسانه ای 
بهره برداری نماید. توضیح این که، طرح گزارش ها و تحلیل های مختلف در 
مورد ماهیت و ماموریت های مناطق آزاد باعث شناخت بیشتر افکار عمومی 

از کارکرد مناطق آزاد و جایگاه آن در ساختار اقتصادی کشور می گردد. این 
دستاورد می تواند ضمن انعکاس اهمیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی، حوزه 
مطالبه گری مناطق را نیز گسترده و تسهیل نماید. فلذا دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید بتواند ضمن استقبال از انتقادات مختلف، 
این دستاورد مهم را حفظ کرده و بر پایه آن مطالبات مناطق آزاد را در حوزه 

امتیازات اقتصادی و جایگاه مدیریت کالن مناطق پیگیری کند. 
احتماال اولین نهادی که باید در ارتباط با مناطق آزاد خارج از بهانه های 
قانونی تکلیف خود را شفاف سازی نماید، وزارت اقتصاد است؛ زیرا بیشترین 
احکام  قانون  ماده 6۵  اجرای  در  آزاد  مناطق  در  مدیریت  اصطکاک  های 
دائمی با نهادهای ذیل وزارت اقتصاد است. فلذا وزارت اقتصاد بیش از 
آن که به فکر امضای حکم جدید برای فرد دیگری به جای آقای عبدالملکی 
تامین درخواست های منطقی و اصولی  راستای  باشد، ضروری است در 

مناطق آزاد حرکت نماید. 
مخلص کالم آن که؛ آقای خاندوزی با شانه خالی کردن از مسئله بسیار بااهمیت 
ساماندهی به وضعیت وخیم اقتصادی و فرافکنی آن، در هفته های اخیر تالش 
وافری را جهت انتصاب فردی وابسته به خود و هماهنگ با سیاست های خویش 
در ارتباط با مناطق آزاد در دبیرخانه انجام داده که به دالیلی نتیجه دلخواه وی 
حاصل نشد؛ چراکه احتماال حضور دکتر عبدالملکی مانند حضور دکتر محمد در 
دبیرخانه شورایعالی، انتخاب دکتر خاندوزی نیست. در این صورت کارشکنی در 
اجرای برنامه های دبیر جدید مانند وضعیتی که در دوره سعید محمد رواج داشت، 

نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت!
در گزارش پیش روی، با لحاظ شرایط موجود در اقتصاد کالن ایران و الزاماتی 
که برای وزارت اقتصاد جهت سامان بخشی به این شرایط وجود دارد، تالش 
کرده ایم نظر کارشناسان و فعاالن رسانه  ای در حوزه اقتصادی در رسانه های 
مختلف کشور را در ارتباط با بهینه سازی شرایط مناطق آزاد احصاء کنیم. این 
گزارش در راستای حمایت فکری از دبیرخانه شورایعالی در دور جدید مدیریتی 
تدوین شده است. امید می رود در این دوره با تکیه بر ویژگی های فردی دکتر 
عبدالملکی بتوانیم در سطح رسانه، چالش های تدوین و اجرای برنامه های 
اصالحی را شناسایی نموده و راهکارهای اجرایی الزم را از دیدگاه صاحبان قلم 
و اندیشه کشور بیان نماییم. در مقطع کنونی تاکید بر استقالل مدیریتی مناطق 
آزاد به عنوان »سازمان های مستقل« دولتی مبتنی بر قوانین خاص خود، در کنار 
احیای مزیت های ساختاری موجود در قانون مناطق آزاد برای حمایت از جریان 

جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مهم ترین هدف ما است  .
امروز ساختار قانونی جذب سرمایه گذاری جدید و نیز حمایت از ماندگاری 
و توسعه سرمایه گذاری های موجود، در ضعیف ترین شرایط خود قرار دارد 
و برنامه های تدوین شده در وزارت اقتصاد در قالب گزارش ارائه شده به 
کمیسیون اقتصادی دولت )که در هیات دولت با اصالحاتی اندک تصویب 
شده(، مهم ترین خطر برای اقتصاد مناطق آزاد است. الزم به توجه است 
که، امروز مناطق آزاد با تحوالت ایجاد شده در نظام بین الملل و تغییر 
مسیرهای تجاری و ترانزیتی دنیا، فرصت بی نظیری برای بین المللی سازی 
کارکردهای اقتصادی خود بر پایه بند ۱۱ سیاست های اقتصادی مقاومتی 
ابالغی مقام معظم رهبری دارند؛ اما عدم برخورداری از زیرساخت های 
قانونی و اداری قوی جهت حمایت از جریان های سرمایه گذاری تولیدی، 

تجاری و ترانزیتی می تواند باعث از دست رفتن این فرصت گرانبها شود.
همچنان که مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود فرموده اند: »شرایط 
متحول کنونی و ویژگی های ساختار نظام بین الملل آینده باید به صورت 
دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند تا در سایه شناخت دقیق از شرایط 
موجود، جایگاه ایران اسالمی در نظام بین الملل آینده مشخص شود«. اما 
برای تقویت جایگاه ایران در جامعه جهانی جدید، مناطق آزاد می توانند 
به عنوان قطب های تولید ثروت، ایجاد زنجیره های ارزش و تولید عمل 
منطقه ای  هاب های  عنوان  به  هستند  قادر  مناطق  این  نمایند. همچین 
آن که  شرط  به  شوند،  گرفته  به کار  ترانزیتی  و  تجاری  مبادالت  توسعه 
مورد  داخل کشور  در  اول  وهله  در  مناطق  این  پتانسیل های  و  ظرفیت 
اجماع قرار گیرد و نهادهای دخیل در کارکردها و ماموریت های اقتصادی 
مناطق آزاد با گردن نهادن به الزامات قوانین اصلی نظیر ماده 6۵ قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، از کشاندن مناطق آزاد به ورطه 

آسیب زننده تحریم های داخلی و کارشکنی های سیاسی اجتناب نمایند.
همچنین آثار شوم ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه بر مناطق آزاد ضرورت 
دارد در برنامه هفتم توسعه زوده شود و این امر امکان ندارد مگر این که در دوره 
جدید مدیریت دبیرخانه بکوشیم با لحاظ نقاط ضعف قبلی، ظرفیت های اساسی 
مناطق آزاد را در راستای توسعه اقتصاد ملی به دور از هرگونه سیاسی کاری، 
مورد شناسایی قرار دهیم. در برنامه هفتم توسعه باید جایگاه مناطق آزاد در 
ساختار اقتصاد درحال توسعه ایران در ابعاد داخلی و خارجی مورد شناسایی قرار 
گیرند. بنابراین برنامه هفتم توسعه اولین ایستگاه شناخت توانمندی های مدیریتی 
دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای احقاق حق این مناطق 

متناسب با ظرفیت های بالقوه و بالفعل آنها است .

فرزانهطهرانی،دبیراقتصادیروزنامههممیهن:
پازلحذفمناطقآزادتکمیلشد

فرزانه طهرانی دبیر اقتصادی روزنامه هم میهن    در گفت وگو با نشریه، به 
پاگیر  و  دست  قوانین  و  کرد  اشاره  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  موانع 
از مهم ترین موانع  را  و...  و متناقض ، محدودیت های صادرات و واردات 

فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد در دهه گذشته دانست.
وی به مدیریت خاندوزی درخصوص مناطق آزاد اشاره کرد و از تصمیمات 

اشتباه او در رابطه با این مناطق سخن گفت  .
پاگیر،  و  دست  و  متناقض  متعدد،  مقررات  داشت:  اظهار  طهرانی 
بازرگانی، وضع مالیات بر  محدودیت های صادرات و واردات، تعرفه های 
درآمد و... از مهم ترین موانع سرمایه گذاری در دهه های گذشته بوده است  . 
بر همین اساس ایجاد مناطقی معاف از قوانین سرزمین اصلی از سال ۱3۷2 
با انگیزه رفع موانع برای سرمایه گذاری، آبادانی بخشی از مناطق دور از 
قرار  دستورکار  در  مناطق،  این  بومی  مردم  برای  اشتغال  ایجاد  و  مرکز 
اهدافی همچون  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  ماده)۱(  در  و  گرفت 
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، 
سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم 
و  تولید  منطقه ای،  و  جهانی  بازارهای  در  فعال  کاال، حضور  و  کار  بازار 

صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تاکید شد.
وی به تصمیمات اشتباه وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص مناطق 
آزاد اشاره کرد و بیان داشت: 23سال پس از تشکیل این مناطق، جریانی 
راه افتاد که خیال از بین بردن آزادی مناطق مزبور را در دستورکار داشت؛ 
جریانی که اقدام خود علیه مناطق را از سال ۱39۵ و با سرکردگی احسان 
خاندوزی وزیر اقتصاد فعلی و عضو وقت مرکز پژوهش های مجلس آغاز 
کرد. هرچند خاندوزی پیشتر هم برنامه هایی جهت محدودیت مناطق آزاد 
در سر داشت، اما از سال ۱39۵ این برنامه به صورت جدی به برنامه های 
امور  بعدا وزارت  اقتصادی مجلس و  مرکز پژوهش ها، سپس کمیسیون 

اقتصادی و دارایی، راه پیدا کرد.
قوانین سرزمین  برخی  تعمیم  با  از سال  ۱396، عمال  داد:  ادامه  طهرانی 
اصلی به مناطق آزاد در حوزه واردات و صادرات، بخشی از مزیت های این 
مناطق از بین رفت. منطقه آزاد که با ماشین های لوکس خارجی، لوازم 

برقی و خانگی ارزان و پوشاک برند شناخته می شد، کم کم تغییر چهره 
داد. واردات اغلب کاالهای مزیت دار این مناطق ممنوع اعالم شد و دولت 

در راستای محدود کردن این محدوده ها اقدامات گسترده ای انجام داد  .
این فعال رسانه ای به محدودیت های سرمایه گذاران برای فعالیت اقتصادی 
بر  که  شد  تدوین  جدیدی  قوانین  اتفاق،  این  کنار  گفت:  در  و  پرداخت 
از  یکی  مالیات  پرداخت  از  معافیت  که  شرایطی  در  افزود.  محدودیت ها 
مزیت های مهم مناطق آزاد محسوب می شد؛ نه تنها این معافیت در قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده حذف گردید، بلکه با گرفتن مالیات مضاعف، 
در عمل بسیاری از سرمایه گذاران را از حضور در این مناطق پشیمان کرد.
گمرک  سوی  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  2بار  گرفتن  نمود:   اذعان  وی 
در  و  یابد  افزایش  به شدت  تولیدکننده  هزینه های  باعث شده  خزانه،  و 
حضور  برای  انگیزه ای  آزاد،  مناطق  اداره  چگونگی  قوانین  اجرای  خالء 
صورت  تحدیدات  وجود  با  نماند  .  باقی  مناطق  این  در  سرمایه گذاران 
گرفته در دولت دوازدهم، اما مرگ مناطق آزاد را باید به دولت سیزدهم 
و اختصاصا احسان خاندوزی منتسب دانست. خاندوزی از همان ابتدای 
وزارت، الیحه تغییر قوانین مناطق آزاد را آماده کرد و درخواست اجرای 
یکی از بندهای قانون برنامه ششم که انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و دارایی را تکلیف کرده بود، 

به معاون اول رئیس جمهور داد  .
طهرانی به انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و باز شدن دست وزیر برای دخل و تصرف در امور 
مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: اگرچه ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، 
برخالف قانون احکام دائمی کشور انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد را تکلیف کرده بود، اما دولت قبل این 
قانون را اجرا نکرد. در دولت جدید و دوره وزارت سیداحسان خاندوزی، 
مناسب ترین زمان برای اجرای این قانون بود. خاندوزی که مترصد این 
را برای اجرای قانون فراهم کرد. دولت سیزدهم در  بود، زمینه  فرصت 
تدوین قانون بودجه کشور و در تبصره )۱8( بند »ز« این قانون مجدد بر 
امور  وزارت  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  انتقال 
اقتصادی و دارایی تاکید کرد و نهایتا با پیگیری انجام شده، این انتقال در 

مهرماه اتفاق افتاد.
این روزنامه نگار تاکید کرد: با این انتقال، دست خاندوزی بیش از پیش در 
امور مناطق آزاد باز شد. خاندوزی هم که ثابت کرده سر سازگاری با این 
مناطق ندارد؛ مهره ها را برای مرگ زودهنگام مناطق جاگذاری کرد  . پیش 
از انتقال دبیرخانه، با تدوین قوانین جدید، این مناطق به مرگ نزدیک شده 
بود و حاال با انتقال دبیرخانه، استقالل مناطق بیش از پیش از بین می رود 
و مناطق آزاد به نقطه پایان می رسند. پیشتر مدیران مناطق، اختیارات کامل 
در حوزه تصمیم گیری در محدوده سرزمینی تحت نظارت خود را داشتند. 
سازمان های مختلف از محیط زیست تا منابع طبیعی، آب و فاضالب، راه 
و شهرسازی، صمت، کشاورزی و... تحت نظر سازمان مناطق آزاد، امور را 
رسیدگی می کردند و به عبارتی حرف آخر را سازمان مناطق آزاد می زد، اما 
با سلسله محدودیت های ایجاد شده در مناطق، اختیارات هر روز آب می رود 
و سرمایه گذاران بین سازمان ها به دنبال رفع موانع کار و حذف قواعد دست 

و پاگیر سرگردان می مانند.
پیش  6-۵سال  همین  تا  که  آزاد  مناطق  بنابراین  کرد:  اظهار  وی 
محدوده هایی جذاب برای سرمایه گذاران بود و در بن بست های اقتصادی، 
اندک روزنه هایی برای پا گرفتن واحدهای تولیدی را داشت؛ به مناطقی 
خالی از امتیازات و مزیت ها بدل شده که سرمایه گذاران را فراری می دهد.

طهرانی به کاهش معافیت ها با اعمال تصمیمات خاندوزی اشاره کرد و گفت: 
در واکاوی ادامه طرح های خاندوزی برای مناطق آزاد به برنامه هایی برای حذف 
معافیت های 2۰ساله مالیاتی می رسیم. او در صدد است با کاهش معافیت ها، 
برنامه افزایش درآمد دولت را پیگیری کند. البته وزیر اقتصاد برای تحقق این 

خواسته ها به همراهانی نیاز دارد که با او همفکر و همراه باشند.
حلقه  شاید  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  هم میهن  روزنامه  اقتصادی  دبیر 
مفقوده اجرای منویات خاندوزی، ریاست این مناطق در دوره های گذشته 
قلمداد شود. ممکن است این حلقه نیز با انتصاب روسای جدید مناطق آزاد، 

پیدا و پازل حذف مناطق تکمیل گردد.

حامدشایگان،روزنامهنگاروتحلیلگراقتصادی:
نسخهدردآورطبیباقتصادایران

حامد شایگان روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی در گفت وگو با نشریه، به 
حال ناخوش اقتصاد ایران پرداخت و به تصمیمات اقتصادی غیرکارشناسی 

وزارت اقتصاد اشاره کرد. 
طبق گفته این فعال رسانه ای؛ وزارت اقتصاد برای جبران کسری بودجه از 
معافیت ها و امتیازات قانونی مناطق آزاد کاست تا درآمدهای دولت جبران 
نوار  در  اقتصادی  توسعه  پیشران  بود  قرار  آزاد  مناطق  درحالی که  شود، 
مرزی کشور باشند و بتوانند عالوه بر اینکه سرمایه های خارجی را جذب 
کنند، بستر توسعه تجارت کشور را هم فراهم کنند تا در آینده نه چندان دور 
ایران بتواند به سازمان توسعه تجارت هم بپیوندد؛ اما حاال وزیر اقتصاد همه 
این برنامه ها و آمال و آرزوها را فراموش کرده است و برای کمی درآمد 
بیشتر، حتی برنامه های بلندمدت ایران در مناطق آزاد را هم قربانی می کند.
اقتصاد  در  سرمایه گذاری  رسمی،  آمارهای  طبق  داشت:   اظهار  شایگان 
به  اقتصادی  نوسانات  و  رفتن ریسک سرمایه گذاری  باال  دلیل  به  ایران 
شدت کاهش یافته و حاال متولیان اقتصادی در کشور سیاست های را پیش 

می برند که نه تنها درمانگر نیست، بلکه دردآور هم هست.
وی به تصمیمات اشتباه خاندوزی در مدیریت اقتصاد کشور اشاره کرد و 
گفت:  اقتصاد ایران امروز حال خوشی ندارد و تقریبا می توان گفت بیماری 
که چند سال پیش به آن مبتال شده بود، حاال عود کرده است و این مسئله 
تنها مربوط به پیشروی بیماری نیست، بلکه تجویز نادرست داروها منجر 
شده عمال نه تنها نشانه بهبودی ایجاد نکند، حتی پیشرفت بیماری را هم 
تسریع نماید؛ این دقیقا توصیفی از عملکرد احسان خاندوزی وزیر کنونی 
اقتصاد است که در یک سال اخیر وضعیت بخش های مختلف اقتصادی را 
به مرز بحران کشیده است؛ برای نمونه پیش از اینکه وزیر اقتصاد باشد، در 
کمیسیون اقتصادی مجلس موضع گیری آتشین می کرد، هر روز با توئیتی 
تاکید می کرد که دولت برای عبور از مشکالت ناشی از کمبود نقدینگی، 
بورس را به بحران کشید و باید دست از سیاست های ناکارآمد خود بردارد 
تا زیان سهامداران خرد جبران شود. حاال یک سال پس از اینکه سکاندار 
وزارت اقتصاد شده، بورس به بدترین وضعیت خود گرفتار شده و حتی 
رکوردهای خروج نقدینگی در بورس رقم خورده و ارزش بسیاری از سهام 

کوچک بازار به ۱۰ تا 3۰درصد اوج شاخص دو میلیون واحد رسیده اند.
شایگان افزود:  نکته جالب توجه اینجاست که همواره در چند سال گذشته 
تاکید  اقتصادی  کارشناسان  بوده،  تحریم ها  فشار  زیر  کشور  اقتصاد  که 
کرده اند که اقتصاد کشور به تولید بیشتر نیاز دارد تا از این طریق عالوه بر 
اینکه بتواند نیاز داخلی کشور را تامین کند، مانع از خروج ارز از کشور هم 
بشود؛ چراکه به دلیل تحریم ها درآمد نفتی کشور به حداقل ممکن رسیده 
است؛ از این رو ارز کافی برای واردات هرگونه کاالی به کشور وجود نداشت؛ 
اجرایی شدن مصوبه ممنوعیت واردات برخی از کاالها هم این مسئله را 
تایید می کند. با این حال خاندوزی با نسخه جدیدش، تامین مالی بنگاه های 

اقتصادی را در بورس به چالش کشید و بار دیگر سرمایه های خرد را روانه 
بازارهای موازی و سوداگرانه همچون ارز، طال و خودرو کرد. این اتفاق 
در سایر سیاست های این ابرمرد اقتصادی کشور هم دیده می شود؛ برای 
نمونه وقتی که همه آمارها حکایت از این دارد که سرمایه گذاران از بی ثباتی 
اقتصادی و صدور دستورالعمل های متنوع و متضاد نگران هستند، به همین 
دلیل به شدت محتاط هستند؛ زیرا ممکن است قوانین و مقررات که طبق 
اعالم اتاق بازرگانی روزانه یک مجوز جدید صادر می شود، کسب و کارهای 
آنها به چالش کشیده می شود. در این شرایط اقتصاد کشور برای اینکه 
بتواند سرمایه های جدید برای بخش های مولد جذب کند، باید مشوق های 

جدیدی ارائه شود، اما خاندوزی چه کار کرد؟
این کارشناس و تحلیل گر حوزه اقتصادی در ادامه به روش های خاندوزی برای 
مدیریت و جبران کسری بودجه اشاره کرد و اذعان نمود: وزیر اقتصاد برای 
اینکه درآمد بیشتری عاید دولت کند تا از این گودال کسری بودجه بیرون بیایند، 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده فعالیت های تولیدی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
را حذف کرده است، درحالی که مناطق آزادی که قرار بود پیشران توسعه 
اقتصادی در نوار مرزی کشور باشند تا بتوانند عالوه بر اینکه سرمایه های خارجی 
را جذب کنند، بستر توسعه تجارت کشور را هم فراهم کنند تا در آینده نه چندان 
دور ایران بتواند به سازمان توسعه تجارت هم بپیوندد؛ اما حاال وزیر اقتصاد همه 
این برنامه ها و آمال و آرزوها را فراموش کرده است و برای کمی درآمد بیشتر، 

حتی برنامه های بلندمدت ایران در مناطق آزاد را هم قربانی می کند!
وی ادامه داد:  متاسفانه سیاست های کالن وزارت اقتصاد در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی که متضاد با چشم انداز کشور در این مناطق است، تنها 
محدود به حذف مالیات بر ارزش افزوده نبوده و این وزارتخانه پیشنهاد 
کرده معافیت مالیات بر عایدی سرمایه گذاری در مناطق آزاد از 2۰سال 
به ۵سال کاهش پیدا کند و این دقیقا همان اقدام مخربی است که منجر 
به فرار سرمایه ها از مناطق آزاد اقتصادی می شود؛ به عبارت دیگر مناطق 
به دلیل اینکه زیرساخت های کمتری دارند و ارائه مشوق معافیت مالیاتی 
اگر وزیر  بنابراین  بوده است،  و...  برای جبران کبود زیرساخت ها  ابزاری 
بیمار  اقتصاد  برای  اقتصاد همچنان تالش کند نسخه های درمانی خود 
کشور را به این صورت تجویز کند، در آینده ای نه چندان دور مشکالتی 
جدی بروز خواهد کرد و بعد از آن دیگر نمی توان کاری کرد؛ زیرا برای 
اثرگذار  نه دعا دیگر  دارو و  نه  فردی که دچار مرگ مغزی شده است، 
نیست. بنابراین نباید اقتصاد کشور را به این مرحله رساند که دیگر بازگشت 

به شرایط قبلی هم نتواند جبران مافات کند.
شایگان به قوانین دست و پاگیر و محدودیت های اعمالی در مناطق آزاد اشاره 
کرد و اظهار داشت: به طور قطع یکی از چالش های اقتصاد کشور، بروکراسی 
از تئوریسین ها معتقد هستند که  و قوانین دست و پاگیر است و بسیاری 
ساختارهای اداری در دولت ها به جای این که بیشتر از این رشد طولی داشته 
باشند، باید به صورت عرضی گسترش پیدا کنند تا سرعت اجرای کارها افزایش 
پیدا نماید و مصوبه تسهیل در صدور مجوز کسب و کارها هم در همین راستا 
صادر شده است، با این حال وزارت اقتصاد در یک سال گذشته با انتقال دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، تالش کرده تا برعکس عمل کند و از عرض 
ساختار دولت بکاهد و به طور آن بیفزاید. هرچند دولت مدعی است که این 
مسئله باعث می شود تا هماهنگی بیشتری بین دولت در سرزمین اصلی و 
مناطق آزاد به وجود بیاید، اما گالیه های بنگاه های اقتصادی از عدم هماهنگی 
بین گمرک و مناطق آزاد در اخذ مالیات ارزش افزوده و... نشان می دهد که این 
هدف نه تنها محقق نشده است، بلکه به یک مانع جدید اقتصادی تبدیل شده 
تا بیش از گذشته سرمایه گذاران از ورود به اقتصاد مولد در مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی خودداری کنند.
این روزنامه نگار و تحلیل گر اقتصادی در پایان تاکید کرد: حال به نظر می رسد 
بهترین اقدام برای اقتصاد نیمه جان کشور، رهایی از همین نسخه های کهکشانی 
است که به شکل های مختلف از طریق دستگاه های طویل و عریض کشور به 
شکل سلیقه ای اجرا می شوند. این اتفاقات تنها یادآور این ضرب المثل است که: 

»اگر بنا به مردن باشد، من جگرش را هم در می آوردم«.

مرضیهحسینی،فعالرسانهایدرحوزهمناطقآزاد:
سالمزودهنگاممناطقآزادبهپایان

مرضیه حسینی فعال رسانه ای در حوزه مناطق آزاد، به ارزیابی عملکرد تیم 
اقتصادی دولت برای مدیریت مناطق آزاد پرداخت و از تصمیمات عجوالنه 

وزارت اقتصاد و شخص وزیر درخصوص مناطق آزاد گالیه کرد. 

ماده 23  اعمال  در  را  آزاد  مناطق  مشکالت  شروع  رسانه ای،  فعال  این 
برنامه ششم توسعه، یعنی خارج کردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی از ذیل نهاد ریاست جمهوری و سپردن آن به وزارت امور 

اقتصادی و دارایی دانست.
حسینی اظهار داشت: با نگاهی به شرایط کنونی اقتصاد کشور، به خوبی 
درمی یابیم که دولت سیزدهم تاکنون نتوانسته است که به وعده های خود 
عمل نماید و همچنان واژه خسته کننده و تکراری »بانیان وضع موجود« 
از لسان وزراء، مدیران و مسئولین این دولت به گوش می رسد که این 
موضوع نشان می دهد دولت مردمی هیچ گونه برنامه و استراتژی علمی و 
معقولی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشیتی مردم ندارد و کماکان 
به دنبال پنهان کردن نقاط ضعف خود در پی مقصر جلوه دادن دولت و 

دولت های پیشین است.
ریاست  پست  تصدی  از  پیش  اقتصاد  وزیر  عملکرد  ارزیابی  به  وی 
یکی  امروز  که  است  درحالی  روند  گفت:  این  و  پرداخت  وزارتخانه  بر 
نیز  نمایندگان مجلس  از قضا یکی  بزرگ ترین  منتقدین دولت قبل که 
بوده، سکاندار امورات اقتصاد کشور شده است؛ سیداحسان خاندوزی که در 
رزومه خود مدیریت در مرکز پژوهش های مجلس و نایب رئیس کمیسیون 
در  از حضور  پیش  و  می باشد  دارا  را  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
جایگاه وزیر اقتصاد، مانیفست های متعددی را در راستای حل مشکالت 
اقتصادی کشور ازجمله اوضاع اسفناک بورس، رشد نرخ ارز، افزایش افسار 
گسیخته تورم و... صادر می کرد؛ درحال حاضر با گذشت بیش از ۱۵ماه 
که اختیاردار حوزه اقتصادی مملکت است، نه تنها نتوانسته شرایط قبل را 
حفظ کند، بلکه ریزش و قرمز شدن صفحه بورس و کسب رکورد افزایش 
نرخ ارز را تا اینجای کار به نام خود ثبت کرده است و با اختالف زیادی از 

همتایان پیشین خود فاصله گرفته است.
نیازی به توضیح  با عنایت به سطور فوق، دیگر  افزود:   این روزنامه نگار 
مفصل درخصوص وضعیت معیشتی مردم نیست؛ چراکه بورس، ارز و تورم 
به طور کامال مستقیم بر توان اقتصادی مردم اثرگذار است و هرچه این 
سه شاخص، شرایط نامطلوب تری داشته باشند، به تبع آن گرانی کاالهای 
مصرفی و کوچک شدن سفره ایرانیان را در پی خواهد داشت؛ به طوری که 
هر روزه آمارهایی در رابطه با کم شدن خرید اقالم خوراکی )حداقل هایی 
اصناف  روسای  سوی  از  و...  خانگی  لوازم  پوشاک،  ماندن(،  زنده  برای 
مربوطه ارائه می شود؛ حال بماند که خرید خانه، ماشین و رفتن به سفر 

تبدیل به کاالهای لوکس و همچنین آرزویی محال شده است.
دولت  اقتصادی  ارشد  مسئول  اوصاف،  این  تمام  با  کرد:  تاکید  حسینی 
مردمی، این روزها به جای آن که شبانه روز به فکر حل معضالت اقتصادی 
کشور باشد، تمام عزم خود را جزم نموده تا مناطق آزاد را نیز بسان سرزمین 
اصلی در گرداب تحدیدات و تنگناهای اقتصادی قرار دهد؛ شخصی که 
نزدیک به یک دهه است که تالش می کند چتر فرماندهی خود را بر روی 
دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پهن کند و حرف و عمل 
همان شود که خودش می خواهد؛ حال این که چرا و چه علتی باعث چنین 

تفکر و نگاهی شده است؟ خدا داند   !
داشت:  اگر  اظهار  و  کرد  اشاره  خاندوزی  عجوالنه  تصمیمات  به  وی 
بخواهیم نگاهی گذرا به عملکرد سیداحسان خاندوزی درخصوص مناطق 
آزاد از دیروز تا امروز داشته باشیم، باید به حدود ۷سال پیش برویم، زمانی 
که  بود  قرار  این  از  ماجرا  بود.  شنیده  را  خاندوزی  اسم  کمتر کسی  که 
برنامه  قانون  در جریان تصویب  اسالمی  در سال ۱39۵ مجلس شورای 
پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران به اصرار برخی از نمایندگان و مرکز پژوهش های مجلس! ماده ای را 
در این قانون گنجاند که نه تنها تمام اصول، استانداردهای جهانی و فلسفه 
وجودی مناطق آزاد را نقض کرد؛ بلکه حتی مغایر با بند۱۱ سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب اسالمی بود!
دبیرخانه  سپردن  را  آزاد  مناطق  مشکل  مهم ترین  رسانه ای،  فعال  این 
شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد دانست و تصریح کرد:  بر اساس 
ماده )23( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور؛ دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی واگذار شد و کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت این نهاد 
با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و مقررات و قوانین مربوطه دبیرخانه 
شورایعالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوطه مسئول 
اجرای قوانین مربوط در حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 

گردید.

حسینی، عملکرد نمایندگان مجلس را درخصوص اعمال ماده 23 قانون 
برنامه ششم توسعه، نقد کرد و گفت:  در آن روز ادعای نمایندگان مجلس 
دهم، ارتقای پاسخگویی، شفافیت در فرآیندها، افزایش نظارت و کارآمدی 
مناطق آزاد بود و هدف آنها از گنجاندن این ماده در قانون برنامه ششم 
توسعه، نظارت پذیر کردن دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد 
بود! اما نکته جالب در جریان تصویب ماده )23( قانون برنامه ششم توسعه 
این است که آن زمان، متن قانون پیش از طرح در صحن مجلس، در 
مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته بود؛ جایی که وزیر اقتصاد فعلی 
یعنی سیداحسان خاندوزی؛ رئیس بخش پژوهش های اقتصادی و نماینده 
مرکز پژوهش های مجلس دهم در کمیسیون تلفیق قانون برنامه ششم 
تالش های  ثمره  امروز،  دستاوردهای  و  اتفاقات  حقیقت  در  بود!  توسعه 
خستگی ناپذیر جناب خاندوزی از اوایل دهه9۰ تاکنون بوده است، که از 
آن سال به بعد و تا همین لحظه، سریال تعدی و تجاوز به قوانین ذاتی و 
مزایای اقتصادی مناطق آزاد شروع شد و اتفاقا مجلس مهم ترین نهادی 

بود که در این مسیر سنگ تمام گذاشت.
به  مرحله  در همین  یارانش  و  خاندوزی  آقای  ماجراهای  داد:  ادامه  وی 
پایان نرسید و درواقع این اقدام، آغازی بر پایان مناطق آزاد بود؛ چراکه در 
تابستان سال۱399 و به فاصله بسیار کوتاهی از روی کار آمدن مجلس 
یازدهم و درحالی که عمر کار ی  بهارستان نشینان تازه نفس هنوز به 3ماه 
نرسیده بود؛ یک شبه صدای عجیبی از مجلس بلند شد که البته قرار بود 
نایب رئیس وقت کمیسیون  انجام پذیرد؛ ولی مشخص شد  در سکوت 
صدا  و  بی سر  خاندوزی،  آقای  یعنی  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
»طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران« 
را به مجلس آورده و با تالش توانسته 32امضاء از نمایندگان جمع کند 
که اتفاقا یکی از نفرات امضاء کننده، سرکار خانم معصومه پاشایی بهرام، 
رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس بود! فردی که به کرات اذعان 
داشته که مشکل مناطق آزاد به دلیل عدم اجرای قانون مترقی این مناطق 
از قانون مناطق  بوده و قویا تصریح می کند که تاکنون صرفا 3۰درصد 
آزاد اجرایی شده است! اما چطور شد که همکاران قدیمی با علم به اینکه 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جامع و کامل است و به سبب مداخالت 
وجود  سه دهه  طی  آن  پیاده سازی  برای  فرصتی  اجرایی،  دستگاه های 
نداشته؛ حال به دنبال تغییر قانون هستند! به عبارتی پاک کردن صورت 

مسئله به جای حل آن!
فعالیت های  درخصوص  نمایندگان  مانع تراشی های  به  روزنامه نگار  این 
البته  نمود:   اذعان  و  کرد  اشاره  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران  اقتصادی 
قانون  تغییر  برای  تالش  آن، عالوه بر  نمایندگان  و  یازدهم  مجلس  که 
مناطق آزاد، در اواخر سال ۱399 و اوایل سال  ۱۴۰۰، طرح حذف معافیت 
مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را هم به سبد هدایای این مناطق 
کمیسیون  رئیس  نایب  خاندوزی  جناب  که  مجلسی  همان  افزودند؛ 
اقتصادی آن بود و این موضوع با وجود دعواهای زرگری میان دولت و 
مجلس، از ۱3دی ماه ۱۴۰۰ عمال اجرا شد و یکی از بزرگترین  مشوق های 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران لغو گردید و موجب فرار سرمایه گذاران 
به کشورهای همسایه و خروج ارز از کشور و لطمه دیدن اقتصاد مناطق 
آزاد و به تبع آن کشور شد؛ آن هم در شرایط سخت تحریم های بین المللی 

که دشمنان با تمام قوا، اقتصاد ایران اسالمی را هدف قرار داده اند.
حسینی به غفلت دوباره مجلس درخصوص سپردن مناطق آزاد به نهاد 
ریاست جمهوری پرداخت و گفت: در راند چهارم جدال وزارت اقتصاد و 
مجلس با مناطق آزاد؛ در اواخر سال ۱۴۰۰، مجلس در جریان رسیدگی به 
الیحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، علی رغم درخواست دولت سیزدهم مبنی بر 
بازگشت دبیرخانه شورایعالی به ذیل نهاد ریاست جمهوری در جهت تقویت 
و هماهنگی های بیشتر برای بهره مندی کشور از ظرفیت های مناطق آزاد؛ 
این بار نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه، درخواست دولت را نادیده گرفته 
و با استناد به قانون برنامه ششم توسعه که روزهای آخر آن درحال سپری 
است، بند )ز( تبصره )۱8( ماده واحده الیحه قانون بودجه ۱۴۰۱ را به تصویب 
رساندند. بر اساس این بند: »کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی 
مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق 

آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود«.
وی در ادامه گفت:  حال با عنایت به موضوعات و موارد فوق الذکر، به خوبی 
می توان دریافت که طی بیش از ۷سال گذشته، جناب آقای خاندوزی وزیر 

امور اقتصادی و دارایی، مستقیم و غیرمستقیم، در جریان بالیای نازل شده بر 
سر مناطق آزاد به بهانه های مختلف بوده است و با استناد بند )ز( تبصره )۱8( 
ماده واحده الیحه قانون بودجه ۱۴۰۱و ایضا ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه 
کشور، آستین همت را باال زد و از هیات وزیران، مصوبه اجرای این بند را 
گرفت و با لطف و حمایت دولت مردمی و تصویب در هیات دولت، دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به طور اجرایی و رسمی، ذیل وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ای قرار گرفت که در اجرای امور یومیه خود گیر افتاده است 
و قادر به رتق و فتق امور اقتصادی مملکت نیست، تا جایی که طی روزهای 
گذشته صدای رئیس مجلس نیز درآمد و پدر بر فرزند خود تاخت؛ البته که پسر 
خلف این مجلس هم پاسخ صحبت های کنایه آمیز بزرگ ترین حامی خود یعنی 
محمدباقر قالیباف را به تندی داد و یکبار دیگر نشان داد که: بله؛ چاقو می تواند 

دسته خودش را هم ببرد  !
با وضع موجود، می توان حداقل جواب  افزود: اکنون  این فعال رسانه ای 
تحقق  راستای  در  آزاد  مناطق  موفقیت  عدم  چرایی  درخصوص  روشنی 
اهداف به دولتمردان دولت سیزدهم داد و آن این است که: بانی وضع 
موجود در مناطق آزاد همین مدیران موجود در دولت مردمی هستند که 
طی سال ها تالش کردند تا این مناطق را از حیز انتفاع بیندازند و درحال 
پیش  که  سوالی  اما  رسیده اند.  خود  اهداف  از  عمده ای  بخش  به  حاضر 
می آید این است که دولت فخیمه سیدابراهیم رئیسی چگونه عنان دبیرخانه 
شورایی را که رئیس جمهور، رئیس آن است و تعداد کثیری از وزرای کابینه، 
عضو این شورا هستند را به یک وزارتخانه که همانا وزارت اقتصاد است، 

می سپارد؟
و  اشاره کرد  آزاد  مناطق  بعدی خاندوزی درخصوص  به تصمیمات  وی 
گفت:  بی تردید ماجراهای مناطق آزاد و خاندوزی به این زودی ها به پایان 
نخواهد رسید؛ چراکه طبق شواهد و قرائن، جناب وزیر اقتصاد در گام های 
بعدی به دنبال حذف معافیت مالیاتی 2۰ساله مناطق آزاد )مالیات بر درآمد( 
و تقلیل آن به ۵سال آن هم با شروط و شروط خاص است و عمال باید 
ایشان  این مناطق را خواند. همچنین  باقی مانده در  فاتحه تنها مشوق 
مصرانه پیگیر اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در جهت قانونی 
کردن اقدامات غیرقانونی خود و یارانشان در مجلس شورای اسالمی است 
که به واقع باید تعبیر به گذاشتن سنگ قبر بر روی مناطق آزاد دفن شده 

در گور نمود !
این فعال رسانه ای در حوزه مناطق آزاد در پایان نسبت به تغییر مدیریتی در 
دبیرخانه شورایعالی ابراز خوش بینی کرد و خاطرنشان نمود:  تنها امیدی که 
این روزها برای سرمایه گذاران و اهالی مناطق آزاد وجود دارد این است که 
با تغییرات در دبیرخانه شورایعالی و انتصاب حجت اهلل عبدالملکی به عنوان 
دبیر این شورا، تحول و بازدارندگی در روند اقدامات مخرب از سوی وزارت 
اقتصاد و برخی نمایندگان که اتفاقا ریشه ای عمیق در فراکسیون مناطق 
آزاد مجلس دارد، ایجاد گردد. باید منتظر ماند و دید آیا مناطق آزاد سالمی 
زودهنگام به پایان خواهند داشت و یا اینکه پیش از رسیدن به نقطه  پایان 

معبری جدید برای ادامه حیات آنها باز می شود؟!

غزالهطایفه،دبیرصنعت،معدنوتجارت
گروهرسانهایفردایاقتصاد:

مناطقآزادوروندشاخصهایاقتصادی
غزاله طایفه دبیر صنعت، معدن و تجارت گروه رسانه ای فردای اقتصاد 
نیز در گفت وگو با نشریه، به عملکرد ضعیف مناطق آزاد طی سال های 
گذشته اشاره کرد و میزان تولید و سرمایه گذاری در این مناطق را ناچیز 
و اقدامات این مناطق را در رسیدن به اهداف تعیین شده توسط قانونگذار 

را ناموفق قلمداد کرد  .
از بسترسازی و  طبق گفته این فعال رسانه ای؛ زمانی که سیاستگذاران 
فضاسازی برای بهبود فضای کسب وکار غافل باشند، درب مناطق آزاد بر 
همان پاشنه ای می چرخد که در سال های اخیر به عنوان کارنامه ناموفق 

شاهد آن بودیم. 
وی معتقد است که دولت باید ثبات را به اقتصاد کالن کشور برگرداند 
آزاد  اقتصاد، فضای کسب وکار در مناطق  افزایش پیش بینی پذیری  با  تا 

بهبود پیدا کند.
»متوسط  شد«،  نزولی  دهه 9۰  در  سرمایه  تشکیل  »روند  گفت:  طایفه 
ساالنه سرمایه گذاری در سال های این دهه به منفی 6.8درصد رسید«، 
»در چهاردهه اخیر نرخ تورم سه قله مرتفع را ثبت کرده که دو قله تورمی 
در دهه 9۰ بوده؛ یکی در سال 92 با متوسط نرخ 3۵درصد و دیگری در 
سال 98 که معادل ۴۱درصد ثبت شده است«، »در دهه 9۰ متوسط رشد 
اقتصادی رقمی نزدیک به صفر بوده است«، »رشد نقدینگی در دهه 9۰ 
عمدتا باالی 2۰درصد و در دو سال 92 و 99 به سطح ۴۰درصد هم رسیده 
است«، »میزان درآمد سرانه از ابتدای دهه 9۰ یک روند نزولی را طی کرده 
از  ترامپ  خروج  از  بعد  به خصوص  دهه 9۰  در  خارجی  »تجارت  است«، 
برجام، با افت مواجه شده است«. این آمارها نشان می دهد که در شرایط 
نبود فضای باثبات اقتصادی، نداشتن چشم انداز روشن برای سرمایه گذاری، 
خروج سرمایه، افزایش تحریم های بین المللی، کسری بودجه و... وضعیت 
اقتصادی کشور نیز در وضعیت نامناسبی قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که 
در سال گذشته و امسال نیز سیاستگذاران با آن درگیر بودند. این مسائل 
در عملکرد اقتصادی همه بخش ها اثر می گذارد و مناطق آزاد ایران نیز 
از آن مستثنی نیست. اینکه این مناطق به چه میزان در تحقق اهداف از 
پیش تعیین شده )ازجمله تولید و خدمات و تجارت بین المللی، ترانزیت 
کاال، گردشگری و انتقال فناوری( و بهره برداری از ظرفیت های خود موفق 
بوده و در مقایسه با سایر کشورها چه جایگاهی دارد، موضوعی است که 
مورد توجه نهادهای پژوهشی در سال های اخیر قرار گرفته است؛ چراکه 
الگو  آزاد و  شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای مناطق 
گرفتن از نمونه های موفق جهانی، می تواند در توسعه این مناطق و تغییر 

نگرش مدیران نسبت به روند کاری این مناطق موثر واقع شود  .
روند  در  آنچه  همانند  آزاد  مناطق  در  دهه 9۰  آمارهای  افزود:   وی 
شاخص های اقتصادی کشور ثبت شده، خوشایند نیست و مردودی این 

مناطق را در مقایسه با اهداف توسعه و رقبای خارجی نشان می دهد  .
این روزنامه نگار به گزارشی که از سوی نهاد پژوهشی سازمان برنامه و 
بودجه منتشر شده، اشاره کرد و اذعان نمود:  این گزارش نشان می دهد که 
»مناطق آزاد ایران در شاخص سرمایه گذاری خارجی ۱۰درصد؛ در شاخص 
سرمایه گذاری داخلی ۱.۷درصد؛ در شاخص صادرات کمتر از یک درصد 
و در تولید حداکثر 3.۱درصد طی سال های ۱392 تا ۱399 در مقایسه با 
سرزمین اصلی موثر بوده است. این در شرایطی است که در مناطق آزاد 
کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی و چین به ترتیب ۷2درصد، 28درصد 
و ۱9درصد و در شاخص صادرات، کشورهای چین، مالزی، هند و امارات 
متحده عربی به ترتیب ۷۵درصد، ۴9درصد، 26درصد و 3۰درصد در اقتصاد 

کشور نقش آفرینی می کنند  «.
پژوهشی  بازوی  سوی  از  که  دیگر  گزارشی  در  گفت:  ادامه  در  وی 
طی  ایران  آزاد  مناطق  »عملکرد  شده،  منتشر  اسالمی  شورای  مجلس 
)به لحاظ  این مناطق  تا ۱398 نشان می دهد که سهم  سال های ۱392 
صادرات خدمات( از صادرات غیرنفتی کشور حدود یک درصد؛ از میزان 
تولید حدود یک درصد؛ از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از سه درصد؛ 

کاال  واردات  میزان  است.  درصد  چهار  حدود  کشور  کل  اشتغال زایی  از 
به  مناطق  این  از  کاال  دوبرابر صادرات  حدود  نیز  آزاد  مناطق  طریق  از 
از  بیش  آزاد  مناطق  این درحالی است که وسعت  از کشور است؛  خارج 
سه برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در 
شهرک های صنعتی بیش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است  «.

طایفه در پاسخ به این سوال که چرا این کارنامه ناموفق طی سال های متوالی 
تکرار شده است، اظهار داشت: برخی تحلیل گران ریشه این عملکرد را در 
اعطای غیرهدفمند معافیت ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد 
به واردات، نبود زیرساخت ها متناسب با اهداف مناطق آزاد در طول برنامه های 
توسعه و در عین حال تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق مناطق آزاد 
می دانند. در عین حال، عدم تمرکز بر وظایف تخصصی نیز از دیگر ایراداتی 
است که به نحوه مدیریت این مناطق وارد می شود. از زمان شروع به کار دولت 
سیزدهم، در جلسات مختلف ازجمله جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتی و ویژه اقتصادی، سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری نیز بر این موضوع 
ابراز امیدواری کرده که »با استفاده از همه تجربیات گذشته، اقدام متفاوتی در 
مناطق آزاد انجام شود و این مناطق به پشتوانه جدی برای کشور کارآفرینان 
و تولید در کشور تبدیل شوند«.  رئیسی در نشستی دیگر تاکید کرده که »در 
تدوین برنامه هفتم توسعه، جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید با توجه به 

اقتضائات روز بازتعریف شود «.
دبیر صنعت، معدن و تجارت گروه رسانه ای فردای اقتصاد در پایان تاکید 
کرد: به نظر می رسد که مشکل فراتر از این مسائل است؛ تا  زمانی که 
فضای کسب وکار  بهبود  برای  فضاسازی  و  بسترسازی  از  سیاستگذاران 
در  که  می چرخد  پاشنه ای  همان  بر  آزاد  مناطق  درب  باشند،  غافل 
سال های اخیر به عنوان کارنامه ناموفق شاهد آن بودیم. ازجمله وظایف 
دولت این است که ثبات را به اقتصاد کالن کشور برگرداند تا با افزایش 

پیش بینی پذیری اقتصاد، فضای کسب وکار بهبود پیدا کند.

میناساداتحسینی،روزنامهنگار:
ردپایگروکشیدرانتقالدبیرخانهشورایعالی

مناطقآزادبهوزارتاقتصاد
میناسادات حسینی روزنامه نگار در گفت وگو با نشریه، به تصمیمات اشتباه 
دولتمردان درخصوص مناطق آزاد اشاره کرد و بزرگ ترین ظلم به مناطق 
آزاد را در سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت 

امور اقتصادی و دارایی معرفی نمود. 
طبق گفته این فعال رسانه ای؛ مناطق آزاد نباید زیرنظر هیچ وزارتخانه ای 
قرار گیرند و تمام وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی 
مناطق  این  عامل  مدیران  به  است  الزم  آزاد  مناطق  در  مستقر  دولتی 

تفویض گردد.
حسینی گفت:  دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با واگذاری به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، میان دو راهی اضمحالل و توسعه گیر کرده 
است؛ چراکه وزارت اقتصاد با گروکشی مناطق آزاد از رئیس جمهور و معاون 
اول، توانسته آینده این مناطق را در مشت خود بگیرد؛ حال وزیر اقتصاد می تواند 
مناطق آزاد را به واقع آزاد کند و یا با شخم زدن تک تِک زمین هایش، فلسفه 

وجودی این مناطق را زیر و رو کند و به اضمحالل بکشاند  .
کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 6۵  به  ادامه،  در  وی 
اشاره کرد و اظهار داشت:  طبق این ماده قانونی، مناطق آزاد می بایست 
زیرنظر هیچ وزارتخانه ای نباشند و تمام وظایف، اختیارات و مسئولیت های 
آزاد الزم است به مدیران  دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در مناطق 
عامل آن منطقه واگذار شود؛ اما این درحالی است که در ایران از ابتدای 
در حرکتی  بلکه  نشده،  اجرایی  تنها  نه  قانون  این  آزاد،  مناطق  تاسیس 
جنجالی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 

به وزارت اقتصاد واگذار گردید.
این روزنامه نگار در ادامه، درخصوص واگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد گفت:  با گزارش 
مهرماه سال 9۵ مرکز پژوهش های مجلس، واگذاری دبیرخانه شورایعالی 
اختیارات  و  وظایف  که  بود  شده  پیشنهاد  گزارش  این  در  خورد؛  کلید 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی منتقل شود و پس از کمتر از سه ماه نمایندگان مجلس در بررسی 
الیحه برنامه ششم توسعه، تفکیک دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از نهاد 
ریاست  جمهوری و واگذاری آن به وزارت اقتصاد را تصویب کردند و درحال 
حاضر صورت اجرایی به خود گرفته است؛ اما این اقدام مجلس در تضاد با 
فلسفه و استانداردهای بین المللی فعالیت مناطق آزاد و ماده 6۵ قانون احکام 

دائمی برنامه های توسعه اقتصادی کشور است  .
حسینی افزود:  درباره تفویض اختیارات در راستای اجرای ماده 6۵ قانون احکام 
دائمی توسعه آمده است که: مناطق آزاد به لحاظ قوانین و مقررات از سرزمین 
اصلی جدا بوده و باید مدیریت مستقل داشته باشند، درحالی که واگذاری مناطق 

آزاد به وزارت اقتصاد زیرسوال بردن این اصل از قانون است.
وی درخصوص جنجال واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد اظهار کرد: 
کشور در شرایط خاصی قرار گرفته و در میان تالطمات مختلف گیر کرده 
است. از طرفی مناطق آزاد حوزه ای با شرح وظایف، کارکرد و کارویژه ای 
مشخص است. مناطق آزاد قانون مختص به خود را دارد و حدود سه دهه 
است که به صورت نیمه مستقل کار می کند. طبق چنین پیشینه ای، وزارت 
اقتصاد می بایست به طور خودکار مناطق آزاد را از ذیل خود بیرون بیاورد و 

این دبیرخانه را از زیر یوغ وزیر و وزارتخانه آزاد کند  .
این فعال رسانه ای ادامه داد:  اگر وزارت اقتصاد چنین سناریویی را در پیش 
نگیرد و مناطق آزاد را به گرو بکشد، باید سوال کرد »آیا وزارت اقتصاد از 
پِس مدیریت مناطق آزاد برمی آید؟« برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید 
پرسید: »درحال حاضر وضعیت اقتصادی کشور به چه صورتی است؟ آیا 
قابل قبول است؟« و پاسخ آن به طور قطع این گونه خواهد بود که »قابل 
قبول نیست. بنابراین نمی تواند از پس مدیریت مناطق آزاد نیز بربیاید.« 
وقتی وزارت اقتصاد از پِس اصلی ترین و ساده ترین وظیفه اش نمی تواند 
بربیاید، چگونه می خواهد به حوزه فراخ و گسترده مناطق آزاد ورود کند و 
آن را شخم بزند؛ کمااینکه سعید محمد هم با همین نیت بر مسند دبیری 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تکیه زد، ولی متوجه گستردگی و 

نابسامانی آن شد و اینک نوبت، نوبِت حجت اهلل عبدالملکی است .
حسینی در ادامه، از نگاه حقوق اساسی مناطق آزاد تجاری- صنعتی موضوع 
را برررسی کرد و گفت: براساس قانون، مناطق آزاد ذیل شورای عالی اند 
و در اصل فلسفه شوراهای عالی، برای هماهنگی بین نهادهای مختلف 
آن، شورای عالی  نمونه  قوا هم هست؛  بین  بعضا شوراها  و  است  دولت 
انقالب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی است. در چنین شرایطی که 
مناطق آزاد از این حالت خارج شده و ذیل وزارت اقتصاد قرار گرفته، سوال 
اصلی این است که: »وزارت اقتصاد چگونه می تواند مسائل، مشکالت، 
دغدغه ها و درخواست های مناطق آزاد را از وزارتخانه های دیگر پیگیری 
کند؟« وزارت اقتصاد چگونه می تواند در وزارت راه و شهرسازی، وزارت 
با آن  و... در همه حوزه هایی که مناطق  جهاد کشاورزی، وزارت کشور 

درگیر هستند، مسائل و مشکالت مناطق آزاد را پیگیری کند؟!
وی اذهان نمود: طی 6سال گذشته که سیداحسان خاندوزی به جریان 
مدیریت اقتصاد کشور وارد شده، دوران پرچالش مناطق آزاد آغاز گردیده 
است. خاندوزی، وزیر کنونی اقتصاد پیش از این در دوره مرکز پژوهش های 
دوره  در  نهایتا  و  نمایندگی مجلس  دوره  در  یا  اسالمی  مجلس شورای 
وزارت اقتصاد، کوشیده است دست و پای مناطق آزاد را ببندد؛ درحالی که 
آزادی و استقالل مدیریتی مناطق آزاد جزو الینفک فلسفه وجودی آنها 

برای تحقق اهدافشان است.
این روزنامه نگار در پایان تاکید کرد: مناطق آزاد خارج از مرزهای گمرکی 
کشور هستند تا بتوانند از شمول قوانین سرزمین اصلی خارج شوند، وگرنه 
یک  راسا  یا  و  شهرستان  یک  از  بخشی  می توانستند  هم  آزاد  مناطق 
شهرستان در تقسیم بندی جغرافیایی و اداری کشور باشند. بنابراین وزیر 
اقتصاد می بایست عملکرد خود در این 6ساله را در بوته آزمون قرار دهد و 
پاسخ دهد آیا در طی این 6سال، مناطق آزاد توانستند به رسالت خود عمل 

کنند یا تنها در بنِد اجرا نشدن قانون بوده اند؟ 
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یادداشت

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

می باشد. 
یکی از مهم ترین مواد این قانون که موجب اعمال اختیارات 
برنامه ریزی  ثبات  و  کاری  فرآیندهای  تثبیت  و  مدیریتی 
می شود، ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
سازمان های  عامل  مدیران  ماده،  این  موجب  به  می باشد. 
مناطق آزاد به نمایندگی از دولت، باالترین مقام منطقه متبوع 
خود محسوب شده و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های 
دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، به غیر از 
وظایف نهادهای امنیتی و دفاعی برعهده مدیران سازمان ها 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امید می رود در دوره جدید این نقیصه عظیم، مرتفع گردد.

مناطق آزاد6

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

تبدیل مناطق آزاد ایران به یکی از مقاصد 
سرمایه گذاری در سطح ملی و بین المللی

یادداشت: 
 میثم اکبری نژاد

فعال اقتصادی و سرمایه گذار
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ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی تاکید کرد: قصد داریم مناطق آزاد کشور را 
به یکی از مقاصد سرمایه گذاری مهم در سطح ملی و 

بین المللی تبدیل نماییم.
برنامه ها،  از  یکی  اینکه  بیان  با  عبدالملکی  حجت اهلل 
تقویت  و  مختلف  طرق  از  درست  اطالع رسانی 
آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران  با  ارتباطی  شبکه های 
یا  مسلمانان  از  زیادی  گروه های  داشت:  اظهار  است، 
اروپا  و  غرب  در  بزرگ  سرمایه های  با  غیرمسلمانان 
کنند؛  ایران سرمایه گذاری  در  دارند  تمایل  هستند که 
ولی این فرصت ها و مزیت های قانونی و سرمایه گذاری 

به خوبی برای آنها مطرح نشده است.
اینکه بخشی از سرمایه گذاران کشورمان،  با بیان  وی 
همسایه  کشورهای  در  را  دارایی هایشان  و  سرمایه ها 
فضای  بهبود  با  افزود:  می کنند،  سرمایه گذاری 
برای  را  بهتری  فرصت  تا  می کنیم  تالش  کسب وکار 
تا  کنیم  فراهم  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن 
سرمایه هایشان را از کشور خارج نکنند و از مزیت های 

این مناطق بهره ببرند.

ایجاد بیمه و بانک های آفشور در مناطق آزاد
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی با بیان اینکه یکی از راهبردهای اساسی ما در 
دوره جدید، بین المللی کردن مناطق آزاد است، گفت: یکی 
از قواعد اقتصاد مقاومتی، برون گرایی است؛ بنابراین باید 
تعامالتمان با شرکای اقتصادی خارجی بهبود پیدا کند تا 
اقتصاد کشور تقویت شود. در همین راستا، طی چند روز 
گذشته رایزنی هایی را با متولیان مناطق آزاد در کشورهای 
ویژه  فرصت های  تا  کرده ایم  شروع  ارمنستان  و  روسیه 

اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک ایجاد کنیم.
وی از پیگیری ایجاد بیمه و بانک آفشور )فراساحلی( 
و تاالرهای بورس بین الملل در مناطق آزاد خبر داد و 
اذعان نمود: این سه برنامه که از قبل شروع شده است 

را با جدیت بیشتری پیگیری می کنیم.
و  بیمه  ایجاد  بحث  در  کرد:  تصریح  عبدالملکی 
بانک  و  مرکزی  بیمه  با  توافق هایی  آفشور  بانک های 
تکمیل  با  اکنون  ما  و  است  صورت گرفته  مرکزی 
عملیاتی  مرحله  در  توجیهی،  طرح های  و  اساسنامه 
با  اصلی  توافق های  همچنین  هستیم؛  آنها  کردن 
شورای عالی بورس انجام شده است تا تاالرهای بورس 
بین الملل را در مناطق آزاد مستقر کرده و شاهد گردش 
مالی قابل مالحظه ای باشیم؛ این عوامل  باعث کاهش 
ریسک برای فعاالن اقتصادی مناطق آزاد در تعامالت، 
تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاران خارجی می شود.

وی افزود: برای این که مناطق آزاد را بین المللی نماییم، 
باید با تامین زیرساخت ها، جنس اقتصاد بین المللی این 
اینکه موضوع  به اصطالح جور کنیم، ضمن  را  مناطق 
ایجاد مراکز مالی بین المللی را در دست مطالعه داریم تا 

همکاران سریع کار را انجام دهند.

توافق های اولیه با روسیه و ارمنستان جهت 
ایجاد مناطق آزاد مشترک

ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
بین  مشترک  آزاد  مناطق  ایجاد  بر  تاکید  با  اقتصادی 
ایران، روسیه و ارمنستان بیان داشت: در سفری که با 
معاون اول رئیس جمهور به روسیه داشتیم،  توافق های 
دبیرخانه  در  تا  گردید  مقرر  و  گرفت  صورت  اولیه 
شورایعالی طرح اولیه را انجام داده و با دیگر کشورها 

به اشتراک بگذاریم.
گذشته  روز  چند  در  همچنین  کرد:  عنوان  عبدالملکی 
جلسه هایی با مدیران مناطق آزاد روسیه برگزار شد، بر این 
 اساس قرار است تا یک خط ترانزیتی ویژه از مسکو تا 
چابهار در حاشیه دریای عمان  برقرار کنیم و با امکانات 
ایران و روسیه را  گمرکی ویژه، صادرات و تجارت بین 
به صورت جهشی افزایش دهیم؛ همچنین از سوی دیگر 
بحث ترانزیت کاال از خاک ایران به روسیه و کشورهای 
خلیج فارس نیز مطرح است که این امر می تواند به تقویت 

روابط تجاری و اقتصادی منجر گردد.
و  باصرفه ترین  امن ترین،  به  ایران  اینکه  بیان  با  وی 
تبدیل  منطقه  کاالهای  ترانزیتی  مسیر  سریع ترین 
خواهد شد، گفت: از طریق آب های آزاد با کشورهای 
و  باال  سود  تا  کرد  خواهیم  تقویت  را  ترانزیت  منطقه 
و  شمالی  مناطق  در  کشورمان  برای  ارزش  افزوده 

جنوبی و همسایگانمان ایجاد شود.
تولید،  قطب های  به  را  آزاد  مناطق  افزود:  عبدالملکی 
تبدیل خواهیم  و جذب سرمایه گذاری  فناوری،  انتقال 
کرد؛ زیرا این یک بستر مناسب و الگوی واقعی و عینی 

از اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد است.

اصالح قوانین مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی

ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
کرد  تاکید  آزاد  مناطق  قوانین  اصالح  بر  اقتصادی 
باید  دوره  این  در  که  اتفاقاتی  از  یکی  نمود:  اظهار  و 
بعضی  اصالح  بود،  خواهد  برنامه ها  جزء  و  خورد  رقم 
از قوانین در مناطق آزاد است؛ گاهی قوانینی تصویب 
اداره  چگونگی  قانون  که  مزیت هایی  که  است  شده 
مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲ داشته را کم رنگ کرده 

و یا از بین برده است.
تصویب  یک زمان  قانونی  است  ممکن  داد:  ادامه  وی 
و  گرفته  نظر  در  آزاد  مناطق  برای  را  مزیتی  و  شده 
براساس آن فعال اقتصادی سرمایه گذاری کرده است؛ 
را  قبلی  مزیت  آن  و  مصوب  دیگری  قانون  بعدا  اما 
کاهش داده یا کم رنگ کرده است که این موضوع باید 

اصالح و بازنگری شود؛ چراکه نقض حق الناس است.
جلسه ای  راستا  همین  در  کرد:  تاکید  عبدالملکی 
اسالمی  شورای  مجلس  آزاد  مناطق  فراکسیون  با 
داشتیم تا الیحه ای را در همین رابطه بعد از تصویب 
را یکی  قوانین  ارسال کنیم؛ اصالح  به مجلس  دولت 
فعاالن  هستیم  معتقد  و  می دانیم  خود  برنامه های  از 
اقتصادی مناطق آزاد به نوعی همکاران ما در دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند؛ از این رو 
تا شاهد  این مناطق بهره مند شوند  از مزیت های  باید 
جذب سرمایه گذاری هایی بیشتر در این مناطق  باشیم.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی در بخش دیگری از سخنان به شفاف سازی و 
مبارزه با فساد در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: در راستای 
مبارزه با فساد، ۲اقدام بسیار ضروری است؛ یکی بستن 
منافذ فساد با اجرای سامانه های شفافیت و اصالح قواعد، 

و دومی برخورد جدی با موارد شناسایی شده فساد .
مماشات  فساد  با  برخورد  در  این که  بر  تاکید  با  وی 
نخواهیم کرد، تصریح نمود: با متخلفان برخورد جدی 
عامل  مدیران  برای  را  الزام هایی  و  قواعد  و  می کنیم 
سازمان های مناطق آزاد ابالغ خواهیم کرد تا با ایجاد 

سامانه شفافیت، منافذ فساد را مسدود کنند.

تاکید بر بهبود معیشت ساکنان بومی مناطق آزاد
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
برای   سیزدهم  دولت  اولویت  به  اشاره  با  اقتصادی 
از  یکی  گفت:  مردم،  معیشت  بهبود  و  عدالت محوری 
سخت افزارهای ایجاد مناطق آزاد براساس قوانین ناظر، 
عمران و آبادی مناطق بوده است که در سال های قبل 
نیز شاهد پیشرفت زیرساخت ها در این  مناطق بوده ایم؛ 
اما در بعضی از مناطق مشکالتی در حوزه آب و برق و 

سایر مسائل وجود دارد.
عبدالملکی با بیان اینکه اولین گروهی که از مناطق آزاد 
افزود:  باشند،  این مناطق  بومی  باید مردم  نفع می برد 
تقویت  و  تولید  رونق بخش  سرمایه گذاری،  افزایش  با 
و  فعال می شوند  اقتصادی  بنگاه های  تجارت خارجی، 
در  بیکاری  اشتغال،  آمار  افزایش  کار،  نیروی  با جذب 
این مناطق کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود کیفیت 

زندگی و معیشت مردم این مناطق خواهیم بود.

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  این که  به  اشاره  با  وی 
به بنده تاکید کرده تا منابع درآمدی در مناطق آزاد را 
تقویت کنم، اظهار کرد: با تقویت زیرساخت ها و بهبود 
وضع  شده،  برنامه ریزی   مناطق  در  که  درآمدی  منابع 
معتقد  چراکه  شد؛  خواهد  بهتر  مردم  معیشت  و  رفاه 
هستیم مناطق آزاد موتورهایی برای ارتقای اقتصادی 
اولین  که  هستند  مردم  همه  رفاه  افزایش  و  کشور 

منفعت آن باید به ساکنان بومی مناطق برسد.

مناطق آزاد باید به ریل اصلی بازگردانده شود
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی با اشاره به انتقادهای که به برخی کارکردهای 
آزاد  مناطق  کرد:  تاکید  می شود،  کشور  آزاد  مناطق 
قوانین  براساس  شود،  بازگردانده  اصلی  ریل  به  باید 
که  است  شکل  گرفته  خاصی  اهداف  با  مناطق  این 
افزایش  تامین مالی خارجی،  از:  مهم ترین آن عبارتند 
و  فناوری  انتقال  در صادرات،  اشتغال، جهش  و  تولید 
آبادانی مناطق است که متاسفانه در طول این سال ها 
این اهداف آن گونه که موردنظر قانونگذار و مسئوالن 

اجرایی بوده، محقق نشده است.
عبدالملکی با بیان این که  در بند ۱۱ سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی مجددا بر اصالح کارکرد مناطق آزاد 
این  در  نیز  خوبی  کارهای  گفت:  است،  شده  تاکید 
نقش  نمی توان  که  به طوری  صورت  گرفته،  سال ها 

مناطق آزاد در پیشرفت اقتصادی کشور را انکار کرد.
وی با تاکید بر اصالح زیرساخت ها در این مناطق اذعان 
نمود: مباحثی که از سوی بنده در مقام کارشناسی در 
سال های گذشته مطرح شده، این است که مناطق آزاد 
به ریل اصلی بازگردانده شود و آن کارکردی که مدنظر 

مسئوالن بوده به  طورجدی پیگیری گردد.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی ادامه داد: بنده چند سال پیش زمانی که قرار 
کارشناس  مقام  در  ایجاد شود،  جدید  آزاد  مناطق  بود 
عنوان کردم که باید پیش از اضافه  شدن مناطق جدید، 
را اصالح و تکمیل کنیم و  فعلی  آزاد  کارکرد مناطق 
اگر اشکالی در برنامه ریزی وجود دارد، نظام مدیریتی 
و احیانا نظام قانونی آن اصالح شود و سپس مناطق 

جدید ایجاد گردد.
عبدالملکی با بیان این که بین ۳ تا ۳.5درصد از مساحت 
کشورمان را مناطق آزاد تشکیل می دهد، گفت: طبیعتا 
اقتصادی  فعاالن  برای  مناطق  این  داریم  انتظار  ما 
این  در  جهش هایی  شاهد  تا  باشد  داشته  امتیازاتی 
مناطق و سرمایه گذاری خارجی باشیم؛ ولی در آن حد 

که مورد انتظار بوده، اهداف محقق نشده است.

فصل الخطاب در مناطق آزاد »قانون« است
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی با تاکید بر اینکه فصل الخطاب ما در مناطق 
آزاد قانون است، تصریح کرد: هنوز هم کسانی هستند 
که ممکن است به ایجاد مناطق جدید نقد داشته باشند؛ 
اما چون قانونگذار هفت منطقه جدید را تصویب کرده 
است، ما وظیفه خود می دانیم که براساس قانون این 

مناطق را ایجاد نماییم.
دبیرخانه  اصلی  کارهای  از  یکی  پایان  در  عبدالملکی 
در  تسریع  را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
کرد  عنوان  جدید  مناطق  روی  بر  مطالعاتی  کارهای 
مرحله  به  طرح ها  این  رساندن  با  نمود:  خاطرنشان  و 
از این  اقتصاد کشور و هم مردم محلی  عملیاتی، هم 
معتقد  چراکه  شد؛  خواهند  بهره مند  ظرفیت  و  فرصت 
جهش  در  باالیی  ظرفیت  دارای  مناطق  این  هستم 
تولید، تقویت صادرات و بهبود اقتصادی کشور هستند.

ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
بنده  به  دولت  ماموریت های  از  یکی  گفت:  اقتصادی 
این است که با روسیه و کشورهای اوراسیا درخصوص 

مناطق آزاد مشترک اقدام ویژه و عملیاتی انجام شود.
»سرگئی  با  دیدار  در  عبدالملکی«  »حجت اله 
لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  میلوشکین« 
رئیس  نایب  چنک و«  ساو  »الک  و  روسیه  آستراخان 
دومای روسیه، بر تشکیل اتحادیه مشترک مناطق آزاد 

با کشورهای حاشیه دریای خزر تاکید کردند.
وی درخصوص ایجاد منطقه آزاد مشترک با کشور روسیه 
گفت: در نظر داریم منطقه آزاد مشترکی بین همه کشورهای 
حاشیه دریای خزر تشکیل دهیم تا این منطقه مشترک محلی 

برای حضور فعالین اقتصادی برای همه کشورها شود.
عبدالملکی همچنین بر تسهیل روند تشریفات گمرکی در 
مناطق آزاد دو کشور تاکید کرد و افزود: آمادگی خود را 
برای توافقات اولیه جهت تسهیل فرآیند گمرکی در مناطق 
آزاد دو کشور اعالم می کنیم و از سرمایه گذاران روسی که 
عالقه مند به سرمایه گذاری در حوزه های نفت، گاز و انرژی 

در مناطق آزاد ایران هستند، استقبال می نماییم.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
کارگروه های تخصصی  تشکیل  بر  پایان  در  اقتصادی 

دولت  داشت:  اظهار  و  کرد  تصریح  کشور  دو  بین 
امن ترین،  ترانزیت  تا در حوزه  دارد  اراده قطعی  ایران 
و  روسیه  برای  را  مسیر  به صرفه ترین  و  سریع ترین 
سایر کشورهای فراهم کند و ماموریت ما در دبیرخانه 
این است که  اقتصادی  آزاد و ویژه  شورایعالی مناطق 

زمینه های الزم را فراهم نماییم.

فعال سازی کریدور شمال- جنوب، اولویت 
همکاری ایران و روسیه

لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل  همچنین، 
توسعه  ما  دیدار گفت: هدف  این  آستراخان روسیه در 

روابط اقتصادی با سایر کشورها است.
را  کشور  دو  تعامالت  اصلی  نقاط  میلوشکین،  سرگئی 
مناطق آزاد، به ویژه انزلی و چابهار عنوان کرد و با اشاره به 
فرصت های همکاری در بسترهای لجستیکی و ترانزیتی، 
اولویت  باید فعال سازی کریدور شمال- جنوب در  افزود: 
کاری دوطرف باشد و بهترین سازوکار برای عملیاتی سازی 
آن، ایجاد اپراتور واحد جهت مدیریت حمل ونقل در مسیر 

کریدور با مشارکت ایران و روسیه است.
وی ادامه داد: ما تضمین می کنیم سرمایه گذاری های مشترک 
ایران و روسیه به تعامل هرچه بهتر این دو کشور کمک می کند. 

این مسئله مهمی است، از این تعامل برای ارائه خدمات به تمام 
شرکت های ایرانی و روسی استفاده خواهیم کرد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه، به 
امضای موافقت نامه سه جانبه بین مناطق آزاد انزلی، چابهار و 
منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان روسیه اشاره کرد و 
گفت: یکی از بندهای این موافقت نامه برای توسعه کریدور 

شمال- جنوب و حمل ونقل بار از این کریدور است.
سرگئی میلوشکین در پایان بر لزوم ایجاد پایگاه باری 
در ایران و روسیه برای ساماندهی تجارت باری تاکید 
کرد و خاطرنشان نمود: مهم است برای ارائه خدمات 
بین  واحدی  سیستم  بارها،  حمل ونقل  فرستندگان  به 
بنادر شمال و جنوب داشته باشیم که به آنها خدماتی 

همچون بیمه بار و ماشین های باربری ارائه شود.
نشست  این  در  روسیه  دومای  رئیس  نایب  ادامه،  در 
پوتین  والدیمیر  دستورات  چارچوب  در  ما  گفت: 
رئیس جمهور روسیه و همچنین توافقات صورت گرفته 

با رئیس جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کنیم.
الک ساو چنک و، با بیان اینکه تجارت روسیه نیازمند 
دسترسی به اقیانوس هند هستند و باید شناخت کامل 
نسبت به مناطق آزاد ایران و شرکت های مشترکی که 
افزود:  باشد،  داشته  وجود  دارند  همکاری  کشور  دو  با 

با  که  مذاکره ای  در  و  هندوستان  به  ما  اخیر  سفر  در 
از  داشتیم،  هندی  سرمایه گذاری  شرکت  بزرگترین 

همکاری با ایران و روسیه استقبال کردند.
نایب رئیس دومای روسیه اظهار کرد: پیشنهاد می شود 
روسیه  لوتوس  آزاد  منطقه  حضور  با  هماهنگی  مرکز 
بتوانیم  تا  شود  تشکیل  چابهار  و  انزلی  آزاد  مناطق  و 
هرچه  را  شمال- جنوب  کریدور  کشور،  دو  تعامل  با 

سریع تر راه اندازی کنیم و به بهره برداری برسانیم.
گفتنی است، در این نشست هر یک از مدیران عامل 
ارائه  به  چابهار،  و  انزلی  آزاد  مناطق  سازمان های 
مناطق  با  گسترده تر  همکاری های  برای  پیشنهاداتی 

آزاد کشور روسیه پرداختند.

ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی، بر یکپارچه سازی خدمات گمرکی و ترانزیتی 

ایران و روسیه تاکید کرد.

»حجت اهلل عبدالملکی« در دیدار با »ایگور لویتین« دستیار 
ویژه رئیس جمهور روسیه و هیات همراه، به تشریح مشوق های 
مالیاتی و معافیت های گمرکی در مناطق آزاد کشور پرداخت 
و گفت: مناطق آزاد ایران از زیرساخت های مناسبی برخوردار 
هستند و می توانند با مزیت های قانونی خود به سرمایه گذاران و 

فعاالن اقتصادی کشور روسیه خدمات رسانی کنند.
وی با بیان اینکه هدف ما یکپارچه سازی خدمات گمرکی و 
ترانزیتی بین دو کشور ایران و روسیه است، افزود: در نشست 

با مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس آستراخان توافق شد 
تا با همکاری مناطق آزاد چابهار، انزلی و دو منطقه آزاد روسیه، 
خط ترانزیتی امن، سریع و به صرفه را برای روسیه و سایر 

کشورهای حاشیه دریای خزر فراهم کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در 
پایان خاطرنشان کرد: در نظر داریم منطقه آزاد مشترک ایران 
و روسیه را به زودی تشکیل دهیم تا کشورهای حاشیه دریای 
خزر نیز از منافع و مزایای آن برخوردار شوند و این منطقه به 

محلی برای حضور فعاالن اقتصادی این کشورها تبدیل گردد.
این  در  نیز  روسیه  رئیس جمهور  ویژه  دستیار  همچنین، 
گسترش  برای  روسی  شرکت های  آمادگی  از  نشست 
همکاری با ایران و توسعه خطوط ریلی و ترانزیتی خبر داد.
شاهد  به زودی  کرد  امیدواری  ابراز  لویتین«  »ایگور 
بخش های  میان  همکاری  تفاهم  یادداشت  امضای 
خصوصی دو کشور ایران و روسیه در مناطق آزاد برای 

توسعه مبادالت و سرمایه گذاری های مشترک باشیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد:

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار کرد:

لزوم اقدام عملیاتی جهت راه اندازی مناطق آزاد مشترک ایران و روسیه

ضرورت یکپارچه سازی خدمات گمرکی و ترانزیتی ایران با روسیه

عدم اجرای تفویض اختیار و 
تبعات آن بر سرمایه گذاران



دارایی  و  اقتصادی  امور  محترم  وزیر  که  زمانی  از 
به  خطاب  20مهرماه  تاریخ  در  ابالغیه ای  قالب  در 
تشکیل  خواستار  شورایعالی،  دبیرخانه  سرپرست 
14آبان ماه،  تا  بود،  شده  دبیرخانه  اجرایی  شورای 
اقتصاد  زمان الزم بود که زعیم مدیریت و راهبری 
یافته  تمدید  قانون  اجرای  چارچوب  در  کشورمان 
رفاه  و  کار  تعاون،  سابق  وزیر  توسعه،  ششم  برنامه 
آزاد و  به عنوان دبیر شورایعالی مناطق  را  اجتماعی 
ویژه اقتصادی ایران منصوب نماید؛ آن هم با متنی 
و  جایگاه  تغییر  و  وزیر  راهبرد  رویکرد،  تغییر  از  که 
وزن بازیگران صفحه شطرنج مناطق آزاد خبر می داد.
به دلیل اهمیت دو حکم صادره و با توجه به موقعیت 
حاکم بر وضعیت کنونی اقتصاد سیاسی کشورمان و 
به تبع آن مناطق آزاد و این واقعیت که مبدأ هر دو 
یادداشت  این  در  می باشد،  نهاد  یک  متفاوت  حکم 
که  امر  این  امکان سنجی  و  تفاوت  اشتراک،  وجوه 
تفسیر  )اگر  متفاوت  متن  دو  موجب  مولفه هایی  چه 
نباشد( از سوی وزیر  به رأی ما منتج به وجود تضاد 
بررسی  مورد  گردید،  سیزدهم  دولت  اقتصاد  محترم 

قرار می گیرد.
دارد،  بیشتری  نمود  آنچه  مهرماه  بیستم  ابالغیه  در 
ششم  برنامه  قانون  ماده 23  واحده  تبصره  اجرای 
تصویب  جریان  در  یازدهم  که مجلس  است  توسعه 
بر  تبصره)18(  بند)ز(،  در  سال 1401،  بودجه  قانون 
لزوم اعمال آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی 
فلسفه  از سوی دیگر درخصوص  بود.  تصریح کرده 
اظهار نظرهای  دبیرخانه،  اجرایی  شورای  تشکیل 
متفاوتی که وجه اشتراک آنها معطوف به یک طرح 
مرکز  بر  مدیریت  دوران  در  خاندوزی  دکتر  قدیمی 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی و مقطع زمانی 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  در  ایشان  رئیسی  نائب 
یعنی  می نمود؛  متبادر  اذهان  به  پیش  از  بیش  بود، 
مناطق  اداره  چگونگی  قانون  اصالح  »طرح  همان 
عنوان  به  ابالغیه  این  از  بند  نخستین  در  که  آزاد« 
برنامه های  بنیادی ترین  و  مهم ترین  نخستین، 
اعالمی این شورا، مستظهر شده بود: »اصالح قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد«. البته در مسیر تقلیل این 
آزاد  مناطق  حوزه  در  پیشنهادی  لوایح  سایر  مهم، 
جهت طرح در هیات دولت و مجلس شورای اسالمی 
اضافه شد، که طبیعتا در  ماموریت مهم  این  به  نیز 

ماهیت موضوع خللی ایجاد نمی کرد.
آنچه در این میان مایه نگرانی مناطق آزاد )در دو وجه 
طرح  مفاد  شده،  خصوصی(  بخش  و  دولتی  بخش 
پیش نویس اصالح قانون مناطق آزاد در دوران حضور 
سال 1399(  )در  اقتصادی  کمیسیون  در  محترم  وزیر 
و همچنین مصوبه پیشنهاد شده اجرای قانون بودجه 
کشور  مالیات  قانون  اصالح  پیشنهادی  الیحه  و 
)اردیبهشت ماه 1401( خطاب به معاون اول رئیس جمهور 
توسط ایشان است که در آنها کاهش میزان معافیت های 
مالیاتی از 20سال به 5سال، اعمال مالیات در شاخص 
رئیس جمهور  از  اختیار  تفویض  اخذ  افزوده،  ارزش 
حوزه  در  آزاد  مناطق  شورای عالی  رئیس  عنوان  به 
اعضای شورای عالی؛  کاهش  و  خود  متبوع  وزارتخانه 
از شاخص ترین موارد پیشنهادی جهت اصالح قانون 

کنونی مناطق آزاد است.
مختلف  بخش های  بررسی  در  که  موضوعی  دومین 
توجه  قابل  دبیرخانه  اجرایی  شورای  تشکیل  ابالغیه 
به  دستور  صدور  و  درون دستگاهی  نگاه  غلبه  است، 
با عبارت حفظ  یک مدیر زیرمجموعه خود است که 
شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات 
مربوط، خواستار انتقال کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و 
تشکیالت دبیرخانه به وزارتخانه فوق شده بود؛ طرفه 
اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت جلوگیری 
از چنین تتاقضی، سازوکار اصالح قانون به منظور نیل 
به این شرح وظایف تعیین شده از سوی مجلس را در 

دستورکار قرار داده است.
اما کدام موارد در این دسته بندی قرار می گیرند:

مصوبات  محتوایی  و  موضوعی  نهایی سازی   )1
پیشنهاد جهت طرح در جلسات شورایعالی: »درحالی 
که موضوعات و محتواهای مناطق آزاد لزوما تجمیع 

شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست«؛
عملیاتی  بودجه  و  سالیانه  برنامه های  تصویب   )2
می باشد،  اجرا  درحال  هم اکنون  امر  »این  دبیرخانه: 

برگزاری  قالب  در  آزاد  مناطق  بودجه  تنها  نه  یعنی 
جلسات کاری توسط دبیرخانه تصویب می شود، بلکه 
بودجه دبیرخانه نیز از محل منابع مالی مناطق آزاد 
کدام  تصویب  آیا  اینجاست  سئوال  می گردد.  تامین 

یک از این دو مدنظر است؟«؛
3( وضع ضوابط و شیوه نامه انتصابات و عزل مدیران 
آیین نامه ای وجود  در مناطق »مگر هم اکنون چنین 
ندارد؟ یا اینکه تطبیق آن براساس مدل درحال اجرا 

در وزارت اقتصاد مدنظر است؟«؛
با  متناسب  دبیرخانه  سازمان  و  ساختار  بازنگری   )4
سیاست های ابالغی اینجانب: »آیا سیاست های درج 
شده در این ابالغیه مد نظر است یا راهبردهایی که 
پیش نویس  از  بعد  بی تردید  می شود؟  ارائه  آینده  در 
اجرای  در  مهمی  نقش  بند،  این  قانون،  اصالح 
طرح های  و  سال 1401  بودجه  ششم،  برنامه  قانون 

پیشنهادی وزیر محترم ایفا می کند«؛
5( راهبری و تصویب طرح تحول مناطق متناسب با 
سیاست های ابالغی برنامه هفتم: »مگر برنامه هفتم 
و  مردی  دولت  تحول  سند  است؟«  شده  تصویب 
مصوبات و تکالیف ابالغی شورایعالی: »ادامه مسیر در 
پیش گرفته جهت ابالغ دستورات به یک بخش از بدنه 
وزارتی، بن مایه این بند را تشکیل می دهد؛ اینکه وزارت 
اقتصاد می تواند سند تحول مناطق آزاد را در حوزه های 
مرتبط با وزارتخانه های دیگر مورد بررسی و تصویب قرار 
دهد، از منظر مبانی حقوق اداری کشور و قابلیت اشراف 

و دقت نظر، محل سئوال است«؛ 
6( و در نهایت، تدوین ضوابط شفافیت عملکردی و 
مالی مناطق و افزایش سازوکارهای نظارت دبیرخانه: 
»سئوال مهم و اساسی این است که موضع دبیرخانه 
اینکه  یا  است،  آزاد  مناطق  بر  ناظر  نهاد  عنوان  به 
دیگر  و  کیست؟  ناظر  نهاد  اینکه  و  دبیرخانه،  بر 
اینکه مگر عملکرد مناطق آزاد و مباحث مالی آن از 
ضوابطی شفاف برخوردار نیست؟ معیار این شفافیت 
کدام است و چرا باید فقط وزارت اقتصاد سنگ معیار 

در حوزه های دیگر باشد؟«
»تدوین  به  اشاره  ابالغیه  این  کلی  محور  سومین 
جوامع  توسعه  در  مناطق  نقش آفرینی  جامع  برنامه 
محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت« است که 
گرچه بیانگر باور وزیر محترم به عدم این بند است، 
باید توجه داشت که تمامی  از هر تحلیلی  فراتر  اما 
)در مناطق آزاد نسل اول ایجاد شده در دهه هفتاد؛ 
بخش قابل توجه در مناطق نسل دوم تاسیس در دهه 
که  امکاناتی  هر  و  عمرانی  زیرساخت های  هشتاد( 
برای زندگی معمولی در محدوده جغرافیایی مناطق 
آزاد درحال بهره برداری است، ناشی از عوارض اخذ 
است  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  محل  از  شده 
قدرالسهم  از  زیادی  بسیار  درصد  که  امر  این  و 
این مناطق  بومی  توانمندسازی مردم  اشتغال زایی و 
سوی  از  گرفته  سرمایه گذاری های صورت  قالب  در 
بخش خصوصی به منصه اجرا رسیده است. بنابراین 
وزیر محترم مولفه های دیگری را مدنظر دارد، گرچه 
نمی توان کتمان کرد که علی رغم عملکرد قابل دفاع 
نسبت به سرزمین اصلی، هنوز در این زمینه بومیان 
با مشکالت و کمبودهایی دست به گریبان می باشند.

اما در دو حکم صادره چه سرفصل های 
مشترکی وجود دارد؟

سرفصل های  عنوان  به  شده  ابالغ  10بند  از 
سوی  از  شده  مطالبه  اقدامات  مهم ترین  موضوعی، 
شورایعالی،  دبیر  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 

5بند، با ابالغیه تشکیل شورای اجرایی دبیرخانه، از 
اشتراکات رویکردی و هدفگذاری برخوردار می باشند؛ 
اما محل تجزیه و تحلیل، نیمه دیگر این لیوان شربت 

سکنجبین مناطق آزاد است؟!
عبدالملکی،  حجت  اهلل  دکتر  برای  صادره  حکم  در 
دکتر سیداحسان خاندوزی، در بند اول خود خواستار 
»تقویت جذابیت های قانونی و مقرراتی مناطق برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل 
مالیاتی  های  معافیت  از  برخوداری  و  کار  و  کسب 
و گمرکی«  است و چه کسی نمی داند بخش عمده 
وزارت  زیرمجموعه  عمل  گرو  در  کلیدواژه ها،  این 
امور اقتصادی و دارایی، به دلیل تفسیر به رأی به نفع 
قانون سرزمین اصلی، مطول سازی روند پاسخگویی 
و اجرای قانون، عدم تمکین از نص قانون و مقررات 
مناطق آزاد و در نهایت تعمیم آیین نامه ها و قوانین 
سرزمین اصلی به مناطق آزاد، به گروگان گرفته شده 
بند،  این  از  خوانش  و  تفسیر  بهترین  درواقع  است. 
قانون توسط زیرمجموعه وزارتی  اجرای  لزوم  قبول 
از سوی وزیر محترم است و همچنین سایر نهادیی 
می توان  درواقع  نمی نهند.  مهم  این  به  وقعی  که 
این گونه تصریح کرد که دو کلیدواژه تقویت جذابیت 
و به ویژه تسهیل کامل در دو شاخص کسب و کار و 
معافیت های مالیاتی و گمرکی؛ نخستین دغدغه وزیر 

امور اقتصادی و دارایی است.
دومین نکته مهم و وجه تمایز این حکم، معطوف به 
»استقرار گمرک در درب های خروجی مناطق آزاد و 
بسیار  نکته  است.  حاکمیتی«  سامانه های  به  اتصال 
و  شورایعالی  وقت  دبیر  توافق  براساس  اینکه  مهم 
گمرک  سال 1396،  از  یازدهم،  دولت  اقتصاد  وزیر 
آزاد  مناطق  جغرافیایی  محدوده  ورودی  مبادی  در 
نیز مستقر شده و این استقرار ماهیت موجودیتی به 
عنوان منطقه آزاد را از حیز انتفاع ساقط نموده است!؟ 
گمرکی  کنوانسیون  برخالف  سال 1396  از  درواقع 
و  درآمده  آن  عضویت  به  نیز  کشورمان  که  کیوتو 
تمام رژیم های بین المللی مرتبط با امور گمرکی، در 
مبادی ورودی مناطق آزاد نیز گمرک به عنوان نهاد 
این درحالی است  و  دارد!؟  ناظره، ورود کاال حضور 
که باید در مبادی خروجی از منطقه آزاد و ورود به 
سرزمین اصلی باید مستقر باشد؛ چراکه این محدوده 
جغرافیایی به هزار و یک دلیل، منطقه آزاد گمرکی 
است و حضور گمرک یعنی دیگر منطقه آزاد، منطقه 

آزاد نیست.
سامانه های  به  »اتصال  بند،  همین  ادامه  در  البته 
حاکمیتی« نیز خواسته شده است که محل مناقشه و 
بحث است؛ چراکه بر سازوکارهای اداری موجود در 
باشد،  کوتاه کننده  و  تسهیل گر  باید  که  آزاد  مناطق 
درحالی  این  و  می کند  اضافه  را  جدیدی  مسیرهای 
البته  می باشند.  آزاد  مناطق  مناطق،  این  که  است 
بوروکراسی  کاهش  و  شفافیت  اصل  که  قالبی  در 
الگوی  یک  سامانه ها  در  می توان  گردد،  حکم فرما 
بوروکراسی اداری برای مناطق تعریف نمود و مدل 
دستی را حذف کرد؛ البته باید این مهم مورد بحث و 
بررسی کارشناسی از جهت مناطق ملی و حوزه های 

ارتباطی بین المللی مناطق آزاد، قرار گیرد.
در بند چهارم وزیر محترم راهبرد »تمرکز بر کیفیت 
تحقق  هدف  با  آزاد  مناطق  کمی(  گسترش  )نه 
به ویژه  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  بند 11 
شده  خواستار  را  جدید«  آزاد  مناطق  خصوص  در 
است. بی تردید شاه بیت این حکم، زیر بیرق رهبری 
اجرای سیاست های  به  تعهد  الزام و  به  توجه  رفتن، 

آزاد  مناطق  نقش  پذیرش  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی 
مولفه های  در  رهبری  معظم  مقام  اهداف  تحقق  در 
از  اینکه  طرفه  است.  کشورمان  اقتصاد  مقام سازی 
قانون  ماده 65  جز  به  تا کنون،  سال 1392  بهمن ماه 
قوانین  تمام  توسعه کشور،  برنامه های  دائمی  احکام 
مجلس  و  دولت ها  توسط  شده  تصویب  مقررات  و 
مختلف؛ هیچ عنایتی به عنایت مقام معظم رهبری 
به جایگاه مناطق آزاد به عنوان یکی از 24سرفصل 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشده بود و تکیه 
قدردانی  و  امیدواری  جای  وزیر  توسط  مهم  این  بر 

دارد.
دقیق  »رصد  اقتصاد  وزیر  )بند 5(  دیگری  بند  در 
عملکرد مناطق آزاد در گسترش صادرات و افزایش 
ترغیب  و  همسایه  کشورهای  با  اقتصادی  پیوند 
مطالبه  را  مشترک«  و  خارجی  سرمایه گذاری 
تاکید  بند،  این  دقیق تر  عبارت  به  است.  نموده 
همکاری  در  آزاد  مناطق  بایسته  نقش  بر  موکدی 
برای  مشترک  منافع  تعریف  منطقه ای،  همگرایی  و 
کشورهای همسایه جهت بهره برداری از مزیت های 
تکیه  با  اسالمی  ایران  ژئواکونومی  و  ژئواستراتژیک 
بر مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد کشورمان 
در  صرفا  مهم  این  به  رسیدن  بی تردید  است. 
مسئول  وزارتخانه های  امورخارجه،  وزارت  با  تعامل 
نقش  پذیرش  و  اقتصادی  مشترک  کمیسیون های 
منطقه ای  اقتصادی  بلوک های  در  آزاد  مناطق  مهم 
همچون اکو، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کریدورهای 
تحقق  قابل  بوم،  و  مرز  این  از  عبوری  بین المللی 

می باشد.
و در نهایت در حکم حجت  اهلل عبدالملکی، بر »تقویت 
ناهماهنگی ها  حذف  و  مناطق  متمرکز  مدیریت 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اجرای  با 
مبین  موجود  واقعیت  است.  شده  تصریح  توسعه«  
این اصل می باشد که موقعیت کنونی مناطق ناشی 
اقتصاد  وزارت  نهادهای  مجموعه  همکاری  عدم  از 
و  دهم  )مجلس  اسالمی  شورای  مجلس  اصرار  و 
یکدیگر(  با  متضاد  سیاسی  رویکرد  دو  با  یازدهم، 
ارزیابی می شود که با این قید، وزیر اقتصاد، بر یکی از 
مهم ترین قوانین باالدستی حامی رژیم حقوقی حاکم 
بر مناطق آزاد ایران، صحه گذاشته و اساسا خواستار 
تقویت مدیریت متمرکز در این مناطق شده است. به 
عبارت دقیق تر، این بند نافی تشکیل شورای اجرایی 
دبیرخانه، از سوی ایشان در حدود یک ماه پیش است 
و در عین حال با پیشنهاد اصالح قانون مناطق آزاد 
نیز که پیش از این توسط ایشان مطرح شده بود، نیز 

تنافر و تضاد دارد.

و اما نتیجه بحث
تمام داستان مناطق آزاد و دبیرخانه )به عنوان نهاد 
پیگیر  و  شورای عالی  اعضای  میان  هماهنگ کننده 
امور مناطق آزاد در ارتباط با قوای مختلف( را نباید به 
شخص وزیر کنونی اقتصاد تقلیل داد؛ چراکه به زعم 
کارکردهای  و  کارویژه  موجودیت،  اساسا  اینجانب 
مناطق آزاد با مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی 

در تفاوت ماهوی و رفتاری است. 
باورهای  که  است  واقعیت  این  موضوع  دومین 
امور  و  مقررات  و  قانون  تحدیدگر  کننده،  نفی 
و  ذهنیت  از  ناشی  آزاد  مناطق  عملکردی  جاری 
با این اصل، نکته مهم دیگری  شناخت غلط است. 
خودنمایی می کند؛ در کشورمان آنچه کارکرد ندارد، 
پیش بینی  قابل  جهت  آن  به  تمکین  و  است  قانون 
میان  و  مردم  میان  روابط  شدن  ضابطه مند  شدن، 
دستگاه های دولتی؛ موضوعی که جاری است، رابطه 
امری که مجموعه بخش دولتی و خصوصی  است؛ 
مناطق آزاد ظرف سه دهه گذشته در ایجاد و برساخت 

آن الکن و ضعیف بودند.
و  ضریب  اخیر  دوسال  ظرف  که  درحالی  و  این  در 
آزاد  مناطق  به  اصلی  سرزمین  قوانین  تعمیم  دامنه 
قوانین  و  قانون  از  رمقی  تحدیدات  و  یافته  افزایش 
باالدستی آن برجای نگذاشته است؛ حضور سرداری 
از سپاه پاسداران انقالب اسالمی به زدودن ذهنیت 
به  باور  )گرچه  کرد  کمک  حدی  تا  مناطق  از  غلط 
برای  پرتاب ریاست جمهوری  اینکه مناطق سکوی 
دکتر سعید محمد است و اختالف نظر تمام و کمال با 
وی، تا پایان همراه ایشان بود( اما حضور دبیری که 
بیشتر وزیر بوده و همچنان این قابلیت در او نمایان 
است ، می تواند به برون رفت از بن بست کنونی مناطق 
یاری رساند و این نقطه امیدی است که می تواند در 
چند بند و کلیدواژه به کار رفته از سوی وزیر اقتصاد 

مشاهده کرد.

یادداشت

مشکالت گمرکی 
شرکت های دانش بنیان 

در مناطق آزاد واکاوی حکم ایجاد شورای اجرایی دبیرخانه 
و حکم دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد

از تحویل به تمکین قانون و قوانین باالدستی تا جایگاه مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی کشور:

7 گزارش

یادداشت: 
 رضا راجی کرمانی

مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم
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در اوایل دهه هفتاد که ایده ایجاد و توسعه مناطق 
یکی  یافت،  قوت  کشور  در  تجاری-صنعتی  آزاد 
شرکت های  ایجاد  مناطقی،  چنین  ایجاد  اهداف  از 
تولیدی، خدماتی و صنعتی بود که بتواند محصوالت 
خود را با حداقل بروکراسی اداری به داخل و خارج از 
کشور صادر نماید و با این کار نه تنها توسعه صنعتی 
بلکه  نماید،  ایجاد  کشور  برای  بزرگی  اقتصادی  و 
کشور را از بعد ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت های 
تجاری و بازرگانی مانند راه ها و فرودگاه ها و بنادر به 

حد کشورهای پیشرفته برساند.
با عنایت به این ایده بود که بسیاری از شرکت های 
بالطبع  و  خود  تولید  خطوط  توسعه  برای  تولیدی 
و  گمرکی  معافیت های  و  تسهیالت  از  استفاده 
مالیاتی، رو به سوی این مناطق آورده و سرمایه خود 

را در خطوط تولید جدید صرف کردند.
جدید  دور  مشکالت  شروع  با  و  سال 97  اوایل  از 
تحریم ها و افزایش نرخ ارز، بانک مرکزی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی متفقا جهت کنترل مبادالت 
ارزی و کاالیی و برخالف قوانین مناطق آزاد تجاری 
نیز  مناطق  این  به  را  خود  بخشنامه ها  صنعتی،  و 
که  بود  پیاپی ای  آغاز مشکالت  این  و  داده  تسری 
با هر بار حک و اصالح این بخشنامه ها، مشکالت 
و سردرگمی  پیچیدگی  بر  بلکه  نشد،  تنها کمتر  نه 

آن افزون گشت . 
این بخشنامه ها بر فرضیاتی استوار بود که  صدور 
اثبات نشده  اصالت و صحت این فرضیات هیچ گاه 
و یا اگر هم مواردی بوده، آنچنان اهمیت ندارد که 
تمام فعالیت های اقتصادی 7منطقه آزاد و 31منطقه 
ویژه اقتصادی با میلیاردها دالر تولید را تحت الشعاع 

قرار دهد. 
مناطق  که سرآغاز مشکالت  فرضیه ای  اصلی ترین 
آزاد گردید، این بود که مناطق آزاد، اصلی ترین کانال 
و گذرگاه قاچاق کاال به سرزمین اصلی هستند. این 
اصلی ترین  که  واضح  همگان  بر  که  است  درحالی 
بعضا  و  غربی  مرزهای  در  کاال  قاچاق  گذرگاه های 
دریایی جنوب کشور است که اتفاقا در این مناطق 
هیچ منطقه آزادی وجود ندارد )مناطق کیش و قشم 
به علت جزیره بودن کامال از سرزمین اصلی مجزا 
هستند و منطقه آزاد اروند که در جنوب غربی قرار 
دارد، به علت مالحظات سیاسی و امنیتی از آن مرز 

به شدت مراقبت می شود  .
متعدد  محدودیت های  ایجاد  و  بخشنامه ها  نتیجه 

برای مناطق آزاد به شرح زیر می باشد:
1( قاچاق از مرزهای دریایی جنوب و زمینی غرب 

کشور همچنان ادامه دارد.
2( کسب و کارهای مناطق آزاد که همگی ثبت شده 
و نوع فعالیت آنها مشخص است، با بروکراسی های 

شدید و دست و پاگیر گمرکی مواجه شده اند.
به  که  آزاد  مناطق  در  تولیدی  فعالیت های   )3
هم  و  اولیه  مواد  واردات  )هم  دوسویه  صورت 
هستند،  تعامل  در  گمرک  با  محصوالت(  صادرات 
بسیار طوالنی  زمان  نتیجه  در  و  تولید  دچار کندی 
تکنولوژی  سطح  شده  اند.  خود  محصوالت  تحویل 
آن  نوآوری  و  باالتر  چقدر  هر  تولیدی  محصوالت 
هرچه بیشتر باشد )همانند شرکت های دانش بنیان(، 
مشکالت بیشتر و بروکراسی های پیچیده تری را در 
پیش روی دارند؛ به عنوان مثال شرکت های تولیدی 
محصوالت  صادرات  مجوز  اخذ  برای  دانش بنیان 
باید فرآیند اخذ گواهی  جدید خود به داخل کشور، 
تولید را طی کنند که از زمان تکمیل تولید حداقل 
ازاء  به  این سیکل  و  به طول می انجامد  تا 3ماه   2
باز  محصول  در  تغییر  هر  یا  و  جدید  محصول  هر 
شرکت های  که  است  درحالی  این  می شود.  تکرار 
هیچ وجه  به  کشور  داخل  های تک   و  دانش بنیان 
به  خود  محصول  ارائه  جهت  را  مراحلی  چنین 

بازارهای مصرف ندارند.
تا  افزوده  ارزش  محاسبه  و  تولید  گواهی  اخذ 
زمانی که برای واردات کاالی تولیدی دانش بنیان 
بود،  توجیه پذیر  تا حدودی  بود  اصلی  به سرزمین 
برای  این گواهی  اخذ  اواخر سال 1400 که  از  اما 
آزاد  مناطق  سایر  به  تولیدی  صادرات محصوالت 
و مناطق ویژه اقتصادی که قاعدتا زیرنظر گمرک 
صرفا  و  ندارد  توجیهی  هیچ  نیستند،  هم  ایران 
آیا  می دهد.  افزایش  را  تولید  هزینه های  و  زمان 
چنین گواهی برای ورود کاالی خارجی مشابه به 
اخذ  واردکنندگان  از  ویژه  مناطق  و  آزاد  مناطق 
چند ماهه  تاخیر  پاسخگوی  کسی  چه  می شود؟ 
برای  گواهی  این  اخذ  مترتب  هزینه های  و 

است؟ دانش بنیان  محصوالت 
اشتغال آفرین«  دانش بنیان،  »تولید،  سال  در 
گمرک  و  آزاد  مناطق  سیاستگذاران  به  بایستی 
تولید  مقابل  در  سدهایی  چنین  ایجاد  برای 
دانش بنیان دست مریزاد گفت و استدعا کرد  : »از 
طال گشتن پشیمان گشته ایم؛ مرحمت فرموده ما 

را مس کنید«.

ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی، از سرمایه گذاران به عنوان فرماندهان اقتصاد 
مقاومتی در کشور نام برد و گفت: به دنبال رفع سریع 

مشکالت سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشور هستیم.
اقتصادی،  فعاالن  جمع  در  عبدالملکی  حجت اهلل 
و  هماهنگی  شورای  اعضای  و  سرمایه گذاران 
اصلی  رکن  کشور؛  آزاد  مناطق  اقتصادی  همکاری 
داشت:  اظهار  و  دانست  تولید  را  مقاومتی  اقتصاد 
اقتصاد  ارکان اصلی  سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، 
اساسی  مشکالت  است  ضروری  هستند.  مقاومتی 

سرمایه گذاران در این مناطق را شناسایی کنیم و با 
پیگیری های مستمر به دنبال رفع هرچه سریع تر این 

موانع باشیم.
و  مشوق ها  تمام  است  ضروری  داد:  ادامه  وی 
آزاد  مناطق  اولیه  قوانین  موجب  به  که  مزیت هایی 
شده اند  نقض  بعدی  قوانین  توسط  و  است  آمده 
این مناطق  به  قانونی  از طریق مجاری  و  شناسایی 

بازگردانده شود.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
می توانند  آزاد  مناطق  اینکه  به  اشاره  با  اقتصادی 

موتور محرک اقتصاد کشور باشند، خاطرنشان کرد: 
و  اقتصادی  امور  محترم  وزیر  همراهی  به  توجه  با 
دارایی، باید تالش کنیم با همکاری هم، مناطق آزاد 
از  و  کنیم  تبدیل  اصلی سرمایه گذاری  مقاصد  به  را 
آزاد  مناطق  فعلی  شرایط  بهبود  برای  ظرفیت  این 

استفاده نماییم.
گفتنی است، در این نشست هر یک از سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی مناطق آزاد در خصوص موانع و 
مشکالت موجود در این مناطق موضوعاتی را مطرح 

و جهت رفع این موانع پیشنهاداتی ارائه دادند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بیان کرد:

اهتمام جهت رفع سریع مشکالت سرمایه گذاران در مناطق آزاد

گزارش: 
 مجید صیادنورد

کارشناس مناطق آزاد
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 مدیرکل حراست
 سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پالک 64 ، واحد 5
تلفن: 88841648                          فکس: 88814733

چاپ: گل آذین - 66791369                 بازرگانی و توزیع: موسسه آزاد کهن قشم www.freezonesnews.com
8

قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

 از تامین آب شرب تا طرح مسکن جوانان
 در جهت تحقق توسعه متوازن جزیره قشم

مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

با کلنگ زنی یک واحد صنعتی در منطقه آزاد قشم محقق می شود:

مدیر نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست  حضور  با 
عمرانی  عملیات  آغاز  کلنگ  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
ماژول  تولیدکننده  قشم«  آوید  پاال  »پایا  تولیدی  مجموعه 

غشا تصفیه آب در شهرک صنعتی طوال به زمین خورد.
واحد  این  کرد:  اظهار  مراسم  این  در  گرشاسبی  مختار 
تولیدی قرار است در زمینی به مساحت ۱۰هزار مترمربع و 
با سرمایه گذاری ۱۴۰۰میلیارد ریالی در مدت زمان 7ماه به 

بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: با بهره برداری فاز نخست این مجموعه، برای 
۵۰نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد و پس از 

انجام مراحل توسعه، این تعداد به ۱۲۰نفر خواهد رسید.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
ساالنه  مجموعه  این  راه اندازی  با  نمود:  اذعان  قشم  آزاد 
۱۵میلیون دالر صرفه جویی ارزی صورت خواهد گرفت که 
پس از پایان فاز توسعه این واحد تولیدی، رقم صرفه جویی 

ارزی به ۴۰میلیون دالر می رسد.

به گفته گرشاسبی؛ ظرفیت تولیدی این واحد صنعتی دانش بنیان ۳۰ 
هزار ماژول غشا تصفیه آب در سال است که با بهره برداری از آن 

معادل ۱۱ درصد مصرف داخل در قشم تولید خواهد شد.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: تولید دانش بنیان و اشتغال زایی 
پایدار، مستلزم تشکیل زنجیره های تولید در داخل کشور است و 
حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد فضای مناسب برای تولید، یکی 

از اولویت های سازمان منطقه آزاد قشم است.

جزیره قشم به عنوان بزرگ ترین جزیره خلیج فارس با وسعتی 
بالغ بر ۱۵۰۰کیلومتر مربع، با برخورداری از ۱7میدان نفتی در دریا 
و خشکی و دارا بودن منابع بی نظیر گاز، یکی از نقاط جذاب برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و 

انرژی محسوب می شود.
نگاه ویژه به جایگاه قشم جهت توسعه میادین نفتی و گازی، 
و  ذخیره سازی  پتروشیمی،  و  پاالیشگاهی  واحدهای  احداث 
انتقال مواد نفتی، سوخت رسانی به کشتی ها و احداث نیروگاه ها، 
ضرورتی بود که در موافقت های صورت گرفته با وزرات نفت و 

نیرو جهت اجرای آن تصمیم گیری شد.
آزاد که  قوانین منطقه  از  مزایای جزیره قشم می توان  از دیگر 
سبب سهولت سرمایه گذاری می شود، دسترسی به بازار گسترده 
بین المللی،  آبراه  کشورهای خاورمیانه، قرار گرفته در مهم ترین 
عمق مناسب سواحل جهت پهلوگیری کشتی های غول پیکر، وجود 
اسکله های تخصصی و روبه توسعه و وجود زیرساخت های همچون 
آب و برق و خطوط انتقال نفت و گاز  نام برد که توانایی قشم را 

برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه دوچندان ساخته است.
طبیعی  گاز  خوراک  با  پتروشیمی  مجتمع  ۴مجوز  صدور 
نفت  خوراک  با  پاالیشگاه  مجوز  صدور  متانول،  محصول 
سنگین، فوق سنگین و معیانات گازی با محوریت صادراتی کل 
بانکرینگ جهت سوخت رسانی و خدمات  پروژه  محصوالت. 
کشتیرانی در منطقه سلخ با ظرفیت 7۵۰هزار تن در ماه، پروژه 
ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتی در منطقه دیرستان 
با ظرفیت نهایی بیش از ۶ونیم میلیون بشکه و طرح توسعه 
تا ۳۰میلیون بشکه و دو نیروگاه ۵۰۰مگاواتی سیکل ترکیبی، 
دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۲مگاوات، جانمایی پروژه 
احداث ال .ان .جی در هاب نفت و گاز سلخ و پروژه اسکله نفتی 
از مهم ترین طرح های در دست اجرا یا بهره برداری برای تبدیل 

قشم به هاب انرژی منطقه می باشد.
در این ادامه نوشتار به معرفی فعالیت های هلدینگ گسترش 
انرژی پاسارگاد به عنوان یکی از سرمایه گذاران حوزه انرژی در 
جزیره قشم با سه پروژه شامل نیروگاه سیکل ترکیبی قشم مولد، 
پاالیشگاه پارس بهین پاالیش نفت قشم و اسکله تخصصی 
نفتی حرا قشم که هم اکنون درحال فعالیت می باشد، می پردازیم.

پروژه اسکله نفتی حرا قشم
اسکله نفتی حرا قشم از بندرگاه های مهم جنوب کشور به 
منظور دریافت نفت خام از طریق شناور و صدور محصوالت 
سایر  و  شناورها  سوخت  نفت،  قیر،  نظیر  شده  پاالیش 

فرآورده های نفتی می باشد.
درحال  دریا  در  ۲کیلومتری  حدود  پیشروی  با  اسکله  این 
احداث است و هم اکنون فاز اول این بندرگاه مشتمل بر یک 

پست اسکله و خطوط لوله با قابلیت پهلوگیری کشتی های 
۳۵ تا ۴۰هزار تنی با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۵میلیون یورو به 

بهره برداری رسیده است.
در مرحله بعدی نیز فاز دوم با اعتبار ۳۵میلیون یورویی با دو 

پست اسکله ۴۵ و 7۰هزار تنی به بهره برداری خواهد رسید.
پیش بینی می شود، بهره برداری از فاز دوم این اسکله تا نیمه 

سال ۱۴۰۲ به سرانجام برسد.

پروژه پارس بهین پاالیش نفت قشم
از شرکت های  نفت قشم یکی  پاالیش  بهین  پارس  شرکت 
به  زمینی  در  پاسارگاد  انرژی  گسترش  شرکت  زیرمجموعه 
مساحت ۴۵هکتار واقع در بخش شمالی جزیره قشم به منظور 
تولید و صادرات انواع قیر و برش هیدروکربن سبک با استفاده از 

خوراک نفت خام سنگین احداث شده است.
این پاالیشگاه در دو فاز با محصوالت مشابه در نظر گرفته شده 
بود. فاز اول این پاالیشگاه دارای ظرفیت تولید یک میلیون تن 
انواع قیرهای نفوذی با گرید های ۴۰/۵۰، 7۰/۶۰، ۱۰۰/8۵ و 
حدودا ۵میلیون و 7۰۰هزار بشکه برش سبک نفتی در سال 
می باشد که درحال تولید است. این پاالیشگاه به طریقی طراحی 
شده است که نفت خام سبک می تواند به برش های نفتا، نفت 
عنوان یک  به  پاالیشگاه  این  گردد.  تبدیل  گازوئیل  و  سفید 
شرکت تماما خصوصی، تنها تولیدکننده قیر با خوراک نفت خام 
بوده که با استفاده از امکانات پاالیشی، ذخیره سازی و اسکله 
اختصاصی خود به صورت یک مجموعه واحد، ضمن داشتن 
موقعیت استراتژیک، دارای مزیت های کیفی و دسترسی آسان 
برای مشتریان خود و دیگر واحدهای پاالیشگاهی سایت کاوه 

خواهد بود.

نیروگاه سیکل ترکیبی قشم مولد
نیروگاه سیکل ترکیبی قشم مولد عالوه بر تولید برق با ظرفیت 
7۰مگاوات، وظیفه تامین یوتیلیتی موردنیاز شرکت پارس بهین 

پاالیش نفت قشم را نیز برعهده دارد.
کم هزینه  برق  تولید  برای  ایده ای  ترکیبی  سیکل  نیروگاه 
مقرون  و  راندمان  افزایش  موثر  روش های  از  که  می باشد 

 به صرفه تر شدن پروسه تولید برق کشور است.
بالغ بر  ارزی  سرمایه گذاری  با  نیروگاه  این  گازی  بخش 
۹۰میلیون یورو و سرمایه گذاری ریالی یکهزار و ۶۰۰میلیارد 
اردیبهشت ماه سال  ریال و ظرفیت تولید ۳۲۰مگاوات برق 

جاری به بهره برداری رسید.
فاز دوم نیز که واحد بخار می باشد، با ظرفیت ۱۶۰مگاوات 

در دست ساخت است.
آب  تولید  مترمکعب  ۱۴هزار  تولید  سایت  این  دیگر  فاز 

شیرین می باشد و درحال بهره برداری است.
دیگر نیروگاه سیکل ترکیبی متعلق به شرکت مپنا و غدیر با 
ظرفیت ۵۰۰مگاواتی بوده که فاز اول با ۳۴۰مگاوات برق جزیره 
و بخشی از برق سرزمین اصلی را تامین می نماید و فاز دوم آن 
واحد بخار با ظرفیت ۱۴۰مگاوات در دست ساخت است. ضمنا 
این مجموعه درحال ساخت تولید آب شیرین با ظرفیت ۴۰هزار 
مترمکعب در روز است که طبق زمان بندی، در نیمه اول ۱۴۰۲ 

قابل بهره برداری است.
خاطرنشان می شود، دو نیروگاه مذکور تامین کننده برق و آب 

هاب نفت و انرژی سلخ می باشند.

منطقه آزاد قشم، پیشگام تغییر الگوی تولید میگو در کشورمنطقه آزاد قشم، پیشگام تغییر الگوی تولید میگو در کشور

صرفه جویی صرفه جویی 1515میلیون دالری ارزی با تولید ماژول غشا تصفیه آب در قشممیلیون دالری ارزی با تولید ماژول غشا تصفیه آب در قشم

راه اندازی مگاپروژه های نفت و گاز و زنجیره های تولید در جزیره قشمراه اندازی مگاپروژه های نفت و گاز و زنجیره های تولید در جزیره قشم

تفاهم نامه همکاری ایجاد مرکز آموزش های تخصصی نفت و 
گاز در منطقه آزاد قشم فی مابین مرکز بین المللی رشد قشم و 
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت )OICO( امضاء شد.
تاسیس مراکز آموزشی تعمیر تجهیزات نفت و گاز، ارتقای 
دانش فنی و عملی نیروهای بومی جزیره، بومی سازی و 
انتقال فناوری های جدید در صنایع گاز ازجمله مهم ترین 

اهداف این تفاهم نامه هستند.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
قشم در آیین امضای این تفاهم نامه گفت: منطقه آزاد قشم به دلیل 
برخورداری از موقعیت ویژه سوق الجیشی و دارا بودن میادین نفت 
و گاز، نقش ممتازی برای حوزه انرژی کشور و مناطق آزاد برعهده 

دارد و در آینده ای نزدیک به هاب انرژی منطقه تبدیل می شود.
زمین  ۶۰۰هکتار  و  ۲هزار  داد:  ادامه  گرشاسبی  مختار 
در ساحل جنوبی جزیره برای استقرار صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی جانمایی شده و تاکنون برای ۶مجتمع پتروشیمی، 

۲مجتمع گازی و ۲مجتمع نفتی مجوز اخذ شده است.
وی افزود: همچنین در ضلع شمال غربی جزیره نیز چند شرکت 
در حوزه انرژی فعال هستند و در چند سال آینده چند شرکت در 
زمینه صنایع پایین دستی پتروشیمی فعالیت خود را آغاز می کنند.

به گفته سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد قشم؛ تمامی این برنامه ریزی ها نشان از توسعه پایدار 
جزیره در آینده دارد که نیاز به آموزش نیروی انسانی متخصص 
و فراهم ساختن بستری برای تجهیز و تعمیر صنایع نفت و گاز 
را دوچندان می کند؛ از همین روی حضور شرکت ایکو به عنوان 
بزرگترین شرکت پشتیبان نفت، گاز و پتروشیمی در جزیره 

می تواند در پوشش این حوزه بسیار موثر واقع شود.
در ادامه این آیین، مدیر مرکز بین المللی رشد قشم گفت: ایجاد و 
انتقال فناوری های نوین یکی از رویکردهای اصلی سازمان منطقه 

آزاد قشم به عنوان نماینده حاکمیت در جزیره بشمار می آید.
کمال بیرامیان افزود: مرکز بین المللی رشد قشم در همین راستا 
توسعه اقتصاد دریامحور، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، آموزش 
جوانان و نوجوانان بومی برای تبدیل شدن به کارآفرینان نمونه 
و توسعه استارتاپ ها و کسب و کارهای محلی را به عنوان 

مهم ترین استراتژی های خود مدنظر قرار داده است.
و  مجموعه های صنعتی  با  قشم  رشد  مرکز  وی؛  گفته  به 
آموزشی متعدد و معتبر در راستای تقویت اکوسیستم کارآفرینی، 
تفاهم نامه های متعددی امضا نموده که تفاهم نامه با شرکت ایکو 
نیز با نگاه به آینده در راستای ایفای نقش مرکز رشد در تسهیل 

مسیر توسعه همه جانبه و متوازن جزیره قشم انجام می شود.
همچنین، مدیرعامل شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع 
نفت نیز در بخشی دیگری از این آیین گفت: ایران با دارا بودن 
۲۰8میلیارد بشکه ذخیره نفت و ۳۴هزار میلیارد مترمکعب ذخیره 

گازی، رتبه اول ذخایر را در دنیا به خود اختصاص داده است.
سعید مومنی ادامه داد: هم اکنون ۳هزار میلیون تن از ذخایر 
پیش بینی  و  می شود  انرژی  تولید  دنیا صرف  گاز  و  نفت 

می شود  این رقم تا سال ۲۰۴۰ به ۴هزار میلیون تن برسد.
وی افزود: باوجود گسترش استفاده از انرژی های نو، این 
ارقام نشان دهنده نیاز فزاینده جهان به انرژی های فسیلی در 
سال های آینده و گواه این موضوع است که سرمایه گذاری 
در حوزه نفت، گاز و انرژی پربازده و به نفع کشور خواهد بود.

به گفته مدیرعامل شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت؛ 
جزیره قشم یکی از نقاط استراتژیک کشور در حوزه استقرار صنایع 
پاالیشگاهی و پتروشیمی است و با توجه به برنامه ریزی های 
انجام شده برای تبدیل این منطقه به هاب انرژی، انعقاد تفاهم نامه 
همکاری جهت نگه داری و تعمیرات، ارائه آموزش های تخصصی و 

توانمندسازی نیروهای انسانی نقش مثبتی دارد.
گفتنی است، تفاهم نامه همکاری ایجاد مرکز آموزش های 
تخصصی نفت و گاز در منطقه آزاد قشم با حضور جمعی از 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد و شرکت راه اندازی و 

بهره برداری صنایع نفت به امضاء رسید.

آزاد  مشاور مدیرعامل و مدیرکل حراست سازمان منطقه 
قشم از برگزاری مانورها و برنامه های مختلف باهدف آشنایی 
و جلب مشارکت شهروندان، نخبگان و پرسنل سازمان به 

مناسبت هفته پدافند غیرعامل خبر داد.
کوروش قاسمی اظهار داشت: برنامه های هفته پدافند غیرعامل 
به منظور نهادینه سازی از طریق آموزش و فرهنگ سازی، ترویج 

مفاهیم و آگاه سازی شهروندان و پرسنل سازمان برگزار گردید.
وی افرود: هم زمان با هفته پدافند غیرعامل، پنج برنامه شامل 
مانور پدافند زیستی، رزمایش اقتدار رژه خودرویی، رزمایش 
سایبری، رزمایش قطع برق و رزمایش پدافند زیستی با موضوع 

حمله بیوتروریستی به مخازن آب شهر قشم برگزار شد.
مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: همچنین 
در ایام هفته پدافند غیرعامل به منظور بررسی وضعیت و آمادگی 
حوزه های مختلف از زیرساخت های فرودگاه بین المللی قشم، 
سازمان  اطالعات  فناوری  مدیریت  سایبری  زیرساخت های 

منطقه آزاد قشم و کارخانه تولید آب بازدید صورت گرفت.
به گفته قاسمی؛ همچنین نشست پدافندی با حضور معاون 
فنی و زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار گردید 
و حکم ریاست شورای پدافند غیرعامل منطقه آزاد قشم به 
دکتر افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد قشم اعطا شد.
مشاور مدیرعامل و مدیرکل حراست سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: در آخرین روز از این هفته، از ۲۰تن از فعاالن 

حوزه پدافند غیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تقدیر به عمل آمد.

گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کشاورزی  و  مدیر شیالت 
قشم به دنبال تغییر الگوي تولید میگو از روش هاي سنتي 
با بهره وري پایین، به روش هاي متراکم با بهره وري باال و 

افزایش تولید در واحد سطح مي باشد.
منصور آزاد با بیان این مطلب اظهار داشت: در تمام دنیا ازجمله 
ایران برنامه ریزی ها با هدف تامین این پروتئین، حول محور 
پرورش آبزیان انجام می شود و نمودار تولید در سال های اخیر که 
از سوی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد »فائو« 

ارائه شده، موید این حقیقت است.
وی ادامه داد: براساس آمارهای منتشر شده، در سال ۲۰۳۰ 
باید  پروتئین  به  دنیا  جمعیت  فعلی  دسترسی  حفظ  برای 
سهم پرورش در تولید پروتئین های دریایی از ۴8درصد به 

۶۰درصد افزایش یابد.
مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: 

به واسطه وجود سواحل طوالنی در شمال و جنوب  ایران  در 
کشور، صنعت تکثیر و پرورش میگو همزمان با رشد و توسعه 
این حرفه در عرصه جهانی از توسعه چشمگیری برخوردار بوده 
و در جزیره قشم نیز برنامه ریزی برای تولید ۳۲هزار تن میگو 

انجام شده است.
مولدسازی،  شامل  میگو  پرورش  اینکه صنعت  بیان  با  آزاد 
تکثیر، پرورش، عمل آوری و بازاریابی مطرح است، تصریح 
باید  برندسازی  موضوع  شده  یاد  مراحل  همه  در  کرد: 

موردتوجه قرار گیرد.
در  و  سنتی  روش  به  میگو  تاکنون  داشت:  اذعان  وی 
با  اما  نزدیکی سواحل پرورش می یافته،  سدهای خاکی در 
همت کارآفرینان و سرمایه گذاران هم اکنون تکنولوژی های 
و  متراکم  کشت  ازجمله  میگو  پرورش  حوزه  در  دنیا  روز 

فوق متراکم به کشور وارد شده است  .

گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  مدیر 
کشت های مبتنی بر تکنولوژی، عالوه بر اینکه عواقب محیط 
زیستی کشت های سنتی را در پی ندارند و کم ترین آسیب را به 
محیط پیرامون وارد می کنند، از نظر اقتصادی نیز بهره وری چند 

برابری دارند و مقرون به صرفه هستند.
نسبت  مدرن  کشت های  ۱۰برابری  برداشت  آزاد؛  گفته  به 
برای سرمایه گذاران  را  این صنعت  به کشت سنتی، جذابیت 
دوچندان کرده است؛ چراکه در کشت متراکم به ازای هر هکتار 

زمین توانایی برداشت تا ۱۰۰تن میگو را می توان ایجاد کرد  .
مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
تصریح کرد: جزیره قشم توان تولید ۳۲هزار تن میگو را دارد 
که هم اکنون ۴هزار تن از این مقدار به مرحله تولید رسیده 
است و تا سال ۱۴۰۴ میزان تولید میگو پرورشی در قشم به 

۲۳هزار تن از طریق کشت های سنتی و متراکم می رسد.

براساس این گزارش، پرورش متراکم میگو هم اکنون در زمره 
و  گرفته  قرار  مورد توجه  پربازده ترین صنایع شیالتی  از  یکی 
نخستین مزرعه پرورش میگو به شیوه فوق متراکم در قشم نیز 
با حضور افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد قشم به بهره برداری رسید.
گفتنی است، شرکت »کیان یزدان قشم« با فعالیت در حوزه پرورش 
میگو به شیوه فوق متراکم در ۱۰هکتار وسعت و سرمایه گذاری 
۲۴۰میلیارد ریالی، سعی کرده باتوجه به محدودیت منابع زمین در 

جزیره قشم، به باالترین نرخ تولید در هر هکتار دست یابد.

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

عنوان راهکاری برای برون رفت این مناطق از بحران برشمرد.
و  مالیاتی  قوانین  از  بسیاری  داشت:  اظهار  فتح الهی  افشار 
گمرکی که در سال های گذشته وضع شده، با ماهیت و روح 
این مناطق و  به تضعیف  ندارد و منجر  آزاد تطابق  مناطق 

فشار مضاعف بر سرمایه گذاران شده است.
جمهوری  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 منطقه آزاد اروند نیز دستور تفویض اختیارات 
دستگاه های اجرایی به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به 

مدت یک سال و به صورت آزمایشی صادر شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد: 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؛ چرا که در صورت تضعیف بیش از پیش مناطق، 

اساسا وجود منطقه آزاد در کشور تهی از معنا می شود.
فتح الهی تصریح نمود: نباید فراموش کنیم که تنها قوانین متضاد 
و دست  و پاگیر نبوده که موجب شده امروز و بعد از گذشت 
۳۰سال از تاسیس، مناطق آزاد متهم شوند که دروازه واردات 
نبود عملکرد مناسب  و  نگاه کارشناسی  بلکه ضعف  هستند؛ 
مدیران در دولت های مختلف نیز به این موضوع دامن زده است.
وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم برای نخستین بار تراز تجاری منطقه 
آزاد قشم از زمان تاسیس مثبت شده، اذعان داشت: 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 شدیم.

آغاز نهضت راه سازی در جزیره قشم
رئیس هیات  مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به ضعف زیرساخت های جزیره، بیان داشت: باید 
پیش از تاسیس منطقه آزاد زیرساخت ها تکمیل می شد و در اختیار 
سرمایه گذاران و مردم قرار می گرفت؛ اما این اتفاق نیفتاده و همچنان 
نیز این معضل ادامه دارد؛ از همین روی تکمیل زیرساخت های 
مهم ترین  ازجمله  مسکن  و  آب  مناسب،  راه  ازجمله  اساسی 

موضوعاتی هستند که در یک سال گذشته مدنظر قرار گرفته است.

رینگ  تکمیل  برای  انجام شده  اقدامات  تشریح  در  فتح الهی 
بزرگراهی شرق جزیره اظهار کرد: آغاز عملیات اجرایی پروژه 
فرودگاه  تا  قشم  جنوبی حدفاصل شهر  ۶۰کیلومتری ساحل 
پروژه های  از  یکی  تومان،  ۱۵۰۰میلیارد  اعتبار  با  بین المللی 

محوری است که در ۳سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: همچنین با بهره برداری از محور الفت به درگهان 
به طول ۴۰کیلومتر و با اعتبار ۹۰۰میلیارد تومان، تا سه سال آینده، 

محورهای ارتباطی شرق جزیره تکمیل می شود.

پل خلیج فارس، شاهراه ارتباطی قشم به 
سرزمین اصلی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، تکمیل شبکه جامع ارتباطی 
پروژه های  دیگر  از  را  خلیج فارس  پل  به  معروف  خلیج فارس 
کالن برشمرد که خواسته دیرینه مردم جزیره است و عملیات 

اجرایی آن پس از سال ها وقفه به زودی آغاز خواهد شد.
به گفته فتح الهی؛ باتوجه به اهمیت استراتژیک طرح شبکه جامع 
ارتباطی خلیج فارس به جهت اتصال جزیره استراتژیک قشم به 
سرزمین اصلی و نقشی که در توسعه کریدور شمال- جنوب کشور 
دارد، عملیات اجرایی  پل با حضور معاون اول رئیس جمهور و با 
سرمایه ای بالغ بر ۴۰۰میلیون یورو اعتبار، به عنوان یکی از ارکان 

اصلی طرح شبکه جامع، آغاز می گردد.
وی اظهار داشت: این پروژه به طول ۳۴۳۰متر دارای عرض 
عرشه ۳۲متری و پایه هایی با دهانه ۳۶۰متری 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 آن با قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 

قرارداد منعقد و پیش پرداخت های الزم انجام شده است.
در  که  مهمی  نقش  عالوه بر  پل  این  داد:  ادامه  فتح الهی 
موجب  می کند،  بازی  جزیره  صنعتی  و  اقتصادی  توسعه 
رونق گردشگری نیز خواهد شد؛ چراکه تنها در نوروز امسال 
۱۳۴هزار خودرو از مسیر دریایی به جزیره قشم سفر کردند.

تالش برای تامین آب شرب پایدار در 
روستاهای قشم

رئیس هیات مدیره منطقه آزاد قشم، تالش برای تامین آب 
شرب پایدار قشموندان را از دیگر برنامه های سازمان متبوع خود 
برای تکمیل زیرساخت ها برشمرد و افزود: پروژه آب شیرین کن 

۱۵۰۰مترمکعبی شهر قشم در یک سال گذشته به بهره برداری 
رسید و ۴پروژه نیز در نقاط مختلف در مرحله اجرایی قرار دارند.

فتح الهی افزود: انعقاد قرارداد سرمایه گذاری به روش BOT جهت 
تامین آب شهر به ظرفیت ۱۰هزار مترمکعب در روز با سرمایه گذاری 
معادل ۲۵۵میلیارد تومان توسط شرکت فرآب، یکی از اقدامات مهم 
انجام شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم برای رفع چالش تامین آب 

جزیره اجرایی و کلنگ آغاز احداث آن به زمین زده شد.
وی تصریح کرد: آب  شیرین کن ۴هزار مترمکعبی باسعیدو در 
غرب جزیره نیز هم اکنون ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا 
خردادماه ۱۴۰۲ وارد مدار می شود و دو واحد ۴هزار مترمکعبی 
دیگر مجموعا 8هزار مترمکعب در روستاهای سلخ و تورگان هم 

تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد.

خانه دار شدن مردم با طرح مسکن جوانان 
جزیره قشم

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، گفت: با وجود زمین فروشی های گسترده و 
نامتعارف در جزیره، 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 قرار گرفته است.
فتح الهی ادامه داد: 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 رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و تنها هزینه آماده سازی 

به صورت اقساط و در زمان تحویل مسکن از آنها دریافت می شود.

در  قشم  جزیره  جوانان  ارائه طرح مسکن  زمان  از  کرد:  تصریح  وی 
سال ۱۴۰۰، تاکنون در ۴مرحله، کلنگ زنی هایی در روستاهای غربی جزیره 
به انجام رسیده که یکهزار و 87۰جوان 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.

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

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در بخش دیگری 
از سخنان خود، تولید آبزیان را از ظرفیت های بی نظیر جزیره 
برشمرد و گفت: نخستین 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.
کشت  به  نسبت  میگو  متراکم  کشت  فتح الهی؛  گفته  به 
به طرز  را  هکتار  هر  ازای  به  بهره برداری  میزان  سنتی، 
و  می رسد  نیز  ۱۰۰تن  تا  و  می دهد  افزایش  چشمگیری 

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 بیان داشت: باتوجه به موقعیت 
مناسب جزیره، در این زمینه تاکنون 8مجوز پرورش ماهی 

در قفس صادر شده است.

بانکرینگ، ظرفیتی بی نظیر در جزیره قشم
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
این  کرد:  اظهار  بانکرینگ سلخ،  پروژه  تشریح وضعیت  در 
پروژه در ساحل جنوبی جزیره قشم و منطقه سلخ و در دهانه 
بین المللی  آبراه  با  دریایی  ۵مایل  و  شده  واقع  هرمز  تنگه 
خلیج فارس فاصله دارد و به صورت ویژه برای سوخت رسانی 

به کشتی ها در نظر گرفته شده است.
شرکت  این  سهام  از  بخشی  هم اکنون  فتح الهی؛  گفته  به 
در اختیار سازمان منطقه آزاد قشم قرار ندارد و پس از سفر 
رئیس جمهور به جزیره مقرر شد این سهام به سازمان واگذار 
شود و رایزنی های در این خصوص انجام شده و در صورت 
پیش  آزاد مشکالت  منطقه  به  این شرکت  واگذاری سهام 

روی آن سریع تر برطرف می گردد.
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