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در گفت و گو با نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مناطق آزاد تصریح شد:در گفت و گو با نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مناطق آزاد تصریح شد:

نقض اصل124 قانون اساسی با تفویض اختیار 
رئیس جمهور در حوزه منـاطق آزاد 

سرمقاله

 مغلطه کالمی برای 
پنهان کاری غیرقانونی در مناطق آزاد

به  تیتر »ضرورت ورود قوه قضاییه  با  تاریخ 10بهمن ماه1401، گزارشی  در 
آزاد« در روزنامه جمهوری اسالمی  مصوبه هیات دولت درخصوص مناطق 

منتشر گردید که درواقع خالصه ای از گزارش شماره213 همین نشریه بود.
در فاصله زمانی کوتاهی از انتشار این گزارش در روزنامه جمهوری اسالمی، مرکز 
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار جوابیه ای که 
بسیار عجوالنه، ناآگاهانه و بدون استنادات قانونی تنظیم شده بود، مواردی را در 
پاسخ به صحبت ها و گالیه های فعالین اقتصادی مناطق آزاد در رابطه با مصوبه 
هیات دولت مبنی بر انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل 
وزارت اقتصاد مطرح نمود که بیشتر شبیه یک داستان طنز کوتاه، اما گریه دار بود؛ 
چراکه چنین جوابیه ای به وضوح مشخص می ساخت که عالقه مندان به دخالت 
در امور مناطق آزاد، بدیهیات مرسوم و قانونی مترتب بر این مناطق را نمی دانند و 
تعجب از جناب خاندوزی که نزدیک به یک دهه است که فکر و ذهنشان معطوف 
و مشغول به مناطق آزاد می باشد، اما تیم اطالع رسانی تحت امر ایشان تهی از توان 

کارشناسی جهت تدوین یک استدالل منطقی برای جوابی نیم صفحه ای است.
الزم می دانم در اینجا چند نکته کوتاه را خدمت دوستان وزارت اقتصاد، صرفا به جهت 
آموزش عنوان نمایم تا شاید هم بر بار علمی حضرات افزوده و هم یاد بگیرند انتشار یک  
جوابیه در گام اول نیاز به شناخت قانونی و محتوایی صحیح از موضوع مورد بحث دارد 
و اینکه دریابند فعالین اقتصادی مناطق آزاد چندین و چند پیراهن از روسای آنان بیشتر 
پاره کرده و آشنایی دقیق تری نسبت به موارد عنوان شده در گزارش مزبور دارند و صرفا 

تکرار جمالت »صحیح نیست و اشتباه است و انکار اصل حقیقت«، چاره کار نیست. 
 استناد وزارت اقتصاد به یک قانون سنواتی که همان بند)ز( تبصره)18( 
قانون بودجه1401 و نیز ماده23 قانون برنامه ششم توسعه که در وقت اضافه 
به صورت غیرمعمول اعتبار دارد، برای نقض یک قانون اصلی از لحاظ اصول 

حقوقی و نیز مبانی منطقی قابل قبول نیست.
به  اقتصاد،  وزارت  ذیل  به  دبیرخانه  انتقال  با  می شود  عنوان  که  این   
شخصیت حقوقی مستقل آن، با وجود مبسوط الید بودن وزیر در اعمال هرگونه 
دخالت در امورات دبیرخانه و عزل و نصب دبیر، مسئولین دبیرخانه و اعضای 
هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد، خدشه ای وارد نخواهد شد، سفسطه ای 
کالمی بیش نیست؛ چراکه وقتی کلیه اختیارات درخصوص انتخاب مسئولین 
یاد شده در حوزه اقتدار وزیر قرار دارد، داشتن استقالل مدیریتی و حقوقی، 

حرفی بیش نیست.
 در جوابیه عنوان شده دبیر شورا در مقام »معاون وزیر« می باشد و دبیران 
نادرست  ادعا هم  این  انتخاب می شود!  از میان مشاوران رئیس جمهور  شورا 
تطبیق  و  بررسی  هیات  سوی  از  شورا  دبیر  برای  معاون  عنوان  زیرا  است؛ 
مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسالمی، به دلیل محدود بودن تعداد 
معاونین وزیر و نقض اختیارات وزیر در مصوبه هیات دولت در انتخاب معاون 
رد شده و طبق جواب معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقام دبیر نه معاون، 
بلکه »همطراز معاون وزیر« می باشد! که عنوان »همطراز معاون وزیر« در 
هیچ متن رسمی تعریف نشده است. همچنین انتخاب دبیر از میان مشاوران 
رئیس جمهور نیز یک ادعای تهی از واقعیت است؛ چراکه اکثریت دبیران پس 
از اخذ حکم دبیری، به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی منصوب شده اند. بنابراین انتخاب دبیر از میان مشاوران رئیس جمهور 

نه رویه مرسوم بوده، نه دارای الزام قانونی است.
  این که گفته شده قانونی که 28سال پیش تصویب شده، خالی از اشکال و ضرورت 
برای به روزرسانی نیست، درست است؛ اما با اذعان اغلب کارشناسان و حتی برخی از 
نمایندگان مجلس، حداکثر 30درصد قانون مصوب سال 13۷2 اجازه اجرا پیدا کرده است. 
در نتیجه وقتی ۷0درصد یک قانون اجرا نشده، اعمال اصالح در آن منطقی نیست. 
البته جای نگرانی است اگر مقصود وزارت اقتصاد از اصالح قانون مناطق آزاد، حذف 
مزیت های سرمایه گذاری مناطق آزاد طبق طرح پیشنهادی وزیر محترم اقتصاد در زمان 
نمایندگی مجلس باشد. همان گونه که طی 2سال گذشته بخش مهمی از مزایای قانونی 

مناطق آزاد ازجمله معافیت مالیات بر ارزش افزوده، حذف شده است.
حال برویم به سراغ اصل مطلب، اینکه به خوبی دریابیم که: یا روابط عمومی 
وزارت اقتصاد نسبت به عملکرد رئیس خود )وزیر اقتصاد( بی اطالع می باشد؛ 
که اگر چنین است، بسیار اقدام اشتباهیست که جوابیه صادر می کند؛ یا اینکه 
وزارت فخیمه خود را، مرد رند فرض کرده و فعالین اقتصادی مناطق آزاد را 

ناآگاه و دست و پا بسته از همه جا می داند.
باید اذعان داشت که جناب خاندوزی، در تاریخ 3بهمن ماه در نامه ای به رئیس جمهور، 
برخالف مصوبه چالش برانگیز هیات دولت که مورد بحث است، درخواست تعیین تکلیف 
نسبت به شیوه صدور حکم مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی را مطرح می کند! این موضوع دقیقا همان موردی است که خاندوزی 
در نامه خردادماه1401 به معاون اول رئیس جمهور در رابطه با روش انتقال دبیرخانه به 
وزارت اقتصاد درخواست نموده و اعالم کرده بود انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات 
مدیره با نظر وزیر اقتصاد صورت پذیرد. اما هیات دولت و محمد مخبر در آذرماه و در 
مصوبه به تصویب رسیده هیات وزیران، صراحتا این موضوع را جزو وظایف رئیس جمهور 

دانسته و دست وزیر اقتصاد را خالی از عزل و نصب ها گذاشتند.
اما سیداحسان خاندوزی که سال هاست درگیر و مشغول رویای استیالی مناطق 
آزاد است؛ در اقدامی عجیب و خارج از عرف، برخالف نظر جمعی هیات وزیران 
عمل کرده و بدتر اینکه جناب آقای سیدابراهیم رئیسی تصمیم دارد در یک اقدام 
قانون شکنانه که برخالف اصل124 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است، 
اختیارات خود را در حوزه مناطق آزاد به یک وزیر تفویض کند؛ که امیدواریم در 

دولت مردمی سیزدهم شاهد این اتفاق غیرقانونی نباشیم!
اما آن نکته جالب توجه این است؛ با نگاهی به تاریخ درج گزارش روزنامه جمهوری 
اسالمی و اینکه چند روز بعد وزارت اقتصاد جوابیه صادر می کند و همچنین با 
عنایت بر تاریخ نامه نگاری جناب خاندوزی و اخذ جواب در تاریخ 8بهمن ماه1401، 
تنها یک جمله باید گفت: لطفا بازگردید به همان دانشگاه و مجددا دروس پایه، نه 
تخصصی را آموزش ببینید و یاد بگیرید اینجا میدان عمل است، نه صحنه تئاتر. 

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش
 اظهار داشت: اظهار داشت:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
  اظهار داشت:  اظهار داشت:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در
 دیدار با سفیر ژاپن در ایران مطرح کرد: دیدار با سفیر ژاپن در ایران مطرح کرد:

 ضرورت ایجاد کانون های نخبگانی ضرورت ایجاد کانون های نخبگانی
  و ارتقاء کارکردهای اجتماعی  و ارتقاء کارکردهای اجتماعی

 در جزیره کیش در جزیره کیش

 تهیه  تهیه 5050بسته سرمایه گذاری بابسته سرمایه گذاری با
اولویت سرمایه گذاری خارجی در اولویت سرمایه گذاری خارجی در 

منطقه آزاد انــزلیمنطقه آزاد انــزلی

 منطقه آزاد قشم، مقصدی منطقه آزاد قشم، مقصدی
مطلوب برای سرمایه گذاران و مطلوب برای سرمایه گذاران و 

گردشگران خارجیگردشگران خارجی
صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید



عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش 
با تاکید بر ایجاد کانون های نخبگانی و ارتقاء کارکردهای 
اجتماعی؛ استعدادیابی ظرفیت های دانش آموزی را یکی از 

اولویت های این مهم عنوان کرد.
سعید پورزادی در نشستی صمیمانه با دانش آموزان نخبه 
مدارس کیش که در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد 
کیش برگزار شد؛ جمعیت دانش آموزی را بخش مهمی از 
این منطقه عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش کیش باید 
به سوی دانش بنیان شدن، تحوالت و کارکردهای باالی 

اجتماعی و توسعه علمی حرکت نماید.
اولویت  با  داشت:  اظهار  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
ارتقاء  با هدف  حوزه ها  تمام  در  استعدادیابی  دادن  قرار 
با  نخبگانی  کانون های  مدارس؛  اجتماعی  کارکردهای 

رویکرد ویژه به این مهم ایجاد می گردد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش همچنین بر برگزاری 

المپیادهای مختلف دانش آموزی در کیش تاکید کرد و بیان 
داشت: با توجه به زیرساخت های موجود، شرایط میزبانی از 

این رویدادها در سال  1402 فراهم خواهد شد.
پورزادی در ادامه اذعان نمود: ایجاد کمپ مطالعاتی می تواند 
دارای ویژگی ها و کارکردهای مختلف در مسائل آموزشی باشد 

و این امر مهم باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.
عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
سخنان خود، به تعمیرات و بازسازی سینما لبخند کیش اشاره داشت 
که پس از انجام اقدامات الزم؛ این مجموعه برای فعالیت های 

دانش آموزی، به آموزش و پرورش کیش اختصاص خواهد یافت.
الزم به ذکر است، ایجاد فضای آموزشی مناسب، استفاده از 
مشاوران تحصیلی مجرب، برگزاری کالس های آموزشی، ایجاد 
فضای کتابخانه ای، آموزشی و آزمایشگاهی، نوسازی فضای 
مدارس و...  ازجمله مباحث مطرح شده از سوی دانش آموزان 

نخبه مدارس دخترانه و پسرانه کیش در این نشست بود.

کیش2

سمینار یک روزه با محوریت دیپلماسی اقتصادی در مناطق 
آزاد، جهت گیری سرمایه گذاری، مقررات و قوانین، طرح های 
دانش بنیان و فناور، طرح های نیمه تمام و هدایت جریان 

سرمایه در منطقه آزاد کیش برگزار شد.
سمینار یک روزه »الزامات توسعه مناطق آزاد و برنامه هفتم 
توسعه کشور« با توجه به ویژگی ها، فرصت ها، پتانسیل ها و 
ظرفیت هایی که در این مناطق وجود دارد؛ در سالن رازی مرکز 

همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار گردید.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست گفت: 
برنامه توسعه، پلتفرمی است که پیش روی توسعه اقتصادی 
کشور به ویژه مناطق آزاد که بیشتر آنها در مناطق صفر 

مرزی واقع شده اند، قرار گرفته است.
دلیل  به  که  سرزمین هایی  درخصوص  پورزادی  سعید 
ویژگی های خاص از همان برنامه اول توسعه، فعالیت خود 
را آغاز کرده اند، افزود: برای تجزیه و تحلیل میزان موفقیت 
مناطق آزاد در برنامه اول تا برنامه هفتم براساس پلتفرمی 

به  می توانیم  است،  آزاد  مناطق  اقتصادی  توسعه  در  که 
یکسری اعداد کمی و کیفی برسیم.

به گفته وی؛ با بررسی انجام شده، در برنامه سوم توسعه 
تا حدودی مناطق آزاد موفق تر عمل کردند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، توسعه منطقه و تاثیر آن 
در اقتصاد ملی را یکی از ویژگی های مناطق آزاد برشمرد و 
بیان داشت: میزان تاثیرگذاری آن براساس اهدافی که در برنامه 
تعریف شده است، نیازمند برگزاری نشست های تخصصی، 
برنامه ریزی های مدون و همکاری میان دولت و مجلس است.

پورزادی، ویژگی های جغرافیایی مناطق آزاد را از برنامه ها و 
محورهای اصلی سمینار یک روزه »الزامات توسعه مناطق 
آزاد و برنامه هفتم توسعه کشور« عنوان کرد و گفت: اقتصاد 
دریا که با مشارکت و سرمایه گذاری بخش داخلی و خارجی 
تحقق می یابد، به عنوان ژئوپلیتیکی واقع شده در نقاط مرزی 
و پتانسیل های سرزمینی این مناطق، در برنامه هفتم توسعه 

 کشور به آن اشاره شده است.
وی با اشاره به موضوع دیپلماسی اقتصادی که در مناطق آزاد 
مغفول مانده و بیشتر مورد گالیه سرمایه گذارانی است که داخل 
مناطق آزاد حضور دارند، اظهار کرد: همواره این دیپلماسی مورد 
انتقاد فعاالن اقتصادی مناطق آزاد بوده و هنوز به یک دایره 

سرمایه گذاری خارجی در ساختارهای خود نرسیده ایم.
جهت گیری  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
سمت  به  بانکی  اعتبارات  از  استفاده  با  سرمایه گذاری ها 
فعالیت های مولد را یکی از موضوعات مهم این نشست برشمرد 
و افزود: هفته های آینده در معاونت علمی، فناوری و اقتصادی 

ریاست جمهوری یک کارگروه ویژه با محوریت فعالیت های 
مولد تشکیل خواهد شد تا بتوانیم به الگوی مناسبی در زمینه 
نظام بانکی در داخل مناطق آزاد ازجمله منطقه آزاد کیش که از 

ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است، برسیم.
پورزادی، موضوع مقررات و قوانین را از دیگر مباحث مهم مطرح 
شده در این نشست عنوان کرد و اذعان نمود: ضابطه هایی که در 
ادوار مختلف در قالب فرمت، دستورالعمل، آیین نامه و بروکراسی 
آزاد و یکسری احکامی که  سنگینی که در داخل مناطق 
اختیارات آن از مناطق گرفته شده و ماده 65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور و اجرای کامل قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد به ویژه مواد 27 و 13 و همچنین بند 11 سیاست های 
اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد برای 
بحث فناوری ها و حتی واردات محصوالت دانش بنیان از مرز 
سرزمینی مناطق آزاد، موضوعاتی است که از معاونت ریاست 
جمهوری هم درخواست داشتیم و در این قضیه باید به موضوع 

بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی بیشتر پرداخته شود.
وی همچنین در این نشست به طرح های دانش بنیان و 
فناور که ارزش صادراتی داشته باشد و بتواند تراز تجاری 
مناطق را مثبت و جریان سرمایه گذاری در حوزه صنعت و 
موضوعات مربوط به صنایع در حوزه های دانش بنیان و فناور 

را هدایت کند، اشاره داشت.
در  کرد:  تاکید  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
مرحله  دو  با  کیش  نیمه تمام  پروژه های  گذشته  سال 
اوراق صکوک و هدایت جریان بازار سرمایه به صورت 
نظام مند و درست، به چرخه فعالیت بازگردانده شدند و 

پروژه های زیرساختی جزیره موفق بوده است.
به گفته پورزادی؛ امروز شاهد هستیم که هم تکمیل پروژه و هم 
تعریف پروژه های بزرگ را در کیش داریم که تا پایان سال و برخی 
در اوایل سال آینده به  اتمام خواهد رسید و هدایت صحیح آن، 
جریان سرمایه و بازار سرمایه در پشتیبانی از زیرساخت های جزیره 

کیش به عنوان یکی از مناطق آزاد کشور ایفای نقش می کند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان کرد: 
بحث معافیت های مالیاتی، ظرفیت ماده 10 و موضوع کاهش 
قیمت تمام شده و مزیت رقابتی و تشویق به صادرات و خلق 
بازارهای رقابتی، همواره مورد دغدغه مناطق آزاد بوده است و 

این مهم باید موردتوجه ویژه قرار گیرد.
گفتنی است، در سمینار یک روزه »الزامات توسعه مناطق آزاد 
در برنامه هفتم توسعه کشور«، حجت االسم والمسلمین علیرضا 
سازمان  سرپرست  پورزادی  سعید  کیش،  امام جمعه  بی نیاز 
منطقه آزاد کیش، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، حسین قربانزاده رئیس 
سازمان خصوصی سازی کشور، ابوذر سروش معاون نظارت 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی، صمد عزیزنژاد عضو هیات 
مدیره بانک ملی، علی احمدی رئیس کمیسیون مشترک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، هادی احمدیان قائم مقام گروه آینده 
پویا، رضا شجیع مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل، 
علیرضا ابراهیم پور سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
مرکز  رئیس  نگاهداری  بابک  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، طهمورث قاسمی دبیر 

مجمع سازندگان کیش و فعاالن اقتصادی حضور داشتند  .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به ظرفیت های ارزشمند جزیره کیش، این منطقه را به عنوان 
پایلوت ارائه خدمات پولی، بانکی و تشکیل مراکز تخصصی مالی 

در برنامه هفتم توسعه کشور پیشنهاد داد.
محمدرضا پورابراهیمی در سمینار یک روزه »الزامات توسعه 
مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور«، هدف از برگزاری این 
سمینار را، هم اندیشی درخصوص مباحث مرتبط با مناطق آزاد 
و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور عنوان کرد و گفت: برگزاری 
چنین نشست های ارزشمندی با رویکرد کارشناسی متناسب با 
واقعیت های میدانی کنونی کشور، فرصت مغتنمی است که باید 

این مهم مورد استفاده بهینه قرار گیرد.
ظرفیت  را  اخیر  سال های  تجربیات  از  بهره گیری  وی، 
قوت  نقاط  تقویت  و  ضعف  نقاط  رفع  برای  مناسبی 
مناطق آزاد بیان کرد و افزود: سیاستگذاری و حکمرانی 
اجرایی، دو موضوع مهم در حوزه  و همچنین عملیات 

فعاالن بخش خصوصی است.
مشخص  عملکرد  به  دسترسی  با  پورابراهیمی؛  گفته  به 
مناطق آزاد و ارزیابی عملکردشان و بررسی بازخورد اجرای 
ضوابط و مقررات وضع شده در سال های اخیر نسبت به 

مناطق آزاد در این زمینه به ما کمک می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، درخصوص 
دسته بندی محورها و اهداف برنامه هفتم توسعه کشور اظهار 
داشت: چند محور به عنوان ارزیابی میدانی برگرفته از خروجی 
عملکردها مدنظر است و اولین نکته ای که باید در برنامه هفتم 
توسعه در رابطه با مناطق آزاد در نظر گرفته شود، موضوع 

تفکیک نظام اقتصادی این مناطق از سرزمین اصلی است.

تعریف  باید  آزاد  مناطق  اقتصادی  نظام  وی؛  گفته  به 
مشخص و جایگاه ویژه ای داشته باشد؛ عدم تفکیک این 

موضوع در مناطق آزاد، به عملکرد آنها مربوط می شود.
اقتصادی  نظام  دنیا  تمام  در  این که  بیان  با  پورابراهیمی 
است،  متفاوت  کامال  اصلی  سرزمین های  از  آزاد  مناطق 
اذعان نمود: در مناطق آزاد باید بررسی کنیم که براساس 
با  آیا  رفته؛  به چه سمتی  اجرایی  تفاوت ها، عملکرد  این 
تفاوت میان نظام اقتصادی سرزمین اصلی و مناطق آزاد، 

شاهد رسیدن آنها به اهداف مد نظر بوده ایم؟
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: عملکرد اجرایی ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما این 

موضوع نباید اصل ساختار مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه فارغ از عملکردها، باید 
یک بازنگری عمیق در ساختار نظام اقتصادی مرتبط با 
مناطق آزاد داشته باشیم؛ این که هدفگذاری ها در مناطق 
از  استفاده  جهت  تخصصی  رویکردهای  براساس  آزاد 

ظرفیت آنها، متناسب با تعریف این مناطق بوده است.
پورابراهیمی گفت: هریک از مناطق آزاد برنامه راهبردی 
یک  با  خود،  جغرافیایی  موقعیت  به  باتوجه  و  دارد 
بلند مدت محوله  ماموریت های  باید  و هویت  شناسنامه 

و برنامه های مدنظر را اجرایی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، به تدوین 
برنامه های مشخص به تفکیک مناطق آزاد کشور که بتواند 
ماموریت های بلندمدت آنها را تحقق ببخشد اشاره داشت و 
عنوان کرد: کیش تنها منطقه ای است که بحث گردشگری 
را به عنوان هدف اصلی دنبال می کند و برای توسعه، نیازمند 

کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی پیرامونی و داخلی است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم باید متناسب با آمایش ملی 
درخصوص  را  الزم  اقدامات  منطقه ای،  ظرفیت های  و 

مناطق آزاد انجام دهیم.
کشور  اقتصادی  رشد  نرخ  این که  بیان  با  پورابراهیمی 
طی سال های گذشته وضعیت مطلوبی نداشته و یکی از 
متغیرهایی  بررسی  آزاد  مناطق  ارزیابی  شاخص های مهم 
است، بیان داشت: جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد 
یکی از نکات مهم و اساسی در حوزه ماموریت های مرتبط با 
افزایش رشد اقتصادی کشور می باشد و مناطق آزاد می توانند 

درگاه ورود جذب منابع سرمایه گذاری باشند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی، رویکرد اصلی در برنامه 
هفتم را اجتناب از ایجاد مناطق آزاد بدون مزیت برای نظام 
اقتصادی کشور برشمرد و افزود: توسعه کیفی مناطق آزاد موجود 
از توسعه کمی آنها مهم تر است که به عنوان یکی از محورهای 

تدوین برنامه هفتم تصمیم گیری می شود.
به گفته وی؛ موضوع افزایش هدفمند معافیت ها در قوانین و 
مقررات، از دیگر موضوعات مدنظر است که شامل اصالح 
قوانین و زیرساخت های مناطق آزاد خواهد بود؛ هر آنچه به 
عنوان مشوق در فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد موردتوجه 
قرار دهیم، باید با رویکردی هدفمند و عملکردی اجرایی باشد 

که منجر به دستیابی به هدف گردد.
پورابراهیمی، راه اندازی بانک های تخصصی با تغییر نگرش 
و تفکیک نظام اقتصادی مناطق آزاد از سرزمین اصلی را 
بورس  به ویژه  بین المللی  مالی  فعالیت های  رونق  موجب 

بین الملل و مرکز خدمات مالی دانست.

وی اظهار داشت: موضوع دیپلماسی اقتصادی به عنوان 
حلقه مفقوده فعالیت های سیاسی ما، یکی از موضوعات 
با  متقابل  فعالیت  با  ارتباط  در  که  است  توسعه  در  مهم 
جد  به  باید  و  بوده  ضروری  بسیار  خارجی  طرف های 
موردتوجه قرار گیرد. همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی 
با بهره گیری از ظرفیت مناطق آزاد در مراودات منطقه ای 

می تواند موثر واقع شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان 
خاطرنشان کرد: ساماندهی معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد، 
خارج کردن نقاط جمعیتی شهری و روستایی در مناطق آزاد 
موجود و جدید، موضوعات مربوط به شفاف سازی اطالعات 
اقتصادی مناطق، اصالح قواعد حکمرانی در مناطق آزاد، نحوه 
تامین مالی در حوزه های مختلف مناطق، محورهای جمع بندی 
قوانین مناطق آزاد هستند که موجب رفع محدودیت های ناشی 
از اجرا نیز می شود؛ این قوانین در دستورکار کمسیون اقتصادی 

است و ارتباطی با برنامه هفتم ندارد  .

مصلحت  تشخیص  مجمع  مشترک  کمیسیون  رئیس 
نظام، رویکرد حاکم بر مناطق آزاد را مرکزمحور عنوان 

کرد که ضرورت دارد به سمت دریامحور تغییر کند.
علی احمدی در سمینار یک روزه »الزامات توسعه مناطق 
آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور« گفت: هر سازوکاری که 
موجب رونق مناطق آزاد می شود، از بیرون مورد هدف قرار 
می گیرد تا سرمایه ها و نیروهای کار به کشور های حاشیه 
خلیج فارس گرایش پیدا کنند، که این امر باعث می شود از 

کارکردهای اصلی این مناطق فاصله بگیریم.
وی با بیان این که به جای توسعه کیفی، به دنبال توسعه 
کمی هستیم که این مهم، یکی از دالیل تاثیرات منفی بر 
مناطق آزاد است، اظهار داشت: منطقه آزاد دارای یکسری 
برخی  ایجاد  با  داریم  قصد  که  است  بالقوه  مزیت های 

زیرساخت ها، این مزیت ها را به بالفعل تبدیل کنیم.

آزاد،  مناطق  در  مشکل  بزرگترین  احمدی؛  گفته  به 
زیرساخت های حقوقی است که برخی آنها مانع دستیابی 

به اهداف می شود.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با تاکید بر این مهم که در دنیا ایده های مطرح شده تبدیل 
به  ما  در کشور  متاسفانه  اما  اقدام می شود،  و  به حرکت 
دستورالعمل هایی تبدیل می گردد که اغلب اوقات ایده های 
اصلی را از بین می برد، افزود: تعداد 7قانون در مناطق آزاد و 

بیش از 30مقرره الزم االجرا بدون مواد قانونی داریم.
برنامه  در  که  کلیدی  نکات  از  یکی  داشت:  بیان  وی 
هفتم توسعه کشور باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، 
تلقیح قوانین بر پایه مسائل اصلی مناطق آزاد یا بند 11 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
احمدی در ادامه سخنان خود عنوان نمود: در مزیت های بالفعل 
مناطق آزاد، عناوین سرمایه گذاری، فناوری و صادرات را می توان 
برشمرد که هرچه تنوع این اهداف بیشتر شود، فاصله دستیابی 

به هدف های مناطق آزاد نیز بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تصریح کرد: در سند الزامات تحقق سیاست های پولی که 
از سوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( ابالغ شده است، 

باید دو اقدام تقنینی و اجرایی صورت گیرد؛ در مورد اول سه 
نکته شناسایی قوانین مغایر برای تحقق هدف، اقدامات الزم 
برای نسخ قوانین مغایر و جلوگیری و خودداری از قوانین 

جدید مغایر با هدف موردنظر قرار گرفته است.
اجرای  موانع  نیز شناسایی  اجرایی  اقدام  در  افزود:  وی 
تامین  همچنین  آنها،  رفع  برای  الزم  اقدامات  قانون، 
برای تحقق سیاست ها  الزاماتی که  منابع مالی و سایر 

الزم است، می تواند گام بعدی باشد.
در  همگرایی  مدیریت  یک  نیازمند  کرد:  تاکید  احمدی 
مناطق آزاد هستیم که تعامل و تبادل میان این مناطق 
همچنین همگرایی اهداف مناطق آزاد و فعالیت هایی که 

در آنها انجام می شود، دو موضوع مهم هستند.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
تکمیل سخنان خود گفت: متاسفانه تناسبی میان ماموریت 
اصلی تعریف شده برای مناطق آزاد و فعالیت آنها وجود ندارد 
و درحال حاضر رویکرد حاکم بر مناطق آزاد مرکز محور است، 

که ضرورت دارد به سمت دریامحور تغییر نماید.
به گفته وی؛ سیاست های کلی توسعه دریا محور نیز از سوی 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به عنوان نظر مشورتی به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

آزاد  مناطق  میان  نسبتی  باید  داشت:  اظهار  احمدی 
مجاور دریا با توسعه فعالیت دریا برقرار کنیم که نیازمند 
بررسی قوانین و مقررات و استانداردهای بخش دریایی 

برای کمک به رونق مناطق آزاد می باشد.
وی با تاکید بر این که باید ساختارها در راستای توسعه 
شود،  چابک سازی  رقابت پذیری  افزایش  و  آزاد  مناطق 
مناطق  رونق  برای  الزم  زیرساختارهای  نمود:  اذعان 
و  امنیتی  حقوقی،  اقتصادی،  زیربناهای  ازجمله  آزاد 
نرم افزاری که می تواند زمینه ساز سرمایه گذاری بیشتر و 
توسعه فعالیت های دریامحور گردد، نیاز به پیگیری دارد.
رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت های مناطق آزاد 
با استفاده از زیست بوم دریا، تعامالت و تجارت بین المللی 
واحد های  از  استفاده  جدید،  فناوری های  دریایی،کسب 
دانش بنیان و فناور همچنین نقش مناطق آزاد در صادرات 
به  توجه  دریایی،  مهندسی  فنی  خدمات  و  محصوالت 
ترانزیت دریایی از طریق مسیرهای جدید و تعامالت دو یا 
چندجانبه بین المللی با رویکرد دریامحور، تقسیم کار ملی و 
تعیین نقش هر منطقه آزاد در کشور، از دیگر موارد مطرح 

شده در این نشست عنوان کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

ضرورت ایجاد کانون های نخبگانی و ارتقاء 
کارکردهای اجتماعی در جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کرد:

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:

رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:

تحقق اقتصاد دریامحور و اجرای قوانین، ملزومات مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه

تبدیل جزیره کیش به پایلوت مراکز تخصصی مالی و خدمات پولی و بانکی

ضرورت توسعه فعالیت های دریامحور در مناطق آزاد کشور

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری 
در بازدید از پایانه جدید فرودگاه بین المللی کیش، این پروژه 
را یکی از بی نظیرترین و هوشمندترین فرودگاه های دنیا با 

بهره گیری از شرکت های دانش بنیان عنوان کرد.
روح اله دهقانی فیروزآبادی در بازدید از پایانه جدید فرودگاه 
بین المللی کیش گفت: با اعتمادی که سازمان منطقه آزاد 
ملی  توانمند  دانش بنیان  فعالیت شرکت های  برای  کیش 
آثار  شاهد  است،  داشته  فرودگاه  این  هوشمندسازی  در 

جلوه هایی از علم و فناوری داخلی و بومی هستیم.
وی با تاکید بر نقش مهم شرکت های دانش بنیان در رشد 
با  مناطق  این  کرد:  تصریح  کشور  آزاد  مناطق  توسعه  و 
محوریت فعالیت های تجاری، به عنوان نوآوری در تقسیمات 

کشوری و در راستای توسعه سریع و آزادانه ایجاد شده اند.
مناطق  شدن  تبدیل  نمود:  اذعان  فیروزآبادی  دهقانی 
آزاد به مناطقی برای توسعه نوآوری موجب جذابیت های 

قابل توجهی در سطح کشور خواهد شد.
ریاست  دانش بنیان  اقتصاد  و  فناوری  علمی،  معاون 
جمهوری در پایان خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک 
حوزه های  در  کشور  نوآوری  جلوه های  شاهد  همگان 
مختلف ازجمله سالمت، شهر هوشمند، عمران و آبادانی 

و شبکه های ارتباطی در جزیره کیش خواهند بود.

سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
منطقه آزاد کیش با اشاره به نقاط ضعف و تهدیدها به 
عنوان موانعی در مسیر توسعه مناطق آزاد، به برنامه ریزی 

و تالش در راستای حل مشکالت تاکید کرد.
توسعه  »الزامات  یک روزه  سمینار  در  ابراهیم پور  علیرضا 
مناطق آزاد در برنامه هفتم توسعه کشور«، ضمن تشریع 
موانع توسعه، گفت: ضعف ها و تهدیدها ازجمله تحریم ها، 
عدم اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کم رنگ 
شدن مشوق ها، عدم توسعه متوازن، فقدان ثبات مدیریتی، 

بخشی از موانع در مسیر توسعه مناطق آزاد هستند.
آزاد،  مناطق  توسعه  موانع  رفع  برای  داشت:  اظهار  وی 
نیز  توسعه  هفتم  برنامه  در  مهم  این  می رود  انتظار 

موردتوجه مسئوالن قرار گیرد.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
در  که  مطلوبی  فرصت های  و  تجربه  افزود:  کیش  آزاد 
30سال گذشته از زمان تاسیس مناطق آزاد محقق شده، 
همچنین سرمایه گذاری و دستاوردهای ارزشمندی که با 
وجود بخش خصوصی متعهد و فادار در این مناطق تحقق 

یافته است، به عنوان نقاط قوت محسوب می گردد.
ادامه داد: فرهنگ عمومی، مشوق ها، قانون  ابراهیم پور 
کاربردی،  و  مستقل  قانونی  عنوان  به  آزاد  مناطق 
حکمرانی،  چابک  قانون  و  سرمایه گذاری  فرصت های 

نقاط قوت مناطق آزاد است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان نمود: تعداد 
میلیارد  ارزش 17هزار  به  فعال  11پروژه سرمایه گذاری 
کیش  در  مترمربع  264هزار  بالغ بر  زیربنایی  با  تومان، 
وجود دارد که از این تعداد، 6پروژه در حال اتمام است 
و 5پروژه دیگر با ارزش حدود 20هزار میلیارد تومان در 

مرحله واگذاری به سرمایه گذار می باشد.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
منطقه آزاد کیش از فرصت های خوبی که در پی اجرای 
تحقق  کیش  آزاد  منطقه  ساحلی  نوار  ساماندهی  طرح 
سرمایه گذاری  366ایده  تعداد  افزود:  و  داد  خبر  یافته، 
سرمایه گذاری  46فرصت  رقم،  این  از  که  شده  احصاء 

مطلوب انتخاب و به فرصت تبدیل شده است.
6فرصت  تعداد  کرد:  تصریح  ادامه  در  ابراهیم پور 
سرمایه گذاری جدید نیز وجود دارد که در طرح ساماندهی 

سواحل با ارزش 70هزار میلیارد ریال اجرایی می شود.
13فرصت  با  بکر  جزیره  یک  را  هندورابی  جزیره  وی، 
به  شدن  اضافه  درحال  که  کرد  معرفی  سرمایه گذاری 

زنجیره گردشگری کیش می باشد.
سرمایه گذاری  طرح های  اشتغال زایی  رقم  پور،  ابراهیم 

کیش را حدود یکهزار و 500نفر اعالم نمود.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش با اشاره به چگونگی تامین منابع مالی طرح ها در 
این منطقه و انتشار حدود 300هزار میلیارد تومان اوراق اجاره 
در سال گذشته، گفت: امسال به صورت حرفه ای تر به تامین 
مالی پرداخته شده و با همکاری نهاد تامین سرمایه و بانک 
ملت موفق به انتشار مبلغ 500میلیارد تومان اوراق مرابحه 

برای اتمام پایانه جدید فرودگاه کیش و بنادر شدیم.
ابراهیم پور در ادامه این مطلب اظهار کرد: از روش های 
تامین مالی نوین دیگر نیز برای اتمام طرح های ناتمام 

استفاده خواهیم کرد.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش در پایان تصریح کرد: درآمد پایدار مناطق آزاد، نگاه 
ویژه ای است که از خام فروشی جلوگیری می کند، بنابراین 
سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان، حضور در بازار سرمایه، 
ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری و ورود به بورس و همچنین 
توسعه کسب و کارهای مولد سرمایه گذاری در صنایع تولیدی 

می تواند در این خصوص کمک شایان توجهی داشته باشد.

فرودگاه بین المللی کیش، 
جلوه  ای از علم و فناوری 

داخلی و بومی

برنامه هفتم توسعه کشور، 
فرصتی برای رفع موانع 
توسعه در مناطق آزاد

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 
ریاست جمهوری مطرح کرد:

سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:
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3 انزلی

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انزلی گفت: این سازمان ۵۰بسته  آزاد  منطقه 
گردشگری،  بخش های  در  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  اولویت  با  تجارت  و  خدمات 

به  و  آماده  ۲۵بسته  که  کرده  تهیه  خارجی 
نیز  دیگر  ۲۵بسته  و  شده  ارسال  دبیرخانه 
ارسال  دبیرخانه  به  اسفندماه  نیمه اول  تا 

می گردد.

عیسی فرهادی اظهار کرد: مجوزها و بسته های 
و  بوده  نام  بدون  شده  تهیه  گذاری  سرمایه 
گردش  و  مبلغ  بسته،  نوع  قبیل  از  برآوردها 
تا در  این بسته ها تعیین شده است  سرمایه در 
آینده  و خارجی که سال  داخلی  نمایشگاه های 
قرار  گذاران  سرمایه  اختیار  در  می شود،  برگزار 

گیرد.
وی با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد انزلی دو 
در   ۱۴۰۸ و  سال های ۱۴۰۴  برای  چشم انداز 
نظر گرفته و به دنبال اجرایی کردن آن است، 
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  که  تصویری  افزود: 
منطقه ای  به  دستیابی  کرده،  ترسیم  چشم انداز 
و  گردشگر  ۲۰میلیون  جذب  با  توانمند  و  پویا 

بوم  گرد است.
عنوان  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ظرفیت  با  بندری  به  دستیابی  همچنین  کرد: 
حداقل ۱۰میلیون تن صادرات و واردات از دیگر 
مقدمات  و  است  انزلی  آزاد  منطقه  برنامه های 
ارتقاء گمرک منطقه به یک اداره کل نیز فراهم 

شده است.
گردشگران  فراغت  اوقات  پرکردن  فرهادی، 

آزاد  منطقه  سازمان  برنامه های  دیگر  از  را 
برنامه های  از  یکی  افزود:  و  کرد  بیان  انزلی 
مسافر  ماندگاری  افزایش  انزلی،  آزاد  منطقه 
با  ۲روز  حداقل  مدت  به  منطقه  این  در 
هنری،  تفریحات  زمینه  کردن  فراهم 
خرید،  و  تجارت  امکانات  دریایی،  و  آبی 
و  است  گردشگری  زیرساخت های  ورزش، 
برنامه ریزی هایی نیز در این راستا انجام داده 

است.
وی درخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی در 
منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: از ابتدای تاسیس 
این منطقه در انزلی، بیش از ۲۵۰میلیون دالر 
آنی  پی  در  و  است  شده  انجام  سرمایه گذاری 
هستیم که این مقدار را طی ۸سال آینده به یک 

میلیارد دالر برسانیم.
۶میلیون دالر  امسال  اینکه  بیان  با  فرهادی 
انزلی  آزاد  منطقه  در  خارجی  سرمایه گذاری 
تا  کرد  امیدواری  ابراز  است،  شده  محقق 
دالر  ۱۰میلیون  به  سال  پایان  تا  مبلغ  این 

برسد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

همچنین  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  انزلی  آزاد 
این  در  سرمایه گذاری  آماده  نیز  ۴۰۰متقاضی 
واگذاری  انتظار  لیست  در  که  هستند  منطقه 

زمین قرار دارند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی  اظهار داشت:

تهیه 50بسته ســـرمایه گذاری با اولویت 
سرمایه گذاری خارجی در منطقه آزاد انــزلی

فرمانده  رادان  احمدرضا  سردار  حضور  با 
انزلی، ۱۵طرح  آزاد  انتظامی کشور در منطقه 
به  زیربنایی  با  انتظامی  نیروی  عمرانی 
به   ظهر  ۸۵۰مترمربع  و  ۱۷هزار  مساحت 

رسید. بهره برداری 
نماینده  رادان،  سردار  عالوه بر  آیین  این  در 
ولی فقیه در گیالن و امام جمعه رشت، استاندار 
گیالن، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
نمایندگان  مجمع  رئیس  انزلی،  آزاد  منطقه 
فرماندار،  گیالن،  قدس  سپاه  فرمانده  استان، 
از  دیگر  جمعی  و  انزلی  امام جمعه  و  نماینده 

مسئوالن حضور داشتند.
انتظامی  فرماندهی  مهندسی  معاون 

گفت:  پروژه ها  این  افتتاح  آیین  در  گیالن 
پروژه  مترمربع  ۷۵هزار  بالغ بر  استان  در 
۸۲واحد  شامل  که  داریم  احداث  درحال 
پاسگاه،  و  کالنتری  ۲۲واحد  سازمانی، 
3واحد  ستادی،  اماکن  به  مربوط  ۱۵واحد 
۷۰۰مترمربع  ۴۰هزار و  رفاهی و  خدماتی و 

می باشد. محوطه سازی 
پروژه های  براری؛  ابراهیم  سرهنگ  گفته  به 
رفاهی  مجتمع  شامل  نیز  شده  بهره برداری 
رفاهی  و  ورزشی  مجموعه  انزلی،  طالب آباد 
پاوا  ساختمان  یاس(،  سرپوشیده  )استخر 
مکمل  ساختمان  ویژه،  یگان  ستاد  استان، 
و  لوندویل  فرماندهی بخش  در رشت،  اداری 

انتظامی  ستاد  آستارا،  در  مسکونی  ۱۶واحد 
خوشابر  پاسگاه  ۱۱فومن،  کالنتری  و 
پاسگاه  ماسال،  تاسکوه  پاسگاه  رضوانشهر، 
بخش  فرماندهی  الهیجان،  کیاده  ناصر 
پاسگاه  چابکسر،  بازرسی  ایست  حویق، 

بود. مرکیه صومعه سرا 
وی عنوان کرد : این پروژه ها به طور همزمان در 

انزلی و ۹شهرستان دیگر افتتاح شد.
مراسم،  این  پایان  در  است،  ذکر  شایان 
انتظامی  نیروی  پرسنل  از  نفر  پنج  از 
ساخت  در  را  تالش  بیشترین  که  گیالن 
داشتند،  پروژه ها  این  از  بهره برداری  و 

شد. قدردانی 

با حضور سردار رادان فرمانده انتظامی کشور صورت پذیرفت:

بهره برداری از 15طرح عمرانی نیروی انتظامی در استان گیالن
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از  اخیرا طی تحلیلی  ایران،  بین الملل  اندیشمندان حوزه روابط  از  یکی 
ایران عنوان کرده است که  با  ارتباط  ایاالت متحده در  سیاست کالن 
اصول  از  منطقه ای،  تنش های  استمرار  و  اقتصادی  توسعه  معلق سازی 
آمریکا  پژوهشگر؛  این  گفته  به  است.  ایران  کنترل  برای  آمریکا  ثابت 
منطقه  سطح  در  اسرائیل  و  عربستان  از  هدفی،  چنین  پیشبرد  برای 
تشدید  امریکا؛  ضدایرانی  سیاست  این  در  همچنین  می کند.  استفاده 
انزوای سیاسی -دیپلماتیک، جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی، فعالیت 
گسترده مجازی برای نمایش تناقضات داخلی مانند ناکارآمدی، افزایش 
و  شایسته ساالری  محدودیت های  و  مدنی  محدودیت های  تورم،  نرخ 
منوط کردن عموم گشایش های مالی به تایید وزارت خزانه داری، ازجمله 

اقدامات مهم در دست اقدام می باشد.
دولتی  با  کشور  داخل  در  خطرناکی؛  و  پرتنش  فضای  چنین  در  حال 
مواجه هستیم که بر سیاست های اشتباه و تشدید برخی ناکارآمدی های 
مدیریتی در حوزه اقتصادی اصرار دارد! مثال بارز چنین وضعیت اسفبار 
و مهلک مدیریتی را امروز به عینه در حوزه مناطق آزاد از سوی دولت 

سیزدهم شاهد هستیم.
دولت دوازدهم با هوشمندی، تصویب ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه 
هدف  که  بود  داده  تشخیص  سیاسی  مغرضانه  تصمیم  یک  را  کشور 
از آن، محدودسازی دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
بود. درواقع برخی از نمایندگان مجلس دهم، به علت مشی مدیریتی و 
فردی خاص مرحوم ترکان، تصمیم گرفتند از مسیر قانون، دست و پای 
از مسئولین مرکز پژوهش های  نیز، بعضی  ببندند و در این کار  وی را 
مجلس!!! نمایندگان مجلس شورای اسالمی را کمک کرده و تخم لق 
ماده ۲۳ را در سبد قانون برنامه ششم توسعه گذاشتند. به همین جهت 
نیز دولت روحانی و تیم اقتصادی او، بی سروصدا این ماده را ندید گرفته 

و اجرا نکردند. 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  مجلس،  و  دولت  تغییر  با  اما 
سیداحسان  آقای  جناب  یعنی  سیزدهم  دولت  اقتصاد  وزیر  و  یازدهم 
خاندوزی، اجرای ماده ۲۳ و انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی را با استناد به 
قانون بودجه1401، با حوصله و برنامه ریزی کامال هوشمندانه کلید زدند .
باالخره پس از کش و قوس های فراوان در طول سال های اخیر، آذرماه 
انتقال  اقتصاد در مورد نحوه  سال 1401 هیات دولت درخواست وزارت 
تایید  اصالحاتی،  اعمال  با  را  آن  اجرایی  و شرایط  شورایعالی  دبیرخانه 
ماده ۲۳  نتیجه  درواقع  این مصوبه  رساند.  به تصویب  و طی مصوبه ای 
قانون برنامه ششم توسعه، بند)ز( تبصره)18( قانون بودجه سال 1401 و 
مصوبه کمیته اقتصادی دولت بود. این مصوبه دارای اشکاالت فراوانی 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  اصلی  قانون  ناقض  حقیقت  در  و  است 
آزادی عمل دبیرخانه شورایعالی  می باشد. همچنین استقالل حقوقی و 
و سازمان های مناطق آزاد در نتیجه این مصوبه به نفع وزارت اقتصاد 

)بخوانید وزیر اقتصاد( به حراج رفته است  .
درخواستی  طی  سال جاری،  بهمن ماه  اوایل  در  اقتصاد  وزیر  همچنین 
صدور  صدور  شیوه  به  نسبت  تعیین تکلیف  خواستار  رئیس جمهور،  از 
آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  و  مدیره  هیات  اعضای  حکم 
به  رئیس جمهور،  قول  از  اسماعیلی  آقای  در کمتر ۵روز  متعاقبا  و  شد! 
اختیارات  مربوطه،  فرآیندهای  به شرط طی  اعالم کرد که  اقتصاد  وزیر 
رئیس جمهور در صدور احکام مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض می گردد؟!
و  هست  بر  عیار  تمام  استیالی  جهت  اقتصاد  وزیر  پیچیده  بازی  این 
و  توسعه  مدیریت  منطق  حقوقی- قانونی،  منظر  از  آزاد،  مناطق  نیست 

همچنین از جهت سیاسی، دارای اشکاالت عمده ای است.
در صدور  ریاست جمهوری  اختیارات  تفویض  اعطای  قانونی،  لحاظ  از 
آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  و  مدیره  هیات  اعضای  احکام 
نه تنها برخالف مصوبه ۲ماه گذشته هیات وزیران بوده و درواقع دور 
اساسی  قانون  بلکه برخالف »اصل 1۲4  این مصوبه است؛  رندانه  زدن 

جمهوری اسالمی ایران« می باشد. 
براساس مصوبه هیات وزیران، صرفا و فقط اعضای هیات مدیره سازمان های 
مناطق آزاد به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با تایید و تصویب شورای عالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی منصوب می شوند. صدور احکام مدیران عامل سازمان های 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد براساس تفویض اختیارات 
انجام شده توسط رئیس جمهور، دقیقا برخالف نص صریح مصوبه هیات 
دولت می باشد و وزیر اقتصاد با درخواست رسمی خود در ۳بهمن ماه و تایید 
آن، مصوبه هیات وزیران را که خود یکی از آنها بوده، دور زده و رئیس جمهور 

را بر انجام امر خالف قانون وادار نموده است !
همچنین با عنایت به اینکه وفق اصل 1۲4 قانون اساسی، رئیس جمهور 
نیز  و  باشد  داشته  معاونانی  خود،  قانونی  وظایف  انجام  برای  می تواند 
جمهوری  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده 6  در 
سازمان هاس  مدیرعامل  انتصاب  سال 1۳7۲،  مصوب  ایران  اسالمی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی از تکالیف مصرح ریاست جمهوری دانسته 
شده است، فلذا واگذاری و تفویض این اختیارات مگر در قالب اصل1۲4 

آن هم به معاونین رئیس جمهور، ممکن نیست  .
یعنی نظر به اینکه در ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی جمهوری اسالمی عنوان شده است :
اداره  نفر  پنج  یا  سه  از  متشکل  مدیره  هیات  توسط  سازمان  ماده6( 
خواهد شد. اعضاء هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. 
مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت، به 
موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیات مدیره منصوب و 
باالترین مقام  اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد. 
انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و 

انتخاب مجدد آنان  بالمانع است .
انتخاب کننده  مراجع  همان  با  مدیره  هیات  اعضاء  و  مدیرعامل  عزل 
هر  سازمان  عمومی  مجامع  اختیار  و  مسئولیت  وزیران  هیات  می باشد. 

منطقه را به عهده دارد. 
انتصاب مدیرعامل،  همان طور که مشخص است، در این ماده صراحتا 
از تکالیف ریاست جمهوری عنوان شده است و عزل آن نیز از وظایف 
این مقام بیان گردیده است؛ از این رو امکان واگذاری آن به وزیر امور 
وظایف  جمهوری  ریاست  چراکه  نمی باشد؛  ممکن  دارایی  و  اقتصادی 
خود را، یا خود اعمال می کند، یا حسب اصل 1۲4 قانون اساسی می تواند 
برخی از آنها را به معاونین خود تفویض نماید، که وزیر امور اقتصادی و 

دارایی، معاون رئیس جمهوری نمی باشد .
علیهذا، از آنجایی که ریاست محترم جمهوری »اختیار صدور حکم مدیرعامل 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیره  هیات  رئیس  و 
اقتصادی پس از طی فرآیندهای مربوط به وزیر امور اقتصادی و دارایی 
تفویض می گردد« واگذار نموده است و وزیر مذکور، معاون رئیس جمهور 
سازمان های  اساسنامه  ماده 18  به  مستند  همچنین  و  نمی شود  محسوب 

مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی که عنوان شده است :
ماده18( مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده دارد، به 
و  منصوب  مدیره  هیات  اعضای  میان  از  و  رئیس جمهور  حکم  موجب 
باالترین مقام اجرایی سازمان می باشد. دوره تصدی مدیرعامل سه سال 
مدیریت  دوره  در هر صورت  است .  بالمانع  انتخاب مجدد وی  و  بوده 

عامل از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود  .
دائمی  احکام  قانون  ماده 6۵  بند)الف(  موضوع  حصر  به  عنایت  با  و 
به   آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران  که  کشور  توسعه  برنامه های 
و  می شوند  محسوب  منطقه  مقام  باالترین  دولت،  طرف  از  نمایندگی 
دولتی  اجرایی  دستگاه های  مسئولیت های  و  اختیارات  وظایف،  کلیه 
به عهده  امنیتی  و  دفاعی  نهادهای  استثنای  به   مناطق  این  در  مستقر 
آنها است و سازمان های مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی 

اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره 
اداره  آزاد که  مناطق  اداره  قانون چگونگی  ماده ۵  و همچنین  می  شوند 
انتصاب  تکلیف  این رو  از  بود،  ایشان خواهد  اساسنامه  تابع  مناطق  این 
مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصرا برعهده 
ریاست جمهوری و نیز مستند به اصل 1۲4 قانون اساسی قابل تفویض 
امور  وزیر  ازجمله  غیر،  به  آن  واسپاری  فلذا  است.  ایشان  معاونین  به 
اداره  اقتصادی و دارایی، مغایر اصل 1۲4 و مواد ۵ و 6 قانون چگونگی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز بند)الف( ماده 6۵ قانون احکام دائمی 

برنامه های توسعه کشور و نیز ماده 18 اساسنامه این مناطق می باشد  .
با عنایت به موارد مطروحه، نظر به اینکه این مقرره شمولی عام و مقرون 
انتصابات داشته است، صدور احکام اعضای هیات مدیره و مدیران  به 
عامل سازمان های مناطق آزاد از طرف یک وزیر )وزیر امور اقتصادی و 

دارایی(، برخالف مصوبه هیات دولت و قانون اساسی است .
اختیارات  تفویض  مسئله  در  موجود  اشکاالت  ادامه  در  همچنین، 
رئیس جمهور به وزیر اقتصاد، باید عنوان داشت از منظر منطق مدیریت 
اشکال  و  ایراد  دارای  فوق الذکر  تفویض  انجام  هم  آزاد  مناطق  توسعه 

است.
با  گفت،  می توان  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  توسعه  مدیریت  منظر  از 
مملکت،  عمومی  توسعه  در  روشی  و  نخبگانی  اجماع  نبود  به  عنایت 
خوشبختانه در اوایل دهه70 دولت سازندگی توانست با حمایت حاکمیت 
اقتصادی،  توسعه  الگوبرداری  از مسیر  را  از کشور  سیاسی، بخش هایی 
ذیل سیاست ایجاد مناطق آزاد در قالب نظام مدیریت مبتنی بر تشکیل 
یک شورای عالی متشکل از عمده وزارتخانه های مرتبط با حوزه اقتصاد، 
این  با هدف تسهیل شرایط و اجماع سازی حداکثری مستثنی کند. در 
مالحظات  تحت  کالن،  تصمیم گیری  راهبردهای  و  قوانین  چارچوب، 
حداقلی مدیران ارشد وزارتخانه های مرتبط در داخل شورای عالی، تدوین 
و اجرایی گردید. فلذا توسعه اقتصادی در مناطق آزاد، دارای پشتیبانی 

حداکثری و اجماع نخبگانی شد. 
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس جمهور، 
بخش  سرمایه گذاری  جذب  برای  که  دادند  آزاد  مناطق  به  را  اختیار  این 
خصوصی داخلی و خارجی، عالوه بر اعطای برخی امتیازات ویژه اقتصادی، 
مدیریت یکپارچه را با هدف تسریع و تسهیل فرآیندهای تصمیم گیری اجرا 
نمایند. به همین جهت نیز در اغلب برنامه های توسعه تا برنامه ششم توسعه، 
این منطق مورد پذیرش قرار گرفت و حتی در سیاست های کالن توسعه، 
ماده 6۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز این منطق را که 
منبعث از ماده ۲7 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بود، مورد تحکیم از نوع 

قانون باالدستی قرار داد. 
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  انتقال  با  و  اما در شرایط جاری 
اعضای  شدن  حداقلی  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  ذیل  اقتصادی 
شورای عالی به ۵وزیر و تفویض اختیارات ریاست جمهوری به وزیر اقتصاد؛ 
منطق مدیریت توسعه اقتصادی در مناطق آزاد به شدت مخدوش و تضعیف 
می گردد. بنابراین امروز مناطق آزاد برخالف فلسفه وجودی خود و برخالف 
الزامات مدیریت مستقل و یکپارچه در این مناطق، صرفا در اثر یک خصلت 
مدیریت مستبدانه و غیراصولی وزیری که ناکارآمدی سیاستگذاری های 
کالن آن در اقتصاد ملی روشن و آشکار است، متحمل شرایطی می شوند 
که آنها را الجرم دچار سرنوشتی مشابه سرنوشت اسفبار کنونی در توسعه 
ناکارآمدی مدیریتی،  افزایش  یعنی  ایران خواهد کرد؛  اقتصادی عمومی 
فرار  امتیازات سرمایه گذاری، تخریب محیط کسب و کار،  حداقل شدن 
سرمایه، رانتی شدن فرصت های اقتصادی، تقلیل بهره وری و نهایتا تقلیل 
رشد اقتصادی و افزایش بی رویه تورم در نهاده های نظام تولید. فلذا این 
وضعیت کنونی که با محوریت وزیر اقتصاد و درخواست های عجیب وی بر 
مناطق آزاد حاکم می گردد، این موضوع را نشان می دهد که مسیر موجود 
برخالف منطق مدیریت توسعه اقتصادی در مناطق آزاد و شکستن اجماع 

روشی و نظری توسعه اقتصادی در این مناطق است.
است.  قبلی  اشکال  امتداد  در  موجود  مهم  اشکال  نیز  سیاسی  منظر  از 
حداقل سازی اعضای شورای عالی به ۵عضو و تحکیم سلطه یک عضو 
نشان  است،  وزیر کشور  آن  اعضای  از  یکی  این شورا، درحالی که  در 
است؛  شدید  ابهام  دارای  مدیریتی  نگاه  این  موخره  و  مقدمه  می دهد 
چراکه تجمیع اختیارات در یک وزارتخانه و الزام دیگران به پیروی از آن، 
بدون در نظر گرفتن ضرورت های مربوط به منطق سیاسی، ایجاد تمرکز 
منتهی به فساد در تصمیم گیری های کالن حوزه مناطق آزاد،  استبداد 
اختیارت ریاست جمهوری و... بخشی  با دریافت  محتمل در وزارتخانه 
تثبیت  با استمرار و  نتیجه  از منظر سیاسی است.  در  این اشکاالت  از 
شرایط موجود در حوزه مناطق آزاد، عالوه بر نقض سیستماتیک قانون در 
این حوزه، شرایط مدیریتی و سیاسی به شکل پیچیده ای، باعث تضعیف 

توسعه اقتصادی در مناطق آزاد خواهد شد.
حال در شرایط کنونی، این هفته نامه به سبب وظیفه تخصصی و نیاز موجود 
در این عرصه به ارائه یک تحلیل کارشناسانه، گزارش حاضر را با استفاده از 
نظرات برخی کارشناسان مناطق آزاد و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
بررسی نموده است. هدف ما در این گزارش، بررسی جوانب و نتایج مختلف 
تفویض اختیارات ریاست جمهوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی و انتقال 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت اقتصاد است. 
مردم  که  منطقی  انتظار  برخالف  گفت،  می توان  نهایت  در  متاسفانه 
تنها  نه  آن،  اقتصادی  تیم  و  سیزدهم  دولت  دارند،  انقالب  دلسوزان  و 
هوشمندانه با اقدامات پیچیده آمریکا به عنوان قطب مسلط بین المللی 
مخالف ایران، برخورد نمی کنند، بلکه سعی ندارند در مقابل این اقدامات، 
سیاست های اصولی متناسب با بهینه سازی شرایط توسعه و فعال سازی 
حداکثر ظرفیت های اقتصادی ایران برای ارتقای رونق اقتصادی، تقویت 
آن  بیم  نتیجه  در  نمایند.  اجرا  و  تنظیم  و...  کشور  اقتصادی  کارآمدی 
می رود که در آینده نه چندان دور، اهداف شیطان بزرگ و دشمن اصلی 
تامین  داخلی  تصمیم گیران  و  مدیران  اشتباهات  نتیجه  در  ایران  مردم 
گردد و مردم تحت تاثیر عملیات روانی هدفمند مخالفین نظام و هجمه 

رسانه ای آنها، از کارآمدی مدیریت اقتصادی کشور ناامید شوند. 
و  منطقه ای  محیط  به  ایران  اقتصاد   بزرگ  دروازه های  آزاد  مناطق 
بین المللی است. بسته شدن این دروازه های اقتصادی و تضعیف محیط 
توسعه اقتصادی در آنها، نه تنها در راستای مصالح اقتصاد ملی، بلکه در 

تضاد با منافع ملی و امنیت کشور می باشد. 
امید می رود حداقل مدیران ارشد سیاسی و امنیتی دولت سیزدهم با نگاهی 
منطقی به این مقوله مهم اقتصادی و امنیتی کشور، اجازه ندهند روحیه 
زیاده خواهی برخی افراد در کابینه دولت، منجر به تضعیف محیط اقتصادی 

مرزهای کشور و ملوک الطوایفی شدن مدیریت کالن در دولت شود.

 احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه
 مجلس شورای اسالمی:

با تفویض اختیار رئیس جمهور، فلسفه وجودی مناطق آزاد 
زیرسوال رفته است

احسان ارکانی نماینده مردم  نیشابور و عضو کمیسیون  برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، نسبت به تفویض اختیار 

رئیس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انتصاب مدیران عامل 
سازمان های مناطق آزاد واکنش نشان داد و گفت: با این تصمیم گیری، 
فلسفه وجودی مناطق آزاد زیرسوال رفته و باید شخص رئیس جمهور و 
وزیر اقتصاد نسبت به این موضوع که خالف قوانین مناطق آزاد است، 

پاسخگو باشند!
به  نسبت  می توانند  قانونا  که  کسی  مجلس؛  نماینده  این  گفته  طبق 
منطبق  که  صورتی  در  رئیس جمهور  و  دولت  وزیران،  هیات  مصوبات 
با قوانین مصوبه مجلس نباشد، ورود کند؛ شخص آقای قالیباف یعنی 

رئیس مجلس شورای اسالمی است  .
وی در واکنش به تفویض اختیار رئیس جمهور به وزیر امور اقتصادی و 
دارایی برای انتخاب مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تصریح کرد: 
با این وضعیت، فلسفه وجودی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی زیرسوال رفته است. اینکه مدیران عامل و روسای هیات مدیره 
سازمان های مناطق آزاد به دست وزیر اقتصاد انتخاب و منصوب شوند، 
منطقا این سوال را ایجاد می کند که اساسا چه نیازی به وجود دبیرخانه و 
انتصاب آقای دکتر عبدالملکی است؟ این سوالی است که به نظرم آقای 

رئیس جمهور و وزیر اقتصاد باید پاسخ دهند.
به  پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  کمیسیون  برنامه  عضو 
این سوال که با توجه به مواد قانونی مختلف مترتب بر مناطق آزاد که 
گواهی برای استقالل این مناطق است؛ آیا تفویض اختیار به وزیر اقتصاد 
تشتت مدیریتی محسوب نمی شود، اظهار داشت: قطعا همین طور است. 
اکنون مشخص نیست که در این مجموعه چه کسی تصمیم گیر است، 
چه کسی پاسخگو است، چه کسی قرار است مدیریت و نظارت کند؟! 
درحال حاضر انگار در مناطق آزاد دو رئیس داریم؛ هم آقای خاندوزی و 
هم آقای عبدالملکی. این گونه کار کشورداری و حکمرانی پیش نمی رود. 
باید برای هر قسمتی، مسئول واحد و یکپارچه مشخص کنیم و او  ما 
را  پاسخگویی  و  دهیم  کسی  به  را  اختیارات  اینکه  باشد.  پاسخگو  نیز 
بازخورد مشخصی  انتها  در  کنیم،  تکه تکه  را  وظایف  و  دیگر  به کسی 
نخواهد داشت و تلقی مدیریت یلخی می شود که با منطق حکمرانی نیز 

سازگار نخواهد بود .
حذف  جهت  در  اسالمی  شورای  مجلس  نقش  درخصوص  اردکانی 
نمود:  اذعان  مناطق  این  کنونی  رفع مشکالت  و  آزاد  مناطق  استقالل 
مجلس شورای اسالمی و نمایندگان به دلیل بحث پاسخگویی و نظارت 
دادند؛ چراکه  قرار  اقتصاد  وزارت  زیرنظر  را  دبیرخانه شورایعالی  بیشتر، 
یا حداقل سخت و زمان بر  ندارد و  از رئیس جمهور وجود  امکان سوال 
است. اما هدف مجلس، حذف استقالل مناطق آزاد و ایجاد تناقض های 
فراوان مدیریتی و قوانین نیست؛ بلکه همان موضوع، طرح سوال بود که 

ظاهرا مورد سوء استفاده مدیریتی قرار گرفته است.
ادامه اظهار کرد: طبق مصوبه اخیر هیات دولت، فقط اعضای  وی در 
هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد به پیشنهاد وزیر اقتصاد و با تایید 
ظرف  اکنون  اما  حکم  می گرفتند.  رئیس جمهور  طرف  از  شورای عالی 
کمتر از ۲ماه از این مصوبه، تفویض اختیارات ریاست جمهوری به وزیر 
اقتصاد برخالف قانون صورت می گیرد و این نقض مصوبه هیات دولت 
محسوب می شود. مجموعه ای که این ابالغیه اخیر را زده باید پاسخگو 
باشد؛ درواقع شخصی که این تفویض اختیار را داده و آن را امضاء کرده 

است، باید جواب دهد.
نماینده مردم  نیشابور در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال 
قانون عمل کرده است، گفت: من فکر  که چرا رئیس جمهور برخالف 
می کنم اساسا بهم ریختگی عجیب و غریب قانونی درخصوص مناطق 
آزاد وجود دارد؛ با این تفویض اختیار مشخص نیست که چه کسی از 
چند وقت  این  در  مجلس  است.  موضوع  این  پاسخگوی  قانونی  لحاظ 
تعطیل بود و کمیسیون هم درگیر بحث بودجه بوده؛ لذا روز طی هفته 
به  باتوجه  که  شود  صحبت  کمیسیون  اقتصادی  دوستان  با  باید  آتی 
و  است  پاسخگو  باید  قانون چه کسی  مر  ببینیم طبق  بهم ریختگی ها، 

براساس آن هم باید موضوع را مطالبه کنیم .
اردکانی تاکید کرد: باید برای مناطق آزاد و مدیریت آن، فکری اساسی 
و عاجل در الیحه و قانون برنامه هفتم توسعه صورت گیرد تا آن را از 

دخالت های متعدد و ازهم گسیختگی نجات دهد .
بهم ریختگی  پایه گذار  این موضوع که خود مجلس  به  واکنش  در  وی 
بیان  است،  شده  آزاد  مناطق  درخصوص  مختلف  تناقضات  و  قوانین 
شورایعالی  دبیرخانه  خود  مشکل،  از  بخشی  که  بپذیریم  باید  داشت: 
بود. دبیرخانه به مجلس پاسخگو نبود و خود را فراتر از نظارت مجلس 
تلقی می کرد؛ درحالی که طبق قانون حتی رئیس جمهور هم به مجلس 
پاسخگوست، چه برسد به سایر مسئولین. وقتی چنین فضایی ایجاد شد، 
را  آزاد  اینکه دبیرخانه شورایعالی و مناطق  مجلس چاره ای نداشت جز 
در قالب یک وزارتخانه پاسخگو کند و این اشتباه اول از سوی دبیرخانه 
شروع شد و ادامه پیدا کرد. اگر از همان ابتدا رابطه منطقی، عقالنی و 
دبیرخانه و مجلس شورای اسالمی وجود داشت، چنین  پاسخگو میان 

اتفاقاتی رخ نمی داد.
دبیرخانه  که  موضوع  این  سازوکار  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
شورایعالی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد و در عین حال 
حاکمیت و استقالل دبیرخانه حفظ شود، به آیین نامه و دستورالعمل های 
هیات دولت، هیات وزیران و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
جایگاه  نتوانستند  که  همین جاست  مشکل  اکنون  البته  و  برمی گشت 
حاکمیتی دبیرخانه را حفظ کنند. درحال حاضر نقش وزیر اقتصاد برای 
آزاد،  مناطق  سازمان های  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  اعضای  انتخاب 
را  آزاد  دبیر شورایعالی و سازمان های مناطق  دبیرخانه،  فلسفه وجودی 
زیرسوال می برد . لذا باید ضمن پاسخگو کردن وزیر اقتصاد درخصوص 
مناطق آزاد ؛ استقالل را به دبیرخانه بازگرداند. ما انتظار داشتیم دولت در 
برنامه هفتم توسعه، نقش حاکمیتی دبیرخانه و تعریف و رویکرد درست 
از دبیرخانه را تدوین و ارائه نماید که این موضوع با نامه تفویض اختیار 

رئیس جمهور به وزیر اقتصاد بعید به نظر می رسد.
اختیار  تفویض  این  به  ورود  جهت  مجلس  نقش  درخصوص  اردکانی 
گفت: می توانیم با دبیرخانه در مجلس جلساتی برگزار کنیم، مطالباتشان 
قانونگذاری  با  را  است  آزاد  مناطق  مدنظر  که  موضوعی  تا  بشنویم  را 

تعیین کنیم، تا تعارضات موجود رفع گردد.
نماینده مردم  نیشابور و عضو کمیسیون  برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی در پایان و در پاسخ به این سوال که چه کسی باید نسبت به 
خالف  که  اختیار  تفویض  بحث  برای  رئیس جمهور  ابالغیه  و  تصمیم 
کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 6۵  خصوصا  قوانین 
تلقی می شود، ورود کند؛ تصریح کرد: کسانی که معترض هستند، باید 
مکاتبه کنند. هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس 
که رئیس آن هم رئیس مجلس است، می تواند نسبت به این موضوع 
ورود کند؛ نمایندگان مجلس هم به صورت فردی و تصمیم گیری جمعی 
قانونا  که  شخصی  اما  نمایند؛  ورود  می توانند  اقتصادی  کمیسیون  در 
در  رئیس جمهور  و  دولت  وزیران،  هیات  مصوبات  به  نسبت  می توانند 
صورتی که منطبق با قوانین مصوبه مجلس نباشد، ورود کند؛ شخص 

آقای قالیباف یعنی رئیس مجلس شورای اسالمی است.

 جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه
 مجلس شورای اسالمی:

رویه موجود، صرفا مانع تراشی و سنگ اندازی برای
 ادامه کار اقتصادی مناطق آزاد است

همچنین، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با نشریه، بر وجود قوانین متناقض در مناطق آزاد 
تاکید کرد و از دولت خواست تا با ارسال الیحه به مجلس، این مناطق 

را از ابهام و رفتارهای دوگانه با آن خارج کند.
اداره  چگونگی  قانون  شدن  بی اعتبار  و  قوانین  نقض  درخصوص  وی 
مناطق آزاد گفت: اگر می خواهیم مناطق آزاد موفقی داشته باشیم ، باید 
اجازه دهیم مدیران سازمان های مناطق آزاد قدرت مانور داشته باشند و 
بتوانند در مدیریت مناطق متبوع خود، عمال سیاست هایشان را اجرا کنند؛ 
با  مانند سرزمین اصلی  به  به عناوین مختلفی هر دستگاهی  اینکه  اما 
مناطق آزاد برخورد کند، درست نیست و ضرب المثل معروفی وجود دارد 
که می گوید: »شترسواری دوال دوال نمی شود«. باید به شکلی برخورد 
باشد  در حدی  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران  مانور  قدرت  که  کنیم 
که  کنیم  کاری  باید  دهند.  تغییر  مناطق  نفع  به  را  رقابتی  شرایط  که 
مناطق آزاد خط مقدم جذب سرمایه باشند. طبعا اگر نتوانیم در مناطق آزاد 
سرمایه گذار جذب نماییم، در مناطق داخلی هم شانس و قدرت مانوری 

برای این کار نخواهیم داشت.
قادری تاکید کرد: اگر به دالیلی بخواهیم عرصه را به مناطق آزاد تنگ 
اهداف مان  به  را  ما  نمی تواند  مناطق  این  دیگر  صورت  این  در  کنیم، 
و  تنگ  نگاه  با  بخواهند  دستگاه ها  از  بعضی  که  نگاه  این  برساند. 
کشور  داخلی  مناطق  به  شبیه  را  آزاد  مناطق  عمال  خود  کوته نظرانه 
دربیاورند، با تعریفی که از مناطق آزاد ارائه شده و انتظار و توقعی که از 

این مناطق وجود دارد، سازگاری ندارد .
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی افزود: نمی توان 
محدودیت هایی را در مناطق آزاد اعمال نمود، اما بعد انتظار داشته باشیم 
که این مناطق سرمایه جذب کنند؛ چراکه طبعا نمی توانند با این رویکرد 
دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزارت  خصوص  این  در  دهند.  انجام  کاری 
دبیرخانه شورایعالی و ریاست جمهوری باید بررسی کنند و هرجا برخالف 
مصوبات قانونی عمل می شود، ورود نمایند و اجازه ندهند دستگاه ها به 
حوزه مسئولیت مدیران مناطق آزاد ورود و قدرت مانورشان را محدود 
ایجاد کرده، حتما  قانون هم محدودیت  کنند. حتی در برخی جاها که 
برداشته  محدودیت ها  این  می کند  کمک  نیز  مجلس  و  بیاورند  الیحه 
امکان و  بین المللی، یک  و جایگاه  نقش  در  بتواند  آزاد  مناطق  تا  شود 
فرصت خوبی را برای جذب سرمایه فراهم کنند. ما در شرایطی هستیم 
حکومت  به صورت  روز  هر  اینکه  نه  برداریم،  را  بندها  و  قید  باید  که 
ملوک الطوایفی هر دستگاهی سعی کند  اختیارات را از مناطق آزاد بگیرد 
و در حوزه کاری مناطق ورود داشته باشد . این رویه شدنی نیست و صرفا 
مانع تراشی و سنگ اندازی برای ادامه کار اقتصادی مناطق آزاد و رسیدن 

به اهداف اصلی آن است.
انتخاب  من باب  رئیس جمهور  اختیار  تفویض  بحث  به  ادامه،  در  وی 
و  کرد  اشاره  اقتصاد  وزیر  به  آزاد  مناطق  سازمان های  ارشد  مسئوالن 
گفت: رئیس جمهور اختیارات خود را به وزیر تفویض کرده و لذا اختیارات 
و  باشد  پابرجا  باید  نیز  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
مشکلی نباید برای دبیرخانه پیش بیاید. این موضوع به نحوی می تواند 
مثبت تلقی شود، از این جهت که رئیس جمهور دغدغه های زیادی دارد، 
نه فرصتی برای تشکیل شورای عالی دارد و نه اینکه ورودی به جزئیات 
کارهای  دارم  اطالع  بنده  که  جایی  تا  داشت.  خواهد  مناطق  مسائل 
کلی تر  مسائل  درگیر  رئیس جمهور  چراکه  افتاده؛  عقب  خیلی  دبیرخانه 
است و نمی تواند برای مناطق آزاد وقت بگذارد. در نتیجه این تفویض 

اختیار صورت گرفته است تا وزیر اقتصاد درگیر مسائل مناطق آزاد باشد. 
اگر دبیرخانه زیرنظر ریاست جمهوری بود، دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی می توانست کارها را با رئیس جمهور هماهنگ کند؛ اما 
وقتی که دبیرخانه زیرمجموعه وزارت اقتصاد می باشد، بهترین شکل هم 
این است که این تفویض اختیار انجام گیرد تا روند کار به تعویق نیفتد.

قادری تاکید کرد: البته می توان نگاه منفی نیز به این موضوع تفویض 
اختیار داشت و آن از این جهت  که اگر تمامی اختیارات انتخاب ها و عزل 
و نصب ها تمامی مسئوالن مناطق آزاد با وزیر اقتصاد باشد، طبیعتا دیگر 
دبیر نقشی در مناطق ندارد. اینکه قدرت انتصاب ها از دبیر گرفته شود 
رئیس جمهور  این موضوع که  و  است  داده شود، یک بحث  وزیر  به  و 
اختیارات خود را درخصوص مناطق آزاد به وزیر اقتصاد واگذار کند، بحثی 
دیگر. به نظر می رسد باید استقالل دبیرخانه شورایعالی و دبیر آن با وجود 
نقش وزارت اقتصاد در برخی امور مناطق آزاد حفظ شود، تا استقالل این 
مناطق از بین نرود و در عین حال ماده 6۵ قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور که بر لزوم تفویض اختیار دستگاه های دولتی به مدیران 

عامل سازمان های مناطق آزاد تصریح دارد، زیرسوال نرود.
پایان،  در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
و  کرد  تاکید  دولت  توسط  آزاد  مناطق  درخصوص  الیحه  ارسال  بر 
مناطق  برای حل مشکالت  است که دولت  نمود:  ضروری  خاطرنشان 
این  و  دهد  ارائه  مجلس  به  الیحه ای  دولت  موجود،  تناقضات  و  آزاد 

مناطق را از حالت گرگ و میشی خارج نماید.

جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی:
سپردن اختیار عزل و نصب در مناطق آزاد به وزیر اقتصاد، 

منافاتی با اختیارات دبیر ندارد
تفویض  اسالمی،  در مجلس شورای  آبادان  مردم  نماینده  جلیل مختار 
اختیار رئیس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انتخاب اعضای 
را مثبت قلمداد  آزاد  هیات مدیره و مدیران عامل سازمان های مناطق 
سپردن  و  توسعه  برنامه ششم   قانون  ماده ۲۳  راستای  در  را  آن  و  کرد 

دبیرخانه شورایعالی به وزارت اقتصاد عنوان کرد. 
طبق گفته این نماینده؛ انتخاب مسئولین ارشد سازمان های مناطق آزاد 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده6۵  با  اقتصاد،  وزیر  توسط 
کشور که بر استقالل عمل سازمان های مناطق آزاد تاکید دارد، منافات 

نخواهد داشت!!!
مختار درخصوص تفویض اختیار ابراهیم رئیسی به خاندوزی گفت: با این 
تصمیم گیری رئیس جمهور، راه های انتصاب مدیران عامل سازمان های 
مناطق آزاد سریع تر و کوتاه تر شده و زین پس می توان به این انتخاب ها 

سرعت بخشید.
این  سپردن  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده 
مسئولیت و تفویض اختیار به وزیر اقتصاد در بخش کوتاه کردن مسیر، 
سیستم  بروکراسی  و  پیچیدگی  از  همچنین  و  می کند  زیادی  کمک 
جلوگیری کرده و کارها بهتر انجام می شود. لذا این تصمیم رئیس جمهور 
و  انتصابات  به  سرعت بخشی  برای  حداقل  زیرا  می گردد؛  تلقی  مثبت 
نظر  به  الزم  تصمیم  این  داشت،  اختیار  تفویض  به  نیاز  که  اقداماتی 

می رسد.
وی در رابطه با نقض ماده 6۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
که کلیه اختیارات دستگاه های اجرایی باید به مدیران عامل سازمان های 
مناطق آزاد تفویض شود، اظهار داشت: تفویض اختیار درخصوص بحث 
تفویض  بحث  ندارد.  تناقضی  سازمان  مدیرعامل  اختیارات  با  انتصابات 
اختیار از این جهت است که انتخاب مدیران عامل سازمان های مناطق 
آزاد صرفا از رئیس جمهور به وزیر اقتصاد واگذار شده؛ لذا هیچ منافاتی 
ماده 6۵  ندارد.  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 6۵  با 
بحث دستگاه های دولتی و حاکمیت در مناطق آزاد را مطرح می کند که 

باید به صورت یکپارچه باشد؛ اما تفویض اختیار رئیس جمهور در رابطه 
بتواند به  تا  انتخاب مدیران است که به آقای خاندوزی سپرده شده  با 

موضوعات سرعت دهد.
مختار همچنین تاکید کرد: ماده 6۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور درون خود مناطق آزاد است و بحث همسویی دستگاه های دولتی 

است که در مناطق آزاد کار می کنند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی در پایان، در واکنش به 
این موضوع که طبق ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مدیرعامل 
اما اکنون  انتخاب شوند،  باید از سوی رئیس جمور  سازمان های مناطق 
نادیده  را  اصلی  قانون  اقتصاد،  وزیر  به  اختیار  تفویض  با  رئیس جمهور 
گرفته است، اظهار داشت: ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرنظر وزارت امور اقتصادی و 
دارایی قرار داده و اکنون این انتقال انجام شده است. درحال حاضر هم 
این تفویض اختیار که رئیس جمهور به وزیر اقتصاد داده تقریبا با ماده ۲۳ 
قانون برنامه ششم توسعه هماهنگی دارد و این موضوع را که دبیرخانه 

تحت مدیریت و نظارت وزارت اقتصاد است را پررنگ تر می کند.

 یعقوب رضازاده، عضو فراکسیون مناطق آزاد 
مجلس  شورای اسالمی:

 وزیر اقتصاد تاکنون نتوانسته نقش مثبتی 
در مناطق آزاد داشته باشد

شورای  مجلس  آزاد  مناطق  فراکسیون  عضو  رضازاده  یعقوب  اما،  و 
جهت  در  رئیس جمهور  نامه  به  نسبت  نشریه،  با  گفت وگو  در  اسالمی 
تفویض اختیار خود در حوزه مناطق آزاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی 
واکنش نشان داد و گفت: همه باید در چارچوب قانون عمل کنند؛ چراکه 
عدم رعایت قوانین، موجب چندگانگی مدیریتی، تناقضات موجود و در 

نتیجه عدم موفقیت مناطق آزاد خواهد شد.
مدیران  نصب  و  عزل  اختیارات  رئیس جمهور  آقای  داشت:  اظهار  وی 
امور  وزیر  آقای  به  را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  عامل سازمان های 
اقتصادی و دارایی دادند و این موضوع تشخیص ایشان است؛ اما این 
و  داشت  نخواهد  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  مثبتی  اثر  موضوع 
نمی تواند آن طور که باید موثر باشد؛ چراکه وزیر اقتصاد تاکنون نتوانسته 
نقش مثبتی در اداره مناطق آزاد داشته باشد و به نظر بنده این موضوع 
روشن نیست. اگر بخواهیم مناطق آزاد رشد و تعالی داشته باشند، بایستی 
این جایگاه به عنوان معاونت ریاست جمهوری و تحت نظر رئیس جمهور 
وزارت  بود.  خواهد  بهتر  هم  عملکرد  این گونه  شود؛  مدیریت  و  اداره 
از  بتواند  اگر  که  است  سنگین  و  عدیده  مسئولیت های  دارای  اقتصاد 
عهده همین مسئولیت ها بربیاید، کار بسیار مهمی انجام داده است. لذا 
این تصمیم با توجه به اینکه با نظر خود ریاست جمهوری اتخاذ شده، 
ولی در درازمدت اثر مثبتی بر امور مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی 
نمی گذارد و این مناطق توسعه ای در بحث تجارت داخلی و خارجی و 

ارتباط با کشورهای همسایه نخواهند داشت.
تشت  نشان دهنده  رویکرد  این  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  رضازاده 
کامال  مدیریتی  راهبرد  نبود  بله؛  گفت:  است،  آزاد  مناطق  در  مدیریت 
ریاست  از سوی  مدیریت  و  انتصاب ها  و  دخالت  اگر  می شود.  احساس 
جمهور انجام گردد، تاثیر مثبتی خواهد داشت؛ اما سپردن این موضوع به 
وزارت اقتصاد موجب تشتت آرا ، مدیریت ها و انتصاب ها می شود و قطعا 

این موضوع با مشکل مواجه خواهد شد.
عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی در واکنش به این 
موضوع که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این تفویض  اختیار 
خالف قانون است، اذعان نمود: بایستی همه در چارچوب قانون حرکت 
کنیم؛ اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولین داشتند، 
فرمودند که هر جا با مشکل و چندگانگی برخورد کردید، حتما به قانون 

و مواردی که در مجلس شورای اسالمی تصویب شده ، مراجعه کنید. لذا 
براساس قانون مناطق آزاد که در آن اشاره شده بحث انتصاب مدیران 
ارشد مناطق آزاد در اختیار رئیس جمهور است و از وظایف او محسوب 
می شود؛ در نتیجه آقای رئیسی باید براساس قانون عمل کند تا مناطق 

آزاد عملکرد بهتری داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از نگاه شما قوانین مناطق آزاد به درستی 
اجرا می شود، اظهار کرد: ما بازدیدهای مختلفی از مناطق آزاد داشته ایم، 
اما مدیران سازمان های مناطق آزاد از نبود اختیارات و استقالل مدیریتی 
گالیه  سرمایه گذاران  به  بسته  اعطای  و  سرمایه گذار  جذب  بحث  در 
داشتند و می گفتند که اختیارات الزم را برای جذب سرمایه و صادرات و 
واردات ندارند و این به دلیل تعدد و چندگانگی مدیریتی و دخالت های 
این مناطق خیلی موفق  لذا  مستقیم و غیرمستقیم دستگاه ها می باشد؛ 
از تصویب  نیز که ۲۳سال  اقتصادی سلماس  ویژه  منطقه  در  نبوده اند. 
شده،  گرفته  درنظر  منطقه  برای  که  امتیازاتی  اما  گذاشته،  منطقه  این 
اما محدودیت ها  امتیازات دیده نمی شود،  نادیده گرفته می شود. درواقع 
برای بازار و اصناف به شدت زیاد است. تا زمانی که مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از یک مدیریت و نظارت قوی و مستقیم از سوی نهاد ریاست 

جمهوری برخوردار نباشد، این موفقیت را نخواهیم دید.
این نماینده مجلس درخصوص عملکرد فراکسیون مناطق آزاد در جهت 
نظارت بیشتر و تالش برای اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد بیان داشت: فراکسیون در مجلس تشکیل می گردد و بنده نیز جز 
آزاد  مناطق  مصوبات  در  آنچنانی  توفیق  اما  هستم؛  فراکسیون  دبیران 
از  استفاده  فرصت  چابهار،  همچون  آزادی  مناطق  در  نمی شود.  دیده 
معافیت های گمرکی یا تعدد صادرات و واردات کاال به یک نحو است و 
در جلفا و اروند به نحوی دیگر . لذا در این مناطق همخوانی وجود ندارد 
و قوانین یکسان برای همه مرزنشین ها و مناطق آزاد در بحث صادرات 
و واردات و استفاده از معافیت ها دیده نمی شود و ناهمگونی در این زمینه 

بسیار زیاد است.
اسالمی؛  شورای  مجلس  آزاد  مناطق  فراکسیون  عضو  این  گفته  طبق 
سپردن امور سازمان های مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
که مشکالت و دغدغه های زیادی دارد، نه تنها به صالح نیست؛ بلکه 
ضعف  و  آن  محدودیت  شورایعالی ،  دبیرخانه  مسئولیت  سلب  باعث 

عملکردی به سبب عدم استقالل و اختیار می شود.

محمد آقاخانی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
مناطق آزاد در دستان نامادری

نشریه،  به  یادداشتی  در  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  آقاخانی  محمد 
اقتصادی و دارایی  امور  به وزیر  اختیار رئیس جمهور  به تفویض  نسبت 
ویژه  و  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  انتصاب  درخصوص 
اقتصادی واکنش نشان داد و این اقدام را برخالف قانون چگونگی اداره 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون   68 و  مواد 6۵  همچنین  و  آزاد  مناطق 

توسعه کشور دانست. 
در ادامه، یادداشت این کارشناس مسائل مناطق آزاد را می خوانید:

چنان مجریان قانون در دولت و واضعین آن در مجلس کمر همت بر 
هر آنچه دیگران و سابقون ساخته و پرداخته اند غلط است، بسته اند، که 

گویی نامادری ای هستند که ناگزیر به تربیت طفل بی مادر و سرکشند.
حاال در این میان هرچه خوبان همه دارند، مناطق آزاد یکجا دارند. 

عارضه یابی  و  تحقیق  بررسی،  زحمت  دوستان ،  نظر  از  که  هم  اساسا 
کاریست عبث، بیهوده و گزاف.

حاِل فعلی مناطق آزاد، حال طفلی است که روزها سخت ترین مجازات ها 
ساختگی  نوازش های  به  دلخوش  شب ها  و  می بیند  نامادری  توسط  را 

پدر است.
از قرار فریاد و فغان، مناطق آزاد موتور پیشران توسعه و درگاه اقتصادی 
هستند و تصویب مواد 6۵ و 68 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
پدرانه  نوازش های شبانه  آزاد جدید ،  مناطق  اعجاب انگیز  تولد  و  کشور 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  اعمال  خلق الساعه،  قوانین  تصویب  و  است 
هستند  آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه  با  آشکار  نقض  در  اساسا  که  و... 
همه  از  و  قانون  با  متناقض  بخشنامه های  و  آیین نامه  مقرره،  ابالغ  و 
اقتصادی  آزاد و ویژه  الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق  اعجاب انگیزتر 
به وزارت امور اقتصادی و دارایی، گل سر سبد شکنجه های هر روزه و 

هر لحظه نامادری.
در این استیصال شبانه روزی چه شود سرنوشت مناطق آزاد؟!

کار از منطوق و مدلول و استدالل و اثبات گذشته که از قرار بنای شنیدن 
نیست و دیر زمانی است دفتِر شنیدن گشوده نشده، بسته شده است و 
چقدر نازیبا و نامیمون است لباس نامبارِک »با حفظ شخصیت حقوقی 
مستقل«؛ کدام شخصیت؟ مرئوسی که حق رای دارد و رأیش حق ندارد 

خالف رأی رئیسش باشد؟
و  مدیره  هیات  اعضای  عنوان  به  معرفی شده  اشخاص  کردن  محدود 
تایید  مورد  اشخاص  حدود  به  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران 

یک وزیر؟
این جز اعطای نظارت استصوابی برای فیلتر کردن افراد و گزینش توسط 
یک شخص و به سخره گرفتن شخصیت حقوقی مستقل، اگر معنای 
توضیح  فضال  و  علما  نمی دهد،  قد  ما  سواد  اندک  به  که  دارد  دیگری 

بفرمایند تا بلکه خدا بخواهد و رستگار شویم.
داستان، داستاِن شیخی است که مردی را میخ به دست درحال سوراخ 
کردن کشتی دید، برآشفت و به او متذکر شد که چه می کنی؟ کشتی 
سوراخ شود تو هم غرق می شوی و...؛ لکن اندکی بعد روی برگرداند و 
دید کشتی درحال غرق شدن است و برادر فاضِل میخ به دست سوار 

بر کشتی دیگری!
آری ، این خان نه خاِن دیگری، برادران را چه باک از غرق شدن کشتی، 

وقتی همه تخصصشان خان دوختن است.

مجید سیدحسینی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
 مناطق آزاد، خیابان به بن بست کشیده شده 

مسیر توسعه ایران
طی  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  سیدحسینی  مجید  نهایت،  در  و 
سوی  از  گرفته  صورت  اختیار  تفویض  نقد  به  نشریه،  به  یادداشتی 
عامل  مدیران  حکم  صدور  درخصوص  اقتصاد  وزیر  به  رئیس جمهور 
تضعیف  چرایی  و  پرداخت  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  سازمان های 

و تحدید مناطق آزاد در سپهر اقتصادی ایران را مورد واکاوی قرار داد.
در ادامه یادداشت مجید سیدحسینی را می خوانید:

برنامه  و  آرزو  به  سیزدهم  دولت  اقتصاد  وزیر  تعارفی  هیچ گونه  بدون 
و  نگاه مضیق  چنبره  در  آزاد  مناطق  و جذب  برای هضم  ده ساله خود 
تنگ فهم اقتصادی خویش با بهره گیری از استعاره نظارت بر عملکرد 
در  عاقله ای  قوه  عمل  در  اگرچه  آمد.  نائل  آزاد  مناطق  پاسخگویی  و 
نهاد ریاست جمهوری بود که اشاره نماید براساس قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، انتصاب مدیران عامل این مناطق برعهده 
مقام،  این  از سوی  تناوب  به  اخیر  است که طی سه دهه  رئیس جمهور 

معاون اول و دبیر شورایعالی مناطق آزاد اعمال می شود.
نکته ظریفی که در جریان پاسخ رئیس دفتر رئیس جمهور مشهود است، 
تقاضای وزیر اقتصاد مبنی بر »تعیین تکلیف نسبت به شیوه صدور حکم 
مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری-

دولت  اقتصاد  وزیر  اساس،  این  بر  است.  اقتصادی«  ویژه  و  صنعتی 
سیزدهم بعد از مکاتبات صورت گرفته طی ده ماهه اخیر با معاون اول 
افراد عضو شورای عالی  و دبیران شورایعالی مناطق آزاد، به دنبال تغییر 
مناطق آزاد، اصالح قانون و مقررات مناطق، جذب دبیرخانه شورایعالی 
به عنوان یکی از معاونت های زیرمجموعه خود بوده؛ اما با این درخواست 
مشخص می شود پس از تحت انقیاد قرار دادن دبیرخانه و حضور مدیرکل 
پارلمانی خود در آن مجموعه به عنوان یکی از معاونت های مهم، حال 
سودای دریافت تفویض اختیار جهت نصب مدیران عامل مناطق آزاد که 

هیچ؛ مناطق ویژه اقتصادی را در دستورکار قرار داده است.
التفات  جالب آن که ایشان و مجموعه همکاران وزارت فخیمه اقتصاد، 
ندارند که براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اوال هیات وزیران 
بر  عالیه  نظارت  اعمال  اساسنامه ها،  و  آیین نامه ها  تصویب  مسئولیت 
براساس  و  دارد  برعهده  را  مدیره  هیات  اعضای  و  مناطق  فعالیت های 
ماده 6، مدیرعامل که ریاست هیات مدیره را نیز برعهده دارد، به موجب 
حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره سازمان منصوب 
انتصاب  نیست!  قطعا  که  باشد،  قانون مالک  اگر  نتیجه  در  گردد.  می 
اعضای هیات مدیره توسط هیات وزیران است، نه شورای عالی مناطق 
آنها  عامل  سازمان های  توسط  ویژه  مناطق  عامل  مدیران  ثانیا  آزاد. 
آنها؛  عامل  سازمان  توسط  دقیقا  کن،  دقت  عزیزم  می شوند،  منصوب 
زیرا هر منطقه ویژه اقتصادی  دارای سازمان عاملی است؛ به طور مثال 
برخی توسط سازمان بنادر و دریانوردی اداره می شوند، برخی دیگر نیز 

از سوی استانداری ها.
در بررسی متن پاسخ رئیس دفتر آیت اهلل رئیسی، آنچه هویدا می شود، 
به سیداحسان خاندوزی عزیز  اجازه صدور حکم  واقعیت است که  این 
تفویض شده، نه انتصاب و تعیین. از سویی، این امر نیز منوط به طی 
گردیده  تفویض  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  به  مربوطه،  فرآیندهای 
ایشان مبنی بر دخالت در  به سندروم بی قراری  توجه  با  البته که  است. 
فرآیندهای مناطق آزاد از دوران مدیریت در مرکز پژوهش های مجلس 
تا کمیسیون اقتصادی مجلس و نهایتا وزارت اقتصاد، موضوعی غیرقابل 
مدیران  و  خود  ارزشمند  مساعی  خاندوزی  دکتر  قطعا  و  است  انکار 
متبوعش را به منظور انتصاب دبیر تا معاون، مدیر و کارشناس دبیرخانه 
از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره  و همین طی طریق مدیریتی 
گرفته تا معاونین، مدیران و کارشناس مناطق آزاد هفتگانه را وجه همت 

نازنین خود قرار می دهد.
و  شده  طی  روند  درخصوص  مهم  غامض  مسئله  و  سوال  چند  حال 
مناطق  در  اقتصاد  وزارت  تامه  مداخله  برای  تحقق  قابل  دستاوردهای 

آزاد مطرح می شود:
1( از سال 96 و چندماه پس از تصویب قانون احکام دائمی برنامه های 
و  ساختار  اختیارات،  وظایف،  کلیه  دهم؛  مجلس  توسط  کشور  توسعه 
حفظ  با  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالي  دبیرخانه  تشکیالت 
به  مربوطه  مقررات  و  ضوابط  رعایت  با  و  مستقل  حقوقي  شخصیت 
وزارت امور اقتصادي و دارایي منتقل شد. سوال اینجاست که دستاورد 
این انتقال چه بود؟ این نظارت چه دستاوردی در عملکرد مناطق آزاد با 
شاخص هایی همچون تسهیل گری، اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد، 

جذب و بعد از آن حفظ سرمایه گذار و... داشته است؟
دبیرخانه  مستقل  حقوقي  شخصیت  حفظ  می توان  چگونه  ادامه  در   )۲
و به تبع آن مناطق آزاد را تضمین که هیچ! تعریف نمود؟ اساسا زمانی 
مسیر  در  و  گرفته  قرار  اقتصاد  وزارت  ذیل  مجموعه،  این  دبیر  که 
برای  وزیر  شخص  و  وزارتخانه  نیز  عامل  مدیران  انتصاب  و  انتخاب 
و  استقالل  حفظ  از  می توان  چگونه  است؛  قائل  اعمال نظر  حق  خود 
و  است  قابل تشخیص  مقیاسی  و  معیار  با چه  شخصیت سخن گفت؟ 
آن که تشخیص می دهد کیست؟ مجلس، وزارت اقتصاد، دولت، سازمان 

بازرسی یا دیوان عدالت اداری؟
۳( یکی از مهم ترین معضالت فعالین اقتصادی مناطق آزاد طی دو دهه 
قانون  اعمال  حدود  تحدید  تشدید  گذشته،  یک دهه  به ویژه  و  اخیر 
چگونگی اداره مناطق آزاد بوده و هست؛ به حدی که این عزیزان سخن 
از حضور گمرک در  از قانون کرده و معتقدند پس  از اجرای ۳0درصد 
مبادی ورودی-خروجی مناطق آزاد، تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده 
و در نهایت انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد؛ عمال مناطق آزاد دیگر جز 
نام چیزی نداشته و از حیز انتفاع و قابلیت اعالم موجودیت خارج شده اند.
فراتر از این موضوع مهم، یک امر غیرقابل کتمان است، تاکنون که این 
دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد ذیل نهاد ریاست جمهوری محسوب 
به  اکنون کسی  آیا  نمی کرد؛  تره خورد  آنها  برای  نهادی  می شدند، هیچ 
مکاتبات وزیر اقتصاد درخصوص رفع مشکالت حوزه های مرتبط با وزارت 

راه و شهرسازی، کشور، میراث فرهنگی، امورخارجه و...توجهی می کند؟!
عنوان یک  به  آزاد  مناطق  باید تصریح کرد که  کلی  منظر  از یک   )4
سازوکار نهادی و راهکاری برای گسترش همکاری های منطقه ای، جذب 
و توسعه حوزه های فعالیت سرمایه گذاران خارجی، جهت تبدیل شدن به 
یک بلوک اقتصادی که در آن کشورها با یکدیگر منافع مشترکی برای 
همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک تعریف می کنند، در سطح 
جهانی تعیین و تلقی می شود؛ مهم ترین مبنای آن احترام به قانون در 
عرصه ملی و بین المللی، حرمت قائل شدن به حق سرمایه گذاری برای 
طرف خارجی، معافیت های گمرکی، تسهیل گری و حمایت از جریان های 
سرمایه گذاری مشترک خارجی چه در نقل و انتقال کاال و چه در زمینه 

تولید و فرآوری محصوالت مشخص، محسوب می شوند.
حال با این تفاصیل می توان به چنین باوری نائل آمد که انگار مناطق 
اقتصاد  اثرگذار  بخش  که  است  بزرگی  کردیم  کاری  عجب  یک  آزاد 
سیاسی کشور علی رغم همه مستندات موجود قانونی، با آن مواجه شده؛ 

کدام استنادات؟
از سطح سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری گرفته )ماده 11(، 
مصوبه مجلس و شورای نگهبان )ماده 6۵ قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه و نص قانون مناطق آزاد(؛ این بزرگواران ظرف یک دهه گذشته با 
توسل به حربه مقابله با تحریم، به دنبال برهم چیدن این فرصت بی نظیر 
برای تقویت اقتصاد مقاومتی و بهره برداری تامه از ظرفیت های ترانزیت 
بین المللی کشور و در نهایت افزایش هزینه های تحریم اقتصاد ایران از 
طریق همگرایی منطقه ای با کشورها و سازمان های منطقه ای می باشند.

بی تعارف باید اذعان داشت که:
تبیین  در  سازمان ها  و  دبیرخانه  بردن  فرو  گریبان  به  از سال ها سر  پس 
ظرفیت ها و فرصت های مناطق آزاد؛ عدم تمایل مجلس برای نظارت بر 
چرایی عدم اجرای قانون مناطق آزاد از سوی نهادهایی که موظف به ارائه 

مزایا و معافیت های قانونی، گمرکی، بانکی، بیمه ای و... بوده و هستند؛
قوانین  که  مقاطعی  در  به ویژه  نگهبان  شورای  سوی  از  عنایتی  نبود 
با  توسعه  برنامه  قانون  سنواتی،  بودجه  با شاخص های  مصوب مجلس 
طول زمان پنج ساله در ضدیت با یک قانون اصلی و مختص به مناطق 

آزاد قلمداد می شدند، اما شورای محترم توجهی به این مهم نداشت؛
و هجمه هایی که برآمده از میل به توسعه قاچاق در مرزهای کشور بود 
عمال  که  پذیرفت  باید  می باشند،  امر  این  مخالف  مناطق  موجودیت  و 
مناطق آزاد از میان رفته و این مهم را می توان در رفتارشناسی چندسال 
اخیر به کرات مشاهده کرد از تصویب قوانینی که عمال قانون مناطق 
آزاد را باطل نموده، تا تناقضی همچون تصویب هفت منطقه آزاد جدید 
از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رها کردن سازوکار چگونگی 
نمونه های  دولت،  و  مجلس  سوی  از  آنها  در  زیرساخت  و  نهاد  ایجاد 
کشیده  بن بست  به  خیابان  آزاد  مناطق  کنیم  باور  که  است  فراوانی 
شده ای است که به باور گروهی از مدیران و کارشناسان اقتصادی ایران، 
از مدتی  بعد  و  ایجاد کرد!  ایران  توسعه  اشتباه در مسیر  به  پیمانکاری 

صاحب پروژه، به دنبال پر کردن مسیرهای ورودی و خروجی آن است.
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 مرضیه حسینی
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه مناطق آزاد تصریح شد:

نقض اصل124 قانون اساسی با تفویض اختیار رئیس جمهور در حوزه مناطق آزاد 



یادداشت

دیجیتالی شدن اقتصاد پس از انقالب صنعتی و انقالب اطالعاتی، رشد 
اینترنت از دهه 1990 و در نتیجه  آن توسعه  ارتباطات و اطالعات، موجب 
شد تا تحول بزرگی در فناوری ها در آینده  نزدیک قابل تصور باشد، به گونه ای 
که امروزه انقالب دیجیتال به عنوان واژه ای کلیدی در تحوالت جهانی مورد 
تاکید قرار گرفته و این انقالب، بر زندگی و جوامع تاثیر بسزایی داشته است. 
رشد روزافزون تکنولوژی های ارتباطات و اطالعات موجب شده تا اقتصاد 
کشورها نیز متحول گشته و بیش از گذشته در راستای دیجیتالی شدن 
فناوری های  به  می توان  حوزه  این  فناوری های  ازجمله  کنند؛  حرکت 
بالکچین، پرینت سه بعدی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، رباتیک و هوش 
مصنوعی اشاره کرد. هرچند به کارگیری این فناوری ها در اقتصاد دیجیتال از 
سوی برخی از کشورها موردتوجه قرار گرفته بود؛ اما شرایط کنونی، اقتصاد 
کشورها را به سمت اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال ملزم می کند. از این رو، 
کشورهایی که سرمایه گذاری های کالن در توسعه و به کارگیری فناوری های 
اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال داشته اند، مسیرهای هموارتری را در رشد و 

توسعه  اقتصادی خود تجربه خواهند کرد. 
لذا، ایجاد بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری الزم در مناطق آزاد ایران به  
منظور نیل به اهداف اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال درحال حاضر بیش از 
گذشته ضروری و حائز اهمیت است و پیشنهاد می شود با اختصاص بودجه  
معین و تشکیل کارگروه متخصص و بهره گیری از متخصصان، کارشناسان 
و مشاوران مجرب داخلی و بین المللی، هرچه سریع تر تمهیدات و اقدامات 
عملی و اجرایی الزم مبتنی  بر برنامه ریزی هدفمند به  منظور دستیابی به اهداف 

اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال در سازمان های مناطق آزاد فراهم گردد.
براساس مطالعات انجام شده توسط دانشکده  کارآفرینی دانشگاه تهران، 
پنج استراتژی مهم به  منظور تاب آوری کسب  و کار در شرایط بحران و 
همچنین در جهت ایجاد درآمدهای جدید برای سازمان های مناطق آزاد، 

به شرح ذیل در نظر گرفته شده است که شامل:
1( سرمایه  انسانی

2( بازاریابی و فروش
3( زنجیره  تامین
4( مدیریت مالی

5( تفکر استراتژیک و کارآفرینانه 

سرمایه  انسانی، اقدامات پیشگیرانه و حمایتی
سرمایه  انسانی، بازوی سازمان و شرکت ها برای دستیابی به اهداف خود 
غیره  و  ارتباطی  و  فنی  شایستگی های  منبع  انسانی  نیروی  می باشند. 
است. یکی از مهم ترین وظایف مدیران در مواجهه با بحران ها ، آن است 
که محیط کار ایمن و سالمت ایجاد کنند و به  گونه ای اقدام نمایند که 
کارکنان کماکان احساس کنند که سازمان برای آنها ارزش قائل است. 
حمایت از کارکنان در شرایط بحرانی، بر تعهد بلندمدت کارکنان تاثیر 
مثبت دارد. تشویق کارکنان به اقدامات ابتکاری و مشارکت فعاالنه  آنها 
برای کاهش پیامدهای بحران ضروری است. از دست دادن نیروهای با 
استعداد در چنین زمانی، به سادگی قابل جبران نخواهد بود. همچنین 

ممکن است برند کارفرمایی شرکت ها را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

اقدامات ابتکاری در حوزه  بازاریابی و فروش
بازاریابی، فرآیند برنامه ریزی و اجرای فعالیت های قیمت گذاری، تبلیغات 
و فروش کاالها و خدمات است. نکته  مهمی که باید مدنظر داشت، آن 
است که استراتژی های بازاریابی با مزیت های رقابتی در ارتباط مستقیم 
است و می تواند به افزایش نقدینگی کمک مستقیم کند. لذا شرکت ها 
بازاریابی  آمیخته   اصلی  عناصر  در  ابتکاری  اقدامات  هوشمندانه  باید 

)مکان، محصول، قیمت و ترویج( را به کار گیرند.
بازاریابی شرکت ها در مدیریت  توانمندی  ارتقای  برای  راهکارهای زیر 

بحران ارائه می شود:
  بهره مندی از سایر روش های جایگزین فروش مانند فروش آنالین؛
  توسعه  سبد محصوالت با نوآوری سریع مبتنی بر نیازهای مشتریان؛

  اجتناب از سوء استفاده از بحران برای کسب سودهای کوتاه مدت در 
راستای اعتمادسازی بازاریابی اجتماعی؛

  برقراری ارتباط مداوم با مشتریان از طریق کانال های مختلف؛
  تقویت شبکه  توزیع محصوالت؛

و  منطقه ای  و  محلی  رقبای  بازاریابی  اقدامات  دائمی  رصد    
بهترین های صنعت و حوزه های مرتبط؛

  بهینه کاوی از بهترین تجربیات و اقدامات بین المللی؛
  اقدامات ابتکاری درخصوص مقابله با افت تقاضا؛

  توجه به انتظارات مشتریان در بخش های مختلف بازار؛
  توجه به اولویت گذاری مشتریان و محصوالت.

اقدامات ابتکاری در زنجیره  تامین مواد
زنجیره   تامین، شامل شبکه  تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، 
اولیه و حمل  ونقل  تامین مواد  به  عمده فروشان و خرده فروشان است که 
کمک می کنند. مدیریت زنجیره  تامین عبارت است از: فرآیند برنامه ریزی، 
اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره  تامین و جابه جایی ها و موجودی انبار با 

هدف حداقل سازی هزینه ها و حداکثرسازی کارایی و سود. 

مدیریت مالی
مدیریت مالی، به مدیریت منابع و مصارف شرکت ها به  صورت کارا و اثربخش 
اطالق می شود. نظام مالی شامل برنامه ریزی مالی، پایش، کنترل تعهدات 
مالی مشتریان و حساب های دریافتنی و تعهدات مالی به تامین کنندگان، 
کنترل بودجه  عملیاتی و صورت درآمد- هزینه می شود. راهکارهای زیر برای 

هوشمندسازی و بهینه سازی منابع مالی ارائه می شود:
  مدیریت جریان نقدینگی و حصول اطمینان از انضباط مالی؛

  کاهش هزینه های غیرضروری و اتخاذ رویکرد سخت گیرانه در هزینه کرد؛
استراتژی  نقشه   تهیه   راهبردی  پروژه   نمودن  اجرایی  امر  تسریع در    
دائمی سازمان به  منظور مدیریت و مولدسازی اموال و دارایی های سازمان 
و شرکت های تابعه به  منظور افزایش درآمد پایدار و ثروت عمومی سازمان ها؛
و  سازمان ها  تعهدات  و  بدهی  تسویه   زمان بندی  جدول  تهیه     

شرکت های تابعه؛
  بررسی گزینه های تامین منابع مالی، دریافت وام و اعتبارات؛

  بررسی تعهدات مالی و غیرمالی سازمان در شرایط فورس ماژور؛
  متوقف ساختن پروژه های بلندمدت و کمتر ضروری؛

  اولویت بندی اجرای برنامه های توسعه ای سازمان ها و شرکت های تابعه؛
  بررسی راهکارهای تامین مالی جمعی و تسهیالت اعتباری سریع؛

  به کارگیری رویکرد تاخیری در بازپرداخت بدهی ها و حساب های 
پرداختنی در صورت امکان با هدف حفظ نقدینگی؛

  به کارگیری رویکرد تعجیلی دریافت مطالبات، حساب های دریافتنی 
و بدهی ها در صورت امکان با هدف افزایش نقدینگی.

تفکر استراتژیک و کارآفرینانه
تفکر استراتژیک، فرآیندی است که به  واسطه  آن، مدیران با نگریستن در سطح 
کالن و کل نگری، دیدگاه متفاوتی از سازمان، شرکت و محیط یافته و روندهای 
آینده  ماموریت خویش را مشخص می کنند. تفکر استراتژیک را می توان فرآیند 
تحلیل و ارزیابی محیط کسب  و کار، خلق چشم انداز آینده و توسعه  اقدامات 
ابتکاری برای دستیابی به اهداف کالن سازمان ها و شرکت های تابعه تلقی نمود. 
این تفکر عالوه  بر تحلیل های کمی و عددی بر نگرش کارآفرینانه، خالقانه و 
غیرخطی تاکید دارد. تفکر استراتژیک به  عنوان هسته  مرکزی خلق مزیت رقابتی 

تلقی می شود تا بتوان با تغییرات همسو شد و پاسخ مناسبی ارائه داد.
راهکارهای زیر برای تقویت تفکر استراتژیک و کارآفرینانه  مدیران ارشد 

سازمان ها و شرکت های تابعه ارائه می شود:
  رصد دائمی تغییرات و تحلیل محیط کسب  و کار و اقتصاد کالن و 

سیاست های دولت مرکزی؛
  ترسیم چشم اندازهای جدید سازمان ها و به تبع آن شرکت های تابعه؛

  بازتدوین برنامه ها بر اساس مزیت ها و متناسب با شرایط؛
  توسعه و به کارگیری سبک رهبری متناسب شرایط بحران، سبک 

اقتدارگرایانه و یا مشارکتی؛
با  ارائه  ارزش پیشنهادی مدل کسب  و کار متناسب    تالش برای 

انتظارات فعلی و آتی مشتریان و مخاطبان؛
  توجه به روندهای پیش روی کسب  و کارها؛

  به کارگیری رویکردها و روش های جدید کارآفرینانه؛
  توجه به مسئولیت اجتماعی سازمانی و شرکتی.

بازتعریف برنامه های 
سازمان های مناطق آزاد 

بر اساس مزیت های منطقه ای 

گزارش6

گزارشی از برگزاری نخستین جشنواره زمستانی منطقه آزاد ماکو:

فستیوال گرم زمستانی منطقه آزاد ماکو 
در دمــای منفی ۱۵ درجــه

منفی 15  دمای  وجود  با  ماکو  آزاد  منطقه  زمستانی  فستیوال 
درجه در ارتفاعات »توریان«، این سرزمین گمشده در تاریخ و 
جغرافیا، برگزار و با استقبال بی نظیر ماکووندان و مهمانانی از 

سراسر کشور مواجه شد.
شگفتی های  معرفی  برای  فرصتی  روزه  دو  فستیوال  این 
دشت های  با  منطقه ای  بود؛  منطقه  این  تاریخی  و  طبیعی 
وسیع و حاصلخیز، مراتع سرسبز، چشم اندازهای کوهستانی و 
دیواره های سنگی عظیم؛ سرزمینی که چشمه های آب گرم و 
رودخانه های دائمی و فصلی و دریاچه های گوناگون با طبیعتی 

افسونگرش، هر گردشگری را به وجد می آورد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو:
 برگزاری جشنواره های فصلی به میزبانی 

منطقه آزاد ماکو
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در 
مراسم اختتامیه این جشنواره، ضمن تقدیر از استقبال بی نظیر 
هم میهنان و ورزش دوستان از سراسر کشور و شهروندان مقیم 
این رویداد را نقطه آغازین برگزاری دیگر  آزاد ماکو،  منطقه 

جشنواره های فصلی به میزبانی منطقه آزاد ماکو عنوان کرد.
حسین گروسی با بیان اینکه هم اکنون 5هزار و 400منطقه آزاد 
بررسی های  افزود:  فعالیت هستند،  درحال  در سرتاسر جهان 
تجربه  آزاد  مناطق  ایجاد  که  دارد  آن  از  انجام شده حکایت 
در  توسعه ای  مختلف  اهداف  به  نیل  در  موفقی  شده  آزموده 

کشورهای مختلف جهان بوده است.
ماکو  اینکه  بیان  با  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این  در  کشور  زمینی  مرز  بزرگترین  گرفتن  قرار  به واسطه 
اظهار کرد:  بوده است،  از دیرباز یک منطقه تجاری  منطقه، 
زیرساخت و شرایط برای پذیرش مسافر در این منطقه فراهم 
شده  انجام  برنامه ریزی  طبق  که  نحوی  به  است،  گردیده 
به  را  از کشور  به خارج  می توان مقصد گردشگری مسافران 

سوی منطقه آزاد ماکو تغییر داد.
خبر  ماکو  بین المللی  فرودگاه  پروازهای  افزایش  از  گروسی 
در  فرودگاه بخش خصوصی  تنها  فرودگاه،  این  افزود:  و  داد 
مسیر  این  از  مسافرین  تردد  برای  و  است  کشور  شمالغرب 

هوایی برنامه ریزی های ویژه ای انجام شده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در 
پایان، برگزاری جشنواره و فستیوال های گردشگری،  ورزشی 
و فصلی را عاملی برای شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل های 
این منطقه برای جذب توریست همچنین معرفی ظرفیت های 
سرمایه گذاری در حوزه ورزش و گردشگری ماکو عنوان کرد.

 معاون فرهنگی،  اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد ماکو:

توسعه پایدار گردشگری به عنوان محور توسعه 
اقتصادی منطقه آزاد ماکو

سازمان  گردشگری  و  فرهنگی،  اجتماعی  معاون  همچنین، 
دوره  اولین  سازمان،  این  همت  به  گفت:  ماکو  آزاد  منطقه 
مسابقات کشوری سافاری »با مختصات« در منطقه آزاد ماکو 

در دومین روز از جشنواره زمستانی برگزار شد.
سردار  کاخ  از  مسابقات  این  این که  بیان  با  امیریان  بهنام 
»با  سافاری  مسابقات  از  دوره  این  در  افزود:  شد،  آغاز  ماکو 
مختصات« که برای اولین بار در کشور در منطقه آزاد ماکو 
برگزار گردید، تعداد 200ورزشکار از استان های مختلف کشور 
ازجمله استان های قزوین، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، 
تهران، البرز، زنجان، کردستان، خوزستان، لرستان و... شرکت 

داشتند که در نهایت از 10نفر برتر تجلیل شد .
وی همچنین اذعان نمود: برای جذب گردشگران داخلی و خارجی 
پرگهر،  خطه  این  گسترده  و  بی نظیر  ظرفیت های  با  متناسب 
برنامه ریزی کرده ایم و زمینه افزایش حضور گردشگران در منطقه 

به واسطه همین برنامه ریزی ها فراهم می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،   معاون 
تمامی شاخصه های  از  ماکو  آزاد  منطقه  این که  بیان  با  ماکو 
برخوردار  از داخلی و خارجی  اعم  برای جذب گردشگر  الزم 

است، افزود: توسعه پایدار گردشگری به عنوان محور توسعه 
اقتصادی منطقه باید باشد.

امیریان از استقبال بی نظیر مردم با وجود کوالک و برودت هوا از 
جشنواره زمستانی ماکو قدردانی کرد و گفت: همزمان با برگزاری 
این جشنواره، مدیران آژانس های معتبر گردشگری کشور نیز با 
دعوت سازمان منطقه آزاد ماکو در این منطقه حضور داشتند تا 
ضمن آشنایی با ظرفیت های گردشگری منطقه، از نزدیک از آثار 

تاریخی و جاذبه های گردشگری دیدن کنند.
از  اینکه شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت  با اشاره به  وی 
جاذبه های متنوع و بسیاری اعم از طبیعی و تاریخی برخوردار 
است، اظهار کرد: فرهنگ غنی و آداب و رسوم این مردمان اصیل 
در  فرهنگی  جاذبه های  ایجاد  برای  ارزشمند  فرصتی  می تواند 

برگزاری جشنواره ها، آیین ها و مسابقات ورزشی باشد.
معاون فرهنگی،  اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو در 
پایان خاطرنشان کرد: باید تالش شود تا زمینه حضور گردشگران طی 

تمامی فصول سال در منطقه آزاد ماکو فراهم گردد.

دبیرجشنواره زمستانی منطقه آزاد ماکو:
از سافاری و داژبال تا اسکی و کوهنوردی

در ادامه، دبیر جشنواره زمستانی منطقه آزاد ماکو نیز با اشاره 
به به بخش های مختلف این فستیوال گفت: در نخستین روز 
دو کوهستان،  مسابقات  در  این جشنواره، شرکت کنندگان  از 
مسابقات داژبال، اسکی و کوهنوردی در ارتفاعات توریان به 

رقابت پرداختند.
مهدی عبداله زاده افزود: همچنین مسابقه ساخت آدم برفی و 
متنوع  برنامه های  همراه  به  تیوب سواری  هیجانی  بازی های 
در  نیز  آذری  موزون  حرکات  گروه  هنرنمایی  ازجمله  دیگر 

حاشیه این جشنواره برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه حضور هیات پاراگالیدر به دلیل نامساعدت 
این  دوم  روز  در  داشت:  اظهار  نشد،  میسر  بودن شرایط جوی 
جشنواره مسابقات ملی سافاری در مسیرهای مشخص برگزار شد؛ 
همچنین جشنواره خرید با تخفیف از بازارچه های مرزی و نیز 
برنامه هایی همچون کنسرت موسیقی، مسابقه عکاسی و ساخت 

تیزر نیز ازجمله برنامه های فرهنگی این جشنواره بود.

رئیس هیات اسکی آذربایجان غربی:
ظرفیت منطقه آزاد ماکو برای برگزاری ورزش های 

زمستانی در سطح ملی و بین المللی
گفت:  نیز  غربی  آذربایجان  اسکی  هیات  رئیس  همچنین، 
سرمایه گذاری های خوبی در حوزه گردشگری ورزشی منطقه 
پیست  و  تله کابین  احداث  با  و  است  انجام  درحال  ماکو  آزاد 
آزاد  منطقه  میزبانی  شاهد  می توانیم  منطقه،  این  در  اسکلی 

ماکو برای مسابقات ملی وجهانی باشیم.
مسعود قهرمانلو از تداوم عملیات اجرایی پروژه گردشگری با 
حجم سرمایه گذاری یکهزار و ۷20میلیارد ریال در منطقه آزاد 
ماکو خبر داد و عنوان کرد: عملیات اجرایی پروژه تفریحی،  
بخش  سرمایه گذاری  حجم  با  سام  ورزشی  و  گردشگری 

ماکو  آزاد  منطقه  در  ریالی  ۷20میلیارد  و  یکهزار  خصوصی 
درحال اجرا است و پس از اتمام می تواند منشاء اثرات خوب 

در منطقه باشد.

رئیس هیات فوتسال بانوان و مسئول تیم داژبال 
شهرستان ماکو:

حضور پرنشاط و حداکثری مردم در جشنواره 
زمستانی ماکو

داژبال  تیم  مسئول  و  بانوان  فوتسال  هیات  رئیس  ادامه،  در 
شهرستان ماکو گفت: در این جشنواره شاهد حضور پرنشاط و 
حداکثری مردم اعم از پیر و جوان بودیم و این نشان دهنده 
ظرفیت منطقه آزاد ماکو برای برگزاری رویدادهای ورزشی و 

گردشگری است.
دختران  داژبال  تیم  حضور  به  اشاره  با  سحرمحمدقلی زاده 
مهارت های  و  مزیت  مهم ترین  افزود:  جشنواره  این  در 
انتقالی  حرکات  بردن  باال  در  می توان  را  ورزشی  رشته  این 
)پرتاب، دریافت و پاس(، تقویت روحیه، دقت، افزایش سطح 
در  هماهنگی  ایجاد  و  جسمانی  آمادگی  ارتقای  هوشیاری، 

اعضای بدن برشمرد.
ورزشی  ظرفیت های  از  بهره گیری  ضرورت  به  اشاره  با  وی 
فصلی خاطرنشان کرد: باتوجه به ظرفیت باال در بخش بانوان، 
نگاه ویژه به ورزش این قشر در رشته های ورزشی فوتسال، 

 داژبال و دو و میدانی موجب پیشرفت ورزشکاران می شود.

جذب گردشگری با برگزاری جشنواره ورزش های 
زمستانی در ماکو

حاشیه  در  نیز  استان  اسکی  تیم  اعضای  امیری،  برادران 
برگزاری این جشنواره از ورزش های زمستانی منطقه آزاد ماکو 
به عنوان جاذبه ای بی نظیر برای جذب گردشگری یاد کردند.

معروف، فخرالدین و دالور امیری به عنوان اعضای تیم اسکی 
استان، سرمایه گذاری در حوزه ورزش های زمستانی را پرسود 
دانستند و گفتند: لوژسواری و تماشای بارش برف کوهستان 
دیگر  از  می تواند  منطقه  این  در  برفی  اقامتگاه های  در 
باشد. صنعت  ماکو  آزاد  منطقه  پیست گردشگری  جاذبه های 
گردشگری به دلیل اقبال زیادی که بدان می شود، تنوع یافته 
و برای فصول مختلف در اشکال  و قالب های گوناگون برنامه 

دارد، که ورزش های زمستانی از انواع جذاب آن است.

توریان، نقطه بکر گردشگری بازی های زمستانی
با  نیز  جشنواره  این  در  حاضر  شبستری  کوهنورد  مقدم  رضا 
بیان این که منطقه گردشگری توریان، نقطه بکر گردشگری 
بازی های زمستانی منطقه آزاد ماکو است، گفت: ماکو دارای 
که  است  فراوانی  کویری  و  وآبی  تاالب  کوهستانی،  مناطق 
هر یک زیبایی های منحصربه فرد خود را دارد؛ ولی به دلیل 
عدم معرفی کافی برای هم میهنان، بسیاری از جاذبه های آن 

مغفول مانده است.
وی افزود: ورزشکاران و عالقه مندان به گردشگری در تمام 

فصول حتی در روزهای سرد سال نیز با سفر به منطقه آزاد 
ماکو می توانند از ظرفیت های پنهان گردشگری این منطقه در 

زمستان بهره ببرند.

ماکو؛ مقصد پروازي پاراگالیدرسواران ایران
خوی  شهرستان  از  غربی  آذربایجان  پاراگالیدر  تیم  عضو 
و  آب  زیبا،  و  بکر  طبیعت  گردشگري،  جاذبه هاي  گفت:  نیز 
کنار  در  ماکو  آزاد  منطقه  مناسب  ارتفاعات  و  مساعد  هواي 
اشتیاق ورزشکاران، موجب شده است تا در تمام فصول سال 
عنوان  به  را  ماکو  ایران،  سراسر  از  زیادي  پاراگالیدرسواران 

مقصد پروازي خود انتخاب و لذت پرواز را تجربه کنند.
سعیده حاجی الری افزود:  ورزش پاراگالیدر یک تفریح جذاب، 
هیجان انگیز و ماجراجویانه است و افرادي که زماني رویاي خلباني 
و پرواز را در سر داشتند، اکنون مي توانند با استفاده از این وسیله 

ورزشي، تجربه شیرین و دلچسبي از پرواز داشته باشند.
پاراگالیدر  هیات  دیگر  عضو  محمدعلیزاده  شیما  همچنین، 
براي  نکات  مهم ترین  از  یکي  گفت:   نیز  ماکو  شهرستان  از 
انجام ورزش پاراگالیدر، انتخاب سایت مناسب پرواز است که 
از امکانات کافي و امنیت کامل برخوردار باشد؛ خصوصیاتي 
براي  امن  مکان  و  دشت  وجود  مناسب،  باد  شدت  همچون 
فرود آمدن را داشته باشد. شکل دیواره کوه و وجود یک دشت 
یا فضاي باز براي فرود و فضایي مسطح در روي قله با شیب 
مالیم براي باز کردن وسیله پروازي، از دیگر مالک هاي یک 
پرواز خوب است که تمام این ویژگي ها در سایت هاي پروازي 

توریان منطقه آزاد ماکو وجود دارد.

میهمان نوازی مردم محلی، فرصتی برای رونق 
گردشگری ماکو

و اما، دهقانی اصل که به همراه خانواده برای جشنواره زمستانی 
داشت:  اظهار  بود،  یافته  حضور  برگزاری  محل  در  ماکو 
میهمان نوازی، نماد فرهنگ مردمان منطقه آزاد ماکو است و این 
مهم باید با برگزاری جشنواره و بهره گیری از رسانه ها به گوش 

تمام هم میهنان عزیز و عالقه مندان به گردشگری برسد.
ما  زندگی  سبک  جزو  میهمان نوازی،  داشت:  اظهار  وی 
مستثنی  آن  از  نیز  ماکو  آزاد  منطقه  اهالی  و  است  ایرانی ها 
ایام  در  خصوصا  عزیز  هم میهنان  حضور  منتظر  لذا  نیستند؛ 

تعطیالت نوروز هستیم.

گزارش:
ذبیح اهلل امام زاده

یادداشت: 
 محمدحسن یاسینی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با تجربه نزدیک به سه دهه 
در مسیر بسط و وسعه اقتصادی، می توانند بهترین محل برای 
صادارتی  نگاه  با  خصوصا  اقتصادی  و  تولیدی  فعالیت های 
هدفمند  و  مناسب  همگرایی  و  برنامه ریزی  یک  با  و  باشند 

می توان به این مهم دست یافت.
بستری  ایجاد  دنیا،  سراسر  در  آزاد  مناطق  وجودی  عنصر 
جهت  در  کشور  هر  معمول  قوانین  چهارچوب های  از  خارج 
توسعه اقتصادی با نقاط پیرامونی خود است، از این رو مسلما 
مناطق آزاد ایران نیز که از اوایل دهه ۷0 شکل گرفته اند و با 
توجه به ظرفیت هایی که در این مدت خصوصا در حوزه های 
جهت  در  موثر  ابزاری  می توانند  نموده اند،  مهیا  زیرساختی 
صادرات  شکوفایی  نیز  و  کشور  در  تولید  توسعه  به  رسیدن 

محصوالت تولیدی در این مناطق باشند.
آنها  با  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  که  عمده مشکالتی 
گمرکی،  مالیاتی،  ازجمله  موضوعاتی  به  گریبانند،  به  دست 
گردش  در  سرمایه  و  ارز  تخصیص  و  اولیه  مواد  تامین 
با  می توانند  تصمیم گیران  و  تصمیم سازان  که  برمی گردد، 
با  کشور  در  اقتصادی  توسعه  جهت  در  بلندمدت  نگاهی 
توجه به وجود تحریم های یکجانبه بر علیه ایران، این دست 
مناطق  ایجاد شده در  از ظرفیت های  استفاده  با  را  تهدیدات 

آزاد، به فرصتی در برای توسعه و رونق تولید بدل نمایند.
در همین راستا می توان با تمرکز بر بسترهای موجود در این 
مناطق، ازجمله وجود شهرک های صنعتی، راه های دسترسی، 
و  بنادر  فرودگاه ها،  اینترنتی،  و  ارتباطی  زیرساخت های 
حمل ونقل ریلی موجود، شرایطی را ایجاد کرد تا شاهد حضور 
جلوه  برای  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران  پیش  از  بیش 

تولید در این مناطق باشیم.

ضرورت خلق منابع جدید مالی در مناطق آزاد
مناطق آزاد تجاری-صنعتی برای دستیابی به هدف هایی نظیر 
از  استفاده  خارجی،  سرمایه های  جذب  ملی،  اقتصاد  توسعه 
صنعت  توسعه  شغلی،  فرصت های  ایجاد  نسبی،  برتری های 

از  ناشی  درآمدهای  افزایش  انسانی،  نیروی  تربیت  توریسم ، 
توسعه  ملی،  اقتصاد  کارآیی  افزایش  خدماتی،  فعالیت های 
قطب های  به  عقب مانده  بخش های  تبدیل  و  منطقه ای 
محدوده  باید  آزاد  منطقه  می شوند.  ایجاد  معموال  توسعه، 
تعریف شده ای از سرزمین اصلی باشد که در آن، تجارت آزاد 
سرزمین  از  متفاوت  و  خاص  قوانین  با  جهان  نقاط  سایر  با 
اصلی مجاز شناخته شود . در این مناطق با ایجاد مشوق ها و 
معافیت های متنوع تالش می شود سرمایه گذاری خارجی برای 
تولید کاالهای صادراتی جذب شود تا سرزمین اصلی از آثار 
ایجاد اشتغال، رشد  و مزایای مثبت صادرات و تجارت نظیر 

اقتصادی، توسعه منطقه ای و... برخوردار شود. 
ارتباطی محکم  باید  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  در حقیقت 
از  که  طوری  به  کنند،  ایجاد  بین الملل  و  ملی  اقتصاد  بین 
یکسو با جذب سرمایه  گذاری مستقیم خارجی مقدمات  توسعه 
صادرات را فراهم آورده و از طرف دیگر، با بهره گیری از منابع 
و مزیت های نسبی، رقابتی و ظرفیت های منطقه و کشور، در 

اقتصاد بین الملل ایفای نقش نمایند . 
مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه های گسترش صادرات 
جهانی  بازارهای  به  دسترسی  تسهیل  و  خدمات  صنعتی، 
شرایط  از  آزاد  مناطق  برخورداری  گیرند .  قرار  مورداستفاده 
داشته  توسعه صادرات  در  مهمی  نقش  می تواند  آزاد  تجارت 

و موجب افزایش درآمد ملی و درآمد ارزی گردد.
نیازمند  اقتصادی،  توسعه  به  رسیدن  برای  آزاد  مناطق  مدیران 
برنامه های مدون و دقیقی با توجه به ظرفیت های منطقه متبوع 
خود هستند و اجرای این برنامه ها نیازمند منابع مالی است ؛ با توجه 
به محدودیت درآمدهای مناطق آزاد و وابستگی زیاد به درآمدهای 
گمرکی، باید این واقعیت موردتوجه قرار گیرد که امروزه مناطق 
برای پیشبرد اهداف خود نیازمند منابع درآمدی جدیدی هستند 
که امکانات ناشناخته و کمتر بهاء داده شده و نهانی منطقه را با 
استفاده از ابتکار و خالقیت شناسایی و به کار گیرند. بدیهی است، 
برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی دنیا، به سرمایه گذاری های 
اصولی و منطقی نیازمندیم تا از این  ابزار کارآ برای توسعه ملی و 

بین المللی بهره گیریم.
یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی توانایی ها، 
است.  منطقه  هر  بالقوه  استعدادهای  و  مزیت ها  ظرفیت ها، 
اشتباهی که در سال های گذشته مرتکب  بنابراین مهم ترین 
از  یک  هر  بود .  مناطق  برای  واحد  نسخه  پیچیدن  شده ایم، 
مناطق آزاد باید استراتژی های خاص خود را برای بقا اتخاذ 
نمایند؛ مثال اگر لجستیک محور توسعه چابهار تعریف می شود 

انتخاب می شود، نمی توان  انزلی  یا صادرات مجدد، استراتژی 
این نسخه ها را برای بقیه مناطق هم توصیه کرد . مثال با توجه 
به موقعیت کیش و هزینه های باالی تولید صنعتی، بهتر است 
تولید صنعتی، روی  استراتژی توسعه  انتخاب  به جای  کیش 
تمرکز  الکترونیکی  کارهای  و  و کسب  تولید محتوا، خدمات 
کند؛ یا قشم در فکر توسعه خدمات به کشتی ها و شرکت های 

دریایی باشد.
نهادهای قانونگذار مثل مجلس و هیات وزیران و شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم باید در ثبات قوانین تالش 
و  متعدد  دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  صدور  چراکه  کنند؛ 
متناقض برای مناطق، سهم مهلکی بر آنها محسوب می شود. 
در شرایط کنونی، تمرکز بر تولید صادرات گرا به شرط اینکه 
مزیت های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا قیمت تمام شده 
مهم ترین  باشد،  رقابت  قابل  جهانی  بازارهای  در  محصول 
کار  و  اکوسیستم کسب  نیازمند  کار  این  برای  و  است  اصل 
فعال و پویا با تمام مولفه های آن هستیم . همچنین، تولید باید 
شامل طیف وسیعی از محصوالت صنعتی ، معدنی ، کشاورزی، 

دیجیتالی و خدمات براساس ویژگی های هر منطقه باشد.
توسعه ظرفیت های گردشگری و خالقیت در این صنعت نیز 
دیگر  از  پایین تر،  با هزینه  اشتغال  ایجاد  و  ارزآوری  با هدف 
شرکت های  از  حمایت  باشد.  باید  آزاد  مناطق  رویکردهای 
از  آنها هم  با  یا مشارکت  آنها  در  و سرمایه گذاری  استارتاپ 

دیگر راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی می باشد.
اما در نهایت آنچه مسلم است، اینکه با رویکرد فعلی کشور و 
شرایط حاکم ملی و بین المللی بر آن، مناطق آزاد باید از توجه 
به توسعه مراکز خرید و واردات محصوالت لوکس از کشورهای 
خارجی کاسته و بر روی تولید و جایگزینی محصوالت تولید شده 
در مناطق به جای واردات، توسعه گردشگری، جذب استارتاپ ها 
و شرکت های فناور و نوآور و... تمرکز نمایند . در این زمینه مناطق 
آزاد می توانند با همفکری و همکاری هم ، خالء یکدیگر و در 
نهایت کشور را پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی 

ایفا نمایند و جایگاه خود را در اقتصاد بین الملل پیدا کنند .

سخن پایانی
آنچه امروز در کشور ما به وضوح رخ نمایانده و خود را هویدا 
در  که  است  اقتصادی  دلهره های  و  نگرانی ها  است،  ساخته 
سپهر سیاسی و اجتماعی ایران به شدت بروز و ظهور یافته و 
اذهان را به خود مشغول ساخته است؛ گزاره های بسیاری اعم 
آشفتگی  تورم،  نرخ  فزآینده  ارز، رشد  بازار  نوسانات شدید  از 

قیمت ها در بازارهای مختلف و به طور کلی ثبات اقتصادی در 
پرده ابهام قرار گرفته است.

آنچه مسلم می باشد، این است که تحریم ها جدی بوده و حتی 
کشورهای دوست وقعی ننهاده و پا عقب گذاشتند، فلذا دوست و 
دشمن در این حلقه تنگ اقتصادی یا گلو فشردند و یا به نظاره 
آالرم  را  سخت تری  شرایط  که  است  عالئمی  اینها  نشستند. 
می دهد و هیچ اتکایی به بیرون متصور نیست؛ بلکه می بایست با 

داشته های انسانی و اقتصادی، کشور را به پیش برد.
به  اتکاء  اقتصادی،  از بحران  راه نجات  تنها  به نظر می رسد 
عرصه  در  به ویژه  داخلی  قابلیت های  و  ظرفیت ها  داشته ها، 
تولید است؛ باید یک اجماع همگانی در همه قوا و دستگاه ها 
برای رونق و تقویت تولید ایجاد شود؛ تولیدکننده حمایت شود 
و  حرمت  ارزشمند  مدیر  یک  و  کارآفرین  یک  عنوان  به  و 
قدرش محفوظ بماند ؛ ضرورت تسهیل گری در قوانین یک امر 
مسلم و حذف بروکراسی های زائد در مسیر پروسه اداری یک 
موضوع مهم و حیاتی است، زیرا راه حل برون رفت از وضعیت 

فعلی، تقویت و پشتیبانی همه جانبه از تولید است.
این در کالن قضیه و اما در مناطق آزاد به جهت وجود قوانین 
ازجمله  مناسب  بودن ظرفیت های  دارا  و  و تسهیل گر  حمایتی 
معافیت 20ساله مالیاتی، پایین بودن نرخ تعرفه های ورودی مواد 
اولیه تولید و واردات تجهیزات و ماشین آالت، سهل و آسان بودن 
فرآیند بروکراسی اداری، از مزایا و امتیازاتی است که در شرایط 
موجود که هزینه تولید باال رفته است، بستر مناسبی را در مقایسه 
با سرزمین اصلی برای رقابت وکاهش هزینه های تولید فراهم 
می آورد و این فرصت طالیی در صورت شناخت و تبیین درست و 
منطقی، هم می تواند به اقتصاد منطقه و هم درعرصه اقتصاد ملی 

نقش بسزایی ایفا نماید.

بررسی ظرفیت ها و توانمندی های مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادی کشور:
مناطق آزاد، کریدوری امن برای گذر از بحران اقتصادی کنونی ایران اسالمی

گزارش: 
فریبا شیخی
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فوالد یكی از مهم ترین و پرکاربردترین آلیاژها در جهان مدرن است. 
از سال ها قبل میزان تولید و مصرف این محصول استراتژیک، یكی از 
معیارهای سنجش توسعه و پیشرفت صنایع در میان کشورهای جهان 
بوده و حاال ایران در میان بزرگترین تولیدکنندگان این محصول قرار دارد. 
آخرین گزارش های منتشر شده از سوی انجمن جهانی تولیدکنندگان 
فوالد نشان می دهد که ایران در جایگاه نخست خاورمیانه و در جمع 
9کشور برتر تولیدکننده این محصول قرار دارد. تكمیل زنجیره تولید فوالد 

و محصوالت فوالدی، یكی از آرزوهای دیرینه کشور بوده است.
روزگاری نه چندان دور، خام فروشی سنگ آهن در کشور رونق 
خارج  کشور  از  خام  صورت  به  آهن  سنگ  روزها  آن  داشت. 
می شد و در مقابل آن شاهد واردات گندله، آهن اسفنجی، فوالد 
و ورق های فوالدی به داخل کشور بودیم. پس از آغاز سیاست 
شاهد  مرور  به  کشور،  در  فوالد  تولید  ارزش  زنجیره  تكمیل 
دولتی ها  هستیم.  مختلف  نقاط  در  متعدد  کارخانه های  احداث 
برگزار  را  کشور  در  فوالد  تولید  خودکفایی  این جشن  از  پیش 
در  فوالد  تولید  زنجیره  متعدد  محصوالت  بررسی  اما  کرده اند؛ 
کشور همچنان نشان می دهد که تكه هایی از پازل تولید کامل 

محصوالت فوالدی در کشور خالی مانده است.
ورق های فوالدی ضدزنگ یكی از تكه های پازل زنجیره تولید 
فوالد در کشور است که تاکنون درباره آن اقدامی صورت نگرفته 
بود. دهه فجر امسال اما در منطقه آزاد قشم شاهد کلنگ زنی 
بودیم؛  فوالدی ضدزنگ  ورق های  تولید  احداث یک مجموعه 

اتفاقی که برای نخستین بار در کشور رخ داد.
محصوالت  تولید  کارخانه  این  جانمایی  که  معتقدند  کارشناسان 
آب های  به  آسان  دسترسی  به واسطه  قشم  جزیره  در  فوالدی 
بین المللی و همچنین مزیت های قانونی مناطق آزاد، یكی از بهترین 
که  است  زمانی  افق 1405  است.  ممكن  انتخاب های  و  اتفاقات 
برای احداث و بهره برداری از این کارخانه تولید ورق های فوالدی 
پیش بینی شده است. با این حال وجود منابع انرژی در منطقه و در 
دسترس بودن نیروی انسانی موردنیاز در جزیره قشم می تواند نوید 

دهنده اتمام این پروژه در زمانی کوتاه تر باشد.

سرنوشت تولید فوالد در مناطق آزاد کشور
پیش از کلنگ زنی مجموعه تولید ورق های فوالدی در جزیره قشم، 
وعده ها و اقدامات متعددی در سایر مناطق آزاد کشور برای احداث 
کارخانه های تولید فوالد و محصوالت فوالدی در رسانه ها مطرح 
نشان  خبری  رسمی  منابع  بررسی  آخرین  حال  این  با  بود.  شده 
می دهد که بسیاری از طرح های فوالدی مناطق آزاد یا هنوز به 
تولید و بهره برداری کامل نرسیده اند، یا با ظرفیتی کمتر از ظرفیت 
پیش بینی شده درحال تولید می باشند. بررسی خبرگزاری های رسمی 
در زمینه تولید فوالد در مناطق آزاد البته با نتیجه مشخصی همراه 
نیست و مدت هاست که آمار قطعی و روشنی از تولید این محصول 

در مناطق آزاد کشور منتشر نشده است .
سال 1387 رسانه ها اعالم کردند که نخستین واحد صنعتی در زمینه 
تولید فوالد پس از تصویب محدوده جدید منطقه آزاد ارس در سایت 
آیین  در  است.  شده  کلنگ زنی  ارس  آزاد  منطقه  سنگین  صنایع 
کلنگ زنی این مجتمع اعالم شد که کارخانه فوالد ارس با ظرفیت 
تولید 200هزار تن در سال و با سرمایه بیش از 80میلیارد ریال توسط 
بخش خصوصی احداث می شود. با این حال هنوز هم خبری از تولید 

و توسعه این پروژه در رسانه ها نیست.
اروند  آزاد  سازمان  اقتصادي  و  سرمایه گذاري  معاون  سال 1395 
اعالم کرد که با تكمیل پروژه هاي در دست ساخت، منطقه آزاد 
اروند، قطب تولید فوالد کشور مي شود؛ اتفاقی که هنوز هیچ اثری 
از آن مشاهده نمی گردد. آن زمان اعالم شد که منطقه آزاد اروند 
درحال تبدیل شدن به یكي از قطب هاي تولید فوالد کشور است 
و تعدادي شرکت فوالدي در منطقه در دست راه اندازي است که با 
سرمایه گذاري قابل توجهي در آینده نزدیک بهره برداري مي شوند. 
انواع  اروند، در زمینه تولید  پیشرفت فیزیكي کارخانه فوالد کاوه 
فوالد اسفنجي آن زمان حدود 70درصد اعالم شده بود. دیگر پروژه 
اقتصادي و فوالدي درحال اجرا در محدوده منطقه آزاد اروند احداث 
کارخانه ذوب فوالد جهان آرا نام داشت. همچنین یک پروژه فوالدي 
نیز با همكاري و سرمایه گذاري کویت استیل و همكاري شرکت 

ایمیدرو قرار بود آغاز به کار کند.
همچنین در سال 1399 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار خبر 
داده بود که فاز اول شرکت های نگین مكران و پسكو کره که طبق 
برنامه ریزی قرار بود به تولید ساالنه بیش از 3میلیون تن فوالد در 
چابهار برسند، آغاز به کار می کند. همان زمان اعالم شد که فاز دوم 
این دو مجموعه در صورت اخذ تاییدیه های زیست محیطی، ظرفیت 
تولید آنها را دو برابر خواهد کرد. براساس طرح جامع فوالد کشور و 
سیاست توسعه صنایع فوالدی در نزدیكی آب، تولید 10میلیون تن 
فوالد در سواحل مكران پیش بینی شده است. آن زمان اعالم شد 
که فوالد پسكو با مشارکت یک سرمایه گذار داخلی در قالب فوالد 

کاویان پاسارگاد اقدام به سرمایه گذاری در چابهار می کند.

وعده های بی عمل فوالدی در دولت قبل
فروردین ماه سال 1393، کمتر از یک سال از عمر دولت یازدهم )دولت اول 
حسن روحانی( گذشته بود که شهریار مشیری، مدیرعامل وقت سازمان 
منطقه آزاد قشم از ایجاد یک کارخانه عظیم تولید فوالد در این منطقه با 
آلیاژ مخصوص و از طریق سرمایه گذاری خارجی به صورت کنسرسیومی 
از چند کشور اروپایی خبر داد. طرحی که در تمام سال های بعد در دولت 

یازدهم و دوازدهم هیچ اثری از اجرای آن مشاهده نشد.
همچنین فروردین ماه سال 1400، چندماه مانده به پایان دولت دوازدهم 
)دولت دوم حسن روحانی( بود که خبر امضای تفاهم نامه طرح عظیم ملی 
برای تولید 3میلیون تن فوالد میان سازمان منطقه آزاد قشم و شرکت 
توسعه فوالد قشم در رسانه ها منتشر گردید.  شرکت توسعه فوالد قشم، 
یک شرکت سهامی خاص و متشكل از چند سرمایه گذار است و آن طور 
که در سایت انجمن فوالد کشور آمده، این شرکت در دی ماه سال 1394 

با سرمایه ثبتی 27میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرده است.
اسفندماه سال 1395 مدیر شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان گفته 
بود: شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان به همراه شرکت بین المللي 
توسعه صنایع و معادن غدیر 20درصد از سهام شرکت توسعه فوالد 
قشم را دارا بوده و سایر سهامداران که شامل شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر، بانک سینا و شرکت توسعه صنایع و معادن مفید 
هستند و سهامداران این شرکت در نظر دارند تا در صورت ترغیب و 
فراهم کردن مناسبات الزم توسط سازمان منطقه آزاد قشم از قبیل 
در اختیار قرار دادن زمین مناسب و همكاري درخصوص اسكله 

مورد نیاز و تدارک پل عظیم خلیج فارس، وارد فاز اجرایي شوند  .
بهار 1400 و پس از تفاهم نامه تولید 3میلیون تن فوالد در قشم بود 
که از قول کیهان عباسیان، سرپرست وقت سازمان منطقه آزاد اعالم 
شد که اعتبار موردنیاز برای پروژه احداث مجتمع فوالدی 1.8میلیارد 
یورو برآورد شده است. همان زمان اعالم گردید که 100هكتار زمین 
در مجاورت هاب پتروشیمی در منطقه سلخ جزیره قشم با دسترسی 

دریا برای فاز نخست پروژه احداث مجتمع فوالد اختصاص داده شده 
و البته پیش بینی هایی نیز برای تامین زمین این پروژه در فازهای 

توسعه ای صورت گرفته است.
قرار بود تا با احداث این مجموعه فوالدی، زمینه ورود صنعت فوالد 
کشور برای اولین بار به موج چهارم تكنولوژی در ابعاد حمل ونقل 
بارگیری  و  تخلیه  جهت  الزم  زیرساخت های  احداث  )با  دریایی 
کشتی های باالی 500هزار تن( و استفاده از آخرین فناوری های 
جهانی در تكنولوژی ساخت کارخانجات با باالترین استاندارها و 
الزامات زیست محیطی انجام شود. مسئوالن شرکت توسعه فوالد 
قشم همان زمان دسترسی آسان به بازارهای جهانی، بهره مندی 
با چین و همچنین مزیت های  راهبردی 25ساله  مزایای سند  از 
اقتصادی موجود مناطق آزاد از دیگر ویژگی های مهم برای اجرای 

طرح احداث مجتمع فوالد قشم عنوان کرده بودند.

ورود واقعی منطقه آزاد قشم به زنجیره تولید فوالد
تفاهم نامه بدون نتیجه تولید فوالد در قشم، تنها یک نمونه از موضوعاتی 
است که در دولت گذشته وعده اجرایی شدن آن مطرح شد و به نتیجه 
نرسید. از طرف دیگر بررسی بسیاری از افتتاح های صورت گرفته در 
ماه های پایانی دولت دوازدهم نیز نشان می دهد که بسیاری از افتتاح ها 
در زمانی صورت گرفته که طرح ها پیشرفت فیزیكی کمتر از آغاز 
بهره برداری داشته اند. نتیجه این شیوه افتتاح های عجوالنه اما کاهش 
اعتماد عمومی و از دست رفتن سرمایه های مردمی برای نهاد دولت و 

البته مناطق آزاد کشور بوده است.
تولید  تسهیل  و  معدن  صنعت،  مدیریت  کارشناسان  از  یكی 
سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص آخرین وضعیت آغاز فعالیت 
شرکت توسعه فوالد قشم، می گوید: »این پروژه هنوز به مرحله 

واگذاری زمین نرسیده و فعالیت رسمی آنها آغاز نشده است«.
حاال حدود 20ماه از انتشار خبر امضای تفاهم نامه تولید 3میلیون تن 
فوالد توسط شرکت توسعه فوالد قشم در محدوده منطقه آزاد قشم 
می گذرد، اما خبری از پیشرفت این پروژه در رسانه ها منعكس نشده 
است. دهه فجر سال جاری و همزمان با کلنگ زنی کارخانه تولید 
ورق های فوالدی ضدزنگ در سایت صنعتی کاوه، پیوستن جزیره 
قشم به زنجیره تولید فوالد و محصوالت فوالدی کشور اعالم شد.

یكی از کارشناسان مدیریت سرمایه گذاری و جذب سرمایه سازمان 
در جزیره قشم،  این شرکت  فعالیت  درباره  نیز  آزاد قشم  منطقه 
می گوید: »تا پیش از سال جاری )دولت سیزدهم( پرونده ای برای 
هیچ شرکتی جهت فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری و تولید فوالد و 
محصوالت فوالدی در جزیره قشم تشكیل نشده بود و مجموعه ای 
که در دهه فجر امسال کلنگ آن به زمین خورد، اولین شرکت 

فوالدی منطقه آزاد قشم به حساب می آید«.
سیزدهم  دولت  آغاز  از  چندماه  تنها  و  سال 1400  دی ماه  ابتدای 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  که  بود  گذشته 
سازمان منطقه آزاد قشم در جلسه ای با اصحاب رسانه، از برنامه 
راهبردی سازمان منطقه آزاد قشم تا افق 1404 رونمایی کرد. در 
این برنامه راهبردی؛ توسعه صنایع و تولید همراه با انتقال تكنولوژی 
بین المللی  توسعه صادرات و تجارت  به منطقه در کنار  پیشرفته 
به عنوان سه ماموریت اصلی در بخش ماموریت ها و فعالیت های 
اصلی ذکر شده است. حاال و در دولت سیزدهم به نظر می رسد 
که سیاستگذاری اصلی پیش بینی شده برای حضور واقعی قشم در 

زنجیره تولید محصوالت فوالدی کشور درحال رقم خوردن است.

ارزآوری و صرفه جویی ارزی در جزیره قشم
راه اندازی اولین کارخانه تولید ورق های فوالدی ضدزنگ در قشم 
می تواند بخشی از ماموریت های اصلی را پوشش دهد. این مجموعه 
محصول  این  تولید  ماشین آالت  و  تكنولوژی  نخستین بار  برای 
فوالدی را در کشور و در منطقه آزاد قشم مستقر می کند. همچنین 
این مجموعه با ایجاد اشتغال برای 1800نفر، سهم قابل توجهی در 

اشتغال زایی جزیره عجایب هفتگانه خواهد داشت.
تولید ورق های فوالدی ضدزنگ در جزیره قشم با دو هدف اصلی »تامین 
نیاز داخل« و »حضور صادراتی در بازارهای کشورهای منطقه« صورت 
گرفته است. ظرفیت تولید این مجموعه 300هزار تن در سال پیش بینی 
شده است و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، یک سوم ظرفیت تولید 
این کارخانه برای تامین نیاز داخل و مابقی آن برای صادرات با نگاه به 

بازار کشورهای منطقه تولید خواهد شد.
راه اندازی صنایع بزرگ با افزایش تولید در جزیره و اشتغالی که به همراه 
دارد، پیشرانی برای تحول اقتصادی در قشم خواهد بود. از طرف دیگر 
زنجیره تولید محصوالت فوالدی یكی از صنایع باالدستی کشور است 
که عالوه بر صادرات، به شكل گیری صنایع پایین دستی و ایجاد زنجیره 

تولید و اشتغال در جزیره قشم کمک می کند.
برخی از فعاالن حوزه صنعت فوالد و محصوالت زنجیره فوالدی 
در کشور معتقدند که با بهره برداری از واحد تولید ورق های فوالدی 
ضدزنگ در جزیره قشم، عالوه بر نیاز ساالنه داخل کشور به این 
محصول، می توان برای حضور در بازارهای صادراتی سایر کشورهای 
منطقه نیز برنامه ریزی کرد. با این نگاه است که کارشناسان معتقدند 
تولید ورق های فوالدی ضدزنگ، یكی از محصوالت با ارزش افزوده 

باال در زنجیره محصوالت فوالدی است که می تواند به صرفه جویی 
ارزی و ارزآوری برای کشور منجر گردد.

آن طور که در طرح احداث کارخانه تولید ورق های فوالدی ضدزنگ 
جزیره قشم آماده است؛ این واحد صنعتی ظرفیت تولید 300هزار ُتن ورق 
فوالدی ضدزنگ را داراست که پس از بهره برداری عالوه بر تامین نیاز 
داخل، امكان صرفه جویی 500میلیون یورویی را به همراه خواهد داشت. 
همچنین طبق برنامه ریزی صورت گرفته، ورق های فوالدی ضدزنگ 
تولید شده توسط این مجموعه با صادرات به بازارهای هدف، امكان 

ارزآوری یک میلیارد یورویی برای کشور را دارد.

 اهمیت استراتژیک پل خلیج فارس
 برای چرخه صنعت قشم

همزمان با روزهای دهه مبارک فجر بود که مراسم آغاز مجدد عملیات 
عمرانی احداث پروژه عظیم پل خلیج فارس پس از وقفه ای هفت ساله، 
در جزیره قشم برگزار شد. مسئوالن سازمان منطقه آزاد قشم می گویند 
که پل خلیج فارس درحال حاضر حدود 15درصد پیشرفت فیزیكی دارد 
و مبلغ 4۶0میلیون یورو برای تكمیل آن برآورد شده است. احداث پل 
اما تنها یک بخش از چهار رکن طرح شبكه جامع ارتباطی خلیج فارس 
است. این طرح جامع ارتباطی در شامل چهار خط عبور خودرو، یک خط 
عبور قطار، خطوط اضطراری و پیاده راه بوده و چشم انداز تكمیل آن حدود 

سه و نیم سال در نظر گرفته شده است.
کارشناسان معتقدند که آغاز مجدد عملیات اجرایی پل خلیج فارس 
می تواند راهگشای توسعه شتابان و همه جانبه جزیره قشم باشد. 
مختار گرشاسبی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد قشم درخصوص اهمیت اجرای این پل در سرعت گرفتن رشد 
اقتصادی جزیره می گوید: همزمان با پیشبرد احداث پل خلیج فارس، 
طرح توسعه بندر کاوه جزیره به عنوان دهكده کاال و پایگاه پشتیبانی 
)در پیوند با بندر شهید رجایی( در دستورکار سازمان قرار دارد تا 
عالوه بر تحول در اقتصاد کشور، افزایش ثبات سیاسی برای ایران در 

تنگه هرمز و تحكیم نام خلیج فارس باشد.
این مقام مسئول در سازمان منطقه آزاد قشم همچنین تصریح کرد: 
از آنجایی که بسیاری از سواحل جنوبی کشور درحال حاضر توانایی 
پذیرش کشتی های باالی 100هزار ُتنی را ندارند، بلكه در آینده نیز 
به  دلیل مشكالت فنی ازجمله محدودیت های محیطی )مانند عمق 
آب در بنادر( و مسائل مالی، توانایی پذیرش را نخواهند داشت؛ در 
چنین شرایطی، سواحل جزیره قشم این امكان را داراست که بتواند 
کشور را با اسكله ای مطابق استانداردهای روز دنیا برای پذیرش 

کشتی های فوق  سنگین در این زمینه توانمند سازد.
سال 13۶7، در روزهایی که هنوز خبری از تاسیس سازمان منطقه 
آزاد در جزیره قشم نبود، مشاوران شرکت بین المللی سوئكو سوئد 
طرح جامع منطقه آزاد قشم را آماده کردند. در این طرح عالوه بر 
احداث پل خلیج فارس و توسعه بندر کاوه به عنوان زیرساخت های 
و  فوالد  تولید  مجموعه  چند  جانمایی  جزیره،  توسعه  موردنیاز 
محصوالت فوالدی نیز در قشم انجام شده بود. در تمام سال های 
استقبال  مورد  چندان  این طرح  مختلف  دولت های  در  و  گذشته 
مسئوالن منطقه آزاد قشم و سرمایه گذاران بخش خصوصی و حتی 
کنسرسیوم های داخلی و شرکت های بین المللی قرار نگرفته بود؛ 

اتفاقی که حاال و در دولت سیزدهم درحال عملیاتی شدن است.

اهمیت جانمایی صنایع فوالدی در سواحل کشور
از مدت ها قبل، کشورهای مختلف جهان بزرگترین کارخانجات تولید 
فوالد و محصوالت فوالدی را در حاشیه سواحل احداث کرده اند. در 
طرح جامع فوالد کشور نیز انتقال کارخانه های فوالد به سواحل 
جنوبی کشور پیش بینی شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که احداث واحدهای فوالدسازی در جوار دریا به لحاظ تامین آب، 
بهترین گزینه برای جانمایی کارخانه ها خواهد بود. همچنین وجود 
شرکت های فوالدی در کنار دریا، مزیت های متعددی دارد، ازجمله 
کاهش هزینه حمل صادراتی و حتی در صورت نیاز واردات مواد خام 
با هزینه کمتر، حمل مواد خام از داخل با کمترین هزینه از طریق 

حمل ونقل ریلی را به همراه دارد.
محمد ابكاء مشاور طرح جامع فوالد کشور می گوید: در مطالعات 
طرح جامع فوالد تمام زوایای تولید فوالد بررسی شد و بهترین 
شد،  گرفته  نظر  در  مناسب  فوالد  تولید  برای  که  مناطقی 
خلیج فارس و دریای عمان بودند. پیش بینی تولید 10میلیون تن 
فوالد در سواحل مكران نیز یكی از سیاستگذاری هایی بود که با 
هدف دستیابی به تولید 55میلیون تنی هدفگذاری شده در طرح 
جامع فوالد کشور، صورت گرفت. هرچند هنوز نتیجه مشخصی 

از آغاز این مجموعه در رسانه ها منعكس نشده است.
بزرگ  میان  در  که  جهان  کشورهای  سایر  تجربیات  بررسی 
از  نشان  دارند،  قرار  فوالدی  محصوالت  و  فوالد  تولیدکنندگان 
جانمایی این صنعت استراتژیک در سواحل و نزدیكی دریاها است. 
مسیر توسعه صنایع و محصوالت فوالدی در ایران با جانمایی های 
نادرست دهه ها قبل، حاال با چالش هایی مواجه شده است. جانمایی 
صنایعی که مصرف آب زیادی دارند همچون کارخانه های تولید 
فوالد و ذوب آهن در بخش های مرکزی کشور، امروز به بحران 

کمبود منابع آبی منجر گردیده است. مشابه این اشتباه در جانمایی 
به  آنها  از  نهایت یكی  هشت طرح بزرگ فوالدی کشور که در 
بخش خصوصی واگذار شد و سرنوشت نامشخص هفت طرح دیگر 
نیز مشاهده می شود. با این نگاه، جانمایی کارخانه تولید ورق های 
فوالدی ضدزنگ به عنوان یكی از محصوالت زنجیره ارزش تولید 
فوالد در کشور در جزیره قشم، یكی از بهترین جانمایی ها از نظر 

دسترسی به منابع آبی است.

کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر بازار بین المللی فوالد:
جانمایی صنایع فوالدی قشم با نگاه جهانی

در  فوالد  بین المللی  بازار  تحلیلگر  جعفری طهرانی  کیوان 
گفت وگوی اختصاصی با نشریه، درباره اهمیت ایجاد و احداث 
سواحل  و  آب  به  نزدیک  مناطق  در  فوالدی  مجموعه های 
و  کشورها  سایر  در  قبل  سال ها  از  سیاست  این  می گوید: 

تولیدکنندگان بزرگ فوالد در دستورکار قرار گرفته است.
این کارشناس صنعت معدن و فوالد کشور ادامه داد: در کشوری 
مانند چین که بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده فوالد جهان 
این  شرق  در  کشور  این  فوالد  تولیدی  واحدهای  اکثر  است، 
کشور و در سواحل یا حاشیه رودخانه یانگ تسه احداث شده اند.

به گفته این تحلیلگر بازار بین المللی فوالد؛ در ایران متاسفانه شاهد هستیم 
که بسیاری از طرح های فوالدی به علت جانمایی اشتباه، در بخش های 
مرکزی کشور احداث شده اند؛ البته در سال های اخیر پروژه های جدید 

فوالدی در حاشیه خلیج فارس و سایت مكران طراحی گردیده اند.
جعفری طهرانی در پایان این بخش از صحبت های خود خاطرنشان 
کرد: پروژه جدید فوالدی در جزیره قشم نیز نوید دهنده این موضوع 
است که این طرح با مطالعه و براساس سیاست بین المللی احداث 
پروژه های عظیم فوالدی در کنار آب های بین المللی و خلیج فارس 
پیش بینی و اجرایی خواهد شد و نگاه جهانی در جانمایی کارخانه 

جدید فوالدی در جزیره قشم قابل مشاهده است.

مزیت های احداث مجموعه فوالدی در جزیره قشم
امور  انجام  به منظور تسریع در  ابتدا  از همان  آزاد کشور  مناطق 
زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و 
افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و 
کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات 
کاالهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، فعالیت خود را 
آغاز کردند. نگاهی به جانمایی صورت گرفته برای واحد تولیدکننده 
ورق های فوالدی ضدزنگ در جزیره قشم نیز نشان می دهد که این 
مجموعه توانایی پوشش در تمام موارد ذکر شده در ماده)1( قانون 

چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران را دارا می باشد.
کیوان جعفری طهرانی در ادامه می گوید: آغاز فعالیت یک شرکت 
بخش خصوصی در زمینه ساخت کارخانه جدید برای تولید ورق های 
فوالدی ضدزنگ در جزیره قشم با توجه به بازار خوب این محصول 

هم در داخل کشور و هم در کشورهای منطقه، اتفاق خوبی است.
این کارشناس صنعت معدن و فوالد کشور اظهار داشت: جزیره 
گازی  منابع  وجود  و  دارد  اختیار  در  خوبی  انرژی  منابع  قشم 
لوله  خط  احداث  عملیات  تكمیل  همراه  به  منطقه  در  موجود 
انتقال گاز به جزیره می تواند در تامین انرژی موردنیاز این واحد 

تولیدی نقش مهمی ایفا کند.
جعفری طهرانی درخصوص جانمایی این شرکت فوالدی در منطقه 
آزاد قشم نیز گفت: این مجموعه فوالدی در جزیره قشم به واسطه 
دسترسی آسان به آب های بین المللی و بازار صادراتی کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و هم برای تامین نیاز داخل به این محصول و هم 
از نظر در دسترس بودن منابع انرژی، به خوبی جانمایی شده است.

مزیت های مناطق آزاد در راستای توسعه صنعت فوالد
مناطق آزاد دارای مزیت های اقتصادی فراوانی برای حضور صنایع 
قوانین  برخی  از  معافیت  هستند.  کشور  در  استراتژیک  و  بزرگ 
گمرکی، صادرات و واردات آسان، معافیت از پرداخت  مالیات و... 
است.  آزاد  مناطق  به  مربوط  موضوعات  جذاب ترین  از  همگی 
به  بودن  نزدیک  به واسطه  بازارهای صادراتی  به  آسان  دسترسی 
برای حضور  مناطق  این  نقاط قوت  از  بین المللی، یكی  مرزهای 

صنایع با نگاه صادراتی می تواند باشد .
احداث  مزیت های  درباره  همچنین  جعفری طهرانی  کیوان 
مجموعه های فوالدی و صنایع بزرگ در مناطق آزاد کشور نیز 
برای حضور  خوبی  بسیار  مزیت  مالیاتی،  معافیت  نمود:  عنوان 
استفاده  و  می رود  به شمار  کشور  آزاد  مناطق  در  بزرگ  صنایع 
شود  این  موجب  می تواند  آزاد  مناطق  قانونی  مزیت های  از 
به  اصلی  سرزمین  به  نسبت  بیشتری  سرعت  با  پروژه ها  که 

بهره برداری رسیده و تولید خود را آغاز نمایند.
خود،  گفت وگوی  پایان  در  فوالد  بین المللی  بازار  تحلیلگر  این 
خاطرنشان کرد: سایر شرکت های بخش خصوصی فعال در حوزه 
صنایع فوالدی و سایر صنایع بزرگ کشور نیز می توانند برای استفاده 
بهینه از معافیت های پیش بینی شده در قانون مناطق آزاد، برای آغاز 

فعالیت خود در این مناطق حضور پیدا کنند.

اخبار مناطق آزاد

سهم خواهی منطقه آزاد قشـــم 
از بازار جهـــانی فوالد

واکاوی اثرات اقتصادی راه اندازی کارخانه ورق های فوالدی ضدزنگ در جزیره قشم:

7 گزارش دوشنبه 1  اسفند ماه 1401 - 20 فوریه 2023 - شماره  217

گزارش:
سعید قلیچی

شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
از  گره گشایی  اینكه  بیان  با  اقتصادی 
است،  اساسی  برنامه های  از  کارآفرینان 
برای  سرمایه گذاری  350بسته  گفت: 
آماده  درحال  خارجی  سرمایه گذار  جذب 

شدن است.
نخستین  در  عبدالملكی  حجت اهلل 
نمایشگاه »ارس اکسپو 2023« دستاوردها، 
آزاد  منطقه  ظرفیت های  و  توانمندی ها 
ارس در تبریز، از تدوین دو راهبرد اساسی 
مردمی  افزود:  و  داد  خبر  آزاد  مناطق  در 
و جهانی کردن مناطق آزاد از برنامه های 

اساسی ما درباره آینده این مناطق است.
وی با بیان اینكه مناطق آزاد باید به مردم 
محلی و فعاالن بخش اقتصادی خصوصی 
آزاد ملی  مناطق  اظهار کرد:  سپرده شود، 
هستند و همه مردم ایران مخاطب مناطق 
آزاد می باشند و این مناطق باید آن قدر بر 
منافع تک تک مردم تاثیر داشته باشد که 

همه نسبت به این مناطق متعهد گردند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی با اشاره به پتانسیل های مناطق 
اقتصاد کشور،  بر  تاثیر مستقیم آن  آزاد و 
ایجاد  زیرساخت ها،  تكمیل  و  تقویت  بر 
زیرساخت های  توسعه  و  بین الملل  بورس 
اذعان  و  تاکید کرد  مناطق  این  اقتصادی 
ایران را به  اقتصاد  باید  آزاد  نمود: مناطق 

اقتصاد جهانی وصل کنند.
مناطق  ایجاد  بر  تاکید  با  عبدالملكی 
با  کرد:  اظهار  بین المللی،  و  مشترک  آزاد 
1۶کشور برای ایجاد مناطق آزاد مشترک 
برگ  قرارداد  همین  که  کرده ایم  مذاکره 
اقتصادی با چین بخش اعظمش در رابطه 

با مناطق آزاد است.
اسالمی  جمهوری  اینكه  به  اشاره  با  وی 
ارزان،  کار  نیروی  دلیل  به  ایران 
عالی  جغرافیایی  موقعیت  ارزان،  انرژی 
و  اروپایی  کشور  چند  با  مجاورت  و 
جهان  در  سرمایه گذاری  بهشت  آسیایی، 
از  یكی  اسالمی  جمهوری  گفت:  است، 
کشورها  پرظرفیت ترین  و  پرسودترین 
فضای  در  که  است  سرمایه گذاری  برای 
بین المللی چندان راجع به آن صحبت نشده 
بروکراسی  موانع  رفع  درحال  ما  و  است 
این  در  خارجی  سرمایه گذار  جذب  برای 

مناطق هستیم.
مشاور رئیس جمهور در ادامه با بیان اینكه 
اسالمی  انقالب  دوم  گام  آستانه  در  ما 
سال 1398  در  داشت:  اظهار  هستیم، 
اول  گام  در  آنچه  با  ارتباط  در  مطالعه ای 
انجام  داریم،  پیش رو  در  آنچه  و  گذشته 
کشور  فیزیكی  پیشرفت  وضعیت  و  شد 
از  و  کردیم  مطالعه  40سال  طول  در  را 

سال 1357 تا 1397 را در نظر گرفتیم.
عبدالملكی افزود: در این مطالعه میانگین 
که  گرفتیم  نظر  در  را  دنیا  برتر  20کشور 
سیر  دنیا  که  مسیری  این  در  بدانیم  تا 
که  شد  مشاهده  هستیم؛  کجا  ما  کرده، 
از  ما  پیشرفت  وضعیت  سال 1357  در 
پیشرفت  سرعت  اما  پایین تر،  20کشور 
ما  اکنون  و  بود  باالتر  انقالب  از  بعد  ما 
اندکی از میانگین پیشرفت 20کشور باالتر 

هستیم.
وی با بیان اینكه اگرچه پیشرفتی که مردم 
گفت:  است،  نشده  محقق  داشتند  انتظار 
شده  2.7برابر  ما  جمعیت  انقالب  از  بعد 
ایرانی  است، درحالی که درآمد سرانه هر 
با قدرت خرید بعد از انقالب ۶برابر شده و 
در این مدت درآمد سرانه هر آمریكایی دو 
برابر شده و سرعت پیشرفت ما به لحاظ 

شاخص سه برابر امریكا بوده است.
اعالم  طبق  کرد:  عنوان  عبدالملكی 
انقالب  از  قبل  جهانی  بانک  گزارش 
بودند  فقر  خط  زیر  ایران  مردم  4۶درصد 
7درصد  بانک  همین  اعالم  طبق  امروز 

مردم زیر خط فقر قرار دارند.
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
به  امید  شاخص  به  اشاره  با  اقتصادی 
زندگی در کشور گفت: ایران بعد از انقالب 
امید به زندگی  اسالمی بیشترین شاخص 
را در بین تمام کشورهای دنیا داشته است.

ارس  نمایشگاه  نخستین  است،  گفتنی 
اقتصادی  فعاالن  حضور  با  اکسپو 2023 
در بخش های صنعت، کشاورزی، تجارت، 
بازار و خدمات از 25 تا 28بهمن ماه جاری 
در سالن ۶000مترمربعی پروین اعتصامی 
میزبان  تبریز  بین المللی  نمایشگاه 

عالقه مندان است.
و  دستاوردها  نمایش  بر  عالوه 
از  بیش  ارس،  آزاد  منطقه  توانمندی های 
در  نیز  سرمایه گذاری  جدید  فرصت   100

این نمایشگاه رونمایی می شود.

آماده سازی 
350بسته 

سرمایه گذاری 
 خارجی در

 مناطق آزاد

 دبیر شورایعالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی  اظهار داشت:

این  این موضوع است که  پروژه جدید فوالدی در جزیره قشم نوید دهنده 
طرح با مطالعه و براساس سیاست بین المللی احداث پروژه های عظیم فوالدی 
در کنار آب های بین المللی و خلیج فارس پیش بینی و اجرایی خواهد شد و نگاه 
جهانی در جانمایی کارخانه جدید فوالدی در جزیره قشم قابل مشاهده است 



اخبار منطقه آزاد قشم

طنین آوای موسیقی جزیره 
قشم در جشنواره فجر

برگزاری نخستین جلسه 
کمیته امنیتی، انتظامی 
و ترافیک ستاد اجرایی 

خدمات سفر قشم

توسعه بیش از 2.2هکتار 
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با سفیر ژاپن در ایران مطرح کرد:

منطقه آزاد قشم، مقصدی مطلوب برای 
سرمایه گذاران و گردشگران خارجی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با فرمانده دریابانی قشم بیان کرد:

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم خبر داد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
را،  خلیج فارس  پل  اجرایی  عملیات  مجدد  آغاز  قشم، 
پهناور  جزیره  همه جانبه  و  پرسرعت  توسعه  راهگشای 

قشم برشمرد.
مختار گرشاسبی با بیان این مطلب گفت: موقعیت استراتژیک 
و راهبردی قشم در حوزه خلیج فارس موجب شده تا تمرکز بر 
توسعه این جزیره در دستورکار دولت سیزدهم قرار گیرد و با 
فراهم ساختن این زیرساخت مهم، اهتمام جدی برای توسعه 

همه جانبه این جزیره زیبا دنبال می شود.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های در دست اقدام و 

انجام شده برای توسعه قشم در حوزه های منطقه ازجمله 
حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، تجارت دریایی، گردشگری 
و صنعتی و شیالت و آبزی پروری، ضرورت احداث پل 
به عنوان حلقه مفقوده توسعه را دوچندان ساخته و امید 
می رود با آغاز عملیات اجرایی دوباره این پروژه به عنوان 
رویای چندین ساله مردمان جنوب کشور، قطار پیشرفت 

قشم شتاب بیشتری گیرد.
به گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد قشم؛ همزمان با پیشبرد احداث پل خلیج فارس، طرح 
توسعه بندر کاوه جزیره به عنوان دهکده کاال و پایگاه 
دستورکار  در  رجایی(  بندر شهید  با  پیوند  )در  لجستیک 
کشور،  اقتصاد  در  تحول  عالوه بر  تا  دارد  قرار  سازمان 
افزایش ثبات سیاسی برای ایران در تنگه هرمز و تحکیم 

نام خلیج فارس باشد.
گرشاسبی تصریح کرد: از آنجایی که بسیاری از سواحل 

پذیرش کشتی های  توانایی  جنوبی کشور درحال حاضر 
باالی ۱۰۰هزار تنی را ندارند، بلکه در آینده نیز به  دلیل 
)مانند  محیطی  محدودیت های  ازجمله  فنی،  مشکالت 
را  پذیرش  توانایی  مالی،  مسائل  و  بنادر(  در  آب  عمق 
نخواهند داشت؛ در چنین شرایطی، سواحل جزیره قشم 
می رسد،  ۴۰متر  حدود  به  آن  عمق  نقاط  برخی  در  که 
اسکله ای  با  را  کشور  بتواند  که  داراست  را  امکان  این 
مطابق استاندارد های روز دنیا برای پذیرش کشتی های 

فوق سنگین در این زمینه توانمند سازد.
پل  احداث  از  پس  اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  وی 
و  بزرگراه  ۹۲کیلومتر  به واسطه  کاوه  بندر  خلیج فارس، 
۸۶کیلومتر راه آهن به خطوط سراسری حمل ونقل کشور 
انتقال  سرعت  پل،  گفت  می توان  شد،  خواهد  متصل 
به طرز  را  به کشور های دیگر  ایران  از  و  ایران  به  کاال 

قابل توجهی افزایش خواهد داد.

انجام  برنامه ریزی های  به  اشاره  با  همچنین  گرشاسبی 
افزود:  منطقه،  انرژی  هاب  به  قشم  تبدیل  برای  شده 
۱۷میدان نفتی و گازی بزرگ در جزیره شناسایی شده و 
طرح های پاالیشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی زیادی در 
دست اجراست و برای پیشبرد اجرای این طرح ها و جذب 
زیرساخت های  توسعه  آنها،  توسعه  برای  سرمایه گذار 
امیدواریم  و  می زند  را  نخست  بندر حرف  و  حمل ونقلی 
با تکمیل این پروژه، بتوان از تمام ظرفیت های جزیره در 

حوزه انرژی استفاده کرد.
به گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
بزرگترین  اتصال  و  خلیج فارس  پل  احداث  قشم؛  آزاد 
از  تنها  نه  اصلی،  سرزمین  به  خاورمیانه  و  ایران  جزیره 
نظر اقتصادی برای قشم و کشور امیدبخش است، بلکه 
قابل توجهی  نقش  نیز  سیاسی  ثبات  و  امنیتی  حوزه  در 

بازی خواهد کرد.

از  قشم  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه   مدیر 
اختصاص بیش از ۱۲هزار مترمربع زمین در شهر قشم به 

حوزه بهداشتی و درمانی خبر داد.
ویژه مدیرعامل  نگاه  از  مرادی ضمن تشکر  یاسر  دکتر 
زیرساخت های  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  محترم 
به  زمینی  کرد:  عنوان  منطقه  این  درمان  و  بهداشت 
دانشکده  ساخت  راستای  در  مترمربع  5هزار  مساحت 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بین الملل  پردیس  پزشکی 

هرمزگان در ضلع جنوبی بیمارستان واگذار شده است.
وی، همکاری مدیریت امالک و مستغالت سازمان منطقه آزاد 

قشم را قابل تقدیر دانست و افزود: با توجه به حساس بودن 
جزیره و نیاز به بخش بستری روانپزشکی و همچنین بیماران 
نیازمند به دیالیز، زمینی به مساحت ۳هزار و 5۰۰مترمربع در 
ضلع جنوبی بیمارستان برای ساخت بخش های روانپزشکی و 

دیالیز به صورت مجزا اختصاص داده شد .
اظهار  قشم  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه   مدیر 
قشم  شهر  ساکنین  بیشتر  دسترسی  منظور  به  داشت: 
و  درمانی  بهداشتی،  بهتر   خدمات رسانی  ضرورت  و 
آموزشی، زمینی به مساحت ۳هزار و 5۰۰مترمربع برای 
و  فارابی  شماره۲  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  ساخت 

اختیار  در  پزشکی  علوم  دانشگاه  خدمت  بدو  دانشکده 
شبکه بهداشت و درمان قرار گرفته است.

دکتر مرادی همچنین از اختصاص ۴۷۰متر زمین پیرامون 
بیمارستان پیامبر اعظم)ص( قشم به خیرین از سوی سازمان 

منطقه آزاد به منظور ساخت همراه سرای بیمار خبر داد.
به گفته  مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم؛ 
این اراضی به صورت رایگان و با حفظ حاکمیت سازمان 
سطح  ارتقای  منظور  به  مذکور،  اراضی  بر  آزاد  منطقه 
شبکه  اختیار  در  قشم  نجیب  مردم  بهداشت  و  سالمت 

بهداشت قرار گرفته است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: تفاهم نامه مشترک میان شرکت آب، برق و تاسیسات 
قشم و دولت ژاپن برای تامین مالی احداث یک آب شیرین کن 

در روستای دوستکو در غرب جزیره قشم امضاء شد.
براساس  کرد:  بیان  خبر  این  اعالم  با  فتح الهی  افشار 
با  شیرین کن  آب  دستگاه  یک  منعقده،  تفاهم نامه  مفاد 
روستای  در  ۱۲۰مترمکعب  ظرفیت  به  کامل  تاسیسات 

دوستکو احداث خواهد شد.
وی ادامه داد: شرکت آب، برق و تاسیسات قشم و دولت 

ژاپن هر کدام برای احداث این آب شیرین کن 5۰درصد 
مشارکت خواهند داشت و طبق پیش بینی ها ظرف ۳ماه 

به بهره برداری خواهد رسید.
به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم؛ احداث آب شیرین کن دوستکو، تنش آبی بیش 
از 5۰۰نفر از روستانشینان غرب جزیره قشم را برطرف 

خواهد نمود.
هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  دیدار  در  است،  گفتنی 
»کازو  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 

توشی آیکاوا« با سفیر ژاپن و نماینده ارشد دفتر جایکا، 
گردشگری  و  اقتصادی  متعدد  ظرفیت های  درخصوص 
جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره غیرمستقل جهان 
با دولت ژاپن گفت وگو صورت  و توسعه روابط دوجانبه 
ویژگی های  خواندن  متمایز  با  نیز  ژاپن  سفیر  و  گرفت 

قشم، از توسعه همکاری ها استقبال کرد.
نماینده  تاناکا«  »آسوما  دیدار  این  در  است،  ذکر  شایان 
از معاونان و مدیران  ایران، جمعی  ارشد دفتر جایکا در 

سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند.

ارتقاء امنیت اجتماعی و اقتصاد جزیره قشم با فداکاری نیروهای دریابانیارتقاء امنیت اجتماعی و اقتصاد جزیره قشم با فداکاری نیروهای دریابانی

پل خلیج فارس، راهگشای توسعه همه جانبه جزیره قشمپل خلیج فارس، راهگشای توسعه همه جانبه جزیره قشم

اختصاص بیش از اختصاص بیش از ۱2۱2هزار مترمربع زمین به حوزه بهداشت و درمان توسط سازمان منطقه آزاد قشمهزار مترمربع زمین به حوزه بهداشت و درمان توسط سازمان منطقه آزاد قشم

امضای تفاهم نامه مشترک با ژاپن جهت تامین مالی احداث یک آب شیرین کن در قشمامضای تفاهم نامه مشترک با ژاپن جهت تامین مالی احداث یک آب شیرین کن در قشم

شب موسیقی قشم با حضور افشار فتح الهی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، منصور آرامی 
رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان، مهدی سالمتی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم، محمد 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  موسیقی  دفتر  مدیرکل  اله یاری  
اسالمی و بهزاد عبدی دبیر سی و هشتمین جشنواره موسیقی 

فجر در تاالر رودکی برگزار گردید.
قشم  آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
درخصوص برگزاری این برنامه هنری گفت: هنرمندان 
پیشکسوت و جوان جزیره قشم با آوای جفتی استاد علی 
چرخی نفر و نوای دلنشین استاد محمدمنصور وزیری با 
عودنوازی گروه انجمن موسیقی قشم، در سی وهشتمین 
جشنواره بین المللی موسیقی فجر به اجرای برنامه رویداد 

شب موسیقی قشم پرداختند.
رویداد  از  دیگری  بخش  در  داد:  ادامه  سالمتی  مهدی 
شب موسیقی قشم، شاهد برگزاری آیین حنا بندان و زار 
با اجرای گروه زاروگه و اجرای آیین لیوا بودیم که مورد 

استقبال حاضران در این مراسم قرار گرفت.
در  اولین بار  برای  هنری  رویداد  این  کرد:  تصریح  وی 
هنرنمایی  با  و  است  افتاده  اتفاق  قشم  موسیقی  تاریخ 
افزون بر ۳5نفر از هنرمندان قشم و هرمز به اجرا درآمد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: موسیقی محلی جزایر هرمزگان به ویژه قشم 
که از دل آداب و رسوم کهن و فرهنگ غنی مردم این جزایر 
برآمده است و رویداد شب موسیقی قشم با استقبال گرم 

تماشاگران و حاضران در تاالر رودکی تهران روبه رو شد.

نخستین جلسه کمیته امنیتی، انتظامی و ترافیک ستاد اجرایی 
خدمات سفر قشم با حضور اعضای سازمانی، شهرستانی و 
ارگان های نظامی و انتظامی، به منظور آمادگی برای پذیرایی 

از گردشگران نوروزی برگزار شد.
این  در  قشم  ترافیک  و  انتظامی  امنیتی،  کمیته  رئیس 
جلسه اظهار کرد: پیش بینی و پیشگیری از وقوع حوادث و 
بحران ها، یکی از وظایف اصلی کمیته است که با هماهنگی 

سایر دستگاه های شهرستان سعی در انجام آن داریم.
کوروش قاسمی ادامه داد: تامین امنیت گردشگران و کاهش 
از سفر  یادماندنی  به  ایجاد لحظات  برای  حوادث جاده ای 
به جزیره قشم، جزو اولویت های کاری است که در کمیته 

پیگیری می کنیم.
به گفته رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و ترافیک قشم؛ طبق 
پیش بینی های انجام شده در نوروز ۱۴۰۲، تعداد افرادی که 
به جزیره قشم سفر می کنند، بسیار بیشتر از سال های قبل 
خواهد بود و باید تمام توان خود را برای ارائه خدمات مطلوب 

به گردشگران به کار بگیریم.
براساس این گزارش، در این جلسه مسائلی همچون تسهیل 
تردد و عبور و مرور از بنادر و فرودگاه، حل گره های ترافیکی 
شهرهای جزیره، اصالح نقاط حادثه خیز جاده ای، ساماندهی 
پارکینگ شهرها، ساماندهی خودروها و سیستم  وضعیت 
حمل ونقل عمومی، تامین اقالم اساسی ازجمله نان و سایر 
این  راهکارهای حل  و  و آسیب شناسی شد  بررسی  موارد 

مسائل نیز مورد واکاوی قرار گرفت.

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم از 
شهر  سطح  در  رفاهی  فضای  ۲.۲هکتار  از  بیش  توسعه 
بین  در  نشاط  روحیه  افزایش  هدف  با  قشم  محالت  و 

قشموندان و گردشگران خبر داد.
شریف شریفی نژاد با اشاره به لزوم شاداب سازی شهر قشم 
و نزدیک شدن تعطیالت نوروزی گفت: از شهریورماه سال 
جاری با هدف افزایش روحیه نشاط در جامعه شهری، ۱۲لکه 
سبز با مساحت  ۲.۲هکتار به منظور ساخت پارک جانمایی 

شده که تا پایان بهمن ماه به بهره برداری می رسد.
سازمان  مدیرعامل  دستور  به  راستا،  در همین  افزود:  وی 
با  گرفته  صورت  هماهنگی های  با  و  قشم  آزاد  منطقه 
معاونت عمرانی؛ زمینی در ضلع شرقی بلوار آب  شیرین کن به 
مساحت ۲.۱هکتار جهت احداث پارک در اختیار شهرداری 

قشم قرار گرفته است.
از  یکی  شهری  فضاهای  زیباسازی  شریفی نژاد؛  گفته  به 
جهت  عاملی  و  شهری  منظر  و  سیما  توسعه  مقوله های 
موقعیت  به  باتوجه  و  است  جامعه  در  نشاط  روحیه  ارتقاء 
گردشگری جزیره و افزایش استقبال گردشگران از انتخاب 
قشم به عنوان مقصد سفرهای نوروزی، این مقوله از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.
مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم در 
و  احداث  انجام  شده،  برنامه ریزی  اظهار کرد: طبق  پایان 
بهره برداری بیش از ۳هکتار پارک و فضای سبز به صورت 
ساالنه به  منظور ارتقاء سرانه فضای رفاهی، در برنامه های 

توسعه شهری این مدیریت قرار گرفته است.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  خود  فداکاری های  با  دریابانی  نیروهای  گفت:  قشم 
کنار سایر نیروهای نظامی و انتظامی، در کنترل و ایجاد 
امنیت اجتماعی و اقتصادی جزیره قشم و میزبانی موثر از 

گردشگران نوروزی، نقش بسیار مهمی دارند.
افشار فتح الهی در دیدار با فرمانده دریابانی قشم اظهار داشت: 
حفظ امنیت در جزیره قشم با توجه به موقعیت استراتژیک 
آن در تنگه هرمز، فعالیتی دشوار و پیچیده است که نیروهای 

دریابانی در این زمینه عملکرد موفقی داشته اند.
وی ادامه داد: در چهل وچهار سال گذشته از عمر نظام 
جمهوری اسالمی، دشمنان از تمام ظرفیت های خود برای 
ایجاد ناامیدی و بی اعتمادی مردم و ضربه زدن به کشور 

بهره برده اند؛ اما با لطف خداوند تمامی فتنه انگیزی های 
دشمنان با حضور مردم شکست خورده است.

فتح الهی با بیان این که ایجاد امنیت اجتماعی و اقتصادی 
برای حضور سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی اهمیت باالیی 
دارد، اذعان نمود: وجود امنیت در کنار توسعه جزیره قشم، به 
پیشرفت همه جانبه جزیره و رونق اقتصاد ملی کمک می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان با اشاره به نزدیک بودن ایام تعطیالت نوروزی 
با  امیدواریم  کرد:  گردشگرپذیری،  خاطرنشان  اوقات  و 
میزبانی  شاهد  دستگاه ها،  تمامی  هم افزایی  و  همکاری 

خوبی برای گردشگران جزیره قشم باشیم.
همچنین، فرمانده دریابانی قشم نیز در این جلسه گفت: با 

شجاعت نیروهای دریابانی، کشفیات خوبی در حوزه جلوگیری از 
ورود اقالم ممنوعه به جزیره قشم صورت گرفته است.

حوزه  در  همچنین  کرد:  اظهار  متاجی  صفر  سرهنگ 
گشت های دریایی نیز شاهد رشد ارائه خدمات شناوری 
توسط نیروهای دریابانی قشم هستیم که به ایجاد امنیت 

در منطقه کمک می کند.
فرمانده دریابانی قشم در پایان بیان داشت: نیروهای دریابانی 
نیز همسو با سایر نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در جزیره 
قشم برای حفظ امنیت و ارتقاء خدمات رسانی به گردشگران 

در ایام نوروز تالش خواهند کرد.
رئیس هیات  این جلسه  پایان  در  این گزارش،  براساس 
بابت  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 

جهت  قشم  دریابانی  نیروهای  دریادالن  تالش های 
برقراری امنیت در منطقه در ایام گردشگرپذیری جزیره، 

از فرمانده دریابانی قدردانی کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
متعدد  ظرفیت های  داشتن  به واسطه  قشم  جزیره  گفت: 
برای  خوبی  مقصد  می تواند  گردشگری،  و  اقتصادی 

سرمایه گذاران و گردشگران خارجی باشد.
ارشد  نماینده  و  ژاپن  سفیر  با  دیدار  در  فتح الهی  افشار 
به  قشم  جزیره  داشت:  اظهار  ایران،  در  جایکا  دفتر 
ظرفیت های  جهان،  غیرمستقل  جزیره  بزرگترین  عنوان 
متعددی از نظر گردشگری، نفت و انرژی و فرصت های 

سرمایه گذاری دارا می باشد.
وی افزود: این جزیره به سبب حضور در تنگه استراتژیک 
هرمز و ظرفیت های موجود در آن، می تواند نقش بسیار 
مفیدی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران 

و ژاپن ایفا کند.
بنادر  کرد:  تاکید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تجاری، فرودگاه بین المللی و شبکه بزرگراهی، بخشی از 
زیرساخت های موردنیاز برای فعالیت های اقتصادی است 
که در جزیره قشم موجود می باشد و در آینده نزدیک و 
پس از احداث پل خلیج فارس، شاهد توسعه بیشتر منطقه 

خواهیم بود.
شرکت های  برای  مالکیت  امکان  فتح الهی؛  گفته  به 
خارجی، معافیت مالیاتی ۲۰ساله، امکان تردد اتباع سایر 
کشورها بدون نیاز به ویزا، تسهیالت ویژه گمرکی برای 
واردات ماشین آالت و مواد اولیه تولید در کنار انرژی و 
نیروی کار ارزان، مهم ترین ویژگی های اقتصادی منطقه 
آزاد قشم هستند که می تواند موردتوجه سرمایه گذاران و 

تولیدکنندگان کشور ژاپن قرار گیرد.
در صورت وجود  آزاد قشم  منطقه  در  وی تصریح کرد: 
همکاری های  توسعه  امکان  ژاپنی،  طرف  در  اراده 

اقتصادی در زمینه های مختلف فراهم است.
فتح الهی اذعان نمود: با عنایت به وجود ژئوپارک جهانی 
قشم، امکان ایجاد پرواز مستقیم برای انتقال گردشگران 

ژاپنی به این جزیره وجود دارد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان با اشاره به معرفی ساکنان جزیره قشم به عنوان 
الگوی موفق همکاری و  حفظ محیط  زیست توسط شبکه 
محلی  جامعه  کرد:  خاطرنشان  یونسکو،  ژئوپارک های 
جزیره قشم به واسطه حفظ و حراست از محیط زیست و 
همراهی و همکاری در طرح های توسعه ای، نقش بسیار 

مهمی در پیشرفت این منطقه دارند.

کازو توشی آیکاوا، سفیر کشور ژاپن در ایران:
افزایس حضور سرمایه گذاران خارجی به دلیل 

مزیت های قانونی در منطقه آزاد قشم
همچنین، سفیر کشور ژاپن در ایران در این جلسه گفت: 
جزیره قشم نسبت به سایر جزایر خلیج فارس توانمندی ها 
و جذابیت های اقتصادی و گردشگری بیشتری دارد که 

آن را در منطقه متمایز می کند.
»کازو توشی آیکاوا« ادامه داد: جزیره قشم و تنگه هرمز 
به دلیل تردد روزانه کشتی های تجاری در منطقه، از نظر 
تامین انرژی و نگاه ویژه اقتصادی، اهمیت باالیی برای 

کشور ژاپن دارد.
بررسی ظرفیت ها و  را  این سفر  از  ادامه، هدف  در  وی 
به  بخشیدن  سرعت  جهت  قشم  جزیره  توانمندی های 
نزدیک  آینده  در  دوطرف  میان  همکاری های  توسعه 

دانست.
»کازو توشی آیکاوا« اظهار داشت: آگاهی پیدا کردن از 

نحوه اجرای پروژه طرح جامع قشم توسط جایکا و بررسی 
و  محیط زیست  حفظ  در  محلی  جامعه  همکاری  میزان 

توسعه جزیره نیز هدف دیگر از سفر به قشم بود.
سفیر کشور ژاپن در ایران در پایان خاطرنشان کرد: وجود 
موجب  می تواند  قشم  آزاد  منطقه  در  قانونی  مزیت های 
برای  خارجی  تولیدکنندگان  و  شرکت ها  تمایل  افزایش 
حضور در این منطقه شود و همچنین جاذبه های طبیعی 

امکان حضور بیشتر گردشگران را فراهم می کند.
براساس این گزارش، نماینده ارشد دفتر جایکا در ایران 
نیز در این جلسه گفت: برنامه های بسیار خوبی در زمینه 
مشارکت  و  محیط زیست  از  حفاظت  برنامه های  اجرای 
موجب  که  شده  اجرایی  قشم  جزیره  در  محلی  جامعه 

خوشحالی است.
»آسوما تاناکا« عنوان کرد: پس از شیوع ویروس کرونا، 
اجرای  نحوه  بررسی  برای  قشم  جزیره  به  سفر  امکان 
طرح جامع جزیره قشم فراهم نبود که امسال این شرایط 
از  تیمی  با حضور  نزدیک  آینده  در  و  است  فراهم شده 
طرح  این  اجرای  در  همکاری  میزان  و  روش  جایکا، 

ارزیابی می شود.
گفتنی است، در دیدار افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره 
توشی  »کازو  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
تاناکا« نماینده ارشد دفتر  آیکاوا« سفیر ژاپن و »آسوما 
سازمان  مدیران  و  معاونان  از  جمعی  ایران،  در  جایکا 

منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند.
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