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مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

نشست مشترک مدیران عامل مناطق آزاد کیش و قشم؛ 
درخشش دوباره جایگاه حاکمیتی مناطق آزاد

مناطق آزاد در اقتصاد جهانی برآمده از نظریه های منطقه گرایی 
و کارکردگرایی در روابط بین الملل و مفاهیم مترتب بر مفهوم 
مدیریت  مطالعاتی  در حوزه  برندسازی  راهبردهای  و  برندینگ 
است. با واکاوی معانی و کارکردهای این دو مفهوم در دو رشته 
فوق، به یک فصل مشترک به عنوان کارویژه مناطق آزاد نائل 
می شویم؛ مناطق آزاد از دهه هفتاد به منظور گسترش ارتباطات 
و مراودات میان منطقه ای از طریق جذب سرمایه گذاری )دانش، 
تکنولوژی و سرمایه( خارجی و تشکیل بلوک های اقتصادی در 
میان چند کشور در  نیمه متشکل(  )یا  بازارهای متشکل  قالب 
یک محدوده جغرافیایی نزدیک یا هم پوشان به یکدیگر ایجاد 

شده اند.
البته نباید از نظر دور داشت که سرفصلی که می توان از طریق 
آن مناطق آزاد را به خوبی شناخت، مفهوم جهانی شدن است. 
اینکه در ایران عزیز هنوز مابین جهانی شدن و جهانی کردن، 
بسیاری در  پژوهشگران  بوده و مدیران و  برقرار  منازعه فهمی 
این وادی به محاجه با یکدیگر مشغول اند؛ نمی توان از فرآیندی 
دوری کرد که جهان را با خود برده و می برد. بر این اساس، اگر تا 
پیش از حاکمیت ویروس کرونا؛ من ایرانی )چه ساکن ایران چه 
کالیفرنیا( فقط در قالب اینستاگرام، تلگرام و بهره گیری از آخرین 
مدل آیفون یا سامسونگ و گفتگو در مورد این یا آن سلبریتی 
مابه ازاء های این مفهوم را تجربه می کردم، اما امروزه با تشدید 
حلقه های تحریم های بین المللی شده امریکا و گسترش کووید 19 ، 

دریافتم که جهانی شدن ابعاد دیگری نیز دارد. 

ک طحان
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

بله؛ جهانی شدن یعنی تعامل، تعامل یعنی پذیرفتن دیگری و 
ارتباط برقرار کردن بدون ذهنیت و قائل شدن حق کسب سود و 
منعفت در یک رابطه حداقل دوجانبه و تعامل در جهانی که ابزار، 
روابط، انتظارات و فرهنگ برآمده از تکنولوژی های ارتباطی آن 
پروژه شناخت خود  در  اگر  حال  است.  مداوم  تغییر  دستخوش 
براساس ذهنیت برآمده از باورها و داده های اطالعاتی غلط به 
برداشت و نه شناخت نائل شویم، در جایگاهی هست شده ایم 

که مناطق آزاد در آن موضع قرار گرفته اند.
میان  درماندگی  و  سرگشتگی  کجاست؟  سخت  موضع  آن 
اصلی  قوانین سرزمین  وانفسایی که  در  ماندن  بودن و چگونه 
و  جذب  برای  که  آنها  قانونی  معافیت های  و  مزایا  تمام  به 
ماندگاری سرمایه گذار تصویب و ابالغ شده بود، تعمیم یافته و 
آن فرصت ها از حیز انتفاع و جاذبه برای سرمایه گذاران داخلی 
و درست  قانونی  به حق،  آرای  اینکه  و شوربختانه  خارج شده 
)براساس تمامی موازین حقوقی داخلی و حتی خارجی( دیوان 
عدالت اداری مزایای زیادی را نیز از ارزش ساقط کرده است. 
در  آزاد  مناطق  نبود  در  نهادهایی  و  عزیزان  چه  منافع  اینکه 
اصلی  گرفته، خود محل سؤال  قرار  بحرانی کشورمان  شرایط 
است؟ اما بی شک بعد از حمالت بالغ بر 80ساله مغول به ایران 
بحران  با  تالقی  در  اخیر  سال  چند  اعمالی  تحریم های  عزیز، 
قانون  کننده  تحدید  و  تناقض آمیز  تصمیم گیری های  و  کرونا 
فعلی مناطق آزاد، موجودیت این مناطق و گلوگاه های اقتصادی 
را  کنونی کشورمان  تنگه سهمگین  از  عبور  در  اسالمی  ایران 

هدفگذاری کرده است.
آزاد  مناطق  مدیران عامل سازمان های  برگزاری نشست  آنچه 
کیش و قشم را متمایز کرده، وجه ایجابی و الگوسازی آن است. 
براساس گزارش های خبری منتشر شده، در این نشست، دکتر 
مظفری باهوش و مهندس مومنی جسور، معاونین، مدیران دو 
سازمان، به همراه نمایندگانی از بخش خصوصی و رسانه ها را 
به دور یک میز جمع کرده اند؛ در نتیجه یک نشست به معنای 

واقعی و کاربردی، تخصصی و کارشناسی بوده است. 
خصوصی  بخش  مشکالت  و  دغدغه ها  جلسه  این  در  یعنی 
با  آزاد  مناطق  به  دولتی  دستورالعمل های  تعمیم  با  ارتباط  در 
افکار  ناظران  افراد ذینفع و رسانه ها به عنوان  حضور متولیان، 
عمومی و افرادی که قابلیت پیگیری درخواست های موجود از 
مدیران ارشد دولتی را دارا می باشند، مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفته است؛ رفتار مدیریتی که در مناطق آزاد مسبوق به 

سابقه نمی باشد.
این رویداد را می توان از منظری دیگر مورد واکاوی قرار داد؛ از 
زاویه حاکمیت و مدل حکومتی-مدیریتی متمرکز، یعنی اعمال 
کارهای  و  ساز  تعیین  و  پایتخت  از  ایرانی  حکومتداری  مدل 
مدیریتی یکسان در نقاط مختلف کشور؛ این در حالی است که این 
شیوه از میانه دهه شصت قرن گذشته میالدی منسوخ شده است.

به راستی چگونه می توان از پایتخت، مشکالت چابهار و اروند 
را برطرف نمود، یا تجویز نسخه درمان یا طرحی مهندسی برای 
مختلف  نقاط  در  یکسان  صورت  به  مشکالت  کردن  برطرف 

کشور ارائه داد؟!
در عین حال می توان برای چنین نشستی دستاوردهایی چون 
مسائل  با  مواجه  در  آزاد  منطقه  دو  مدیران  میان  نظر  تبادل 
مبتالبه، آشنایی با فرصت ها، مزایا، تجربیات جذب سرمایه گذار 
همکاری  از  مدل  این  اجرای  برای  الگوسازی  و  مقابل  طرف 
میان نهادهای حکومتی و بخش خصوصی در دیگر نقاط کشور 

را برشمرد.
در ادامه باید به این واقعیت اشاره کرد که هر منطقه آزاد از میان 
مناطق آزاد هشتگانه موجود، ستاره ای مجزا در کهکشان اقتصاد 
و راهبرد همکاری های منطقه ای کشورمان می باشد و همکاری 

آزاد  اقتصادی، مناطق  آزاد و ویژه  میان مناطق، مابین مناطق 
و نهادهای دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد )همچون گمرک، 
دارایی، بانک و بیمه( و راه و شهرسازی )مانند سازمان بنادر و 
و  گفتگو  از  الگویی  می تواند  و...(  راه آهن  شرکت  دریانوردی، 
مراوده به منظور شناخت صحیح، کامل، دقیق و بدون برداشت 
شخصی از طرف مقابل )فرصت ها و چالش ها( باشد. در واقع بعد 
از عدم اجرای قانون و تفسیر به رأی نهادهای مختلف از قانون، 
قانون می شود؛ صحبت  که موجبات تضعیف شأنیت و جایگاه 
کردن با یکدیگر، از دیگر مشکالت موجود مدیریتی و حاکمیتی 

در اقتصاد سیاسی ایران است.
و این راهکار اصلی است که در مسیر جهانی شدن ما را هدایت 
تبدیل  و  ملی  منافع  تامین  راستای  در  آن  منافع  از  تا  می کند 
چالش ها به فرصت استفاده نماییم؛ موضوعی که در کشورهای 
منطقه که دارای اشتراکات فرهنگی قابل توجهی با کشورمان 
می باشند، تحقق یافته و ما فقط نگاه کرده و درباره آن صحبت 

می کنیم، اما عمل... نه! 
در پایان باید تصریح کرد، امید می رود همچون گذشته این دو 
اجرای مزایا و معافیت های  پیگیری و  پیشران در  منطقه نقش  
قانونی مناطق آزاد را ایفا نموده و سایر مدیران نیز همین الگو 
را در دستورکار خود قرار دهند؛ چراکه متاسفانه به دلیل مصوبه 
اسالمی،  شورای  مجلس  دوره  دهمین  نمایندگان  شده  قانونی 
هماهنگی  و  پیگیری  منظور  به  که  آزاد  مناطق  معزز  دبیرخانه 
شده  ایجاد  کشور  ارشد  مدیران  سطح  در  آزاد  مناطق  نیازهای 
بود، اکنون خود گرفتار تحدید و تحویل جایگاه قانونی در وزارت 
فخیمه اقتصاد و دارایی است و در عین حال با اعمال رویه هایی 
ملی،  نهادهای  با  همکاری  توافق نامه  و  تفاهم نامه  انعقاد  چون 
ایفای نقش یک سازمان مرکزی برای خود و تفویض جایگاه اداره 
کلی به مناطق آزاد را به ذهن متبادر می کند؛ برنامه ای که بیانگر 
انحراف از فلسفه وجودی این نهاد تاسیس شده از سوی مرحوم 
انصاف خارج شد؛  از جاده  نباید  البته  هاشمی رفسنجانی است. 
دبیرخانه در دوره جدید موفق به کسب جایگاه در کمیسیون های 
مشترک اقتصادی کشورمان با دیگر کشورها شده و فرصت های 

جدیدی در تعامالت منطقه ای هر منطقه آزاد ایجاد کرده است.

نقش موثر مناطق 
آزاد کیش و قشم 
در کاهش آسیب 
تحریم ها به کشور

مومنی در نشست مشترک مدیران عامل 
مناطق آزاد کیش و قشم عنوان کرد:

8

هم افزایی و تبادل 
اطالعات، عامل رونق 

اقتصادی در 
مناطق آزاد

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
میان سازمان منطقه آزاد 
انزلی و سازمان آموزش 

فنی و حرفه ای کشور

مظفری در نشست مشترک مدیران عامل 
مناطق آزاد قشم و کیش مطرح کرد:

در راستای توانمندسازی جوامع محلی و 
نیروی کار انجام پذیرفت:

2

توسعه زیرساخت ها؛ 
آغاز فصلی نو در 
منطقه آزاد اروند

گفت و گو با معاون فنی و امور 
زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند:

7

3

صفحه 4 را بخوانید

نگاه کارشناسان به ممنوعیت واردات کاالهای گروه4 به مناطق آزاد:

آزادیسلب
از

آزادمناطق



اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ترویج  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
ارگان های  افتخاری  عضویت  ترغیب  و 
کیشوندان  ازجمله  خصوصی  و  دولتی 
هالل  جمعیت  توانمند  بازوی  عنوان  به 
در  موثری  نقش  می تواند  کیش،  احمر 
داشته  مجموعه  این  سیاستگذاری های 

باشد.
محمد  با  دیدار  در  مظفری  غالمحسین 
سرپرست  عراقی  محمدی  شهاب الدین 
کیش  احمر  هالل  جمعیت  مستقل  مرکز 
اظهار داشت: با همکاری و مشارکت های 
مستقر  اجرایی  دستگاه های  با  همه جانبه 
از  موفقیت  با  می توانیم  کیش  جزیره  در 

این بحران عبور کنیم.
در این جلسه، رئیس هیات مدیره سازمان 
فردی  مراقبت های  کیش  آزاد  منطقه 
از  را  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و 
مسئولیت های اجتماعی برشمرد و تصریح 
اجرایی  دستگاه های  مشارکت  با  کرد: 
اقدامات  ازجمله  مختلف  حوزه های  در 
دفاع  رزمایش  آموزشی،  و  فرهنگی 
جزیره  سطح  در  کرونا  با  مقابله  زیستی 
ادامه  به مدت دو هفته  آغاز شد و  کیش 

خواهد داشت.
عراقی  محمدی  شهاب الدین  محمد 
هالل  جمعیت  مستقل  مرکز  سرپرست 
از  بیش  که  این  بیان  با  کیش  احمر 
سالمت  پایش  و  تب  کنترل  ۳۵۰هزار 
نیاز در سطح  مورد  آموزش های  با  همراه 
جزیره کیش انجام شده است، اظهار کرد: 
پرتجمع  جاهای  از  ۱۲نقطه  شناسایی  با 
پارک  شهر،  پارک  ساحلی،  نوار  ازجمله 
مینا، فرودگاه و بندرگاه کیش و با اهدای 
و  دست  کننده  ضدعفونی  ژل  ماسک، 
توانستیم  اجتماعی  فاصله گذاری  حفظ 
اقدامات موثری درخصوص فرهنگ سازی 
میان  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 

اقشار مختلف جامعه انجام دهیم.

مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش، عضو افتخاری 

جمعیت هالل احمر کیش

مظفری در نشست مشترک مدیران عامل مناطق آزاد قشم و کیش مطرح کرد:

هم افزایی و تبادل اطالعات، عامل رونق اقتصادی در مناطق آزاد
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تبادل  و  هم افزایی  گفت:  کیش  آزاد  منطقه 
بهره گیری  منظور  به  آزاد  مناطق  اطالعات 
از منابع جدید، موجب رونق اقتصادی ازجمله 
سرمایه گذاری  اتصال  و  مالی  صندوق های 

مناطق آزاد به بازارهای سرمایه خواهد شد.
و  مدیره  هیات  روسای  مشترک  نشست 
کیش  و  قشم  آزاد  مناطق  عامل  مدیران 
و  مناطق  این  مدیران  و  معاونین  حضور  با 
پنجره  »بررسی  محوریت  با  رسانه  اصحاب 
بازار،  و  تجارت  حوزه  برق،  تامین  واحد، 
و  ساخت  و  سرمایه گذاری  دریا،  فعالیت های 
ساز« در مرکز همایش های بین المللی کیش، 

سالن رازی برگزار شد.
این نشست، رئیس هیات مدیره و  ابتدای  در 
با اشاره  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
عظیم  سرمایه گذاری های  یافتن  تحقق  به 
اجتماعی و فیزیکی در مناطق آزاد که موجب 
ایجاد بهبود رونق اقتصادی در کشور می شود، 
اطالعات  تبادل  و  هم افزایی  داشت:  اظهار 
در  موثری  کمک  می تواند  آزاد  مناطق  میان 

این زمینه باشد.
غالمحسین مظفری بر لزوم اهمیت بهره گیری 
حوزه های  در  قشم  آزاد  مناطق  تجربیات  از 
شدن  فراهم  و  انرژی  تامین  ازجمله  مختلف 
گاز  اصلی  زیرساخت های  از  دیگری  بخش 
تامین  اشاره داشت و گفت:  در جزیره سیری 
بسیار  موضوعات  از  یکی  کیش،  جزیره  برق 
ارتقای کیفیت  این منطقه است و برای  مهم 
از  می توانیم  پروژه  این  بخشیدن  سرعت  و 
استفاده  قشم  آزاد  منطقه  ارزشمند  تجربیات 

کنیم.
وی با بیان این که بندر آفتاب، بستری مناسب 

و  ماهی  پرورش  فعالیت های  توسعه  برای 
میگو در دریا است گفت: با تبادل اطالعات و 
همکاری های مشترک میان مناطق آزاد قشم 

و کیش این مهم محقق می شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
از  قشم  آزاد  منطقه  بهره مندی  درخصوص 
در حوزه های  کار  ماهیت  و  تجربیات، وسعت 
سرمایه گذاری و ساخت و ساز در جزیره کیش 
افزود: با ایجاد ارزش افزوده و در اختیار داشتن 
با  توانستیم  مالی  منابع  تومان  میلیارد  ۲هزار 
موفقیت از بحران اقتصادی عبور کنیم و تمام 
پروژه های زیربنایی که به دلیل مشکل مالی 
ازجمله  بودند،  شده  متوقف  کیش  جزیره  در 
فعال  نو  از  را  کیش  فرودگاه  ترمینال  پروژه 
پروژه  شده،  زمان بندی  برنامه  طبق  و  کنیم 
افتتاح  جاری  سال  پایان  تا  کیش  فرودگاه 

می شود.
پروژه های  توسعه  درخصوص  مظفری 
در  شهری  و  فرودگاه  بندر،  زیرساختی 

ارزی  مشکالت  وجود  با  کیش  آزاد  منطقه 
کرد:  تصریح  دشمنان  ظالمانه  تحریم های  و 
داخلی،  ظرفیت های  و  توان  از  بهره گیری  با 
علمی  معاونت  و  دانش بنیان  شرکت های 
ساخته  تلسکوپی  پل  ده  جمهوری،  ریاست 
شد و از این تعداد نخستین پل تلسکوپی وارد 

جزیره کیش شده است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه 
بر  بالغ  خصوصی  بخش  فعاالن  پروژه های 
اقدام  دست  در  پروژه  تومان  میلیارد  ۳۰هزار 
آنها  از  عمده ای  بخش  خوشبختانه  که  دارد 
به  آینده  سال  شهریورماه  و  جاری  سال  در 

بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
نقش موثر مناطق آزاد در برون رفت 

از شرایط بحران اقتصادی
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد قشم نیز درخصوص مباحث مالیاتی حقوق 
گفت:  کشور  آزاد  مناطق  در  مستقر  کارکنان 
و  کشور  بر  حاکم  مقرارات  و  قوانین  وجود  با 
اخذ  مربوطه  استعالم های  مصوبات،  براساس 
شده و منتظر پاسخ آن هستیم و از نظر بنده 
شد،  نخواهد  آزاد  مناطق  مشمول  قانون  این 
به دلیل این که با فلسفه وجودی مناطق آزاد 

کشور مطابقت ندارد.
و  تعامل  درخصوص  مومنی  حمیدرضا 
همفکری میان مناطق آزاد قشم و کیش که 
منشاء اثرات خوبی در حوزه اقتصادی شدند، 
اظهار داشت: تعامل و همفکری میان این دو 
گرفته  قرار  کشور  جنوب  در  که  آزاد  منطقه 
تجربیاتی  از  و  یافت  خواهد  افزایش  است، 
تامین  و  قشم  در  صنعتی  حوزه های  در  که 
منابع مالی در کیش صورت گرفته، بهره مند 

خواهیم شد.
در  کشور  آزاد  مناطق  نقش  اهمیت  بر  وی 
شرایط تحریم برای برون رفت از بحران خود 
مناطق و مجموعه حاکمیتی دولت در جنوب 
برای کشور افزود: نقش مناطق آزاد در داخل 
کشور، کاهش فشار تحریم ها است و مناطق 
آزاد قشم و کیش اقدامات اجرایی خوبی را در 
نتیجه  به  برخی  که  داده اند  انجام  زمینه  این 
رسیده و یا در حال پیگیری هستیم؛ با رویکرد 
پیش رو می توانیم بسیاری از مشکالت را حل 

کنیم.
جاری،  سال  مردادماه  نیمه  در  است،  گفتنی 
با  کیش  و  قشم  آزاد  مناطق  در  پروژه هایی 
کنفراس  ویدئو  از طریق  رئیس جمهور  حضور 
پروژه های  انجام  که  شد  خواهد  افتتاح 
زیرساختی »بندر و شهری« موجب توسعه و 

آبادانی هر چه بیشتر کیش می شود.

شرکت  سالیانه  عادي  عمومي  مجمع  در 
کیش،  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  توسعه 
و  سال 98  در  شرکت  این  فعالیت های 

برنامه های آتی سال 99 تشریح شد.
سهام  صاحبان  ساالنه  عادي  عمومي  مجمع 
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه هاي 
مالي  سال  به  مربوط  خاص(  )سهامي  کیش 
حضور  با  سال ۱۳98 ،  ۲9اسفندماه  به  منتهي 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  عرب  علی 
و  مدیره  هیات  عضو  آخوندي  ناصر  شرکت، 
عنوان  به  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
رئیس مجمع، محمد ثاقب فر مدیر امور مجامع 
و حسابرسي سازمان، اعضاي هیات مدیره و 
نمایندگان سازمان حسابرسي به عنوان بازرس 
سالن  محل  در  شرکت،  حسابرس  و  قانوني 
برگزار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعات 

شد.
حسابرس  گزارش  مجمع،  این  ابتدای  در 
نماینده  توسط  قانوني  بازرس  و  مستقل 
مالي  وضعیت  و  قرائت  حسابرسي  سازمان 
فرودگاه هاي  و  بنادر  مدیریت  توسعه  شرکت 
کیش )سهامي خاص(، عملکرد مالي و جریان 
نقدي از تمامی جوانب بررسی و مطلوب اعالم 
شد که نشان می دهد درخصوص هیات مدیره، 
ماده ۲۳۲  شرکت،  عمومي  وضع  و  فعالیت ها 
اصالحیه تجارت، مواردی که حاکي از مغایرت 
اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و 
مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، 

جلب نشده است. 
با  حسابرسان  که  شد  مشخص  همچنین 
با  مبارزه  اجرایي  ماده۳۳ دستورالعمل  بررسی 
پولشویي، با هیچ موردی مبنی بر عدم رعایت 

قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده اند.
در ادامه این نشست، گزارش عملکرد شرکت 
فرودگاهي،  ازجمله  مختلف  بخش هاي  در 
بنادر، پروژه هاي عمراني و سرمایه گذاري مورد 

برگزاری مجمع عمومي شرکت توسعه مدیریت بنادر و فرودگاه هاي کیش

فعالیت های  در  سال98  ترافیکي  آمار 
تعداد  با  نیز  شرکت  این  بندری  بخش 
خروجي  9۱8.8شناور  و  ورودي  89۳.8شناور 
۱۳7.۲88مسافر  و  ۳۰4.۲6۰مسافرورودي  و 
خروجي اعالم شده است که در صورت عدم 
اعمال محدودیت هاي ناشي از بیماري کرونا، 
پیش بیني  نیز  بخش  این  در  رشد  ۱۰درصد 

مي شد.
اصالح  بنادر،  توسعه  بخش  در  همچنین 
اسپادانا  خروجي  و  ورودي  خیابان  هندسي 
خدمات،  و  آب  عمران  شرکت  همکاري  با 
در  خودرو  خروج  و  ورود  کردن  مکانیزه 
بندر، نصبXray و ساماندهي  اسکله شرقي 
کلي بنادر چارک و صیادي، اهم فعالیت های 
در  که  می باشد  بخش  این  در  گرفته  صورت 
برنامه های سال جاری نیز تجهیز بنادر تحت 
به کارگیري  به شناورهاي آتشخوار،  مدیریت 
هوشمندسازي  و  پسنجر  رو-رو  شناورهاي 
بندر تجاري کیش و چارک در دستورکار این 

شرکت قرار دارد.
عمرانی  طرح های  گزارش،  این  براساس 
شرکت  توسط  عمرانی  حوزه  در  نیز  متعددی 
مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش در سال 98 
اجرا شد که عملیات تکمیل باند جنوبي ، پایگاه 
کامل  ایزوالسیون  فرودگاه ،  سوخت رساني 
کیش ،  فرودگاه  داخلي  ترمینال هاي  سقف 
و  بهسازي  تجاري ،  اسکله  در  هانگار  احداث 
نوسازي انبارهاي سرپوشیده و ایجاد مجموعه 
ترمینال ۱،  در  سازمان  گمرک  جهت  اداري 
ازجمله این فعالیت ها بوده است و در راستای 
الیروبي  نیز،  کالن تر  اهداف  به  دستیابی 
ترمیم  کیش،  تجاري  بندر  شماره ۳  حوضچه 
تفریحي  بزرگ  اسکله  از خوردگي  حفاظت  و 
سال 99  در  فرودگاه  غربي  اپرون  و  میرمهنا 

عملیاتی خواهد شد.
مانند  سرمایه گذاري  فرصت  است،  گفتنی 
هواپیما  نگهداري  و  آشیانه  طرح  اجرای 
سنتر  کارگو  تعبیه   ،MRO هلیکوپتر  و 
ساخت  هواپیما،  سوخت رساني  فرودگاهي، 
کترینگ  طراحی  هواپیما،  رنگ  آشیانه 
فرودگاهي،  هتل  ساخت  فرودگاهي،  مطلوب 
شناورها  نگهداري  و  تعمیر  کشتي سازي ، 
شرکت  سوی  از  بندر  سوخت  بانکرینگ  و 
قالب  در  کیش  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت 
هدف  با  تا  شده  تدوین  و  طراحي  بسته هایی 
عمل  مرحله  به  خدمات  ارائه  کیفیت  ارتقاء 

برسد.
الزم به ذکر است، در پایان این نشست، رئیس 
مجمع، اقدامات انجام شده در شرکت توسعه 
مدیریت بنادر و فرودگاه هاي کیش در سال98 
ارزیابي کرد و ضمن اظهار رضایت،  را مثبت 
تقدیر و تشکر از مدیریت عامل، هیات مدیره 
به  ورود  براي  پیشنهاداتي  معاونان شرکت،  و 
بازار سرمایه و بین المللي شدن فعالیت ها ارائه 

داد.

بررسي و تصویب اعضاي مجمع قرار گرفت.
حوزه  در  شده  انجام  فعالیت های  ازجمله 
فرودگاهی بررسی آمار ترافیکي در سال 98 و 
گزارش تعداد ۳4۳.۲۲پرواز داخلي و 9۳۳پرواز 
بین المللي و ۳.۰64.67۰مسافر بوده که اعالم 
محدودیت هاي  اعمال  عدم  صورت  در  شد 
رشد  بر  ۳درصد  بالغ  کرونا،  بیماري  از  ناشي 

پیش بیني مي شد.
همچنین، اخذ گواهینامه فرودگاهي از سازمان 
هواپیمایي کشوري، اخذ گواهینامه بین المللي 
تجهیزات  خرید  و  کیش  فرودگاه  براي 
در  شده  اجرا  برنامه های  از   VHF رادیویي
بخش فرودگاهی این شرکت است. برگزاري 
نمایشگاه هوایي )AIRSHOW(  در  دهمین 
صورت امکان برگزاری به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و بهره برداري از برج مراقبت جدید نیز از 
دیگر برنامه های در دست اقدام شرکت توسعه 
و مدیریت بنادر و فرودگاه هاي کیش در سال 

جاری عنوان شده است.

با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد:
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به منظور افزایش توان تولید برق و بهسازی 
ترانس  دستگاه  یک  تجهیزات،  نوسازی  و 
و  نیروی  آب  شرکت  در   mva4۰ قدرت 
و  نصب  جنوب(  )نیروگاه  کیش  ماه تاب 

راه اندازی شد.
با  قدرت  جدید  ترانس  ساخت  و  طراحی 
و  دنیا  روز  تکنولوژی  آخرین  از  بهره گیری 
توانمند  متخصصان  و  کارشناسان  همت  با 
داخلی در شرکت آب و  نیروی ماه تاب کیش 
بهره برداری  مورد  و  نصب  جنوب(  )نیروگاه 

قرار گرفت.
ماه تاب  نیروی  و   آب  شرکت  است،  گفتنی 
کیش در سال ۱۳9۳ با مشارکت شرکت های 
تولیدی آب و برق ماهتاب سازان و شرکت 
کیش،  آزاد  منطقه  سرمایه گذاری  و  توسعه 
برق  و  آب  تولید  زمینه  در  فعالیت  جهت 

تاسیس شد.
الزم به ذکر است، نیروگاه و آب شیرین کن 
ظرفیت  با  تولید  توانایی  شرکت،  این 
در  آب  ۵۰۰۰مترمکعب  و  برق  6۲مگاوات 
و  برق  ۱۰۰مگاوات  تا  توسعه  )قابل  روز 

۲۰۰۰۰مترمکعب آب( را دارا می باشد.

بهره برداری از ترانس 
قدرت در نیروگاه آب و 

نیروی ماه تاب کیش

اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش 
بازار  خدمات  گروه  همکاری  با  )تله کیش( ، 
خدمات  ارائه  به  اقدام  آشنا،  سهم  سرمایه 

الکترونیکی بازار سرمایه نموده است.
تفاهم نامه  انعقاد  دنبال  به  همکاری  این 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  فی مابین 
در  آشنا  سهم  سرمایه  بازار  خدمات  گروه 
اردیبهشت ماه سال جاری، صورت گرفته است.

خدمات ارائه  شده شامل ثبت نام سامانه سجام، 
احراز هویت و دریافت کد بورسی بوده که به 
صورت غیرحضوری )آنالین( انجام شده و نیاز 

ارائه خدمات الکترونیکی بازار سرمایه توسط اپراتور تله کیش
تثبیت نموده است. این مجموعه به تازگی با 
غیرحضوری  هویت  احراز  سامانه  از  رونمایی 
سجام خود، به اولین شرکت کارگزاری کشور 

در این زمینه مبدل گردیده است.
امناء  هیات  عضو  و  رئیس  نجاری  مهدی 
اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش 
خدمات  مزیت های  برشمردن  با  )تله کیش( 
کیشوندان  برای  سرمایه  بازار  الکترونیکی 
درخصوص  تله کیش  راه  نقشه  همچنین  و 
تبدیل به اپراتور دیجیتال اضافه کرد: گسترش 
در  الکترونیکی  نوین  خدمات  بیشتر  چه  هر 

راستای سند چشم انداز و برنامه ششم توسعه، 
موجب ارتقاء سطح آسایش کیشوندان گرامی 
منابع خواهد شد.  در  و همچنین صرفه جویی 
عالوه بر آن بدین  وسیله، دغدغه های زیست 
 محیطی و عمل به مسئولیت های اجتماعی نیز 
مرتفع  تله کیش،  همیشگی  رسالت  عنوان  به 

خواهد گردید.
بازار  در  حضور  متقاضیان  است،  گفتنی 
آدرس  طریق  از  می توانند  هم اکنون  سرمایه 
مورد  سامانه  وارد   Sejam.TeleKish.ir

نظر شده و از خدمات آن بهره مند گردند.

حداقل  به  را  پیشخوان  دفاتر  به  مراجعه  به 
رسانده است. با راه اندازی این سامانه، امکان 
تمامی  در  تله کیش  مشترکین  کلیه  فعالیت 
زمینه های بازار سرمایه، ازجمله خرید و فروش 
سهام  فروش  فرابورس،  و  بورس  در  سهام 
عدالت و همچنین سرمایه گذاری در صندوق ها 
در قالب سامانه ای یکپارچه، فراهم شده است.

و  مجری  عنوان  به  آشنا،  سهم  هلدینگ 
مهم،  رویداد  این  در  تله کیش  تجاری  همکار 
با پیشینه ای طوالنی در بازار سرمایه، جایگاه 
خود را پیوسته در بین ۱۰کارگزاری برتر کشور 

با همکاری گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا صورت پذیرفت:



رئیس هیات مدیره گروه صنعتی کاپال از عرضه 
نخستین نمونه تب سنج های تولیدی ایرانی تولید 
خبر  خود  مدیریت  تحت  مجموعه  توسط  شده 
شرایط خاص  به  عنایت  با  داشت:  اظهار  و  داد 
با سایر کشورها در زمینه  کشورمان در مقایسه 
به  کاپال  گروه صنعتی  کرونا،  ویروس  با  مقابله 
این  تولید  جهادی،  و  ملی  وظیفه  یک  عنوان 
محصول را با تاییدیه وزارت بهداشت از طریق 
دستورکار  در  کشور  داخل  به  تکنولوژی  انتقال 

قرار داد. 
مهندس مازیارحائری فومنی، با اشاره به سابقه 
حوزه  در  مجموعه  آن  تولیدی  فعالیت های 
سرم  همچون  پزشکی  مصرف  یکبار  کاالهای 
صنعت  در  استفاده  مورد  ظروف  تا  سرنگ  و 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  مسافری،  هواپیمایی 
تحریم های بین المللی علیه مردم کشورمان و نیاز 
مبرم به این دستگاه پزشکی به منظور غربالگری 
و تشخیص سریع و دقیق افراد بیمار در اماکن 
عمومی؛ خط تولید و تکنولوژی ساخت دستگاه 
تب سنج دیجیتال از کشور چین به عنوان یکی 
پزشکی  وسیله  این  تولیدکنندگان  قوی ترین  از 
خریداری و در منطقه آزاد انزلی به بهره برداری 
رسید و از نیمه خرداد ماه ۹۹ محصول تولید شده 

وارد بازار مصرف شده است.
این  تولیدی  تب سنج  اینکه  به  اشاره  با  وی 
موجود  تب سنج های  قیمت  یک چهارم  شرکت، 
در بازار داخلی است، اضافه کرد: هم اکنون بالغ 

با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
مهلت  آخرین  مردادماه،  پایان  اینکه  اعالم 
قدیم  پالک های  تعویض  در  مشارکت 
است،  انزلی  آزاد  منطقه  پالک  خودروهای 
اظهار داشت: در راستای اجرای کامل طرح 
ملی تعویض پالک خودروهای قدیم پالک 
این  قبلی  اطالعیه های  پیرو  و  آزاد  منطقه 
محترم  مالکین  همکاری  بر  مبنی  سازمان 
با  سازمان  این  منطقه،  پالک  خودورهای 
همکاری پلیس راهور استان، پایان مرداد ماه 
اجرای  برای  مهلت  آخرین  را  جاری  سال 

طرح مزبور قرار داده است.
از  پیش  اینکه  به  اشاره  با  کاظمیان  مهدی 
نخست  فاز  گذشته،  سال  مهرماه  در  و  این 
استان  راهور  پلیس  همکاری  با  طرح  این 
منظور  به  کرد:  اضافه  است،  درآمده  اجرا  به 

عرضه نخستین نمونه تب سنج تولید ایران در منطقه آزاد انزلی

پایان مردادماه؛ آخرین مهلت مشارکت 
در تعویض پالک های قدیم خودروهای پالک منطقه آزاد انزلی

از  تا مثبت ۱۰۰درجه سانتیگراد  منفی ۲۰درجه 
ویژگی های متمایز این دستگاه است؛ در نتیجه 
قابلیت  از  درمانی،  و  پزشکی  بر مصارف  عالوه 
بهره برداری در زمینه های صنعتی و خانگی نیز 

برخوردار می باشد.
هیچ  که  نکته  این  به  اشاره  با  فومنی،  حائری 
خاورمیانه  در  تب سنج  مونتاژ  و  تولید  کارخانه 
متعلق  بی نیازی  و  انحصار  این  و  ندارد  وجود 
به کشورمان است که عالوه بر تامین نیازهای 
نیز  پزشکی  این محصول  امکان صدور  داخلی، 
منظور  به  دیگر،  سوی  از  افزود:  دارد،  وجود 
تولیدی  محصوالت  به  تنوع بخشی  و  افزایش 

کرونا، خودروهایی که رقم آخر سمت راست 
)مانند۲،  می باشد  زوج  آن  پالک خودروهای 

خود، فرآیند تجهیز خط تولید و آغاز تولید پالس 
شده  آغاز  تولیدی  مجموعه  این  در  اکسی متر 
است؛ دستگاهی که به منظور اندازه گیری میزان 
اکسیژن خون بیماران به ویژه بیماران درگیر با 
با  این شرکت  و  می باشد  الزامی  کرونا  ویروس 
تولید  به  اقدام  ایران،  بازار  شدید  نیاز  به  توجه 
نمونه های خارجی  قیمت  با نصف  آن  و عرضه 

عرضه شده در بازار نموده است. 
این تولیدکننده کاالهای پزشکی که در شهرک 
فاز  در  و  انزلی  آزاد  منطقه  یک  ناحیه  صنعتی 
زمینه  تولیدی خود  نخست طرح سرمایه گذاری 
اشتغال زایی مستقیم برای ۲۳نفر را فراهم نموده 
این  آتی  برنامه های  در  اینکه  بیان  با  است؛ 
تولید  داخلی،  بازار مصرف  نیاز  براساس  شرکت 
فشارسنج، تشک برقی و بخور سرد نیز در برنامه 
ماه های  در  که  دارد  قرار  مجموعه  این  کاری 
اضافه  می شوند،  مصرف  بازار  وارد  روی،  پیش 
کرد: باید از همراهی و مساعدت سازمان منطقه 
سرعت بخشی  در  بهداشت  وزارت  و  انزلی  آزاد 
کارخانه  تجهیز  و  خرید  اداری  فرآیندهای  به 
تخصص  و  توان  بر  تکیه  با  و  نمود  قدردانی 
امارات  و  چین  ایران،  در  داخلی مان  نیروهای 
بر  افزون  آینده  ماه های  ظرف  عربی،  متحده 
استانداردهای  با  دستگاه  این  قطعات  ۷۰درصد 
این  در  جهانی(  بهداشت  )سازمان  بین المللی 
در  که  موضوعی  می شود؛  ساخته  تولیدی  واحد 

کشورمان و خاورمیانه بی نظیر است.

خودروهایی  و  زوج  روزهای  در   ،)8 و   6  ،4
که رقم آخر سمت راست پالک خودروسواری 
آنها فرد می باشند )مانند۱، ۳، 5، ۷ و ۹(، در 

روزهای فرد مراجعه نمایند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
مالکین  اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه 
داشتن  همراه  با  منطقه  پالک  خودروهای 
تعویض  مرکز  به  خودرو  و  مالکیت  مدارک 
مراجعه  انزلی  آزاد  منطقه  خودرو  پالک 
ارائه  و  فعالیت  ساعت  کرد:  اضافه  نمایند، 
تا  ۷:۳۰صبح  از  مرکز  این  سوی  از  خدمات 
پلیس  دستورالعمل  بنابر  و  می باشد   ۱4:۳۰
با  همکاری  عدم  هرگونه  مسئولیت  راهور، 
پالک های  بودن  دارا  و  استان  راهور  پلیس 
قدیم خودروی منطقه، برعهده مالکین گرامی 

است.

بر ۲۰هزار عدد از این دستگاه تولید شده است؛ 
6هزار عدد به سفارش آموزش و پرورش؛ 5هزار 
ارتش جهت  نیروی زمینی  نیز به سفارش  عدد 
بهره برداری در نقاط محروم تولید شده و فرآیند 
تولید تا تامین نیازهای مصرف بخش های دولتی 
و خصوصی از سوی این مجموعه تداوم خواهد 

یافت.
کاپال  صنعتی  گروه  مدیره  هیات  رئیس 
تولیدی  دستگاه  متمایز  ویژگی های  درخصوص 
توضیح  چنین  خود  مدیریت  تحت  مجموعه 
تا   ۳4 از  بدن  دمای  دادن  نشان  قابلیت  داد: 
از  مایعات  و  اجسام  دمای  سنجش  و  4۳درجه 

حفظ  و  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت 
ویروس  با  مقابله  جهت  در  عمومی  سالمت 

رئیس هیات مدیره گروه صنعتی کاپال منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

اخبار منطقه آزاد انزلی

دکتر محمدولی روزبهان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
موسوی  سیدعباس  دکتر  با  انزلی   آزاد  منطقه  سازمان 
رسانه ای  و  عمومی  دیپلماسی  مرکز  رئیس  و  سخنگو 

وزارت امور خارجه کشور دیدار کرد.
افزایش همکاری های  در این دیدار، دو طرف درخصوص 
دوجانبه سازمان منطقه آزاد انزلی و وزارت امور خارجه در حوزه 
دیپلماسی اقتصادی کشورمان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

وزارت  ساختمان  در  که  نشست  این  در  است،  گفتنی 
امور خارجه برگزار شد، دو طرف بر لزوم بهره گیری از 
ظرفیت ها و مزیت های متنوع منطقه آزاد انزلی با تکیه 
بر توانمندی های ارتباطی برون مرزی دستگاه دیپلماسی 
خارجی جهت گسترش مراودات کشورمان با کشورهای 
حاشیه دریای خزر و اوراسیا تاکید کرده و با تنظیم ساز 
صدور  افزایش  منظور  به  بیشتر  هم افزایی  کارهای  و 
کاالهای ایرانی به بازارهای منطقه و ایفای نقش موثرتر 

در کریدورهای بین المللی موافقت نمودند.

راهکارهای توسعه 
همکاری های فرامنطقه ای 

سازمان منطقه آزاد انزلی با 
وزارت امور خارجه

در دیدار دکتر روزبهان با سخنگوی وزارت امور 
خارجه بررسی شد:

و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  حضور  جریان  در 
تفاهم نامه  انزلی،  آزاد  منطقه  در  اجتماعی  رفاه 
مهارت  راستای  در  سازمان  دو  میان  همکاری 
آموزشی شاغلین و افراد جویای کار در محدوده 
مشترک  توانمندی های  از  بهره گیری  با  منطقه 

دو طرف میان دو نهاد منعقد گردید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
و  تحلیل  ارائه  با  نشست  این  در  انزلی  آزاد 
تصویری از موقعیت، توانمندی ها و راهبردهای 
بهره برداری  عرصه  در  خود  متبوع  سازمان 
با  ارتباط  و  ترانزیتی  متنوع  ظرفیت های  از 
و  هندوستان  چین،  روسیه،  ازجمله  کشورهای 
انزلی  آزاد  منطقه  کرد:  تصریح  اوراسیا،  حوزه 
عرصه های  در  کشورمان  تپنده  قلب  می تواند 
اشتغال، ترانزیت و صادرات کاال به ایفای نقش 

بپردازد. 
از  یکی  داشت:  اظهار  روزبهان  محمدولی 
توسعه  کشورهای  موفقیت  رموز  اصلی ترین 
یافته، پرداختن به مباحث آموزش های کاربردی 
در راستای تحول و پیشرفت نیروی کار می باشد؛ 
اهداف  به  دستیابی  مفقوده  حلقه  که  موضوعی 

توسعه ای در کشورمان بوده است.
تفاهم نامه  روند مثبت تحقق  از  با قدردانی  وی 
آموزش  بخش های  در  ویژه  به  پیشین  منعقده 
نیروی انسانی در مشاغل مرتبط با گردشگری؛ 
خواستار توجه بیشتر به آموزش های مهارت محور 
و  منطقه  در سطح  نیاز  مورد  مشاغل  با  مرتبط 
استان گیالن شد و افزود: با عنایت به دریامحور 
بودن استان و تنوع شغل و حرف مرتبط با دریا در 
این منطقه، برگزاری دوره های آموزشی مشاغل 
مرتبط با دریا از صیادی تا گردشگری، تجاری و 
دریانوردی، می توان به عنوان زمینه های افزایش 
همکاری ها افزون بر مفاد تفاهم نامه مورد توجه 
تفاهم نامه  انعقاد  توالی  میان  این  در  و  داد  قرار 
و  فنی  سازمان  و  امید  کارآفرینی  صندوق  با 

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد انزلی 
و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

خود  تفاهم نامه  اجرای  نخست  گام  در  اینکه 
منطقه،  ساکنین  از  نفر  هزار  چهل  مجموع  از 
برگزاری دوره های آموزشی برای ده هزار نفر را 
هدفگذاری و اجرای می کنیم، تصریح کرد: باید 
به نقطه ای نائل شویم که در آن هیچ شهروند 
انزلی  آزاد  منطقه  در  مهارت  بدون  روستاوند  و 

نداشته باشیم. 
کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش  سازمان  رئیس 
به عنوان  راستا می توان  نمود: در همین  اذعان 
صنوف  فعالیت  دستورالعمل  و  قاعده  یک 
مختلف، کارگاه های صنعتی و تولیدی در سطح 
منطقه را منوط به طی کردن دوره های آموزشی 
نمود. این نظم و نظام، زمینه پیشرفت و توسعه 
و  انسان محور  توسعه  چراکه  است؛  انسان محور 
سرمایه قلمداد کردن افراد در دستیابی به اهداف 

زمینه تحقق پیشرفت و توسعه است.
همچنین در این دیدار، معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه گزارشی 
به  آموزش  اهمیت  پیشین،  تفاهم نامه  اجرای  از 
روستاوندان، پرسنل و نیروهای متقاضی کار، کشف 

استعدادها با همکاری دو سازمان را رویکرد سازمان 
منطقه آزاد انزلی بیان داشت.

تفاهم نامه مزبور در ۱۰ماده،  این گزارش:  بر  بنا 
۳8بند و یک تبصره به امضای دکتر محمدولی 
روزبهان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
هاشمی  اوسط  علی  دکتر  و  انزلی  آزاد  منطقه 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور رسید.
ارتقاء سطح  تفاهم نامه همکاری فوق،  براساس 
مهارت های فنی ساکنین منطقه و جویندگان کار 
فاقد مهارت؛ باال بردن میزان بهره وری نیروهای 
اشتغال  رویکرد  با  منطقه  سطح  در  شاغل 
با  متناسب  آموزشی  نیازهای  شناسایی  پایدار؛ 
براساس  علمی  پیشرفت های  و  جدید  مشاغل 
ظرفیت های موجود در سطح منطقه و در نهایت 
آزاد  منطقه  گردشگری  توانمندی های  ارتقاء 
انزلی و ارائه خدمات بهتر به گردشگران داخلی 
و خارجی؛ مهم ترین اهداف مورد نظر تفاهم نامه 
منعقده میان سازمان منطقه آزاد انزلی و سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور را تشکیل می دهد.

از سوی دیگر، برگزاری جلسات و همایش های 
پژوهشی مشترک؛  و  فرهنگی  آموزشی،  علمی، 
سمینارهای  و  دوره ها  برپایی  و  طراحی 
نوین  فناوری های  زمینه  در  ویژه  به  تخصصی 
ارتقاء  جهت  همکاری  پیشرفته؛  مهارت های  و 
کیفیت دوره های آموزشی و همکاری به منظور 
تدوین و انتشار کتاب ها و بسته های آموزشی و 
محتواهای چندرسانه ای علمی و فنی، مهم ترین 
سرفصل های همکاری دو سازمان را ظرف سه 

سال آینده در برمی گیرد.
گفتنی است، در این دیدار، دکتر احمد دنیامالی 
نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسالمی، 
معاونین و مدیران سازمان فنی و حرفه ای کشور 
و استان و معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد 

انزلی حضور داشتند.

حرفه ای کشور، بیانگر عزم جدی سازمان منطقه 
آزاد انزلی به منظور توانمندسازی جوامع محلی 
نیروی  قابلیت های  از  حداکثری  استفاده  در 

انسانی است. 
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نیز 
در این دیدار با ارائه تحلیلی از تاریخچه مفاهیم 
رویکرد  را  افراد  توانمندسازی  آموزش،  و  توسعه 
سازمان متبوع خود اعالم کرد و گفت: مناطق آزاد 
می توانند پیشتاز اجرای این راهبرد باشند، چراکه 
پایدار، شأن  نگاه توسعه ای همه جانبه، متوازن و 
نزول مناطق آزاد در کشورمان بوده و در این میان 

نقش منطقه آزاد انزلی، ویژه و متمایز است. 
علی اوسط هاشمی افزود: محصول توسعه، رفاه 
این  برونداد  نیز  افراد  رضایت  و  بوده  و سعادت 
عملکرد است و با توجه به اینکه ظرف سال های 
ارزیابی  و  ارزش  عنوان  به  مدرک گرایی  اخیر 
باید  شده،  تلقی  یافته  توسعه  انسان  از  مثبت 
دانش اندوزی  و  ماهر  نیروی  به  را  رویکرد  این 

کاربردی تغییر داد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان 

در راستای توانمندسازی جوامع محلی و نیروی کار انجام پذیرفت:
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شوراهای  رئیس  و  دادگستری  قضایی  معاون  حضور  با 
حل اختالف استان گیالن، رئیس دادگستری شهرستان 
بندر انزلی، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی، 
نخستین شعبه شورای حل اختالف منطقه آزاد انزلی با 
همکاری دادگستری استان و معاونت فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان، به صورت رسمی شروع به کار نمود.

در این شعبه، تمامی خدمات قضایی مورد نیاز ساکنین و 
فعالین اقتصادی فعال در محدوده منطقه از سوی شورای 
کاهش  می شود.  ارائه  انزلی  آزاد  منطقه  اختالف  حل 
هزینه های تردد ساکنین منطقه به مرکز شهرستان های 
انزلی، تسریع و تسهیل در فرآیندهای قضایی  رشت و 

مورد نیاز، ازجمله دالیل ایجاد این واحد می باشد.
گفتنی است، شعبه ها و مجتمع های شورای حل اختالف 
بین  سازش  و  صلح  و  اختالف  حل  منظور  به  کشور 
اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در مورد تمامی امور 
مدنی و حقوقی، جرائم قابل گذشت و به جنبه خصوصی 

جرائم غیرقابل گذشت، ایجاد شده است.
منطقه  اختالف  حل  شورای  شعبه  است،  ذکر  به  الزم 
آزاد انزلی در ضلع جنوبی مجتمع تجاری-اداری کاسپین 

واقع شده است.

رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر  حکم  با 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
عنوان  به  صفرزاد«  »کاظم  انزلی،  آزاد 
و  نظارت  بازرسی،  کل  اداره  سرپرست 
آزاد  منطقه  سازمان  شکایات  به  پاسخگویی 

شد. منصوب  انزلی 
مدیر  این  از  پیش  صفرزاد  کاظم  است،  گفتنی 
حراست سازمان برنامه و بودجه استان گلستان بوده 
و در سوابق وی  مشاور و مدیرکل حوزه استاندار ، 
مدیرکل آمار و مدیرکل گزینش استانداری گلستان 

دیده می شود.

آغاز به کار رسمی شورای حل 
اختالف منطقه آزاد انزلی

انتصاب سرپرست اداره کل 
بازرسی، نظارت و پاسخگویی 

به شکایات سازمان منطقه 
آزاد انزلی

با حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی صورت گرفت:
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

مقررات  برخی  شمول  از  که  است  محدوده ای  آزاد،  منطقه 
جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر 
معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، عدم 
وجود تشریفات زائد ارزی و اداری و همچنین سهولت و تسریع 
فرآیندهای واردات و صادرات با جذب سرمایه گذاری های خارجی 

و انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.  
باید تاکید داشت که ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه ای 
را می تواند به همراه داشته باشد؛ ازجمله فرصت های اشتغال و 
جذب سرمایه های خارجی و همچنین کمک به کشور برای ورود 
به بازارهای جهانی و گسترش صادرات. به همین جهت، امکانات 
و تسهیالت قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های 
اقتصادی و زیربنایی برای حضور فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد 

مهیا کرده است. 
در این راستا یکی از موضوعات مهم برای اهالی و سرمایه گذاران 
مناطق آزاد، رهایی از قوانین دست و پاگیر، معافیت های گمرکی 
این  در  کاالها  سفارش  ثبت  و  گروه4  کاالهای  ورود  ازجمله 
مناطق است؛ موضوعی که سرمایه گذاری در این مناطق را رونق 
می بخشد. طبق قانون مناطق آزاد، فعالیت ها و عملیات مجاز 
گمرکی در منطقه و مقررات مربوط به آن ذکر شده که ورود 
هر نوع کاال به هر یک از مناطق آزاد مجاز است، به استثنای 
کاالهایی که به موجب شرع مقدس اسالم یا قوانین کشور که 
یا براساس  آزاد تصریح شده باشد ممنوع،  نام مناطق  آنها  در 
مقررات ویژه منطقه غیرمجاز می شود . با این وجود اخیرا وزیر 
واردات  مانع  از گمرکات خواست که  دارایی،  اقتصادی و  امور 

کاالهای گروه 4 در سال ۹۹ شوند.
فرهاد دژپسند، با اعالم این مطلب از گمرکات کشور خواست 
بیشتر  که  را  چهار  گروه  کاالهای  واردات  جلوی  قدرت  با 
شامل کاالهای لوکس و غیرضروری است، در شرایط خاص 
اقتصادی کشور بگیرند. موضوعی که به ضرر اقتصاد مناطق آزاد، 
کسبه های آن و افول میزان گردشگری در این مناطق می شود؛ 
چراکه کاالهای گروه چهار شامل کاالهای همراه مسافر است . 
مردم جهت خرید به مناطق آزاد می رفتند و عالوه بر تفریح و 
گردش ، از امکانات پوشاکی و لوازم خانگی این مناطق استفاده 
می کردند . با این اوصاف گردشگری و میزان خرید مردم نیز تحت 

تاثیر حذف واردات کاالی گروه چهار قرار می گیرد . 
در این میان، تصمیم گیران ، تالطم ارزی را علت حذف واردات 
و  لوکس  کاالهای  حذف  از  و  می دانند  چهار  گروه  کاالهای 
ممنوعه جهت ساماندهی به وضع اقتصاد کشور سخن می گویند. 
از سال ۹7 ، دولت و به تبع آن وزارت صمت کاالهای وارداتی را 
براساس ضرورت و اولویت واردات، گروه بندی کرد و طبق این 
اولویت بندی، 4گروه کاالیی شکل گرفت و به تصویب هیات 
وزیران رسید و اقالمی که به گفته آنها لوکس، مصرفی و تجملی 
محسوب می شدند، در اولویت گروه کاالیی 4 قرار گرفته که نهایتا 
مکان ثبت سفارش، تامین ارز و ورود آنها به کشور ممنوع شد. 

این در حالی است که مسئوالن مناطق آزاد و کارشناسان نگران 
از نقض قوانین مربوط به این مناطق هستند و از نبود رویه قانونی 
در مناطق آزاد و تغییر مداوم آن گالیه می کنند . حاال مسئوالن 
مناطق ماندند و کسبه های معترض که در اغلب مناطق آزاد 
ورشکسته شدند و دولت را باعث و بانی محدود کردن کسب و 

کارشان می دانند.
در این رابطه با کارشناسان مناطق آزاد و گمرک به گفت وگو 
نشستیم و نظرشان را راجع به حذف واردات کاالی گروه چهار 
و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مناطق آزاد جویا شدیم که در ذیل 

می خوانید.

مدیر توسعه صادرات ، گمرک و ارزش افزوده 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

قانون، فصل الخطاب است
مدیر توسعه صادرات ، گمرک و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص حذف واردات کاالی 
گروه چهار و محدودیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: 
براساس ماده های 14 و 8 قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، 
مبادالت بازرگانی و خارجی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از 
رعایت شمول مقررات سرزمین اصلی مستثنی هستند؛ لذا این 
اقدامات به گونه ای نقض قانون بوده و مناطق آزاد را تحت الشعاع 
قرار داده است. فعاالن اقتصادی مستقر در مناطق آزاد با مطالعه 
قانون، مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق موصوف نموده اند و 
بر این اساس، واحدهای تولیدی و صنفی بسیار زیادی در این 

مناطق ایجاد شده است .
ناصر خرمالی در ادامه اظهار داشت: بنابراین محدودیتی که فارغ 
از قانون ایجاد شده، شیرازه کار فعالین و مسئولین را در مناطق با 
خدشه مواجه نموده و مدیریت سازمان های مناطق آزاد را دشوار 
و عمال اشتغال به سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده است. 

لذا از این لحاظ شرایط بدی در مناطق حاکم شده است .  
وی در پاسخ به این سوال که کاالی گروه چهار شامل چه مواردی 
می شود، گفت: کاالهای گروه چهار آن دسته از کاالهایی هستند 
که با فرض داشتن تولید مشابه داخل، از ورود به داخل کشور 
منع شدند و به همین دلیل ورود این دست از اقالم کاالیی به 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع اعالم شده است . از آنجایی 
که نوع تجارت و بازرگانی و همچنین تولید در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کشور با سرزمین اصلی متفاوت است، لذا ایجاد 
محدودیت هایی به این شکل امکان خروج سرمایه گذاران را از 
این مناطق به خارج از کشور می تواند فراهم کند. در نتیجه ایجاد 
تمهیدات الزم و حداقلی در حوزه فهرست مجاز واردات کاالهای 
از  جلوگیری  برای  حداقلی  ارزی  و هم سهمیه  مسافر  همراه 
متوقف شدن چرخ تجارت و واحدهای صنفی در مناطق آزاد 

ضروری است .
خرمالی در پاسخ به اینکه در شرایط تحریمی امروز حذف واردات 

کاالی گروه چهار چقدر می تواند بر میزان سرمایه گذاری تاثیر 
بگذارد، اذعان نمود: یکی از پایه های اصلی گردشگری یا دلیل 
مسافرت هموطنان به مناطق آزاد خصوصا مناطق جنوبی، عالوه 
یا جغرافیای  آرامش ، سکون و  امکانات طبیعی ،  از  استفاده  بر 
طبیعی ، وجود جذابیت خرید است. خیلی ها به همراه خانواده به 
ساحل و طبیعت می روند و از امکانات جغرافیایی بهره می برند؛ 
اما در سفر خود زمانی را هم به خرید و تامین مایحتاج زندگی 
خود اختصاص می دهند. باید اذعان داشت که به دلیل از بین 
رفتن جذابیت مذکور در مناطق، فارغ از موضوع بیماری کرونا 
که کاهش چشمگیری داشته است،  سرمایه گذاران حوزه اصناف 
نیز به شدت متضرر شدند . ما امسال در اواخر فرودین ماه فهرست 
مجاز کاالی همراه مسافر و سهمیه حداقلی برای این حوزه در 
نظر گرفتیم و برای ابالغ به وزارت صنعت ارسال نمودیم، ولی 
تاکنون و بعد از گذشت سه ماه مراتب به دستگاه های اجرایی 
ازجمله گمرک جمهوری اسالمی ایران ابالغ نشده است؛ لذا 
در صورت ابالغ فهرست اخیر الذکر با سهمیه ارزی بسیار اندک، 
از  جلوگیری  و  مناطق  اصناف  در  رضایت مندی  ایجاد  ضمن 
اعتراضات مقطعی، قطعا مشکل ارزی برای کشور ایجاد نخواهد 

کرد.   
تغییر رویه های  این رویکرد دولت،  آیا  اینکه  به  پاسخ  وی در 
قانونی در مناطق آزاد است، گفت: در هر دستگاه، سازمان و 
اتفاقی در هر حوزه  وزارتخانه، فصل الخطاب قانون است؛ هر 
اقتصادی می افتد، قانون مالک می باشد. در واقع شکلی که در 
آن نوع فعالیت یا سرمایه گذاری به خود می گیرد، قانون است که 
در فهوی و متن آن وجود دارد . با توجه به شرایط اقتصادی کشور 
و لزوم همراهی با سیاست های اقتصاد کالن، این دبیرخانه نیز 
نسبت به اجرایی نمودن مصوبات هیات وزیران یا بخشنامه های 
ابالغی تمکین نموده تا ان شااهلل بعد از سپری شدن شرایط خاص 

کشور بتوانیم به آنچه قانون گفته بازگردیم. 
مدیر توسعه صادرات ، گمرک و ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی 
هدف  با  کرد:  تاکید  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
با واردات و صادرات به  امور مرتبط  بیشتر  ساماندهی هر چه 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با مصوبه هیات وزیران، ضوابط 
ثبت سفارش از ابتدای سال ۹7 برای مناطق از طریق دبیرخانه 
شورایعالی عملیاتی شده و در این راستا عالوه بر استقرار سامانه 
ثبت سفارش، سامانه امور گمرکی در کلیه مناطق را عملیاتی 

کرده ایم و به گمرک کشوری نیز متصل نموده ایم.
 

مدیر جذب سرمایه و بازاریابی 
سازمان منطقه آزاد قشم:

تضعیف سرمایه گذاری و افول توسعه در مناطق آزاد
مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص 
حذف واردات کاالی گروه چهار و اعمال محدودیت ها به مناطق 
آزاد در  احداث مناطق  این است که نفس  واقعیت  آزاد گفت: 
تمامی دنیا، ایجاد شرایط متفاوت با سرزمین های اصلی بوده و در 
تدوین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران هم این قضیه مورد 
توجه قرار گرفته و یکی از مزیت های عمده این مناطق، امکان 
واردات کاالهای عمدتا مصرفی برای استفاده ساکنان مناطق و 
گردشگرانی که به این مناطق تردد می کنند، بوده است. قاعدتا با 
استقرار گمرکات در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد، میزان 
کاالهای وارداتی و صادر شده از مناطق، کامال قابل رسیدگی و 
کنترل است و طبعا قاچاقی از این مبادی امکان ورود به کشور 

ندارد.  
ناصرالدین گرامی تاکید کرد: بیشترین تاثیر که حذف کاالهای 
گروه 4 در مناطق آزاد دارد، در حوزه گردشگری مشهود است؛ لذا 
از انگیزه های رونق گردشگری در این مناطق نباید غفلت کرد. 

وی افزود : امکان خرید برای گردشگران از این مناطق با نرخ های 
متفاوت و کاالهای متنوع، یکی از انگیزه های بسیار موثر در رونق 
گردشگری در مناطق آزاد به شمار می آید که باید بیش از پیش 

مورد توجه باشد.  
مدیر جذب سرمایه و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم اذعان 
داشت: هر چند تصمیم دولت محترم در ممنوعیت این گروه از 
کاالها، جلوگیری از خروج ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی کشور 
است، لکن در حوزه فعالیت مناطق آزاد هم از حیث فعالیت تجار 
مناطق و هم تضعیف گردشگری آثار منفی به دنبال داشته است، 
به گونه ای که شاهد اعتراضات جدی و به حق فعاالن اقتصادی 

در این مناطق هستیم.
گرامی گفت: هرگونه تغییر و بی ثباتی در وضع قوانین و مقررات 
آزاد که مخاطبان اصلی آن  اجرای آن خصوصا در مناطق  و 
سرمایه گذاران خارجی می باشند، موجبات تضعیف سرمایه گذاری 
و دور شدن از اهداف توسعه تولید در مناطق را به همراه دارد. 
می شود،  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  تقویت  باعث  آنچه 
از مزایای قانونی آن در مدت زمان مشخصی که  بهره مندی 
قانونگذار معین کرده است، بوده و هرگونه تغییردر مدت زمان، 
نوع مزایا و مشوق های قانونی که در مناطق آزاد پیش بینی شده 
است، تصمیم به امر سرمایه گذاری را دچار تزلزل کرده و باعث 
فرار سرمایه و نهایتا تضعیف سرمایه گذاری می شود. متاسفانه در 
سال های اخیر مباحث این چنینی، موضوع سرمایه گذاری را به 
شدت تحت تاثیر قرار داده است و شاهد دور شدن مناطق از 
اهداف اولیه ایجاد آنها هستیم. باید در نظر داشت که در عرصه 
رقابت های تنگاتنگ با سایر مناطق آزاد دنیا خصوصا در شرایط 
تحریمی کشور عزیزمان قرار داریم . لذا منظور نمودن سهل ترین 
روش های ایجاد کسب و کار به همراه بیشترین جذابیت های 
امری  اقتصادی،  فعالیت های فعاالن  برای گسترش  اقتصادی 

ضروری و بدیهی است و حاکمیت بایستی برای یکبار تصمیم 
قاطع و مشخص با چارچوبی مدون و غیرقابل تغییر در مدت 
زمان مشخص برای نحوه اداره مناطق آزاد اتخاذ کند تا میزان 

تحقق اهداف تعریف شده، قابل اندازه گیری و پایش باشد.

محمد صفوی، کارشناس مسائل مناطق آزاد :
شلیک به سرمایه گذاری در مناطق آزاد

نیز درخصوص  آزاد  مناطق  مسائل  کارشناس  محمد صفوی، 
حذف واردات کاالی گروه چهار و اعمال محدودیت ها به مناطق 
اعالم خبر  و  ورود کاالهای گروه چهار  آزاد گفت: ممنوعیت 
توسط وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی به بهانه جهت تولید 
و حمایت از کاالهای تولید داخل، شلیک  به سرمایه گذاری تجار 
و کسبه بخش خصوصی در مناطق آزاد بود؛ به این دلیل که 
فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور ما بر پایه واردات کاال از 
سایر کشورها و مناطق آزاد جهان و ورود گردشگر خارجی بنا 
نهاده شده است. با این تصمیم وزیر محترم اقتصاد و دارایی، برای 
احیاء نفس های سرمایه گذاری تجاری در مناطق آزاد، اورژانس 
هم کاری نمی تواند انجام دهد. فهرست بلند باالیی که بالغ بر 
بیش از 1۳۰۰قلم کاال می باشد، ضربه مهلکی بر پیکر نیمه جان 
مناطق آزاد وارد کرد . این روزها شاهد نارضایتی و ابراز نگرانی 
زیادی از سوی مناطق آزاد کشور به ویژه کیش و قشم هستیم 
که بیشترین زحمات را در توسعه کیش همین بازاریان منطقه 
کشیده اند. باید گفت این ممنوعیت ورود، حدود ۵میلیارد دالر از 
تقاضای ارزی کشور خواهد کاست، اما از سوی دیگر میلیاردها 
دالر به سرمایه گذاری های انجام شده در این مناطق ضربه وارد 
خواهد کرد. اثرات سوء ناشی از تصمیم گیری های خلق الساعه 
و عدم توجه به قانون مناطق آزاد، عدم تفکیک این مناطق از 
مقررات داخل کشور، همواره معضل مناطق آزاد بوده و سبب شده 
این مناطق مانند رقبای جهانی خود از برنامه ریزی ها برخوردار 
نبوده و مسیر قاچاق از سایر مبادی برای کاالها نیز فراهم شود.

برای  که  ما  کشور  در  آزاد  مناطق  کرد:  تاکید  ادامه  در  وی 
گره گشایی از قوانین دست و پاگیر توسعه، تجارت، گردشگری، 
ورود تکنولوژی نوین و ارزآوری تشکیل شده اند، این روزها بیشتر 
مشغول چانه زنی با دولت برای گره گشایی از سرمایه گذاری های 
انجام شده خود هستند و از قوانین محدودکننده توسط ستاد 
فرماندهی اقتصادی و دولت به ناکامی هر چه بیشتر مناطق آزاد 

در رسیدن به اهداف خود انجامیده است . 
این کارشناس ادامه داد: به نظر می رسد فرماندهی محترم ستاد 
مسئولین  و  دارایی  و  اقتصاد  محترم  وزیر  و  مقاومتی  اقتصاد 
گمرک کشور، نیازمند همکاری و تفاهم بیشتری با مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی هستند. بر طبق مصوبات قانونی مناطق آزاد 
کشور، این مناطق بایستی فارغ از نگاه دولتی و قوانین داخل 
کشور اداره شود؛ این قانون همواره با سلیقه دولت های مختلف 
و شرایط مختلف نادیده گرفته شده است و مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی کشور با شروع تحریم ها و همچنین بحران کرونا، از 
رونق در بخش های تجارت گردشگری افتاده اند و با ابالغی های 
اقتصاد مقاومتی و دولت، در سراشیبی  خلق الساعه فرماندهی 

سقوط قرار گرفته اند. 
صفوی تصریح کرد: ضرورت بازنگری در این بخشنامه، نیازمند 
نگاه کالن به سرمایه گذاری های انجام شده در این مناطق و 
حفظ منابع ملی کشور است؛ هر چند وزیر محترم دارایی و 
فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از ورود کاالهایی 
که در کشور تولید می شود را در مناطق آزاد ممنوع کرده اند، 
اما باید گفت ریشه مشکالت تولید داخل به هیچ وجه در ورود 
همچنین  و  سوء مدیریت ها  بلکه  نبوده،  آزاد  مناطق  در  کاال 
موانع مشکالت تامین زنجیره کاال در داخل کشور و تکنولوژی 
فرسوده برخی از صنایع داخلی، موجب کیفیت پایین تولیدات 
شده تا کاالهای تولید داخل توان زمینه ای برای صادرات و 
فروش در بازارهای خارجی را نداشته باشند. چرا عمده تولیدات 
انواع  با  بازار داخلی است و در مقایسه  به  داخل فقط متکی 
مشابه خارجی، برای مشتریان محبوبیت کافی نداشته است؟! 
به نظر می رسد برای رونق تولید داخل، به جای محدود کردن 
ورود کاال از مناطق آزاد، باید به گره گشایی از موانع تولید در 
کشور پرداخت و مزیت هایی برای تولید داخل در نظر گرفته 
شود. البته باید گفت اگر تولید داخلی بتواند سلیقه مشتریان را 
در حد مطلوب حفظ کند، همه ایرانیان ترجیح می دهند کاالی 
داخلی را مصرف کرده و به حمایت از تولید باکیفیت و نیروی 

کار ایرانی بپردازند. 
وی اظهار داشت: مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور این روزها 
و  تصمیم گیران  و عموم  قوا  نیازمند حمایت همه جانبه سران 
نظریه پردازان اقتصادی هستند، زیرا این مناطق به توسعه ملی در 
شرایط مختلف بحران های اقتصادی کمک کرده اند و قانون حاکم 
بر این مناطق همچنان می تواند در شرایط بحرانی راهگشای امور 
باشد. به نظر می رسد سرعت بخشیدن به تصمیم گیری برای 
جلوگیری از هالک سرمایه گذاران در مناطق آزاد، برای اهداف 
کالن اقتصادی کشور در شرایط بحران تحریم ها و کرونا مفید 

باشد. 
صفوی گفت: با یک جمع بندی می توان گفت معایب مصوبه 
ممنوعیت کاال از مناطق آزاد، بیش از آنچه که دفاع از منابع 
ملی کشور باشد، به ضرر سرمایه خواهد  شد. سرمایه های اندک 
موجود در کشور نیز برای نجات خود به سایر مناطق آزاد دنیا و 
کشورهای دیگر کوچ کرده و این به منافع ملی لطمه خواهد زد 
و باعث فرار سرمایه ها از کشورمان خواهد شد. این روزها بحران 
کرونا جهان را درگیر کرده است؛ همه کشورهای جهان و مناطق 

آزاد دنیا نیازمند سرمایه های جدید هستند، نباید شرایطی فراهم 
شود که سرمایه گذاران مناطق آزاد ما به مناطق سایر کشورها 

کوچ کنند . 
این کارشناس مسائل مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: الزم است 
یادآور شود مجلس شورای اسالمی برای حمایت از مناطق آزاد 
می تواند قانونی تصویب کند که دولت از برخورد سلیقه ای با با 
مناطق اجتناب کرده و آزادی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را 
بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد. در پایان باید گفت مناطق 
به لحاظ موقعیت جغرافیایی و  آزاد تجاری- صنعتی کشور ما 
بن بست های  راهگشای  می توانند  همچنان  اقلیمی  پراکندگی 
اقتصادی و تجاری در کشور باشند که نمونه بارز آن را می توان 
در شرایط پس از جنگ تحمیلی و ورود کاالها برای سازندگی 
کشور از طریق مناطق آزاد به ویژه کیش، قشم و چابهار ذکر کرد.

حسام محمدی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
محدودیت مناطق آزاد

 بدون در نظر گرفتن منافع ملی
حسام محمدی، کارشناس مسائل مناطق آزاد درخصوص حذف 
واردات کاالی گروه چهار و اعمال محدودیت ها به مناطق آزاد 
گفت: با توجه به شرایط ارزی کشور، اهمیت ممنوعیت واردات 
اقالم غیرضرور بیش از پیش احساس می شود؛ مخصوصا در 
شرایطی که به واسطه تحریم های ظالمانه، سقوط قیمت نفت 
و تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا، درآمدهای ارزی کشور 
به شدت محدود شده است. از این رو انتظار می رود مناطق آزاد 
به عنوان پشتیبان اقتصاد ملی، به رفع این مشکالت کمک 
نمایند و همان گونه که در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی ذکر شده است، به »تامین نیازهای ضروری و منابع 
مالی از خارج کشور« بپردازند. اما چالش های ناشی از ابالغ 
مصوبه ممنوعیت واردات اقالم گروه 4 در مناطق آزاد نشان داد، 
اقتصاد این مناطق شدیدا وابسته به واردات اقالم گروه 4 بوده 
و از سوی دیگر مناطق آزاد نه تنها منابع مالی و ارزی برای 
نیاورده اند، بلکه به منابع و ارز داخل کشور  کشور به ارمغان 
جهت واردات وابسته هستند. ریشه این موضوع را می توان در 
اندک بودن میزان صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی در 

مناطق آزاد جست وجو کرد. 
وی افزود: به هر ترتیب وابستگی اقتصاد مناطق آزاد به موضوع 
واردات مخصوصا واردات اقالم غیرضرور، هر چند که برخالف 
فلسفه و اهداف مندرج در سیاست های کلی و قوانین موضوعه 
است، اما به دلیل وابستگی اشتغال برخی از بومیان و کسبه به 
این موضوع، بایستی به صورت دقیق تر ارزیابی شده و تبعات 

منطقه ای آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
محمدی خاطرنشان کرد: پیش از این، در مصوبه هیات وزیران 
در تاریخ ۹7/۰1/21، به موضوع سهمیه بندی ساالنه میزان ورود 
کاالی  به  )موسوم  مسافران  به  عرضه  جهت  خارجی  کاالی 
مسافری( تاکید شده بود. مدیریت مناطق آزاد می توانست با تکیه 
بر این ظرفیت قانونی و شفاف سازی میزان مصرف و فروش در 
منطقه و همچنین انسداد مبادی غیرمجاز و تمکین به مقررات 
درخصوص استقرار گمرک و ثبت سفارش، تصمیم گیران کشور 
مصرفی  و  مسافری  کاالی  ورود  میزان  که  نماید  مجاب  را 
مناطق آزاد محدود و شفاف است و همچنین این میزان طی 
یک بازه زمانی 1۰ساله به صورت پلکانی کاهش خواهد یافته 
تا اقالم تولید شده در منطقه جایگزین آن گردد. اما بی توجهی 
واردات  اتهام  انگشت  مجددا  آزاد،  مناطق  در  سهل انگاری  و 

کاالی اقالم غیرضرور را به سوی این مناطق برگرداند تا شاهد 
ممنوعیت واردات این اقالم و در نتیجه اعتراضات و نارضایتی 

کسبه باشیم. 
این کارشناس اظهار داشت: نکته دیگری که می توانست برای 
حل این مشکل توسط مدیران مناطق به نظام تصمیم گیری 
کشور )ازجمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت( 
میزان  به  گروه 4  اقالم  واردات  اجازه  موضوع  گردد،  پیشنهاد 
درصدی از بازگشت ارز حاصل از صادرات کاالی تولید شده در 
مناطق آزاد به خارج از کشور بود. به عبارت دیگر، مناطق آزاد به 
ازای صادرات کاالی حاصل از تولید در منطقه به خارج از کشور 
و بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور، قادر باشند 
میزان مشخصی کاالی گروه 4 وارد نمایند تا عالوه بر کاهش 
تحمیل اثر سوء بر بازار ارز، کسب  و کار فعاالن اقتصادی نیز 

کمتر تحت تاثیر قرار بگیرد. 
وی در پایان تاکید کرد: تحلیل وضعیت مناطق آزاد بدون در نظر 
گرفتن منافع ملی و وضعیت فعلی اقتصاد کشور، نتیجه مناسبی 
نخواهد نداشت؛ اما به نظر می رسد ابتکار عمل جهت حل توامان 
معضالت کسبه مناطق آزاد و تحت الشعاع قرار ندادن منافع ملی، 
در اختیار مدیران محترم مناطق آزاد است که تنها به دو نمونه از 
آن اشاره شد. حضور و واکنش های فعاالنه مجموعه مناطق آزاد 
خصوصا دبیرخانه )و نه رویکرد منفعالنه(، قادر خواهد بود سایر 
تعارضاتی که در آینده نیز میان منافع ملی و منطقه ای به وجود 
خواهد آمد را مدیریت کند؛ پیش شرط آن، افزایش شفافیت و 
حرکت تدریجی مناطق آزاد به سمت اهداف اصلی مندرج در 

سیاست های کلی نظام است.
 

مهدی گلچوب، کارشناس امور گمرکی:
محدودیت مناطق آزاد موقت است

مهدی گلچوب، کارشناس امور گمرکی نیز از تصمیم دولت در 
رابطه با حذف واردات کاالی گروه چهار و مزایا و معایب این 

مصوبه سخن گفت. 
این کارشناس امور گمرکی تاکید داشت : محدودیت هایی که در 
گروه 4 ایجاد شد، به دلیل آنکه غالبا از آن دست کاالهایی است 
که در مناطق آزاد به وفور عرضه می شود و فعالیت های اقتصادی 
به خود اختصاص  تولید و چه تجارت  را چه در بحث  زیادی 
می دهد، از این لحاظ این محدودیت باعث تاثیرپذیری اقتصاد 
در مناطق آزاد خواهد شد؛ اگرچه بایستی این مالحظات را در 
نظر بگیریم که این محدودیت موقت است و متناسب با شرایط 
تحریم و محدودیت هایی که در تامین ارز در کشور مواجه هستیم، 
وضع شده است. انتظار می رود این محدودیت بتواند کوتاه تر باشد 
و فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار ندهد. 

وی در پاسخ به اینکه چرا مشکالت اقتصادی مناطق آزاد در 
رابطه با حذف واردات کاالی گروه چهار در نظر گرفته نشده 
است، اظهار داشت: اینگونه نیست که بگوییم مشکالت در نظر 
گرفته نشده است، قطعا لحاظ شده، اما االهم فاالهم اتفاق افتاده 
است. اینکه فعالیت ها در مناطق آزاد تحت تاثیر قرار بگیرد و 
کاهش پیدا کند، یک گزینه بود و اینکه ما بتوانیم ارز مورد نیاز 
را تامین کنیم و در شرایط تحریمی مدیریت ارزی داشته باشیم، 
موضوعی دیگر است؛ لذا چاره ای جز اینکه در این شرایط میان دو 
گزینه موجود، یعنی تامین ارز و حذف واردات کاالی گروه چهار، 

گزینه محدودیت مناطق آزاد به نتیجه برسد و اعالم شود ، نبود.
کسبه های  برای  راهکارهایی  چه  اینکه  به  پاسخ  در  گلچوب 
مناطق آزاد جنوبی کشور که با حذف کاالی گروه چهار عمال 

نگاه کارشناسان به ممنوعیت واردات کاالهای گروه4 به مناطق آزاد:

سلب آزادی از مناطق آزاد

و  مربوطه  مسئوالن  از  اگر  گفت:  دارد،  وجود  ندارند،  فروشی 
کسانی که به مناطق سفر کرده اند، سوال کنید؛ می بینید که همه 
اذعان دارند که مباحث تحریم و مشکالت مربوط به تامین ارز 
و انتقال آن، اثرش را بر مناطق آزاد پیش از اینها گذاشته بود؛ 
خیلی از افراد با وفور کاالها و تنوع کاال مواجه نبودند. بنابراین 
۵۰ یا 6۰درصد اثرپذیری ناشی از تحریم ها، قبل از اعالم حذف 
واردات کاالی گروه چهار بوده است. البته مباحث مختلفی از 
لحاظ اقتصادی در این اتفاق دخیل است و امیدواریم در این 
شرایط با اعالم ممنوعیت های جدید، وضعیت بدتر نشود. مطمئنا 
مسئوالن  مناطق آزاد این تاثیر را در آن بخش از کاالهایی که 
صرفا وارداتی بوده و نگاه وارداتی داشته را می پذیرند. اما در عین 
حال باید در نظر گرفت که سیاست در مناطق آزاد صرفا واردات 
نیست؛ به اعتقاد برخی اقتصاددانان حتی اصال واردات نیست، 
بلکه هدف این است که سرمایه گذاری صورت بگیرد و تولید 
اتفاق بیفتد و این تولید با قیمت ها و معافیت هایی که دارد، بتواند 
به اقتصاد ملی کمک کند . باید بگویم کسانی که نگرانی در تامین 
کاال و ملزومات دارند، باید بدانند که نگرانی شان تا حد زیادی 
پذیرفته نیست؛ البته بعضی از دغدغه شان درست است، ولی این 
حد دلواپسی از لحاظ اینکه اهداف مناطق آزاد مورد سوال قرار 

بگیرد، درست نیست. 
این کارشناس امور گمرکی در پاسخ به اینکه چقدر نگرانی بابت 
تاثیرپذیری حذف واردات کاالی گروه چهار بر بحث گردشگری 
ولی  نیست،  بی تاثیر  موضوع  این  داشت:  اذعان  دارد،  وجود 
و  کیش  ازجمله  است  قوی  گردشگری شان  پایه  که  مناطقی 
قشم و مناطقی از این قبیل، آسیب پذیری کمتری دارند.  مردم 
در این شرایط تحریم، سفرهای خارجی شان کمتر شده و در این 
میان هم مناطقی که پایه و زیرساخت گردشگری داشته باشند، 
اثرپذیری چندانی از تحریم ها و حذف واردات کاالی گروه چهارم 
نمی بینند؛ هر چند نمی توان به طور کلی این موضوع را رد و ادعا 

کرد که تاثیرپذیری در این خصوص وجود ندارد.
رویه های  رویکرد،  این  با  آیا  که  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
قانونی در مناطق آزاد از بین نمی رود، گفت: اگر بررسی داشته 
باشیم به این جمع بندی می رسیم که در حوزه مناطق آزاد و 
بعضی  اگرچه  داشتیم،  را  قوانین  تغییرات  فعالیتشان کمترین 
گذاشته  مناطق  فعالیت  بر  اثرات جدی  تغییرات کوچک هم 
است، ولی نمی شود گفت این تغییرات تا قبل این اتفاق باعث 
کاهش فعالیت ها و رویکردهای این مناطق شده است. ولی 
باید این اصل را بپذیریم که هر چه ثبات قوانین، دستورالعمل ها 
و بخشنامه ها بیشتر شود، قطعا ورود سرمایه گذاران راحت تر و 
سرمایه گذاری جدید بیشتر می شود و طبیعتا رونق مناطق آزاد 

بیشتر خواهد شد.
این کارشناس امور گمرکی در پاسخ به اینکه این رویکرد تا چه 
زمانی اعمال می شود، اظهار داشت: مطمئنا موقت است و شکی 
نیست که این تصمیم به دلیل شرایطی که در آن قرار داریم 
لحاظ شده و در برخی از خبرها هم به نقل از مقامات آمده که 
به خاطر شرایط خاص کشور این تصمیم گرفته شده و با عادی 

شدن روال، شرایط به قبل باز می گردد.

محمد طالبی، کارشناس امور گمرکی:
رنج از بی برنامگی در سیاستگذاری کشور

و اما محمد طالبی، کارشناس امور گمرکی در رابطه با حذف ورود 
کاال های گروه4 به مناطق آزاد گفت: ما مناطق آزاد را درست 
کردیم تا تبدیل به خوشه صنعتی برایمان شوند، اما در حال حاضر 

نسبت واردات به صادرات مناطق آزاد خیلی بیشتر است. 
تا نشان دهد واردات  آمار کافیست  ادامه داد: نگاهی به  وی 
یعنی  است،  به یک  به صادراتشان هفت  نسبت  آزاد  مناطق 
7برابر چیزی که بایستی تولید می کردند، واردات انجام دادند. 
این در حالی است که در مناطق آزاد قرار بود مواد اولیه، اجزا 
و قطعات بیاورند و در آنجا فرآوری شود و بعد صادرات شکل 
وارد  بود  قرار  نیز  تولید  از  بخشی  دیگر، یک  از سوی  گیرد. 
سرزمین اصلی شود که سهمیه ساالنه بود و حدود سه و نیم 
میلیون دالر لحاظ شده است. اما اکنون این اتفاق نیفتاد و این 
تصمیم به همین جهت است . هم بحث ارز را لحاظ داشتند و 
هم اینکه مناطق آزاد تبدیل به بازار مصرفی برای کاالهای 

وارداتی شده است. 
طالبی اظهار کرد: اکنون مردم ما عمال منطقه آزاد را به عنوان 
جایی می شناسند که می توانند جنس  وارداتی ارزان بخرند و به 
صورت مسافرتی وارد کشور کنند. هیچ کسی مناطق آزاد را به 

عنوان قطب صنعتی به حساب نمی آورد. 
آزاد  مناطق  کارخانه های  از  خاصی  تولید  مردم  افزود:  وی 
نمی شناسند، بلکه اینگونه می شناسند که در منطقه ای جنس 
ارزان دارد و به آنجا بروند و کاال بیاورند که البته با توجه به 

شرایط ارزی کشور این نگاه مردم منطقی است.
این کارشناس امور گمرکی ادامه داد: مناطق آزاد ما صرفا حالت 
محدوده بسته و محصور که کار صنعتی انجام دهند، نیستند. اگر 
منطقه آزاد ارس را کنار بگذاریم، باقی مناطق آزاد ما قسمت های 

مسکونی زیادی دارند. 
این  داریم،  آزاد  منطقه  در  که  هدفی  نظر  از  گفت:  طالبی 

دستورالعمل منطقی است. 
وی تاکید کرد: باید یادآوری کنیم که گروه بندی کاالها با هدف 
مدیریت تخصیص ارز انجام شد. گروه 4 معموال شامل کاالهای 
لوکس بود. وارداتشان ممنوع بود تا ما از ارزهایی که در دوران 
تحریم به سختی به دست می آوردیم، به شکل بهینه استفاده 
کنیم. در شرایطی که ما بازار ارز را با تخصیص ارز به واردات 
مدیریت می کنیم، شاید این ممنوعیت ها منطقی باشد. ولی در 
حال حاضر شامل طیف وسیعی از کاالها شده است. ضمن اینکه 
این تصمیمات و اعالم یک شب آن باعث ایجاد فساد ، رانت 
و فشار بر صنعت می شود و مشکالت متعدد دیگری ازجمله 
تعطیلی صنایع را ایجاد می کند. اینگونه تصمیمات تنها اعتماد 
به حاکمیت را از بین می برد و نیازهای غیرواقعی ایجاد می کند. 
به طور کلی سیاستگذار یعنی وزارت صنعت باید با تاخیر زمانی 
بتواند تصمیمات خود را به اجرا برساند تا مانع از فساد و رانت 

حداقلی شود.
مناطق  مورد  در  گفت:  ادامه  در  گمرکی  امور  کارشناس  این 
اگر  است.  بوده  مناطق چه  این  ایجاد  از  دید هدف  باید  آزاد 
را  صادرات  رشد  و  صنعتی  خوشه های  ایجاد  و  شکل گیری 
مدنظر قرار دهیم، در ظاهر ممنوعیت کاالهایی که مصرفی 
نمی کند.  ایجاد  مشکلی  خیلی  می آیند،  حساب  به  لوکس  و 
اما بخشی از کاالهای تولیدی در این مناطق هستند که ادعا 
می شود از مواد اولیه خارجی مشمول گروه 4 استفاده می کنند. 
دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در ماه گذشته 
به سرزمین اصلی ممنوع کرد، ولی  را  این محصوالت  ورود 
به عنوان مثال کارخانه آرکوپالی که در منطقه آزاد کیش قرار 
دارد که آرکوپال خام وارد می کند، طرح می زند، تثبیت و مقاوم 
می کند و سپس در بازار داخلی عرضه می کند، اکنون با این 
مصوبه باید تمام تولید خود را به دریا بریزد! چراکه طرح و شکل 
قابلیت صادرات  و  ایران طراحی شده  بازار  برای  این ظروف 
ندارد. از طرف دیگر مناطق آزاد ما، مناطقی مسکونی هستند و 
یک بخشی از درآمدهای ساکنین ناشی از توسعه گردشگری 
است که قطعا ممنوعیت این کاالها، این بخش را تحت تاثیر 
قرار می دهد؛ زیرا بسیاری از کاسبان در این مناطق به فروش 

این محصوالت مشغول هستند.
طالبی تاکید کرد: امنیت سرمایه و سود سرمایه گذاری موضوعی 
همه  دارد.  سرمایه گذار  برای  را  اهمیت  بیشترین  که  است 
سرمایه گذاری  فرصت های  بهترین  دنبال  به  سرمایه گذاران 
هستند. بعید می دانم ممنوعیت کاالهای لوکس، تولید را تحت 
تاثیر قرار دهد. اما بسیاری از کسبه و خرده فروشان زندگی شان 
از محل فروش همین کاالها تامین می شود. برای اجرای چنین 
سیاست هایی باید یک بازه زمانی اجرایی در نظر بگیریم تا کسبه 
خودشان را وفق دهند. باید گفت مشکلی که این سیاست ها 
عدم  می کند،  ایجاد  سرمایه گذاران  و  تولیدکنندگان  برای 
امکان  است. سیاست های یک شبه،  اقتصاد  پیش بینی پذیری 
نتیجه سرمایه گذاری  از سرمایه گذار می گیرد؛ در  را  پیش بینی 
کاهش می یابد. البته این وضعیت فقط برای مناطق آزاد نیست؛ 
یکی از دالیل منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور ما 

همین موضوع است. 
به اعتقاد این کارشناس گمرکی، مناطق آزاد ما به اهداف خود 
نرسیده اند، این در حالی است که مستثنی شدن مناطق آزاد به 
منظور رونق تولید بوده؛ ولی در حال حاضر مردم این مناطق 
وارداتی  برای کاالهای  بازارچه های مرزی  به عنوان  بیشتر  را 

می شناسند! 
وی تاکید کرد: اگر به اهداف مناطق هم بی توجه باشیم، شرایط 
تحریمی ایجاب می کرد که ما به زنجیره ارزش افزوده در این 
مناطق توجه بیشتری می کردیم تا در چنین شرایطی کمتر دچار 
آسیب می شدیم. با این حال باید بپذیریم که آن دسته از قوانین 
سرزمین اصلی که ما می بینیم می خواهند با آن مناطق را به 
اهداف اصلی شان نزدیک تر کنند یا مثال کنترل بهتری روی آنها 

انجام دهند، خود مسبب گرفتاری های زیادی در کشور هستند؛ 
مجوزهایی همچون ثبت سفارش، کارت بازرگانی و غیره . کشور 
ما در حال حاضر بیشتر از یک بی برنامگی در سیاستگذاری رنج 

می برد. 
حذف  برای  دولت  سیاستگذاری  روند  درخصوص  طالبی 
واردات کاالی گروه 4 گفت: مسئوالن اینگونه سیاست ها را 
موضوع  این  می کنند.  اتخاذ  ارز  تقاضای  مدیریت  جهت  به 
به  دولت  که  می دهد  سیگنال  که  این  اول  دارد؛  جنبه  دو 
ارزش  تخصیص  رویه  که  ندارد  اختیار  در  ارز  کافی  اندازه 
این  اجرای  نتیجه  در  که  این  دوم  و  است  کرده  عوض  را 
سیاست، کنترل نرخ ارز هدف گرفته شده است. با این وجود 
به نظر می رسد که سیاستگذار فاقد یک برنامه کلی مشخص 
واقعیت  جدید هستیم.  تصمیم  یک  شاهد  روز  هر  ما  است. 
اگر سدی جلوی  آن است که تجارت مثل آب روان است، 
پایش بگذارید، راه خود را پیدا می کند؛ ولی اگر قرار باشد هر 
بار با سد جدیدی روبه رو شود، تنها هزینه تلف شدن آب را 
خواهیم پرداخت. ما محتاج ثبات قوانین در صنعت و تجارت 
کشور هستیم و البته باید شرایط خاص فعلی را هم در نظر 
را  بیشتر  کنترل های  هزینه  سال ها  این  در  همواره  گرفت. 
از  عبارتی  به  و  کرده ایم  پرداخت  درستکار  کاسبان  از جیب 
است  طبیعی  نتیجه  در  گرفته ایم.  مالیات  ایشان  درستکاری 

که فعالیت های بخش غیررسمی افزایش یابد. 
وی تصریح کرد: سیاستگذار ما باید این را بداند که با محدودیت 
بیشتر، اجرای هرگونه سیاست اصالحی بیشتر با اختالل مواجه 
خواهد شد؛ زیرا با توجه به سابقه ای که مردم از تصمیم گیری های 
ایشان به خاطر دارند، در حال حاضر اعتماد عمومی  ناگهانی 
نسبت به پایداری سیاست ها بر باد رفته است. نتیجه این که برای 
هر گشایش کوچکی که در آینده فراهم کنند، با خیل عظیمی از 

متقاضیان روبه رو خواهند شد. 
اکنون تعداد  تاکید کرد :  پایان  امور گمرکی در  این کارشناس 
ماه گذشته یک  پیدا کرده است. در  افزایش  کاالهای گروه 4 
لیست 2۵۰۰قلمی منتشر شد که واردات آنها ممنوع شده است. 
شک دارم این لیست اکنون فقط شامل کاالهای لوکس باشد. 
کسبه حق دارند، باالخره زندگی شان تحت تاثیر قرار گرفته است. 
در بلندمدت اگر مدیریت مناطق بیش از پیش پیگیر اهداف اصلی 
این مناطق شوند، با ایجاد اشتغال، مشکل برخی از کسبه حل 
می شود؛ ولی در کوتاه مدت برای شرایط فعلی باید فکری کرد. از 
طرفی شوک ویروس کرونا معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده 
و از سوی دیگر، تحریم و مشکالت ارزی است که نتیجه اش 

اتخاذ این سیاست ها توسط دولت شده است.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
یک بام و دو هوای دولت

اقتصادی درخصوص حذف  بغزیان، کارشناس مسائل  آلبرت 
واردات کاالی گروه چهار و اعمال محدودیت ها به مناطق آزاد 
گفت: دولت در رابطه با این تصمیم گیری به نحوی هم حق 
ارز است و  دارد و هم حق ندارد؛ چراکه بحث مسئله تامین 
وارد  از کاالها  نگذاریم، در آن صورت خیلی  اگر محدودیتی 
می شوند و حالت چتربازی پیدا می کنند، زیرا کاالی مورد نظر 
به کشور وارد نمی شود و در نتیجه اختالف قیمت شدید پیدا 
می کنند. از طرفی هم بحث خود منطقه آزاد است که جذابیتش 
برای مسافر این بوده که بتواند به این مناطق برود و خریدی 
کند، لذا این دو موضوع با هم در تناقض است؛ اینکه ما تاکید 
می کنیم تکلیف وضعیت ارزی را بانک مرکزی باید مشخص 
نبود؟  مشکلی  پارسال  تا  چطور  است.  خاطر  همین  به  کند، 
اکنون چه اتفاقی در وضعیت ارزی کشور افتاد؟ تحریم ها که 
همان تحریم های سال قبل است، اگر نفتی می فروختیم و پولی 
می آمد، اکنون هم همان شرایط حاکم است. چطور با تغییر نرخ 
ارز چنین توجیهی وجود دارد که همه بازارهای مناطق آزاد و 
داخل و خارج تحت تاثیر قرار بگیرند ؟ در نتیجه بانک مرکزی 

باید تکلیفش را مشخص کند.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به منافع ملی نگاه کنیم، این واردات 
کاالی گروه چهار هم باید مشمول قوانینی ارزی کشور باشد؛ اما 
اگر به فلسفه منطقه آزاد نگاه کنیم، این موضوع درست نیست 
و خالف قوانین است. لذا فرمولی ندارد که بگوییم یکی از این 

دو بزرگتر از دیگری است و این به مصلحت کشور برمی گردد.
بغزیان ادامه داد: در مناطق آزاد بحث این بود که واردات بدون 
ثبت سفارش باشد و در واقع این مناطق محدودیت سرزمین 
و  از طرفی کشوری که تحریم است  باشند.  نداشته  را  اصلی 
مشکل تامین ارز دارد، مسلما مناطق آزاد عملکرد واقعی خود 
را نمی توانند نشان دهند. بنابراین مسائل تحریمی باید حل شود؛ 
هر چند باید تاکید داشت که کشوری غیر از ایران این وضعیت 

را تجربه نکرده است.
وی راهکار موجود برای رهایی مناطق آزاد از محدودیت ها و 
حل مشکل ارز کشور را در استفاده از ارزهای دیجیتال که در 
داخل تولید می شود، دانست و گفت: از این طریق دیگر فشار 
نیز دچار  آزاد  اینکه مناطق  وارد نمی شود، ضمن  ارز  بازار  به 
محدودیت نمی شوند. البته باید تاکید داشت حتی اگر واردات 
کاالهای گروه چهار در مناطق آزاد حذف هم نمی شد، باز هم 
را  آزاد  منطقه  ارزی  نیاز  کل  اگر  چون  نبود    نگرانی  جای 
نبوده که  توجه  قابل  کنند، عددی  قبل حساب  در سال های 
بخواهند حاال ممنوع کنند و بعید است ارز تکان خاصی از این 

جهت بخورد. 
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد : متاسفانه 
در این رابطه مطالعه ای انجام نشده است؛ ضمن اینکه برخی 
مناطق را نیز باید جدا کرد، مثال انزلی و اروند چون شهر هستند 
و راه به جایی دیگر دارند، می توانند مشمول این تصمیم قرار 
گیرند، چراکه محدوده این مناطق مثل سرزمین اصلی می ماند؛ 
اما کیش و قشم ویژگی های دیگری دارند و این کاالها باید 
در خود این مناطق مصرف شود. متاسفانه با این تصمیم، دیگر 
انگیزه کافی برای گردشگری نیست؛ ضمن اینکه مردم به خاطر 
بیماری کرونا نیز رعایت می کنند . با تمام این اوصاف، مناطقی 
که با این کاالهای به تازه ممنوع شده ارتزاق می کردند، من بعد 

تحت تاثیر قرار می گیرند .
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ارزش 2هزار و 280میلیارد تومان گردش مالي امروز اقتصاد دیجیتال 
در كشور، فرصت بزرگ و مهمی برای تغییر زیست بوم كسب و كار 
كشور به سمت رونق اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد است تا این 
مناطق بتوانند در استراتژي اقیانوس آبي در برابر استراتژی  رقابتی به 

سمت خلق بازارهاي جدید متمایل شوند. 
استراتژی  رقابتی یا همان استراتژی اقیانوس  قرمز، برای عملکرد 
برتر و پایدار سازمان هاي مناطق آزاد كشور الزم است، ولی كافی 
نیست و مناطق باید براي توسعه كیفي حوزه عملشان به مسائلی 
فراتر از رقابت بپردازند. مسائلی كه برای آنها رشد و سوددهی بیشتر 

و بقا را براي سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادي به ارمغان بیاورد. 
توجه به این موضوع همانا توجه به مفهوم استراتژی اقیانوس  آبی 
است. استراتژی های رقابتی فرض را بر این می گذارند كه شرایط 
این شركت ها چاره ای جز  و  بوده  معین  ساختاری صنایع مختلف 
رقابت با یکدیگر ندارند. در این فضای رقابتی، سرمایه گذاران سعی 
دارند با ایجاد مزیت های رقابتی انحصاری خود، یا گاهی حتی با 
تقلید، بر رقباي خود در بازار فایق آیند و سهم بیشتری از بازار را از 
آن خود سازند. این همان بازی مجموع صفر است كه در آن یکی 
برنده و دیگری بازنده خواهد بود. بنابراین، رقابت یا همان طرف 
عرضه  معادله، تعریف و تعیین متغیرهای استراتژی است، به این معنا 
كه قیمت و ارزش با جایگزین  شدن یکدیگر و تركیبی مناسب باعث 
ایجاد تمایز برای مناطق می شوند، زیرا سود كل شركت های مشغول 
در آنجا، بستگی به عوامل ساختاری آن صنعت دارد و مناطق به  طور 
معمول سعی می كنند به  جای خلق ارزش، در واقع ارزش موجود را 

تقسیم یا تصاحب كنند. 
در اقیانوس  قرمز، رشد و سوددهی به  شدت محدود است و فعاالن 
اقتصادي سعی می كنند در این فضای محدود سهم خود را به دست 
این فرض استوار  بر  اقیانوس  آبی  از سوی دیگر استراتژی  آورند. 
است كه محدوده ها و ساختار صنعت به  طور كامل تعریف و تعیین 
نشده اند و از سوي بازیگران صنعت قابل بازسازی یا نوسازی هستند. 
به عالوه محدودیت های بازار و ساختار فعالیت هاي اقتصادي تنها 
در ذهن مدیران است و وقتي افراد نوگراي عمل گرا سعی كنند تا 
این مرزها را رها كرده و فکر خود را آزاد بگذارند؛ از نگاه این افراد، 
تقاضای بزرگی خارج از این بازار فعلی، در جایی دیگر وجود دارد 
بازارهاي هدف  باید به آن دست یابند. این جاي دیگر همان  كه 
ملي، منطقه اي و جهاني هستند كه می توان آن را ایجاد كرد. این 
تغییر مسیر ناگهانی در واقع، تغییر از نگاه عرضه به نگاه تقاضای 
بازار است؛ تغییر از یک فضای رقابتی به یک فضای نوآورانه است. 
به فضایی از بازار كه در آن تقاضاهای پنهان و اكثریت خاموشي به 
گفته ژان فرانسوا بودریار فیلسوف پسامدرن فرانسوي، وجود دارند 
كه با نوآوری و شناخت نیاز بازار قابل كشف هستند و ارزش ایجاد 
مي كنند. این، همانا استفاده همزمان از استراتژی رهبری هزینه و 
تمایز است؛ یعنی شکستن قواعدبازی و بازنویسی مجدد آن و ایجاد 
ساختارهای نوي است كه از طریق مدیریت استعداد به پیش بینی 
سرمایه انسانی مورد نیاز سازمان هاي مناطق آزاد برای رسیدن به 
اهداف و برنامه ریزی و ارائه پاسخ هاي درخور به این نیاز اشاره دارد. 
بخش  گسترش  راه  از  جدید  فرآیند  در  معموال  ارزش  خلق  این 
و   برنده  مفهوم  فرآیند  این  در  می آید.  دست  به  اقتصاد  تقاضای 
اقیانوس  یا  رقابتي  استراتژي  در  كه  آنچنان  نیست،  مطرح  بازنده 
خارج  مجموع صفر  بازی  حالت  از  بازی  بلکه  است،  مطرح  قرمز 
می شود و كارآفرینان عصر جدید می توانند با تغییر و تحول الگوها و 
ساختارهای موجود و به گفته ژوزف شومپیتر تخریب سازنده بینشی 

آینده نگر را خلق كنند. 

نوآوری ارزش
نوآوری ارزش به  طور یکسان بر ارزش و نوآوری تاكید دارد. ارزش 
بزرگ  مقیاس  در  ارزش  خلق  بر  تمركز  مفهوم  به  نوآوری  بدون 
است؛ چیزی كه ارزش را بهبود می بخشد ولي برای بقای شركت در 
فضای بازاركافی نیست. نوآوری بدون ارزش، سبب تکنولوژی گرایی، 
پیشگامی در بازار یا آینده نگری می شود كه اغلب فراتر از انتظارهای 
خریداران است. در این حالت، باید بین نوآوری ارزش كه متضاد با 

نوآوری تکنولوژی و پیشگامی در بازار است، تفاوت قائل شد. 
نوآوری ارزش، تنها هنگامی روی می دهد كه سازمان هاي مناطق 
آزاد، نوآوری را با بهره وری، قیمت و هزینه همسو كنند. اگر این 
آنگاه  كنند،  كوتاهي  نوآوری  با  ارزش  همسوسازی  در  سازمان ها 
نوآوران تکنولوژی و پیشگامان بازار هستند كه از این فرصت بهره 
می گیرند. نوآوری ارزش، شیوه نوین تفکر در حوزه  تدوین و اجرای 
استراتژی است كه به خلق اقیانوس آبی و كناره گیری از رقابت منتج 

می شود.
نوآوری ارزش زیربنای استراتژی اقیانوس  آبی است و به این دلیل 
آن را نوآوری ارزش می نامند كه شركت ها به  جای تمركز بر مبارزه 
رقابتی، بر عدم توجه به رقابت متمركز می شوند و این كار را با ایجاد 
ارزش برای خریداران، موسسات و شركت ها و پس از آن گشودن 
فضای جدید و بدون رقابت در بازار انجام می دهند. با این رویکرد، 
اقتصاد  سمت  به  جهان  امروز  تحول  اساسا  كه  است  توجه  قابل 
دیجیتال در حركت است. از این رو، هدایت اینترنتی و دیجیتالی 

با هوش مصنوعی با اهمیت است. 
هوش مصنوعی شاخه ای از علوم كامپیوتر است كه در آن به ساخت 
عمل  انسان ها  مانند  كه  می شود  پرداخته  هوشمند  ماشین هایی 
می كنند و واكنش انجام می دهند. یک عامل هوشمند در سیستم با 
شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خود را پس از تحلیل و 
بررسی افزایش می دهد. با توجه به اینکه گفته شده هوش مصنوعی 
در آینده ای نه چندان دور زندگی بیشتر انسان ها را تحت تاثیر قرار 
مي دهد، باید به مهندسی دانش به منزله مجموعه فرآیندهای مربوط 
به طراحی، مهندسی و ایجاد سامانه های مبتنی بر دانش در انجام 
دارای  دانش،  مهندسی  كرد.  اساسي  توجه  اقتصادي  فعالیت هاي 
وجوه مشترک فراوانی با مهندسی نرم افزار است، به  طوری كه بیشتر 
راه حل ها و روش های هر یک را می توان در دیگری استفاده كرد. 

عالوه بر آن، زمینه های دیگری مثل هوش مصنوعی، پایگاه های 
داده ها، كاوش های ماشینی در داده ها، سامانه های خبره، سامانه های 
باید  را  نیز سامانه های اطالعات جغرافیایی  و  پشتیبانی تصمیم ها 
بنابر  داد.  قرار  نظر  مورد  دانش  مهندسی  با  نزدیک  ارتباط  در 
است،  گرفته  انجام  سال 20۱۳  در  كه  آكسفورد  دانشگاه  تحقیق 
ایاالت متحده در سال 20۳0  تمام جایگاه های شغلی  از  ۴۷درصد 

به شکل اتوماسیون و بدون حضور انسان انجام می گیرند. همچنین 
تنها 8درصد  آینده  در 20سال  نرم افزار  مهندسان  و  برنامه نویسان 
امکان اتوماسیون شغلشان وجود دارد. هر چند مهندسان نرم افزار 
كه  برنامه ای  شد،  خواهند  جایگزین  هوشمند  برنامه ای  با  روزی 

می تواند كدها را خود كپی كند، بنویسد و آنها را بهبود بخشد. 

بهره گیری از فناوری اطالعات در اقتصاد
در این روزهایي كه ویروس كرونا شرایط سختی را در فعالیت هاي 
اقتصادمحور به وجود آورده است، فرصت فناوری اطالعات و نمود 
و بروز آن برای مردم از طریق سیستم الکترونیک و دیجیتال قابل 
توجه بوده و این فناوری اطالعات و موبایل های هوشمند هستند كه 
توانسته اند خدماتی مناسب را براي سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادي 
ارائه دهند كه تا قبل، كمتر به اهمیت آن توجه مي شد. همچنان 
كه شركت های دیجیتالی امروزه توانسته اند پویش بسیار بزرگ و 

ثمربخشي را به وجود آورند. 
الکترونیکي شدن بخش بوم گردي طبیعي و رشد كسب و كارهاي 
صنایع دستي، گردشگري تجاري، داد و ستدها، ارائه خدمات بازرگاني 
در روند فعالیت هاي اقتصادي، صنعتي، سالمت و درمان، آموزش و 
پرورش، دانشگاه ها و همه اپلیکشن ها و شبکه های مختلف داخلی 
و خارجی كمک می كنند تا بتوان از طریق موبایل هوشمندی كه در 

اختیار افراد است، به انجام فعالیت آنالین  و شفاف بپردازند. 
موضوع شفافیت و مبارزه با فساد نیز از مسائل مهمی است كه از 
طریق فضای مجازی و سیستم الکترونیک می توانند انجام گیرند. 
همان طوري كه امروزه فضای بسیار مناسب و خوبی برای كشور 
ایجاد شده و اگر بخواهیم با كشورهای دیگر در اقتصاد رقابت كنیم، 
استفاده از اطالعات فضاپایه با توجه به ضریب نفوذ ۴برابري اینترنت 
در این اواخر، تحول و اقدامي اساسي به شمار مي رود؛ همچنان كه 
رشد شش و نیم درصدي اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلي و 
رشد فعالیت هاي زیربنایي در این زمینه كه به باالي ۴درصد رسیده 
اینترنت در كشور و اهمیت  از اهمیت توسعه فضاي  است، نشان 

آن دارد. 
گفته شده امروزه 5هزار شركت دانش بنیان رسمی و شناسنامه دار 
فعال و هزاران استارت آپ  در كشور فعالیت می كنند كه همه اینها 
به  زیرساخت ها  و  امکانات  همین  و  دیجیتال  اقتصاد  فضاي  در 
وجود آمده اند. در مناطق آزاد نیز جمع شركت هاي تولیدي فناور 
و  استارتاپ ۴۴8واحد  و شركت هاي  هاي تک 22۱واحد  و صنایع 
جمعا 669واحد تا انتهاي سال 98 در مناطق آزاد كار مي كنند. اینها 
همه ناشي از اهمیت ایجاد اشتغال در اقتصاد دیجیتال براي تاثیر 

كارآفرینانه و تقویت رشد اقتصادي دارد.

تجارت  بر بستر اینترنت
دولت الکترونیک كه یکی از اهداف دولت یازدهم و دوازدهم بوده 
است براي ارائه خدمات بیشتر و فضای باز ارتباطات و ایجاد شبکه 
و  تقویت  جهت  در  مردم  به  اعتماد  قابل  و  امن  و  ارزان  مجازی 
رشد استارتاپ  ها و شركت های دانش بنیان و كارخانه های نوآوری 
و خدماتی بخش خصوصي باید حركت كند تا رشد این شركت ها 
باعث شود مردم عادی و معمولی در زندگی روزمره بتوانند ارزان تر، 
ساده تر، سریع تر و شفاف تر از خدمات موجود بهره مند شوند. تقویت 
فعاالن اقتصادي و سرمایه گذاران بخش خصوصي در مناطق آزاد 

مي توانند در مراكزي مانند سیلیکون والي در آمریکا متمركز شوند.
این مراكز با شبکه داده ای عظیم و بزرگ خود به تدریج مي توانند 
در جهت ایجاد تعامل هاي استاني و منطقه اي داخلي و خارجي و 
بسیار حجیم ،  ابری  فعالیت هاي خود در جهت خدمات  برندسازي 
فعالیت هاي خود را در فضاي اقیانوس آبي صورت دهند. رایانش 
ابری یک روش نوین پردازش است كه در آن منابع قابل گسترش و 
مجازی شده، به صورت یک سرویس پردازشی و از طریق شبکه های 
ارتباطی مانند شبکه های محلی و اینترنت عرضه می شود. محوریت 
این مدل، سرویس دهی به كاربران براساس تقاضا است. پیشرفت 
و تحول روز به روز این فناوری در ارتباط با داخل و خارج مي تواند 
فعالیت های كسب و كار را در زمینه مشاغل و فرصت هاي جدید در 

مناطق آزاد كه باید ایجاد شود، تسهیل  كند. 
امروزه تقریبا تمام كسب  و كارها و تجارت های كوچک و بزرگ 
فعالیت های خود را از طریق اینترنت و بر بستر آن انجام می دهند. در 
گذشته این وابستگی به اینترنت فقط به دریافت و ارسال اطالعات 
محدود می شد، اما با پیشرفت و گسترش فناوری های ابری، اكنون 
نیز  را  خود  نرم افزارهای  و  می توانند سخت افزارها  كارها  و  كسب  
به  صورت مجازی بر بستر اینترنت پیاده سازی كنند. با استفاده از 
سرور،  پیشرفته،  كامپیوترهای  تهیه  به  نیازی  دیگر  ابری  خدمات 
هارد و حتی نصب و اجرای برنامه ها به صورت محلی و در داخل 
به كاهش چشمگیر  تنها  نه  امر  این  نیست.  مناطق  در  شركت ها 
هزینه های شركت ها كمک می كند، بلکه امکان دسترسی همیشگی 
به اطالعات سازمان و ارتقاي چشمگیر سرعت پردازش اطالعات 
را فراهم می نماید. از این رو، برای همگام شدن با پیشرفت های روز 
دنیا و ورود به دنیای جدید كسب  و كار، به  كارگیری خدمات ابری 

اجتناب ناپذیر است. 

مدیریت استعداد
الزمه ارائه این خدمات در جهت پایه ای ترین خدمات زیرساختي مانند 
تهیه سرور، پردازنده، فضای ذخیره سازی و دیگر منابع بر حسب نیاز 
مشتریان مي تواند با كاربرد مدیریت استعداد - به منزله علم استفاده 

گزارش:
دكتر عبدالرسول خلیلي- استاد دانشگاه و 

كارشناس مناطق آزاد 
 الهه پورجواد-دانشجوي دكتراي تخصصي 

مدیریت كارآفریني

انسانی به  منظور ارزش آفرینی برای  از مدیریت استراتژیک منابع 
یک كسب  و كار و رسیدن سازمان هاي مناطق به اهداف اقتصادي- 
مجموعه ای از فعالیت های یکپارچه سازمان هاي مناطق آزاد را در 
جهت استفاده از آن از تامین نیروهای مورد نیاز خود اطمینان حاصل 
كرده و با تاكید بر این كه افراد مستعد، از منابع اصلی سازمان ها 

به شمار می روند، هدفشان حفظ جریان استعدادها باشد.
فرآیند مدیریت استعداد نباید محدود به تعداد كمی از افراد سازمان ها 
شود. این مسئله در بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و عملکرد 
سازمانی و پژوهش های مدیریت منابع انسانی به اثبات رسیده است. 
و  دادن  توسعه  داشتن،  نگه  استخدام،  برای  فعالیت هایی كه  همه 
مدیریت  از  كاركنان صورت می گیرد، بخشی  به  پاداش بخشیدن 
استعداد است. یک استراتژی مدیریت استعداد باید با استراتژی كلی 

سازماني مناطق در یک جهت باشد.
فعالیت هاي  كه  آزاد  مناطق  سازمان هاي  براي  استعداد  مدیریت 
تالیفي زیادي دارند، حتي مي تواند شامل فعالیت هاي اقتصادي برون 
شامل  بخش خصوصي  اعضاي  این جهت،  از  شود.  نیز  سازماني 
مدیران و كاركنان آنها از آن جمله هستند كه سرمایه گذاران را نیز 
در مناطق آزاد شامل مي شود و این نکته بسیار بااهمیتي است كه 
در مناطق آزاد باید مورد توجه قرار گرفته و به پرسنل سازمان ها 

آموزش داده شود.

زیست  بوم كارآفریني
اخذ شده  زیست شناسی  واژگان  فرهنگ  از  كه  اكوسیستم  عبارت 
است، به مجموعه ای از عناصر فیزیکی و اجزاء حیاتی گفته می شود 
نظر  ارتباط صرف  این  دارند.  یکدیگر  با  متقابل  نیاز  و  ارتباط  كه 
بر  عالوه  مجموعه  آن  تمام  می شود  سبب  آنها  نوع  و  مقیاس  از 
تامین منابع مورد نیاز خود، منابع مورد نیاز سایر اجزا را نیز تامین 
كند. تاریخچه اكوسیستم به حدود سال ۱9۳0 میالدی برمی گردد، 
و  تجارت  مدیریت،  مفاهیم  وارد  اكوسیستم  عبارت  زمان  آن  از 
كسب و كار شده است. تلفیق و به  كارگیری این عبارت به  صورت 
اكوسیستم كارآفرینی ، اكوسیستم كسب و كار، اكوسیستم فناوری، 
اكوسیستم دیجیتال و موارد مشابه در ایران از سال ۱۳90 با ورود 
رویداد كارآفرینی آخر هفته زیاد شنیده و به كار رفته است. به عالوه، 
زیست بوم به عنوان معادل فارسی اكوسیستم نیز به كار برده می شود. 
كار(  و  كسب  و  كارآفرینی  )مثل  غیرطبیعی  اكوسیستم های 

ویژگی های مشترک زیادی با اكوسیستم های طبیعی دارند.
اكوسیستم ها چه طبیعی و چه تجاری، ساز و كاري برای تامین منابع 
و ایجاد خروجی دارند و با وجود ویژگی های مشترک، اكوسیستم های 
تجاری، اكوسیستم های كارآفرینی با اكوسیستم های كسب و كار 
تفاوت های قابل توجهی در اهداف و ساختار تصمیم گیری آنها وجود 
دارد. پارک های فناوری، شهرک های علمی تحقیقاتی یا مناطق آزاد 
تجاری را مي توان نمونه موفق اكوسیستم كسب و كار معرفی كرد. 
استارتاپ ها،  مانند  زیرمجموعه هایی  با  استارتاپی  همچنین فضای 
رویدادها، مربیان، شتاب  دهنده ها، ساختار اداری و قانونی، بانک ها 

و سرمایه گذاران را مي توان ازجمله اكوسیستم كارآفرینی نام برد.
اكوسیستم كارآفرینی چه اینترنتی و چه غیراینترنتی، عبارت است از 
مجموعه ای از افراد، سازمان ها، روش ها، قوانین، رویدادها و تمامی 
اجزاء مرتبط كه در یک محدوده جغرافیایی با تمركز بر فعالیت های 
اقتصادی  رشد  مضاعف،  ارزش های  خلق  به  اقدام  كه  كارآفرینی 
حامی  و  مشوق  كه  سازماني  هر  می كنند.  بهره وری  بردن  باال  و 
اكوسیستم كارآفرینی باشد، طبعا ذینفع آن هم محسوب می شود. 

حتي اگر این حمایت غیرمستقیم و بدون انتظار خاصی باشد. 
و  كوچک  استارتاپ های  از   می تواند  كارآفرینی  اكوسیستم  اجزا 
حتي  و  دانشگاه ها  غیرانتفاعی،  و  دولتی  سازمان های  تا  بزرگ 
شخصیت هاي علمي و سرشناس شامل شود. اكوسیستم كارآفرینی 
را خلق   واقع سرزمین جدیدی  در  كار  و  اكوسیستم های كسب  و 
مي كنند. در استراتژی اقیانوس آبي، كارآفرینان و شركت ها به ایجاد 
بازارهای جدید با حاشیه سود باال تشویق می شوند. بدیهی است كه 
این استراتژی ریسک باالیی دارد و سرمایه گذاران ترجیح می دهند 
با وجود حاشیه سود باالیی كه این استراتژی دارد، در انتخاب بین 
این دو استراتژی همچنان روی استراتژی قرمز تمركز كنند. همان 
گونه كه شركت ها به دلیل ریسک باال و نیز هزینه های زیادی كه 
باید در حوزه  تحقیق و توسعه و نوآوری برای ایجاد تقاضا و بازارهای 
جدید صرف شود، ترجیح می دهند كه در اقیانوس  قرمز بمانند و در 

بازارهای موجود فعالیت  كنند. 
از  می شوند  موفق  كه  آزاد  مناطق  در  شركت ها  از  دسته  آن 
این كار را  اقیانوس آبی برسانند، چگونه  به  را  اقیانوس  قرمز، خود 
انجام می دهند؟ آنان باید مفهوم رنگ آبی، یعنی نوآوری - منظور 
انتخاب و  یا ایجاد  اینجا، یعنی خلق تقاضای جدید  از نوآوری در 
جایگزینی برای مشتریان بازارهای فعلی است- را در فعالیت هاي 

خود قرار دهند كه تغییر یا تحول را به دنبال دارد. 
قابل ذكر است، در یک سیستم كه مجموعه ای از اعضا و اجزای 
فعالیت  به  شده  تعریف  و  مشخص  ارتباط های  با  هم  پیوسته  به  
مي پردازند، این تغییر و تحول گاهی شکل كلی سیستم را در اثر 
و  اجزا  یعنی  نمی كند؛  تغییر  محتوا  ولی  می  كند،  دگرگون  تغییر 
ارتباط های یک سیستم، تغییرات جزئی را خواهند داشت. در واقع 
مدیران امروزی به  جای تمركز بر تجزیه و تحلیل محصوالت و 
بنیادین و حركت های جهشی  باید روی تحوالت  صنعت موجود، 
تمركز كنند. برای این كار نیز باید به ابزارها و تئوری های جدید 
متوسل  شوند؛ ابزاری كه بتواند با تجزیه و تحلیل های آینده نگر به 

مدیریت استعداد و اکوسیسستم کارآفرینی در مناطق آزاد
ضرورت ایجاد تحول در اقتصاد مناطق آزاد با استفاده از تکنولوژی:

نوآوری و خلق بازارهای جدید منجر شود. 
استراتژی اقیانوس  آبی در اكوسیستم كارآفریني مناطق آزاد از شش 
اصل بنیادین تشکیل می شوند. چهار اصل نخست آن برای تدوین 
استراتژی و دو اصل بعدی برای اجرای استراتژی استفاده می شوند. 
این اصول عبارتند از: مرز های بازار را نوسازی كنید؛ بر تصویر كالن 
تمركز كنید نه بر اعداد؛ به فراتر از تقاضای موجود فکر كنید؛ توالی 
استراتژیک را درست انتخاب كنید؛ بر موانع كلیدی سازمانی غلبه 

كنید و استراتژی را اجرایی كنید.
تحقق  و  كارآفریني  زیست بوم  پیشبرد  براي  و  خصوص  این  در 
استراتژي اقیانوس آبي، با توجه به شرایط به وجود آمده دركشور، 
لزوم استفاده از همه امکانات اقتصادي در عرصه هاي ملي، مناطق 
آزاد و بخش خصوصي  الزم به نظر مي آید، به طوري كه مي توان 
بر تمركز همکاری با شركت های كوچک و متوسط كشورها ازجمله 
بازارهاي هدف منطقه اي تاكید كرد. آن چنانکه ایجاد هسته ای از 
شركت های كوچک و متوسط این كشورها كه قادر به همکاری با 
طرف های ایرانی هستند، مي تواند شرایط مناسبي را ایجاد كرد و در 
مقابل باید هسته ای از شركت های ایرانی به همت پارلمان بخش 
خصوصی كشور شکل گیرند كه می توانند با شركت های بازارهاي 
هدف منطقه اي همکاری كنند. این كار البته در مناطق آزاد ایران با 
توجه به مزیت ها و امکانات آنها قابل انجام است. بنگاه های كوچک 
و متوسط قلب تپنده و موتور محرک اقتصاد امروز در مناطق آزاد 
هستند. این شركت ها حتی می توانند جایگزین شركت های بزرگ 

خارجی شوند كه زیر تیغ تحریم هاي آمریکایي قرار مي گیرند.
قابل توجه است كه دو میلیون بنگاه تجاری كوچک و متوسط در 
اروپا مشغول به كار هستند. این بنگاه ها، 85درصد مشاغل اروپایی را 
به وجود آورده اند. این میزان تولید فرصت شغلي، چرخ اقتصاد اروپا 
را به گردش درآروده است. نوآوری های كارآفریني این چرخه، یک 
پنجم اقتصاد دنیا را در اختیار اروپایی ها قرار داده است؛ به همین 
دلیل شناخت كاركرد موتور اقتصادی این كسب و كارهای كوچک 

و متوسط در شرایط فعلي اهمیت بسیار دارد. 
هدف  كشورهاي  و  ایران  خصوصي  بخش  زماني،  برهه  این  در 
مختلف با تشکیل هسته ای مشترک باید تمام بنگاه های كوچک 
و متوسط را كه قابلیت كار با مناطق آزاد ایران دارند، معرفی كرده 
و این كار از طرف ایران نیز باید انجام شود. تشکیل چنین هسته ای 
در مناطق آزاد نیز با در اختیار داشتن اطالعات الزم و تاسیس بانک 
اطالعاتی مي تواند فرصت مناطق آزاد را در اختیار اقتصاد ملي قرار 
دهد. به ویژه كه ۱220واحد تولیدي و خدماتي در مناطق آزاد وجود 
این واحدها  آنها خرد و متوسط هستند.  اتفاق  به  دارند كه قریب 
را در كشورهای  به صورت فعال مي توانند واحدهای متناظر خود 
منطقه و حتي در اروپا، آسیا و آمریکاي التین شناسایی كرده و با 

آنها كار كنند.
عضو  28كشور  در  ایران  سفارتخانه هاي  و  خارجه  امور  وزارت 
آن  از  انگلیس  خروج  و  برگزیت  قضیه  از  بعد  كه  اروپا  اتحادیه 
به 2۷كشور تعدیل شده و كشورهاي آسیایي  خصوصا ۱5كشور 
همجوار ایران كه تماما بازار هدف منطقه اي ۷منطقه آزاد هستند 
و كشورهاي آفریقایي و آمریکاي التین عالقه مند باید كمیته اي 
تشکیل داده و در آن به معرفي بنگاه های كوچک و متوسطی كه 
كنند،  كار  آزاد  مناطق  در  ایران  اقتصادي  بنگاه هاي  با  می توانند 
آزاد  مناطق  سازمان هاي  طرف  از  مي تواند  كار  این  اقدام  كند. 
انجام شود. آن چنانکه تولید اقالم وارداتي كشورهاي  ایران هم 
هدف منطقه اي مناطق آزاد و توسعه و تقویت شبکه هاي تولیدي 
برندهاي داخل كشور با هدف توسعه كارخانجات مکمل و ایجاد 
از  خود  محصوالت  صادرات  و  عرضه  براي  آنها  فروش  شعبات 
مهم ترین دستاوردهایي است كه مناطق آزاد مي توانند در وضعیت 
و  كوچک  شركت هاي  با  تعامل  در  فرصت  منزله  به  پساتحریم 

متوسط این كشورها استفاده كنند.
از آنجایي كه در قانون برنامه توسعه ششم اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي كشور برای رسیدن به رشد اقتصادی 8درصد ساالنه رقم 
دستیابي به كسب ۷۷0هزار میلیارد تومان منابع ازجمله 65میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی پیش  بیني شده است و با توجه به اثرات 
به همه  باید  اكنون  میزان سرمایه  این  تامین  تحریم ها و مشکل 
اقتصادي  پارادایم  و  ازجمله بخش خصوصي  اقتصادي  كانال هاي 
مناطق آزاد و ویژه به منزله فرصت اقتصاد ملي نگریست تا بتوانند 
و  سرمایه گذاران  خود،  فعالیت هاي  مزایاي  و  ماهیت  با  متناسب 
به  اقتصادي داخل كشور و خارجیان خصوصي عالقه مند  فعاالن 
فعالیت اقتصادي را براي كار در مناطق آزاد ترغیب كنند، ساز و 
كارهاي مناسبي را براي انجام معامالت تجاري و اقتصادي با تامین 
شرایط  ایران  در  آن  معادل  ریالي  پرداخت  و  خارجي  منشا  با  ارز 
سهل تري را براي رونق اقتصادي  فعاالن مناطق در جهت كمک به 

اقتصاد ملي بوجود مي آورد. 
صدور  و  تولید  براي  ملي  برندهاي  از  استفاده  خصوص  این  در 
كاالهاي ایراني از طریق مناطق آزاد حائز اهمیت است. در این باره 
نباید فعالیت هاي مناطق آزاد را به بدنه اقتصاد داخل سرزمین اصلي 
محدود كرد؛ باید به مناطق آزاد از منظر جدیدي نگریست. تقویت 
بازارهاي اقتصادي پول، سرمایه، كار، كاال و خدمات در مناطق آزاد 
سرمایه گذاران  مشاركت  از  استفاده  و  خارج  از  ارز  جذب  هدف  با 
خصوصي غیروابسته به تحریم آمریکایي ازجمله راهکارهایي است 
و  خارجي  خصوصي  سرمایه گذاري  جذب  مسئله  به  مي تواند  كه 
مشاركت اقتصادي آنها در مناطق آزاد و ویژه كمک كند. شناسایي 
این سرمایه گذاران خصوصي در خارج كشور از طریق سفارتخانه و به 
ویژه جذب سرمایه ایرانیان عالقه مند خارج از كشور كه آمار سرمایه 
آنها به بیش از 25هزار میلیارد دالر مي رسد، ازجمله راه حل هایي 
است كه توان فعالیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادي را افزون خواهد 

ساخت. 
فقط  كشور  از  خارج  ایرانیان  مشاركت  جذب  براي  بتوان  اگر 
نیاز براي  از این رقم را جذب كرد، سرمایه گذاري مورد  20درصد 
رفع كمبودهاي ارزي كشور محقق مي شود و این الزمه اتخاذ یک 
دیپلماسي قوي سیاسي- اقتصادي براي جذب و حضور ایرانیان و 
اقتصادي، تجاري و صنعتي مناطق  آنها در فعالیت هاي  مشاركت 
آزاد و ویژه خواهد بود. تسهیل شرایط فضاي كسب و كار با هدف 
آماده سازي محیط اقتصادي براي تشکیل و انباشت سرمایه به ویژه 
آزاد  مناطق  در  براي حضور  كشور  در  بخش خصوصي  طریق  از 
نوع  از  براي پساتحریم  نیز مي تواند گام موثري  اقتصادي  و ویژه 

آمریکایي باشد.
رونق  فضا  این  در  است،  قدرت  ابزارهاي  از  كه  نیز  تولید  جهش 
بیشتري خواهد گرفت و با تقویت مناطق آزاد، آنان نیز به ماهیت 
آزادي فعالیت هاي خود بیش از پیش پي ببرند و سیاست هاي جدید 
ارزي را براي تقویت صادرات به فال نیک مي گیرند، این رویکرد 

رونق اقتصادي مناطق آزاد را تحکیم خواهد بخشید.
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آزاد  نام منطقه  آبادان سال هاست که  خرمشهر و 
اروند را با خود یدک می کشند؛ این منطقه آزاد در 
سال  چند  از  پس  ایران،  نقطه  غربی ترین  جنوب 
فعالیت توانست بخش اعظمی از شهرهای آبادان، 
خرمشهر و جزیره مینو را از آن خود کند تا ارائه 
خدماتی زیرساختی و زیربنایی، زدون چهره جنگ 
از این شهرها و توسعه اقتصادی و معیشتی منطقه 
در دستورکار مسئولین امر در سازمان منطقه آزاد 

اروند قرار گیرد.
منطقه آزاد اروند از باب تنوع فرهنگی، جغرافیایی 
و طبیعی از دیرباز مقصد بسیاری از گردشگران از 
اقصی نقاط ایران و جهان بوده و هست. جاذبه های 
همچون  بکری  ظرفیت های  کنار  در  تاریخی 
این  به واسطه رودهای خروشان  آبی  گردشگری 
منطقه و همچنین آداب و سنن مردم خونگرم و 
شاد جنوب و صنایع دستی و تنوع غذایی خصوصا 
در بخش دریایی که در بوم گردی ها و مضیف های 
منحصربه فرد این منطقه سرو می شود، بخشی از 

اقتصاد اروند را تشکیل می دهد.
آزاد  منطقه  جغرافیایی،  موقعیت  از  فارغ  اما 
رقابتی  مزیت  مولفه های  از  برخورداری  با  اروند 
کار  نیروی  و  انرژی  اولیه،  مواد  وجود  ازجمله 
از  بهره مندی  و  ژئواکونومیک  موقیعت  ارزان، 
دسترسی  ضمن  مناسب ،  فیزیکی  زیرساخت های 
کار  و  کسب  فضای  بازارها،  و  منابع  به  بهینه 
اقتصادی  فعالین  بهره برداری  برای  را  مطلوب 
کشورهای  سیاسی  و  اقتصادی  باثبات  شرایط  از 

میزبان مهیا نموده  است.
در  انگیزشی  و  موثر  قانونی  امتیازات  و  مشوق ها 
نقش  حرفه ای،  و  یکپارچه  باثبات  مدیریت  کنار 
و  اهداف  تحقق  در  منطقه  این  توفیق  در  مهمی 
اقتصاد  ایجاد  و  سرمایه گذاری ها  جذب  و  جلب 
پایدار دارد. امید است شهرهای آبادان و خرمشهر 
بعد از تحمل دوره جنگ، با شتابی فزاینده تر وارد 

ریل توسعه و رونق اقتصادی شوند.
با این هدف با موعود شمخانی معاون فنی و امور 
گفت وگو  به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی 
پروژه ها  با  و همکارانش،  او  به همت  تا  نشستیم 

و طرح های رو به اتمام این منطقه آشنا شویم. 

استفاده از نیروی انسانی جهت فراهم 
کردن زیرساخت ها

از  استفاده  معنای  به  بازسازی  بنده،  عقیده  به 
کردن  فراهم  اینکه  ضمن  است،  کار  نیروی 
انسانی  نیروی  دست  به  هم  زیرساختی  هر 
درک  قابل  و  بهتر  نمونه ای  است .  امکان پذیر 
از جنگ جهانی دوم،  امریکا پس  بیان می کنم؛ 
وام و اعتباراتی به کشورهای اروپای شرقی داد . 
در این راستا وزیر دفاع امریکا نیز طرحی به اسم 
مارشال را تصویب کرد و در این طرح به برخی 
از کشورها کمک مالی به صورت وام داده شد تا 
ترانزیتی  و  فیزیکی  این کشورها زیرساخت های 
از  یکی  میان  این  در  اما  کنند.  درست  را  خود 
و  آموزشی  مراکز  مدارس،  بازسازی  به  کشورها 
خود  کار  اساس  یعنی  پرداخت؛  خود  دانشگاهی 
نیروی  واقع  در  کرد.  بنا  انسانیت  روی  بر  را 
همه  کار  نیروی  تا  کردند  تقویت  را  انسانی 
نماید؛  فراهم  را  فرعی  و  اصلی  زیرساخت های 
و  فرهنگی  و سازمان های  آموزشگاه ها  مدارس ، 
هنری را ساماندهی کردند تا به موقع بتوانند از 
زیرساخت ها  شدن  فراهم  برای  جوان  نیروهای 

کنند. استفاده 
شروع  تحمیلی،  جنگ  پایان  از  بعد  نیز  ایران  در 
و   شد  آبادان  و  خرمشهر  شهرهای  بازسازی  به 
جناب  شدند .  نوسازی  نیز  جاده ها  و  خانه ها  تمام 
سازمان  محترم  مدیرعامل  زمانی  مهندس  آقای 
منطقه آزاد اروند معتقد است محورهای اقتصادی 
رفته،  بین  از  کامال  خرمشهر  و  آبادان  شهرهای 
شده  ضررده  و  نداشته  شادابی  شهر  و  پاالیشگاه 
و  نداشت  کارایی  هم  شهر  بندر  طرفی  از  بودند. 
شهید  ماهشهر ،  بندر  به سمت  نیز  کشور  اولویت 
رجایی و بندر عباس رفته بود، لذا دیگر باری وارد 
بندر خرمشهر نمی شد تا بدین طریق سیستم خود 
را بتواند بگرداند . در واقع نگاه ایشان به بازسازی 

و تکمیل زیرساخت ها بود.
بازسازی  اگر  آبادان  و  خرمشهر  من،  اعتقاد  به 
کامل نشدند، اما شکل بدی هم به خود نگرفتند 
و دلیلش نیز این بود که آدم های ثروتمند  شهر، 
پولسازی  است  قرار  که  کسانی  و  کارآفرینان 
بزرگ  شهرهای  سمت  به  کنند،  کارآفرینی  و 
از  خارج  حتی  و  اصفهان  مشهد،  تهران،  مثل 
کشور رفتند و بعضا دیگر هم برنگشتند؛ چراکه 
داخلش  که  نبود  خرمشهری  و  آبادان  واقع  در 
این  می بایست  ما  اوصاف  این  با  کنند.  زندگی 
نکردیم .  که  می کردیم  درست  نو  از  را  شهرها 
آنهایی که به داخل شهرهای خرمشهر و آبادان 
اداره های  کارمندان  یا  عادی  مردم  برگشتند، 
یا  پولسازی  امکان  که  بودند  شهر  گوناگون 
تصمیم ساز  افراد  طرفی  از  نداشتند،  کارآفرینی 
در آن زمان هم کمر همت به فراهم کردن این 

نبستند. امکانات 

افرادی  مذکور،  شهر  دو  این  در  دوره ای  هر  در 
به  شهر  مهم  سازندگان  البته  که  شدند  ظاهر 
عبدالباقی  و  آقایان دشتی  مانند  حساب می آمدند 
که همچنان هم فعالیت می کند، البته در دوره ای 
این  حضور  اما  داشت،  وجود  زیادی  حواشی  هم 
از  زیادی  تعداد  برای  کارآفرینی  باعث  افراد 
نبودند  دو  این  اگر  و  بود  کار  جویای  نیروهای 

هفتصد یا هشتصد نفر بیکار می ماندند.
اما در دوره جدید و در دولت تدبیر و امید، نگاه به 
اقتصادی  رونق  با  زیرساخت ها  تکمیل  و  توسعه 
تمامی  و  شد  همراه  تولید  و  تجارت  به  توجه  و 
موضوعات هم راستا و در یک مسیر پیش رفت، 
از منطقه  را  متفاوت  امروز چهره ای  تا جایی که 
مینو  و  آبادان، خرمشهر  که شهرهای  اروند  آزاد 
بی شک  هستیم.  شاهد  می شود،  شامل  را  شهر 
و  نرسیده  ایده آل  و  مطلوب  نقطه  به  شرایط 
وجود  پیمودن  برای  زیادی  راه های  همچنان 
آزاد  منطقه  سازمان  در  تالشمان  تمام  اما  دارد، 
ارتقاء  و  بهبود  برای  روز  است که هر  این  اروند 
کیفیت زندگی و اقتصاد منطقه، اقدامات موثری 
خوب  مردمان  و  بخش خصوصی  همراهی  با  را 

منطقه انجام دهیم.

ساخت بزرگترین فرهنگسرای 
جنوب غربی کشور در اروند

در دوره ای، آقای زم معاون فرهنگی و اجتماعی 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی 
اصرار داشتند که بنای فرهنگی در مناطق تاسیس 
شود . ما هم شروع به ساخت این مجموعه کردیم، 
اشتباه مان  اولین  مجموعه،  ساخت  هنگام  در  اما 
این بود که ساخت بخش اداری به جای قسمت 
فرهنگی در اولویت قرار گرفت . در واقع به جای 
آنکه در قدم اول، این مجموعه در اختیار مردم قرار 
گیرد، سیستم اداری در آن فعال شد و این موضوع 
حرف و حدیث های زیادی ایجاد کرد که در نهایت  
موقعیت  پروژه،  ساخت  از  گذر  سال  یک  از  بعد 
است.  نشده  فراهم  همچنان  افتتاح  شرایط  و 
بزرگترین  می شد،  افتتاح  مجموعه  این  اگر  البته 
فرهنگسرای جنوب غرب کشور به حساب می آمد 
همین  و  منطقه  به  بزرگی  خدمات  می توانست  و 
طور سراسر استان خوزستان بدهد و اتفاقات بزرگ 

فرهنگی صورت بگیرد.
امیدواری کرد که در حال  ابراز  باید  با این وجود 
هنری-رسانه ای  سازمان  با  پروژه  این  حاضر 
می رود  انتظار  و  است  همکاری  شرف  در  اوج 
سرمایه های خوبی وارد مجموعه شود و امکانات 
و تجهیزات کامل تر گردد . قرار است این مجموعه 
زیربنایی  کارهای  آن  در  تا  شود  فرهنگی  مرکز 
برای شهر و استان صورت گیرد؛ لذا با تمام این 
فرهنگی  توسعه  اساس  که  مجموعه  این  تفاسیر 
منطقه محسوب می شد، در نهایت با سازمان اوج 

به نتیجه رسید.
و  بازسازی  سال ها،  این  در  بنده  مدیریت  طی 
تاسیس مدارس مختلف و متعددی صورت گرفت 
رفع  آزاد،  منطقه  بودن  با  کاستی ها  و  و کمبودها 
از  استفاده  همان  این  و  شد  تجهیز  امکانات  و 
نیروی انسانی است که در ابتدا هم عرض کردم. 
از  نیز  جلسات  سالن  و  اماکن  تاالرها،  بازسازی 
باید  و  بود  مدت  این  در  فرهنگی  اقدامات  دیگر 
تاکید داشت که طی این سال ها با تالش گسترده، 
شرایط سخت افزاری فرهنگی منطقه، بهتر از قبل 

شده است.
همایش های  مرکز  احداث  که  کنم  تاکید  باید 
در  فرهنگی  اماکن  توسعه  و  اروند  آزاد  منطقه 
این منطقه، از سال 94 آغاز شد و در سال 98 هم 
سازمان  مشارکت  میزان  و  رسید  بهره برداری  به 
منطقه آزاد در این پروژه به صورت 100درصدی 

بوده است.
 

بازسازی خرمشهر و آبادان بعد از جنگ 
به ویژه در دولت تدبیر و امید

ابتدا  در  خرمشهر  و  آبادان  که  اساسی  مشکل 
اشتغال  و  برق  فاضالب،  و  آب  معابر،  داشتند، 
این  حل  به  شروع  نقدینگی  تزریق  با  ما  بود؛ 
ابتدا  از  اگر کار  زیرساخت ها کردیم، در حالی که 
هم  مشکالت  این  همه  می شد،  انجام  درست 

مرتفع می گردد.
آبادان  و  خرمشهر  سال 95،  برآورد  طبق 
تکمیل  و  ایجاد  برای  اعتبار  تومان  2800میلیارد 
به  داشتند؛  نیاز  آب  و  فاضالب  زیرساخت های 
اضافه دو هزار میلیارد برای معابر شهری که آن 
هم از مسائل مهم شهر بود. مضاف بر آن، در این 
را ساختند و  نود هکتاری خرمشهر  برهه، منطقه 
اما متاسفانه نه آب  از مردم هم عوارض گرفتند، 
دیگر.  چیز  نه هیچ  و  فاضالب  و  برق  نه  هست، 
این اتفاق دو دلیل می تواند داشته باشد، یا مردم 
سوی  از  زیرساخت ها  یا  ساختند  بنا  غیرقانونی 
دولت وقت فراهم نشده است. اعتبار معاونت فنی 
نیز در  اروند  آزاد  زیربنایی سازمان منطقه  امور  و 
این دو حوزه، 500میلیارد از سال 95 تا سال 1400 
این مناطق  نیاز اصلی  بود که در واقع یک دهم 

است.
هکتاری ،  نود  مثل  مناطق  برخی  این سال ها  در 
در  اما  داشتند،  معابر  مشکل  ارغوان  و  طالقانی 
که  بود  زیادتر  مشکالت  فاضالب  و  آب  حوزه 
موضوعات  به  اولویت  براساس  کردیم  تالش 
تمامی  دوره،  این  طی  کنیم.  رسیدگی 
بیمارستان های خرمشهر و آبادان را به روزرسانی 
و بازسازی کردیم ، تخت های بیمارستان ها را دو 
برابر نمودیم و به سیستم های جدید مجهز شدند. 
به  منطقه  بیمارستان های  در  امکانات  این  اگر 
وجود نمی آمد، اکنون در شرایط بحرانی کرونا به 
شدت گرفتار می شدیم و مردم باید در خیابان ها 
که  می کنند  فکر  مردم  اما  می شدند.  بستری 
انجام  را  اقدامات  این  درمان  و  بهداشت  وزارت 
آزاد  منطقه  از  باب  این  در  هم  سخنی  و  داده 

اروند نیست. 
را  خرمشهر  سبز  فضای  تمام  مدت  این  در 
به  هم  آن  ولی  کردیم،  نوسازی  و  بازسازی 
ساخت  اینکه  ضمن  شد .  تمام  شهرداری  اسم 
سمت  در  هم  آزاد  مناطق  پارک  طوالنی ترین 
جنوبی جاده آبادان و خرمشهر رو به پایان است . 
لذا محله به محله در خرمشهر کار شد و اتفاقات 
50میلیارد  پیش،  سال ها  طی  افتاد .  هم  خوبی 
معادل  که  گرفته  صورت  خیابان ها  آسفالت  کار 
دویست میلیارد حال حاضر است، اما با تمام این 
برنامه ای  درصد  بیست  تنها  متاسفانه  اوصاف 
البته  است.  شده  انجام  داشتیم،  آبادان  برای  که 
اعتبار،  تومان  500میلیارد  از  میلیارد  سیصد 
گرفت،  تعلق  فاضالب  و  آب  برای  و  آبادان  به 
پروژه ها  این  انجام  در  که  است  آن  واقعیت  اما 
بیشترین وقت کشی ها  و تصمیم گیری های اشتباه 

توسعه زیرساخت ها؛ آغاز فصلی نو در منطقه آزاد اروند
گفت و گو با معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند:

به دلیل تغییر مدیریت های شهری رخ داده است. 

پاسکاری مسئولیت ها
در طول این سال ها ما برای بهتر اجرا شدن پروژه 
آب و فاضالب منطقه، مسئولیت پروژه را به خود 
کار  هم  تا  سپردیم  فاضالب  و  آب  شرکت های 
بزرگی صورت گیرد و هم از فساد جلوگیری شود؛ 
البته در انتها هم انجام این پروژه به اسم همین 
شرکت ها تمام می شود و نامی از منطقه آزاد برده 
نمی شود؛ ولی با این وجود همیشه مناطق آزاد و 
و  مردم  سوی  از  هجمه  مورد  اروند  طور  همین 

برخی نهادها و دستگاه ها قرار می گیرند.
در ارتباط با شهرداری نیز گزارشی مبنی بر عدم 
نتیجه  در  که  داشتیم  منطقه  کارهای  پیشرفت 
مدیریت  به  پروژه ها  و  امضاء  توافق نامه  شش 
چند  هر  شد.  سپرده  شهر  شورای  و  شهرداری 
کردن  برخورد  سلیقه ای  دلیل  به  اتفاقاتی  از  بعد 
مسئولیت  پروژه ها،  اجرای  در  شهری  مدیریت 
به مجموعه  و  از شهرداری سلب  دوباره  پروژه ها 

منطقه آزاد سپرده شد. 

مناطق آزاد سیاست زده شدند
با تمام این اوصاف باید اذعان داشت که تنها جایی 
که در این دو سه سال اخیر پول و اعتبار بوده، اما 
طرح ها امضاء و اجرا نشده است، همین شهرهای 
خرمشهر و آبادان هستند و اینجاست که می توان 
ادوات، پول و  پروژه فرهنگسرا، همه  مانند  گفت 
اعتبار و امکانات موجود بوده ولی کار پیش نرفته و 
علتش نیز عدم تربیت درست نیروی انسانی است.

سایر  و  امکانات  هم  شهری  مدیریت  مسئله  در 
موارد برای انجام کار بوده، اما علت پیش نرفتن 
امور، مدیریت شهری و شورای شهر بوده است . در 
پروژه های ما در خرمشهر هفتاد الی هشتاد درصد 
طرح ها در شهرداری پیش رفت، اما در پروژه های 
همزمان منطقه آزاد با شهرداری آبادان، تنها سی 
درصد پروژه ها پیش رفت که همین میزان هم در 

نهایت به اسم شهرداری تمام شد.
البته نکته مثبت خرمشهر، تک نماینده بودن آن 
نسبت به آبادان است و این موضوع ناخودآگاه بر 
پروژه ها  درصد  هشتاد  نهایتا  و  دارد  اثر  فنی  کار 
بودن  نماینده  سه  به  عنایت  با  اما  شد.  انجام 
طرح های  اجرای  و  امکانات  از  شهر  این  آبادان، 
قدرت  از  صرفا  نهایت  در  و  ماند  محروم  بیشتر 
داشت  تاکید  باید  بود.  برخوردار  بیشتر  نمایندگی 
ادارات  که  شهرهایی  در  آزاد  مناطق  نقش  که 
دیگر وجود دارد، مبهم است و از طرفی در قانون 
است.  نشده  آزاد  مناطق  جایگاه  از  تعریفی  هیچ 
در  دارد که  اروند، سه شهر وجود  آزاد  منطقه  در 
کنار آن، 112دستگاه اجرایی هم فعالیت می کنند، 
مسئولین  و  دستگاه ها  این  بین  هماهنگی  لذا 
اینکه شش  آزاد سخت تر می شود؛ ضمن  مناطق 
بخشداری و همچنین فرمانداری ها نیز وجود دارند 
آزاد  این همه دستگاه، دیگر منطقه  با  واقع  و در 

صرفا متولی نیست.
اروند  مانند  کشور  از  نقاطی  چنین  در  است  بهتر 
که متشکل از چند شهر مختلف می باشد و دارای 
بیشترین سکنه در میان مناطق آزاد است، ابتدا به 
یک اجماع کلی برسیم، بعد منطقه آزاد را شکل 
امور  پیشبرد  و  انجام  در  بی شک  چراکه  دهیم؛ 
شهردار،  خورد .  برخواهند  عدیده ای  مشکالت  به 
به  نیاز  و...  بخشدار  فرماندار،  مجلس ،  نماینده 
امور  انجام  جهت  اتحاد  این  و  دارند  هماهنگی 
و  نیست  امکان پذیر  مسئولین،  زیاد  تعداد  این  با 
متاسفانه باید اذعان داشت که مناطق آزاد کشور 

سیاست زده شده ا ند. 

تحریم و کرونا، عوامل بازدارنده در 
پیشرفت پروژه ها

طی سال ها گذشته خصوصا در دولت های یازدهم 
در  اقتصادی  توجه  قابل  اقدامات  دوازدهم،  و 
صورت  اروند  آزاد  منطقه  صنعتی  شهرک های 
بارانداز  بزرگترین  مثال  عنوان  به  است،  گرفته 
کشور در مرز بین المللی شلمچه افتتاح شد . در این 
مدت برای توسعه بیشتر شهرها، کلیه زیرساخت ها 
را فراهم کردیم تا بتوانیم اقتصاد را راه بیندازیم و 
بعد از آن بتوانیم موضوعات داخل شهر را پیگیری 
نماییم. مضاف بر اینها، همزمان ساخت مجموعه 
فرهنگی شهر را نیز در دست داشتیم. اما وقتی کار 
تمام  و  شد  اعمال  تحریم ها  رسید  اجرا  زمان  به 

کارها متوقف شد.
اما دیگر پروژه ای که در حال پیگیری آن هستیم، 
پیاده راه اربعین است که به علت بیماری کرونا این 
پروژه هم متاسفانه نتوانست به خوبی پیش بروند 

و ان شاهلل به زودی به اتمام خواهد رسید.
باید یادآوری کنیم که دو سال پیش نیز خشکسالی 
تمامی  آب  مشکل  شد  گفته  ما  به  افتاد .  اتفاق 
روستا ها و شهرها که دچار خشکسالی شدند، باید 
را  آنها  توانستیم آب شرب  ما فقط  اما  حل شود؛ 
تامین کنیم و البته این هم مشکل حاکمیتی بود. 
در برهه ای هم گرفتار معضل گرد و خاک شدیم 
دالیلی  اینها  و  بودیم  سیل  شاهد  نهایت  در  و 
بود .  پروژه ها  و  مسئولیت ها  کارها ،  توقف  برای 
معاونت  در  همکارانم  تمامی  و  بنده  طرفی،  از 
عمرانی و همچنین سایر عزیزان در مدیریت ها و 
معاونت های دیگر سازمان، در زمان وقوع سیل با 

تمام نیرو و وقت در روستاها مشغول فعالیت بودیم 
و تالش کردیم تا مردم منطقه کمترین آسیب و 

خسارت را متحمل شوند.

بودجه دولتی که هیچ وقت به اروند 
نرسید

اول  که  شد  تصویب  قانونی  مصوبه ای  دولت  در 
اروند  آزاد  منطقه  به  و خرمشهر  آبادان  شهرهای 
مستقل  اعتباری  ردیف  آنکه  دوم  و  شوند  ملحق 
برای این دو شهر در بودجه دیده شود؛ اما صرفا دو 
الی سه سال اول در داخل بودجه، ردیف اعتباری 
گرفتند  نظر  در  خرمشهر  و  آبادان  برای  مستقل 
و  نشد. سال سوم  اجرایی  وقت  هیچ  آن هم  که 
شد.  گرفته  نادیده  موضوع  این  کال  نیز  چهارم 
طی  آزاد  مناطق  که  کنیم  اعتراف  باید  متاسفانه 

این 2-3سال اخیر کامال به حاشیه رانده شدند .
اکنون بزرگترین امتیازی که در اختیار ما قرار دارد، 
قانون مناطق آزاد است تا بتوانیم به واسطه آن و 
قدرتمند  قانونی،  مزیت های  همین  از  استفاده  با 
شویم؛ اما این موضوع نیز نادیده گرفته شده است. 
نمود این مسئله، ابالغ حذف واردات کاالی گروه 
بخشنامه های  و  و همچنین مصوبات  است  چهار 
دیگری که توسط بخش ها و دستگاه های دولتی 
را  آزاد  مناطق  قوانین  آنها  واسطه  به  نحوی  به 
را  تجار  و  سرمایه گذاران  دست  و  می کند  نقض 

برای فعالیت اقتصادی می بندند.

اتمام پروژه های بزرگ اروند تا 
سال 1400

بزرگترین  و  پارک  بزرگترین  پایان سال  1400،  تا 
فضای سبز منطقه آزاد اروند به طول شش کیلومتر 
البته  می شود.  افتتاح  17هکتاری  پارک  و  ساخته 
ساخت پارک 17هکتاری به اتمام رسیده و تحویل 
شهرداری گردیده و وظیفه نگهداری به آنها سپرده 
بودجه  نداشتن  به علت  اما شهرداری  شده است، 
شروع به فروش مغازه ها در این مجموعه کرد تا 
هزینه های نگهداری پارک را تامین کند که البته 
نرسیده  پایان  به  مغازه ها  این  ساخت  هم  هنوز 
پارک  آزاد هنوز  لذا مردم می گویند منطقه  است. 

17هکتاری را به پایان نرسانده است !
شکل  به  را  سبز  فضای  توسعه  خرمشهر  در 
این  به  آبادان  در  برعکس  اما  داشته ایم،  مطلوب 
شکل فضای سبز احداث نشد و این موضوع هم 
به خاطر عدم هماهنگی شهرداری با منطقه آزاد 
 14 دوازدهم،  دولت  کار  پایان  تا  ان شااهلل  است. 
الی 15پروژه آب و فاضالب منطقه آزاد اروند به 
نوسازی  و  بهسازی  پروژه  اجرای  می رسد .  پایان 
101روستای منطقه آزاد اروند با بنیاد مسکن نیز 
تاکید  باید  و  دنبال می کند  را  پایانی خود  مراحل 
بهتر  خیلی  روستایی  پروژه های  که وضعیت  کنم 

از پروژه های شهری می باشد.
آخر  تا  خرمشهر  و  آبادان  معابر  اینها،  بر  مضاف 
سال تمام می شود. پروژه هایی هم که برای منطقه 
آزاد توجیه و آورده اقتصادی دارند و همه از طریق 
سرمایه گذار صورت می گیرد هم تا پایان کار دولت 

به اتمام خواهد رسید.
ساماندهی معبر روستایی، احداث شبکه جمع آوری 
فاضالب و شبکه آبرسانی بخشی از مناطق شهری 
ساحل سازی  و  لنداسکیپ  خرمشهر،  و  آبادان 
حاشیه رودخانه اروند صغیر، بهسازی و ساماندهی 
احداث  طویشه،  منطقه  و  بریم  دهکده  معابر 
ترمینال جدید فرودگاه بین المللی آبادان، بهسازی 
و ساماندهی معابر خرمشهر و منطقه 90هکتاری 
کوی   4 و  فاز 2  معابر  بهسازی  طالقانی،  کوی  و 
فاز 1  و  اروندکنار  شهری  معابر  بهسازی  امیرآباد ، 
و 4 معابر منطقه ذوالفقاری، بهسازی و ساماندهی 
فاز یک معابر منطقه علوانیه هم از پروژه های در 
پایان دولت یعنی  تا  امید است  حال اجراست که 

سال 1400 تحویل داده شود.
همچنین، پارک خطی حد فاصل پارک بهار اروند 
و  اروند  آزاد  منطقه  فرهنگی-اداری  ساختمان  تا 
هدف  با  هواشناسی  فلکه  تا  فرودگاه  فاصل  حد 
آزاد  منطقه  مهم  اقدامات  از  سبز  فضای  توسعه 
تا  ان شااهلل  و  خورد  کلید   97 سال  که  بود  اروند 
سال 1400 تکمیل می شود. فاز یک ساحل سازی 
اجرا  درصد  بیست  نیز  خرمشهر  کارون  رودخانه 
شده و آن هم انتظار می رود تا پایان کار دولت به 
اتمام برسد. اما توسعه روشنایی منطقه آزاد اروند 
از  بیش  و  است  خورده  کلید  سال 96  از  که  نیز 
هشتاد درصد کار با مشارکت صد در صدی منطقه 
می شود.  تکمیل  حتما   1400 تا  رفته،  پیش  آزاد 
توسعه برق رسانی مبادی ورودی منطقه آزاد اروند 
هم بیش از 50درصد تکمیل شده و این پروژه نیز 
در سال پایانی دولت تدبیر و امید به اتمام می رسد.

اجرای مسیر پیاده راه اربعین شلمچه نیز همان طور 
که پیش از این هم گفتم، پیشرفت قابل توجهی 
داشت، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا نمی توان 
انتظار چندانی از آن داشت، هر چند تالش می شود 
که این پیاده راه و مجموعه های خدماتی مرتبط با 

آن تا سال 1400 به نتیجه برسد. 
احداث مرکز جراحی قلب خرمشهر  نهایت،  در  و 
منطقه  بیمارستان های  توسعه  راستای  در  نیز 
به  نزدیک  اخیر  دو سال  بوده که طی  اروند  آزاد 
شصت درصد کار انجام شده و در تالش هستیم تا 

بهار1400 به پایان برسد. 

گفت و گو:
مرضیه حسینی

اروند



اخبار منطقه آزاد قشم

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
افزایش  برای  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
هدفگذاری  و  تولید  جهش  تحقق  بازدهی، 
جزیره  در  میگو  تن  20هزار  سالیانه  تولید 
به  توجه  و  فنی  دانش  ارتقاء  نیازمند  قشم، 

آموزش های تخصصی هستیم.
هماهنگی  شورای  نشست  چهاردهمین 
اقدامات پساکرونا منطقه آزاد قشم با حضور 
و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، پروین 
و  معاونان  و  مدیره  هیات  عضو  فرشچی 
تابعه  شرکت های  و  سازمان  این  مدیران 

برگزار شد.
گزارش  پیشین،  جلسه  مصوبات  بررسی 
و  تجزیه  جزیره،  در  کرونا  وضعیت  آخرین 
کرونا  محیطی  پراکندگی  و  مشاغل  تحلیل 
اقتصادی  معاونت  برنامه های  جزیره،  در 
و  سازمان  درآمد  کسب  جهت  شیالتی  و 
مطرح  موضوعات  از  ارزش  زنجیره  تکمیل 

شده در این جلسه بود.
به  لزوم  بر  تاکید  ضمن  مومنی  حمیدرضا 
صنعت  در  متخصص  نیروهای  کارگیری 
پرورش میگوی جزیره اظهار داشت: ارتقای 
فنی  افزایش دانش  به کمک  تولید  ظرفیت 

حاصل می شود.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم افزود: مطالعه جامع در حوزه 
شیالت و کشاورزی باید بر اساس نیازهای 
جزیره طراحی و برنامه ریزی شود تا بتوانیم 
به حجم تولیدی منطبق با ماموریت طراحی 
شده برای اداره  شیالت و کشاورزی دست 

پیدا کنیم.
همچنین، منصور آزاد سرپرست اداره شیالت 
و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم ضمن 
به  به لحاظ شیالتی،  بررسی موقعیت قشم 
گزارش میزان سهم صید و صیادی جزیره در 
مقایسه با استان پرداخت و میزان درآمدزایی 
قشم را در سال ۹۸ از حوزه شیالت که شامل 
پرورش میگو، صید ماهی موتو و ماهی است 
را عددی بالغ بر ۱۶هزار و ۳۳0میلیارد ریال 

عنوان کرد.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه 
کروناویروس  وضعیت  آخرین  از  گزارشی 
مشاغل  معرفی  به  و  کرد  ارائه  جزیره  در 
مشاغلی  و  کرونا  از  ناشی  آسیب دیده 
شده اند،  دولتی  تسهیالت  مشمول  که 

پرداخت.
شیوع  ایام  در  شیخ زاده ،  مرتضی  گفته  به 
هم  مشاغلی  کووید ۱۹،  فراگیر  بیماری 
کرده اند  تجربه  را  صعود  طالیی  دوران 
در  مشاغلی  به  می توان  مشاغل  این  از  که 
پزشکی،  تجهیزات  و  خدمات  حوزه های 
مراقبت های  و  غذایی  مواد  توزیع  و  تهیه 
صنایعی  و  کرد  اشاره  بهداشتی  و  شخصی 
همچون گردشگری، صنایع دریایی و هوایی 
محسوب  صنایعی  جزء  اتومبیل سازی  و 
را  باالترین آسیب   ایام  این  در  می شوند که 

دیده اند.
مرگ  میزان  باالترین  داشت:  عنوان  وی 
در  کشوری،  آمار  همانند  جزیره  در  میر  و 
اختیار بانوان خانه دار است و نقشه پراکندگی 
با  جزیره  سراسر  که  می دهد  نشان  بیماری 

کروناویروس درگیر می باشد.
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
آغاز  از  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
در  ۶0سال  باالی  افراد  غربالگری  طرح 
مدیرعامل  دستور  به  جزیره  روستاهای 
که  چند  هر  گفت:  و  داد  خبر  سازمان  این 
اجرای این طرح باعث افزایش شمار بیماران 
اما کاهش آمار  بیمارستان شده،  بستری در 
خواهد  همراه  به  را  جزیره  در  میر  و  مرگ 

داشت.

افزایش ظرفیت تولید 
میگوی جزیره قشم، 

نیازمند ارتقاء دانش فنی

مومنی در نشست مشترک مدیران عامل مناطق آزاد کیش و قشم عنوان کرد:

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
روسای  مشترک  نشست  در  قشم  آزاد  منطقه 
سازمان های  عامل  مدیران  و  مدیره  هیات 
تقویت  گفت:  قشم  و  کیش  آزاد  مناطق 
ارتباطات و تعامالت دوجانبه بین مناطق آزاد 
از  قشم و کیش، به کاهش آسیب های ناشی 

تحریم ها به کشور کمک می کند.
نشست مشترک روسای هیات مدیره و مدیران 
قشم  و  آزاد کیش  مناطق  سازمان های  عامل 
به میزبانی سازمان منطقه آزاد کیش در محل 

سالن رازی این منطقه برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به 
نقش سازنده مناطق آزاد در دوران تحریم های 
هرمزگان  استان  داشت:  اظهار  ناجوانمردانه 
مهمی  بسیار  نقش  آزاد،  منطقه  دو  داشتن  با 
با  باید  و  دارد  تحریمی کشور  مسائل  در حل 
گسترش ارتباطات و هماهنگی ها بین مناطق 
آزاد کشور، بر این جایگاه تاکید کرده و با تمام 
توان از ظرفیت وجود این مناطق استفاده نمود.

به  کیش  جزیره  قدمت  بر  مومنی  حمیدرضا 
کرد  تاکید  کشور  آزاد  منطقه  نخستین  عنوان 
و گفت:  کیش قطب گردشگری کشور است 
تجارب  صنعت،  این  در  سرمایه گذاری  با  که 

ارزنده ای برای ارائه به ما دارد.
حوزه  در  کیش  آزاد  منطقه  داد:  ادامه  وی 

زیرساخت ها، تامین منابع مالی و احیای منابع 
مالی جدید اقدامات بسیار خوبی انجام داده که 
می تواند با اشتراک گذاری به سایر مناطق، به 
تقویت زیربنای اقتصادی این بخش ها کمک 
کند؛ چراکه مناطق آزاد را نمی توان با فروش 
تامین های  سمت  به  باید  و  کرد  اداره  زمین 

مالی جدید و درآمد پایدار رفت.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
که  این  وجود  با  قشم  و  کیش  جزایر  افزود: 
در یک منطقه جغرافیایی هستند، اما در حوزه 

اجتماعی بسیار تفاوت دارند.
مومنی بر نقش پراهمیت جامعه محلی در قشم 
با  شیالتی  صنایع  توسعه  گفت:  و  کرد  تاکید 

همراهی جامعه محلی محقق شده است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
صنایع  توسعه  از  همچنین  قشم  آزاد  منطقه 
مختلف در جزیره قشم خبر داد و اضافه کرد: 
حوزه های صنایع نفت، گاز و انرژی، شیالت، 
کشتی سازی و… در حال پیشرفت های بزرگی 

هستیم. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
تجارب قشم در حوزه تولید انرژی 

قابل استناد است
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد کیش نیز از موفقیت های قشم در 

حوزه تولید انرژی تقدیر کرد و این تجارب را 
برای استفاده در منطقه آزاد کیش قابل استناد 
دانست و بیان داشت: تامین برق برای جزیره 

کیش بسیار مهم است.
تعامالت  به  اشاره  با  مظفری  غالمحسین 
این  گفت:  آزاد  منطقه  دو  این  بین  تجاری 
در  قشم  که  دیگری  حوزه های  در  ارتباطات 
آنها موفق بوده ازجمله فعالیت های دریامحور 
باید  آب  انتقال  و  میگو  پرورش  مانند صنعت 

گسترش پیدا کند.
و  ساخت  حوزه  در  کیش  موفق  تجارب  وی، 
ساز و ایجاد ارزش افزوده را یادآور شد و برای 
آزاد قشم اعالم  با منطقه  آنها  اشتراک گذاری 

آمادگی کرد.
مظفری ضمن تقدیر از همکاری اعضای این 
مجموعه اضافه کرد: در حال حاضر ما بیش از 
دو هزار میلیارد تومان منابع مالی داریم و تمام 

پروژه های زیربنایی را مجددا فعال کرده ایم.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد کیش از افتتاح سالن فرودگاه کیش 
پایان سال جاری خبر داد و عنوان داشت:  تا 
کیش در حوزه آی تی، شرکت های دانش بنیان 
و  داده  انجام  خوبی  بسیار  کارهای  رمزارز،  و 
پیش بینی زیرساخت های شهری برای 2۵سال 

آینده طراحی شده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم گفت: اقدامات و فعالیت های این سازمان 
برای اتمام پروژه های در دست اجرا این منطقه، 
در آخرین سال دولت با قوت و سرعت بیشتر از 

سال های گذشته ادامه خواهد یافت.
آخرین  بررسی  نشست  در  مومنی  حمیدرضا 
سازمان  این  اجرا  دست  در  پروژه های  وضعیت 
افزود: مجموعه مدیران سازمان منطقه آزاد قشم 
تا آخرین لحظه این دولت برای به ثمر نشاندن 

این پروژه ها از پای نخواهند نشست.
وی اجرای ۱۸پروژه بزرگ نفتی، انرژی، عمرانی، 
گردشگری و فرهنگی را در جزیره قشم در آخرین 
برای  مقدس  رسالت  یک  دوازدهم  دولت  سال 
مجموعه مدیران و کارکنان سازمان منطقه آزاد 
قشم خواند و گفت: این حرکت بزرگ نه تنها بازار 
و  کسب  و  پروژه ها  این  اجرای  محل  در  را  کار 
کارهای وابسته به آنها، بلکه زمینه ارائه خدمات و 
امکانات مختلف سازمان را پس از راه اندازی آنها 

رونق می بخشد.
مومنی بر ضرورت استفاده حداکثری از راه اندازی 
این پروژه ها برای تقویت بنیه مالی سازمان منطقه 
آزاد قشم تاکید کرد و یادآور شد: هدف همه ما باید 
این باشد که فعالیت های این سازمان در ارتباط با 
این پروژه ها توجیه اقتصادی داشته باشد تا مدیران 

بعدی سازمان بتوانند راه ما را ادامه بدهند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 
برخی از پروژه های سازمان زیرساختی و حاکمیتی 
سازمان  برای  مالی  عایدات  آنها  اجرای  و  است 
این  اجرای  به  مکلف  ما  کرد:  تصریح  ندارد، 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم بر لزوم شناسایی، ساماندهی و ثبت انبارهای 
خروج  و  ورود  بر  کنترل  هدف  با  جزیره  در  فعال 

کاال تاکید کرد.
حضور  با  اداری  سالمت  ارتقاء  کارگروه  جلسه 
دادستان،  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نیروی  فرمانده  حکومتی،  تعزیرات  رئیس 
رئیس  گمرک،  رئیس  اطالعات،  رئیس  انتظامی، 
اداره بنادر و نماینده دریابانی شهرستان به همراه 
و  مشاوران  سرمایه گذاری،  و  اقتصادی  معاون 
مدیران سازمان منطقه آزاد قشم با هدف بررسی 
چگونگی ساماندهی انبارهای کاال در جزیره قشم 

برگزار شد.
بر  تاکید  ضمن  نشست  این  در  مومنی  حمیدرضا 
فرماندهی  صحه گذاری  و  انبارها  شناسایی  لزوم 
اماکن،  این  بر عملکرد  انتظامی شهرستان  نیروی 
بیان داشت: نظارت بر انبارها به  منظور کنترل ورود 
و خروج کاال و پیشگیری از هرگونه قاچاق احتمالی 

و ایجاد مشاغل کاذب، ضروری است.
وی به تهیه نرم افزار ثبت انبارها اشاره کرد و گفت: 
در بازه زمانی اعالم  شده از سوی سازمان منطقه 
آزاد قشم، تمامی انبارهای فعال باید فرآیند ثبت نام 

را کامل کنند.
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 

اجرای پروژه های سازمان منطقه آزاد قشم با قوت و سرعت بیش از گذشته

ضرورت ساماندهی انبارهای فعال قشم با هدف کنترل ورود و خروج کاال

الزامات  از  را  اینها  بازار ماهی و مانند  ناز،  جزایر 
سازمان برشمرد و تصریح کرد: همه کسانی که 
وارد جزیره قشم می شوند، عملکرد ما را از نحوه 

توسعه این زیرساخت ها قضاوت می کنند.
همچنین، عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 
قشم نیز در این نشست طی سخنانی با تشریح 
و  سرمایه گذاری  شرکت  توانمندی  و  وظایف 
توسعه قشم، خواستار حضور قوی این شرکت در 
اجرای پروژه های در دست اجرا منطقه آزاد قشم 

خصوصا در بخش گردشگری و شیالت شد.
پروین فرشچی همچنین بر ضرورت انطباق اجرای این 
پروژه ها با طرح جامع منطقه آزاد قشم و رعایت حریم 

دریا در ساخت بزرگراه در جزیره قشم تاکید کرد.
زیربنایی  و  فنی  معاون  گزارش،  این  بر  بنا 
به  جلسه،  این  در  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
سازمان  عمرانی  پروژه های  درخصوص  تفصیل 
سخن گفت و تصریح کرد: فاز اول این پروژه ها 
موانع  و  به رغم وجود مشکالت  و  تکمیل شده 

تولید مناطق آزاد رقم  زده و به درآمد پایدار در کنار 
اشتغال زایی کمک نماییم.

امنیت پایدار، نقطه قوت منطقه آزاد قشم
مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم 
با تاکید بر امنیت و آرامش  ادامه این نشست،  در 
مثال زدنی حاکم بر جزیره گفت: وجود این امنیت 
برای ساکنان و گردشگران نعمت بزرگی است که 
تاکنون با همکاری تمامی نهادها امکان پذیر شده 

است.
حسین رفیعی از نظارت کامل بر ورود و خروج کاال 
از طریق مبادی رسمی خبر داد و افزود: ساماندهی 
سطح  کاالهای  تمامی  بر  نظارت  امکان  انبارها، 

جزیره را فراهم می کند.
منطقه  این  در  گردشگران  و حضور  از جذب  وی 
به  عنوان عاملی جهت جلوگیری از خروج ارز یاد 
برنامه ریزی صحیح،  با  باید  داشت:  عنوان  و  کرد 
موقعیت را برای حضور گردشگران فراهم کنیم تا 
درآمد  پساکرونا،  شرایط  در  جزیره  دوباره  رونق  با 

مردم تامین و تضمین شود.

سامانه ثبت انبارهای قشم طراحی و 
تولید شد

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان منطقه 

با تالش همه همکاران و همکاری و هم افزایی 
همه دستگاه های مرتبط، پروژه ای نیمه تمام باقی 

نخواهد ماند.
برخی  وضعیت  آخرین  تشریح  با  بهاروند  محرم 
ساختمان  فارس،  خلیج  بزرگراه  مانند  پروژه ها 
مرکزی سازمان، جزایر ناز و اسکله ها، بر رعایت 
صد در صد حریم دریا در ساخت بزرگراه ها تاکید 
کرد و گفت: از ۵00کیلومتر جاده در جزیره قشم، 
افزون بر ۹درصد آن بزرگراه است که در مقایسه 
با ۱۵درصد کل کشور، امیدواریم با بهره برداری از 

پروژه های جدید، این فاصله جبران شود.
فرهنگی،  معاون  نشست،  این  در  همچنین 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
با اشاره به اینکه افزون بر ۸0درصد مسافران و 
گردشگران قشم تنها در مقطع زمانی یک ماهه 
اماکن  نتیجه  در  و  می کنند  سفر  قشم  به  نوروز 
بقیه  گردشگری قشم به علت کاهش درآمد در 
خواستار  می شوند،  زیان  دچار  سال  ماه های 
برنامه ریزی برای جذب گردشگر و مسافر در همه 

فصول سال خصوصا تابستان شد.
نقل  و  حمل  ظرفیت  شیخ زاده،  توسعه  مرتضی 
شرکت های  سرمایه  افزایش  و  دریایی  و  هوایی 
ثبت شده در منطقه آزاد قشم را نیز برای توسعه 
گردشگری و اجرای پروژه های بزرگ در منطقه 

آزاد قشم ضروری دانست.
معاون  عباسیان  کیهان  نشست،  این  پایان  در 
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
اجرای  دست  در  پروژه های  جمع بندی  با  قشم 
از  نوع سرمایه گذاری هر یک  آزاد قشم،  منطقه 

آنها را تعیین و اعالم کرد.

قشم  انبارهای  ثبت  سامانه  معرفی  با  قشم،  آزاد 
اظهار داشت: این سامانه تکمیل  شده و در مرحله 

بررسی و تکمیل لیست انبارها است.
به  با ورود  باید  افراد  داد:  ادامه  محمدرضا عباسی 
این سامانه، انبار خود را ثبت کرده و کد رهگیری 
و  اصناف  مدیریت  کمک  با  سپس  کنند.  دریافت 
بازرگانی سازمان منطقه آزاد قشم و همراهی پلیس 
اماکن، صحت مدارک و عملکرد چک شده و در 
انبار مجاز شناخته  شده و  صورت تایید، به  عنوان 

فعال می شوند.
به گفته وی، این سامانه همچنین قابلیت ثبت نوع 
وسیله حمل  و نقل کاال، زمان بارگیری، محتوای 
بار، مقصد و تعامالت بین انبارها را داشته و می توان 
با تجهیز خودروهای حمل کاال به  وسیله GPS نیز 
مسیر کاالها را ردیابی کرد تا به این شیوه جلوی 
هرگونه سوءاستفاده یا قاچاق احتمالی گرفته شود.

انبارهای  تمامی  حاضر  حال  در  است،  گفتنی 
شرکت های تولیدی جزیره قشم دارای شناسه بوده 
و ورود و خروج آنها به  صورت کامل رصد می شود.
ثبت  سامانه  راه اندازی  است، با  ذکر  به  الزم 
مجوز  کاالهایی  تنها  قشم،  آزاد  منطقه  انبارهای 
یافت  را خواهند  آزاد  منطقه  این  از گمرک  خروج 
که به مقصد یکی از انبارهای دارای کد رهگیری و 

احراز هویت شده بارگیری شوند.

با توجه به وضعیت اقتصادی  پروژه ها هستیم و 
کشور، هر چقدر اجرای آنها به تاخیر بیافتد، هزینه 

تمام شده آنها گران تر می شود.
سازمان  درآمد  شدید  کاهش  به  همچنین  وی 
به سال  نسبت  در سال جاری  آزاد قشم  منطقه 
در  مثال  عنوان  به  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته 
حداکثر  تنها  امسال  پیش بینی،  خوش بینانه ترین 
از  ما  پارسال  تومانی  ۸0میلیارد  درآمد  ۱۵درصد 

محل گمرک سازمان، محقق خواهد شد.
تمام شده  بهاء  دیگر  سوی  از  مومنی،  گفته  به 
پروژه ها هم به شدت باال رفته است، به طوری 
که به عنوان مثال پروژه توسعه فرودگاه بین المللی 
قشم که قرار بود با 2۱0میلیارد تومان انجام شود، 
۷00میلیارد  به  آن  اعتبارات  مجموعه  تاکنون 

تومان رسیده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم اجرای پروژه های توسعه بنادر الفت و 
پهل، اسکله شهید ذاکری، جاده ها، کمپ پارک ها، 

مورد  در  اعمال  شده  ممنوعیت های  به  اشاره  با 
هر  عملکرد  که  داد  پیشنهاد  گروه 4 ،  کاالهای 
منطقه آزاد به تفکیک در پنج سال گذشته احصا 
هر  نیاز  میزان  از  میانگینی  شیوه  این  به  و  شده 
مصرف  درصد  و  کاال  نوع  به  توجه  با  منطقه 
استخراج شود، تا از این طریق میزان الزم برای 
میزان  به  بنا  و  مشخص  شده  آزاد  منطقه  هر 
مصرف براساس نوع کاال این ارز تخصیص  یافته 

و برنامه ریزی شود.
وی همچنین به  عنوان راهکار کوتاه مدت برای حل 
این مشکل عنوان داشت: احصا سهم  هر کاال و 
با  تا  کند  ما کمک  به  می تواند  آن  واردات  درصد 
شناسایی واردکننده ها و دادن امتیازاتی، آنها را به 

سمت تبدیل  شدن به تولیدکننده سوق دهیم.
مومنی به تغییر رویکرد فعاالن مجتمع ساز جزیره 
اشاره کرده و افزود: این شیوه، تجربه ای موفق است 
به  ما قبال در مورد ورود مجتمع سازان جزیره  که 

حوزه شیالت و گردشگری آزموده ایم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کردن  عملیاتی  داشت:  اظهار  پایان  در  قشم  آزاد 
این پیشنهاد کمک می کند تا ما بتوانیم دست کم تا 
پایان سال جاری،  مشکالت و مسائل این راهکار 
را پیدا کرده و آنها را برطرف کنیم تا به این شیوه 
ضمن کاهش بار روانی بر واردکنندگان، جهشی در 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

مومنی در جلسه کارگروه ارتقاء سالمت اداری عنوان کرد:

در چهاردهمین نشست شورای 
هماهنگی اقدامات پساکرونا منطقه 

آزاد قشم مطرح شد:

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