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سرمقاله

پارادوکسی میان شادی و نگرانی!
الیحه  پیشنهادی دولت تدبیر و امید درخصوص ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
جدید، پس از اینكه از سال 1395 در فضای بالتكلیفی به دلیل اختالف نظر میان 
مجلس و شورای نگهبان به سر مي برد، باالخره از سوی مجمع تشخیص مصلحت 
تجاری- آزاد  7منطقه  تاسیس  و  تشكیل  با  و  گرفت  قرار  تصویب  مورد  نظام 

بلوچستان،  و  سیستان  استان  در  »سیستان«  ایالم،  استان  در  »مهران«   صنعتي 
»بانه- مریوان« در استان کردستان، »بوشهر« در استان بوشهر، »قصرشیرین« در 
استان کرمانشاه، »اردبیل« در استان اردبیل و »اینچه برون« در استان گلستان؛ و 
13منطقه ویژه اقتصادی »الر و فسا« در استان فارس، »ابرکوه و میبد« در استان 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  در  »گچساران«  زنجان،  استان  در  »زنجان«  یزد، 
»سرو« در استان آذربایجان غربی، »خواف و قوچان« در استان خراسان رضوی، 
»خرم آباد« در استان لرستان، »تاکستان« در استان قزوین، »شاهین شهر« در استان 

اصفهان و »ساوجبالغ« در استان البرز موافقت شد.
استان های  مردمان  میان  در  شادی  و  سرور  از  موجی  خبر  این  اعالم  با  واقع  به 
مذکور طنین افكند و ناامیدی قریب به 5سال، جای خود را به شور و شعف ناشی از 
بازگشایی دریچه ای به سوی پیشرفت، عمران و آبادی و اشتغال زایی و نتیجتا بهبود 

معیشتی مردم منطقه داد.
در نقطه مقابل، فضایی کامال متفاوت حكمفرما شد؛ استان ها و مناطقی از کشور که 
هم اکنون مناطق آزاد در آن مشغول به فعالیت هستند و به اذعان اهالی آن نقاط تغییر 
چشمگیری نه تنها در زندگی و سرنوشت شان ایجاد نگردیده، بلكه حاال به این فكر فرو 

رفته اند که با آمدن رقبای جدید، دیگر هرگز امیدی به تغییر وضعیت کنونی نیست!
مگر در طول این سال ها چه کرده ایم و اتفاقاتی رخ داده است که مناطق آزادی 

قانون  ماده)یک(  براساس  آبادی،  و  عمران  توسعه  و  محرومیت زدایی  شعار  با  که 
چگونگی اداره مناطق آزاد، در نقاط کم برخوردار کشورمان شكل گرفته اند، امروز از 

بروز و ظهور دیگر مناطق آزاد باید دچار یاس و ناامیدی شوند؟!
به باور نگارنده که احساسی مشابه حال گروه دوم دارد، نه تنها ایجاد مناطق آزاد 
جدید ضرورت نبود، بلكه چنانچه قرار باشد روش و کنش بر مدار سابق ادامه پیدا 
کند، مصیبت های هفت و یا به عبارتی هشتگانه، تبدیل به چالش های پانزده گانه 

خواهد گردید.
انزلی و ماکو متهم به قاچاق، دروازه  اروند،  اگر امروز کیش، قشم، چابهار، ارس، 
واردات، زمین خواری، اجحاف به حقوق بومیان و ده ها و صدها مورد دیگر هستند؛ 

زین پس باید منتظر هفت اسم جدید در کنار اسامی قبل باشیم.
و  مردم  برای  را  آزاد  منطقه  از یک  درستی  تعریف  نتوانستیم  آنكه  دلیل  به  چرا؟ 
اسالمی  در مجلس شورای  قانون خودمان که  از  نتوانستیم  ارائه دهیم؛  مسئولین 
تا   20 جای  به  که  بجنگیم  و  بخواهیم  و  کنیم  دفاع  شده  تصویب  کشور  همین 
از مواد و مفاد این قانون، به طور صد درصدی و تمام و کمال اجرایی  30درصد 
خود  داشته های  که  کنیم  فراهم  سرمایه گذاران  برای  را  شرایطی  نتوانستیم  شود؛ 
نتوانستیم توازنی میان محدوده منطقه  انتقال ندهند؛ ما  را به کشورهای همسایه 
امور  انجام  به کارشكنی در  را متهم  بومیان  تا  برقرار کنیم  نواحی همجوار  آزاد و 
ننماییم و در کل ما نتوانستیم منطقه آزاد داری کنیم چون نوع شكل گیری مناطق 
آزاد در ایران از ریشه اشتباه بوده؛ در همان خط و بند اول که وظیفه یک سازمان 
منطقه آزاد را در حد یک شهرداری و یا سازمان عمران تنزیل داده و موظف به 
اقتصادی  رونق  و  سرمایه گذاری  توسعه  جای  به  آبادانی  توسعه  و  محرومیت  رفع 

کرده است!
برگزیدیم و بدون  را  نقاط کشور  آنكه گشتیم و گشتیم و بی امكانات ترین  بدتر  و 
ایجاد زیرساخت های اولیه و صرفا به جهت حذف سرفصل در بودجه ملی، آن نقطه 
را منطقه آزاد اعالم نمودیم و مردم را در تقابل با سازمان عامل و مسئولین منطقه 
را دشمنان بومیان ترسیم کردیم که آمده اند زمین آبا و اجدادی شما را به یغما ببرند 

و جیب خود را متمول کنند و الهی به امید تو...

محترم  مجمع  تصویب  مورد  حالی  در  جدید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  این 
ملت،  خانه  در  مردم  نمایندگان  امروز  که  گرفت  قرار  نظام  مصلحت  تشخیص 
این  باور دارند  این مناطق باالخص کتاب قانون آن هستند و  منتقدین سرسخت 
قانون نواقص بسیاری را در خود جای داده که باید به صالحدید بهارستان نشین ها 
مورد بازبینی و اصالح قرار گیرد؛ که شوربخانه در خالل همین کش و قوس ها به 
یكباره یكی از بزرگترین مزیت ها مناطق آزاد در سالی که به فرموده رهبر معظم 
می شود؛  ملغی  است،  گرفته   نام  مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها،  »تولید؛  سال  انقالب 

حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد!
سوالی که به شدت ذهن را به خود مشغول کرده و آزار می دهد، این است که اهتمام 
5ساله برای افزایش کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی واجب تر بود، یا بازپس گیری 
قوانینی که در طول دولت دوم تدبیر و امید به ورطه تباهی و ابطال کشیده شده 

است؟
آیا مسئولی بوده که کفش آهنین بر پای کند و به دنبال حقوق حقه سلب شده از 
سرمایه گذاران مناطق آزاد برود و مواد و آیین نامه هایی قانونی که با طرح شكایت در 

دیوان عدالت اداری خط بطالنی بر روی آنان کشیده شده است، بازگرداند؟
چرا باید خوشحال باشیم و باشند؟ هر روز در چاه ویل تعارضات قانونی و تقابالت 
جایی  به  سرمایه گذاران  صدای  و  می رویم  فرو  بیشتر  آزاد  مناطق  با  سرزمینی 
نمی رسد؛ حال باید دهل و سرنا به دست بگیریم و برای هفت سرنوشت از پیش 

نوشته شده، ساز کوک بنوازیم؟
جز  سرانجامی  شدیم،  همراهش  همگی  که  ره  این  باشیم،  واقع بین  کمی  بیایید 
ناکجاآباد نخواهد داشت؛ لطفا اکنون که تصویب این مناطق را دریافت کرده اید، 
پیش از عجله برای احداث، لطفا اول قانون را معین و مشخص نمایید؛ تعارضات 
را مرتفع کنید؛ کارکرد، اهداف و ویژگی های مناطق آزاد را برای هموطنان تعریف 
و تبیین نموده و سپس با یک همراهی قوی اجتماعی و قانونی، اقدام به تاسیس 
و تشكیل مناطق نمایید. نباشد که طی سال های کوتاهی همین خوشحال مردمان 

امروز، ناله های جانسوزی را نثار روح و روان متولیان امر کنند.
باشد که این طریق، ختم به خیر و نیكی شود...

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از بهره برداری 190طرح  مختلف در مناطق آزاد به 
ارزش ۲۵0هزار میلیارد ریال و ایجاد 1۲هزار شغل تا پایان 

ماموریت دولت دوازدهم خبر داد.
طرح های  از  بهره برداری  به  اشاره  با  مومنی  حمیدرضا 

شاخص مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سه مرحله با دستور 
رئیس جمهوری به صورت ویدئوکنفرانس، گفت: تا پایان 
ماموریت دولت دوازدهم، ۲برنامه دیگر برای بهره برداری از 
طرح های عمرانی مناطق آزاد کشور برنامه ریزی شده است.

به گفته وی، در مرحله چهارم 100طرح و در مرحله پنجم 
و   سرمایه گذاری  ریال  میلیارد  ۲۵0هزار  با  90طرح  نیز 

اشتغال زایی برای 1۲هزار نفر به بهره برداری می رسد.
مجموع  در  معتقدیم  شد:  یادآور  رئیس جمهور  مشاور 
آزاد  مناطق  گذشته،  در هشت سال  اجرا شده  طرح های 
در  که  به طوری  داده اند،  بروز  را  واقعی خود  کاربردهای 

۲سال گذشته تراز تجاری این مناطق مثبت شده است.
مومنی با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و  تجاری  آزاد  7منطقه  تاسیس  با  خود  اصولی  موافقت 
1۳منطقه ویژه اقتصادی را اعالم کرد، افزود: این مناطق 
و  اختیارات  محدوده،  با  ارتباط  در  متفاوتی  رویکرد  با 

کارکردهای آن ایجاد خواهند شد.

وی اظهار کرد: پیگیری تصویب این مناطق از سال 1۳9۳ با 
تصویب هیات دولت آغاز شده در این مدت جلسات مختلفی 
در دولت، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان و در 
نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای به سرانجام 

رسیدن آنها برگزار شده است.
اشاره  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
تولید،  اهداف  تحقق  برای  دبیرخانه  این  برنامه های  به 
مانع زدایی و پشتیبانی ها بیان داشت: حل مشکالت پیش 
روی تولید در این مناطق در دو بخش برای تاثیرگذاری در 

حوزه تولید در حال پیگیری است.
مومنی ادامه داد: در این راستا کارگروه تخصصی شناسایی 
چالش ها و رفع موانع تولید در دبیرخانه و تمام مناطق آزاد 
کشور تشکیل شده تا به کمک سرمایه گذاران و مسئوالن 

مرتبط، نسبت به تحقق اهداف شعار امسال اقدام شود.
وی اذعان داشت: در بخش پشتیبانی، بیشتر اقدام ها مربوط 
به بخش تامین مالی در این مناطق معطوف شده که سعی 

می شود تا چالش تامین مالی با ورود مناطق آزاد و بخش 
خصوصی به بازارهای سرمایه ای برطرف گردد.

آزاد  منطقه  راستا  این  در  داد:  ادامه  رئیس جمهور  مشاور 
کیش با برنامه ها و فرآینده های کارشناسی و فنی توانسته 
این  داریم  نظر  در  که  کند  کسب  را  موفقی  تجربه های 
تجربیات را در تمام مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرا کنیم.

نیز که 9۵درصد  یادآور شد: در بخش مانع زدایی  مومنی 
موانع با همکاری ۶دستگاه ازجمله وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و اقتصاد دارایی 
قابل حل است که در این راستا تمام موارد احصا و در حال 

رایزنی برای مرتفع شدن آن هستیم.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در پایان با بیان اینکه پیش بینی می شود حداکثر 
این مشکالت مرتفع گردد،  از  آینده بسیاری  ماه  تا یک 
انتظار می رود با رفع این موانع، کارنامه  خاطرنشان کرد: 

خوبی برای دولت در منطقه آزاد باقی بماند.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به موقعیت ویژه کیش در ایجاد زیرساخت ها و تامین مالی 
طرح ها، پیشنهاد اصالحیه بودجه مناطق آزاد خارج از موعد 

را عنوان کرد.
ناصر آخوندی در نخستین جلسه شوراي معاونان و مدیران 
سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1٤00 که با حضور مشاور 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد، با 
تاکید بر اهمیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه و رفع 
نیازهای زیرساختی منطقه آزاد کیش، پیشنهاد اصالحیه 
در  تا  کرد  مطرح  را  موعد  از  خارج  آزاد  مناطق  بودجه 

دستورکار دبیرخانه شورایعالی قرار گیرد.
وی افزود: برای سال 1٤00 نزدیک به ۵00میلیارد تومان مجوز 
داریم که برای خرید دو فروند هواپیما نیز به صورت لیزینگ و از 
طریق اوراق منفعت اقدام شده و تامین ۶00میلیارد تومان اعتبار 
باقیمانده مورد نیاز، ازجمله مواردی است که باید در اسرع وقت 

رسیدگی شود.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش همچنین 

به اصالح ساختار چارت سازمانی که حدود 7ماه پیش به 
دبیرخانه ارسال شده است، اشاره کرد و گفت: این موضوع 
این  در  نیز  جلسه ای  و  بررسی  مربوطه  کارگروه های  در 

خصوص برگزار شد.
دارایی های  مدیریت  و  مالی  تامین  درخصوص  آخوندی 
به عنوان  آزاد کیش تصریح کرد: کیش  سازمان منطقه 
منطقه آزاد ، کل دارایی خود را از طریق امالک ، زمین و 
ساختمان و پروانه تامین می کند، از این رو چند صد هزار 
میلیارد تومان دارایی موجود باید از طریق مدیریتی اداره 
شود که جای آن در چارت سازمان به عنوان مدیریت زمین 
و مستغالت خالی و مغفول مانده و باید با راه اندازی این 

بخش ها، دارایی ها به روشی بهینه تر مدیریت شود.
وی، یکی از روش های پنج گانه تامین مالی را تهاتر عنوان 
کرد و افزود: اخیرا 11مورد تهاتر داشتیم که سرمایه گذاران 
به  و  گرفته  هتلی  یا  خدماتی  مسکونی،  تجاری،  زمین 
با  شده  انجام  تهاترهای  طبق  بودند؛  بدهکار  سازمان 
بدهکاران سازمان از این 11طرح در مجموع ۵1۳میلیارد 

تومان در قالب امالک به تفکیک کاربری دریافت شد.

به گفته معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش، 
۳۳۳ملک به متراژ ٤1هزار و ۸1۸مترمربع تهاتر شده که 
مبلغی بابت تسویه حساب ها هزینه گردیده و از این متراژ، 
این  روز،  نرخ  برآورد  با  که  باقیمانده  و 1۶٤متر  ۳۸هزار 
باقیمانده تهاتر، هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد تومان 

ارزش افزوده ایجاد کرده است.
آخوندی، استفاده از چنین روش هایی را جایگزینی مناسب برای 
دریافت پول نقد عنوان کرد و بیان داشت: این روشی مناسب در 
مناطق آزاد است و باید اصالحیه ای در شیوه نامه ها داشته باشیم 

که طلب ها تنها منوط به دریافت پول نقد نباشد.
وی با اشاره به برنامه ریزی های سازمان منطقه آزاد کیش 
از استقرار حسابرسان در اکثر شرکت های تابعه سازمان خبر 
داد و گفت: گزارش های حسابرسی ما نهایی و صورت های 
تلفیق حساب ها  در حال  و  ارسال شده  به سازمان  مالی 
هستیم. طبق زمان بندی دبیرخانه در هفته اول خردادماه، 
کیش اولین منطقه آزادی خواهد بود که مجامع خود را 

برگزار می کند.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 

مناسب  بسیار  را  سازمان  تابعه  شرکت های  سودآوری 
تومانی  ۸00میلیارد  خالص  سود  به  اشاره  با  و  برشمرد 
تومانی  شرکت سرمایه گذاری و سود خالص 100میلیارد 
شرکت عمران و خدمات، اظهار داشت: سایر شرکت ها مانند 
بنادر به لحاظ شیوع کرونا و شرایط خاص به وجود آمده 
اندک زیانی را متحمل شده اند، اما در مجموع شرکت ها در 

وضعیت سودآوری هستند.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش از افزایش 
۲۳درصدی حجم سرمایه گذاری ریالی در کیش در سال گذشته خبر داد.

داریوش سلیمی از تسهیل روند فعالیت طرح های مختلف 
این  در  گام  نخستین  افزود:  و  داد  خبر  کیش  جزیره  در 
حوزه، تبدیل تمام پرونده های سرمایه گذاری به یک فایل 
الکترونیکی بود که این اقدام مهم و ارزشمند شرایط دسترسی 

آسان به برنامه زمان بندی اجرای قراردادها را فراهم می کند.
وی اظهار کرد: این امر مهم سبب شد طرح هایی که فعالیت 
آنها متوقف شده بود، در زمان مشخص تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش 
درخصوص تعداد طرح های فعال این منطقه گفت: یکی 
از اقدامات مهم در معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این 
سازمان، بررسی تعداد قراردادها و الحاقیه طرح های فعال و 

نیمه فعال در جزیره کیش بود.
سلیمی افزود: در کمیسیون های مختلف سازمان، برخی از 

طرح ها مطرح و عنوان می شد که سرمایه گذاران نزدیک به 
ده سال به سازمان مراجعه نمی کنند و این موضوع مشکالت 

عدیده ای را برای سرمایه گذار ایجاد می کند.
وی تصریح کرد: تبدیل تمام پروندهای سرمایه گذاری به فایل 

الکترونیکی روند فعالیت سرمایه گذاران را تسهیل می کند.
آزاد کیش  منطقه  و سرمایه گذاری سازمان  اقتصادی  معاون 
درخصوص برخی از طرح های عمرانی که در زمان تعیین شده به 
بهره برداری نرسیده و مشمول پرداخت جریمه شدند، اظهار داشت: 
به سرانجام نرسیدن برخی از این طرح های عمرانی براساس 
قرارداد موجود، هزینه های زیادی را به سرمایه گذار تحمیل می کند 

و روند پیشرفت طرح با مشکالت عدیده ای مواجه می گردد.
سلیمی با اشاره امضای ٤۵0قرارداد در حوزه سرمایه گذاری کیش، 
از وجود 70طرح غیرفعال در سطح جزیره خبر داد و درخصوص 

ساماندهی طرح های عمرانی کیش اظهار کرد: از ابتدای سال 
گذشته تاکنون ۲00جلسه برای ساماندهی طرح های عمرانی در 

سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شده است.
وی با اشاره به فعالیت های حوزه سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: تعداد امضای قراردادها و الحاقیه ها نسبت به 
سال گذشته روبه کاهش بوده، اما در واگذاری ها 1۶ تا ۲٤درصد 

و مبلغ الحاقیه ها نیز 7درصد افزایش داشته است.
سلیمی، در رابطه با حجم سرمایه گذاری های ریالی اظهار نمود: 
براساس آمارهای ارائه شده، نزدیک به ۲۳درصد افزایش حجم 

سرمایه گذاری ریالی در سطح جزیره محقق شده است.
به گفته معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
میزان  براساس  ارزی  سرمایه گذاری های  کیش،  آزاد 

سرمایه گذاری و واردات روبه کاهش بوده است.

سرپرست معاونت عمراني و زیربنایي سازمان منطقه آزاد 
کیش از افزایش 100درصدی عملکرد معاونت عمرانی و 
زیربنایی این سازمان در سال 99 در زمینه جذب بودجه 

عمرانی مصوب نسبت به سال 9۸ خبر داد.
در  فعال  عمراني  ۶۵طرح  به  اشاره  با  عرب  علي 
فرودگاه  جدید  پایانه  گفت :  جزیره  مختلف  بخش هاي 
عمراني  طرح هاي  مهم ترین  از  یکي  کیش  بین المللي 
77درصد  حدود  سال 99  پایان  تا  که  است  منطقه 
از  بیش  با  حاضر  حال  در  و  داشت  فیزیکي  پیشرفت 

۸0درصد پیشرفت فیزیکي در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد کیش ۳۲درصد بودجه 
کل مناطق کشور را به خوداختصاص داده است، اظهار 
اجرایی  طرح های  تومانی  1000میلیارد  بودجه  کرد: 
مصوب  بودجه  تومان  10۸۲میلیارد  مجموع  از  کیش 
سال 99، نشان از رشد توسعه این منطقه و تسریع روند 

اجرای طرح های عمرانی و زیرساختی  دارد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های 
کیش همچنین درخصوص فعالیت های این شرکت در یک 
سال گذشته با هدف توسعه زیرساخت ها و ارتقاء خدمات 
در بندر و فرودگاه منطقه، به دریافت گواهینامه فرودگاهی 

از سازمان هواپیمایی کشوری و ارتقاء فرودگاه کیش به 
فرودگاه بین المللی اشاره کرد و گفت: توسعه زیر ساخت های 
باند  تکمیل  فرودگاه،  جدید  پایانه  تکمیل  فرودگاهی، 
جنوبی و ارتقاء سیستم روشنایی ، تامین تجهیزات ناوبری 
و کمک ناوبری و بهره برداری از برج مراقبت جدید، توسعه 
زیرساخت های بندری ازجمله تامین تجهیزات ، بهره برداری 
اسکله  از  بهره برداری  و  کانتینری  پایانه  دوم  مرحله  از 
۳۵هزارتنی و توسعه بنادرچارک وآفتاب، ازجمله طرح های 

مهم عمرانی در حوزهای بندری و فرودگاهی کیش است.
سرپرست معاونت عمراني و زیربنایي سازمان منطقه آزاد 

کیش، توسعه زیرساخت های شهری ازجمله تصفیه خانه 
فاضالب و توسعه شبکه انتقال فاضالب ، تامین انرژی 
خلیج  بزرگراه  خورشیدي  روشنایی  طرح  اجراي  پایدار، 
سواحل  ٤۵کیلومتر  از  بیش  ساماندهي  طرح  و  فارس 
جزیره  در  اجرا  دست  در  طرح هاي  مهم ترین  را  کیش 

کیش عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

توسعه زیرساخت های کیش با استفاده از 
سند جامع همکاری های ایران و چین

اخبار منطقه آزاد کیش

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت:

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش اذعان نمود:

سرپرست معاونت عمراني و زیربنایي سازمان منطقه آزاد کیش مطرح نمود:

بهره برداری از 190طرح به ارزش 250هزار میلیارد ریال در مناطق آزاد

ایجاد ارزش افزوده از طریق تهاتر و وصول مطالبات معوق در سازمان منطقه آزاد کیش

تسهیل در روند سرمایه گذاران با الکترونیکی شدن پرونده های سرمایه گذاری کیش

اجرای 65طرح فعال عمرانی در منطقه آزاد کیش

پیوستن دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد به مجمع جهانی 

شهرهای جاده ابریشم

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد کیش مطرح کرد:
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
الزم  زیرساخت های  ایجاد  ضرورت  بر  تاکید  با  کیش 
اینترنت،  آب ،  برق،  تامین  گفت:  کیش  جزیره  در 
هوشمندسازی و توسعه بندرگاه کیش ازجمله طرح های 
از سند جامع همکاری های  استفاده  با  مهمی است که 

ایران و چین و منابع مالی این کشور تسریع می شود.
همکاری های  جامع  سند  درخصوص  آهنگران  جعفر 
ایران و چین و تاثیر آن در مناطق آزاد کشور به ویژه 
کیش اظهار داشت : در این قرارداد به صورت مشخص 
به مناطق آزاد به ویژه سه منطقه قشم، چابهار و ماکو 
اشاره و عنوان شده است تا از تجارب و منابع مالی چین 

برای توسعه زیرساخت ها در این مناطق استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه پس از گذشت چند دهه از تبدیل 
کیش به منطقه آزاد در حال حاضر برخی زیرساخت های 
در  و  داشته  به روزرسانی  و  نوسازی  به  نیاز  منطقه  این 
هستیم،  به روز  امکانات  ایجاد  نیازمند  بخش ها  برخی 
فرصت های  از  استفاده  قالب  در  اینها  از  بخشی  افزود: 
همین قرارداد جامع همکاری ایران و چین به دبیرخانه 

شورایعالی مناطق آزاد معرفی شده اند .
اینترنت،  آب،  و  برق  تامین  داد :  ادامه  آهنگران 
مواردی  ازجمله  بندرگاه کیش  توسعه  و  هوشمندسازی 
است که در دستورکار قرار گرفته و می توان با استفاده از 

تجارب موفق و منابع مالی گسترده چین در قالب سند 
جامع همکاری ایران و چین، این روند را تسریع نمود.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به 
نقش رسانه ملی برای تحقق این اهداف و با بیان اینکه 
فعالیت های  تقویت  با  باید  کیش  مرکز  سیمای  و  صدا 

خود بکوشد نقشی شایسته در این منطقه آزاد ایفا کند، 
اظهار کرد: براساس گفت وگوهایي که با دبیرخانه و دبیر 
شورایعالي مناطق آزاد انجام شده است، تالش مي کنیم 
تا مقدماتي فراهم نماییم تا صدا و سیماي مرکز کیش به 
عنوان مرکز مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي کشور 

فعالیت کند.
طریق  از  را  آزاد  مناطق  صداي  بتوان  باید  افزود:  وي 

رسانه ملی در جزیره کیش به گوش همه رساند.
آهنگران گفت: در این رابطه نیاز است منطقه آزاد کیش 
امکانات و تجهیزات  کمک بیشتري براي تقویت همه 

نرم افزاري صدا و سیماي مرکز کیش انجام دهد.
داشت:  بیان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
روزهاي  در  مي کنم  فکر  و  است  شده  فراهم  مقدماتي 
و  مدیرکل صدا  با  که  گفت وگوهایي  به  توجه  با  آینده 
سیماي مرکز کیش انجام شده است، مسئوالن سازمان 
صدا و سیما برای انجام مقدمات به جزیره کیش سفر 

کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص نقش 
نقش  نمود:  اذعان  آزاد  مناطق  در  و شهرداری  شوراها 
شوراها در این مناطق با سایر شهرها و استان های کشور 
محوله  وظایف  کیش  جزیره  در  چراکه  است؛  متفاوت 
به شهرداری های شهرهای بزرگ، به شرکت عمران و 

خدمات کیش تفویض شده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
شورای  موثر  اقدامات  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش 
اسالمی شهر کیش می تواند الگوی مناسبی برای سایر 

مناطق آزاد کشور باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، پیوستن 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به مجمع جهانی شهرهای جاده 
ابریشم را فرصت ارزشمندی برای توسعه تعامالت بین المللی 

این مناطق عنوان کرد.
سعید پورعلی گفت: مناطق آزاد کشور می توانند محل برگزاری 

اتحادیه جامع بین المجالس و مجالس آسیایی باشند.
اقتصادی جاده  به مزایای مشارکت در کمربند  اشاره  با  وی 
ابریشم و راه ابریشم دریایی و ارائه پیشنهاد پیوستن دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد به مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم 
اظهار کرد: این امر فرصت ارزشمندی برای توسعه تعامالت 

بین المللی مناطق آزاد است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین 
به تاسیس دفتر همکاری های اکو در جزیره کیش اشاره کرد 
و افزود: کشورهای عضو اکو بازار بزرگی را تشکیل می دهد و 
ما باید با تقویت تعامالت خود از این ظرفیت ها در جهت رونق 

همه جانبه کیش بهره ببریم.
پورعلی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه معاونت 
راه  نقشه  اهداف  بر  تمرکز  با  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی 
کالن مناطق آزاد کشور در افق1٤0٤ و با محوریت »کمک 
به توانمند سازی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی« 
فعالیت می کند، درخصوص اهداف پیش بینی شده در منشور 
فرهنگ  تقویت  گفت :  منطقه  ساله  سه  راهبردی  برنامه  و 
هنر،  احیای  اسالمی،  زندگی  تعمیق سبک  اسالمی- ایرانی، 
ارتقاء کیفیت زندگی شهروندی، بهبود بهداشت روحی و روانی، 
آسیب های  کاهش  محیطی،  امنیت  شاخص های  افزایش 
اجتماعی با بهره مندی از ابزار فرهنگ و هنر، اصالح و استقرار 
نهاد های آموزشی و پژوهشی، فعال سازی اقتصاد فرهنگ و 
هنر از مهم ترین اهداف پیش بینی شده در منشور راهبردی امور 

فرهنگی، اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش هستند.
اسالمی،  و  ملی  منطقه ای،  افزایش همگرایی  گفته وی،   به 
پاسداشت ارزش های مشترک قومی، منطقه ای، ملی و دینی و 
ترویج فرهنگ توسعه دریاپایه با هدف تقویت امنیت اجتماعی 
و ایجاد نظامات ساحل نشینی، از دیگر اهدافی است که در این 

برنامه راهبردی مدنظر است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به اینکه فعالیت های این معاونت در سه مدیریت امور اجتماعی ، 
بهداشت و درمان ، امور فرهنگی و آموزشی و هنری و همچنین 
درخصوص  می شود،  تقسیم  قرآنی  فعالیت های  بر  تمرکز 
راهبردهای تحقق نقشه راه کالن مناطق آزاد اذعان داشت: 
توانمند سازی  جزیره ،  در  اجتماعی  و  فرهنگی  نشاط  ایجاد 
موسسات خصوصی اهالی فرهنگ و هنرمندان برای مشارکت 
در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در قالب برون سپاری و 
برگزاری  و  مدنی  گروه های  و  انجمن ها  فعالیت  بستر  ایجاد 
رویداد های منطقه ای و ملی بر مبنای تقویم رویداد ها با محور 

برنامه های رویدادی ویژه جنوب کشور است.
پورعلی توسعه انسجام اجتماعی و تقویت فضای وحدت بین 
شیعیان و اهل سنت در جزیره کیش را یکی از دستاوردهای 

مهم این منشور راهبردی عنوان کرد.
خرده  و  بومی  بدنه  میان  نزدیکی  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فرهنگ های متنوع جزیره که یک ایران کوچک و مجموعه ای 
از قومیت های مختلف است اهمیت بسزایی دارد، گفت : عالوه 
بر تالش برای احیای خرده فرهنگ ها، احیاء و حفظ فرهنگ 
بومی جزیره با تمرکز بر تاریخ و هویت کیش از دیگر محورهای 
فعالیت ما است. برای تحقق این اهداف، شوراهای بسیاری در 
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان ایجاد شده که شورای 
تامین مهم ترین آنها است و کمیته های مختلفی دارد. در بحث 
سالمت و ستاد اقدامات پیشگیرانه کرونا هم توفیقات متعددی 
داشتیم که کنترل موفق کرونا و ایجاد شرایط استمرار کسب و 
کارها با وجود همه گیری کرونا در کشور نشانه عملکرد موفق 

این ستاد در کیش است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره 
به اینکه شورای آرد، نان و غله نیز یکی از شوراهای فعال در 
این معاونت است که با هدف نظارت بر روند پخت و توزیع نان 
به شهروندان فعالیت می کند،   افزود: انبارهای موجود در جزیره 
کیش با ظرفیت ذخیره سازی آرد برای تامین نیازهای ساکنان 

تا دو هفته تعبیه شده است.
و  فرهنگی  معاونت  در  دامپزشکی  اداره  داد:  ادامه  پورعلی 
اجتماعی نیز ازجمله بخش هایی است که عالوه بر نظارت بر 
سالمت اقالم پروتئینی و شرایط نگهداری و توزیع این اقالم، 
تامین میزان الزم مواد پروتئینی و فرآوردهای دامی را در منطقه 

مدیریت می کند.
وی افزود: اداره اتباع خارجی برای ارائه خدمات به اتباع سایر 
کشورها در کیش و همچنین پایش و نظارت بر روند فعالیت 
و تردد اتباع در کیش و اداره امورزنان با هدف توانمند سازی 
جمعیت زنان جزیره کیش، دو اداره دیگر در معاونت فرهنگی و 

اجتماعی سازمان هستند  .
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با بیان 
اینکه شمار جمعیت زنان در جزیره کیش 17هزار نفر است، 
گفت: افزایش جمعیت بانوان بیانگر تغییر فضای جمعیتی کیش 
به سمت ایجاد فضای خانوادگی است که این امر برای یک 
مقصد گردشگری و حفظ مولفه های نشاط و امنیت اجتماعی 

مهم است .
پورعلی با اشاره به نقش موثر اداره امور زنان برای ایجاد فضای 
مشارکت بانوان در فعالیت های اجتماعی اظهار داشت: انتخاب 
کیش در شبکه شهرهای صنایع خالق کشور در بخش صنایع 
دستی یکی از دستاوردهای مهم توجه به حوزه صنایع دستی در 

میان بانوان جزیره کیش بود.
وی درخصوص فعالیت های هنری بیان  کرد: با توجه به شرایط 
ناشی از همه گیری کرونا، در سال 99 بیشتر فعالیت های هنری 

در فضای مجازی برگزار شد.
به گفته پورعلی، فضای آموزش عمومی جزیره کیش شامل 
حدود  و  آموزشی  و  فرهنگی  کادر  در  ٤۸۳نفر  و  ٤۲مدرسه 
9۳00دانش آموز است و در حوزه آموزش عالی نیز  7دانشگاه 

با پذیرش ۶7۸1دانشجو فعالیت می کنند  .
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با 
اشاره به ارتقاء شاخص های آموزشی جزیره کیش، از افزایش شمار 
قبولی دانش آموزان کیش در المپیادهای کشور در سال 99 خبر داد.



3 انزلی

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد انزلی در آیین تجلیل از کارگران نمونه منطقه 
بیان کرد: ماهرترین کارگران و استادکاران کشور 

در مناطق آزاد مشغول به فعالیت هستند.
توسعه  داشت:  اظهار  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
اقتصادی هر کشور در حوزه نیروی انسانی وابسته 
و  برنامه ریزی  حوزه  در  نقش آفرین  عناصر  به 
نیروهای کارآمد مجری طرح های توسعه ای است 
از  ماهر که  نقش جامعه کارگری  میان  این  در  و 

آموزش های فنی به روز در ارتباط با تکنولوژی های 
جدید برخوردار هستند، حائز اهمیت است.

آزاد در  از مزایای مناطق  اینکه یکی  بیان  با  وی 
قیاس با سرزمین اصلی، بهره گیری از فناوری های 
نوین است؛ تصریح کرد: منطقه آزاد انزلی یکی از 
فرصت های جدی تحول اقتصادی در سطح استان 
و کشور و حتی حوزه بین الملل می باشد و با تکیه 
انسانی  نیروی  و  تولیدی  تکنولوژی های جدید  بر 
ماهر خود، منشأ خیری برای اقتصاد گیالن و ایران 

اسالمی شده است.
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
و  موثر  اقدامات  انجام  به  نسبت  امیدواری  اظهار 
از  تعیین شده  گسترده تر در مسیر تحقق راهبرد 
سوی مقام معظم رهبری در چارچوب سیاست های 
همدلی  و  همکاری  طریق  از  مقاومتی  اقتصاد 
بخش  و  سازمان  انسانی  نیروی  و  مدیریتی  بدنه 
انزلی می تواند  آزاد  اضافه کرد: منطقه  خصوصی، 
دریای خزر  در  استراتژیک  به عنوان شتاب دهنده 
به ایفای نقش بپردازد و در این میان طرح بزرگ 
اتصال این منطقه به خط آهن سراسری می تواند 
ظرفیت ها و فرصت های جدیدی برای اثرگذاری و 
نقش آفرینی بیشتر تنها منطقه آزاد شمال کشور در 

اقتصاد ملی و بین المللی مهیا نماید.
که  عظیمی  تحول  ارائه  به  مقدم  اکبری  اوسط 
سراسری  ریل  به  خود  متبوع  منطقه  اتصال  با 
عاید  فارس  خلیج  به  خزر  دریای  شدن  وصل  و 
کشور می شود، پرداخت و افزود: به منظور همراهی 
تا  آغاز  نقطه  از  منطقه  سرمایه گذاران  با  مستمر 
کارشناسان  از  متشکل  گروهی  نتیجه،  حصول 

معاونت ها و مدیریت های مختلف ایجاد شود.
وی با استقبال از پیشنهادات مطرح شده از سوی 
رئیس انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران منطقه 
آزاد انزلی، از آمادگی سازمان متبوع خود در جهت 
در  کشور  علمی  نخبگان  جذب  کار  و  ساز  ایجاد 

حوزه های فعالیت بخش خصوصی خبر داد و گفت: 
مجموعه سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی منطقه 
آزاد انزلی با تنوع کاری قابل توجه خود می توانند از 
تخصص تمامی افراد برخودار شوند؛ چراکه استفاده 
از  حمایت  اینکه  بر  عالوه  نخبگان،  توانمندی  از 
تولید ارزش در عرصه دانش است، بلکه با استفاده 
ارتقای  زمینه  عزیزان  این  عملی  تخصص  از 

اقتصادی استان و کشور فراهم می شود.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پیش  مسیر  در  اینکه  بیان  با  پایان  در  انزلی  آزاد 
تجربه  از  سیاسی،  گرایش  به  توجه  بدون  روی 
برد،  خواهم  بهره  و صاحب نظران  عزیزان  تمامی 
کارگران  از  تجلیل  مراسم های  برگزاری  خواستار 

بازنشسته منطقه آزاد انزلی شد.
مهدوی  سیدحجت  مراسم  این  در  است،  گفتنی 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  سعیدی 
رئیس  امانی  اصغر  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
انجمن کارآفرینان و سرمایه گذاران منطقه به بیان 
توسعه  مسیر  در  خود  پیشنهادات  و  نظرات  نقطه 
همکاری های سازمان و بخش خصوصی پرداخت 
و در پایان از تعدادی از کارگران برتر مشغول به 
اقتصادی،  گردشگری،  مختلف  حوزه های  در  کار 
سوی  از  انزلی،  آزاد  منطقه  شهرسازی  و  بندری 
مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره و معاونین سازمان 

تجلیل به عمل آمد.

مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی با مهندس محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی دیدار و 
و  بحث  به  نهاد  دو  میان  بیشتر  همکاری های  کارهای  و  ساز  درخصوص 

تبادل نظر پرداختند.
بر این اساس، سرعت بخشیدن به پروژه اتصال منطقه آزاد انزلی به راه آهن 
محترم  رئیس جمهور  تاکید  مورد  ملی  طرح  یک  عنوان  به  که  سراسری 
قالب  در  توسعه  دائمی  احکام  ماده ۶۵  اجرای  مسیر  در  همکاری  می باشد، 
همکاری ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی در استان، کمک وزارتخانه در 
مسیر اعمال قوانین مناطق آزاد در مقابل تسری مصوبات سرزمین اصلی به 
ویژه در حوزه بنادر کاسپین و انزلی که در محدوده این منطقه واقع شده و 

در نهایت ترسیم افق های جدید همکاری در جهت بهره برداری از راه آهن 
رئیس  توافق  و  مهم ترین محورهای گفت وگو  انزلی،  آزاد  منطقه  به  رشت 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با وزیر راه و شهرسازی 

را در برگرفت.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد انزلی هم اکنون دو تفاهم نامه همکاری با دو 
معاونت وزارت راه و شهرسازی در حوزه بندری و ریلی در حال اجرا دارد که 
براساس تفاهم نامه همکاری مشترک با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور، مسیر ریلی رشت به مجتمع بندری کاسپین این منطقه 
در حال ساخت بوده و تفاهم نامه همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی نیز 

در زمینه ارایه خدمات بندری و دریایی می باشد.

با دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی از مقامات قضایی استان، هیاتی به سرپرستی 
دادستان  همراه  به  گیالن  دادگستری  کل  رئیس 
و  دادگستری  اطالعات  و  حفاظت  رئیس  استان،  مرکز 
به  انزلی  آزاد  منطقه  در  با حضور  انزلی،  بندر  دادستان 
همراه مهندس علی اوسط اکبری مقدم، از پروژه اتصال 
بازدید  آزاد  بندر کاسپین در محدوده منطقه  به  راه آهن 

به عمل آوردند.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  بازدید،  این  در 
عملیات  روند  تشریح  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
سرعت  افزایش  از  سراسری،  راه آهن  اجرایی 
طی  کرد:  بیان  و  داد  خبر  پروژه  این  تکمیل  روند 
روند  تخصصی،  نشست  چند  در  گذشته  روزهای 
تکمیل این پروژه بزرگ ملی با حضور کارشناسان 

و مشاور پروژه بررسی و سازمان منطقه آزاد انزلی 
پروژه،  محل  در  کارشناسی  تیم  یک  استقرار  با 
را  ضعف  نقاط  و  داده  افزایش  را  خود  نظارت 

برطرف نموده است.
االسالم  حجت  بازدید،  این  ادامه  در  همچنین، 
اظهار  دادگستری گیالن  رئیس کل  والمسلمین خلیلی 
با  و  بوده  مردم  حقوق  مدافع  قضایی  دستگاه  داشت: 

اتصال راه آهن به منطقه آزاد انزلی عالوه بر توسعه بستر 
مناسبی  اشتغال  فرصت  منظور سرمایه گذاری،  به  الزم 

نیز ایجاد خواهد شد.
زیرسازی،  پروژه،  معارضین  بررسی  است،  گفتنی 
ریل گذاری، تملک اراضی و طراحی خطوط و تاسیسات 
داخلی مجتمع بندری کاسپین از دیگر موارد مطرح شده 

در این بازدید بود.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اینکه طی ۱۲ماهه سال گذشته مجموع  بیان  با  انزلی 
آزاد  منطقه  مجدد  صادرات  و  تولید  از  ناشی  صادرات 
انزلی به رقم ۱88.7میلیون دالر بالغ شد اظهار داشت: 
شده  صادر  تولیدی  محصوالت  ارزش  سال ۹۹  در 
واحدهای صنعتی منطقه ۱۹.8میلیون دالر بود که بخش 
و  و شیمیایی  سلولوزی  کاالهای  بر  آن مشتمل  عمده 

تجهیزات صنعتی بوده است.
طول  در  اینکه  به  اشاره  با  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
آزاد  منطقه  در  شده  انجام  صادرات مجدد  سال ۹۹، 
انزلی به ۱۶8.۹میلیون دالر افزایش یافت، اضافه کرد: 
محصوالت شیمیایی، انواع چوب، ماشین آالت صنعتی و 
محصوالت کشاورزی بیشترین سهم را در سبد صادراتی 

منطقه دارا می باشند.
به  مدت  این  طی  که  تولیدی  کاالهای  ارزش  وی، 
بازارهای داخلی کشور صادر شده را معادل ۲۰۹میلیون 
دالر عنوان کرد و اذعان نمود: این امر بیانگر عزم جدی 
تولیدکنندگان منطقه آزاد انزلی در جهت تامین کاالهای 
اساسی و نیازهای ضروری بازارهای مصرف داخلی در 

شرایط تحریمی کشور است.
گسترش  و  استمرار  اینکه  بیان  با  مقدم  اکبری  اوسط 
فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی در شرایط تحریمی 
و همه گیری بیماری کرونا از مهم ترین اولویت های در 
همین  در  افزود:  است،  وی  متبوع  سازمان  دستورکار 
تولیدی- ۱۵واحد  بر  بالغ  سال ۹۹،  ۱۲ماه  طی  راستا، 

را  توسعه خود  یا طرح  و  افتتاح  این منطقه  در  صنعتی 
مورد بهره برداری قرار داده اند و ظرف شش سال گذشته 
این سازمان با ارائه خدمات مشاوره ای، رفع موانع مالی و 
حقوقی پیش روی فعالیت های تولیدی منطقه، موجبات 
از رکود 7۰واحد صنعتی منطقه و در مدار تولید  خروج 

قرار گرفتن آنها شده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در پایان توجه به راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم 
این  برنامه های کاری  را سرلوحه  رهبری در سال ۱۴۰۰ 
پشتیبانی  منظور  به  نمود:  تصریح  و  کرد  بیان  سازمان 
بیشتر و رفع موانع پیش روی تولید کنندگان مشغول به 
فعالیت در منطقه آزاد انزلی، فرآیند جذب سرمایه گذار و 
آغاز عملیات احداث سومین شهرک صنعتی منطقه آزاد 

انزلی از زمستان سال گذشته در مسیر اجرایی قرار گرفته 
است، شهرکی که در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین و 
جوار خط ریل سراسری ایجاد می شود و پهنه صنعتی این 

منطقه را از حدود ۶۱هکتار کنونی به ۱۱۰هکتار و تعداد 
واحدهای تولیدی سطح منطقه نیز از ۱۴8واحد کنونی به 

حدود ۳۵۰واحد افزایش می یابد.

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

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با وزیر راه و شهرسازی مطرح شد:

به دعوت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار نمود:

منطقه آزاد انزلی فرصت  جدی تحول 
اقتصادی در سطح کشور و حوزه بین الملل

ترسیم افق های جدید همکاری  میان منطقه آزاد انزلی و وزارت راه و شهرسازی

بازدید رئیس کل دادگستری گیالن از پروژه اتصال راه آهن به بندر کاسپین

افزون بر ۱۸۸ میلیون دالر ارزش صادرات و صادرات مجدد منطقه آزاد انزلی در سال99

انزلی  بندر  دریابانی  فرمانده  خودخروج  سرهنگ 
آزاد  و سروان موسوی فرماندهی دریابانی منطقه 
رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس  با  انزلی 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 

انزلی دیدار و گفت و گو کردند.
اوسط  مهندس  دیدار  این  در  گزارش،  این  بنابر 
اکبری مقدم با تقدیر از خدمات دریابانی در حوزه 
دریابانی  شناور  ناوگروه  استقرار  و  دریایی  امنیت 
دریایی  به  ناوگان  توسعه  خواستار  منطقه  در 

ماموریت های محوله شد. انجام  منظور 
خودخروج  سرهنگ  دیدار  این  در  همچنین، 
سازمان  از  نیز  انزلی  بندر  دریابانی  فرمانده 
حمایت های  پاس  به  انزلی  آزاد  منطقه 
و  نمود  تقدیر  دریایی  پایگاه  ایجاد  و  همه جانبه 
استقرار  با  انزلی  بندر  دریابانی  که  کرد  اعالم 
عالوه  منطقه،  این  در  خود  نظامی  شناورهای 
راستای  در  تجاری  کشتی های  امنیت  حفظ  بر 
تالش  دریایی  امنیت  و  کاال  قاچاق  با  مقابله 

کرد. خواهد 
از  یادبود  لوح  دیدار  این  پایان  در  است،  گفتنی 
اوسط  علی  مهندس  به  دریابانی  فرماندهی  سوی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری 

سازمان منطقه آزاد انزلی اهدا شد.

جلسه مشترک رئیس و اعضای هیات رییسه انجمن 
گیالن  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس  با 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، دکتر 
قربانی عضو هیات مدیره ، معاون فنی و زیربنایی 
انزلی  آزاد  ریاست سازمان منطقه  و مدیرکل حوزه 

برگزار شد.
نظام  نمایندگی  دفتر  استقرار  گزارش،  این  بر  بنا 
مهندسی، تسریع در روند پاسخگویی به مجوزهای 
واحد های ساختمانی و صنعتی از مهم ترین مباحث 

مطرح شده در این نشست بود.

و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  دقیق  علی  مهندس 
علی  مهندس  با  گیالن  استان  مدارس  تجهیز 
مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط 
عامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت و گو 

کرد. 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل  اساس،  این  بر 
مدارس استان گیالن با تبریک انتصاب مدیر عامل 
متبوع  دستگاه  آمادگی  انزلی ،  آزاد  منطقه  سازمان 
در  مابین  فی  همکاری های  توسعه  جهت  را  خود 
مسیر توسعه منطقه و استان به ویژه ارتقای فضاهای 

آموزشی منطقه اعالم نمود.

افزایش امنیت دریایی با 
استقرار شناورهای نظامی در 

محدوده منطقه آزاد انزلی

استقرار دفتر نمایندگی 
 نظام مهندسی در 
منطقه آزاد انزلی

اهتمام در جهت ارتقای 
 فضاهای آموزشی
 منطقه آزاد انزلی

در دیدار فرمانده دریابانی بندر انزلی با 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان شد:

 در نشست مهندس اکبری مقدم
با رئیس انجمن نظام مهندسی ساختمان 

گیالن مطرح شد:

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان گیالن عنوان نمود:
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یکی از مهم ترین رسالت های مناطق آزاد، تولید و سرمایه گذاری و به 
دنبال آن پیشرفت اقتصادی در سرزمین اصلی است. همچنین یکی 
دیگر از ماموریت های محوله به مناطق آزاد، توسعه صادرات مجدد 
کشور می باشد، به طوری که ورود کاال بدون تغییر یا با تغییرات جزئی 
همراه بوده و سپس متعاقبا از آنجا صادرات صورت بگیرد. تجارت 
امروز این موضوع را تعریف کرده که سرمایه گذار نه به عنوان واسطه، 
بلکه به عنوان مبدل در مناطق آزاد می تواند نقش بازی کند. یعنی کاال 
را وارد مناطق کند و با اندک تغییراتی که خیلی هم هزینه بر نیست، 
در قالب قراردادها و موافقت نامه های ترجیحی به کشورهایی که  در 
اطراف ما نیازمند بازار هستند، فروخته شود. باید پذیرفت که اکنون 
کسب و کارهای خوبی در اطراف کشور حاکم است که اگر از این 
فرصت استفاده نکنیم، باز به سان موقعیت های دیگر که برایمان ایجاد 

شد، این مزیت و بازار را نیز از دست خواهیم داد.
اما آنچه که شرایط تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد را آسان 
می کند، اجرای کامل »قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه 
سرمایه گذاری  جلب  برای  کشورها  تمامی  در  است.  اقتصادی« 
داخلی و خارجی ، افزایش بهره وری، تسهیل تجارت ، بهبود شرایط 
اعمال  را  پاگیر  و  قوانین دست  کمترین  تولید،  توسعه  و  اقتصاد 
می کنند؛ سیاستی که مناطق آزاد ایران بر آن مبنا شکل گرفت تا 
با توسعه این مناطق ، سرزمین اصلی نیز پیشرفت کند. البته باید بر 
این واقعیت تلخ تاکید داشت که تاکنون صرفا 30درصد از قوانین 

مناطق آزاد به اجرا درآمده است.
شرایط تولید و سرمایه گذاری در برهه ای از زمان در مناطق آزاد 
گذشته  در  ما  خارجی  ارتباطات  وضعیت  چراکه  بود؛  توجه  قابل 
تقریبا تمامی  بیماری کرونا در سال 99  با وجود  البته  بوده؛  بهتر 
کشورهای دنیا با مشکل اقتصادی و تجاری دست به گریبان بودند. 
اما باید تاکید نمود که در کشور ما از سرمایه گذار و تولیدکننده آن 
طور که باید حمایت نمی شود. اهمیت این موضوع به حدی است 
که رهبر معظم انقالب در ادامه شعار سال99 که »جهش تولید« 
مانع زدایی ها«  و  پشتیبانی ها  »تولید؛  سال  را  امسال  داشت،  نام 
بیان  خود  نوروزی  پیام  در  همچنین  ایشان  فرمودند.  نامگذاری 
و  نکرد  پیدا  تحقق  کامل  طور  به  تولید  جهش  شعار  که  کردند 
موانعی را مانند تحریم ها، بیکاری، خروج سرمایه های کشور، عدم 
تحقق چشم انداز و همچنین مسائل فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی 
و حقوقی را بیان نمودند که همه دست به دست هم داد تا جهش 

و رونق تولید تحقق پیدا نکند.
قطعا بسته های تشویقی همچون معافیت های مالیاتی و ارزی می تواند 
راهگشای توسعه تولید باشد ، ولی متاسفانه این هم به خوبی اداره 
نمی شود و امتیازاتش به دلیل تصمیمات عجوالنه و گاها سیاسی از 
مناطق آزاد کشور سلب می گردد. موضوع قابل انکاری نیست که در 
مناطق آزاد کارخانه هایی که مبادرت به تولید داخلی ورزیدند، توسط 
سیستم بانکی، بدهکاری آنان چندین برابر شده و اکثر کارخانه ها 
تعطیل و توسط همین بانک ها توقیف شدند و بی شک این رویه 

صدمات جبران ناپذیری را به اشتغال و تولید وارد کرده است. 
رشد  و  تولید  توسعه  به  نسبت  جدی  نگاه  باید  اوصاف  این  با 
از این اعتماد سرمایه گذاران  سرمایه گذاری به وجود آید و بیش 
به بی اعتمادی تبدیل نگردد. متاسفانه روابط ضعیف با کشورهای 
در  فرامنطقه ای   کشورهای  نقش  و  کرونا  بیماری  و  همسایه 
تصمیم گیری کشورهای همسایه باعث وقوع چنین مسائلی شده 
این  به  نیز  و الزم است که سیاست خارجی و دیپلماسی کشور 
از سرگرفته  آزاد  فعالیت ها در مناطق  این  سمت برود که مجدد 

شود و مهم تر آنکه تحقق شعار سال امکان پذیر گردد.
آحاد  شد،  برگزیده  سال1400  برای  که  شعاری  مخاطب  طبیعتا 
با  تا  است  قضائیه  قوه  و  دولت  مجلس،  علی الخصوص  مردم 
برطرف کردن موانع حقوقی و قانونی، استفاده از ابزارهای حمایت 

مالی و نظارت بر اجرای قوانین، راهگشای تولید باشند. 
در گزارش این شماره از نشریه، با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
به گفت وگو نشستیم و از آنها درخصوص موانع پیش روی تولید در 
مناطق آزاد سوال کردیم. آنچه در تمامی سخنان آنها متفق القول 
شنیده شد، موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق 
آزاد است؛ موضوعی که با وجود مخالفت اغلب نمایندگان اما به زور 
و  تضاد  در  در عمل می تواند  که  تصویب شد! مصوبه ای  موافقان 
منافات با شعار رهبری باشد تا شرایط سرمایه گذاری و تولید در مناطق 

آزاد به نسبت گذشته سخت تر و پیچیده تر شود.

 غالمرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی:

نباید از محدودیت های سلبی حمایت کرد
غالمرضا مرحبا نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی 
تولید و  از موانع  با نشریه،  مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد سخن گفت و دیدگاهش را در رابطه 

با شعار سال مطرح نمود.
و  حمایت  درخصوص  آقا  حضرت  که  مواردی  کرد:  تاکید  وی 
پشتیبانی از تولید اشاره فرموند، موضوعات کلیدی و کارشناسی 
و  کردند  اظهارنظر  دقیق  همیشه  همچون  ایشان  چراکه  است؛ 
اینکه  است؛ ضمن  دقیق  و  متقن ، مستدل  واقعا هم سخنانشان 
قطعا مواردی که به عنوان موانع تولید اشاره شده، در سطح جامعه 

احساس می شود .
این نماینده ادامه داد: شعار سال، تبیین یک استراتژی و یک هدف 
است که به همه فعالیت های ما جهت گیری و سمت و سو می دهد. 
دولت هم باید تمام توان خود را برای رسیدن به این هدف به کار 
بگیرد؛ ضمن اینکه سایر ارکان تصمیم گیر کشور نیز باید در جهت 

رسیدن به این هدف برنامه ریزی کنند و بسیج شوند .
مرحبا افزود: در این راستا مناطق آزاد از نقاطی هستند که بسیار 
می توانند به ما کمک کنند؛ اما متاسفانه درخصوص این مناطق 
در کشور ما مقداری اجحاف صورت گرفته و این مسئله به اندازه 

کافی مورد توجه قرار نگرفته است. 
وی ادامه داد: تفکر منطقه آزاد اگر درست و به صورت کارشناسی 
اجرا شود،  دارد،  دنیا وجود  در  استانداردهایی که  از  استفاده  با  و 
طبیعتا می تواند به اقتصاد ما کمک بسیار نموده و در واقع یک راه 

تنفسی مطمئن برای کشور باشد .
دنیا  باز  اقتصادهای  از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  نماینده  این 
محدودیت ها و قید و بندهای کشور ما را ندارند، ولی از مناطق آزاد 
بهره بردند و اتفاقا موفقیت های چشمگیری را به دست آورده اند؛ 

اما در کشور ما به علت نقص عملکردی که داریم، مناطق آزاد را 
تبدیل به محلی برای ورود و قاچاق کاال به کشور نمودیم، ضمن 
اینکه عمال سرمایه گذاری چندانی برای تولید در این مناطق اتفاق 
نیفتاد. این در حالی است که ما باید مناطق آزادمان را به نحوی 
و  تبادل  و  برای سرمایه گذاری  مناسب  محلی  که  کنیم  طراحی 

ورود تکنولوژی به کشور باشند.
از  اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: یکی  عضو کمیسیون 
مهم ترین مشکالتی که بنده همیشه در مورد مناطق آزاد قید می کنم، 
 اشکال در مکان یابی این مناطق است. در مکان یابی ها اینگونه نباید 
باشد که هر مکانی که در مرز باشد، بدون هیچ کنترل و درب و 
پیکری مناطق آزاد ایجاد کنیم و به آنها معافیت مالیاتی بدهیم تا 
در نهایت محلی برای قاچاق، خروج ارز و محل فروش محصوالت 
مصرف خانگی لوکس از دیگر کشور ها باشند. این در حالی است که 
مناطق آزاد باید دقیق و با استفاده از آمایش سرزمینی و قابلیت ها و 
ظرفیت هایی که در مناطق است، انتخاب شوند و مهم تر آنکه برای 

هر منطقه آزاد یک استراتژی معین تعریف گردد. 
وی افزود: نباید یک برنامه و استراتژی کلی داشته باشیم و همه 
باید  کیش  آزاد  منطقه  کنیم.  اداره  استراتژی  یک  با  را  مناطق 
استراتژی خودش را داشته باشد؛ اروند، انزلی، ارس و ماکو و هر 
کجای دیگر هم براساس قابلیت هایی که در آنجا وجود دارد، باید 
با استراتژی دیگری تعریف شود و بر همان اساس کار و تالش 

کنند و سرمایه گذاری انجام گیرد. 
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: منطقه 
باشد،  آزاد می تواند محلی برای ورود تکنولوژی به داخل کشور 
باید  می بیند.  آسیب  و  آزار  تحریم ها  از  که  ما  کشور  مخصوصا 
مواد  تکنولوژی،  آزاد ،  مناطق  طریق  از  که  گیرد  صورت  کاری 
کمی  با  باید  پس  برسد .  ما  اقتصاد  به  نیاز  مورد  موارد  و  اولیه 
نظارت و مدیریت این مسئله را حل کرد تا مناطق آزاد پایگاهی 
برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و تکنولوژی جدید و به روز 
باشد. طبیعتا با انتقال تکنولوژی و محصوالت تولید شده حاصل 
از سرمایه گذاری ها به سرزمین اصلی و همین طور صادرات آنها، 

برای کشور ارزآوری حاصل می شود.
یک  اجرای  و  نظارت  افزایش  اصلی،  راه حل  کرد:  تاکید  مرحبا 
را  برنامه ریزی  و  مدیریت ها  نوع  باید  است.  درست  برنامه ریزی 
باید  دهیم؛  افزایش  را  نظارت ها  حال  عین  در  و  کنیم  اصالح 
که  ببریم  جلو  نحوی  به  را  تعامالت  و  کنیم  بیشتر  را  کنترل ها 
تکنولوژی و سرمایه وارد منطقه و بعد کشور شود؛ نه آنکه مناطق 

آزاد پایگاهی برای قاچاق باشند. 
صحیحی  نظارت  مجلس  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
طرحی  هر  داشت:  اظهار  ندارد،  آزاد  مناطق  قوانین  اجرای  بر 
و  نگهبان  به شورای  نهایت  در  در مجلس تصویب می شود  که 
نیز  رئیس جمهور  توسط  و  می رسد  مصلحت  تشخیص  مجمع 
ابالغ می گردد و الزم االجراست؛ چراکه به هر حال قانون تلقی 
می شود. لذا هرگونه قصور و ترک فعل در برابر آن متعاقب قانون، 

قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی دارد. 
اگر  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
دبیرخانه  نمی شود،  اجرا  که  باشد  قانونی  آزاد  مناطق  مورد  در 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان متولی باید به 
این مسئله توجه کند؛ چراکه آنها باید قانون را اجرا نمایند؛ مجلس 
هم باید قانون را اصالح کند که دست مسئوالن مربوطه را بازتر 

بگذارد و آنها را از بالتکلیفی درمی آورد.
ما  البته  کرد:  تاکید  و  اشاره  آزاد  مناطق  قوانین  ابطال  به  مرحبا 
منافع  باید  نیز  موارد  برخی  در  داریم .  باالدستی  قوانین  گاهی 
از  نباید  البته  گرفت.  نظر  در  را  اقتصاد  خاص  شرایط  و  کشور 
محدودیت های سلبی حمایت کرد، ولی شرایط کشور طوری پیش 

می رود که گاهی باید محدودیت های مقطعی را پذیرفت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از بهترین ابزارها برای 
اقتصاد کشور ما می تواند مناطق آزاد باشد تا در جهش اقتصادی، 
رونق تولید و پشتیبانی از تولید و مواردی شبیه این که معموال 
می شود،  تبیین  رهبری  معظم  مقام  توسط  متمادی  سال های 

کمک کننده باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه موانع و محدودیت های برای 
چه  مجلس  و  دارد  وجود  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  و  تولید 
کمکی می تواند کند، گفت: یک بحث همین است که همه مناطق 
تبیین می کنیم، همان طور که گفتم  استراتژی  براساس یک  را 
هر منطقه قابلیت های خودش را دارد. هر جایی که منطقه آزاد 
ایجاد می کنیم باید براساس قابلیت های همان منطقه برنامه ریزی 
و استراتژی خاص همان منطقه را تبیین نماییم. این مهم ترین 
مسئله است، نه آنکه همه مناطق را صرفا براساس قانون مناطق 

آزاد اداره کنیم؛ لذا این یکی از مهم ترین موانع است.
مرحبا در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه مجلس چه راهکاری 
برای رفع موانع تولید در مناطق آزاد در نظر دارد، اظهار کرد: این 
موضوع نیاز به کار مشترک دارد. مجلس هم اخیرا درخصوص الیحه 
اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کار می کند. اکنون این الیحه 
در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و بعضی از بندهایش 
هم به تصویب رسیده، البته برخی دیگر از آن هم باقی مانده است 
که آنها را باید به نتیجه برسانیم و مصوب کنیم. در مرحله بعدی هم 
باید برای هر منطقه آزاد استراتژی مشخصی تعریف نماییم تا براساس 

قابلیت های آن منطقه برنامه ریزی صورت بگیرد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسالمی درخصوص تصمیم 
اخیر مجلس در رابطه با برداشتن معافیت  مالیات بر ارزش افزوده 
در مناطق آزاد گفت: نباید از برخی قوانین و نظارت ها نگران بود؛ 
یعنی  می گیرد؛  نظر  در  را  کشور  کل  مصلحت  قانونگذار  چراکه 
مشکالتی که در گذشته به وجود آمده را در محل اجرای قانون 
در نظر می گیرد. مجلس همه را سبک سنگین می کند، مزایا و 
اقتصادی،  اینکه نظر اصناف، فعاالن  را می بیند، ضمن  معایبش 
مرکز پژوهش ها و وزارت اقتصاد هم گرفته می شود و نهایت به 

جمع بندی می رسد .

وی ادامه داد: معافیت های مالیاتی یکی از راه های اداره مناطق آزاد 
است، کشور نیاز به درآمد های مالیاتی دارد و ما باید مالیات های 
منطقه ای را دریافت کنیم. باید به نحوی برنامه ریزی صورت گیرد 
که صنعت آسیب نبیند. لذا باید راه و روش هایمان را درست کنیم، 

وگرنه درخصوص قانون مشکلی وجود ندارد.
مرحبا در ادامه در واکنش به این موضوع که درآمدهای مالیاتی به 
خاطر آنکه مناطق آزاد سرفصل بودجه دولتی ندارند به خود مناطق 
برنمی گردد، اذعان داشت: بله؛ ولی این مالیات هایی که اخذ می شود 
به کشور برمی گردد . مناطق آزاد معافیت مالیاتی دارند، منتهی این 
ایجاد  منطقه ای که  است. مثال یک  زمانی  برهه  در یک  معافیت 
می شود برایش مشخص می کنند که به فرض بیست سال معافیت 
مالیاتی دارند و بعد از آن هم مالیات اخذ خواهند شد؛ لذا اینطور نیست 

که به طور کلی مالیات دریافت نشود.
نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
به  اصلی  سرزمین  قوانین  تسری  درخصوص  پایان  در  اسالمی 
مناطق آزاد و راهکار مجلس در این رابطه، تصریح کرد: به صورت 
خاص هنوز موردی ندیدیم که به این مسئله رسیده باشیم، چراکه 
در مراحل ابتدایی طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی هستیم؛ اما اگر به عنوان معضل تعریف شود، حتما 
به آن رسیدگی می گردد و در فرآیند طرح اصالح قانون مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی لحاظ می شود.

 محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی:

وجود قوانین سفت و سخت در مناطق آزاد
محمد باقری بنایی نماینده مردم بناب و عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی نیز در گفت وگو با نشریه، دیدگاهش را 
نسبت به شعار »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« مطرح کرد و 
در عین حال از تصمیم مجلس نسبت به مصوبه برداشتن معافیت 

مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد انتقاد نمود. 
وی در این گفت و گو تاکید کرد: بحث تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها 
که توسط  مقام معظم رهبری برای شعار سال مطرح شده، به نظر 
می رسد یک استراتژی است که از سال ها گذشته هم بوده و هست؛ 
در این خصوص رهبر معظم انقالب با دقت به دنبال این هستند تا 

مشکالت تولید و موانع آن در ایران برداشته شود .
و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  موانع،  این  افزود:  باقری بنایی 
و  دولت ها  که  است  تصمیم هایی  موانع  این  گاها  است.  سیاسی 
این موانع  لذا بررسی  با تصویب برخی قوانین گذاشتند.  مجلس 
باید  این خصوص  به بررسی دقیق دارد. در  نیاز  کاری عمیق و 

دستگاه ها فعال شوند تا موانعی که وجود دارد، برداشته شوند. 
این نماینده مجلس تاکید کرد: موانع فقط مختص کمک نکردن 
بانک ها نیست، هر چند بانک ها هم می توانند یکی از موانع باشند 
که در تولید تاثیر بگذارند؛ اما هر وزارتخانه ای می توانند نسبت به 
این مسئله و برداشتن موانع تولید کمک کننده باشند و در واقع 

مانع زدایی نماید.
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اکنون سرمایه گذاری در کشور با مشکالتی متعددی مواجه شده 
است، طوری که به نظر می رسد در ده سال اخیر آنگونه ای که 
در کشور می بایست، سرمایه گذاری صورت نگرفته است . در این 
سال ها سرمایه گذاری های کوچکی صورت گرفته، ولی راهگشای 

مشکالت اشتغال و اقتصاد کشور نبوده است. 
مواجه  با مشکالت عدیده ای  ما کشوری هستیم که  افزود:  وی 
را  فرهنگی  و  سیاسی  موضوعات  باید  برهه  این  در  و  هستیم 
میان خود حل کنیم . باید همه دست به دست هم دهند، موانع را 
شناسایی کنند، ضمن اینکه هر کسی در حوزه خودش مشکالت 

را حل کند.
قوانین و  ابطال  این سوال که  به  پاسخ  ادامه در  باقری بنایی در 
تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد چقدر بر بحث تولید 
و حمایت از آن تاثیر گذار است، گفت: مشخص است که این تاثیر 
ناچیز نیست. مناطق آزاد در دنیا یک تعریف خاص خود را دارند. 
نمی توانیم  که  است  این  اساسی  مشکل  ما  کشور  در  متاسفانه 
از تجربیات جهان استفاده کنیم و قوانین مدرن  باید  آنگونه که 
در  و  ترکیه  در  که  آزادی  مناطق  قوانین  باید  دهیم.  تسری  را 
و  بررسی  است،  جنوبی  کره  و  چین  همچون  دیگر  کشورهای 
مشاهده شود که در بحث های مالیاتی و بیمه ای چه مزیت هایی 

شامل مناطق آزاد می شود تا از آنها الگوبرداری شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اسم مناطق آزاد را آزاد گذاشتیم، 
ولی عمال می بینیم در برخی موارد قوانینی که در سرزمین اصلی 

حاکم است، در مناطق آزاد سفت و سخت تر هم انجام می گیرد .
ادامه در پاسخ به این سوال که مجلس چه مشوق های  وی در 
قانونی در جهت حمایت از بحث تولید در مناطق می تواند داشته 
نیست؛  جدید  قوانین  به  نیاز  بگویم  صریح  داشت:  اظهار  باشد، 
قوانینی که در سال های گذشته درخصوص تولید و سرمایه گذاری 
خارجی و داخلی تصویب شده، کافی است؛ فقط باید نظارت کنیم 
تا اجرایی شوند. لذا تصویب قوانین جدید نمی تواند راهگشا باشد، 

بلکه دولت ها باید ملزم به اجرای قوانین موجود باشند . 
در  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  بناب  مردم  نماینده 
حال  عین  در  باید  ما  نیست؛  جدید  قوانین  به  نیاز  اصال  واقع 
نظارت هایمان را بیشتر کنیم و در بحث ملزم شدن قوانین مربوط 
در عین  کنیم.  تاکید  داشتند،  معافیت های که  مالیات  و  بیمه  به 
حال هر زمان که نیار به قوانین مربوط به تولید و توسعه آن بود، 
و  خوب  قوانین  می رسد  نظر  به  ولی  می کند.  ورود  هم  مجلس 

کافی در کشور داریم، ولی در اجرا مشکل داریم .
برداشتن  درخصوص  مجلس  تصمیم  به  واکنش  در  باقری بنایی 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: بله؛ این هم 
کار اشتباهی بود و ندانسته انجام شد و اتفاق افتاد و باید پیگیر 

بود تا این موضوع حل شود .   
وی تاکید کرد: مجلس و دولت همه و همه برای حل مشکالت 

کشور فعالیت می کنند، اما متاسفانه در مجلس اتفاقاتی می افتد که 
نگاه ها سیاسی می شود؛ مثل همین موضوع حذف معافیت مالیات 
بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که اخیرا در بهارستان تصویب شد. 
باید کارهای کارشناسی بیشتری در مجلس صورت بگیرد؛ دولت 

و مرکز پژوهش ها هم باید کارهای تحقیقاتی صورت دهند. 
اقتصادی مجلس شورای  و عضو کمیسیون  بناب  مردم  نماینده 
اسالمی در پایان تصریح نمود: آنچه طبق شعار رهبری باید برای 
مجلس و دولت مهم باشد، این است که سرمایه گذاری انجام شود 
افزایش  و  اشتغال  برای  خارجی  سرمایه گذاری  و  تولید  بحث  و 
ثروت ملی صورت بگیرد. لذا هر قانونی که در این راستا باشد، 
مجلس باید از آن حمایت کند. ضمن اینکه نباید کاری کرد که 
سرمایه گذار داخلی و خارجی  برای فعالیت های اقتصادی با موانع 
روبه رو شود. در این خصوص باید پیگیر حل و فصل و تسریع در 
موانع،  مقابل  در  اینکه  باشیم؛ ضمن  آزاد  مناطق  سرمایه گذاری 
قانون ها و مقررات پیچیده ای که دست و پای سرمایه گذاری را 

می بندد، مقاومت کنیم.

 حسین حاتمی، دبیر اول فراکسیون 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس:

 تعارض تصمیم اخیر مجلس با امنیت 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد

حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند و دبیر اول 
فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
نیز در گفت و گو با نشریه، دیدگاهش را نسبت به شعار سال مطرح 
کرد و موانع و محدودیت های موجود برای تولید و سرمایه گذاری 

در مناطق آزاد را برشمرد. 
باید صادرات  اساسا  آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه  کرد:  تاکید  وی 
منظر  این  از  باشد.  خود  پیرامونی  کشورهای  به  خدمات  و  کاال 
تولید باید حرف اول و آخر را در مناطق بزند. در مقاطعی مناطق 
این مناطق تبدیل به  آزاد ما به سمت تجارت سوق داده شد و 
مکانی برای واردات کاالهای بعضا غیرضرور شده بود . اما مطلوب 
ما این است که مناطق آزاد عموما به یک پایگاه تولیدی تبدیل 
شوند؛ چراکه در این صورت اشتغال ایجاد خواهد شد و هم ارزش 
به  را  تولید شده  و صادرات کاالی  اصلی  به سرزمین  را  افزوده 
کشورهای هم مرز خود خواهیم داشت . بنابراین تاکید می کنم که 
ظرفیت های تولیدی مناطق آزاد باید به حد نهایت خودش برسد، 
تا جایی که این مناطق از کشور را یک کارگاه تولیدی بزرگ تلقی 
کنیم که ارزش افزوده اش به سرزمین اصلی و کاال و خدماتش 

این  و  و کشورهای همسایه صادر شود  مجاور  به سرزمین  باید 
عین تحقق فرمایش مقام معظم رهبری است.

محدودیت هایی  و  موانع  چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حاتمی 
برای تولید و سرمایه گذاری در مناطق آزاد وجود دارد، گفت: یکی 
بحث متغیر بودن قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد و عموما 
در حوزه سرمایه گذاری ها است. طبق مطالعات بنده که به عنوان 
سرمایه گذار  که  بگویم  باید  هستم،  آزاد  مناطق  فراکسیون  دبیر 
خارجی با قوانین کوتاه مدت مربوط به مناطق آزاد کشور ما دچار 
سردرگمی می شود؛ با این حساب که در سال 1399 بحث مالیات 
بر ارزش افزوده در مناطق آزاد نبود، اما در سال 1400 این داستان 
به فعاالن اقتصادی و تولیدی مناطق آزاد اضافه و تحمیل شد. 
برای  را  شرایط  معموال  اقتصادی  مناسبات  در  تغیر  و  تغییر  این 
این در حالی است که  کارآفرینی سخت می کند،  سرمایه گذار و 

شرایط سرمایه گذاری در دنیا بسیار متفاوت است.
اقتصادی مجلس شورای  ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  اول  دبیر 
اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه مجلس درخصوص 
برداشتن معافیت مالیات بر ارزش افزوده مغایر با شعار رهبری است، 
اظهار داشت: نمی توان این مصوبه را در تقابل با فرمایش مقام معظم 
رهبری تلقی کنیم، اما به هر حال با روح و امنیت سرمایه گذاری 
در تعارض است. مالحظه بفرمایید، سرمایه گذار خارجی در منطقه 
بر  امید و پیش فرض که مالیات  این  با  آزاد سرمایه گذاری نموده 
ارزش افزوده در مناطق آزاد ایران صفر است و یک مرتبه در مقطعی 
تصمیم گیران بندی را اضافه و همه را مشمول این داستان می کنند. 
در مواردی مشابه در خارج از کشور اینگونه بوده که سرمایه گذار آزاد 
است که قانون جدید را بپذیرد یا سال جواز فعالیت خودش را مبنا قرار 

دهد و این همان امنیت سرمایه گذاری است.
وی تاکید کرد: در هر صورت مناطق آزاد یک ظرفیت استثنایی 
برای کشور محسوب می شوند، به شرط آنکه عمدتا به کار تولید 
روی آورند؛ یعنی به جای آنکه تولیدات دیگران را رد و بدل کنند، 
اساس فعالیتشان را بر روی تولیدات خودشان بگذارند تا این رویه، 

ارزش افزوده برای سرزمین اصلی ایجاد کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که درخصوص مشوق های 
قانونی برای حمایت و پشتیبانی از تولید در مناطق آزاد چه مشوق هایی 
از سوی مجلس نیاز است، اظهار کرد: مسئله مناطق آزاد از قوانین 
مربوط به سرزمین اصلی متفاوت است؛ ما در مجلس به دنبال این 
هستیم که وضع موجود مناطق آزاد را اصالح کنیم و طبیعتا فضای 

بازتر و مطلوب تری برای سرمایه گذاری در این مناطق تبیین کنیم.
حاتمی درخصوص تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق و عدم 

اجرایی شدن کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اذعان نمود: 
قطعا این موضوع به ضرر کسب و کارهای اقتصادی است . باید 
تاکید کنم مناطق آزاد گاها با سردرگمی هایی مواجه است، گاهی 
ابهام  اما در مواردی  قوانین خاص خود را می تواند اجرایی کند، 
زور  هم  گاهی  می شود.  احساس  باالدستی  اسناد  کمبود  یا  دارد 
نوعی  به  و  نمی رسد  اصلی  به ساختارهای سرزمین  آزاد  مناطق 
دچار سردرگمی می شوند؛ طبیعی است که اینها باید اصالح شود 

و به سمت تولید تغییر و تعدیل داده شود.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسالمی 
درخصوص تایید مصوبه افزایش مناطق آزاد توسط مجمع تشخیص 
مصلحت گفت: وقتی هنوز نتوانستیم ظرفیت های موجود مناطق آزاد 
را به فعلیت برسانیم، افزایش محدوده چندان اتفاق مثبتی نمی تواند 
باشد؛ البته بنده مخالف این اتفاق نیستیم، ولی ساز و کارها باید اصالح 
برسانیم، قطعا  فعلیت  به  را می توانستیم  اگر ظرفیت موجود  شود، 

عملکرد مثبتی را هم شاهد می بودیم .
وی تاکید کرد: توسعه مناطق آزاد باید برای همه اساس و پایه 
باشد. اساس مناطق آزاد باید اصالح و به سمت تخصصی شدن 
برود، به جای آنکه مناطق آزاد به یک سازمان چابک و عملیاتی 
در حوزه صادرات و تولید و مراودات اقتصادی تبدیل کنیم، مناطق 
آزاد را به یک نهاد خدمتگزار با جغرافیایی گسترده و ماموریت های 
متعدد و بعضا متناقض تبدیل کرده ایم و به نظر می رسد که در این 
روند باید ساز و کار و برنامه عملیاتی و آیین نامه اصالح شود تا به 

یک سرانجامی مناسب برسد . 
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند و دبیر اول فراکسیون مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: منطقه آزاد در وضعیت فعلی از اساس و منشوری که برایش در 
نظر گرفته شده ، بسیار فاصله گرفته است . درخصوص ورود کاالهای 
لوکس و توسعه جغرافیایی در مناطق آزاد دچار مشکل هستیم؛ در 
واقع در شرایط فعلی در مناطق آزاد استان سازی انجام می دهیم و 
جغرافیایی سیاسی در دل مجموعه های تقسیمات کشوری خود ایجاد 
می کنیم و البته که این با روح و چشم انداز مناطق آزاد و تجربیات 

موفق در دنیا تفاوت دارد.

 معین الدین سعیدی ، نایب رئیس فراکسیون 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس:

عدم دستیابی به اهداف قانونگذار مناطق آزاد
معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو 

با نشریه، دیدگاهش را نسبت به تحقق شعار سال ارائه داد و از حذف 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گالیه کرد.

وی در این گفت وگو اظهار کرد: اکنون نزدیک دو دهه است که 
انتخاب  اقتصادی  مسائل  مبنای  بر  را  سال  هر  شعارهای  رهبری 
می کنند؛ البته که نگاه کلیشه ای و شعاری به شعار سال یک اجحاف 
است و حتما مسئولین باید این منویات را به نوعی اجرایی نمایند؛ اما 

رهبری این بار تاکیدشان به بحث تولید و مانع زدایی ها است . 
سعیدی ادامه داد: مانع زدایی در عرصه های مختلف در حوزه های 
تولید و سرمایه گذاری و مسائل نظیر آن و حتی تسهیل در روند 
ایجاد کسب و کار باید صورت گیرد. متاسفانه سیستم بروکراسی 
همیشه  تولید  جهت  در  مخصوصا  که  است  گونه ای  به  کشور 

یکسری مانع گذاری های شبه قانونی صورت می گیرد .
در  ما  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  چابهار  مردم  نماینده 
اقلیمی  لحاظ  به  که  بلوچستان  و  استان سیستان  جنوب  منطقه 
نباتات گرمسیری الزم  هندوستان کوچک است، می توانیم همه 
انبه و... به بار آوریم، اما به جای آنکه تولید کننده  را مانند موز، 
داخلی حمایت شود، بیشتر تالش و تمرکز بر بحث واردات است! 
این یعنی ما در عمل خود را ملزم نمی بینیم که از بخش تولید هم 
حمایت و هم مانع زدایی کنیم . امیدواریم که در سالی که مزین 
که  آزاد  مناطق  در  است،  پشتیبانی  و  مانع زدایی  تولید؛  شعار  به 
شرایط  هستند،  سرمایه گذاری  فرآیند  تسهیل  جهت  در  پایلوتی 
تولید بیش از پیش فراهم شود تا با کمک همه ارکان های کشور 
این سنگ اندازی هایی که گاها در این بخش اتفاق می افتد، کمتر 

شده تا شعار سال تحقق پیدا کند.
از سوی  قانونی  که چه مشوق های  این سوال  به  پاسخ  در  وی 
است،  نیاز  آزاد  مناطق  در  تولید  از  حمایت  بحث  برای  مجلس 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  مصوب  قانون  من  اعتقاد  به  گفت: 
به  نیاز  که  چند  هر  است؛  بوده  مترقی  قانون  اقتصادی،  ویژه  و 
یکسری اصالحات جزئی دارد، اما مشوق هایی که در این قانون 
تعریف شده من جمله مشوق های مالیاتی و تسهیل در فرآیندهای 
گمرکی، از نکات مثبتی بوده که متاسفانه در قانون بودجه 1400 
شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در آن لحاظ شده 
می تواند  مالیاتی  معافیت  این  حذف  می کنم  فکر  من  و  است 
کند.  ایجاد  دلزدگی  نوعی  به  مناطق  در  اقتصادی  فعاالن  برای 
انتظار این است که در روند اصالح قانون اداره مناطق آزاد سعی 
این مشوق ها و  اگر  قانونی لحاظ گردد.  شود عمده تشویق های 
معافیت ها نباشند، ماهیت مناطق آزاد زیرسوال می رود. امیدوارم 

که اینها بیشتر از قبل لحاظ شود.
سعیدی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا اعمال مالیات 
با شعار سال است، اظهار  آزاد مغایر  افزوده در مناطق  بر ارزش 
عزیزانی  اما  بودم،  مجلس  در  موضوع  این  مخالف  بنده  داشت: 
که این موضوع را پیگیری می کنند معتقدند که با گذشت چیزی 
حدود سه دهه از عمر مناطق آزاد در کشور هنوز متاسفانه به هیچ 
آزاد  مناطق  آن موقع در حوزه  قانونگذار در  اهدافی که  از  کدام 
داشته است، دست پیدا نکرده ایم . به هر حال این نشان می دهد 
چه بخواهیم و چه نخواهیم در حوزه مناطق آزاد انحرافات جدی 
از مسیری که قانونگذار تعریف کرده، وجود دارد. قبال مالیات بر 
امر  متولی  قبول کرد  باید  متاسفانه  نداشت،  افزوده وجود  ارزش 
نگاه  مناطق  از  بسیاری  در  بوده،  آزاد  مناطق  عالی  شورای  که 

تولیدمحور که به اقتصاد ملی کمک کند، نداشته است.
نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: کسانی که در مجلس از این موضوع دفاع نمودند، نسبت 
به انحراف جدی از مضامین قوانین سی سال پیش انتقاد کردند؛ اما من 
همچنان مخالف این موضوع هستم و معتقدم که ما اگر معافیت مالیاتی را 
از مناطق آزاد برداریم و پروسه های گمرکی و ثبت سفارش همانند سرزمین 
اصلی جریان پیدا کند، آنوقت مناطق آزاد ماهیت اصلی شان را از دست 
می دهند. اگر قرار باشد همه قوانین براساس سرزمین اصلی باشد و بحث 
تشریفات گمرکی، معافیت های مالیاتی و حمایت هایی که در حوزه تسهیل 
در فرآیند کسب و کار است از مناطق آزاد گرفته شود، دیگر این مناطق 

نمی توانند در اقتصاد ملی نقش موثری ایفا کنند.
وی در واکنش به اینکه تسری قوانین سرزمین اصلی به قانونی 
مناطق آزاد در تضاد با شعار رهبری است، گفت: وقتی حضرت آقا 
بحث مانع زدایی را مطرح کردند، باید همه موانعی که باعث شدند 
مناطق آزاد به ظرفیت خودشان دست پیدا نکنند، برداشته شود؛ 
نه اینکه به جای اینکه ابرو را درست کنیم چشم را هم کور کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: به هر حال فعاالن 

اقتصادی ما از این موضوع دلگیر و دلزده شده اند.
این  تعارضات  حل  برای  مجلس  تصمیم  درخصوص  سعیدی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  نمود:  ان شاهلل  اذعان  مصوبه 

اقتصادی در این رابطه ورود پیدا می کند.
درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس  در  چابهار  مردم  نماینده 
تصویب افزایش مناطق آزاد از سوی مجمع تشخیص مصلحت 
گفت  : وقتی خود مجلس این را مصوب کرده و شورای نگهبان 
هم نگاه مثبتی دارد، طبیعتا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 
می بایست نظر مثبتی می داد. البته شاید همه مناطق آزاد سناریوی 
مشترکی نداشته باشند، اما طبق نگاه کارشناسان اقتصادی، ایجاد 
منطقه آزادی همچون سیستان یا اینچه برون ضرورتی انکار ناپذیر 
را نمی گرفت،  تاییده مجمع  آزاد  افزایش مناطق  اگر  بوده است . 
و چه  قلمداد می شد  با شعار رهبری  تضاد  در  این تصمیم  قطعا 

خوب که باالخره به تکلیف نهایی رسید.
وی درخصوص وضعیت تولید در زمان توافق برجام و پس از آن 
اظهار داشت: سال 95-94 یک رشد مطلوب در تولید و سرمایه گذاری 
شاهد بودیم، ولی آنچنان که مدنظر بود، تغییر آنچنانی رخ نداد. لذا 
نباید دلخوش به برجام بود. ما باید نگران خودتحریمی باشیم که 
بیشتر از تحریم های دشمنان به کشور لطمه می زند. لذا تفاوتی در 
برجام و قبل و بعدش وجود ندارد و معتقدم مناطق آزاد نمره  خوبی در 
سرمایه گذاری و تولید نمی گیرند؛ اما ما هم بعد از گذشته سه دهه هنوز 
نتوانستیم یک بانک خارجی در مناطق آزاد بیاوریم؛ متاسفانه مسائل و 

مشکالت ما بزرگتر از برجام است.
و  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس  نایب  و  چابهار  مردم  نماینده 
پایان درخصوص  در  اسالمی  در مجلس شورای  اقتصادی  ویژه 
انتقادها به اصالح قانون مناطق آزاد در مجلس خاطرنشان کرد: 
قانون  این  بررسی  حال  در  اقتصادی  کمیسیون   در  دوستانمان 
به  بنده  خود  البته  شود.  نباید  جنایت  قبل  قصاص  لذا  هستند؛ 
برخی مفاد آن معترض هستم و امیدوارم که برخی از این بندها 
تصویب نشود . ضمن اینکه  آمدن آقای مومنی می تواند دلگرمی 
برای مناطق آزاد و اداره آن باشد، ایشان تسلط کافی به مسائل 
حوزه مناطق آزاد دارند؛ چراکه سال ها در قشم فعالیت می کردند. 
اقتصادی  کمیسیون  مجموعه  میان  متعددی  جلسات  می طلبد 
مجلس و عزیزان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

رخ دهد تا سوء تفاهمات مرتفع گردد.

 محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی:

 یکی از مشوق های اصلی تولید
در مناطق آزاد برداشته شد

اقتصادی  کمیسیون  عضو  و  ماکو  مردم  نماینده  علیپور  محمد 
نیز  نشریه  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  مجلس 
دیدگاهش را نسبت به شعار سال و بحث حمایت و پشتیبانی از 

تولید و مانع زدایی ها در مناطق آزاد مطرح کرد .
معافیت  آزاد  مناطق  اصلی  مشوق های  از  یکی  وی،  گفته  طبق 
بیست ساله و مالیات بر ارزش افزوده بود . البته که معافیت بیست 
بودجه1400  در  نمایندگان  اما  هست،  خودش  جای  سر  ساله 
کردند  مناطق حذف  این  در  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت 
قلمداد  آزاد  مناطق  در  بسیار جدی  مانع  این موضوع می تواند  و 
گردد که چالش جدی درست کرده و باید تکلیفش مشخص شود.
نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسالمی در این گفت وگو 
اظهار کرد: نکاتی که مقام معظم رهبری فرموند، نکاتی کلیدی 
است؛ بحث مانع زدایی ، استفاده از ظرفیت ها و کمک بانک هاست؛ 
اما در ارتباط با مناطق آزاد آنچه بیش از هر چیزی این مناطق را 
در سال 1400 تحت تاثیر قرار می دهد، بحث حذف معافیت مالیات 
وجود  با  نمایندگان  بودجه 1400  در  که  است   افزوده  ارزش  بر 
مناطق  مطمئنا  موضوع  این  دادند .  رای  آن  به  ما،  مخالفت های 
آزاد را تحت فشار قرار می دهد و خود می تواند مانع جدی بر سر 
راه مناطق باشد . ان شاهلل در طول سال بتوانیم از طریق سران سه 
قوه و شورای هماهنگی اقتصادی این را موضوع پیگیری کنیم 
و به جای مطلوبی برسانیم؛ البته مصوبه مجلس است و باید اجرا 
شود؛ ولی با توجه به اهداف و استراتژی تعیین شده توسط رهبر 
انقالب، باید به دنبال راهی بود؛ چراکه این موضوع مانع اصلی 

برای فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد محسوب می شود.
علیپور در پاسخ به این سوال که نمایندگان چه دالیل قانونی برای 
تصویب این موضوع ارائه دادند، گفت: در زمانی که الیحه بودجه ارائه 
شد، عمدتا نمایندگان منابعی که در بخش درآمدی پیش بینی شده 
بود را غیرقابل تحقق می دانستند؛ از طرفی کسری بودجه مطرح بود 
و نمایندگان خواستند درآمدها در بخش درآمدی بودجه واقعی تر شود؛ 
لذا گمان کردند که با حذف این معافیت می توانند به این موضوع 
کمک کنند. علت اصلی تصویب مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد 

نیز همین بود، ولی این اتفاق برای مناطق آزاد گران تمام شد .
آزاد وقتی سرمایه گذاری دچار مشکل  مناطق  در  داد:  ادامه  وی 
می رود، ضمن  بین  از  میان سرمایه گذاران  رغبت الزم  می شود، 
اینکه برای تولید کننده هزینه تولید و مواد اولیه باال می رود و این 
خود به خود مانع جدی درست می کند و این موضوعات  می تواند 

در منافات با شعار سال باشد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی اذعان داشت: به جز مالیات 
عنوان  به  نیز  آزاد  مناطق  در  بروکراسی  بحث  افزوده،  ارزش  بر 
موانع مطرح است. بعضا پیش می آید که برای دریافت مجوز و 
راه اندازی یک واحد تولیدی، شاهد روند طوالنی و با مخالفت های 
جدی از ناحیه اهالی ساکن منطقه روبه رو می شویم! اخیرا فردی 
می خواست یک کشتارگاه احداث کند و در بخش مواد غذایی و 
آزاد  به روستایی در منطقه  نزدیک  فعالیت کند، واحدی  گوشت 
روبه رو شد؛ در  آن منطقه  در  با چالش جدی  به مرور  اما  ماکو، 
حالی که در منطقه آزاد باید مقررات زدایی و تسهیل در اعطای 

جواز برای واحدهای تولیدی صورت باید بگیرد . 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: لذا در تولید و سرمایه گذاری یک بخش مانع زدایی و یک بخش 
دیگر حمایت و پشتیبانی است . مقررات زدایی و کم کردن بروکراسی 
در بخش مانع زدایی است؛ وقتی هم می خواهیم پشتیبانی کنیم باید 
کنیم.  کمک  صادرات  و  تولیدی  واحدهای  گردش  در  سرمایه  به 
سیاست های صادراتی و واردات ما ثابت نیست؛ مقررات هرازگاهی 
تغییر می کند، باید سیاست ها و مقررات صادرات و واردات را تثبیت 

نماییم تا تکلیف تولیدکننده مشخص   گردد.
علیپور در پاسخ به این سوال که برای توسعه تولید در مناطق آزاد چه 
مشوق های قانونی از سوی مجلس نیاز است، گفت : این را در طول 
عمل باید دید؛ چراکه بیشتر باید کار پژوهشی صورت بگیرد؛ اگر خال 
قانونی باشد، مجلس ورود پیدا می کند؛ البته اکنون اول سال است و 
کم کم مشخص خواهد شد که چه نیازهایی وجود دارد. به هر حال 
مجلس آمادگی دارد که این موانع را که قابل رفع شدن است، بردارد.
قوانین  تسری  درخصوص  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
سرزمین اصلی به مناطق آزاد اظهار نمود: قطعا این موضوع بر 
تاثیرگذار  و سرمایه گذاران  فعاالن  اقتصادی  و طرح های  فعالیت 
و  رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری  آقای  سال98  در  است. 
دولت دستورالعملی صادر می کند مبنی بر اینکه برای ورود کاال 
آزاد ثبت سفارش الزم است. وقتی  باالخص واردات در مناطق 
می گویم که واردات کاال باید با ثبت سفارش صورت گیرد، این 
خود به نوعی فعالیت مناطق آزاد، تولید و سرمایه گذاری و ورود 

مواد اولیه را با مشکل روبه رو می کند .
نماینده مردم ماکو و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مجلس 
شورای اسالمی در پایان درخصوص تصویب الیحه افزایش مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام  اذعان 
نمود: تصویب و تایید افزایش مناطق آزاد، تشویق سرمایه گذاری 
برای  مشوقی  موضوع  این  واقع  در  است .  محروم  مناطق  در 
سرمایه گذاری است تا در مناطق محروم فعالیت های اقتصادی و 
اشتغال آفرینی صورت گیرد. لذا این می تواند در حقیقت مانع زدایی 
در مسیر تولید قلمداد شود. حداقل معافیت بیست ساله، کمک قابل 
توجهی برای مناطق محروم است؛ مناطق آزاد تصویب شده عمدتا 
مرزی هستند و مسلما این مناطق در جهت رشد سرمایه گذاری در 

مناطق محروم تاثیر مثبت خواهند داشت .
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  نیاز به قوانین جدید در مناطق آزاد نیست؛ قوانینی که در سال های گذشته تصویب شده، کافی است؛ فقط 
باید نظارت کنیم تا اجرایی شوند. لذا تصویب قوانین جدید نمی تواند راهگشا باشد، بلکه دولت ها باید ملزم به 

اجرای قوانین موجود باشند
  متاسفانه در قانون بودجه 1400 شمول مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد لحاظ شده است؛ 

حذف این معافیت مالیاتی می تواند برای فعاالن اقتصادی در مناطق به نوعی دلزدگی ایجاد کند. اگر 
این مشوق ها و معافیت ها نباشند، ماهیت مناطق آزاد زیرسوال می رود

گفت و گو: 
ملیحه اسناوندی

شعار مقام معظم رهبری، بهارستان نشینان را به تکاپو انداخت:

انابت مجلس از تصویب طرح های نافی قانون مناطق آزاد



مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیت های بالقوه 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در رشد و توسعه اقتصادی کشور 
و  بحث  از  و کم برخوردار، پس  مناطق محروم  در  ویژه  به 
تبادل و بررسی گزارش های کمیسیون اقتصادی مجمع و اخذ 
نظرات تعدادی از نمایندگان مجلس شوراي اسالمي حاضر در 
جلسه، ایجاد 7منطقه آزاد تجاری- صنعتي و ۱۳منطقه ویژه 

اقتصادی را به تصویب رساند. 
این  در  مدنظر  قانونی  اهداف  به  رسیدن  اساسی  شرط 
به  همه جانبه  و حرکت  واردات  رویکرد  از  پرهیز  مناطق، 
سوي صادرات تولیدی کشور برای دستیابی بهتر به اهداف 
با  که  شده  ذکر  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  توسعه ای 
باید  مناطق  این  عملکرد  و  کار  و  ساز  بر  نظارت  تقویت 
سعي شود تا از اهداف اصلی و قانونی شان منحرف نشوند. 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دستور 
ویژه  و  آزاد  مناطق  الیحه  درخصوص  مجمع  جلسه 
اقتصادی و تاکید بر اهمیت این مناطق در رشد و توسعه 
ماحصل  و  نتیجه  کرد  امیدواری  ابراز  کشور،  اقتصادی 
مفید،  مردم  و  کشور  برای  تشخیص  مجمع  تصمیم 

تاثیرگذار و به مصلحت کشور باشد. 

ايجاد 7منطقه آزاد و 13منطقه ويژه اقتصادي 
جديد در کشور

با راي مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد 7منطقه آزاد 
»سیستان«  ایالم،  استان  در  »مهران«  تجاری- صنعتی 
استان  در  »بانه- مریوان«  بلوچستان،  و  سیستان  استان  در 
در  »قصرشیرین«  بوشهر،  استان  در  »بوشهر«  کردستان، 
استان کرمانشاه، »اردبیل« در استان اردبیل و »اینچه برون« 

در استان گلستان به تصویب رسید. 
اقتصادی شامل  ایجاد ۱۳منطقه ویژه  با  مجمع همچنین 
فارس،  استان  در  فسا«  و  »الر  اقتصادی  ویژه  مناطق 
استان  در  »زنجان«  یزد،  استان  در  میبد«  و  »ابرکوه 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  استان  در  »گچساران«  زنجان، 
قوچان«  و  »خواف  غربی،  آذربایجان  استان  در  »سرو« 
در استان خراسان رضوی، »خرم آباد« در استان لرستان، 
استان  در  »شاهین شهر«  قزوین،  استان  در  »تاکستان« 

اصفهان و »ساوجبالغ« در استان البرز موافقت کرد. 
این الیحه که پیشتر از سوی شورای نگهبان رد شده بود؛ با 
تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام  فرصت الزم را 
براي 7استان کشور فراهم کرد تا با اقتصادي کردن ظرفیت هاي 
خود، همسو با بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در 
ادامه و تکمیل سیاست های گذشته، خصوصا سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده، بتواند 
راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور را به سوی این اهداف عالی 
رهنمون سازد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی 

مردم و همه فعاالن اقتصادی فراهم سازد. 
همچنین با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت 
ساله،  بیست   سند چشم انداز  اهداف  به  دستیابی  و  اقتصادی 
رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و 

برون گرا در استان هاي موصوف را به وجود آورد. 
ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی 
جدید در استان های مرزی کشور، منجر به محرومیت زدایی 
اقتصادی  دیپلماسی  توسعه تجارت خارجی و گسترش  و 
ایران با همسایگان شده و نقش آنها در شکوفایی اقتصاد 
استان ها و توسعه تجارت خارجی با کشور هایی همسایه در 

چارچوب دیپلماسی همسایگی قابل توجه است. 
این مناطق در استان های مرزی و با هدف استفاده از فرصت ها 
اقتصاد  با  پیوند  براي توسعه توان تجارت خارجی کشور در 
کشور های همسایه مي تواند استفاده از فرصت ها را برجسته کند. 
به عنوان مثال، در استان هایی مثل ایالم از نفت و گاز تا معادن 
و منابع طبیعی وجود دارد، همچنین نزدیکی ایالم به مرکزیت 
عراق، یک فرصت بزرگ برای رونق اقتصاد آن استان و کل 
اقتصاد کشور است. منطقه آزاد تجاری- صنعتی سیستان در 
استان سیستان و بلوچستان می تواند تکمیل کننده نقش منطقه 
آزاد چابهار باشد و به دلیل وجود فرودگاه بین المللی و همچنین 
ارتباط نزدیکی که این منطقه با مرز افغانستان دارد، می تواند 

تجارت کشور را با افغانستان تقویت کند. 
استان  بانه و مریوان در  آزاد تجاری-صنعتی  ایجاد منطقه 
کردستان و نیز منطقه آزاد در قصرشیرین در استان کرمانشاه 
قادر  برخوردارند،  عراق  همسایگی  مزیت  از  هر ۳شهر  که 
با  ارتباط  در  اقتصادی  توجه  قابل  فرصت های  بود  خواهند 

شمال عراق برای این دو استان و کشور ایجاد کند. 
با یک فاصله دریایی  آزاد تجاری- صنعتی بوشهر  منطقه 
خلیج  حوزه  در  همسایگان  با  200-۳00کیلومتری  کوتاه 
باعث  می تواند  امارات  و  قطر  کویت،  ازجمله  فارس 
با  کشور  تجارت  رشد  و  مرزی  استان های  اقتصاد  رونق 
اردبیل  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  شود.  همسایگان 
اصلی  شهر های  تا  کمی  فاصله  که  اردبیل  استان  در 
به  کمک  بر  عالوه  می تواند  دارد،  آذربایجان  جمهوری 
توجه  با  کند.  کمک  نیز  کشور  اقتصاد  به  استان،  اقتصاد 
با  به آمادگي جمهوری آذربایجان براي گسترش تجارت 
استان  در  اقتصادی  فعاالن  و  اردبیل  آزاد  منطقه  ایران، 
براي  فرصت  این  از  را  استفاده  زمینه  مي توانند  اردبیل 
جذب سرمایه گذاري و توسعه تجارت فراهم کنند. به ویژه 
که اکنون شاهد هستیم سرمایه گذاران دیگری از ترکیه و 
آذربایجان سرمایه گذاری  رژیم صهیونیستی در جمهوری 
گلستان  استان  در  اینچه برون  آزاد  منطقه  ایجاد  کرده اند. 
می تواند زمینه تجارت زمینی با کشور های مختلف به ویژه 

ترکمنستان را فراهم کند.

 اهداف و چشم انداز مناطق آزاد و
 ويژه اقتصادی جديد

مناطق آزاد جدید به طور کلي در پی اهدافی مانند جذب 
بازارهای کشورهای همسایه، ساماندهی به مسئله قاچاق 

با  اقتصادی  ایجاد تحرکات  نواحی مرزی کشور،  کاال در 
هدف تولید و صادرات کاال به اقلیم کردستان عراق و رشد 
گردشگری، هاب انرژی منطقه برای صادرات نفت و گاز 
ایجاد  آلومینیوم،  و  فوالد  از  اعم  سنگین  صنایع  تولید  و 
پروژه های  چین،  و  بین  ایران  مشترک  صنعتی  شهرک 
جهاد کشاورزی و انتقال مرکز صیادی کل کشور و استفاده 
از پتانسیل های تجاری آب های آزاد، ایجاد مرکزی برای 
پردازش و صادرات کاال، فعال  کردن ظرفیت های توسعه 
تولید،  و  تجارت  زیرساخت ها،  در حوزه  استان های غربی 
زمینه های  در  اردبیل  استان  از ظرفیت های غنی  استفاده 
کشاورزی و گردشگری و اهمیت آن به منزله  دروازه  حوزه 
قفقاز و آسیای میانه و ایجاد قطب بزرگ صنعتی، معدنی 
و تجاری با هدف تحول در مراودات بین المللی، استفاده  
موثر از همجواری با سه استان خراسان جنوبی، کرمان و 
بندر  افغانستان، مرز بین المللی میلک و  هرمزگان، کشور 
چابهار با هدف ایجاد حلقه  ارتباطی سرمایه گذاران خارجی 
مزیت های  بتوانند  تا  هستند  غیره  و  افغانستان  بازار  با 
یافتگی  توسعه  سطح  ارتقای  منزله   به  را  خود  اقتصادی 
گلستان،  مانند های  کشور  استان های  مرزی  مناطق  در 
بوشهر  کردستان،  بلوچستان،  و  سیستان  اردبیل،  ایالم، 
در  قصرشیرین  آزاد  منطقه  همچنان  که  کنند؛  تعریف 
استان کرمانشاه با بهره گیری از بازار در حال توسعه  اقلیم 
کردستان عراق از طریق مرز پرویزخان و بخش مرکزی 
عراق از طریق مرز خسروی و تقویت مبادالت تجاری و 
مرکزی  بخش  و  اقلیم  سرمایه گذاران  جذب  و  اقتصادی 
عراق برای ایجاد صنایع و کسب و کارهای مزیت گیرنده 
از ظرفیت های منطقه و تسریع در رونق اقتصادی و ایجاد 
دو  با  هم افزا  کارکرد  با  منطقه  کار  نیروی  برای  اشتغال 
منطقه بانه- مریوان و مهران نیز به این مناطق به عنوان 

منطقه آزاد هفتم اضافه شده  است. 
تجاری- آزاد  مناطق  دارای  اکنون  ایران  است،  گفتني 
و  ماکو  اروند،  انزلی،  ارس،  چابهار،  قشم،  کیش،  صنعتی 
فرودگاه امام)ره( است و دولت دوازدهم برنامه های ویژه ای 
را برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در نظر گرفت تا این 
مناطق بتوانند عالوه بر جذب سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی به منزله پشتوانه کشور، استان و مردم بومي جاذبه 
تولید را حفظ کرده و قدرت صادرات به کشورهاي همسایه 
داشته باشند. به عالوه بتوانند مواد اولیه مورد نیاز کشور را 
از طریق این مناطق وارد کرده و با ایجاد انبارهاي بزرگ 

پشتوانه تولید براي داخل کشور باشند.
با  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  اساس،  این  بر 
افزودن 7منطقه آزاد تجاری جدید، تعدادشان به ۱5منطقه 
اقتصادی  ویژه  ۱۳منطقه  افزودن  با  و  می رسد  آزاد 
برای  مناسبی  اهرم  مثابه   به  قبل،  ویژه  مناطق  به  جدید 
سرمایه پذیری، توسعه  کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای 

جدید در کشور به شمار می روند. 
و  فرصت ها  از  استفاده  با  می توانند  مناطق  این 
هدف  با  خود  اقتصادی  بالقوه   و  بالفعل  توانمندی های 
تحقق جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و حضور 
در بازارهای رقابتی برای تولید، اشتغال، صادرات و فروش 
بین المللی  و  منطقه ای  هدف  کشورهای  به  محصوالت 

نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کنند. 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مامور بررسی اختالف بین  
عناوین  تحت  نگهبان  شورای  و  اسالمی  شورای  مجلس 
اصالح  تجاری-صنعتی،  آزاد  منطقه  ایجاد هشت  »الیحه 
محدوده دو منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه 
ویژه اقتصادی« و »طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی« بوده 
است. این در حالی است که عادی سازی روابط امارات  متحده  
عربی و اسرائیل که سال ها است در پشت پرده روابط بسیار 
خوبی با هم داشته اند و اعالم این ماجرا فقط رسمیت بخشیدن 
به این روابط بوده است، می تواند یک فرصت بسیار بزرگ 
برای ایران باشد تا بتواند از فرصت حاصله در جهان اسالم و 
عرب های خواهان مبارزه با اسرائیل استفاده کند، هرچند ترکیه 

نیز متوجه این مسئله شده است. 
عالوه بر این، استفاده از ظرفیت های اقتصادی ایجاد مناطق 
آزاد و ویژه جدید می تواند در جهت فرصت سازی و بهره گیری 
از خال توافق عادی سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل 
که با هدف کمک به پیروزی دونالد ترامپ بر جو بایدن در 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته بود، شناسایی 
شود. توافقی که با همسو شدن بحرین، عمان و سودان و 
اعالم برقراری روابط رسمی خود از محاق خارج شده و همان 
هدفی را دنبال کنند که انورالسادات دلیل اصلی مصالحه با 
فارس  خلیج   اعراب  پرده  پشت  خیانت های  یعنی  اسرائیل، 
اظهار کرده بود. او بر آن بود در حالی  که سربازان مصری 
جاسوسان  بودند،  اسرائیلی ها  با  جنگ  حال  در  جبهه ها  در 
و سفارت های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در حال 
گزارش دادن به آمریکایی ها و اسرائیلی ها در مورد اهداف و 
برنامه های ارتش و نیروهای مسلح مصر و کشورهای طوق 
)کمربند دور اسرائیل منظور سوریه و لبنان و اردن و مصر( 
بودند. این توافق در عمل عربستان سعودی را هم که دارای 
جایگاه ویژه  و حساس تری در جهان عرب است، به هم صدایی 
با امارات متحده در برابر اسرائیل کشانده و قرار است به این 
توافق بپیوندد. این مسئله از این جهت اهمیت دارد که بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل  اعالم کرده بود این کشور از 
مناطق آزاد امارات  متحده عربی کاال وارد خواهد کرد. او گفته 
بود که ما می دانیم قیمت های خوبی به دست خواهیم آورد. 
شرکت های خارجی در مناطق آزاد امارات می توانند با هزینه 
کمتری به فعالیت پرداخته و سرمایه گذاران خارجی در این 
مناطق مجازند که صددرصد مالکیت شرکت های خود را در 

اختیار داشته باشند. 
پیش بینی می شود سازش به عمل آمده  امارات متحده با 
این  اقتصادی  فعالیت های  روند  بر  که  تاثیری  و  اسرائیل 
منطقه از جهان دارد، مشکالت و مسائلی را بیش از پیش 
از بابت اتحاد این دو برای اقتصاد ایران بوجود خواهد آورد، 
اقتصاد  مزیت های  دادن  قرار  تحت الشعاع  طوری که   به 
طراحان  هدف های  مهم ترین  از  یکی  می توان  را  ایران 

رابطه  امارات متحده عربی و اسرائیل قلمداد کرد. 
از این رو، به نظر می رسد 7منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه 
جدید بتواند در بررسی های خود، مزیت هایی را برای این 

تحکیم  برای  به ویژه  اسرائیلی ها  که  کنند  تعریف  مناطق 
با  سیاسی  روابط  عادی سازی  در  خود  سرمایه گذاری های 
دنبال  به  امارات متحده و سایر کشورهای عربی همواره 
آن هستند. فناوری اطالعات، تجهیزات پزشکی و فناوری 
به  صادرات  برای  تمرکز  مورد  بخش های  ازجمله  مالی 

امارات متحده بوده است. 
به عالوه، زمینه های دیگری شامل مدیریت آب، کشاورزی در 
بیابان، انرژی خورشیدی، تولید مواد غذایی پیشرفته، معامالت 
مربوط به فناوری پهپاد و سیستم دفاع موشکی، تجهیزات 
امنیت سایبری، فروش سالح و تجهیزات دفاعی را در قبال 
تامین نفت و گاز از امارات متحده عربی پیگیری می کنند. 
اهدافی که در جهت استفاده از تمام توان اقتصادی و مالی 

خلیج فارس از زمان شیمون پرز مورد توجه بوده است. 
با  متحده  امارات  که  می شود  انجام  صورتی  در  همه  اینها 
و  خارجی  سرمایه گذاری های  جذب  زمینه های  فراهم سازی 
ایجاد فضای کسب و کار مناسب با برخورداری از موقعیت 
جغرافیایی خود توانسته طی مدت کوتاهی به یک کانون جذب 
سرمایه گذاری های خارجی در منطقه خلیج فارس تبدیل شود. 

گفته شده در منطقه آزاد جبل علی حدود 7۳۳0شرکت ثبت 
شده  بین المللی در حال فعالیت اند و حدود ۱2درصد از تولید 
ناخالص داخلی دبی را تشکیل می دهد که تا سال 202۴ حدود 
۳برابر خواهد شد. برنامه  کارآفرینی نیز در این کشور مستلزم 
ارائه یک بیزینس پلن قوی برای اثبات ایده و کار فردی دارای 
منفعت و اقامت 5ساله برای کارآفرینان به گونه ای طراحی 
شده که حداقل سرمایه مورد نیاز برای کارآفرینی در این کشور 

5میلیون درهم پیش بینی شده است. 
الیحه های  که  می گرفت  صورت  حالی  در  اقدام ها  این 
پیشنهادی دولت در مورد ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
بعد از سال ۱۳95 در فضای بالتکلیفی به سر مي برد و اکنون 
با تصویب مجمع تشخیص نظام مي توان به اثرگذاري این 
مناطق در توسعه اقتصادي بیش از پیش کشور، استان ها و 
رشد وضعیت مردم بومي امیدوار بود. آنچنان  که رئیس جمهور 
نیز در مراسم چهل و یکمین هفته پویش ملی تدبیر و امید 
برای جهش تولید، افتتاح طرح های ملی و توسعه ای کشور در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواسته بود تا لوایح ارائه شده 
دولت برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید سریع تر 
مورد بررسی و تصویب شوند تا بتوان از ظرفیت های مناطق 
مختلف کشور برای جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد و 

سرعت بخشیدن به رونق اقتصادی بهره برد.   
از این رو، با آگاهی از توافق سیاسی میان امارات متحده و 
اسرائیل و تاثیرهای آن، باید در تصمیم گیری و راه اندازي 
از  بتوان  تا  آورد  عمل  به  تسریع  جدید  آزاد  مناطق 
پتانسیل های این مناطق در رشد و توسعه اقتصادی کشور 
و مناطق همجوار در جهت صادرات و استفاده از مواد اولیه 

کشورهاي همسایه استفاده کرد. 
اثرگذار  تصمیم های  اتخاذ  در  کندی  که  است  آن  واقعیت 
اقتصادی لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور از خود برجای 
مي گذارد. با امعان نظر به اینکه هدف از ایجاد این مناطق همانا 
دستیابی به اهداف آمایشی عمران و آبادانی مناطق مرزی و 
کمک به پایداری امنیت در مرزهای کشور و تکمیل حلقه های 
تعامل نظام مند اقتصادی با کشورهای همسایه بوده است و 
بهره گیری حداکثری از بازارهای این کشورها الزمه  تسریع در 
تقویت و توسعه زیرساخت های مطلوب برای نیل به اهداف 

آمده در سند چشم انداز ۱۴0۴ است. 
و  ژئواکونومیک  موقعیت  قابلیت ها،  این  با  متناسب 
ظرفیت های بالقوه  کشور است که می توان به منزله  راهبرد 
افزایش  برای  را  اقتصاد  شکوفایی  و  تقویت  توسعه ای، 
رقابت پذیری منطقه ای، تولید و گسترش صادرات و تامین 

منابع مالی خارجی در نظام توسعه ملی هدف قرار داد. 

ضرورت رفع چالش های مبتالبه مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادی

و  مرزی  نقاط  در  تجاری- صنعتی  آزاد  8منطقه  هم اکنون 
۳۳منطقه ویژه اقتصادی در سرتاسر سرزمین اصلی، در حال 
فعالیت هستند که میزبان بیش از ۱850واحد تولیدی فعال از 
مجموع 2200واحد تولیدی و ۱280واحد خدماتی می باشند 

که اشتغال مستقیم برای حدود 5۱0هزار نفر ایجاد کرده اند. 
جمعیت مناطق آزاد کشور نیز در حال حاضر در مجموع کمتر 
از یک میلیون نفر است. در برنامه سال ۱۳99 قرار بوده است 
۳۱0طرح و فرصت سرمایه گذاری جدید ایجاد شوند که تا 
پایان سال ۱۴00 به بهره برداری برسند. منابع مورد نیاز این 
طرح ها بیش از ۶2هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است 
که از طریق آورده  ریالی سرمایه گذاران، تسهیالت و فاینانس 
انجام خواهد شد. در حوزه  ارزی نیز 500میلیون یورو سرمایه 
مورد نیاز است که به صورت تجهیزات و امکانات خواهد بود و 
از طریق منابع خارجی و یا صندوق توسعه ملی تامین می شود. 
گفته شده با تحقق این موارد، برای ۶۶هزار نفر اشتغال ایجاد 

خواهد شد. از این تعداد 599واحد در مناطق ویژه اقتصادی 
هستند.  

این مناطق در حوزه  اکوسیستم کارآفرینی و کسب  تقویت 
و کارهای جدید با توجه به رویکرد قابلیت های آنها در حوزه  
بین المللی کردن فعالیت های مناطق هر کدام از آنها در عین 
استقالل، می  توانند پاسخی مشخص به مسائل  روبه جلو و 
حل موانع و چالش های مبتالبه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
به  شمار آیند و تدوین برنامه های راهبردی آنها می تواند فضای 
مناسبی را برای تقویت خالقیت، رقابت در نوآوری، پشتیبانی 
تولید محصول، رقابت و خلق بازار فراهم کنند. مسائل مهمی 
مانند ایفای نقش در اقتصاد جهانی و کارایی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، مناطق آزاد و تعیین نقش آنها برای بورس بین الملل 
با هدف گسترش بازار سرمایه و تسهیل حضور سرمایه گذاران 
ایفای  با هدف  تامین منابع مالی  اقتصاد رمزپایه و  خارجی، 
نقش ارزهای انتخابی دیجیتال برای تسریع در تجارت جهانی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ترغیب سرمایه گذاران به انجام 
فعالیت های اقتصادی از طریق این ارزهای دیجیتال  با رعایت 
توجه به نگرانی ها در مورد بهره وری سرمایه، بیمه و حضانت، 
امنیت و ناشی از استخراج ارزها ازجمله بیت کوین به منزله  
احتمال بدل به عنوان ارز انتخابی تجارت بین الملل حائز اهمیت 
است، هر چند مشکالت امنیتی با ارزهای رمزنگاری شده وجود 
دارد، اما وقتی کارکرد این ارزها با پرداخت های سنتی مقایسه 
می شود، نشان از عملکرد بهتری آنها در آینده دارد، همچنان  که 
مسائل جدید دیگر نیز وجود دارد که توجه به آنها در اتاق فکر 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادي حائز اهمیت هستند.
استراتژی اقیانوس آبی، اکوسیستم کارآفرینی نوآورانه و کسب 
و کارهای جدید، با رویکردی ایده پردازانه و کاربردی می توانند 
با به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک مرکز تولید 
تولید محصول و  یا مفاهیم جدید، توسعه  فرآیندی  فکر و 
خدمات را برای عرضه و خلق بازار جدید دنبال کنند. این 
رویکرد با بهره گیری از تخصص  استفاده از ابزارها و روش های 
تکنیکی خالقیت، با نگاهی علمی و کاربردی، میزان تاثیر 
بین المللی،  بازارهای  رقابت،  روزافزون  فشار  مانند  عواملی 
ارزش های  سریع  دگرگونی  و  فناوری  پیشرفت  سرعت 
مصرف کنندگان و روش های زندگی برای کسب موفقیت در 
موسسات کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا را دنبال می کند. 
در حوزه  کارهای اجرایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي هدف 
دولت روحاني از آغاز این بود که دانشگاه ها را به مراکز تولیدي 
به ویژه به مراکز صنعتي متصل کند، تا به طور مداوم با مراکز 
تحقیقاتي و پردیس ها در ارتباط مستقیم باشند و امروزه شاهد 
هستیم که اطراف دانشگاه ها، مراکز علمي فناوري و نوآوري 
شکل گرفته و از این رو، می تواند با اثر بخشی های موثر و 
مولدی که در زمینه های تحقیقاتی و کاربردی از خود برجای 
گذارده، مقوالت اقتصادی و مدیریتی مطروحه را در عرصه های 
مورد نیاز بنگاه های خصوصی و ازجمله در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، شرکت ها و موسسات نوپا با نگاه جدید و علمی دنبال 

کند و نتایج آن را در عرصه  اجرایی به منصه  ظهور برساند. 

 پیوند انديشه  نو و اقتصاد در مناطق آزاد
 و ويژه اقتصادی

با توجه به نگاه جدید کشور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و ظرفیت های داخلی و بین المللی آنها و امکان بهره گیری از 
ظرفیت های پیرامونی موجود داخل کشور با تاکید بر ایفای 
زمینه سازی  مقاومتی،  اقتصاد  در  آزاد  مناطق  مناسب  نقش 
برای انتقال و توسعه  تکنولوژی های پیشرفته و کاربرد آن در 
تمام شاخه های صنعتی و تولیدی، فنی و اجرایی از طریق 
ایجاد و  توسعه  موسسات علمی و فنی برای گسترش تولید 
و صادرات مبتنی بر توسعه  اقتصاد دانش بنیان، نوآور و فناور 
ازجمله  آزاد،  مناطق  در  استقرار  به  معتبر  برندهای  و جلب 
برنامه هایی است که می تواند هویت و جایگاه جدیدی برای 

مناطق آزاد ایرانی به وجود آورد. 
آنچه امروز مهم است، ارتباط سرمایه گذاران و برجسته کردن 
مزیت های اختصاصی هر یک از مناطق آزاد به  صورت برند و 
قابل رقابتی کردن آنها برای اقتصادی شدن بهای محصوالت 
نهایی با ارزش افزوده باال با هدف کاهش قیمت تمام شده، 
اقتصادی،  فعاالن  نزد  پیشرفته،  فناوری های  از  استفاده  با 
مشتریان و سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی 
برای ایجاد و افزایش درآمد است. ازجمله فعالیت هایی که 
صادرات  و  تجارت  تولید،  طراحی،  حوزه   دست اندرکاران 
محصوالت تولیدی و صنایع وابسته از بخش های دولتی و 
خصوصی و تشکل های اقتصادی دانشگاه ها و مراکز علمی 
موضوع  دهند،  قرار  توجه  مورد  می توانند  خارجی  و  داخلی 
برندسازی برای تولید و گسترش صادرات این محصوالت از 

طریق مناطق آزاد در ایران است. 
آزاد  مناطق  در  اقتصاد  و  نو  اندیشه   پیوند  اساس،  این  بر 
رشد  و  درآمدزایی  نویدبخش  می تواند  همواره  ایرانی 

کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار باشد.

بنابراین، باید گفت کشورهایی که به فکر شکوفایی اقتصاد 
هستند، توجه خاصی به ایجاد مناطق آزاد در خود نشان 
می دهند. سازمان های این مناطق به منزله  یک کار تجربه 
شده در دنیا تالش کرده اند تا با ایجاد آن بتوانند از مزایای 
با محوریت هر  آزاد  مناطق  یعنی  ابزارآن،  و  بازار  اقتصاد 
را  آن  تبعات  و  بهره مند شوند  نسل های ششگانه  از  یک 
در حال  دهند.  تسری  داخل کشور  به  پایلوت  به صورت 
حاضر در میان بیش از ۴500منطقه آزاد در شش نسل با 
تعداد  بر  دائما  رویکرد های مختلف در سرتاسر جهان که 
آنها افزوده می شود، به مثابه  مناسب ترین ابزار برای توسعه 

اقتصادی کشورها به فعالیت می پردازند. 
امتیازات  و  مزیت ها  از  بهره گیری  با  ایران  آزاد  مناطق 
از  استفاده  با  کرده اند  سعی  دراز  سالیان  طول  در  قانونی 
فعالین  و  سرمایه گذار  جذب  به  صادرات  تشویق  راهبرد 
اقتصادی داخلی و خارجی بپردازند و با تسهیل فعالیت ها 
و حذف بوروکراسی زائد در انجام ماموریت های قانونی به 
موفقیت های چشمگیری دست یافته و در نهایت به رفع 

محرومیت های منطقه ای بپردازند. 
این مناطق با رویکرد منطقه ای هر کدام کشورهای همجوار 
خود را هدف قرار داده و به دنبال حضور در بازارهای جهانی 
و منطقه ای هستند؛ هر چند به لحاظ محدودیت های منابع و 
نبود بودجه مکفی، از آغاز با توجه به اختیارات قانونی به کسب 

درآمد پرداخته و به مصرف رسانیده اند.
۶5درصد  از  بیش  گذشته  سال های  طی  در  آزاد  مناطق 
زیربنایی و  به مصرف پروژه های  را  از درآمدهای حاصله  
عمرانی رسانیده اند، هر چند این میزان از سرمایه گذاری ها 
بین المللی  مصرحه   اهداف  به  رسیدن  برای  مناطق  در 
فاصله زیادی دارند. تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران 
و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اصلی ماده 
شمار  به  آزاد  مناطق  امور  اداره  چگونگی  قانون  )یک( 
راهبردی  سیاست های  به  توجه  با  هدف ها  این  می روند. 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت دوازدهم به سرانجام 
از  موثر  حمایت  بر  مشتمل  که  سیاست هایی  رسیده اند؛ 
با  زیرساخت ها  تکمیل  خصوصی،  بخش  سرمایه گذاری 
هدف توسعه تولید و تجارت، توسعه صادرات در راستای 
پولی  ابزارهای  از  استفاده  مقاومتی،  اقتصاد  برنامه های 
امنیت  توسعه  پایدار،  مالی  ظرفیت های  ایجاد  مالی،  و 
اقتصادی  رقابت پذیری  قدرت  افزایش  و  پیرامونی  پایدار 
دانش بنیان،  فعالیت های  از  حمایت  همسایگان،  با 
توانمندسازی  با  اجتماعی- اقتصادی  همسان سازی توسعه 
جوامع محلی، صیانت از  ظرفیت های قانونی مناطق برای 

اعتمادسازی فعاالن اقتصادی بوده است. 
همچنین نظام مندسازی اجرای پروژه ها و راه اندازی پنجره  
سهولت  شاخص  بهبود  برای  الکترونیک  خدمات  واحد 
کسب و کار، شفافیت، تسریع و انسجام بخشی و اصالح 
در فرآیندهای مرتبط با فعالیت های اقتصادی، باعث شده 
ریالی  ارزش  به  سرمایه گذاری  و  عمرانی  598طرح  تا 
55هزار میلیاردتومان و ارزی ۳میلیارد و ۴00میلیون یورو 
با اشتغال زایی برای ۱02هزار نفر به بهره برداری رسیده اند. 
اقتصاد  پیشران  منزله   به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
درون زا و برون گرای کشور با استفاده از مزیت های قانونی، 
زیرساخت های مناسبی را جهت توسعه اکوسیستم تولید و 
تجارت خارجی ایجاد کرده اند که به خوبی در عملکرد این 

مناطق مشهود است. 
در دولت تدبیر و امید بیش از ۱۳۴میلیارد دالر صادرات از 
مبدا مناطق به خارج )۱29میلیارد دالر مناطق ویژه اقتصادی 
و 5میلیارد دالر مناطق آزاد( و همچنین حدود ۳9میلیارد دالر 
نیز کاالی جایگزین واردات به سرزمین اصلی ارسال شده اند 
)۳2میلیارد دالر مناطق ویژه اقتصادی و 7میلیارد دالر مناطق 
آزاد( که در مقایسه با عملکرد واردات ۴5میلیارد دالری این 
مناطق از خارج کشور، تراز تجارت خارجی این مناطق مثبت 
اخیر  در 2سال  که  است  حالی  در  این  می کند.  خودنمایی 
تراز تجاری کشور برخالف تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی منفی بوده است و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رشد 
چشمگیری داشته اند و بسیاری از اقدام ها برای نخستین بار در 

کشور رقم خورده است.  
دالر  2۶میلیارد  و  تومان  میلیارد  92هزار  از  بیش  تحقق 
دالر  5.5میلیارد  حدود  همچنین  و  داخلی  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری خارجی نشان از اهتمام این مناطق به جذب 
منابع  تامین  چند  هر  دارد.  خارجی  و  داخلی  مالی  منابع 
مالی از مشکالت و موانع تولید در این مناطق است که با 
پیاده کردن برنامه های نوین منابع مالی پایدار می توان این 

مشکل را در مناطق آزاد و ویژه مرتفع ساخت. 
همچنین توسعه  اکوسیستم نوآوری و فناوری منجر به جذب 
حدود ۶8۳واحد فناور و نوآور در مناطق آزاد  شده است. هم اکنون 
بیش از ۱850واحد تولیدی- صنعتی  از مجموع 2200واحد در این 
مناطق در حال فعالیت هستند که عالوه بر آن، با استقرار حدود 
2700واحد خدمات تخصصی و 50هزار واحد صنفی، برای بیش 

از 5۱0هزار نفر اشتغال پایدار ایجاد شده است.
با توجه به ماموریت های سازمانی که برای حوزه امور زیربنایی، 
فنی و محیط زیست مناطق ترسیم شده است، این حوزه بر 
ارتقای کیفیت پروژه های عمرانی و ساختمانی، توسعه  حمل و 
نقل و توسعه  دسترسی ها مشتمل بر توسعه فرودگاه )هوایی(، 
توسعه بنادر، جاده، ریل و لجستیک، انرژی مشتمل بر سوخت، 
برق و انرژی های نو، سکونتگاه ها مشتمل بر توسعه و عمران 
شهری و توسعه روستایی، حمایت از خدمات فنی- مهندسی و 
ساختمان و ابنیه در راستای هدف یاد شده اقدام کرده است تا 
بتواند به نام فعالیت های زیرساختی، برنامه ریزی فعالیت های 

تولیدی و خدماتی را پشتیبانی کند. 
با توجه به تصویب 7منطقه آزاد و ۱۳منطقه ویژه اقتصادي 
جدید باید نسبت به رویکرد حکمراني و قانون مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادي تجدیدنظر کرد. قانون جدید مناطق آزاد تجاری-
صنعتی و ویژه اقتصادي باید در یکجا تجمیع شده و به نام قانون 
مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ویژه اقتصادي با اصالحات برگرفته 
از اقتصاد بازار و در تعامل بیشتر اقتصاد بین المللي با کشورهاي 
جهان و تقویت مزیت هاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي اصالح و 
تدوین شود. در بخش حکمراني نیز حوزه مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به معاون رئیس جمهور 

در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادي ارتقاء یابد.  

گزارش6

تصويب 7منطقه آزاد و 13منطقه ويژه اقتصادي از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 كاري كارستان در جهت تقويت
منافع درون زا و برونگراي اقتصاد ملي

گزارش: 
 دکتر عبدالرسول خلیلي
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اخبار منطقه آزاد اروند

برای  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
دانشگاه  باید  چهارم،  نسل  دانشگاه های  به  رسیدن 

و صنعت در کنار یکدیگر قرار گیرند.
آموزش،  شورای  جلسه  اولین  در  گروسی  حسین 
با  که  آزاد  منطقه  مهارت  و  فناوری  پژوهش، 
در  آبادان  مردم  نماینده  مولوی  سیدمحمد  حضور 
و گردشگری و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  مجلس، 
رؤسای  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  آموزش  مدیر 
و  صنعت  پیوند  شد،  برگزار  منطقه  دانشگاه های 
دانشگاه را یک اصل مهم در رسیدن به شکوفایی و 
رشد دانشگاه ها دانست و افزود: دغدغه های رؤسای 
نسل  به  اشاره  و  کیفی سازی  جهت  در  دانشگاه ها 
چهارم، لزوم کنار هم قرار گرفتن صنعت و دانشگاه 
را در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، بیش از 

پیش می کند.
وی، حضور سیدمحمد مولوی در کمیسیون آموزش 
مجلس شورای اسالمی را یک فرصت خوب برای 
دانست  اروند  آزاد  منطقه  در  مهم  حوزه  این  رشد 
خصوصا  مجلس  نمایندگان  حضور  کرد:  اظهار  و 
کمیسیون  از  عضوی  عنوان  به  مولوی  سیدمحمد 
آموزش، امتیاز مهمی در جهت توسعه دانشگاه های 
با  می خواهیم  ایشان  از  که صمیمیانه  است  منطقه 
توجه به دغدغه های شخصی خودشان که همسو با 
رؤسای دانشگاه ها است، پیگیر مطالبات این عزیزان 

در بعد ملی باشند.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه 
صنعت  و  دانشگاه  بین  ارگانیک  ارتباط  بتوانیم  اگر 
را ایجاد  و علم را به سمت تجاری سازی ببریم گام 
کنیم  تالش  باید  کرد:  تصریح  برداشته ایم،  مهمی 
علم و صنعت تبدیل به تولید شوند تا شاهد توسعه 

پایدار در منطقه باشیم.
اتخاذ  تصمیمات  که  مهم  این  بر  تاکید  با  گروسی 
شده باید بر اساس اقیلم هر منطقه آزاد گرفته شود، 
تصمیم  نمی توان  آزادی  منطقه  دو  هیچ  در  گفت: 
میزان  بر اساس  تصمیمات  چراکه  گرفت؛  یکسان 

جمعیت، آمایش، تولید و... گرفته می شود.
پایان اظهار  سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در 
تاکید  دائمی  احکام  راستا ماده ۶۵  داشت: در همین 
و  اجرایی  مقام  باالترین  آزاد  مناطق  مدیران  کرده 
تصمیم گیرنده اصلی هستند و طبق پیش بینی قانون 
این مناطق باید به عنوان یک استان مستقل دیده 

شوند.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی:
ایجاد پارک های علم و فناوری با تاسیس 

شرکت های دانش بنیان
شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده  همچنین، 
با  فناوری،  و  علم  پارک  ایجاد  گفت:  اسالمی 
فراهم کردن بستر تاسیس مراکز رشد و نوآوری و 
شرکت های دانش بنیان در منطقه آزاد اروند میسر 

می شود.
مراحل  در  اینکه  به  اشاره  با  مولوی  سیدمحمد 
مختلف نسل های دانشگاهی بیش از آنکه با برنامه 
در  داشت:  اظهار  کرده ایم،  سیر  موج  با  رویم  پیش 
تا چهارم دانشگاه ها، سیر آموزش،  اول  مسیر نسل 
برنامه ریزی  مهارت  سپس  و  کارآفرینی  پژوهش، 
خالء  این  و  نداشته  وجود  کالن  سطح  در  مدونی 

بزرگی است که کامال حس می شود.
را  منطقه  در  بنیان  دانش  تاسیس شرکت های  وی 
مهم ارزیابی کرد و افزود: در شرایط موجود اقتصادی 
و بازار، تنها کسانی که زمین گیر نشدند؛ شرکت های 
دانش بنیان بودند که با ایجاد زمینه رشد و تاسیس 
آنها، بستر ایجاد پارک علم و فناوری نیز در منطقه 

مهیا می شود.
اسالمی،  شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده 
بزرگ  امتیاز  یک  را  آموزش  کمیسیون  در  حضور 
در  تخصص  کرد:  تصریح  و  دانست  منطقه  برای 
هر زمینه ای کمک به رشد جامعه می کند، بر همین 
انتخاب کردم  را  این کمیسیون  اساس عضویت در 
تا بتوانم در حل مشکالت استان و منطقه اقدامات 

موثری انجام دهم.
قوام  به  آنچه که  کنار هر  در  اینکه  بیان  با  مولوی 
آزاد  منطقه  گفت:  ایستاده ایم،  کند  کمک  منطقه 
اروند عالوه بر اینکه ماهیتش فرق می کند، در نوار 
مرزی جمهوری اسالمی ایران نیز قرار گرفته و طبق 
نمونه های موفق دیگر کشورها، توسعه در ابتدا باید 

از مرز شروع شود.
اسالمی  شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده 
تا  دانشگاه های منطقه خواست  از روسای  پایان  در 
هر چه زودتر اقدام به تهیه برنامه هفتم توسعه در 
حوزه آموزش کنند و افزود: پیشنهاد می کنم اساتید 
حوزه  در  اصالحی  پیشنهادات  نخبه  دانشجویان  و 
قوانین و مقررات مناطق آزاد را مکتوب کنند و به 
دست ما در کمیسیون های مجلس برسانند تا بتوانیم 

آنها را مطرح و پیگیری کنیم.

رسیدن به توسعه متوازن 
در اروند با ایجاد ارتباط 
میان دانشگاه و صنعت

 سرپرست سازمان 
منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: آموزش یکی 
از مهم ترین زیرساخت های منطقه در رسیدن به توسعه 

اقتصادی و اجتماعی است.
حسین گروسی در نشست شورای آموزش و پرورش 
منطقه آزاد اروند که با حضور دو نماینده مردم آبادان 
در مجلس شورای اسالمی جلیل مختار و سیدمحمد 
و  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  مولوی، 
اروند، فرماندار ویژه  مدیر آموزش سازمان منطقه آزاد 
شهرستان آبادان، مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان 
خوزستان و دیگر مسئولین فرهنگی برگزار شد، افزود: 
بتوانیم  تربیت  و  تعلیم  آموزش،  عرصه  در  امیدواریم 
آنگونه که شایسته مردم با فرهنگ و ایثار گر منطقه آزاد 

اروند است، عمل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه رشد تعلیم و تربیت و ارتقاء سطح 
کیفیت آموزش و پرورش؛ توسعه اقتصادی و اجتماعی 
که  زمانی  تا  داشت:  اظهار  داشت،  خواهد  پی  در  را 
از  یکی  آموزش  که  منطقه  در  اصلی  زیرساخت های 
سرمایه گذار  جذب  نگیرد،  شکل  آنهاست  مهم ترین 

محقق نخواهد شد.
امر  به  که  کشورهایی  در  کرد:  خاطرنشان  گروسی 
آموزش و پرورش توجه کرده اند، سرانه رشد و درآمد 
اقتصادی، امنیت و دیگر گزینه هایی که برای یک جامعه 

الزم است، رشد چشم گیری داشته است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند ضمن اشاره به اینکه 
دانشگاه محل تحصیالت تکمیلی است و تعلیم و تربیت و 
زیرساخت اصلی در آموزش و پرورش اتفاق می افتد، تصریح 
کرد: رسالت ما در این شورا باالتر از ساخت چند مدرسه 
است؛ باید کاری کنیم نرم افزارهایی جذب شود که معلمین 
و متخصصین برجسته در حوزه های آموزرش و پرورش 

اولویت اول ما باشد.
وی اذعان نمود: آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و 
اشتغال چهار شاخص مهمی هستند که تمامی افراد یک 
جامعه به آن نیاز دارند و باید مورد توجه ویژه مسئولین 

قرار گیرند.
گروسی ضمن بیان اینکه از ظرفیت نمایندگان با توجه 
به عضویتشان در کمیسیون های تخصصی می بایست 
استفاده شود، گفت: باید تالش کنیم توجه دستگاه های 
ملی به این منطقه بیشتر شود؛ نباید به صرف منطقه 
آزاد بودن بقیه دستگاه ها خود را کنار بکشند، بلکه همه 
با هم تالش کنیم بودجه ملی که حق این دو شهرستان 

است، پیگیری شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر این مهم که 
قرار نیست ما مسئولین دستگاه های اجرایی رفع مسئولیت 
کرده و یکدیگر را مقصر بدانیم، اظهار داشت: خط فاصله ای 
نداریم، همه در کنار هم هستیم و موضوع پنهانی وجود ندارد؛ 
باید نگاه مسئولین ملی را به اروند عوض کنیم؛ چراکه همه 

سازمان ها باید تعهد اجتماعی داشته باشند و همسو با هم 
پیش بروند؛ نباید در این میان یکدیگر را متهم به کم کاری 

کنیم.
وی اذعان داشت: نباید به وضعیت موجود راضی شویم، 
باید دست به دست هم دهیم و ایده پردازی کنیم. امروز 
پایه  بخواهیم  اگر  اما  است  اقتصادی  ما جنگ  جنگ 
اقتصاد را در درازمدت بسنجیم، باید به آموزش اهمیت 

دهیم.
گروسی ماندگاری افراد در این منطقه را در گرو ارتقاء 
ظرفیت های  از  می توان  افزود:  و  دانست  زیرساخت ها 
منطقه بیشتر استفاده کنیم و در هر حوزه پیشنهادات را 

ارائه دهیم تا توسعه متوازن شکل گیرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در پایان ضمن اشاره 
به اینکه اگر تعهدی ایجاد می کنیم باید به آن عمل 
کنیم، خاطرنشان کرد: باید نگاهمان را به شهرستان های 
آبادان و خرمشهر تغییر و توجه بیشتری به آنها نشان 

دهیم تا بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی:
منطقه آزاد ظرفیتی بی نظیر با اختیارات خاص 

خود است
نماینده مردم آبادان و نایب رئیس کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسالمی گفت: 
منطقه آزاد ظرفیتی بی نظیر با اختیارات خاص خود است.
منطقه  آموزش  نشست شورای  در  مولوی  سیدمحمد 
آزاد اروند با اشاره به اینکه شورای آموزش و پرورش 
یکی از ارکان اصلی شوراهای شهرستان است، افزود: 
اشتغال  و  پرورش  و  آموزش  تامین، سالمت،  شورای 
ازجمله شوراهای مهمی هستند که برای کل شهرستان 

تصمیم گیری و تصمیم سازی می کنند.
وی ضمن تبریک به معلمانی که با وجود نامالیمات 
و سختی ها تالش می کنند در این دو شهرستان که از 
نظر زیرساختی و منابع انسانی مشکالت فراوانی دارند 
از سختی ها عبور کنند، اظهار داشت: یک نکته کلیدی 
و حلقه مفقوده در شورای آموزش پرورش منطقه وجود 
دارد و آن نبود کارگروه ها و کمیته های تخصصی است 
که به دلیل عدم این مهم، اولویت ها گم می شود و تقدم 
و تأخر از بین می رود؛ بی شک اگر شورایی به عنوان 
شورای آموزش و پرورش خوب عمل می کند، به دلیل 

کمیته های فعال آن است.

مولوی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس خصومتی با 
منطقه آزاد اروند ندارند، تصریح کرد: این تصور اشتباهی 
با اختیارات خاص  است؛ منطقه آزاد ظرفیتی بی نظیر 
خود است و نباید فراموش کرد در این سازمان مدیران 
دلسوزی که دلشان برای شهر و نظام می تپد کم نیست.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
گفت: سازمان منطقه آزاد اروند با ماموریت های خاصی 
شکل گرفت که تنها با یک نگاه به مسئولیت های این 
آزاد، مشخص  مناطق  قانون  کتاب  ماده ۵  در  سازمان 

می شود که چه ماموریت های مهم و اساسی دارد.
وی خاطرنشان کرد: ما در کنار سرپرست این سازمان 
هستیم، در تقابل با آن نیستیم و کمک می کنیم به هر 
آنچه منطقه آزاد اروند را به روی ریل بازمی گرداند، دست 

یابد.
مولوی ابراز امیدواری کرد که با هم افزایی و همدلی این 
سازمان به توسعه، زیرساخت، رقابت با بازار خاورمیانه، 
رونق تولید، تولید ثروت و همه شاخص هایی که مقبولیت 

منطقه آزاد است، بازگردد.
وی تصریح کرد: باید تالش کنیم حاشیه منطقه آزاد 
قالب بر نقش اصلی آن نشود؛ چراکه حاشیه ها را نیز خود 

ما ایجاد و بعضا دامن می زنیم.
اسالمی  شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده 
شاخص های  ارتقاء  در  نمایندگان  نقش  از  پایان  در 
و  تالش ها  با  کرد:  اظهار  و  گفت  خوزستان  استان 
اسم  بار  چندیدن  برای  نمایندگان،  پیگیری های 
خود  این  که  است  آمده  کشور  بودجه  در  خوزستان 

اتفاق بی نظیری است.
مواردی  بررسی  جلسه  این  دستورکار  است،  گفتنی 
نظیر: تکمیل فضاهای آموزشی نیمه کاره و مورد نیاز 
مفاد صورتجلسه  نمودن  اجرایی  پرورش،  و  آموزش 
فی مابین سازمان و وزارت آموزش و پرورش جهت 
تهیه تبلت دانش آموزی و فراهم نمودن سخت افزار 
مورد نیاز برای دسترسی و بهره برداری از برنامه شاد، 
به کار بستن تمهیدات و تامین اقالم مورد نیاز جهت 
نهایی  امتحانات  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
قانون  تعیین و تکلیف عوارض ۵درصدی  و کنکور ، 
شوراها و عدم واریز آن طی ۲سال گذشته از طرف 
شهرداری و در نهایت راه اندازی هنرستان کشاورزی، 
و  بحث  مورد  که  بود  دریایی،  موتورهای  و  باغبانی 

تبادل نظر قرار گرفتند.

تحقق جذب سرمایه گذاری با توسعه 
زیرساخت های آموزشی در اروند

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

در نشست حسین گروسی با مدیرکل صدا و سیمای مرکز آبادان مطرح شد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد:

تبدیل منطقه آزاد اروند به مقصد گردشگری سالمت کشور و منطقه

منطقه آزاد اروند ظرفیتی بزرگ و اثرگذار در کشور است

دستیابی به توسعه پایدار در مناطق آزاد با تغییر نگاه دستگاه های اجرایی

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: منطقه آزاد 
اروند ظرفیت های الزم خصوصا در حوزه پزشکی برای 
تبدیل شدن به مقصد اصلی گردشگران سالمت را دارد.
پزشکی  علوم  دانشکده  از  بازدید  در  گروسی  حسین 
آبادان، با تاکید بر اینکه قانون گذار دست مناطق آزاد را در 
تصمیم گیری های کالن باز گذاشته است، اظهار داشت: 
به غیر از مسائل امنیتی و دفاعی، مناطق آزاد می توانند 
تصمیم گیری های صریح و صحیح را در خود مناطق 

بعضا با تشکیل ادارات کل گرفته و عملیاتی کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر دانشکده علوم پزشکی آبادان 
تصمیم گیری های  می تواند  شود  دانشگاه  به  تبدیل 
صحیحی داشته باشد، تصریح کرد: باید کمک کنیم 
این دانشکده تبدیل به یک دانشگاه جامع شود تا بتواند 

دانشجویان داخلی و خارجی را پذیرش کند.

برای  واکسن  دوز  درخواست ۲۰۰هزار  افزود:  گروسی 
داده ایم  بهداشت  وزارت  به  را  اروند  آزاد  منطقه  مردم 
تا همه اروندنشینان واکسینه شوند و در ادامه بتوانیم 
اروند را تبدیل به هاب واکسیناسیون برای کل کشور 

و کشورهای اطراف نماییم.
به  نهادن  گام  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
راه های نوین در رسیدن به مقصد اصلی گردشگری را 
مهم ارزیابی کرد و گفت: همان طور که انتقال تکنولوژی 
در بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی ذکر شده است، باید به دنبال 
فناوری های جدید باشیم تا مقصد گردشگری از اینجا 
آغاز شود؛ تهدید و مشکالت کرونا را می توان به فرصت 

تبدیل کرد و توریسم سالمت را رونق داد.
بسیار  را  پزشکی  دنیای  در  ایران  جایگاه  وی، 
اینکه  با  خوشبختانه  نمود:  اذعان  و  دانست  مطلوب 

سخت افزارهای کمتری داریم، اما در رشته های پزشکی 
رشد  حال  در  یافته  توسعه  کشورهای  شانه  به  شانه 
هستیم. دنیا شاید صنعت ما را قبول نداشته باشد، اما 
به پزشکی ما اعتماد دارد و بسیاری حاضر هستند برای 

درمان به ایران سفر کنند.
رشد  راستای  در  می کنیم  تالش  کرد:  اظهار  گروسی 
اقتصادی این منطقه؛ دانشگاه ها و صنعت را به هم گره 
بزنیم؛ چراکه این ارتباط ارگانیک منجر به رشد می شود. 
خوشبختانه در پزشکی ما این اتفاق رخ داده و ارتباط 
بین دانشجویان با بیمارستان یا به عبارتی علم با عمل 
باعث رشد این مجموعه شده است، در صورتی که در 
رشته های دیگر شاهد این رخداد نبوده ایم؛ خصوصا در 

بحث صنعت که می بایست آن را حل کنیم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در پایان خاطرنشان 

جا  اذهان  در  را  آزاد  مناطق  به  نگاه  تغییر  باید  کرد: 
بیاندازیم؛ قطعا منکر همکاری نیستیم و باور داریم باید 
همکاری های مضاعف و با کمک همه ارگان ها برای 

رسیدن به مطلوب ترین تصمیم ها انجام شود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در دیدار با مدیرکل صدا و 
سیمای مرکز آبادان گفت: منتقد با مخالف و معاند فرق می کند، 

برای رسیدن به شکوفایی جامعه، باید پاسخ سواالت رسانه ها را داد.
حسین گروسی نقد را باعث رشد و شکوفایی جامعه دانست و 
افزود: برای اینکه مردم و نخبگان بدانند چه اقداماتی صورت 
گرفته، باید اطالع رسانی بیشتری انجام می دادیم، در همین 
راستا صدا و سیما، نشریات، خبرگزاری ها، نمایندگان مجلس 

و هر آن کسی که تریبون دارد، باید حمایت کند.
وی، مناطق آزاد را در کل دنیا یک ظرفیت مهم دانست 
دنیا  در  نداشتند،  اهمیت  آزاد  مناطق  اگر  کرد:  اظهار  و 
۱۴۰۰منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایجاد نمی کردند و جالب 
است که ۱۵۰۰منطقه فقط طی ۵سال اخیر تشکیل شده اند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند ، موقعیت سوق الجیشی 
ایران را بسیار مهم و طالیی عنوان کرد و گفت: خداوند ایران 
را در چهارراه جهان قرار داده که هیچ قدرتی تاکنون در طول 
تاریخ نتوانسته نقش آن را کم رنگ کند؛ منطقه آزاد اروند نیز 
به نوبه خود ظرفیت بزرگی در نظام است که همراه با چابهار، 
دو نقطه اثرگذار در بین مناطق آزاد کشور محسوب می شوند.
گروسی ضمن اشاره به مقاومت مردم خرمشهر و آبادان 
در طول ۸سال دفاع مقدس، بخش عظیمی از مشکالت 
زیرساختی را ناشی از جنگ که یک حادثه ملی بود دانست و 
تاکید کرد: مناطق آزاد بودجه مشخصی دارند و ایجاد شده اند 

تا شرایط را یک سر و گردن باالتر ببرند، نه اینکه بودجه 
دیگر دستگاه های اجرایی را تامین کنند؛ از همین روی باید 

تالش کرد تا بودجه های ملی به اروند تعلق گیرد.
وی اذعان داشت: وظیفه داریم یکدیگر را کمک کنیم تا حق 
مطلب برای اروند ادا شود؛ چراکه در این خاک انسان های بزرگی 

گام برداشته اند و خون شان بر این زمین ریخته شده است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در پایان اظهار نمود: تا به 
امروز همه قوانین مناطق آزاد اجرایی نشده است و تا زمانی 
که تک تک قوانین به اجرا درنیاید، نمی توان این قوانین را 

اصالح کرد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: برای رسیدن 
به توسعه پایدار، می بایست نگاه دستگاه های اجرایی به 

مناطق آزاد، تغییر کند.
سازمان  مدیران  و  معاونین  همراه  به  گروسی  حسین 
گلزار  و  شلمچه  شهدای  یادمان  از  اروند،  آزاد  منطقه 
شهدای خرمشهر و آبادان بازدید و با حضور در دفاتر ائمه 

جمعه آبادان و خرمشهر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
وی با تاکید بر اینکه باید به فرهنگ اهمیت ویژه ای داده 
شود، اظهار داشت: تالش را بر این محور می گذاریم که 
فرهنگ مان به سمت و سویی برود که همه به دنبال 

سازندگی باشیم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند، نقش خرد جمعی 
در رسیدن منطقه به جایگاه مورد نظر را مهم دانست و 
خاطرنشان کرد: باید گره ها را پیدا کنیم و با تشکیل یک 
شورای متشکل از نخبگان دستگاه های اجرایی، موانع را 

احصاء و در رفع آنها تالش نماییم .
گروسی، انجام فعالیت های اجرایی را با توجه به موانع، 
سخت دانست و افزود: گذشتگان نیز تالش کردند و 
اما موانع  انجام دهند؛  می خواستند که کارهای مثبت 
جلوی شان را گرفته بود؛ امروز ما با خرد جمعی و تشکیل 
مجلس مشورتی می بایست بستری را فراهم کنیم و با 

همدلی و همفکری موانع را مرتفع کنیم.

اصل مهم  را یک  آزاد  مناطق  به  نگاه  در  تغییر  وی، 
دانست و خاطرنشان کرد: هر کسی تریبونی دارد باید 
در این راستا تالش کند؛ هر سه قوه مجریه، مقننه و 
قضاییه باید نگاهی که به مجموعه مناطق آزاد دارند را 
عوض کرده تا وارد رقابت با کشورهای همسایه شویم و 

به توسعه پایدار برسیم.
اگر  کرد:  تصریح  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
می خواهیم توسعه پایدار داشته باشیم، باید توسعه را از 
پیرامون آغاز و سپس به مرکز برسیم؛ چراکه اگر سطح 
آموزش، اشتغال، بهداشت و درمان و... در شهرستان ها 

و روستاها مناسب باشد، مهاجرت نیز شکل نمی گیرد.
گروسی، نقش امنیت در توسعه اقتصادی را یک اصل مهم 
عنوان کرد و اظهار داشت: تا امنیت نباشد نمی توان کار 
اقتصادی کرد؛ امروز به برکت خون شهدا این امنیت ایجاد 
شده و اگر بتوانیم جمعیت را در منطقه ماندگار کنیم، این 

امنیت مستحکم تر می شود.

وی، باورهای اشتباه در بودجه مناطق آزاد را یک ضربه 
بزرگ به بدنه این مناطق دانست و در ادامه گفت: تاکید 
بنده بر شفاف سازی به این دلیل است که همگان بدانند 
چه اتفاقاتی در منطقه آزاد رخ می دهد؛ متاسفانه باورهای 
غلط باعث شده که بعضی بر این باور باشند که مناطق 
آزاد محل قاچاق کاال، فرار مالیاتی و هر آنچه که منفی 
است، باشد؛ در صورتی که چنین نبوده و سهم مناطق 

آزاد در بودجه کشور عددی نیست.
سرپرست منطقه آزاد اروند در پایان ظرفیت اروند 
را بسیار مثبت ارزیابی کرد و اذعان داشت: منطقه 
اروند از ظرفیت های باالیی نظیر گردشگری،  آزاد 
فرودگاه  وجود  همچنین  و  تولیدی  و  تجاری 
بین المللی و دسترسی به آب های گرم در کنار مرز 
با  که  است  برخوردار  دیگر  کشورهای  با  مشترک 
همدلی و هم افزایی توان این را خواهد داشت که 

نشاط و امید را به مردم بازگرداند.
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اخبار منطقه آزاد قشم

فعاالن اجتماعی قشم، 
سبب ساز توسعه اجتماعی و 

پیشرفت جزیره

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با 
معتمدین شیعی جزیره تاکید شد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در دیدار با معتمدین شیعی جزیره، از فعاالن اجتماعی به  
جزیره  پیشرفت  و  اجتماعی  توسعه  اصلی  ارکان  عنوان 

قشم نام برد.
مستحکم  اتحاد  از  نشست،  این  در  درویش پور  علی 
بهترین  از  یکی  به  عنوان  منطقه  در  و سنی  بین شیعه 
ظرفیت های قشم یاد کرد و اظهار داشت: این اتحاد باید 

با کمک فعاالن اجتماعی بیش  از پیش تقویت شود.
وی، سرمایه های انسانی و جامعه محلی جزیره را هسته 
به  توجه  با  منطقه  این  گفت:  و  نمود  معنا  قشم  ارزشی 
ظرفیت ها، فرهنگ غنی بومی و جاذبه های طبیعی اش، 
فرصت های بسیاری برای بالندگی پیش روی دارد و باید 
با توسعه صنعت گردشگری که اشباع ناپذیر است، رونق 

اقتصادی را تقویت کرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم ضمن تاکید بر اقدامات شایسته زیربنایی مهندس 
مومنی گفت: تقویت زیرساخت ها به ویژه در حوزه صنعت 
گردشگری، اقتصاد سایر صنوف و جامعه محلی را ارتقا 
می دهد و به جلب نظر سرمایه گذاران نیز کمک می کند.

معتمدان  نماینده  توسط  جلسه،  ادامه  در  است،  گفتنی 
تعامل  و  قشم  وضعیت  از  گزارشی  نیز  جزیره  شیعی 

بخش های مختلف با جامعه جزیره و مردم ارائه شد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
با جامعه هتلداران جزیره، بر لزوم  قشم در جلسه دیدار 
جزیره،  گردشگری  صنعت  جریان سازی  و  برندسازی 

متناسب با ذائقه روز مردم تاکید کرد.
اعضای  حضور  با  که  جلسه  این  در  پور  درویش  علی 
داشت:  عنوان  شد،  برگزار  قشم  جزیره  هتلداران  جامعه 
برای ساخت برند جزیره، باید همه ساختارها و برنامه های 
حاکم بر منطقه، در این راستا جهت دهی شده و فعاالن 
این عرصه با استانداردسازی، کیفیت خدمات خود را ارتقا 

دهند.
وی افزود: طراحی رویدادها، جشنواره ها و برنامه هایی که 
به خلق خاطرات خوب در یاد و خاطر گردشگران کمک 
گردشگری  برند  سمت  به  جریان سازی  از  بخشی  کند، 

شدن جزیره است.
در  نادر  جاذبه های  داشتن  با  قشم  درویش پور،  گفته  به 
دنیا، باید به نخستین مقصد گردشگری ایران تبدیل شود 
داشته  کشور  مردم  سفرهای  سبد  در  عمده ای  سهم  و 

باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان ضمن تقدیر از همراهی اعضای جامعه هتلداران، 
خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری، توسعه اقتصاد همه 
قشرهای جزیره است که با برنامه ریزی اصولی و تعامل 

و همت خود ما تحقق پیدا می کند.
گفتنی است، در ادامه این جلسه، اعضای حاضر به ارائه 
گزارشی از وضعیت حضور گردشگران در جزیره پرداختند 
طراحی  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت  خواستار  و 
یک برنامه اصولی و منسجم برای معرفی ظرفیت های 

جزیره و جذب گردشگر در تمامی فصول سال شدند.

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد 
قشم از فعالیت 209واحد تولیدی در این منطقه آزاد طی 

سال 1399 خبر داد.
محمد مهدی برنجی با بیان این مطلب افزود: فعالیت این 
گرفته  صورت  تحریم های  وجود  با  تولیدی  واحد  تعداد 
نشان دهنده  کرونا،  بحران  چالش های  و  کشور  علیه 

پویایی حوزه تولید در جزیره قشم است.
20پروانه  گذشته  سال  طول  در  کرد:  تصریح  وی 
بهره برداری جدید صادر، 4پروانه اصالح و همچنین یک 
مدت  این  در  همچنین  و  شده  تمدید  پروانه ها  از  مورد 
برای  تولید  گواهی  37فقره  و  تاسیس  جواز  17مورد 
شده  صادر  آزاد  منطقه  این  در  فعال  صنعتی  واحدهای 

است.
فعالیت صنعتی  تعداد مجوزهای  افزود:  ادامه  در  برنجی 

صادر شده در سال گذشته 112مورد بوده است.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید منطقه آزاد قشم در 
با اشاره به رشد هفت درصدی واحدهای صنعتی  پایان 
فعال در منطقه آزاد قشم نسبت به سال 1398، خاطرنشان 
مربوط  بیشتر  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  این  کرد: 
پوشاک،  ماهی،  پودر  تولید  شناورسازی،  حوزه های  به 

دخانیات، تولید لوازم آرایشی و بهداشتی می باشد.

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با احمد مرادی نماینده مجلس تاکید کرد:

شفافیت، رکن اصلی سازمان منطقه آزاد قشم 
در راستای خدمت به مردم

در نخستین دیدار علی درویش پور با شهرداران و روسای شورای شهر قشم و درگهان عنوان شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از پروژه های جزیره مطرح کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
استان هرمزگان  مردم  نماینده  مرادی  احمد  با  دیدار  در 
و  تحقیق  کمیته  اعضای  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 

آزاد  مناطق  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  از  تفحص 
می توانند به موتور محرکه تولید، صادرات و اشتغال پایدار 

در کشور بدل شوند.

بیان  اعضا  این  از زحمات  تقدیر  علی درویش پور ضمن 
در  برنامه ریزی  با  که  است  این  ما  تالش  تمام  داشت: 
تمام  ظرفیت  از  استفاده  و  کارکردی  یکپارچگی  مسیر 
دستگاه های اجرایی جزیره، در راه توسعه و بالندگی این 

منطقه کار کنیم.
برای  سرمایه  بااهمیت ترین  را  مردم  رضایتمندی  وی، 
مسئوالن خواند و افزود: شفافیت باید یکی از برندهای 

اصلی ما در خدمت به مردم باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
استان  نمایندگان  همکاری  خواستار  پایان  در  قشم 
رفع  برای  اسالمی  شورای  مجلس  در  هرمزگان 
و  شد  کشور  آزاد  مناطق  قوانین  اصالح  و  مشکالت 
این  در  موجود  چالش های  از  بخشی  کرد:  خاطرنشان 
میان دستگاه های  با هم افزایی  را می توان  آزاد  منطقه 
توسعه  و  سازندگی  سمت  به  قشم  جزیره  در  حاکم 

هدایت کرد.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد، 
ابوموسی و بندر خمیر در مجلس:

آماده همکاری و همراهی در اصالح قوانین 
مناطق آزاد هستیم

همچنین در این جلسه، نماینده مردم بندرعباس، قشم، 

شورای  مجلس  در  خمیر  بندر  و  ابوموسی  حاجی آباد، 
از  تفحص  و  تحقیق  کمیته  استقرار  از  هدف  اسالمی، 
سازمان منطقه آزاد قشم را بررسی اقدامات این سازمان 
خواند و بیان داشت: این بازبینی فعالیت ها کمک می کند 
که اگر تخلفی رخ  داده از آن بازدارندگی شده و در غیر 
این صورت بر پاکدستی مسئوالن صحه گذاری می شود.

احمد مرادی ادامه داد: هدف دیگر این تحقیق و تفحص، 
در جهت  و تالش  آزاد  مناطق  قوانین  احصاء مشکالت 

تصحیح آنها است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی، ضمن 
اعالم آمادگی برای همکاری در اصالح قوانین مناطق آزاد 
گفت: متاسفانه مناطق آزاد هنوز نتوانسته اند به اهداف اصلی 
خود ازجمله ایجاد تولید در منطقه، افزایش صادرات، واردات 
منطقی و در نهایت اشتغال مولد و پایدار دست پیدا کنند و 
ما امیدواریم با حضور شما و نگاه تعاملی که دارید، با تکریم 
مردم و گره گشایی از مشکالت جامعه جزیره قشم، اهداف 

این منطقه آزاد تحقق یابد.
گفتنی است، این جلسه با حضور علی درویش پور رئیس 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 
سازمان  از  تفحص  و  تحقیق  کمیته  اعضای  و  اسالمی 
منطقه آزاد قشم در دفتر مرکزی این سازمان برگزار شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در جلسه دیدار با فرماندار و بخشداران شهرستان قشم 
بر »یکپارچگی کارکردی« به  عنوان رکن اصلی خدمت 

مسئوالن به مردم تاکید کرد.
علی درویش پور ضمن تاکید بر این مطلب که تاثیرگذاری 
یک سازمان در ارائه عملکرد مطلوب، ناشی از یکپارچگی 
است،  فرابخشی  و  بخشی  بین  هماهنگی  و  کارکردی 
اظهار داشت: همه ما فرصتی برای کمک برای اعتالی 
به  عنوان  آن  از  باید  که  داریم  مردم  به  و خدمت  نظام 
کارگزاران این نظام، برای خدمت به مردم و تامین رفاه 

و آسایش ساکنان استفاده کنیم  .
زمانی  بازه های  در  مسئوالن  حضور  داد:  ادامه  وی 
بنابراین  هستند؛  ماندگار  مردم  اما  است،  گذرا  متفاوت، 
باید در خدمت به جامعه، سیاستگذاری سازمانی و عمران 
و آبادانی، یکپارچگی کارکردی و عملکردی را حفظ کرد 
تا توسعه منطقه به  صورت انسجام یافته و متوازن صورت 

گیرد.
این مقام عالی، کار در سایه همدلی و تعامل بین نهادها 
سازنده  کار  انجام  و  آرامش  تامین  الزمه  را  ارگان ها  و 
چتر  زیر  ما  همه  داشت:  عنوان  و  دانست  جامعه  برای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، با هدف تامین رفاه 
مردم و خدمت به جامعه کار می کنیم که تنها با همدلی و 
هماهنگی بین بخش های مختلف می توانیم این خدمات 
را در قالب اثری ماندگار و شایسته برای مردم بر جای 

گذاریم.
درویش پور همچنین تاکید کرد: قشم باید به نبض تپنده 
و یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری کشور تبدیل شود  
با سایر  تیمی و مشارکت سازمان  با کار  این خواسته  و 

نهادها و مردم تحقق پیدا می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان، مشارکت مردم در انتخابات پیش رو در حوزه 
ریاست جمهوری و شوراها را بسیار حائز اهمیت دانست 

و خاطرنشان کرد: ما آماده همکاری برای برگزاری این 
رویداد در جزیره قشم هستیم.

فرماندار شهرستان قشم:
تعامل نهادها، باعث امیدبخشی به جامعه 

می شود
با  جلسه  این  در  قشم  شهرستان  فرماندار  همچنین، 
آزاد  منطقه  سازمان  میان  که  خوبی  تعامالت  به  اشاره 
قشم و سایر اداره ها حاکم است، بیان داشت: نتیجه این 
همکاری ها، توسعه راه های ارتباطی جزیره، ارتقاء مبلمان 
روستایی و مهار بیماری کرونا در این منطقه بوده است.

برای  امیدواری  ابراز  ضمن  نصری  علیرضا 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  بین  بیشتر  استحکام بخشی 
یک  بدنه  از  ما  همه  گفت:  شهرستانی  نهادهای  سایر 

دولت و خدمتگزاران مردم هستیم.
و  وفاق  کرد:  تاکید  پایان  در  قشم  شهرستان  فرماندار 

همدلی بین مسئوالن با ارتقا روحیه امید به جامعه، زمینه 
مشارکت مردمی را فراهم می کند.

گفتنی است، جلسه دیدار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم با فرماندار، معاونان و بخشداران 
شهرستان قشم با هدف توسعه همکاری ها بین این دو 

مجموعه صورت گرفت.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
شورای  روسای  و  شهرداران  با  خود  جلسه  نخستین  در 
شهر قشم و درگهان گفت: عمل مسئوالن باید مصداق 

اجرایی شعار سال باشد.
علی درویش پور در دیدار با شهرداران و روسای شورای 
جایگاه  در  ما  داشت: عمل  اظهار  درگهان  و  قشم  شهر 
نمایندگان دولت، باید مصداق اجرایی فرمان رهبر معظم 

انقالب و حرکت در راستای شعار سال باشد.
مسئوالن  و  روسا  توسط  مطلوب  خدمات  ارائه  وی، 
ارتقاء  و  نظام  اقتدار  موجب  را  اجرایی  دستگاه های 
در  موفقیت  افزود:  و  دانست  آن  اجتماعی  سرمایه های 
کار و خدمت به مردم، نیاز به صداقت و هم افزایی همه 
نهادها دارد تا رضایت مندی ملت و در نتیجه مقبولیت از 

خدمات نظام و دولت بیش از گذشته حاصل شود.

به گفته درویش پور، یکی از مصادیق بلوغ جامعه، داشتن 
است  مسئوالن  بین  به ویژه  همدلی  و  مشارکت  روحیه 
مردم  به  شایسته  وظیفه  انجام   و  خدمات  توسعه  به  که 

منتج می شود.
بر  تاکید  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جهان  در  قشم  طبیعی  جاذبه های  بودن  منحصربه فرد 
گفت: با هم افزایی همه دستگاه های اجرایی و مشارکت 
به  عنوان  را  قشم  زیرساخت ها،  توسعه  کنار  در  مردمی 
جهانی  جامعه  و  کشور  مردم  به  گردشگری  برند  یک 

معرفی می کنیم.
وی  ادامه داد: حیات زندگانی و حیات اداری هیچ  کسی 
قابل تضمین نیست و هنر ما این است که در این فرصت 

کوتاه نامی نیک از خود برای مردم بر جای گذاریم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

و  طراحی  یک  با  تا  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  قشم 
برنامه ریزی منسجم، مسئولیت هایی متناسب با نقش هر 
میان  بیشتر  با هماهنگی  تا  تعریف شود  آنها  برای  نهاد 

نهادهای شهرستانی و سازمان منطقه آزاد قشم، خدمات 
خوب و شایسته نام قشم، برای مردم جزیره رقم بخورد.

براساس این گزارش، در پایان این جلسه، حضار ضمن 
قدردانی از روحیه تعامل گرای مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم، برای هرگونه همکاری مشترک اعالم آمادگی 

کردند.
درویش پور  علی  حضور  با  مذکور  جلسه  است،  گفتنی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  دولت  فدایی  فریدون 
قشم،  شهر  شهردار  آل عبایی،  سیدمسعود  سازمان،  این 
علی بازماندگان رئیس شورای شهر قشم، محمدکاظمی 
شهرویی شهردار درگهان، محمد تورنگ رئیس شورای 
شهر درگهان و حسین مرادی مدیر روابط عمومی و امور 

بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به 
همراه جمعی از معاونان و مدیران این سازمان از بخشی از 

پروژه های قابل افتتاح جزیره بازدید به عمل آورد.
علی درویش پور در این بازدیدها، بر لزوم عملیاتی کردن 
فرمان مقام معظم رهبری در قالب شعار سال تاکید کرد.
وی از پروژه دیوتی فری شاپ واقع در فرودگاه بین المللی 
قشم بازدید نموده و عنوان داشت: پروژه دیوتی فری شاپ 
با هدف جلب گردشگر و تولید برندهای شاخص دنیا در 
جزیره قشم، باید به سرعت برای مراسم افتتاح ریاست 

جمهوری آماده شود.
آزاد قشم  همچنین، رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
ضمن بازدید از پروژه تکنیکال بالک فرودگاه بین المللی 
قشم، بر اولویت قرار گرفتن تکمیل این پروژه تاکید کرد 
و اظهار کرد: برای تبدیل شدن قشم به نخستین مقصد 
به  جزیره  فرودگاه  منظر  و  سیما  کشور،  در  گردشگری 

عنوان یک مبدا ورودی بسیار مهم است  .

صنایع شیالتی قشم در مسیر تامین امنیت 
غذایی کشور

این  ادامه  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بازدیدها، از سه پروژه پرورش میگوی جزیره نیز بازدید 

به عمل آورد.
درویش پور در بازدید از شرکت تعاونی میگوی دشت کنار سیاه 
قشم گفت: 26استخر این پروژه برای وارد شدن به چرخه تامین 

غذای کشور باید تا هفته آینده آماده بهره برداری شود.
شرکت  استخرهای  آماده سازی  مراحل  از  همچنین  وی 
هامور طالیی قشم دیدن کرد و اظهار داشت: این شرکت با 
15استخر فعال و 6استخر آماده آبگیری، یکی از پروژه های 
این منطقه در دور چهارم افتتاح های ریاست جمهوری است.
این مقام مسئول در بازدید از شرکت تعاونی دریانوردان 
تولید غذا  فعالیت مجموعه مذکور در حوزه  از  نیز  قشم 
تقدیر کرد و ادامه داد: این مجموعه با 31استخر فعال، 
با  و  است  قشم  جزیره  صادرات محور  مزارع  از  یکی 
تولید، ظرفیت   فاز  به  بهره برداری  آماده  ورود 57استخر 

صادرات آبزیان در این منطقه افزایش خواهد یافت.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید از پروژه 
پرورش ماهی در دریای شرکت آبزیان دشت مروارید قشم 
تاکید کرد: پرورش ماهی در دریا با حفظ ذخایر آبزیان خلیج 

فارس، نقش حائز اهمیتی در تولید و اشتغال کشور دارد.
وی همچنین از شرکت مجتمع فرآوری سالم غذای قشم 
که در زمینه خشک کردن ماهی به شیوه صنعتی فعالیت 

می کند نیز بازدید کرد.
به گفته درویش پور، خشک کردن ماهی به روش صنعتی 

به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش 
در حوزه تولیدات صادرات محور و کمک به تحقق اهداف 

مناطق آزاد در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی بر لزوم تسریع در مراحل ساخت و راه اندازی شرکت 
مذکور دستوراتی صادر کرد تا روند تکمیل زنجیره ارزش 

در صنایع غذایی قشم سرعت گیرد.
در ادامه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از هتل سارینا 
واقع در شهر قشم که با ظرفیت 320تخت، پتانسیلی جدید 
در بخش اقامتی جزیره محسوب خواهد شد نیز بازدید کرده 
و دستور حل مشکالت برای ورود این مجموعه اقامتی در 

چرخه گردشگری جزیره را صادر نمود .

 برندسازی قشم در حوزه صنایع تولیدی
 و صادراتی ایران

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
ادامه روند بازدیدهای خود از پروژه های تولیدی، عمرانی و 
سرمایه گذاری جزیره قشم گفت: قشم دارای توان برندسازی 

در صنایع تولیدی و صادراتی در کشور است.
آزاد  منطقه  تولیدی  محصوالت  داشت:  اظهار  درویش پور 
قشم با ورود به چرخه صادرات به داخل و خارج کشور، در 
جریان سازی برندینگ برای این منطقه نقش اثرگذاری دارند.
بازدید پروژه پرورش میگو به شیوه فوق متراکم  وی در 
به  شرکت  این  کرد:  تاکید  قشم،  یزدان  کیان  شرکت 
عنوان نخستین شرکت پرورش میگو به شیوه فوق متراکم 
در کشور، یکی از پروژه های اولویت دار جزیره است که 

نقش سازنده ای در ارزآوری کشور ایفا خواهد نمود.
به گفته درویش پور، این شرکت با 480حوضچه، به طور میانگین 

ظرفیت تولید 40تن میگو در هر هکتار را دارد که در مقایسه با 
روش سنتی )با برداشت حدود 7تن در هر هکتار(، جهشی در 

زمینه تولید میگو در صنعت غذایی کشور رقم خواهد زد.
همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
با بازدید از دو شرکت تولیدی فعال در زمینه تولید مواد 
آرایشی و بهداشتی به نام های عطر اطلس قشم و کارن 
زیما قشم عنوان داشت: شرکت های تولیدی مستقر در 
جزیره با بومی سازی فناوری و تکنولوژی در حوزه اشتغال 
به  دستیابی  موجبات  صادرات محور  محصوالت  تولید  و 

خودکفایی در تولید را فراهم آورده اند.
درآمد  ایجاد  و  اشتغال زایی  به  اقدام  این  داد:  ادامه  وی 

پایدار در کشور کمک شایانی می کند.
درویش پور در ادامه این بازدیدها، ازاسکله نفتی حرا قشم 
نیز دیدن کرد و دستوراتی جهت تسریع در روند آغاز به 

کار این اسکله صادر نمود.
این مقام عالی، ضمن تاکید بر این مطلب که راه اندازی فاز 
نخست این اسکله نفتی با توان پهلوگیری کشتی 35هزار تنی 
می تواند نام قشم را در حوزه تولیدات نفتی به یک برند شناخته 
شده تبدیل کند، افزود: این اسکله با تامین خوراک شرکت های 
فعال در حوزه تولید انرژی، ضمن پشتیبانی از روند رو به رشد 
تولید، موجب مانع زدایی در تامین نیازهای صنعت نفت، گاز 

و انرژی منطقه و گردش چرخ های صنایع تولیدی می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
این  دوم  فاز  فعالیت  نوع  به  اشاره  با  همچنین  قشم 
به  سرعت بخشی  با  است  امید  داشت:  بیان  مجموعه 
قشم  دوم،  فاز  در  مذکور  اسکله  از  بهره برداری  فرآیند 

آماده پهلوگیری کشتی های نفتی 80هزار تنی نیز شود.

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با فرماندار و بخشداران شهرستان قشم مطرح شد:

تبدیل جزیره قشم به نبض تپنده و یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری کشور

هم افزایی در جهت معرفی جزیره قشم به عنوان برند گردشگری کشورهم افزایی در جهت معرفی جزیره قشم به عنوان برند گردشگری کشور

تولید محصوالت صادرات محور با بومی سازی فناوری و تکنولوژی در قشمتولید محصوالت صادرات محور با بومی سازی فناوری و تکنولوژی در قشم

وجوب جریان سازی 
و برندسازی صنعت 

گردشگری جزیره قشم

رشد تعداد واحدهای 
تولیدی فعال در قشم با 
وجود تحریم ها و کرونا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
جلسه با جامعه هتلداران جزیره اظهار کرد:

 مدیر صنعت، معدن و تسهیل
تولید سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد:
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