
سرمقاله

رویدادیمناسبدرنامناسبترینشرایطزمانی
خبر تصویب نهایی الیحه ایجاد مناطق آزاد جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از 
۵سال از ارسال الیحه به مجلس شورای اسالمی و پایان یافتن انتظار طوالنی را قاعدتا باید 
رویداد مناسبی تلقی کرد؛ اما با بررسی شرایط پیرامونی این مناطق و تغییر مجلس و دیدگاه 
نمایندگان انقالبی مجلس یازدهم به مناطق آزاد را می توان نامناسب ترین زمان برای آغاز 

فعالیت مناطق جدید دانست  .
همانگونه که مستحضرید تعداد قلیلی از نمایندگان پرنفوذ و دارای البی در داخل و خارج از 
مجلس و نهادهای ناظر مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ناکارآمدی 
قانون فعلی مناطق آزاد را بدون هرگونه توجه به دالیل واقعی و آسیب شناسی های انجام 
شده ، ناکامی مناطق را بهانه ای برای اصالح یا بهتر بگوییم محدود نمودن و از بین بردن 
مزایای قانونی مندرج در قانون فعلی و توجیه عملکرد فراقانونی عامالن این ناکامی طی 
۱۰سال گذشته قرار داده اند. این در حالی است که اکثریت نمایندگان مجلس فعلی با شناخت 
و هجمه  منفی  تبلیغات  تاثیر  و تحت  مناطق  پیش روی  و چالش های  از فرصت ها  اندک 
سازمان یافته معارضین، متاسفانه با آن اقلیت ذکر شده همراهی می نمایند و شاهد خلق آثار 

مشعشع در مصوبات علیه این مناطق بوده و احتماال در آینده نیز خواهیم بود. 
نامناسب می دانیم؛ چراکه فضای  را  آزاد جدید  برای تصویب مناطق  دلیل زمان  به همین 
ذهنی پیشنهاددهندگان و تدوین کنندگان الیحه، متاثر از شرایط زمانی سال ۹۵ که کشور 
تحت تاثیر تحوالت مثبت بعد از توافق نامه برجام و فرصت های جدیدی برای بهره برداری 
فعالیت های  توسعه  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  جذب  جهت  آزاد  مناطق  مزایای  از 

اقتصادی قرار داشت، مطرح شده بود  .
این در حالی است که در شرایط کنونی و با تصویب قوانین و مقررات ضد مزایای مناطق 
آزاد مانند تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا حاکم نمودن بسیاری از شرایط سرزمین 
اصلی در این مناطق، باعث تشکیک در ادامه حضور و فراری شدن بسیاری از سرمایه گذاران 
فعلی شده و خواهد شد و مطمئنا سرمایه گذاران متقاضی در مناطق جدید با بررسی دقیق 

شرایط موجود بسیاری از فعالین اقتصادی در مناطق قدیمی، از حضور در مناطق آزاد جدید 
خودداری خواهند نمود.

تا اینجا مرقومه فعلی را می توان نگاه بدبینانه به تصویب مناطق آزاد جدید دانست و مطمئنا 
این سکه می تواند روی دیگری نیز داشته باشد که تحقق آن بسیار سخت، اما شدنی است. 
چنانچه خوش بین بوده و با اتکا به خداوند متعال و نیت پاکی که از اعتقاد راسخ مان به نقش 
موثر و مثبت این مناطق در بودن حلقه واسطه اقتصاد محلی ، ملی و بین المللی سرچشمه 

می گیرد اقدام نماییم، می توانیم موفق باشیم. 
اولین نگاه مثبت به این مصوبه را می توان در افزایش تعداد نمایندگان ۶استان به نمایندگان 
استان های قبلی دارای منطقه آزاد دانست . در این راه می باید با ایجاد ارتباط موثر و تنگاتنگ 
استان های  نمایندگان  خصوصی،  بخش  و  صنفی  تشکل های  و  مناطق  سازمان های  بین 
قدیم و جدید را در جریان مزیت های این مناطق در صورت تحقق و اجرای تمام و کمال 
قانون فعلی قرار داد تا از وضع هرگونه محدودیت جدید یا از بین رفتن مزایای مندرج در 
آن در صحن علنی و کمیسیون های تخصصی مجلس جلوگیری کرد؛ زیرا قدرت نمایندگان 

در ایجاد ارتباطات داخلی و فراکسیون های مجلس نقش موثری در این راه خواهد داشت. 
با فراکسیون مجلس دهم و  باید اذعان کرد فراکسیون فعلی مناطق آزاد در مقایسه  البته 
علی رغم تالش های همه جانبه سرکارخانم پاشایی بهرام در طول یک سال گذشته، نه تنها 
حرکت موثری درخصوص بهبود شرایط مناطق نداشته، بلکه به قول خودشان بسیاری از 
نمایندگان حاضر در فراکسیون با قصد تعطیلی مناطق در این فراکسیون عضو شده و به 
فراکسیون  متفاوت  ترکیب  و  جدید  نمایندگان  حضور  بنابراین  می زنند.  وارونه  نعل  نوعی 
این مناطق موثر  نمایندگان و شرایط  نگاه  تغییر  اقتصادی می تواند در  آزاد و ویژه  مناطق 

واقع شود .
در  مومنی  آقای مهندس  مدنظر جناب  در اصالحات ساختاری  موثر  اقدامات  به  عنایت  با 
دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد که با استفاده از تجارب ارزشمند مدیریت موفق در منطقه 
آزاد قشم و تدابیر و نگاه بلند ایشان به مباحث اقتصادی در شرف تحقق می باشد، می توانیم 
از بین  ارتباط موثر نمایندگان مجلس، سازمان های مناطق و تشکل های صنفی در  شاهد 

رفتن انواع مشکالت موجود در این مناطق باشیم. 
در پایان می باید نیشتری اساسی به خودمان یعنی فعالین اقتصادی بخش خصوصی و به ویژه 

تشکل های صنفی موجود در این مناطق بزنیم!
اثر اختالف  با عنایت به شرایط حاد موجود چنانچه واقعا اختالفات موجود که بعضا در 
سلیقه یا سوء برداشت فی مابین و یا اقدامات عمدی برخی مسئولین سازمان های مناطق 

در ایجاد اختالف و عدم شکل گیری و حرکت رو به جلوی تشکل های مردم نهاد صورت 
می پذیرد کنار نگذاریم، مطمئنا همگان دچار ضرر و زیان هنگفت و حتی تعطیلی کامل 
به حیات  به نوعی  بنابراین در شرایط فعلی که  بود.  اقتصادی خود خواهیم  فعالیت های 
و  همفکری  هم افزایی،  با  اوال  است:  الزامی  اقدام  چند  دارد،  بستگی  همگان  ممات  و 
جهت  در  مناطق  سازمان های  با  مناسب  همکاری  ثانیا  و  تشکل ها  مساعی  تشریک 
پیشبرد اهداف متعالی مناطق و ثالثا ارتباط نزدیک با نمایندگان جهت اعمال نظارت بر 
ارائه گزارش های واقعی به آنان، شاهد توفیق  عملکرد مدیران و مسئولین سازمان ها و 
و  ملی  محلی،  اقتصاد  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  اساسی  ماموریت های  تحقق  و 

ان شااهلل باشیم .  بین المللی 
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واکاوی تصویب مناطق آزاد جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحبوحه انتخابات:واکاوی تصویب مناطق آزاد جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحبوحه انتخابات:

 مناطق آزاد جدید؛ مناطق آزاد جدید؛ مهمانان ناخوانده مهمانان ناخوانده
بدون معافیت و مزیت اقتصادیبدون معافیت و مزیت اقتصادی

صفحه4و5رابخوانیدصفحه4و5رابخوانید

 محمدصادق مبرهن نیاکان
  دبیر اجرایی شورای همکاری
و هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد

اناهلل و انا الیه راجعون
با نهایت تاثر و تالم ضایعه درگذشت فقید سعید مرحوم 
مهندس اکبر ترکان، مدیر خدوم، صدیق و کارآمد نظام 
وقف  را  خود  شریف  عمر  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
خدمتگزاری به مردم کرد و منشا خدمات ارزشمندی برای 

کشور بود را صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.
و  درجات  علو  مرحوم  آن  برای  منان  ایزد  درگاه  از 
همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان به ویژه خانوده 
محترم ایشان شکیبایی و اجر در تحمل این اندوه بزرگ 

را مسالت داریم.
نشریهاخبارآزادمناطق
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اهتماممنطقهآزادانزلیبهاهتماممنطقهآزادانزلیبه
منظورتکمیلپروژههایعمرانیمنظورتکمیلپروژههایعمرانی

وتحققدرآمدپایداروتحققدرآمدپایدار

شتابافزوندرتوسعهشتابافزوندرتوسعه
طرحیهایملیچابهار،پایتختطرحیهایملیچابهار،پایتخت

دریاییایراندریاییایران

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

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: 

7

توسعهمنطقهآزاداروندتوسعهمنطقهآزاداروند
باافتتاحطرحهایباافتتاحطرحهای

سرمایهگذاریبخشخصوصیسرمایهگذاریبخشخصوصی

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت :سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت :
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سرمایهگذاریسرمایهگذاری100100درصدیدرصدی
بخشخصوصیدربخشخصوصیدر1010پروژهبزرگپروژهبزرگ

اقتصادیقشماقتصادیقشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

ایجادسامانهجامعفعالیتهایایجادسامانهجامعفعالیتهای
اقتصادیباهدفشفافسازیاقتصادیباهدفشفافسازی

اقداماتدرکیشاقداماتدرکیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح نمود:مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح نمود:
2



کیش2

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
توسعه اقتصاد دریامحور و صنعت گردشگری با نگاه ملی و 
فراملی را از برنامه های محوری سازمان متبوع خود عنوان کرد.

در نشستی که با حضور علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و جعفر آهنگران رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، جمعی از سرمایه گذاران، 
نمایندگان جوامع، صنوف ، فعاالن عرصه گردشگری و اصحاب 

رسانه برگزار شد، برخی مسائل و مشکالت گردشگری این 
جزیره مطرح و راهکارهای پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیت های 

عرصه گردشگری در کیش مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تقدیر از همراهی 
مسئوالنه فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران کیش در 
خصوصی  بخش  جزیره،  این  همه جانبه  رونق  جهت 
توانمند و همراه در جزیره کیش را ظرفیت ارزشمند و 

مناسبی برای توسعه این منطقه آزاد برشمرد.
جعفر آهنگران، نگاه به جزیره کیش را نگاه به کل مناطق 
آزاد کشور عنوان کرد و گفت: هر تالشی که در این منطقه 

می شود، باید برای جلب منفعت عمومی و ملی می باشد.
و  اقتصادی  فعاالن  دغدغه  و  نگرش  کرد:  تاکید  وی 
گردشگری کیش، ملی است و این موضوع، کار و مسیر 

را بسیار آسان می کند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت 
توجه جدی به توسعه اقتصاد دریامحور در کیش تاکید نمود و 
افزود: اقتصاد دریامحور باید به سمتی برود که سرمایه گذاران 

جدید برای فعالیت در این حوزه جذب شوند.
با اشاره به ظرفیت ها و زیرساخت های جزیره  آهنگران 
کیش اظهار داشت: بی تردید توسعه گردشگری به عنوان 
محوری ترین فعالیت منطقه آزاد کیش، نیازمند اهتمام جدی 
مسئوالن در اعمال سیاست های حمایتی برای رونق کسب 

و کار و استمرار فعالیت های بخش خصوصی است.
گردشگری  رونق  بیمارستانی ،  تجهیزات  توسعه  وی ، 
صنعت  رشد  برای  بانکی  تسهیالت  اعطای  سالمت ، 
گردشگری، توسعه  اقتصاد دریامحور با تکیه بر توان موجود 
و ارتقاء زیرساخت های فعلی ، حفظ محیط زیست و تامین 
زیرساخت های انرژی و آب و برق ساکنان جزیره کیش را 
از مهم ترین برنامه های سازمان منطقه آزادکیش عنوان کرد  .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با اشاره به تامین 
نظر ریاست  جمهوری برای خرید واکسن توسط بخش خصوصی، 
یکی از شانس های مدیران کیش را همراهی اصناف و فعاالن 
اقتصادی کیش دانست و اظهار داشت: حسن نظر، همراهی و 
تشریک مساعی این افراد که دغدغه  اجتماعی دارند، ستودنی است.

آهنگران با اشاره به اهمیت گردشگری سالمت گفت: 
با توجه به ظرفیت های کیش، هنوز راهی طوالنی برای 
رسیدن به جایگاه شایسته این منطقه پیش روی داریم.

وی با اشاره به اینکه ۶۰هتل در دست ساخت بودند که 
به علت نوسانات ارزی و قوانین جدیدی همچون مالیات 
بر ارزش افزوده با مشکالتی مواجه شده اند، از وزارت 
و گردشگری خواست  فرهنگی، صنایع دستی  میراث 
تا با اعطای وام بانکی جهت توسعه بوم گردی و رونق 

گردشگری منطقه، یاری گر بخش خصوصی باشند.
آهنگران، طرح جامع کیش را بسیار مهم تلقی و ابراز 
حاکمیتی  نشست  از  پیش  و  زودی  به  کرد  امیدواری 

بعدی، طرح جامع تایید شده در دست ارائه باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
بر لزوم رویکرد آینده نگرانه و در نگاه ملی به مسائل کیش و تامین 
زیرساخت های این منطقه تاکید کرد و خاطرنشان نمود: اتصال 
کیش به شبکه سراسری برق ضروری است و به علت تضمین 

فروش، می تواند نظر سرمایه گذار خصوصی را نیز جلب نماید.

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  وزیر 
گردشگری  بخش  از  حمایت  برای  دولت  گفت: 
کشور پرداخت ۱۸هزار میلیارد ریال تسهیالت را در 

دستورکار خود قرار داده است. 
علی اصغر مونسان در بازدید از دو هتل در حال ساخت در بخش 
غربی جزیره کیش، با اشاره به تاثیرات منفی شیوع کرونا بر 
صنعت گردشگری جهان اظهار داشت: تمام کشورهای دنیا از 
گزند این ویروس در امان نبودند و پیش بینی می شود تابستان 
امسال این صنعت پس از واکسیناسیون عمومی، در بسیاری از 

کشورها ازجمله ایران تا حدودی به روال عادی خود بازگردد.
وی با بیان اینکه دولت برای حمایت از بخش گردشگری 
کشور پرداخت ۱۸هزار میلیارد ریال تسهیالت را در دستورکار 
قرار داده است، افزود: تاکنون حدود ۶۷درصد از این تسهیالت 
به میزان ۱۲هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده و 

۶هزار میلیارد ریال نیز در روند پرداخت قرار دارد.

گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  وزیر 
خسارات ناشی از شیوع همه گیری ویروس کرونا در 
گذشته،  ۱۵ماه  در  را  کشور  گردشگری  بخش های 

حدود ۲۲۰هزار میلیارد ریال اعالم کرد .
مونسان، توسعه گردشگری را ازجمله برنامه های دولت تدبیر 
و امید برشمرد و ادامه داد: حذف روادید سفر بین کشورهای 
مختلف ازجمله این برنامه ها بوده که روادید بین ایران با 
کشورهای عمان و چین نیز به صورت یکطرفه حذف شد. 
در چند روز آینده نیز با سفر به روسیه، برای حذف روادید 

بین ایران و روسیه به صورت دوطرفه مذاکره خواهیم کرد.
وی، برابر شدن میانگین خروج مسافر داخلی از کشور 
برای  سال۱39۸  در  خارجی  مسافر  ورود  میانگین  با 
نخستین بار در کشور را نتیجه تالش هشت سال گذشته 
عنوان کرد و گفت : آمار مسافران خروجی سال9۷ حدود 
۱۰میلیون نفر بود که با کاهش  ۲۰درصدی در سال9۸، 

به  ۸میلیون رسید. در مقابل ورود مسافران خارجی هم 
در این مدت از چهار میلیون و ۶۰۰هزار نفر به هشت 

میلیون و ۸۰۰هزار نفر افزایش یافت .
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره 
به اینکه سند جامع گردشگری کشور در سال های گذشته 
تدوین و تصویب شده است، اذعان داشت: هم اکنون با 
سازمان جهانی گردشگری در حال تدوین برنامه عملیاتی 
گردشگری کشور هستیم که در این طرح نیازسنجی توسعه 

این صنعت در عرصه بین المللی برنامه ریزی می شود.
مونسان اظهار کرد: انتظار می رود این طرح، مکملی برای 
سند جامع گردشگری باشد و با استقبال سرمایه گذاران و 

فعاالن گردشگری کشور همراه گردد.
گفتنی است، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
عرصه  فعاالن  و  سرمایه گذاران  با  دیدار  برای  دستی 
گردشگری کیش و بازدید از چند طرح گردشگری شامل 

مرمت کاخ مرجان، هتل های آسمان، پاالس، گرند ملیا 
و سپنتا گشت به جزیره کیش سفر کرده بود.

تاریخی  بناهای  و  آثار  میان  از  است،  ذکر  به  الزم 
جزیره کیش، ۶اثر  ازجمله شهر تاریخی حریره، کاخ 
و  امیر  مسجد  الیت،  کاخ  فرانسوی ها،  بازار  مرجان، 
ماشه در فهرست آثار تاریخی کشور ثبت شده است.

با حضور علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و جعفر آهنگران رئیس هیات مدیره 
اجرایی  آزاد کیش، عملیات  و مدیرعامل سازمان منطقه 
ساخت بزرگ ترین سالن کنسرت کشور در جزیره کیش 
با اعتبار 43۰میلیارد تومان در بخش غربی جزیره آغاز شد.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این آیین 
ضمن گفت وگو با مهندسان و سرمایه گذاران این مجموعه 

گفت: کنسرت هال سپنتا از نظر طراحی و زیبایی یک مجموعه 
منحصربه فرد است که ساخت آن در جزیره کیش در رونق 

گردشگری به ویژه گردشگری هنری تاثیر بسزایی دارد.
مونسان اظهار داشت: با توجه به ابعاد سالن و ظرفیت 
پذیرش آن باید در نصب تجهیزات به ویژه بخش صدا 
با بهره مندی از کارشنان مجرب دقت نظر کافی داشت تا 
کیفیت برگزاری کنسرت ها در این سالن با استانداردهای 

جهانی مطابقت داشته باشد.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به 
ضرورت حمایت از تولیدات داخلی در سال »تولید؛ پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها«  تاکید کرد: با توجه به اینکه در میان هنرمندان 
صنایع دستی کشور از وجود افراد ماهر و توانمندی برخوردار 
برابری  جهان  مطرح  برندهای  با  تولیداتشان  که  هستیم 

می کند، سازندگان این مجموعه تالش کنند برای تزئینات 
داخلی از صنایع دستی ایران و تولیدات داخلی بهره ببرند.

همچنین، جعفرآهنگران رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه ساخت این مجموعه فرهنگی 
و هنری در جزیره کیش بر تنوع جاذبه های گردشگری جزیره 
با  کرد:  می افزاید،   اظهار  منطقه  گردشگری  خدمات  ارتقاء  و 
بهره برداری از این مجموعه، عالوه بر اینکه مدت ماندگاری 
گردشگران در کیش افزایش می یابد، زیرساخت های برگزاری 

برنامه ها و جشنواره های هنری نیز تقویت می شود.
به شکل  این مجموعه که  به ذکر است، طراحی  الزم 
یک الک پشت دریایی است، در چند روز اخیر در مسابقه 
بین المللی طراحی ایتالیا که یکی از مهم ترین مسابقات 
عنوان  به  و  برنده  است،  طراحی  عرصه  در  بین المللی 

طرح برگزیده معرفی گردیده شد.
پذیرش  ظرفیت  با  چندمنظوره  هال  کنسرت  این 
۱۷۰۰نفر با زیربنای ۸هزار مترمربع، در زمینی به وسعت 

4۲هزار مترمربع در دو طبقه ساخته می شود.
دوم  طبقه  بالکن  اول،  طبقه  بالکن  همکف،  سالن 
رستوران ها ،  جانبی  فضاهای  و  برنامه  اجرای  برای 
محوطه سازی و فروشگاه های متعدد ازجمله بخش های 

کنسرت هال سپنتا در جزیره کیش است  .
۱۶ماه  مجموعه  این  ساخت  زمان  مدت  است،  گفتنی 
پیش بینی شده و پس از آن ۶ماه نیز برای نصب تجهزات 
و بهره برداری در نظرگرفته شده است . این مجموعه که 
برای حدود ۲۰۰نفر ایجاد اشتغال می کند، ماهیانه ۲۰۰هزار 

گردشگر را برای سفر به جزیره کیش جذب خواهد نمود.

سازمان  مدیرعامل  حوزه  کل  اداره  سرپرست  و  مشاور 
منطقه آزاد کیش، توسعه هندورابی را یکی از محوری ترین 

برنامه های این سازمان عنوان کرد.
در مراسمی با حضور ناصرآخوندی عضو هیات مدیره و معاون 
توسعه مدیریت، محمدصادق سرافراز مشاور و سرپرست اداره کل 
حوزه مدیرعامل و  امیر ترکاشوند سرپرست مدیریت بازرسی و 
پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد کیش، ایرج شرف زاده 

به عنوان سرپرست جدید جزایر اقماری کیش معرفی شد.
مدیرعامل  مدیر کل حوزه  و  این گزارش، مشاور  براساس 
سازمان منطقه آزاد کیش در این مراسم با اشاره به تاکید رهبر 

معظم انقالب مبنی بر توسعه جزایر ایرانی خلیج فارس گفت: 
مدیریت کالن سازمان منطقه آزاد کیش بارویکردی متفاوت، 
توسعه جزایر اقماری به ویژه هندورابی را در دستورکار دارد و 
اجرای طرح جامعه توسعه هندورابی را با جدیت پیگیری می کند.
محمدصادق سرافراز با بیان اینکه بازدیدهای مکرر دکتر آهنگران از 
جزیره هندورابی در دوماه گذشته بیانگر جایگاه این جزیره و اهمیت 
توسعه آن در برنامه های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش است، اظهار 
داشت : بیش از ۷طرح برای توسعه جزایراقماری آماده شده که با بررسی 

همه جانبه و محاسبه اعتبارات الزم، به زودی اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت عملکرد مناسب مدیریت جزایر اقماری 

در روند توسعه این جزایر، تصریح کرد: پیشینه طوالنی فعالیت 
سرپرست جدید مدیریت جزایر اقماری در جزیره کیش در 
کنار ایده های تازه و نوآورانه، دو عامل مهمی هستند که نتایج 

ارزشمندی را در روند توسعه این جزایر رقم می زند.
مشاور و مدیر کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان از تالش های امیر ترکاشوند مدیریت پیشین جزایر اقماری 

در طول ۲4ماه تصدی این مسئولیت تقدیر به عمل آورد.
اداره  این ریاست  از  ایرج شرف زاده که پیش  گفتنی است، 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  ایثارگران  و  مردمی  ارتباطات 
عرصه  در  فعالیت  خود  کاری  سوابق  در  بود،  عهده دار  را 

روزنامه نگاری و مطبوعات، عضویت در شورای شهر کیش و 
مسئولیت هایی همچون مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 
و رئیس اداره امور هنری سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرعاملی 

شرکت تعاونی کارکنان این سازمان را برعهده داشته است.
الزم به ذکر است، جزایر اقماری کیش ، شامل فارور کوچک، 

فارور بزرگ و هندورابی است .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح نمود:

ایجاد سامانه جامع فعالیت های اقتصادی 
با هدف شفاف سازی اقدامات در کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

در نشست هم اندیشی مسئوالن و فعاالن اقتصادی کیش با وزیر میراث فرهنگی مطرح شد:

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعالم کرد:

با حضور وزیر میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری انجام شد:

مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

توسعه اقتصاد دریامحور و گردشگری، برنامه محوری سازمان منطقه آزاد کیش

اختصاص تسهیالت ۱۸هزار میلیارد ریالی دولت در جهت رونق گردشگری کشور

آغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین سالن کنسرت کشور در جزیره کیش

تدوین هفت طرح جدید در راستای توسعه جزایر اقماری کیش

ضرورت توسعه و ترویج 
فرهنگ گردشگری مسئوالنه 

در مناطق آزاد کشور

 معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان
 منطقه آزاد کیش اظهار کرد:
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منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
معاونت  در  فعالیت ها  کردن  مکانیزه  بر  کیش،  آزاد 
هدف  با  سازمان  این  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

تسریع فرآیند پاسخگویی تاکید کرد.
طی مراسمی، جعفر آهنگران با اعطای حکمی، معراج 
نادری فصیح را به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی 
و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش معرفی و از 

زحمات داریوش سلیمی تقدیر به عمل آورد.
بیشترین حجم  اینکه  به  اشاره  با  مراسم  این  در  وی 
مراجعات مردمی و درخواست ها به فعالیت های معاونت 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان مرتبط است، اظهار 
داشت: سازمان منطقه آزاد کیش در استفاده از اتوماسیون 
اداری در کشور پیشرو بوده و اینک نیز مکانیزه کردن 
مهم ترین  از  یکی  اقتصادی  بخش  در  فعالیت ها 

برنامه هایی است که باید به سرعت اجرایی شود.
آهنگران، ایجاد سامانه جامع فعالیت های اقتصادی در 
سازمان منطقه آزاد کیش را یک مطالبه مردمی دانست 
و تسریع فرآیند پاسخگویی، کاهش مراجعات مردمی، 
شفاف سازی فعالیت ها و تحقق طرح سازمان شیشه ای 
افزایش قدرت نظارتی در جهت سنجش  و همچنین 
کامل  کردن  مکانیزه  مزایای  مهم ترین  را  عملکرد 

فعالیت ها در بخش اقتصادی سازمان عنوان کرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آشنایی  و  توانمندی  به  اشاره  با  پایان  در  آزاد کیش 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  جدید  سرپرست 

جزیره  ظرفیت های  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
کیش، ابراز امیدواری کرد تعیین تکلیف پرونده های 
با سرعت و دقت  اتمام طرح های نیمه تمام  معوق و 
پیگیری  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  در  زیاد 

شده و به سرانجام برسد.
اقتصادی  پیشین  معاون  سلیمی  داریوش  همچنین، 
بیان  کیش  با  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و 
اینکه تسریع در پاسخگویی به درخواست های فعاالن 
اقتصادی و سرمایه گذاران ، مهم ترین اصل مدنظر وی 
بوده است، گفت: تنها درصد کمی از درخواست های 
مردمی خارج از چارچوب قانونی است و بخش زیادی 
قانون  چارچوب  در  می توان  را  مراجعان  تقاضای  از 
مطالبه  امر مهم ترین  این  پاسخ گفت که  با سرعت 

سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی است.
در ادامه، سرپرست جدید معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه سهولت در فرآیندها و 
شفافیت، سرلوحه فعالیت های این معاونت خواهد بود، اظهار 
داشت : با کمک همکاران پرتالش معاونت اقتصادی در 
جهت مشتری مداری، قانون مداری و تحقق شعار »کیش 

برای همه« حرکت خواهیم کرد.
معراج نادری فصیح تاکید کرد: با سرعت بخشیدن به 
روند ارائه خدمات ، کوتاه کردن فرآیندها و دقت نظر 
در تمامی بخش ها، برای کمک به تولید ، پشتیبانی و 
حمایت از فعالیت های اقتصادی و مانع زدایی ها تالش 

خواهیم نمود.

هفتمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم 
مناطق آزاد کشور به میزبانی منطقه آزاد کیش با حضور 

داوران و اساتید ملی و بین المللی برگزار شد.
آزاد  منطقه  هفت  از  4۲شرکت کننده  مسابقات  این  در 
کشور به صورت مجازی و در رشته های حفظ، قرائت و 

ترتیل با یکدیگر رقابت پرداختند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
فعالیت های  رونق  از  ابرازخرسندی  با  مراسم،  در  این 
خوشبختانه  کیش  جزیره  گفت:  منطقه  این  در  مذهبی 
جامعه ای متدین و مانوس با قرآن کریم و مذهبی است 
مجالس  و  رمضان  ماه های  تکریم  در  آن  ساکنان  که 

معنوی پیشگام بوده و بسیار مشتاق هستند.
سعید پورعلی با اشاره به ضرورت توجه به حفظ فضای 
ارزشمند فرهنگی کیش در تمام فعالیت های اقتصادی و 
از  را  گردشگری، توسعه و ترویج گردشگری مسئوالنه 
وظایف مهم مناطق آزاد کشور برشمرد و تصریح کرد: 
توسعه و ترویج گردشگری مسئوالنه با تکریم ارزش ها 
جلب  برای  منطقه  گفتمانی  حاکمیت  به  آن  تبدیل  و 

مشارکت گردشگران منطقه محقق می شود.
وی با تاکید بر سه رکن؛ راستگویی، صداقت و امانتداری 
و  مردم  با  ارتباط  و  کشور  آزاد  مناطق  فعالیت های  در 
در  صداقت  و  راستگویی  داشت:  اظهار  ذی نفعان، 
ارتباطات فردی و اجتماعی از شاخص های مهم تقویت 
سرمایه های اجتماعی ساکنان و گردشگران جزیره کیش 

و سایر مناطق آزاد به شمار می آید.
فعالیت های  از  هدف  خود،  سخنان  ادامه  در  پورعلی 
فرهنگی و اجتماعی را حفظ و ارتقای حقوق شهروندی 
برشمرد و اظهار کرد: یکی دیگر از ارزش هایی که باید 
مورد توجه قرار گیرد، رعایت حقوق شهروندی و جلب 
رضایتمندی ساکنان و گردشگران در مناطق آزاد کشور 

است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بر 
در  »امانتداری«  حاکمیتی  نقش  یافتن  تحقق  ضرورت 
مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: امانتداری رابطه مستقیم 
مردم  و حقوق  منابع سازمانی  ملی،  منابع  بیت المال،  با 
آن  پاسداشت  فرهنگ  ترویج  به  نسبت  باید  که  دارد 

تالش کرد.
وظایف  از  را  امانتداری  نقش  کردن  نهادینه  وی، 
فرهنگ  افزود:  و  نمود  عنوان  آزاد  مناطق  در  فرهنگی 
سازمانی می تواند مانند یک نیروی اجتماعی برای صدور 

ابالغ های مورد نیاز براساس رفتارهای افراد عمل کند.
پورعلی بر لزوم اهمیت تغییر رفتارها و تمرکز بر منابع 
در این حوزه اشاره کرد و اذعان نمود: رعایت قوانین و 
و  انظبات  و  نظم  اصلی  ضمانت های  از  یکی  مقررات 

برقراری عدالت در مناطق آزاد کشور است.
آزاد کیش،  اجتماعی سازمان منطقه  و  معاون فرهنگی 
موضوع صیانت از محیط زیست را به عنوان یک میراث 
و دستاورد بشری برشمرد و اظهار داشت: با توجه به این 
که طبیعت میزبان تمام انسان ها است و ما نیز به عنوان 
ازجمله  کشور  در  باید  می کنیم،  نقش آفرینی  مهمان 

مناطق آزاد حفظ محیط زیست رعایت شود.
وی، خالقیت و نوآوری را ضامن رونق و رشد اقتصادی 
مناطق آزاد کشور برشمرد و افزود: این موضوعات مهم 
مبدل شود،  اجتماعی  به همیار  ارزشمند که می تواند  و 

برگرفته از کتاب قرآنی است.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اقدامات مرکز فعالیت های  با تشریح ۲۲محور  پایان  در 
نمایشگاه ها،  برگزاری  کرد:  خاطرنشان  کیش  قرآنی 
همایش ها، جشنواره های قرآن، محافل و مسابقات قرآن، 
گارگاه های تربیت مربی قرآن، کارگاه های آموزشی ویژه، 
تولید پادکست های قرآنی، دوره های آموزشی و تقویت 
قرآنی  نشست های  کتابخانه ها،  در  موجود  قرآنی  کتب 
حضوری و مجازی، تولید مقاالت و پژوهش های قرآنی، 
ارتقای سرانه فضای آموزشی قرآنی، تشکیل و برگزاری 
شوراهای قرآنی، تجلیل رتبه های برتر و تجهیز، مرمت 
و به روزرسانی مراکز قرآنی و حضور چهره های مذهبی 

ازجمله اقدامات مرکز قرآنی کیش است.
همچنین، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور 
خیریه، به دستاوردهای ارزشمند ایران در جهان اسالم 
از  بیش  ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  و  کرد  اشاره 
۲۰۰رتبه بین المللی در حوزه قرآنی را کسب کرده است.
مهدی قره شیخ لو تصریح کرد: جوانان ما در حوزه های 
قرائت، حفظ رتبه های نخست را در میانه کشورهایی که 
عرب زبان هستند و انس کاملی با کالم اهلل مجید دارند، 

به خود اختصاص دادند.
وی با بیان این که انس با قرآن هدف اصلی در زندگی 
ارزشمند در  و  بر سه رکن مهم  است؛  تمام مسلمان ها 
این خصوص اشاره نمود و اظهار داشت: برگزاری تمام 
آموزش«  مسابقه،  قبیل »محفل،  از  در کشور  برنامه ها 
اگر بر مبنای ارتقای انس با قرآن باشد، موفقیت را به 

دنبال خواهد داشت.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در 
مرحله،  نخستین  گفت:  قرآن  با  انس  درخصوص  پایان 
انس با ظاهر قرآن است و هر چقدر می توانیم باید قرآن 
بخوانیم؛ دومین گام تالوت قرآن همراه با درک مفهوم 
قرآن؛ و گام سوم که تکمیل کننده این دو بخش است، 

درک قرآن و تالش برای تبدیل فهم به عمل است.



3 انزلی

مهندس  ریاست  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اداری  شورای  جلسه 
حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی و مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

به  اشاره  با  نشست  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
آزاد  متمایز منطقه ای منطقه  ویژه و مزیت های  موقعیت جغرافیایی 
انزلی بیان کرد: این منطقه به لحاظ قرار گرفتن در نقطه استراتژیک 
سهم  می تواند  ترانزیتی،  و  تجاری  زیرساخت های  وجود  اقتصادی، 
باالیی در اقتصاد ملی داشته باشد و این در حالی است که با تکمیل 
پروژه های زیرساختی و با ایجاد درآمد پایدار برای سازمان منطقه آزاد 
مختلف  حوزه های  در  سرمایه گذاری  برای  جدیدی  افق های  انزلی، 

این منطقه ترسیم می شود.
علی اوسط اکبری مقدم در ادامه به تشریح ردیف های درآمدی و اعتباری 
مختلف  شاخص های  در  افزود :  و  پرداخت  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
اقتصادی تالش شده تا علی رغم همه تحریم ها و فشارهای اقتصادی، 
این سازمان در حوزه کسب درآمد شاخص های خود را ارتقاء دهد و این 

منطقه به کانون توجه سرمایه گذاران تبدیل شده است.
همچنین، حجت االسالم والمسلمین شمس الدین امام جمعه بندر انزلی 

به  اقتصادی  این نشست خواستار تالش دست اندرکاران حوزه  نیز در 
منظور رفع نیازهای اساسی کشور شد و  بیان داشت: در شرایطی که 
کشور در تحریم های ناجوانمردانه به سر می برد، با تکیه بر توان داخلی و 
رفع موانع، همه موظف به تالش هستیم تا از خسران در حوزه اقتصادی 

و معیشتی جلوگیری کنیم.
و  سرمایه گذاران  انجمن  رئیس  امانی  اصغر  نشست،  این  ادامه  در 
کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با تقدیر از عملکرد بخش های مختلف این 
سازمان در زمینه ارائه خدمات به سرمایه گذاران بیان کرد: منطقه آزاد 
انزلی می تواند به عنوان هاب داد و ستد کاال در حوزه اوراسیا موفق باشد و 
ظرفیت های این منطقه منجر به استقبال چشمگیر سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی شده و نیاز است بستر الزم جهت ایجاد پروژه های صنعتی و 

زیرساخت های تجاری در این منطقه افزایش یابد.
گفتنی است، در ادامه این نشست، اعضای هیات مدیره و معاونان این 
فعالیت های  به منظور توسعه  انجام شده  اقدامات  از  سازمان گزارشی 
منطقه آزاد انزلی در سال ۱۳۹۹ و برنامه های سال ۱۴۰۰ و شیوه های 

کسب درآمد و ارائه خدمات نوین را تشریح کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی با بیان اینکه این سازمان با افزایش 75.6درصدی 
در شاخص جذب طرح های سرمایه گذاری نسبت به 
مدت مشابه سال ۹۸، اظهار داشت: با عنایت به کنترل 
اثرات مخرب همه گیری بیماری کرونا و تحریم بر فرآیند 
فعالیت های سرمایه گذاری در سطح منطقه و رشد قابل 
توجه محقق شده در سال ۹۹، افق پیش روی این سازمان 
در سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، بر افزایش بیش 
فعالیت های  گسترش  و  سرمایه گذار  پیش حضور  از 
اقتصادی در عرصه های مختلف در منطقه آزاد انزلی بنا 

نهاده شده است.
علی اوسط اکبری مقدم با اشاره به روند مثبت طی 
در شاخص های  خود  متبوع  سازمان  از سوی  شده 
سال  در  کرد:  تصریح  مقاومتی،  اقتصاد  مختلف 
گذشته این سازمان موفق به جذب 65میلیون دالر 
در قالب ۲7طرح سرمایه گذاری شده که در مقایسه 
با 6۱میلیون دالر محقق شده در مدت مشابه سال 
پیش از خود، نشان دهنده افزایش 6.5درصدی است.

نقطه  سودآورترین  و  بهترین  را  منطقه  این  وی 

سرمایه گذاری در حوزه های مختلف ترانزیت مابین 
اوراسیا، چین، غرب آسیا و جنوب خلیج فارس؛ کسب 
تکنولوژی  با  تولیدی  واحدهای  نوین؛  کارهای  و 
در  و  نیازمند فضای محدود می باشند  پیشرفته که 
نهایت زمینه های فعالیت مرتبط با صنعت گردشگری 
عنوان کرد و گفت: با عنایت به مسیر طی شده در این 
منطقه ظرف سال های گذشته و طرح های توسعه ای 
و زیرساختی در حال احداث از سوی سازمان و بخش 

و  استانی  هم افزایی  و  همدلی  کنار  در  خصوصی، 
کشوری، منطقه آزاد انزلی در سال جدید فرصت های 

جدید همکاری در عرصه بین المللی ایجاد می کند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی، حجم 
سال۹۹  دوازده ماه  در  شده  محقق  سرمایه گذاری 
را ۲۲65۸میلیارد ریال اعالم کرد که در مقایسه با 
۱۲۹۰۱میلیارد ریالی که در سال ۹۸ در این منطقه 
تحقق یافت، بیانگر رکورد 75.6درصدی است و افزود: 
محقق  سرمایه گذاری  ۱۰۱طرح  فعالیت  حوزه های 
تولیدی-صنعتی؛  بر  مشتمل  گذشته  سال  در  شده 
گردشگری  صنعت  مختلف  زمینه های  خدماتی؛ 
شامل هتل و مجتمع های مسکونی، مجموعه های 
تفریحی و گردشگری؛ صنایع های تک، نوآور، فناور 

و دانش بنیان است.
سیاست های  استمرار  ادامه،  در  مقدم  اکبری  اوسط 
مدیریتی و حمایتی از سرمایه گذاران و ارائه بسته های 
حمایتی و تشویقی مختلف در دوران کرونا و تحریم را 
از مهم ترین دالیلی تداوم مسیر روبه رشد حضور فعالین 

اقتصادی در این منطقه بیان کرد.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
از سوی دیگر  پایان خاطرنشان کرد:  انزلی در  آزاد 
اضافه شدن دو پست اسکله و تجهیزات بندری و 
انبارداری در مجتمع بندری کاسپین که به تبع خود 
زمینه افزایش حجم و تعداد مبادالت کاالهایی در 
مسیر کریدورهای بین المللی را فراهم ساخت؛ آغاز 
فرآیندهای احداث سومین شهرک صنعتی که پهنه 
حضور  افزایش  و  کرده  برابر  دو  را  منطقه  صنعتی 
حمایت  داشت؛  خواهد  همراه  به  را  سرمایه گذاران 
و  نوآور  دانش بنیان،  شرکت های  فعالیت  توسعه  از 
فناور؛ اجرای مفاد توافق نامه همکاری های گمرکی 
کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ و در نهایت 
مهم ترین برنامه این سازمان یعنی سرعت بخشیدن 
به طرح ملی اتصال این منطقه به خط ریل سراسری 
بنادر  به  این منطقه  باعث وصل شدن  تنها  نه  که 
جنوبی کشور می شود، بلکه شاهد تکمیل زیرساخت ها 
و عملیاتی شدن کریدور شمال-جنوب نیز خواهیم 
بود؛ موضوعی که در ارزیابی های سرمایه گذاران نقش 

محوری ایفا کرده است.

مهندس حمیدرضا مومنی مشاور رئیس جمهور و دبیر 
جریان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
انزلی، از چند واحد تولیدی- حضور در منطقه آزاد 

صنعتی این منطقه بازدید به عمل آورد.
در جریان این بازدیدها که مهندس اکبری مقدم رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز 
حضور داشت، مشاور رئیس جمهور ابتدا از کارخانه تولیدی 
ایران یونچنگ، یکی از تولیدکنندگان مطرح سیلندر چاپ 
کشور که با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این منطقه 

مشغول به فعالیت می باشد، بازدید کرد.
بازدید از شرکت تولیدی لوتوس یکی از تولیدکنندگان انواع 

ماسک بهداشتی در منطقه آزاد انزلی که طی دوره همه گیری 
کرونا در کنار چند واحد تولیدی دیگر، نقش مهمی در تامین لوازم 
بهداشتی مقابله با بیماری کرونا ایفا کرده، دومین برنامه بازدید دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور بود و در ادامه واحد 

تولیدی پوشاک خرداندیشان مورد بازدید قرار گرفت.
واحد تولیدی پوشاک خرداندیشان که پیش از این یکی 
ظرف  بوده،  انزلی  آزاد  منطقه  پوشاک  واردکنندگان  از 
سال های اخیر وارد عرصه تولید شده و به یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان پوشاک منطقه تبدیل و موجبات اشتغال زایی 

مستقیم برای افزون بر ۱۰۰نفر را فراهم نموده است.
گفتنی است، در جریان این بازدیدها، مشاور رئیس جمهور 

و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشکالت و 
موانع تولید کنندگان در زمینه تامین مواد اولیه و خروج کاال 
را مورد بررسی قرار داد و از نکات جالب توجه این دیدارها، 
اظهار آمادگی مدیرعامل شرکت لوتوس مبنی بر صادرات 

ماسک های چندالیه بود.
الزم به ذکر است، هم اکنون و در دو شهرک صنعتی 
منطقه آزاد انزلی ۱۴۸واحد تولیدی-صنعتی با میزان 
اشتغال زایی مستقیم برای حدود ۴۰۰۰نفر در حوزه های 
استقبال  دلیل  به  و  بوده  فعالیت  به  مختلف مشغول 
سرمایه گذاران، سومین شهرک صنعتی این منطقه نیز 
مراحل جذب سرمایه گذار و ساخت خود را طی می کند.

حجت االسالم و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل 
دادگستری گیالن همراه با دادستان مرکز استان، مدیرکل 
بازرسی گیالن و رئیس حفاظت و اطالعات دادگستری 
در جریان بازدید از منطقه آزاد انزلی، با مهندس علی اوسط 
اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، اعضای 
هیات مدیره و معاونین این سازمان دیدار و درخصوص 
راهکارهای حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان و 

رفع موانع آنان به گفت وگو پرداختند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قضایی  دستگاه  فعالیت های  از  تقدیر  ضمن  انزلی 
انزلی  آزاد  بیان کرد : منطقه  موانع،  رفع  راستای  در 

استراتژیک،  نقطه  یک  در  گرفتن  قرار  به  توجه  با 
در  سرمایه گذاری  مهم  مراکز  از  یکی  عنوان  به 
حوزه های مختلف شناخته شده و با فراهم ساختن 
امنیت سرمایه گذاری، تعیین تکلیف تملک اراضی و 
دفاع از حقوق قانونی فعالین اقتصادی و شهروندان 
منطقه ، بستر الزم به منظور توسعه همه جانبه و ایجاد 

فرصت های شغلی فراهم خواهد شد.
همچنین، رئیس کل دادگستری استان گیالن در این 
نشست بیان کرد: دستگاه قضایی حامی توسعه در منطقه 
آزاد انزلی است و برای رشد سرمایه گذاری و کسب و کار 

در این منطقه کمک خواهد نمود.

حجت االسالم والمسلمین خلیلی ضمن بیان تجارب 
و توانمندی های فنی و علمی علی اوسط اکبری مقدم 
خواستار  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  جدید  مدیرعامل 
بررسی همه جانبه، موانع و معضالت موجود حقوقی و 
قضایی در مسیر توسعه این منطقه و ارائه گزارشات به 
دستگاه قضایی شد تا با ارائه راهکارهای پیشگیرانه و 

کمک از سوی دادگستری، این مشکالت مرتفع گردد.
رئیس کل دادگستری استان گیالن در پایان، بر نظارت 
دستگاه قضایی بر پروژه راه آهن رشت-بندر کاسپین 
منطقه آزاد انزلی و حمایت برای رفع موانع حقوقی و 

اجرای هر چه سریع تر این پروژه تاکید کرد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی 
گفت: در راستای پویایی بیشتر از طریق کوچک سازی 
و بهره مندی از نیروی کیفی، ساختار سازمانی دبیرخانه 

شورایعالی مناطق را تغییر داده ایم. 
حمیدرضا مومنی اظهار داشت: حوزه فناوری اطالعات با تامین 
دو رکن »شفاف سازی« و »دقت« باید به صورت مستقیم 
زیرنظر مدیران عامل سازمان ها فعالیت کند و در همین مسیر 
در مناطق آزاد جدید پلت فرم هوشمند و الکترونیکی جهت ارائه 

تمامی خدمات به صورت الکترونیک ایجاد می شود.
وی با تصریح بر اینکه حوزه تامین مالی یکی از واجب ترین 
حوزه های فعالیت مناطق است که براساس آن در رویکرد 
زمین  خام فروشی  علی الخصوص  فروشی  زمین  جدید 

ممنوع اعالم می شود، افزود: این حوزه جایگزین جدی در 
بازارهای پولی و مالی خواهد بود و با توجه به توانمندی 
بسیار باالی مناطق آزاد در عرصه منابع مالی، تاسیس بانک 

تخصصی مناطق آزاد از رئیس جمهور پیگیری می شود.
با اشاره  دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
به نقش اطالعات صحیح در تصمیم گیری و اجرای 
و  شاخص ها  مداوم  به روزرسانی  اهمیت  بر  برنامه ها، 
اطالعات مناطق تاکید کرد و گفت: حوزه روابط عمومی 
در مناطق یکی از مهم ترین حوزه های عملکردی است 
که اطالع رسانی مناطق آزاد در تمام سطوح قابل قبول 
نیست و باید با نگاه تخصصی و برنامه محور، واقعیت های 

مناطق و عملکرد مثبت مناطق آزاد اطالع رسانی شود.
مومنی با بیان اینکه شبکه رادیویی و تلویزیونی کیش 

به شبکه ملی مناطق آزاد کشور تبدیل می شود، افزود: 
این مهم را تا حصول نتیجه پیگیری می کنیم.

وی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به منطقه آزاد ارس 
که در آن منطقه از ۳۰مشکل مطرح شده از سوی بخش 
خصوصی ۲۹مسئله ظرف یک ماه برطرف شده و اظهار 
کرد: تحقق شعار سال تکلیف همه مسئوالن می باشد و 

این امر تنها با تالش و باور امکان پذیر است.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ارائه نقطه نظرات کارشناسی مناطق در بازنگری 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون برنامه هفتم توسعه 
کشور را ضروری عنوان کرد و با تصریح بر اینکه این 
امر یکی از ماموریت های کارشناسانه مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوص 

اهلیت فنی، مالی و برنامه ای داشته باشد، این آمادگی را 
داریم تا با رعایت تشریفات قانونی مدیریت مناطق جدید را 

به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کنیم.

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

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

به منظور پیگیری در جهت رفع موانع  تولید در منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

حجت االسالم والمسلمین خلیلی رئیس کل دادگستری گیالن تصریح نمود:

مشاور رئیس جمهور در جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

اهتمام منطقه آزاد انزلی به منظور تکمیل 
پروژه های عمرانی و تحقق درآمد پایدار

ایجاد فرصت های جدید همکاری در عرصه بین المللی از سوی منطقه آزاد انزلی

بازدید مشاور رئیس جمهور از چند واحد تولیدی منطقه آزاد انزلی

حمایت دستگاه قضایی برای تسریع در اجرای پروژه راه آهن رشت- بندر کاسپین

آمادگی واگذاری مدیریت مناطق آزاد جدید به بخش خصوصی توانمند

و  برنامه  سازمان  رئیس  و  رئیس جمهور  معاون 
بودجه، از روند اجرایی پروژه اتصال راه آهن رشت به 
مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی بازدید کرد.

رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  نوبخت  محمدباقر 
سازمان برنامه و بودجه به همراه رئیس هیات مدیره 
استاندار  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
گیالن، نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای 
اسالمی و مدیران دستگاه های اجرایی، از پروژه ملی 
راه آهن رشت به مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد 

انزلی بازدید به عمل آورد.
بنابر این گزارش، معاون رئیس جمهور در سال ۱۴۰۰ 
انزلی،  آزاد  منطقه  در  حضور  با  بار  سومین  برای 
به  رشت  راه آهن  تکمیل  اجرایی  عملیات  روند  از 
مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی بازدید به 
این  اجرای  و  تکمیل  روند  پیگیری  و  آورده  عمل 

طرح ملی بوده است.
این  در  اهمیت  حائز  و  بارز  نکات  از  است،  گفتنی 
سرعت  افزایش  کاری،  جبهه های  افزایش  بازدید، 
روند تکمیل زیرسازی، پایه کوبی پل روگذر و تملک 
اراضی از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی بوده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
از  سازمان  این  مدیران  و  معاونین  همراه  به  انزلی 
حریق  دچار  که  خاطره  خدماتی-تجاری  مجموعه 

شده بود، بازدید به عمل آورد.
مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس  بازدید،  این  در 
خدماتی-تجاری  مجموعه  با  همدردی  ابراز  ضمن 
مزبور، بر لزوم بررسی هر چه سریع تر عوامل وقوع 
دستگاه های  سوی  از  مالکین  به  کمک  و  حادثه 

اجرایی و بیمه استان تصریح کرد.
وی از پیگیری های ویژه سازمان متبوع خود جهت 
تودیع حق بیمه و تعیین خسارت از نهادهای ذی ربط 
کمک  منظور  به  را  خود  آمادگی  افزود:  و  داد  خبر 
به فعال سازی مجدد این مجموعه تجاری-خدماتی 
و  رونق فضای کسب  بر  تا عالوه  اعالم می کنیم، 
کار این واحد، زمینه اشتغال به کار مجدد نیروهای 

مشغول به کار آن فراهم شود.
گفتنی است، در جریان این بازدید کارشناسان بیمه 
ایران معین شعبه منطقه آزاد انزلی مشغول بررسی 
تسریع  دستور  و  بوده  وارده  میزان خسارت  میدانی 
سوی  از  وارده  خسارات  هزینه های  تودیع  روند  در 
ایشان  به  نیز  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

اعالم گردید.
بنا بر این گزارش، طی تماس تلفنی در ساعت ۱۸:۰۳ 
گزارشی  سال ۱۴۰۰  ۲5اردیبهشت ماه  شنبه  روز 
بر وجود حریق در واحد تجاری خاطره واقع  مبنی 
منطقه  آتش نشانی  واحد  به  طالب آباد  منطقه  در 
تیم های عملیاتی  بالفاصله  و  اعالم شد  انزلی  آزاد 

آتش نشانی منطقه به محل اعزام شدند. 
ایستگاه های  از  آتش نشانی  ۲۲خودرو  مجموع  در 
و  بنادر  کل  اداره  انزلی،  بندر  انزلی،  آزاد  منطقه 
دریانوردی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی، 
خشکبیجار، لشت نشاء، زیباکنار و خمام و با حضور 
نیروی انتظامی، پلیس راه، هالل احمر، فرمانداری 
در  حریق  تالش،  7ساعت  از  پس  نهایتا  انزلی؛ 

ساعت ۱ بامداد اطفاء  شد.
متاسفانه در عملیات اطفای این حریق ۴آتش نشان 
به  انتقال  از  پس  که  شدند  مصدوم  کف  به  جان 
گزارش  مساعد  ایشان  عمومی  حال  درمانی  مراکز 

شده است.

اتصال راه آهن رشت به 
مجتمع بندری کاسپین تا 

پایان دولت دوازدهم

تاکید مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی بر لزوم 

تودیع خسارت از سوی 
دستگاه های مربوطه

معاون رئیس جمهور در بازدید از روند اجرایی 
پروژه راه  آهن رشت به بندر کاسپین اظهار کرد:

 در بازدید مهندس اکبری مقدم
 از مجموعه تجاری طعمه حریق شده 

خاطره صورت گرفت:
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نه تنها کشور ما، بلکه بسیاری از کشورهای مختلف دنیا برای رشد و 
توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و تامین سرمایه، نیاز به ایجاد مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی دارند و یکی از مهم ترین برنامه کشورهای درحال توسعه 
و توسعه یافته برای نیل به این مهم، جلب و جذب سرمایه های داخلی 
و خارجی در مناطق مذکور بوده است؛ چراکه مناطق آزاد محرکی برای 
تشویق صادرات هستند و در عین حال می توانند تا حدودی کمبودها را 

جبران و امکانات بالقوه را به توانایی بالفعل تبدیل نمایند. 
شمسی  دهه 70  آغاز  از  ایران  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
و  امکانات  به  توجه  با  مسئوالن  تالش  تاکنون  و  گرفتند  شکل 
زیرساخت های هر منطقه، در جهت افزایش گستره مناطق آزاد بوده 
انجام می شود که عدم  این تالش ها در حالی در کشور  اما   است . 
ضرورت طرح افزایش مناطق آزاد در شرایط کنونی که سیاست های 
حمایتی دولت بعضا دچار نارسایی شده است، احساس می شود. لذا 
منطقی  تنها  نه  شرایطی  چنین  در  آزاد  مناطق  مسئله  به  پرداختن 

نبوده، بلکه یک خطای راهبردی برای نظام تلقی می شود. 
شاید فلسفه وجودی مناطق آزاد رهایی از مقررات مربوط به سرزمین 
اصلی باشد؛ اما سوال اینجاست که در این سال ها چه میزان از قوانین 
ابطال  قوانین  از همین  و چقدر  رعایت شده  مناطق  این  به  مربوط 
آسیب  به  منجر  تصمیم گیری ها عجوالنه  تا چه حد  است؟  گردیده 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور شده و چقدر شاهد حاکم شدن 

بروکراسی های اداری در مناطق بوده ایم ؟! 
واقعیت آن است که مناطق آزاد قطعا مزیت هایی دارند، اما این مزیت ها 
وقتی نمود پیدا می کند که مشوق ها برای فعالیت های اقتصادی بیش از 
گذشته باشد و معافیت ها و آزادی های سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
وجود داشته باشد. اما با تصمیمات اخیر مجلس درخصوص محدودیت های 
مناطق آزاد و ابطال برخی قوانین مربوط به مناطق، نه تنها شاهد تسهیل 
سرمایه گذاری نبوده ایم، بلکه دست و پای فعاالن و سرمایه گذاران این 

مناطق برای فعالیت های اقتصادی نیز بسته تر شده است . 
با وجود این نقطه نظرها، اما باالخره مجمع تشخیص مصلحت نظام پرونده 
8منطقه آزاد تجاری- صنعتی در استان های گلستان »اینچه برون«، ایالم 
»مهران«، اردبیل »اردبیل«، سیستان و بلوچستان »سیستان«، کردستان 
کرمانشاه  »بوشهر«،  بوشهر  »جاسک«،  هرمزگان  »بانه- مریوان«، 
»قصرشیرین« را بررسی و به غیر از منطقه جاسک در استان هرمزگان، 

با تاسیس 7منطقه آزاد جدید موافقت کرد .
هر چند اعضای مجمع حاضر به گفت وگو درخصوص دالیل تعویق در 
تصمیم گیری و تغییر رویکرد نسبت به این الیحه نشدند! اما طبق گفته 
مصباحی مقدم، در تصویب مناطق آزاد جدید همه مالحظات مربوط، 
رعایت و ضعف های مناطق آزاد قبلی اصالح شده؛ ضمن اینکه قانون 
مناطق آزاد نیز در مجلس شورای اسالمی در دست بررسی است. وی 
می افزاید همه زمین هایی که در محدوده منطقه آزاد در نظر گرفته شده، 
دولتی است؛ بنابراین شایعه شکل گیری بورس بازی زمین هم رد می شود.  
این گفته ها در حالی مطرح می شود که رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام اسفند ماه سال گذشته در کرمانشاه تاکید کرده بود: افزایش نامتوازن 
و غیرمنطقی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اصال به مصلحت کشور نیست 
از  از این مناطق  و آسیب هایی را به همراه دارد؛ تغییر رویکرد برخی 
صادرات به واردات و تغییر کاربری اراضی واقع در این مناطق دو معضل 

جدی پیش روی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است!

مروری به بررسی الیحه افزایش مناطق آزاد
اما در اینجا مروری بر روند بررسی الیحه افزایش مناطق آزاد خالی 

از لطف نیست.
ویژه  و  آزاد  مناطق  افزایش  الیحه  بار  چندین  تاکنون  سال ۹۵  از 
اقتصادی از طرف دولت به مجلس دهم ارسال شده است. البته این 
الیحه در تاریخ یازدهم شهریور ماه سال ۹7 به تصویب مجلس رسید، 
اساسی  قانون  اصل 7۴  با  مغایر  را  مصوبه  این  نگهبان  شورای  اما 
تشخیص داد. علت مغایرت، الحاق پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی 

بر افزوده شدن 8۹منطقه ویژه اقتصادی دیگر به الیحه دولت بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تاریخ 0۱/07/۱۳۹7 با توجه 
به بندهای ۱۱ و ۱7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند)۱( جز 
با  مغایر  را  مصوبه  این  سرزمینی،  آمایش  کلی  سیاست های  »د« 

سیاست های کلی نظام دانست. 
پس از این ایرادات، طرح افزوده شدن 8۹منطقه ویژه به صورت جداگانه 
در مجلس تصویب شد. دولت نیز با الحاق بخشی از شهرستان چالدران و 
شهرستان خوی به محدوده منطقه آزاد ماکو با پیوست نقشه محدوده های 
مربوطه در جهت رفع ایراد شورای نگهبان اصل 7۴ و 7۵ اصالحاتی را در 
الیحه انجام داد و الیحه مجددا به مجلس ارسال شد. پس از این مرحله 
نیز با تغییر اندکی در الیحه توسط دولت مجددا به مجلس فرستاده شد 
و به طور تعجب آوری در تاریخ ۲7آبان ماه ۹8 الیحه برای دومین بار به 

تصویب مجلس رسید.
اما باالخره پس از رفت  و برگشت های مصوبه میان مجلس و شورای 
نگهبان، نهایتا مجلس دهم در روزهای پایانی خود در تاریخ ۹۹/0۲/۳0 
بر مصوبه قبلی اصرار نمود و آن را به عنوان مصوبه اختالفی با شورای 

نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. 
هر چند که با توجه به اعالم مغایرت هیات عالی نظارت در دو مرتبه، 
اما در  انتظار می رفت این مصوبه در مجمع مورد تایید قرار نگیرد, 
جلسه ۱۴00/0۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد 7منطقه 

آزاد و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسید.

بررسی مزایای توسعه کمی مناطق آزاد
و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  ایجاد  کارشناسان،  گفته  طبق 
به  منجر  مرزی کشور،  استان های  در  جدید  اقتصادی  ویژه  مناطق 
دیپلماسی  گسترش  و  خارجی  تجارت  توسعه  و  محرومیت زدایی 
شکوفایی  در  آنها  نقش  و  می شود  همسایگان  با  ایران  اقتصادی 
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 براي 
توسعه توان تجارت خارجی کشور در پیوند با اقتصاد کشور های همسایه، 
مي تواند استفاده از فرصت ها را برجسته کند. به عنوان مثال در استان هایی 
همچون 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 نیز 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. ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی بانه و مریوان 
در استان کردستان و نیز منطقه آزاد در قصرشیرین در استان کرمانشاه 
که هر سه شهر از مزیت همسایگی عراق برخوردارند، قادر خواهند بود 
فرصت های قابل توجه اقتصادی در ارتباط با شمال عراق برای این دو 

استان و کشور ایجاد کند  .

با  کوتاه  دریایی  فاصله  یک  با  بوشهر  تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه 
همسایگان در حوزه خلیج فارس ازجمله کویت، قطر و امارات می تواند 
باعث رونق اقتصاد استان های مرزی و رشد تجارت کشور با همسایگان 
شود. منطقه آزاد تجاری- صنعتی اردبیل  نیز در استان اردبیل که فاصله 
کمی تا شهر های اصلی جمهوری آذربایجان دارد، می تواند عالوه بر 
کمک به اقتصاد استان، به اقتصاد کشور نیز کمک کند. با توجه به آمادگي 
جمهوری آذربایجان براي گسترش تجارت با ایران، منطقه آزاد اردبیل و 
فعاالن اقتصادی در استان اردبیل مي توانند زمینه استفاده را از این فرصت 
براي جذب سرمایه گذاري و توسعه تجارت فراهم کنند. و در نهایت ایجاد 
منطقه آزاد اینچه برون در استان گلستان می تواند زمینه تجارت زمینی با 

کشور های مختلف به ویژه ترکمنستان را فراهم نماید.

معایبی که نمایان است
با وجود این مزایا، باید تاکید کرد که فلسفه وجودی مناطق آزاد این بود 
که از زمان و موقعیت بروکراتیک گذر کنیم و این مناطق گذرگاهی برای 
تسهیل کسب و کار، صنعت و تجارت باشد. شاید نزدیک به سه دهه باشد 
که تجربه ها و موفقیت هایی در این خصوص داشته ایم، اما در عین حال 
در بعضی از سیاستگذاری ها دچار شکست شده ایم. ما همچنان مشکل 
قوانین دست و پاگیر را حس می کنیم، اما اگر هدف گیری های صادراتی 
مثبتی برای مناطق آزاد مدنظر باشد، این مناطق می توانند نقشی بی بدیل 

در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند. 
اما در عین حال این خطر هم وجود دارد که توسعه بی رویه مناطق آزاد 
عمال خاصیت وجودی مناطق آزاد را تهی کند و این نگرانی وجود دارد 
که مناطق آزاد کشور ما همچنان با همان مشکالت قدیمی دست و 
پنجه نرم کند . متاسفانه در حالی پشت سر هم مناطق آزادمان را اضافه 
می کنیم که از مشکالت مناطق آزاد قبلی مان غافل شده ایم؛ خصوصا 
اینکه تسهیل فضای سرمایه گذاری، تولید و کسب و کار را هم تقریبا 
به فراموشی سپرده ایم. این در حالی است که در تمامی کشورها برای 
جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، افزایش بهره وری، تسهیل تجارت ، 
بهبود شرایط اقتصادی و... کمترین قوانین دست و پاگیر اعمال می شود؛ 
سیاستی که مناطق آزاد ایران نیز براساس آن شکل گرفت؛ اما در مسیر 

خود از این هدف و مزایا به شدت دور شد.  
باید تاکید داشت که واقعیت  تلخ، اجرای صرفا ۳0درصد از قوانین مناطق 
آزاد است! با این اوصاف در ظاهر شاهد ناکارآمدی عملکرد مناطق آزاد 
هستیم و تقصیر را بر گردن سازمان های عامل می اندازیم؛ اما حقیقت 
محض، موانع قانونی و سنگ اندازی ها است که دست سرمایه گذاران و 
سازمان های مناطق آزاد را برای فعالیت بسته است و اینها تمام مشکالتی 
است که تصویب مناطق آزاد جدید را با نگرانی روبه رو می کند و با وجود 
مزایای فراوان این استان ها، اما معایب توسعه کمی مناطق در این شرایط 

اقتصادی کشور بیشتر نمایان است.
باید تصریح نمود که اگر جهت گیری های اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار 
بیشتر  انجام دهیم و  بگیرد و سعی در جلب سرمایه گذاری خارجی 
رویکرد صادراتی موردنظر قرار داده شود، بی شک مناطق آزاد نقش 
با کشورهای  اقتصاد  مراودات  و  بین المللی  روابط  توسعه  در  مهمی 

مختلف جهان خواهند داشت.  
بهترین کارکرد مناطق آزاد این است که قوانین بروکراتیک و سخت 
ما  که سوگیری  است  این  مهم  اما  می کند؛  زیادی حذف  حد  تا  را 
مزیت های  از  استفاده  صنعتی،  توسعه  به  بیشتر  و  باشد  صادرات 
سرزمین مادری و انتقال مزیت ها به مناطق اهمیت داده شود. پس 
از آن می توان با طیب خاطر به افزایش مناطق آزاد فکر کرد و آن 

را عملیاتی نمود.
در گزارش پیش  روی، با کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
درخصوص مصوبه افزایش مناطق آزاد به گفت وگو پرداختیم و نکات 

مثبت و منفی این الیحه را بررسی کرده ایم که در ادامه می خوانید.

محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد:

مناطق آزاد جدید خوب است، اما مشروط به آنکه 
گرفتار قوانین خلق الساعه نشود

محسن پوراحمدی مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، دیدگاه خود را درخصوص الیحه افزایش مناطق 

آزاد ارائه داد و به مزیت های مناطق آزاد جدید اشاره  نمود.
وی در این گفت وگو اظهار داشت: موانع و آسیب های ناشی از وجود 
اشکاالت به وجود آمده در مناطق آزاد نسل های اول )چابهار، قشم 
و کیش( و دوم )ارس، انزلی، اروند و ماکو(، در تاسیس مناطق نسل 

سوم )جدید( مرتفع شده است. 
آزاد جدید گفت: در مناطق  پوراحمدی درخصوص مساحت مناطق 
جدید مساحت ها بسیار محدود می باشد و عموما حداکثر مساحت ها 
بین ۳، ۵ و 7 و ۱0هزار هکتار است؛ ضمن اینکه نقاط شهری نیز از 

این مناطق خارج شده است.
مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید 
کرد: بدون محصور شدن محدوده مناطق آزاد جدید، امکان راه اندازی و 

همچنین بدون طرح جامع امکان واگذاری زمین وجود ندارد  .
تامین  و  ممنوع  و  محدود  بسیار  فروش عرصه  امکان  داد:  ادامه  وی 
است.  شده  الزامی  راه اندازی  از  قبل  زیرساخت  نیاز  مورد  حداقل های 
همچنین در مناطق آزاد جدید امکان ورود کاالی همراه مسافر و واردات 
تولید و  با هدف صادراتی، صادرات مجدد،  ندارد و صرفا  خودرو وجود 
استقرار در مبادی مرزی و نگاه تجارت بین المللی از طریق کشورهای 
همسایه تاسیس خواهند شد. لذا با این رویکرد نه تنها این مناطق آسیبی 
به اقتصاد کشور نخواهند زد، بلکه عایدی اقتصادی مطلوبی در این دوره 

تحریم ظالمانه برای اقتصاد کشورمان به ارمغان خواهند آورد .
پوراحمدی به وجود مناطق آزاد گسترده در کشورهای توسعه یافته 
اشاره کرد و اذعان داشت: وجود مناطق آزاد در مبادی مرزی کشور 
در همه کشورهای توسعه یافته وجود دارد و حتی به مراتب بیشتر از 
کشور ما؛ با وجود اینکه مساحت آنها کمتر از ایران هم است . مثال 
با تعریف های متفاوت دارد . در  کشور ترکیه بیش از ۲0منطقه آزاد 
افزایش کمی  بنابراین  و...؛  دارد  آزاد وجود  امارات ۱۱منطقه  کشور 
نیز  کشور  توسعه  به  بلکه  بود،  نخواهد  آسیب زننده  تنها  نه  مناطق 
کمک خواهد کرد؛ البته مشروط به اینکه از ماموریت های خود غافل 

نشود و دستخوش تغییرات بعدی نگردند  .
مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه 
به اهمیت سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری پرداخت و خاطرنشان 

کرد: این مناطق بر محور بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی 
رهبر معظم انقالب دایر بر توسعه صادرات و تولید و انتقال فناوری بنا 

شده است؛ لذا بدون تردید نتایج اقتصادی مثبتی در بر خواهند داشت .
وی در پاسخ به این سوال که چرا در برهه ای نگاه مجمع تشخیص 
و  بود  منفی  آزاد  مناطق  افزایش  الیحه  به  نسبت  نظام  مصلحت 
الیحه  این  بودن  آسیب زا  به  گذشته  سال  در  مجمع  رئیس  حتی 
و  نگهبان  شورای  محترم  اعضای  دوره ای  در  گفت:  داشت،  اذعان 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل اینکه مناطق جدید تبعیض 
و کاهش درآمدی برای دولت در بر خواهند داشت، از تصویب آن 
و  گسترده  مطالعات  میدانی،  بازدیدهای  با  که  می نمودند   ممانعت 
بررسی های کارشناسی در طول چهار سال و بازدید از مناطق فعلی، 
مشاهده ظرفیت ها و پتانسیل این مناطق و رشد صنعتی مضاعف این 
مناطق در این سه دهه و بررسی آسیب هایی که احتماال از مناطق 

قبلی به کشور وارد شده است، مناطق آزاد جدید را آرایش نمودند.
پوراحمدی در ادامه به مزیت ها و مشوق های سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد اشاره کرد و اظهار نمود: مکانیزم های تشویقی در این مناطق ازجمله 
معافیت مالیاتی، معافیت حقوق ورودی، معافیت از هرگونه عوارض معمول 
کشور ، صدور مجوزهای آسان و سریع به دور از بروکراسی های اداری، 
ثبت شرکت، انتقال سود سرمایه گذاری خارجی، مستثنی بودن از قانون 
کار و تامین اجتماعی ، استفاده از نیروی انسانی ارزان تر، تسهیل مقررات 
صادراتی و وارداتی مواد اولیه و ماشین آالت و تسهیل در ارائه خدمات 
برای  از مشوق های حمایتی  را می توان  ارزی  و  ریالی  بانکی  مناسب 
تولیدکننده و سرمایه گذار دانست؛ در واقع این مزایا تولیدکننده را مشتاق 
به سرمایه گذاری و تولید خواهد کرد؛ البته مشروط به اینکه از تغییرات 
خلق الساعه مقررات جدید جلوگیری شود و زیر پای سرمایه گذاران و 

تولیدکنندگان را به یکباره خالی نکنند.
مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
پایان خاطرنشان کرد: بی تردید این تصمیم مصداق گذشتن از یک 
ریال برای به دست آوردن هزاران تومان است؛ لذا رونق اقتصادی، 
بهبود کسب و کار و رشد صنایع تولیدی در برابر کشورهای توسعه 
درنظر  مرزی  نقاط  این  در  دولت  که  است  امکاناتی  کمترین  یافته 

گرفته است که برای حیات اقتصادی کشور واجب و ضروری است  .

 جعفر قادری، اقتصاددان و 
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس:
اصالح قوانین؛ الزمه افزایش مناطق آزاد

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی 
و دکترای اقتصاد نیز دیدگاه خود را نسبت به مصوبه افزایش مناطق 

آزاد جدید ارائه داد و آن را فرصتی برای مناطق محروم دانست.
آزاد  مناطق  که  داشت  وجود  همیشه  بحثی  یک  کرد:  تاکید  وی 
دروازه ورود کاالی مسافری و کاالهای مصرفی به کشور هستند و 
واردات به کشور را تقویت می کنند؛ در صورتی که اگر سیاست های 
درستی در این مناطق به کار گرفته شود و زیرساخت ها مهیا شود و 
آزاد در نظر گرفته شده، اعمال گردد؛  مزیت هایی که برای مناطق 
امکان و فرصتی برای سرمایه گذاری فراهم می کند و طبیعتا به دنبال 

آن  هم سرمایه های داخلی و خارجی نیز وارد این مناطق می شوند .
قادری افزود: شاهد هستیم که سرمایه گذاران مسلمان و عراقی عالقه مند 
هستند که به کشور ما بیایند و سرمایه گذاری کنند. قبال این فعاالن در 
سیستم بانکی سرمایه گذاری می کردند، اما واقعیت آن است که به هر 
حال سیستم بانکی اکنون جذابیتی برایشان ندارد و نیاز است که در بخش 
تولیدی بستر و زمینه ای برای سرمایه گذاری آنان فراهم گردد. طبیعتا 
بهترین راهی که می توان سرمایه را جذب کرد، همین مناطق آزاد است. 
لذا در چهار طرف کشور خوب است که مناطق آزاد داشته باشیم. مناطقی 
که در استان های مختلف ایجاد شده است، کمک می کند که زمینه 
برای سرمایه گذاری بیشتر فراهم شود و قطعا با اصالح ماده ۱۳۲ قانون 
مالیاتی مستقیم که قرار گرفتن واحدهای صنعتی در مناطق آزاد و شهرک 
صنعتی های می تواند معافیت های مالیاتی بیشتری به همراه داشته باشند 
و با این موضوع امکان سرمایه گذاری بیشتر هم فراهم می شود؛ ضمن 
اینکه زیرساخت های متمرکزی که در مناطق ایجاد می شود، بستر را برای 
سرمایه گذاری در مناطق فراهم می نماید و این یک امکان خوبی است 
که به مرور تقویت می گردد و در جاهای مختلف کشور مزایا و مواهب 

توسعه  اش به کل کشور تسری پیدا  می کند.
ادامه داد:  نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی 
کشور  کل  حاضر  حال  در  گفت  می شود  هم  منطقه ای  لحاظ  از 
زیرپوشش و به نوعی دارای منطقه آزاد و ویژه هستند . اکنون کمتر 
نقطه ای در کشور داریم که از منطقه آزاد و ویژه اقتصادی بی بهره 
از نظر منطقه ای و جغرافیایی  این می تواند کمک کند که  باشند و 

مزایای توسعه به کل کشور برسد و همه از این مزایا استفاده کنند.
وی اظهار داشت: من فکر می کنم که باید به سمت و سویی برویم 
که انتقال کاالی مسافری منطقه آزاد به داخل کشور محدود شود و 
همین طور این بحث هم که محدوده هایی به عنوان منطقه آزاد  و 
ویژه تعریف شوند که خالی از جمعیت باشند، عملی گردد .  در حقیقت 
جمعیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه قرار نگیرد و صرفا واحدهای 
صنعتی در این محدوده ها قرار داشته باشند  تا دیگر نگرانی ها مرتفع 
نداشته  منطقه  به  را  واردات کاالی خارجی  امکان  ما عمال  و  شود 
باشیم و مناطق آزادمان تبدیل به محلی برای ورود کاال نشوند . با 
این اصالحاتی که انجام شود، قطعا می توانیم از مزایای مناطق آزاد 
بهتر از قبل استفاده کنیم. شاید نیاز باشد که بر روی قانون مناطق 
آزاد و ویژه هم اصالحاتی انجام شود و بخشی از مزیت هایی که برای 
منطقه آزاد در نظر گرفته ایم، به نوعی تسری پیدا کند تا عمال قسمت 
داخلی هم بتواند از این امکان و فرصت استفاده کرده و فضا برای 

جذب بیشتر سرمایه در منطقه آزاد وجود داشته باشد.
تصمیم گیری  در  تعویق  علت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  قادری 
مجمع  در  جدید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  تصویب  درخصوص 
تشخیص مصلحت نظام چه بود، گفت: چیزی که مجلس به الیحه 
مناطق آزاد اضافه کرد، متفاوت با چیزی بود که دولت به مجلس داده 
بود . تعداد مناطق ابتدا محدود بودند، اما در مجلس نزدیک 80منطقه 

اضافه شده بود که این تعداد توجیهی نداشت. 
این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: شاید یکی از دغدغه های مجمع 
این بود که اگر این تعداد را بخواهد تایید کند، عمال با تعداد زیادی مناطق 
آزاد روبه رو می شویم که نیاز به حجم زیادی از سرمایه گذاری های اولیه 
می باشد؛ این در حالی است که شاید سرمایه هایی برای جذب در این 

مناطق وجود نداشته باشد. لذا شاید در آن مقطع، آن گستردگی و وسعت 
توجیهی نداشت. ولی کاری که مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد 
باعث شد که تعداد زیادی مناطق اضافه نشود و تعداد محدودی عمال 

مجوز مناطق آزاد را دریافت کنند.
آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند  اینکه  وی در پاسخ به 
داشت:  بله؛  اظهار  کند،  زیاد  و  کم  و  دهد  تغییر  را  مجلس  طرح 
دارد،  به مصالحی که وجود  توجه  با  است.  امکان پذیر  این موضوع 
رهبری  که  ابالغیه ای  به  عنایت  با  کنند.  لحاظ  تغییراتی  می توانند 
معظم نیز داشتند، مجمع می تواند مصوباتش را زمان دار بررسی کند 
و مهم تر آنکه اگر اولویتی که مدنظر مجمع است، از بین برود؛ خود 

مجلس می تواند ورود و آن را تبدیل به قانون دائمی کند.
محروم  مناطق  گرفتند،  مجوز  که  جاهایی  گفت:  ادامه  در  قادری 
هستند، مثل بوشهر، سیستان و... که تقریبا مناطق مستعدی بودند 
که امکان سرمایه گذاری داشتند و این موضوع می تواند در راستای 

محرومیت زدایی و تسری ظرفیت ها به کل کشور باشند. 
وی افزود: هر کدام از مناطق آزاد به نوعی مسئولیت و وظیفه ای دارند؛ 
مناطقی که در غرب و جنوب غربی داریم می توانند ارتباط ما را با عراق 
تسهیل کنند؛ مناطقی که در جنوب کشور داریم می تواند ارتباط مان را با 
کشورهای حوزه خلیج فارس تقویت نمایند و همین طور در بخش شرقی 
مناطق آزاد ما می توانند ارتباط را با افغانستان و پاکستان و از طرف شمال 

هم ارتباط مان را با کشورهای همسایه تقویت کند.
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  زرقان  و  شیراز  مردم  نماینده 
صنعتی  بر  عالوه  مناطق  بعضی  اینها،  از  فارغ  کرد:  خاطرنشان 
بودن، مزایای کشاورزی دارند همچون ارس یا مناطقی که در کناره 
شرقی مازندران وجود دارند. این مناطق کمک می کنند که به نوعی 
فعالیت های  بر  عالوه  آزاد  مناطق  در  هم  کشاورزی  فعالیت های 
صنعتی و خدماتی رشد و تراز تجاری منطقه را مثبت و نگرانی هایی 

را که درخصوص مناطق آزاد وجود دارد، برطرف نماید.

 جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت
 در مجلس شورای اسالمی:

 در وضعیت اقتصادی کنونی افزایش 
مناطق آزاد به صالح نبود

اما جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی، 
نظام درخصوص  به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت  انتقاد جدی 
الیحه افزایش مناطق آزاد داشت و از منابع کم دولتی برای ایجاد 

زیرساخت های مناطق آزاد جدید سخن گفت . 
وی درخصوص نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: 
این الیحه یکبار هم در مجلس رای نیاورد، علت رای  نیاوردن آن بود 
که دولت تصمیم داشت حجم وسیعی از مناطق آزاد جدید را ایجاد کند. 
کوچکی نژاد ادامه داد: مناطق آزاد موجود با مشکل مواجه هستند و از 
طرفی بخشی از مالیات ها و درآمدهای کشور با ورود مناطق آزاد جدید 
از  و  نمی کنند  پرداخت  مالیات  و  عوارض  آنها  چراکه  می شود؛  کسر 
رعایت خیلی از قوانین به دور هستند؛ در نتیجه در بخش ایجاد منابع 
کشور مشکل به وجود می آید و این سوال مطرح است که بودجه ایجاد 
زیرساخت های مناطق آزاد جدید را با توجه به منابع بسیار کم، از کجا 
می خواهند تامین نمایند؟ درست است که آنها می گویند از درآمد خودمان 
زیرساخت ها فراهم می شود، اما این درآمد دولت و کشور است؛ در نتیجه 

در این وضعیت اقتصادی نباید مناطق آزاد را گسترش دهیم .
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال 
تامین  کجا  از  زیرساخت ها  کردن  فراهم  برای  اعتبارات  تامین  که 
مشخص  آزاد  مناطق  برای  اعتبارات  تامین  منبع  گفت:  می گردد، 

نیست و دولت هم برنامه ای در این خصوص نیاورده است.
وی تاکید کرد: بحث مهم درخصوص مناطق جدید این است که مناطق 

آزاد زیرساخت می خواهند؛ در حال حاضر در اروند، ماکو و انزلی ساخت 
و ساز انجام می شود، ولی منابع کم است؛ ما 7منطقه آزاد دیگر اضافه 

کرده ایم که با این اتفاق عمال همه مناطق زمین گیر می شوند.
کوچکی نژاد اظهار داشت: البته شکل گیری مناطق آزاد برای ساکنین 
خوب است؛ لذا منافع و فوایدی هم برای بومی ها دارد؛ ولی اینکه ظرفیت 
کشور این باشد که 7منطقه آزاد اضافه کنیم، به صالح نبود؛ ضمن اینکه 

در دنیا هم اینگونه نیست؛ مناطق آزاد کشورهای دیگر محدود است .
این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد: وقتی خبر از تاسیس 
چندین  زمین  قیمت  می پیچد،  کشور  از  گوشه ای  در  آزاد  منطقه 
به  مناطق  این  اراضی  قبلی  با خرید  واقع کسانی  در  برابر می شود. 

قیمت های نازل، به سودهای هنگفت دست می یابند.
وی با اشاره به کارنامه ناموفق مناطق آزاد موجود در کشور گفت: 
هدف از تاسیس مناطق آزاد فعلی، تبدیل شدن این مناطق به سکوی 
پیدا  دست  اهداف  این  به  فعلی  مناطق  وقتی  است؛  بوده  صادرات 
نکرده اند، عقل حکم می کرد سیاست گسترش مناطق آزاد را با ایجاد 

مناطق جدید تکرار نکنیم.
در  که  قانونگذاری هایی  نوع  نگران  مجلس  افزود:  کوچکی نژاد 
می شود،  انجام  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مثل  دیگر  جاهای 
است؛ همچون تغییر در الیحه ایجاد مناطق آزاد جدید؛ چراکه اقتدار 
دهد،  نهایی  نظر  صرفا  می تواند  مجمع  می آورد.  پایین  را  مجلس 
نمی تواند الیحه را تغییر دهد و آن را کم و زیاد کند. تغییرات هر 
نظر  نیز  نگهبان  کند، شورای  ایجاد  مجلس  باید  فقط  را  منطقه ای 
مجلس را تغییر نمی دهد و همان چیزی که مجلس نوشته را یا تایید 
می کند و یا برگشت می دهد و مجلس تغییرات را اعمال می نماید.  
مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند محدوده ها را تغییر دهد و 
آن را کم و زیاد کند؛ فقط می تواند نظر خود را درخصوص مصوبه 
مجلس که مورد اختالف مجلس و شورای نگهبان است، اعالم کند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در این 
شرایط اقتصادی، مناطق آزاد راه حل برطرف کردن مشکالت کشور 
نیستند؛ مناطق آزاد موجود ما به دلیل وضعیت اقتصادی کنونی تقریبا 
نیمه تعطیل هستند و کارایی الزم را ندارند. لذا اضافه کردن مناطق 
آزاد دیگر به جز هزینه های زیرساخت و هدر رفتن منابع، چیزی در 

نهایت ندارد. در این مقطع زمان این کار تناسب نداشت.
در  تصمیم گیری  این  شما  نظر  به  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
راستای حمایت از تولید و در واقع شعار سال بوده است، گفت: خیر؛ 
تصویب  این  در  محلی  و  سیاسی  شرایط  نمی رسد.  نظر  به  اینگونه 
تاثیرگذار بود و متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به این 
تصمیم نموده که در این مقطع زمانی به نظر بنده تصمیم درست و 

منطقی نبوده است.
ایران  اقتصادی  رونق  برای  آزاد  منطقه  داشت:  اظهار  کوچکی نژاد 
است و در این خصوص شکی نیست؛ اما واقعیت آن است که مناطق 
موجود ما رونقی نداشته اند؛ بنابراین چرا باید با این تجربه، 7منطقه 

آزاد دیگر اضافه کنیم ؟!
وی تاکید کرد: بنده همیشه مخالف این طرح بودم و در مجلس هم نگاه 
مخالفم را بارها اعالم کردم و به نظر من این تصمیم هیچ نکته مثبتی 
ندارد. تولید و فعالیت کارخانه ها باید در مناطق وجود داشته باشد، یعنی 
اقتصاد مناطق باید فعال باشد که اشتغال زایی ایجاد گردد؛ وقتی تولید و 
فعالیت اقتصادی وجود ندارد، چگونه اشتغال و کاهش بیکاری رخ دهد؟ 
لذا اینکه برخی معتقدند با تشکیل مناطق آزاد در محل های محروم، 

اشتغال زایی رخ می دهد، کامال ناصحیح و اشتباه است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی در پایان تصریح کرد: 
گسترش مناطق آزاد به دلیل اعطای معافیت های مالیاتی و گمرکی، 
دارای بار مالی بوده و این خالف قانون اساسی است. لذا این واقعیت 
است که مناطق آزاد درآمد دولت را کاهش می دهند؛ اما چون به هر 

حال افزایش مناطق آزاد الیحه دولت هم بوده، بنابراین مجمع تشخیص 
مصلحت نظام کمی لطافت در تصمیم گیری به خرج داده است.

 بهزاد رحیمی، نماینده مردم کردستان
 در مجلس شورای اسالمی :

 ورود میدانی مجمع تشخیص مصلحت 
به بحث افزایش مناطق آزاد

بهزاد رحیمی نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسالمی، اما 
نگاه مثبتی به تایید الیحه افزایش مناطق آزاد داشت. 

طبق گفته وی، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای 
حمایت از تولید و افزایش سرمایه گذاری صورت گرفته است . 

تشخیص  مجمع  تصمیم  کرد:  تاکید  نشریه  با  گفت وگو  در  رحیمی 
مصلحت نظام اقدام مثبتی بود؛ چراکه این موضوع از مدت ها قبل به 
عنوان  موضوع حاشیه دار بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 
مطرح بود و مجمع تشخیص هم می خواست ورودی کامال هدف دار و 
منطقی داشته باشد. پس از بحث و بررسی فراوان و تالش های میدانی، 
قرار  تایید مجمع  پیشنهادی مورد  آزاد  از 8منطقه  نهایت 7منطقه  در 
گرفت. بیشتر هم مناطقی بودند که در استان های مرزی واقع شده بودند 
و مرزهای خشکی و آبی داشتند و این تصمیم می تواند در افزایش تولید 

و انتقال سرمایه و دانش فنی و تکنولوژی به داخل کشور موثر باشد. 
رویکرد  برخالف  لذا  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
گذشته که همیشه ذهنیت این بود که مناطق آزاد  بیشتر جنبه بارانداز 
و ورود قاچاق کاال را دارند، این بار ثابت شده است که این مناطق 
برای  مناسبی  فرصت  می توانند  دارند،  که  کاری  و  ساز  به  توجه  با 
انتقال دانش و تکنولوژی و به کارگیری نیروهای بومی و سرمایه های 
انسانی در کشور باشند. با این اوصاف به نظر می رسد نکات مثبت در 

افزایش مناطق آزاد بیشتر از نکات منفی خودنمایی می کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در سال گذشته افزایش مناطق آزاد را به صالح کشور ندانسته 
بودند و علت تغییر رویکرد مجمع را چه می بینید، گفت: اگر براساس 
تجربه چند منطقه آزاد قبلی بوده، حق داشتند که خالف تصمیم امروز 
را بگیرند و سخنی بگویند؛ چراکه به هر حال کارکرد فعلی مناطق 
مشخص است. اما با بررسی میدانی و کنکاش در ظرفیت ها ی مناطق 
جدید، اعضاء به این نتیجه رسیدند که نسبت به این مناطق می توانند 
سرمایه گذاری  فرصت های  به  را  آن  و  کنند  پاک  را  منفی  ذهنیت 
به  نسبت  اطالعات  عدم  دلیل  به  پیش تر  نمایند.  تبدیل  تولید  و 
ظرفیت ها و پتانسیل ها، نگاه منفی درخصوص افزایش مناطق آزاد در 

مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود داشته است.
رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا شعار رهبری درخصوص حمایت 
از تولید در تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام تاثیرگذار بود، 
اظهار کرد: بله؛ به هر حال اولویت همه برنامه ریزی ها باید افزایش  تولید 
و حمایت و پشتیبانی از آن باشد. در مناطق جدید هم هدف باید تولید 
و انتقال دانش و تکنولوژی  باشد. قطعا این مناطق باید پایگاه صادراتی 
باشند و نه محلی برای بحث واردات و قاچاق. بنابراین این مناطق باید در 

تولید نقش داشته و ما هم اساس را بر شعار رهبری می گذاریم.
نماینده مردم کردستان در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به سوالی 
می تواند  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  آیا  اینکه  بر  مبنی  دیگر 
تغییری در الیحه ارسالی از مجلس ایجاد کند، اذعان داشت: مشکلی 
نیست؛ مجمع می توانند الیحه را گاهی با اصالحاتی تایید کند. در 
پیشنهادی، 7منطقه  از 8منطقه  با دالیل منطقی  این خصوص هم 

آزاد مورد تایید قرار گرفت.
وی ادامه داد: رویکرد مناطق آزاد جدید باید اشتغال زایی و کمک به 
بومی ها باشد؛ زیرا مناطق محرومی تبدیل به منطقه آزاد شدند؛ این 
و  بیکاری  کاهش  شغلی،  فرصت  افزایش  جهت  در  بیشتر  تصویب 

حذف پدیده تاسف بار کولبری است؛ یعنی اگر نتوانیم از فرصت های 
به  گذشته  در  که  ضعف هایی  همان  کنیم،  استفاده  منطقه  بومی 

مناطق آزاد وارد بود، به این مناطق جدید نیز هم وارد خواهد شد .
ثابت کنیم مناطقی  به دنبال آن هستیم که  رحیمی تصریح کرد: ما 
هم هستند که می توانند در حوزه قاچاق فعالیت نکنند؛ ما این تعهد را 
می دهیم، اما در عین حال باید ساز و کار قانونی و اهدافی که برای مناطق 
آزاد در نظر گرفته شده، در مناطق جدید به طور جدی مستقر شود؛ 
گمرک حضور داشته باشد و کامال سخت و برنامه ریزی شده عمل شود . 
لذا با توجه به فرصتی که برای این مناطق ایجاد شده، باید مورد اهمیت 
و توجه قرار دهیم که تجربیات مناطق آزاد موجود در این مناطق جدید 
تکرار نشود . ان شاهلل با مدیریت صحیح و توانمند بتوانیم معایبی که در 

گذشته بوده را پوشش دهیم و به هدف واقعی شان برسانیم .
این نماینده مجلس شورای اسالمی درخصوص زیرساخت های مناطق 
آزاد جدید گفت: متاسفانه زیرساختی وجود ندارد، اما خود این تصمیم و 
اجرایی شدنش باعث می شود که زیرساخت ها از لحاظ حمل و نقل ، ریلی، 
جاده ای و هوایی و تاسیسات زیربنایی مثل آب، برق و... ایجاد شود؛ به هر 
حال این زیرساخت ها مهم است و از تکالیف دولت محسوب می شود. لذا 

اینها باید هرچه سریع تر آماده شود . 
این مناطق تصویب  ابتدا  باید  به هر حال  تاکید کرد:  ادامه  وی در 

می شد تا به دنبالش این امکانات و زیرساخت ها نیز آماده گردد.
رحیمی اظهار نمود: اگر مدیریت مناطق آزاد قبلی ما مشکلی داشت، باید 
به دنبال آن باشیم که آن را اصالح کنیم؛ نه آنکه فلسفه مناطق آزاد را 
زیرسوال ببریم و بگوییم چون برخی مناطق کارآمد نبودند پس مناطق 
آزاد جدید هم رای نیاورند. در نتیجه این نگاه غلط است؛ راه حل این است 

که مناطق آزاد جدید اضافه، اما قوانین برای همه مناطق اصالح شود. 
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  کردستان  مردم  نماینده 
و  اقتصادی  روابط  می تواند  مصوبه  و  تصمیم  این  کرد:  خاطرنشان 
به  ورود  در جهت  برای کشور  را  راه  و  ببخشد  بهبود  را  ما  تجاری 
بازار جهانی باز کند؛ ضمن اینکه جلوی قاچاق هم گرفته و سیستم 

نظام مند می شود.

هادی حق شناس، استاندار گلستان:
 صورت مسئله را طوری طراحی کنیم

 که دچار آسیب نشویم
در  نیز  آزاد  مناطق  کارشناس  و  گستان  استاندار  حق شناس  هادی 
افزایش  الیحه  تایید  به  نسبت  را  خود  ارزیابی  نشریه،  با  گفت و گو 

مناطق آزاد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نمود.
وی تاکید کرد: هر قانون و یا هر فرصتی که ممکن است قانونگذار 
ایجاد کند، قاعدتا به معنی این نیست که به اهداف تعیین شده برسد؛ 
ضمن اینکه ضرورتا نیز بدین معنی نیست که این اهداف تحقق پیدا 
نکند. به زبان ساده تر در اصل درخصوص مناطق آزاد نه می توانیم 
بگوییم که مطلوب هستند و نه می توانیم بگوییم که عملکردشان و 
فلسفه وجودشان منفی است؛ چراکه همه چیز بستگی به این دارد 

که ما از فرصت ایجاد شده به درستی استفاده کرده ایم و یا خیر ؟!
که  بوده  این  دنیا  در  آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه  افزود:  حق شناس 
از قوانین و قواعد سرزمین اصلی در راستای تجارت و تولید  خارج 
امارات متحده  نام  با این هدف یک کشور در دنیا به  شکل بگیرد . 
نتیجه  به  استفاده کردند و  این فرصت  از  عربی و منطقه جبل علی 
مثبت رسیدند؛ اما در نقاط دیگر دنیا خصوصا کشور ما می بینیم که از 
این فرصت به خوبی استفاده نشده است. لذا این بستگی به این دارد 
که این ابزار در اختیار کیست و چگونه می خواهد از آن استفاده کند؟ 
مطلوب  پدیده ای  گفت  نمی توان  اثباتا  کرد:  تاکید  گلستان  استاندار 
است یا نیست؛ باید دید که ما چگونه با آن پدیده خصوصا پدیده های 

اقتصادی برخورد می کنیم.
وی در واکنش به این سخن که مناطق آزاد کارکرد مطلوب نداشتند 
و لذا افزایش آنان از این جهت به صالح نیست، گفت: بایستی این 
حرف را با شاخص و عدد گفت. یکی از نقدهایی که به منطقه آزاد 
وارد می شود، این است که این مناطق تبدیل به محلی برای واردات 
فرض  اگر  حتی  که  است  این  پاسخ  اما  شده اند؛  لوکس  کاالهای 
ترکیه ،  به  دیگر  مردم  آیا  شد،  بسته  آزاد  مناطق  درب  که  بگیریم 

ارمنستان ، گرجستان و کشورهای اطراف سفر نمی کنند؟
حق شناس ادامه داد: البته این موضوع سفر خارجی برای قبل از کرونا 
است. در یک سال و نیم گذشته به دلیل شرایط بیماری، میزان سفرها 
قابل توجه نبود، اما پیش از کرونا روال سفرهای ایرانی ها به اطراف کشور 
برقرار بود. کافی است که لیست پروازهای فرودگاه امام)ره( را ببینید و آمار 
ارائه دهید که مردم کشور ما به کجاها می روند و موقع برگشت چه چیزی 
همراه خود می آورند. وقتی در نوروز سال ۹8 چند میلیون ایرانی فقط به 
ترکیه می روند و حتی برای این سفر از مرزهای زمینی تردد می کنند و به 
هر نحوی با خود کاالهایی می آورند، قطعا به حضور و وجود مناطق آزاد 

در کشور رضایت می دهید.
بر فرض مناطق  اگر  اظهار داشت:  آزاد  امور مناطق  این کارشناس 
آزاد را تعطیل کنیم، آیا سفرهای ایرانی ها به کشورهای همجوار برای 
خرید لوازم دیگر صورت نمی گیرد ؟ خیر، اینگونه نیست؛ ما متاسفانه 
نتوانستیم  و  بگیریم  را  کولبری  شوم  پدیده  جلو  نتوانستیم  حتی 
در  را  تخلفات  برخی  می خواهیم  چگونه  کنیم؛  حل  را  مشکل شان 

مناطق آزاد مرتفع نماییم ؟!
وی افزود:  بنابراین در عین حال که تایید می کنم که عملکرد مناطق 
آزاد ما بخشی از محلی برای مصرف کاالهای خارجی شده است، ولی 
این سوال را هم باید معکوس پرسید که اگر این مناطق را می بستیم، 
راه دیگری برای ورود کاالهای غیرضروری وجود نداشت؟ پس قطعا 
باید به فکر راه حل های دیگر بود؛ به عنوان مثال بهتر نیست برای 
حل موضوع مجلس، دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بگویند 
که مثال فالن منطقه ها حق ورود کاال و فعالیت تجاری را ندارند و 
صرفا باید صنعتی باشند؟ باید پذیرفت که می توان صورت مسئله ها 

را طوری طرح کرد که کمتر دچار آسیب شویم.
حق شناس در پاسخ به این سوال که علت تعویق در تصمیم گیری 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص افزایش مناطق آزاد جدید 
چه بود، بیان داشت: طبق آیین نامه، مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نهایت 7منطقه  در  و  کند  بررسی  را  این مصوبه  که  داشت  فرصت 
این فرصت قانونی برای مجمع وجود دارد و  ابالغ کرد.  تایید و  را 

شبهه ای در این خصوص ایجاد نمی کند.
این کارشناس در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه شعار رهبری 

و حمایت از تولید چقدر در تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تاثیر داشت، گفت: واقعیت آن است که بخش تولید سه مشکل 
دارد؛ اولین  مشکل این است که درگیر قوانین دست و پاگیر واردات 
اولیه و خط تولید که می خواهند وارد شوند،  و صادرات است؛ مواد 
اما دومین  این یک مشکل است.  باید طی گردد و  فرآیند طوالنی 
مشکل، نظام پولی و بانکی کشور است. در مناطق آزاد قواعد پولی و 
بانکی متفاوت با سرزمین اصلی است . موضوع سوم نیز این است که 
بنگاه های اقتصادی سرزمین اصلی ما عمدتا مشکالت قانون کار را 
دارند و یک نکته این است که قانون کار نیست و بلکه قانون کارگر 
است. یعنی قانون کار مشکالتی را مواجهه بنگاه اقتصادی می کند. 
آزاد  این سه موضوع تقریبا تا بخش  باید تاکید کنم که در مناطق 
زیادی حل شده است؛ مناطق آزاد قانون نظام پولی و بانکی، قانون 
کار و قانون صادرات و واردات مخصوص خود را دارند و قانونگذار 
این سه قانون را طوری تدوین کرده است  که تسهیالت بیشتر ، بهتر 

و راحت تر در مناطق نسبت به سرزمین اصلی فراهم شود . 
وی تصریح کرد: ما می گوییم قانونگذار حکیم است، اگر این قوانین 
تسهیالت بیشتری برای تولیدکننده ایجاد نمی کرد، پس ضرورتی برای 
ایجاد مناطق آزاد وجود نداشت. با این اوصاف فلسفه مناطق آزاد نسبت 
به سرزمین اصلی، ایجاد ساز و کاری است که در آنجا تولید رونق بگیرد.

کیفی  توسعه  بر  رهبری  معظم  مقام  تاکید  درخصوص  حق شناس 
نمود:  اذعان  مقاومتی  اقتصادی  بند ۱۱ سیاست های  در  آزاد  مناطق 
مثال  نیستند،  یافته  توسعه  آزاد  مناطق  عمدتا  جدید  آزاد  مناطق 
یافته ای  توسعه  مناطق  عمال  که  بوشهر  و  کردستان  اینچه برون، 
به جای حل مسئله، صورت مسئله  معموال  ما  نمی شوند.  محسوب 
به  اکنون  این مناطقی که  تاکید کنم که  باید  اما  را پاک می کنیم؛ 
و  محروم  استان های  در  عمدتا  شده اند،  معرفی  آزاد  مناطق  عنوان 
کمتر توسعه یافته قرار دارند؛ در نتیجه اگر متناسب با ماموریتی که 
برای این مناطق آزاد تدوین شده، حرکت کنند؛ مثل این است که 
کیفیت مناطق آزاد بهبود پیدا کرده است. لذا این توسعه کمی مناطق 

به نحوی می تواند بر توسعه کیفی آنان اثر بگذارد.
افزایش  مصوبه  مثبت  نکات  درخصوص  پایان  در  گلستان  استاندار 
مناطق آزاد اظهار داشت: مهم ترین نکته مثبت این رخداد این است 
که در استان های محروم، نقاطی را به عنوان مناطق آزاد ایجاد کردند 
که می توانند به توسعه این استان ها کمک کند. ضمن اینکه به نظر 
دالیل  به  که  هستند  مرزی  استان های  در  غالبا  مناطق  این  بنده 
مختلف زیرساخت شان به اتمام نرسیده است و می تواند با شکل گیری 

مناطق آزاد در این بخش اتفاقات مثبتی انجام پذیرد.

حسام محمدی، کارشناس مناطق آزاد:
عدم رعایت الزامات افزایش کمی مناطق آزاد

اما حسام محمدی کارشناس امور مناطق آزاد نیز نگاه خود را نسبت 
افزایش  الزامات  رعایت  عدم  از  و  داد  ارائه  آزاد  مناطق  افزایش  به 

مناطق آزاد سخن گفت.
وی، مروری به الیحه مجلس در این خصوص داشت و اظهار کرد: با 
آغاز مجلس دهم، الیحه و طرح افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در تیرماه ۱۳۹۵ یک فوریت آن 
تصویب شد. نهایتا پس از کش  و قوس های فراوان میان دبیرخانه 
درخصوص  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
تغییرات طرح و الیحه، مصوبه نهایی با عنوان »ایجاد 8منطقه آزاد 
تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  سه  محدوده  اصالح  تجاری-صنعتی، 
و  آزاد  8منطقه  ایجاد  بر  مشتمل  اقتصادی«  ویژه  مناطق  ایجاد  و 
و  آزاد  ۳منطقه  وسعت  افزایش  دولت،  پیشنهادی  ویژه  ۱۳منطقه 
نمایندگان  پیشنهاد  به  اقتصادی  ویژه  ۹0منطقه  ایجاد  همچنین 

مجلس، در شهریورماه ۱۳۹7 به تصویب رسید.
محمدی ادامه داد: اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
 ۱7 و  بند ۱۱  مغایر  را  مصوبه  این  نوبت  در  دو  صراحتا  نظام، 
سیاست های  »د«  جز  بند)۱(  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 
کلی آمایش سرزمینی اعالم نمود. از سوی دیگر مطابق استفساریه 
تفسیر  پیرامون  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  از  گرفته  صورت 
بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت رسمی پاسخ استفساریه را 
در تاریخ ۱۳۹۹/0۳/۲۱ منتشر نمود که در آن هدف اصلی بند مذکور 
افزایش  بر  ناظر  آزاد دانسته و توسعه کمی  را توسعه کیفی مناطق 

تعداد و وسعت مناطق آزاد را مذموم می داند.
این کارشناس امور مناطق آزاد اظهار کرد: پس از رفت  و برگشت های 
مصوبه میان مجلس و شورای نگهبان، نهایتا مجلس دهم در روزهای 
پایانی خود در تاریخ ۹۹/0۲/۳0 بر مصوبه قبلی اصرار نمود و آن را به 
عنوان مصوبه اختالفی با شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارسال کرد. هر چند که با توجه به اعالم مغایرت هیات عالی نظارت 
در دو مرتبه، انتظار می رفت این مصوبه در مجمع مورد تایید قرار نگیرد، 
اما در جلسه ۱۴00/0۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایجاد 7منطقه 

آزاد و ۱۳منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسید.
مطابق  گفت:  و  کرد  استناد  آزاد  مناطق  مشکالت  به  ادامه  در  وی 
مشکالت و معضالت مناطق آزاد که در عملکرد حدود سه  دهه ای آنها 
مشاهده شده است، ادامه فعالیت و افزایش این مناطق، نیازمند اصالحات 
اساسی نظیر توسعه زیرساخت ها، اعطای هدفمند معافیت های مالیاتی و 
گمرکی در راستای اهداف اصلی )یعنی تولید و صادرات(، عدم وابستگی 
بودجه مناطق آزاد به واردات، افزایش شفافیت جریان کاالیی و مالی 
مناطق(، اصالح مقررات  به سازمان  وابسته  )خصوصا در شرکت های 
ارزی، اصالح ضوابط واگذاری زمین در مناطق، کاهش وسعت مناطق 
آزاد، عدم انفصال محدوده های پیشنهادی و خروج کامل محدوده های 
پیشنهادی از مناطق مسکونی است؛ اما در مصوبه اخیر افزایش مناطق 
آزاد، صرفا به اصالحاتی در حوزه عرضه اقالم مسافری، تردد خودروهای 
از مناطق بسنده شده است؛ مسکوت ماندن  خارجی و وسعت برخی 
طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی، نگرانی ها درخصوص روند توسعه کمی مناطق 
را افزایش می دهد؛ با مصوبه اخیر مجمع، ایران حدود ۱00منطقه آزاد و 

ویژه اقتصادی مصوب دارد!
تصریح  و  داشت  اشاره  آزاد  مناطق  ایجاد  پیامدهای  به  محمدی 
نمود: اولین پیامدهای ایجاد مناطق آزاد در محدوده های محروم و 
فاقد زیرساخت، افزایش قیمت زمین به واسطه داللی و بورس بازی 
و  بومیان  برای  زندگی  قیمت  افزایش  کالن،  نگاه  در  و  دالالن 
ساکنان مناطق همجوار است. به عنوان مثال افزایش قیمت  زمین در 
بوشهر موجی از نگرانی ها را برای مردم منطقه به ارمغان آورده است.

این کارشناس امور مناطق آزاد در پایان خاطرنشان کرد: حال باید 
منتظر تحقق وعده های مسئولین ماند، از توسعه صادرات و افزایش 
و  ملی  تولید  افزایش  تا  همسایه  کشورهای  بازار  در  ایران  سهم 
پیرامون  البته  آزاد.  7منطقه  این  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 
نبوده  پاسخگو  نیز کسی  قبلی  7منطقه  در  اهداف  این  تحقق  عدم 
و این انتظار بیهوده به نظر می رسد. از امروز این وعده ها فراموش 
شده و وعده های جدید برای مناطق جدید نظیر مازندران، سرخس، 
دوغارون، آستارا و... داده می شود تا نهایتا در سال های آینده، تمامی 
و  نتایج  از  آنکه  بدون  شوند؛  آزاد  مناطق  به  تبدیل  مرزهای کشور 

ثمرات واقعی این مناطق منتفع گردند.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

واکاوی تصویب مناطق آزاد جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحبوحه انتخابات:

مناطق آزاد جدید؛ مهمانان ناخوانده بدون معافیت و مزیت اقتصادی



در  سیاسی  و  اقتصادی  تحوالت  اخیر  سال های  در 
میان  این  در  اما  است،  بوده  توجه  قابل  جهان  سطح 
سرعت تغییرات در منطقه خاورمیانه با توجه به منابع 
انرژی عظیم و موقعیت استراتژیک جغرافیایی و تالقی 
منافع کشورهای پرقدرت، شتاب بیشتری داشته است؛ 
البته که بی شک در پس تمامی این تحوالت، اهداف 

اقتصادی دنبال می شود. 
جذب  منظور  به  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  اما 
سرمایه گذاری  و توسعه صنعتی، سال ها پیش اقدام به 
تاسیس مناطق آزادی در جنوب ایران کرد و برای هر 
یک از این مناطق اولویت های ویژه ای قائل شد که در 
این میان چابهار با اولویت سرمایه گذاری برای ترانزیت 

کاال و تولید اهمیت ویژه داشته و دارد.
در  می تواند  چابهار  آزاد  منطقه  که  است  آن  واقعیت 
اهداف بلندمدت خود در حوزه حمل و نقل و ترانزیت 
گام های موثری بردارد و در همین راستا می توان آینده 

درخشانی برای این منطقه پیش بینی نمود.
قطار افتتاح های پنج شنبه های ریاست جمهوری مجددا 
در  بزرگ  طرح های  افتتاح  با  تا  رسید  آزاد  مناطق  به 
منطقه آزاد چابهار، برگ دیگری از دفتر زرین تالش ها 
تولید  جهش  تحقق  جهت  در  منطقه  این  اقدامات  و 

ورق خورد.
و  زیرساخت ها  شدن  فراهم  که  داشت  تاکید  باید 
بر  تاکید  و  کالن  سرمایه گذاری   تومان  میلیاردها 
ران، چابهار را به یکی از مراکز مهم  توسعه سواحل َمکُّ
هم اینک  که  طوری  به  است،  کرده  تبدیل  اقتصادی 
و  داخلی  سرمایه گذاران  سوی  از  سرمایه گذاری  آماده 
خارجی شده و امید است که با این روند آینده درخشانی 

برای این منطقه تحقق پیدا کند. 
در همین راستا همزمان با عید سعید فطر، چهار طرح 
مجتمع  مکران،  نگین  پروشیمی  شهرک  شامل  ملی 
انبارهای  رویال سنتر مکران، مجموعه  بزرگ تجاری 
اختصاصی  زیرساخت  توسعه  طرح  و  لجستیکی 
دکتر  با  ویدئوکنفرانسی  ارتباط  طریق  از  ارتباطات، 
حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران در منطقه 

آزاد چابهار به بهره برداری رسید.

پروژه تجاری رویال سنتر مکران
متراژ  به  زمینی  در  مکران  سنتر  رویال  تجاری  پروژه 
با  تجاری  مجتمع  ایجاد  هدف  با  و  2265مترمربع  
سرمایه گذاری  100درصدی بخش خصوصی در پیکره 
یکم منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار طراحی گردیده 
رو  پیش  افق  در  اقتصادی  تحوالت  به  عنایت  با  که 
بسیار  اقتصادی  توجیه  از  چابهار،  آزاد  منطقه  برای 
با  و  5طبقه  در  پروژه  این  می باشد.  برخوردار  باالیی 
دارای  و  تقریبی 5800مترمربع  ساخته شده  مساحت 

77واحد تجاری می باشد.
جهت  شده  انجام  سرمایه گذاری  است،  ذکر  به  الزم 
بالغ بر  کارشناسان،  برآورد  براساس  طرح  اجرای 
اشتغال  آنکه  مهم تر  می باشد.  ریال  1480میلیارد 
مستقیم ایجاد شده پس از بهره برداری معادل 170نفر 
200نفر  از  بیش  تا  افزایش  قابل  که  گردیده  برآورد 
بالغ بر  پروژه  غیرمستقیم  اشتغال  همچنین  می باشد. 

800نفر پیش بینی می گردد.

مجموعه پتروشیمی نگین مکران
نکته  است.  مکران  نگین  توسعه  شرکت  دیگر،   طرح 
آنجاست که حضور پتروشیمی توسعه نگین مکران برای 
از ضرورت های اصلی  سرمایه گذاری در سواحل مکران 
کشور است؛ چراکه خروج از وضعیت خام فروشی و تولید 
مواد پتروشیمی به منظور ایجاد ارزش افزوده حداکثری 
اراضی  آماده سازی  اول  فاز  است.  مدنظر  منابع  این  از 

1200هکتاری پتروشیمی عنوان این پروژه است .
باید تاکید داشت که پروژه احداث مجموعه پتروشیمی 
نگین مکران در زمینی به مساحت تقریبی 1200هکتار 
در پیکره هشتم منطقه آزاد چابهار به عنوان قطب سوم 

پتروشیمی کشور جانمایی و طراحی گردیده است. 
محدوده  اراضی  آماده سازی  پروژه،  اول  فاز 
زمین ،  آماده سازی  و  تسطیح  شامل  1200هکتاری 
ایجاد  حفاظتی ،  دیوار  ایجاد  سطحی ،  آب های  کنترل 
به  ایجاد فضای سبز  رو باز ،  بتنی  و  کانال های سنگی 
داخلی  آبرسانی  و  معابر  آسفالت  50هکتار ،  مساحت 
شهرک پترو شیمی، زیرساخت های مخابرات و اینترنت 
نگهبانی،  بهداری،  آتش نشانی،  ساختمان  ساخت  و 
25000مترمربع  مساحت  با  مجموع  و  مسجد  اداری، 
زیربنا احداث شده است که جهت اجرای عملیات فوق، 
مبلغ 10640میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت توسعه 

نگین مکران هزینه گردیده است .
فاز دوم آماده سازی نیز جهت تدارک یوتیلیتی الزم برای 
شش واحد پتروشیمی مستقر در شهرک پتروشیمی و 
شد،  خواهند  مستقر  آن  در  آینده  در  که  واحدهایی 
برنامه ریزی های صورت  با  و  می باشد  اقدام  دست  در 

گرفته، در سال 1401 به بهره برداری خواهد رسید.
پروژه  ایجاد شده مستقیم  اشتغال  است،  به ذکر  الزم 
گردیده  برآورد  185نفر  حدود  بهره برداری  از  پس 
قابل  افزایش  400نفر  میزان  تا  تعداد  این  که  است 
تولیدات  به  توجه  با  همچنین  می باشند.  پیش بینی 
به  نیز  2000نفر  از  بیش  اشتغال  پتروشیمی،  متنوع 
تاکید  باید  است.  پیش بینی  قابل  غیرمستقیم  صورت 
نمود که انجام هزینه های آماده سازی، منجر به جذب 

سرمایه گذاری بالغ بر 20میلیارد دالر خواهد شد .

احداث انبارهای عمومی و خصوصی
دیگر پروژه منطقه آزاد چابهار، احداث انبارهای عمومی 
و خصوصی است . با عنایت به اینکه چابهار به عنوان 
چهارمین شهر لجستیکی کشور معرفی گردیده است و 
راستا  این  در  اولیه  ملزومات  از  انبارش  احداث فضای 
گسترش  و  انبار  احداث  اساس  همین  بر  می باشد، 
دستورکار  در  گسترده  صورت  به  لجستیکی  امکانات 
ایجاد  تاکنون  راستا  همین  در  که  است  سازمان  این 
تعداد 28باب انبار عمومی و خصوصی با مساحتی بالغ 
بر 79300مترمربع واقع در پیکره های اول، دوم و هفتم 
منطقه آزاد چابهار به اتمام رسیده و آماده بهره برداری 

گردیده است . 
پروژه  این  سرمایه گذاری  میزان  است،  ذکر  به  الزم 
میزان  آنکه  مهم تر  و  می باشد  ریال  1.576میلیارد 
همچنین  می باشد؛  227نفر  پروژه  مستقیم  اشتغال 

میزان اشتغال غیرمستقیم 700نفر برآورد شده است  .

راه اندازی شبکه اختصاصی مکران تل  
آزاد  منطقه   ICTزیرساخت های توسعه  بعدی،  پروژه 
چابهار است . سرمایه کل این طرح 4000میلیارد ریال 

با اشتغال زایی 700نفر است.
فاز اول این پروژه با شبکه اختصاصی مکران تل، پلتفرم 
خدمات اجتماعی مکران کارت ، کیف پول الکترونیکی 
و سالن اعالم بار مجازی ماکاتریپ آغاز به کار می کند . 
پروژه  این  در  گرفته  صورت  هزینه  است،  گفتنی 
از  اعم  85نفر  اشتغال زایی  با  و  ریال  350میلیارد 
مشتریان،  با  ارتباط  و  تماس  مرکز  برنامه نویسان، 

بازاریابی و فروش و... می باشد.
  ICT باید تاکید داشت که پروژه توسعه زیرساخت های
منطقه آزاد چابهار که توسط شرکت مهیا ارتباط مکران 
و با مشارکت سازمان منطقه آزاد چابهار با رونمایی از 
اپراتور اختصاصی منطقه ای مکران تل که بستر اصلی 
 ICT ارتباطی و ارائه خدمات و سرویس های مبتنی بر
است، راه اندازی نموده و در حال کامل کردن پوشش 
چتر   ایجاد  و  اپراتورها  کلیه  برای  موبایل  آنتن دهی 
wifi  برای کاهش هزینه های استفاده از اینترنت است.  
اجتماعی  خدمات  زیرساخت ها  توسعه  آن،  کنار  در 
پول  کیف  از  رونمایی  با  نیز  شهروندی  کارت  نظیر 
بانکی  خدمات  دهنده  ارائه  باجه های  الکترونیکی ، 
سازمانی جهت رفاه حال مراجعین نیز در حال اتصال به 
شبکه می باشند و در کنار این موارد، یکی از اصلی ترین 
نیز  لجستیک  حوزه  در  سازمان  منطقه ای  رسالت های 
با راه اندازی سالن اعالم بار چابهار برای ساماندهی به 
حمل و نقل جاده ای به بهره برداری رسیده و در حال 
تکمیل تا پلتفرم لجستیک هوشمند است. این پلتفرم 
توان بالقوه لجستیکی شرق کشور را با قدرت عملیاتی 
و  بین المللی  نیازهای  پاسخگوی  می تواند  و  نموده 

داخلی مخاطبین حوزه لجستیک باشد .
به منظور طراحی، تولید، پیاده سازی، اجرای پروژه های 
نگهداری  و  پشتیبانی  به روزرسانی،  زیرساختی، 
سیستم ها و خدمات، سرمایه گذاری 400میلیارد تومانی 
در حال انجام می باشد و اشتغال زایی حدود 700نفری 

در منطقه صورت خواهد پذیرفت  . 
جمع  که  داشت  تاکید  باید  پروژه ها  این  درخصوص 
حدود  مساحتی  در  شده  محقق  سرمایه گذاری  کل 
سرمایه گذاری  مبلغ  و  است  1.200.081.570مترمربع 
ریال  14.137میلیارد  پروژه ها  این  برای  شده  محقق 

می باشد و میزان جمع اشتغال زایی آن نیز 657نفر است.

افزایش ظرفیت بخش خصوصی در چابهار
اما مهم ترین نکته که در سیاست های سازمان منطقه 
آزاد چابهار مورد توجه و عنایت اساسی قرار گرفته و 
مبنای شکل گیری پروژه ها بوده، افزایش ظرفیت جذب 

سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است . 
هر یکی از این پروژها زمینه جذب سرمایه گذاران بخش 
خصوصی را در منطقه فراهم می کند  و بی تردید با تحقق 
صورت  به  سرمایه گذاری ها  جذب  امکان  پروژه ها  این 
فزاینده ای رشد خواهد کرد . نکته دیگر اینکه 100درصد 
منابع این پروژه ها که زمینه جذب سرمایه گذاری بخش 
خصوصی را فراهم می کند و اساسا پروژه های زیرساختی 
هستند، در واقع قابلیتی که در مناطق آزاد مغفول مانده اما 
در این دوره به درستی به آن پرداخته شده، بهره گیری 
از ظرفیت بخش خصوصی در جهت توسعه زیرساخت ها 
و زمینه سازی برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی 
است که در این رابطه برنامه شورای عالی مناطق آزاد 
مناسب با هر منطقه بود و همه مناطق آزاد در این زمینه 
اقدامات اساسی داشتند و موفقیت های قابل توجهی به 

دست آوردند.
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  راستا،  همین  در 
سازمان منطقه آزاد چابهار در نشستی، به ارائه جزئیات 
منطقه  در  شده  افتتاح  پروژه های  و  طرح ها  تشریح  و 

متبوع خود پرداخت که در ادامه می خوانید.

استقرار صنایع باالدستی در چابهار
نشست  این  در  چابهار  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان 
کرد  اشاره  مکران  نگین  پتروشیمی  پروژه  جزئیات  به 
اسناد باالدستی، سه ماموریت  براساس  و توضیح داد: 
اساسی در بخش اقتصادی به منطقه آزاد چابهار محول 
مجتمع  پتروشیمی،  سوم  هاب  شامل  که  است  شده 
لجستیک  شهر  ایجاد  و  تن  10میلیون  تولید  با  فوالد 
و  ظرفیت  پتروشیمی  با  رابطه  در  که  است  چابهار 
قرار  دستورکار  در  مربوطه   واحدهای  استقرار  زمینه 
مکران،  نگین  پتروشیمی  شهرک  اولین  و  گرفت 

سرمایه گذاری  با  1200هکتار  مساحت  با  مجموعه ای 
بیش از 1000میلیارد تومانی بخش خصوصی به مرحله 

بهره برداری خواهد رسید.
واحد  سه  حاضر  حال  در  گفت:  کردی  عبدالرحیم 
شدن  مستقر  حال  در  مجموعه  این  در  پتروشیمی 
نیز مجوز محیط زیست  هستند و سه مجموعه دیگر 
را دریافت کرده اند که در مجموع 6واحد پتروشیمی با 
ظرفیت حدود 8.5میلیون تن در این سایت قرار خواهند 
اولیه  پیش بینی  در  که  است  حالی  در  این  گرفت. 
18مجموعه پتروشیمی قرار داشت که بنا به مالحظاتی 

در نهایت با شش مجموعه موافقت شد.
پروژه  با  ارتباط  در  توجه  قابل  نکته  وی،  گفته  طبق 
یورو  14میلیارد  از  بیش  جذب  ظرفیت  که  است  این 
سرمایه گذاری ارزی در این سایت فراهم شده و در پی 
توسعه  و  همکاری  توافق نامه های  آماده سازی ها،  این 
گاز  و  نفت  فدراسیون  مجموعه  با  پتروشیمی  شهرک 
و پتروشیمی چین منعقد شد تا ان شاهلل زمینه و بستر 
حوزه  این  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  حضور 

فراهم شود . 
کردی ادامه داد: اما نکته دیگر درخصوص این پروژه 
توسط  پروژه  این  منابع  از  بخشی  هیچ  که  است  این 
دولتی  بودجه  عنوان  به  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
و  زیرساخت ها  100درصد  یعنی  است؛  نشده  هزینه 
ظرفیت ها از سوی بخش غیردولتی تامین گردیده است 
اتفاقاتی است که در سیاست های  و این موضوع جزء 
مناطق آزاد مورد اهمیت می باشد و در آینده نیز بیشتر 

در این خصوص خواهیم شنید. 
اظهار  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
داشت: در مناطق آزاد بنا را بر این گذاشته ایم که صرفا 
و  زمینه  قانونی،  ظرفیت های  و  مقررات  و  قوانین  با 
امکان جذب سرمایه گذار را هم در حوزه زیرساخت ها 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  پروژه های  حوزه  در  هم  و 

فراهم نماییم.

تدوین طرح جامع شهر لجستیکی چابهار
موضوع،  این  از  دیگر  بخش  گفت:  ادامه  در  کردی 
مربوط به ماموریت دوم اقتصاد ملی است. همان طور 
که می دانیم، چابهار یکی از چهار شهر لجستیک کشور 
است. در طرح جامع مناطق آزاد توجه اساسی به مفهوم 
این  بر  امروز  لذا  است؛  شده  ابعاد  همه  در  لجستیک 
اساس طرح جامع شهر لجستیکی را طراحی می کنیم 
خدمات  و  امکانات  و  نقل  و  حمل  ابزارهای  همه  که 
پشتیبان را برای تقویت لجستیک که مفهوم اساسی در 

ادبیات اقتصادی امروز است، محقق کنیم. 
وی خاطرنشان کرد: هاب لجستیک چابهار که نقطه تالقی 
همه ابزارهای حمل و نقل است، ضرورتا نیازمند امکانات و 
پشتیبانی از صاحبان کاال است؛ البته که انبارهای نگهداری 
به عنوان یکی از نیازهای اولیه همه فعالین اقتصادی در 
این منطقه است. سایت هایی که به عنوان سایت انبار در 
سال های گذشته طراحی ، برنامه ریزی و اجرا شده، زمینه 
سرمایه گذاری بخش خصوصی را در توسعه انبارها فراهم 
کرده است. لذا اولین مجموعه انبارها با تعداد 28انبار و 

مساحت 35هزار مترمربع افتتاح شد. 
این  نمود:  اذعان  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خصوصی  بخش  100درصدی  سرمایه گذاری  با  پروژه 
انجام شده و زمینه اشتغال مستقیم برای 227فراهم خواهد 
کرد ه است؛ ضمن اینکه قاعدتا ظرفیت جذب کاال برای 
تجار و شرکت هایی که قصد عبور از چابهار را برای رسیدن 

به مقاصد خود دارند، امکان پذیر می شود.

تقویت مجتمع های تجاری-تفریحی چابهار
کردی به سومین پروژه مهم منطقه آزاد چابهار اشاره 
مکران  سنتر  رویال  تجاری  سوم،  مورد  افزود:  و  کرد 
می باشد که توسط بخش خصوصی ساخته شده است.

کرد:  اظهار  تجاری  مجتمع  این  درخصوص  وی 
را  زیادی  محلی  آثار  می تواند  تجاری  مجتمع های 
ایجاد  و  کار  و  کسب  رونق  و ضمن  داشته  همراه  به 
بگذارد.  توجهی  قابل  اثر  گردشگری  در  اشتغال، 
سنتر  رویال  اجرای  جهت  شده  انجام  سرمایه گذاری 
مکران بالغ بر 148میلیارد تومان بوده است که می تواند 
در زمان بهره برداری اشتغال مستقیم 170 تا 200نفر 
را به همراه داشته باشد؛ در عین حال که اشتغال زایی 
غیرمستقیم این پروژه بالغ بر 800نفر پیش بینی می شود.

توسعه زیرساخت هایITC منطقه آزاد چابهار
آزاد  برای سرمایه گذاران منطقه  پروژه دیگری که  اما 
 ITCزیرساخت های توسعه  است،  توجه  قابل  چابهار 

منطقه است.
و  برنامه ها  براساس  گفت:  خصوص  این  در  کردی 
این  ما  پیش بینی  داریم،  اجرا  حال  در  که  پروژه هایی 
است که حجم سرمایه گذاری ها تا سال آینده افزایش 
خواهد یافت و در این افزایش سرمایه گذاری ها نیازمند 
فعالیت ها  توسعه  راستای  در  اساسی  زیرساخت های 
از  مهمی  بخش  فناوری ها،  و  ارتباطات  هستیم. 

نیازمندی های همه سرمایه گذاران هستند. 
کرد:  تاکید  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
زیرساخت های مخابراتی و بسترهای ارتباطی، الزمه و 
ضرورتی اساسی جهت فعالیت اقتصادی در این منطقه 
این  گذشته  سال های  در  که  کنم  اشاره  باید  و  است 
بخش همیشه مورد اعتراض سرمایه گذاران منطقه بوده 
بتوانیم  تا  کردیم  زیادی  تالش های  هم  ما  لذا  است. 
زیرساخت مناسبی که در قواره ملی باشد، برای چابهار 
بخش خصوصی  ظرفیت  با  خوشبختانه  باشیم.  داشته 
و  خدمات  توسعه  بتوانیم  که  شده  فراهم  امکان  این 
نهایت  در  نماییم.  فراهم  را  ارتباطی  زیرساخت های 
مجموعه خدماتی را که در حوزه ارتباطات الزم است 
)بر مبنای همکاری های مشترکی که بین اپراتورهای 
برنامه ریزی  کنند(  برقرار  را  ارتباطات  که  مختلفی 

کردیم.  
شرکت  توسط  مشترکی  شرکت  نتیجه  در  افزود:  وی 
سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار و یک مجموعه بخش 
راه اندازی  اقدام شان  اولین  که  خصوصی شکل گرفت 
بار  اعالم  سالن  و  کارت شهروندی  مکران تل،  اپراتور 

مجازی است.  
به هر حال سرمایه گذاران در  کردی خاطرنشان کرد: 
منطقه نیازمند زیرساخت های قوی فن آوری و ارتباطی 
هستند و بر این اساس در فاز اول، شبکه اختصاصی 
اجتماعی مکران کارت، کیف پول  مکران تل ، خدمات 
است  اقداماتی  مجازی  بار  اعالم  سالن  و  الکترونیک 
که در حوزه ارتباطی و حرکت در مسیر شهر هوشمند 
برنامه ریزی و طراحی شده این پروژه بسیار بزرگ است 
ارتباطی  زیرساخت های  اینکه  بر  عالوه  ما  رویکرد  و 
بود  این  شد،  خواهد  ایجاد  مخابرات  حوزه  در  مناسب 
که بستری مهیا شود که در آن همه خدمات مورد نیاز 

فعالین اقتصادی در آن بخش شکل بگیرد. 
اظهار  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
داشت: کارت شهروندی برای چابهار خصوصا برای فعالین 
اقتصادی یک پلت فرم است که کلیه اقدامات و مناسباتی 
که می خواهند با سازمان منطقه آزاد چابهار داشته باشند، 
اینکه  پلتفرم می تواند برقرار گردد. ضمن  این  از طریق 
خوشبختانه توانستیم زمینه ارتباطات مالی را نیز در این 
بستر فراهم کنیم و پرداخت ها و مشوق هایی که سازمان 
می خواهد برای تشویق سرمایه گذاری ارائه کند، بر روی 

همین پلت فرم ارائه خواهد شد. 
منطقه  در  که  اقتصادی  فعالین  طور  همین  افزود:  وی 
فعالیت می کنند، بر روی این پلت فرم می توانند پیشنهادات 
و مشوق هایی که برای فروش، بازاریابی و جذب مشتریان 
این  از  بخشی  در  اینها،  بر  مضاف  دهند.  ارائه  را  دارند 
منطقه،  گردشگری  توسعه  جهت  در  داریم  بنا  پلت فرم 
سیاست هایی که سازمان می خواهد حمایت کند، از روی 

این پلت فرم به درستی مدیریت شود. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در پایان تاکید کرد: 
تالش مان مبنی بر این بود که امکان ارتباط مناسب، سریع 
و یکپارچه را در بستری فراهم کنیم که فعالین اقتصادی و 

سرمایه گذاران بتوانند حداکثر بهره برداری را داشته باشند.

افتتاح چهار طرح زیرساختی و اقتصادی در 
منطقه آزاد چابهار

با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس  جمهوری ، از طرح های 
زیرساختی و اقتصادی با اشتغال زایی 675نفر در منطقه 

آزاد چابهار بهره برداری شد.
در این مراسم چهار طرح ملی شامل شهرک پروشیمی 
نگین مکران، مجتمع بزرگ تجاری رویال سنتر مکران، 
مجموعه انبارهای لجستیکی و طرح توسعه زیرساخت 
اختصاصی ارتباطات از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی با 

رئیس جمهوری اسالمی ایران به بهره برداری رسید.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
با جغرافیای  آیین اظهار داشت: چابهار  این  چابهار در 
استراتژیک، در پی عنایات ویژه مقام معظم رهبری به 
در  و  دوازدهم  دولت  اهتمام  و  مکران  سواحل  توسعه 
نزدیک شده  بین المللی اش  جایگاه  به  اخیر،  سال های 

است.
عبدالرحیم کردی بیان داشت: تصویب طرح توسعه منطقه 
آزاد با یک نقطه منفصل در مرز ریمدان به عنوان دروازه 
ورود به اقتصاد 219میلیون نفری پاکستان و اتصال به 
پروژه بزرگ کریدور اقتصادی چین و پاکستان، نویدبخش 
تحوالت عظیم اقتصادی برای این جغرافیای ارزشمند و 

اقتصاد ملی و منطقه ای است.
وی اظهار کرد: با اتصال راه آهن چابهار به زاهدان که 
بخش عمده و مهم آن به پایان رسیده است، در کنار 
که  است  رسیده  آن  وقت  بهشتی،  شهید  بندر  توسعه 

چابهار را پایتخت دریایی ایران لقب دهید.
افزود:  چابهار  آزاد  منطقه  مدیره سازمان  رئیس هیات 
محوری  ماموریت های  پایه  بر  چابهار  آزاد  منطقه  در 
با  نقل،  و  حمل   و  لجستیک  فوالد،  پتروشیمی، 
افزایش  برای  مناسب،  سیاستگذاری  و  برنامه ریزی 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری های  جذب  ظرفیت 

برنامه ریزی و تالش اساسی صورت پذیرفته است.
پتروشیمی  شهرک  راستا  این  در  کردی ،  گفته  به 
به  1200هکتار  مساحت  به  زمینی  در  مکران  نگین 
با  پتروشیمی  سوم  )شبکه(  هاب  از  بخشی  عنوان 
سرمایه گذاری به ارزش 1064میلیارد تومان و ظرفیت 
تولید  برای  سرمایه گذاری  یورو  14میلیارد  جذب 
برای  صرفا  و  پتروشیمی  محصوالت  تن  20میلیون 
با  پتروشیمی  3مجتمع  است.  شده  طراحی  صادرات 
ارزش سرمایه گذاری 3٫6میلیون یورو در این سایت در 
حال ساخت هستند و از نیمه سال 1401 به تدریج به 

بهره برداری خواهند رسید.
وی گفت: در چابهار براساس سند جامع لجستیک کشور 
بر زیرساخت های لجستیکی و تهیه طرح جامع  تمرکز 
محدوده جدید منطقه آزاد با تمرکز بر هاب لجستیک اقدام 
ارزشمندی است که صورت پذیرفته و در این راستا شاهد 

افتتاح مجتمع انبارهای منطقه آزاد چابهار هستیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اضافه کرد: بدون 
تردید چابهار بین المللی و پایتخت دریایی ایران نیازمند 
است،  بین المللی  قواره  در  مخابراتی  و  ارتباطی  بستر 
اول توسعه  فاز  بهره برداری می گردد،  پروژه  دیگری که 
زیرساخت هایICT  منطقه با راه اندازی اپراتور مکران تل، 
کارت شهروندی و سامانه بار هوشمند است که در فاز اول 

زمینه تحقق شهر هوشمند را فراهم خواهد کرد.
کردی  اذعان داشت: آخرین پروژه، مرکز تجاری رویال 
سنتر چابهار می باشد که در رونق کسب  و کار محلی و 
فعالیت های تجاری و گردشگری منطقه نقش اساسی 

خواهد داشت .
عمرانی  22پروژه  تعداد  حاضر  حال  در  وی،  گفته  به 
حوزه  در  تومان  2924میلیارد  قراردادی  ارزش  به 
ارزش  و  می باشد  اجرا  حال  در  چابهار  زیرساخت های 
تولیدات این منطقه از 52میلیارد تومان در سال 92، به 
و  است  تومان در سال 99 رسیده  از 772میلیارد  بیش 
تولیدی  سرمایه گذاری  150طرح  از  بیش  بهره برداری 
کوچک و بزرگ در حال ساخت ظرف دوسال آینده به 

یک انقالب تولیدی در این منطقه منجر خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در 
پایان خاطرنشان کرد: ریل گذاری اساسی که در هشت سال 
گذشته با تاکید بر شفافیت، برنامه ریزی، ماموریت محوری 
و تغییر استراتژی از تجارت به تولید در مناطق آزاد صورت 
گرفته، حاصل سیاست های دولت تدبیر و امید، حمایت های 
اعضای شورای عالی مناطق آزاد و دبیران شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی بوده و قطعا نقش این مناطق در آینده 
اقتصاد ایران با تحقق برنامه های تعریف  شده در این دوره 

قابل توجه و غیرقابل  انکار خواهد بود.

آثار مثبت اقتصادی پروژه ها بر زندگی 
جامعه محلی

اما فارغ از نفع اقتصادی این طرح ها، سوال اینجاست که 
نفع این پروژه ها برای بومیان منطقه در چیست ؟ واقعیت 
آن است که توسعه زمانی پایدار خواهد شد که نقش و 
سهم مردم و جامعه محلی در آن به درستی تعریف و دیده 
شده باشد؛ به همین دلیل هم در شروع فعالیت های منطقه 
آزاد چابهار تالش شد که منفعت رساندن به مردم به عنوان 

یک اصل به سرمایه گذاران مان تکلیف شود.
بحث  مردم،  خواسته  مهم ترین  و  اولین  شاید 
اشتغال زایی است که در این صنایع شکل می گیرد. باید 
یادآور شد که اساسا صنایع باالدستی و پروژه هایی از 
واحد  در  اشتغال  مستقیم  به صورت  پتروشیمی،  قبیل 
هر  غیرمستقیم  اشتغال  که  حالی  در  ندارند،  خودشان 
مجموعه پتروشیمی بین 400 تا 500نفر است و مهم تر 
این بخش  نیروهای متخصص در  آنکه  عموما حضور 
از فعالیت قابل توجه است؛ اما آنچه مسئوالن منطقه 
چابهار در بحث مردم به دنبال آن هستند، این است که 
خوشه های این صنایع کامل شده و فعالیت های مرتبط 
با این صنایع را تقویت نمایند؛ به گونه ای که مردم نیز 

بتوانند در آن سهم داشته باشند. 
و  فنی  سازمان  با  تفاهم نامه ای  راستا  این  در 
بین المللی  مرکز  و  شده  امضاء  کشور  حرفه ای 
راه اندازی  چابهار  آزاد  منطقه  پشتیبانی  با  مهارت 
استفاده  منطقه  زیرساخت های  و  امکانات  از  تا  شده 
با  شود؛  داده  آموزش  متخصص  نیروهای  به  و 
آثار  در  را  محلی  جامع  سهم  می توان  رویکرد  این 

این پروژه ها مشاهده کرد. اقتصادی 

 چابهار6

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: 

شتاب افزون در توسعه طرحی های ملی 
چابهار پایتخت دریایی ایران
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 گزارش: 
طهورا کریمان



اخبار منطقه آزاد اروند

سوم  مناسبت  به  دارد  نظر  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
فراخوان  قهرمان،  خرمشهر  آزادسازی  سالروز  خرداد، 
و  ترغیب  هدف  با  را  شهروندی  برتر  ایده های  جذب 
کار،  انجام  روش  )بهبود  خالقانه  و  نو  ایده های  هدایت 
بهبود  ایمنی،  افزایش  تولید،  افزایش  هزینه ها،  کاهش 
پژوهشگران  کارشناسان،  صاحب نظران،  زندگی(  کیفیت 
در  کاربردی  طرح های  خلق  به  عالقه مند  شهروندان  و 
عموم  مشارکت  و  همفکری  برپایه  مختلف  بخش های 
شهروندان و نخبگان و همچنین حمایت، تقدیر و تجلیل 

از ایده های خالق برگزار نماید.
الف( اهداف این جشنواره:

 بسترسازی برای مشارکت داوطلبانه شهروندان منطقه 
آزاد اروند )آبادان  و خرمشهر( در تصمیم سازی های منطقه

منطقه،  هویت بخش  منابع  به  تعلق خاطر  افزایش   
سرنوشت  تعیین  در  شهروندان  آحاد  مشارکت  احساس 

منطقه آزاد اروند
 شناخت، جمع آوری و به کارگیری ایده ها و راهکارهای 

نوین حل مسائل محلی و منطقه ای
با  منطقه  شهروندان  فعاالنه  همکاری  و  ارتباط   

بخش های مختلف دولتی و غیردولتی
ایده ها در یک فرآیند مشخص به پروژه های   تبدیل 

اجرایی و کاربردی در حل چالش های منطقه
 تقویت نوآوری و  خالقیت در بین شهروندان

ب( ویژگی آثار ارسالی:
و  کاربردی  ایده های  و  طرح ها  قالب  در  موضوعات 
مقاله،  کتاب،  علمی،  پژوهش های  نتایج  یا  و  اجرا  قابل 
محورهای  با  منطبق  و  مرتبط  دانشجویی  پایان نامه های 

پیشنهادی پذیرفته خواهد شد. 
و  فنی  کامل  مشخصات  ارائه  است،  یادآوری  به  الزم 
اجرایی طرح ها به همراه پیش بینی و برآورد هزینه اجرای 

طرح، الزامی خواهد بود.
ج( محورهای پیشنهادی طرح:

حوزه های بین الملل، رسانه و مطبوعات، فناوری اطالعات 
سرمایه گذاری،  صنعت،  الکترونیک،  شهر  ارتباطات،  و 
عمران  تجارت،  و  تولید  توسعه  کارآفرینی،  کار،  و  کسب 
شهرسازی،  و  معماری  شهری،  المان  و  مبلمان  شهری، 
نقل  و  حمل  و  ترافیک  پایدار،  درآمدهای  زیبا سازی، 
شهروندی،  حقوق  هنری،  و  فرهنگی  توسعه  عمومی، 
و  قهرمانی  ورزش های  اجتماعی،  امور  گردشگری، 
بازیافت  زیست،  محیط  سالمت،  و  بهداشت  همگانی، 
بحران،  مدیریت  شهری،  خدمات  پسماند،  مدیریت  و 
سبز،  فضای  و  پارک ها  سالم،  سرگرمی های  و  تفریحات 
انرژی،  مصرف  بهینه سازی  حقوقی،  امور  کشاورزی، 
سطوح  در  آموزشی  برنامه های  انرژی،  منابع  از  حفاظت 
مختلف، مدیریت سازمانی و توسعه منابع انسانی، تبلیغات 
طرح های  زیرساخت ها،  توسعه  شهری،  مدیریت  شهری، 
عمرانی، پدافند غیرعامل، آتش نشانی و خدمات ایمنی و ...

د( زمان و نحوه ارسال آثار:
تایپ  به صورت  را  عالقه مندان می توانند طرح های خود 
شده به همراه اطالعات الزم و رزومه و سوابق کاری خود 
و شماره تلفن تماس، حداکثر تا سوم خرداد ماه سال جاری 
به نشانی پستی: خوزستان،  اروند  آزاد  به سازمان منطقه 
منطقه  سازمان  مرکزی  ساختمان  آبادان-خرمشهر،  بلوار 
تماس  شماره  با  عمومی  روابط  مدیریت  اروند  آزاد 
۰۶۱۵۳۵۳۵۲۲۷ و یا از طریق پست الکترونیکی به نشانی 
idea@arvandfreezone.com  ارسال نمایند. 

ایده های  آثار و  به بهترین و کاربردی ترین  گفتنی است، 
برگزیده شده، هدایا و جوایز ارزنده ای تعلق خواهد گرفت.

اروند  آزاد  مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه 
از تشکیل شورای فرهنگی به درخواست متولیان فرهنگی 

در دیدار با سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد.
از  یکی  را  فرهنگی  شورای  تشکیل  بحرینی،  حمید 
اظهار  و  کرد  عنوان  منطقه  فرهنگی  نهادهای  مطالبات 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست  دیدار  در  داشت: 
شورای  مجدد  راه اندازی  و  تشکیل  فرهنگی،  متولیان  با 
فرهنگی مطرح و در دستورکار معاونت فرهنگی، اجتماعی 
از  بیش  بتوانیم  تا  قرار گرفت  این سازمان  و گردشگری 

پیش از خرد جمعی بهره مند شویم.
از  یکی  را  هنری  و  فرهنگی  توسعه  مدیریت  وی، 
زیرمجموعه  پرمخاطب  و  کاربردی  مهم،  ساختارهای 
و  دانست  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت 
و  هنرمندان  کمک  با  تا  می کنیم  تالش  کرد:  اظهار 
اهالی فرهنگ، در راستای توسعه فرهنگی هنری منطقه 

گام های اثرگذاری برداریم.
مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه آزاد اروند، 
کرونا را عاملی در جریان سازی و اثرگذاری نقش فضای 
مجازی عنوان کرد و افزود: اقتصاد فرهنگ و هنر یکی 
متحمل  کرونا  بحران  با  که  بود  مقوله هایی  مهم ترین  از 
با  کردیم  تالش  روی  همین  از  شد؛  فراوانی  آسیب های 
مشارکت هنرمندان، در بستر فضای مجازی فعالیت های 

مستمری داشته باشیم.
بحرینی اذعان نمود: در یک سال اخیر توانستیم بیش از 
۱۵جشنواره فرهنگی و هنری به صورت مجازی در پیج 
خانه و همخانه با عنوان پویش در خانه بمان و با همکاری 
موسسات و آموزشگاه های فرهنگی هنری برگزار نماییم.

اروند  آزاد  مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان منطقه 
در پایان تصریح کرد: در سال جاری تالش خواهیم کرد 
پیش سرلوحه  از  بیش  را  فرهنگی هنری  آثار  از  حمایت 
آثار  کالن  در سطح  بتوانیم  تا  دهیم  قرار  فعالیت هایمان 

هنرمندان منطقه را ارائه و نمایش دهیم.

فراخوان جذب ایده های برتر 
شهروندی در منطقه آزاد اروند

شورای فرهنگی منطقه آزاد 
اروند تشکیل می گردد

به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی 
خرمشهر انجام می گردد:

مدیر توسعه فرهنگی و هنری سازمان 
منطقه آزاد اروند خبر داد:

هشت طرح صنعتی به ارزش ۱4هزار و 4۲۷میلیارد ریال 
سرمایه گذاری داخلی و با اعتبار ارزی ۱.۶میلیون یورو با 
حضور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری در منطقه آزاد اروند 

به بهره برداری رسید.
ریاست جمهوری در آیین بهره برداری از طرح های بزرگ 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن بیان 
اینکه اروند منطقه ای بود که در اولین سفر استانی ام در 
و  آبادان  به شهروندان  را  آن  توسعه  قول  یازدهم،  دولت 
خرمشهر داده بودم، افزود: این توسعه شکل گرفت و امروز 
شاهد حرکت اقتصادی خوب در این منطقه هستیم، اما 
امیدواریم یک تحول بنیادین نیز در منطقه آزاد اروند شکل 

بگیرد.
دکتر حسین روحانی با تاکید بر اینکه منطقه آزاد اروند در یک 
جایگاه بسیار استراتژیک قرار دارد، اذعان داشت: طی تعاملی 
که با دولت عراق برای اتصال راه آهن شلمچه به بصره و بعد 
از آن به سوریه ایجاد شده است، در یک تحول بزرگ، ایران به 

مدیترانه متصل خواهد شد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: این طرح یکی از پروژه های 
مهمی است که دولت در ماه های آخر به صورت مداوم به 
لحاظ سیاسی و عملیاتی آن را دنبال می کند و خوشبختانه همه 
کارهای مقدماتی آن انجام گرفته و قطعا باعث تحرک بیشتر در 

اروند و خوزستان خواهد شد.
همچنین، سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در این آیین 
گفت: طرح های اقتصادی منطقه آزاد اروند برای ۹۰۷نفر 
به صورت مستقیم و برای یکهزار و ۳۲۹نفر به صورت 

غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
حسین گروسی افزود: این طرح ها توسط بخش خصوصی و 

در جهت توسعه منطقه آزاد اروند در سایت صنعتی خرمشهر 
و شهرک صنعتی شماره یک آبادان به بهره برداری رسیدند.

وی بیان کرد: شرکت پرداخت فناوری اطالعات و ارتباطات 
پاسارگاد آریان اروند با محصول پایانه فروش آنالین باسیم 
و بی سیم آفالین و دستگاه خودپرداخت با اعتبار یکهزار و 
۲4۵میلیارد ریال و با اشتغال زایی ۳۵۰نفر به صورت مستقیم 

و غیرمستقیم در شهرک صنعتی خرمشهر افتتاح شد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: صنایع 
غذایی میهن نیز با محصول سردخانه ۲مداره پنج هزار تنی 

و سرمایه گذاری 44۲میلیارد ریال برای ۲۲۵نفر شغل ایجاد 
کرده است  .

با  اروند  ایرانیان  الکتریک  افزود: شرکت صنعت  گروسی 
تولید محصول طرح توسعه کلید مینیاتوری المپ ال ای دی 
چراغ پروژکتوری با اعتبار ۱۶۵میلیارد ریال و با اشتغال زایی 
۱۶۰نفر مستقیم و غیرمستقیم در شهرک صنعتی آبادان 

بهره برداری شد.
وی اذعان داشت: شرکت عطر تن آرای اروند با تولید محصول 
عطر ادکلن و لوازم آرایشی با سرمایه گذاری ۱۶4میلیارد ریال 

و اشتغال زایی ۱۰۰نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، در 
شهرک صنعتی خرمشهر مورد بهره برداری قرار گرفت.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره با افتتاح مرکز 
این  کرد:  تصریح  تک(  )اروند  اروند  آزاد  منطقه  نوآوری 
شرکت با محصول شتاب دهنده با سرمایه گذاری 4۰میلیارد 
ریال و اشتغال زایی ۲۵۰نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

افتتاح گردید.
گروسی بیان کرد: شرکت یزدان پرتو الماس اروند با تولید 
محصول انواع المپ های ال ای دی با میزان سرمایه گذاری 
۱۲میلیارد ریال و با اشتغال زایی ۶۰نفر به صورت مستقیم و 

غیرمستقیم در شهرک صنعتی خرمشهر بهره برداری شد.
وی با اشاره به بهره برداری از شرکت صلح آسمانی اروند 
گفت: این شرکت با تولید محصول تولید فیلتر روغن موتور 
با سرمایه گذاری یکهزار و 4۹۳میلیارد ریال توسط شرکت 
چینی در سایت صنعتی خرمشهر بهره برداری شد که زمینه 
اشتغال ۲4نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم را فراهم 

کرده است.
گروسی اظهار داشت: شرکت فوالد جهان آرا نیز با ساخت و 
تامین واحد جدا سازی هوا با حجم سرمایه گذاری چهار هزار 
و ۸۰۰میلیارد ریال و میزان اشتغال زایی ۹۰نفر به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم به بهره برداری رسید.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در پایان با درخواست از 
رئیس جمهور جهت رشد و توسعه دانشگاه های منطقه، بیان 
کرد: از جنابعالی درخواست داریم دانشکده علوم پزشکی 
آبادان با توجه به ظرفیت های موجود به دانشگاه تبدیل 
شود و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز با توان و 

گنجایشی که دارد، به دانشگاه جامع ارتقاء یابد.

توسعه منطقه آزاد اروند با افتتاح 
طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت :

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد:

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند اعالم کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد:

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

تولید ثروت و تحقق اشتغال پایدار با استفاده از فناوری های نوین در اروند

برگزاری رویداد رقابتی هنر و رسانه خرمشهر  به مناسبت سالروز سوم خرداد

رفع موانع و اجرای قوانین؛ راه حل برون رفت از مشکالت مناطق آزاد

تبدیل منطقه آزاد اروند به قطب صنعتی و هاب ترانزیتی کشور

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: باید تالش کنیم تا در 
تمام حوزه ها به سوی فناوری های نوین حرکت کنیم؛ چراکه این 
مهم ضمن پایداری اشتغال، باعث تولید ثروت برای کشور می شود.

شرکت  از  رسمی  بهره برداری  آیین  در  گروسی  حسین 
»فناپ تک« تولیدکننده انواع دستگاه های کارتخوان واقع 
در سایت صنعتی خرمشهر، با اشاره به حمایت این سازمان 
از فناوری های نوین، اظهار داشت: بر این باور هستیم که 
امروز فناوری های نوین حرف اول را در دنیا می زند و وسعت 
سرزمینی، گاز، فوالد و غیره نمی تواند در جی.دی. پی و 

افزایش سرانه ملی حرف اول را بزند.
وی با بیان اینکه درآمدهای نفتی و گازی باعث باال رفتن سرانه 
هیچ کشوری نمی شود مگر آنکه در آی. تی و آی.تی. سی کار 
کرده باشد، افزود: باید تالش کنیم تا در تمام حوزه ها به سوی 

فناوری های نوین حرکت کنیم؛ چراکه این مهم ضمن پایداری 
اشتغال، باعث تولید ثروت برای کشور می شود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند، حمایت از فناوری های 
نوین را امری ضروری دانست که باید با جدیت دنبال شود 
و ادامه داد: در فناوری های نوین عالم بزرگی نهفته شده 
که اگر به این سمت برویم، به طور حتم می توانیم تغییرات 
هوایی،  زمینی،  ازجمله  مختلف  حوزه های  در  را  اساسی 

دریایی و حتی خودروسازی شاهد باشیم.
گروسی تصریح کرد: امیدواریم جوان ها و نخبگان شهرهای 
آبادان و خرمشهر و حتی سراسر کشور، وارد این عرصه 
شوند و با بهره گیری از تفکرات خوب، گام های موثری را در 

عرصه فناوری های نوین برداریم.
وی همچون روزهای گذشته به تغییر نگاه به مناطق آزاد 

تاکید کرد و گفت: نگاه به مناطق آزاد بایستی تغییر کند، این 
طور نباشد که تصور شود مناطق آزاد محل قاچاق کاالها، 
فرار مالیاتی و... هستند؛ بلکه برعکس، این مناطق می توانند 
نقطه مهم اتصال کشورمان با دیگر کشورهای خارجی، 

توسعه صادرات و سودآوری برای کشور باشند.
بر  تاکید  با  پایان  اروند در  آزاد  سرپرست سازمان منطقه 
این مهم که منطقه آزاد اروند در آمایش سرزمینی، ریلی، 
به  حتی  و  صادراتی  صنایع  و  خالق  صنایع  لجستیک، 
لحاظ گردشگری در کشور می تواند تبدیل به برند شود، 
خاطرنشان کرد: از رئیس جمهور طی نامه ای در خواست 
مناطق  قوانین  برخی  بازنگری  موضوع  به  کرد  خواهیم 
آزاد که به مثابه مانع بر سر راه سرمایه گذاری است، توجه 
ویژه ای داشته باشد؛ باید تنقیح قوانین انجام شود تا با کنار 

گذاشتن قوانین بد و اجرای قوانین خوب، رونق و توسعه را 
در مناطق آزاد شاهد باشیم.

با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند، معاون فرهنگی، 
اجتماعی و گردشگری، مدیر توسعه فرهنگی هنری و مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل این سازمان؛ از پوستر رویداد رقابتی هنر و 

رسانه تحت عنوان جشنواره »خرمشهر« رونمایی شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند 
در این مراسم، از برگزاری رویداد رقابتی هنر و رسانه با عنوان 

جشنواره »خرمشهر« به مناسبت سالروز سوم خرداد خبر داد.
رویداد  این  افزود:  خبر  این  اعالم  با  طمیمیان  قدرت اله 
سالروز  خرداد،  سوم  گرامیداشت  مناسبت  به  فرهنگی 
آزادسازی خرمشهر همیشه قهرمان، با موضوعات عکس، 

پادکست، فیلم کوتاه و داستان کوتاه، برگزار می شود.
رویداد  این  در  شرکت  برای  هنرمندان  داشت:  اذعان  وی 
می بایست با دبیرخانه جشنواره تماس گرفته و ثبت نام اولیه 
را انجام دهند؛ پس از طی این مرحله، کارگاه های تخصصی 
توسط اساتید بنام استان با مشارکت حوزه هنری برگزار می شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
توانمندسازی هنرمندان  و  در جهت حمایت  افزود:  اروند 
برگزار  مجازی  صورت  به  که  کارگاه هایی  اروندنشین، 
آموزشی،  دوره  پایان  از  پس  و  بوده  رایگان  می شوند، 
گواهینامه معتبر نیز از سوی حوزه هنری استان خوزستان 

برای شرکت کنندگان صادر می شود.
طمیمیان در توضیح زمان ثبت نام برای شرکت در این رویداد 
فرهنگی گفت: مهلت ثبت نام جهت شرکت در جشنواره و 
کارگاه های تخصصی، تا پایان اردیبهشت ماه و زمان ارسال آثار 

به دبیرخانه جشنواره تا پایان خرداد ماه است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند 
در پایان خاطرنشان کرد: این جشنواره در راستای جریان سازی 
فرهنگی و با مشارکت بسیج هنرمندان، حوزه هنری و صدا و 
سیمای مرکز استان خوزستان و معاونت فرهنگی، اجتماعی و 

گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در جمع شیوخ و سران 
عشایر منطقه گفت: اجرای قوانین مناطق آزاد و رفع موانع، تنها 

راه حل برون رفت از مشکالت جاری در این مناطق است.
حسین گروسی به مناسبت عید سعید فطر در نشستی صمیمانه با 
شیوخ و سران عشایر منطقه آزاد اروند، ضمن تبریک عید، در پاسخ 

به درخواست ها و نظرات این بزرگان اظهار داشت: فلسفه وجودی 
مناطق آزاد یک تعریف جهانی دارد، این مناطق محل هایی خارج 
از قلمرو گمرکی هستند که تجارت و داد و ستد در آنجا راحت تر 

انجام می شود و گمرک می بایست خارج از محدوه مستقر شود.
حل  در  مسئله  مهم ترین  را  قوانین  تنقیح  پیگیری  وی 
مشکالت مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: مدت زیادی است 
که تنقیح قوانین را پیگیر هستیم؛ یعنی قوانین مفید و موثر 
را یک طرف قرار می دهیم و موانع و قوانینی که کارآمد 
نیستند را طرف دیگر؛ چراکه تا این مهم اتفاق رخ ندهد؛ 

مشکالت مناطق آزاد مرتفع نخواهد شد.
گروسی تصریح کرد: متاسفانه به دلیل اجرایی نشدن قوانین 
مناطق آزاد؛ مردم هنوز نتوانسته اند طعم شیرین منطقه آزاد 
که همانا اشتغال، تولید ثروت، تعامل با همسایگان و ایجاد 

بستر امن برای تولید و صادرات است را بچشند.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با تاکید بر اینکه طبق قانون، ثبت 
سفارش در مناطق آزاد ضروری نبوده است، ادامه داد: این در حالی 
است که طی ۲سال اخیر با تصویب مجموعه دولت؛ ثبت سفارش 
برای مناطق آزاد نیز اجباری و از همان تاریخ جلوی واردات به این 
مناطق گرفته شد و این ضربه سختی برای همه مناطق، خصوصا 

اروند که محل درآمدش از واردات خودرو بود، محسوب می شود.
وی تصریح نمود: هم اکنون بحث ثبت سفارش در دیوان 
عدالت اداری مطرح شده و دیوان نیز رأی به ابطال این 
بستر  می تواند  آن  شدن  محقق  که  است  داده  مصوبه 

خوبی برای مناطق آزاد، خصوصا اروند ایجاد کند.
عامل  را  منطقه  در  مدیریتی  بودن  چندگانه  گروسی، 
ایجاد برخی مشکالت دانست و خاطرنشان کرد: عدم 
مدیریت یکپارچه مشکالتی ایجاد کرده که می بایست 
با همدلی و هم افزایی، هر دستگاه وظیفه ذاتی خود را 

انجام دهد؛ چراکه آن چیزی که می تواند کمک به رفع 
موانع کند؛ قرار گرفتن هر کسی روی ریل خودش است.
وی اذعان داشت: اگر التزام به قوانین مناطق آزاد و رفع 
موانع میسر نشود، مناطق آزاد هیچ معنایی ندارند؛ به همین 
دلیل امیدواریم تا سوم خردادماه به یک جمع بندی نهایی 
در گردآوری موانع، مزایا و... برسیم و با مطرح کردن آن در 
کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت و هر کجا که گره این 
مشکل باز می شود، به هدف اصلی این مناطق که همانا 
ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه تجارت است برسیم.

ابراز  پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
امیدواری کرد: مردم آبادان و خرمشهر که هر دو جامعه 
منطقه آزاد اروند را تشکیل می دهند، با اتحاد و انسجام 
با  الهی منطقه و مزیتی که نظام  از مزیت های  بتوانند 

ایجاد منطقه آزاد به این دو شهر داده، بهره مند شوند.

آزاد  مناطق  گفت:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
می بایست دریچه ای برای پیوستن به تجارت جهانی باشند.

حسین گروسی در مراسم جشن عید فطر که در محل سازمان 
منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار داشت: به  عنوان کسی که 

تمام مناطق آزاد کشورمان و همچنین برخی از کشورهای 
منطقه را دیده و یا در موردشان مطالعه کرده؛ می گویم که باید 

دیدگاه مسئوالن نسبت به مناطق آزاد تغییر پیدا کند.
وی بیان کرد: بسیاری از مشکالتی که در منطقه آزاد اروند وجود 
دارد، کم  و بیش در دیگر مناطق آزاد کشور نیز موجود است؛ اما 

منطقه آزاد اروند گل سرسبد مناطق آزاد کشور است.
و  دریایی  هوایی،  ریلی،  راه های  وجود  افزود:  گروسی 
و  مانند عراق  اطراف  به کشورهای  زمینی  و  رودخانه ای 

کویت ازجمله ظرفیت های خاص این منطقه است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه هر کدام از 
مناطق آزاد ممکن است یک خصوصیت خوب داشته باشند 
و مثال کیش گردشگری مناسبی دارد، عنوان کرد: منطقه 
آزاد اروند عالوه بر اینکه بهترین ظرفیت های گردشگری را 

دارد، می تواند قطب صنعتی و هاب ترانزیتی باشد.

وی اظهار داشت: نگاه به مناطق آزاد باید تغییر پیدا کند و 
مناطق آزاد در سالی که رهبر معظم انقالب به نام پشتیبانی 
و مانع زدایی از تولید نام گذاری فرموده اند؛ باید دریچه ای 

برای پیوستن به تجارت جهانی باشند.
گروسی افزود: عالوه بر اینکه قانون آن موجود است، رهبر 
معظم انقالب نیز در دو بند ۱۱ و ۱۲ اقتصاد مقاومتی به آن 

اشاره کردند، که این دو بند خاص مناطق آزاد است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: بنده به  نوبه 
خود تا جایی که بتوانم به دنبال رفع موانع موجود هستم تا 

مناطق آزاد ریل اصلی خود را پیدا کنند.
رئیس جمهور  با  آنالینی که  اظهار داشت: در جلسه  وی 
دانشگاه  تبدیل  داشتم، دو درخواست مطرح کردم؛ یکی 
دوم  و  جامع  دانشگاه  به  دریایی خرمشهر  فنون  و  علوم 
تبدیل دانشکده علوم پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بود.

گروسی با تاکید بر اینکه منطقه آزاد اروند می توانند هاب 
جذب توریست باشد، بیان کرد: همچنین می توانیم در حوزه 

فناوری های نوین ایجاد اشتغال خوبی در منطقه داشته باشیم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه باید بستری 
افزود:  کنیم،  جمع بندی  را  منابع  و  ایده ها  و  کنیم  مهیا 
اروند قطعه ای از بهشت است و مردم خوب، بافرهنگ و 
خونگرمی دارد و استعداد ایجاد یک منطقه آزاد بهتر را دارد.
وی تصریح کرد: این منطقه برای رسیدن به این موضوع 
باید در ریل واقعی خود قرار گیرد و از نعمت های خدادادی 

این منطقه استفاده مفید شود.
پایان خاطرنشان  اروند در  آزاد  سرپرست سازمان منطقه 
کرد: محور توسعه هر منطقه نیروی انسانی آن است و این 
موضوع در کنار دیگر ظرفیت های منطقه آزاد اروند یک 

عزم جدی برای استفاده صحیح از آن را می طلبد.
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اخبار منطقه آزاد قشم

 توسعه فضای سبز قشم
  با کاشت 4100نفر

 نخل و 73هزار اصله 
درخت و درختچه

 مدیر امور شهری و روستایی سازمان 
منطقه آزاد قشم خبر داد:

آزاد قشم  منطقه  روستایی سازمان  و  امور شهری  مدیر 
از توسعه فضای سبز جزیره با کاشت 4100نفر نخل و 

73هزار اصله درخت و درختچه خبر داد.
نفر  هزار  دو  سال 96،  از  پیش  تا  گفت:  طهماسبی  فرج 
برنامه ریزی های  با  و  بود  موجود  جزیره  در سطح  نخل 
تا  رقم  این  قشم،  سبز  فضای  توسعه  برای  شده  انجام 
پایان سال 1401 به بیش از 6100نفر نخل خواهد رسید.

وی افزود: از سال های 96 تا 98، یکهزار و 850نفر نخل 
در سطح جزیره کاشته و در سال 99 نیز بیش از  250نفر 

نخل انجام شده است.
به گفته طهماسبی، برنامه  ریزی جهت کاشت 2هزار نفر 
نخل در سراسر جزیره بین سال های 1400 و 1401 نیز 

در حال انجام می باشد.
آزاد قشم  منطقه  روستایی سازمان  و  امور شهری  مدیر 
26هزار  سال 96،  از  پیش  تا  همچنین  داشت:  اظهار 
اصله درخت و درختچه در جزیره کاشته شده بود و در 
به  و درختچه  اصله درخت  تا 99، 28هزار  سال های 96 

این عدد اضافه شد.
15هزار  شده،  انجام  زمان بندی  براساس  داد:  ادامه  وی 
در سال  و 30هزار عدد  امسال  و درختچه  اصله درخت 
نهایی  آمار  و  شد  خواهد  کاشته  جزیره  سطح  در  آینده 

را به رقم 99هزار اصله درخت و درختچه خواهد رساند.
جزیره  در  موجود  چمن  توسعه  درخصوص  طهماسبی 
قشم تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، 
تا پایان سال 1401 میزان چمن موجود در جزیره به عدد 
360هزار مترمربع خواهد رسید که در مقایسه با 90هزار 
مترمربع چمن موجود در سال 1396، از رشد 400درصدی 

برخوردار خواهد شد.
کیفیت  ارتقای  در  سبز  فضای  اهمیت  بر  تاکید  با  وی، 
زندگی شهروندان اذعان داشت: توسعه همزمان فضای 
سبز در شهر قشم و سایر شهرها و روستاهای جزیره، از 
مهم ترین اهداف سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه امور 
شهری و روستایی می باشد که با جدیت پیگیری می شود.

به گفته مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد 
قشم، از تعداد یکهزار و 850نفر نخلی که در سال های 
گذشته در جزیره کاشته شده است، 16درصد در قشم، 
15درصد در شهر درگهان، 13درصد در سوزا و 56درصد 

در روستاهای جزیره قشم به ثمر نشسته اند.

اجراییات  و  اراضی ملی، دولتی  از  یگان حفاظت  رئیس 
خالصه  اراضی  تصرف  رفع  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
روستای  هادی  طرح  محدوده  از  خارج  در  واقع  دولتی 
رمچاه قشم به مساحت 41هزار و 267مترمربع از سوی 

این یگان خبر داد.
مصطفی مازندرانی با اعالم این خبر گفت: رفع تصرف 
و  41میلیارد  بر  بالغ  آنها  تقریبی  ارزش  که  اراضی  این 
267میلیون ریال برآورد شده است، وفق دستور دادستان 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان قشم و در معیت 

مامورین پاسگاه مرزی دریایی سوزا انجام شد.
اجراییات  و  اراضی ملی، دولتی  از  یگان حفاظت  رئیس 
رفع  عملیات  داشت:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
تصرف این اراضی که از سوی ماموران این یگان انجام 
شد، بدون حادثه یا مشکلی صورت گرفت و تابلو هشدار 

ملی نیز در آن محل نصب شد  .
مازندرانی در پایان با تاکید بر تداوم اینگونه اقدامات در 
حمایت های  از  قشم،  جزیره  مردم  حقوق  احقاق  جهت 
قانونی رضا صفایی دادستان دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان قشم و همچنین از فرماندهی دریابانی و سایر 
مسئولینی که در این امر با یگان حفاظت از اراضی ملی، 
همکاری  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اجراییات  و  دولتی 

داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمود.

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

زیر نظر: شورای سردبیری

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

چاپ: گل آذین - 66791369                 بازرگانی و توزیع: موسسه آزاد کهن قشم www.freezonesnews.com
دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1400 - 17 می 2021 - شماره  129 8

قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

 سرمایه گذاری 100درصدی بخش خصوصی
 در 10پروژه بزرگ اقتصادی قشم

مدیر جذب سرمایه گذاری و بازاریابی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

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

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه  10پروژه  ویدئوکنفرانسی  افتتاح  آیین  در  قشم 
پروژه ها  این  گفت:  جمهوری  رئیس  توسط  خود  متبوع 
به  خصوصی  بخش  100درصدی  سرمایه گذاری  با 
591نفر  با  دالر  21میلیون  و  ریال  4010میلیارد  میزان 
اشتغال زایی و در راستای پشتیبانی و مانع زدایی در مسیر 

تولید در قشم به بهره برداری رسید.
علی درویش پور با اشاره به پروژه های مربوط به تولید ماهی 
را سه شرکت  پروژه ها  این  افزود:  افتتاح ها  این  در  میگو  و 
آبزی پروری فعال در زمینه پرورش ماهی در دریا با ظرفیت 
با سه شرکت  تولید 8هزار و 500ُتن ماهی در سال همراه 
فعال در حوزه پرورش میگو با ظرفیت تولید 3هزار و 680ُتن 

میگو در سال اجرا کرده اند.
با  مجموع  در  پروژه ها  این  اجرای  داشت:  اظهار  وی 
سرمایه ای بالغ  بر21میلیون دالر و یکهزار و 380میلیارد ریال 
در تامین امنیت غذایی کشور نقش ارزنده ای خواهد داشت و 

برای 351نیروی بومی اشتغال زایی خواهد شد.

توسعه ظرفیت تولید ماهی و میگو در جزیره 
قشم

به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اینکه این پروژه  ها با سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی 
غذایی  ماده  این  صادرات  در  نیز  مهمی  نقش  و  شده  اجرا 
ارزشمند و ارزآوری برای کشور دارند، تصریح کرد: با افتتاح 
قشم،  در  میگو  و  ماهی  پرورش  زمینه  در  پروژه ها  این 
مجموعا 8هزار تن ماهی و 2هزار تن میگو به ظرفیت تولید 

محصوالت شیالتی جزیره اضافه می شود.
فروشگاه  و  نمایشگاه  افتتاح  از  همچنین،  درویش پور 
»دی یوتی فری« شرکت انسا مروارید قشم نیز در فرودگاه 
این مجموعه  داد و گفت:  آزاد قشم خبر  بین المللی منطقه 
جهانی  برندهای  تکنولوژی  و  دانش  انتقال  هدف  با 
و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  ریال  100میلیارد  با 

اشتغال زایی 120نفر به بهره برداری رسید.
ظرفیت  به  سارینا  چهارستاره  هتل  افتتاح  به  ادامه  در  وی 
320تخت اقامتی با سرمایه گذاری یکهزار و 900میلیارد ریالی در 
قشم هم اشاره کرد و یادآور شد: این هتل در ساختمان 9طبقه 
قرار دارد و دارای 60واحد اقامتی در چهار طبقه است و یک 
طبقه این ساختمان به رستوران و سالن کنفرانس و یک طبقه 
هم به پارکینگ اختصاص یافته و سه طبقه آن نیز تجاری است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: با بهره برداری از 
مرحله اول ساخت این هتل چهار ستاره، افزون بر 75نفر در 

بخش های مختلف مشغول به کار می شوند  .

 افزایش اتاق ها و تخت های
 واحدهای اقامتی قشم

درویش پور درخصوص رشد واحدهای اقامتی در قشم بیان 

57واحد  قشم  اقامتی  واحدهای  تعداد  سال 92  در  داشت: 
اتاق های این  بود که امروز این تعداد به 150واحد و تعداد 
واحدها نیز از یکهزار و 221اتاق در سال 92، به دو هزار و 
در  واحدها  این  همچنین  و  رسیده  سال 1400  در  846اتاق 
سال 92 دارای 4هزار و 918تخت بودند که این تعداد امروز 

به 11هزار و 450تخت رسیده است.
در  تولیدی  واحد  دو  بهره برداری  آغاز  از  همچنین  وی 
از  بیش  بر  بالغ  اعتباری  با  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  زمینه 

630میلیارد ریال در قشم خبر داد.
و  اطلس  شامل  تولیدی  واحد  دو  این  درویش پور،  گفته  به 
بسته بندی  و  ادکلن  عطر،  تولید  حوزه  در  قشم  زیما  کارن 
لوازم آرایشی و بهداشتی فعالیت دارند که با بهره برداری از 

آنها، 45نفر صاحب شغل شدند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان تصریح کرد: این دو واحد تولیدی محصوالت آرایشی و 
بهداشتی توان تولید ساالنه 69ُتن عطر و ادکلن و بسته بندی 

45ُتن شامپو و سایر محصوالت از این نوع را دارند.

بهره برداری از 3پروژه پرورش میگو در قشم با 
هدف تامین امنیت غذایی کشور

پرورش  3پروژه  رئیس جمهور،  ویدئوکنفرانسی  حضور  با   
و  ُکنار سیاه  میگو دشت  تعاوني  میگو هامور طالیي قشم، 
تعاوني دریانوردان با ظرفیت تولید سه هزار و 680تن میگو 

در سال افتتاح شد.
این 3پروژه با سرمایه گذاری 100درصدی بخش خصوصی، 
نقش مهمی در تامین امنیت غذایی کشور و دستیابی منطقه 

آزاد قشم به جایگاه خود در حوزه پرورش میگو دارند.
148هکتار  مساحت  به  زمینی  در  طالیی  هامور  شرکت 
این  پیش  از  15استخر  با  شرکت  این  اول  فاز  شد.  افتتاح 
دستور  با  که  دوم  فاز  در  و  بود  رسیده  بهره برداری  به 
پیشین  استخرهای  به  6استخر  گردید،  افتتاح  رئیس جمهور 

اضافه شد.
مساحت  به  زمینی  در  سیاه،  کنار  دشت  تعاونی  شرکت 
پروژه  این  استخرهای  کل  تعداد  گردید.  افتتاح  55هکتار 
بهره برداری  به  26استخر  اول  فاز  در  که  می باشد  48عدد 

 رسید.
مساحت  به  زمینی  در  قشم  دریانوردان  شرکت  دوم  فاز 
پروژه،  این  اول  فاز  در  رسید.  بهره برداری  به  220هکتار 
31استخر به بهره برداری رسیده بود و در فاز دوم 57استخر 

افتتاح گردید و مجموع استخرهای آن به 88عدد رسید.

بهره برداری از 3پروژه پرورش ماهی در دریا 
جهت افزایش محصوالت صادرات محور

در  ماهی  پرورش  در حوزه  قشم  آبزی پروری  سه شرکت 
با ظرفیت تولید ساالنه هشت هزار و 500تن ماهی  دریا 
بهره برداری  به  رئیس جمهور  ویدئوکنفرانسی  حضور  با 

رسید.
ساحل  کاوه  هیراد  قشم،  مروارید  دشت  آبزیان  شرکت 
پروژه های  ازجمله  قشم  محک  پروری  آبزی  و  قشم 
با  که  بودند  دریا  در  ماهی  پرورش  حوزه  در  شاخص 
شیالتی،  صنایع  و  آبزی پروری  زنجیره  تکمیل  هدف 
امنیت  تامین  و  صادرات محور  محصوالت  افزایش 
بهره برداری  به  رئیس جمهور  دستور  با  کشور،  غذایی 

رسیدند.
شرکت آبزیان دشت مروارید قشم، اشتغال زایی برای 31نفر 
به همراه دارد و در فاز اول این پروژه 4قفس در مجموع با 

ظرفیت تولید 500تن در سال افتتاح شد.
شرکت آبزی پروری محک قشم نیز با آماده سازی و تکمیل 
7مخزن تولید و تکثیر ماهی به ظرفیت ساالنه 500تن، برای 

9نیرو اشتغال به همراه دارد.
شرکت هیراد کاوه ساحل قشم با اشتغال زایی برای 104نفر 
تجهیزات  نصب  پایان  با  قشم،  جنوب  ساحلی  آب های  در 
تن  هزار  پنج  تولید  آمادگی  20قفس  نصب  آماده  زیرآبی، 

ماهی در سال را خواهد داشت.

افتتاح فاز اول اقامتی هتل سارینا قشم
هدف  با  و  روحانی  دکتر  ویدئوکنفرانسی  حضور  با 
اماکن  ظرفیت  افزایش  و  گردشگری  صنعت  توسعه 
اقامتی هتل سارینا قشم  اول  فاز  گردشگری جزیره قشم 
بخش  ریالی  میلیارد   900 و  یکهزار  سرمایه گذاری  با 

گردید. افتتاح  خصوصی 
با بهره برداری از فاز اول این هتل، افزون بر 320تخت به 

شمار تخت های اماکن اقامتی قشم اضافه شد.
میزان  قشم،  سارینا  هتل  مسئوالن  اعالم  براساس 
اشتغال زایی فاز اول این هتل افزون بر 75نفر است که در 
بخش های مختلف خانه داری و اتاق داری، اداری و پرسنلی، 
مالی و حسابداری، فروش و بازاریابی، نگهبانی و آشپزخانه 

مشغول کار می شوند  .

بهره برداری از فروشگاه دی یوتی  فری واقع در 
فرودگاه بین المللی قشم

با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس  جمهوری و با هدف انتقال 
دانش و تکنولوژی برندهای جهانی، فروشگاه دی یوتی فری  
قشم واقع در فرودگاه بین المللی منطقه آزاد قشم افتتاح شد.

و  دانش  انتقال  هدف  با  برندینگ  درحوزه  فروشگاه  این 
تجاری  جامعه  مشارکت  و  جهانی  برندهای  تکنولوژی 
ارزش   به  بخش خصوصی  سرمایه  گذاری  با  و  قشم  جزیره 

100میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
عنوان  به  قشم«  مروارید  »انسا  شرکت  اعالم  به  بنا 
سرمایه گذار پروژه تاسیس این فروشگاه، با آغاز به کار آن 
برای 120نفر از نیروهای بومی نیز در جزیره فرصت اشتغال 

ایجاد می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و استاندار 
هرمزگان در دیدار صمیمی با یکدیگر بر لزوم حمایت و پشتیبانی از 

طرح های توسعه ای در جزیره قشم تاکید کردند.
علی  با  صمیمی  دیدار  در  هرمزگان  استاندار  همتی  فریدون 
درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم، حمایت استانداری هرمزگان را جهت توسعه، آبادانی و 
رفع مشکالت مردم قشم با هم افزایی نماینده دولت و منطقه 

آزاد اعالم کرد.
استاندار هرمزگان در این جلسه گفت: با هماهنگی بیشتر جهت 

تسهیل فرآیند سرمایه گذاری، حمایت و رفع موانع تولید در سالی 
که به فرمان مقام معظم رهبری به نام، »تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« نام گرفته است، می توان به تحقق این شعار در 

جهت کمک به جامعه محلی قشم اقدام کرد.
وی تاکید کرد: با تعامل و هم افزایی فرمانداری و منطقه آزاد 
می توان موانع و مشکالت این جزیره که دارای ظرفیت های 

عظیم خدادادی است را مرتفع کرد.
همتی بیان کرد: استان آمادگی دارد با پشتیبانی و حمایت از طرح های 

توسعه ای در قشم، فصل جدیدی را در منطقه رقم بزند.

استاندار هرمزگان در پایان یادآور شد: در سایه تعامل و همکاری، 
هماهنگی و هم افزایی می توان بسیاری از مشکالت این منطقه 

را رفع نمود.
گفتنی است، در این نشست علی درویش پور رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز با ابراز خرسندی از نگاه 
حمایتی استاندار هرمزگان به منطقه آزاد قشم گفت: به زودی 
با برگزاری جلساتی در مرکز استان و  قشم، مسائل و مشکالت 
جزیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با همکاری و تعامل در 

رفع موانع و پشتیبانی تالش مضاعف خواهیم داشت.

آزاد  منطقه  سازمان  بازاریابی  و  سرمایه گذاری  جذب  مدیر 
فعالیت  مجوز  560فقره  و  2هزار  تمدید  و  صدور  از  قشم 

اقتصادی در طول سال 1399 در این منطقه خبر داد.
تعداد  گذشته  سال  طول  در  کرد:  اظهار  هدایت پژوه  جعفر 
صنعتی،  حوزه های  در  سرمایه گذاری  مجوز  568فقره 
خدماتی و بازرگانی برای فعاالن اقتصادی صادر شده است.

وی عنوان کرد: از این تعداد مجوزهای صادر شده، 136مورد 
مربوط به بخش صنعتی، 184مورد مربوط به بخش خدماتی 
و  بازرگانی  بخش  به  مربوط  نیز  189مورد  و  پیمانکاری  و 

تجاری می باشد.
آزاد  بازاریابی سازمان منطقه  و  مدیر جذب سرمایه گذاری 
حوزه های  در  مجوز  1992فقره  تمدید  به  اشاره  با  قشم 
مختلف اقتصادی در این منطقه آزاد در طول سال گذشته، 
صنعت،  حوزه  در  مجوز  285فقره  تعداد،  این  از  داد:  ادامه 
873مورد مربوط به حوزه خدمات و 834مجوز تمدید شده 

نیز مربوط به فعاالن حوزه تجارت و بازرگانی است.

سرمایه گذاری  مجوزهای  بیشترین  هدایت پژوه،  گفته  به 
به  مربوط  سال 1399  طی  صنعتی  بخش  در  شده  صادر 
و  ساخت  آبزیان،  پرورش  و  تکثیر  بسته بندی،  حوزه های 
تعمیر شناور و کشتی، ساخت محصوالت شیمیایی و مواد 

غذایی می باشد.
جذب  مورد  یک  گذشته  سال  در  همچنین  افزود:  وی 
از  بیش  ارزش  به  کشور  از  مستقیم  خارجی  سرمایه گذاری 
این  در  دخانیات  محصوالت  تولید  حوزه  در  دالر  3میلیون 

منطقه صورت گرفته است.
آزاد  منطقه  سازمان  بازاریابی  و  سرمایه گذاری  جذب  مدیر 
قشم تصریح کرد: سرمایه گذاری، موتور محرکه اصلی رشد 
اقتصادی است و در نهایت می تواند بسترساز توسعه کشور 
باشد و باید شرایطی را ایجاد کنیم تا متناسب با رشد مصرف 
حوزه های  در  سرمایه گذاری  بازار ها،  آینده  و  جاری  نیاز  و 

مختلف شکل اجرایی به خود  گیرد.
هدایت پژوه در ادامه خاطرنشان کرد: مناطق آزاد می توانند با 

جذب سرمایه گذار و استفاده مطلوب از فرصت های موجود 
در مناطق، نقش کلیدی و مهمی در جهت تولید محصوالت 
و صادرات کاالها به بازارهای بین المللی و نیز تامین نیازهای 

داخل کشور داشته باشند.
وی بیان داشت: در سال 1400 و با توجه به احتمال حذف 
به  توجه  با  قشم  آزاد  منطقه  بانکی،  و  پولی  تحریم های 

موقعیت استراتژیک و دسترسی آسان به بازارهای منطقه ای 
مناسب  اقتصادی  الگوی  می تواند  بین المللی،  آبراهه های  و 
برای فعالسازی اقتصاد بخش خصوصی، غیردولتی  و جذب 

سرمایه گذاران بین المللی باشد.
هدایت پژوه بیان کرد: با توجه به قوانین و دستورالعمل های 
موجود، فعاالن اقتصادی باید برای بهره مندی از مزیت های 
مناطق آزاد، مجوز سرمایه گذاری خود را در زمان مقرر تمدید 

نمایند.
منطقه  سازمان  بازاریابی  و  سرمایه گذاری  جذب  مدیریت 
مدیریت  به  مراجعه  اینکه  بیان  با  پایان  در  قشم  آزاد 
فعالیت های  فرآیند  آغاز  نقطه  بازاریابی  و  سرمایه گذاری 
نمود:  خاطرنشان  است،  قشم  آزاد  منطقه  در  اقتصادی 
اقدامات متعددی در راستای عملی شدن شعار سال با هدف 
پشتیبانی از سرمایه گذاران و رفع موانع موجود اجرایی شده 
مشاوره  و  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  سرمایه گذاران  و 

می توانند به کارشناسان این مدیریت مراجعه کنند    .

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
این سازمان،  معاونان و مدیران  از  به همراه جمعی  قشم 
قشم  جزیره  سطح  گردشگری  و  عمرانی  پروژه  چهار  از 

بازدید به عمل آورد.
علی درویش پور در این بازدیدها، در جهت تسریع روند اجرا 

و تکمیل این طرح ها دستوراتی را صادر و بر لزوم توسعه هر 
چه بیشتر خدمات ارائه شده، تاکید کرد.

وی در اولین ایستگاه از بازدیدهای خود، با حضور در محل 
پروژه عمرانی احداث بلوار شمالی شهر درگهان، در جریان 

روند اجرا این پروژه قرار گرفت. 
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم پس از استماع 
سخنان مدیران مسئول و پیمانکار این پروژه، دستورات الزم 
روند  در  تسریع  و  پروژه  این  روی  پیش  موانع  رفع  جهت 

اجرای آن را صادر نمود .
از  ادامه این بازدیدها،  براساس این گزارش، درویش پور در 
روند اجرای عملیات عمرانی باند جنوبی قطعه سوم بزرگراه 

خلیج فارس قشم بازدید کرد. 
باند جنوبی قطعه 3 بزرگراه خلیج فارس به طول 7.8کیلومتر، 
حدفاصل اسکله کاوه تا میدان درگهان را به یکدیگر متصل 

می کند. این بزرگراه در دو مسیر رفت و برگشت تعریف شده 
است که عرض هر باند به 11.5متر می رسد.

سرعت  اینکه  بیان  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
یک  جزیره  سطح  عمرانی  پروژه های  اجرای  به  بخشیدن 
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  تصریح  است،  ضرورت 
راه ها و رفع  ایمن سازی  بر  استاندارد عالوه  بزرگراه  احداث 
ارائه خدمات بهتر به ساکنان و  ترافیک جاده ای، زمینه ساز 

گردشگران در جزیره خواهد بود.
سایت تفریحی- گردشگری جزایر ناز و همچنین کمپ پارک 
ساحلی مهتاب )ریگو(، سومین و چهارمین مقصد بازدیدهای 

علی درویش پور و هیات همراه بود.
ظرفیت های  توسعه  اهمیت  بر  تاکید  با  بازدید  این  در  وی 
گردشگری  کرد:  بیان  قشم،  جزیره  در  موجود  گردشگری 
سریع تر  هرچه  تکمیل  و  است  جزیره  توسعه  اصلی  محور 

زیرساخت های این حوزه باید در اولویت باشد.
آزاد قشم همچنین خاطرنشان  منطقه  مدیرعامل سازمان 
گردشگری،  بی نظیر  جاذبه های  داشتن  با  قشم  کرد: 
اصلی  قطب های  از  یکی  به  شدن  تبدیل  توانایی 
گردشگری کشور را دارا است و باید در این راستا تالش 

باشیم. داشته  مضاعف 
و  مدیره  هیات  رئیس  درویش پور  علی  است،  گفتنی 
بازدیدها  این  در  را  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
محرم بهاروند معاون فنی و زیربنایی، فرج طهماسبی مدیر 
امور شهری و روستایی، حسین ناصری نژاد مدیر امور فنی 
و  شهرسازی  مدیریت  سرپرست  کرمی  نوراهلل  زیربنایی،  و 
مدیر  امانی  تورج  درگهان،  امور  مدیر  امیر سلکی  معماری، 
امور  و  عمومی  روابط  مدیر  مرادی  حسین  و  تشریفات 

بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم همراهی کردند.

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و استاندار هرمزگان مطرح شد:

اعالم حمایت و پشتیبانی استانداری هرمزگان از توسعه همه جانبه جزیره قشم

منطقه آزاد قشم، الگویی مناسب جهت فعالسازی اقتصاد بخش خصوصیمنطقه آزاد قشم، الگویی مناسب جهت فعالسازی اقتصاد بخش خصوصی

ظرفیت قشم جهت تبدیل شدن به یکی از قطب های اصلی گردشگری کشورظرفیت قشم جهت تبدیل شدن به یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور

 رفع تصرف 41هزار
 و 267 مترمربع از 

اراضی خالصه دولتی در 
روستای رمچاه قشم

رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و 
اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:
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