
سرمقاله

اصالح یا ذبح قانون خاص مناطق آزاد جهت توجیه 
اعمال فراقانونی دهه گذشته دستگاه های دولتی 

توقف  نهایتا  و  تضعیف  درخصوص  سازمان یافته  تالش های  ادامه  در  اخیرا 
آرمانگرا  فکری  جریان  یک  هدایت  با  که  آزاد  مناطق  در  جاری  فعالیت های 
مراجع  در  سنگین  و  قوی  البی  از  که  دانشگاهی  محافل  برخی  از  منبعث 
به ویژه  و  اسالمی  شورای  مجلس  نگهبان،  شورای  مانند  نظام  تصمیم سازی 
دستگاه های اجرایی معارض مناطق آزاد برخوردار می باشند، پس از دستور مقام 
معظم رهبری مبنی بر اولویت مجلس در تصویب قوانین از طریق لوایح دولت، 
مجددا بحث تنظیم الیحه ای تحت عنوان  اصالح قانون مناطق آزاد )مشابه 
طرح مجلس( توسط دولت سیزدهم مطرح و اقدامات عاجلی با رهبری وزارت 

امور اقتصادی و دارایی در شرف تکوین می باشد.
و  سواالت  به  پاسخی  هیچ گونه  گذشته،  ۲سال  طی  که  است  درحالی  این 
درخصوص  مناطق  این  صنفی  تشکل های  و  اقتصادی  فعالین  درخواست های 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  پروژه  این  طراحان  سوی  از  اقدام  این  چرایی 
مشخصا کمیسیون اقتصادی ارائه نشده و حتی در قبال استعالم بیان ضعف و 
ایرادات موجود در قانون فعلی نیز تنها به عدم موفقیت مناطق آزاد طی ۳ دهه 
گذشته اشاره می شود و با نادیده گرفتن دالیل حقیقی عدم تحقق اهداف این 

مناطق و آسیب شناسی جدی، اصرار به انجام نیت خود در این راه دارند . 
و  اهداف  به  کامل  دستیابی  عدم  دلیل  اصلی ترین  دشمن،  و  دوست  گواه  به 
وظایف این مناطق، عدم اجرایی قوانین و مقررات مصوب طی ۳دهه گذشته و 
استفاده از ظرفیت های بی بدیل آن و نادیده انگاشتن و تسری قوانین و مقررات 

نگاه میان بخشی محض توسط  ادعای صالح و مصلحت و  با  سرزمین اصلی 
بخش های اقتصادی نظام و به ویژه دستگاه های اجرایی که منافع اداری خود را 
در تعارض با اجرای قانون مناطق آزاد در محدوده هایی از ایران اسالمی ارزیابی 
می کنند. تاکنون فعالین اقتصادی و تشکل های صنفی این مناطق با تصور اینکه 
علت اصلی اصرار مخالفین مناطق را صرفا سیاسی و مخالفت با دولت یازدهم 
و دوازدهم و انگیزه های سیاسی قلمداد می کردند و جهت بهبود اوضاع منتظر 

تغییر دولت بودند.
با  اجرایی  درخشان  سوابق  دارای  که  محمد  سعید  دکتر  آقای  جناب  انتخاب 
مجموعه  شدن  یکدست  و  طرفی  از  هستند  اقتصادی  و  مالی  شفاف  کارنامه 
حاکمیت در قوای سه گانه از طرف دیگر، امید تازه ای جهت تقویت و تکمیل 
زیر ساخت ها و بنیان های ضروری و حمایت های همه جانبه نظام از این مناطق 
اثرات  منتظر  و  گرفت  مناطق شکل  این  فعالین  و  ساکنین  اذهان عمومی  در 
ملموس و عینی تغییرات دولت و فروکش کردن تبلیغات کاذب سازمان یافته 

علیه مناطق آزاد می باشند. 
باید  ذبح  واقع  در  )که  اصالح  حامیان  استدالل  مبنای  و  منطق  چنانچه 
دهه  سه  طی  قانون  این  اعمال  و  اجرا  عدم  آزاد،  مناطق  قانون  شود(  معنا 
دستخوش  کشور  مصوب  قوانین  از  بسیاری  باید  نتیجه  در  باشد،  گذشته 
و  راهنمایی  مقررات  و  قوانین  اجرای  وضعیت  بارز،  مصداق  گردد.  اصالح 
منطق  براساس  که  می باشد  پایتخت  باالخص  و  شهرها  داخل  در  رانندگی 
شرایط  بر  منطبق  تا  شود  سپرده  مدعی  اصالح گران  تیغ  به  باید  شده،  یاد 
فرضیه  بخواهیم  چنانچه  بعدی  حالت  در  گردد.  اجراء  و  ابالغ  تنظیم،  جدید 
مناطق  خاص  مقررات  و  قوانین  تاکنون  اینکه  بر  مبنی  اصالحات  مدعیان 
دخالت  و  اصلی  سرزمین  قوانین  تسری  هیچ گونه  و  داشته  اجرا  امکان  آزاد 
نماییم؛  قبول  را  نپذیرفته  انجام  مناطق  محدوده  در  اجرایی  دستگاه های 
در  سرمایه گذاری  جذب  عدم  اصلی  دلیل  پس  که  می آید  پیش  سئوال  این 
چه  با  و  چیست  فعلی  قانون  در  مندرج  مزایای  تمامی  وجود  با  مناطق  این 

مناطق  مسئولین  اختیارات  نمودن  محدود  و  فعلی  مزایای  حذف  با  منطقی 
با چه  اشتراکی،  اعمال مدیریت  با  و  دولتی  و دخالت مسئولین دستگاه های 
راهکار عملی ادعا و امید به موفقیت و توسعه فعالیت های اقتصادی و جذب 

را دارند؟! سرمایه گذاران 
در هر صورت همان طور که در قبل اشاره شد، انجام یا عدم انجام این کار، 
راه  آزاد و در  با مناطق  ارتباط  تمایز اصلی عملکرد دولت سیزدهم در  وجه 
مناطق  این  در  موجود  اقتصادی  جریان  تعطیلی  و  توقف  یا  فعالیت  ادامه 
بسیار موثر خواهد بود. به عقیده این حقیر که از ابتدای فعالیت مناطق آزاد 
جلوگیری  داشته،  حضور  کشور  آزاد  منطقه  مستعدترین  و  محروم ترین  در 
تحکیم  با  و  بود  خواهد  ملی  اقتصاد  و  مناطق  این  نفع  به  حرکت  این  از 
رویکردها  تمامی  در  اشتغال زا  و  مولد  فعالیت های  از  همه جانبه  حمایت  و 
به قول  باشیم و  می توانیم شاهد حرکت مناطق در ریل و جاده اصلی خود 
معروف جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت خواهیم داشت. بنابراین از 
مناطق  بین المللی  و  استاندارد  قواعد  پذیرش  با  می کنم  درخواست  عزیزان 
و  اقتصادی  نوین  الگوهای  تا  فرمایند  اجازه  انقباضی،  نگاه  حذف  و  آزاد 
جغرافیایی  مشخص  محدوده های  این  در  نظام  اساسی  اصول  با  مطابق 
حلقه  یا  تسری  اصلی  سرزمین  به  موفقیت  صورت  در  و  شده  آزمایش 

باشد  . اقتصاد جهانی  با  اقتصاد ملی  واسطه ای مناسب 
پیامبر  رفتار  آیا  که  است  امر  این  می شود  مطرح  که  سئوالی  پایان  در 
اقتصادی  فعالین  به  نسبت  کوفه؛  در  علی)ع(  امام  و  مدینه  در  اکرم)ص( 
ما  مدیریتی  عملی  الگوی  که  ما  امامان  سیره  در  آیا  بود؟  چنین  مردم  و 
با  آن  براساس  که  کرد  مشاهده  عهدی  نقض  می توان  می شود،  محسوب 
افراد قراردادی را منعقد نمایند و در عمل به قول و قانونی که امضاء کرده 
و یا متعهد شده اند، عمل نکنند؟ آیا رویه در حال اجرا در سطح مناطق آزاد 
الگوی موفقی از اعمال نظرات مقام معظم رهبری در حمایت از کسب و کار 

حالل و اشتغال زایی در کشور است؟!
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مدیرعاملسازمانمدیرعاملسازمان
منطقهآزادکیشاظهارداشت:منطقهآزادکیشاظهارداشت:

مشاوررئیسجمهوردرنشستمشاوررئیسجمهوردرنشست
بافعاالناقتصادیکیشمطرحکرد:بافعاالناقتصادیکیشمطرحکرد:

دردیدارجانشینفرماندهیسپاهقدسگیالنبادردیدارجانشینفرماندهیسپاهقدسگیالنبا
مدیرعاملسازمانمنطقهآزادانزلیمطرحشد:مدیرعاملسازمانمنطقهآزادانزلیمطرحشد:

مدیرعاملسازمانمدیرعاملسازمان
منطقهآزادقشمتصریحکرد:منطقهآزادقشمتصریحکرد:

کیش و هندورابی آماده کیش و هندورابی آماده 
جذب سرمایه گذاران جذب سرمایه گذاران 
در حوزه انرژی های در حوزه انرژی های 
تجــدیدپذیرتجــدیدپذیر

بقای مناطق آزاد کشور بقای مناطق آزاد کشور 
را در گرو فعالیت را در گرو فعالیت 
سرمایه گذاران استسرمایه گذاران است

همکاری در مسیر همکاری در مسیر 
برگزاری هفتمین دوره برگزاری هفتمین دوره 
جشنواره رسانه ای ابوذر جشنواره رسانه ای ابوذر 
در منطقه آزاد انزلیدر منطقه آزاد انزلی

 تکریم قشموندان تکریم قشموندان
 در اولویت در اولویت
برنامه های سازمان برنامه های سازمان 
منطقه آزاد قشممنطقه آزاد قشم

صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 7  را بخوانیدصفحه 7  را بخوانید

صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید

 وقتی  وقتی مناطق آزادمناطق آزاد از حافظان قانون خود  از حافظان قانون خود 
ضربه مهلک می خـــــورند!ضربه مهلک می خـــــورند!
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درگفتوگوبانمایندگانمجلسدالیلضرورتاصالحقانونمناطقآزادبررسیشد:درگفتوگوبانمایندگانمجلسدالیلضرورتاصالحقانونمناطقآزادبررسیشد:



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در آیین افتتاح نمایشگاه 
سرمایه گذاران  جذب  برای  را  آزاد  منطقه  این  آمادگی  پتروشیمی،  و  گاز  نفت، 

بخش خصوصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اعالم کرد.
جعفر آهنگران در این همایش، اجماع، اراده ملی، تحقق مدیریت یکپارچه و میزان 

اختیارات سازمان های اداره کننده را عامل کلیدی موفقیت مناطق آزاد برشمرد.
در شکل گیری  تسهیل  موجب  آزاد  مناطق  جغرافیایی  برتر  موقعیت  افزود:  وی 
منطقه خواهد شد و کار آمدی آن در اقتصاد ملی به پذیرش الزاماتش از سوی 

کشورهای میزبان بستگی دارد.
آهنگران با تاکید بر اینکه سازمان های بین المللی اقتصادی از مناطق آزاد به عنوان 
الگویی برای پیوستن به بازارهای جهانی یاد می کنند، بیان داشت: تجربه موفقی مانند 

چین بیانگر نقش برجسته مناطق آزاد در تولید ناخالص این کشور است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، فضای کسب و کار و سهولت آن را ناشی 
از اراده ملی دانست و گفت: در کشورهای توسعه یافته همچنان ایجاد مناطق آزاد 
مورد استقبال است، به ویژه مناطق موضوعی و تخصصی که از جایگاه ویژه ای 

در اقتصادهای پیشرفته برخوردارند.
خاص  موقعیت  بر  عالوه  کشور  آزاد  مناطق  میان  در  کیش  داشت:  اظهار  وی 
مکانی به لحاظ حصار طبیعی و نزدیکی به کشورهای آن سوی آب ، در سالیان 
گذشته به زیرساخت های خوبی مجهز و با تالش قابل تحسین مدیران گذشته 

ساخته شده است.
آهنگران در ادامه عنوان کرد: در صورتی که شرایط بهتر آینده بین المللی مجال 
و امتیازات افزون تری به لحاظ منحصربه فرد بودن بیابد، کیش بازیگر به مراتب 

بهتری برای اقتصاد ملی و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
و  آرامش  جزیره  کیش،  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بهزیستن است و به شدت نیازمند ایجاد زمینه و آمادگی برای شرایط جدید و 

مزیت هایی افزون پیش روی است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت و فرصت های مطلوب کیش برای سرمایه گذاری های 
برتر تصریح کرد: سرمایه گذاران در کیش شرایط خوبی برای اجرای طرح های خود 

برخوردار خواهند شد که در جایی دیگری امکان عملیاتی ندارد .
و  راهبردها  بر اساس  جمعی  حرکت  و  توسعه  رشد،  متوازن سازی  آهنگران 
از  را یکی  آزاد  مناطق  اجرای سیاست های شورای عالی  راستای  در  طرح جامع 

دغدغه های مهم سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد.
ظرفیت  خود،  سخنان  دیگر  بخش  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
حدود  جزیره  در  برق  تولید  گفت:  و  کرد  تشریح  را  کیش  انرژی  نیروگاه های 
۲۰۰مگاوات است که با مدیریت صحیح، در پیک مصرف به ۱۸۵مگاوات رسید و 

در گرم ترین روزهای کیش یک روز خاموشی را تجربه نکردیم.
وی افزود: این موضوع گویای نیاز مبرم به سرمایه گذاری در حوزه انرژی های نو و تجدیدپذیر 
کیش است که در حال حاضر نیز ساخت دو نیروگاه ۴۲مگاواتی در دستورکار سازمان و 
شرکت آب و برق کیش قرار دارد. سازمان در بحث استفاده از انرژی های تجدید پذیر به ویژه 
در جزیره هندورابی که در طرح جامع مصوب از آن به عنوان جزیره بدون کربن یاد شده 

است، آماده جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با اشاره به تولید 
روزانه ۲۳هزار مترمکعب آب در جزیره کیش خاطرنشان کرد: در حال حاضر امکان 

یک روز ذخیره در کیش وجود دارد که در صدد افزایش این میزان به ۶روز هستیم.

کیش2

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
را  اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه  بر  مبتنی  اقتصادی  رونق 

زمینه ساز آینده ای به مراتب بهتر از گذشته عنوان کرد.

جعفر آهنگران در نود و یکمین جلسه شورای اداری سازمان 
مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  با حضور  که 
آزاد و ویژه اقتصادی در سالن خلیج فارس مرکز همایش های 
نظری  چوب  چار  بر  تاکید  با  شد؛  برگزار  کیش  بین المللی 
رونق اقتصادی مبتنی بر توسعه فرهنگی و اجتماعی و   توجه 
همه جانبه به سه عنصر »انسان، فضا و فعالیت« را تضمینی 

دیگر برای تحقق آینده ای به مراتب بهتر از گذشته برشمرد.
وی اظهار کرد: افق روشن و آینده ای سرشار از موفقیت و 

تعالی در انتظار کیش است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که استقرار 
دبیرخانه  در  معتمد  و  دیده  میدان  پر انگیزه،  جوان،  مدیریت 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بیانگر تحقق یک کار 
موفق است، اذعان داشت: سعید محمد مشاور رئیس جمهور و 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دانش و تجربه ای 
آزاد و  دارند حتما  کارنامه ای درخشان در عرصه مناطق  که 

مناطق ویژه اقتصادی از خود برجای خواهد گذاشت.
آهنگران در ادامه تصریح کرد: انگیزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد 

تعمیق و تعمیم خدمت به تمام مردم ایران است.
برتر  ویژگی  افزود:  از سخنان خود  دیگری  در بخش  وی 
محلی  موثر  حکمروایی  نوعی  شکل گیری  کیش  جزیره 
همراهی،  وفاق،  آن  مهم ترین  که  می شود  محسوب 
همبستگی و همکاری فوق العاده تمام دستگاه های اجرایی 

فعال در این منطقه است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نشست 
عمومی فعاالن اقتصادی جزیره، گفت: تمام مباحث مطرح شده 
از سوی فعاالن اقتصادی در راستای حکمروایی موثر محلی بود 

که این مهم خبر مسرت بخشی برای این منطقه است.
تمکین  اقتصادی  فعاالن  نشست  این  در  افزود:  آهنگران 

منافع عمومی جزیره را به منافع فردی مطرح کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
االسالم  وحدت؛ حجت  نماد  دو  از  خود  سخنان  پایان  در 
یعقوب  شیخ  و  کیش  جمعه  امام  حسن زاده  والمسلمین 

شمس امام جمعه اهل تسنن قدردانی کرد.
گفتنی است، در نود و یکمین جلسه شورای اداری سازمان 
منطقه آزاد کیش، هیات همراه دبیرخانه شورایعالی مناطق 
کشور،  کل  حراست  سازمان  رئیس  حجتی  دکتر  آزاد، 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران عامل 
و  نظامی  محلی،  مسئوالن  از  جمعی  تابعه،  شرکت های 

انتظامی حضور داشتند.

ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور 
هرگونه  اجرای  هنگام  مردم  معیشت  به  توجه  اقتصادی، 
طرح اقتصادی، تولیدی و صادراتی را از اولویت های نخست 

مسئوالن مناطق آزاد برشمرد.
سعید محمد، در نشست صمیمی با اقشار و اصناف جزیره 
کیش که در مسجد خاتم االنبیاء )ص( برگزار شد؛ با اشاره 
نعمتان  ولی  مردم  که  امام خمینی)ره(  فرموده حضرت  به 
کرد  تاکید  مردم  معیشت  اهمیت  لزوم  بر  هستند،  انقالب 
و گفت: مناطق آزاد کشور با هدف رونق اقتصادی، تولید 
و صادرات ایجاد شده و نباید بهای آن را مردم بومی این 

مناطق پرداخت کنند  .
هرگونه  اجرای  در  مردم  معیشت  به  توجه  وی،  گفته  به 
از اولویت های نخست مسئوالن باشد  طرح اقتصادی باید 

و ضروری است این مهم را سرلوحه کار خود قرار دهند  .
زیرساخت های  و  معیشت  به  توجه  رئیس جمهور،  مشاور 
برشمرد  منطقه  این  مردم  اصلی  دغدغه های  از  را  کیش 
به مدیریت خود  و اظهار داشت: مدیرانی که تمایل دارند 
ادامه دهند، باید برای مردم کار کنند و با تشکیل کارگروهی 

نسبت به حل مشکالت مردم اقدام کنند.
گزارش  ارائه  را  بعدی  جلسه  برگزاری  محمد،  سعید 
عملکردی درخصوص رفع مشکالت مطرح شده از سوی 
مردم این منطقه عنوان کرد و افزود: تمام موضوعات مطرح 
در  و  می شود  ثبت  مردم،  سوی  از  نشست  این  در  شده 

دبیرخانه قابل پیگیری است  .
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
و  پرورش  و  آموزش  توسعه  اهمیت  لزوم  بر  اقتصادی، 
گفت:  و  کرد  تاکید  کیش  آزاد  منطقه  در  علمی  توریست 
ما می توانیم در حوزه بسترسازی آموزش و توریسم علمی 
گام های موثری برداریم و به دلیل این که از ساز و کارهای 

الزم برخوردار نیستیم، اقدامات الزم با وزارت علوم است  .

سعید محمد در رابطه با ضرورت ایجاد زیرساخت های الزم و 
مطرح شدن جزیره کیش به عنوان پایلوت فرهنگی در سطح 
زیادی  از جذابیت های  و عفاف  کشور، تصریح کرد: حجاب 

برخوردار است و سبب جذب گردشگران زیادی خواهد شد  .
اقدامات  به  نیاز  فرهنگی  کار  که  مهم  این  بر  تاکید  با  وی 
زیرساختی دارد، اظهار داشت: با ِخردجمعی و برنامه ریزی، در 

حوزه های فرهنگی کیش اقدامات موثری انجام خواهیم داد  .
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  رئیس جمهور  مشاور 
کارگری  جامعه  معیشت  با  که  پیمانکاری  قراردادهای  به 
خانه های  احداث  افزود:  و  کرد  اشاره  دارد  مستقیم  ارتباط 
دستورکار  در  تمام  جدیت  با   bot قالب  در  پیش ساخته 

سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است  .
سعید محمد در ادامه بر جایگاه ویژه ایثارگران تاکید کرد و 
گفت: برابر ضوابط اعالم شده کشوری وضعیت ایثارگران 

در اولویت قرار گیرد.
به گفته وی، فرهنگیان نیز دچار مشکالت معیشتی هستند 
و  توسعه  در  مهمی  نقش  که  زحمتکش  قشر  این  باید  و 

پیشرفت کشور دارند، مشکالتشان مرتفع شود  .
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعا لی  دبیر 
بومی  مردمان  برای  اشتغال زایی  درخصوص  اقتصادی 
هنگام سرمایه گذاری  اقتصادی  فعاالن  کرد:  اظهار  کیش، 
باید در قرارداد تعهدی را برعهده بگیرند که تعداد مشخصی 

از بومیان کیش را در پروژه خود جذب کنند  .
اقتصاد  با   فرهنگ  و  هنر  شدن  آمیخته  بر  محمد،  سعید 
تاکید کرد و افزود: باید این مهم نیز مورد اهتمام ویژه قرار 
گیرد؛ چراکه هیچ فاصله ای بین هنر و  اقتصاد نداریم و هنر 

می تواند موتور محرکه اقتصاد شود.
وی، از رضایتمندی مردم از ارائه خدمات اسنپ در جزیره 
کیش خبر داد و بیان داشت: نمی توان جلوی کسب و کارها 
را گرفت، باید سریع دانش خود را به روز کرد و با شرایط 

روز خود را تطبیق داد.
مردم  باید  کرد:  تصریح  ادامه  در  رئیس جمهور  مشاور 
بهترین، باکیفیت ترین و ارزان ترین خدمات را انتخاب کنند.

سعید محمد، نظارت بر کار اتحادیه ها با هدف رونق فضای 
کسب و کار مردم تاکید کرد و افزود: کسب و کارها در چار 

چوب قوانین بدون هیچ محدودیتی باید ارتقاء و توسعه یابند.
کارهای حالل  و  و کسب  باید صیادی  داشت:  اظهار  وی 
رونق پیدا کند و در راستای تامین بنزین با نرخ دولتی بر 

ارائه خدمات در اسکله صیادی نظارت دقیق شود  .
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

مناطق  در  سمباد«  »سامانه  اقتصادی،  ویژه  و   صنعتی 
و  انتقادات  نظرات،  ارائه  برای  مردم  ارتباطی  پل  را  آزاد 

پیشنهادهای خود معرفی کرد  .
گفتنی است، در این نشست که با حضور مشاور رئیس جمهور، 
هیات همراه، جعفر آهنگران مدیرعامل، معاونین و مدیران 
سازمان منطقه آزاد کیش و اقشار مختلف جامعه در مسجد 
در  کیش  مردم  نمایندگان  شد،  برگزار  االنبیاء)ص(  خاتم 
را  خود  انتقادات  و  پیشنهادات  مشکالت،  مختلف  صنوف 
فرهنگ،  اشتغال زایی،  مسکن،  معیشتی،  زمینه های  در 

اقتصادی گردشگری و... مطرح کردند.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی، از سرمایه گذاری شرکت میکامال جهت احداث 

نیروگاه جدید برای تامین برق منطقه آزاد کیش خبر داد.
هیات  رئیس  آهنگران  جعفر  و  همراه  هیات  محمد،  سعید 
بازدید  در  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
میکامال  تجاری-تفریحی  از بخش های مختلف مجموعه 
کیش، بر ضرورت تامین انرژی پایدار در این جزیره تاکید 
برق  تامین  آزاد کیش،  منطقه  اصلی  بحران  گفت:  و  کرد 

است و این انرژی باید در جزیره پایدار باشد.
احداث  و  میکامال  شرکت  سرمایه گذاری  با  افزود:  وی 
نیروگاه جدید جهت تامین برق منطقه آزاد کیش می توانیم 

گام های موثری در این زمینه برداریم.
مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: طرح پیشنهادی پس از ارائه 
به معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش و بررسی های 

الزم این مهم در جزیره کیش عملیاتی خواهد شد.
جزیره  قوانین  و  امکانات  که  این  بیان  با  محمد  سعید 
فرآیند  تسهیل گر  باید  بودن  آزاد  منطقه  خاطر  به  کیش 
سرمایه گذاری در این منطقه باشد، اظهار داشت: منطقه آزاد 
برخوردار  توجهی  قابل  پتانسیل های  و  از ظرفیت ها  کیش 
این  در  آرامش خاطر  با  اقتصادی می توانند  فعاالن  و  است 

منطقه سرمایه گذاری کنند.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
با واگذای واحد های تجاری مجموعه  رابطه  اقتصادی، در 
برنامه  با  واحد  مدیریت  گفت:  میکامال  تجاری- تفریحی 
مدون می تواند گردشگران زیادی را از اقصی نقاط کشور به 

این منطقه جذب کند.
سعید محمد با اشاره به این که باید در این مجموعه انجمن 
مقررات  و  قوانین  رعایت  با  افزود:  شود،  تشکیل  مالکین 
می توانیم  میکامال  تجاری-تفریحی  مجموعه  در  حاکم 

فضایی آرام و پرنشاطی را برای گردشگران فراهم کنیم.
میکامال  این که شرکت  به  توجه  با  وی خاطرنشان کرد: 
از  یکی  دارد،  مالکیت  حق  مجموعه  این  در  ۴۰درصد 
و  می شود  محسوب  مالکین  انجمن  در  اصلی  عضوهای 

می تواند این مجموعه را به نحو شایسته مدیریت کند.
تجاری- مجموعه  پروژه  اجرای  در  رئیس جمهور،  مشاور 

 تفریحی میکامال بر لزوم اهمیت نوع مهندسی هوشمند سازی 
ساختمان این مجموعه اشاره داشت و گفت: سیستم های ایمنی 
ساختمان اعالم و اطفاء حریق از شرایط مطلوبی برخوردار است 
و باید ایجاد پرده حریق در این مجموعه مورد توجه قرار گیرد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
در پایان تاکید کرد: در فضاهای باز باید پرده حریق وجود 
که  دودی  حریق  هنگام  این صورت  غیر  در  باشد،  داشته 

ایجاد می شود تمام طبقات را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ادامه  در  کیش  میکامال  شرکت  مدیرعامل  همچنین، 

تجاری  سیستم  فقط  جامعه  در  که  این  بیان  با  بازدیدها 
باشد،  تجاری  و  تفریحی  سیستم،  باید  و  نیست  پاسخگو 
برگزاری  سالن های  و  پاتیناژ  سالن  آکواریوم،  افزود: 
۱۴۰۰نفر  گنجایش  با  که  کنسرت ها  و  متنوع  برنامه های 

پیش بینی شده، از ظرفیت های بارز این مجموعه است.
تجاری- مجموعه  بهره برداری  درخصوص  کشتکار،  نادر 

۴۰۰مالک  نزدیک  مجموعه  این  گفت:  میکامال   تفریحی 
شخصی دارد و از ابتدای آغاز طرح واحدها پیش فروش شده 
و از نظر حجم ماندگاری مساحتی برای شرکت ۴۰درصد است.

به گفته وی، از تعداد ۶۸۵واحد، ۴۳۰واحدی که در مجموعه 
میکامال واگذار شده از نظر مساحتی ۶۰درصد است که همه 

مالکین تابع مقررات ابالغ شده در این مجموعه هستند.
کشتکار در راستای حمایت از تولیدات داخلی اظهار داشت: 
در طبقه سوم میکامال بازاری با نام ایرانیان طراحی شده 
است که هنر معماری اسالمی و ایرانی را در این مجموعه 

به نمایش گذاشتیم.
مدیرعامل شرکت میکامال افزود: مدلی که در این بخش 
دیگری  غرفه های  آن  کنار  در  است،  شده  گرفته  نظر  در 
تا  گذاشته  نمایش  به  را  ایتالیا  و  ایران  فرهنگ  که  است 

برندهای ایتالیایی و ایرانی در این مجموعه عرضه شود.
کشتکار با بیان این که اگر مجموعه تجاری- تفریحی میکامال 
را به عنوان تعاریف بین المللی هر ۸متر یک شغل ایجاد می کند 
در نظر بگیریم، در این مجموعه ۸۵هزار متر مفید وجود و 
این مجموعه بین ۷هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم را ایجاد 

می کند که ۵۰درصد آن شغل مستقیم است.
۱۰۰۰واحد  تعداد  درخصوص  میکامال  شرکت  مدیرعامل 
مطالعات  براساس  گفت:  میکامال  مجموعه  در  پارکینگ 
پارکینگ های موجود  تعداد  است،  انجام شده  ترافیکی که 
در این مجموعه با توجه به تعداد خودروهای سواری که در 
سطح جزیره وجود دارد، با دو تایم ورود و خروج برای این 

واحدها کافی است.
با  گفتنی است، مجموعه تجاری- تفریحی میکامال کیش 
مساحت تقریبی ۳۵هزار مترمربع، ۵طبقه تجاری و ۲طبقه 
پارکینگ اختصاصی را شامل می شود. پارکینگ میکامال، 

گنجایش ۱۰۰۰خودرو را دارد.
در بازار میکامال، حدود ۸۰۰غرفه و مغازه در ۵طبقه تجاری 
به  گوناگونی  اجناس  و  اقالم  آنها  در  که  می کند  فعالیت 
مجتمع  ساحلی،  تله کابین  پاتیناژ،  سالن  می رسد.  فروش 
شهربازی  عجایب،  سرزمین  مجازی،  گلف  سینمایی، 
دیگر  از  میکا مال  کارتینگ  و  اکتشاف  دنیای  کودکان، 

امکانات منحصر به فرد این مجتمع تفریحی هستند.
میکامال کیش  در  آکواریوم خاورمیانه  بزرگترین  همچنین 
دید  با  آسانسوری  در  نمایی  با  غواصی  که  دارد  قرار 

۳۶۰درجه درنظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

کیش و هندورابی آماده جذب سرمایه گذاران 
در حوزه انرژی های تجــدیدپذیر

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اذعان کرد:

سعیدمحمد در صحن مسجد خاتم االنبیاء)ص( در دیدار با مردم کیش تاکید کرد:

مشاور رئیس جمهور در بازدید از روند احداث مجتمع تجاری- تفریحی میکامال کیش خبر داد:

حکمروایی موثر محلی، ویژگی برتر جزیره کیش محسوب می شود

توسعه کیش بدون توجه به معیشت مردم جزیره، امکان پذیر نیست

احداث نیروگاه جدید با سرمایه گذاری شرکت میکامال در جزیره کیش

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
و  تبعیض  از  جلوگیری  برای  شیوه نامه ها  تدوین  از  اقتصادی، 
بی عدالتی در جامعه که یکی از مطالبات به حق مردم جزیره 

کیش است، خبر داد.
سازمان  اداری  شورای  جلسه  یکمین  و  نود  در  محمد  سعید 
و  تبعیض  گلوگاه های  بستن  ضرورت  بر  کیش،  آزاد  منطقه 

بی عدالتی در جزیره کیش تاکید کرد.
وی اظهار داشت: یکی از دغدغه های مردم تبعیض و بی عدالتی 
است که با تدوین شیوه نامه، از تبعیض و بی عدالت جلوگیری و 

عدالت اجتماعی و اقتصادی عملیاتی خواهد شد.
ارائه خدمات بهداشت و  مشاور رئیس جمهور خاطر نشان کرد: 
درمان و بیمه خدمات درمانی مردم با هزینه های باال در کیش 
به صورت انحصاری انجام می شود و باید این مهم در دستورکار 

قرار گیرد.
بخش های  در  بومیان  اشتغال  ایجاد  بر ضرورت  محمد  سعید 
کارگری و فارغ التحصیالن که مورد بی مهری قرار گرفته است 
اشاره داشت و گفت: در قراردادهای سرمایه گذاری باید تعهدی 
برای مالک پروژه ایجاد شود که تعداد مشخصی از بومیان را در 

زمان ساخت و پس بهره برداری از طرح جذب کند.
به گفته وی، اگر این روش اجرایی شود، دیگر بومی بیکار در 

منطقه آزاد کیش وجود نخواهد داشت.
ارائه  اقتصادی درخصوص  آزاد و ویژه  دبیر شورایعالی مناطق 
باید  داشت:  بیان  کیش  کارگری  جامعه  به  شایسته  خدمات 
دریافت  جهت  حقوقی  فیش  اعتبار  از  کیش  کارگری  جامعه 

تسهیالت بانکی و دیگر خدمات موردنیاز بهره مند شوند.
در  اسنپ  خدمات  ارائه  از  مردم  رضایتمندی  از  محمد  سعید 
جزیره کیش خبر داد و بیان داشت: نمی توان جلوی کسب و 
کارها را گرفت؛ باید رانندگان تاکسی سریع دانش خود را به روز 

کرده و خود را با شرایط روز تطبیق دهند.
وی با بیان این که باید صیادی و کسب و کارهای حالل رونق 
پیدا کند و در راستای تامین بنزین با نرخ دولتی بر ارائه خدمات 
در اسکله صیادی نظارت دقیق شود، افزود: صیادان باید بدون 
رضایت  تا  کنند  مشتریان عرضه  به  را  واسطه صیدهای خود 

صیاد و مشتری جلب شود.
مشاور رئیس جمهور به انعقاد برخی از قراردادهایی اشاره داشت 
مسائل  و  نبود  سرمایه گذار  بر  نظارتی  و  کنترل  هیچ  گونه  که 
تعیین  برای  افزود:  و  است  داشته  دنبال  به  را  زیادی  حقوقی 
تکلیف این پروژه های به کمک قوه قضائیه و وزارت اطالعات 

نیاز داریم.
میان  مثال زدنی  انسجام  و  همدلی  از  قدردانی  ضمن  وی 
مسئوالن کیش در اداره امورات جزیره، اظهار کرد: با توجه به 
این مهم و همه سختی ها و  مشکالت پیش رو مسائل جزیره 

به نحو شایسته اداره می شود.
مشاور رئیس جمهور در سفر سه روزه خود به کیش و دیدار با 
دانش بنیان، بخش خصوصی،  دانشجویان، شرکت های  مردم، 
ائمه  بومی نشین،  مناطق  سرمایه گذاری،  طرح های  از  بازدید 
را مثبت  استاندار هرمزگان  و  انتظامی  نیروی  جماعات، سپاه، 
ارزیابی کرد و اظهار داشت: با برگزاری جلسات متعدد و فشرده 
مشکالت موجود در حوزه های مختلف جزیره شناسایی شد و 

جهت مرتفع شدن در دستورکار قرار گرفت.
وی با تاکید بر این مهم که فضای اقتصادی باید عادالنه باشد، 
بر اهمیت راه اندازی سامانه شفافیت در کیش اشاره داشت و 
دبیرخانه  با  مردم  ارتباطی  پل  سمباد  سامانه  راه اندازی  افزود: 
است و اقشار مختلف جامعه در مناطق آزاد می توانند نسبت به 
اقدام  انتقادات خود به دبیرخانه  ارسال مشکالت، پیشنهادات، 

کنند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی در پایان در رابطه با شفاف سازی اقدامات و اجتناب 
فضای  باید  گفت:  بسته  در  اتاق های  در  تصمیم گیری ها  از 
عادالنه  سرمایه گذاری  و  گردشگری  اقتصادی،  فعالیت های 

باشد و این مهم سرلوحه کارها قرار گیرد.

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی بر تبدیل علم و خالقیت ایرانی به ارزش  افزوده تاکید 
کرد و گفت: با تقویت این توانمندی، شاهد فرار مغزها و نگران 

بیکاری نخبگان نخواهیم بود.
سعید محمد در بازدید از مرکز نوآوری کیش با اشاره به همکار 
پیشرفتی که در حال  از  بانیان شرکت های دانش بنیان،  بودن 
وقوع است ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: علم و خالقیت 
ایرانی که در تمام دنیا زبانزد است، باید تبدیل به ارزش افزوده 

شود و اتفاقا کشور ما دقیقا در همین نقطه دچار ضعف است.
وی با اشاره به ارزش افزوده  خارج از ایران، تصریح کرد: این 
توانمندی با بازاریابی، صنعتی سازی و شناسایی بازار ایجاد شده 
است و مشابه آن توسط متخصصان ایران مهیا و بومی شده 
است و چنانچه به این سرفصل ها اهمیت داده شود دیگر شاهد 

فرار مغزها و نگران بیکاری نخبگان نخواهیم بود.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
حوزه  این  در  ارائه  شده  خدمات  از  رضایت  ابراز  با  اقتصادی 
در کیش و دیگر مناطق تاکید کرد: دبیرخانه شورایعالی از این 
قدرت  ید  در  که  هم  موضوعی  هر  و  می کند  حمایت  مسیر 

دبیرخانه نباشد،  مطرح و برنامه ریزی خواهد شد.

جزیره کیش مستحق 
اجرای عدالت اجتماعی و 

اقتصادی است

ضرورت تبدیل خالقیت 
ایرانیان به ارزش  افزوده 

برای کشور

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد:

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی اذعان نمود:
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قدس  سپاه  فرماندهی  جانشین  حبیبی  حسن  پاسدار  سرهنگ 
مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس  با  گیالن 
و درخصوص  کرده  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و 
جشنواره  دوره  هفتمین  برگزاری  مسیر  در  همکاری  سازوکار 

رسانه ای ابوذر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این 
برگزاری  در  گرفته  صورت  مشترک  همکاری  به  اشاره  با  دیدار 
از مهم ترین  اظهار داشت:  ابوذر  ششمین دوره جشنواره رسانه ای 
کارکردهای رسانه، ایفای نقش محوری در هدایت جامعه است و 
باید  اساسا رسالت رسانه، بیداری و هوشیاری جامعه می باشد که 

مورد توجه و تاکید بیشتری قرار گیرد.
علی اوسط اکبری مقدم با بیان اینکه برگزاری چنین همایش هایی 

می تواند به گسترش آگاهی میان جامعه منجر شود، اذعان نمود: 
رعایت اخالق حرفه ای و اجتماعی و شفاف سازی در امور از سوی 

رسانه ها باید بیش از پیش مورد تاکید قرار داد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان، برگزاری دوره ها و 
پنل های آموزشی و تخصصی را حائز اهمیت برشمرد و بر همکاری 
تصریح  مزبور  همایش  پرشورتر  برگزاری  در  خود  متبوع  سازمان 

نمود.
گیالن،  قدس  سپاه  فرماندهی  جانشین  دیدار  این  در  همچنین، 
و  کلیپ  کوتاه،  مستند  کاریکاتور،  یادداشت،  تیتر،  گزارش،  خبر، 
موشن گرافیک، اینفوگرافیک و عکس را قالب های هفتمین دوره 
امید می رود تجربه  ابوذر عنوان کرده و گفت:  جشنواره رسانه ای 
خوب همکاری دو نهاد در برگزاری ششمین دوره، در دوره هفتم 

نیز به نحو مطلوب به اجرا رسانده شود.
منطقه  ملی  جایگاه  و  ظرفیت ها  حبیبی،  پاسدار حسن  سرهنگ 
آزاد انزلی در عرصه اطالع رسانی و رسانه ای کشور مهم عنوان 
قدس  سپاه  همکاری های  که  نمود  امیدواری  اظهار  و  کرد 
ابوذر  جشنواره  محورهای  بازتولید  و  فرهنگ سازی  به  گیالن 

گردد. منجر 
رئیس سازمان  پارسا  دیدار سرهنگ مهدی  این  در  است،  گفتنی 
و  جشنواره  دبیر  حسن پور  محمد  گیالن،  استان  رسانه  بسیج 
مهندس هرمز ربانی عضو موظف هیات مدیره و مهدی کاظمیان 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز 

حضور داشتند.
جشنواره  هفتمین  آثار  ارسال  مهلت  آخرین   است،  ذکر  به  الزم 

رسانه ای ابوذر تا ۲۵آذرماه ۱۴۰۰ است و امیدآفرینی )مطالبه گری 
و الگوسازی(، مردمی کردن دفاع و امنیت )امنیت پایدار(، روحیه 
در  جهای  روحیه  و  انقالبی  اقدام  )الگوهای  انقالبی  و  جهادی 
بسیج(، آسیب های اجتماعی، مسائل صنفی خبرنگاران و اصحاب 
مانع زدایی ها،  و  خوداتکایی  داخلی،  توان  دشمن شناسی،  رسانه، 
و  ایثار  مقدس،  دفاع  مجازی،  فضای  بر  مدیریت  زندگی،  سبک 

شهادت از محورهای جشنواره مزبور می باشند.
داشت  خواهد  را  جشنواره  در  شرکت  قابلیت  آثاری  می  شود،  یادآور 
منتشر  رسانه  در  سال ۱۴۰۰  ۲۵آذرماه  تا  دی ماه ۹۹  ابتدای  از  که 
شده و هر خبرنگاری تنها می تواند پنج اثر به جشنواره ارسال و آثار 
 www.AbozarGilan.ir سایت  به  تنها  ۲۵آذرماه ۱۴۰۰  تا   را 

ارسال کنند.

منطقه  نوران  پیشگام  ستاره  شرکت  مدیرعامل 
به روزرسانی  لزوم  پیشنهاد  ارائه  با  انزلی  آزاد 
اظهار  کشور،  استارتاپ های  مقررات  و  قوانین 
قانونی  های  معافیت  و  مزایا  به  عنایت  با  داشت: 
بین المللی،  سرمایه گذاری  رژیم های  به  نزدیک 
اجرای  پایلوت  به  می توانند  کشورمان  آزاد  مناطق 
نوین  کارهای  و  کسب  از  حمایتی  جدید  طرح های 

گردند. تبدیل 
در  ایده »پی  استار«  اینکه  بیان  با  میرنظامی  سیدمیثم 
پرداخت جدید  از شیوه های  الگو گرفتن  با  سال ۱3۹3 
بین المللی مانند »پی پل« شکل گرفت و در سال ۱3۹۴ 
تا ۱3۹6 پلتفرم برنامه طراحی و وارد بازار گردید، افزود: 
به  کارها  و  کسب  با  ارتباط  و  فعالیت  مدتی  از  پس 
دلیل وجود برخی موانع حقوقی و قانونی در درگاه های 
واسط، در سال ۱3۹8 به سمت توسعه و برنامه نویسی 
با قوانین  سامانه پرداخت یاری جدید پی استار مطابق 
نوین  فناوری های  حوزه  در  مرکزی  بانک  شده  وضع 

مالی حرکت کردیم.
با دریافت مجوز پرداخت یاری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شاپرک بانک مرکزی، سامانه بازنویسی شده و پلتفرم 
ارائه خدمات به کسب و کارهای آنالین  جدید جهت 
دوران  در  این،  عالوه بر  کرد:  اظهار  شد،  بازار  وارد 
حضور  الزام  به  عنایت  با  و  کرونا  بیماری  همه گیری 
کمتر مردم در فضاهای عمومی، در سال ۱3۹۹ تمرکز 
خود را بر تولید محصوالت جدید که با کمک به ایجاد 

مدیریت یکپارچه زمینه تسهیل و توسعه کسب و کارها 
را فراهم می کند، قرار دادیم.

سوی  از  ارائه  حال  در  خدمات  تبیین  به  میرنظامی 
آنالین  فروشگاه  و گفت:  پرداخت  متبوع خود  شرکت 
بزرگ  فروشگاهی  از  کارها  و  تمامی کسب  برای  که 
تا کسب و کار خرد و خانگی و کسب و کارهایی که 
نرم افزار  و  می کنند  فعالیت  اجتماعی  شبکه های  در 
و  کسب  هر  نیاز  به  توجه  با  که  حسابداری  واسط 
اختیار کسب و  را در  کار محصوالت و خدمات جدید 
کار،  و  مدیریت کسب  عالوه بر  تا  می دهد  قرار  کارها 
امور حسابداری در یک پنل واحد تحت  تراکنش ها و 

مدیریت متمرکز قرار داشته باشند.
سطح  در  نوین  کارهای  و  کسب  حوزه  فعال  این 
انزلی  آزاد  منطقه  انتخاب  دلیل  درخصوص  کشور، 
خود  متبوع  شرکت  فعالیت های  مرکز  عنوان  به 
بومی  پی استار  شرکت  اصلی  هسته  اینکه  بیان  با 
وجود  دیگر  سوی  از  کرد:  اضافه  می باشند،  گیالن 
آزاد  منطقه  سازمان  پشتیبانی  و  حمایتی  بسته های 
به  دانش بنیان  و  نوآور  کارهای  و  کسب  از  انزلی 
کارآفرینی  و  دانش بنیان  اکوسیستم  توسعه  منظور 
این  در  کشور  مطرح  شرکت های  حضور  و  بومی 
منطقه، باعث حضور در منطقه آزاد انزلی به صورت 

شرکت فناور در سال ۹8 شد.
فعال  کارهای  و  کسب  تمام  اینکه  بیان  با  وی 
نیازمند  خود  مالی  مبادالت  برای  آنالین  بستر  در 

در  که  موضوعی  می باشند،  اینترنتی  پرداخت  درگاه 
نوآورانه  راه حل های  سایر  کنار  در  پی استار  سامانه 
نرم افزارهای  بین  ارتباط  و  تراکنش  مدیریت  جهت 
بانکی و همچنین  و دریافت صورتحساب های  مالی 
محصوالت  اینترنتی  فروش  برای  آنالین  فروشگاه 
و خدمات به صورت یکپارچه عرضه می شود، اذعان 
سامانه  ایجاد  پی استار،  تمایز  نقطه  و  هدف  نمود: 
به  مشتری  از  کار  و  کسب  وجه  دریافت  یکپارچه 
اینترنتی  پرداخت  درگاه  بر  مشتمل  آنالین  صورت 
انبار  مدیریت  کار،  و  کسب  هر  برای  اختصاصی 
مدیریت  و  آنالین  فروشگاه  ایجاد  حسابداری،  و 
دستگاه  تراکنش  گزارش های  دریافت  و  فروش 

است. کارتخوان 
منطقه  نوران  پیشگام  ستاره  شرکت  مدیرعامل 
پی استار  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  انزلی  آزاد 
نوین  فناوری های  زمینه  در  پیشرو  شرکت های  از 
داخلی  کار  و  کسب  فضای  در  )فین تک(  مالی 
توسعه  جهت  پی استار  کرد:  خاطرنشان  است، 
به  سرویس  ارائه  عالوه بر  خود  تجاری  همکاری 
و  شرکت ها  با  همکاری  آمادگی  نهایی،  مشتریان 
درون  مالی  هاب  ایجاد  نیازمند  که  سازمان هایی 
راستا  همین  در  و  است  دارا  را  می باشند  سازمانی 
مورد  زیرساخت های  راه اندازی  به  موفق  تاکنون 
الکترونیک  پول  کیف  و  یاری  پرداخت  مانند  نیاز 

است. شده  بزرگ  سازمان  و  بانک  چندین 

های  شرکت  از  تعدادی  همراهی  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
در  خود  متبوع  منطقه  در  فعال  خصوصی  بخش  تخصصی 
حوزه  توسعه  و  سرمایه گذاری  فرصت های  همایش  و  نمایشگاه 
آزاد  مناطق  در  تجدیدپذیر  انرژی های  و  پتروشیمی  گاز،  نفت، 
از  که  آیفیکس ۲۰۲۱  رویداد  عنوان  با  کشور،  اقتصادی  ویژه  و 
سوم لغایت پنجم آبان ماه ۱۴۰۰ به میزبانی منطقه آزاد کیش 

برگزار شد، حضور پیدا کرد.
بر این اساس، در غرفه سازمان منطقه آزاد انزلی عالوه بر نمایندگان 
بین  امور  و  عمومی  روابط  و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت 
الملل سازمان؛ چهار شرکت محور طالیی، سیال ابزار دقیق، واروم 
گروپ و پیشگامان شیمی، فرصت های همکاری و سرمایه گذاری 
به همراه ظرفیت های خود در حوزه انرژی های تجدید پذیر و نوین 

را به معرض نمایش گذاشتند.
سعید  دکتر  نمایشگاه،  اینن  افتتاحیه  روز  در  گزارش،  این  بر  بنا 
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد 
عالوه بر  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  غرفه  در  حضور  با  اقتصادی 
و  سازمان  این  شده  عرضه  توانمندی های  و  فرصت ها  با  آشنایی 
بخش خصوصی، از نزدیک در جریان ظرفیت های این منطقه در 

حوزه های اقتصاد دریامحور و انرژی های نو قرار گرفت.
انزلی ؛ لوح فشرده  آزاد  کتابچه راهنمای سرمایه گذاری در منطقه 
سرمایه گذاری  فرصت های  دفترچه  چندزبانه؛  چندرسانه ای 
پیش امکان سنجی شده در منطقه؛ کاتالوگ و بروشورهای معرفی 
کشور؛  شمال  آزاد  منطقه  نخستین  فعالیت  مختلف  حوزه های 
فیلم ها و تیزرهای معرفی فرصت ها و توانمندی های سرمایه گذاری 

انزلی  آزاد  منطقه  در  مختلف  زمینه های  در  اقتصادی  فعالیت  و 
و  اطالع رسانی  بسته های  تبلیغاتی، مجموع  اقالم  سایر  به همراه 
مزبور  تخصصی  نمایشگاه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  تبلیغاتی 

را تشکیل  می داد.
عنایت  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است،  ذکر  به  الزم 
جمهوری  منطقه ای  همکاری های  در  خود  ملی  جایگاه  به 
اسالمی ایران با کشورهای اوراسیا، حاشیه دریای خزر و نقش 

نمایشگاه های  در  حضور  شمال-جنوب؛  کریدور  در  راهبردی 
تخصصی را در اولویت کار خود قرار داده و با عنایت به توجه 
چون  مولفه هایی  به  نسبت  کیش  آیفیکس ۲۰۲۱  نمایشگاه 
حوزه  در  بهره وری  و  فعالیت ها  تقویت  و  دریامحور  اقتصاد 
انرژی های  با  مرتبط  فعالیت های  تسهیل گری  با  انرژی،  مهم 
محیطی  زیست  الزامات  رعایت  قالب  در  ناپذیر  و  تجدیدپذیر 
بر  دانش بنیان؛ عالوه  جایگاه شرکت های  و  نقش  از  با حمایت 

عرضه توانمندی های سازمان منطقه آزاد انزلی و فعالین بخش 
شرکت های  پتانسیل های  با  آشنایی  و  تبادل نظر  خصوصی؛ 
این زمینه ها را در نمایشگاه  حاضر؛ جذب شرکت های فعال در 

فوق هدفگذاری کرده بود.
و  نوآور  دانش بنیان،  ۱۲۰شرکت  بالغ بر  هم اکنون  است،  گفتنی 
فناور و همچنین ۵۰شرکت در زمینه فعالیت های مرتبط با اقتصاد 
دریامحور و انرژی در منطقه آزاد انزلی مشغول به فعالیت می باشند.

در دیدار جانشین فرماندهی سپاه قدس گیالن با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

مدیرعامل شرکت ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

مشاور رئیس جمهور از غرفه منطقه آزاد انزلی بازدید کرد:

همکاری در مسیر برگزاری هفتمین دوره جشنواره 
رسانه ای ابوذر در منطقه آزاد انــزلی

ظرفیت تبدیل مناطق آزاد به پایلوت اجرای طرح های جدید حمایتی از کسب و کارهای نوین

حضور سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه شرکت های بخشی خصوصی منطقه در نمایشگاه آیفیکس 2021
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اگر بگوییم که مهم ترین چالش و مشکالت مناطق آزاد که باعث شد 
اهداف اولیه تعیین شده مناطق که تسهیل و تسریع در مسیر جذب و 
نگهداشت طرح های سرمایه گذاری و توسعه کشور بوده است، محقق 
نشود؛ به دلیل عدم اجرای بخشی عظیمی از همان قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد مصوب سال 72 مجلس شورای اسالمی است، دروغ نیست. 
قوانینی که به واسطه دستگاه های اجرایی دولتی نه تنها اجرا نشدند، بلکه 
با انواع سنگ اندازی ها و مانع تراشی ها، محدودیت های بیشتری را برای 

سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشور فراهم کردند. 
هر  در  قوانین  گرفتن  نادیده  ما  کشور  در  بزرگ  ضعف  بی شک 
زمینه ای است که البته به  دلیل سالیق فکری و فردی، این رویکرد 
درخصوص مناطق آزاد بیش از هر سازمان دیگری دیده می شود. 
باید تاکید داشت این رویه در سال های اخیر به واسطه  البته که 
اقدامات آمریکا یعنی خروج از برجام و تشدید تحریم های خصمانه و 
به تبع آن بروز مشکالت اقتصادی در کشور، بیشتر شد؛ اما واقعیت 
آن است که تحریم کنندگان داخلی بیش از تحریم کنندگان خارجی 

بر سر مناطق آزاد کوبیدند و هر چه خواستند به آنان روا داشتند. 
و  یازدهم  دولت  در  یعنی  اخیر  که طی سال های  داشت  تاکید  باید 
دوازدهم، به جای استفاده از فرصت های بی بدیل مناطق آزاد و رقابت 
با کشورها و مناطق آزاد موفق منطقه و دنیا و در نهایت توسعه اقتصادی 
کشور ، شاهد دستورالعمل ها و تصویب قوانین مغایر با اهداف اصلی این 
مناطق بودیم. از لزوم ثبت سفارش ورود کاال و خدمات به مناطق آزاد 
توسط دولت گرفته تا حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده که در قالب 
الیحه بودجه1400 توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی اعمال شد!
با هزار  این سال ها که  از تصمیمات دولتی و قوه مقننه در  فارغ 
توجیه و تفسیر که این اقدامات موقتی و جهت برون رفت از شرایط 
سخت تحریم گرفته شده است؛ باید اشاره داشت که سرمایه گذاران 
در مناطق آزاد با حذف امتیازات قانونی شان دیگر حاضر به اعتماد به 
مسئوالن تصمیم ساز کشور نیستند و فرار را به قرار ترجیح می دهند 
و این بزرگترین لطمه ای است که مناطق آزاد و به تبع آن به کل 
کشور می خورد؛ چراکه هدف اولیه تشکیل مناطق توسعه صادرات و 
حرکت بر مدار تولید بوده است. اما واقعیت آن است که این هدف با 

زیرپا گذاشتن قانون توسط مجریان، به باد هوا رفته است. 
جدا از اشتباهات مداوم تصمیم سازان کشور، باید اشاره ای به آرای 
از  بسیاری  ابطال  درخصوص  اداری  عدالت  دیوان  در  شده  اخذ 
قوانین، مواد و آیین نامه های قانون چگونگی اداره مناطق آزاد داشت 
که متاسفانه به این اقدامات نه تنها مسئوالن کشور وقعی ننهادند، 
بلکه بسیاری از نمایندگان مجلس نسبت به آن ابراز بی اطالعی 
حوزه  در  آزاد  مناطق  که  بهارستان نشین هایی  به ویژه  می کنند، 
انتخابیه شان وجود دارد ولی اصال اطالعی از ابطال این مواد قانونی 
ندارند و این درد بزرگ برای فعاالن اقتصادی مناطق آزاد است که 

دلشان را به مردان قانون گرم کرده اند!
البته که خود این قانونگذاران بیش از همه دست و پای فعالین اقتصادی 
و سرمایه گذاران را در مناطق بسته اند و با حذف مشوق ها، قوانین حمایتی 
و معافیت مالیاتی ازجمله مالیات بر ارزش افزوده، مشکالت متعددی را 
در مناطق آزاد به وجود آوردند و مهم تر از همه آنکه بهارستان نشین ها 
همچنان دست بردار نیستند، با وجود آنکه نسبت به خیلی از قوانین 
موجود بی اطالع هستند، اما عزم شان را برای اصالح قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد جزم کرده اند و بدون پیش بینی تبعات اقتصادی ناشی 
از اصالح قانون، دست به چکش کاری این طرح در کمیسیون اقتصادی 
مجلس زده اند؛ موضوعی که بیش از همه می تواند بی اعتمادی فعالین 
اقتصادی را نسبت به قانون بیشتر کند؛ چراکه آنها تجربه های تلخی از 
تصمیمات قوه مقننه دارند، نمونه اش سپردن دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد به وزارت امور اقتصادی  و دارایی است؛ موضوعی که عمال استقالل 
دبیرخانه و به تبع آن سازمان های مناطق آزاد را برای گرفتن تصمیمات 
از بین برد. در این خصوص  مهم و اصلی و به نفع سرمایه گذاران 
مهم ترین چالش، عدم واگذاری اختیارات مصوب قانونی به مدیران 
عامل سازمان های مناطق آزاد است، چنانچه حکم تصدی مدیران 
مناطق پیش از این اقدام مجلس، توسط رئیس جمهور صادر می شد، 

اما اکنون این قدرت تنزل پیدا کرد و بر مشکالت افزوده شده است.
شورای  مجلس  نمایندگان  با  که  داشتیم  بنا  گزارش  این  در  اما 
اسالمی درخصوص میزان آشنایی و اشراف شان نسبت به قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد و لزوم اصالح قانون گفت وگو کنیم که 
البته به حمداهلل این فرصت حاصل شد؛ اما موضوع نگران کننده 
همانگونه که اشاره گردید، عدم اطالع اکثر نمایندگان حوزه انتخابیه 
مناطق آزاد نسبت به مواد قانونی مناطق آزاد مصوب سال 72 است! 
جالب آنکه بسیاری از نمایندگان مجلس به جهت بی اطالعی، خیلی 
روشن و شفاف در پاسخ به خبرنگار پارلمان نشریه می گفتند که 
بهانه های  به  یا  ندارند  آگاهی  نبوده و  این موارد مطلع  به  نسبت 
دیگر از پاسخگویی امتناع می کردند. بماند که خیلی از نمایندگان 
کمیسیون  اعضای  به  را  ما  سواالت،  به  پاسخ  در  آزاد  مناطق 
اقتصادی ارجاع می دادند و اظهار داشتند که چون اصالح قانون در 
دست این کمیسیون است، در نتیجه اعضای این کمیسیون نسبت 
ادعا در حالی مطرح  این  دارند!!!  بیشتری  آگاهی  این موضوع  به 
می شود که این نمایندگان نیز به واسطه وجود مناطق آزاد در حوزه 
انتخابیه شان می بایست هم نسبت به قانون موجود آگاه باشند و هم 
نسبت به اصالح آن؛ چراکه آنان بیش از هر کسی به مشکالت 
منطقه آزاد حوزه خود آگاهی دارند و قطعا می توانند راهگشای حل 

مشکالت شان با طرح ها و پیشنهادات شان باشند؛ اما افسوس...
البته باید اشاره کنم که نمایندگانی نیز نسبت به مواد قانونی مطلع بودند 
و سواالت ما را استنطاق دانستند، اما با روی خوش و نگاه دغدغه مند به 

سواالت پاسخ دادند که در ادامه گزارش آن را می خوانید.
باید تاکید کنم که بنای این گزارش به واسطه پیشنهادی بود که 
معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به نشریه داده بود و البته با استقبال گرم ما هم روبه رو شد 
و نتیجه اش تدوین سواالت منظم و کارشناسی توسط دغدغه مندان 
مناطق آزاد بود؛ اما ظاهرا سواالت چندان به مذاق شخص معاون 
حقوقی و پارلمانی خوش نیامد و با وجود پاسخگویی زیرمجموعه 
ایشان، اما اجازه نشر آن توسط رئیس حقوقی و پارلمانی داده نشد؟!

معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه، پاشنه آشیل 
چالش های قانونی مناطق آزاد

باید اعالم داشت که هدف نشریه از طرح سواالت و تهیه گزارش 
شورایعالی  دبیرخانه  شفافیت  میزان  شدن  مشخص  پیش روی، 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ویژه معاونت حقوقی و پارلمانی این 

دبیرخانه در جهت صیانت از قانون مناطق آزاد بوده است. اما حاال 
که معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه قصد شفاف سازی ندارد، در 
البته درددل  این رابطه بیان واقعیت از زبان مسئوالن نشریه که 

اکثریت فعالین اقتصادی مناطق آزاد است، خالی از لطف نیست.
باید تاکید داشت که انعقاد تفاهم نامه، اعمال مصوبات و ابالغیه هایی 
که بعضا در مغایرت با قوانین مناطق آزاد بوده است، متوجه دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه )در دوره های 
قبل( است؛ ضمن اینکه مناطق آزاد به واسطه معاونت حقوقی دبیرخانه 
چالش های زیادی داشته اند، چالش هایی که از زمان مرحوم اکبر ترکان، 
درست برهه ای که دبیرخانه به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی انتقال یافت؛ بر مناطق روانه شد. تقریبا پس از آن بود که دبیری 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مرتضی بانک سپرده شد؛ البته 
که در این برهه نیز مشکالت به قوت خود باقی ماند. در ناکارآمدی 
معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه در آن دوره همین بس که مسئول 
وقت پس از برهه ای، جز اختالس گران بانک سرمایه معرفی و محکوم 
شد و هم اکنون نیز در زندان به سر می برد. لذا باید اذعان داشت که 
بسیاری از مشکالت و گرفتاری ها به جهت ناکارآمدی و عدم توانایی 
معاونت حقوقی و پارلمانی دبیرخانه بر سر مناطق آزاد نازل شده است؛ از 
ابطال قوانین و آیین نامه های قانون مناطق آزاد در دیوان عدالت اداری 
گرفته تا تصمیمات سرنوشت سازی که بهارستان نشین ها می گرفتند . به 
هر حال معاون حقوقی و پارلمانی دو کارکرد اساسی و مهم دارد؛ در 
جایی که قوانین ابطال شد، معاونت حقوقی باید اقدامات عاجلی انجام 
می داد و با نظارت دقیق اگر مجلس به اشتباه مسیر را برای فعالین 
اقتصادی با مصوباتش سخت کرد، مشکل را با رایزنی با نمایندگان 
رفع و آنها را نسبت به اشتباه شان آگاه می کرد، همانگونه که اکنون اکثر 
نمایندگان نسبت به دو مصوبه یعنی زیرمجموعه قرار گرفتن دبیرخانه 
و حذف معافیت های مالیاتی در برنامه ششم گالیه و به اشتباه خود 

اذعان دارند!
در خصوص معاون فعلی حقوقی و پارلمانی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی نیز باید اشاره داشت که با وجود تمامی چالش ها و 
مشکالت خلق شده، اما از اردیبهشت ماه سال جاری تا حدود سه هفته 
پیش، وی به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با حفظ سمت 
انتخاب شده بود! انتخابی که حسابی صدای کارکنان و فعالین اقتصادی 
اروند را به واسطه تصمیمات اشتباه و نادرست خود درآورد، که البته دکتر 
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در اولین سفر دوره ای خود به منطقه آزاد اروند، خیلی 

سریع سرپرست جدیدی را جایگزین وی نمود. 
باید پذیرفت که در سخت ترین شرایط کشور یعنی خروج آمریکا از 
برجام که تحریم های شدیدی به واسطه آن اعمال شد، مناطق آزاد 
می توانستند از این برهه با مدیریت درست و کارآمد سربلند بیرون آیند، 
اما به دلیل انتصاب های نادرست و حضور افرادی ناکارآمد، مشکالت در 
مناطق اوج گرفت. نمونه اش موضوع حذف معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده در مناطق بود که معاونت حقوقی و پارلمانی باید نظارت و صیانت 

می کرد، اما در این زمینه همانند موارد دیگر غفلت نمود...
قانونی  موارد  و  آیین نامه  از  بسیاری  ابطال  که  داشت  تاکید  باید 
مناطق آزاد در دیوان عدالت اداری در دوره همین معاون حقوقی 
اطالق  ابطال  با  که  حکم هایی  است!  داده  رخ  فعلی  پالمانی  و 
مصوبات محدوده منطقه آزاد انزلی، ابطال آیین نامه نحوه استفاده 
از زمین و منابع مالی مناطق آزاد ، ابطال آیین نامه مالی و معامالتی 
سازمان های مناطق آزاد، ابطال آیین نامه تاسیسی و فعالیت بورس 
در مناطق آزاد، ابطال تصویب نامه های تعیین محدوده و طرح جامع 
منطقه آزاد اروند ، ابطال مواد 1 و 16 و 58 و 119 و 2 و 7 قانون 
ابطال آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد،  مناطق آزاد، 
ابطال  همچنین  و  مناطق  در  خارجی  بانک های  تاسیس  ابطال 
ماده 13 قانون مناطق آزاد همراه بوده است. البته اینها فقط تعدادی 
از ابطال های قوانین مناطق آزاد است، چندین آیین نامه ، بخشنامه و 
مکاتبه دیگر نیز وجود دارد که سعی بر خدشه وارد کردن بر قوانین 
معاون  توسط  اقدامی  هیچ  در عمل  اما  است،  داشته  آزاد  مناطق 

حقوقی و پالمانی دبیرخانه صورت نگرفته است!
اکنون سوال اینجاست که تا کی قرار است مناطق آزاد و دبیرخانه 
شورایعالی، از افراد بی اطالع و منفعل در این معاونت ضربه بخورند؟!
مسئوالن مناطق آزاد، سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی و دغدغه مندان 
این حوزه، از دکتر سعید محمد مشاور محترم رئیس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که کارهای جهادی انجام داده 
و رویکرد فسادستیزی دارد، انتظار دارند که درخصوص این معاونت 
اتخاذ نمایند. به هر حال مهم ترین وظیفه دبیرخانه  تصمیم فوری 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نظارت و صیانت از اجرای قانون 
است و مهم ترین بخش آن هم در همین معاونت حقوقی و پالمانی 
است . ضمن اینکه الزم است بهارستان نشین ها از قدرت نظارتی شان 
استفاده و بررسی نمایند که چه کسانی در دولت روحانی درخصوص 
تصمیمات قوه مقننه و دیوان عدالت از قانون مناطق آزاد صرفا به اسم 
و در شعار حفاظت کردند، اما در عمل هدفی جز خیانت به مناطق آزاد و 

سلب کردن شرایط سرمایه گذاری در این مناطق نداشتند؟!
شورای  مجلس  نمایندگان  اظهارنظرات  گزارش،  این  ادامه  در 
اسالمی درخصوص مناطق آزاد و طرح اصالح قانون چگونگی اداره 

آن را می خوانید. 

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
قوانین مناطق آزاد هیچگاه اجرا نشده است

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی، از نمایندگانی است که نسبت به قوانین 
البته که  اداره مناطق آزاد مصوب سال 72 اشراف دارد؛  چگونگی 
مدرک تحصیلی وی در حوزه اقتصاد است، اما به واسطه آنکه در 
حوزه انتخابیه  او منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد، خود را موظف به 

تسلط نسبت به قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می داند.
قادری در رابطه با میزان آشنایی اش نسبت به 28ماده قانون مناطق 
آزاد گفت: چون به نوعی در حوزه انتخابیه مان منطقه ویژه اقتصادی 
داریم، کم و بیش درگیر منطقه ویژه و مناطق آزاد هستیم و از این 

جهت اشراف و تسلط به مواد قانونی مناطق آزاد نیز داریم.
وی تاکید کرد: قبال هم پیگیری های برای اصالح قانون مناطق آزاد و 
ویژه داشتیم و در این زمینه نیز در قوانین سنواتی در دوره های گذشته 
پیشنهاداتی را ارائه دادیم. اما اعتقادم بر این است که برای کشوری مثل 
ما که هنوز وارد اقتصاد جهانی نشده و ارتباطاتش کامل نیست و درجه 
آزادسازی اقتصادی ما نسبت به بسیاری از کشورهای هم سطح خودمان 
نیز پایین تر است، باید به صورت جدی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
توجه ویژه شود و بستر و زمینه هایی فراهم نماییم که مناطق آزاد و ویژه 
به یک درجه مناسبی برای جذب سرمایه از خارج برسند . باید تالش مان 
بر این باشد که محدودیت ها و ممنوعیت هایی که در عملکرد مناسب 

منطقه آزاد تاثیر منفی دارد، برداشته و مزیت ها جایگزین گردد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی، به حذف معافیت  مالیات 
بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اشاره کرد و اظهار داشت: باید تاکید کنم 
اقدامی که امسال در مجلس انجام شد و نمایندگان معافیت  مالیات بر 
ارزش افزوده در مناطق آزاد لغو کردند، اقدام مناسبی نبود و می تواند 
مشکالتی ایجاد کند. باید توجه داشت که مشوق هایی در مناطق آزاد 
ازجمله معافیت های مالیاتی وجود دارد و در قانون نیز تعریف شده 
است. اما مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 
از مواردی بود که به صالح مناطق نبود؛ زیرا این مالیات می تواند به 
عنوان منبع درآمدی برای استان ها در نظر گرفته شود. اگر بنا باشد که 
مزیت ها و جذابیت های مناطق آزاد و ویژه را کم و حذف کنیم، عمال 
این مناطق با شهرک های صنعتی چندان تفاوتی نمی کند. اگر بنا باشد 
که همان مزایایی که در شهرک های صنعتی داریم، در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی داشته باشیم، دلیلی ندارد که ساختار عریض و طویلی به 

نام دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد داشته باشیم.
به  امتیازاتی که  از  باید بخشی  به نظر می رسد که  افزود:  قادری 
مرور از مناطق آزاد گرفته شده، به این مناطق برگردد و بعضی از 
امتیازاتی که در مناطق آزاد وجود دارد، به مناطق ویژه نیز تسری 
داد. در مناطق ویژه ای که برای مثال فرودگاه دارند، باید به عنوان 
بعضی  یا  آزاد گذاشت  را  اتباع خارجی  و خروج  ورود  مثال بحث 
از محدودیت هایی که اکنون ایجاد کرده ایم مثل اعمال مالیات بر 
ارزش افزوده و ورودی برای مناطق آزاد و موارد دیگر را کم کرد تا 

مناطق آزاد بتوانند قدرت مانور بیشتری داشته باشند .
این نماینده مجلس شورای اسالمی ادامه داد: این کاری که مجلس 
منطقه  از  را  منطقه مسکونی  در مصوبه جدیدش  که  داده  انجام 
آزاد جدا می کند، شاید کار مناسبی باشد؛ چراکه با این هدف است 
که مناطق آزاد و ویژه بیشتر کارکرد سرمایه گذاری های صنعتی، 
در  که  کاری  باشند.  داشته  تجاری  و  کشاورزی  بعضا  و  خدماتی 
بعضی از شهرها شده، این است که در بعضی سایت های مناطق 
ویژه فعالیت های بهداشت درمانی دانشگاهی و خدماتی انجام شود؛ 
این موضوع می تواند قدرت مانور مناطق آزاد و ویژه را بیشتر کند، 
ازجمله کاری که ما در شیراز انجام دادیم نیز همین است، عالوه 
بر سایت صنعتی، دو سایت بهداشت و درمان و سایت دانشگاهی 
دائر کردیم که می تواند محل استقرار واحدهای دانشگاهی باشد؛ در 
واقع از مناطق ویژه در جهت توسعه فعالیت های بهداشت و درمانی 
و فعالیت های آموزش عالی می توان استفاده کرد. بنابراین بعضی از 
کارها که در مناطق آزاد و ویژه هنوز فعال نشده مثل بحث قوانین 
آزاد مثل مناطق داخلی دنبال می شود،  کار که اکنون در مناطق 
خیلی توجیه منطقی ندارد؛ ما باید قدرت مانوری برای مناطق آزاد 
نیرو جذب کرد و  بیشتری  آزادی عمل  با  آنجا  بتوانند  ببینیم که 
سرمایه گذاری را رونق دهند؛ در این هدف مزیت ها نباید مانعی برای 

توسعه فعالیت های مناطق آزاد و ویژه شود.
وی در پاسخ به این سوال که مطلع هستید بیش از 30درصد از قانون 
مناطق آزاد توسط سایر نهادها به اجرا درنمی آید، گفت: بله، من فکر 
می کنم که همین قوانینی هم که وجود دارد در مناطق آزاد و ویژه خیلی 
اجرایی نشده و دستگاه ها رعایت نمی کنند، در صورتی که مناطق آزاد و 
ویژه باید به صورت مجزا و خاص از مناطق داخلی دیده شوند. اگر به 
مناطق آزاد به مانند مناطق داخلی نگاه کنیم و قوانینی که در مناطق 
داخلی است را به مناطق آزاد جاری و ساری نماییم، دیگر لزومی به ایجاد 
مناطق آزاد نبوده و نیست و اصال با این نگاه و اقدامات فلسفه وجودی 

مناطق آزاد را زیرسوال می بریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
سوالی دیگر مبنی بر اینکه مطلع هستید تاکنون چند ماده از اصل 
قانون مناطق آزاد در قالب طرح شکایت دیوان عدالت اداری باطل 

شده است، اظهار کرد: خیر، نسبت به این موضوع اطالعی ندارم!
قادری در رابطه با شرایط سخت و محدودیت های مناطق آزاد و سلب 
اعتماد سرمایه گذاران گفت: شاید این رویه ای که بخواهیم زیرساخت ها و 
تامین منابع مناطق آزاد را از طریق جابه جایی کاالی مسافری از مناطق 
به سرزمین داخلی انجام دهیم، خیلی منطقی و معقول نباشد. از آن طرف 
نیز محدودیت های اضافی برای مناطق باعث شده که مشکالتی برای 
سرمایه گذاران ایجاد کند و عمال باعث شود مناطق آزاد و ویژه نتوانند 

کارکرد خاص خود را داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که چه راه حلی در مجلس برای ضمانت 
اجرای قانون در مناطق آزاد دارید، تصریح کرد: باید این موارد را 
نظارتی شان  قدرت  از  تا  کرد  گزارش  مجلس  کمیسیون های  به 
استفاده کنند؛ طبیعی است که با این رویکرد کنترل بیشتری صورت 
می گیرد که اگر جایی قانون اجرا نشود، حتما با دستگاه هایی که 

کوتاهی می کنند، برخورد شود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا 
نمایندگان از قدرت نظارتی برای حل مشکالت مناطق آزاد تاکنون 
استفاده کرده اند، گفت: اگر اطالع پیدا کنند چرا استفاده نکنند؟ ما 
بخشی از وظایف مان در جهت پیگیری قوانین است و باید این رویه 

به درستی صورت بگیرد.
قادری در رابطه با اینکه با تصمیم مجلس قبلی، دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرمجموعه وزرات امور اقتصادی و 
دارایی قرار گرفت، اظهار داشت: این موضوع یک مقدار از این نظر 
از  پاسخگو می شود، خوب است؛ ولی  نمایندگان  به  دبیرخانه  که 
طرفی سطح دبیرخانه پایین آمده است. اگر دبیرخانه زیرنظر ریاست 

جمهوری باشد، طبیعتا سطحش باالتر است، منتها با این مشکل 
مواجه هستیم که نهادهایی که زیرنظر رئیس جمهور قرار می گیرند، 
نمی شود به راحتی در رابطه با عملکرد آنها از آقای رئیس جمهور 
طرح سوال کرد یا بحث استیضاح و تذکر به رئیس جمهور را مطرح 
کرد؛ ولی از وزیر می شود عملکردها را سوال کرد و تذکر داد، حتی 
اگر الزم شد استیضاح کرد . در اینجا مجلس به دنبال این بود که 

به نوعی پاسخگویی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را بیشتر کند.
نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی در پاسخ به آخرین سوال مبنی بر اینکه افزایش مناطق آزاد 
چگونه می تواند مسیر برون رفت از مشکالت اقتصادی را برای مناطق 
و کشور فراهم کند، تاکید کرد: من فکر می کنم که مناطق آزاد در 
استان های مرزی می توانند موفق باشند، همین که بخش مرزی را آباد 
کند، عملکرد قابل توجهی است. با این کار می توان جمعیت را از قسمت 
داخلی به مناطق مرزی کشاند و مناطق مرزی را از مناطق ناامن به 
مناطق امن و پرتردد و پرتحرک اقتصادی تبدیل کرد؛ با این هدف 

امنیت بیشتری برای مرزهای ما ایجاد خواهد شد.

مهرداد گودرزوند چیگنی، نماینده مردم رودبار در مجلس:
نسبت به جزییات طرح اصالح قانون مناطق آزاد 

اطالعی ندارم
مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی 
در گفت و گو با نشریه، از میزان اطالعات خود نسبت به مواد قانونی 
مناطق آزاد سخن گفت. این نماینده به گفته خویش نسبت به قوانین 
مصوب سال 72 اشراف دارد، اما به جهت اینکه طرح اصالح قانون 
مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می شود و هنوز به 

صحن نیامده است، جزییات آن برای نمایندگان مبرهن نیست.
وی در پاسخ به میزان آگاهی اش نسبت به مواد قانونی چگونگی اداره 
مناطق آزاد گفت: درخصوص قوانین مناطق آزاد باید بگویم که چون 
خودم مدتی در منطقه آزاد چابهار بودم، با کلیات آن کامال آشنا هستم؛ 
اینکه چه معافیت هایی در مناطق آزاد باید صورت گیرد و شرایط ورود 
سرمایه گذار در این مناطق از سرزمین اصلی خارج است و نیاز به ویزا 
ندارد، از موارد مهم سرمایه گذاری در مناطق است . در مناطق آزاد و 
در جاهایی که فرودگاه وجود دارد، به سرمایه گذاران و سرمایه گذاری 
بیشتر می توان کمک کرد؛ چراکه در این خصوص بیشتر سرمایه گذاران 
خارجی مطرح هستند؛ اینکه ما مناطق آزاد را ایجاد کرده ایم، به این 
دلیل است که بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند آن هم بدون مقررات 
و موانعی که در قوانین عادی و اساسی کشور وجود دارد.  مناطق آزاد به 
نوعی کمک به اقتصاد کشور هستند تا بتوانند هم جذب سرمایه داشته 
باشند و هم در بحث صادرات بتوانند به ارزآوری در کشور کمک نمایند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا با 
اصالح گسترده قانون مناطق آزاد موافق هستید، اظهار کرد: هنوز 
این قانون نیامده و جزییات را ندیدیم و نمی توانیم اظهارنظر کنیم؛ 
اینکه چه کاری قرار است انجام بگیرد، مشخص نیست . اما در کل 
به جایگاه  اگر  ولی  باشند،  نتوانستند موفق  آزاد در کشور  مناطق 

خودشان برگردند، می توانند خیلی موثر واقع شوند. 
گودرزوند چگینی ادامه داد: در حال حاضر مناطق آزاد ما خیلی به 
نظر نمی رسد که به اقتصاد کشور کمک کرده باشند؛ چراکه بیشتر 
واردات در آنجا صورت گرفته است تا صادرات؛ در حالی که در خیلی 
این فضا برای  از  آزادشان  از کشورهای همجوار خودمان مناطق 

اقتصاد کشورشان و صادرات کمک می گیرند.
وی در رابطه با اینکه چقدر قانون فعلی را جامع می دانید، گفت: تا 
جایی که به یاد دارم، کلیات این قانون همین بحث است که کمک 
به اقتصاد کشور کند و بحث صادرات را روان و تسهیل کند. بسیاری 
از مواردی که مربوط به مالیات است، در این قانون لحاظ شده و 
خیلی شرکت ها تا 15سال معافیت  از مالیات هستند و در واقع نگاه 

قانون مناطق آزاد به صادرات و تولید است.
این  نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
مزبور  قانون  از  از 30درصد  بیش  که  آیا مطلع هستید  که  سوال 
توسط سایر نهادها به اجرا درنمی آید، گفت: بیشتر بحث چالش ها در 
کمیسیون اقتصادی مطرح است و بنده خیلی ورود نکرده ام؛ وقتی به 
صحن بیاید حتما مالحظه می کنم و با توجه به چالش ها و بررسی 

قانون، مشکالت را بررسی می کنم .
گودرزوند چگینی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا نمایندگان از 
قدرت نظارتی شان برای حل مشکالت مناطق آزاد بهره برداری می کنند، 

در  تخصصی  کمیسیون  سیزده  مجلس  هر جهت  به  نمود:  اذعان 
حوزه های مختلف دارد؛ مثال در بحث قانون بودجه در کمیسیون مربوط 
ما به صورت مرتب مشغول هستیم و سازمان مدیریت ، دیوان محاسبات 
هر سه ماه یکبار می آیند و گزارش کار می دهند؛ طبیعتا نظارت ما بیشتر 
از این طریق است و بعد از آن پیگیری های دیگر صورت می گیرد. در 
بحث مناطق آزاد نیز بررسی قانون زیرمجموعه کمیسیون اقتصادی 
است و آنها باید این کار را انجام دهند و بعد نظارتی در این کمیسیون 

حتما باید انجام شود.
وی در ادامه درخصوص تصمیم مجلس قبل من باب زیرنظر وزارت 
امور اقتصادی و دارایی رفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: این 
تصمیم از این جهت گرفته شد که بیشتر بحث پاسخگویی مطرح شود. 
دبیرخانه زیرنظر وزرات اقتصاد رفت تا به مجلس پاسخگو باشد. این 
موضوع نیازمند این است که ارزیابی شود که آیا پاسخگویی انجام گرفته؟ 
آیا تغییر حاصل شده است؟ بسیاری از کارهایی که انجام می دهیم شاید 
در ابتدا صورت بگیرد، ولی مهم است که ببینیم چه اتفاقی بعدا حاصل 
شده است! چراکه بنا بوده شرایط تغییر کند، اگر تغییری صورت نگرفته، 
قطعا این اقدام مفید نبوده است. در این رابطه نیز باید ببینیم کمیسیون 

اقتصادی مجلس روی این موضوع چه کاری کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا با این 
مصوبه استقالل دبیرخانه از بین نرفته است، اظهار داشت: مناطق آزاد 
قانون دارد و این قانونی است که فراتر از وزراتخانه است؛ لذا این که 
دبیرخانه استدالل می کند چون زیرمجموعه وزرات اقتصاد آمده قوانین و 

استقالل اش از بین رفته درست نیست؛ چراکه قوانین ثابت است.
تحریم ها  اعمال  به  توجه  با  اینکه  با  رابطه  در  چگینی  گودرزوند 
بسیاری از مصوبات قانونی مناطق آزاد از بین رفت است، گفت: ما 
به هر جهت در کمیسیون برنامه وبودجه این بحث را داریم که گاها 
در هیات سران قوا تصمیماتی بنا به شرایط و وضعیت خاص گرفته 

می شود که باید آن را پذیرفت.
وی در واکنش به این موضوع که این شرایط خاص ممکن است 
چند سال طول بکشد و قوانین اصلی مناطق آزاد اجرا نشود، اذعان 
کرد: باالخره برای دور زدن تحریم ها شرایط خاص حاکم است و 

باید تابع آن بود.
گودرزوند چگینی درخصوص اینکه رویکرد در عملکرد مناطق آزاد 

تاثیرگذار است، گفت: در این رابطه  تخصص ندارم!
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی در پایان در پاسخ به 
این سوال که افزایش مناطق آزاد چگونه می تواند مسیر برون رفت 
از مشکالت اقتصادی را هموار کند، خاطرنشان کرد: اگر با همین 
شیوه انجام شود، که به نظر نمی رسد خیلی کمک کننده به کشور 
آمده  قانون  آنچه در  اگر  دارند؛  واردکننده  بیشتر نقش  زیرا  باشد؛ 
به توسعه  اجرا شود،  آزاد است  و مبانی و فلسفه وجودی مناطق 
اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. اما اگر همین شیوه ای که در 
این چند سال داشتیم که مناطق آزاد ما صادراتشان آنقدر چشمگیر 
نبوده، کمک به اقتصاد کشور نکرده و توسعه  منطقه ای و ملی را 
فراهم نکرده، به نظر می رسد افزایش مناطق خیلی هم مفید نباشد.

حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم 
تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس:

نسبت به باطل شدن مواد قانونی مناطق آزاد در دیوان 
عدالت اداری بی اطالع هستم

حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر 
و اسکو در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو، با نشریه مهم ترین مواد 
قانونی مناطق آزاد را معافیت مالیاتی دانست . وی در عین حال با اصالح 
قانون مناطق آزاد موافق است و طبق گفته او این اصالح در جهت 
زنده کردن ظرفیت های مناطق می باشد. وی از مقاومت دستگاه ها برای 
اجرای قانون مناطق آزاد نیز گالیه کرد، هرچند این نماینده از باطل 
کردن اصل قوانین در دیوان عدالت اداری بی اطالع بود و در سخنی 

تاکید داشت که قانون را دیوان عدالت اداری نمی تواند ابطال کند!
قانونی  مواد  به  نسبت  خویش  آشنایی  درخصوص  میرتاج الدینی 
مناطق آزاد گفت: معافیت های مالیاتی برای جذب سرمایه گذار در 
مناطق ، تسهیالتی که از جهت صدور مجوزها نسبت به واردات یا 
صادرات دارند و فرصت های قانونی که برایشان ایجاد می شود، از 

جاذبه های قانونی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد است.
آزاد  مناطق  قانون  اصالح  با  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
موافق هستید، اظهار کرد: بله، موافقم؛ چراکه یکی از میادینی که 

دولت می تواند موفق باشد و تحولی در اقتصاد ایجاد کند، توجه به 
ظرفیت های مناطق آزاد است؛ اگر در این عرصه دولت بتواند تحول 
مثبت انجام دهد و با نگاه زنده کردن به ظرفیت های مناطق آزاد 
ورود کند و براساس تسهیالتی که به سرمایه گذار داخلی و خارجی 
و معافیت هایی که دارند جاذبه هایش را بیشتر کند و سرمایه گذاران 
نگاه تولیدی و صادراتی داشته  باشد و نه واردات، آن وقت می توان 
به توسعه اقتصادی کشور به واسطه حضور مناطق آزاد امیدوار بود. 
اکنون این مناطق بیشتر به مراکز وارداتی تبدیل شدند، در حالی که 
ما باید به زمینه های تولید و صادرات در مناطق آزاد بیشتر توجه 
کنیم؛ ضمن اینکه در این صورت این عرصه می تواند عرصه خوبی 

برای تحول اقتصادی و رشد اقتصادی در کشور باشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا مطلع هستید که بیش از 30درصد از قانون 
مزبور توسط سایر نهادها به اجرا درنمی آید، گفت: بله؛ دستگاه های دیگر در 
تصمیم های مناطق آزاد مقاومت می کنند، در حالی که مناطق آزاد متفاوت از 
مناطق دیگر است . در واقع فلسفه وجودی آنان متفاوت از مناطق سرزمینی 
است. شکل گیری این مناطق به دلیل آن است که بازارچه های مشترک 
شکل بگیرد، امکان تبادل کاال آسان تر شود ، صادرات و واردات صورت 
گیرد و در نهایت سرمایه گذاری آسان تر شود. اگر نهادهای دیگر برخورد 
خارج از رویه قانونی داشته باشند، علی القاعده مناطق آزاد از حیز انتفاع خارج 
می شود و فلسفه وجودی خود را از دست می دهند؛ بنده معتقدم مدیریت 
عالی مناطق آزاد با دستگاه هایی دیگر که با آنها سروکار دارد، در حوزه 
صنعت، کشاورزی ، بانک مرکزی ، صادرات و واردات ، گمرک و... اینها را 

باید کامل برای اهداف مناطق آزاد توجیه کرد.
میرتاج الدینی در پاسخ به این سوال که آیا مطلع هستید چند ماده از اصل 
قانون در قالب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری باطل اعالم شده 
است، اظهار داشت: یعنی دیوان عدالت اداری باطل اعالم کرده است؟ 
و به ضرر مناطق آزاد شده است؟ مگر می شود؟ قانون را دیوان عدالت 
نمی تواند باطل کند! احتماال تصمیمات باطل اعالم شده است؛ چراکه 
قانون را دیوان عدالت نمی تواند باطل کند، البته بعضی از تصمیم های 

مناطق آزاد با قوانین باالتر باید تطبیق داده شود.
وی در رابطه با اینکه با ایجاد این محدودیت ها شرایط سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد سخت می شود، گفت: این اعتماد هنوز وجود دارد؛ دولت 
آقای رئیسی که قبال هم در قوه قضاییه بوده اند، می تواند با برنامه ریزی 
صحیح و خوب، رویکرد سرمایه گذاران را تغییر دهند؛ گواه این موضوع 
مدیر قوی مثل سعید محمد است که امیدواریم که این اعتماد به مناطق 
با وجود ایشان بیشتر شود . ما باید باور کنیم مناطق آزاد بستر و سکویی 

برای جهش اقتصادی و ارتباط با همسایگان است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی در این خصوص که آیا مجلس 
از قدرت نظارتی خود در جهت حل مشکالت مناطق آزاد بهره برداری 
می کند، تصریح کرد: بنای مجلس، حمایت از مناطق آزاد و سرمایه گذاران 
در این مناطق است . فرصت های بالقوه ای در این مناطق وجود دارد که 
هنوز بالفعل نشده است؛ لذا مجلس طرفدار مناطق است و حمایت و 
پشتیبانی می کند. ما تالش می کنیم که این فرصت بالقوه تبدیل به 
فعل شود، هم در عرصه تولید هم صادرات که نتیجه اینها اشتغال برای 

هموطنان است؛ ما باید با همه وجود از این عرصه حمایت کنیم.
میرتاج الدینی درخصوص مشکل عدم ضمانت اجرایی قانون مناطق 
آزاد گفت: ضمانت اجرایی، خود مناطق آزاد و دولت است که قانونی 
این  از  نباید  و کسی  کند  اجرا  باید  کرده  تصویب  مجلس  که  را 

موضوع ابا داشته باشد . 
وی در واکنش به این موضوع که دولت قبلی بسیاری از قوانین را 
تغییر داد، اظهار کرد: بله؛ نمونه آن بحث بانک های خارجی است، 
اما بانک های خارجی می توانند در مناطق آزاد شعبه بزنند و خود 
اینها کانالی بود که تحریم ها را دور بزنیم، اما برای اجرای قانون 

مناطق آزاد باید بیشتر تالش کرد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی درخصوص قرار گرفتن دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح 
کرد: اگر ما بخواهیم در حوزه اقتصاد قدم های موثری برداریم و تحول در 
ساختار اقتصادی جامعه داشته باشیم و رشد اقتصادی را باال ببریم، یکی 
از عرصه ها و میادین، هم مناطق آزاد است؛ نگاه دولت به مناطق آزاد باید 
نگاه اصلی باشد، از این جهت معتقدم که این مناطق باید مستقیم زیرنظر 
رئیس جمهور باشند، در واقع دبیر شورا در حد معاون ریاست جمهوری 
باشد؛ چراکه مناطق آزاد فقط مربوط به وزارت اقتصاد نیست، بلکه با 
همه وزارتخانه ها کار می کند و چندوجهی است. بنابراین اگر بخواهیم 

مناطق آزاد را به شان و جایگاه خود و اهداف اصلی اش برسانیم، باید 
یک اصالح در ساختار آن انجام بگیرد و مستقیم زیرنظر رئیس جمهور و 

معاون رئیس جمهور باشد.
میرتاج الدینی در واکنش به این موضوع که پس مجلس می تواند 
خصوص  این  در  بله؛  گفت:  دهد،  ارائه  خصوص  این  در  طرحی 

می توان اقدام کرد. 
اسکو در مجلس شورای اسالمی  و  آذرشهر  تبریز،  نماینده مردم 
در پایان در پاسخ به این سوال که با افزایش مناطق آزاد چگونه 
را هموار کنیم،  اقتصادی  از مشکالت  برون رفت  می توانیم مسیر 
خاطرنشان کرد: با افزایش مدیریت شده مناطق آزاد موافق هستم، 
اما نباید این مناطق منحصر به چند جا باشد، اکنون بیشتر مناطق 
آزادمان در جنوب و شمال غرب متمرکز شده است. در شرق و مرکز 
کشور مناطق آزاد نداریم، البته نه صورت رها همین طور بخواهیم 
مناطق را افزایش دهیم، بلکه باید حساب شده و با آمایش سرزمینی 
به چند نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب مناطق آزاد را تقسیم 

کنیم. در نتیجه با افزایش مدیریت شده آن موافق هستیم .

حبیب اهلل دهمرده، نماینده مردم زابل در مجلس:
من طراح طرح انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

به وزارت اقتصاد بودم
در  اسالمی  در مجلس شورای  زابل  مردم  نماینده  دهمرده  حبیب اهلل 
گفت وگو با نشریه، میزان آگاهی خود را نسبت به مواد قانونی کافی دانست. 

این نماینده معنا و مفهوم مناطق آزاد را رشد و تعالی منطقه دانست . 
ایجاد  از نسخه های پیشرفت کشور می تواند  او؛ یکی  طبق گفته 
بخش  سرمایه گذاری  و  فعالیت  زمینه های  که  باشد  آزاد  مناطق 
خصوصی را گسترش دهد و پس از آن محصوالت تولیدی به سایر 

کشورها به ویژه کشورهای همسایه صادر شود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که میزان 
آشنایی شما با مواد قانونی مناطق آزاد چقدر است، گفت: من صفر 
تا صد قوانین را دنبال کردم و اطالعات دارم؛ نکته بسیار مهم این 
است که ما در آنجا با استفاده از مزایا و مزیت هایی که مناطق آزاد 
دارند و معافیت هایی که در مسائل گمرکی و واردات و صادرات 

دارند، بتوانیم به توسعه اقتصادی برسیم.
دهمرده تاکید کرد: مناطق آزاد چابهار و سیستان مکمل یکدیگر 
هستند و عالوه بر آن کشور افغانستان نیز عالقه مند به راه اندازی 
منطقه آزاد مشترک در والیت نیمروز آن کشور است که یک اتفاق 

تاریخی در شرق کشور رخ می دهد.
آزاد سیستان  منطقه  تصویب  به چگونگی  اشاره ای  ادامه  در  وی 
داشت و گفت: منطقه آزاد سیستان در ورود به مجلس نهم رد و در 
بدو ورود به مجلس دهم این موضوع را با جدیت دنبال کردم و در 
آنجا کار گروهی شکل گرفت؛ اما به سبب ایراداتی، این الیحه به 

مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شد.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در پایان کار 
مجلس دهم از رئیس مجلس خواسته شد تا دوباره رای گیری شود و این 
الیحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شود که مجلس به آن 
رای داد و در خردادماه 99 جلسه مجمع تشکیل و اعضا متاسفانه آن را رد 
کردند که در آن جلسه از اعضا فرصت چند دقیقه ای درخواست شد و در 

آنجا از الیحه منطقه آزاد دفاع و پیشنهاد جدیدی ارائه شد.
لوایح  که  شد  درخواست  جلسه  آن  در  کرد:  تصریح  دهمرده 
پیشنهادی مناطق آزاد کشور به صورت جداگانه بررسی و هر کدام 
که شرایطش را داشتند، تصویب شود؛ نه اینکه همه را قبول و یا 

همه را رد کنند، که این پیشنهاد پذیرفته شد.
تشخیص  مجمع  طرف  از  هاشم بیگی  آقای  داشت:  اظهار  وی 
آزاد کشور را برعهده داشت  لوایح مناطق  مصلحت نظام بررسی 
که در آنجا گفت که همه مناطق آزاد ایران به دکتر دهمرده مدیون 
هستند؛ چراکه اگر ایشان نبودند، مجمع جمع بندی می کرد و اولین 

بار است که مجمع از مصوبه عدول می کند. 
این نماینده مجلس شورای اسالمی درخصوص اصالح قانون مناطق 
آزاد گفت: باید بندها را نگاه کنیم، ممکن است کلیات آن را در مجلس 
رد کنیم . بنده خیلی ورود پیدا نکردم؛ چراکه در صحن هنوز نیامده، ولی 
هدف نهایی این است که ما منطقه آزادی را پدید آوریم که مثل سایر 
مناطق آزاد دنیا موفق باشد، حال چند تا سواستفاده چی هم در این مسیر 
بودند، اما نباید صورت مسئله را پاک کنیم، بلکه باید مسئله را حل کرد.

دهمرده ادامه داد: از مسئولین مملکت سوال دارم که برای سیستان 
و برای نگه داشتن مردم چه کاری می خواهند انجام دهند؟ رودخانه 
هیرمند که به واسطه بند کمال خان افغانستان بسته است،  مرز را 
هم که ما دیوار کردیم و اکنون مردم به حاشیه نشینی رسیده اند؛ باید 
اذعان داشت که عزت مردم زیرسوال رفت و بدتر از شرایط افغان ها 
شرایطی را برای مردم خودمان به وجود آمد که در شان جمهوری 
اسالمی نیست . باید در بعضی از نقاط استثنا قائل شد، بعضی از 
مناطق اگر این معافیت ها و مزیت هایی که برای مناطق آزاد از قبل 
داشته است، لحاظ کنیم؛ قطعا شاهد موفقیت خواهیم بود. به هرحال 
باید پذیرفت که در نقاط مختلف مناطق آزاد با هم فرق می کند، 

پس شرایط حاکم بر آن نیز باید متفاوت باشد.
وی تاکید کرد: آقای روحانی الیحه ای که داده بود 4هزار سال دیگر 
هم تایید نمی شد و رای نمی آورد، لذا باید استثنا کنیم و به هرحال 
بود و نبود مردم به همین مرز بستگی دارد؛ اگر قفل کنیم، چه کسی 
می خواهد سرمایه گذاری کند . زیرساخت که فراهم نیست و دولت 

هم قبال سرمایه گذاری نکرده است، پس باید شرایط را تغییر داد.
دهمرده در رابطه با اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
زیرنظر وزارت اقتصاد رفته است، اظهار داشت: اصال این اتفاق باید باشد، 
خود من پیشنهاد دادم؛ در واقع این موضوع طرح من در مجلس بودم 
که در برنامه ششم هم رای آورد؛ برای آنکه این حیاط خلوت روسای 
جمهور می شد. مستقیما استدالل کردم و همه هم موافقت کردند که 
باید زیرنظر وزرات امور اقتصاد و دارایی با تمام اختیاراتش باشد تا بتوانیم 
سوال جواب کنیم، از رئیس جمهور که نمی توانیم سوال کنیم، اما اینگونه 

می توانیم وزیر را سوال جواب یا حتی استیضاح کنیم. 
زیرنظر  زمانی که  تا  آزاد  مناطق  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 

رئیس جمهور بودند، به هیچ نهادی پاسخگو نبودند و گزارشی به مجلس 
ارائه نمی دادند، اما با تصویب این قانون، وزیر اقتصاد باید به سواالت 

نمایندگان پاسخ داده و بیالن کاری مناطق آزاد را ارائه دهد.
نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی در واکنش به اینکه 
عده ای معتقدند با تصویب قانون مذکور دایره وظایف وزارت اقتصاد 
گسترده می شود، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از گسترده شدن 
که  کرد  ایجاد  قوی  مجموعه ای  می توان  اقتصاد،  وزارت  وظایف 
این مجموعه مناطق آزاد را اداره کرده و به مجلس پاسخگو باشد.

 
 معین الدین سعیدی، نایب رئیس فراکسیون

 مناطق آزاد در مجلس:
 قانون مناطق آزاد مصوب سال 72 مترقی است 

و نیاز به اصالح ندارد
معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون 
که  است  نمایندگانی  از  اسالمی،  شورای  مجلس  در  آزاد  مناطق 
او در عین حال  آزاد کامال مطلع است.  قوانین مناطق  به  نسبت 

بی اطالعی همکارانشان را نسبت به قانون مناطق آزاد نپذیرفت. 
این نماینده معتقد است که قانون موجود به شدت مترقی و کامل 

است و نیازی به اصالح آن وجود ندارد.
مناطق  قانونی  مواد  با  چقدر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سعیدی 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ما  گفت:  دارید،  آشنایی  آزاد 
معتقدم  از همکارانم  برخالف خیلی  داریم که  را  مصوب سال 72 
که اتفاقا قانون مترقی است. معافیت های مالیاتی که در این قانون 
فرآیندهای  و  گمرکی  تشریفات  در  تسهیل  بحث  داشته ،  وجود 

سرمایه گذاری همه و همه کامل و جامع است . 
وی افزود: قانون مصوب سال 72، بیست و هشت ماده دارد و من 
نایب  چراکه  دارم؛  آشنایی  آن  به  و  می دانم  مترقی  قانون  را  این 
رئیس فراکسیون مناطق آزاد هم هستم. البته همکاران بنده بنا به 
دالیلی معتقدند که باید اصالحیه روی این قانون صورت بگیرد، زیرا 
معتقدند که مناطق آزاد به اهدافی که قانونگذار در سال 72 برایش 
تعریف کرده، نرسیده اند. من برخالف خیلی از همکاران مسائل و 
مشکالت را مربوط به مباحث قانونی و خالء های قانونی نمی دانم؛ 
از نگاه بنده همان قانون مصوب سال 72 قانون خوب و کاملی است.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: من بیشتر 
مباحث را مدیریتی می بینیم تا بحث های قانونی؛ ولیکن همکاران هم 
ایرادهایی دارند، البته ماده 23 برنامه ششم توسعه و تبصره آن که مناطق 
آزاد ذیل وزارت اقتصاد رفت را خالف چشم اندازی می بینیم که قانونگذار 

در سال 72 برای سرمایه گذار درنظر گرفته بود.
با  خیلی  شما  همکاران  که  موضوع  این  به  واکنش  در  سعیدی 
قوانین مناطق آزاد آشنایی ندارند، اظهار کرد: من بعید می دانم که 
نمایندگان اشراف نداشته باشند، مخصوصا نمایندگانی که در حوزه 

انتخابیه خود مناطق آزاد دارند!
این نماینده مجلس شورای اسالمی در ادامه در واکنش به این موضوع 
که بیش از 30درصد از قانون مزبور توسط سایر نهادها به اجرا درنمی آید، 
اذعان نمود: ما یکسری انحراف از قانون را داریم . بنده به بسیاری از 
فرآیندهای مربوط به مناطق آزاد به شدت معترض هستم . سال 81 مقام 
معظم رهبری در سفری که به سیستان و بلوچستان داشتند، مطلبی 
را تحت عنوان مسئولیت مناطق آزاد در حوزه محرومیت زدایی بیان 
کردند که مطلقا اجرایی نشده است . ما به جای آنکه فرآیند ها را تسهیل 
کنیم، کار را سخت تر می کنیم و شرایط را برای سرمایه گذاری محدود 
می نماییم، در واقع به جای درست کردن ابرو ، چشم را هم کور می کنیم.
وی ادامه داد: بحث لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد 
که متاسفانه در بودجه سال 1400 لحاظ شد، یکی از مواردی است که با 
فلسفه وجودی مناطق آزاد مغایرت دارد؛ اگر قرار باشد مناطق آزاد شرایط 
مالیاتی مثل سرزمین اصلی داشته باشد ، ثبت سفارش مثل سرزمین 
فرآیندهای  باشد،  قوانین گمرکی مثل سرزمین اصلی  باشد ،  اصلی 
سرمایه گذاری به همان اندازه پیچیده و در یک ساختار بروکراتیک 
باشد، آنوقت فلسفه وجودی مناطق آزاد چه می شود؟ من فکر می کنم 
تجربه موفق مناطق آزاد نشان داده که باید تسهیالت خاص و شرایط 
ویژه ای که قانونگذار برای مناطق آزاد درنظر گرفته، اجرایی شود و یک 
نکته مهم دیگر که وقتی آسیب شناسی می کنیم، می بینیم که نسبت به 
مناطق آزاد موفقی مثل جبل علی، سنگاپور و مالزی و... عقب هستیم و 
نتوانستیم همپای آنها کار کنیم. شاید علت اصلی این باشد که در آنجاها 
دولت زیرساخت های عمرانی را از قبل در خود منطقه آزاد ایجاد کرده و 
مدیریتش را در قالب منطقه آزاد تعریف کرده است؛ در حالی که در کشور 
ما اینگونه نیست؛ ما ابتدا منطقه آزاد را ایجاد می کنیم و بعد خود منطقه 
آزاد را موظف می کنیم که زیرساخت های عمرانی را ایجاد نماید. اینها 
مسائلی است که در نوع نگاه باید تغییر ایجاد شود و باید به آن توجه 
شود؛ در کلیت این موضوع که مناطق آزاد نتوانستند به چشم اندازی که 
قانونگذار سال 72 تعریف کرده برسند، شک و تردیدی نیست؛ کماکان 
نگاه واردات  محور به جای نگاه صادرات  محور و تولیدمحور وجود داشته 
و پررنگ بوده، اما به نظرم راهکار این نیست که ما مزیت های منطقه 
آزاد را بگیریم و آنجا را با بروکراسی اداری پیچیده شبیه به سرزمین 

اصلی کنیم.
سعیدی در پاسخ به این سوال که برای اجرای قانون چه ضمانت 
اجرایی وجود دارد، گفت: یک مقداری به نوع نگاهی که قبال مسئولین 
منطقه آزاد داشتند، برمی گردد. به هر حال باید قبول کرد که بسیاری از 
مسئوالن مناطق آزاد به نحوی مدیریت کردند که متاسفانه نتوانستند از 
جایگاه منطقه آزاد دفاع کنند؛ ما امیدواریم با آمدن آقای سعید محمد و 
با توجه به سابقه ایشان و نوع ارتباطاتی که با دیگر ساختار های سیاسی 

کشور دارند، این چالش ها مرتفع گردد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس از قدرت نظارتی برای حل 
مشکالت مناطق بهره می برد، اظهار داشت: بله؛ نمایندگان این کار 
را خواهند کرد؛ دغدغه عمده نمایندگان همین است که مناطق آزاد 
بتوانند رسالت خود را انجام دهند، اما نکته مهم این است که صرفا 
نگاه های انتفاعی و اقتصادی نباید مطرح شود. قطعا در کنارشان 
باید پیوست های اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی برای آینده 
توسعه مناطق درنظر گرفته شود که عمال این اتفاقا در ادوار گذشته 
نیفتاده است. صرف وجود منطقه آزاد و فعالیت اقتصادی بدون توجه 

به مباحث اجتماعی فرهنگی، موجب زوال منطقه می گردد.
نماینده مردم چابهار و نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد در مجلس 
شورای اسالمی در پایان درخصوص اینکه دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته 
است، تصریح نمود: بسیار مخالف این موضوع هستم؛ حتما در برنامه 
هفتم توسعه تبصره 23 قانون برنامه ششم توسعه که دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی برده 
است، باید اصالح گردد. اگر می خواهیم مناطق آزادمان با مناطق آزاد 
بین المللی رقابت کنند، حتما باید شان و جایگاه مطلوبی را برای مناطق 

آزاد در ساختار اداری کشور تعریف نماییم.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با نمایندگان مجلس  دالیل ضرورت اصالح قانون مناطق آزاد بررسی شد:

وقتیمناطقآزادازحافظانقانونخودضربهمهلکمیخورند!



گزارش6

بررسیمزیتهایژئوپلیتیکیکشوردرجهتتوسعهلجستیكمحور:

جایگاه بی بدیل مناطــق آزاد در 
فعال سازی كریدورهای عبوری بین المللی
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اقتصادي، سرمايه گذاري و  با هدف رشد و توسعه  ايران  آزاد  مناطق 
بازاركار و  افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم 
توليد و صادرات  بازارهاي جهاني و منطقه اي،  كاال، حضور فعال در 
كاالهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي و به عنوان الگويی 
برای توسعه فضای كسب و كار در مناطقی از كشور جانمايی و تشکيل 
كشورهای  با  اقتصادی  روابط  توسعه  و  تسهيل  در  كه  شده اند  داده  

همسايه نقش آفرينی نمايند. 
با كشورهای  اقتصادی  روابط  توسعه  در  استراتژی كشور  به  توجه  با 
همسايه و به منظور رفع موانع و تسهيل توسعه روابط اقتصادی و نفوذ 
ظرفيت های  از  حداكثری  استفاده  نيازمند  كشورها،  آن  بازارهای  در 

موجود می باشد  .
موقعيت استراتژيك جمهوری اسالمی ايران در منطقه و مسير های و 
گذرگاه های تجاری عبوری از ايران در يکسو و رشد اقتصاد و توليد در 
كشورهای هندوستان و چين و عضويت ايران در دو اتحاديه اوراسيا و 
سازمان همکاری های شانگهای از سوی ديگر و نيز مشکالت مربوط 
به حمل و نقل دريايی خصوصا با بسته شدن كانال سوئز و تحوالت 
ژئوپلتيك منطقه باعث گرديد تا مسير های تركيبی جايگزين، بيش از 

گذشته مورد توجه دولت ها و تجار قرار گيرد.
با بررسی خطوط راه آهن كشور با كشورهای همسايه درمی يابيم كه 
ايران از طريق آستارا و جلفا به كشور آذربايجان ، از طريق سرخس و 
از طريق مرز  اينچه برون به كشور تركمنستان ،  از طريق  لطف آباد و 
رازی به كشور تركيه ، در آينده نزديك از طريق مرز شلمچه به كشور 
عراق ، از طريق مرز ميرجاوه به كشور پاكستان و از طريق خاف سنگان 

به كشور افغانستان امکان ترانزيت كاال به صورت ريلی وجود دارد  .
دو  مزيت های  درخصوص  كارشناسان  بسياری  از  كه  سال هاست 
كريدور شمال- جنوب و شرق- غرب كشور و مزيت های حمل كاال از 
مسير اين كريدورها و كسب درآمدهای ناشی از ترانزيت كاال، سخنان 
و نظرات متنوعی می شونيم ، اما تاكنون نتوانسته ايم از مزيت های اين 

مسيرهای تجاری بهره برداری نماييم.
علت چيست؟ شايد برای پاسخ به اين سوال می بايست ظرفيت های 

لجستيکی موجود در كشور را مورد بررسی قرار دهيم . 
از  كشور  در  موجود  و  فزاری  زيرساخت های سخت افزاری  بررسی  با 
قبيل راه ها ، بنادر ، خطوط ريلی ، كاميون ها و حتی سامانه های كنترلی 
درمی يابيم كه رفع موانع و اصالح كمبودها بيش از گذشته ضروری 

است.

اهمیتکریدورهاوضرورتتکمیلزیرساختها
كريدورهای تجاری می توانند به عنوان پدافند غيرعامل و نقش آفرينان 
كسب  و  اوليه  مواد  تامين  تحريم ها،  زدن  دور  در  كننده ای  تعيين 
نظر  طبق  مثال  عنوان  به  گردند.  محسوب  كشور  ارزی  درآمدهای 
كارشناسان، حركت كشتی های تجاری از هندوستان به آسيای ميانه از 
طريق كانال سوئز در مسافتی به طول 1۶هزار و 13۰كيلومتر، ۴۰روز 
از تکميل حلقه های مفقوده كريدور شمال- اما پس  طول می كشد؛ 
)8.93۰كيلومتر  بود  خواهد  7.2۰۰كيلومتر  كريدور  اين  طول   جنوب، 
نشان  بررسی ها  و  داشت  خواهد  نياز  زمان  1۴روز  فقط  و  كوتاه تر( 

می دهد كه هزينه های اين مسير 3۰درصد كمتر می باشد  .
ترانزيت  رونق  هدف  با  بين المللی  و  منطقه ای  همکاری های  توسعه 
كاال از مسير ايران ، اگرچه بسيار حائز اهميت است، اما حجم ترانزيت 
صورت گرفته متناسب با پتانسيل موجود كشور نيست و بايد همزمان 
به كليه زيرساخت های مبادی ورودی و خروجی كاال در شمال، جنوب، 
شرق و غرب كشور كه تکميل كننده كريدورهای بين المللی هستند، 

توجه ويژه نماييم. 
در  گسترده  تسهيالت  آوردن  فراهم  زيرساخت ها،  و  امکانات  تجهيز 
بخش های مختلف حمل و نقل، انجام سرمايه گذاری های الزم، اقدام 
كليه سازمان های دولتی در حركتی هماهنگ به منظور رفع موانع و 
تسهيل امر ترانزيت و تبليغات گسترده می تواند در بهره وری اثربخش 

از موقعيت جغرافيايی و منحصر  به فرد ترانزيت كشور موثر باشد. 
همکاری های  توسعه  زمينه  در  گرفته  صورت  اقدامات  مهم ترين 
گذرگاه های  ايجاد  و  تعريف  طريق  از  كه  بين المللی  و  منطقه ای 
است،  گرفته  انجام  متولی  سازمان  توسط  بين المللی  )كريدورهای( 
می توان به عضويت ايران در سازمان همکاری های شانگهای و اتحاديه 
اوراسيا اشاره نمود. عالوه بر آن، انعقاد قرارداد 25ساله با كشور چين ، 
انعقاد موافقت نامه كريدور حمل و نقل بين المللی شمال-جنوب ، انعقاد 
موافقت نامه چهارجانبه عشق آباد بين ايران ، ازبکستان، تركمنستان و 
موسوم  آسيا  قفقاز،  اروپا،  كريدور  موافقت نامه  در  عضويت  عمان ، 
سازمان  حمايت  تحت  چندجانبه  كريدورهای  راه اندازی  تراسيکا ،  به 
تهران- آباد  اسالم  جاده ای  كريدور  اكو،  اقتصادی  همکاری های 
افغانستان،  تاجيکستان،  قرقيزستان،  جاده ای  كريدور  ITIو   استانبول 
فی  چابهار  چندوجهی  نقل  و  موافقت نامه حمل  انعقاد   ،  KTAIايران
موافقت نامه حمل  انعقاد  مذاكره جهت  افغانستان،  هند،  ايران،  مابين 
آذربايجان،  ايران،  مابين  ترانزيتی چندوجهی فی  و  بين المللی  نقل  و 
راه اندازی  تاسيس و  با هدف  بلغارستان  يونان،  ارمنستان، گرجستان، 
همکاری های  توافق نامه  انعقاد  و  سياه  دريای  خليج فارس /  كريدور 

حمل و نقلی و ترانزيتی ايران- تركيه و قطر اشاره نمود.
افتتاح و بهره برداری 2۴پايانه مرزی و 1۰بندر بزرگ به عنوان مبادی 
با  ارائه خدمات  و مجاری ورودی كشور به منظور توسعه ترانزيت و 
نرخ رقابتی و راه اندازی سامانه راهنامه برخط و عضويت در كنواسيون 
اروپايی  موافقت نامه های  در  عضويت  مراحل  پيگيری  و   CMR-E
  ATPو حمل و نقل مواد فسادپذير ADR حمل و نقل مواد خطرناک
بسزايی  تاثير  كشور  مسير  از  ترانزيت  و  تجارت  تسهيل  در  می تواند 

داشته باشد.

ابرپروژه»یكکمربند؛یكجاده«
اين طرح شامل دو مسير »كمربند اقتصادی راه ابريشم« و »راه ابريشم 
دريايی« است. »كمربند اقتصادی راه ابريشم« در مسير باستانی راه 
ابريشم، چين را از طريق آسيای مركزی به روسيه و خاورميانه به اروپا 
متصل می كند. همچنين »راه ابريشم دريايی«، چين را از طريق دريا 

به جنوب شرق آسيا و آفريقا مرتبط می كند. 
را به عنوان هدف سرمايه گذاری  كشور چين به طور خاص ۶5كشور 

زيرساختی تعيين كرده  است و در نظر دارد سرمايه گذاری در زيرساخت 
جهان  كشور  حدود شصت  در  ريلی  نقل  و  همچون حمل  اقتصادی 

ازجمله آفريقا سرمايه گذاری كند. 
چين برای توسعه حمل و نقل كاال و انرژی در آزادراه مسکو به قازان 
در روسيه، راه آهن قزاقستان به بندر آكتائو در ساحل دريای كاسپين، 
خط آهن چين، قرقيزستان، ازبکستان، خط آهن ترانس آسيا از چين به 
از چين  كه  ابريشم  جاده  راه آهن  روسيه،  و  قزاقستان  از طريق  اروپا 
ايران از طريق قزاقستان، آزادراه چين به پاكستان سرمايه گذاری  به 
می كند. شاخه ای از اين كريدور نيز از طريق چين، قزاقستان، ايران 
)بندركاسپين منطقه آزاد انزلی( می باشد كه از سال 97 تاكنون 1۰هزار 
تی ای يو كانتينر با روش حمل و نقل تركيبی و توسط 12۰شناور در 
اين مسير كاال وارد و يا صادر شده است و عضويت جمهوری اسالمی 
ايران در سازمان همکاری های شانگهای و قرارداد 25ساله اقتصادی 
از  ايران و چين می تواند در فعال سازی اين مسير تجاری  فی مابين 

ايران، نقش تعيين كننده ای ايفا نمايد.
 

عدمراهاندازیکریدورشمال-جنوبدرایران
از  در عصر جهانی شدن ، مديريت صحيح زنجيره تامين ، بهره گيری 
فناوری های نوين توليد، پردازش يا محل مصرف كاالها، به حداقل 
رساندن هزينه های توليد ، نقش مناطق آزاد به عنوان مبادی ورودی 
و خروجی كاالها، هر روز پررنگ تر از گذشته می گردد، كه می تواند 
تمام شده  هزينه  بر  مستقيم  تاثير  و  نقل  و  حمل  هزينه  كاهش  در 
كاال يا خدمات توليدی اثرگذار باشد. لذا به منظور توسعه ترانزيت و 
فعال سازی كريدورهای تجاری عبوری از ايران، می توان از طريق سه 

دهليز غربی ، شرقی و دهليز كاسپين بهره برد  .
راه گذر شمال- جنوب مهم ترين حلقه تجارت بين آسيا و اروپا می باشد 
كه در مقايسه با مسيرهای سنتی از نظر مسافت و زمان تا ۴۰درصد 
كوتاه تر و از نظر هزينه تا 3۰درصد ارزان تر می باشد. راه گذر شمال-
و  است  ميانه  آسيای  در  ترانزيتی  مهم  مسيرهای  از  يکی   جنوب 
انعقاد  و  اتحاديه  با تشکيل  راه گذر هر يك  اين  در مسير  كشورهای 
قراردادهای همکاری در رقابتی همه جانبه، به توسعه و تجهيز بنادر، 

جاده ها، ترمينال و مسيرهای ريلی خود می پردازند.
كمبود  كاميون ها ،  بودن  فرسوده  آهن ،  راه  خطوط  نبودن  تکميل 
واگن ها و بروكراسی های اداری در گمركات و تجهيزات بندری موجود 
و حتی عمر باالی كشتی های تجاری باعث گرديده تا زنجيره تامين 

مناسبی جهت ترانزيت و عبور كاال از ايران صورت نپذيرد.
كريدور  عمده  مشکل  ايران  در  زيرساخت ها  ضعف  حاضر  حال  در 

شمال- جنوب است و برای تکميل آن چند مشکل عمده وجود دارد  :
1( عدم تکميل راه آهن رشت-بندر كاسپين منطقه آزاد انزلی

به  دو شاخه رشت- ايستگاه رشت  از  انزلی؛  خط آهن قزوين، رشت، 
 انزلی به طول ۴۰كيلومتر و رشت-آستارا به طول 17۰كيلومتر تقسيم 
می شود. البته با توجه به احداث خط راه آهن رشت-بندر كاسپين، در 
مجتمع  به  ريل  اتصال  و  خط  اين  شدن  تکميل  شاهد  جاری  سال 
بندری كاسپين خواهيم بود و می توانيم يك كريدور با استفاده از حمل 

و نقل تركيبی از مسير منطقه آزاد انزلی را شاهد باشيم.
2( عدم تکميل راه آهن چابهار- زاهدان

3۰درصد  حدود  كه  58۰كيلومتر  طول  به  چابهار- زاهدان  خط آهن 
پيشرفت فيزيکی داشته و ريل گذاری آن شروع شده و انتظار می رود 

ظرف چند سال آينده راه اندازی شود.
 

کریدورهایتجاریرقیب
وجایگزینکریدورهایعبوریازایران

بايد توجه داشت كه فرصت های طاليی لجستيك و ترانزيت هميشگی 
نيست و بحران ها و ريسك های سرمايه گذاری و فعاليت های رقبا و 

كشورهای منطقه، تحريم ها و نيز سرمايه گذاری كشورهای غربی در 
زيرساخت های كشورهای منطقه باعث گرديد تا مسير های ترانزيتی 
جديد، جايگزين مسيرهای عبوری از ايران گردند. بحران ايجاد شده 
مسيرهای  دريايی،  مسير  بودن  طوالنی  و  موانع  و  سوئز  كانال  در 
را در دستوركار دولت ها  تركيبی  نقل  از حمل و  استفاده  جايگزين و 

قرار داده است  . 
كريدور تركيه، نخجوان، آذربايجان؛ كريدورCPEC  كريدور اقتصادی 
چين- پاكستان؛ كريدور ترانس كاسپين كه عبور كاال از مسير چين، 
قزاقستان، آذربايجان، گرجستان، تركيه؛ كريدور الجورد كه از مسير 
راه آهن  استانبول و همچنين  به  فاو  راه آهن  افغانستان عبور می كند؛ 
)راه آهن  تركيه  و  عراق، سوريه  در  عثمانی  امپراطوری  زمان  قديمی 
بغداد- برلين( از ديگر مسيرها جهت دور زدن ايران و خلق مسيرهای 
جايگزين و بهره برداری جهت مقاصد سياسی و امينتی می باشد. داالن 
زمينی عراق به  سوريه و تركيه و تجهيز بندر فاو، مجموعه اقدامات 
جمهوری  همسايه  كشورهای  توسط  لجستيك  حوزه  در  شده  انجام 
اسالمی ايران می باشد. عالوه بر اين ، راه آهن كويت- حيفا و راه آهن 
دمام در عربستان به حيفا و راه آهن مسقط در عمان- حيفا  در اسرائيل 
و راه آهن امارات- اسرائيل و تکميل راه آهن كشورهای ساحلی جنوب 
خليج فارس، مجموعه اقدامات زيربنايی و زيرساختی ديگر كشورها در 

حوزه تکميل لجستيك ريلی جهت عبور كاال می باشد.
 

نقشمناطقآزاددرفعالسازیکریدورهایتجاری
اوليه و ماشين آالت  آزاد در ورود مواد  با توجه به مزيت های مناطق 
بدون عوارض گمركی ، اين امکان را برای صاحبان صنايع و فعالين 
اقتصادی ايجاد می نمايد تا محصول توليدی خود را پس از پردازش 
و توليد مجددا صادر نمايند. در نتيجه اين مناطق می توانند به محلی 
از  يکی  كه  موضوعی  گردند؛  تبديل  كاال  صادرات  و  پردازش  برای 

اهداف كالن مناطق آزاد بوده و هست.
كاسپين،  بندر  قزاقستان،  چين،  كريدور  مسير  از  كاال  ترانزيت 
بندر  به  ريل  اتصال  با  است.  پيوسته  واقعيت  به  كه  رويايی  عراق؛ 
كاسپين و پروژه ريلی اتصال ريل سراسری ايران به بصره كه طبق 
پيش بينی های انجام شده كمتر از دو سال ديگر به بهره برداری خواهد 
رسيد؛ می توانيم شاهد حمل نقل تركيبی ريلی، دريايی، ريلی از چين 
به عراق از مسير منطقه آزاد انزلی باشيم. هم اكنون بيش از 12۰شناور 
بندری  مجتمع  طريق  از  ايران  قزاقستان،  چين،  كريدور  مسير  از 

كاسپين وارد شده اند .
با توجه به اينکه براساس قانون مناطق آزاد ، توسعه عمرانی منطقه از 
وظايف ذاتی و اصلی سازمان های مناطق آزاد كشور می باشد؛ توسعه 
زيرساخت های لجستيك در جهت تسهيل در ترانزيت كاال خصوصا در 

مسير كريدورهای تجاری اهميت بسزايی دارد  .
جذب سرمايه گذار در تکميل زيرساخت ها و تجهيزات نوين و به روز از 
ديگر مزيت های مناطق آزاد است كه نمونه آن سرمايه گذاری هندی ها 

در بندر چابهار می باشد.
موارد  به  ترانزيت كاال می توان  در  آزاد  مناطق  از عمده نقش آفرينی 

ذيل اشاره نمود:
 با توجه به مزيت های سرمايه گذاری در مناطق آزاد ، اين مناطق 

می توانند به عنوان هاب توليد و صادرات باشند.
مناطق  فرصت های  و  تهديدها  و  قوت  و  ضعف  نقاط  شناسايی   
و  موانع  رفع  و  ترانزيت  توسعه  جهت  در  همسايه  كشورهای  و  آزاد 

نواقص موجود .
آزاد در  از مناطق  نواقص و ضعف هر يك   بهبود مستمر و رفع 

عرصه لجستيك.
 تدوين برنامه هماهنگ و همکارانه مناطق آزاد جهت شتاب دهی 

به نقش آفرينی كشور در لجستيك منطقه ای و جهانی.

 تدوين الگوهای مطلوب حکمرانی جهت بيشينه سازی بهره مندی 
از فرصت های قابل دستيابی در عرصه لجستيك.

در  تركيبی  نقل  و  حمل  توسعه  نيازمند  كاال ،  ترانزيت  توسعه  برای 
لجستيکی  ابعاد  تمامی  در  می بايست  را  توسعه  اين  هستيم.  كشور 
انجام داد. توسعه ناوگان دريايی با افزايش و بهبود تجهيزات بندری 
و  كانتينربر  كشتی های  و  رو- رو  كشتی های  خريد  شمالی،  بنادر  در 
بنادر  كانتينرهای يخچال دار و برقراری خطوط كشتيرانی منظم بين 
ايران و كشورهای حاشيه خزر می تواند به توسعه حمل و نقل دريايی 

در خزر كمك شايانی نمايد  .
اقتصادی،  ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالی  دبيرخانه  اقدامات  از  يکی 
هم افزايی  با  كه  است  كشور  آزاد  مناطق  لجستيك  شورای  تشکيل 
ظرفيت و مزيت های نسبی و رقابتی مناطق آزاد می تواند در توسعه 
به  عنايت  با  باشند.  موثر  منطقه  كشورهای  با  اقتصادی  همگرايی 
موقعيت مناطق آزاد كشورمان و دسترسی به سه عامل ترانزيت يعنی 
جاده ، ريل و بندر؛ می توان اين مناطق را شاهراه ترانزيت كشور خواند. 
ظرفيت های  از  استفاده  در  خزر  حاشيه  كشورهای  نگرش  دليل  به 
دريامحور، شاهد افزايش ظرفيت بنادر داخلی و خارجی خزر هستيم، 
به طوری كه در چند سال اخير تعداد اسکله های بنادر انزلی و اميرآباد 
افزايش يافته و زيرساخت های بنادر كاسپين و آستارا با سرمايه گذاری 
بخش خصوصی و سازمان های متولی و در حال تکميل شدن می باشد. 
اخير قوت  نيز در سال های  امر در كشورهای ديگر حاشيه خزر  اين 
گرفته است؛ كه می توان به سرمايه گذاری های شركت های آمريکايی ، 
روسی و چينی در بندر آكتائو قزاقستان و ساخت بنادر جديد كوريك 
در قزاقستان و بندر الت در آذربايجان و بندر جديد الگان و لوتوس 
خزر  دريای  راستا شركت كشتيرانی  در همين  كرد.  اشاره  روسيه  در 
نيز سرمايه گذاری قابل توجهی در بندر ساليانکا روسيه نموده است تا 

باعث تکميل زنجيره تامين در اين خط دريايی گردد.
 

نقشموثرمنطقهآزادانزلی
درفعالسازیکریدورهایتجاری

منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه ورود ايران به اوراسيا با بهره مندی 
از دو بندر فعال و زيرساخت های لجستيکی، ترانزيتی و ظرفيت های 
می شود.  تجاری محسوب  كريدورهای  فعال سازی  برای  آزاد  مناطق 
انعقاد تفاهم نامه های همکاری مشترک از طريق مناطق آزاد می تواند 
نقش بسزايی در ايجاد همگرايی اقتصادی با كشورهای منطقه ايجاد 
كند. انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابين مناطق آزاد چابهار و انزلی با 
منطقه ويژه لوتوس و انجمن حمل و نقل هند در اجالس كميسيون 
اقتصادی  روابط  توسعه  امکان  از  نمونه ای  روسيه؛  و  ايران  مشترک 

از طريق مناطق آزاد ايران با كشورهای همسايه و منطقه می باشد.
وجود شهرک های صنعتی و احداث شهرک صنعتی جديد در منطقه 
آزاد انزلی با هدف جذب و فعال سازی شركت های نوآور و صادركننده 

كاال، می تواند نقش بسزايی در تکميل زنجيره ارزش ايجاد نمايد.
گمرک  وجود  تجارت،  توسعه  در  منطقه  اين  مزيت های  ديگر  از 
تخصصی، وجود نهادهای مالی و بيمه ای ، فاصله كم تا بازار مصرف ، 
كاهش هزينه ها به عنوان تسهيالت مناطق آزاد ، ساخت سردخانه در 
مجتمع بندری كاسپين و زيرساخت های بندری و تکميل اسکله های 
سنعتی  شهرک  ساخت  و  خصوصی  بخش  توسط  سوم  نسل  بندر 
شماره 3 در پسکرانه اين بندر را می توان به عنوان يك مزيت برای 

فعال سازی كريدورهای عبوری از منطقه آزاد انزلی برشمرد.
به  می توان  كشور  مقاومتی  اقتصاد  سياست های  اجرای  منظور  به 
نقش منطقه آزاد انزلی و مجتمع بندری كاسپين با وجود مزيت های 
متنوع كه می تواند نقش بسزايی در توسعه و افزايش »صادرات كاال و 
خدمات« از طريق اين بندر ايفا كند، اشاره كرد. عالوه بر اين با توجه 
به ورود نهاده های توليد و كاالهای اساسی از بنادر شمالی و امکان 
فرآوری كاالهای وارداتی در شهرک های صنعتی موجود در پسکرانه 
مجتمع بندری كاسپين می تواند باعث »گسترش و تسهيل توليد« در 

كشور گردد  .
شمال- كريدور  در  كاال  ترانزيت  زنجيره  مفقوده  حلقه های  از  يکی 
 جنوب، عدم اتصال ريل به آستارا عنوان می شود. با توجه به اتصال 
ريل به مجتمع بندری كاسپين در سال جاری می توان گفت با استفاده 
از حمل و نقل تركيبی از اين پس مسير ترانزيت كاال از بندر كاسپين 
اوراسيا  اتحاديه  مصرف  بازار  اصلی ترين  عنوان  به  روسيه  كشور  به 
تسهيل خواهد شد. در كنار اتصال ريل به اين مجتمع بندری در منطقه 
نسل سوم  بندر  اين  در  رو- رو  اسکله چند منظوره  انزلی ؛ ساخت  آزاد 
می باشد كه طبق برنامه ريزی ها همزمان با اتصال ريل به بهره برداری 
كشتی  به  سواری  خودروهای  و  كاميون  حمل  امکان  و  می رسد 
امکان پذير می گردد. همچنين با عنايت به اختالفات و كارشکنی های 
به  ترانزيت كاال  ايرانی جهت  تردد كاميون های  آذربايجان در  دولت 
روسيه می تواند به عنوان يك مسير استراتژيك برای كشور در توسعه 

صادرات محسوب شود.
همچون  محصوالتی  در  باغی  و  كشاورزی  محصوالت  قطب  وجود 
برنج، مركبات، چای، زيتون و ابريشم در منطقه و شهرهای مجاور، 
فرآوری  در  انزلی  آزاد  منطقه  مزيت های  عنوان  به  آن  از  می توان 
حوزه  كشورهای  به  صادرات  جهت  استان  كشاورزی  محصوالت 

اوراسيا نامبرد.
شهرک  يك  ايجاد  جهت  گرفته  انجام  تالش های  راستای  در 
لجستيکی در محدوده منطقه آزاد انزلی، فعاليت ها و اقداماتی از سوی 
سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفته است كه از آن جمله می توان 
آزاد  آزاد كشور در منطقه  اوراسيای مناطق  راه اندازی ميز تجارت  به 

انزلی اشاره نمود.
بنادر  ما بين  لجستيکی  همکاری های  مشترک  دفتر  ايجاد  همچنين، 
شركت  ناوگان  تجهيز  و  نوسازی  به  كمك  خزر؛  دريای  در  فعال 
كشتيرانی دريای خزر و ايجاد كنسرسيوم های تجاری و حمل و نقل 
متشکل از بانك ها ، بيمه ها و شركت های فعال در اين حوزه و استقرار 
نمايندگی های آنان در بنادر دريای خزر به منظور توسعه ترانزيت كاال ، 
برای  يکسان  گمركی  و  نقل  و  حمل  و  بازرگانی  تعرفه های  تنظيم 
تبادالت تجاری ما بين بنادر دريای خزر و تشکيل منطقه آزاد مشترک 
با كشور روسيه يکی از دستاوردهای سفر اخير و توافقات انجام شده 

هيات منطقه آزاد انزلی با طرف روسيه بود   .
به  توجه  با  داشت  اذعان  می توان  شده،  گفته  موارد  به  عنايت  با 
ظرفيت های منطقه آزاد انزلی، امکان تبديل شدن به هاب لجستيکی 
زيرساختی  قانونی ،  متنوع  مزيت های  وجود  با  منطقه اي  و  بين المللی 
فعال می تواند  لجستيکی  ديپلماسی  با  و  دارد  وجود  كه  جغرافيايی  و 
به شاهراه ترانزيتی و به عنوان يکی از مهم ترين راهبردهای تجاری 

كشورها طی ساليان آتی در رشد و توسعه اقتصادی مبدل گردد.

گزارش:
امینافقی

عضوهیاتمدیرهومعاوناموربندری
وحوزهخزرسازمانمنطقهآزادانزلی



مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نشست 
با فعاالن اقتصادی کیش و آیین رونمایی از سامانه »شفافیت«، بقای مناطق 
آزاد را در گرو فعالیت سرمایه گذاران دانست و گفت: در حال حاضر شرایط ثبات 

اقتصادی با قوانین خلق الساعه همخوانی ندارد و مشکل آفرین شده است.
سعید محمد در آیین رونمایی از سامانه »شفافیت«، مدیران مناطق آزاد و فعاالن 
اقتصادی را بدنه ای واحد با هدف مشترک اعتالی کشور ایران و توسعه  اقتصادی 
عنوان و اظهار کرد: رفع مشکالت مطرح و دیده  شده در سفرهای اخیر به مناطق 

آزاد، در دستورکار دبیرخانه و مناطق آزاد قرار گرفته است.
اراده  نهادهای مختلف مانند دبیرخانه شورایعالی مناطق  با اشاره به  وی 
از  اینکه  بر  تاکید  و  اسالمی  شورای  مجلس  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
سعی  گفت:  می شود،  پیگیری  موانع،  رفع  برای  باشد  نیاز  که  رکنی  هر 
متاسفانه  که  کنیم  تامین  سرمایه گذاران  برای  مناسبی  شرایط  می کنیم 
همخوانی  خلق الساعه  قوانین  با  اقتصادی  ثبات  شرایط  حاضر  حال  در 

ندارد و مشکل آفرین شده است.
مشاور رئیس جمهور، »شفافیت« در قوانین و خدمات را یکی از دغدغه های اصلی 
فعالین اقتصادی دانست و اظهار داشت: این امر در دستورکار قرار گرفته است؛ 
چراکه نیازمند آن است که هیچ گونه تبعیض و اقدام پشت پرده ای مانند امضاهای 

تا  بود  طالیی صورت نگیرد و همه چیز ضابطه مند و دارای شیوه نامه خواهد 
بستری مناسب برای تصمیم و فعالیت سرمایه گذاران مهیا شود.

سعید محمد، جزیره کیش را پایلوت اجرای طرح شفافیت عنوان کرد و با 
ابراز امیدواری از اجرای این طرح در سایر مناطق آزاد کشور افزود: در این 

آنها در سامانه  ارائه خواهد شد که تمام  آزاد  سامانه، ۱۴خدمت در مناطق 
بارگذاری و شفاف سازی خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ۷خدمت رونمایی می شود و ۷خدمت بعدی طی 
سه ماه آینده بارگذاری و به سامانه اضافه خواهد شد.

کرد:  تاکید  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
پرتال  در  شفاف  صورت  به   آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
مناطق آزاد بارگذاری شده است که تاکنون حدود ۱۰۰فرصت در حوزه های 
مختلف به ترتیب مناطق را شامل می شود و شامل حوزه هایی چون صنعتی، 

گردشگری، کشاورزی، توریسم  درمانی، توریسم علمی و ورزشی می باشد.
سرمایه گذاران  فعالیت  گرو  در  را  آزاد  مناطق  بقای  رئیس جمهور ،  مشاور 
و  تکنولوژی  ورود  و  صادرات  تولید،  که  مطلب  این  بیان  با  و  دانست 
فناوری های نوین از آنها موردانتظار است، تصریح کرد: عالوه بر بارگذاری 
این خدمات، سامانه »سمباد« به منظور ارتباط مستقیم با دبیر، طی روزهای 
با  ارتباط مستقیم  امکان  بومی  فرد  یا  فعال  تا هر  فعال شده است  گذشته 

شخص دبیر شورایعالی مناطق آزاد را داشته باشند.
گفتنی است، آیین رونمایی از سامانه »شفافیت« در نشست با سرمایه گذاران و فعاالن 

اقتصادی کیش، در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

اخبار مناطق آزاد

بقای مناطق آزاد کشور را در گرو 
فعالیت سرمایه گذاران است

مشاور رئیس جمهور در نشست با فعاالن اقتصادی کیش مطرح کرد:
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی از بارگذاری بیش از ۱۰۰فرصت 
خبر  دبیرخانه  سامانه   در  توجیهی  طرح  با  سرمایه گذاری 
به ویژه  و  مردم  عموم  برای  طرح ها  این  گفت:  و  داد 

سرمایه گذاران قابل  رویت است.
معرفی  همایش  و  نمایشگاه  حاشیه   در  محمد  سعید 
گاز،  نفت،  حوزه  توسعه  و  سرمایه گذاری  فرصت های 
بیان  ضمن  کیش،  تجدیدپذیر  انرژی های  و  پتروشیمی 
این که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با دعوت از فعاالن 
عرصه نفت، گاز و پتروشیمی نمایشگاه خوبی را تدارک 
دیده است،  اظهار کرد: ظرفیت های تولیدات در این حوزه 
بسیار باال است و استقبال خوبی از این همایش شده است.

به  حوزه ها  اکثر  در  تاکنون  کشورمان  داشت:  بیان  وی 
خودکفایی دست پیدا کرده، اما از آنجایی که پروژه های 
به درستی  ظرفیت ها  این  از  است،  نشده  تعریف  جدید 
موضوع  این  از  صنعتی  فعاالن  اکثر  و  نمی شود  استفاده 

گالیه مند هستند.
مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: در این نمایشگاه به دنبال 
آن بودیم که تامین کنندگان، سرمایه گذاران و تمام کسانی را 
که در زنجیره صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فعال هستند، گرد 
هم جمع کنیم تا پروژه های جدیدی را در مناطق آزاد به ویژه 
در جزیره قشم، اروند، چابهار و سواحل مکران تعریف نماییم.

مختلف  مدل های  در  همچنین  کرد:  اضافه  محمد  سعید 
توسعه  تا  می کنیم  کمک  سرمایه گذاران  به  مالی  تامین 

صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سرعت پیدا کند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان با بیان 
با طرح  از ۱۰۰فرصت سرمایه گذاری  بیش  تاکنون  این که 
برای عموم  و  بارگذاری شده  دبیرخانه  در سامانه   توجیهی 
مردم و به ویژه سرمایه گذاران قابل  رویت است، خاطرنشان 
کرد: برای تامین منابع مالی، روش هایی مطرح کردیم که 
اگر این روش ها مطابق با برنامه ریزی موردبررسی و پیگیری 
قرار گیرد، به طورقطع از طریق نقدینگی موجود در بازار امکان 

تامین سرمایه برای انجام پروژه ها وجود خواهد داشت.

دبیرخانه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  نشست  اولین 
مشاور  محمد  سعید  حضور  با  آزاد  مناطق  شورایعالی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
و  فارابی  سینمایی  بنیاد  امنای  هیات  عضو  و  اقتصادی 

جمعی از فعاالن صنعت سینمای کشور برگزار شد.
مناطق  ظرفیت های  معرفی  هدف  با  که  نشست  این  در 
آزاد با عنوان »فصل تحول« برگزار شد، مهدی جوادی 
سینما،  صنعت  فعاالن  فارابی،  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل 
تهیه کنندگان، کارگردانان و تنی چند از بازیگران برجسته 

عرصه سینمای کشور حضور داشتند  .
مشاور رئیس جمهور و  دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در این نشست اظهار داشت: همه ما باید نسبت 
و  باشیم  نگران  این سرزمین  فرزندان  فرهنگی  آینده  به 

برای بهبود آن برنامه ریزی کنیم.
پایلوت  می توانند  آزاد  مناطق  افزود:  محمد  سعید 
این  در  چراکه  باشند؛  کشور  در  فرهنگی  فعالیت های 

مناطق دسترسی ها بیشتر و تردد آسان تر است.
این  در  نیز  فارابی  سینمایی  بنیاد  مدیرعامل  همچنین، 
نشست گفت: حضور دکتر محمد مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد در هیات امنای بنیاد سینمایی 
ایجاد  و  سینما  جهانی سازی  به  کمک  هدف  با  فارابی 
شرایطی  آزاد  مناطق  در  چراکه  است؛  بین الملل  کریدور 
مثل معافیت های مالیاتی، تسهیل ورود فناوری های نوین 

و تسهیل تردد اتباع خارجی را داریم.
آزاد  مناطق  از شرایط خاص  اینکه  بیان  با  جوادی  مهدی 
برای بین المللی کردن سینمای ایران استفاده خواهیم کرد، 
ادامه داد: باید از ظرفیت های موجود در مناطق آزاد کشور 
نهایت بهره را برد، رگوالتری های سنگین مناطق عمومی 
جلوی نتیجه دادن ایده های جدید را خواهند گرفت. می توانیم 
با ایجاد سند باکس، فضای رشد ایده های سینمایی و رشد 

فناوری های حوزه سینما را در مناطق آزاد پیگیری کنیم.
در ادامه این نشست، معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه 
این  تداوم  بر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
کارگروه های  تشکیل  و  اجتماعی  فرهنگی  نشست های 

تخصصی تاکید کرد.
مهدی حسین زاده اظهار کرد: به عنوان یک معلم دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران معتقدم تفکرات نئولیبرال و پول 
می تواند نه تنها فرهنگ و سینما بلکه مسیر علم و مقاالت 
ISI را نیز تغییر دهد؛ ما با جهانی شدن مشکلی نداریم، ولی 

می خواهیم با ارزش های خودمان جهانی شویم.

تدوین ۱۰۰فرصت 
 سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد کشور

ظرفیت تبدیل مناطق آزاد 
به پایلوت فعالیت های 

فرهنگی در کشور

مشاور رئیس جمهور خبر داد:

مشاور رئیس جمهور در اولین نشست معاونت 
فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مطرح نمود:

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: دبیرخانه شورایعالی با همکاری 
تیم اقتصادی دولت، درصدد است با ارائه راهکارها، چالش ها و 
مشکالت، هماهنگی بین قوه مجریه و مقننه را افزایش دهد.

آزاد  مناطق  اداره  قوانین  داشت:  اظهار  محمد  سعید 
دنیا است،  قوانین  از مترقی ترین  تجاری-صنعتی یکی 
و حدود  نشده  اجرا  به درستی  در کشور  مقوله  این  اما 

۷۰درصد ظرفیت آن مغفول مانده است.
از طرفی قوانین خلق الساعه و تسری  وی اضافه کرد: 
که  می شود  باعث  آزاد  مناطق  به  سرزمینی  قوانین 
فعاالن اقتصادی که به دلیل مزیت های مناطق آزاد آنها 
را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده بودند، از تداوم روند 

سرمایه گذاری دلسرد شوند.
مشاور رئیس جمهور گفت: یکی از سیاست های دبیرخانه 
در زمان فعلی، استفاده از تمام ظرفیت قانون و همچنین 
توسعه  برنامه های  احکام  دائمی  قانون  ماده ۶۵  اجرای 
کشور است؛ از مجلس شورای اسالمی درخواست داریم 
که بازوی نظارتی خود در راستای اجرای این قانون را 
به کار بگیرد تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود برسند.

سعید محمد اظهار داشت: در این راستا دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی برگزاری جلسات 
اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  با  مختلف 
فراکسیون مناطق آزاد، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و 
بانک مرکزی را برای هماهنگی بیشتر در راستای اصالح قوانین 

و تقویت قدرت عمل مناطق آزاد را انجام داده است.
وی گفت: سعی می شود این هماهنگی در راستای ثبات 
از خلق قوانین خلق الساعه و تسری  قوانین، جلوگیری 
قوانین سرزمین اصلی به مناطق در راستای حمایت از 

سرمایه گذاران انجام گردد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان درخصوص مشکالت و 
چالش های منطقه آزاد کیش نیز اظهار داشت: الزام رعایت 
پیوست های فرهنگی و اجتماعی در توسعه جزیره، واردات 
خوردور از طریق خودورهای اموال تملیکی، پیگیری اجرای 
طرح مسکن ارزان برای کارکنان نهادهای دولتی، حاکمیتی 
و بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در ۳۵هکتار و مسکن 

خانه اولی های بومیان در ۸هکتار ازجمله سیاست های اعمال 
شده برای بازگشت کیش به جایگاه واقعی خود است.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: به منظور بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور، مناطق آزاد کشور به واسطه توانمندی ها و 
ویژگی های منحصر به فردی که دارند، محل تالقی و ارتباط 
سرمایه گذاران،  ازجمله  اقتصادی  بخش های  تنگاتنگ 
تامین کنندگان منابع مالی، تولید کنندگان تجهیزات، صاحبان 

صنایع  و صادرکنندگان می شوند.
سعید محمد در آیین گشایش نمایشگاه و همایش معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 
و انرژی های تجدید پذیر آیفیکس ۲۰۲۱ در جزیره کیش اظهار 
ذخایر  لحاظ  به  جهان  کشورهای  برترین  از  ایران  داشت: 
هیدرو کربنی است و اگر هر کشوری این توانایی ها را داشت، 

بی شک اکنون به یک قطب و قدرت در عرصه صادرات این 
مواد تبدیل شده بود.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور به دلیل بیماری مزمنی که به 
واسطه وابستگی به حوزه نفت دچار شده است، علی رغم داشتن 
دانش فنی نتوانستیم از ظرفیت ذخایر هیدرو کربن کشور استفاده 
کنیم و یادآور شد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که شاهد 
تکمیل زنجیر نفت، گاز و پتروشیمی و از یک صادر کننده مواد 

خام به صادر کننده تمام محصوالت این عرصه تبدیل شویم.

حالوت درآمد نفت به سر سفره های ایرانیان بیاید
ارزش  زنجیره  تکمیل  با  رئیس جمهور  گفت:  مشاور 
به  را  نفت  درآمد  گاز می توانیم حالوت  و  نفت  صنعت 

سفره ایرانی ها ببریم.
سعید محمد اظهار داشت: امروز از بابت انرژی کشور به 
شدت نگرانی هایی وجود دارد، به طوری که اکنون بخش 
عمده این انرژی از پارس جنوبی استحصال می شود و 
تولید برق کشور به آن وابسته است که این میدان گازی 

شاهد افت شدت گاز هستیم و حجم استحصال است.
وی با بیان اینکه فاز ۱۱ این میدان گازی که فاز افزایش دهنده میزان 
استحصال است به دلیل خلف وعده غربی ها تکمیل نشده است، 
تصریح کرد: با توجه به وابستگی انرژی کشور به این مسئله الزم 

است که فعاالن صنعت نفت که در بخش گاز فعالیت دارند باید این 
مسئولیت را به دوش باشند و این خالء را جبران کنند.

مناطق آزاد، سرمایه گذاران و بخش های 
مختلف را کنار هم می گذارد

ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
برای  وظایف  انجام  راستای  در  داشت:  بیان  اقتصادی 
جبران این کاستی ها، مناطق آزاد می توانند برای در کنار 
و  سرمایه گذاری  مختلف  بخش های  گرفتن  قرار  هم 
اقتصاد و تسهیل فرآیند ارتباط بین تامین کنندگان مالی، 

سرمایه گذاران، سازندگان تجهیزات نقش آفرینی کنند.
سعید محمد اذعان نمود: مباحث معافیت های مالیاتی )پس از 
رفع نقص مالیات ارزش افزود تا پایان سال جاری(، حق گمرکی 
و ترددهای اتباع خارجی به عنوان مشتقات سرمایه گذاران و 
ظرفیت های لجستیکی ازجمله آب های آزاد و شبکه های ریلی 
و حمل و نقلی از ویژگی های مناطق آزاد است که می تواند در 

تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری نقش ایفا کنند.
وی اظهار کرد: دبیرخانه شورایعالی در این مسیر در حال 
کردن  پیدا  قطعیت  ازجمله  مختلفی  برنامه های  تدوین 
که  است  مرکزی  بانک  همکاری  با  ارزی  بانک  ایجاد 
فرآیندها را شتاب دهد و ظرفیت های جدیدی را در این 

مناطق برای تحقق اهداف اقتصادی دولت ایجاد کند.
مشاور رئیس جمهور گفت: بانک ارزی و یا آفشور بانک ها 
بدون ارتباط بانک مرکزی فعالیت می کند و ایرانیان خارج از 
کشور و سرمایه گذاران بین المللی برای هزینه کرد منابع خود 
در مناطق آزاد با استفاده از این بانک استقبال نشان داده اند.
ایجاد  برنامه های  و  طرح ها  شد:  یادآور  محمد  سعید 
تاالر بین المللی بورس به جمع بندی رسیده و به زودی 
و  اوراق  تهیه  شامل  مرحله  دو  در  آن  ایجاد  مقدمات 
واگذاری اوراق به صورت ارزی و ارائه سهام ارزی انجام 
با  توافق ۲۵ساله  از ظرفیت های  بهره وری  می شود که 

چین ازجمله برنامه های دبیرخانه در این زمینه است.
وی، تکمیل زنجیره رمز ارزها در مناطق آزاد، استفاده از کیف پول 
و مشارکت عمومی و خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی به 
ویژه از محل سند همکاری ۲۵ساله چین را از دیگر روش های 
مختلفی اعالم کرد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به عنوان 

تامین منابع مالی در دست پیگیری دارد.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
از  بیش  هم اکنون  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اقتصادی 
۱۰۰فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد شناسایی شده و از 
سرمایه گذاران دعوت به همکاری می کنیم تا از این فرصت ها در 

تمام مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه استفاده نمایند.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی با بیان اینکه به  دنبال ایجاد ظرفیت های جدید در 
مناطق آزاد هستیم، گفت: تاالر بین المللی بورس و بانک ارزی در 

مناطق آزاد راه اندازی می شود.
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  نمایشگاه  محل  در  محمد  سعید 
کیش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به ذخایر 
متاسفانه  پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  صنعت  در  کشور  غنی 

شاهد عدم تکمیل زنجیره و ارزش این صنایع هستیم.
وی گفت: کشورهایی که دارای ذخائر هیدروکربنی نیستند، با 
فکر صحیح، حرکت صحیح و اقدامات درستی که نسبت به این 
صنعت انجام داده اند، امروز به مراتب بیش از کشور ما از منافع 

ذخائر هیدروکربنی در دنیا استفاده می کنند.
مشاور رئیس جمهور افزود: با توجه به اینکه به لحاظ دانش فنی و ساخت 
تجهیزات، صنعتگران ما در وضعیت مطلوبی به  سر می برند، متاسفانه 
در نهایت به صادرکننده مواد خام تبدیل شده ایم و هنوز شاهد واردات 

از کشورهایی هستیم که مواد اولیه خام را از کشور ما تامین می کنند.

 اعتماد به غربی ها موجب توقف 
صنعت نفت و گاز کشور شد

سعید محمد تصریح کرد: تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت 
و گاز، بزرگترین آمال و آرزوی هر ایرانی است و آن وقت 
است که ایرانی ها می توانند حالوت و شیرینی آن را بر سر 

سفره های خود احساس کنند.
وی گفت: امروز مشاهده می کنید که یک بشکه نفت که چند ده 
دالر فروخته می شود، اما در ازای آن یک شیشه ادکلن در حجم 
بسیار کوچک که از همان بشکه فرآوری می شود، با قیمت دویست 
تا سیصد دالر وارد کشور می شود و در این بین منفعت این معامله را 

کسی می برد که آن را فرآوری می کند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: همه  این 
مشکالت و عدم توسعه صنایع هم در پایین دست احساس می شود 
و هم در باالدست و متاسفانه اعتماد به غربی ها که شاید منجر 
به توسعه میادین نفت و گاز ما بشود و قراردادهای مکرر بدون 
سرانجام، که بعدها زیر آن زدند موجب گردید تا صنعت باالدستی 
نفت و گاز ما بعد از سال ها متوقف بماند و این یک حقیقت دردآور 
است و این مشکالت برای صنایع پایین دستی ما هم به همین 

صورت اتفاق افتاد.

خطاهای گذشته را جبران خواهیم کرد
سعید محمد تصریح کرد: در این میان بعضی ها معتقد بودند که 
صنایع پایین دستی مانند صنایع پاالیشگاهی و پتروپاالیشگاهی، 
زیان آور است و نباید در این حوزه سرمایه گذاری صورت بگیرد که 

این یک تفکر بسیار غلط و اشتباه بود.
و  حرکت  پایین دستی  صنایع  سمت  به  جدیت  با  گفت:  وی 
لحاظ  به  چراکه هم  کرد؛  خواهیم  جبران  را  گذشته  خطاهای 
سودآوری، ارزآوری و افزایش جی.دی.پی بسیار دارای اهمیت 
است و هم به لحاظ اشتغال؛ زیرا به لحاظ اشتغال هر ۲۰هزار دالر 
سرمایه گذاری در پایین دست یک شغل ایجاد می شود و بیش از 
یک میلیون دالر یک شغل در صنایع باالدستی ایجاد خواهد شد 
و این فاصله نشان دهنده این است که حجم ایجاد اشتغال در 

کشور با توجه به صنایع پایین دستی افزایش پیدا می کند.

بابت انرژی کشورمان نگران هستیم
مشاور رئیس جمهور افزود: به شدت بابت انرژی کشورمان 
از  کشور  انرژی  از  عمده ای  بخش  چراکه  هستیم؛  نگران 
منطقه پارس جنوبی استحصال می گردد که امروز با شدت 
انرژی  بخش  برای  خطر  چراغ  یک  و  است  مواجه  افت 

کشور محسوب می شود.
چرخه  وارد  امروز  که  گازی  کرد:  اضافه  محمد  سعید 
و  می شود  نیروگاه ها  و  کشور  صنعت  و  شهری  خانه های 
تولید برق کشور به آن وابسته است، در حال حاضر دچار 

این مسئولیت بزرگی بر دوش فعاالن  افت شدید است و 
سازنده گان  کارفرمایان،  همه   و  است  گاز  و  نفت  صنعت 
تجهیزات، پیمانکاران و مشاوران باید این مسئولیت سنگین 

را به دوش بکشند و این خأل را جبران کنند .
وی گفت: وظیفه ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است 
که مسیر و فرآیند را تسهیل کنیم و بین تامین کنندگان مالی، 
سرمایه گذاران پروژه ها و تجهیزات، پیمانکاران و... هماهنگی ایجاد 
کنیم. نقش ما همانند نخ تسبیح است که این اجزا و دانه ها را کنار 

یکدیگر آرایش می دهد که نقش بسیار مهمی است.

 معافیت های مالیاتی
 تا پایان سال رفع نقص خواهد شد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: درخصوص 
معافیت های مالیاتی در بخش ارزش افزوده پیگیری هایی صورت گرفته 
است که تا پایان امسال رفع نقص خواهد شد و در بحث گمرکی و 
همچنین ترددهای اتباع بیگانه و سایر موضوعاتی که می تواند به عنوان 

مشوقاتی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران محسوب شود.
سعید محمد افزود: ما ظرفیت های بسیار ویژه و خوبی در مناطق 
آزاد داریم. عموما به آب های آزاد متصل و یا به شبکه های ریلی 
خوب و مطمئنی وصل هستند و این ظرفیت لجستیکی مناسب، 

کمک شایانی به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان می کند.

ایجاد بانک ارزی؛ پایه ای برای مسائل ارزی 
فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد

وی با بیان اینکه وظیفه ما در مناطق آزاد ایجاد اعتماد برای 
سرمایه گذاری است، گفت: به  دنبال ایجاد ظرفیت های جدید در 
مناطق آزاد هستیم و خبرهای خوبی درخصوص مناطق آزاد در راه 
است که فکر می کنم با استقبال مواجه شود. مورد اول بحث بانک 
ارزی است؛ چراکه در جلساتی که طی دو هفته گذشته با بانک 
مرکزی و معاونت اقتصادی رئیس جمهور محترم داشتیم، قطعیت 
پیدا کرده و به  دنبال تهیه شیوه نامه آن با بانک مرکزی هستیم و 
از کسانی که عالقه مند هستند و می توانند در تاسیس بانک ارزی 
اقدام کنند، استقبال می کنیم و تشریف بیاورند تا مذاکرات را انجام 
دهیم و در این مسیر حرکت کنیم و این می تواند یک پایه برای 
مسائل ارزی فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد محسوب شود و بعدها 

می تواند به سرزمین اصلی تعمیم پیدا کند و این بانک ارزی بدون 
ارتباط با بانک مرکزی کشور فعالیت می کند و هیچ گونه تعهدی را 

متوجه بانک مرکزی نخواهد کرد.

تاالر بین المللی بورس در مناطق آزاد راه اندازی می شود
تاالر  بحث  موضوع  دومین  کرد:  بیان  رئیس جمهور  مشاور 
کارشناسان  با  مذاکراتی که  و طبق  است  بورس  بین المللی 
بخش اقتصادی دولت داشتیم، جمع بندی این است که پس از 
ایجاد مقدمات، به زودی تاالر بین المللی بورس راه اندازی شود 
که البته بخش سهام را به عنوان فاز دوم قرار دادیم، اما در 
بخش اول تهیه اوراق است و واگذاری اوراق بابت پروژه هاست 
البته به صورت ارزی تا آهسته آهسته این تاالر شکل بگیرد 
تا مشکلی از مشکالت مناطق آزاد در بخش سرمایه گذاری 
با  توافق ۲۵ساله  از ظرفیت های  البته  باشد  قابل حل  ارزی 
چین در اینجا می توانیم استفاده کنیم؛ چراکه یکی از بندهای 
توافق نامه، همکاری در همین حوزه هاست و بحث تکمیل 
رنجیره رمزارزها هم یکی دیگر از موضوعات مورد توافق است.

سعید محمد اظهار داشت: به دنبال ایجاد رمزارز ملی و ورود آن 
به چرخه هستیم اما به غیر از بحث خود رمزارز و ماینینگ رمزارز، 
بحث های مرتبط با صرافی، کیف پول و سایر موارد است که در این 
بخش به  دنبال آن هستیم این خدمات در مناطق آزاد قانونمند شود 

و به فعاالن محترم اقتصادی در این مناطق ارائه کنیم.
وی ادامه داد: روش هایی را برای تامین منابع مالی در مناطق 
آزاد در دست پیگیری داریم و بحث مشارکت عمومی خصوصی 
یکی از موضوعاتی است که به دنبال آن هستیم و مدل سازی 

آن نیز انجام شده و با فعاالن در حال مذاکرات هستیم.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در پایان خاطرنشان کرد: تامین مالی به روش های جمعی و 
استفاده از سرمایه گذاری خارجی، همچنین عالقه مندی هایی که 
شرکت های خارجی نسبت به سرمایه گذاری در کشور ما ابراز 
می کنند، حتی با اشاره به مناطق آزاد کشور چین و حجم بزرگی 
از تجارت چین که در مناطق آزاد آنها انجام می شود، پیشنهاد 
انعقاد قرارداد دوجانبه و فعالیت مشترک با مناطق آزاد ایران را 
داریم و در حال مذاکره با آنها هستیم و این ظرفیت می تواند به 

شدت کمک کار فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد شود.

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

مشاور رئیس جمهور در آیین گشایش نمایشگاه و همایش آیفیکس 2021 در کیش اظهار کرد:

مشاور رئیس جمهور در جمع خبرنگاران عنوان کرد:

گسترش هماهنگی میان دولت و مجلس در جهت تقویت بیشتر مناطق آزاد

تبدیل مناطق آزاد به محل تالقی بخش های مختلف سرمایه گذاری و اقتصادی

راه اندازی تاالر بین المللی بورس و بانک ارزی در مناطق آزاد کشور
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

 تکریم قشموندان، در اولویت
برنامه های سازمان منطقه آزاد قشــم

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام پذیرفت:

طی پیامی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آیین افتتاح رویداد آیفیکس 2021 کیش صورت گرفت:

در پنل تخصصی قشم در همایش آیفیکس 2021 کیش انجام شد:

در راستای ایجاد همکاری میان شرکت های بخش خصوصی و دولتی، بانک و منابع مالی صورت پذیرفت:

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
»معرفی  همایش  افتتاح  آیین  در  پیامی  طی  قشم 
گاز،  نفت،  حوزه  توسعه  و  سرمایه گذاری  فرصت های 
و  آزاد  مناطق  در  تجدید پذیر  انرژی های  و  پتروشیمی 
محمد  سعید  دکتر  حضور  با  که  کشور«  اقتصادی  ویژه 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
بزرگ  فرصت های  شد،  برگزار  کیش  جزیره  در  ویژه 

سرمایه گذاری منطقه آزاد قشم را اعالم کرد.
علی درویش پور در پیامی که توسط پروین فرشچی عضو 
هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در این آیین قرائت 
شد، این فرصت ها را در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و تولید 
انرژی های تجدید پذیر و طرح ها و پروژه های زیربنایی در 
منطقه آزاد قشم با وسعتی بالغ بر 1500کیلومتر مربع و نیز 
350کیلومتر ساحل بی نظیر با عمقی بسیار مناسب در سواحل 

شمالی و جنوبی جزیره قشم معرفی نمود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این پیام، منطقه 
بزرگترین جزیره  در  واقع  را  اقتصادی قشم  ویژه  و  آزاد 

تنگه  در  استراتژیک  نقطه  مهم ترین  و  فارس  خلیج 
انرژی  حامل  و  تجاری  کشتی های  عبور  محل  و  هرمز 
بزرگ  میدان های  وجود  بی تردید  افزود:  و  خواند  دنیا 
نفت و گاز در این منطقه ژئوپلیتیک، یکی از بزرگترین 
ظرفیت های بی بدیل این منطقه از کشورعزیزمان است.

در بخش دیگری از این پیام، منطقه آزاد قشم دارای مزیت ها 
و ویژه گی های منحصر به فرد در حوزه نفت، گاز، گردشگری، 
صنعت، شیالت و کشاورزی که هر یک به تنهایی جهت 
توسعه اقتصاد ملی نقش آفرینی می کنند، اعالم و تصریح شد: 
در چند سال گذشته و با انجام اصالحات ساختاری حوزه نفت 
و انرژی، تعامل سازنده با وزارت نفت، وزارت نیرو، شرکت های 
مادر تخصصی زیرمجموعه و جذب سرمایه گذاران داخلی 
برق،  و  آب  تولید  هاب های  ایجاد  به  نسبت  خارجی،  و 
پاالیشگاه، ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های ویژه نفتی، 
سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی، صنایع باالدستی، میانی و 
پایین دستی پتروشیمی اقدام و تعدادی از طرح ها و پروژه های 
بزرگ نیروگاهی، پاالیشگاهی و ذخیره سازی و بانکرینگ و 
همچنین در اجرای زیر ساخت های آنها ازجمله اسکله بزرگ 
نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز را به ارزش تقریبی بیش از 
یک و نیم میلیارد دالر در منطقه آزاد قشم به بهره برداری 

رسیده است.

در این پیام علی درویش پور اعالم کرد: در حال حاضر با 
انجام مطالعات طرح جامع هاب نفت، گاز و پتروشیمی در 
منطقه آزاد و ویژه اقتصادی سلخ قشم، مطالعات ارزیابی 
گاز  انتقال  خط  احداث  و  صادراتی  بندر  محیطی،  زیست 
30اینچ به طول 57کیلومتر از خط هفتم سراسری بندرعباس 
به قشم جهت تامین خوراک گاز و سوخت پنج مجتمع بزرگ 
  LNG پتروشیمی، احداث پاالیشگاه های نفتی و واحدهای
که با حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان 
گمرک  کشتیرانی،  و  بنادر  سازمان  کشور،  زیست  محیط 
جمهوری اسالمی ایران و کلیه نهادهای حاضر و مستقر در 
منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم و استان هرمزگان، موفق 
به ایجاد بزرگترین هاب پتروشیمی و به عنوان سومین هاب 

پتروشیمی کشور معرفی شده است.
وی در ادامه این پیام تصریح کرد: یقینا منطقه آزاد قشم با 
اجرای این طرح ها و پروژه ها در آینده ای نزدیک به یکی از 
بزرگترین قطب های تولید انرژی و اقتصادی دریامحور کشور 
تبدیل خواهد شد و بی تردید در این مسیر حوزه های دیگر 
اقتصادی این منطقه، باالخص حوزه های گردشگری، شیالت 
و خدمات ترانزیتی متحول و در جایگاهی باالتر از کشورهایی 

همچون امارات، مالزی و سنگاپور قرار خواهد گرفت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

در پایان این پیام تاکید کرد: انتظار می رود موسسات تامین 
تولید کنندگان  و  دانش بنیان  شرکت های  سرمایه،  و  مالی 
در  اجرایی  پیمانکاران  مهندسی،  شرکت های  فنی،  دانش 
تولیدکنندگان  همچنین  و  بهره برداری  و  نصب  ساخت، 
لوازم و تجهیزات صنایع نفت و گاز حاضر در این همایش 
و نمایشگاه و سایر شرکت های توانمند این حوزه در داخل 
با همکاری و همیاری شرکت های سرمایه گذار در  کشور 
بخش خصوصی که متولی اجرای این طرح ها و پروژه ها 
در منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم هستنند، در کمترین 
بین المللی،  تحریم های  شرایط سخت  در  و  ممکن  زمان 
این مجموعه عظیم را احداث و بار دیگر نشان دهند که 
فرزندان این ملت بزرگ و این مرز و بوم می توانند با تالش 
و همت خود و با استفاده از امکانات، ظرفیت ها و نعمت های 
عظیم خدادادی، کارهای بزرگ و قابل اتکایی را در توسعه 

اقتصادی کشور رقم بزنند.
گفتنی است در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدید 
پذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که در کیش 
و  اقتصادی  معاون  مدیره،  اعضای هیات  برگزار گردید، 
سرمایه گذاری، مدیر نفت و انرژی و مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم حضور داشتند.

مشاور  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
مدیرعامل این سازمان و سرپرست مدیریت نفت و انرژی 
سازمان منطقه آزاد قشم با شرکت در پنل تخصصی قشم 
با موضوع مروری بر ظرفیت های سازمان های منطقه ای و 
بین المللی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و معرفی طرح های 
هاب نفت، گاز و پتروشیمی منطقه آزاد قشم در نمایشگاه و 
همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه 
نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی کشور در کیش درخصوص ظرفیت مناطق 
آزاد برای تولید انرژی های تجدید پذیر، نقش این مناطق در 
ایجاد ارتباط و همگامی ایران با دنیا و ظرفیت ها و اقدامات 
انجام شده در حوزه نفت و انرژی منطقه آزاد قشم، نظرات و 

دیدگاه های خود را مطرح کردند.
پروین فرشچی عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 
طی سخنانی در این پنل، با تشریح ابعاد مختلف انرژی های 
نو، تغییرات اقلیمی را از مهم ترین دالیل افزایش تقاضا برای 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر خواند و گفت: این انرژی ها 
نه تنها باعث کاهش آلودگی هوا و افزایش امنیت انرژی 
می شود، بلکه به کاهش هزینه ها، افزایش اشتغال و خصوصا 

کاهش اثرات تغییرات اقلیمی می انجامد.
وی با تشریح سرمایه گذاری های انجام شده در دنیا برای 
انرژی های تجدیدپذیر، موفقیت کشورهای پیشرو  تولید 
را در این عرصه، وجود تضمین برای خرید این نوع انرژی 
در این کشورها دانست و افزود: در اروپا انواع انرژی های 

تجدیدپذیر به خانه ها برده شده است.
نقش  بر  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  فرشچی 
انرژی های  تولید  با  مرتبط  بین المللی  سازمان های  موثر 
تجدید پذیر در فعالیت کشورها برای تولید این نوع انرژی، 
تاکید کرد و یادآور شد: حضور اندک ما در این سازمان ها 
که در بسیاری موارد دالیل سیاسی هم ندارد، باعث از 

بین رفتن فرصت های زیادی شده است.
وی در این خصوص به انجمن کشورهای حوزه اقیانوس 
دلیل  به  ما  آزاد  مناطق  داشت:  اظهار  و  اشاره کرد  هند 
تا  دارند  طالیی  فرصت های  هند،  اقیانوس  به  نزدیکی 
انرژی های  تولید  به  ورود  برای  انجمن  این  ظرفیت  از 

تجدیدپذیر استفاده بهینه کنند.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در پایان با تاکید 
بر ضرورت ورود مناطق آزاد کشورمان واقع در آب های خلیج 

فارس و ساحل دریای عمان، به عرصه انرژی روی دریا به 
عنوان انرژی تجدیدپذیر، خواستار اهتمام مسئوالن سیاسی 

کشور به دیپلماسی دریا محور شد.
براساس این گزارش، علی یدقار مشاور مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم نیز در این پنل طی سخنان کوتاهی با 
تشریح روند تحوالت عمیق در دنیا در 500سال گذشته، 
ایجاد تمدن غرب، تشکیل ایاالت متحده آمریکا و آغاز رشد 
قدرت های نوظهور مانند چین و هند را سه رویداد بزرگ این 
تحوالت خواند و با تاکید بر تغییر شکل قدرت در دنیای 

امروز، خواستار دور شدن از نگرش های نقطه ای شد.
وی، سهیم شدن با دیگران در قدرت را بهترین نوع قدرت 
دانست و با اشاره به پیمان شانگهای، نقش مناطق آزاد کشور 
را در ایجاد ارتباط و همگامی ایران با دنیا بسیار موثر خواند 
و گفت: اگر به این مناطق توجه خاص شود و تکلیفش را 

حاکمیت روشن کند، این تاثیر صدچندان خواهد شد.
یدقار، منطقه آزاد قشم را با توجه به ظرفیت های بی بدیلش، 
بهترین نمونه و الگوی توسعه در کشور نامید و با برشمردن 
ظرفیت این جزیره در عرصه انرژی ازجمله هاب پتروشیمی، 
پتروپاالیش و ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی، تداوم 

تمام این فعالیت ها را منوط به ثبات مدیریتی دانست.
همچنین، مهدی نصیری سرپرست مدیریت نفت و انرژی 
سازمان منطقه آزاد قشم در این پنل با تشریح ظرفیت ها 
و اقدامات انجام شده در حوزه نفت و انرژی منطقه آزاد 
قشم، برضرورت توجه به صنایع پایین دستی پتروشیمی 
تاکید و با اعالم اینکه در این منطقه، ایجاد و استقرار این 
نوع صنایع با رعایت الزامات محیط زیستی طراحی شده 
در  شده  انجام  اقدامات  آخرین  درباره  توضیحاتی  است، 
قشم درخصوص هاب پتروشیمی و بانکرینگ ارائه کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
فرصت های  معرفی  نمایشگاه  برگزاری  روز  دومین  در 
و  پتروشیمی  گاز،  نفت،  حوزه  توسعه  و  سرمایه گذاری 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  تجدیدپذیر  انرژی های 

کشور، از این نمایشگاه بازدید به عمل آورد.
سازمان  مدیره  هیات  اعضای  همراه  به  درویش پور  علی 
منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، 

با حضور در این نمایشگاه از غرفه های مجموعه های مختلف 
فعال در حوزه نفت و انرژی، سرمایه گذاری و تامین مالی 

پروژه های حوزه انرژی بازدید کردند.
و  فناوری های  آخرین  ارائه کننده  شرکت های  با  آشنایی 
همچنین شیوه های نوین تامین مالی برای پروژه های حوزه 
نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر در منطقه آزاد 
قشم در راستای ایجاد همکاری بین شرکت های مختلف 

خصوصی و دولتی، بانک و منابع مالی، سرمایه گذاران بخش 
خصوصی، یکی از اهداف بازدیدهای رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از این نمایشگاه بود.
براساس این گزارش، این نمایشگاه متشکل از 80غرفه و 
در بخش های مختلف بود که 125شرکت سرمایه گذاری 
ازجمله 45شرکت دانش بنیان فعال و دارای زمینه توسعه 
و  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  انرژی،  حوزه  حوزه های  در 

ویژه  و  تجاری  آزاد  مناطق  تجدیدپذیر  انرژی های 
اقتصادی در آن حضور داشتند.

فرصت های  معرفی  همایش  و  نمایشگاه  است،  گفتنی 
پاالیش،  گاز،  نفت،  صنایع  توسعه  و  سرمایه گذاری 
و  آزاد  مناطق  در  تجدیدپذیر  انرژی های  و  پتروشیمی 
در  جاری  آبان ماه سال  پنجم  تا  از سوم  اقتصادی  ویژه 

منطقه آزاد کیش برگزار گردید.

افتتاح دو مجموعه ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی در جزیره قشمافتتاح دو مجموعه ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی در جزیره قشم

معرفی فرصت های بزرگ سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشممعرفی فرصت های بزرگ سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم

ارائه نقطه نظرات تخصصی مدیران و مشاوران منطقه آزاد قشم درخصوص انرژیارائه نقطه نظرات تخصصی مدیران و مشاوران منطقه آزاد قشم درخصوص انرژی

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از بزرگترین بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از بزرگترین 
رویداد معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفترویداد معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت نفت

ارشاد اسالمی منطقه  و  اداره کل فرهنگ  سرپرست 
از  تهرانی  شهروندان  بی نظیر  استقبال  از  قشم  آزاد 
فرهنگی  مجتمع  در  قشم  فرهنگی  شب های  رویداد 

معین مال تهران خبر داد.
عنوان  برنامه  این  اتمام  به  اشاره  با  بی آزار  حامد 
داشت: رویداد شب های فرهنگی قشم از تاریخ 28 تا 
30مهرماه به منظور آشناسازی مردم کشور با فرهنگ، 
قشم  جزیره  گردشگری  جذابیت های  و  رسوم  آداب، 
طراحی شد که با استقبال کم نظیر شهروندان تهرانی 

همراه بود.
وی ادامه داد: بیش از دوهزار بازدیدکننده در این مدت 

با میراث ملموس و ناملموس قشم آشنا شدند.
جاذبه های  از  عکسی  نمایشگاه  بی آزار،  گفته  به 
از  نمایشگاهی  حنا،  نقش  غرفه  جزیره،  گردشگری 
ظرفیت  معرفی  قشم،  نویسندگان  و  هنرمندان  آثار 
به عنوان  جزیره  در  چوبی  شناورهای  و  لنج سازی 
فروش  و  ارائه  و  بشر  دست ساز  هنر  بزرگ ترین 
صنایع دستی و هنر بانوان این منطقه، بخش هایی از 

این رویداد فرهنگی بود.
قشم  آزاد  منطقه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
همچنین به نمایش هنری تاریخ، سنن و زندگی کهن 
و  کرد  اشاره  قشمی  کودک  دو  توسط  جزیره  مردم 
افزود: معرفی ابزار و ادوات مورد استفاده مردمان در 
کارگاه های  برگزاری  به همراه  تاریخی  این سرزمین 
تولیدی و آموزشی در لحظه دست سازه هایی همچون 
بافت  و  نخل  برگ های  از  ساخته  شده  جاروهای 
تورهای صیادی، بخش بسیار پربازدید این رویداد بود.
بی آزار به مراسم عودنوازی و معرفی این ساز سنتی 
اختصاص  و  اشاره کرد و گفت: طراحی  جزیره قشم 
مردم  آشنایی  برای  در قشم  زندگی  از شیوه  دکوری 
و تهیه عکس با این فرآیند، بخش پرطرفدار دیگری 
در رویداد شب های فرهنگی قشم به میزبانی مجتمع 

فرهنگی معین مال تهران بود.
ارشاد اسالمی منطقه  و  اداره کل فرهنگ  سرپرست 
سازمان  حمایت  از  تشکر  ضمن  پایان  در  قشم  آزاد 
با  که  کرد  امیدواری  ابراز  رویداد،  این  برپایی  برای 
جای جای  در  رویدادهایی  چنین  پرشمار  برگزاری 
کشور، قابلیت های این سرزمین کهن بیش ازپیش به 
قطب  به  قشم  جزیره  و  شود  شناسانده  ایران  مردم 

نخست گردشگری کشور بدل گردد.

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: با همکاری و مشارکت سرمایه گذاران، دیوارها 
تکمیل  حال  در  و  نیمه تمام  پروژه های  حصارهای  و 

سطح شهر قشم رنگ آمیزی شده است.
لیال زین افزا با بیان این مطلب اظهار کرد: این اقدام با 
هدف ارتقای مبلمان شهری و زیباسازی سطح شهر 
دیوارهای  از روی  آلودگی بصری  رفع  رنگ آمیزی و 

سطح شهر قشم انجام می شود.
این  اجرای  در  که  سرمایه گذارانی  از  قدردانی  با  وی 
طرح مشارکت داشته اند، افزود: با برنامه ریزی صورت 
گرفته، حفظ منظر شهری و پاکسازی سطح شهر از 
با  مرتبط  فضاهای  زیباسازی  و  بصری  آلودگی های 
کارگاه های ساختمانی پروژه های نیمه تمام و در حال 

تکمیل با جدیت انجام می گردد.
مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم 
تصریح کرد: برای مطلوب شدن فضای زندگی مردم 
ایجاد  عمومی،  فضاهای  کیفیت  بهبود  پی  در  باید 
هماهنگی و حس وحدت در فضاها و عناصر شهری 

باشیم.
از  یکی  بصری  آلودگی های  حذف  گفت:  زین افزا 
وجوه بسترسازی برای توسعه فضاهای شهری است 
بسیار  شهر  سیمای  زیباسازی  در  آن  ساماندهی  که 

تاثیرگذار است.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  شهرسازی  و  معماری  مدیر 
کلیه سرمایه گذاران، خواستار  از  پایان ضمن تشکر  در 
همکاری دیگر سرمایه گذاران جهت تکمیل رنگ آمیزی 

مابقی حصارهای پروژه های سطح شهر شد.

با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم، دو مجموعه ورزشی به مناسبت هفته تربیت بدنی 

فعالیت خود را در این منطقه آغاز کردند.
با حضور علی درویش پور به همراه جمعی از معاونان و مدیران 
سازمان منطقه آزاد قشم و سرهنگ حجت امیری کیا فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم، باشگاه بدنسازی زنانه رکورد و 

خانه هنرهای رزمی قشم افتتاح شد.

باشگاه ورزشی رکورد در دو بخش آقایان و بانوان واقع در 
مجموعه سیمرغ شهر قشم در فضایی به مساحت یکهزار 
مترمربع و با سرمایه گذاری حدود 43میلیارد ریال، در مجموع 

برای 16نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد می کند.
همچنین با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان به 
همراه یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های 

رزمی ایران، خانه ورزش های رزمی قشم افتتاح گردید.
این باشگاه ورزشی با سرمایه گذاری 5میلیارد ریالی در فضایی 
به مساحت 300مترمربع، پنج رشته از ورزش های رزمی را 
توسط 12مربی به عالقه مندان و ورزشکاران آموزش می دهد.
تا  26مهر  تاریخ  از  بدنی  تربیت  هفته  در  است،  گفتنی 
دوم آبان ماه در منطقه آزاد قشم با برگزاری 30رویداد و 

مسابقه ورزشی برگزار شد.

 به مناسبت هفته وحدت، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم با شرکت در آیین نماز جمعه اهل سنت قشم، برای نمازگزاران سخنرانی 
کرد و در پایان این آیین با حضور در میان جمعی از نمازگزاران اهل سنت 

قشم، ضمن شنیدن درد دل های آنها، به پرسش ها و انتقادات آنها پاسخ داد.
پربرکت حضرت  تبریک میالد  با  آیین  این  علی درویش پور در سخنان خود در 
محمد)ص( پیامبر عظیم الشان اسالم و هفته وحدت، از این هفته به عنوان نماد همدلی، 
اخالق محوری، برادری شیعه و اهل سنت و عظمت مسلمین نام برد و گفت: در این 
هفته ما مسلمانان ایران پیمان می بندیم که راه و روش اسالم راستین و خط امام و 

رهبری عزیز را ادامه بدهیم.
وی با تاکید بر ضرورت تالش و کوشش همگانی برای عملی کردن وحدت افزود: 
این هدف محقق نخواهد شد مگر اینکه همه ما با تعامل و گفت وگو و پرهیز از بیان 

هرگونه حرف و اقدام تفرقه افکنانه، وحدت را در عمل محقق کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، وحدت را خمیرمایه توسعه بخشی اسالم 
ناب و عامل شکل گیری تمدن نوین اسالمی خواند و تصریح کرد: به جرات 
فضای  این  در  زخم آلود  دردهای  شفابخش  نسخه  تنها  که  گفت  می توان 

غبارآلود دنیای اسالم، وحدت است.
به گفته درویش پور؛ در مقطع زمانی امروز که دشمنان، اسالم هراسی را راهبرد 
اساسی خود برای مقابله با نفوذ اسالم ناب محمدی قرار داده اند، ضروری ترین 

عامل برای مقابله با این راهبرد دشمن، وحدت است  .
وی با تاکید بر ضرورت تقویت بیش از پیش وحدت شیعه و اهل سنت در جزیره قشم 
و ستایش از عملکرد ائمه جمعه شیعه و اهل سنت قشم به عنوان پرچمداران وحدت، به 
تشریح اقدامات سازمان منطقه آزاد قشم در جهت توسعه و آبادانی جزیره قشم پرداخت 
و اظهار داشت: اولویت اصلی بنده در قشم تکریم قشموندان و حفظ کرامت این عزیزان 

بوده و است.
درویش پور، از تامین آب روستاهای غرب جزیره به عنوان دغدغه مهم مدیران 
سازمان متبوع خود نام برد و با توضیح اقدامات صورت گرفته در این خصوص 
ازجمله عقد تفاهم نامه با شرکت آب و فاضالب کشور، بر تعهد سازمان منطقه 

آزاد قشم در جهت رفع این دغدغه در بازه زمانی کوتاه تاکید کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین به موضوع 
تامین مسکن جوانان قشم نیز اشاره کرد و با تشریح جزییات اجرای طرح مسکن 
جوانان از ثبت نام متقاضیان خبر داد و خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی ساخت 
مسکن از دهه فجر امسال آغاز و تا پایان سال 1401 به اتمام می رسد و سند آنها 

به صاحبان شان انتقال می یابد.
براساس این گزارش، علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم در پایان آیین نماز جمعه اهل سنت قشم با حضور در میان 
جمعی از نمازگزاران اهل سنت، ضمن شنیدن درد دل های آنها به پرسش ها 

و انتقادات آنها پاسخ داد.
گفتنی است، موضوعاتی از قبیل ضوابط حائزین شرایط ثبت نام در طرح مسکن 
جوانان، مشکالت حمل و نقل عمومی در جزیره و برخی کاستی ها در اسکله پهل 
ازجمله مهم ترین مباحثی بود که از سوی نمازگزاران مطرح شد و رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید بر این که اولویت اصلی در طرح مسکن 
جوانان، تکریم بومیان جزیره و قشموندان است، تصریح نمود: هدف ما در این طرح، 

شکستن قیمت زمین و پایین آوردن قیمت تمام شده مسکن در قشم است.
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