
سرمقاله

ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس... ِمْن َشرِّ الَْوْسَواِس الَْخنَّاِس
علی رغم این که تغییرات دوران های تصدی گری امورات اجرایی در کشور ما طبق 
پیشرفت  و  ارتقاء  تحول،  هدف  با  ملت  احاد  نظر  و  رای  حاصل  اساسی،  قانون 
و  سکون  تسلب،  عدم  ایجاد  برای  مطمئن  مسیری  و  می شود  انجام  مدیریتی 
نظام  متن  در  سیاسی  مطلوب  فرصت  این  شوربختانه  اما  است؛  احتمالی  استبداد 
بر  آن  زشت  و  نامبارک  آثار  و  است  زیان بار شده  معضلی  به  تبدیل  ایران،  اداری 
فکری،  سیاسی،  مختلف  بهانه های  به  اداری،  سیستم  انسانی  سرمایه های  روی 

باندی، غیرقابل کتمان و چشم پوشی است. حزبی و 
میدان  جمهوری،  ریاست  )2دوره(  ۸ساله  دوره های  غالبا طی  دولت ها،  تغییرات  با 
فراخ سیستم اداری خصوصا در سال اول تغییرات دولت ها، تبدیل به میدان جنگ 
و جدل های ناجوانمردانه بر علیه آبرو، اعتبار و سوابق افراد مسئول در دولت های 
و  سودجو  افراد  برخی  خناس گونه  روایت های  حقیقیت  در  که  می گردد،  پیشین 
شکسته  و  تیره  آینه  در  خود  دادن  نشان  و  وجود  ابراز  راستای  در  فرصت طلب 

است. غیرخودشان 
این وضعیت اسف بار هزاران بار بیشتر در سازمان های مناطق آزاد سکه رایج است و با 
هرگونه تحول در راس این سازمان ها، افراد پیش گفته فرصت می یابند ذات ناصواب 
خویش را در این مسیر ناصواب تر نشان دهند. البته ظرفیت های موجود در رسانه های 
رسمی و غیررسمی در مناطق آزاد خصوصا با تحوالت تکنولوژیک ارتباطی و وارد شدن 
بی حد و مرز فضای مجازی به عرصه اطالع رسانی نیز باعث گردیده موج های تخریب 

بر علیه افراد و مسئولین با گستره و عمق بیشتری همراه باشد. 
تاثرانگیزتر این که نهاد های نظارتی گاها با کندی و بی عملی های غیرقابل توجیه، 
دینی  و  شرعی  اصل  برخالف  امر  این  و  می کنند  نظاره  فقط  را  تخریب  فضای 

گذشت  عدم  بر  شدیدا  است،  ستارالعیوب  که  بزرگ  خداوند  که  است  حق الناس 
مومن،  آبروی  نیز  احادیث  و  روایت  طبق  و  فرموده اند  تاکید  بارها  حق الناس  از 

حرمتش از حرمت خانه مقدس کعبه افزون تر است. 
طمع های شخصی  با  کثیف  عرصه  این  به  معلوم الحال  افراد  برخی  ورود  که  البته 
همراه است؛ اما گاها کسانی که ملجا و پناه مردم در جامعه هستند نیز، ناخواسته 
انگیزه های  با  اشخاص  تخریب  صحنه  وارد  اطرافیان،  احتمالی  تحریک  براساس 
بسی  مردم  اعتقادات  و  اعتماد  بر  آن  غیرمستقیم  تاثیر  که  می شوند  ظاهرالصالح 

زیان بارتر از آبرو و حیثیت افراد قربانی است!
دیده  است،  آزاد  مناطق  سازمان های  اغلب  در  مدیریتی  تحوالت  فصل  که  امروز 
عمل  و  نفس  سالمت  علیه  بر  تشکیک  و  تخریب  موج های  که  می شود  شنیده  و 
تخریب  نردبان  از  می کوشند  برخی  و  است  جریان  در  مدیران  و  مسئولین  برخی 
آزاد  مناطق  سازمان های  ارشد  مدیران  فلذا  برسند.  خود  خودخواهانه  امیال  بام  به 
و دین حاضر هستند  انسانیت  اخالق،  برخالف  باشند کسانی که  داشته  توجه  باید 
بدگویی  و  غیبت  گناه  به  اداری  اهداف  و  شخصی  خواسته های  به  رسیدن  برای 
و  نیستند  مردم  امورات  مسئولیت  گرفتن  برعهده  و  اعتماد  شایسته  شوند،  آلوده 
قطعا در آینده ای نه چندان دور، در این چرخه باطل و پلید، نوبت به مدیران فعلی 
سازمان ها می رسد؛ چراکه تنها موضوعی که برای خناسان مهم  نیست، قدرشناسی 
هیچ وجه  به  کسانی  چنین  به  خلق اهلل  مسئولیت  امانت  سپردن  لذا  است.  و حرمت 

نیست. شایسته 
مدعی العموم، ضمن هشدار  جایگاه  از  و  مردمی  رسانه  یک  عنوان  به  نشریه،  این 
که  دارد  توصیه مشفقانه  مدیران جدیداالنتصاب  به  افراد خناس، صمیمانه  این  به 
که  همان طور  و  باشند  تصمیم گیری های شان  بر  خناسان  روایت های  تاثیر  مراقب 
به خداوند  از خناسان  الناس عنوان شده است،  قرآن کریم و در سوره مقدس  در 
بزرگ پناه ببرند، از کسانی که در قلب ها وسوسه می کنند، از شیاطین و انسان ها.
در  که  دارد  وجود  فوق الذکر  جریان  از  متقن  مدارکی  می داریم،  اعالم   همچنین 
آن  انتشار  به  مقال،  این  هشدار  به  جریان ها  و  افراد  این گونه  عدم توجه  صورت 

اقدام خواهد شد.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
 اظهار داشت: اظهار داشت:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
 اعالم کرد: اعالم کرد:

مذاکرات سعید محمد با نماینده ویژه پوتین و نایب رئیس دومای مذاکرات سعید محمد با نماینده ویژه پوتین و نایب رئیس دومای 
روسیه، به امضای پوتین پای قانون منطقه آزاد ایران و اوراسیا رسید:روسیه، به امضای پوتین پای قانون منطقه آزاد ایران و اوراسیا رسید:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
 اظهار داشت: اظهار داشت:

 پروژه  میکامال؛ ارائه دهنده پروژه  میکامال؛ ارائه دهنده
خدمات شایسته به گردشگران خدمات شایسته به گردشگران 

جــزیره کــیشجــزیره کــیش

 صادارت  صادارت 6767میلیون دالریمیلیون دالری
 واحدهای تولیدی-  صنعتی واحدهای تولیدی-  صنعتی

منطقه آزاد انزلی در بهار منطقه آزاد انزلی در بهار 14011401

 منطــقه آزاد مشترک منطــقه آزاد مشترک
میان ایــران و روســیه ایجاد میان ایــران و روســیه ایجاد 
خواهد شدخواهد شد

هم افزایی سازمان منطقه آزاد هم افزایی سازمان منطقه آزاد 
قشم با شهرداری ها جهت ارتقاء قشم با شهرداری ها جهت ارتقاء 
خدمت رسانی به قشموندانخدمت رسانی به قشموندان

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانیدصفحه 6  را بخوانیدصفحه 6  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

در گفت و گو با مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید و نمایندگان مجلس بررسی شد:در گفت و گو با مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید و نمایندگان مجلس بررسی شد:

ائتالف نانوشته برای به مسلخ کشاندن 
مناطــق آزاد جـدید

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 شماره  186 -سه شنبه
28 تیر ماه 1401 
  سال چهارم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
بازدید از پروژه گردشگری- تجاری میکامال، روند پیشرفت 

این طرح را برای تخمین زمان بهره برداری بررسی کرد.
گردشگری- تجاری  پروژه  از  بازدید  در  کشاورز  مهدی 
میکامال، بر تسریع در اتمام طرح های عمرانی سطح جزیره 
با توجه به  کیش در زمان مقرر تاکید کرد و اظهار داشت: 
میزبانی جزیره کیش از گردشگران سراسر کشور، اتمام این 
و  تفریحی  خدمات  ارائه  در  شایانی  کمک  می تواند  طرح 

گردشگری داشته باشد.
آزاد کیش  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
همچنین در جلسه ای با حضور سعید پورزادی معاون عمرانی 
نظرپور  محسن  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و 
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش و نادر کشتکار 
و  آسانسور  سازه ها،  استاندارد  میکامال،  پروژه  سرمایه گذار 
پله برقی، مباحث مربوط به اطفاء حریق و پارکینگ ها را مورد 

بررسی قرار داد.
گفتنی است، مجموعه میکامال با دارا بودن امکاناتی همچون 
زمستانی ،  بازی های  و  پاتیناژ  سالن  باد،  تونل  تله کابین، 

غرفه ها و رستوران های مختلف، به عنوان یکی از بزرگترین 
مجموعه های گردشگری جزیره کیش به بهره برداری خواهد 

رسید.
بزرگ  طرح  این  از  بهره برداری  زمان  است،  ذکر  به  الزم 

عمرانی، شهریور سال جاری عنوان شده است.

کیش2

آزاد کیش  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
با انتشار پیامی، فرا رسیدن عید والیت را به مردم کشورمان 

به ویژه ساکنان و گردشگران جزیره کیش تبریک گفت.
پیام مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش به شرح ذیل است:
عید غدیر خم روز اکمال دین، اتمام نعمت های الهی و اعالم 
رضایت خداوند از امت اسالم است که به واسطه والیت موال 

علی )ع( تحقق یافته است. این جشن بزرگ ارضی و سماوی 
امام همام تبریک  را به همه  شما متمسکین به والیت آن 

عرض می کنم  .
هرچند بر این باورم که دایره مضامین نهفته در غدیر به این 
موارد خطیر نیز خالصه نمی شود و شعاع عظمت آن رویداد 
شگفت انگیز فراتر از آن است که در وصف بگنجد. اما در این 
مجال تنها به یک حقیقت بزرگ از حقایق غدیر اشاره می کنم و 
آن ابالغ ابدی این حکم الهی است که دیانت واقعی و سیاست 
پاک و زالل را از ازل با یکدیگر درآمیخته بوده اند و تار و پود این 

ریسمان محکم، از هم گسستنی نیست  .
در این روز، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( با اعالم 
والیت برادر و  وصی برگزیده خویش، خواب خطرناک دشمنان 
از  پایان دوران حاکمیت اهلل پس  و بدخواهان اسالم مبنی بر 
ارتحال خاتم النبیین را برآشفته ساخت. به عبارت دیگر منافقان 
و مشرکان که در واپسین ایام عمر شریف خاتم رسل، دل را به 
 پایان حکومت دینی خوش کرده بودند و خواب خوش سیطره 
بر امت اسالمی را می دیدند، با نزول وحی و ابالغ امر خطیر 

والیت به قلب و زبان مبارک رسول گرامی اسالم غافلگیر شدند 
و دریافتند که خالق هستی، پس از ختم نبوت هرگز زمام امر و 
تدبیر امور بشر را از دایره حاکمیت خویش خارج نخواهد کرد و 

والیت را تداوم بخش رسالت قرار داده است.
از این روست که بذر کینه به پیامبر )ص( و  علی )ع( در دل 
جانگدازی  وقایع  منشأ  و   دواند  ریشه  اسالم  دشمنان  سیاه 
چون به شهادت رساندن موالی متقیان و فرزندان مطهرش 
کینه  و  عناد  این  اوج  نقطه  کربال  خونین  حماسه  که  شد 
شیطانی بود. اما از آنجا که امر والیت، در اراده الهی ریشه 
روشن  راه  است،  اسالم عجین  امت  بند بند وجود  با  و  دارد 

غدیر تا ابد ادامه خواهد داشت .
بدون شک، انقالب اسالمی ایران نیز در امتداد جوشش غدیر 
خم شکل گرفته است و ان شاءاهلل تا ظهور ولی اصلی و صاحب 
عصر والزمان موالنا حجت بن الحسن )عج( با اقتدار به پیش خواهد 
رفت. به شرط آن که همه ما بتوانیم از آزمون تبعیت از ولی فقیه 
العظمی  آیت اهلل  غایب مان حضرت  امام  برحق  نایب  و  زمان 
خامنه ای سربلند و موفق بیرون بیاییم؛ چراکه در جهان آفت زده 

امروز، کسی جز ایشان پرچمدار حاکمیت اهلل و تلفیق دیانت و 
سیاست نیست. پس بی سبب نیست که تیرهای زهرآگین کفار و 
مشرکان، شب و روز به جانب این جایگاه مقدس و شخص رهبر 

معظم انقالب روانه است  .
ولی امر  بی بدیل  اقتدار  و  یقین  عظمت،  بحمداهلل  هرچند 
را خنثی کرده  توطئه های خبیث  این  مسلمین جهان، همه 
همه  علی رغم  که  دارم  واثق  رجاء  بنابراین  کرد.  خواهد  و 
دشمنان  خصومت های  و  تحریم ها  تلخکامی ها،  سختی ها، 
بزرگ  شیطان  به ویژه  اسالمی  ایران  منطقه ای  و  جهانی 
آمریکا، صهیونیسم بین الملل و اذناب تیره روزشان، آینده از 

آن امت اسالم خواهد بود  .
به  به عموم مسلمانان  را  این عید سعید  بار دیگر  پایان  در 
ویژه اهالی شریف جزیره زیبای کیش اعم از شیعه و سنی 
تبریک عرض می کنم و امید آن دارم با اتحاد و همدلی و  
تمسک به والیت موالی متقیان علی )ع( که محور وحدت 
همه فرق اسالمی است، روزهای شیرینی در انتظار همه ما 

خواهد بود. ان شاءاهلل

فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
جزیره  به  شیراز  مسیر  پروازهای  گفت:  کیش  آزاد  منطقه 

کیش و بالعکس، از دوشنبه 27تیرماه راه اندازی شد.
کرد:  اظهار  موضوع  این  تشریح  در  محمدی  عزت اله 
روزها  اکثر  در  بالعکس  و  شیراز  به  کیش  مسیر  پروازهای 
توسط دو شرکت هواپیمایی کیش ایر و آسمان انجام می شد 
که متاسفانه به دلیل نقص فنی در هواپیماها و انجام روند 
تعمیرات، به صورت موقت غیرفعال شده و پروازی در این 

مسیر انجام نمی شود .
وی یکی دیگر از دالیل کاهش پروازها در مسیر شیراز به 

کیش و بالعکس را وقوع زلزله های اخیر و کاهش تقاضای 
زلزله اعالم  اخبار  از  متاثر  را  مسافران و گردشگران جزیره 

کرد.
فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
منطقه آزاد کیش تصریح کرد: با تمام شرکت های هواپیمایی 
مذاکره کردیم و مقرر شد پروازهای فوق العاده در مسیر کیش 

به شیراز و بالعکس از روز دوشنبه 27تیرماه برقرار شود.
کشورمان،  در  تحریم  شرایط  به  توجه  با  افزود :  محمدی 
امکان تامین قطعات یدکی هواپیما، به راحتی میسر نیست و 

نیاز به زمان طوالنی دارد  .

و  کشور  در  هواپیمایی  ناوگان  محدودیت  به  اشاره  با  وی 
داشت:  اظهار  پروازی  مسیرهای  سایر  در  برنامه ریزی  لزوم 
در صورتی که در یک مسیر پروازی نقص فنی روی دهد، 
جایگزین کردن پرواز به راحتی امکان پذیر نبوده و با تاخیر 

پروازی مواجه می شویم.
بنادر و فرودگاه های  توسعه و مدیریت  مدیرعامل شرکت 
ناگهانی  لغو  درخصوص  همچنین  کیش  آزاد  منطقه 
عنوان  مسافران  به  پرداختی  هزینه  استرداد  و  پروازها 
کار  به  را  خود  تالش  تمام  هواپیمایی  شرکت های  کرد: 
در  یا  نمایند،  جلوگیری  پروازها  شدن  لغو  از  تا  گرفته اند 

به  چنانچه  و  بگیرند  نظر  در  جایگزین  پرواز  نیاز،  صورت 
هر دلیل پروازها لغو گردد، هزینه بلیط به صورت خودکار 

به حساب مسافران واریز خواهد شد.

مناسبت های  و  جشنواره ها  موسسه  مدیرعامل 
جشنواره  بیست و پنجمین  برگزاری  از  کیش 
تاالر  در  5مردادماه  الی  22تیرماه  از  تابستانی 

شهر کیش خبر داد.
محسن قریب از اجرای برنامه های شاد، مفرح و 
اهداء جوایز ارزنده در جشنواره تابستانی کیش 
تا   21 ساعت  از  رویداد  این  افزود:  و  داد  خبر 
اجرای کنسرت گروه  با  تیر  24روز بیست و دوم 
لیان برای گردشگران و کیشوندان در تاالر شهر 
بهداشتی  پروتکل های  تمام  رعایت  با  و  کیش 

افتتاح شد.
وی با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده 
با  همزمان  کرد:  اظهار  جشنواره  این  برای 
برگزاری جشنواره تابستانی، برنامه هایی ازجمله 
برنامه های  گردشگران،  از  فرودگاهی  استقبال 
اهداء  ویژه،  تخفیفات  بازارها،  در  مفرح  و  شاد 
جوایز و برپایی موسیقی های آیینی اجرا خواهد 

شد.

برنامه های  نمود:  عنوان  همچنین  قریب 
هر  کیش  تابستانی  جشنواره  بیست و پنجمین 
شهر  تاالر  محل  در   24 تا  ساعت 22  از  شب 
درحال  کیشوندان  و  گردشگران  برای  کیش 

برگزاری است.
مناسبت های  و  جشنواره ها  موسسه  مدیرعامل 
آغاز  22تیر  از  بزرگ  رویداد  این  گفت:  کیش 
و تا 5مردادماه ادامه خواهد داشت که در قالب 
از  بعد  که  می کنیم  فعالیت  جشنواره ای  فضای 
ولی  داشت،  خواهد  ادامه  فعالیت ها  زمان  این 
به حرمت ماه محرم فضا را به سمت برگزاری 
فضاهای  تا  برد  خواهیم  ایام  این  سوگواری 
مسافر  افزایش  راستای  در  بتوانیم  که  دیگری 

ورودی به کیش تاثیرگذار باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: 
آغاز  با  فوتبال  ادامه جشنواره جزیره  امیدواریم 
جشنواره نوروزی 9ماه بسیار پرهیجان و جذاب 

را برای تمام مسافران کیش رقم بزند.
مناسبت های  و  جشنواره ها  موسسه  مدیرعامل 
همیشه  تابستان  فصل  شروع  افزود:  کیش، 
ایرانی  های  خانواده  سفرهای  آغاز  با  مصادف 
با  که  است،  کشور  گردشگری  مقاصد  به 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  جدی  مشارکت 
کلیه  کیش،  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت 

رویداد  این  فعاالن بخش خصوصی؛  صنوف و 
مهم تفریحی و گردشگری با هدف تخفیف های 
و  پرهیجان  فضایی  متنوع؛  جوایزه  و  جذاب 
فراهم  کیش  مسافران  برای  را  خاطره انگیزی 

می کند.
محسن قریب با اشاره به این که بالغ بر دو دهه 
جزیره کیش میزبان رویدادی است که شاید بعد 
از جشنواره فیلم فجر دومین جشنواره قدمت دار 
در سطح کشور مطرح شده است، گفت: از نظر 
نخستین  عنوان  به  برگزاری،  شب های  تعداد 
رخداد جشنواره کشور در حوزه رونق و افزایش 
کرده  عمل  موفق  جزیره  به  ورودی  مسافران 

است.
ادامه تصریح کرد: در طول دو سال  در  قریب 
در  رکود  شاهد  کرونا  بیماری  شیوع  با  گذشته 
سطح دنیا بودیم که جزیره کیش از این موضوع 
مواقع  برخی  مدت  این  در  که  نبود  مستثنی 
تعطیلی کامل کیش را داشتیم، امسال نخستین 
جشنواره  توانستیم  که  هستیم  پساکرونا  سال 

تابستانی کیش را برگزار نماییم.
برگزاری 25امین جشنواره  در  کرد:  اظهار  وی 
تابستانی کیش گرفتار متغیرهای زیادی بودیم، 
اولین اتفاق تغییر مدیریت در مجموعه سازمان 
تاکید  و  زلزله ها  بحث  مهم  موضوع  دومین  و 

مکرر ستاد مدیریت بحران بر جلوگیری از ایجاد 
تجمع در سطح این منطقه بود.

مناسبت های  و  جشنواره ها  موسسه  مدیرعامل 
کیش با بیان این که یکی از دغدغه های اصلی 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  جدید  معاونت 
بود،  کیش  تابستانی  جشنواره  برگزاری  کیش 
اظهار داشت: با پیگیری های الزم و با همکاری 
مشترک توسط کلیه صنوف، مشارکت سازمان 
این تصمیم اتخاذ شد تا به بهترین شکل ممکن 

این رویداد بزرگ در کیش برگزار شود.
وی با اشاره به برگزاری چندین رویداد در جزیره 
کیش که همزمانی آن با آغاز جشنواره تابستانی 
کیش است، گفت: برگزاری این رویدادها سبب 
ارتقاء فعالیت های گردشگری در جزیره خواهد 
شد که یکی از رویدادها ایام قربان تا غدیر است 
جزیره  برای  فرهنگی  مناسب  فرصت  یک  که 

کیش محسوب می شود.
در  رویدادها  این  از  بخشی  داشت:  بیان  قریب 
پاییز  پایان  تا  که  است  خوشمزه  جزیره  قالب 
ادامه دارد و بخش دیگر نیز رویدادهای ورزشی 
تفریحات  و  ورزش  مرکز  توسط  که  می باشد 

سالم درحال انجام است.
وی، مهم ترین رویداد کشور در جزیره کیش را 
که  کرد  عنوان  فوتبال  جزیره  جشنواره  رخداد 

یک  می تواند  هم  کنار  در  رویدادها  این  همه 
رخداد بزرگ گردشگری را در جزیره رقم بزند.

مناسبت های  و  جشنواره ها  موسسه  مدیرعامل 
کیش در پایان اظهار داشت: در پایان هر هفته 
یک جایزه ویژه شامل »یک دستگاه یخچال، 
ماشین  دستگاه  یک  تلویزیون،  دستگاه  یک 
ظرفشویی«  ماشین  دستگاه  یک  و  لباسشویی 
به عنوان جهیزیه به برنده این جشنواره به قید 

قرعه اهداء خواهد شد  .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

 پروژه  میکامال؛ ارائه دهنده خدمات شایسته
به گردشـــگران جــزیره کــیش

در پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت فرارسیدن عید غدیر عنوان شد:

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

مدیرعامل موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش اظهار کرد:

عید غدیر خم، روز اکمال دین، اتمام نعمت های الهی و اعالم رضایت خداوند از امت اسالم

برقراری پروازهای فوق العاده جزیره کیش به شیراز و بالعکس

خلق لحظاتی شاد برای گردشگران، در بیست و پنجمین جشنواره تابستانی کیش
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اعالم  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کرد: در سه ماه ابتدایی سال 1401 ارزش صادرات واحدهای تولیدی-

 صنعتی در این منطقه به 67میلیون دالر رسید. 
مختلف  حوزه های  عملکرد  درخصوص  اکبری مقدم  اوسط  علی 
پانزدهم  قرن  سال  نخستین  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  فعالیت 
خرداد ماه  پایان  لغایت  فروردین  ابتدای  از  داشت:  اظهار  شمسی، 
ارائه  فنی- مهندسی  خدمات  و  تولید  از  ناشی  صادرات  سالجاری، 
شده به 6.69میلیون دالر رسید و این درحالی است که در شاخص 

صادرات مجدد این رقم به 60.24میلیون دالر بالغ شد.
وی با بیان اینکه کاالهای دیوارپوش، انواع چوب، مواد سوختی شامل انواع 
هیدروکربن های سبک و سنگین، میخ و مفتول های فلزی، پرینترهای 
صنعتی، دیاگ خودرو، مکمل خوراک دام، کمپاند و گرانول پلیمری و چارچوب 
برش خورده منفصله چوبی به مقاصد صادراتی نظیر کشورهای گرجستان، 
ترکمنستان، هنگ کنگ، افغانستان، امارات متحده عربی، کره جنوبی، عراق 
و تاجیکستان صادر شده است، افزود: در این میان به دلیل اهمیت صادرات 
مجدد به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد مناطق آزاد برای جذب 
سرمایه گذار لحاظ می شود که شامل انواع کاالها شامل خودرو، تخته نراد، 
سنگ های ساختمانی، کک نفتی، لوازم یدکی و تجهیزات صنعتی بود که به 

کشورهای حوزه دریای خزر، اوراسیا و غرب آسیا صادر شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ارتباط با صادرات تولیدات منطقه 
متبوع خود به سرزمین اصلی طی این مدت گفت: ظرف  سه ماهه ابتدایی 
واحدهای  توسط  شده  تولید  محصوالت  صادرات  ارزش  جاری،  سال 
تولیدی منطقه آزاد انزلی به بازارهای مصرف داخلی کشور به 63.6میلیون 
دالر رسید که مشتمل بر کاالهای صنعتی، صنایع غذایی، سلولوزی، 

محصوالت آرایشی- بهداشتی، انواع پوشاک و محصوالت شیمیایی بود 
و به بازارهای داخلی جهت تامین کاالهای مصرفی صادر شده است.

اکبری مقدم با اشاره به اهمیت شاخص های جذب سرمایه گذار و صادرات 
اقتصاد  کلی  سیاست های  اجرای  در  آزاد  مناطق  عملکرد  ارزیابی  در 
مقاومتی، تعداد شرکت های ثبت شده در واحد ثبت شرکت های منطقه 
را 21شرکت عنوان کرد و با اشاره به اینکه تعداد شرکت های ایران و 
خارجی ثبت شده در این منطقه به 2800شرکت افزایش پیدا کرده، اذعان 
نمود: ارزش سرمایه گذاری خارجی محقق شده در طول سه ماه نخست 
سال 1401، به 10میلیون دالر و طرح های سرمایه گذاری ایرانی تحقق 

پیدا کرده نیز در این دوره زمانی به 8706میلیارد ریال ارتقاء یافته است.
وی، حجم عملیات تخلیه و بارگیری مجتمع بندری کاسپین ظرف سه ماه 

نخست سالجاری را در حدود 112هزار تن کاال عنوان کرد و افزود: طی 
این مدت 29فروند کشتی به این مجتمع بندری وارد و اقدام به تخلیه 
کاالهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی منطقه و کشور نموده و 
10فروند نیز محصوالت تولیدی این منطقه و واحدهای تولیدکننده داخلی 

را به کشورهای حوزه دریای خزر، اوراسیا و چین صادر نموده است.
اکبری مقدم، ارزش وزنی کاالهای وارده از مسیر کریدور چین، قزاقستان، 
ایران را 2891تن و وزن کاالهای صادره شده از این گذرگاه ترانزیتی را 
2536تن اعالم کرد و اظهار داشت: در این دوره زمانی، 378کانتینر به 
مجتمع بندری کاسین وارد و 168کانتینر کاالهای تولیدی صادر شده 
است؛ نکته حائز اهمیت اینکه تمرکز بر فعال سازی کریدور شمال- جنوب 
با محوریت منطقه آزاد انزلی از مهم ترین اولویت های این سازمان قرار 
اقتصاد، صمت،  و شهرسازی،  راه  وزارتخانه های  با همکاری  که  دارد 
شرکت های کشتیرانی، اتاق بازرگانی و منطقه ویژه اقتصادی لوتوس 
آستراخان به منظور بهره گیری حداکثری از منافع همکاری کشورمان با 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا درحال پیگیری و انجام است.
پایان،  در  انزلی  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 
درخصوص تعداد گردشگران ورودی به فاز تجارت و گردشگری این 
از  بیش  خرداد ماه  پایان  تا  فروردین  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  منطقه، 
2میلیون و 965هزار گردشگر در این بخش از منطقه حضور پیدا کرده اند، 
خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش کرونا در سطح کشور و استان گیالن، 
برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی از سوی این 
سازمان به همراه امکانات و خدمات گردشگری ارائه شده، نقش موثری 
در افزایش بیش از 100درصدی گردشگران ورودی به منطقه آزاد انزلی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته ایفا کرده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جریان 
نشست شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی، با 
برنامه هایی همچون  اثرگذاری  به  نسبت  امیدواری 
رویداد فرهنگی گوهرشاد در مسیر محرومیت زدایی از 
قشرهای مختلف جامعه به ویژه زنان سرپرست خانوار 
و بهبود وضعیت مردم، اظهار داشت: باید توجه داشت 
فرصت های خدمتگذاری به مردم مانند ابر عبور کرده 

و باید از لحظه لحظه آن بهره برد.
و  پشتیبانی  تداوم  خواستار  خزعلی  انیسه  دکتر 
و  مشاغل  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت 

خانوار  زنان سرپرست  روستاها،  کارهای  و  کسب 
اقداماتی  چنین  اینکه  بیان  با  و  آسیب دیده شد  و 
نه تنها باعث رضای حق می شود، بلکه زمینه های 
پیشرفت منطقه را فراهم می کند، افزود: درخصوص 
این  سطح  در  شده  مطرح  مشکالت  و  مسائل 
کریدورهای  فعال سازی  کرد  تصریح  باید  منطقه 
بین المللی که باعث وابستگی کشورهای دیگر به 
کشورمان و شکستن تحریم می شود، مورد تاکید 

رئیس جمهور است.
مراودات  گسترش  موانع  رفع  رئیس جمهور،  معاون 
کریدور  فعال سازی  و  منطقه  کشورهای  با  تجاری 
از  را  تجاری  مسیرهای  سایر  و  شمال- جنوب 
و  کرد  عنوان  رئیس جمهور  اولویت های  مهم ترین 
گفت: درخصوص دغدغه های فرهنگی باید تصریح 
کرد متاسفانه بسیاری از این مباحث با نگاه آزاد بودن 
منطقه آزاد و رفتارهایی که شایسته نظام جمهوری 
با  امیدواریم  و  کرده  بروز  نبوده،  ایران  اسالمی 
رویکردهای در پیش گرفته، از ظرفیت های فرهنگی 

غنی استان گیالن در این مسیر بهره برداری شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:
تسریع در فرآیند اتصال این منطقه به 

راه آهن، مهم ترین درخواست از ریاست 
محترم جمهوری است 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در این نشست با ارائه گزارشی از ظرفیت ها و عملکرد 
این سازمان در حوزه های زیرساختی، بندری، ترانزیتی، 
تولیدی-صادراتی، تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه 
کارخانجات کشور و صنعت گردشگری، تاکید نمود که 
سرعت بخشیدن به تکمیل طرح ملی اتصال منطقه آزاد 
انزلی به خط ریل سراسری در ایستگاه رشت مهمترین 
درخواست ما از ریاست محترم جمهور است، افزود: با 
اتصال این خط ریلی نه تنها بنادر مهمی چون شهید رجایی 
و امام خمینی به این بندر وصل می شوند بلکه زیرساخت 
اصلی فعال سازی کریدور شمال- جنوب و اتصال روسیه و 

اوراسیا به هند و جنوب شرق آسیا تکمیل می شود.
علی اوسط اکبری مقدم، رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی 
را فعال سازی کریدورهای بین المللی عنوان نمود و با اشاره 

به ایجاد و فعال کردن مسیر تجاری چین، قزاقستان، ایران 
از سوی سازمان متبوع خود، اضافه کرد: به دلیل عدم 
وجود کشتی های رو-رو، تانکری و یخچال دار؛ شاهد عدم 
اقبال واحدهای تولیدی و بازرگانان کشور به مسیرهای 
تجاری دریای خزر هستیم؛ موضوعی که در جریان بازدید 
رئیس جمهور از منطقه با دستور موافق ایشان در جهت خرید 

و رفع این کمبودها، گام های مثبتی برداشته شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، انتقال پیام و بیان 
مشکالت منطقه آزاد انزلی که در عین محدود بودن به 
یک استان، از اهمیت ملی برخوردار بوده و منافع بین المللی 
قابل توجهی برای کشورمان ایجاد می کند را خواستار شد 
و خاطرنشان کرد: عالوه بر سیاست روسیه و اوراسیا جهت 
توسعه همکاری ها با کشورمان به ویژه از مسیر منطقه آزاد 
انزلی؛ با استقبال رو به گسترش صنایع تولیدی کشور در 
واردات مواد اولیه خود از منطقه آزاد انزلی زمینه کاهش 
هزینه تمام شده تولید و زمان نقل و انتقال کاالها به وجود 
خواهد آمد و این درحالی است که هم اکنون بیش از 
30درصد از روغن خوراکی کشور از طریق این منطقه 
وارد و به کارخانه های تولید روغن کشور منتقل می گردد.

دبیرخانه  گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی،  معاون 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در همایش 
فرهنگی  رویداد  چارچوب  در  که  عفیفانه  زیست 
خانواده  و  زنان  امور  معاون  حضور  با  گوهرشاد 
نمایشگاهی  و  همایش ها  مرکز  در  رئیس جمهور 
منطقه آزاد انزلی برگزار شد؛ با بیان اینکه مناطق 
و  باشد  خانواده ها  ورود  برای  عرصه ای  باید  آزاد 
محقق  نیز  عفیفانه  زیست  خانواده ها  حضور  با 
می شود، اظهار داشت: اگر بستر به گونه ای فراهم 
شد که خانواده ها به راحتی در مناطق آزاد حضور 
اختصاص  به گروه خاصی  مناطق  این  کنند،  پیدا 

پیدا نکرده و زیست عفیفانه محقق می گردد.
انتقاد مطرح شده  بیان  با  مهدی حسین زاده یزدی 
درباره مناطق آزاد که به حیاط خلوت تبدیل شده 
جمهوریت  و  عدالت  دولت  در  کرد:  تصریح  بود، 
و در کالم آیت اهلل رئیسی تصدی گری مردم در 
اولویت است و در این میان از مناطق آزاد سئوال 
تعاونی ها  چرا  و  کجاست  مردم  نقش  می شود 
جایگاهی در مناطق ندارد و چرا ساکنان و بومیان 

مناطق آزاد بهره چندانی از منطقه ندارند؟
وی با اشاره به اظهارنظر شهید مطهری در بحث 
حجاب که مسئله اصلی تشخیص حضور زنان در 
مسئله  در  اشتباه  طرح  یک  خیر  یا  است  جامعه 
بانوان  حضور  مسئله  کرد:  تاکید  است،  حجاب 
کاالیی  از  جلوگیری  اصلی  مسئله  بلکه  نبوده، 
شدن زن است؛ چراکه در نولیبرالیسم به زنان به 
مثابه کاال نگاه می شود و به عنوان شی، جسم و 
دارد  امکان حضور  جامعه  در  که  ارزشمندی  روح 
و وقتی زن کاال شد، خودآرایی و بی حجابی معنا 

پیدا می کند.
دبیرخانه  گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی،  معاون 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نظر اسالم 
را مخالف چنین برداشت و نگاهی به زنان عنوان 
کرد و با اشاره به نظرات مقام معظم رهبری اضافه 
کرد: ما به عنوان انسان مسلمان باید به درک کاال 
برای  ابزاری  زنان  اینکه  و  نائل شویم  زن  نبودن 
بهره مندی و تمتع نمی باشند و باید بدانیم  تقدس 
خانواده و زندگی زناشویی در این است که نگاه ما 

دو  در  و  است  متفاوت  کامال  نولیبرالیسم  نگاه  با 
جبهه مقابل قرار دارد.

حسین زاده یزدی، آزادی از منظر اسالم را نه یک 
از تمام  قیود، بلکه آزادی به معنای آزادی  آزادی 
ایجابی و آزاد بودن در رسیدن به اهداف ارزشمند 
معنوی و الهی عنوان کرد و گفت: هدف اصلی باید 
بر زدودن نگاه کاالیی نسبت به زن متمرکز باشد 
مسئله  و جمهوریت  عدالت  دولت  در  مهم  این  و 
بانوان این کشور مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی 

که متاسفانه بعد از دوران جنگ روسای دولت های 
مختلف نسبت به این مسئله بی توجه بودند.

وی با بیان اینکه زمانی که بستر زیست عفیفانه و 
حجاب فراهم  شد، می توان از عدالت اجتماعی راجع 
به بانوان  محترم صحبت کرد، افزود: زیرا با ارزشمند 
خانواده  وقتی  و  شده  ارزشمند  خانواده  زن،  شدن 

موردتوجه قرار گرفت، پیشرفت نیز حاصل می شود.
دبیرخانه  گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی،  معاون 
رویکرد  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
از  حمایت  را  آزاد  منطق  در  خود  متبوع  معاونت 
حضور خانواده ها به صورت کامال نظام مند اعالم 
بودن  اسالمی  از  زمانی  نمود:  خاطرنشان  و  کرد 
منطقه آزاد می توان سخن گفت که عدالت اجتماعی 
در آن محقق شود، وگرنه بهره مندی عده ای خاص 
کار ارزشمندی نیست و بر همین اساس از حضور 
راستای  در  فرهیختگان  و  جوانان  نخبگان،  تمام 
و  می کنیم  حمایت  مردمی  رئیس جمهور  تاکیدات 
در گام نخست تعاونی های مردم تقویت می شوند 
تا ابتدا مردم در بهره های مناطق آزاد سهیم باشند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
شاخص های  »تبیین  تخصصی  نشست  در  انزلی 
به  امر  ستاد  دبیر  حضور  با  که  حجاب«  و  عفاف 
مرکز  میزبانی  به  کشور  منکر  از  نهی  و  معروف 
همایش ها و نمایشگاهی منطقه آزاد انزلی برگزار 
در  گرفته  صورت  تحوالت  اینکه  بیان  با  شد؛ 
دگرگونی  زمینه ساز  جهانی  ارتباطات  و  مناسبات 
بر  داشت:  اظهار  آورده،  پدید  را  انسان ها  رفتار 
این اساس مسئله مهندسی و جهت دهی به رفتار 
جوامع بشری و به تبع آن افکار عمومی و اعتقادات 

مردم در دستورکار قرار گرفته است.
بسزای  تاثیر  به  اشاره  با  اکبری مقدم  اوسط  علی 
ارزیابی جامعه  اعتقادی در تمام مولفه های  مبانی 
به ویژه مباحث فرهنگی و اجتماعی، افزود: در این 

میان با توجه به اثرات منفی تغییر و تحوالت ناشی 
از جهانی شدن و تهاجم هنجارهای غربی به مبانی 
فکری-اعتقادی ما که زمینه فاصله گیری از مبانی 
نتیجه  در  می نماید،  پدیدار  را  اسالمی  عقیدتی 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  فرهنگ  گسترش 
به عنوان مهم ترین مانع در تعمیم کاهش عمل به 
باورهای اعتقادی، باید در اولویت کاری قرار گیرد.
برنامه های  مولفه های  تحلیل  و  تجزیه  به  وی 
گفت:  و  پرداخت  آن  اثرگذاری  و  فرهنگی 
اثرگذاری مثبت اقدامات فرهنگی در جهت ایجاد 
جامعه اسالمی و پیشرو، از کودکی شروع می شود 
آموزشی در حوزه های عفاف و  برنامه های  باید  و 
حجاب اسالمی در جریان رشد کودکان تا دوران 

بزرگسالی و کهولت تداوم یابد.

حجاب  و  عفاف  اینکه  بر  تصریح  با  اکبری مقدم 
اخالق  رعایت  بلکه  نمی باشد،  پوشش  به  محدود 
و منش اسالمی جهت اجرای سیره نبوی و علوی 
از  بسیاری  می تواند  که  است  زندگی  جریان  در 
از  کرد:  اظهار  نماید،  برطرف  را  جامعه  مشکالت 
رعایت عفاف و حجاب است که کرامت انسانی و 
حسن خلق و عمل به واجبات و مستحبات متبلور 
نهی  و  معروف  به  امر  جامعه ای  چنین  در  و  شده 
مستمر  پایش  در  اجتماعی  سازوکاری  منکر  از 
رفتارهای جمعی و زنهار دادن به دولتمردان است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد انزلی در پایان تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد 
انزلی در راستای اجرای وظایف خود از نظرات و 
انتقادات کارشناسی مبتنی بر ارائه راه حل در مسیر 

بیشتر  منفعت  و  با هزینه کمتر  دستیابی سریع تر، 
توسعه  مسیر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  برای 
شاخص های  تحقق  و  منطقه ای  همکاری های 
و  استان  منطقه،  سطح  در  اقتصادی  توسعه 

کشورمان استقبال می کند.

اخبار منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست با مهندس اکبری مقدم بیان داشت:

معاون فرهنگی، اجتماعی، گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد:

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

 صادارت 67میلیون دالری واحدهای
تولیدی-  صنعتی منطقه آزاد انزلی در بهار 1401

فعال سازی کریدورهای بین المللی، مورد تاکید ریاست محترم جمهوری است

تحقق زیست عفیفانه در مناطق با حضور خانواده ها در مناطق آزاد کشور

استقبال منطقه آزاد انزلی از نظرات کارشناسی جهت توسعه همکاری های منطقه ای کشور

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور 
و  عفاف  شاخص های  تبیین  تخصصی  نشست  در 
در  گوهرشاد  فرهنگی  رویداد  قالب  در  که  حجاب 
انزلی  آزاد  منطقه  نمایشگاهی  و  همایش ها  مرکز 
باید  دولتی  دستگاه های  اینکه  بیان  با  شد؛  برگزار 
شورای امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند، 
گفت: این دستور به کلیه دستگاه های دولتی ابالغ 

شده و باید گشت ارشاد مسئولین راه اندازی شود.
سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی، با اشاره به اینکه 
نیروی  توسط  خیابان ها  در  که  افرادی  41درصد 
دستگاه های  پرسنل  از  شده اند،  دستگیر  انتظامی 
به  آمران  که  هنگامی  افزود:  می باشند،  دولتی 
مدیر  می دهند،  تذکر  دستگاهی  پرسنل  به  معروف 
حق ندارد اعالم کند تنها به وظیفه کاری می پردازم، 
بلکه طبق قانون مکلف است مقوله امر به معروف 
و نهی از منکر را در دستگاه های دولتی احیاء کند و 
همه دستگاه های دولتی باید شورای امر به معروف 

و نهی از منکر داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه دستور فوق به همه دستگاه های 
دولتی ابالغ شده، اما برخی دستگاه از این امر سر باز 
زده اند که با آنها برخورد می شود، اظهار کرد: نمی توان 
مردم را به حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی 
از منکر دعوت کرد درحالی که آنقدر بی مهری نسبت 
به فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و حجاب و 
عفاف وجود دارد؛ در عین حال مردم هر کجا عفاف و 
حجاب را نامناسب دیدند، اطالع داده تا برخورد مناسب 
انجام شود؛ از سویی نباید مردم را در خیابان ها دستگیر 
کرد، ولی در بخش های دولتی افراد با بدحجابی مشغول 

فعالیت باشند.
دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور 
با اشاره به اینکه کسی اجازه ندارد مدیر باشد و امر 
به معروف و نهی از منکر نداشته باشد، عنوان نمود: 
ابالغ  بهمن 1400  در  حجاب  و  عفاف  شاخص های 
شد، اما دستگاه ها و مدیران میانی در بسیاری موارد 
این ابالغیه را کنار گذاشته اند که با بهره گیری از جامعه 
مردمی تحت عنوان تشکل های مردم نهاد نظارت خود 
را از باال و جامعه مدیران و در بدنه انجام می دهیم تا امر 

به معروف و نهی از منکر اجرا شود.
هاشمی گلپایگانی با بیان اینکه در صورتی که مردم 
با متصدی بدحجابی مواجه شدند، رئیس  بانک  در 
شعبه را مطلع ساخته و اگر برخوردی صورت نگرفت، 
ما اقدام می کنیم، گفت: بانک نباید ویترین بی عفتی 
باشد و مردمی که می خواهند امر به معروف کنند نیز 
نباید متحمل سختی شوند و از مردم می خواهیم به 

ما اعتماد داشته باشند.
ستاد  این  با  مدیری  اگر  اینکه  بر  تصریح  با  وی 
همراهی نکرد ابتدا نصیحت و سپس برخورد مناسب 
انجام خواهد شد، اضافه کرد: ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر طرحی را در 11عرصه برای حجاب و 
دستگاه های  عرصه،  اولین  که  کرده  تدوین  عفاف 
مراکز  مجازی،  فضاهای  سپس  و  است  دولتی 
تفریحی، خدماتی  لباس و پوشاک، مراکز  آموزشی 
و معابر عمومی و سایر عرصه ها که دولت موظف 

است بر آن نظارت کند.
با  کشور  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد  دبیر 
بیان اینکه اگرچه دولت باید معیشت مردم را تامین 
کند، اما این به معنای آن نیست که سال به سال 
مناطق  در  و  یافته  کاهش  عفاف  و  رعایت حجاب 
آزاد مراودات تجاری آزاد است، اما این در حجاب و 

عفاف و نوع شکل پوشش نیست.
و  معروف  به  امر  ستاد  افزود:  هاشمی گلپایگانی 
به  فرهنگی  انقالب  شورای  طبق  منکر  از  نهی 
کارآمدی  برای  اما  شده،  ابالغ  دولتی  دستگاه های 
ضرورت  نتیجه  در  کرد؛  عمل  منفعل  نباید  بهتر 
رعایت حجاب و عفاف ابتدا باید در عرصه مدیران 
و دستگاه های دولتی برای کارمندان و مدیران باشد 
و مدیر هر مجموعه موظف است حجاب مجموعه 

خود را اصالح کند.
شد  مسئوالن  ارشاد  گشت  راه اندازی  خواستار  وی 
باید  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  کرد:  اظهار  و 
و  آمده  کوتاه  بار  این  اگر  شود،  شروع  مدیران  از 
دشمنان  هجمه های  از  ترس  و  کنیم  عقب نشینی 

باعث شکست شود، دیگر نمی توان سربلند کرد.
به  امر  ستاد  اینکه  بر  تاکید  با  هاشمی گلپایگانی 
می کند  برخورد  آن  با  دید  اختالسی  هرجا  معروف 
اینکه  و  شدند  برکنار  12قاضی  راستا  این  در  و 
برخورد با فساد را باید از خودمان شروع کنیم، افزود: 
رئیس جمهور  سیزدهم،  دولت  در  که  همان طور 
چرا  کرد،  آزاد  20روز  در  از40سال  بعد  را  سواحل 

عفاف و حجاب آزاد نشود.
از منکر کشور در  به معروف و نهی  امر  دبیر ستاد 
پایان با بیان اینکه امروزه عفاف و حجاب نماد تقابل 
فرهنگ غربی با فرهنگ ایرانی اسالمی شده است، 
گفت: دشمنان معتقدند اگر دیوار عفاف و حجاب در 
قابل  دیوارها  مابقی  بریزد،  فرو  اسالمی  جمهوری 

فرو ریختن است.

همه دستگاه های دولتی 
باید شورای امر به معروف 
و نهی از منکر داشته باشند

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در 
منطقه آزاد انزلی تصریح کرد:

3 انزلی سه شنبه 28 تیر ماه 1401 - 19 جوالی 2022 - شماره  186



در  حضورشان  ابتدایی  ماه های  در  که  دهم  مجلس  نمایندگان 
عمارت خاص و سبز بهارستان، براساس طرح مرکز پژوهش های 
شورایعالی  دبیرخانه  اجباری  انتقال  اسالمی،  شورای  مجلس 
امور  وزارت  زیرمجموعه  به  را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اقتصادی و دارایی در قالب برنامه ششم توسعه تصویب کرده و 
ضربه جبران ناپذیر به استقالل و آزادی اقتصادی مناطق آزاد زدند؛ 
مبنی بر  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  بند 11  اجرای  راستای  در 
کوشیدند  سال1395  از  مصرانه  آزاد،  مناطق  عمل  حوزه  توسعه 
آزاد جدید،  تشکیل 8منطقه  مبنی بر  دولت  پیشنهادی  در الیحه 
آزاد  منطقه  یک  3نماینده،  هر  ازای  به  و  کرده  تصرف  و  دخل 
)حدود 100منطقه آزاد( در کشور ایجاد کنند و الیحه مخدوش 
را بسیار شجاعانه 4بار  اقتصادی  آزاد و ویژه  ایجاد مناطق  شده 
این  به  نگهبان،  اعمال کمترین اصالحات درخواستی شورای  با 
شورا ارجاع دادند و در نهایت، در واپسین روزهای عمر مجلس 
به  را  مذکور  الیحه  »پنجم«  بار  برای  )30اردیبهشت 99(  دهم 
تصویب رسانده و با اصرار راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نمایند. این الیحه نهایتا با پیگیری های مدیران دولت دوازدهم، 
تایید مجمع تشخیص مصلحت  مورد  در 15اردیبهشت ماه 1400 
نظام قرار گرفت؛ اما مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل 

7منطقه آزاد و 13منطقه ویژه اقتصادی بود.
اوایل مجلس  آزاد در  تقلیل جایگاه مناطق  برای  آن همت واال 
آزاد  مناطق  عمل  حوزه  تکثیر  برای  فراوان  اصرار  این  و  دهم 
بند 11 سیاست های  به  با استناد غلط  در آخر دوره مجلس دهم 
اما  است؛  جالبی  هوای  دو  و  بام  یک  حکایت  مقاومتی،  اقتصاد 
به هر حال دست پخت مجلس دهمی ها، توسط رئیس مجلس 
و  ابالغ شد  به دولت  یازدهم در 30اردیبهشت ماه 1400  انقالبی 
نهایتا حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم، در 5خردادماه 1400 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  به  اجرا  را جهت  شده  مصوب  طرح 
آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ نمود.

به  دهم  مجلس  محترم  نمایندگان  اصرار  نتایج  به  وقتی  امروز 
ایجاد مناطق آزاد جدید نگاه می کنیم و می بینیم پس از گذشت 
به  هنوز  آزاد،  ایجاد 7منطقه  ابالغ مصوبه  از  از یک سال  بیش 
جز معرفی چند مدیر اجرایی بی اختیار و سردرگم، اقدامی صورت 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  گفته  به  و  است  نگرفته 
تامین  برای  محلی  هیچ   همچنان  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
علت  به  جدید،  آزاد  مناطق  زیرساخت های  ایجاد  جهت  مالی 
باید  نیست،  معّین  یازدهم،  مجلس  محترم  نمایندگان  کم لطفی 
اعتراف کنیم شورای محترم نگهبان، حق منطقی، عقلی، اصولی 

و شرعی داشت با این الیحه مجدانه مخالف باشد.
نگهبان  شورای  حقانیت  از  جانبداری  فقط  اینجا  در  موضوع  اما 
نیست؛ بلکه مسئله و درد اصلی، ضعف اساسی منطق سیاستگذاری 
تاسف  و  تعجب  بسی  به واقع جای  است!  ما  در کشور  اقتصادی 
است، الیحه ای به مدت 5سال، در دستورکار نمایندگان مجلس 
مکرر  بررسی های  خودشان  قول  به  و  باشد  نگهبان  شورای  و 
اصرار  با  آخر  در  و  گیرد  صورت  الیحه  مختلف  ابعاد  مورد  در 
نمایندگان مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام  مورد تایید 
قرار بگیرد! اما مهم ترین بحث در این الیحه ، یعنی بحث تامین 
مالی زیرساخت ها، مورد التفات عقالی قوم قرار نگیرد! یعنی در 
با  اصال  بفرمایید  فرض  آقایان  نپرسید  کسی  5ساله  پروسه  این 
حکم حکومتی فردا این مناطق آزاد جدید، به عالوه مناطق ویژه 
پول،  با کدام  بعد؟!  فاّما  قرار گرفت.  تایید  مورد  درخواستی شما 
سرمایه و بودجه می خواهید زیرساخت  های ناموجود در این مناطق 
تولیدی و چندین و  را، جهت جذب سرمایه گذاری های صنعتی، 

چند حوزه ای که کتابت فرموده اید، تامین کنید؟!
البته موضوع تامین مالی زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد، امروز همچون گذشته، در اغلب کشورهای صاحب 
اطراف  کشورهای  در  به ویژه  دنیا،  اقتصادی  توسعه  استراتژی 
ایران، بدون ایجاد دعواهای زرگری و طرح درخواست های ویژه، 
در قالب بودجه دولتی حل و فصل می شود. به طور مثال دولت 
ایران  در  جدید  آزاد  8منطقه  ایجاد  که  سال هایی  در  آذربایجان 
دریای  سواحل  در  »الت«  آزاد  منطقه  ایجاد  برای  بود،  مطرح 
زیرساخت های  در  کالن  سرمایه گذاری های  به  متعهد  خزر، 
بخش  سه  و  850هکتار  در  منطقه  این  بندری  و  سرمایه گذاری 
مجاور بند مهم باکو در کم ترین زمان، شد و امروز این منطقه در 
حوزه جذب سرمایه گذاری های غیرنفتی آماده بهره برداری است. 
البته تامین زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
ذاتی دولت است؛ همان طور که دکتر سعید  قانون، وظیفه  برابر 
اما  این موضوع صّحه گذاشت؛  بر  اخیر خود  محمد در مصاحبه 
مقدمات انجام این وظیفه ذاتی باید در قانون بودجه سال 1401 
لحاظ می گردید که با مخالفت نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق 
رئیس  قالیباف،  محمدباقر  دکتر  نهایتا  و  است  نگردیده  میسر 
محترم مجلس یازدهم با یک ابالغیه، راه مساعدت مناطق آزاد 

معین را نیز بر مناطق آزاد جدید بست!
حال در این گره کوری که در موضوع تامین منابع مالی برای خلق 
زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری  ایجاد شده است، عالوه بر 
معرفی مدیران اجرایی، چه کار دیگری می توان انجام داد؟ در این 
برای  مالی  منابع  تامین  بر آن هستیم که موضوع  ویژه  گزارش 
مناطق آزاد جدید را با نمایندگان مجلس شورای اسالمی و برخی 

از مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید بررسی نماییم.
موضوع  است  شده  عنوان  صراحتا  جدید  آزاد  مناطق  قانون  در 
واردات کاالهای بازرگانی و فروش آن در سطح منطقه به عنوان 
جدید  آزاد  مناطق  بنابراین  می باشد؛  ممنون  مسافری  کاالهای 
برخالف سلف خود نمی توانند از مزیت اخذ عوارض از کاالهای 
وارداتی منتفع شود. اما در مورد زمین های مناطق آزاد جدید دکتر 
مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه ای 
عنوان کرده بود: »در تصویب مناطق آزاد جدید همه مالحظات 
و  شده  اصالح  قبلی  آزاد  مناطق  ضعف های  و  رعایت  مربوط، 
همه زمین هایی که در محدوده منطقه آزاد در نظر گرفته شده، 
دولتی است. بنابراین شایعه شکل گیری بورس بازی زمین هم رد 
می شود«. اما متاسفانه امروز شاهد هستیم برخالف گفته جناب 
تغییر  مورد  آزاد جدید  مناطق  در  که  تنها چیزی  مصباحی مقدم، 
قرار گرفته، قیمت های زمین و امالک است و در برخی مناطق 
مانند منطقه آزاد قصرشیرین، منطقه ویژه در طول یک سال اخیر 
اقدام به واگذاری زمین به طرح های سرمایه گذاری نموده است. 

البته این که هزینه این زمین های واگذار شده را چه کسی گرفته 
است و چه کسی باید اسناد آنها را ارائه کند و زیرساخت هایشان را 
تامین نماید، موضوع مهمی است که دکتر نادر نادری استاد علوم 
تربیتی دانشگاه رازی کرمانشاه که طی روزهای گذشته با حکمی 
از سوی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به عنوان مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین منصوب 
شد، باید مورد تدبیر و دقت قرار دهد. در هر حال، مدیریت مناطق 
دولتی  زمین های  فروش  مزیت  از  توانست  نخواهند  جدید،  آزاد 

داخل محدوده برای تامین مالی نیز برخوردار باشد.
به صورت کلی تشکیل و تاسیس مناطق آزاد در ایران متفاوت از 
کل دنیا است؛ چراکه در اغلب کشورهای درحال توسعه و طرفدار 
ایجاد مناطق آزاد، پس از هدفگذاری و برنامه ریزی، متناسب با 
آن زیرساخت فراهم می شود و بعد، آن منطقه به عنوان منطقه 
آزادی با رویکرد خاص معرفی می گردد و از سرمایه گذاران برای 
با  ایران،  در  اما  می آید.  عمل  به  دعوت  مناطق  این  در  فعالیت 
سیاست های  برخی  به  استناد  با  و  مردمی  درخواست های  طرح 
بدون  می شود،  گرفته  آزاد  منطقه  ایجاد  به  تصمیم  ملی،  کالن 
اینکه زیرساخت مناسب فراهم باشد و از سرمایه گذاران هم دعوت 
پروسه های  در  گرفتاری  و  سرمایه گذاری  انجام  جهت  می گردد 
اداری پیچیده و سخت، به دنبال تامین آب، برق، گاز، راه، تلفن 
و... خود چندین سال بدود و نهایتا با خود زمزمه کند، خودکرده 

را تدبیر نیست!
ستادهای  نیروهای  به کارگیری  اهمیت  به  توجه  با  نیز  بعدها 
به  آزاد  مناطق  سازمان های  در  شده  سفارش  افراد  و  انتخاباتی 
عنوان کارمند و مدیر، سازمانی هم به عنوان سازمان منطقه آزاد 
اما  دارد؛  برعهده  را  زیرساخت  ایجاد  وظیفه  که  می گیرد  شکل 
سازمان  به  قبلی  آزاد  مناطق  در  ندارد!  کار  این  برای  بودجه ای 
جدید التاسیس، اختیاراتی برای درآمدزایی داده می شد، اما به دلیل 
آن که زیرساختی وجود ندارد، نمی تواند درآمدزایی داشته باشد. به 
این است که  نتیجه آن  این چرخه معیوب می باشد و  هر تقدیر 
سازمان درآمدی کسب نمی کند و زیرساختی هم ایجاد نمی شود.

طبق ماده)1( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی 
ایران، عمران و آبادانی اولین هدفی است که مناطق آزاد باید به 
آن بپردازند؛ چراکه قانونگذار مناطقی را انتخاب کرده است که در 
آنها کم ترین عمران و آبادانی وجود دارد، زیرا دولت توان آبادانی  
زندگی  در شرایط سختی  مردم  و  نداشت  را  از سرزمین  بخشی 
اصل  این  بر  آزاد  مناطق  سیاستگذاری  منطق  یعنی  می کردند. 
استوار است که در ایران برخالف دنیا، منطقه آزاد بودن با هدف 
روابط  توسعه  و  صادرات  پردازش  خارجی،  سرمایه گذاری  جذب 
تجاری با کشورهای همسایه نیست، بلکه نقطه ای که منطقه آزاد 
باید ماموریت ملی محرومیت زدایی تحمیلی را برعهده  می شود، 
بگیرد و پس از سال ها اگر موفق به این کار شد، احتماال ماموریت 

ذاتی و اصیل خود را پیگیری خواهد نمود!
در پایان می توان عنوان کرد، همان طور که مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صورت ضمنی 
اذعان نموده است، بن بست امروز مناطق آزاد جدید ابتدا، حاصل 
بی تدبیری ابتدایی در اصل الیحه ایجاد مناطق آزاد بود که بعد 
در مجلس  آزاد جدید  مناطق  با  تعامل  از  متفاوتی  دور  با شروع 
می تواند  کنونی  بن بست  این  البته  است.  شده  تشدید  یازدهم 
به  آزاد  مناطق  در  مالی  تامین  جدید  شیوه های  به کارگیری  با 
شیوه های متفاوت مناطق آزاد قبلی مرتفع گردد، به شرط آن که 
برای  را  الزم  اجماع  و  همکاری  کشور  سیاستگذاری  سیستم 

مدیریت موضوع داشته باشد. 
فرصت کنونی در یکرنگی دولت و مجلس شورای اسالمی نباید 
به راحتی در اثر برخی کج سلیقگی ها از دست برود؛ زیرا در طول 
ناکوک بین مجلس و دولت دلیل  نواختن سازهای  40سال اخیر 
اصلی ابتر بودن برنامه های مختلف در کشور بوده است؛ اما امروز 
بتوانند  باید  بنابراین  است.  انقالبی تر  دولت  و  انقالبی  مجلس 
در  اولویت گذاری های کالن کشورداری،  نمودن  ضمن هماهنگ 
سیاستگذاری ها اجرایی نیز به یک همنوایی متوازن دست پیدا کنند.

به همین منظور در گزارش پیش روی، در گفت و گو با نمایندگان 
منطقه  دارای  خود  انتخابیه  حوزه  که  اسالمی  شورای  مجلس 
از مدیران اجرایی این  آزاد جدید می باشند و همچنین تنی چند 
هفتگانه های نوین آزاد، به بررسی چالش ها و تبعات عدم تامین 
ضروری  و  مکفی  زیرساخت های  ایجاد  جهت  در  مالی  منابع 
مالحظه  ذیل  در  که  پرداخته ایم  جدیدالتاسیس  آزاد  مناطق  در 

می فرمایید.

علیرضا سلیمانی فرجام، مدیر اجرایی منطقه آزاد 
اردبیل :

ناامیدی سرمایه گذاران در مناطق آزاد جدید با 
رویکرد مجلس و وزارت اقتصاد

در  اردبیل  آزاد  منطقه  اجرایی  مدیر  سلیمانی فرجام  علیرضا 
گفت وگو با نشریه، از نبود زیرساخت در مناطق آزاد تازه تاسیس 
گالیه کرد و گفت:  رویه ای که مجلس و وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در پیش گرفته اند، باعث ناامیدی سرمایه گذاران و کاهش 

میل و رغبت آنان برای سرمایه گذاری در این مناطق می شود .
وی اظهار داشت:  هدف از طرح این موضوعات چه از سوی مشاور 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چه 
محروم  مناطق  چالش های  و  مشکالت  بیان  مناطق،  مسئوالن 
توسعه  برای  دولت  و  مجلس  تصمیم سازی  و  اثرگذاری  جهت 
باال بردن دست  یا  ناامیدی  لذا هدف  اقتصادی منطقه می باشد. 
جدید  آزاد  مناطق  در  کار  شروع  برای  تسلیم  جهت  مسئوالن 
نیست. نمود این موضوع سفر دو هفته پیش رئیس جمهور به بانه 
اختیار  در  اعتبار  تومان  به 240میلیارد  نزدیک  بود که  مریوان  و 
که  50میلیاردی  از  فراتر  مبلغی  درواقع  گرفت .  قرار  استان  این 
قرار بود مناطق آزاد معین برای شروع زیرساخت ها به مناطق آزاد 
جدید بدهند . لذا طرح این موارد، فضاسازی جهت تصمیم گیری 

مسئوالن است  .
هزینه  تامین  که  داشت  تاکید  باید  داد:  ادامه  سلیمانی فرجام 
ضروری  امر  یک  جدید  آزاد  مناطق  ایجاد  برای  زیرساخت ها 
است. اتفاقا با توجه به آن که قانون مناطق آزاد جدید یک قانون 
متاخر نسبت به قانون قبلی است، بنابرانی مترقی تر نیز محسوب 
می شود. یعنی فرض بر این است که مناطق آزاد جدید می توانند 
کارکرد بهتری داشته باشند. در مناطق آزاد جدید واردات خودرو 
ممنوعیت  به  که  شده  محدود  آنقدر  یا  است،  ممنوع  نوعی  به 
کاالی  عنوان  تحت  خارجی  کاالی  عرضه  یا  است،  نزدیک تر 
قرار  ممنوعیت ها  این  با  مناطق  این  است .  ممنوع  مسافر  همراه 
است کار خود را شروع کنند و این یعنی می توانند از همان ابتدا 

به تولید فکر کنند  .
مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل اذعان کرد: در مناطق آزاد جدید 
واردات  جنس  است .  صادرات  و  توسعه  مقوله  به  بیشتری  توجه 
و  تولید  برای  اولیه  مواد  استفاده  جهت  واردات  جنس  از  کاال 
صادرات است. طبیعتا واردات صرف با روح مناطق آزاد متفاوت 
قبل  در سال های  آزاد جدید  مناطق  تاسیس  اینکه  است؛ ضمن 
تصمیم گیری شده و حاال این مناطق قرار است نقش مهم تری 

در کشور ایفا نمایند.
وی افزود:   این مناطق پس از چند سال می خواهند شروع به کار 
طبعا  و  نگرفته اند  شکل  هنوز  که  است  این  واقعیت  اما  کنند، 
شروع  برای  را  هایی  زیرساخت  حداقل  لذا  ندارند.   هم  درآمدی 
کار نیاز دارند. این هفت میلیارد تومان یا 50میلیارد تومان، حداقل 
درآمد برای امور جاری بوده که آن هم نادیده گرفته شد. بیش 
از یک سال است که از تصویب این قانون می گذرد، برخی از این 
مناطق همان اول معرفی شدند و مدیران اجرایی به منطقه آمدند، 
اما اکنون برای امور جاری خود هم معطل هستند. اینکه بخواهیم 
کارکرد داشته باشند و حرکتی آغاز کنند، باید محصورسازی انجام 
شود و زیرساخت اولیه شکل بگیرد. سازمان باید تاسیس شود و 
توسعه زیرساخت ها می بایست رقم خورد. طبیعتا با 7میلیارد تومان 
شروع  را  کار  می توان  اما  کرد!  تامین  را  زیرساخت ها  نمی شود 
کرد. متاسفانه بهارستان نشین ها همین تصمیمات را خالف قاعده 
جدید شکل  آزاد  مناطق  که  کردند  تصویب  قانون  اگر  دانستند. 
باید این تصمیم را هم بگیرند که منبع درآمدی  بگیرند، طبیعتا 
برای این مناطق تصویب کنند. اگر این گونه نباشد، پس چگونه 
شروع  درآمدی  منبع  کدام  شوند؟  با  تشکیل  جدید  آزاد  مناطق 
به کار کنند؟ اگر اموری تخلف محسوب می شود، چرا اصال این 

مناطق را تاسیس کردند ؟!
را  ابتدایی  درآمدی  منبع  باید  تنها  نه  داد:  ادامه  سلیمانی فرجام 
تصویب کنند و زیرساخت اولیه جاری و ساری شود، بلکه آنچه 
اتفاق  هم  جهانی  و  بین المللی  آزاد  مناطق  در  و  است  واقعیت 
افتاده، باید فراهم شود و آن تامین زیرساخت اولیه برای مناطق 
آزاد جدید کشور است. لذا در شروع باید مساعدتی صورت بگیرد، 
زیرساخت بیاید و بعد از آن خود مناطق تولید درآمد کنند و باعث 

توسعه عمومی اقتصاد کشور شوند  .
این مقام مسئول اظهار کرد: خواسته ما نه تنها جاری شدن فوری 
7میلیارد است، بلکه مسئوالن اجرایی برای توسعه زیرساخت های 
مناطق آزاد باید تمام همت خود را بگذارند . منطقه آزاد هیچ نقطه ای 
خارج از جغرافیای جمهوری اسالمی ایران نیست ، تامین زیرساخت ها 
نیز موضوعی خالف قانون نیست. باالخره باید همان چیزی را که 
تحت عنوان زیرساخت توسط دولت به کشور اختصاص می یابد و 
از آن حمایت می شود، به طریق اولی در مناطق آزاد هم در نظر 
گرفته شود. وقتی برای مناطق آزاد کارکرد ویژه در نظر می گیریم، 
پس جنس حمایت دولت از توسعه زیرساخت نیز باید ویژه باشد، نه 
اینکه بعضا قانونگذاران این گونه فرض کنند که چون یک منطقه 
آزاد داریم و یک سرزمین اصلی، پس در نتیجه به مناطق آزاد کاری 
نداشته باشیم ؛ این مناطق جز خاک کشور هستند، مضاف بر اینکه 

در برخی نقاط جمعیت مسکونی هم داریم .
وی با تاکید بر اینکه تمرکز مناطق آزاد جدید بر موضوع اقتصادی 
از مناطقی می باشند که  آزاد کشور  از مناطق  است ، گفت: برخی 
شهر در آنها واقع شده است، لذا مدیران مناطق آزاد به جای تمرکز 
به کار اقتصادی و توسعه اقتصادی، الجرا مجبور هستند به اداره 
امور شهری و محرومیت زدایی بپردازند. اینها دلیل بر این است که 
مناطق آزاد جدید می توانند یک کارکرد بهتری داشته باشند. این 
اهداف  از  حقیقی  تصوری  دارد،  وجود  آزاد  منطقه  از  که  تصوری 
مناطق آزاد است؛ چراکه این مناطق بهتر می توانند به خواسته ها و 
توسعه اقتصادی جامه عمل بپوشانند. وقتی این رویکرد درخصوص 
مناطق آزاد جدید وجود دارد، توقع می رود که هم خود قانونگذار 
به  زیرا  باشند،  داشته  دوچندان  حمایت  دولت  مجموعه  هم  و 
موفقیت آنها امیدوارتر هستند؛ اما می بینیم که مانع تراشی می کنند 
و بودجه هایی که تخصیص داده شده را هم می گیرند؛ در نتیجه 

مناطق آزاد جدید در اداره امور جاری خود نیز معطل هستند  .
با  رابطه  در  و مجلس  دولت  سلیمانی فرجام درخصوص عملکرد 
آزاد  اخیر مناطق  آزاد عنوان کرد:  متاسفانه در سال های  مناطق 
افزایش درآمد  ایجاد کنند و در  اقتصادی  بود توسعه  قرار  را که 
عمومی کشور نقش داشته باشند؛ زیرمجموعه وزارتخانه ای قرار 
نیست،  آزاد  مناطق  اهداف  طبق  آن  رویکرد  و  جنس  که  دادند 
بدین سبب همین هم شاهد حذف معافیت ها و مشوق ها و عدم 

حمایت از این مناطق از سوی این وزارتخانه هستیم  .
مدیر اجرایی منطقه آزاد اردبیل اذعان داشت: انتظار می رود قوانین 
یکباره  متاسفانه  اما  بیشتر شود،  برود که مشوق ها  به سمتی  ما 
مثال  که  شده  مطرح  اقتصاد  وزارت  در  الیحه ای  که  می شنویم 
فعالین  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  یا  مالیاتی کم شود و  معافیت 
اقتصادی اخذ گردد. این یعنی نگاه یکسانی به موضوع مناطق آزاد 
وجود ندارد. تمایل دبیرخانه این بود که زیرمجموعه نهاد ریاست 
جمهوری قرار گیرد و دولت هم الیحه داد؛ اما متاسفانه مجلس 
شورای اسالمی مخالف کرد. نمایندگان محترم نیز درک مشترکی 
از این موضوع نداشتند . اگر در نهایت وزارت اقتصاد می خواهد که 

اهداف  راستای  در  رویکردش  که  بداند  باید  باشد،  موفق  کشور 
مناطق آزاد نیست، رویکرد فعلی وزارتخانه ، تضعیف مناطق آزاد و 

کارکردشان است و این موضوع ما را به نتیجه نمی رساند.
آزاد  7منطقه  که  می دهد  تشخیص  قانونگذار  وقتی  افزود:  وی 
جدید باید داشته باشیم، یعنی فضا برای اینکه منطقه آزاد کارکرد 
داشته باشند، مثبت است؛ چراکه اگر کارکرد نداشتند، مصوب هم 
نمی شدند. این مناطق مصوب 30سال پیش نیست؛ اخیرا مصوب 
شده و سیر قانونی و کار کارشناسی آنها نیز طی شده است. وقتی 
این قانون تصویب شده، یعنی برای نقش منطقه آزاد در توسعه 

کشور فرقی قائل بودیم و به موفقیت آن اطمینان داشتیم  .
باید در  تامین زیرساخت  با  سلیمانی فرجام اظهار کرد:  مسئوالن 
کنند . سرمایه گذار فضای عمومی  آزاد سرمایه گذار جلب  مناطق 
کشور را رصد می کند و شروع به کار می کند . وضعیت مناطق و 
اقتصادی  فعالیت  برای  و سپس  می بیند  را  مزیت ها  و  مشوق ها 
تصمیم می گیرد. اگر قرار است در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند، 
چرا باید مشوق ها و معافیت های مالیاتی حذف شود و یا چرا برای 
داده  50میلیارد  آزاد  مناطق  های  زیرساخت  تامین  و  کار  شروع 
گرفته اند،  پیش  در  اقتصاد  وزارت  و  که مجلس  رویه ای  نشود؟! 
ناامیدی سرمایه گذاران و کاهش میل و رغبت آنان برای  باعث 
دارد ،  وجود  نیز  موضوع  این  مصداق  می شود .  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری که در منطقه آزاد اردبیل فعالیت اقتصادی می کرد، 
حاال می خواهد بخش دوم کارخانه خود را در کشور همسایه بزند؛ 

زیرا مشوق ها و امتیازهای آنها بهتر و بیشتر از ما بوده است.
بهتر است  تاکید کرد:  پایان  اردبیل در  آزاد  اجرایی منطقه  مدیر 
و  نماییم  حفظ  داریم،  آزاد  مناطق  در  که  را  مشوق هایی  همین 
امنیت  سرمایه گذار  که  ببریم  پیش  به گونه ای  را  عمومی  فضای 
آزاد  مناطق  که  ایجاد شود  فضایی  وقتی  باشد .  داشته  اقتصادی 
اولیه به مشکل بربخوردند ،دیگر آن  جدید برای زیرساخت های 
باید  می کند ؟  پیدا  کار  شروع  برای  دلگرمی  چه  اقتصادی  فعال 
اشتیاق  با  سرمایه گذار  که  باشند  داشته  کارکردی  آزاد  مناطق 
سوی  از  تصمیم گیری ها  و  اظهارنظرها  برخی  بیاید .  مناطق  به 
مسئوالن نشان می دهد که همه واقعیت ها را نمی بینند و صرفا 
یک بخش را می بینند و این باعث می شود که نتیجه ای گرفته 

شود که در خدمت منافع عمومی کشور نباشد!

حسین عربیان، مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر:
 لزوم تامین زیرساخت های منطقه آزاد بوشهر ، 

مروارید خلیج فارس
با  گفت وگو  در  بوشهر  آزاد  منطقه  اجرایی  مدیر  عربیان  حسین 
را  بوشهر  آزاد  منطقه  اقتصادی  ظرفیت های  و  پتانسیل  نشریه، 
برشمرد؛ اما اجرایی شدن و به فعلیت رساندن این ظرفیت ها را 
آزاد  منطقه  به  تبصره ای  عمرانی  بودجه های  تخصیص  گرو  در 
بوشهر و همین طور اتخاذ تدابیر استفاده از سرمایه های بانکی و 
تجویز مشارکت بخش خصوصی و تسهیل ورود سرمایه خارجی 

در جهت عمران و آبادی منطقه آزاد دانست.
ایجاد  آزاد بدون  این سوال که تشکیل مناطق  به  وی در پاسخ 
وارد  آن  ساکنین  و  مناطق  این  به  لطماتی  چه  زیرساخت ها، 
می آورد، گفت: الزم است ابتدا تجارب موفق منطقه اي و رقبای 
تنگناهاي  و  مشکالت  همین طور  و  کنیم  مرور  را  خود  احتمالی 
این  با  مواجه  داخلي  چالش هاي  و  کشور  در  قبلي  آزاد  مناطق 

مناطق که منجر به کاهش کارآیی و اثربخشی آنها گردید را مورد 
مداقه قرار دهیم.

عربیان افزود: براي این مقایسه، مروري به وضعیت یکي از مناطق 
موفق مشابه خواهم داشت؛ اگر جبل علي را به عنوان یک منطقه آزاد 
موفق در نسل هاي اول تا سوم بررسي کنیم، شاید بتواند نقشه راه 
شفاف تري به ما بدهد. جبل علي با 7.5میلیارد دالر سرمایه گذاري 
دولتي و مدیریت متمرکز بلند مدت دولتي، با رویکرد اداره تجاري 
شروع شد و تمامي زیرساخت هاي الزم براي تجارت را فراهم آورد. 
این مدیریت شامل بندر، فرودگاه و گمرک نیز مي شد و به صورت 
یکپارچه با حذف قوانین زائد به صورت بلند مدت و با ارائه خدمات 

الکترونیکي )بیش از 1٦0خدمت( به بلوغ رسید.
بررسی  با  همزمان  داد:  ادامه  بوشهر  آزاد  منطقه  اجرایی  مدیر 
چالش های موجود در مناطق آزاد قبلی، می توان به موارد زیر به 

عنوان چالش های محوری اشاره کرد:
1( محدودیت در منابع و مدل های درآمدزایی و ضعف در ایجاد 

درآمد پایدار توسط سازمان های مناطق.
به ویژه  مناطق  مورد نیاز  زیرساخت های  توسعه  و  ایجاد  عدم   )2

زیرساخت مبادالت مالی بین المللی و تامین مالی ارزی.
3( عدم نفوذ مناسب به بازارهای در دسترس.

سرمایه گذاران  به  اراضی  واگذاری  نحوه  در  قانونی  ابهامات   )4
خارجی.

5( فرآیند طوالنی در اخذ مصوبات شورای عالی مناطق آزاد.
با این اوصاف ورود به فرآیند رقابت پذیری و ایجاد برند و  جایگاه 
و  استراتژیک  دقت  یک  نیازمند  آزاد  مناطق  برای  منطقه ای 

حضوری پر رنگ، به موقع و در قالب ظرف زمانی محدود است.
جراحی  انجام  در  شاخص ها  مهم ترین  از  یکی  کرد:  اظهار  وی 
اقتصادی توسط هیات محترم دولت و همین طور اجرای فرامین 
با  صادرات محور  اقتصادی  مناطق  به  دستیابی  مقاومتی،  اقتصاد 
رویکرد درون زایی و برون گرایی )صادرات محور( می باشد. تشکیل 
مشخص،  زمان  مدت  در  زیرساخت  ایجاد  بدون  آزاد  مناطق 
صرف نظر از هدر رفت زمان و انرژی و تبعات اجتماعی و سیاسی، 
به منزله پس رفت و عقب نشینی از ایده ها و آرمان هایی است که 
را  انسانی  و  مادی  سرمایه های  و  آن شده  روی  زیادی  تبلیغات 
مصرف خود نموده است. لذا به منزله جلوگیری از هدر رفت اهداف 
پیش بینی شده و کارشناسی شده، ضروری است تا با تامین منابع 

مالی، به طرق مختلف این مهم در دستورکار قرار گیرد.
روش  با  جدید  آزاد  منطقه  هفت  بود  قرار  نمود:  اذعان  عربیان 
از  مالی  منابع  نبود  دلیل  به  دولت  اما  شود،  ایجاد  نفت  تهاتر 
دولت  چیست؟  مشکل  این  حل  راهکار  کرد.   عقب نشینی  آن 
لفظ درستی  لفظ عقب نشینی  انجام دهد؟ شاید  باید  اقدامی  چه 
نباشد؛ زیرا با مصوب نمودن منطقه و تعیین سازمان مناطق آزاد 
اتخاذ رویکردهای جدیدی نسبت  جدیدالتاسیس، به زودی شاهد 
جدید  نسل های  ایجاد  بود.  خواهیم  مناطق  در  مالی  تامین  به 
به جای  همسو،  بین المللی  سرمایه های  بر  تمرکز  با  آزاد  مناطق 
تمرکز صرف بر داشته های دولت، باید مدنظر قرار گیرد. شناخت 
دقیق پتانسیل های منطقه ای، برندسازی و هویت بخشی حرفه ای 
و همزمان جذب شرکای بین المللی بر مبنای هویت تعریف شده، 

می تواند راهکاری جایگزین برای تهاتر نفت محقق نشده، باشد.
مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر در ادامه گفت: برای مثال در بوشهر 
به صورت راهبردی بر توسعه منطقه آزاد فرامرزی و توسعه اقتصاد 

دریاپایه تمرکز گردیده و راه اندازی کریدور فناوری دریایی در دستور 
کار قرار گرفت. طرح این هویت سازگار با تاریخ منطقه می تواند 
محوری برای جذب و تبدیل شدن به هاب دانش دریایی در منطقه 
و  منطقه  این  در  دریایی  فناوری های  توسعه  به گونه ای که  باشد، 
سرریز تکنولوژیک آن جذب شرکت های فناور و سرمایه گذاری های 
فناورانه را در منطقه افزایش دهد. الزم به ذکر است که برای شروع 
مي توان بر روی حداقل های موجود نظیر پنج دانشگاه قدرتمند در 
محدوده منطقه آزاد بوشهر و شرکت های فناور موجود پایه ریزی 
هماهنگ،  و  شده  هدایت  گسترده،  آگاهی رسانی  یک  با  و  کرد 
به جای تمرکز صرف بر چالش ها و کمبودها، فرصت ها را عیان نمود 
و کشورهای همسو نظیر قطر را به بهره برداری از این فرصت ها با 

سرمایه گذاری زیرساختی تشویق کرد.
وی تاکید کرد:  وضعیت کنونی منطقه بوشهر با توجه به ظرفیت ها 
از  سرمایه  جذب  و  سرمایه گذاری  آماده  موجود،  پتانسیل های  و 
فراخوان،  بدون  و  در همین مدت کم  زیرا  است؛  و خارج  داخل 
شاهد استقبال منابع داخلی و خارجی و سیل آن به سمت منطقه 
بوشهر و ارائه پیشنهادات بوده ایم و شکل گیری منطقه آزاد بوشهر 
به  منزله امید به ایرانی آباد و رهایی از معضالت تحریم ها، ورود 

ارز و صادرات غیرنفتی است.
عربیان درخصوص وضعیت کنونی بوشهر و چالش ها و مشکالت 
منطقه بیان داشت: استان بوشهر با مساحت 23197کیلومترمربع، 
جمعیت  با  و  استان(  )نوزدهمین  کشور  مساحت  از  1.4درصد 
11٦3400نفر، 1.4٦درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص 
داده و در رده بیست و سوم است.  این استان با دارا بودن بیش از 
70درصد منابع گاز کشور، 25درصد از منابع نفتی کشور، 95درصد 
عرصه های  در  نفت  تولید  75درصد  و  کشور  خام  نفت  صادرات 
مرز  937کیلومتر  گردشگری،  برای  مناسب  سواحل  قاره،  فالت 
کشور،  پرورشی  میگوی  تولید  ٦0درصد  خلیج فارس،  با  آبی 
از  بیش  کشاورزی،  محصوالت  فصل  از  خارج  کشت  3٦درصد 
5میلیارد تن ذخایر معدنی و بسیاری قابلیت های دیگر اقتصادی، 

از مزیت های منحصر به فردی برخوردار است.
بودن 5میلیارد تن  دارا  با  استان بوشهر  افزود:  این مقام مسئول 
ذخایر  از  5.٦درصد  با  برابر  سهمی  معدنی،  شده  شناخته  ذخایر 
داده است. در شرایط کنونی  اختصاص  به خود  را  معدنی کشور 
بندر بوشهر دارای ظرفیت تخلیه و بارگیری 7میلیون تن کاال و 
بندر  که  است  درحالی  این  می باشد.  کانتینر  تی ای یو  43٦هزار 
قرار  و  خلیج فارس  حاشیه  5کشور  با  مجاورت  دلیل  به  بوشهر 
با استان های  گرفتن در کوتاه ترین فاصله بین کشورهای عربی 
مرکزی کشور و کشورهای آسیای میانه، از فرصت بسیار مناسبی 

برای رشد و توسعه برخوردار است  .
وی اظهار داشت:  برخورداری از 7صنعت ملی شامل صنایع نفت 
و گاز، صنایع پتروشیمی، صنعت انرژی هسته ای، صنعت سیمان، 
و  دریایی  تاسیسات  و  تجهیزات  صنایع  شناورسازی،  صنعت 
سکوهای نفت و گاز و صنایع شیالتی، بندر آزاد بوشهر مرواریدی 
است در صدف استان بوشهر و  در دل خلیج همیشه فارس. این 
مروارید گرانبها با پیوند بزرگترین فرصت های اقتصادی و تجاری 
و در راستای توسعه چرخه های اقتصادی با رویکرد بین المللی و 
تمرکز ملی عمل نموده و می تواند عالوه بر توسعه استان بوشهر، 
به توسعه چرخه های اقتصادی در سه استان همجوار کمک کند. 
الزم به ذکر است با توجه به این همه استعداد و زمینه در استان 
بوشهر، متاسفانه هفت درصد جمعیت این استان معادل 99هزار 
نفر در قالب 48هزار خانوار تحت پوشش خدمات کمیته امداد قرار 
پوشش  تحت  خانوار  فقط 14هزار  تا سال 1397  آمار  این  دارند. 
کمیته امداد بوده؛ اما یکباره از 14هزار خانوار به 43هزار خانوار 
رسید و تا 48هزار خانوار هم ادامه پیدا کرده که بیش از 1٦درصد 

جمعیت خانوارهای استان است.
عربیان عنوان کرد: با توجه به روند فزاینده مشکالت اقتصادی 
که  بوشهر  آزاد  منطقه  نظیر  مناطقی  در  ثروت  تولید  به  نیاز  و 
باالیی برخوردار است، وظیفه دولت در وهله کنونی  پتانسیل  از 
با  که  است  بوشهر  مثل  زود بازده  آزاد  مناطق  به  اولویت بخشی 
تمرکز بر این مناطق در سال 1401 در بخش سرمایه گذاری، در 
سال 1402 نتایج آن را در سطح کشور مالحظه نماید و بتواند در 
این منطقه را به عنوان یک منطقه نمونه  افق چشم انداز 1404، 
اقتصادی با ترسیم چشم انداز ایران معرفی نماید. این مهم در گرو 
تخصیص بودجه های عمرانی تبصره ای به منطقه آزاد بوشهر و 
تجویز  و  بانکی  سرمایه های  از  استفاده  تدابیر  اتخاذ  همین طور 
در  خارجی  سرمایه  ورود  تسهیل  و  خصوصی  بخش  مشارکت 

عمران و آبادی منطقه آزاد است.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  بوشهر  آزاد  منطقه  اجرایی  مدیر 
آزاد  چه  مناطق  بودجه 1401  اصالحیه  نمایندگان مجلس جهت 
مجلس  قانونی  ساختار  گفت:  باشند،  داشته  می توانند  همکاری 
شورای اسالمی به لحاظ ماهیت در قانون اساسی، نه به عنوان 
قوای حاکمیتی، به عنوان وکالی مردم، چشم و گوش و ناظر به 
اجرای مصوبات  به  قوا مکلف  به عبارتی سایر  قوا است و  سایر 
مجلس بوده و مجلس ناظر و حاضر به عملکرد آنها است. حال 
با توجه به این که ایجاد منطقه آزاد جدید من جمله منطقه آزاد 
بوشهر حاصل عملکرد مجلس است و متصف به جایگاه قانونی، 
ازجمله  خود  مصوبات  پیگیری  در  محترم  مجلس  مسئولیت  لذا 

ایجاد منطقه آزاد بوشهر، وظیفه سنگینی را برعهده دارد .
سوال  مورد  این خصوص  در  را  دولت  این که  افزود: ضمن  وی 
و  قرار دهد  نظارت  مورد  را  آزاد  منطقه  ایجاد  نحوه   و  داده  قرار 
با توجه  ایجاد زیرساخت ها  به  این که درخصوص تکلیف  ازجمله 
به قانون بودجه 1401 و اعتبار تخصیصی عمرانی، مراتب را مورد 
آن  و تصویب  ارائه طرح  با  لزوم  در صورت  و  داده  قرار  گوشزد 
ابهامات  در کمیسیون یا صحن علنی، موجبات رفع اشکاالت و 
قانونی را فراهم نماید. ضمن این که چنانچه به  لحاظ بودجه ای 
پیش بینی الزم معمول نشده  است، این مهم را با تصویب به متمم 
با  می توانند  مجلس  محترم  نمایندگان  به عالوه  بخشند.  تسریع 

بازدید از حوزه های مناطق آزاد جدید التصویب مشکالت حادث در 
ایجاد یا توسعه منطقه آزاد را از نزدیک مورد مالحظه قرار داده و 
موضوع را جهت اتخاذ تدابیر مناسب به اشتراک مقامات مسئول 
بگذارد تا بدین  وسیله با استفاده از ظرفیت های حقوقی و قانونی، 
جهت  در  معارض  سیاست های  و  روش ها  و  مشکالت  بروز  از 

دستیابی به اهداف از پیش  تعیین  شده جلوگیری شود.
کمک  درخصوص  پایان  در  بوشهر  آزاد  منطقه  اجرایی  مدیر 
آن  تبع  به  و  منطقه  آن  اقتصادی  توسعه  به  جدید  آزاد  مناطق 
توسعه اقتصادی ملي و استان هاي همجوار خاطرنشان کرد: برای 
بندر  به  زیادی  شباهت  عمان  در  آزاد سوهار  بندر  مقایسه،  یک 
بر صنایع  تمرکز  و  با 4500هکتار عرصه  بندر  این  دارد.  بوشهر 
پتروپاالیشگاهی و فوالد و همین طور تجهیز بندر سوهار به نسل 
فاز یک در محدوده 500هکتار، رقم  توانسته در  بندری،  چهارم 
داشته  مولد  و  زیرساختی  سرمایه گذاری  جذب  دالر  27میلیارد 
باشد. با یک نگاه دقیق به تجارب شکل گرفته در مناطق مشابه 
توسعه  در هر هکتار،  تولید شغل سرانه 20شغل  میزان  می توان 
مناطق آزاد با میزان درآمد تقریبی 1.7برابری نسبت به سرزمین 
اصلی را مشاهده نمود. )البته که این عدد در کشورهایی مثل چین 
و فیلیپین چندین برابر می باشد(. این توسعه چنانچه در محدوده 
از  را  همجوار  استان  سه  می تواند  تنهایی  به  افتد،  اتفاق  بوشهر 
لحاظ میزان شغل تخصصی تولید شده و درآمد حاصل از اشتغال، 
با اتصال  ایجاد بندر نسل چهارم می تواند  تاثیر قرار دهد.  تحت 
کشورهای مجاور به پسکرانه و دسترسی به کریدورهای ترانزیتی 
افق  را در  اشتغال  باالی درآمدی و  پتانسیل  اوراسیا،  کشورهای 

خود ایجاد مي نماید.

محمد واعظی پور، مدیر اجرایی منطقه آزاد سیستان :
کمک مجلس شورای اسالمی به دولت جهت تامین 

زیرساخت های مناطق آزاد جدید
در  آزاد سیستان  منطقه  اجرایی  مدیر  واعظی پور  همچنین، محمد 
گفت وگو با نشریه، از ایجاد روزنه امید در دل ساکنین این منطقه به 
دلیل تاسیس منطقه آزاد خبر داد و از مشکالت و چالش های سیستان 
به سبب خشکسالی و عدم تامین حق آبه رودخانه هیرمند سخن گفت. 
طبق گفته وی؛ از نمایندگان مجلس انتظار می رود که نسبت به 
بودجه  تامین  و  زیرساخت ها  ایجاد  جهت  مالی  منابع  تخصیص 

برای شروع به کار منطقه آزاد سیستان اقدام فوری انجام شود.
از  آزاد جدید پس  منطقه  تشکیل هفت  واعظی پور گفت:  قانون 
شورای  و  مجلس  بین  آمد  و  رفت  و  فراوان  قوس های  و  کش 
مجمع  در  ذی نفع،  مناطق  نمایندگان  پیگیری های  با  و  نگهبان 
تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و جهت اجرا به دولت 
شدند  مصوب  مناطقی  در  منطقه  هفت  این  شد.  ابالغ  محترم 
بوده  یافته کشور  توسعه  و کمتر  مناطق کم برخوردار  از  اوال  که 
است؛ دوما از ظرفیت های مناسب جهت استفاده از مزایای قانونی 

مناطق آزاد در جهت توسعه این مناطق برخوردار می باشند.
کور سوی  جدید،  آزاد  مناطق  ایجاد  تصویب  کرد:  تصریح  وی 
امیدی بود و هست برای توسعه این مناطق و نگهداشت مردم و 

مهاجرت معکوس مردم.
با  که  است  10سال  از  بیش  سیستان  منطقه  افزود:  واعظی پور 
کشور  سوی  از  هیرمند  رودخانه  حق آبه  تامین  عدم  و  خشکسالی 
همسایه مواجه بوده و قهر طبیعت و وجود گرد و غبار و بادهای 
120روزه در این منطقه، امان مردم را بریده و باعث مهاجرت بخش 
عمده از ساکنین منطقه به سایر نقاط کشور شده است که خطر خالی 
شدن تنگه احد ایران اسالمی )به فرموده مقام معظم رهبری، سیستان 

تنگه احد ایران اسالمی است( را بیش از پیش نمایان می کند.
از  انتظار  تاکید کرد:   پایان  در  آزاد سیستان  اجرایی منطقه  مدیر 
نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی، که خود این 
عزیزان مطالبه گر اصلی تصویب این مناطق بودند، این است که 
دولت  وظایف  از  قانون  بر اساس  )که  زیرساخت ها  تامین  راه  در 
بوده( به دولت کمک کنند تا امکان اجرایی شدن و شروع فعالیت 
مناطق آزاد جدید زودتر فراهم شده و مردم این مناطق از برکات 

و خیرات آن بهره مند گردند.

محمد سرگزی ، نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، 
نیمروز و هامون در مجلس:

 عدم آشنایی وافی و کافی کمیسیون تلفیق
 به مسائل مربوط به مناطق آزاد

و  نیمروز  و  هیرمند  زهک،  زابل،  مردم  نماینده  سرگزی   محمد 
هامون در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با نشریه، از عدم 
تامین زیرساخت ها برای منطقه آزاد سیستان و نبود آشنایی کافی 
و وافی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نسبت به الیحه تخصیص 

داده شده برای بودجه مناطق آزاد انتقاد کرد  .
جهت  داشت  مصوبه ای  یک  وزیران  هیات  داشت:  اظهار  وی 
اینکه مناطق آزاد فعلی به عنوان مناطق معین، مبلغ 50میلیارد 
به مناطق آزاد تازه تاسیس کمک کنند؛ اما هیات تطبیق مجلس 

شورای اسالمی این مصوبه دولت را مغایر قانون دانست  .
اینکه  به  توجه  با  جدید  آزاد  مناطق  امروز  کرد:  تاکید  سرگزی  
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و  ندارند  بودجه  ردیف 
اقتصادی نیز اعتباری برای فعال شدن این مناطق ندیده است، 
دچار مشکالت اساسی هستند. تا زمانی که طرح جامع مناطق آزاد 
مصوب نشود، اقدامی نمی توان انجام داد. طرح جامع هم نیاز به 
اعتبار دارد ، اغلب مناطق برای آنکه بتواند طرح جامع را تدوین 
کنند، با مشکل منابع مالی مواجه هستند. امروز بسیاری از مناطق 
من جمله سیستان نتوانستند طرح جامع خود را تدوین کنند. اگر 
در  قطعا  نکند،  مناطق  این  برای  عاجل  تدبیر  مجلس  و  دولت 

سال 1401 هیچ اتفاقی در مناطق آزاد جدید رخ نخواهد داد  !
نوعی  به  تاسیس  تازه  آزاد  مناطق  گفت:  مجلس  نماینده  این 
امید آفرینی برای مردم استان ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه دولت 
و مجلس هم اعالم کرده اند که ما در مناطق آزاد به دنبال این 

هستیم که وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیم. اما این امید 
از  انتظار ما  ناامیدی تبدیل خواهد شد . به همین سبب  به  قطعا 
شخص رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه برای این موضوع 
این است که تدبیری مناسب اندیشیده شود تا بتوانیم زیرساخت ها 

و طرح جامع را در منطقه آزاد ایجاد کنیم  .
آزاد  مناطق  بودجه  با  تلفیق  مخالفت کمیسیون  وی درخصوص 
اذعان نمود: عزیزانی که در کمیسیون تلفیق بودند آشنایی کافی 
و وافی به این موضوع نداشتند . به هرحال باید موضوعات منطقه 
و  درست  تصمیمات  اینکه  هم  و  شود  ارائه  هم  درستی  به  آزاد 
مناسبی اتخاذ  گردد. متاسفانه این خالء در کمیسیون تلفیق بوده 
است، ما هم فکر نمی کردیم در این کمیسیون چنین اتفاقی بیفتد  .

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس 
از  مسئله  این  قطعا  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اسالمی  شورای 
این  و  شد  خواهد  پیگیری  دارایی  اقتصادیو  امور  وزارت  طریق 
وزارتخانه به عنوان متولی باید این موضوع را در مجلس دنبال و 
برای فعال شدن مناطق آزاد جدید تدبیری مناسبی لحاظ کند. به 
هرحال دائما مردم پیگیری می کنند ؛ امیدواری برای مردم ایجاد 
شده که منطقه آزاد سیستان می تواند وضعیت معیشتی مردم را 
موضوع  این  و  نگرفته  صورت  مناسبی  اقدام  اما  بخشد؛  بهبود 

موجب نارضایتی در منطقه آزاد سیستان شده است.

 فداحسین مالکی ، نماینده مردم زاهدان
 در مجلس شورای اسالمی:

مناطق آزاد به ذات با زیرساخت آفریده شده اند!
زاهدان در مجلس شورای  نماینده مردم  مالکی  فداحسین  اما  و 
اسالمی در گفت و گو با نشریه، نگاه متفاوتی نسبت به کارشناسان 
می دهد.  ارائه  آزاد  مناطق  در  زیرساخت ها  بحث  درخصوص 
و  تامین  زیرساخت ها  ابتدا  دنیا  کشورهای  همه  در  که  درحالی 
به  مجلس  نماینده  این  اما  می شود؛  تشکیل  آزاد  مناطق  سپس 
طور کل بحث زیرساخت را حتی پس از شکل گیری و تاسیس 

مناطق آزاد انکار می کند ! 
مالکی، برای شروع به کار مناطق آزاد، اختصاص بودجه و درآمد 

را ضروری نمی بیند!!! 
در نگاه نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی، همین 
که منطقه ای کنار دریا قرار گیرد، برای پذیرفتن شرایط مناطق 
آزاد کافی است! و اگر هم این مناطق با دست خالی عملکردشان 
مسائل  به  توجه  و  مدیریتی  دلیل ضعف  به  صرفا  بوده،  ضعیف 

حاشیه ای است والغیر ...
می گویند  داشت:  اینکه  اظهار  عجیب  اظهارنظری  در  مالکی 
نیست، حرف غیرکارشناسی  آماده  آزاد  مناطق  برای  زیرساخت ها 
است؛ چراکه بیش از سه دهه است که مناطق آزاد در کشورمان 
موردتوجه قرار گرفته و هدف نظام هم بر این بوده که ما از مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی به عنوان مهم ترین گلوگاه تجاری در جهت 
تعریف  این اصل  استفاده کنیم .  اقتصاد کشور  به  رونق بخشیدن 
نظام است که تعریف خوبی هم از مناطق آزاد شده است. اما بخشی 
از زیرساخت های هر منطقه آزادی مثل کیش و قشم قبل از انقالب 
و بخشی پس از انقالب لحاظ شده و تحوالت اساسی هم داشته 
است. چابهار با توجه به موقعیت ممتازش، به دلیل تکیه به دریای 
عمان و دریای آزاد، تحوالت خوبی داشته است، تا حدی که قابل 
مقایسه با گذشته نیست. ما به این نتیجه می رسیم که زیرساخت ها 
بوده و اهمیت نظام هم مهم است؛ اما اینکه چرا مناطق آزاد موفق 
نبوده اند، طبیعتا با نبود زیرساخت در مناطق آزاد کامال متفاوت است. 
ما در مدیریت ها مشکل داشتیم، هدف را گم کردیم و به مسائل 

فرعی ، خدماتی، رانت و فساد رسیده ایم  !
وی افزود:  اگر براساس اهدافی که نظام تعریف کرد و اقدامات 
اولیه که در همه مناطق آزاد از نظر اجرا الزم بود، روند را پیش 
به گونه ای  اکنون  بهتر می شد .  امروز شرایط مان  قطعا  می بردیم، 
از  کدام  در هر  تهرانی  تجار  یا  تجاری  بنگاه های  فقط  که  شده 
مناطق آزاد ، نمایندگی دارند؛ درواقع کاال می آورند و می برند. یا در 
چابهار که به عنوان مهم ترین مرکز تجاری و بندری به خشکی 
وصل است و در دهه اول بیش از 180هزار هکتار زمین و درحال 
حاضر کل چابهار را در اختیار دارد، ظرفیت و زیرساخت الزم وجود 
دارد، اما نتوانستیم به طور واقعی از آن بهره ببریم؛ چراکه در بحث 

مدیریتی مشکالتی داریم  .
مجلس  تلفیق  کمیسیون  عضو  اتفاقا  که  زاهدان  مردم  نماینده 
تخصیص  بند  حذف  درخصوص  است،  بوده   نیز  اسالمی  شورای 
بودجه برای مناطق آزاد جدید در الیحه بودجه 1401 در کمیسیون 
تلفیق گفت: مناطق آزاد در این مدت به گونه ای عمل  کردند که 
مجلس احساس کرد باید این موضوع پخته تر شود. هم دولت حضور 
فعالی باید می داشت و هم اینکه برنامه ها می بایست منسجم باشد . 
اینکه مناطق آزاد جدید را راه اندازی نکنیم چون پول نداریم، منطقی 
نیست! قطعا مناطق آزاد ردیف و اعتبارات خاص خود را دارند. اینکه 
پیشنهاد  آزاد جدید  مناطق  به  بودجه  بودجه در الیحه  تخصیص 
کمیسیون  در  مجلس  و  دولت  پیشنهادات  از  مثل  بسیاری  شده، 
تلفیق باال و پایین و باالخره تصمیم گیری می شود. اینکه بگوییم 
که مجلس عامدانه این کار را کرده است، درست نیست؛ زیرا دفاع 
خوبی از این موضوع در مجلس و جلسه کمیسیون تلفیق نشده 

است؛ مجلس براساس برنامه و عملکرد خوب نظر می دهد.
آزاد  مناطق  مدیریت  تعیین  به  مجلس  وقتی  داد:  ادامه  مالکی 
نگاه می کنند که هر کدام گرفتاری هایی به وجود می آورند، سرد 
می شود. مثال مدتی بحث بود که منطقه آزاد زیرنظر رئیس جمهور 
بود و بعدها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت تا 

نظارت بیشتر شود؛ اما عمال تغییری حاصل نشد  .
وی در پاسخ به دلیل مخالف کمیسیون تلفیق با بودجه مناطق 
آزاد جدید، اظهار داشت: اینها را باید دولت پاسخ دهد، نه مجلس . 
خوب  می دهد،  پیشنهاد  مجلس  به  که  را  چیزی  هر  دولت  اگر 
اگر  اما  می پذیرد؛  مجلس  باشد،  داشته  برنامه ریزی  و  کند  دفاع 
بی برنامه الیحه ای ارائه دهد، طبیعتا حق قانونی مجلس است که 

با تصویب آن مخالفت کند  .
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  زاهدان  مردم  نماینده 
تهیه می شود،  بودجه  خاطرنشان کرد: ردیف هایی که در الیحه 
سازمان برنامه و بودجه به طور جدی می تواند از آن دفاع کند؛ در 
آن صورت مجلس نیز همکاری می نماید. درحال حاضر نیز باید 
به مجلس  اقتصاد  از جمع بندی موضوعات توسط وزیر  گزارشی 
ارائه و مشکالت مطرح شود؛ باالخص درخصوص 7منطقه آزاد 
جدیدی که مصوب شده باید برنامه ریزی صورت گیرد. ما نزدیک 
1٦استان داریم، یکی از اهداف مهم نیز راه اندازی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی است، اما اراده ای آنچنانی در این خصوص از سوی 

دولت برای حل مشکالت مربوط به مناطق آزاد نداریم.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با مدیران اجرایی مناطق آزاد جدید و نمایندگان مجلس بررسی شد:

ائتالف  نانوشته برای به مسلخ کشاندن مناطق آزاد جدید



اواخر بهار سال  جاری بود که »نواف« عضو مجلس 
»سرگئی  پوتین،  ویژه  نماینده  و  روسیه  دومای 
میلوشکین« مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس 
رئیس  نایب  چنک و«  ساو  »الک  روسیه،  آستراخان 
دومای روسیه و هیات همراه، در جلساتی متفاوت با 
»سعید محمد« مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
بر  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
گسترش همکاری های دو و چندجانبه ایران و روسیه 
تجاری- آزاد  مناطق  در  ظرفیت های  بر  تکیه  با 

صنعتی ایران تاکید کردند.
دبیرخانه  پیگیری های  با  و  دیدارها  آن  از  پس 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
صدا وسیما  خبرگزاری  بین الملل  سرویس  اقتصادی، 
داد:  گزارش  المیادین  تلویزیونی  شبکه  از  نقل  به 
را  قانونی  روسیه،  رئیس جمهور  پوتین«  »والدیمیر 
برای تصویب پروتکل الحاقی توافق نامه منطقه آزاد 

بین اتحادیه اوراسیا و ایران امضاء کرد.
قوانین  شامل  توافق نامه  این  گزارش،  این  براساس 
اساسی تجارت بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران 

است و تا حد ممکن به قوانین سازمان تجارت جهانی 
)WTO( نزدیک است. در آن تعهدات طرفین برای 
کاهش یا لغو حقوق گمرکی و دیگر موانع غیرگمرکی 
برای برخی از کاال ها در راستای تشویق همکاری های 

اقتصادی و تجاری دوطرف تعریف می شود.
الزم به ذکر است، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحادیه 
اقتصادی است که اغلب اعضای آن کشور های شمال 

منطقه اوراسیا در شرق اروپا هستند.
و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  است،  گفتنی 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
میان  مشترک  آزاد  منطقه  یک  ایجاد  اقتصادی، 
ایران و روسیه را از اهداف آتی دبیرخانه شورایعالی 

برنامه ریزی های صورت  طبق  کرد:  تاکید  و  خواند 
خواهد  تحقق  مهم  این  نزدیک  آینده  در  گرفته، 

یافت.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
افتتاح  مراسم  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
عملیات  شروع  و  قصرشیرین  آزاد  منطقه  ساختمان 
آزاد  منطقه  که  است  امید  گفت:  منطقه  این  اجرایی 
تجاری-صنعتی قصرشیرین، منشا توسعه این شهرستان 

مرزی و استان کرمانشاه باشد.
سعید محمد در آیین افتتاح دفتر منطقه آزاد تجاری-
صنعتی قصرشیرین، با تبریک ایام والیت و امامت و عید 
سعید غدیر، افزود: از امروز کلید منطقه آزاد قصرشیرین 
به عنوان پانزدهمین منطقه آزاد تجاری-صنعتی کشور 
به مدیر اجرایی این منطقه تقدیم می شود تا در جهت 

رونق این منطقه قرار گیرد.
جریان  در  پرویزخان،  مرز  از  بازدید  در  ادامه،  در  وی 
چگونگی روند صادرات و مبادالت مرزی در این مرز 

رسمی قرار گرفت.
نماینده ویژه رئیس جمهور در ادامه با حضور در منزل 

شهید یداهلل صادقی از شهدای نیروی انتظامی که در 
سال ۶۷ به درجه رفیع شهادت نایل آمد، بیان داشت: به 
نیابت از رئیس جمهور به قصرشیرین آمدم تا سالمی به 

خانواده شهدا داشته باشم.
با  دیدار  این  در  نیز  قصرشیرین  فرماندار  همچنین، 
و  ایثار  قصرشیرین شهر  گفت:  یاد شهدا  گرامیداشت 
مقام معظم  تعبیر  به  و  است  افتخار آفرینی  و  شهادت 
رهبری جزو سینه ستبر ایران زمین است و خیر مقدم 
دبیر  و  رئیس جمهور  ویژه  نماینده  خدمت  می گوییم 
شورایعالی مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی که در محضر 
شهدا و دیدار با خانواده شهدا تجدید بیعت با آرمان های 

نظام و انقالب را داشتید.
محمد حیدری اظهار امیدواری کرد همه ما در مسیر 

شهدای جلیل القدر راه سعادت را در پیش بگیریم.
فرماندار قصرشیرین اظهار کرد: قصرشیرین عالوه بر اینکه 
خود شهدایی را تقدیم نظام اسالمی کرده، در دوران دفاع 
مقدس با تشکیل ارگان ها و نهادها و بسیج عشایر در این 

شهرستان اقدام به دفاع از منطقه نموده است.
حیدری افزود: امروز با حضور مردم و نیروهای این مرز و 
بوم در این شهرستان که در صحنه های سیاسی و انتخابات 
مشارکت بسیار قابل قبولی داشته اند و هزاران هکتار از منابع 
و زمین های این شهرستان آلوده به مین بوده که خوشبختانه 
به  تبدیل  و  پاکسازی شده  میدان های مین  تمام  امروز 

زمین های کشاورزی شده است.
به  تبدیل  شده  پاکسازی  زمین های  کرد:  اضافه  وی 
باغات و بازارچه های مرزی شده که این از برکات نظام 
شهرستان  سطح  در  البته  و  است  اسالمی  جمهوری 
شهرستان  این  مردم  که  دارد  وجود  هم  کاستی هایی 
هم  و  رئیس جمهور  نماینده  عنوان  به  شما  حضور  از 

ویژه  و  آزاد  مناطق  شوراییعالی  دبیر  رئیس  عنوان  به 
آزاد  منطقه  اجرایی  مدیر  انتخاب  بابت  اقتصادی، 

قصرشیرین قدردانی می کنند.
این شهید قول مساعد می دهیم  وی گفت: در منزل 
که به عنوان ید واحد برای توسعه و آبادانی شهرستان 
قصرشیرین باشیم و هدف همه دولت مردمی و  شخص 
رئیس جمهور رفع معیشت و بحران های اشتغالی است 

که در استان کرمانشاه وجود دارد.
حیدری ادامه داد: قدر مسلم منطقه آزاد تجاری-صنعتی 
غرب  در  توسعه  برای  سکویی  می تواند  قصرشیرین 
و  عراق  مرزها، شمال  آن سوی  در  ما  و  باشد  کشور 
اقلیم کردستان را داریم که به عنوان بازار بکری برای 
کاالهای ایرانی است و جمهوری اسالمی می تواند از آن 
استفاده کند و دولت مرکزی عراق هم در آن  سوی مرز 

خسروی را داریم که بازار بزرگی است.
وی اضافه کرد: از طریق پرویزخان و اقلیم کردستان 
باشیم؛  داشته  دسترسی  اروپا  به  می توانیم  عراق 
چراکه نزدیک ترین مرز به مسیر اروپا را داریم و مرز 
همین  گذشته  در  و  ترانزیتی  جاده  دارای  پرویزخان 

مسیر مورد استفاده قرار گرفته است.
گفتنی است؛ »سعید محمد« به نمایندگی از رئیس جمهور 
به همراه شورای اداری و تامین قصرشیرین، در بدو ورود به 
شهرستان قصرشیرین با حضور در مزاری شهدای گمنام به 

مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.
الزم به ذکر است، شهرستان مرزی قصرشیرین با بیش از 
۲۷هزار نفر جمعیت در غرب کرمانشاه، با عراق ۱۸۶کیلومتر 
مرز دارد که در امتداد این مرز، دو معبر رسمی پرویزخان و 
خسروی قرار دارد که مبادالت اقتصادی، تجاری و صادرات 
کاال به اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق از این دو 

مرز انجام می شود.

با حکمی از سوی سعید محمد  انجام پذیرفت:
انتصاب مدیر اجرایی منطقه آزاد 

قصرشیرین
با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، »نادر نادری« به عنوان 

»مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین« معرفی شد.
در حکم »نادر نادری« آمده است: 

نظر به تخصص، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی 
به موجب این حکم به عنوان »مدیر اجرایی منطقه 

آزاد قصرشیرین« منصوب می شوید.
سوی  از  شده  نامگذاری  سال؛  شعار  به  عنایت  با 
دانش بنیان،  »تولید،  بنام  رهبری  معظم  مقام 
منظور  به  می رود  انتظار  جنابعالی  از  اشتغال آفرین«؛ 
قصرشیرین،  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  راه اندازی 
تحویل  حقوقی،  امور  پیگیری  و  برنامه ریزی  ضمن 
و  ساختار  و  اجرایی  برنامه های  اراضی،  و  امالک 
تشکیالت آن در هماهنگی با مدیریت سازمان منطقه 
آزاد ارس به عنوان معین آن منطقه، نسبت به تهیه 

طرح جامع و پیگیری تصویب آن اهتمام ورزید.
گفتنی است؛ منطقه آزاد قصرشیرین یکی از هفت منطقه 
آزاد جدیدی است که سال گذشته توسط مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ابالغ و دولت موظف به راه اندازی آن شد.
الزم به یادآوری است، این هفت منطقه آزاد جدید در 
»مهران«،  ایالم  »اینچه برون«،  گلستان  استان های 
اردبیل »اردبیل«، سیستان و بلوچستان »سیستان«، 
»بوشهر«،  بوشهر  »بانه- مریوان«،  کردستان 

کرمانشاه »قصرشیرین« قرار دارند.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: در راستای ارتقاء وضعیت 
از  برقی  واردات خودروهای  مرزنشینان، طرح  معیشتی 
مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد قصرشیرین برای تصویب 

به هیات دولت ارائه شده است.
سعید محمد با حضور در شهرستان مرزی قصرشیرین 
و شرکت در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار 
مشکالت  جریان  در  نزدیک  از  سفر  این  در  داشت: 

مرزنشینان قصرشیرین قرار گرفتم.
وی افزود: توفیقی شد به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در 
قصرشیرین حضور پیدا کنیم تا صدای مردم و مسئوالن را 

بشنویم؛ امید است امانتدار خوبی باشیم و موارد را جزء به جزء 
به رئیس جمهور و اعضای هیات دولت منتقل نماییم.

مشاور رئیس جمهور عنوان کرد: آیت اهلل رئیسی به عنوان 
رئیس دولت سیزدهم و یک دولت انقالبی و مردمی، از 
نزدیک و به صورت میدانی مسائل و مشکالت مردم را 
بررسی و حرف دل مردم را شنیده و نسبت به حل و فصل 

مشکالت با دید جامع و کامل تصمیم گیری می کند.
سعید محمد ادامه داد: امید است در بیست و هشتمین سفر، 
مردم استان کرمانشاه و قصرشیرین بیشترین برکات را از 
این سفر ببرند؛ چراکه قصرشیرین در دوران جنگ تحمیلی 
آسیب دید و بعد از جنگ هم آنچنان به مشکالت مناطق 

جنگ زده رسیدگی نشده و هنوز هم مردم مناطق مرزنشین 
قصرشیرین، گیالنغرب و سرپل ذهاب از مشکالت آب 

شرب، کشاورزی و معیشتی رنج می برند.
وی بیان کرد: در این جلسات بعد از آشنایی با مشکالت، 
می شود  ارسال  مربوطه  وزارتخانه های  به  موضوع  هر 
به  نتایج  و  این مسائل مطرح شده هستم  پیگیری  و 

مسئوالن استان اعالم می گردد.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی با اشاره به وضعیت معیشت مرزنشینان، افزود: 
ارتقاء وضعیت معیشتی مرزنشینان از اولویت های دولت 

سیزدهم است که در دستورکار قرار دولت گرفته است.

وضعیت  ارتقاء  راستای  در  کرد:  تصریح  محمد  سعید 
معیشتی مرزنشینان، طرح واردات خودروهای برقی از 
مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد قصرشیرین برای تصویب 

به هیات دولت ارائه شده است.
نماینده ویژه رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: 
طرح واردات خودروهای برقی می تواند تحولی عظیم 

در اقتصاد مناطق مرزی و مناطق آزاد ایجاد نماید.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: گیالنغرب به 
از پیشانی های مواجه کشور ما در جنگ  عنوان یکی 
تحمیلی مسائل زیادی را تحمل کرد و هنوز آثار آن را در 

عدم توسعه یافتگی شهرستان شاهد هستیم.
سعید محمد در جلسه شورای اداری گیالنغرب با تجلیل از 
ایثارگری های مردمان شهرستان گیالنغرب در دوران دفاع 
مقدس افزود: سفرهای استانی دولت، وضعیت بسیار خوبی 
را برای مردم از حیث حضور مسئوالن در بین خود ایجاد 
کرده و مسائل و مشکالت نقاط مختلف کشور در جلسات 

کارشناسی شده و در دولت مطرح می شود.
وی اظهار داشت: هر یک از مسائل و مشکالت مورد 

بازدید، در دولت به وزرا انتقال می یابد و نتایج آن نیز 
به استحضار مردم شریف استان کرمانشاه خواهد رسید.

اعتبار  تامین  پیگیری  از  رئیس جمهور،  ویژه  نماینده 
محل  از  گیالنغرب- سومار  جاده  احداث  تکمیل 

ماده 5۶ و از طریق مشارکت بانک ملی خبر داد.
سعید محمد ادامه داد: احداث پتروپاالیش در کشور از اهداف 
اصلی مقام معظم رهبری است که عالوه بر جلوگیری از 
خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده مناسب را نیز خواهد داشت 
باال،  به حجم سرمایه گذاری  توجه  با  امر  این  و تحقق 
نیازمند تامین اعتبار الزم است؛ اما در شرایط فعلی در سطح 
شهرستان سرمایه گذاران می توانند در صنایع پایین دستی 
مشارکت نمایند؛ زیرا که سهل الوصول تر است و هم اینکه 

زودتر تحقق می یابد و امکان سرمایه گذاری نیز وجود دارد.
وی گفت: حل مشکل حق آبه نیز جزو مطالبات است 
که هم در بخش سدها و هم در بخش کشاورزی در 

دستورکار دولت قرار دارد.
احداث  جلسه،  این  در  نیز  گیالنغرب  فرماندار 
منطقه،  در  آن  ظرفیت های  به  توجه  با  پتروپاالیش 
شهرداری ها  برخورداری  لزوم  »زرد«،  جاده  تکمیل 
و  شهری  عمران  خدمات  جهت  در  مالی  منابع  از 
همچنین بهره مندی آنها از عواید و پتانسیل های مرز 
و معادن به منظور احیای و بازسازی زیرساخت های 

لزوم  و  بخش  دو  این  فعالیت  از  ناشی  آسیب دیده 
نظیر  شهرستان  پتانسیل های  از  حداکثری  استفاده 
معادن عظیم قیر طبیعی و امکان فرآوری آن با ورود 

دولت را از مهم ترین مطالبه ها بیان کرد.
وحید محمدی در ادامه، توجه به منابع آبی شهرستان که 
دچار بحران شده و هم اکنون 4۸روستای شهرستان فاقد 
آب شرب است و مشکالت فرسودگی راه های مواصالتی 

شهرستان را ازجمله مطالبات مردم این خطه عنوان کرد.
در ادامه، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیالنغرب 
در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به نقش گیالنغرب در 
دوران دفاع مقدس، بیکاری را مشکل اصلی شهرستان های 
غربی استان با وجود باالترین ظرفیت ها در منطقه عنوان کرد 
و خواستار ورود جدی دولت به منظور سرمایه گذاری در بخش 
معادن ۷5درصدی غیرطبیعی کشور در شهرستان گیالنغرب شد.

شدن  رسمی  به  اشاره  با  همچنین  حیدری  شهریار 
مرز سومار، بر ضرورت تکمیل زیرساخت های آن و 
مبلغ ۱00میلیارد  به  نیاز  با  زرد  احداث جاده  تکمیل 

تومان اعتبار تاکید کرد.
همچنین، حجت االسالم مجتبی فاطمی نسب امام جمعه 
در  بی آبی  بحران  مشکالت  به  اشاره  با  نیز  گیالنغرب 
روستای شهرستان و بخش گواور، خواستار توجه دولت در 
امر بازگشایی مرز سومار در زمینه تردد زوار عتبات عالیات و 

همچنین بهره مندی شهرستان از طرح سامانه گرمسیری شد.
رئیسی،  سیدابراهیم  آیت اهلل  است،  گفتنی 
استانی  سفر  هشتمین  و  بیست  در  رئیس جمهوری 

خود، به استان کرمانشاه سفر کرد.
در این سفر، چهار معاون رئیس جمهور، یک مشاور و هفت 
تن از وزرا، آیت اهلل رئیسی را همراهی کردند که »سعید 
محمد« به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در بیست و 

هشتمین سفر استانی به کرمانشاه، به گیالنغرب سفر کرد.
و  ۲هزار  با  گیالنغرب  شهرستان  است،  ذکر  به  الزم 
5۸5کیلومتر مربع گستره، دومین شهرستان بزرگ استان 
کرمانشاه و 3۲کیلومتر مرز مشترک با عراق متشکل از 
دو بخش گواور و مرکزی، )شهر گیالنغرب و سرمست( 
۲0۷روستا دارد که اکنون ۱9۷روستای آن دارای سکنه است.
هجوم  مورد  بارها  تحمیلی  جنگ  طول  در  شهرستان  این 
ناجوانمردانه ارتش بعث عراق از طریق زمین و هوا قرار گرفت و 
در نتیجه ۱50بار بمباران هوایی، موشک باران و گلوله باران آن، 
تعداد 30روستا و شهر گیالنغرب به میزان ۱00درصد تخریب شد.
یادآور می شود، تقدیم ۷50شهید واالمقام، بیش از ۲هزار و 
۲50جانباز، ۱33آزاده سرافراز و ۱۲هزار رزمنده با تشکیل تیپ 
مستقل مسلم بن عقیل از بین جوانان غیور این دیار، گواه و 
مبین سلحشوری و مقاومت پایتخت کلهرنشینان است. 
گیالنغرب در غرب کرمانشاه بیش از ۷۲هزار نفر جمعیت دارد.

مذاکرات سعید محمد با نماینده ویژه پوتین و نایب رئیس دومای روسیه، به امضای پوتین پای قانون منطقه آزاد ایران و اوراسیا رسید:

منطــقه آزاد مشترک میان ایران و 
روسیه ایجاد خواهد شد

اخبار مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور اظهار داشت:

سعید محمد جلسه شورای اداری شهرستان قصرشیرین اظهار کرد:

نماینده ویژه رئیس جمهور در جلسه شورای اداری گیالنغرب عنوان کرد:

منطقه آزاد تجاری-صنعتی قصرشیرین منشا توسعه استان کرمانشاه

پیگیر واردات خودروهای برقی از مناطق آزاد هستیم

آثار توسعه نیافتگی ناشی از جنگ تحمیلی همچنان در گیالنغرب مشهود است

نشست ستاد مرکزی هماهنگی اربعین حسینی در 
مناطق آزاد به  منظور برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی 
بین  دستگاه ها و سازمان ها و ارتقای کیفی خدمات 
در  حسینی  اربعین  بزرگ  پیاده روی  در  زائران  به 
و  دستگاه ها  نمایندگان  حضور  با  مناطق،  این 
سازمان های مرتبط، به میزبانی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار 

گردید.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در این نشست، 
هدف از تشکیل این ستاد در دبیرخانه شورایعالی را 
ورود و خروج بخش قابل توجهی از زوار از مرزهای 
گرفتن  قرار  و  جدید  و  قدیم  آزاد  مناطق  در  واقع 
مناطق آزاد نوار شمالی کشور در مسیر عبور بخشی 
با  و هم افزایی  و همکاری  دانست  زوار خارجی  از 
ستاد کل اربعین کشور در ترویج فرهنگ شیعی را 

به  عنوان یک ضرورت جدی برشمرد.
در  رئیس جمهور  ابالغیه  به  اشاره  با  محمد  سعید 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶5  اجرای 
مدیریت  و  تصمیم گیری  تسهیل  کشور،  توسعه 
واحد در رویداد بزرگ راهپیمایی اربعین در منطقه 
آزاد اروند و مرز شلمچه را حاصل تحقق این مهم 

دانست.
مشاور رئیس جمهور در ادامه ضمن اشاره به سپردن 
بسته  بودن  وجود  با  افزود:  مردم  دست  به  کار 
مردم  استقبال  امسال  گذشته،  دوسال  طی  مرزها 
گسترده است. ما باید زیرساخت ها را فراهم نموده 
و پشتیبانی  کنیم تا نهادهای مردمی کار اصلی را 

انجام دهند.
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  نشست،  این  ادامه  در 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  گردشگری  و 
ویژه اقتصادی با بیان این نکته که ستاد اربعین در 
مناطق آزاد شأن سیاستگذاری و نظارت دارد، گفت: 
ما در سازمان های مناطق آزاد نیز هماهنگی هایی 
اروند  آزاد  منطقه  محوریت  با  تا  داده ایم  شکل  را 

اقدامات موثری در این زمینه انجام شود.
به  کارها  انجام  افزود:  حسین زاده یزدی  مهدی 
هماهنگی  و  همفکری  نیازمند  دقیق  صورت 
عالوه بر  است.  مختلف  سازمان های  و  دستگاه ها 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  میان  باید  این، 
سازمان های  و  دستگاه ها  و  آزاد  مناطق  خیرین  و 
ارتباطات  نیز  بزرگ  رویداد  این  برگزاری  متولی 

موثر برقرار کنیم.
ستاد  از  نمایندگانی  و  ایالم  استاندار  است،  گفتنی 
ورزش  وزارت  کشور،  وزارت  کشور،  اربعین  کل 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  جوانان،  و 
فرهنگی،  میراث  وزارت  شهرسازی،  و  راه  وزارت 
و  آموزش  وزارت  صنایع دستی،  و  گردشگری 
پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، پلیس راهور ناجا، 
سازمان هواشناسی کشور، سازمان اورژانس کشور، 
سازمان تبلیغات اسالمی کشور، ستاد خدمات سفر، 
جمهوری  هالل احمر  جمعیت  صداوسیما،  سازمان 
جمعیت  اجتماعی  امداد  قرارگاه  ایران،  اسالمی 
بخش های  از  نمایندگانی  و  امیرالمومنین)ع( 

خصوصی مرتبط در این نشست حضور داشتند.
از  گزارشی  ارائه  ضمن  نشست،  این  در  حاضرین 
با دبیر  وضعیت موجود، درباره چگونگی همکاری 
شورایعالی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد 
تا  پرداختند  راهکار  ارائه  و  مساعی  تشریک  به 
خدمت رسانی هرچه بهتر و بیشتر به زائرین ارجمند 

اباعبداهلل )ع( صورت پذیرد.
مدیر  میرزایی قلعه  است، محمد فرزاد  ذکر  به  الزم 
دبیرخانه شورایعالی  فرهنگی  میراث  و  گردشگری 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نیز به 
عنوان دبیر ستاد مرکزی هماهنگی اربعین حسینی 
اجرای  به  مربوط  پیگیری های  آزاد،  مناطق  در 

مصوبات این ستاد را برعهده دارد.

برگزاری نشست ستاد 
مرکزی هماهنگی اربعین 

حسینی در مناطق آزاد

با حضور مشاور رئیس جمهور صورت پذیرفت:
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مناطق آزاد به منزله  پارادایم توسعه، از اهرم هاي مهم پيشرفت  
از  یکی  مناطق  این  می شوند.  محسوب  كشور  اقتصادي 
تجارت،  رشد  برای  ملی  توسعه  توانمندی های  مهم ترین 
ترانزیت، توليد، خدمات و گردشگری به شمار می روند؛ مناطقی 
كه با همگرایي منطقه  ای و بين المللی، ظرفيت های بيرونی 
اقتصاد را هدف قرار داده تا بتوانند در خلق بازار و صادرات كاال 

و خدمات شکل واقعی به خود بگيرند.
تحرک اقتصادی این مناطق در گستره  ایران با ایجاد پيوندهای 
پس رو و پيش رو در ارتباط با سرزمين اصلی نشان از موفقيت 
عزم آنها از سال هاي تاسيس تاكنون دارد. مناطق آزاد عالوه بر 
حاضر،  درحال  جهاني،  نسل هاي ششگانه  كارهاي  و  ساز 
فعاليت هاي مربوط به نوآوري مراكز رشد استارتاپ ها، تحقيق 
و توسعه، بيوتکنولوژي، صنایع سبز، مناطق تخصصي علوم، 

مناطق دیجيتال و هوشمند را دنبال مي كنند.
مناطق آزاد براساس اهداف و ماموریت هاي خود به منزله اهرم 
توسعه اقتصادي براي حضور در بازارهاي منطقه اي و بين المللي، 
درحال حاضر از مهم ترین راهکارهاي تقویت منافع درون زا و 
برونگرایي اقتصاد ملي به شمار مي روند. این مناطق با وجود 
مزایا و ظرفيت هاي فراوان توانسته اند به صورت خودگردان با 
آماده ساختن زیرساخت ها، زمينه هاي توليد و اشتغال را با هدف 
جذب بازارهای صادراتی فراهم كرده و پشتوانه هاي الزم را براي 

تقویت اقتصاد كشور، استان ها و مردم بومي به وجود آورند. 
وجود بيش از 2500واحد توليدي- صنعتي و افزون از 680واحد 
فناور و نوآور همه نشان از استراتژي مناطق آزاد و ویژه براي 
توليد و صادرات است. این راهبرد با ایجاد مناطق آزاد و ویژه 
از  استفاده  هدف  با  مرزی  استان های  در  جدید  اقتصادي 
فرصت ها براي توسعه  توان تجارت خارجی در پيوند با اقتصاد 
كشور های همسایه تقویت شده كه در آینده نزدیك دامنه 

وسيع تري را در حركت روبه توسعه به وجود خواهند آورد. 
شاخص هاي  به  رسيدن  برای  صادرات  و  توليد  افزایش 
مطلوب اقتصادي از طریق حمایت بخش خصوصی و اعتماد 
به توانمندی سرمایه گذاران داخلي و جلب سرمایه خارجي، 
تاثير بسزایی در موازنه مثبت بازرگاني كشور خواهد داشت. 
همچنان كه برگزاری نمایشگاه هاي توانمندی های مناطق 
آزاد ایران در كشورهاي همسایه همچون كشورهاي آسياي 
ميانه ازجمله كارهایي است كه با هدف معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری ایران و توسعه فعاليت های تجاری، صنعتی و 
همچنين رشد و گسترش مناسبات فرهنگی ميان كشورمان 

و این كشورها قابل انجام است. 
در این خصوص ظرفيت سازی بهينه برای واحد های توليدی-
 صنعتی در مناطق آزاد و ویژه از طریق توجه به اقالم وارداتي 
بازارهاي طبيعي ایران در كشورهاي همجوار و ارتقای سطح 
تکنولوژی به منظور توليد و صادرات افزون تر و خلق بازارهاي 
جدید بيش از پيش احساس می شود؛ موضوعی كه مسئولين و 

متوليان امر باید به آن توجه اكيد داشته باشند. 
بر این اساس، توجه به فرصت های بيرونی مناطق آزاد از طریق 
ایران  اقتصادی  مشترک  كميسيون های  در  مناطق  حضور 
با كشورهای مختلف به منزله  قوی ترین پشتوانه برای جذب 
سرمایه گذاری خارجي حائز اهميت است. حضور قوي در این 
كميسيون ها ازجمله ظرفيت های بالقوه و اقتصادي مناطق آزاد 
كشور به شمار می روند كه مي توانند توانمندی های مناطق را 

برای حضور در بازارهای بين المللی و منطقه ای افزون كند. 
همچنين شناسایی و كاربرد سطوح تکنولوژی در عرصه  
اقتصادی  بنگاه های  در  نرم افزاري  و  توليدی  واحد های 
برخوردار  فراوانی  اهميت  از  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
است، به خصوص كه برای ارتقا و كمك به فعاليت آنها برای 
استفاده از تکنولوژی های پيشرفته توجه به مکانيسم استفاده 
از سطوح سوم و چهارم تکنولوژی بسيار مهم است. ضمن 
از 2500واحد  بيش  برای  بهينه  ظرفيت سازی  لزوم  آنکه 
توليدی-  صنعتی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از 
طریق ارتقای تکنولوژی و به منظور توليد و صادرات بيشتر، 

فرصت هاي بيشماري را در اختيار كشور قرار مي دهد.

کارویژه ها و  کارکردهای سه دهه ای مناطق آزاد
تجربه سه دهه شکل گيری مناطق آزاد در كنار همه انتقادات؛ 
نشان از رویکردی موفق در تجربه اقتصاد آزاد در كشور 
و محروميت زدایی  توسعه  در  كه  بی بدیل  نقش  با  همراه 
منطقه ای و نيز ایجاد زیرساخت های مولد در این مناطق، 
با مدیریتی سازمان یافته در دل منابع درآمدی درون زا ایجاد 
گردیده و سهمی از صندوق دولت های مختلف را در این 
30سال برای ایجاد زیرساخت های عظيم بندری، جاده ای، 
فرودگاهی، نيروگاهی و... تصاحب نکرده است، خود گواه و 

سندی بر اهميت این مناطق از كشور می باشد.
ایجاد بيش از 500هزار شغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
تقویت مرزهای كشور و جلوگيری از كوچ مرزنشينان به مراكز 
و خالی شدن مرزها، در كنار توسعه و ایفای نقشی منسجم با 
كشورهای همسایه همگام با تقویت توليد داخلی با استفاده از 
ابزارهای ورود علم و فناوری به مناطق آزاد نيز گوشه ای از 

دستاوردهای مناطق آزاد در طول این سال ها بشمار می آید.
دليل  به  كشور  اقتصادی  كنونی  سخت  شرایط  در  مسلما 
تحریم ها ، نقش مناطق آزاد در كمك به كالن اقتصاد از راه 
تعامل با كشورهای همسایه و تقویت توليد در این مناطق، از 
اهميت بسيار ویژه ای برخوردار است. بی تردید تقویت مناطق آزاد 
یکی از مهم ترین راهکارهای برون رفت از تنگنای اقتصادی با 
استفاده از مزیت ها و زیرساخت های ایجاد شده در این مناطق در 

جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شود.
در سراسر جهان، از مناطق آزاد به عنوان ابزاري كارآمد جهت 
ارتقاي همکاري هاي بين المللي خصوصا سرمایه گذاري خارجي، 
از  بهره گيري  بهبود روش هاي مدیریت و  و  فناوري  انتقال 

شيوه هاي مدرن در به كارگيري منابع استفاده مي شود. 
ميزبان  آزاد، كشورهاي  مناطق  مفهوم  از  برداشتی  چنين 
لحاظ  از  كه  اصلي  از سرزمين  نقاطي  تا  داشته  آن  بر  را 
موقعيت هاي جغرافيایي و جغرافيای اقتصادی نسبت به سایر 
مناطق برتري دارند، به منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادی 
تبدیل كرده تا تسهيالت و مزایاي قانوني این مناطق بتواند 
ظرفيت ها و قابليت هاي نقاط منتخب را شکوفا ساخته و 

بازیگر تاثيرگذار در اقتصاد ملي و فراملی شود. 
در این راستا، در طول سال های گذشته تمام اهتمام متوليان امر 
بر آن شد تا مناطق آزاد به مناطق برتر ارتقاء یافته و با تکميل 
زیرساخت ها، راه براي تحقق اهداف پيش گفته فراهم گردد. 
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به تصویب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدند، از منظر 
ارتباطات بين المللي و استقرار در كریدورهاي تجارت جهاني، هر 
یك مي توانند نقش برجسته اي در توليد ناخالص ملی ایفا كنند. 

مناطق آزاد مبادی هستند كه با تکيه بر ظرفيت های ایجاد شده 
در چندین دهه در این مناطق، می توان به عنوان بازوان كشور 
در توسعه اقتصادی و تجارت بين المللی با محوریت كشورهای 
همسایه از این ظرفيت های بالقوه بهره برد و با عنایت به نقش 
بزرگی كه در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این 
مناطق وجود دارد، می توانند به نقاطی بدل شوند كه با ایجاد 
منافع مشترک با كشورهای خارجی در حوزه های مختلف 
صنعتی، توليدی، تجاری، ترانزیت و غيره، شركای تجاری قویی 
را در كنار خود داشته باشند كه در زمان بحران های اقتصادی 

از پتانسيل های آنها در كمك به اقتصاد كشور بهره گيری كرد.
همچنين مناطق آزاد در دوران تحریم می توانند گذرگاه های 
مهمی در كشور درخصوص بی اثر و یا كم اثر كردن تحریم ها 
باشند و باتوجه به ظرفيت های بالقوه موجود در این مناطق 
می توان با مدیریت درست در اقتصاد، تهدید تحریم ها را در 
این مناطق به فرصت در جهت رونق اقتصادی با محوریت 

توليد و ترانزیت كاال بدل كرد.

 ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد
 برای جذب سرمایه گذاران

سرمایه های  ورودی های  مهم ترین  از  یکی  آزاد  مناطق 
خارجی برای سرمایه گذاری های داخلی بشمار می رود. این 
بدان معناست كه توجه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری 
طریق  از  می تواند  سرمایه گذاران  ورود  مسير  و  كشور  در 
جذابيت های موجود در مناطق آزاد كشور عزیزمان ایران 
فعاليت  مزایای  مهم ترین  از  برخی  به  ذیل  در  كه  باشد 

اقتصادی در مناطق آزاد اشاره می كنيم:
 نوع و ساختار مدیریت و حاكميت هر سازمان عامل در 
مناطق آزاد به صورت خودگردان است و این مناطق موظف به 
تامين هزینه های جاری، عمرانی و خدماتی هستند و این درحالی 

است كه ریالی از بودجه عمومی كشور دریافت نمی كنند.
ادارات  و  نهادها  ساختار  كردن  كوچك  دیگر،  سوی  از 
یك  در  كه  اداری  مجموعه  و  سازمان  یك  در  دولتی 
ارائه  دولتی  خدمات  و  شده  تجميع  كوچك  جغرافيای 
می كنند، وجه دیگری از مدیریت كوچك شده حاكميت 
دولت بر امور اقتصادی است كه می توان مستندات آن را 

در ماده 27 قانون مناطق آزاد مالحظه كرد.
واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی در محدوده جغرافيایی 
كوچك و به خصوص در مناطق مرزی )اغلب مناطق آزاد در 
نقاط مرزی واقع شده اند( به دولت این تجربه و اطمينان را 
می دهد كه می توان نظارت كرد و پيشرفت كشور را با حضور 
مردم و حمایت از آنها نظاره نمود؛ چراكه اساسا تجربه جهانی 
و ایرانی موید این اصل است كه دولت مدیر خوبی در عرصه 
اقتصاد نيست؛ موضوعی كه در فربه شدن دولت به دليل 

حاكميت نظام اقتصادی رانتی در ایران قابل مشاهده است.
 مزایای قانونی همچون امکان ثبت شركت و مالکيت 
صددرصدی افراد و شركت هایی با تابعيت غيرایرانی )به 
جز رژیم هایی كه از سوی دولت ایران به رسميت شناخته 
نشده است( در مناطق آزاد ایران در خاورميانه )خصوصا 
در  دبی  اميرنشين  یعنی  ایران  آزاد  مناطق  موفق  رقيب 

امارات متحده عربی( كم نظير است. 
این امر به عنوان مزیتی بر جذب شركت های بين المللی در این 
مناطق ارزیابی می شود. در عين حال حضور برندهای مطرح 
تاسيس خطوط  برای  دانش بنيان  بين المللی و شركت های 
توليد، فرصت انتقال تکنولوژی و دانش فنی را نيز در پی خواهد 
داشت. از سوی دیگر،  امکان برگزاری همایش های بين المللی 
و دوره های آموزشی، فنی-مهندسی در حوزه های تخصصی با 
تکيه بر این مزایا و امکان ورود بدون ویزای نيروهای متخصص 
به مناطق آزاد، فرصت بی نظيری برای ارتقای دانش علمی-
 تخصصی، موسسات علمی و دانشگاهی كشور فراهم می كند.

بند  اجرای  عرصه  در  آزاد  مناطق  ظرفيت  سومين   
یازدهم سياست های اقتصاد مقاومتی، قرار گرفتن مبادی 
ورودی- خروجی كریدور شمال- جنوب )به  عنوان یکی از 
مهم ترین كریدورهای بين المللی قرن بيست و یکم( در 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور است. 
وجود مزایا و معافيت های قانونی برای سرمایه گذار خارجی 
و معافيت هایی كه برای ترانزیت كاال و ارائه خدمات در این 
حوزه و حوزه های مرتبط از سوی مناطق آزاد ارائه می شود، 
می تواند منبع درآمد خوبی برای كشور ایجاد كند. فعال شدن 
این كریدور تجاری، ایران را در عمل به مركز ترانزیت اروپا-
 آسيا تبدیل می كند و به دليل منافع تجاری ناشی از ترانزیت 
كاال در مسير امن و ارزان ایران، زمينه وابستگی و پيوستگی 
سایر كشورهای بهره مند از این مسير ترانزیتی به موقعيت 

استراتژیك كشور فراهم می شود.
فرهنگی- قومی  ظرفيت های  از  بهره گيری  امکان   
مشترک با كشورهای همسایه را می توان دیگر توانمندی 
مناطق آزاد در عرصه اقتصاد مقاومتی اعالم كرد. بر این 
اساس،  با نگاهی اجمالی به موقعيت مکانی مناطق آزاد، 
می توان عالوه بر تقویت مناسبات تاریخی ميان اقوام دو 
سوی مرزهای بين المللی، با تکيه بر مزایا و معافيت های 
جشنواره های  برگزاری  زمينه  آزاد،  مناطق  قانونی 
اقوام  ميان  علمی  مبادالت  و  مشترک  هنری  فرهنگی، 

بلوچ، عرب و آذری را ميان دو طرف تقویت كرد.
محصوالت  فرآوری  آزاد،  مناطق  ظرفيت  پنجمين   
كشاورزی- شيالتی استان های پسکرانه در مرحله نخست 
و در مرحله بعد محصوالت كشاورزی و شيالتی تمام نقاط 
قانونی  معافيت های  و  مزایا  از  بهره گيری  با  است.  كشور 
جاری در این مناطق می توان نسبت به جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی اقدام كرد تا عالوه بر ایجاد ارزش  افزوده در 
محصوالت فوق، زمينه رونق كشاورزی و سودآوری توسعه 

كشاورزی و صيد صنعتی فراهم شود.
 اكوتوریسم، گردشگری ورزشی، تجاری، تاریخی، درمانی، 
فرهنگی و مذهبی از توانمندی های مناطق آزاد در بخش های 
مختلف صنعت توریسم است، موضوعی كه فرصت مناسبی 
برای عرضه فرهنگ اسالمی ایرانی به تجار، گردشگران و 
سرمایه گذاری فراهم كرده كه با برگزاری تورهای گردشگری، 
كارگاه های آموزشی تخصصی، جشنواره های فرهنگی- هنری 
می توان از این مهم به عنوان یك مزیت بهره برد،  نه فضایی 
برای چالش و تقابل؛ چراكه بر این باور هستيم كه قدرت فرهنگی 
و مبانی استداللی مذهب تشيع چنان قدرت جذبی به فرهنگ 
ایرانی عطا كرده كه می تواند در كنار آرمان های انقالب اسالمی،  

زمينه جذب و اقناع سایر مذاهب و فرهنگ ها را پدید آورد.
 انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های همکاری با سایر مناطق و 
نهادهای دولتی و مردم نهاد كشورهای همسایه، عالوه بر توسعه 
همکاری های منطقه ای ایران، زمينه گسترش همکاری های 
متقابل و وابستگی بيشتر اقتصادی )تجاری، صنعتی و ترانزیتی( 
این نواحی را با ایران مهيا كرده و با توجه به اشتراكات فرهنگی 
و در عين حال تفاوت های حقوقی، فضا را برای رژیم سازی در 
همکاری های منطقه ای با تکيه بر آرمان های انقالب اسالمی به 

ویژه در عرصه اقتصادی مهيا می كند.
نقطه  را  آزاد  مناطق  می توان  نيز  امنيتی  منظر  از   
صنعتی،  حوزه های  در  خاص  ملی  طرح های  پایلوت 
تجاری و فرهنگی به ویژه با حضور سرمایه گذار خارجی 
قلمداد كرد تا بتوان با آگاهی كامل،  زمينه را برای حضور 

آنها در سرزمين اصلی و كل ایران فراهم كرد.

ضرورت تعیین جایگاه مناطق آزاد در ساختار 
جدید اقتصاد کشور

كه  است  اقتصادي مهمي  اهرم هاي  از  یکي  آزاد  مناطق 
دولت ها با استفاده ازآن سعي در جذب سرمایه گذاري خارجي 
با هدف تشویق صادرات و كسب درآمدهاي ارزي كرده اند. 
دهه 1960  آغاز  به  جدید  مفاهيم  با  آزاد  منطقه  ایجاد 
ميالدي براي اولين بار در بندر شانون ایرلند برمي گردد 
تا  شمالي  آمریکاي  از  جهان  سطح  در  سرعت  به  كه 

آفریقا، آسيا و منطقه كارائيب گسترش یافته است. 
در مقایسه  سابقه ایجاد مناطق آزاد در جهان و ایران مالحظه 
مي شود كه بين تاسيس اولين منطقه آزاد جدید جهان در 
بندر شانون ایرلند و ایران، بيش از 60سال مي گذرد و این 
به اختالف نظر گفتمان رشد و توسعه ميان دست اندركاران 
ایجاد  اهميت  كه  همچنان   بازمي گردد،  كشور  اقتصادي 
مناطق آزاد نيز به عنوان یك اهرم اقتصادي براي تعامل 
با اقتصاد جهاني در كشور از آغاز، محل مناقشه بوده است. 

برخي همين اتفاق تشکيل مناطق آزاد را حاصل جریان 
غلط در دوره سوم مجلس شوراي اسالمي دانسته اند كه 

با وجود مخالفت كارشناسان خبره اقتصادي و كميسيون 
تجاري- آزاد  مناطق  تاسيس  طرح  مجلس،  اقتصادي 

 صنعتي با اصرار دولت پنجم به تصویب رسيد. 
نکته  دیگر زمان استفاده از ابزار مناطق آزاد در ایران است 
كه زماني مسئولين اقتصادي كشور به اهميت آن پي برده و 
سعي كردند تا مناطق محروم را از طریق ایجاد مناطق آزاد 
با مقوله  رونق و توسعه همراه كنند كه مناطق آزاد جاي خود 
را به جهاني شدن اقتصاد داده بود و اقتصاد بين المللي در 
فرآیند توسعه اي خود به این نتيجه رسيد كه در عصر جهاني 
شدن، مناطق آزاد با مفهوم اوليه دیگر كارآیي الزم را نداشته 
و بدون تطبيق با اصول تجارت جدید جهاني نمي تواند به 

دنبال جذب بازارهاي هدف بين المللي باشند. 
این موضوع درست همزمان با تصویب بند 19 و 20 قانون 
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ابالغ قانون 
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي در ایران بود كه نشان 
مي دهد كشور در استفاده به موقع از ابزار اقتصادي مناطق آزاد، 
نه تنها یك دوره، بلکه بيشتر عقب بوده و به لحاظ تاخير در 
استفاده ازآن، بهره برداري الزم را از این مناطق نداشته ایم. آنچنان  
كه پس از 5سال، در سال 1400 الیحه پيشنهادي دولت در 
مورد ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي جدید، پس از كش و 
قوس هاي فراوان در مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان، 

عاقبت در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصویب رسيد. 
در سال 1989 برابر با سال 1368 هجري شمسي همزمان 
با فروپاشي اتحاد شوروي كه عصر جهاني شدن اقتصاد 
به تدریج در حال آغاز شدن بود، عصري كه مناطق آزاد 
بودند  داده  از دست  را همانند گذشته  در آن كارایی خود 
و اقتصاددانان به دنبال استفاده از اهرم WTO بوده تا با 
بهره برداري از مزایاي آن براي اقتصاد خود ظرفيت سازي 
كنند، تازه كشور سعي كرد از اهرم مناطق آزاد استفاده كرده 
و آن را پلي براي ارتباط و اتصال با اقتصاد جهاني تعبير كنيم. 
این تاخير زماني در ایجاد مناطق آزاد در ایران در مقایسه با 
دنيا عالوه بر اینکه اقتصاد ما را در فرآیند جهاني شدن، دچار 
نوعي سردرگمي كرده است، باعث شده تا به اهرمي بسنده 
كنيم كه ایده  آن مربوط به حال نبوده و به عصر ماقبل جهاني 
شدن بازمي گشت، هرچند اگر اكنون نيز آن را هماهنگ با 
ساختار واقعي آن استفاده كنيم و قوانين، مقررات، آیين نامه ها 
و دستورالعمل هاي آن را متناسب با رسالت اوليه ایجاد مناطق 
آزاد در جهان تدوین كنيم و مانعي در راه اجراي ساز و كارهاي 
اجرایي آن به وجود نياوریم، مي توان به كارآیي آن براي كمك 

به تقویت اقتصاد داخلي باور داشت.
آنها،  تاسيس  از  از گذشت حدود 30سال  بعد  چنان  كه 
باید زیرساخت ها و تاسيسات اوليه و پيشرفته آنها را براي 
كسب  و  صادرات  توسعه  خارجي،  سرمایه گذاري  جذب 
ایجاد  جهاني  استانداردهاي  با  مطابق  ارزي،  درآمدهاي 

كرده و به اهداف آنها اميدوار بود.
فعاليت هاي  كه  است  توجه  قابل  نظر  این  از  نکته  این 
اقتصادي مناطق آزاد در طي سه دهه از آغاز برنامه اول 
سال 1368  در  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  توسعه 
و  بين المللي  فرآیند  در  توسعه  شکل گيري  بين  همواره 
جذب سرمایه گذاري خارجي و یا مشاركت سرمایه گذاران 
داخلي و شکل گيري توسعه از نظر رشد تجارت و خدمات 
بازرگاني كه الزمه  آن مبادله كاال و گردش سرمایه بر 

پایه تجارت است، همچنان در نوسان مي باشد. 
با توجه به سابقه  ایجاد مناطق آزاد در ایران، به نظر مي رسد 
قانون گذار از منظر عامل رشد و توسعه تجارت براي دستيابي 
به توسعه و رفع محروميت منطقه اي به روند فعاليت هاي 
مناطق آزاد عملکرد این مناطق طي 30سال در مناطق آزاد 
نگریسته است، چنانکه عملکرد مناطق آزاد كيش، چابهار و 
قشم و مناطق آزاد اروند، ارس، انزلي و ماكو به مثابه  مناطق 

آزاد پسيني این موضوع را ثابت مي كند.
اگرچه به عامل اول نيز توجه شده، ولي پيشرفت قابل توجهي 
نداشته و بيشتر درحد شعار متوقف مانده است. ایجاد درآمد از 
طریق عوارض كاالهاي مسافري و تخفيف در سود بازرگاني 
براي ورود كاالهاي تجاري از طریق مناطق آزاد، این موضوع 
را به واقع ثابت كرده و ازجمله مواردي است كه راهبرد توسعه 

مناطق آزاد را با راهکارهاي كوچك توجيه مي نماید.
از این رو، لزوم تغيير و تبدیل ساختار تجاري و اهميت رونق تجاري 
كشور در تعامل با اقتصاد بين المللي، مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
از طریق افزایش توليد، تحرک در صادرات و رونق گردشگري به 
كانون فعال اقتصادي كشور حائز اهميت بوده و ضرورت تعيين 
جایگاه این مناطق را در ساختار جدید اقتصاد نشان مي دهد. 
چنان  كه توجه به سابقه و تعریف جدید منطقه آزاد، مالک ها 
و شاخص هاي ارزیابي موفقيت مناطق آزاد معطوف به اهداف 
توسعه اي آنها در مقایسه با اهداف و نحوه تکوین مناطق آزاد 
در كشور نشان مي دهد كه نياز به سرمایه گذاري در مناطق آزاد، 
صرفا به منزله  به دست آوردن امکانات توليدي نبوده، بلکه هدف، 
اختصاص سهمي از بازار جهاني است، به ویژه آنکه سهم تجاري 
ایران در اقتصاد جهاني چيزي كمتر از  نيم درصد است و باید بيش 
از پيش به اهميت شناخت و گشایش بازارهاي هدف منطقه اي و 
جهاني به مثابه  عامل اصلي پيوند با اقتصاد بين المللي توجه كرد. 
اگر ساز و كار تجارت بين المللي به خوبي شناخته شود و 
سياست هاي ملي و منطقه اي حساب شده اي اتخاذ گردد، 
مناطق آزاد و ویژه ایران خواهند توانست براساس زمينه هاي 
فعاليت تعریف شده در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي كشور، موقعيت شایسته اي را در فرآیند بازرگاني 
جهاني به دست آورند و به مناطق مهمي براي تجارت، 
توليد، خدمات و گردشگري تبدیل شوند تا از این جهت 
بتوان تحولي در فعاليت هاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به 
وجود آورد؛ به طوري  كه مناطق با نگرش توسعه صادرات، 
به دست آوردن بازار از اهداف استراتژیك آنها باشد و توليد 
توسعه اي  و  اقتصادي  اهداف  تحقق  راستاي  در  حرفه اي 

كشور ماموریت اصلي آنها باشد. 
این رهگذر مي توان هر چه بيشتر به شناخت و پيوند  از 
هدف  بازارهاي  گشایش  طریق  از  بين المللي  اقتصاد  با 

منطقه اي و جهاني دست یافت  .
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اقتصادی  توسعه  و  رشد  اخير،  دهه های  در 
اهميت  تجارت،  و  توليد  افزایش  و  كشورها 
بخش ترانزیت را به عنوان حلقه اتصال بازار 
كرده  آشکار  پيش  از  بيش  توليد  و  مصرف 
زیربنایی  و  مهم  بخش  یك  ترانزیت  است. 
سياسی،  مختلف  ابعاد  از  و  است  اقتصاد  در 
توجه  مورد  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
این صنعت یکی  امروزه  اكثر كشورها است. 
محسوب  دنيا  تجاری  منابع  سودآورترین  از 

می شود.
رقابت  صنعت،  این  از  حاصل  سرشار  درآمد 
كشورها را در ایجاد تسهيالت الزم برای باال 
بردن سهم خود در این عرصه افزایش داده 
است. برخورداری از امنيت و مزیت جغرافيایی 
از مهم ترین عواملی است كه می تواند  یکی 

به خوبی زمينه ساز توسعه این صنعت باشد. 
از  جغرافيایی،  ویژه  موقعيت  لحاظ  به  ایران 
دیرباز نقش مهمی در ترانزیت كاال و مسافر 
داشته است. در جنوب ایران، خليج فارس كه 
كشورهای عمده توليدكننده نفت در آن قرار 
دارند، به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب 
پل  بهترین  خزر  دریای  شمال،  در  می شود. 
روسيه،  ایران،  كشورهای  ميان  ارتباطی 
قزاقستان، تركمنستان و آذربایجان است. این 
ميان  تجارت  در  مهمی  نقش  می تواند  دریا 
هم  شرق  و  غرب  از  كند.  ایفا  كشورها  این 
ایران با كشورهای عراق، تركيه، پاكستان و 
افغانستان همسایه است كه فرصت مناسبی 

برای تجارت را فراهم ساخته است. 
در سال های اخير نياز كشورهای آسيای ميانه 
به دسترسی به آب های آزاد از یکسو و فرآیند 
رشد اقتصادی كشورهای شرق و جنوب آسيا 
به همراه ناامنی مسيرهای رقيب در روسيه، 
افغانستان و پاكستان از سوی دیگر باعث شد 
قرار  گيرد.  قرار  موردتوجه  ایران  دیگر  بار  تا 
كشورهای  جغرافيایی  مركزیت  در  گرفتن 
اكو  اقتصادی  همکاری های  سازمان  عضو 
آورده  فراهم  ایران  برای  را  فرصت  این 
است تا ضمن ایفای نقش فعال در برقراری 
كشورهای  بين  اقتصادی  و  تجاری  ارتباط 
همکاری ها  چارچوب  در  بتواند  اكو،  عضو 
در  تجاری،  مختلف  موافقت نامه های  و 
وارداتی  و  كاالهای صادراتی  ترانزیت  زمينه 

كشورهای عضو نيز به ایفای نقش بپردازد. 
قوتی  نقطه  ایران  ژئواكونوميکی  موقعيت 
عنوان  به  همواره  را  كشور  این  كه  است 
مورد  مناسب  و  كوتاه  ترانزیتی  مسير  یك 
می تواند  ایران  درواقع  است.  داده  قرار  توجه 
با  كشورها  این  ميان  ارتباطی  پل  عنوان  به 
موثری  نقش  جهان  مناطق  سایر  و  یکدیگر 

ایفا نماید. 
عوامل متعددی در انتخاب مسيرهای ترانزیتی 
مسافت،  زمان،  هزینه،  ازجمله  است؛  موثر 
امنيت، قوانين و مقررات و زیرساخت ها. توجه 
به همه عوامل تاثيرگذار در ترانزیت، می تواند 
ویژه ای  اثر  صنعت  این  شدن  رقابت پذیر  بر 
داشته باشد؛ اما وجود مشکالت و موانع متعدد 
در بخش ترانزیت در كشور مانع بهره گيری 

مناسب از این بخش شده است. 
كاالی  ميزان  و  كشور  از  كاال  ترانزیت  در 
عبوری نشان  دهنده نقش و اهميت كریدور 
كه  است  كشور  ترانزیت  در  شمال- جنوب 
زیرساخت های  شدن  كامل تر  با  می تواند 
طرف  از  شود.  پررنگ تر  نقش  این  الزم، 
دیگر كریدور شرق به غرب كشور به واسطه 
ضعف زیرساخت ها و شبکه حمل و نقل نقش 

كم رنگی در ترانزیت كشور دارد.
مناسب  زیرساخت های  بودن  دارا  بی تردید 
افزایش  در  كاال  خروجی  و  ورودی  مبادی 
بنابراین  است.  موثر  كاال  ترانزیت  سهم 
خروجی  و  ورودی  مبادی  همزمان  تجهيز 
كشور  شرق-غرب  و  شمال - جنوب  در  كاال 
كه تکميل كننده كریدورهای بين المللی است، 
می تواند جایگاه واقعی ایران در صنعت ترانزیت 
را تحقق بخشد. چنانچه استفاده بهينه از مزیت 
ترانزیتی كشور صورت گيرد و اصالحات الزم 
شناسایی  خوبی  به  فرصت ها  و  شود  انجام 
شود، از ابتدای زنجيره تا انتهای زنجيره ایجاد 

اشتغال را در پی خواهد داشت.
تجاری - آزاد  مناطق  نقش  ميان  این  در 
 صنعتی ایران كه غالبا در مرزهای كشور قرار 
گرفته اند، بسيار حائز اهميت می باشد. مناطق 
قشم  اروند،  ارس،  ماكو،  انزلی،  چابهار،  آزاد 
مزیت های  عالوه بر  كدام  هر  كه  كيش  و 
بی بدیل سرزمينی و جغرافيایی، در نقاطی از 
كشور واقع شده اند كه می تواند موتور محرک 

توسعه ترانزیت در ایران قلمداد شوند. 
در همين راستا ضرورت دارد متوليان و مسئولين 
امر با نگاهی ملی، به این مناطق نگریسته و 
در جهت توسعه اقتصادی ایران با بهره مندی 
از ظرفيت طالیی ترانزیتی كشور، اهتمام خود 
زیرساخت های الزم همچون  تکميل  برای  را 
انزلی و چابهار،  آزاد  به مناطق  راه  آهن  اتصال 
توسعه ظرفيت های بندری قشم، چابهار، انزلی، 
كيش و اروند و همچنين احداث پل خليج فارس 
و  زیرساخت های جاده ای  بهبود  كنار  در  قشم 
ریلی این مناطق به كار ببندند تا بيش از این 
به  را  امتيازات  و  نگيرد  فرصت سوزی صورت 

همسایگان واگذار نکنيم.

گزارش: 
فریبا شیخی
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

هم افزایی سازمان منطقه آزاد قشم با شهرداری ها 
جهت ارتقاء خدمت رسانی به قشـــموندان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد :

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با اعضای جامعه تورگردانان کشور تاکید کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در نشست با مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان مطرح کرد:

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد:

در جلسه ویدئوکنفرانسی با مشاور رئیس جمهور اعالم شد:

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم گفت: جزیره قشم با وجود زیرساخت های موجود و 
ظرفیت های فراوان گردشگری، می تواند مقصد جذابی برای 

تماشاگران جام جهانی 2022 قطر باشد.
اظهار  کشور  تورگردانان  جامعه  دیدار  در  فتح الهی  افشار 
گام های  تاکنون  قطر  جام جهانی  برگزاری  ستاد  داشت: 
مهمی در حوزه ایجاد زیرساخت های الزم در جهت استقبال 

از تماشاچیان جام جهانی برداشته است.
از  وسیعی  طیف  گسترده،  وسعتی  با  قشم  داد:  ادامه  وی 

شاخص های صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده 
است و می تواند مقصد جذابی برای تماشاچیان جام جهانی 

قطر باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان، تعامل با جامعه تورگردانان کشور جهت استفاده از 
ظرفیت ها و فرصت جام جهانی به عنوان بخش خصوصی 

متخصص در حوزه گردشگری را ضروری دانست.
براساس این گزارش، رئیس جامعه تورگردانان کشور نیز در این 
جلسه از آمادگی این جامعه برای همکاری با سازمان منطقه آزاد 

قشم در جهت استفاده از موقعیت جام جهانی قطر خبر داد.
اشاره  با  خود،  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  پورفرج 
به چالش ها و فرصت های موجود در مسیر بهره برداری از 
موقعیت جام جهانی، تاکید کرد: ظرفیت های خوبی در جزیره 

قشم وجود دارد که با برنامه ریزی می توان از آنها بهره برد.
گفتنی است، در پایان این جلسه مقرر شد رابطینی از سوی 
سازمان منطقه آزاد قشم و جامعه تورگردانان کشور با ایجاد 
هماهنگی میان دو مجموعه، مقدمات همکاری مشترک را 

فراهم نمایند.

رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
خواستار راه اندازی تشکل های صنفی در قشم شد و گفت: 
و  کنترل  گام  نخستین  قوی  صنفی  تشکل های  ایجاد 

ساماندهی بازار است.
افشار فتح الهی در نشست با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
هرمزگان و مدیر تعزیرات حکومتی قشم بیان کرد: راه اندازی 
تشکل های صنفی منسجم و کارآمد در جزیره قشم موجب 
خودکنترلی بازار شده و حجم کار نهادهای دولتی و قضایی 

در رسیدگی به تخلفات را نیز کاهش خواهد داد.
وی ادامه داد: با هماهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی درحال پیگیری برای رفع خألهای قانونی 
در راستای ایجاد تشکل های صنفی هستیم و امیدواریم این 

موضوع در سال جاری به سرانجام برسد.

از  دیگر  بخشی  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سخنان خود با تاکید بر ضرورت یکپارچه سازی اجرای قوانین 
در مناطق آزاد، اضافه کرد: در بحث صدور پروانه های کسب 
نیز هم اکنون دوگانگی میان سازمان و شهرداری وجود دارد 
و این موضوع موجب شده فضایی برای تخلف افراد اندکی 

به وجود آید که باید حل وفصل شود.
فتح الهی تصریح کرد: در حوزه اصناف نگاه درآمدی نداریم 
و مهم ترین هدف ما ساماندهی  بازار و پیشگیری از تخلف و 

گرانفروشی می باشد.
رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان با تقدیر از همدلی و تعامل حداکثری تعزیرات حکومتی 
قشم در راستای  تنظیم و کنترل بازار در ایام مختلف به ویژه 
نوروز، خاطرنشان کرد: با توجه به حضور گسترده گردشگران 

در جزیره قشم در ایام برگزاری جام جهانی فوتبال، امیدواریم 
این تعامل حداکثری برای ساماندهی بازار استمرار پیدا کند.

همچنین، مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان نیز در این 
نشست با تشکر از نگاه مثبت و همدالنه مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم گفت: این مجموعه برای ساماندهی بازار، 
راه اندازی تشکل های صنفی و برخورد با متخلفین در کنار 

سازمان منطقه آزاد قشم ایستاده است.
مرتضی ممیزی با تاکید بر اهتمام ویژه مسئوالن برای کنترل 
بازار، اظهار کرد: اختیارات ویژه توسط سران قوا به مدت یک سال 
برای کنترل بازار به تعزیرات حکومتی داده  شده و آراء صادر شده 
توسط این نهاد در این مدت قابل  اعتراض در دیوان عدالت اداری 
نیست و با استفاده از این اختیارات با متخلفین و برهم زنندگان 

نظم بازار برخورد جدی خواهد شد.

گفتنی است، نشست افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با حضور مرتضی ممیزی 
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان و وحید ترکاشوند رئیس 
تعزیرات حکومتی قشم در محل دفتر مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد قشم برگزار شد.

اجتماعی و گردشگری سازمان  سرپرست معاونت فرهنگی، 
منطقه آزاد قشم از آغاز ویژه برنامه های جشن مردمی دهه 
برگزاری  با  همزمان  غدیر(  تا  قربان  )عید  والیت  و  امامت 

جشنواره تابستانه قشم در نقاط مختلف این جزیره خبر داد.
حجت االسالم محمدسعید آخوندی اظهار کرد: تبیین حقانیت 
والیت حضرت علی )ع(، تقویت عالقه مردم به ایشان و بزرگداشت 
سنت های اسالمی و ترویج جشن و شادی به مناسبت اعیاد اسالمی 

رویکردهای اصلی برگزاری این برنامه ها است.
وی ادامه داد: جشن های مردمی دهه امامت و والیت )عید قربان تا 

غدیر( در شهرهای مختلف جزیره قشم ازجمله قشم، سوزا، درگهان و 
روستاهای باغ باال، طوال، سلخ و همچنین جزیره هنگام برگزار می شود.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم افزود: برگزاری برنامه های شاد و مفرح، نورافشانی، استندآپ 
کمدی، سرود، برپایی نمایشگاه های خیابانی و اجرای کارناوال های 
شادی بخشی از برنامه هایی است که در جشن های مردمی دهه 

امامت و والیت جزیره قشم را تشکیل می دهد.
این  برگزاری  از  هدف  آخوندی؛  االسالم  حجت  گفته  به 
جشن های مردمی در نقاط مختلف جزیره قشم، ایجاد فضای 

و  دینی  آموزه های  انتقال  همچنین  و  خانواده ها  برای  شاد 
اعتقادی به کودکان و نوجوانان همزمان با مناسبت های قربان 

و غدیر به عنوان اعیاد بزرگ مسلمانان می باشد.
اجتماعی و گردشگری سازمان  سرپرست معاونت فرهنگی، 
منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: همچنین همزمان با 
جشن های مردمی دهه امامت و والیت، جشنواره تابستانی قشم 
پس از چند سال وقفه با هدف زمینه سازی برای افزایش ورود 
گردشگران، رونق فعالیت بازارها، مجتمع های تجاری و فعاالن 

اقتصادی و اماکن اقامتی درحال برگزاری است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: منطقه آزاد قشم آماده پشتیبانی از موکب های اربعین 

حسینی مستقر در کربالی معال و نجف اشرف است.
هماهنگی  ویدئوکنفرانسی  جلسه  در  فتح الهی  افشار 
با  حسینی  اربعین  مواکب  از  استقبال  و  پشتیبانی  برای 
حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران عامل مناطق آزاد 

هفتگانه، اظهار داشت: با همراهی هیات های مذهبی و 
ظرفیت های بومی موجود در جزیره قشم، آماده پشتیبانی 
و نجف  در شهرهای کربال  اربعین  زائران  از  پذیرایی  و 

هستیم.
وی همچنین حمایت از گروه های مردمی برای مشارکت 
در فیض میزبانی از زائران سیدالشهدا )ع( را عاملی جهت 
اشاعه فرهنگ عاشورا دانست و افزود: وظیفه ما هماهنگی 

و ساماندهی امور و تسهیل شرایط برای موکب ها و خیران 
باهدف جلوگیری از هدررفت منابع است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان اذعان نمود: ما همکاری در برگزاری باشکوه این 
مراسم را در ایام اربعین وظیفه ذاتی خود می دانیم و از هیچ 
اباعبداهلل  حضرت  زائرین  به  بهتر  خدمت  برای  کوششی 

الحسین)ع( دریغ نخواهیم کرد.

جشنواره تابستانی؛ ظرفیتی برای احیاء فعالیت های اقتصادی و گردشگری جزیره قشمجشنواره تابستانی؛ ظرفیتی برای احیاء فعالیت های اقتصادی و گردشگری جزیره قشم

بهره مندی از ظرفیت های گردشگری قشم برای میزبانی از تماشاگران جام جهانی قطربهره مندی از ظرفیت های گردشگری قشم برای میزبانی از تماشاگران جام جهانی قطر

لزوم راه اندازی تشکل های صنفی منسجم و کارآمد در جزیره قشملزوم راه اندازی تشکل های صنفی منسجم و کارآمد در جزیره قشم

برگزاری همزمان جشن های مردمی دهه امامت و والیت و جشنواره تابستانی در قشمبرگزاری همزمان جشن های مردمی دهه امامت و والیت و جشنواره تابستانی در قشم

آمادگی منطقه آزاد قشم جهت پشتیبانی از موکب های اربعین حسینیآمادگی منطقه آزاد قشم جهت پشتیبانی از موکب های اربعین حسینی

همایش بزرگ حجاب و عفاف با حضور رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، امام جمعه شهرستان قشم و 
جمعی از مسووالن و با همراهی پرشمار بانوان جزیره برگزار شد.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، این 
همایش  با محوریت حجاب و عفاف و با اجرای سرود سالم 

فرمانده از سوی دختران با حجاب دهه نودی جزیره همراه بود.
در این مراسم، حجت االسالم غالمرضا حاجبی، امام جمعه 
شهرستان قشم، بهترین نماد اسالم در جهان را حجاب دانست و 
اظهار داشت: حجاب در همه ادیان، یکی از ارکان دین بوده که 
به تدریج از بین رفته و تنها در دین مبین اسالم و توسط بانوان 

مسلمان به عنوان یک  نماد برجسته، ماندگار شده است.
در ادامه این همایش، حاضران ضمن ادای احترام به خون 
شهدای 8 سال دفاع مقدس، به آرمان ها و شیوه زندگی 
دختر  و  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت  جهان،  بانوان  اسوه 

مکرمش حضرت زینب کبری)س( لبیک گفتند.
گفتنی است، همایش بزرگ حجاب و عفاف با حضور دکتر افشار 
فتح الهی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم، حجت االسالم غالمرضا حاجبی، امام جمعه شهرستان 
قشم به همراه جمعی از مسووالن نظامی، انتظامی، مدیران 
شهرستان و سازمان با همراهی بانوان و دختران جزیره برگزار شد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
به  تجاری  مجتمع های  و  هتل ها  ویژه  تخفیفات  از  قشم 

مناسبت برگزاری جشنواره تابستانی در این جزیره خبر داد.
حجت االسالم محمدسعید آخوندی با اعالم این خبر گفت: 
جشنواره تابستانی قشم با هدف جذب گردشگر، ایجاد رونق 
اقتصادی اماکن اقامتی، تفریحی و تجاری در جزیره و ایجاد 
روحیه نشاط در جامعه از 18 تا 31تیرماه در جزیره برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این مدت هتل های 4 و 3ستاره جزیره با 
تخفیف 50درصدی میزبان گردشگران هستند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم اظهار کرد: همچنین هتل های عادی و 2ستاره نیز تا 

سقف 80درصد به گردشگران تخفیف می دهند.
حجت االسالم آخوندی در ادامه، به ارائه تخفیف از سوی 
مجتمع های تجاری قشم نیز اشاره کرد و افزود: مجتمع های 
به  30درصد  سقف  تا  نیز  صنفی  واحدهای  و  تجاری 

گردشگران تخفیف ارائه می دهند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
همزمانی برگزاری این جشنواره با اعیاد قربان و غدیر را فرصت 
خوبی برای قشموندان و گردشگران دانست تا از فضای مفرح، 
سالم و خانوادگی موجود در جزیره بهره برداری الزم را داشته باشند.

گفتنی است، جشنواره تابستانی قشم از 18 تا 31تیرماه با 
ارائه تخفیفات مناسب به گردشگران در سراسر جزیره برگزار 
می شود و برپایی جنگ های شادی، مسابقه رالی خانوادگی ، 
محلی  و  بومی  غذاهای  و  صنایع دستی  نمایشگاه های 
بخش هایی از این جشنواره است که گردشگران می توانند 
در کنار فرصت استفاده از تفریحات آبی و دریایی و بازدید از 

جاذبه های گردشگری جزیره از آن بهره ببرند.

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: پروژه های 
زیرساختی در حوزه توسعه راه ها با هدف توسعه خدمات و ارتقاء 

کیفیت زندگی در روستاهای جزیره قشم ادامه دارد.
در  معابر  آسفالت  مراحل  از  بازدید  در  قدسی  سیدمحمد 
روستای تم گز اظهار کرد: این پروژه با همکاری بنیاد مسکن 
شهرستان قشم و در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین این 
اداره و سازمان منطقه آزاد قشم برای آسفالت معابر روستایی 

از روستای ُتم ِگز و دوالب آغاز شد.
وی ادامه داد: اعتبار این پروژه برای روستای ُتم ِگز،  13میلیارد و 
500میلیون ریال است که 4500مترمربع آسفالت را شامل می شود.
به گفته قدسی؛ ادامه این عملیات در روستای دوالب شامل 
آسفالت 5هزار مترمربع مسیر دسترسی محلی با اعتباری 

بالغ بر 15میلیارد ریال خواهد بود.
وی افزود: هر روستایی که زیرسازی راه، اجرای جدول و اجرای 
پیاده رو را تکمیل نماید، در طرح آسفالت معابر قرار خواهد گرفت.
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین عوامل توسعه ای روستاها 
که از کانون های مهم تولید و ارزش آفرینی بومی کشور به  
حساب می آیند، خدمات زیربنایی به ویژه در حوزه راه های 

ارتباطی است و تالش ما محقق کردن این هدف است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
از جشنواره تابستانی عید تا عید به عنوان ظرفیتی برای احیاء 

فعالیت های اقتصادی و گردشگری جزیره نام برد.
افشار فتح الهی در جلسه بررسی عملکرد جشنواره تابستانی 
قشم، با تاکید بر لزوم نظرسنجی از مردم و گردشگران، بیان 
استقبال  و  قشم  به  گردشگر  از ۶هزار  بیش  ورود  داشت: 
بیش از 2هزار نفر از هموطنان مان از برنامه های شبانه این 
جشنواره در این مدت، بیانگر اثربخشی مطلوب این رویداد 

در کشور بوده است.
وی هدف از برپایی جشنواره تابستانی قشم را احیاء اقتصاد 
مردم و زنده کردن تابستان های داغ جزیره خواند و افزود: 
احصاء کاستی ها و کمبودها در برگزاری این رویداد، ما را 
از  میزبانی  همچون  بزرگی  رویداد  بهتر  مدیریت  برای 
تابستانی  تداوم جشنواره  و  در جام جهانی  شرکت کنندگان 

قشم در سال های بعد آماده می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

در پایان خواستار حرکت هماهنگ و تعاملی درون بخشی و 
فرابخشی در این منطقه شد و خاطرنشان کرد: برای کمک 
اقتصادی و جریان مداوم درآمدزایی در  به پویایی شرایط 
جزیره قشم، نیاز به همکاری و همسویی در همه بخش ها 

چه دولتی و چه خصوصی است.
تخفیف های 30  با  قشم  تابستانی  است، جشنواره  گفتنی 
تا 80درصدی در اماکن اقامتی و مراکز تجاری، از 18 تا 

31تیرماه 1401 درحال برگزاری است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: تفاهم نامه با شهرداری الفت، همسو با تفاهم نامه های 
پیشین با شهرداری قشم و سوزا، با هدف تقسیم مسئولیت 
با شوراها و شهرداری های جزیره، افزایش مشارکت جامعه 
محلی و همچنین ارائه خدمات بهتر به ساکنان جزیره قشم 

امضاء شد.
افشار فتح الهی با بیان این مطلب افزود: اجرای دو تفاهم نامه 
میان سازمان منطقه آزاد قشم و شهرداری و شورای اسالمی 
شهر الفت با همراهی جامعه محلی می تواند موجب تسهیل 

فرآیند خدمات رسانی به ساکنان این شهر شود.
با  مرتبط  در حوزه  تفاهم نامه همکاری  دو  داد:  ادامه  وی 
وظایف شهری و حفظ کمپ پارک شهر الفت به منظور 
ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در انجام وظایف و 
تقویت ساختار اجرایی شهرداری های جزیره، میان سازمان 
منطقه آزاد قشم و شهرداری شهر تاریخی الفت به امضاء 

رسید.
با  کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به  قشم  آزاد  منطقه  اختیارات سازمان  از  بخشی  تفویض 
شهرداری های جزیره در حوزه امور شهری، صدور پروانه و 
برخی مجوزهای دیگر، شاهد تسهیل فرآیندها برای انجام 
خدمات مناسب به ساکنان جزیره براساس دستورالعمل های 

این تفاهم نامه خواهیم بود.

به گفته فتح الهی؛ متاسفانه در شهرها و روستاهای جزیره 
شاهد انباشت مطالبات و مشکالت در حوزه های زیرساختی 
از گذشته هستیم که با همراهی، همدلی و مشارکت فعال 
گام های  مسائل  این  حل  برای  می توانیم  محلی  جامعه 

اساسی را برداریم.
وی با اشاره به آغاز چند پروژه بزرگ زیرساختی و عمرانی 
کلنگ زنی  افزود:  گذشته،  هفته های  قشم طی  جزیره  در 
پروژه جاده ساحل جنوبی از شهر قشم تا فرودگاه و آغاز 

عملیات رینگ بزرگراهی الفت به درگهان می تواند بخشی 
از کمبودهای زیرساختی در شرق جزیره را مرتفع کند.

داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
برنامه ریزی های خوبی نیز برای رفع مشکالت و کمبودهای 
ساکنان مناطق غربی جزیره پیش بینی شده که در آینده 

نزدیک به مرحله اجرا خواهد رسید.
فتح الهی با بیان اینکه مقدمات و مذاکراتی برای اجرای پل 
خلیج فارس به عنوان یکی از اصلی ترین پروژه های منطقه 
آزاد قشم انجام شده، بیان کرد: امیدواریم در آینده نزدیک 
شاهد آغاز فرآیندهای عمرانی پروژه بزرگ پل خلیج فارس 

نیز باشیم.
وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده، طی هفته های 
آینده با همکاری شهرداری و شورای اسالمی شهر الفت و 
پس از انجام جانمایی براساس طرح تفصیلی، طرح مسکن 
جوانان در این شهر فرآیندهای اجرایی خود را شروع می کند.
فتح الهی عنوان کرد: کلنگ زنی هر پروژه در حقیقت ایجاد 
یک تعهد برای سازمان منطقه آزاد قشم بوده و فرصتی برای 

مطالبه گری منطقی جامعه محلی ایجاد خواهد کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: تالش سازمان منطقه آزاد قشم در 
دولت مردمی آیت اهلل رئیسی بر این است که سود و منفت 

تمامی اقدامات و پروژه ها برای مردم باشد.
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