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راهبردهایی جهت تثبیت جایگاه 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران

 سعید محمد
  مشاور رئیس جمهور و

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی طی 
یک سال گذشته و در دولت سیزدهم، جهت دستیابی به اهداف عالیه 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ اقدام به تقویت زیرساخت های قانونی و 

اجرایی این مناطق نموده است.
به جهت آن که در بررسی های راهبردی تیم جدید مدیریتی دبیرخانه 
با همکاری صاحب نظران و کارشناسان حوزه مناطق آزاد، مشخص 
دقیق  اجرای  اهمیت  به  ویژه  توجه  و  قانون  اعتالی جایگاه  گردید 
ابتدا  در  فلذا  گیرد؛  قرار  مد نظر  پیش  از  بیش  باید  قانون  و صحیح 
تالش کردیم با تقویت جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، به عنوان مسئول اصلی هماهنگی سیاستگذاری های ملی 
برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیگیری نمودن درخواست ها و 
مشکالت ساختاری و اجرایی این مناطق، نقش موثر و پویاتری را 

در حوزه تصمیم سازی، سیاستگذاری و اجرای قوانین ایفا نماییم.
در ارتباط با تقویت جایگاه قانون نیز، دبیرخانه شورایعالی کوشید بر مبنای 
بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری، 
برنامه های توسعه کشور را جهت  اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی 
ایجاد یکپارچگی و استقالل مدیریتی در مناطق آزاد به صورت جدی 
دنبال نماید و خوشبختانه با حمایت و توجه ویژه ریاست محترم جمهوری 
اسالمی جناب آقای دکتر رئیسی، این امر به عنوان مطالبه اصلی مناطق 
آزاد از دستگاه های دولتی و حاکمیتی، در قالب ابالغیه ریاست جمهوری 
به تمامی دستگاه های دولتی ابالغ گردید. البته منطق مدیریتی ما در 
دبیرخانه، تعامل و همکاری حداکثری مبتنی بر قانون و خدمت بهینه 
است. به همین سبب نیز، جهت اجرای ابالغیه رئیس جمهوری محترم و 
اجرای ماده ۶۵، تفاهم نامه های متعددی را با بخش های مختلف اجرایی 
دولت منعقد نموده ایم تا در چارچوب هم افزایی میان دستگاهی، شاهد 
تسهیل شرایط اجرای قانون و  تسریع در فرآیندهای خدمت رسانی به 

فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشیم.
بهره مندی از ظرفیت علمی- پژوهشی کشور برای سیاستگذاری صحیح 
در مناطق آزاد، یکی دیگر از اصول مدیریتی دبیرخانه شورایعالی می باشد. 
بر این اساس، با جلب همکاری موسسات علمی و پژوهشی، کوشش 
نمودیم استراتژی های توسعه ای و برنامه های عملیاتی مناطق آزاد را 
بازنگری نماییم. نتیجه این امر، تدوین برنامه راهبردی مناطق آزاد است 
که با نگاهی کالن به شرایط داخلی و تحوالت بین المللی؛ توانمندی ها و 

نقاط ضعف مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفته است  .
مناطق آزاد به عنوان بازوان توانمند اقتصاد ایران در جهت دستیابی 
عملیاتی سازی  برای  ما  و  می باشند  اقتصادی  دیپلماسی  اهداف  به 
این نقش مهم ملی، طی یک سال اخیر سعی نموده ایم ظرفیت های 
بین المللی  مناطق آزاد را تقویت نماییم؛ فلذا ایجاد سیستم مالی- پولی 
بین المللی مبتنی بر بورس، بانک و بیمه بین المللی را پیگیری کرده ایم 
و در اولین اقدام توانستیم موافقت شورای عالی بورس را برای ایجاد 
همچنین  نماییم.  اخذ  کیش  آزاد  منطقه  در  بین الملل  بورس  اولین 
آزاد  ایجاد مناطق  اقدام داریم،  برنامه مهم دیگری که در دست  از 
مشترک با کشورهای هدف و همسایه می باشد تا بتوانیم در توسعه 
و تعمیق مناسبات اقتصادی چندجانبه دولت سیزدهم و تبدیل تهدید 
تحریم به فرصت شکوفایی دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر ظرفیت های 
ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک مناطق آزاد، سهم بسزایی ایفا نماییم.

در همین راستا، تهیه و تدوین اساسنامه مناطق آزاد جدید و تعیین مدیران 
اجرایی برای آنها نیز قابل بیان است. در واقع دبیرخانه شورایعالی عالوه بر ایفای 
وظایف مرتبط با مناطق آزاد موجود، تکلیف قانونی راه اندازی نسل جدید مناطق 
آزاد ایران را در نواحی مرزی و محروم کشور، برای تقویت اقتصاد و امنیت ملی 
به صورت ویژه در دستورکار قرار داده و امروز تنها موضوع مهم برای فعال 
شدن کامل آنها، تعیین منابع درآمدی جهت اجرای پروژ های عمرانی و اجرایی 
است که البته ما پیشنهاد های سه گانه ای در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه کردیم 

که متاسفانه نتوانست نظر نمایندگان محترم مجلس را تامین نماید.
مهم ترین  از  یکی  سیزدهم  دولت  در  قانون گریزی  و  فساد  با  مبارزه 
با  توانستیم  راستا  این  در  ما  و  است  انقالبی  دولت  برنامه های کالن 
پیگیری اجرای قانون در تمام شئون آن به ویژه در حوزه فسادستیزی، 
حق بیت المال را با بازگرداندن امالک و اراضی از متصرفین و باندهای 
نفوذ و قدرت، تامین نماییم و در این راستا، اراضی با ارزش ۱۲۳هزار 
میلیارد تومان در قالب اموال غیرمنقول، به بیت المال ملت عودت گردید.

حاصل این اقدامات در حوزه زیرساخت های قانونی و اجرایی در دبیرخانه 
شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد طی یک سال اخیر، دستیابی به تراز 
تجاری مثبت در واردات و صادرات مناطق آزاد پس از سه دهه و نیز رشد 
۵۸درصدی میزان سرمایه گذاری ها در سطح مناطق آزاد کشور است. این 
موفقیت ها البته در سایه انواع مشکالت ناشی از تحریم، کرونا و عدم 
اجرای کامل قانون و مقررات مناطق آزاد به دست آمده است و نشان از 
عزم جزم ما برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل 
مناطق آزاد دارد تا این واقعیت بزرگ به همگان ثابت شود که، مناطق آزاد 

عرصه های تولید، صادرات، فناوری و ایجاد ثروت ملی هستند.
گردیده،  مشکالت  بروز  موجب  آزاد  مناطق  تحول  روند  در  که  آنچه 
تصمیمات اشتباهی است که در بخش های مختلف حکمرانی نسبت به 
مناطق آزاد در گذشته اخذ شده است، ازجمله از بین رفتن مشوقات و 
معافیت های مناطق آزاد،  واگذاری شرکت های حاکمیتی همچون کیش ایر 
و شرکت آب و برق کیش به سازمان خصوصی سازی، حضور سکونتگاه ها 
در داخل مناطق و تعریف اشتباه از موقعیت جغرافیایی مناطق، عدم اجرای 
ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، عدم تکمیل زیرساخت ها، 
عدم تعریف شاخص های استراتژیک برای هر منطقه و...؛ لیکن درحال 
حاضر با تعریف طرح تحول اقتصادی و طرح تحول فرهنگی برای مناطق 
و تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با شاخص های کمی؛ 
رشد و توسعه مناطق بر روی ریل جدیدی قرار گرفته که امید است با 
همکاری سایر دستگاه ها، این روند شتابان بتواند به اقتصاد کشور کمک 
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گردشگران،  و  مردم  میان  در  عموما  کیش  جزیره 
شناخته  گردشگری  و  تفریحی  منطقه ای  عنوان  به 
میلیون  دو  از  بیش  این جزیره عالوه بر جذب  می شود. 
گردشگر داخلی و خارجی در طول سال، صنایع فعالی 
در حوزه های تجهیزات برقی، الکترونیک، پوشاک، مواد 
غذایی و دارویی، تولیدات شیمیایی و سلولزی و حفاری 

فراساحلی را در خود جای داده است.
اصلی  سرزمین  بازارهای  به  کیش  آسان  دسترسی 
حاشیه  کشورهای  خصوصا  همسایه،  کشورهای  و 
خلیج فارس، در کنار موقعیت استراتژیک و دسترسی های 
و  بین المللی  بازرگانی  مسیرهای  به  جزیره  این  ویژه 
زیرساخت حمل و نقلی پیشرفته، باعث شد در سال ۱۳۷۲ 
این منطقه  ایران در  آزاد تجاری- صنعتی  اولین منطقه 
و  بزرگ  فارور  هندورابی،  جزایر  در  که  گردد  تشکیل 
سازمان  زیرمجموعه  و  نظارت  تحت  کوچک،  فارور 

منطقه آزاد کیش قرار دارند.
تجاری- آزاد  منطقه  اهداف  و  ماموریت ها  مهم ترین 
امور  گردشگری،  صنعت  گسترش  کیش،   صنعتی 
صنایع  توسعه  رفاهی،  و  فرهنگی  خدمات  بانکداری، 
پیشرفته، خدمات پزشکی فرامرزی، صنایع الکترونیکی، 
بورس های  ایجاد  همچنین  و  نفت  پشتیبان  خدمات 
مرکزیت  و  نفتی  کاالهای  و  نفت  تجاری  خدمات 
بین المللی  همایش های  و  نمایشگاه ها  زمینه  در  یافتن 

و منطقه ای است.
ایرانی- الگوی  عنوان  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اما 
 اسالمی یک منطقه آزاد برتر با کمک دو بازوی توسعه 
اقتصاد دانش بنیان و بین المللی سازی، به دنبال تحقق تبدیل 
این جزیره به یکی از سه مقصد گردشگری در خاورمیانه 
است و در افق این چشم انداز، سازمان منطقه آزاد کیش، 
الگوی مناطق آزاد هوشمند و شهر هوشمند گردشگری 
در منطقه خواهد بود که توسعه و ایجاد رونق با محوریت 
خانواده ها ، هدف اصلی گردشگری در جزیره کیش می باشد .

دستیابی به اهداف چشم انداز   گردشگری 
جزیره کیش

 تدوین برنامه ها در راستای چشم انداز جزیره کیش در 
حوزه گردشگری تعریف شده که به صورت برنامه های 
کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت تهیه گردیده و بودجه 

به آن اختصاص یافته است.
که  آنجایی  از  زیرساخت ها ؛  توسعه  و  ایجاد   
زیرساخت ها در هر منطقه ، مهم ترین عامل تامین رفاه 
برای گردشگران و جامعه محلی می باشد ، جزیره کیش 
امکانات  توسعه  با  و  نبوده  مستثنی  موضوع  این  از  نیز 
بندرگاهی و فرودگاهی خود ، سعی در رونق جزیره کیش 
به منظور پذیرایی بیشتر از گردشگران نموده است . یکی 
شهری  درون  حمل ونقل  ناوگان  زیرساخت ها  این  از 
موجود  محدودیت های  به  توجه  با  که  می باشد  جزیره 
برای ورود ماشین به جزیره، سازمان منطقه آزاد کیش 

سعی در ایجاد راهی برای ارتقاء این زیرساخت دارد .
فعال  با  و حمایتی؛  قانونی  فرآیندهای   تسهیل گری 
مختلف  حوزه های  بین  بکپارچه  سامانه های  نمودن 
سازمان منطقه آزاد کیش به منظور اهداف تعریف شده 
جزیره برای تبدیل کیش به شهر هوشمند گردشگری 

و پاسخگویی بهتر به مراجعین صورت پذیرفته است .
 بهبود زیست بوم توسعه پایدار منطقه با برخورداري 
می گردد  میسر  پایدار  توسعه  منظور  به  کارا  الگویي  از 
از این موضوع مستثنی نمی باشد؛  که جزیره کیش نیز 
لذا سازمان منطقه آزاد کیش و اداره محیط زیست آن ، 
پایدار  توسعه زیست بوم   و  به منظور حفظ  برنامه هایی 
مرجان ها ، الک پشت ها ،  سواحل،  از  عبارتند  که  جزیره 
دست  در  و...  جزیره  پرندگان  و  جانوری  گونه های 
اقدام دارد و تالش می کند از طریق تعیین و شناسایی 
فعالیت های  گسترش  از  محیطی،  زیست  آسیب پذیری 
منجر  طبیعی  اکوسیستم های  تخریب  به  که  انسانی 

می شود، جلوگیری نماید .
 پایدارسازی و توسعه فعالیت های حوزه گردشگری، 
مالی و اقتصادی با حمایت از سرمایه گذاری در جزیره، 
جلوگیری از زمین خواری و ایجاد زمینه های الزم برای 
فعالیت سالم بخش خصوصی محقق خواهد شد که این 

امر در دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش می باشد.
همکاری شرکت های  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان   
فلسفه  با  مرتبط  اقتصادی  فعاالن  سایر  و  دانش بنیان 
و  فنون کیش  و  علوم  از طریق موسسه  منطقه،  ایجاد 
صدد  در  جزیره ،  در  مستقر  شکوفایی  و  نوآوری  مرکز 
در  سعی  و  بوده  فعال  نخبگان  و  جوانان  از  حمایت 
آموزش های  و  مطالعات  در  ظرفیت ها  این  از  استفاده 

پیش رو خواهد داشت.
یکی  منطقه ای  و  جهانی  بازارهای  در  فعال   حضور 
که  آزاد کیش می باشد  منطقه  سازمان  عالی  اهداف  از 
از  دعوت  و  زمین  ایران  فرهنگ  نمایشگاه  برگزاری 
بیشتر  فرهنگی  تعامل  ایجاد  و  اکو  عضو  کشورهای 
لحاظ  اقدام  این  اولیه  گام  عنوان  به  کشورها  این  بین 
پروازهای  برقراری  برای  تالش  همچنین  می گردد . 
از  بین کشورهای مقصد  راه هوایی  ایجاد  و  بین المللی 

برنامه های پیش رو می باشد.

سیاست های گردشگری تعالی بخش در 
منطقه   آزاد کیش

دانش ،  تولید  راستای  نوآورانه در  فعالیت های  انجام   
تاسیس  با  دیگر ،  آزاد  مناطق  به  آن  انتقال  و  فناوری 
که  است  گرفته  شکل  کیش  جزیره  در  نوآوری  مرکز 
زمینه  در  فعالیت  و  دانش بنیان  شرکت های  ایجاد  با 
فرآیندها،  اصالح  الکترونیک،  شهر  هوشمند سازی، 
شرکت  بالقوه  ظرفیت  از  تولید ،  جهش  و  مانع زدایی ها 

های مذکور بهره برداری می گردد.
 ایجاد روابط و تعامل سازنده با نهادهای بین المللی 
و مراکز مرتبط خارج از کشور در حوزه ماموریتی منطقه 
با احداث و فعالیت بخش بین المللی دانشگاه ها ، ایجاد و 

نمودن  فراهم  هدف  با  بین المللی  بورس  مرکز  فعالیت 
محقق  خارجی  سرمایه گذاری  برای  الزم  زمینه های 
سازمان های  در  عضویت  برای  تالش  با  و  گشته 

بین المللی در جزیره کیش توسعه خواهد یافت.
 حرکت در راستای برنامه راهبردی مصوب و ابالغ 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سوی  از  شده 
کشور  مسئوالن  سوی  از  باید  کیش  جزیره  اقتصادی؛ 
با دنیا و محلی برای تمرین  ارتباط  موظف و مامور به 
است  این  انتظار  شود.  بین المللی  تعامالت  و  مناسبات 
جزیره کیش در تعامالت بین المللی با جهان فعال باشد 
و از محل این تجربه برای کمک به بخش های داخلی 

و توسعه اقتصادی بهره گیرد.
و  تشکل ها  تشکیل  مشارکتی؛  فعالیت های  توسعه   
چارچوب  در  اجرایی  وظایف  سپردن  و  محلی  جوامع 
در  مردم نهاد  تشکل های  برای  شده  تعریف  قوانین 
حال  در  می باشد .  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  دستورکار 
حاضر 5جامعه فعال در جزیره کیش وجود دارد که سعی 
در تقویت آنها در چارچوب ضوابط و مقرارت وجود دارد.
ماهیت  به  توجه  با  موثر؛  و  باکیفیت  آموزش   
و  پرسنل  آموزش  ضرورت  و  کیش  جزیره  گردشگری 
نیروهای فعال در بخش تاسیسات و خدمات گردشگری 
گردشگران ،  به  خدمات  ارائه  سطح  افزایش  منظور  به 
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاونت 
همکاری موسسه علوم و فنون کیش، نسبت به برگزاری 
دوره های آموزشی هدفمند جهت ارتقاء نیروهای انسانی 

اقدام نموده است .
 استفاده از توان تخصصی نخبگان و ظرفیت علمی 
دانشجویان جزیره کیش برای یافتن راهکارهای علمی 
جهت رفع مشکالت و دستیابی به روش های منطبق با 
گردشگری،  اقتصادی،  مختلف  زمینه های  در  روز  علم 
آزاد  منطقه  سازمان  دستورکار  در  تجاری  و  عمرانی 
و  نیرو  خالقانه ،  تفکرات  از  استفاده  می باشد .  کیش 
انرژی جوانان ، زمینه ساز فعالیت های گسترده در کیش 
خواهد شد. جذب مشارکت علمی و عملی دانشجویان 
از  استفاده  و  اجرا  دست  در  برنامه های  و  پروژه ها  در 
به  جزیره  تحصیل  درحال  جوانان  خالقیت  و  نوآوری 
منطقه  این  آینده  برای  ارزشمند  سرمایه گذاری  عنوان 

خواهد بود.

اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش به منظور 
رسیدن به شهر هوشمند گردشگری

توجه  با  کیش:  آمار  و  مدیریتی  اطالعات  سامانه   
برای  دقیق  و  درست  آمار  به  دستیابی  اهمیت  به 
اهداف  به  رسیدن  برای  برنامه ریزی  و  سیاستگذاری 
سامانه  این  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  سیاست های  و 
به  آن  طریق  از  می توان  که  است  گردیده  راه اندازی 

آمارهای درست دسترسی داشت .
جامع  سامانه  گردشگری:  نظارت  جامع  سامانه   
نظارت گردشگری ابزاری است که به کمک آن ناظرین 
گردشگری با استفاده از وسایل الکترونیکی از قبیل تبلت 
به تکمیل چک  نسبت  تلفن همراه می توانند  و گوشی 
نموده  اقدام  الکترونیکی  به صورت  نظارتی  لیست های 
متنوع  ایجاد گزارش های  در  با  این سامانه  و همچنین 
نسبت به پردازش و تحلیل اطالعات ابزارهای مورد نیاز 
برای مدیریت هوشمند را در اختیار مدیران قرار می دهد.
 سامانه بایگانی الکترونیکی: کلیه مستندات مربوط به 
مراکز گردشگری و همچنین شیوه نامه ها، دستورالعمل ها 
و صورتجلسات در سامانه بایگانی بارگذاری شده است 
بارگذاری  سامانه  در  روزانه  به صورت  جدید  مدارک  و 

می شود .
سامانه  این  گردشگری:  مجوزهای  صدور  سامانه   
مجوزهای  صدور  مراحل  یکپارچه سازی  منظور  به 
داخلی  حوزه های  بین  واحد  پنجره  ایجاد  و  گردشگری 
انجام  و  زمان  هدررفت  از  جلوگیری  هدف  با  سازمان 
امور در کمترین زمان ممکن برنامه ریزی گردیده است.

 سامانه های فروش آنالین خدمات گردشگری: این 
سامانه به منظور پیگیری اهدافی همچون نظارت عالیه 
کسب  برای  قانونی  راهکار  تدوین  قیمت ها،  کنترل  بر 
درآمد ، اختصاص ظرفیت فروش، تهیه بانک اطالعاتی 
و... در دستورکار معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد 

کیش قرار گرفته است.

 ایجاد هاب بین المللی گردشگری
 در جزیره زیبای کیش

آزاد  منطقه  سازمان  راهبردهای  و  اقدامات  راستای  در 
کیش در جهت توسعه گردشگری جزیره کیش،  مهدی 
کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
ایجاد  برای  خود  متبوع  سازمان  تالش  از  کیش  آزاد 
هاب بین المللی گردشگری در جزیره زیبای کیش خبر 

می دهد.
بیان این که تالش در جهت حذف واژه »فصل  با  وی 
از  استفاده  با  کیش  گردشگری  ادبیات  از  خلوت« 
تبلیغات گردشگری هستیم،  و  بازاریابی  نوین  ابزارهای 
گفته است: توسعه زیرساخت های تفریحی و گردشگری 
بخش  فعاالن  سرمایه گذاری  در  تسهیل  طریق  از 

خصوصی محقق می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشته است 
کیش  جزیره   ،»School Hotel« راه اندازی با  که 

به پایلوت آموزش هتلداری کشور تبدیل خواهد شد.
از قبیل  با کشورهای هدف  با تعامل  کشاورز در رابطه 
خلیج فارس،  حوزه  کشورهای  اکو،  عضو  کشورهای 
آسیایی و...، و تالش در جهت ایجاد خط پروازی بین 
کیش و پایتخت های این کشورها، اذعان نموده است که 
تالش در جهت امضاء و اجرای پیمان خواهر خواندگی 
به  گردشگری  مقصد  کشورهای  و  کیش  جزیره  بین 
گردشگری  و  تجاری  فرهنگی،  روابط  توسعه  منظور 

هستیم.
تقویت  طریق  از  سالمت  گردشگری  توسعه  بر  وی 
جهت  در  تالش  و  بهداشتی  و  پزشکی  زیرساخت های 
بازاریابی بهینه در عرصه بین الملل در این زمینه تاکید دارد.

تقویت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
گردشگری علمی از طریق ایجاد نمایندگی دانشگاه های 
معتبر ملی و بین المللی و تبدیل جزیره کیش به قطب 
علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در منطقه را از ظرفیت های 
بارز این منطقه عنوان می کند و تصریح دارد که توسعه 
برند جزیره کیش و عنوان یک مقصد برتر گردشگری 
کشورهای  بین  در  حالل  گردشگری  مفهوم  برمبنای 
هدف به ویژه کشورهای مسلمان، از اولویت های سازمان 

منطقه آزاد کیش است.
سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  و  ایجاد  کشاورز، 
هدف  با  گردشگری  و  تجاری  حوزه های  در  به ویژه 
گردشگری  مراکز  و  خدمات  تاسیسات،  به روزرسانی 
جزیره  خصوصا  اقماری  جزایر  توسعه  کیش،  جزیره 
هندورابی و ایجاد ژانر گردشگری طبیعت )طبیعت گردی( 
و تالش در جهت جذب حداکثری مخاطبان این حوزه 
را، از دیگر برنامه ها و اقدامات پیش روی به منظور ایجاد 
یک هاب بین المللی گردشگری در جزیره زیبای کیش 

عنوان می کند.
وی معتقد است که جزیره زیبای کیش با بهره مندی از 
زیبایی های طبیعی و جاذبه های گردشگری و تفریحی 
به عنوان یک مقصد برتر گردشگری و پایلوت برگزاری 
رویدادها و نمایشگاه های فاخر ملی و بین المللی، جایگاه 

خود را ثبیت کرده است.
و  اقتصادی  فعاالن  تالش  این که  بیان  با  کشاورز 
گردشگری و دلسوزان بخش خصوصی و همت مدیران 
سازمان ها و نهادهای دولت، هم افزایی مثال زدنی در این 
زمینه، کیش زیبا را در کانون توجهات منطقه قرار داده، 
اعالم داشته است که بر مبنای طرح جامع تدوین شده و 
تعامل با بازارهای هدف ملی و بین المللی این خاک پاره 
اقتصادی  و  گردشگری  قطب های  از  یکی  به  مرجانی 

منطقه تبدیل می شود.

تحقق جذب گردشگر ورزشی با تکمیل 
زیرساخت های ورزشی کیش

شدن  تکمیل  با  که  داشت  تاکید  باید  همچنین 
آزاد  منطقه  سازمان  سیاست  ورزشی،  زیرساخت های 
کیش درخصوص جذب گردشگر ورزشی درحال محقق 

شدن است.
مهدی کشاورز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش در این خصوص بیان داشته است که با 
توجه به تسریع در ایجاد زیرساخت های ورزشی به ویژه 
اسکواش، تنیس و فوتبال، در تالش هستیم شرایط را 
توسعه  و  بین المللی  بزرگ  رویدادهای  برگزاری  برای 

صنعت گردشگری بیش از پیش فراهم کنیم.
وی بر نقش صنعت گردشگری ورزشی در ایجاد منابع 
مبتوع  منطقه  برنامه های  دیگر  و  دارد  تاکید  پایدار 
از دیگر  دارد  اشاره  فوتبالی«  به جشنواره »جزیره  خود 
رویداد های مهم در سطح ملی و بین المللی است که با 
توجه به رویداد جام جهانی ۲۰۲۲ قطر تنظیم و طراحی 

شده و در سه ماه آینده در جزیره کیش برگزار می شود.
به  اشاره  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تدوین  و  کیش  جزیره  در  ورزشی  ۴۴هیات  فعالیت 
برای  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه ریزی 
هر یک از آنها می گوید که اهداف برنامه کوتاه مدت در 
رشته های ورزشی که ضعیف هستند ولی از ظرفیت های 
سطح  در  قهرمانی  برخوردارند،  کیش  در  قابل قبولی 
استان و در میان مدت و بلند مدت به ترتیب درخشش در 
سطح ملی و بین المللی است و سازمان منطقه آزاد کیش 

افتخارآفرینی  رقابت ها  این  در  که  ورزشکارانی  تمام  از 
کنند، حمایت می کند.

میزبانی جزیره کیش از نمایشگاه همایش 
بین المللی تجار مسلمان

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  همچنین 
هدف  با  را  متنوعی  رویدادهای  و  برنامه ها  اقتصادی، 
در  کیش  جزیره  گردشگری  پیش  از  بیش  توسعه 
معاون  راستا  همین  در  که  است  داده  قرار  دستورکار 
شورایعالی  دبیرخانه  گردشگری  و  اجتماعي  فرهنگی، 
کیش  جزیره  میزبانی  از  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
از نمایشگاه و همایش بین المللی تجار مسلمان تا پایان 

امسال خبر داده است.
مهدي حسین زاده بر تعامل هرچه بهتر و بیشتر براداران 
دینی در حوزه های اقتصادی تاکید دارد و می گوید جزیره 
همایش  و  نمایشگاه  میزبان  نزدیک  آینده  در  کیش 

بین المللی تجار مسلمان خواهد بود.
دو  را  قیمت«  ارزان  سفر  و  سالم  و  امن  وی، »فضای 
و  اصیل  فرهنگ  با  و  باشکوه  سرزمین  مهم،  ویژگی 
اسالمی ایران برشمرده است که جزیره کیش به عنوان 
انسانی  و  اسالمی  فضای  یک  در  خانواده ها  بهشت 

میزبان گردشگران از اقصی نقاط کشور است.
دبیرخانه  گردشگری  و  اجتماعي  فرهنگی،  معاون 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین بخش 
حوزه های  در  دولتی  دستگاه های  یاور  را  خصوصی 
بخش  که  دارد  تصریح  و  می کند  عنوان  مختلف 
داریم  تمایل  و  بودند  ما  حال  خصوصی همیشه کمک 
گردشگری  منظور  همین  به  کنیم؛  فعال  را  تعاونی ها 

تعاونی محور را در کیش رقم خواهیم زد.

استفاده از ظرفیت  در جام جهانی2022 قطر 
جهت رونق گردشگری کیش 

و اما، مهدی کشاورز درخصوص اقدامات و برنامه های 
فرصت  از  بردن  بهره   برای  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
رویداد جام جهانی۲۰۲۲ قطر در جزیره کیش می گوید: 
باید کارها را در دو بخش ببینیم، که بخشی از آنها در 

اختیار و کنترل ما می باشد و باید انجام دهیم.
وی می افزاید: برخی از کارها نظیر آوردن تیم ها در دایره 
اجرای  و  مقدمات  فدراسیون  باید  و  نیست  ما  وظایف 
آن را عهده دار شود؛ مادامی که »هایاکارت« قطر فعال 
نشود، طرح سخنانی همچون استفاده از ظرفیت کیش 
مقطع  در  منطقه  امکانات  از  اقتصادی  بهره برداری  و 
را  فوتبال  و  برود  کیش  از  مسافر  اینکه  و  جام جهانی 

ببیند، شایعه و غیرواقعی است.
کشاورز تصریح می کند: صدور هایا کارت مربوط به اداره 
گذرنامه قطر است و وزارت امورخارجه باید عهده دار انجام 
مانده  باقی  زمان  در  بگویم  نمی خواهم  شود.  آن  مراحل 
شدنی نیست، اما واقعا برای انجام این کارها دیر است از 
همین رو از دوستان و همکاران خواسته ام حد توقع را باال 

نبرند و نگویند تیم فوتبال می آید و این حرف ها.
از اواخر اسفند ماه ۱۴۰۰ که به سازمان آمدم به دوستان 
و همکاران گفتم پلن A را که طبق آن همه چیز گل و 
بلبل است را کنار بگذارید، زیرا احتماال به دالیل مختلف 

این اتفاقات رخ نمی دهد.
پلن B ما این است به این جمع بندی برسیم که چگونه 
می توان از ظرفیت مسافرانی که به قطر می آیند استفاده 
ویژه ای  برنامه  باید  باشد،  سودآور  کیش  برای  تا  کرد 
برای مسافرانی که برای دیدن مسابقات جام جهانی به 
قطر می آیند داشته باشیم، زیرا طبق روال تیم ها در دور 
اول و یکسری در نیمه نهایی حذف می شوند و بعضی از 
طرفداران تا پایان حضور دارند و حتی ممکن است در 
۴-۳ماه آینده نیز در قطر باشند، کمااینکه کشور روسیه 

تا 6ماه بعد از جام جهانی از امتیاز میزبانی بهره مند بود.
ممکن  که  فوتبالی  هوادراران  و  گردشگران  برای  باید 
است پس از اوت یا صعود تیم موردعالقه شان، تمایل به 
اقامت دارند، برنامه ریزی کنیم؛ البته همه این روند دست 
من نیست و بنده تنها می توانم با ظرفیت های موجود در 
کیش اقداماتی را انجام دهم و اکنون تمام قد می گویم 
که این ظرفیت را ایجاد و تمام سعی خود را می کنم تا 

گردشگر را به کیش بکشانم .
اما این مسئله همزمان نیازمند تالش دستگاه های دیگر 
میراث  وزارت  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نظیر 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت امورخارجه 
و سفرای ما است تا با اتخاذ برنامه ها و مشوق هایی، مانع 
خروج گردشگر از جزیره کیش شویم و آنها را ترغیب 
به سفر به شهرهای دیگر همچون اصفهان، یزد، شیراز، 

مشهد و... کنیم.
می شود  مربوط  ما  به  که  کارهایی  می کنیم  تالش  ما 
برنامه ریزی هایی  ندهیم.  بیهوده  وعده  و  داده  انجام  را 
و  داده ایم  انجام  داخلی  مسافر  جذب  درخصوص  نیز 
آغاز  فوتبال  فدراسیون  با  را  خوبی  متقابل  همکاری 
کرده ایم تا ۱۲هزار بلیطی که فروخته شده است را به 
کیش بیاوریم، اما در این حوزه نیز با مشکالت مرتبط 
اپشنال  خدمات  زیرا  هستیم؛  روبه رو  »هایاکارت«  با 
کیش باید برای مسافران باز باشد؛ درحال حاضر رویه 
خرید  که  شده  تعریف  صورت  این  به  قطر  جام جهانی 
این  قالب  در  حمل و نقل  و  اقامت  محل  انتخاب  بلیط، 

کارت دیجیتالی امکان پذیر است.
حاال ما مترصد این هستیم برای همین ۱۲هزار بلیطی که 
به ایران تعلق گرفته، برنامه ریزی کنیم و خدمات بلیط و 
هتل را خودمان در اختیارشان قرار دهیم تا از این ظرفیت 
به نفع کیش استفاده کنیم تا حداقل اجازه ندهیم این تعداد 

هوادار پول های خود را در قطر هزینه کنند.
از هزینه ای که  با 65-6۰درصد  ما در کیش می توانیم 
قرار است گردشگران در قطر صرف کنند، به آنها بسته 
هتلی پیشنهاد دهیم و مطمنا قیمت های کیش در عین 
حال که گران است، قطعا ارزان تر از قطر است و ما باید 
این امکان را به گردشگران معرفی کنیم تا از ِقَبل آن 

دستاوردهایی را برای کیش داشته باشد.
است  این  کرده ایم،  تمرکز  آن  روی  که  بحثی  آخرین 
که شرایطی ایجاد کنیم تا گردشگران داخلی، مسابقات 

فوتبال را در جزیره کیش تماشا کنند.

کیش2

بررسی اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش در جهت رونق گردشگری جزیره:

جزیره کیــش؛ الگوی شهر هوشمند 
گردشگری مناطق آزاد و کشور

اخبار منطقه آزاد کیش
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با دستور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
فرآیند صدور مجوز فعالیت اقتصادی برای هتل ها به مدت سه سال 

و پروانه بهره برداری به مدت یک سال تصویب شد.
عضو هیات مدیره و معاون عمرانی و امور زیربنایی سازمان 
تاییدیه  اخذ  و  مشکالت  رفع  جلسه  در  کیش  آزاد  منطقه 
استاندارد آسانسور هتل ها، گفت: ایمنی و امنیت الزم برای 
سازمان  کاری  اولویت  در  هتل ها  از  صحیح  بهره برداری 

منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.
سعید پورزادی افزود: باید نظارت های فراگیر با استفاده از 
ظرفیت سامانه ای در جهت رفع سریع نواقص توسط هتل ها 

و شرکت بازرسی انجام شود.
به  پاسخگویی  کرد:  تصریح  خود  سخنان  ادامه  در  وی 
مراجعات باید در کمترین زمان ممکن و با نظارت آنالین 

حوزه استاندارد انجام شود.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که 
تعداد 5۰هتل در کیش به مرحله بهره برداری رسیده است، 
با  بازرسی  فعالیت های  باید  تهیه چک لیست،  افزود: ضمن 

دقت هرچه بیشتر انجام شود.
پورزادی اظهار داشت: پروانه های بهره برداری صادر شده از سوی 
معاونت گردشگری، در صورت اخذ تاییده های آتش نشانی، اداره 

استاندارد و بهداشت به صورت یک ساله صادر می شود.
وی اظهار کرد: پس از ارسال تاییدیه ها برای واحد بازرگانی 
به صورت سه ساله صادر  اقتصادی  فعالیت  سازمان، مجوز 
در  را  خود  مشکالت  کننده  درخواست  تا شخص  می شود 

بخش تامین سوخت، مالیات و... رفع کنند.
آزاد کیش  زیربنایی سازمان منطقه  امور  و  معاون عمرانی 
ضمن  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  تصریح  پایان  در 
اعتماد سازی سرمایه گذاران، برند هتل های جزیره را حفظ و 

از آنها حمایت می کند.
منطقه  سازمان  گردشگری  معاونت  سرپرست  همچنین، 
پیگیری  فرآیندهای  در  تسهیل  بر  تاکید  آزاد کیش ضمن 
تاکید رئیس هیات مدیره و  فعالیت های گردشگری گفت: 
جاری سازی  همواره  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نگاه علمی و همچنین تسریع در پیگیری امورات مربوط به 

رونق گردشگری در منطقه است.
و  امنیت  تامین  به  توجه  همچنین  رمضانی گالشی  مرتضی 
معاونت  محوری  موضوع  را  گردشگری  تاسیسات  استحکام 
گردشگری دانست و افزود: توسعه برند جزیره زیبای کیش جز 
با تقویت زیرساخت های گردشگری امکان پذیر نیست و این مهم 
زمانی تحقق می یابد که فعاالن گردشگری منطقه به ویژه مالکان 
و مدیران هتل های جزیره بر استحکام بنا، تقویت امکانات و 

رعایت استاندارد همه بخش های هتل تاکید داشته باشد.
هتلداران  جامعه  رئیس  حضور  با  جلسه  این  است،  گفتنی 
سازمان  بازرسی  نماینده  استاندارد،  اداره  رئیس  کیش، 
نصب  بررسی  محوریت  با  کیش  هتلداران  از  جمعی  و 

آسانسورها در هتل ها برگزار شد.
قطعات  کمبود  تعرفه ها،  بودن  باال  است،  ذکر  به  الزم 
آسانسورها،  وضعیت  به  مناسب  رسیدگی  عدم  آسانسورها، 
این حوزه، کمبود شرکت های  در  کارشناسان مجرب  نبود 

بازرسی، ازجمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  سرپرست 
منطقه آزاد کیش، از افزایش ۳۱درصدی مسافران به جزیره 

در مردادماه سال جاری خبر داد.
عزت اهلل محمدی گفت: در مرداد ماه امسال به صورت میانگین 
با انجام روزانه ۳۸پرواز ورودی و خروجی در جزیره کیش و ارائه 
خدمات به ۱۳5هزار و ۲۰۰نفر مسافر به میزان یک میلیون و 

5۴۱هزار و 5۰۹تن بار ارسال و پذیرش شده است.
در  کیش  جزیره  از  خروجی  و  ورودی  تعداد  افزود:  وی 
در  که  بود  5۸۴پرواز  و  ترتیب 5۸۳  به  امسال  مرداد ماه 
۷درصد  گذشته،  سال  در  مشابه  زمان  مدت  با  مقایسه 

کاهش یافته است.
فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  سرپرست 
منطقه آزاد کیش اظهار کرد: در ماه گذشته تعداد مسافران 
و  6۹هزار  تعداد  و  ۹۸۴نفر  و  65هزار  کیش  به  ورودی 
در  آمار  این  که  داشته ایم  کیش  از  خروجی  نیز  ۲۱6نفر 
مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته، به ترتیب ۳۱ و 

۲5درصد افزایش داشته است.
و  ورودی  بین المللی  پروازهای  تعداد  به  همچنین  محمدی 
خروجی کیش اشاره کرد و گفت: در مردادماه امسال تعداد ۴پرواز 
بین المللی ورودی و خروجی با تعداد ۴۸5نفر مسافر در فرودگاه 
کیش انجام شده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 

گذشته، رشد ۱۰۰درصدی پروازها را شاهد بوده ایم.
پرواز  دو  تعداد  جاری،  سال  مردادماه  در  افزود:  محمدی 
ورودی و خروجی به شهر مسقط توسط شرکت هواپیمایی 

کیش انجام شده است.
وی اذعان داشت: شرکت های هواپیمایی »کیش با ۳۷۹، 
و  ورودی  ۱۲۴پرواز  تعداد  با  سپهران  و   ۸۳ با  زاگرس 
خروجی« بین ۱۳شرکت هواپیمایی فعال در مسیر کیش به 

ترتیب در رتبه های نخست تا سوم قرار گرفتند.
فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  سرپرست 
منطقه آزاد کیش در پایان به تعداد مسافران و میزان بار در 
پرواز های داخلی به تفکیک شهرهای مبداء و مقصد اشاره 
کرد و خاطرنشان نمود: شهرهای »تهران، مشهد، اصفهان، 
شیراز، بندرعباس، تبریز، ساری، کرمان، رشت و اهواز« به 
ترتیب بیشترین تعداد ورودی و خروجی پروازها را به خود 

اختصاص دادند.

تصویب فرآیند صدور مجوز 
فعالیت اقتصادی و پروانه 
بهره برداری هتل های کیش

 افزایش ۳۱درصدی
تعداد مسافران ورودی به 

جزیره کیش

 با دستور مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

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

گزارش:
طهورا کریمان



مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی 
االسالم  حجت  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
امام جمعه  شمس الدین  سیدعبدالجواد  والمسلمین 

شهرستان بندر انزلی دیدار و گفت گو کرد.
در جریان این دیدار که دو طرف بر مباحث توسعه 
سازمان  مدیرعامل  داشتند،  تاکید  انزلی  آزاد  منطقه 
منطقه آزاد انزلی بیان کرد: یکی از مزیت های منطقه 
آزاد انزلی موضوع تبدیل شدن این منطقه به قطب 
 گردشگری کشور است که البته زیرساخت های آن، 
این  با  دارد.  و  داشته  توسعه  و  تکمیل  هنوز فضای 
حدود  جمعیت  به  انزلی  آزاد  منطقه  نزدیکی  وجود 
حدود  هفتگی  ورودی  و  کشور  داخل  ۳۰میلیونی 

۵۰هزار خودرو شرایط را برای سفر به استان گیالن 
و منطقه آزاد و استفاده از امکانات تفریحی و رفاهی 

و گردشگری فراهم کرده است.
این موضوع که منطقه  بر  تاکید  با  عیسی فرهادی 
آزاد انزلی از توانمندی های متنوعی در صادرات کاال 
اظهار کرد:  برخوردار است،  اوراسیا  در حوزه خزر و 
بندری  مجتمع  به  ریل  پیوستن  به واسطه  مهم  این 
و  جهانی  بازارهای  به  اتصال  موجب  که  کاسپین 
بندِر نسل جدید در کریدور  این  نقش آفرینی اصلی 
است؛  بوده  تحقق  قابل  می شود،  شمال- جنوب 
از  دیگر  بسیاری  موضوع  این  با  همزمان  چنانکه 
پروژه های زیربنایی و اجرایی همچون احداث اسکله 

رو-رو نیز در حال تکمیل و نهایی شدن است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
راهبرد کار صادقانه  بر  تاکید  با  پایان  انزلی در  آزاد 
سوی  از  دینی  و  انسانی  محوریت  با  جهادی  و 
سازمان متبوع خود، نظرات و توصیه های امام جمعه 
شهرستان بندر انزلی را راهبردی برای تالش و کار 

بیشتر در منطقه آزاد انزلی دانست .
در ادامه این نشست، امام جمعه شهرستان بندر انزلی نیز 
با اشاره ضرورت جلوگیری از انحرافات و زمینه سازی 
تصریح  زمان )عج(،  امام  حجت  حضرت  ظهور  برای 
فراز  انقالب اسالمی  از گذشت  این ۴۳سال  کرد: در 
و فرودهایی در طی این مسیر داشتیم که اکنون وارث 

مشکالت گذشته و راه های نرفته بسیاری هستیم.
سیدعبدالجواد  والمسلمین  االسالم  حجت 
شمس الدین، منطقه آزاد انزلی را به عنوان یک مرکز 
استراتژیک در شمال کشور که دارای نقش مهمی در 
حوزه اقتصادی و گردشگری بوده و می باشد معرفی 
کرد و افزود: اما با توجه به توانمندی های اقتصادی 
شتاب  من  خواسته های  از  یکی  استان،  و  منطقه 

اقتصادی در این مجموعه است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته چه برای انزلی و چه استان با 
تصمیم گیری هایی که اتخاذ شد، علی رغم امکانات موجود، 
این خواسته برآورده نشد، اظهار داشت: بنابراین یکی از 
انتظارات، جهت دهی به انتظارات و دارا بودن چشم انداز و 

هدف مشخص و قابل تحقق است، در عین حال شتاب 
و  از مشورت متخصصین  بهره گیری  با  فوق العاده هم 
کارشناسان خبره و کاربلد در این حوزه محقق می شود که 
می توانند به مجموعه اهداف و برنامه ها سرعت بیشتری 
بخشیده و الزمه دستیابی به این تراز در همه کارها نیز 
مجریان متعهد است، مجریانی که در نظام اسالمی به کار 

جهادی و اقتصادی اعتقاد داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین سیدعبدالجواد شمس الدین 
دربخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اهمیت 
اجرای تمام وظایف سازمانی منطقه آزاد انزلی، بیان کرد: 
عالوه بر این در موضوع، گردشگری با شرایطی که در 
کشور داریم، نسبت به هنجارهای اجتماعی که دشمنان 
ایجاد می کنند هوشمندانه رفتار کنیم. گردشگری در 
استان گیالن و منطقه آزاد انزلی از نظر آمار مناسب 
است، اما باید به دنبال درآمدزایی، ایجاد زیرساخت ها، 
به  فرهنگی  مختلف  رویدادهای  برگزاری  و  امکانات 
منظور ماندگاری بیش از پیش گردشگران و درآمدرزایی 
بسته های  تکمیل  ضمن  است  الزم  نتیجه  در  بود، 
گردشگری برای خصوصا خانواده ها، برای حدود دینی 

شرعی آن نیز ورود کند.
تصریح  پایان  در  انزلی  بندر  شهرستان  امام جمعه 
آزاد  منطقه  فرصت های  و  راهکارها  از  یکی  نمود: 
انزلی در حوزه گردشگری، توجه به توریسم حالل 
گردشگران  جذب  جهت  اسالمی  گردشگری  و 
کشورهای منطقه قفقاز، آسیای میانه و روسیه است 
اولویت های  جزو  باید  و  مانده  مغفول  تاکنون  که 

سازمان منطقه آزاد انزلی باشد.

در راستای معرفی فرصت های ترانزیتی، حمل و نقلی 
و  بندری  حوزه های  در  موجود  ظرفیت های  و 
لجستیکی منطقه آزاد انزلی، هیاتی به ریاست معاون 
امور بندری و حوزه دریای خزر سازمان منطقه آزاد 
رویداد  بزرگترین  در  حاضر  سرمایه گذاران  با  انزلی 
تجاری مشترک ایران و روسیه که به میزبانی اتاق 
تهران  پاالس  اسپیناس  هتل  در  تهران  بازرگانی 
برگزار شد، حضور پیدا کرده و با شرکت های روسی 

به رایزنی پرداختند.
منطقه  سازمان  حمایتی- تشویقی  بسته های  معرفی 
حمل ونقل  هزینه های  کاهش  منظور  به  انزلی  آزاد 
از طریق کریدور شمال- جنوب؛ اهمیت اتصال این 
منطقه به خط ریل سراسری که باعث وصل شدن 
بازارهای  به  روس  اقتصادی  فعالین  و  منطقه  این 

و  خلیج فارس  جنوبی  کشورهای  و  ایران  داخلی 
غرب آسیا می شود؛ تبیین مزیت های بهره برداری از 
امکانات و خدمات بندری و لجستیکی دو بندر انزلی 
و کاسپین که در محدوده این منطقه واقع شده اند؛ 
مزایا و معافیت های قانونی سرمایه گذاری و فعالیت 
در زمینه های ترانزیتی و فرآوری کاال در منطقه آزاد 
انزلی و مجتمع بندری کاسپین به عنوان یک بندر 
موفق  نمونه  معرفی  و  کاسپین  دریای  سوم  نسل 
ایران  قزاقستان،  چین،  کریدور  ترکیبی  حمل و نقل 
محوریت  با  کاال  نقل و انتقال  جهت  کاسپین(  )بندر 
مباحث  مهم ترین  از  روسی،  تجار  به  منطقه  این 
سازمان  کننده  مذاکره  هیات  سوی  از  شده  مطرح 

منطقه آزاد انزلی بود.
همچنین، گفت و گو با شرکت های فعال در حوزه های 

صنایع  سالمت؛  توریسم  غذایی؛  مواد  و  غالت 
ترانزیت  سلولزی و چوب؛ مشاوره سرمایه گذاری و 
حضور  کاری  برنامه های  مهم ترین  از  بین المللی 
هیات سازمان منطقه آزاد انزلی بود که با همکاری 
معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی تهران در این رویداد به اجرا درآمد.
شایان ذکر است، با عنایت به نقش سازمان منطقه 
کشورمان  تجاری  مبادالت  گسترش  در  انزلی  آزاد 
مبتنی بر  که  روسیه  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  با 
و  روسیه  با  مراودات  از  ۸۰درصد  حدود  سهم 
مجتمع  همچون  امکاناتی  و  زیرساخت ها  اوراسیا، 
معافیت های  و  مزایا  انزلی،  بندر  و  کاسپین  بندری 
قانونی، واقع شدن در مسیرهای ترانزیت بین المللی، 
نمایشگاهی،  مرکز  و  تجاری  مجتمع های  وجود 

منطقه،  این  در  گردشگر  ۷میلیون  سالیانه  حضور 
ویژه  مناطق  و  بنادر  با  متعدد  تفاهم نامه های 
است؛  و...  قزاقستان  و  روسیه  کشورهای  اقتصادی 
حضور در تمامی رویدادهای تجاری و سرمایه گذاری 
جزو  اوراسیا  و  روسیه  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اولویت های  مهم ترین 

محسوب می شود.
گفتنی است، رویداد مزبور با حضور حدود ۸۰شرکت 
و  غذایی  صنایع  تولیدات  زمینه های  در  روس 
و  دارو  سالمت،  بسته بندی،  غالت،  کشاورزی، 
تجهیزات پزشکی، مصالح ساختمانی، صنایع چوب، 
صنعتی،  تجهیزات  حمل ونقل،  خودرو،  قطعات 
صنایع فلزی، صنایع الکترونیک، تبلیغات و بازاریابی 

دیجیتال و... برگزار گردید.

معاون بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی 
از پهلوگیری بزرگترین محموله کانتینری از کریدور 
چین- قزاقستان با روش حمل و نقل ترکیبی در بندر 

کاسپین منطقه آزاد انزلی خبر داد.
براساس این گزارش، بزرگترین محموله کانتینری از 
کاالی  ۳۲۰تی ای یو  حامل  چین- قزاقستان  کریدور 
کانتینری شامل مواد اولیه واحدهای تولیدی، قطعات 
و  ابزارآالت  خانگی ،  لوازم  و  خودرو  یدکی  لوازم  و 
چین،  کریدور  مسیر  از  و...  صنعتی  ماشین آالت 

قزاقستان، ایران در بندر کاسپین پهلو گرفت  .
امین افقی با بیان این که تاکنون ۱۵۵کشتی حامل 
از  استفاده  با  این مسیر تجاری  از  کاالی کانتینری 
حمل و نقل ترکیبی در بندر کاسپین تخلیه و  بارگیری 
شده است، افزود : این مسیر از سال ۱۳۹۷ به همت 
ایرانی  شاخه  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
فعال  جاده«  کمربند، یک  بین المللی »یک  کریدور 
این  مسیر  از  کانتیتر  هزار  سیزده  از  بیش  و  شده 
کریدور از بندر کاسپین به کشور چین صادر یا وارد 

شده است .
گفتنی است، این مسیر بین المللی به عنوان یکی از 
واحدهای  اولیه  مواد  تامین  برای  موثر  کریدورهای 
تولیدی کشور و صادرات محصوالت ایرانی به چین 
ایران  عضویت  به  توجه  با  که  می شود  محسوب 
و  زمان  کاهش  شانگهای ؛  همکاری   سازمان  در 
و  مشوق ها  از  بهره مندی  امکان  کاال ،  هزینه حمل 
معافیت های منطقه آزاد انزلی به عنوان یک مزیت 
رقابتی برای تجار و تولیدکنندگان محسوب می گردد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، با 
و  جانبازان  مجاهدت های شهدا،  پیامی،  صدور 
ایثارگران هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی 

داشت.
متن پیام عیسی فرهادی به مناسبت آغاز هفته 

دفاع مقدس به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

کردن  خاموش  برای  را دشمن  تحمیلی  جنگ 
انقالب به راه انداخت، اما همین جنگ تحمیلی 
روحیه   و  انقالب  نیروی  باعث شعله ورتر شدن 

انقالب شد. )مقام معظم رهبری(
ملت  ایستادگی  یادآور  مقدس  دفاع  هفته 
در  رزمندگان  رشادت های  و  ایران  قهرمان 
جبهه های حق علیه باطل است که با صالبت 
نشیب جنگ  و  پرفراز  ایمان مسیر  نور  و  اراده 

طی  عرش الهی  سوی  به  ثابت قدم  را  تحمیلی 
کردند و جاودانه شدند.

بی شک در عصر حاضر که عصر جنگ روایت ها 
پیام  انتقال  تبیین ،  جهاد  همگان  وظیفه  است، 
جوان  نسل های  به  آنان  حماسه سازی  و  شهدا 
مسیر  در  شهدا  عقاید  و  اصول  به  پایبندی  و 
خدمت رسانی بی منت به مردم بوده که همانا راه 

شهدا مسیر سعادت و سیر الی اهلل است.

در  اسالمی  ایران  اقتدار  و  قدرت  برتری 
و  علم  رفیع  قله های  به  دستیابی  و  ابعاد  همه 
و  واالمقام  شهیدان  پاک  خون  مرهون  دانش 
این  مردان  دالور  و  زنان  شیر  رشادت های 
مرزوبوم بوده و اکنون ضمن گرامیداشت هفته  
دفاع مقدس و یاد و خاطره امام راحل و شهیدان 
واالمقام، از خداوند متعال توفیق روزافزون ملت 

شریف ایران اسالمی را مسئلت دارم.

معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد 
خودرو  ترانزیتی  مسیر  راه اندازی  به  اشاره  با  انزلی 
از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورهای حوزه 
خزر، گفت: برای نخستین بار، ۳۵۰دستگاه خودروی 
کاسپین  بندری  مجتمع  از  ۴شناور  توسط  سواری 

ترانزیت شد.
توجه  با  کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  افقی  امین 
و  ایران  از  عبوری  تجاری  کریدورهای  اهمیت  به 
توسعه  برای  کریدورها  این  ظرفیت های  از  استفاده 
تجارت با کشورهای همسایه و ترانزیت کاال از مسیر 
ایران به کشورهای دیگر ، سازمان منطقه آزاد انزلی 
این مهم را جهت توسعه دیپلماسی لجستیکی کشور 

در دستورکار خود قرار داده است.

با بیان این که در این راستا برای نخستین بار  وی 
ترکیبی  حمل و نقل  از  استفاده  با  خودرو  ترانزیت 
شده  راه اندازی  انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندر  از 
است، اذعان نمود: در نخستین مرحله ۳۵۰دستگاه 
روسیه  بنادر کشورهای  به  انواع خودروی سواری 
و قزاقستان توسط ۴فروند کشتی تجاری ترانزیت 

شد.
منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون 
که  ترانزیتی  مسیر  این  بی شک  افزود:  انزلی  آزاد 
کشورهای حاشیه خلیج فارس را به کشورهای حاشیه 
فعال سازی  در  مناسبی  الگوی  می کند،  متصل  خزر 
شمال- بین المللی  کریدور  تجاری  داالن های 

 جنوب با استفاده از مزیت های قانونی، جغرافیایی و 

لجستیکی منطقه آزاد انزلی است.
افقی با بیان این که سازمان منطقه آزاد انزلی با توسعه 
فعال سازی  و  لجستیکی  زیرساخت های  و  تکمیل 
و  شمال- جنوب  کریدور  مانند  عبوری  کریدورهای 
کریدور چین، قزاقستان، ایران به شاهراه ترانزیت و 
هاب داد و ستد کاالهای استراتژیک حوزه کاسپین 
ترانزیت  عالوه بر  داشت:  اظهار  می شود ،  تبدیل 
مصالح  محموله های  اخیر  هفته های  در  خودرو، 
میله گرد،  غذایی،  مواد  پتروشیمی،  مواد  ساختمانی ، 
پلی اتیلن، قیر، کاشی، گچ و خرما، بونکر های ساخت 
ایران نیز از بندر کاسپین به کشورهای حاشیه خزر 

صادر شد.
دبیر شورای لجستیک منطقه آزاد انزلی در پایان به 

مزیت ها ، ظرفیت ها و مشوق های منطقه آزاد انزلی 
شاخص های  رشد  و  کار  کسب  فضای  رونق  برای 
از  استفاده  کرد:  خاطرنشان  و  اشاره  اقتصادی 
بنادر  لجستکی  ظرفیت های  و  ترکیبی  حمل ونقل 
اسکله  ۲۱پست  از  بهره مندی  با  انزلی  آزاد  منطقه 
فعال ، امکانات و تاسیسات بندری پسکرانه، می تواند 
نقش  عبوری کشورمان  فعال سازی کریدورهای  در 
به  کاسپین  بندر  اتصال  با  که  باشد  داشته  بسزایی 
راه آهن سراسری در آینده نزدیک و همچنین تکمیل 
این  کاسپین،  بندر  در  ساخت  درحال  رو-رو  اسکله 
زمان  کاهش  در  گذشته  از  بیش  می تواند  ظرفیت 
بندری  مجتمع  مسیر  از  کاال  حمل  هزینه های  و 

کاسپین تاثیرگذار باشد.

در دیدار عیسی فرهادی با امام جمعه شهرستان بندر انزلی مطرح شد:

با هدف معرفی ظرفیت ها و توانمندی های منطقه آزاد انزلی انجام گرفت:

معاون بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:

معاون امور بندری و حوزه خزر منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

توسعه گردشگری حالل در کشور با بهره مندی از 
ظرفیت های مطلوب منطقه آزاد انــزلی

مذاکره مسئولین سازمان منطقه آزاد انزلی با بزرگترین هیات تجاری روسیه در ایران

پهلوگیری بزرگترین محموله کانتینری از کریدور چین- قزاقستان در بندر کاسپین

پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

توسعه دیپلماسی لجستیکی کشور در دستورکار سازمان منطقه آزاد انزلی
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دلسوزان  رئیسی،  سیدابراهیم  ریاست  به  سیزدهم  دولت  تشکیل  با 
نگران مشخص شدن  آنها،  به سرنوشت  آزاد و عالقه مندان  مناطق 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بودند؛ چراکه طبق قانون 
برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران، دبیرخانه شورایعالی باید ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار 
می گرفت و درواقع پیش از شروع به کار دولت، مدیریت فرابخشی این 
نهاد و به تبع آن سازمان های مناطق آزاد، تنزل جایگاه یافته و تضعیف 
شده بود. اما در نهایت دکتر سعید محمد، سردار سپاه و فرمانده سابق 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( که پیش از این کارنامه درخشانی از 
خود به جای گذاشته بود، به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 

مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یکی از مهم ترین امیدواری های حضور دکتر محمد معطوف به سبقه 
والیتمداری ایشان، افتخار حضور در سپاه پاسداران انقالب اسالمی و به ویژه 
خدمت در بزرگترین مجموعه خدمات فنی-مهندسی و اجرای طرح های 
زیرساختی و عمرانی کشور، یعنی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( بود؛ 
چراکه پیش از این به دلیل قرابت های رژیم قانونی و حمایت از جریان های 
سرمایه گذاری خارجی و داخلی در مناطق آزاد و این واقعیت که مناطق 
آزاد در دوران هاشمی رفسنجانی ایجاد شده بودند، از سوی مخالفین به 
عنوان جریان لیبرالی و ضد والیت فقیه معرفی می شدند؛ غافل از اینکه 
این بنگاه های اقتصادی در دوران والیت و امامت مقام معظم رهبری در 
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران به منصه ظهور رسیدند. از سوی دیگر حضور 
یک فرمانده سپاه که مدیر بزرگترین هلدینگ خدمات عمرانی کشور بوده 
و در طرح های زیرساختی ملی بسیاری فعالیت داشت، امیدها به وجود نگاه 
چند وجهی، فرابخشی، فرامنطقه ای و کالن در مناطق آزاد را که به شدت 
تحت تاثیر و فشارهای محلی، استانی و کشوری از سوی نهادها و گروه های 

سیاسی بودند، چند برابر نمود.
اکنون دقیقا یک سال از مدیریت سعید محمد بر مناطق آزاد و ویژه 
در  یافته  سازمان  اقداماتی  365روز،  این  طی  و  می گذرد  اقتصادی 
اول،  قدم  در  آن  حاصل  که  شده  انجام  آزاد  مناطق  تقویت  راستای 
دستیابی به تراز تجاری مثبت مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران برای 
اولین بار و پس از گذشت 3۰سال فعالیت این مناطق می باشد. اما اگر 
بخواهیم این اقدامات را در چند شاخص عمده لحاظ کنیم، می توان به 

مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:

تقویت جایگاه قانونی و ساختار قوانین مناطق آزاد
بوده اند.  روبه رو  اساسی  معضل  چند  با  آزاد  مناطق  قانون،  حوزه  در 
نخستین موضوع، عدم اجرای کامل و تفسیر به رأی در اجرای قانون 
و تمکین نکردن سایر نهادها به قانون و مقررات مناطق آزاد است که 
نتیجه آن تضعیف استقالل و آزادی اقتصادی مناطق آزاد می باشد. در 
این راستا، طی سال های اخیر متاسفانه بر پایه تبصره ماده 23 قانون 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  ایران،  توسعه  ششم  برنامه 
اقتصادی با تنزل جایگاه خود، به ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی 
منتقل گردید و طبق همین قانون که در مجلس دهم تصویب شد، 
یازدهم،  در مجلس  نمایندگان  در سوگیری سیاسی  علی رغم تحول 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  گرفتن  قرار  موضوع  باز هم 
اقتصادی در ذیل وزارت اقتصاد در قانون سنواتی بودجه 14۰1 تکرار 
جوان  وزیر  اثر البی  در  انقالبی  نمایندگان مجلس  چراکه  می گردد؛ 
قانون  ماده 23  تبصره  تصویب  اصلی  عامل  خود  که  اقتصاد  انقالبی 
برنامه ششم توسعه بود، برخالف روح و فلسفه مناطق آزاد )فرابخشی 

بودن و استقالل نهادی و قانونی( رای دادند.
در باب اثرات سوء این تصمیم به ظاهر قانونی و در عمل بر ضدقانون 
مناطق آزاد باید تصریح کرد که نه تنها مشکالت مناطق چند برابر گردیده 
بود، بلکه اصالت و اعتماد به قانون مناطق آزاد در منظر سرمایه گذاران موجود 
و شرکت هایی که به دنبال حضور در مناطق آزاد بودند، غیرقابل اعتبار 
می نمود؛ چراکه قانون مناطق آزاد در عرصه عمل از قابلیت اجرایی و ارائه 

مزایا و معافیت های خود به سرمایه گذاران، برخوردار نبود.
دومین موضوع در حوزه قانون، تعدی های غیرقانونی به مزایای قانونی 
مناطق آزاد است. طبق قانون مناطق آزاد هرگونه سرمایه گذاری در مناطق 
این مزیت  اما  افزوده می باشد،  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  از  آزاد، معاف 
مهم، از سوی دولت و مجلس به صورت توامان، نقض گردیده است. در 
این میان و پس از اقدامات مجلس دهم و در قامت مرکز پژوهش های 
مجلس، مدیر سابق که هم اکنون ردای وزارت اقتصاد را بر تن نموده، در 
طول یک سال اخیر به شدت کوشیده است عالوه بر تسلط غیراصولی بر 
دبیرخانه شورایعالی، حتی معافیت 2۰ساله )بر درآمد( مالیاتی را که یکی از 
اساسی ترین مزیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد است، به 5سال تقلیل 
دهد! موضوعی که در الیحه پیشنهادی ایشان به معاون اول رئیس جمهور 
مشاهده شده بود و در عین حال در جریان اصالح قانون مالیات بر ارزش 
افزوده و قوانین بودجه سال های 14۰۰ و 14۰1 مناطق آزاد مشمول پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده شده اند  .
در مقابله با این همه هجمه به جایگاه قانونی و قانون مناطق آزاد، 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جنگیده است تا نمایندگان 
و  آزاد  مناطق  قانون  حریم  حفظ  به  را  دولتی  مسئولین  و  مجلس 
و  پیگیری های متصل  با  و خوشبختانه  نماید  متقاعد  آن  مزیت های 
هدفمند، توانست ابالغیه ریاست جمهوری را در ارتباط با اجرای درست 
و دقیق ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مبنی بر 
تفویض اختیارات دستگاه های اجرایی به مدیران عامل سازمان های 

مناطق آزاد، اخذ کند. طبق این قانون:
طرف  از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  الف( 
دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات 
و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به 

استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.
سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاري- صنعتي و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.

تبصره1( واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های تحت 
نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.

تبصره2( اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر 
و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.

توفیق دکتر سعید محمد در اخذ ابالغیه ریاست جمهوری جهت اجرای 
ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را می توان مهم ترین 
و اساسی ترین اقدام وی برای تحکیم جایگاه قانونی مناطق آزاد در مقابل 
مخالفین این مناطق دانست. دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
همچنین کوشیده است برای اجرایی سازی بندهای قانونی مناطق آزاد، که 
مرتبط با سایر نهادهای دولت و غیردولتی است، با توسعه تعامالت سازنده، 
توافق نامه های متعددی را جهت تسهیل اجرای قانون و آسان شدن فرآیندها 

برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد به امضاء برساند  .
تحت  دبیرخانه  سال 14۰1،  بودجه  تصویب  و  انشاء  جریان  در  البته 
تبصره  و اصالح  تغییر  اقبال  و  توجیه  به  زعامت دکتر محمد موفق 
ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه شد و بر این اساس هیات دولت 
به  و  داد  رأی  ریاست جمهوری  نهاد  ذیل  دبیرخانه  جایگاه  تغییر  به 
عنوان پیشنهاد به مجلس ارائه نمود؛ اما در کش و قوس های ناشی 
از اشتراک منافع وزیری که پیش از این خوراک فکری نمایندگان را 

تهیه می کرد و هنوز از اقبال خوبی در میان افراد و گروه های ذی نفوذ 
مجلس برخوردار است؛ نه تنها این ماده الیحه از جریان تصویب در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی حذف شد، بلکه داستان مالیات 
بر ارزش افزوده نیز دوباره تکرار گردید؛ موضوعی که بیانگر عزم راسخ 
جهت تضعیف جایگاه و بازدارندگی برای ایفای نقش مناطق آزاد در 

حوزه اقتصاد داخلی و بین المللی کشور است.

بازنگری در استراتژی جامع توسعه مناطق آزاد
استراتژی توسعه مناطق آزاد طی سه دهه گذشته مبتنی بر قانون مناطق آزاد 
و نیز طرح جامع خودشان بوده است و در این مدت علی رغم تحول محیط 
و شرایط اقتصادی در داخل کشور و خارج از آن، استراتژی های توسعه 
اقتصادی مناطق آزاد مورد بازنگری قرار نگرفته بود. این آسیب مهم و عدم 
به روزرسانی برنامه های کالن در مناطق آزاد می توانست آنها را از ساختار 
اقتصادی ایران و دگرگونی های سریع محیط اقتصادی دور سازد و عملکرد 

آنها مابه ازای مطلوبی برای اقتصاد ملی نداشته باشد.
با  اقتصادی  آزاد و ویژه  دبیرخانه شورایعالی مناطق  به همین جهت 
به  دست  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  و  صاحب نظران  همکاری 
بازنگری راهبرد کالن توسعه مناطق آزاد زد و توانست برنامه تحول 
مناطق آزاد کشور را تدوین و ابالغ نماید. در این برنامه 7راهبرد کالن 

در ارتباط با مناطق آزاد مورد تاکید قرار گرفت که از قرار ذیل است:
و  پایدار  درآمد های  توسعه  با  آزاد  مناطق  زیرساخت های  توسعه   )1

تنوع بخشی به منابع درآمدی؛ 
2( ارتقای جایگاه حاکمیتی و نقش هماهنگی دبیرخانه؛ 

3( بهبود جریان سرمایه گذاری داخلی و خارجی با رویکرد دانش بنیان 
و صادرات محور؛ 

4( اجرای کامل قوانین و بازنگری در دستورالعمل های مرتبط با مناطق آزاد؛ 
5( توسعه ارتباطات خارجی و بین المللی سازی مناطق آزاد؛ 

6( ارتقای بلوغ دیجیتالی؛ 
7( توسعه پایدار و متوازن در مناطق آزاد.

ایجاد سیستم مالی بین المللی در مناطق آزاد کشور
طی  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  همچنین، 
یک سال گذشته کوشیده است سازوکار مالی بین المللی را در مناطق 
آزاد، براساس بورس، بانک آفشور و بیمه بین المللی ایجاد نماید. در 
راه اندازی  بورس،  اول شهریورماه سال 14۰1، شورای عالی  راستا  این 
بورس بین الملل در مناطق آزاد کشور را تصویب کرد. بورس بین الملل 
مناطق آزاد پنجمین بورس کشور است که با هدف تامین مالی ارزی 
پروژه های صنعتی و عمرانی با سرمایه اولیه 3۰میلیون یورو در مناطق 
آزاد راه اندازی می شود و از طریق انتشار ابزارهای ارزی، زمینه جذب 
سرمایه های خارجی و همچنین شرکت های واجد شرایط در حوزه های 
مختلف اقتصادی، صنعتی و انرژی را فراهم می آورد. راه اندازی بورس 
بین الملل در مناطق آزاد، بستر الزم را برای اتصال به اقتصاد جهانی و 
بین المللی کردن بازار سرمایه در این مناطق ایجاد می کند و از طریق 
پیوند با بازارهای جهانی، جذب سرمایه های خارجی و فناوری پیشرفته، 

زمینه افزایش صادرات کاال و خدمات در کشور را فراهم می نماید. 
نکته حائز اهمیت اینکه نهادهای مالی همچون بورس، حمایت های بیمه ای 
بانک آفشور، می توانند بسترهای  بانک های خارجی در قالب  و حضور 
اعتمادساز اولیه برای هر گونه همکاری اقتصادی و فعالیت سرمایه گذاران 
خارجی در مناطق آزاد کشور را فراهم نماید؛ درواقع تکمیل زیرساخت های 
نرم افزاری حضور و مراودات سرمایه گذاران با این مناطق به شرکت های 
داخلی و خارجی، پیام عزم جدی مبتنی بر شفافیت و استمرار روابط مالی، 
بیمه ای را ارائه کرده و فرصت مغتنمی جهت تمرین این مدل تعمالت در 

مسیر همکاری های بین المللی کشور پدیدار می کند.

وارد کردن مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی ایران
سیاست  محور  اقتصادی«  »دیپلماسی  سیزدهم،  دولت  ابتدای  از 
دبیرخانه  امر،  این  راستای  در  است.  داده  تشکیل  را  ایران  خارجی 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تکیه بر ظرفیت های قانونی 
و نیز موقعیت های ژئواکونومیک مناطق آزاد، تالش کرده است این 
مناطق را در جریان رایزنی های اقتصادی ایران با کشورهای همسایه 
و هدف وارد نماید. همچنین در این راستا ایجاد مناطق آزاد مشترک 
از راهبردهای دبیرخانه شورایعالی  با کشورهای همسایه، یکی دیگر 
برای بین المللی سازی مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت آنها در تقویت 

دیپلماسی اقتصادی ایران می باشد.
با کشور  را می توان همکاری  اقدامات صورت گرفته  از مهم ترین  یکی 
قطر جهت میزبانی از بزرگترین رویداد بین المللی جهان یعنی مسابقات 
جام جهانی2۰22 فوتبال عنوان کرد که در سطح عالی ترین مقامات دو کشور و 
بهره گیری از امکانات و زیرساخت های مناطق آزاد کیش و قشم در زمینه امور 
هتلداری تماشاگران )جذب توریست خارجی، توریست ورزشی و...( این بازی ها 
در دستورکار دبیرخانه شواریعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت. درواقع 
حضور مناطق آزاد در عرصه بزرگترین جشنواره ورزشی دنیا که دارای منافع 
و اثرات خبری-رسانه ای، گردشگری و اقتصادی بسیار زیادی است، فصل 
نوینی از اثبات توانمندی ها و ظرفیت های مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران 
در مسیر همکاری های منطقه ای کشور و گامی عملی در اجرایی نمودن 
راهبردهای سیاست خارجی مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، 

یعنی گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه است.

راه اندازی مناطق آزاد جدید
با وجود این که مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در ابتدای مسئولیت خود به غیراصولی بودن افزایش تعداد مناطق 
آزاد تاکید داشت، اما طبق قانون و ایجاب مسئولیت، طی یک سال اخیر 
تالش نمود مناطق آزاد را با تعیین مدیران اجرایی مناسب، وارد مراحل اولیه 
راه اندازی نماید؛ اما در ارتباط با مناطق آزاد جدید مهم ترین اقدام دبیرخانه 
شورایعالی، تعیین منابع درآمدی پایدار در قالب بودجه سنواتی سال 14۰1 بود 

که متاسفانه مجلس با سه پیشنهاد دبیرخانه مخالفت نمود  !
فراتر از این عدم همکاری که آینده مناطق آزاد جدید را می تواند شبیه فرآیند 
غلط ایجاد مناطق آزاد کنونی نماید )که در این مدل غلط، دولت هیچ اقدام 
و برنامه ای برای ایجاد زیرساخت ها نکرده و سازمان عامل موظف به اجرا 
و تامین هرگونه زیرساخت شد، موضوعی که فرآیند زمانی و صرف هزینه 
گزافی از منابع درآمدی مناطق آزاد را به خود معطوف کرد و به جای دو الی 
پنج سال، دوره زمانی بهره برداری از یک زیرساخت همچون بندر و فرودگاه، 
به حدود 1۰ تا 15سال افزایش پیدا کرد و این امر جز فرصت سوزی و از 
دست دادن زمان و هزینه در مقابل رقبای منطقه ای این مناطق دستاوردی 

نداشته است(؛ سعید محمد و دبیرخانه تحت مدیریت او اقدام به معرفی 
مدیران اجرایی و تدوین اساسنامه مناطق آزاد جدید نمود، تا جایی که اکنون 
اساسنامه این هفت منطقه آزاد جدید پس از تصویب در هیات دولت، جهت 

تایید به شورای نگهبان ارسال شده است.

مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد پس از سه دهه
حمایتی  برنامه های  براساس  آزاد،  مناطق  فعالیت  از  سه دهه  از  پس 
سازمان های  و  شورایعالی  دبیرخانه  سوی  از  شده  اعمال  تشویقی  و 
مناطق آزاد، تراز تجار این مناطق در قبال واردات و صادرات به این 
مناطق مثبت شد و این درحالی است که اگر در سنوات گذشته چنین 
دستاوردی حاصل می شد، ناشی از حاصل جمع عملکرد مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی بود، اما برای نخستین بار مقایسه واردات و صادرات 
مناطق آزاد هفتگانه کشور به نفع صادرات تغییر پیدا کرد. این موضوع 
نویدبخش آن است که قطار اقتصاد در مناطق آزاد در ریل اصلی خود 
یعنی تولید و صادرات قرار گرفته است و مخالفین مناطق آزاد نمی توانند 

این مناطق را مرکز واردات و قاچاق ایران معرفی نمایند.
نکته مهمی که در ارزیابی خود باید موردتوجه ویژه قرار داد، این واقعیت 
است که سهم عمده ای )بالغ بر 85درصد( از کاالهای وارداتی »از« و »به« 
مناطق آزاد، مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی و کارخانجات فعال در 
این مناطق و سرزمین اصلی بوده و در عین حال سهم قابل توجهی از این 
رقم نیز شامل کاالهای اساسی مورد نیاز کشور است؛ به طور مثال 3۰ تا 
5۰درصد از واردات مواد اولیه روغن خوراکی مصرفی مردم کشورمان از 

طریق مناطق آزاد شمالی و جنوبی کشور تامین شده و می شود.

 مهر تایید بهارستان نشینان
بر عملکرد 365روزه سعید محمد

شورای  مجلس  نمایندگان  با  گفت و گو  در  پیش روی،  گزارش  در  حال 
اسالمی، به بررسی عملکرد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 

آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی طی یک سال گذشته پرداخته ایم. 
روحیه جهادی و تالش جهت بسط و گسترش سرمایه گذاری و توسعه 
تولید و صادرات در مناطق آزاد، از مهم ترین نقاط قوت سعید محمد 
موانع  و  محدودیت ها  هرچند  است.  بوده  بهارستان نشین ها  زبان  از 
اجرای  عدم  و  قوانین  نقض  دلیل  به  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری 
صحیح قانون و مهم تر از همه سپردن دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی  و همچنین شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به سبب تحریم های 
ظالمانه، اجازه نداده است که این تالش ها و فعالیت ها به نقطه ایده آل 
برسد و اهداف قانونگذار و تفکرات سعید محمد را درخصوص مناطق 
آزاد به طور کامل محقق نماید؛ اما مساعی و اهتمام مثال زدنی مشاور 
ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
مناطق  سازمان های  و  دبیرخانه  در  وی  امر  تحت  تیم  و  اقتصادی 
آزاد منجر  به دستیابی به موفقیت هایی شده است که موجب گردیده 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و همچنین سایر دستگاه ها و قوای 
کشور بر درخشان بودن اقدامات تیم مدیریتی مناطق آزاد در دولت 
سیزدهم با قاطعیت صحه گذارند؛ که در ادامه، اظهارات و نقطه نظرات 
تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسالمی را درخصوص اقدامات، 
پیگیری ها، برنامه ها و دستاوردهای دکتر سعید محمد در مناطق آزاد 

تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مالحظه می فرمایید.

 رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی:

 سعید محمد می داند از چه راه هایی
می توان تحریم ها را دور زد

نماینده مردم گرگان و آق قال و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با نشریه، با تاکید بر این که آقای سعید محمد در 
زمان کوتاه مسئولیت خود کارهای بزرگی انجام داده است، گفت: در 
شرایطی که کشور با تحریم های اقتصادی از سوی غرب روبه رو شده 
که اقتصاد کشور را به مشکالت متعددی مواجه کرده است، او می داند 

که با استفاده از چه راه هایی تحریم ها را دور بزند.
رمضانعلی سنگدوینی با اشاره به تالش های مثبت آقای سعید محمد 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: آقای سعید محمد یکی 
از نیروهای توانمند اجرایی کشور است و چون ایشان را می شناسم و 
از توانایی های او هم آگاه هستم، می دانم که به دنبال ارتقاء و بهبود 

وضعیت فعلی مناطق آزاد است.
عملکرد  بهترین  که  دارند  انتظار  ایشان  از  افزود: همه  ادامه  در  وی 
برای هر  آزاد  باشند؛ چراکه مناطق  آزاد شاهد  را درخصوص مناطق 
کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به نظر من آقای محمد مسیر 
خوبی را طی کرده است؛ مناطق آزاد خصوصا مناطق آزادی که در 
کنار مرزها هستند، برای کشور اهمیت ویژه ای دارند و آقای محمد نیز 
یک نیروی اجرایی و عملیاتی است و عملکرد ایشان در فاصله زمانی 
کوتاهی که روی کار آمده است، مثبت بوده و باید به ایشان فرصت داد 

تا بتواند به خوبی این مسیر را طی کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: آقای محمد در 
همین زمان کوتاه مسئولیت خود، کارهای بزرگی انجام داده است؛ به عنوان 
مثال در شرایطی که کشور با تحریم های اقتصادی از سوی غرب روبه رو 
شده که اقتصاد کشور را به مشکالت متعددی مواجه کرده است، ایشان 

می داند که با استفاده از چه راه هایی تحریم ها را دور بزند.
سنگدوینی با تاکید بر اینکه آقای سعید محمد تاکنون کارنامه موفقی 
داشته است، اذعان نمود: برای اینکه شاهد توسعه و پیشرفت مناطق 
آزاد باشیم، باید به مدیران این مناطق کمک کنیم و اگر موانعی بر 
سر راه آنها وجود دارد را برطرف نماییم؛ حتی اگر اشکالی وجود دارد، 
به جای مطرح کردن بحث های بی اساسی که هیچ نتیجه ای نخواهد 
داشت، باید مسیر را اصالح کنیم و راه درست را به او نشان دهیم؛ 

ایشان هم فرد منطقی است که به نظر من موفق خواهد بود .
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به موانع و مشکالتی 
که زیرساخت های مناطق آزاد با آن مواجه است، بیان داشت: قطعا قانونگذار 
می تواند با رفع موانع و وضع قوانین جدید، راه را برای عملکرد بهتر مدیران 
باز کند که یکی از این موارد، بودجه ساالنه کشور است که باید در بودجه 
سال 14۰2 و در برنامه توسعه هفتم، به او کمک کنیم تا شاهد عملکرد 
بهتری در این خصوص باشیم؛ چراکه مناطق آزاد از لحاظ تجاری، اقتصادی 

و تبادل فنی و مهندسی، نقش موثری در پیشرفت کشور دارند.
وی با اشاره به پیمان های منطقه ای و بین المللی و نقش مناطق آزاد در عمل 
به این پیمان ها، گفت: مناطق آزاد در اجرای پیمان های منطقه ای و بین المللی 
مانند پیمان شانگهای نقش بسزایی دارد و باید از ظرفیت مناطق آزاد نهایت 

استفاده را ببریم. ایران کشور پهناوری است که حدودا با 16کشور همسایه است 
و جمعیت عظیم این کشورها ظرفیت خوبی برای صادرات خصوصا در زمینه 

نفتی و محصوالت کشاورزی است که نیاز به توجه ویژه دارند.
نماینده مردم گرگان و آق قال و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی در پایان با اشاره به تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران خاطرنشان 
کرد: باید در مناطق آزاد، شرایط ویژه ای برای سرمایه گذار و تولیدکننده ایجاد 
کنیم که باعث جذب آنها شود که تسهیل قوانین و کنار گذاشتن بروکراسی 
دست و پاگیر، ازجمله این موارد است؛ زیرا اگر قوانین این مناطق مانند دیگر 

مناطق کشور باشد، هیچ کاری را نمی توانیم از پیش ببریم.

 محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی:

باید به سعید محمد اختیارات بیشتری داده شود 
نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت و مسئول کمیته مناطق آزاد در 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، با دفاع 
از عملکرد دکتر سعید محمد در مناطق آزاد، گفت: طی سال های اخیر و 
خصوصا پس از روی کار آمدن آقای سعید محمد، شاهد تحوالت خوبی 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم و در مدت زمانی که ایشان مشغول 
البته در انتخاب مدیران  به کار بودند، اقدامات مطلوبی را انجام داده اند؛ 
عامل سازمان های مناطق آزاد تنش  هایی وجود داشته است، اما نباید این 

مشکالت کوچک را برجسته کرده و اقدامات مثبت او را نادیده بگیریم.
محمد علیپور با اشاره به تالش های آقای سعید محمد در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی اظهار داشت: نگاه ها به مناطق آزاد در سال های اخیر 
بسیار بیشتر شده است، درحالی که در سنوات گذشته خیلی حساسیت ها 
به این مناطق و تاثیری که می تواند در حمایت از تولیدات داخلی کشور 
داشته باشد، وجود نداشت. اما در سال های اخیر انتظارات از مناطق آزاد 

و نقش آنها در تحوالت اقتصادی کشور بسیار باال رفته است.
وی به منطقه آزاد ماکو اشاره کرد و گفت: به عنوان کسی که 2دوره 
در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشته ام، از عملکرد مناطق آزاد 
و شخص آقای سعید محمد دفاع می کنم؛ بنده شخصا برای راه اندازی 
منطقه آزاد ماکو از ابتدا حضور داشتم و کمک های بسیاری در این خصوص 
کردم؛ بنابراین از نزدیک شاهد سختی ها و موانعی که بر سر راه مناطق آزاد 
وجود دارد، بوده ام؛ ما نمی توانیم خودمان را با کشورهای موفق در این حوزه 
مقایسه کنیم؛ چراکه حمایت های الزم را انجام نداده ایم؛ به عنوان مثال 
مناطق آزادی مثل »جبل علی« در دبی و یا »شانگهای« در چین جزو 
مناطق آزاد بسیار فعال و موفق در دنیا هستند که به دلیل حمایت های دولت 

توانسته اند نقش زیادی در توسعه کشورهای خود ایفا کنند.
حمایت های  عدم  از  انتقاد  با  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
الزم از مناطق آزاد و وجود قوانین دست و پاگیر در این زمینه، اظهار 
داشت: متاسفانه حمایت هایی که ما داشتیم بسیار کم بوده است، ما 
فقط 2مجوز به مناطق آزاد که آن را هم نصفه و نیمه اجرا کردیم، 
اعطا نموده ایم. یکی از این مجوزها معافیت مالیاتی 2۰ساله و دیگری 
معافیت مالیات بر ارزش افزوده بود که دومی را در قانون بودجه حذف 
کردیم. بنابراین قوانینی که برای مناطق آزاد مصوب کرده بودیم و به 
آن می بالیدیم، عملیاتی نشد. البته همین حمایت های ناقص هم در 
مقایسه با کشورهایی که کارنامه موفقی داشتند، باز هم بسیار کم بود؛ 

بنابراین نباید انتظار معجزه داشته باشیم.
علیپور در ادامه بیان داشت: در مقام ارزیابی عملکرد مناطق آزاد باید اذعان 
داشت که کشورهای دیگر، چندین میلیارد دالر سرمایه گذاری کردند و به 
همان میزان بهره برداری از این مناطق را هم دارند، درحالی که قوانین 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ما گرفتار بروکراسی اداری و کاغذبازی است 
که اگر می خواهیم نفع کافی برای اقتصاد کشور را از این مناطق ببریم، باید 

نسبت به رفع موانع و کنار گذاشتن این بروکراسی ها اقدام کنیم.
نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسالمی 
گفت: طی سال های اخیر و خصوصا پس از روی کار آمدن آقای سعید 
محمد، شاهد تحوالت خوبی هستیم و در مدت زمانی که مشغول به 
کار بوده اند، اقدامات خوبی را انجام داده اند؛ البته در انتخاب مدیران 
عامل مناطق آزاد تنش هایی وجود داشته است، اما نباید این مشکالت 
کوچک را برجسته کرده و اقدامات مثبت او را نادیده بگیریم. در کل 
من عملکرد ایشان را در این مدت کوتاه مثبت ارزیابی می کنم و اگر 
بخواهم با دبیران شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در یک دهه 
اخیر مقایسه ای انجام دهم، من ایشان را از موفق ترین مدیران می دانم.
وی افزود: البته بعضا ناهماهنگی هایی وجود دارد و ممکن است بعضی 
از نماینده ها نظر دیگری داشته باشند، اما بنده که نماینده بزرگترین 
منطقه آزاد کشور هستم، عملکرد ایشان را در جهت تحوالت اساسی 

در منطقه آزاد ارزیابی می کنم.
نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت و مسئول کمیته مناطق 
آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان درخصوص 
اختصاص منابع به مناطق آزاد تصریح کرد: ایشان در بودجه امسال هم 
پیشنهاد داشتند که اجازه دهند تا در مناطق آزاد نفت بفروشند و درآمد 
آن را صرف تامین زیرساخت های این مناطق کند که مجلس با این 
پیشنهاد موافقت نکرد، درحالی که مناطق آزاد خودشان باید تولیدکننده 
ثروت داشته باشند و در کشور اگر منطقه ای به عنوان منطقه آزاد و 
ویژه اقتصادی تصویب می شود، مبلغ کمی برای انجام کارهای اداری 
ایجاد  برای  بنابراین  نظر گرفته می شود؛  در  رئیسه  و تشکیل هیات 
زیرساخت ها با مشکل مواجه هستند؛ همچنین درحال حاضر احداث 
7منطقه آزاد جدید هم مصوب شده است که اعتباری برای آن در نظر 
نگرفته اند؛ بنابراین آقای سعید محمد که نمی تواند معجزه کند و نیاز 

است اختیارات بیشتری به او داده شود .

 رجب رحمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه  
مجلس شورای اسالمی:

سعید محمد از ذخیره های مدیریتی کشور است
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  و  تاکستان  مردم  نماینده 
آقای  به تالش های  اشاره  با  با نشریه،  شورای اسالمی در گفت وگو 
سعید محمد برای پیشبرد اهداف مناطق آزاد گفت: آقای سعید محمد 
از نیروهای پرتوان و از ذخیره های مدیریتی کشور هستند که با روحیه 
انقالبی  و جهادی که دارند، اگر اختیارات بیشتری به او داده شود، قطعا 

موفقیت های بیشتری کسب خواهند نمود.
رجب رحمانی درخصوص وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار 
تجاری- آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  کشورمان  در  ما  داشت: 

صنعتی را داریم که مجلس شورای اسالمی آن را در سال1372 به 
تصویب رسانده و برخی از مواد آن پس از تصویب مجلس، به دلیل 
اصل 75 و بار مالی آن، در نهایت به مجمع تشخیص رفت و به تصویب 
رسید. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درواقع بخش های تولیدی، صنعتی 
و صادراتی هستند که در بحث واردات نیز قوانین و امتیازات ویژه ای 
دارند، اما فلسفه اصلی قانون مناطق، توسعه صنعت و ارتقاء صادرات و 

ارتباط با کشورهای مختلف جهان است.
وی ادامه داد: در این زمینه نقش اصلی را بخش خصوصی برعهده دارد 
که باید وارد میدان شود و فعال گردد، دولت نیز باید راه ها را هموار و 
موانع و مشکالت موجود را برطرف کند؛ البته تاکنون آن همکاری و 
هماهنگی الزم را شاهد نبودیم، به طوری که بسیاری از مناطق آزاد 
هنوز نیمه کاره هستند و یا صرفا به مناطقی برای واردات تبدیل شده اند، 
درحالی که نظر قانونگذار این نبود؛ لذا در شرایط فعالی که با تحریم 
هم مواجه هستیم، باید تولید ملی را ارتقاء و صادرات را افزایش دهیم 

تا درآمد ارزی کشور هم افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
سعید محمد عملکرد مثبتی در مناطق آزاد داشته است، عنوان کرد: آقای 
 سعید محمد از عزیزان دلسوز و پرتالش هستند و در قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( پرونده درخشانی دارند و با روحیه جهادی پای کار آمدند؛ 
اما برای اینکه ثمره تالش های ایشان را در مناطق آزاد ببینیم، بایستی 
اختیارات بهتر و بیشتری به ایشان داده شود تا بتوانند در جهت ساماندهی 
این مناطق عمل کنند و مناطقی که نیاز به تکمیل کار دارند، تکمیل شوند تا 
زمینه صادرات خصوصا در زمانی که با تحریم های اقتصادی مواجه هستیم، 
فراهم شود و مناطقی هم که نیاز به راه اندازی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

هم دارند، اقدام به راه اندازی این مناطق کنند.
رحمانی با اشاره به راه اندازی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در تاکستان، 
اظهارکرد: برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی تاکستان قزوین، جلسات 
متعددی با دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشتیم و گفتند بعد 
از سفر کربال اقدام به کلنگ زنی می کنند؛ در کل من عملکرد آقای سعید 
محمد را مثبت ارزیابی می کنیم، اما دستگاه های اجرایی استان هایی که 
دارای مناطق ویژه آزاد و اقتصادی هستند، باید همکاری های الزم با مشاور 
رئیس جمهور داشته باشند تا کارها به نحو احسنت پیش برود و ما امیدواریم 
در این زمینه اقدامات جدی انجام شود تا این مناطق به تولید، اشتغال و 

همچنین درآمدزایی کشور کمک  کنند  .
قطعا  افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  در  تاکستان  مردم  نماینده 
راه اندازی مناطق آزاد خصوصا در استان های کم برخوردار اگر با برنامه و 
کمک های الزم همراه باشد، باعث توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال 
خواهد شد و ما که با بیکاری گسترده مواجه هستیم، بنابراین ضرورت 

دارد به توسعه این مناطق توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی با تاکید بر این که مناطق آزاد نباید صرفا به واردات کاال تبدیل 
واردات،  داشت:  اظهار  بگیرد،  پیشی  واردات  بر  باید  و صادرات  شود 
نیاز کشور است و نمی توانیم مرزهای کشور را ببندیم، اما باید سعی 
کنیم صادرات از واردات پیشی بگیرد، خصوصا در حوزه محصوالت 
کشاورزی و معادن، پتانسیل های متعددی داریم و نباید تنها به صادرات 
نفت توجه کنیم . باتوجه به جمعیت گسترده ای هم که در کشورهای 
پیرامونی ایران وجود دارد، بنابراین می توان از پتانسیل مناطق آزاد برای 

افزایش صادرات این محصوالت بهره برد.
پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
خاطرنشان کرد: برادران عزیز ما که در سپاه بودند خصوصا آنهایی که 
دوران سخت دفاع مقدس را تجربه کردند به ویژه آقای سعید محمد، 
از نیروهای پرتوان و از ذخیره های مدیریتی کشور هستند که با روحیه 
انقالبی و جهادی که دارند که اگر اختیارات بیشتری به او داده شود، 

قطعا موفقیت های بیشتری کسب خواهند کرد.
 

 پرویز محمدنژاد، عضو کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی:

سعید محمد به دنبال سیستمی کردن مناطق آزاد است
نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با نشریه، با اشاره به عملکرد دکتر سعید محمد در مناطق آزاد گفت: 
ایشان افزایش معامالت و تجارت با کشورهای دیگر خصوصا کشورهای 

منطقه را در دستورکار قرار داده اند و در این زمینه موفق بوده اند.
و مجامعی  مراکز  ازجمله  آزاد  مناطق  اظهار داشت:  پرویز محمدنژاد 
ایجاد  برای  را  راهکار  بهترین  می توانند  تحریم  زمان  در  که  هستند 
به  دنیا  در  ترجیحی که  قراردادهای  ازجمله  دنیا  با  تجاری  معامالت 
صورت دو و سه جانبه بسته می شود، بسیار موثر واقع شوند و هروقت ما 
هم این مسیر را طی کردیم، موفقیت های بسیاری را کسب نموده ایم.

وی افزود: در اطراف ایران کشورهای غنی بسیاری هستند که عمدتا در 
اتحادیه اوراسیا خیلی خوب فعالیت می کنند و حضور فعالی در میدان تجارت 
دارند که می تواند مرکز بسیار مناسبی برای محصوالت ما باشد و به عنوان 
نمونه منطقه آزاد انزلی این ظرفیت و مزیت را منطقه دارد که می تواند اثرات 

مثبتی را از حیث تجارت با کشورهای اتحادیه اوراسیا رقم بزند.
قبال  داشت:  بیان  اسالمی  شورای  مجلس  در  لنگرود  مردم  نماینده 
جدیدا  اقدامات  این  ولی  بود،  گرفته  صورت  زمینه  این  در  اقداماتی 
به موضوع توجه می شود؛  نگاه ویژه ای  با  پیدا کرده است و  سرعت 
شاید یکی از عوامل این باشد که در ساختار تشکیالتی، تغییراتی شکل 
گرفته است و شاید هم مزیت ها امروز بیشتر خود را نشان می دهد که 

تراز تجاری مثبت مناطق آزاد را شاهد باشیم.
محمدنژاد ادامه داد: ما هر زمانی توانستیم در مسیری گام برداریم و آن 
مسیر را سیستماتیک کنیم، موفق بوده ایم. مدیریت فعلی جناب آقای 
سعید محمد، این اقدامات را انجام داده است و ما هم از ایشان تشکر 
می کنیم که اوال به فکر سیستمی کردن هستند و دوم اینکه افزایش 
معامالت و تجارت با کشورهای دیگر خصوصا کشورهای منطقه را در 

دستورکار قرار دادند و در این زمینه موفق بوده اند.
وی، سرکشی های مداوم سعید محمد از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از 
دیگر نقاط قوت ایشان دانست و گفت: مهم ترین مزیت دیگری که امروز 
شاهد هستیم، سرکشی های پی در پی از مراکزی است که مدیریت می کنند، 
که این مسئله را قبال کمتر شاهد بودیم. بنابراین دکتر محمد با سرکشی های 
ممتد، به دنبال رفع نواقص و مشکالت این مناطق هستند که بسیار ارزشمند 

است و می تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور باشند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: استفاده ما از 
ظرفیت های مناطق آزاد برای مبادالت، بیش از 3۰درصد ظرفیت نبود و 
حدود 6۰ الی 7۰درصد ظرفیت خالی و بدون استفاده مانده بود، که درحال 
حاضر شاهد تغییر و تحول در این زمینه هستیم؛ بنابراین برای ایجاد 
تحوالت بیشتر، نیاز است دولت و خصوصا وزارت امور اقتصادی و دارایی 
به این نهاد کمک کنند تا سرعت موتور محرک بیشتر شود؛ چراکه به این 
مبادالت و ارتباطات نیاز داریم و همین نیاز هم باعث می شود از مزیت هایی 

که داریم، استفاده کنیم و به فکر رونمایی از مزیت های دیگر باشیم.
محمد نژاد با تقدیر و تشکر از نگاه سیستماتیک دکتر سعید محمد به 
مناطق آزاد، اظهار کرد: به ایشان اعالم کرده ایم که در حوزه تقنین اگر 
خالء وجود دارد، به ما اعالم کنند که آن را برطرف و بازوی خوبی برای 
ارتقاء وضعیت مناطق آزاد باشیم؛ چراکه بهترین مرکز برای کشورها 

خصوصا ایران که مورد تحریم واقع شده، همین مناطق آزاد است .
نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
تحول  ایجاد  برای  مدیریتی  متعدد  تغییرات  این که  بیان  با  پایان  در 

کرد:  خاطرنشان  نیست،  نتیجه بخش  کشور  مختلف  بخش های  در 
مجموعه یک سازمان متشکل از حلقه های متفاوت است؛ اوال مدیر 
باید تخصص کافی را داشته باشد و بداند وظایف اصلی آن سازمان 
چیست و دوم اینکه نگاه سیستمی داشته باشد؛ چراکه نگاه سنتی و 

تکیه صرف به افراد محدود، قطعا نتیجه بخش نخواهد بود.

 معین الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در 
مجلس شورای اسالمی:

 سعید محمد دستاوردهای خوبی
در مناطق آزاد داشته  است

آزاد و ویژه  فراکسیون مناطق  نماینده مردم چابهار و عضو  همچنین، 
اقتصادی در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با نشریه، با بیان این که 
نگاه دولت ها به مناطق آزاد، نگاه توسعه ای نبوده است، گفت: آقای سعید 
محمد در برخی از مناطق آزاد کشور با مدیریتی که داشته اند، دستاوردهای 
خوبی به دست آوردند و تراز تجاری برخی از این مناطق برای اولین بار مثبت 
شده است؛ اما در بعضی دیگر از این مناطق هنوز نتوانستند تحول الزم را 

ایجاد کنند که من مصداقا به منطقه آزاد چابهار اشاره کردم.
معین الدین سعیدی بیان داشت: من به صراحت می گویم که بزرگترین 
معضل کشور این است که مدیران حوزه اقتصادی ما، سفر نمی روند 
یا اگر سفر می روند با نگاه کارشناسانه همراه نیست. مدیران باید به 
مناطق آزاد موفق دنیا همچون جبل علی، سنگاپور و... سفر کنند و از 
نزدیک عملکرد آنها را ببینند که چه چیزی باعث موفقیت آنها نه تنها 
در حوزه اقتصادی، بلکه موجب تحول در زیرساخت های فرهنگی و 

اجتماعی و محرک توسعه کل آن کشور و منطقه شده است.
وی با اشاره به نقش دولت ها در ارتقاء مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اظهار داشت: اوال در کشورهای دنیا، دولت ها زیرساخت های توسعه 
مناطق آزاد را ایجاد کرده و بعدا آن منطقه را به عنوان منطقه آزاد 
معرفی می کنند؛ به عنوان نمونه مشوق های گمرکی و مالیاتی تعریف 
شده است، درحالی که ما متاسفانه چنین دیدگاهی نداریم و حتی در 

اجرای قوانینی هم که وضع کرده ایم، کوتاهی می کنیم.
نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: درحالی که 
کشورهای دیگر تسهیالت زیادی در حوزه سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد در نظر گرفتند، اما متاسفانه ما سعی کردیم همه محدودیت های 
چنین  در  بنابراین  دهیم؛  تعمیم  آزاد  مناطق  به  را  اصلی  سرزمین 
شرایطی فلسفه وجودی مناطق آزاد چیست؟! اگر قرار است تشریفات 
گمرکی همچون سرزمین اصلی باشد، بحث مالیات بر ارزش افزوده 
تشریفات  باشد،  کشور  مناطق  دیگر  مانند  هم  دیگر  مالیات های  و 
سرمایه گذاری تسهیل نشود و روند بروکراسی هم مثل دیگر مناطق 

باشد، پس چرا اسم این مناطق را منطقه آزاد می گذاریم؟!
سعیدی بیان داشت: منطقه آزاد بستگی به نوع نگاه ارکان اقتصاد کشور 
به آن دارد که متاسفانه با ماموریت های ذاتی مناطق آزاد و با تعریفی 
که با مناطق آزاد در کل دنیا داریم، سازگاری ندارد و از آن عجیب تر و 
تکان دهنده تر بی توجهی به این مناطق است. مقام معظم رهبری این همه 
تاکید بر توسعه سواحل مکران داشتند و نقطه کانون توسعه سواحل مکران 
هم منطقه آزاد چابهار است.  بنابراین معتقد هستم که متاسفانه نوع نگاه ها در 
دولت های مختلف نسبت به منطقه آزاد، نگاه توسعه ای نبوده است و با این 
نگاه ها، هیچ کدام از چالش های ما در حوزه مناطق آزاد مرتفع نخواهد شد  .

نماینده مردم چابهار و عضو فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
محمد  سعید  دکتر  عملکرد  به  پایان  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
در مناطق آزاد اشاره کرد و خاطرنشان نمود: آقای محمد در برخی از 
مناطق آزاد کشور با مدیریتی که داشتند، دستاوردهای خوبی به دست 
آوردند و تراز تجاری برخی از این مناطق، برای اولین بار مثبت شده 
است؛ اما در بعضی دیگر از این مناطق هنوز نتوانستند تحول الزم را 
ایجاد کنند که من مصداقا به منطقه آزاد چابهار اشاره کردم. به اعتقاد 
من در برخی از ارکان اقتصادی کشور فراموش شده است که نقطه ای 

به نام منطقه آزاد چابهار هم وجود دارد.

 شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی:

 سعید محمد برنامه های خوبی
برای ایجاد تحول در مناطق آزاد دارد

در ادامه، نماینده مردم سیرجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با نشریه، درخصوص عملکرد دکتر سعید 
محمد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: آقای سعید محمد 
تیم  لذا  دارد،  آزاد  مناطق  در  ایجاد تحول  برای  را  برنامه های خوبی 
اقتصادی دولت و مسئوالن اجرایی باید با او همراهی کنند تا بخشی از 

مسائل و مشکالت این حوزه هرچه سریع تر حل  و  فصل شود.
شهباز حسن پور به عملکرد مثبت سعید محمد اشاره و تاکید کرد: ما فرصت های 
بسیار استثنایی در کشور داریم که یکی از این فرصت ها، دریا است که می تواند 
عمده مسائل و مشکالت ما را حل و فصل کند؛ اما از این فرصت بسیار 
استثنایی و ارزشمند تاکنون استفاده نکرده ایم، حتی گاهی این فرصت را تبدیل 

به تهدید نموده ایم و بعدا مجبور شدیم برای امنیت آن هزینه کنیم.
وی بیان داشت: درحالی که اگر می خواهیم امنیت برقرار شود، باید در تمام 
مرزها سرمایه گذاری انجام دهیم؛ الزمه این کار این است که در حوزه مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کمک خاصی صورت گیرد که می تواند فرصت استثنایی 
برای اداره کشور خصوصا در زمان تحریم ها باشد. در زمانی که صحبت از 
تحریم و مشکالت معیشتی جامعه مطرح است، بنابراین باید دست به دست 
هم دهیم تا از تمام ظرفیت های کشور برای دور زدن تحریم ها و کمک به 
اقتصاد جامعه استفاده نماییم؛ بنابراین دریاها، مرزها و استفاده از ظرفیت مناطق 

آزاد قطعا می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با دفاع از عملکرد سعید 
محمد در ایجاد تحول در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اظهار نمود: 
آقای سعید محمد برنامه های خوبی را برای ایجاد تحول در مناطق آزاد 
دارند، لذا تیم اقتصادی دولت و مسئوالن اجرایی باید با او همراهی کنند تا 

بخشی از مسائل و مشکالت این حوزه هرچه سریع تر حل و فصل شود.
حسن پور با تاکید بر اینکه مناطق آزاد باید به دروازه ای برای صادرات کاال 
تبدیل شود، گفت: متاسفانه در گذشته به دلیل عملکرد ضعیف و عدم توجه 
به کارکرد اصلی مناطق آزاد، این مناطق بیشتر به محلی برای واردات 
تبدیل شدند، نه حمایت از تولید و صادرات؛ همچنین این مناطق، مرکز ورود 
بسیاری از کاالهای قاچاق بود؛ لذا باعث شد هم مجلس و هم مسئولین 
کشور نسبت به این موضوع حساس شوند؛ بنابراین نیاز است که دولت توجه 
ویژه ای به این مناطق داشته باشد و وضع قوانین درست و کنار زدن قوانین 

دست و پاگیر و زائد، نسبت به ایجاد تغییرات اساسی اقدام کنیم.

وی افزود: مناطق آزاد باید به ریل اصلی خودشان بازگردند و در خدمت 
تولید، صادرات، اشتغال زایی و همچنین محرومیت زدایی باشند، نه اینکه به 
محلی برای واردات بی رویه تبدیل شوند. همان طور که می دانیم این مناطق 
بیشتر هم در شهرهای محروم واقع شده اند که آمار بیکاری و فقر بسیار زیاد 
است، که با تقویت و توسعه زیرساخت های مناطق آزاد، قطعا شاهد ایجاد 
اشتغال برای اقشار ضعیف و همچنین رونق و شکوفایی بیشتر خواهیم بود  .

نماینده مردم سیرجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در پایان، پیگیری، دلسوزی و ارتباطات خوب با مسئولین محلی در مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی را از دیگر نقاط قوت دکتر سعید محمد عنوان کرد  .

 غالمرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران
مجلس   شورای اسالمی:

 سعید محمد به دنبال عملیاتی کردن
و توسعه مناطق آزاد است

نماینده مردم شرق مازندران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با نشریه، گفت: شخص آقای سعید محمد اقدامات خوبی را در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشته است و موانع و مشکالت مناطق آزاد را 
بررسی می کند و در جلساتی که در کمیسیون عمران حاضر شدند، به شدت به 

دنبال عملیاتی کردن مناطق آزاد و توسعه این مناطق هستند.
باال  و  توسعه  هدف  با  آزاد  مناطق  داشت:  اظهار  شریعتی  غالمرضا 
بردن سطح رفاه محیط جغرافیایی خودشان طراحی شده اند تا بتوانند 
همچنین  و  کنند  مناطق  این  وارد  بهتری  شرایط  با  را  سرمایه گذار 
کاالهایی را تولید و کاالهای واسطه ای را تبدیل به کاالی سرمایه ای 
کنند. مجموعا در این حوزه، فراز و نشیب های مختلفی داشتیم که این 
تابع سیاست هایی است که دولت ها در پیش  فراز و نشیب ها عمدتا 
گرفتند؛ چراکه نگاه دولت ها در اداره مناطق آزاد و توسعه و تلرانس 

فعالیت های این مناطق بسیار تاثیرگذار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در دولت آقای 
رئیسی و شخص آقای سعید محمد، سیاست بر این است که این مناطق 
بتوانند به اهداف خود برسند و جناب آقای محمد ورود خوبی داشتند، در 
عمده مناطق آزاد حضور میدانی داشتند و موانع و مشکالت مناطق آزاد را 
بررسی می کنند؛ همچنین در جلساتی که در کمیسیون عمران حاضر شدند، 
به شدت به دنبال عملیاتی کردن مناطق آزاد و توسعه این مناطق هستند 
و به عنوان عضوی از کمیسیون عمران مجلس، از وضعیت مناطق آزاد و 

عملکرد شخص آقای سعید محمد راضی هستم  .
وی بیان داشت: ایران کشور بزرگی است و قرار است مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در شهرهایی که مناطق آزاد ندارند هم فعال شود؛ چراکه تبادالت 
اقتصادی ما با سایر کشورها با فعال سازی مناطق آزاد، هم در جذب سرمایه گذار 
و هم در صادرات بسیار سهل تر خواهد شد؛ اما اینکه عده ای انتقاد می کنند که 
مناطق آزاد ایران زیاد است، من آن را باور ندارم؛ چراکه ایران کشور بزرگی 
است و کشورهای پیرامونی ما هم جمعیت کثیری دارند؛ لذا باید برای افزایش 
و تقویت این مناطق کار کنیم؛ البته ارتقاء کیفیت و تقویت زیرساخت ها بسیار 

مهم است و پس از کیفیت، باید به بحث کمیت مناطق آزاد توجه نمود.
نماینده مردم شرق مازندران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: هر جا و هر زمان که دولت ها توجه 
به  بودیم؛  مناطق  این  شاهد شکوفایی  داشتند،  آزاد  مناطق  به  ویژه 
هرحال مناطق آزاد فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است 
و دولت مرکزی اگر به فلسفه مناطق آزاد توجه بیشتری کند، می تواند 
از ظرفیت بی نهایت آن برای ارتقاء اقتصاد و دور زدن تحریم ها استفاده 
کند. لذا به نظر من نگاه دولت و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی، در اداره این مناطق موثر است.

 احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی:

 سعید محمد، مدیری توانمند که سرمایه گذاران
 از او رضایت دارند

و در نهایت، نماینده مردم نیشابور و فیروزه و عضو کمیسیون برنامه 
بررسی  به  نشریه،  با  گفت وگو  در  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و 
عملکرد مدیریتی سعید محمد پرداخت و او را مدیر توانمند و جهادی 
محمد  دکتر  از  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  که  آنقدر  کرد،  خطاب 

رضایتمندی مطلوبی نسبت به گذشته دارند.
احسان ارکانی گفت:  از زمانی که مجلس یازدهم شروع شد، آقای سعید 
محمد را به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( می شناختم . ایشان در 
کمیسیون های مختلف ازجمله جهش تولید و برنامه و بودجه حضور پیدا 
می کردند و به نمایندگان گزارش کار می دادند. فارغ از زمان حضور ایشان در 
دولت سیزدهم، بنده آقای محمد را یک مدیر توانمند اجرایی و جهادی می بینم .

مشاور  عنوان  به  دولت سیزدهم  در  ایشان  اینکه  از  افزود:  پس  وی 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتخاب شد، 
به عنوان نماینده مردم، فعالیت ها و اقدامات ایشان را رصد و سیستم 

مدیریتی شان را خوب ارزیابی می کنم.
با حضور آقای سعید  ادامه داد:  این نماینده مجلس شورای اسالمی 
محمد در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، رضایتمندی مطلوبی از سوی 
فعاالن اقتصادی مناطق آزاد کشور نسبت به قبل ایجاد شده است، 
ضمن اینکه می بینیم که خود آقای محمد پیگیر اصالح و یا بازنگری 
قوانین مربوط به مناطق آزاد نیز هستند، به گونه ای که بتوان از ظرفیت 
قوانین برای افزایش رونق اقتصادی این مناطق و به نفع صادرات و نه 

واردات، ظرفیت سازی کرد.
اردکانی اذعان داشت: ما در مجلس هم این آمادگی را داریم که برای 
ایجاد ظرفیت های قانونی جدید جهت توسعه صادرات از مناطق آزاد 
به کشورهای جهان گام برداریم. همچنین پیگیر جذب سرمایه گذاری 
معافیت های  از  بسیاری  چراکه  هستیم؛  نیز  آزاد  مناطق  در  خارجی 
مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی وجود دارد. 

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی همچنین 
تاکید کرد:  در مجموع آقای سعید محمد را مدیر موفق و توانمندی 

ارزیابی می کنم .
وی در ادامه، درخصوص موانع مدیریتی در مناطق آزاد تصریح کرد: در 
کشورمان مدیریت هایی هستند که با انبوهی از محدودیت ها دست و پنجه 
نرم می کنند. اکنون از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا سایر وزارتخانه ها 
و دستگاه ها، با محدودیت های بودجه ای، مالی، اعتباری، قوانین و ضوابط 
مختلف مواجه هستند، بسیاری از اینها اجتناب ناپذیر می باشند  ؛ به عنوان 
مثال در مناطق آزاد و یا یک وزارتخانه،  به سبب آن که وظیفه شان در بخش 
خودشان است، منافع و امتیازاتی را دنبال می کنند که به نفع عملکرد و بهبود 
راندمان حوزه کاری خودشان باشد؛ اما در کالن ، حکمرانی و سیاستگذاری 
و ایجاد مزیت در بخشی خاص می تواند منجر به معایب و نقاط منفی برای 
سایر حوزه ها شود. ما در مجلس و نهادهای سیاستگذار مجبور هستیم که 
آن برآورد کالن مزیت ها و معایب را در نظر بگیریم، چه بسا یک قانون به 
نفع منطقه آزاد نباشد، اما برای کالن اقتصاد کشور و سرجمع، درآمدهای 

مالیاتی می تواند منفعت داشته باشد .
نماینده مردم نیشابور و فیروزه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی در پایان تاکید کرد: البته بنده معتقد هستم نباید این 
قوانین و ضوابط به صورت ایستا و ثابت باشد، بلکه به صورت پایا باید 
لحاظ شوند. وقتی می بینیم اجرای یک قانون دچار نقض غرض می شود 
و اهداف قانونگذار را محقق نمی کند، با پیگیری و اعالم دستگاه مجریه 

می توانیم نسبت به اصالح و یا حتی حذف آن ضابطه اقدام نماییم.
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دفاع تمام قد نمایندگان مجلس از عملکرد یک ساله دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

افق های سعید مناطق آزاد با راهبردهای تحول آفرین دکتر محمد
گزارش: 

 مرضیه حسینی
ملیحه اسناوندی



 چابهار6

با حکم مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت پذیرفت:

شتاب گیری توسعه با تثبیت مدیریت در 
سازمان منطقه آزاد چابهــــار
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چابهار به عنوان یک از نقاط استراتژیک کشور و دنیا به لحاظ 
جغرافیایی و به دلیل تغییر در شرایط منطقه و آرایش اقتصادی 
و  زیرساختی آن، طی سال های اخیر به سمت پررنگ شدن 

می رود و مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. 
و  دسترسی  چابهار،  منحصربه فردی  ویژگی  از  یک 
و  منطقه ای  بازارهای  با  می تواند  که  است  پیوندهایی 
فرامنطقه ای برقرار  کند و به همین سبب به چهارراه جهانی 
شهره شده است . اگر چه در این سال ها اقدامات مطلوبی 
جهت تامین زیرساخت ها در این منطقه صورت گرفته، اما 
سطح برخورداری منطقه از زیرساخت ها، نمره قابل قبولی 
به  بخشیدن  سرعت  برای  بی تردید  نمی کند.  کسب  را 
توسعه چابهار نیازمند یک انسجام و یکپارچگی مدیریتی 
از  این معنا که همه دستگاه هایی که بخشی  به  هستیم؛ 
فرآیند توسعه را درحال مدیریت و پیش بردن هستند، در 
یک نقطه بتوانند پیوندها را با هم برقرار و همزمانی میان 

تکمیل پروژه ها را به درستی تنظیم نمایند.
هر چند چابهار به عنوان یکی از مناطق آزاد فعال هشتگانه 
است،  کرده  کسب  را  خوبی  دستاوردهای  تاکنون  کشور، 
و  تالش  نیازمند  مدنظر،  اهداف  تمامی  تحقق  برای  اما 
سر  پشت  جهت  در  پیش  از  بیش  سرمایه گذاری های 
گذاشتن چالش و ایجاد بسترهای الزم برای فراهم ساختن 
زیرساخت های جاده ای، ریلی و هوایی است. مضاف بر این، 
باید برنامه های زمان بندی توسعه و تکمیل زیرساخت ها در 
به  و  گیرد  شکل  فرودگاه  و  راه آهن  حمل و نقل ،  حوزه های 

سمت و سوی چشم انداز روشن، با سرعت حرکت کند.
طی یک سال گذشته مسئوالن مربوطه در دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تالش کرده اند که طرح تحول 
استراتژیک مناطق آزاد را تهیه و تدوین کنند و این موضوع 
موجب شد تا در منطقه آزاد چابهار نیز نقشه راه و استراتژی 
اواخر  چابهار  آزاد  منطقه  که  البته  شود.  تنظیم  مشخصی 
سال گذشته دچار شوک مدیریتی شد، اما به واسطه موقعیت 
استراتژیک چابهار و نقش این منطقه در عضویت ایران در 
سازمان همکاری شانگهای و همچنین اثرگذاری در حوزه 
ترانزیت و تجارت ایران و منطقه، باید با انسجام مدیریتی، 
این منطقه رفع و سپس شرایط  بر  ابتدا مشکالت مترتب 

سرمایه گذاری برای توسعه و پیشرفت چابهار فراهم گردد.
می تواند  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  جدید  مدیر  انتصاب 
زمینه سرعت بخشیدن به پروژه های زیرساختی و عمرانی 
این  معضالت  تا عالوه بر حل  آورد  فراهم  را  منطقه  این 
چون  مهمی  پروژه های  حاشیه نشینی ،  همچون  منطقه 
تکمیل راه آهن، احداث فرودگاه بین المللی و حل مشکالت 
مالیاتی و احیای مشوق های این منطقه آزاد سرعت گیرد   .

مشاور  سوی  از  حکمی  با  گذشته،  روز های  طی 
رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی، »امیر مقدم« به عنوان »مدیر سازمان 

منطقه آزاد تجاری- صنعتي چابهار« منصوب شد.
»سعید محمد« در این حکم آورده است: 

جناب آقای امیر مقدم
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده )۶(  استناد  به 
تجاری- صنعتی و تفویض اختیار ریاست محترم جمهوری 
شماره ۵۷۴۱۹/ت۶۰۰۵۶ک  تصویب نامه  به  توجه  با  و 
قانون  اصل ۱۳۸  موضوع  کمیسیون  مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۱ 
اساسی، نظر به سوابق و تجربیات ارزشمندتان به موجب 
آزاد تجاری- به عنوان »مدیر سازمان منطقه  ابالغ  این 

 صنعتی چابهار« منصوب می شوید.
رهبری)مدظله  معظم  مقام  فرمایشات  به  عنایت  با 
»تولید،  به نام سال  جاری  نامگذاری سال  مبنی بر  العالی( 
می رود  انتظار  جنابعالی  از  اشتغال  آفرین«؛  و  دانش بنیان 
از  پشتیبانی  و  تولید  موانع  رفع  راستای  در  اهتمام  ضمن 
بهره مندی  با  تولید  تسهیل  و  گسترش  به منظور  صنایع 
تحقق  راستای  در  منطقه  آن  استراتژیک  ظرفیت های  از 
و  صادرات  افزایش  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های 
پیشرفته،  فناوری های  انتقال  همچنین  و  سرمایه گذاری 
ارائه خدمات و تسهیالت مناسب با هدف حمایت از تولید 
داخلی و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، با 
اتکال به ایزد متعال و تعامل و همکاری با سایر اعضای 
منطقه  در  را  مورد نظر  اهداف  تحقق  زمینه  مدیره  هیات 

فراهم آورید.
رعایت  با  محوله  وظایف  انجام  در  را  روزافزونتان  توفیق 
مفاد »عهدنامه مدیران« در دولت مردمی از درگاه خداوند 

متعال مسئلت دارم.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی:

تحقق دیپلماسی اقتصادی و تحرک بخشی در 
منطقه آزاد چابهار با مدیریت جدید

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
مدیر  معارفه  جلسه  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی 
در  مدیریت  تثبیت  به  چابهار ،  آزاد  منطقه  سازمان  جدید 
مقدم  امیر  آقای  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  منطقه  این 
سوابق عمرانی و فعالیت های دیپلماسی اقتصادی خصوصا 
را  بازارها  ایشان  دارند؛  پاکستان  و  هند  کشورهای  با 
در  تحرک  ایجاد  به  می تواند  موضوع  این  و  می شناسند 

منطقه آزاد چابهار کمک کند.
گفت:   طی  مقدم  امیر  معارفه  جلسه  در  محمد  سعید 
دبیرخانه شورایعالی  تیم جدید در  از حضور  یک سالی که 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می گذرد، تالش کرده ایم که 
طرح تحول استراتژیک که برای مناطق آزاد مدنظر است 
و  رسید  انجام  به  مهم  این  که  کنیم؛  تدوین  و  تهیه  را 
دارای  عزیزمان  کشور  در  آزاد  مناطق  از  کدام  هر  امروز 
و  کمی  شاخص های  با  مشخص  استراتژی  و  نقشه راه 
و  هستند  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت،  برنامه های 
زین پس مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد، برنامه ها 
و اولویت های خود را بر اساس این نقشه راه تنظیم و اجرا 

می کنند و از سوی دبیرخانه نیز نظارت انجام می گیرد.
وی در ادامه اظهار داشت: طی یک سال اخیر اتفاقات خوبی 
در مجموع دبیرخانه شورایعالی صورت گرفت که منجر به 

مثبت شدن تراز تجاری در مناطق آزاد پس از گذشت ۳۰سال 
از عمر این مناطق شده است. موضوعی که همواره مدنظر 
مقام معظم رهبری و مسئولین نظام مقدس جمهوری اسالمی 
بوده، این است که مناطق آزاد به کارکرد اصلی خود، یعنی 
تولید و صادرات بازگردند و به درگاه های واردات تبدیل نشود. 
خوشبختانه در طول عمر سه دهه ای مناطق آزاد ، برای اولین 
بار این اتفاق افتاد و میزان صادرات از مناطق آزاد بر اساس 

کاالهای تولیدی نسبت به میزان واردات پیشی گرفت.
به  نسبت  نیز  واردات  اما  افزود:  رئیس جمهور  مشاور 
پیدا  افزایش  صادرات  و  داشته  کاهش  قبل  سال های 
باعث  مجدد  صادرات  و  تولید  میزان  اینکه  ضمن  کرد، 
با  همزمان  شد.  آزاد  مناطق  در  مثبت  تجاری  تراز  ایجاد 
این موضوعات، رشد ۵۸درصدی در میزان سرمایه گذاری 
میلیارد  ۴۰هزار  از  بیش  و  گرفت  آزاد صورت  مناطق  در 
تومان سرمایه گذاری در این مناطق اتفاق افتاد . در دیگر 
شاخص ها همچون حوزه گردشگری نیز بیش از ۴میلیون 
آزاد  امسال در مناطق  نوروز  نفر گردشگر در  و ۹۰۰هزار 
داشته ایم که نسبت به آخرین سالی  که پاندمی کرونا نبود، 

رشدی دو برابری در بحث گردشگری حاصل شد.
سعید محمد ادامه داد: افتتاحیه های خوبی نیز در سال ۱۴۰۱ 
در دو نوبت داشته ایم؛ یکی در آخرین روزهای اردیبهشت ماه 
سال جاری و دیگری در هفته دولت بود که جمعا ۱2هزار 
و ۴۰۰میلیارد تومان پروژه های عمرانی، کشاروزی، صنعتی، 
بهره برداری  به  آزاد  مناطق  در  گردشگری و سرمایه گذاری 
رسید و بیش از 2۵هزار نفر شغل مستقیم و غیرمستقیم با این 
دو افتتاحیه ایجاد گردید. البته رقم خوبی نیز در کلنگ زدنی 
و شروع عملیات اجرایی را در هفته دولت به مبلغ ۱۱۱هزار 
میلیارد تومان داشتیم که جمع اینها نشان می دهد که مناطق 
آزاد حرکت جدی و صحیحی را شروع کرده و به سمتی که در 

استراتژی ها تعیین شده، حرکت می کند.
ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی در ادامه اذعان داشت: همزمان بحث مبارزه با 
مختلف  حوزه های  در  که  گرفت  قرار  دستورکار  در  فساد 
میلیارد  ۱2۳هزار  گذشته  یک سال  طی  افتاد.  اتفاق  این 
قراردادهای  برخی  قالب  در  که  اراضی  و  امالک  تومان 
شبهه ناک به سرمایه گذارنماها واگذار شده بود و نفع طلبی 
به  دادگاه ها  قطعی  رای  با  داشت،  همراه  به  و سوداگری 
سبد به بیت المال برگشت و البته 2۰۰هزار میلیارد تومان 
پیگیر  که  شده  صادر  بدوی  رای  امالک  و  اراضی  هم 

قطعیت موضوع هستیم. 
تولید  توسعه  به سوی  ارقام  این  هدایت  کرد:  اظهار  وی 
احیای  برای  پیگیری  و  اقتصادی  فعاالن  از  حمایت  و 
در سال های  متاسفانه  است که  معافیت هایی  و  مشوق ها 
به  اما  بود؛  رسیده  حداقل  به  برخی  بی مهری  با  گذشته 
دنبال این هستیم که مجددا معافیت های مالیاتی ، گمرکی 
درخصوص  است  مربوط  مرکزی  بانک  به  که  مباحثی  و 
سرمایه گذاران  فعالیت  تسهیل  که  آماری  سفارش  ثبت 
برای  مجوز  اخذ  برسد.  سرانجام  به  می کند،  ایجاد  را 
راه اندازی بورس بین الملل و همین طور ایجاد ساختارهای 
بیمه  و  آفشور  فرامرزی،  بانک  حوزه  در  بین المللی  مالی 
آفشور صورت گرفته و درحال پیگیری برای تشکیل شبکه 
در  جدیت  با  را  آن  و  هستیم  بانک  و  بورس  سهامداری 
دبیرخانه دنبال می کنیم؛ چراکه این موارد، زیرساخت هایی 
مدنظر  بزرگ  هدفگذاری های  و  فعالیت  برای  که  است 
می باشد. اگر بخواهیم سرمایه گذار خارجی را به در داخل 
منطقه بیاوریم، بدون اینکه زیرساخت های مالی و بیمه ای 
سرمایه گذار  آن  عمال  که  بدانیم  باید  کنیم،  تامین  را 
کمااینکه  دهد،  انجام  را  خود  اقتصادی  فعالیت  نمی تواند 
نتوانستند آن طور  آمدند و  نیز خارجی ها  در همین چابهار 
که باید و شاید کار کنند . همزمان باید زیرساخت ها آماده و 
ارتباطات بین المللی برقرار شود و مهم تر اینکه دیپلماسی 
اقتصادی تقویت شود تا ما بتوانیم حداکثر استفاده را ببریم.
سعید محمد در ادامه به وضعیت منطقه آزاد چابهار اشاره 
کرد و گفت:  در آمارها منطقه آزاد چابهار مسئله ای داشت 
که باید دقیق تر به آن نگاه کرد و آن هم شوک مدیریتی 
بود که در اواخر سال گذشته به این منطقه وارد شد. مراکز 
نظارتی  نهادهای  لذا  هستند،  حساس  خیلی  اقتصادی 
باید به مراکز اقتصادی خیلی دقیق و با دقت نظر باالیی 
نگاه کنند؛ چراکه ایجاد بحران در منطقه، اثر مستقیم بر 
زندگی مردم دارد . به واسطه شوکی که به این منطقه وارد 
آقای  دلیل  همین  به  بودیم،  ترمیم  دنبال  به  ناچارا  شد، 
نصراهلل ابراهیمی تقبل مسئولیت کردند و با حفظ سمت 

در دبیرخانه، مشغول فعالیت شدند.
انتخاب  پیچیده  پروسه  به  ادامه  در  رئیس جمهور  مشاور 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اشاره و تاکید کرد:  شرایط 
دوستان  برخی  است.  پیچیده  مدیرعامل  تعیین  برای 
احساس می کردند که دبیرخانه نمی خواهد نفر جدیدی را 
شده  تبیین  ما  برای  قانون  در  که  آنچه  اما  کند،  معرفی 
این  در  که  بود  ذی صالح  افراد  معرفی  و  شناسایی  بود، 
برای  مراحلی  سیر  یک  کردیم.  شناسایی  را  ۹نفر  راستا 

تصویب مدیرعامل طراحی شده که بسیار پیچیده است و 
هیات های مختلفی برای تایید فرد وجود دارد .

کوتاه تر  سیر  این  که  دادیم  پیشنهاد  ما  داشت :  اظهار  وی 
شود تا در مراکز اقتصادی امکان تصمیم گیری وجود داشته 
باشد. اما در چابهار کمی موضوعات پیچیده تر بود ، سالیق 
و نظارت های مختلفی وجود داشت؛ لذا سعی کردیم در این 
دوره ۸ماهه مشکلی برای چابهار ایجاد نشود؛ درواقع همکاری 
دستگاه ها در استان و در منطقه آزاد چابهار باعث شد که در 
نهایت خللی احساس نکنیم. اما با توجه به زمان بر شدن این 
موضوع، برای تصمیم گیری سریع تر و طبق آنچه که در اختیار 
بنده بود، قانون این اجازه را به ما می داد که از بین اعضای 
هیات مدیره، فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کنیم و به 
همین دلیل هم جناب مقدم را که چند ماه در سازمان مشغول 

به خدمت هستند ، انتخاب کردیم.
سعید محمد به سوابق خوب مقدم اشاره کرد و گفت: آقای 
مقدم در منطقه آزاد چابهار سوابق خوبی دارند، خصوصا در 
حوزه طرح ناب که مبدع موضوع خود ایشان بودند و امروز 
استان های شرقی  به  از عمان  انتقال آب  به عنوان طرح 
رئیس جمهور  معاون  با  جلسه  آخرین  در  و  تثبیت  کشور، 
از  مالی  منابع  تامین  نحوه  شد،  بسته  آن  چارچوب های 
طرح  امیدواریم  و  شد  قطعی  نیز  معادن  واگذاری  محل 

به زودی به نتیجه برسد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد:  آقای 
اقتصادی  دیپلماسی  فعالیت های  و  عمرانی  سوابق  مقدم 
خصوصا با کشورهای هند و پاکستان دارند؛ ایشان بازارها 
را می شناسند و این موضوع می تواند به ایجاد تحرک در 

منطقه آزاد چابهار کمک کند.
وی به عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای اشاره 
کرد و درخصوص نقش چابهار در این سازمان بیان داشت:  
اکنون ایران عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شد و 
باید  که  می دهد  نشان  آسیا  اقتصاد  در  نقش آفرینی  این 
فعاالنه تر در حوزه ترانزیت و تجارت در بخش غرب آسیا 
اثرگذاری داشته باشیم. منطقه آزاد چابهار به عنوان پاشنه 
با  که  بود  خواهد  منطقه  در  ترانزیتی  حرکت های  آشیل 
توجه به سوابق و توانمندی مهندس مقدم ، ماموریت های 
کردن  فعال  با  مرتبط  موضوعات  پیگیری  ایشان  اصلی 
پیمان  و  آسیا  غرب  حوزه  در  کشور  و  منطقه  اقتصادی 
شانگهای است. این موارد ان شاءاهلل نوید این را می دهد 
که در آینده نزدیک در منطقه آزاد چابهار ابتدا مشکالتی 
که مردم این منطقه با آن مواجه هستند را مرتفع نماییم و 
با ایجاد منابع پایدار با دعوت از فعالین اقتصادی، شرایط 

سرمایه گذاری، تولید و اشتغال را ایجاد کنیم.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
مهم  اسناد  امضای  از حل مشکل  خبر  پایان  در  اقتصادی 
توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار داد و خاطرنشان 
کرد: از این پس مشکلی برای امضای اسناد مالی ، قراردادهای 
تفاهم نامه های  و  اراضی  و  امالک  واگذاری  تعهدآور ، 
سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت . اما برای موفقیت، کمک 
همه عزیزان را می طلبیم که با انسجام و هماهنگی بتوانیم 

ماموریت خود را در منطقه آزاد چابهار انجام دهیم.

امیر مقدم، مدیر سازمان منطقه آزاد چابهار:
 اجرای سریع پروژه های زیرساختی
 منطقه آزاد چابهار در اولویت است

امیر مقدم، مدیر سازمان منطقه آزاد چابهار نیز در مراسم 
ارائه  ضمن  و  پرداخت  سخنرانی  ایراد  به  خود،  معارفه 
برنامه های مدنظر، اعالم کرد که اجرای سریع و به موقع 
مدیریتی  حوزه  کاری  اولویت  در  زیرساختی،  پروژه های 

ایشان خواهد بود.
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  به  مراسم  این  در  وی 
اشاره کرد و گفت: طبق ماده)یک( قانون چگونگی اداره 
مناطق  توسعه  و  تاسیس  از  قانونگذار هدف  آزاد،  مناطق 
تکمیل  و  اجرا  در  تسریع  عمومی،  درآمد  افزایش  را  آزاد 
و  سرمایه گذاری  رشد  نرخ  ارتقای  زیربنایی ،  پروژه های 

اقتصادی منطقه تبیین نموده است.
مقدم، لزوم تامین زیرساخت ها جهت نیل به این اهداف را 
ضروری خواند و تاکید کرد: درحال حاضر که قریب به ۳۰سال 
از تاسیس منطقه آزاد چابهار می گذرد، گرچه کارهای خوبی 
در توسعه زیرساخت ها صورت گرفته است؛ لیکن به هر دلیل 
سطح برخورداری منطقه از زیرساخت ها، نه برای مردم و نه 
فعاالن اقتصادی، از نمره قابل قبولی برخوردار نیست. منطقه 
آزاد هنوز به لحاظ برخورداری از زیرساخت های توسعه محور 
البته  و  راه آهن  حمل و نقل ،  جاده ای،  و  راه  حوزه های  در 
فرودگاه ها که شالوده توسعه مولد و پیشرفت منطقه و استان 

تلقی می گردد ، آسیب پذیر است.
پدیده  افزود:  معضل  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیر 
زیبنده جامعه  در محدوده چابهار،  نامطلوب حاشیه نشینی 
اسالمی نیست و الزم است این دست معضالت اجتماعی 
به سرعت و در قالب برنامه عملیاتی ابتدا روند رشدش مهار 
و سپس به کمک مدیران بین بخشی منطقه و ملی برطرف 

گردد. عالوه بر این، معضل آب یکی از مشکالت چابهار 
با  و  کنونی  مدیریت  در  آن  حل  برای  آمادگی  که  است 
حمایت دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود 
بی آبی  مشکل  شیرین کن ها،  آب  ایجاد  به واسطه  تا  دارد 

روستاها و آب شرب منطقه نیز مرتفع شود.
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  به  خطاب  وی 
۳هزار  حدود  داشت:   بیان  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
پیشرفت  با  زیربنایی  و  عمرانی  پروژه های  تومان  میلیارد 
متعددی  پروژه های  کنار  در  ۳۰درصد،  حدود  فیزیکی 
سوی  از  مشارکت  و  سرمایه داری  الگوهای  قالب  در 
سازمان تعریف شده است. گرچه درحال حاضر از سرعت 
با  می رود  انتظار  لیکن  است،  شده  کاسته  پروژه ها  این 
اولویت بندی این پروژه ها و تمرکز نقدینگی برای پروژه ها 
با اولویت خدمت رسانی به عامه مردم و صاحبان سرمایه، 

برخی کاستی ها زیرساختی کم رنگ تر شود.
بازارچه  احداث  و  آب  انتقال  تامین خط  نمود:  اذعان  مقدم 
مرزی ریمدان، تامین شبکه آبرسانی به روستای تاریخی تیس 
و تکمیل کنارگذر چابهار- کنارک ازجمله برکات موفق این 
پروژه ها خواهد بود. برآوردها نشان می دهد برای ایجاد رونق 
اقتصادی و جذب فعاالن اقتصادی و نیز امکان پذیری تعریف 
پروژه هایی که منشا آبادانی و رفاه در سطح منطقه باشند، الزم 
است با بهره گیری از ثروت طبیعی منطقه ، دریا و اقلیم ، تعریف 
پروژه های زیربنایی که منشا درآمد پایدار برای سازمان باشند ، 

بازتعریف و با سرعت اجرایی گردد.
مدیر سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: تامین و واگذاری 
۵۴۰تختخوابی،  بیمارستان  تاسیس  برای  زمین  2۰هکتار 
۳هکتار زمین برای بیمارستان ۱۶۵تختخوابی، تامین زمین 
برای احداث مراکز بازپروری معتادان اقدام شده که الزم است 
مدیریت این منطقه با افزایش تعامالت مدیریتی خود، روند 
احداث سریع تر پروژه ها را مطالبه و مدیریت کند. ارتقاء سطح 
و کیفیت دانشگاه بین المللی چابهار، حمایت برای تاسیس 
دانشگاه علوم پزشکی ،  فرهنگیان و فنی و حرفه ای در کنار 
مدیریت  دستورکار  در  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت 
سازمان منطقه آزاد چابهار خواهد بود تا مشکالت احتمالی در 

حد مقدورات و اختیارات قانونی تسهیل شود.
از  چابهار  آزاد  منطقه  و  کشور  آزاد  مناطق  افزود:  وی 
چگونگی  قانون  نظیر  خوبی  و  مترقی  قوانین  مجموعه 
اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های 
آنها  از  استفاده  قطعا  که  هستند  برخوردار  کشور  توسعه 
برای کمک به رشد و توسعه منطقه در دستورکار مدیریت 
به موقع  و  سریع  اجرای  اینکه  ضمن  گرفت.  خواهد  قرار 
مدیریت  حوزه  کاری  اولویت  در  زیرساختی  پروژه های 
پروژه های  آغاز  به  بخشیدن  سرعت  برای  بود.  خواهد 
چابهار- راه آهن  تکمیل  و  فرودگاه  احداث  نظیر  مهمی 
 زاهدان از یکسو و از سوی دیگر حل معضالت ایجاد شده 
در حوزه تعریفی مالیات و احیای مشوق های منطقه آزاد، 

نیاز به حمایت بیشتر مدیریت باالدستی است.
مدیر سازمان منطقه آزاد چابهار در خاتمه ضمن تقدیر از زحمات 
آقای ابراهیمی؛ از خداوند برای اتخاذ تصمیمات عقالنی درخواست 
کمک کرد و توفیق خدمتگزاری به منطقه و استان را در بستر 

عدالت و پرهیز از هرگونه فساد مطالبه نمود.

نصراهلل ابراهیمی، معاون توسعه مدیریت 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
تالش برای ساماندهی حاشیه نشینی و توسعه 

زیرساخت ها در چابهار
دبیرخانه  مدیریت  توسعه  معاون  ابراهیمی  نصراهلل  اما،  و 
سابق  مسئول  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
مدیر  معارفه  جلسه  در  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان  اداره 
خود  عملکرد  بیان  به  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان  جدید 

در حوزه ساماندهی  و گفت:   پرداخت  کوتاه  دوره  این  در 
حاشیه نشینی، قاچاق کاال، سوخت و روغن خوراکی، ایجاد 
و توسعه زیرساخت ها در حوزه زیرساخت های انرژی و آب 
رسیده  رئیس جمهور  تایید  به  مصوباتی  و...  شیرین کن ها 

است.
وی با بیان اینکه هیچ اختیار قانونی برای حوزه مسئول اداره 
سازمان منطقه آزاد چابهار وجود نداشت، تاکید کرد: با کمک 
اعضای  و  تامین  شورای  مساعدت  و  شورایعالی  دبیرخانه 
شورای نظارتی استان، از راه میان بر استفاده کردیم و توانستیم 
در طول این هشت ماه، ۴۵۰میلیارد تومان از محل سهمیه 
کاالهای تجاری، درآمد کسب کنیم که  ۳2۰میلیارد آن برای 
سهمیه کاالهای تجاری و ۱۳۰میلیارد آن هم از محل سایر 

منابع همچون گمرک، عوارض و... بوده است.
صد  و  یکهزار  مجموعه  امروز  به  تا  داد:  ادامه  ابراهیمی 
افزایش  علی رغم  را  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  نفری 
نیستیم.  بدهکار  هم  یک ریال  و  کردیم  اداره  حقوق ها 
بدهی  ۴۰۰میلیارد  حدود  که  نیز  پیمانکاران  درخصوص 
مدیره  هیات  جلسه  چندین  با  توانستیم  بود،  شده  ایجاد 
محل  از  تومان  2۰۰میلیارد  حدود  قانونی ،  تجویزهای  و 
مصوبه  بودجه  محل  از  و  تهاتر  روش  به  را  آنان  بدهی 

۱۷۵۰میلیارد تومانی به مرحله تسویه برسانیم.
آزاد و  معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق 
تاکید  و  از کاهش تشریفات سخن گفت  اقتصادی،  ویژه 
از  صرفه جویی  ۱2۰درصد  اما  تورم،  رشد  علی رغم  کرد: 
محل پذیرایی و کاهش تشریفات داشته ایم . ضمن اینکه 
هزینه ها صرفه جویی  سایر  به  نسبت  نیز  ۵۰درصد  حدود 

صورت گرفته است.
وی در ادامه به اهم مصوبات اشاره کرد و اظهار داشت:  
۱۶۰تختخوابی  بیمارستان  احداث  برای  زمین  اختصاص 
تومان  2۰۰میلیارد  تهاتر  اجتماعی،  تامین  سازمان 
پروژه های  تحقق  و  پیمانکاران  بدهی  پرداخت  برای 

سرمایه گذاری از مصوبات مهم هیات مدیره بوده است.
سرمایه گذاری،  فعال  پروژه های  از  ابراهیمی؛  گفته  طبق 
این یعنی  نزدیک به ۷هزار میلیارد تومان حاصل شده و 
پروژه های سرمایه گذاری موجود با کمک و هدایت حوزه 
معاونت اقتصادی، ۷هزار میلیارد آورده داشته است؛ ضمن 
اینکه ۹۵مورد سرمایه گذاری نیز آماده قرارداد است که آن 
منطقه  برای سازمان  آورده  تومان  قریب ۷۰۰میلیارد  هم 

آزاد چابهار خواهد داشت.
داد:   ادامه  آزاد چابهار  اداره سازمان منطقه  مسئول سابق 
ما در طول این هشت ماه، ۶.2سهم فوالد مکران را تثبیت 
و  بود  رسیده  نیم درصد  به  ما  سهم  که  درحالی  کردیم، 
تثبیت  را  آن  سرمایه  افزایش  تومان  ۷۰۰میلیارد  با  اگر 

نمی کردیم، این سهمیه به صفر می رسید.
طبق اظهارات ابراهیمی؛ در دوره مدیریت وی، اختصاص 
چهره  تا  شد  تصویب  اولین بار  برای  معتادین  برای  زمین 

شهر چابهار از حالت فعلی خارج گردد.
وی به نقشه پیشرفت چابهار که برای اولین بار به ریاست 
کرد  اشاره  است،  شده  تقدیم  ایشان  معاون  و  جمهوری 
و گفت: در حوزه ساماندهی حاشیه نشینی، قاچاق کاال و 
زیرساخت های  توسعه  و  ایجاد  روغن خوراکی،  و  سوخت 
در  کشتیرانی،  خط  و  ریل  راه ،  فرودگاه ،  از  اعم  ارتباطی 
و...  شیرین کن ها  آب  و  انرژی   زیرساخت های  حوزه 
مصوباتی به دست ریاست جمهوری رسیده که برخی نیز 

تایید و به مرحله اجرا رسیده است.
آزاد و  معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق 
ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد:  بستر برای تالش 
آقای مقدم،  با حضور جناب  ادامه کار فراهم است که  و 
می تواند این زیرساخت های الزم هویدا و شیرینی خدمت 

برای مردم عزیز حاصل شود  .

گزارش:
مهرناز عالمی



مناطق آزاد از ابتدای تاسیس در ایران، همواره مورد بی مهری و 
نقد قرار گرفته اند؛ مناطقی که در نقاط کم برخوردار کشور احداث 
شده و بدون داشتن بودجه ملی و به صورت خوددرآمد، اقدام 
به ایجاد زیرساخت ها نموده و فضا را برای ورود سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی مهیا کرده اند.
این فرآیند و رویه شکل گیری مناطق آزاد در کشور ما که 
با تمامی دنیا متفاوت بوده است؛ باعث گردیده که همیشه 
محلی جذاب برای حمالت و نقدهای غیرمنصفانه مخالفین 
ناکارآمدی های  گناه  هیاهو،  طریق  از  بتوانند  تا  باشند 
مدیریتی در کشور که موجبات آسیب دیدن تولید و صادرات 

را فراهم آورده، به گردن این مناطق بیاندازند. 
از زمانی فزونی یافت که  باید اذعان داشت این هجمه ها 
تالش های  همچنین  و  دهم  مجلس  نمایندگان  لطف  به 
مرکز پژوهش های مجلس، براساس ماده23 قانون برنامه 
ششم توسعه کشور، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
زیرمجموعه  به  جمهوری  ریاست  نهاد  ذیل  از  اقتصادی 
این  البته  که  شد،  منتقل  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
انتقال به دلیل مشکالت ساختاری و در حقیقت غیرقانونی 
اما محلی شد  بودن این مصوبه، شکل اجرایی پیدا نکرد، 
آزاد،  به دبیرخانه و سازمان های مناطق  تاز  برای تاخت و 
قانون  این  سنگ بنای  خود  که  افرادی  سوی  از  هم  آن 
نماینده  و  وزیر  قامت  در  امروز  و  گذاشتند  را  غیرقانونی 
ازجمله  پرطمطراق  عناوین  با  را  فشار  مطرقه  مجلس، 

نظارت و اجرای قانون، بر سر این مناطق می کوبند.
اما سوم مهرماه سال1400 بود که سعید محمد به عنوان 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 
منصوب شد؛ انتصابی که موجی از شادمانی را برای فعالین 
اقتصادی این مناطق به ارمغان آورد؛ چراکه سابقه اجرایی 
او، نه تنها برای مناطق آزاد، که برای کل کشور روشن و 
امور  به  باانگیزه و آشنا  شفاف بود؛ فردی مصمم، مدیری 
اجرایی و عمرانی و شخصی فسادستیز؛ در نتیجه خیلی زود 
تبدیل به یکی از مدیران خوشنام دولت سیدابراهیم رئیسی 
شد و همین مسئله باعث گردید این بار منتقدین با قدرت 
بیشتری بر طبل انتقادات بکوبند؛ همان کسانی که کمتر از 
4ماه پیش از انتصاب سعید محمد، معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده مناطق آزاد را به چاه ویل انداخته بودند؛ افرادی که 
را  آزاد  مناطق  قانون  تا  بستند  به کار  را  تمام مساعی خود 
بود چشم  سال ها  که  اشخاصی  کنند؛  مثله  پیش  از  بیش 
طمع به مناطق آزاد داشته و دارند و سعید محمد را سدی 

نفوذ ناپذیر در مسیر غیرقانونی خود دیدند.
اکنون، یک سال از حضور فرمانده دیروز در قامت دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز می گذرد، 365روز پرفراز و 
نشیب با انواع و اقسام سخن ها و شایعات، اما عملکردی قابل 

دفاع، همانی که از روز اول از سعید محمد انتظار می رفت.
فعالین  و  سرمایه گذاران  از  تن  دو  با  منظور  همین  به 
اقتصادی مناطق آزاد درخصوص عملکرد یک ساله مشاور 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید. 

محمد حسین پور، فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی:
 امید به آینده مناطق آزاد با حضور

 سعید محمد در دبیرخانه شورایعالی
در  انزلی  آزاد  منطقه  در  اقتصادی  فعال  حسین پور  محمد 
گفت و گو با نشریه، مشکالت و موانع موجود در مناطق آزاد 
را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و تصریح کرد که باتوجه به 
این که این مشکالت یک باره و امروز برای مناطق به وجود 
نیامده است، بنابراین نمی توان از سعید محمد انتظار داشت 

که در کوتاه مدت نسبت به رفع چالش ها اقدام نماید.
تحت  اخیر  سال های  در  آزاد  مناطق  داشت:  اظهار  وی 
یکی  آن  جذابیت های  و  گرفته اند  قرار  مختلفی  فشارهای 
پس از دیگر رنگ می بازند و یا از بین می روند؛ از شکایت 
اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری و اخذ رای برای 
ابطال مزیت های این مناطق گرفته تا صدور بخشنامه ها، 
دستورالعمل ها و تصویب قوانین مختلف از مراجع متفاوت، 

مناطق آزاد را به گوشه رینگ و شکست سوق می دهند. 
اجرای  عدم  عوامل،  این  از  غیر  به  داد:  ادامه  حسین پور 
به  برای  دیگری  عامل  نیز  آزاد  مناطق  چگونگی  قانون 
تصمیم های  است .  مناطق  این  نفس های  افتادن  شماره 
اصلی  جایگاه  از  آزاد  مناطق  تا  شده  منجر  غیرکارشناسی 
سازمان های  که  رسیده  جایی  به  کار  و  شوند  دور  خود 
انرژی  این مناطق وقت و  اقتصادی  فعالین  آزاد و  مناطق 
خود را صرف فراهم ساختن شرایطی برای استفاده از برخی 
مزیت های  به  بازگشت  یا  و  اصلی  سرزمین  مزیت های 

قانونی که ذاتا مالک آنها هستند، می کنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: قوانین شفاف و باثبات یکی از 
اصلی ترین پیش نیازهای الزم برای موفقیت های اقتصادی 
فعالین  به  قوانین  ثبات  و  شفافیت  است.  آزاد  مناطق  در 
اقتصادی کمک می کند تا تصمیمات اقتصادی خود را برای 
بلندمدت اتخاذ نمایند. در مقابل عدم شفافیت و  بازه های 
بی ثباتی در قوانین باعث می شود تا ریسک سرمایه گذاری ها 
به  تمایلی  سرمایه گذاران  نتیجه  در  و  یافته  افزایش 

سرمایه گذاری های اقتصادی نداشته باشند. 
وی تاکید کرد: در این میان لزوم شفافیت قوانین مناطق 
از  یکی  چراکه  است؛  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  آزاد 
اهداف اصلی ایجاد این مناطق، جلب سرمایه های خارجی 
تا  بوده است. برای دست یافتن به این هدف، الزم است 
سرمایه گذار خارجی اطمینان کافی از ثبات محیطی که در 

آن قصد سرمایه گذاری دارد، داشته باشد. 
اساسی  مشکالت  از  دیگر  یکی  داشت:  اظهار  حسین پور 
مصوبات  و  آزاد  مناطق  قانون  بین  تناقض  آزاد،  مناطق 
داخل  نهادهای  و  دستگاه ها  است.  اجرایی  دستگاه های 
اصل  اجرایی،  بهانه مشکالت  به  باشند  مجاز  نباید  کشور 
قانون را کنار بگذارند یا خالف اهداف قانونگذار عمل کنند. 
دستگاه های  و  نهادها  این  مصوبات  تنفیذ  حاضر  درحال 
اجرایی سرزمین اصلی، از مهم ترین چالش های مناطق آزاد 
برای  همیشه  موضوعات  این  داشت  تاکید  باید  که  است 
مناطق آزاد بوده است، اما طی سال های اخیر به اوج خود 
رسیده است، از زمانی که با تصمیم مجلس شورای اسالمی 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  پژوهش های مجلس،  مرکز  و 
از ذیل نهاد ریاست جمهوری خارج  آزاد و ویژه اقتصادی 
شد و امروز وزیر امور اقتصادی و دارایی به جای رسیدگی 
به مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم، به دنبال در اختیار 

گرفتن عنان مناطق آزاد است!!!
این فعال اقتصادی تصریح نمود: عدم اجرای قانون مناطق آزاد 
و حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، مهم ترین مزیت های 
مناطق را از بین برده است. الزام به ثبت سفارش، محدودیت 
انتقال ارز و... از دیگر موارد است و با مصوباتی که انجام شده، 
نباید در کوتاه مدت انتظار رفع این چالش ها را داشته باشیم؛ 
چراکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی دو قانون 
مغایر با اهداف و روح قوانین و مقررات مناطق آزاد و مزیت های 
و  سال 1400  بودجه  قانون  براساس  کرده اند.  مصوب  آن 
همچنین سال1401، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به مناطق 
آزاد تسری یافته است؛ حال این که چرا برخی افراد اصرار دارند 
تمامی مشکالت را به گردن دبیر کنونی شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی بیاندازند، باید سرخط و منشا را در نهاد دیگری 

جستجو کرد.
مبادی  در  ایران  گمرک  حضور  داد:  ادامه  همچنین  وی 
مقررات  ماده1۷  موجب  به  آزاد  مناطق  به  کاال  ورودی 
تجاری- آزاد  مناطق  گمرکی  امور  و  واردات  صادرات، 

 صنعتی جمهوری اسالمی ایران، کنترل و نظارت بر ورود 
توسط  کشور  نقاط  سایر  به  مناطق  این  از  کاال  صدور  و 
گمرک جمهوری اسالمی ایران صورت می گیرد. براساس 
باید صرفا در مبادی ورودی کاال  ایران  این ماده، گمرک 
به سرزمین اصلی و بالعکس قرار گیرد؛ حال آن که گمرک 
در  استقرار  ضمن  حاضر  درحال  ایران  اسالمی  جمهوری 
مبادی خروجی کاال به سرزمین اصلی، در مبادی خروجی 
می یابد  حضور  نیز  آزاد  مناطق  به  کشور  از  خارج  از  کاال 
آزاد  مناطق  خصوصی  و  عمومی  مقررات  و  قوانین  با  که 

مطابقت ندارد! 
لزوم  و  مذکور  قانونی  ماده  به  توجه  با  گفت:  حسین پور 
حفظ مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد، باید شرایطی اتخاذ 
آزاد  مناطق  از  کاال  ورود  و  قانون، صدور  مطابق  تا  گردد 
تنها زیرنظر گمرک سازمان منطقه آزاد صورت پذیرد؛ اما 
متاسفانه مصوبه »مقررات ساماندهی مبادالت مرزی« در 
مناطق  سازمان های  گمرکات  انحالل  مبنی بر  سال 13۹4 
و استقرار گمرک جمهوری اسالمی در ورودی و خروجی 
صادر  قوانین  برخالف  کشور(  داخل  و  )خارج  آزاد  مناطق 
شد؛ هر چند خوشبختانه مصوبه فوق توسط دیوان عدالت 
خود  مواضع  بر  گمرک  همچنان  اما  گردید،  ابطال  اداری 

پایبند بوده و از حکم دیوان تبعیت نمی کند   .
مصوب  قوانین  از  دیگر  یکی  افزود:  اقتصادی  فعال  این 
خالف قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد، بند )ت( ماده 31 
قانون رفع موانع تولید می باشد که برخالف ماده 13، شرط 
بهره مندی  برای  اقتصادی  فعالین  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه 
از مزیت معافیت مالیاتی در محدوده این مناطق است که 
مالیاتی  معافیت  یعنی  مناطق  این  مزیت  مهم ترین  عمال 
مالیات های  قانون  مواد  کلیه  و  داده  قرار  تحت الشعاع  را 

مستقیم را به فعالین اقتصادی مناطق تسری داده است  .

آزاد  از جایگاه مناطق  امروزه  انتقادهایی که  تاکید کرد:  وی 
در تولید داخلی و یا رکود و نیمه فعال بودن واحدهای تولیدی 
صورت می گیرد، معلول محدودیت ها و ممنوعیت های متعدد 
انواع  صدور  طریق  از  مولد  اقتصادی  فعالیت های  انجام  در 
ثبت  به  الزام  می باشد.  متفاوت  و  متناقض  بخشنامه های 
سفارش واردات به مناطق و حذف معافیت های مالیاتی )حذف 
معافیت مالیات بر ارزش  افزوده و همچنین اخذ مالیات از حقوق 
کارگران و کارکنان شاغل در مناطق آزاد( از موارد مورد اشاره 
و ازجمله مهم ترین عوامل بی ثباتی و اخالل در سرمایه گذاری 
و فرار سرمایه از مناطق آزاد است که در مجلس و دولت  قبل 
صورت پذیرفته و تاسف آور این که مسئولین پیشین در دبیرخانه 
و سازمان های مناطق آزاد اهتمامی برای رفع این معضالت 

نداشته اند. 
حسین پور اظهار داشت: بدیهی است برای ممانعت از این 
اتفاق مخرب باید ابزار، قوانین، امکانات، تسهیالت و شرایط 
گردد.  ایجاد  وکار  کسب   فضای  بهبود  برای  مناسب تری 
روابط  و  ارتباطات  باید  خارجی  سرمایه گذاری  برای جذب 
بین المللی و اقتصادی ما با خارج در شرایط استانداردی قرار 
گیرد. توجه به قوانین و مقررات بین المللی، برای اقتصادی 
که می خواهد با اقتصاد جهانی مشارکت داشته باشد، حتما 
و  داخلی  سرمایه گذاران  اعتماد سازی  برای  دارد.  ضرورت 
از  دور  و  محروم  مناطق  در  سرمایه گذاری  جهت  خارجی 
تقویت  را  آزاد  مناطق  مزیت های  و  جذابیت ها  باید  مرکز 
نموده و و شرایط امنی را برای سرمایه گذار فراهم نماییم و 
قوانین مصوب باید در یک بازه زمانی معقول پایدار باشند  .

فلسفه های  مهم ترین  از  یکی  گفت:  اقتصادی  فعال  این 
کشور،  در  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  تاسیس  وجودي 
فضاي  ایجاد  طریق  از  ملي  اقتصاد  تقویت  به  کمک 
مزیت هاي  و  مشوق ها  از  برخوردار  و  آسان  کار  و  کسب 
قانونی  فعالیت های  از  مانع زدایي  و  پشتیباني  و  قانوني 
ارزش  بر  مالیات  قانون  استناد  به  مي باشد.  اقتصادی 
از  یکي  اسالمی،  مجلس شورای  افزوده مصوب ۸۷/2/1۷ 
مزیت هاي قانوني در مناطق آزاد معافیت از مالیات بر ارزش 
افزوده است که برخورداری از این معافیت ، قیمت تمام شده 
کاال و خدمات را در این مناطق کاهش می دهد . در حوزه 
تولید، استفاده از مواد و کاالهاي واسطه ای و ماشین آالت 
تولید داخل را در رقابت با اقالم مشابه خارجي در واحدهاي 
و  کرده  مزیت دار  آزاد،  مناطق  خدماتي  و  تولیدي  مختلف 
را  لجستیک  خدمات  و  انبارداری  هزینه های  همچنین 
کاهش داده و در حوزه گردشگری نیز هزینه تمام شده سفر 
و گردشگری در مناطق را در رقابت با برخی مقاصد سفر 
نتیجه سهم  در  و  کرده  رقابتی  نسبی  به طور  نیز  خارجی 
قابل توجهی از تقاضای سفر به خارج را به خود اختصاص 
داده بود. طي سال هاي اخیر سرمایه گذاري هاي کالني در 
حوزه گردشگری صورت گرفته است و مناطق آزاد در کشور 
توانسته اند  و  شده اند  گردشگری  مقصد  به  تبدیل  معموال 
مسیر بخش چشمگیری از سفرهاي گردشگران را از خارج 
و  )ترکیه  همسایه  کشورهاي  مقصد  به  به ویژه  کشور  از 
امارات و... ( را به سمت خویش تغییر دهند و ضمن رونق 
گردش  ایجاد  و  خدمات  و  گردشگری  جنبی  فعالیت های 
اعمال  با  متاسفانه  جلوگیری شود  .  نیز  ارز  از خروج  مالی، 
مالیات بر ارزش افزوده به لطف نمایندگان مجلس، هزینه 
سفر به مناطق نیز درصد قابل توجهی افزایش داشته است 
و نه تنها مزیت هاي رقابتي سفر مردم به مناطق آزاد کشور 
بلکه به کسب و کارها و سرمایه گذاري هاي  از بین رفته، 
سرمایه گذاران بخش گردشگری در این مناطق نیز خسارت 

قابل توجهی وارد شده است.
منصفانه  باید  فوق الذکر  موارد  به  عنایت  با  حال  افزود:  وی 
قضاوت کرد،  این که مسئولین کنونی مناطق آزاد که با آواری از 
مشکالت عدیده مواجه هستند، چگونه می توانند در کوتاه مدت 
مسائلی را مرتفع کنند که طی چند سال به وقوع پیوسته و 
است؟!  آزاد شده  مناطق  برای  از چالش ها  به کوهی  تبدیل 
چگونه می توان از سعید محمد طی یک سال انتظار معجزه 
داشت که البته برخی اقدامات ایشان در شرایط کنونی کشور 
و با توجه به مسائلی که همگان در مناطق آزاد از آن مطلع 

هستند، بی شباهت به معجزه هم نبوده است.
حسین پور اذعان داشت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم 

مشاور  عنوان  به  محمد  سعید  دکتر  انتصاب  همچنین  و 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
به واقع نور امید در دل اهالی مناطق آزاد روشن شد؛ چراکه 
سابقه درخشان ایشان در جایگاه های قبلی خصوصا قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، این نوید را می داد که پس از 
شده  منصوب  آزاد  مناطق  متولی  عنوان  به  فردی  سال ها 
همت  شخصیتی،  و  کاری  سالمت  عالوه بر  که  است 

بی مثالی برای پیگیری امور دارد.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی در پایان خاطرنشان 
کرد: متاسفانه باید تاکید کرد یکی از بزرگ ترین مشکالت 
دبیرخانه، سازمان های مناطق آزاد و به تبع آن فعالین اقتصادی 
این مناطق، چنددسته  بودن و عدم اتحاد در میان مسئولین و 
فعاالن اقتصادی است؛ چراکه اگر همه ما یکصدا و متحد در 
کنار هم قرار بگیریم و یک مثلث قدرتمند را تشکیل دهیم، 
دیگر هیچ نهاد، وزیر و نماینده مجلسی نمی تواند از این شکاف 
سوءاستفاده کرده و اهداف گروهی و شخصی خود را با تحدید 
جایگاه مناطق آزاد و دبیرخانه محقق نمایند. همچنین باید 
بگویم که با حضور دکتر سعید محمد و مشاهده تالش های 

ایشان، ما به آینده مناطق آزاد امیدوار هستیم.

حامد افروز، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:
موانع و مشکالت امروز مناطق آزاد، ربطی به 

مدیریت سعید محمد ندارد
آزاد قشم در  افروز سرمایه گذار در منطقه  همچنین، حامد 
مناطق  فعالین  مشکالت  بیان  ضمن  نشریه،  با  گفت وگو 
آزاد، به ارزیابی عملکرد سعید محمد پرداخت و گفت:  موانع 
و مشکالت مربوط به فعالین اقتصادی مناطق آزاد ربطی 
به مدیریت سعید محمد ندارد؛ اتفاقا ایشان با پیگیری های  
سرمایه گذاران  مشکالت  رفع  جهت  خوبی  تالش  خود، 

انجام داده  است.
وی اظهار داشت:  موانع و مشکالت در مناطق آزاد همیشه 
بوده و هست؛ درست از زمانی که سنگ بنای مناطق آزاد 
گذاشته شده است. لذا این محدودیت ها ربطی به مدیریت 
سعید محمد ندارد، بلکه این موانع از قبل و در دولت های 
قبل وجود داشته است. یکی از مشکالت موانع مهم فعالین 
این  مالیاتی  معافیت های  حذف  آزاد،  مناطق  اقتصادی 
مناطق است که پیش از روی کار آمدن آقای سعید محمد، 
وضع شده است. البته آقای محمد تالش ها و فعالیت های 
خوبی داشته اند، اما وقتی همه ارگان ها دست به دست هم 
می دهند تا مناطق آزاد را آزار دهند، قطعا نه شخص سعید 
محمد، بلکه هر کسی که سکاندار مناطق آزاد باشد، به این 

مشکالت بر می خورد.
مشکالت  و  موانع  آنقدر  افزود:  اقتصادی  فعال  این 
قرار می دهند که یک  آزاد  مناطق  راه  بر سر  را  عدیده ای 
نمی توان  کند.  رفع  را  مشکالت  آن  تمامی  نمی تواند  نفر 
از یک نفر انتظار حل مشکالت مالیاتی را داشت. بیش از 
یک سال است که مناطق آزاد درگیر این موضوعات هستند. 
مشوق های مناطق آزاد یکی پس از دیگری نابود می شود و 
معلوم نیست تصمیم گیر اصلی درخصوص مناطق آزاد چه 
باید به فعالین اقتصادی پاسخگو  کسی است و چه کسی 
باشد؟! اجرا نشدن صحیح قوانین مناطق آزاد ربطی به دبیر 
ما  ندارد؛  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  کنونی 
این موضوع را از جانب مجلس شورای اسالمی می بینیم. 
و  کرده اند  تصویب  خودشان  که  را  مقرراتی  و  قوانین  اگر 
مشوق هایی که در این قانون دیده اند، با آیین نامه، بخشنامه 
و مصوبه تغییر نمی دادند، می توانستیم عملکرد بهتری در 

این سال ها از سوی مناطق آزاد داشته باشیم.
افروز همچنین اظهار کرد:  وقتی که وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و مجلس شورای اسالمی برای نجات اقتصاد کشور 
یکپارچه نمی شوند و مناطق آزاد را به عنوان بازوی کمکی 
نمی توانیم  ما  نتیجه  در  نمی گیرند،  نظر  در  اقتصاد  برای 
مقصر  را  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
یک سال  این  در  محمد  آقای  البته  بدانیم.  اتفاقات  این 
عملکرد خوبی داشته اند، اگر این تالش ها آن گونه که باید 
تداخل دستگاه ها  دلیل همان  به  است،  نبوده  نتیجه بخش 
است، به خاطر تصمیمات مجلس شورای اسالمی و صدور 
بخشنامه ها و آیین نامه هایی خالف قانون مناطق آزاد است.
پرتالش  مدیران  محمد،  سعید  آقای  نمود:  اذعان  وی 
برای مناطق آزاد انتخاب کرده اند، این مدیران درخصوص 
روند  و  عملکرد  و  بودن  پیگیر  آزاد  مناطق  مشکالت 
مدیریتی شان قابل قبول است؛ اما مشکالت اساسی است 
و باید ریشه یابی داشته باشیم. ضمن اینکه وزیر اقتصاد و 
مجلس باید دلسوزی های الزم را داشته باشند تا قوانین به 

خوبی درست اجرا شود.
آزاد  مناطق  کرد:  تصریح  پایان  در  اقتصادی  فعال  این 
هستند.  تحریم  شرایط  در  کشور  اقتصاد  کمکی  بازوی 
باشند که مناطق  را داشته  امیدواریم مسئولین درک الزم 
فعالین  برای  رقیب  کشورهای  ندانند.  خود  رقیب  را  آزاد 
برای  این زنگ خطری  باز کرده اند و  اقتصادی ما آغوش 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور محسوب می شود. البته 
از  باشند. یکی  باید یکپارچه و متحد  نیز  اقتصادی  فعالین 
نکاتی که باید در نظر بگیریم این است که اگر مشکالت 
را به گوش مسئولین برسانیم، دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی هم می تواند در کنار ما قرار گیرد؛ چرا که 
ایشان روحیه جهادی و کمک کردن به فعالین اقتصادی را 
دارند و در مناطق آزاد مختلف این روحیه دیده شده است . 
راه  سر  از  مشکالت  و  موانع  عزیز،  این  کنار  در  امیدوارم 

فعالین اقتصادی مناطق آزاد برداشته شود.

یادداشت

کاهش رغبت 
سرمایه گذاری با حذف 
معافیت های مالیاتی در 

مناطق آزاد
 مسببان مصوبات غیرقانونی دیروز

منتقدین امروز سـعید محـمد

در گفت و گو با سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی مناطق آزاد تصریح شد:
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اسالمی  جمهوری  تجاری -صنعتی  آزاد  مناطق  ایجاد  فلسفه 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده )یک(  مطابق  ایران 
و  عمران  زیربنایی ،  امور  انجام  در  تسریع  اقتصادی،  ویژه  و 
آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد 
عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کاال و... 
خدمات  ارائه  و  تبدیلی  و  صنعتی  کاالهای  صادرات  و  تولید 
و  اهداف  این  به  نیل  جهت  قانونگذار  و  است  بوده  عمومی 
سهولت کسب و کار و تولید، مزایایی را برای سرمایه گذاری در 

این مناطق پیش بینی نموده است.
مناطق آزاد در ایران بدون دریافت سرمایه اولیه  و حتی آماده سازی 
از  استفاده  با  صرفا  و  گردیده اند  تشکیل  الزم،  زیرساخت های 
مزیت های قانونی خود در جهت جلب سرمایه گذاران به مناطق 
کوشیده اند، که سلب امتیازات و مشوق های قانونی در کنار دیگر 
مسائل ازجمله دوری از مرکز و استقرار در نقاط مرزی و محروم، 
موجب باال بودن بهای تمام شده کاال و خدمات در این مناطق 
قیمت  فزونی  موجب  قانونی،  معافیت های  حذف  که  می باشد 
تمام شده محصوالت در این مناطق گردیده است و نه تنها قابلیت 
رقابت محصوالت تولید شده در این مناطق با رقبای خارجی را 
کاهش داده، بلکه امکان رقابت با محصوالت تولیدی سرزمین 

اصلی را نیز از تولیدکنندگان سلب نموده است.
آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  مزایای  اصلی ترین  از  مسلما 
است.  مالیاتی  معافیت های  از  بهره مندی  اقتصادی  ویژه  و 
قانون چگونگی  بر اساس  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت های 
در  و  سال 13۷2  مصوب  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  اداره 
اداره مناطق  قانون تشکیل و  بر اساس  اقتصادی  مناطق ویژه 

ویژه اقتصادی مصوب سال 13۸4 وضع شده است.
دسته  دو  به  قانون  براساس  آزاد  مناطق  مالیاتی  معافیت های 
ارزش  بر  مالیات  معافیت  و  مالیات های مستقیم  معافیت  کلی 
افزوده تقسیم می شود. با توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به 
انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت 
اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز 
دارایی  و  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  از  سال  بیست  مدت  به 

موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف هستند.
همچنین بر اساس ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  شمول  از  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
اقتصادی  اما مجلس شورای اسالمی، فعاالن  مستثنی هستند؛ 
مناطق آزاد را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است. 
سازمان های مناطق آزاد تابع قانون خاص بوده و از بودجه عمومی 
کل کشور مستثنی هستند و از مقررات حاکم بر شرکت های دولتی 
خروج موضوعی دارند و فعالین اقتصادی در منطقه عوارض معمول 
کشور را پرداخت نمی کنند. درحالی که بخشی از مالیات بر ارزش 

افزوده در قالب تجمیع عوارض بوده است.
از مشوق های  افزوده یکی  ارزش  بر  مالیات  بی تردید معافیت 
سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد به شمار می رود و حذف 
فرآیند های جدیدی  وارد  را  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  آن، 
کرده که مغایر با سیاست تسهیل فرآیند های کسب و کار در 
فعالین  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  حذف  است.  مناطق 
که  شده  موجب  آزاد  مناطق  محدوده  داخل  در  اقتصادی 
از سرزمین اصلی و  را  اولیه موردنیاز خود  تولیدکنندگان مواد 
منطقه آزاد تامین نکنند، بلکه به صرفه است آن را از خارج وارد 
کنند و این برخالف سیاست های حمایتی از صادرات و ممانعت 
هزینه  آنکه  است. ضمن  کشور  به  خارجی  کاالی  واردات  از 

تولید را افزایش خواهد داد.
اقتصادی،  فعالین  از  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اخذ  تحمیل 
کاهش  را  کشورمان  آزاد  مناطق  در  را  سرمایه گذاری  رغبت 
و زمینه فرار سرمایه ها در مناطق آزاد که همگی در مجاورت 
رقیب  و  همسایه  کشور های  سایر  به  را  هستند  کشور  مرزی 
اعطا  سرمایه گذاران  به  بیشتری  معافیت های  و  مشوق ها  که 

می کنند، فراهم کرده است.
افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  تاکید کرد که  باید  همچنین 
چراکه  ندارد؛  کشور  برای  درآمدی  کاهش  ایجاد  آزاد  مناطق 
تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی مستقر در مناطق محصوالت 
تولیدی خود را برای فروش و مصرف به سرزمین اصلی وارد 
می کنند و در بدو ورود حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده 
پرداخت می شود. ضمن اینکه افزایش تولید و رونق اقتصادی 
امنیت در مرز های کشور  ایجاد  و پیشرفت و توسعه موجبات 
برای  امنیت  هزینه  دولت  که  است  معنا  بدین  این  می شود. 
آن منطقه مصرف نمی کند. این مسئله نه تنها کاهش درآمد 
نیست، بلکه به نوعی حمایت و موجبات افزایش درآمد دولت 
است و صرف اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در منطقه 
به تولیدکنندگان تحمیل و سرمایه در گردش تولیدکنندگان و 
هزینه های تولید را افزایش می دهد، سود دیگری برای دولت 
به  افزوده  برازش  مالیات  حذف  آنکه  ضمن  داشت.  نخواهد 
صنعت گردشگری وگردشگران منطقه آسیب وارد کرده است. 
توجه به این نکته ضروری است که در سرزمین اصلی بخشی 
شهرداری های  به  افزوده  برارزش  مالیات  مربوطه  عوارض  از 
پرداخت  سالمت  بخش  به  درصد  یک  و  اعاده  دهیاری ها  و 
عواید  دریافت  از  آزاد  مناطق  در  است  درحالی  این  می شود، 
مالیات بر ارزش افزوده به جهت ساختار قانونی و عدم دریافت 
از  ممانعت  مصادیق  این  و  می شود  محروم  خزانه  از  بودجه 

برخورداری از حق است.
به  امر  متولیان  و  کشور  دستگاه های  تمامی  اینکه  به  امید  با 
اهمیت و نقش مناطق آزاد در توسعه تولید و صادرات کشور 
نائل آمده و فرمایشات مقام معظم رهبری را در راستای حمایت 
از تولید ملی، سرلوحه اقدامات خود قرار داده و با اجرای کامل 
ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
رونق  به  مناطق  این  در  آرامش  برقراری  عالوه بر  اقتصادی، 

اقتصادی این مرز و بوم اهتمام ویژه ورزند.

یادداشت: 
 رامین قنبری

کارشناس مناطق آزاد

ارائه  بیمه ای،  تعامالت  توسعه  و  برقراری  راستای  در 
مشترک  همکاری های  تسهیل  و  عملیاتی  راهکارهای 
دبیرخانه  میان  همکاری  تفاهم نامه  آفشور،  بیمه  حوزه  در 
و  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به امضاء رسید  .
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
گفت: خوشبختانه  تفاهم نامه  این  امضای  آیین  در  اقتصادی 
موضوع بیمه آفشور با سرعت خوبی پیگیری شده است. سه 
قانون درخصوص چگونگی مدیریت مناطق آزاد وجود داشته 
که در رابطه با مسائل مالی و بانکی صراحت دارد. این قوانین 
تاکنون مغفول مانده است، اما با وجود تحریم های ظالمانه و 

مشکالتی که برای اجرایی کردن آنها وجود دارد، روند خوبی 
برای تاسیس بانک و بیمه آفشور طی شده است.

سعید محمد افزود: باید فرض بر این باشد که اگر تحریم ها 
برداشته نشود، چطور از ظرفیت های موجود استفاده کنیم. از 
مهم ترین این ظرفیت ها، ارائه خدمات مطلوب بین المللی به 
بیمه  آفشور،  بانک  است.  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن 
آفشور و بورس بین الملل سه نهادی هستند که ضرورت دارد 
بتوان خدمات  تا  آزاد شکل گیرند  مناطق  هرچه سریع تر در 

خوب آنها ارائه داد.
عرصه  این  در  خوبی  برنامه ریزی های  داشت:  اظهار  وی 
انجام شده است، وزیر اقتصاد نیز قول مساعد داده اند تا این 

ظرفیت ها هرچه سریع تر در مناطق آزاد ایجاد شود.
مبنای  مزبور،  تفاهم نامه  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  مشاور 
تالش  در  کرد:  تصریح  است،  بیمه  و  آزاد  مناطق  همکاری 
آفشور  بیمه های  به  را  اصلی  سرزمین  بیمه های  تا  هستیم 
سرمایه گذاران  به  متنوعی  خدمات  بتوانیم  تا  کنیم  متصل 

ارائه دهیم.
قوانین  به روز رسانی  با  داریم  نظر  در  داد:  ادامه  محمد  سعید 
آفشور وجود  بیمه  موانعی که در مسیر تشکیل  آزاد،  مناطق 
دارد را رفع و در گام بعد با جذب سرمایه معقول، فعالیت خود 

را در عرصه های بین المللی آغاز نماییم.
وی اظهار کرد: تسریع و تسهیل صدور پروانه های شرکت ها 

نیز  آفشور  بانک  و مشخصا  است  ما  اولویت  آزاد  مناطق  در 
می تواند در این عرصه راهگشا باشد. این ظرفیت وجود دارد تا 
در کوتاه مدت، بیمه آفشور را در مناطق آزاد راه اندازی و یکی 

از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران را مرتفع نماییم.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی در پایان با اشاره به مفاد این تفاهم نامه خاطرنشان 
اشخاص  مشارکت  با  آفشور  بیمه های  تاسیس  تسهیل  کرد: 
حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات مناطق 
آزاد، توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری و همکاری های 
درخصوص  شورایعالی  دبیرخانه  و  مرکزی  بیمه  متقابل 
ارائه  زمینه  در  طرفین  مقررات  رعایت  با  آفشور  بیمه های 

خدمات مرتبط با سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی پس از این تفاهم اجرایی می شود.

محمد  سعید  میان  همکاری  تفاهم نامه  این  است،  گفتنی 
تجاری- آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 

بیمه  کل  رئیس  بهزادپور  مجید  و  اقتصادی  ویژه  و   صنعتی 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به امضاء رسید.

طی امضای تفاهم نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی و بیمه مرکزی صورت گرفت:

تسهیل تاسیس بیمه های آفشور در چارچوب قوانین مناطق آزاد

گزارش: 
فریبا شیخی



اخبار منطقه آزاد قشم

استقالل دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد به 

نفع اقتصاد کشور است

ژئوسایت تنگه چاهکوه 
ظرفیتی بی بدیل در عرصه 

ژئوتوریسم جهانی

امام جمعه شهرستان قشم اظهار داشت:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
اظهار کرد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

توسعه زیرساخت ها و رفع نیازهای جزیره نشینان 
در جهت تحقق توسعه متوازن قشــــم

با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد:

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
وجود نیروگاه های تولید برق در این جزیره را ویژگی بی نظیر 

جهت دستیابی به توسعه اقتصادی و صنعتی قشم برشمرد.
ترکیبی  سیکل  نیروگاه  از  بازدید  در  فتح الهی  افشار 
از  هم اکنون  قشم  جزیره  گفت:  قشم  غدیر  ۵۰۰مگاواتی 
لحاظ تولید و صادرات برق در وضعیت مناسبی قرار دارد و 
باید برای جلوگیری از خام فروشی برق و تولید ثروت برای 
مردم جزیره، به سمت راه اندازی صنایعی حرکت کنیم که 

ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند.
وی ادامه داد: در دنیای امروز، انرژی، مهم ترین محور توسعه 
به حساب می آید که خوشبختانه در قشم طرح های بزرگی در 
این حوزه در دست اجراست و با وجود آب، برق، گاز و ذخایر 

نفتی، قشم توان تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه را دارد.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ؛ تولید و صادرات 
اشتغال زایی  و  اقتصادی  رشد  برای  خوبی  فرصت  برق 
در اختیار جزیره قرار داده و با توسعه صنایع پایه همچون 
پتروشیمی، نفت، فوالد و جلوگیری از خام فروشی برق و 
استفاده در این صنایع، ارزش افزوده و ثروت بیشتری برای 

جزیره قشم به دست خواهد آمد  .
به  اشاره  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخشی  در  فتح الهی 
ظرفیت تولید آب توسط نیروگاه های جزیره افزود: در بحث 
تولید آب در جزیره مشکلی وجود ندارد، بلکه مسئله اصلی 

مسئله مدیریت آب است.
وی تاکید کرد: با هم افزایی میان دستگاه های اجرایی، تمام 

تولیدکنندگان آب در جزیره باید به سمت حل تنش آبی 
حرکت کنند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: اگر آب تولید شده در نیروگاه ها به 
شبکه آبرسانی جزیره متصل شود، همه روستاها و شهرهای 
جزیره قشم از نعمت آب آشامیدنی بهداشتی و در دسترس 

بهره مند خواهند شد.
گفتنی است، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از نیروگاه 
سیکل ترکیبی ۵۰۰مگاواتی غدیر قشم بازدید کرد و طی 
نشستی با مصطفی تندرو مدیرعامل این مجموعه، طرح های 
توسعه ای و نیروگاهی در دست اقدام را بررسی و دستوراتی 

جهت حل مشکالت پیش روی این مجموعه صادر نمود.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: با فرهنگسازی و 
بازتعریف ماموریت مناطق آزاد در کشور، می توانیم نگاه 

به این مناطق را تغییر داده و شاهد تقویت آنها باشیم.
منطقه  سازمان  مدیران  شورای  جلسه  در  محمد  سعید 
آزاد قشم اظهار داشت: طی ماه های گذشته ریل گذاری و 

هدفگذاری خوبی براساس طرح تحول برای مناطق آزاد 
صورت گرفته و به مرور شاهد به نتیجه رسیدن برنامه ها 

و رشد این مناطق هستیم.
وی با بیان این که برای نخستین مرتبه از زمان تشکیل 
مناطق آزاد در کشور، تراز تجاری این مناطق مثبت شده 
در  سرمایه گذاری  گذشته  ۹ماهه  در  داشت:  بیان  است، 
مناطق آزاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸درصد 

رشد دارد.
افزود:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
همچنین طی یک سال گذشته اقدامات مطلوبی در زمینه 
تصرف  رفع  و  سرمایه گذارنماها  از  زمین  بازپس گیری 
اراضی ملی و دولتی و مقابله با زمین خواری در مناطق 
از ۱۲۳هزار  بیش  اقدامات،  این  با  و  گرفته  آزاد صورت 

میلیارد تومان به بیت المال بازگشته است.
بورس  ایجاد  برای  اولیه  اقدامات  گفته سعید محمد؛  به 
و  شده  انجام  آزاد  مناطق  در  آفشور  بانک  و  بین الملل 
مراحل  و  است  گردیده  تعریف  آنها  سهامداری  شبکه 

پایانی راه اندازی بیمه نامه های بین المللی در این مناطق 
درحال انجام است.

در  متمرکز  حاکمیت  موضوع  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
آیت اهلل  دستور  براساس  نمود:  اذعان  آزاد کشور  مناطق 
حاکمیت  ایجاد  راستای  در  و  رئیس جمهوری  رئیسی، 
یکپارچه و اجرای اصل ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های 
و  گمرک  مدیران  و  فرمانداران  انتخاب  کشور،  توسعه 
تایید حکم شهردار پس از انتخاب توسط شورا در مناطق 
آزاد  باید توسط مدیران عامل سازمان های مناطق  آزاد، 

صورت گیرد.
مدیره  هیات  رئیس  از  ادامه،  در  رئیس جمهور  مشاور 
در  خواست  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
توسط  موضوعات  این  اجرای  عدم  و  استنکاف  صورت 
دستگاه های مختلف، گزارش این تخلف را تحت عنوان 
ترک فعل به سازمان بازرسی کل کشور و همچنین هیات 

دولت ارائه کند.
به  قشم  جزیره  تمام  تبدیل  کرد:  تصریح  محمد  سعید 

منطقه آزاد توسط شورای عالی مناطق آزاد مصوب شده 
در  تصویب  ازجمله  آن  بعدی  مراحل  هستیم  امیدوار  و 
با  نیز  مجلس  در  نهایی  اقدامات  انجام  و  دولت  هیات 

سرعت اجرایی گردد.
وی با تاکید در اهمیت موضوع راه اندازی بانکرینگ در 
پروژه  سهامداران  با  مذاکره  نمود:  اذعان  قشم  جزیره 
بانکرینگ سلخ همچنان درحال انجام است و امیدواریم 
مهم  این ظرفیت  از  ممکن  زمان  کوتاه ترین  در  بتوانیم 
استفاده  کشور  اقتصاد  و  قشم  جزیره  نفع  به  اقتصادی 

نماییم.
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  رئیس جمهور  مشاور 
اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: احداث پل خلیج فارس 
به عنوان یکی از آرزوهای ساکنان جزیره قشم موردتوجه 
منابع  تامین  برای  نیز  مذاکرات خوبی  و  دارد  قرار  ویژه 
این پروژه عظیم صورت گرفته است که در آینده نزدیک 
اجرایی  عملیات  آغاز  درخصوص  خوبی  خبرهای  شاهد 

آن خواهیم بود.

افتتاح افتتاح ۱۳۱۳پروژه عمرانی، گردشگری و صنعتی به ارزش پروژه عمرانی، گردشگری و صنعتی به ارزش ۱۵۰۰۱۵۰۰میلیارد ریال در جزیره قشممیلیارد ریال در جزیره قشم

بهره مندی از ظرفیت نیروگاه های تولید برق جهت توسعه اقتصادی و صنعتی قشمبهره مندی از ظرفیت نیروگاه های تولید برق جهت توسعه اقتصادی و صنعتی قشم

ارائه گزارش به سازمان بازرسی درخصوص موانع اجرای حاکمیت متمرکز در منطقه آزاد قشمارائه گزارش به سازمان بازرسی درخصوص موانع اجرای حاکمیت متمرکز در منطقه آزاد قشم

دبیرخانه  استقالل  گفت:  قشم  شهرستان  امام جمعه 
و  کشور  اقتصاد  نفع  به  کشور  آزاد  مناطق  شورایعالی 
تقویت این مناطق است و هر تفکری که تضعیف مناطق 

آزاد کشور منجر شود باید کنار گذاشته شود.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی در جلسه شورای مدیران 
سازمان منطقه آزاد قشم که با حضور مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، 
اظهار داشت: تعامل با مردم و جامعه محلی و همراهی با 
شهرداری ها، شوراها و دهیاری ها در جزیره قشم در دوره 
خوبی  بسیار  به سطح  قشم  آزاد  منطقه  مدیریتی  جدید 

رسیده است و باید تقویت گردد.
وی افزود: طی ماه های گذشته در حوزه های زیرساختی 
آب  تامین  مواصالتی،  محورهای  وضعیت  بهبود  جهت 
مورد نیاز ساکنان جزیره و همچنین رفع نیاز حوزه مسکن 
جزیره  روستاهای  و  شهرها  در  خدمات  ارائه  و  جوانان 
افزایش  موجب  که  است  گرفته  صورت  خوبی  اقدامات 

امیدواری در میان ساکنان جزیره شده است.
امام جمعه شهرستان قشم تاکید کرد: شاهد جریان سازی 
جدیدی در حوزه مبارزه با زمین خواری و مقابله با فساد 
و  مردم  حمایت  مورد  که  هستیم  قشم  آزاد  منطقه  در 
دلسوزان جزیره نیز قرار گرفته و امیدواریم این موضوع با 

جدیت در آینده نیز ادامه پیدا کند.
و  آموزش  موضوع  حاجبی؛  االسالم  حجت  گفته  به 
پرورش و همچنین اجرای برنامه های فرهنگی و مقابله 
باید  که  است  موضوعاتی  از  نیز  اجتمایی  آسیب های  با 
قرار  موردتوجه  منطقه  در  موجود  اولویت های  براساس 

گیرند.
وی در ادامه، برگزاری جشنواره عید تا عید توسط منطقه 
آزاد قشم را نمونه بسیار خوبی از برگزاری جشنواره های 
بدون گناه با اجرای برنامه های فرهنگی و ایجاد شادی 

میان خانواده ها دانست.
سند  تدوین  کرد:  اظهار  قشم  شهرستان  امام جمعه 
فرهنگی و همچنین تشکیل قرارگاه محرومیت زادیی در 
جزیره قشم، از مهم ترین موضوعاتی است که امیدواریم 

در آینده نزدیک اجرایی شود.
انجام  پایان خاطرنشان کرد:  حجت االسالم حاجبی در 
ساکنان  آرزوهای  از  یکی  خلیج فارس  پل  عظیم  پروژه 
اجرای  و  بوده  اسالمی  جمهوری  نظام  آبروی  و  جزیره 
آن از نظر پدافند غیرعامل و همچین ایجاد ظرفیت برای 

بهبود وضعیت اقتصادی جزیره ضروری است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: ژئوسایت تنگه چاهکوه ظرفیتی منحصر به فرد در 

عرصه ژئوتوریسم جهانی است.
با  چاهکوه  تنگه  ژئوسایت  از  بازدید  در  فتح الهی  افشار 
داشت:  اظهار  نقطه  این  بی مانند  شگفتی های  به  اشاره 
معرفی ظرفیت های ژئوپارک جهانی قشم و به ویژه این 
و  اطالع رسانی  حوزه  در  هم افزایی  نیازمند  ژئوسایت، 

رسانه است.
خواند  فراملی  را  مجموعه  این  گردشگری  ارزش  وی، 
و تصریح کرد: فضاهای گردشگری جزیره در نوع خود 
بیشتر شناخته  در عرصه جهانی  باید  و  است  مثال زدنی 

شود.
این  ادامه  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کرد  دیدن  چاهکوه  تنگه  ژئوسایت  اینفوسنتر  از  بازدید، 
تولیدکننده صنایع دستی  بانوان  از  حمایت  درخصوص  و 
جهت ارتقای این محصوالت و بازاریابی و فروش، دستور 

ویژه صادر نمود.
دره  ژئوسایت  در  حضور  با  همچنین  فتح الهی  افشار 
قشم،  جهانی  ژئوپارک  ژئوسایت  پهناورترین  تندیس ها، 
خواستار ساماندهی مسیر ترددی گردشگران شد تا ضمن 
بازدیدهای  طول  در  مناسبی  مسیریابی  امنیت،  تامین 

گردشگری خود از این ژئوسایت ویژه داشته باشند.
بازدید از جزایر ناز و بررسی وضعیت دسترسی خودروها 
به سواحل این منطقه، از دیگر برنامه های رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بود که طی 
این بازدید، دستور الزم برای ساماندهی محوطه ساحلی 
این منطقه و جلوگیری از تردد خودروها به منظور تامین 

امنیت گردشگران در ساحل ناز صادر شد.

شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید 
به همراه  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
حمید برومند قائم مقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به منظور افتتاح ۱۳پروژه عمرانی، گردشگری و 

صنعتی، به جزیره قشم سفر کردند.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
عمرانی،  ۱۳طرح  سفر  این  در  اقتصادی  ویژه  و 
گردشگری و صنعتی را با اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰میلیارد 

افتتاح کرد. ریال 

دیدار مشاور رئیس جمهور با خانواده شهید 
صالح مالحی الفتی

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
نخستین  در  قشم،  جزیره  در  حضور  از  پس  اقتصادی 

برنامه، با خانواده شهید صالح مالحی الفتی دیدار کرد.
سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، حمید برومند قائم مقام این دبیرخانه 
و افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم با حضور در منزل شهید صالح مالحی 
الفتی، خدمت و حضور در کنار خانواده شهدا و تالش 
برای همه  بزرگ  افتخاری  را  آنها  رفع مشکالت  جهت 

مسئوالن اجرایی کشور دانستند.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
داشت:  اظهار  دیدار  این  در  همچنین  اقتصادی  ویژه 
بی تردید اگر ایثار و  رشادت شهدا و جانبازان عالیقدر نبود، 
مقدس  نظام  در  امروز  که  ناب  اسالم  و   عدالت خواهی 
جمهوری اسالمی نمایان است و الگویی برای کشورهای 

جهان است، وجود نداشت.

آغاز عملیات بهسازی بافت تاریخی بندر 
الفت

با حضور مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم، عملیات بهسازی بافت تاریخی بندر الفت آغاز 
و نخستین گام برای ثبت این بندر تاریخی در فهرست 

جهانی یونسکو برداشته شد.
درگاه های  از  یکی  الفت  بندر  تاریخی،  اسناد  براساس 
اصلی ورودی به جزیره قشم بوده و دارای قدمت تاریخی 
زیادی است و به دلیل وجود میراث ملموس و ناملموس 
قشم  جزیره  نقاط  مهم ترین  یکی  فرهنگی،  و  تاریخی 

برای توسعه گردشگری به حساب می آید.
که  بادگیر  ۹۹دستگاه  پروژه  این  در  گزارش،  این  طبق 
مهم ترین نماد این بندر کهن به حساب  می آیند، مرمت 
و  بندر جداره سازی  تاریخی  بافت  از  مترمربع  و ۵۶هزار 

کف سازی خواهد شد.
فرهنگی،  معاونت  سرپرست  این  از  پیش  است،  گفتنی 
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از بازبینی 
طرح هادی بندر تاریخی الفت باهدف ثبت در یونسکو خبر 
داده بود و عملیات بهسازی بافت تاریخی نیز با همین هدف 
انجام خواهد شد. عالوه بر این، فرآیند ثبت ۵اثر تاریخی بندر 

الفت در فهرست آثار ملی نیز آغاز شده است.

افتتاح پروژه آسفالت 10روستای جزیره قشم
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  حضور  با 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و افشار فتح الهی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
پروژه آسفالت ۱۰روستای جزیره قشم با مشارکت بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی به بهره برداری رسید.
در  قشم  جزیره  روستایی  معابر  آسفالت  ۱۰طرح  این 
اعتبار  با  و  ۹۰۰مترمربع  و  ۸۲هزار  مساحت  به  مجموع 

۲۰۰میلیارد ریال انجام شد.
در این مراسم، آسفالت معابر روستاهای زیرانگ، توریان، 
پی پشت، تنبان، دوربنی، دوالب، تم گس، سلخ، ملکی و 

باسعیدو به بهره برداری رسید.
روستایی  معابر  آسفالت  عملیات  گزارش،  این  براساس 
۱۰روستای جزیره قشم در قالب اجرای تفاهم نامه میان 
انقالب  مسکن  بنیاد  اداره  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
معابر  آسفالت  انجام  برای  هرمزگان  استان  اسالمی 

روستایی در ۴۰روستای جزیره قشم می باشد.
شایان ذکر است، دوم خردادماه سال جاری تفاهم نامه همکاری 
این سازمان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی آسفالت معابر و 
راه های طرح هادی در بیش از ۴۰روستای جزیره قشم با حضور 
افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم و شهریار نوری زاده مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان هرمزگان به امضاء رسید.

افتتاح شرکت فراز فناوران قشم 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  حضور  با  ادامه،  در 
اقتصادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و امام جمعه 

شهرستان قشم، شرکت فراز فناوران قشم افتتاح شد.
این شرکت که در زمینه خشک و نمک سود کردن ماهی و میگو 

فعالیت می کند با سرمایه گذاری ۵۹۱میلیارد ریالی افتتاح شد.
شرکت فراز فناوران قشم در زمینی به مساحت ۴۸۷۱مترمربع 

احداث شده و برای ۲۰نفر اشتغال زایی مستقیم دارد.

افتتاح پروژه محور اصلی بلوار مرکزی طوال
همچنین، با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر 
افشار فتح الهی  اقتصادی و  آزاد و ویژه  شورایعالی مناطق 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 

پروژه محور اصلی بلوار مرکزی طوال افتتاح گردید.
این طرح به طول ۲۳۰۰متر و با اعتبار ۷۷۰میلیارد ریال، 

توسط سازمان منطقه آزاد قشم اجرایی شد.
احداث ۶دهنه پل ۲متری، یک زیرگذر، ۶هزار مترمربع فضای 
سبز و کانالی به طول ۳هزار مترمربع از دیگر بخش های پروژه 

محور اصلی بلوار مرکزی طوال به حساب می آید.
از گام های سازمان  بلوار یکی  این  گفتنی است، احداث 
منطقه آزاد قشم جهت توسعه عمرانی روستای طوال بوده 
و نشان از اهتمام جدی سازمان برای رسیدگی بیشتر به 

مردم این منطقه است.
سراسر  در  راهسازی  نهضت  ادامه  با  است،  ذکر  شایان 
مسیرهای  ساماندهی  و  بهسازی  همچنین  و  جزیره 
توسعه  زیرساخت های  نقاط حادثه خیز،  و اصالح  موجود 

همه جانبه و پایدار قشم فراهم می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
انجام  و  شناسایی  عالوه بر  گذشته  ماه های  طی  گفت: 
اقداماتی جهت بهبود وضعیت زیرساخت های جزیره قشم 
رشد  شاهد  خوشبختانه  محلی،  جامعه  نیازهای  رفع  و 
و  تجاری  اقتصادی،  مختلف  حوزه های  در  چشمگیری 

سرمایه گذاری بوده ایم.
سازمان  مدیران  شورای  جلسه  در  فتح الهی  افشار 
و  رئیس جمهور  مشاور  حضور  با  که  قشم  آزاد  منطقه 
برگزار  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
ساکنان  نیازهای  به  ویژه  توجه  داشت:  اظهار  شد، 
منطبق بر  محلی  جامعه  مشکالت  رفع  و  قشم  جزیره 
متوازن  و  پایدار  توسعه  جهت  موردنیاز  زیرساخت های 
در منطقه، مهم ترین اولویت مدیریت منطقه آزاد قشم 

در ماه های گذشته بوده است.
وی با اشاره به کسری ۲۰هزار مترمکعب آب برای رفع 
سازمان  مشارکت  با  افزود:  قشم،  جزیره  ساکنان  نیاز 
از جانمایی برای  منطقه آزاد قشم و وزارت نیرو و پس 
۲۲هزار  تولید  برای  جدید،  شیرین کن های  آب  احداث 
مترمکعب آب جهت رفع نیاز ساکنان بخش های مختلف 

جزیره برنامه ریزی شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اضافه کرد: همچنین 
محورهای  وضعیت  بهسازی  برای  خوبی  برنامه های 
مواصالتی جزیره قشم پیش بینی شده است که هم اکنون 

را طی  اجرا  و  طراحی  مختلف  مراحل  خوبی  با سرعت 
می کنند.

فتح الهی با بیان اینکه از ابتدای تاسیس منطقه آزاد قشم 

هیچ برنامه ای برای حل مشکل مسکن در جزیره اجرایی 
مراحل طراحی  حاضر  درحال  کرد:  تصریح  است،  نشده 
۱۵روستای  در  قشم  جزیره  جوانان  مسکن  پروژه  اولیه 

جزیره آغاز شده و امیدوار هستیم که تا پایان سال شاهد 
آغاز این طرح در تمام شهرها و سایر روستاهای جزیره 

قشم باشیم.
خوبی  برنامه های  گذشته  ماه های  نمود: طی  تاکید  وی 
شده  اجرایی  بازرگانی  و  تولید  بخش  از  حمایت  برای 
اجرای  برای  فرهنگی  پیوست های  تهیه  موضوع  و 
با مشارکت و حمایت جامعه محلی  اقتصادی  طرح های 

قشم درحال انجام است.
ادامه،  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
یونسکو  از  قشم  جهانی  ژئوپارک  سبز  کارت  دریافت 
سایر  برای  الگو  عنوان  به  ژئوپارک  این  معرفی  و 
بخش های  تمامی  تالش  نتیجه  را  جهان  ژئوپارک های 
سازمان به ویژه مدیریت ژئوپارک قشم و همراهی جامعه 

محلی دانست.
ارزش  جاری  سال  ابتدای  ۵ماهه  در  فتح الهی؛  گفته  به 
گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  صنعتی  تولیدات 
ارزش  ۴۹۴درصد،  از  بیش  صادرات  ارزش  ۲۰۲درصد، 
سرمایه گذاری های صورت گرفته بیش از ۵۱۲درصد رشد 

را نشان می دهد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: در ۵ماهه ابتدای سال جاری، 
بیش از ۵۰۰هکتار از اراضی خالصه رفع تصرف شده و 
بیش از ۵هزار میلیارد تومان به بیت المال برگشته است.


	02
	03
	04-05
	06
	07
	08
	Blank Page

