
سرمقاله

حسین مرادی
کارشناس مناطق آزاد

چه چیزی کاشته اید که امروز انتظار برداشت دارید؟
یکی از مهم ترین دالیل ایجاد مناطق آزاد در ایران که نزدیک به سه دهه از تاسیس آنها 
تولید و سرمایه گذاری و توسعه  می گذرد، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت 

صادرات در این مناطق بوده است. 
کارشناسان  اذعان  به  که  ایران  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  مترقی  قانون 
در  سال1372  در  می باشد،  مناطق  این  اداره  برای  قوانین  بهترین  جزء  خارجی،  و  داخلی 

مجلس شورای اسالمی به تصویب نمایندگان رسیده است.
شاید در آن دوران کسی فکرش را هم نمی کرد که روزگاری دستگاه ها و نهاده های دولتی و 
حتی بعضا افرادی بی ارتباط به مناطق آزاد، به این قانون جامع و کامل پشت کرده و وقعی 
به آن ننهند و با انواع و اقسام بخشنامه ها این قدرت را داشته باشند که بخشی از قوانین 

کشور را نقض کنند.
منتقدین بر این باورند که مناطق آزاد تجاری-صنعتی به اهداف تعیین شده و ماموریت های 
محوله در طول این سال ها دست پیدا نکرده اند و در نتیجه ضرورت ندارد تمامی مشوق ها و 
معافیت ها در نظر گرفته شده در این مناطق ادامه پیدا کند؛ که ضرورت دارد یادآوری شود 
این مناطق آزاد امروزی، همان مناطق محروم و بی امکاناتی بودند که به سبب یدک کشیدن 
پیشوند »منطقه آزاد«، سرمایه گذاران را از داخل و خارج در خود گسیل داده، زیرساخت ایجاد 

کرده و فرصت های سرمایه گذاری و تولیدی را در اختیار سرزمین مان قرار داده اند.
اما مهم ترین سوالی که در پس این نقد به ذهن متبادر می شود، این است که پس از گذشت 
نزدیک به 30سال از ایجاد مناطق آزاد، چرا به درستی به این مهم دست پیدا نکرده اند؟! 
بی شک اگر با نگاهی غیرمغرضانه و بی طرفانه بخواهیم به پاسخ این پرسش برسیم، ابتدا 
باید قوانین و تصمیماتی که در سرزمین اصلی برای مناطق آزاد مقرر می شود را مورد بررسی 
قرار داد و در کنار این مسئله، واکاوی دقیقی از شرایط کلی کشور خصوصا کالن اقتصاد 
داشت. به خوبی می شود درک کرد که این مناطق نیز از بحران ها، تصمیمات، اتفاقات و 
اقتصاد کلی کشور جدا نبوده و نمی شود صرفا انگشت اتهام را به سوی مناطق آزاد نشانه 
رفت و آنان را متهم به کم کاری نمود؛ که به واقع عملکرد این مناطق براساس آمار و ارقام 
مستند نشان از این دارد که حتی در شرایط بحرانی نیز موفق بوده و حرکت روبه جلو و 

پیشرفت داشته اند.
تحریم های خصمانه  رسیده،  اوج خود  به  دیگر مشکالت  روزها  این  اوصاف،  این  تمام  با 
خارجی از یک سو و بخشنامه ها و مصوبات به تصویب رسیده و اظهارنظرهای غیرکارشناسی 
و  یاس  دچار  آزاد  مناطق  در  ذی نفعان  و  فعالین  بیشتر  که  گردیده  باعث  دیگر،  سوی  از 

ناامیدی شوند و آینده این مناطق را در خطر ببینند. 
سایه و سنگینی مصوبات و قوانین محدودکننده هر روز به شکلی تعجب آور بر دوش مناطق 
مناطق،  این  فعالین و سرمایه گذاران  اکثریت  اذعان  به  تا جایی که  آزاد سنگینی می کند، 
شرایط  حداقل  چراکه  است،  آزاد  مناطق  از  راحت تر  مراتب  به  اصلی  سرزمین  در  فعالیت 
با توجه به قوانین کلی کشور در سرزمین  از این مقررات  در آنجا مشخص بوده و برخی 
از مصوبات و حتی مباحث مطرح  اما پذیرش و اجرای بعضی  اصلی قابل قبول می باشد، 
شده درخصوص مناطق آزاد، برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان این مناطق که به گفته 

کارشناسان و مسئولین، صاحبان اصلی مناطق آزاد هستند، سخت و مشکل ساز است.
با تمامی این چالش ها چگونه می توان از مناطق آزاد این انتظار را داشت که به تمام ماموریت ها 
و اهداف تعیین شده دست پیدا کنند که یکی از سخت ترین و مهم ترین آنها، رونق تولیدات 
صادرات  محور است! بنابراین خوب است که پیش از مورد نقد و اتهام قرار دادن این مناطق از 

کشور، به واقع ببینیم که چه چیزی کاشته ایم که امروز انتظار برداشت آن را داریم.

سواحل مکران
 اصلی ترین کانون 
اقتصادی کشور است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:

و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
مسئوالن  بعضی  اظهارنظر  از  انتقاد  با  اقتصادی  ویژه 
دولتی اعالم کرد: موضوع حذف معافیت های مالیاتی 
مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانونگذاری 
زمانی  بازه  آزاد،  منطقه  قانون  در  و  نیست  مطرح 
20ساله برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
مرتضی بانک اظهار داشت: مالیات یک موضوع محوری 
درباره مناطق آزاد است. مناطق آزاد اگر وجود دارد و اگر 
آزاد وجود دارد، مهم ترین عنصر  نام منطقه  به  قانونی 
مناطق آزاد، معافیت مالیاتی و معافیت های گمرکی است 
که این موضوع نه در اینجا، که در همه دنیا وجود دارد. 
معافیت های  یا کارشناسی موضوع حذف  اینکه فردی 
مالیاتی از مناطق آزاد را مطرح می کند، نشان می دهد 
اطالعی  و  اشراف  آزاد هیچ  منطقه  قانون  و  مفهوم  از 
ندارد. اصال خیلی بعید و عجیب است که کارشناسان 
متخصص مربوط به اقتصاد و حوزه   های اقتصادی، این 

صحبت ها را مطرح کنند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر 
اینکه موضوع حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد در 
هیچ محفل رسمی دولتی و قانونگذاری مطرح نیست، 
ادامه داد: در قانون منطقه آزاد بازه زمانی 20ساله برای 
معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده که این معافیت های 

مالیاتی پس از 20سال کاهش می یابد.
از  مالیاتی  معافیت  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  مشاور 
کرد:  خاطرنشان  است،  ضرورت ها  جزء  قانونی  منظر 
دائمی  کشورها  از  بسیاری  در  مالیاتی  معافیت های 
هستند و شاید کمترین مدت معافیت برای ایران است؛ 
و  است  قانون مصوب کشور  این  در حال حاضر   اما 
آزاد  منطقه  وجود  دیگر  باشد،  آن  حذف  بر  قرار  اگر 

معنایی دارد.
جذب  برای  آزاد  مناطق  کرد:  تصریح  بانک 
یکی  معافیت ها،  و  می شوند  ایجاد  سرمایه گذاری ها 
جذب  در  سهولت  ایجاد  برای  الزم  مشوق های  از 

معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف نمی شود
این  حذف  تبعات  درخصوص  رئیس جمهور  مشاور 
ارزش  بر  مالیات  معافیت  با حذف  کرد:  بیان  معافیت 
افزوده، اعتماد سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی از بین 
افزایش  صادرات  برای  کاال  تمام شده  قیمت  می رود، 
فعاالن  در گردش  میزان سرمایه  به  می یابد، ۹درصد 
نظام  که  موضوعاتی  اینها  می کند.  اضافه  اقتصادی 
مناطق آزاد را دچار خدشه کرده و سیاست ها و اهداف 

را زیر سوال می برد.
مجلس  در  آزاد  مناطق  قانون  اینکه  بیان  با  بانک 
تصویب شده و نمی شود یک روزه آن را حذف کرد، 
گفت: درباره الیحه مالیات بر ارزش افزوده ما مطابق 
در  معافیت  هستیم  معتقد  دولت  الیحه  و  مصوبات 
مناطق آزاد ادامه خواهد داشت. در مجلس هم صحبت 
کرده  و افراد را نسبت به این موضوع متقاعد کرده ایم. 
اگر دولت بخواهد الیحه را اصالح کند، باید از مجلس 

بخواهد الیحه به آنجا بازگردد.
با تاکید بر اصل مشارکت جمعی در دولت ادامه  وی 
داد: مجلسی ها ممکن است پیشنهاداتی بدهند و این 
توسط  اما  باشد،  با الیحه  مغایر  نباید  پیشنهادات هم 
مخالفت  الیحه ای  هیچ  با  ندارد  امکان  دولت  ارکان 
اگر خدشه پذیر  دولت  در  مشارکت جمعی  اصل  شود. 
آورده و  به وجود  برای کشور  زیادی  باشد، مشکالت 

انسجام دولت را از بین می برد.
برخی  کرد:  خاطرنشان  رئیس  جمهور  مشاور 
اظهارنظرهای سطحی و غیرکارشناسی شنیده می شود 
شباهت  شخصی  مسائل  کردن  مطرح  به  بیشتر  که 
بی توجه  را  خود  نظر  کسی  هر  دولت  در  اینکه  دارد. 
ایجاد  آنارشی ساختاری  نوع  بگوید، یک  به الیحه ها 

می کند که دولت با آن مخالف است.
به گفته دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
که  افراد  برخی  به  واکنش  در  جمهوری  رئیس  بارها 
بدون توجه به مسئولیتشان اظهارنظر کرده اند، هشدار 

داده و برخورد هم کرده است.

سرمایه گذاری به حساب می رود.
افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  به  اشاره  با  وی 
را کارشناس معرفی  افراد خودشان  اظهار کرد: برخی 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  درباره  اما  می کنند، 
نکاتی می گویند که مشخص است موضوعات را با هم 

خلط کرده اند.
ادامه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
از  آزاد  مناطق  معافیت  براساس  نظامی  وقتی  داد: 
مالیات ارزش افزوده ایجاد شده و سرمایه گذار و فعال 
آغاز  را  فعالیتش  معافیت،  این  به  اعتماد  با  اقتصادی 

کرده، تغییر این موضوع اعتماد را خدشه دار می کند.
داد:  توضیح  افراد  برخی  انتقادهای  به  پاسخ  در  وی 
اینکه منابع نفتی ما باید ذخیره شود و از درآمدی دیگر 
استفاده کنیم، موضوع درست و به حقی است؛ اما ما 
این ساختار می گوید  که  داریم  اقتصادی  یک ساختار 
مالیات باید اخذ شود، نفت باید تولید شود، صنعت باید 
در این حوزه ها فعالیت کند و مناطق آزاد هم باید وجود 

داشته باشد.
اقتصادی  اینکه ساختار  به  اعتقاد  با  این مقام مسئول 
کشور نمی تواند براساس حوادث تغییر کند، ادامه داد:  
مقررات  بگوییم  شویم  بیدار  صبح  روز  یک  نمی شود 
بانک مرکزی باید تغییر کند و یک روز دیگر بخواهیم 
وظایف وزارت اقتصاد را حذف کنیم؛ همه اینها روندی 

دارد که باید طی شود.
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در نشست معاون فناوری و نوآوری 
وزیر ارتباطات با مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد کیش مطرح گردید:

مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم 

تاکید کرد:
کیش، بهترین منطقه 

و مطلوب ترین 
فرصت برای ایجاد 

شهر هوشمند است

قشم، پایلوت اجرای 
سیاست های ساختار 

امور اجتماعی و انتقال 
آن به کل کشور

قوانین

دیدگاه کارشناسان
 درخصوص تبعات حذف معافیت های مالیاتی 
در مناطق آزاد:

مرگ
تجارت

درآزاد
تضاد

صفحه 4 را بخوانید

مشاور رئیس جمهورو دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد:
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در سومین دوره از سلسله نشست های میراث فرهنگی در کیش مطرح شد:

در نشست معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح گردید:

کیش، بهترین منطقه و مطلوب ترین فرصت برای ایجاد شهر هوشمند است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در دیدار با دکتر 
وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاون  هاشمی  سیدستار 
ارتباطات و فناوری اطالعات، از پیشنهاد معاون وزیر 
برای مشارکت در مرکز نوآوری کیش و ایجاد شهر 

هوشمند استقبال کرد.
معاون  هاشمی  دکتر  میزبان  مظفری  غالمحسین 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بود. در این نشست 
اینکه  بیان  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
راه اندازی مرکز نوآوری اولویت نخست سازمان منطقه 
آزاد کیش است و حضور شرکت های دانش بنیان و 
شتاب دهنده ها می تواند در تمامی عرصه ها تاثیرگذار 
بوده و رشد و توسعه کیش را شتاب بخشد، افزود: با 
توجه به زیرساخت های کیش، تاسیس مرکز نوآوری 
و فراهم کردن فعالیت شتاب دهنده های صادراتی و 
صنایع خالق می تواند نقطه آغاز و شروع خوبی برای 

کمک به اقتصاد ملی باشد. 
وی تاکید کرد: با توجه به استقبال شرکت های دانش 
بنیان از مرکز نوآوری کیش و تقاضاهای متعدد در این 
زمینه، برای استقرار و فعالیت شرکت های مورد نظر، 
هیچ مشکل و محدودیتی در زمینه تامین محل فعالیت 
و تجهیز آن نداریم و قصد داریم که دانش و تجربه 
کشور در دو دهه اخیر را در مرکز نوآوری کیش متمرکز 

کرده و از آن بهره ببریم.
داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شهرک های  کنار  در  را  فن آوری  شهرک  طراحی 
صنعتی طراحی کردیم و قصد داریم با ارائه تسهیالت 
ویژه، شرکت هایی را که در حوزه دانش بنیان فعالیت 
می کنند با کمترین هزینه کرد آنان برای تامین مکان 

مستقر کنیم و کمک نماییم این شرکت ها اقتصادی 
شوند. 

وی از اعالم آمادگی کیش برای میزبانی و پشتیبانی از 
شرکت های دانش بنیان که در حوزه فن آوری اطالعات 
و ارتباطات و شرکت های دانش بنیان برای حضور در 
بازار کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت دارند خبر 
مزیت های  از  استفاده  با  داریم  آمادگی  افزود:  و  داد 
کیش، راه را برای توسعه پروژه های نوآورانه و پیشرو، 
نفوذ در بازارهای جهانی و رونق صادرات محصوالت 

دانش بنیان هموار و فراهم کنیم. 
دکتر مظفری با اشاره به تالش شهرهای بزرگ کشور 
برای ایجاد شهر هوشمند و اقداماتی که تاکنون در 
کشور و دنیا انجام شده است، تاکید کرد: زیرساخت های 

مناسب، یکپارچگی در مدیریت کالن و وسعت کم 
جزیره کیش این امکان را می دهد که کیش به عنوان 
پایلوت شهر هوشمند مطرح شود و در این میان آمادگی 
و  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  با  همکاری 
بهره مندی از تجارب این وزارتخانه را داریم و با توجه 
به حضور ساالنه یک میلیون و هشتصد هزار گردشگر 
در کیش، این خدمات را می توان در سطح ملی دید و در 
این جزیره، آن را آزمایش کرد و به کل کشور تعمیم داد. 
وی با قدردانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
از انتقال فیبر نوری از سرزمین اصلی به کیش و نیز 
قدردانی از مدیریت فناوری اطالعات سازمان منطقه 
آزاد کیش برای انجام فیبر نوری در رینگ جزیره، از 
همکاری این وزارتخانه در زمینه اینترنت نسل پنجم 

یا همان 5G استقبال کرد.  
همچنین معاون فن آ وری و نو آوری وزارت ارتباطات 
وجود  گفت:  نشست  این  در  اطالعات  فناوری  و 
ظرفیت های متنوع درکیش عمال یک فضای مثبت 
و ایده آل ایجاد کرده است تا این جزیره بهترین منطقه 
و مطلوب ترین فرصت برای ایجاد شهر هوشمند باشد 
تا با استفاده از نیروهای توانمند و خبره که تجربه کار 
عملیاتی دارند، به دستاوردهایی برسیم که تفاوت کیش 

نسبت به گذشته ملموس باشد.
دکتر ستار هاشمی با بیان اینکه تحقق شهر هوشمند با 
وحدت رویه و تصمیم گیری متمرکز امکان پذیر خواهد 
مدیریت  واسطه  به  داشت: جزیره کیش  اظهار  بود، 
بازارهای  به  آسان  یکپارچه، وسعت کم و دسترسی 
منطقه، مکان مناسبی برای فعالیت شرکت های مرتبط 
با فن آوری اطالعات است و خواهان مشارکت در این 
زمینه هستیم تا بتوانیم در بازار کشورهای حاشیه خلیج 

فارس به ویژه عمان حضور فعال داشته باشیم.
وی یکی از راهکارهای کمک به اقتصاد کشور را رفتن 
به سمت توسعه و راه اندازی شتاب دهنده های صادراتی 
امروزه  نمود:  تصریح  و  کرد  عنوان  خالق  صنایع 
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در تامین منابع، عرضه، 
ترویج و تبلیغ کاالها و ورود به بازارهای کشورهای 
مختلف از تجربه و قابلیت های الزم و کافی برخوردار 
نیستند و شتاب دهنده های صادراتی صنایع خالق با 
جذب مجموعه ای از شرکت های استارت آپی و نوآور 
در حوزه های مختلف، به این موضوع کمک خواهند 
کرد و آمادگی داریم در این زمینه با سازمان منطقه آزاد 

کیش مشارکت نماییم.

اخبار منطقه آزاد کیش

آیت اهلل حسینی بوشهری بیان داشت: جدا 
استراحت  برای  محلی  کیش  که  این  از 
خدا  مردان  برکت  به  است،  هموطنانمان 
تبدیل  مکانی  به  کیش  جزیره  خیرین،  و 
شده است که اگر افرادی بخواهند مراسم 
جزیره  این  به  باید  ببینند،  را  دینی  ناب 

کنند. سفر 
عملیات  آغاز  آیین  در  قم  جمعه  امام 
اظهار  حسین )ع(  امام  مسجد  اجرایی 
در  دیگری  چیزی  مردم  دور  از  داشت: 
و  مراسم  ولی  می شنوند،  جزیره  مورد 
آئین های عزاداری، برنامه های ماه مبارک 
رمضان و شب های قدر را در جزیره کیش 

است. معنوی  بسیار فضای  می بینم، 
به  اشاره  با  بوشهری  حسینی  آیت اهلل 
این  بیان  ویژگی های سازندگان مساجد و 
»کسانی  می فرماید:  قرآن  در  خداوند  که 
پای  دارند،  باور  وجود  تمام  با  را  خدا  که 
می آیند«،  مساجد  آبادانی  و  عمران  کار 
افزود: خداوند فرموده است کسی که یک 
خانه ای  متعال  خدای  کند،  بنا  را  مسجد 
می دهد  وی  به  بهشت  در  آن  از  وسیع تر 
را  مسجد  چهل  که  زیباست  چه  حال  و 
ساخته و به اسامی ائمه اطهار مزین کنیم.

جایگاه  اسالم  در  مسجد  افزود:  وی 
مسجد  اسالم،  صدر  در  و  دارد  رفیعی 
تصمیمی گیری  مکان  و  آموزش  برای 
اقتصادی،  مسائل  پیغمبر،  جنگ  بود؛ 
در  روز  آن  اجتماعی  و  خانواده  مسائل 
می شد  مطرح  مسجد  بنام  اصلی  پایگاهی 
پیغمبر  که  را  مسجد  جایگاه  متاسفانه  و 

طرح کرده بود، از آن جدا شده ایم.
نیز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در این آیین گفت: همانطور که طرح های 
کردیم  و همت  اراده  را  نیمه تمام  عمرانی 
و  خیرین  همکاری  با  بشود،  تمام  تا 
مساجد  ساخت  تکمیل  از  سرمایه گذاران 
اولویت  با  نیمه تمام حمایت کرده و آن را 

می کنیم. دنبال  خاص 
ساخت  از  رضایت  ابراز  با  مظفری  دکتر 
حسین  توسط  حسین )ع(  امام  مسجد 
اظهار  کیش،  مطرح  سازندگان  از  رباطی 
انجام  رباطی،  آقای  ویژگی  داشت: 
باکیفیت و متفاوت است  کارهای عمرانی 
و مطمئن هستم مسجد امام حسین)ع( از 
کیفیت ساخت خوبی برخوردار خواهد بود.

حسن زاده  المسلمین  و  االسالم  حجت 
با  آیین  این  در  نیز  کیش  جمعه  امام 
تمامی  زمان  از  برهه ای  در  که  این  بیان 
در  کیش  در  سیاسی  و  عبادی  مراسم 
امروز  افزود:  می شد،  انجام  مسجد  دو 
کیش  جزیره  در  مقدس  15مکان  حدود 
مرهون  که  یافته  اختصاص  مسجد  به 
و  االسالم  حجت  پیگیری  و  تالش ها 
سابق  جمعه  امام  علیدادی  المسلمین 
جزیره کیش است که جوانی و عمر خود 
این  در  دینی  فرهنگ  گسترش  برای  را 
جزیره صرف کرد و بنا داریم راهی را که 

ادامه دهیم. ایشان ترسیم کردند، 
اینکه  بر  تاکید  با  کیش  جمعه  امام 
کیش،  جزیره  در  موجود  15مسجد  از 
قصد  رو  این  از  هستند  نیمه کاره  بسیاری 
داریم تا ساخت مساجد موجود را به پایان 
نرسانیم، ساخت مسجد جدید را در دستور 
نقش  به  توجه  با  افزود:  ندهیم؛  قرار  کار 
مساجد،  اکثر  ساخت  در  خیرین  پررنگ 
تکمیل  شاهد  آنان  همت  به  امیدواریم 
آن  نوبه  به  و  نیمه کاره  مساجد  ساخت 
باشیم. اماکن مذهبی در کیش  شکوفایی 

حسن زاده  المسلمین  و  االسالم  حجت 
امام  مسجد  ساخت  بانی  داشت:  اظهار 
به  که  هستند  مظفری  دکتر  حسین )ع( 
برج های  سازنده  رباطی  حسین  آقای 
طالیی اعالم کردند شما برج های طالیی 
ندارید مسجد  تمایل  را در کیش ساختید، 
با  که  بسازید؛  جزیره  این  در  طالیی 
وی  و  شد  همراه  رباطی  آقای  استقبال 
را  حسین )ع(  امام  مسجد  کردند  قبول 
از  بهره برداری  شاهد  امیدواریم  و  بسازند 

این مسجد در سال آینده باشیم.

تقدیر امام جمعه قم از فضای 
معنوی در جزیره کیش

در نشست غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش و محمد نهاوندیان معاون اقتصادی 
رئیس جمهور، بر حمایت قاطع از بخش خصوصی و 

اطمینان بخشی به آنان تاکید شد.
دکتر مظفری در این دیدار با اشاره به تشکیل شورای 
مطالعات راهبردی و تدوین نقشه راه، گزارش مفصلی 
همراه  به  را  کیش  ساله  سه  میان مدت  برنامه  از 
عمرانی  طرح های  درخصوص  شده  انجام  اقدامات 
شده،  فعال  نیمه تمام  و  انجام  حال  در  شده،  انجام 
بحث پسماند، ساخت و توسعه تصفیه خانه فاضالب 
و پروژه های زیرساختی شامل بندر و فرودگاه را به 

اطالع معاون اقتصادی رئیس جمهور رساند.
همچنین در این نشست، مشکل زیرساختی کیش 
و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  برق  زمینه  در 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این زمینه 
شرکت  مالکیت  تعیین  در  دولت  دخالت  خواستار 
آب و برق کیش و اتصال برق این منطقه به شبکه 

سراسری شد.
این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سازمان ها  برای  آموزشی  پایگاه های  ایجاد  دیدار، 

سومین دوره از نشست های میراث فرهنگی با هدف 
بررسی میراث نا ملموس جزیره کیش برگزار شد.

معاون  مالنوروزی  مجید  حضور  با  نشست  این 
مدیران  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
مرتبط با این حوزه، جمعی از دانشجویان و دکتر 
میرشکرایی مدرس این دوره، با هدف توسعه صنعت 
گردشگری جزیره، آگاهی و هم افزایی دست اندرکارن 
این حوزه و نیز حفظ و صیانت از میراث فرهنگی، 
در سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش 

برگزار شد.
میراث  مصداق های  فرهنگی،  میراث  مفاهیم 
فرهنگی نا ملموس، اقدامات پاسدارانه و برنامه های 
گردشگری  توسعه  و  معرفی  تاریخچه،  ترویجی، 
میراث ناملموس و میراث فرهنگی ناملموس مردان 
جزیره کیش ازجمله موضوعات مطرح شده در این 

استقبال معاون اقتصادی رئیس جمهور از برنامه راهبردی کیش

جزیره کیش، دروازه مهم و شاهراه گردشگری ایران اسالمی

فرصت  شناسایی  و  کیش  در  شده  انجام  اقدامات 
سرمایه گذاری و تهیه کتابی در این خصوص برای 
سرمایه گذاران نیز یکی دیگر از محورهای گفتگوی 
این نشست بود که معاون اقتصادی رئیس جمهور 
با مثبت خواندن این اقدامات، از مدیرعامل سازمان 
از  همه جانبه  حمایت  با  خواست  کیش  آزاد  منطقه 
برای رونق  را  فعالیت های بخش خصوصی، زمینه 

اقتصادی منطقه فراهم کند.
همچنین معاون اقتصادی رئیس جمهور در این نشست 
با بیان این که کیش، منطقه بی نظیر در حوزه های 
از  است،  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  گردشگری، 
ابراز  آزاد کیش  منطقه  راهبردی سازمان  برنامه های 
با  تا  خواست  سازمان  مدیرعامل  از  و  کرد  رضایت 
پیگیری این برنامه ها و بهره گیری از مشاوران باتجربه، 
تهیه و تدوین برنامه ریزی بلندمدت را نیز برای جزیره 

کیش در دستورکار قرار دهد.
ریسک  کاهش  لزوم  بر  تاکید  با  نهاوندیان  محمد 
سرمایه گذاری، از زیرساخت های انجام شده در کیش 
استقبال کرد و آن را عامل مهمی در اطمینان بخشی 
به  توجه  افزود:  و  دانسته  سرمایه گذاران  به 

هنرهای بومیان کیش است.
مجید مالنوروزی افزود: آگاهی از فنون و مهارت های 
بومیان در ساخت صنایع دستی و پخت غذاهای 
محلی و شناخت رفتارهای نهادینه شده در جامعه، 
عنوان  به  قوم،  این  افسانه های  و  آواها  موسیقی، 
هویت فرهنگی آنان میراث ناملموسی است که باید 

مورد توجه بیشتری در حوزه گردشگری قرار گیرد.
وی انجام مطالعات گسترده و فعالیت های پژوهشی 
میراث  نگهداری  و  حفظ  در  مهمی  عوامل  را 
ناملموس جزیره کیش برشمرد و گفت: حفظ ، ارتقاء 
و توسعه صنعت گردشگری در گرو شناخت و آگاهی 

نسبت به این میراث ارزشمند است.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش بر لزوم 
برگزاری جشن ها، موسیقی های محلی، آشپزی و  
صنایع دستی بومیان که پیوند محکمی با فرهنگ 

زیرساخت های کیش و گسترش و توسعه آن و اتمام 
پروژه های نیمه تمام که اکنون در دستورکار سازمان 
منطقه آزاد کیش قرار گرفته است، کاهش ریسک 
سرمایه گذاری و اطمینان بخشی به سرمایه گذاران را 

به دنبال خواهد داشت،
معاون اقتصادی رئیس جمهور به جایگاه جزیره کیش 
در صنعت گردشگری و امکانات ایجاد شده در این 
جزیره اشاره کرد و خواهان مراودات گردشگری این 

منطقه با کشورهای همسایه به ویژه ترکیه شد.
همچنین در این نشست، درخصوص ۴۰۰ابزار مالی  
که مرکز پژوهش های بازرگانی معرفی کرده است، 
به  کمک  برای  شد  پیشنهاد  و  گفت و گو  و  بحث 

سرمایه گذاران، می توان ازاین ابزارها استفاده کرد.
گفتنی است، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اقتصادی  معاون  نهاوندیان  محمد  از  دیدار  این  در 
نمایشگاه  یازدهمین  در  حضور  برای  رئیس جمهور 
بانک، بیمه و خصوصی سازی و  بین المللی بورس، 
ششمین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کشور 
که در قالب رویداد کیش اینوکس ۲۰1۹ از  ۲۷ تا 

۳۰آبان  در کیش برگزار می شود، دعوت کردند.

دارد تاکید کرد و اظهار داشت: توجه به این امور، رفاه 
و هم افزایی را در زندگی بشر به دنبال خواهد داشت.
همچنین دکتر میرشکرایی در این مراسم با بیان این 
که جزیره کیش الگو و پایلوت گردشگری کشور 
جزیره  به  ورود  برای  خارجی  گردشگران  و  است 
نیازی به روادید ندارند؛ از این جزیره عنوان دروازه 
مهم و شاهراه گردشگری ایران اسالمی یاد کرد و 
افزود: معرفی صحیح و پویا، رمز موفقیت در حوزه 
گردشگری فرهنگ ایرانی است که می توانیم این 

مهم را در کیش محقق سازیم.
وی به گردشگری دریایی به عنوان یک فرصت 
ویژه در حوزه گردشگری اشاره کرد و اذعان کرد: 
باید از دریا به عنوان یک ظرفیت بزرگ گردشگری 
به خوبی بهره ببریم و متناسب با فرهنگ کشورمان، 

آن را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنیم.

هوایی  آموزش های  زمینه  در  فعال  موسسات  و 
گردشگران  ویژه  اقامتگاه های  تاسیس  دریایی،  و 
سالمت و تقویت اکوتوریسم با بهره گیری از طبیعت 
تهیه  محورهای  ازجمله  را  هندورابی  جزیره  بکر 
اقتصادی  فعاالن  برای  سرمایه گذاری  بسته های 
عالقمند به سرمایه گذاری در جزیره هندورابی اعالم 

کرد.

نشست بود.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در این 
مراسم با بیان این که میراث بشری بخش ناملموس 
خانه  گفت:  است،  گردشگری  حوزه  غیرمادی  و 
بومیان، یک میراث ناملموس با فرهنگ چند هزار 
ساله در جزیره و نمایانگر فرهنگ، آداب، رسوم و 

برگزاری نشست رابطان امور زنان جزیره با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

صنوف  شرکت ها،  نهادها،  در  زنان  امور  رابطان 
محوریت  با  نشستی  در  کیش  جزیره  جوامع  و 
موضوعات پارلمان زنان با مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد کیش دیدار و گفت وگو کردند.
این نشست با حضور دکتر مظفری مدیرعامل، دکتر 
پورعلی معاون فرهنگی و اجتماعی، خسروی رئیس 
اداره امور زنان سازمان منطقه آزاد کیش، مسئوالن 
شورای شهر کیش، رابطان امور زنان در نهادهای 
مختلف و جمعی از اصحاب رسانه کیش، در سالن 

رازی مرکز همایش های بین المللی برگزار شد.
کیش،  در  ساکن  خانه دار  زنان  مسائل  به  توجه 
رفع  زنان،  امور  در  جنسیتی  نگاه  و  تفکیک  عدم 
برگزاری  با  نوجوان  دختران  به  مربوط  معضالت 
بانوان  امنیت  تامین  مدارس،  در  مشاوره  دوره های 
رسیدگی  بانوان،  اختصاصی  پارک  ایجاد  جزیره، 
باشگاه های  در  مربیان  بر  نظارت  و  امکانات  به 
توجه  بانوان،  کاری  ساعات  کاهش  زنانه،  ورزشی 
شاغل،  زنان  زایمان  مرخصی  بیمه  مطالبات  به 
رفع کمبود مهد کودک های مناسب فرزندان برای 
کارکنان  قراردادهای  یکسان سازی  زن،  کارمندان 

توجه به امور زنان در جزیره کیش، موجب ارتقاء کیفیت زندگی می شود

امکان پذیر می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه اظهار 
کرد: با توجه به اینکه نمایندگان 1۷هزار نفر از زنان 
جزیره قرار است در این پارلمان فعالیت کنند، باید 
یک بازوی کارشناسی قوی برای رفع موانع و حل 
داشته  بانوان در جزیره کیش  به  مشکالت مربوط 
تخصصی،  کمیسیون های  راه اندازی  با  و  باشیم 

الگوی بسیار خوبی تعریف و عملیاتی کنیم.
دکتر مظفری با تاکید بر لزوم ایجاد کمیسیون های 
پارلمان زنان در چارچوبی مشخص و اولویت بندی 

تنظیم  خصوص  این  در  شیوه نامه ای  گفت:  شده 
را مورد  بندهای شیوه نامه  است که  تدوین شده  و 
زمانی کوتاه،  بازه  تا در یک  قرار می دهیم  بررسی 
داریم همه  امید  و  کند  اعالم هویت  زنان  پارلمان 
اتفاقات خوب جزیره در این حوزه به صورت فرهنگ 

ترویج داده شود.
با  همچنین  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
بیان اینکه باید در مجموعه سازمان و پارلمان زنان 
مدیریت صحیح و یکپارچه برای حل مشکالت و 
رسیدن به وضعیت ایده آل داشته باشیم، تصریح کرد: 
در تمامی حوزه ها با راه اندازی کمپین های مختلف، 
فراتر از وظیفه خود به مسائل بپردازیم و نگاه ما در 
سطح ملی باشد تا هر گردشگر و مسافری که به 
جزیره سفر می کند، حضور و اثرات چنین تشکلی را 

در کیش حس کند.
داشت:  اظهار  نشست  این  پایان  در  مظفری  دکتر 
با  تا  می گیریم  کار  به  را  خود  امکان  و  توان  همه 
و  رخ دهد  مبارک  اتفاق  این  متعال  کمک خداوند 
زنان در  رفع مشکالت  برای  بسیار خوبی  خروجی 

کیش را شاهد باشیم.

مشاوره  مرکز  ایجاد  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
خانواده، اشتغال زایی،کارآفرینی، پیگیری بیمه زنان 
خانه دار و نظارت بر سالن های آرایشی زنانه و مهد 
کودک ها ازجمله موضوعات مورد بحث و بررسی در 

این نشست بود. 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست 
با اشاره به اینکه بانوان در جامعه ما وظیفه خود را 
آغاز  و  انجام می دهند  تمامی حوزه ها  در  به خوبی 
اگر  که  است  ظرفیتی  زنان  پارلمان  فعالیت های 
ساماندهی شود، اتفاقات خوبی رقم می خورد، گفت: 
رسیدگی به امور زنان در جزیره کیش، موجب ارتقاء 
کیفیت زندگی می شود که به نوبه آن جامعه ای شاد 

تر، پویاتر و خانواده های سالم تر را به دنبال دارد.
سازمان  مجموعه  در  ما  همه  افزود:  مظفری  دکتر 
منطقه آزاد کیش باید از فرصت خوبی که در دست 
داریم استفاده کنیم و به مسئولیت اخالقی، انسانی 
و اجتماعی که بر عهده ما است عمل کنیم، که این 
امر با اراده قوی و باورهای مسئوالن ارشد سازمان 
در کنار فضای مطلوب جزیره کیش و فعالیت های 
زنان  پارلمان  اهداف  به  برای رسیدن  بانوان  مثبت 
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اخبار منطقه آزاد انزلی

حوزه  زمین های  مجموع  به  ۴۰هکتار 
بر  عالوه  که  انزلی  آزاد  منطقه  بندری 
از  ترانزیتی  بندری و  ارائه خدمات  امکان 
قابلیت بهره برداری در زمینه فرآوری کاال 

نیز برخوردار می باشد، اضافه شد.
در جلسه روز ۲۹مهرماه شورایعالی مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی که 
با  و  رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست  به 
شواریعالی  دبیر  و  عضو  وزرای  حضور 
مدیران  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
کشور  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل 
شد،  برگزار  جمهوری  ریاست  نهاد  در 
الحاق  بر  مبنی  سازمان  این  پیشنهاد 
بنادر  سازمان  توسط  استحصالی  اراضی 
آزاد  منطقه  محدوده  به  دریانوردی  و 

تجاری-صنعتی انزلی به تصویب رسید.
بر این اساس، ۴۰هکتار از زمین هایی که 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
بود،  کرده  استحصال  اخیر  طی سال های 
شد  ملحق  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  به 
تا به مجموع زمین های حوزه بندری این 
خدمات  ارائه  امکان  بر  عالوه  که  منطقه 
قابلیت بهره برداری  از  ترانزیتی،  بندری و 
برخوردار  نیز  کاال  فرآوری  زمینه  در 

می باشد، اضافه شود.
جدید  بندری  محدوده  شدن  اضافه  طرح 
بازدید  در  انزلی،  آزاد  منطقه  محدوده  به 
و  مسرور  دکتر  سال ۱۳۹۶  بهمن ماه 
اعضای شورای معاونین و مدیران سازمان 
گردشگری  و  بندری  ظرفیت های  از 
درخواست  بنابر  انزلی  بندر  شهرستان 
استان  دریانوردی  و  بنادر  وقت  مدیرکل 
قرار  دستورکار  در  سازمان  این  سوی  از 
مقصود،  این  به  نیل  برای  و  گرفت 
دبیرخانه  در  متعددی  کارشناسی  جلسات 
شورایعالی، منطقه و بندر انزلی برگزار شد 
سال  شهریور ماه  جلسه  در  نهایت  در  که 
و  آزاد  مناطق  شواریعالی  کارگروه  جاری 
نتایج  و  الزامات  از  مسرور  دکتر  دفاع  با 
مثبت این الحاق، این موضوع به تصویب 

اعضاء رسید. 
باور  این  بر  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
به  ۴۰هکتار  شدن  اضافه  با  که  است 
اداره کل  بندری خود در  اراضی محدوده 
بنادر و دریانوردی استان، عالوه بر تقویت 
مزایای موجود در قدیمی ترین و مهم ترین 
توانمندی  بر  خزر،  دریای  ایرانی  بندر 
حوزه های  این  در  سرمایه گذار  جذب 
به  به منظور دستیابی  تولیدی  ترانزیتی و 
همچون  سوم،  نسل  بنادر  استانداردهای 
بندری  مجتمع  در  شده  ایجاد  الگوی 

کاسپین ، افزوده خواهد شد.
۸۶۰۰هکتاری  محدوده  است،  گفتنی 
منطقه آزاد انزلی در دو بخش مجزا ولی 
محدوده  بر  مشتمل  یکدیگر  با  ارتباط  در 
بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
به عنوان بخش مجزا و از رود طالب آباد در 
سپیدرود  کناره  تا  بندرانزلی  شهر  ورودی 
محدوده  عنوان  به  کیاشهر  جوار شهر  در 
به هم پیوسته منطقه آزاد انزلی است که 
اداره کل  با همکاری  اخیر  طی سال های 
روند  شاهد  استان،  دریانوردی  و  بنادر 
حوزه های  در  سرمایه گذاری  رشد  به  رو 
بندری و ترانزیتی منطقه و استان گیالن 

هستیم.

الحاق ۴۰ هکتار از اراضی 
استحصالی بنادر و 

دریانوردی استان گیالن
به منطقه آزاد

با پیگیری های سازمان منطقه آزاد انزلی 
صورت گرفت:
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بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت های  اینکه 
را  اقتصادی  فعاالن  نباید  و  نمی شود  حذف 
مایوس کرد، در پاسخ به پرسش شایعه حذف 
گفت:  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت های 
طرحی  مالیاتی،  معافیت های  حذف  موضوع 

فاقد استدالل منطقی است.
رضا مسرور تصریح کرد: فلسفه ایجاد مناطق 
و  است  سرمایه گذاری  جذب  مبنای  بر  آزاد 
راستا،  این  در  اصلی  مشوق های  از  یکی 
جهت  این  از  می باشد؛  مالیاتی  معافیت های 
قانون مناطق آزاد در ایران مانند دیگر مناطق 
و  تاکید  مالیاتی  معافیت های  بر  جهان  آزاد 

تصریح دارد.
گونه  این  شدن  مطرح  داشت:  عنوان  وی 
مناطق  مالیات  حذف  مورد  در  اظهارنظرها 
و  اقتصادی  فعاالن  کردن  مایوس  جز  آزاد، 
ایجاد رکود در فضای سرمایه گذاری، خروجی 

دیگری به همراه ندارد.
اضافه  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
همه  اقتصادی  فعلی  شرایط  در  کرد: 
باید  جهت  موثر  شخصیت های  و  ارگان ها 

تسهیل در تولید ثروت و ایجاد بستر مناسب 
تالش  کارآفرینی  و  سرمایه گذاری  برای 
ماست  یکایک  برعهده  وظیفه  این  و  کنند 
سخنان  و  غلط  تصمیمات  با  نگذاریم  که 
مشکل  با  تولید  رونق  مسیر  قانون،  خالف 

مواجه شود.
منطقه  تنها  انزلی  آزاد  منطقه  است،  گفتنی 

آزاد ایران در حاشیه خزر است و کشورهای 
حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه 
عمده  شرقی  جنوب  آسیای  و  فارس  خلیج 
از  محصوالت  واردات  و  صادرات  بازارهای 

طریق منطقه آزاد انزلی هستند.
بین المللی  کریدور  مسیر  در  گرفتن  قرار 
در  ویژه  موقعیت  بودن  دارا  شمال-  جنوب، 

معافیت های مالیاتی، مشوق اصلی جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد
دریای  حاشیه  کشورهای  با  ارتباط  زمینه 
خزر، همجواری با بنادر آستراخان و الگان در 
روسیه، راسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در 
از  باکو در آذربایجان، دسترسی  قزاقستان و 
بازارهای مصرف  طریق راه های مناسب، به 
کشورهای همسود CIS، نزدیکی به فرودگاه 
آزاد  منطقه  مزایای  ازجمله  بین المللی رشت 

انزلی است.
مزایای قانونی همچون امکان ثبت، مالکیت 
میزان  تا  خارجی  سرمایه گذاران  مشارکت  و 
۱۰۰درصد در منطقه، امکان فعالیت بانک ها 
منطقه،  این  در  مالی- بیمه ای  موسسات  و 
معافیت مالیاتی ۲۰ساله بر درآمد و دارایی از 
تاریخ بهره برداری هرگونه فعالیت اقتصادی، 
خدمات  کلیه  ارائه  در  مدیریت  وحدت 
اقتصادی،  فعاالن  و  سرمایه گذاران  به 
و  مزایا  خلق  خصوص  در  سازمان  اقدامات 
اقتصادی- فعاالن  برای  جدید  معافیت های 
 تولیدی، فعالیت بورس کاالی منطقه و رونق 
فضای تجاری با اجرای مصوبه کاالی همراه 
مسافر زمینه ساز رونق فضای کسب و کار 

در محدوده منطقه شده است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد:

تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  ایجاد 
بین  از  هدف  با  جهان  مختلف  درکشورهای 
به  یافتن  دست  و  اقتصادی  جاماندگی  بردن 
می گیرد  صورت  اقتصادی- صنعتی  استقالل 
از  یکی  و  استراتژیک  اقدامات  ازجمله  و 
راهبرد  این  است.  پیشرفت  عوامل  مهم ترین 
به  تشویق  برای  مناسب  بسترهای  ازجمله 
صادرات  توسعه  یا  و  خدمات  و  کاالها  تولید 
است که پس از جاماندگی کشورهای در حال 
توسعه از سیاست جایگزینی واردات، به عنوان 
به  را  اقتصادی  توسعه  می تواند  که  سیاستی 
ارمغان بیاورد، پیشنهاد و تشویق می شود. در 
ایجاد  بحث  صادرات،  توسعه  سیاست  قلب 
آزاد تولیدی و تجاری مطرح می شود  مناطق 
این  در  انگیزه سرمایه گذاری  ایجاد  که سبب 
مناطق می گردد و به تبع آن، تکنولوژی جدید، 
آن  از  ارز  و  صادرات  توان  و  جدید  اشتغال 
حاصل خواهد گردید که توسعه صنعتی کشور 

را به دنبال خواهد داشت.
دیارمیرزا،  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
با چنین هدف و رویکردی  انزلی  آزاد  منطقه 
تحریمی کشور  و  دشوار  اقتصادی  در شرایط 
ما ایجاد شد و با اهتمام و عزم و تالش های 
دولت و فعاالن اقتصادی و مدیران مجرب و 
توانمند توانست به یک موضوع مهم و جدی 
در کشور تبدیل شده و مسئولیت سنگینی را بر 
دوش مدیریت این منطقه بگذارد. بر این مبنا 
تامین و تکمیل زیرساخت ها صورت گرفت و با 
مشارکت همه عوامل مرتبط با مقوله اقتصاد، 
به  رسیدن  مسیر  فرهنگ،  و  صنعت  تجارت، 
توسعه ای مطلوب، به خوبی و با موفقیت طی 
شد تا بتواند امتیازات و شرایط رشد و توسعه 
را برای اقتصاد بسته و ناکارآمد منطقه ایجاد 

کند. برخی از این امتیازات عبارتند از:
 جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های 

مولد
انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد   جذب و 

کشور
 ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور

بخش های  افزوده   ارزش  و  تولید  افزایش   
اقتصادی به ویژه بخش صنعت

بازارهای  به  ورود  برای  کشور  به  کمک   
جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش 

و متنوع ساختن صادرات
نیروی  تربیت  و  اقتصادی  کارایی  افزایش   

انسانی ماهر
فعالیت های  از  ناشی  درآمد کشور  افزایش   
تخلیه،  و  بارگیری  نقل،  و  )حمل  خدماتی 

بانکداری، بیمه گری و توریسم(
و  واسطه ای  کاالهای  ورود  به  کمک   

منطقه آزاد انزلی، ممتاز و پرتحرک در عرصه تحقق اهداف توسعه اقتصادی

اول  رتبه  شده  تعیین  شاخص های  براساس 
اقتصاد مقاومتی را کسب نموده است که این 
رویداد فرخنده در بین مناطق آزاد بی نظیر یا 

کم نظیر است.
احداث  و  ایجاد  گردشگری،  حوزه  در 
آکواریوم  بزرگترین  مانند  بزرگ  پروژه های 
ایران، باغ پرندگان، بزرگ ترین پارک ساحلی 
تفریحات  مرکز  بزرگ ترین  کشور،  شمال 
مارینای  بزرگ ترین  کشور،  شمال  دریایی 
کشور، احداث بزرگترین زمین های ورزشی در 
شمال ایران برای ورزش های ساحلی، احداث 
همایش های  و  نمایشگاه ها  سالن  بزرگترین 
شمال کشور و مانند آن ازجمله دستاوردهای 
انزلی  آزاد  منطقه  موفق  و  پرتالش  مدیریت 
است، که باعث شد براساس آمارهای رسمی، 
تعداد گردشگران از یک  میلیون نفر در سال ۹۲ 

به ۷میلیون نفر برسد.
فرهنگی  و  اجتماعی  حوزه  در  همچنین 
برخورداری  و  روستا  توسعه  آموزشی،  و 
ایجاد  مانند  جدید  توسعه  مؤلفه های  از 
مختلف  مقاطع  برای  هوشمند  مدرسه های 
کمتر  مناطق  در  مساجد  ساخت  تحصیلی، 
در  دانش بنیان  شرکت های  حضور  برخوردار، 
تجهیز  و  آموزش  مسئله  به  توجه  و  منطقه 
و  منطقه  در  مستقر  دانشگاه های  توسعه  و 
جهت  بهشتی  شهید  دانشگاه  با  تفاهم نامه 
جهت  منطقه  در  آموزشی  سایت  یک  ایجاد 
جذب دانشجویان خارجی و مانند آن از نکات 

قابل ذکر در این بخش است.
چند  افتتاح  و  کاسپین  بندر  ایجاد  حوزه  در 
با سرعت و جدیت  پست اسکله، کار آنچنان 
صورت گرفت که اگر قرار بود با سرعت دولت  
۱۰سال  از  بیش  شاید  گیرد،  صورت  قبلی 
مضاعف  تالش  و  اهتمام  با  می کشید؛  طول 

و با تمرکز بر پروژه و انجام ۳شیفت کاری و 
شبانه روزی به سرعت انجام گرفت و به اتمام 

رسید.
این  مدیریت  تحول آفرین  پشتکار  و  اهتمام 
جدید  دریایی  خط  که  بود  چنان  سازمان 
چین- قزاقستان  تجاری  و  دریای  خط  یعنی 
از  انزلی و منافعی که این خط  آزاد  و منطقه 
لحاظ اقتصادی به واسطه کوتاه کردن فاصله 
و پایین آمدن قیمت ترانزیت و نیز پدافند غیر 
تاکنون  شد  سبب  می کند،  ایجاد  که  عاملی 
از  بعد  کوتاه  فاصله  در  متعددی  کشتی های 
و  مقامات  چنانکه  گرفته اند؛  پهلو  راه اندازی 
مسئوالن عالی رتبه داخلی و خارجی بر وقوع 
این تحول و توسعه شگرف اذعان کرده اند. در 
این راستا اتصال ریل راه آهن به این منطقه نیز 
مورد توجه و تاکید قرار گرفت که امور اجرایی 
آن مورد تفاهم قرار گرفته و امضاء شده است 
و در سفر اخیر رئیس جمهور به گیالن نیز بر 

اجرای آن تاکید شده است.
آزاد  منطقه  در  چشمگیر  توسعه  و  موفقیت ها 
انزلی و مجتمع بندری کاسپین سبب شد که 
یک  و  »رو-رو«  اسکله  ساخت  توافق نامه 
بندری  مجتمع  در  چند منظوره  اسکله  پست 
و  مدیره  هیات  رئیس  فی مابین  کاسپین، 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و فرمانده 
و  منعقد  خاتم  االنبیاء )ص(  سازندگی  قرارگاه 

امضاء شود.
در  انکار  غیرقابل  و  چشمگیر  توسعه  و  رشد 
منطقه آزاد انزلی و تمامی طرح ها و پروژه های 
مرتبط و وابسته در زمان مدیریت رضا مسرور 
با توجه به ابعاد ساختاری، اقتصادی و گستره 
آن در فراگیری ابعاد صنعت، تجارت، وارادات 
و صادرات در حوزه داخلی و خارجی مقوله ای 
و  اقدامات  سطح  در  را  آن  باید  که  است 
طرح های کالن ملی مورد تحلیل قرار داد و 
نقش  و  اهمیت  که  است  این  مهم  نکته  نیز 
یافته  توسعه  شرایط  در  انزلی  آزاد  منطقه 
کنونی در افق و چشم انداز آینده  این منطقه، 
سند  در  اسالمی  نظام  اهداف  بر اساس  باید 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  چشم انداز ۱۴۰۴ 
شود.  ارزیابی  آسیا  غرب  ۲۷کشور  با  رقابت 
اهمیت  نمی توان  است که  بزرگی  این رخداد 
و نقش آن را نادیده گرفت و نیز نباید از ارزش 
مدیرعامل  تالش های  و  عملکرد  اهمیت  و 
سازمان منطقه آزاد و همکاران وی غافل شد. 
و  پیشرفت  میزان  به  می توان  زمینه  این  در 
توسعه این منطقه در مقایسه با قبل از سال ۹۲ 
کشورهای  در  مشابه  پروژه های  با  نیز  و 
و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  همسایه 

تحریمی کشورمان مراجعه کرد.

سرمایه ای با شرایط و قیمت مناسب تر
منطقه آزاد انزلی که در سال ۹۲ در وضعیت رکود 
قرار داشت، پس از آغاز مدیریت رضا مسرور، 
جانی تازه گرفت و توانست براساس شاخص ها 
و اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 
با  و  جلب مشارکت دولت و بخش خصوصی 
مدیریتی مدبرانه و کارشناسانه، گام به گام این 
در  پرتحرک  و  ممتاز  منطقه ای  به  را  منطقه 
عرصه تحقق اهداف توسعه اقتصادی و تجاری 
مبدل سازد تا بتواند به عنوان منطقه ای ممتاز و 
موفق در مهم ترین بخش آسیا، نقش مهمی را 
در ایجاد تعامل و مراودات اقتصادی و تجاری و 

فرهنگی ایفاء نماید.
در  که  شاخص هایی  همه  در  توسعه  و  رشد 
فرهنگی،  اقتصادی،  زمینه های  در  سال ۹۲ 
هیچ  به  داشت،  وجود  زیربنایی  و  اجتماعی 
نیست  مقایسه  قابل  کنونی  شرایط  با  وضع 
پروژه ها  و  طرح ها  اجرای  موارد  برخی  در  و 
ساله  ده  ره  داشته اند؛  که  شتابی  و  جدیت  با 
و  پیشرفت ها  این  کرده اند.  طی  ساله  دو  را 
از  بسیاری  تحوالت زیرساختی سبب شد که 
خارجی  و  داخلی  رتبه  عالی  شخصیت های 
روحانی  دکتر  ازجمله  نمایند؛  سفر  منطقه  به 
کرد  سفر  منطقه  این  به  بار  دو  رئیس جمهور 
مهمی  قراردادهای  و  معاهدات  همچنین  و 
اقتصادی  همکاری های  و  تجارت  عرصه  در 
و فرهنگی فی مابین این منطقه و کشورهای 

دیگر منعقد شود.
انزلی  آزاد  منطقه  نقش  درباره  اختصار  به 
اینک  که  گفت  می توان  صادرات  عرصه  در 
متعلق  کشور،  آزاد  مناطق  صادرات  ۴۰درصد 
این اساس و  بر  انزلی است و  آزاد  به منطقه 
حوزه های  در  منطقه  این  عملکردهای  دیگر 
متوالی  سال  چندین  در  منطقه  این  دیگر 

عملکرد چشمگیر منطقه آزاد انزلی در دولت تدبیر و امید:

آموزشی  دوره  اولین  بار،  نخستین  برای 
آتش نشان داوطلب مخصوص آقایان با حضور 
جوانان متقاضی محدوده منطقه برگزار گردید.

این دوره آموزشی از ۲۹مهرماه لغایت ۲آبان ماه 
اورژانس  و  نشانی  آتش  مرکزی  ایستگاه  در 
سطح  افزایش  منظور  به  انزلی،  آزاد  منطقه 
آتش  اولیه  اصول  به  نسبت  عمومی  آگاهی 
ایمنی  استانداردهای  رعایت  الزامات  نشانی، 
به  عالقه مندان  آموزش  زندگی،  و  کار  حین 
شغل  این  در  جذب  برای  نشانی  آتش  شغل 
با  برخورد  در  منطقه  ساکنین  دانش  ارتقاء  و 

حوادث احتمالی، برگزار شد.

۴روزه  آموزشی  دوره  این  در  اساس،  این  بر 
با  مرتبط  مباحث  به  عالقه مندان  از  ۴۳نفر 
دوره  این  در  که  نمودند  شرکت  نشانی  آتش 
با اهداف سازمان آتش نشانی آشنا شدند و در 
عین حال با مباحثی همچون کمک های اولیه 
و حمل مصدوم، اصول و مبانی حریق، نردبان 
و تجهیزات آتش نشانی و خاموش کننده های 
با  )کار  عملی  و  تئوری  صورت  به  دستی 
را  حریق  اطفاء  به  مربوط  مباحث  تجهیزات( 

آموزش دیدند.
در پایان این دوره، آن دسته از شرکت کنندگان 
که حد نصاب نمره آزمون های تئوری و عملی 

آتش  مقدماتی  گواهینامه  کردند،  کسب  را 
نشانی اعطا شد.

گفتنی است، مدیریت امور شهری و روستایی 
سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای مسئولیت 

ساکنین،  به  نسبت  خود  ایمنی  و  اجتماعی 
گردشگری  خدماتی،  تولیدی،  واحدهای 
محدوده منطقه، از ابتدای آبان ماه سال جاری 
و  ایمنی  بازدیدهای  طرح  برگزاری  به  اقدام 
دوره ای از سطح مدارس، هتل ها و کارخانجات 
فعال درمحدوده منطقه کرده تا عالوه بر پایش 
کار،  ایمنی حین  الزامات  رعایت  نحوه  مستمر 
استانداردهای  اعمال  عملیاتی  کارهای  و  ساز 
الزم در این حوزه تحت نظارت این سازمان به 
اجرا درآید تا از ِقَبل حفظ ایمنی و جان افراد، 
هر  در  کاری  فرایندهای  کیفی  افزایش  زمینه 

حوزه نیز فراهم شود.

منطقه آزاد انزلی آتش نشان داوطلب تربیت می کند
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گزارش:
مرضیه حسینی

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران 
طی  و  رسید  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به  تاریخ 1372/6/7  در 
ماده1 اهداف آن، چنین تعریف شد که به منظور تسریع در انجام امور 
و  سرمایه گذاری  اقتصادی،  توسعه  و  رشد  آبادانی،  و  عمرانی  زیربنایی، 
افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، 
حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای 
صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی به دولت، اجازه داده می شود تا با 
تشکیل مناطق آزاد، اهداف مذبور را از طریق ایجاد تشریفات، معافیت ها، 
تسهیالت و امکانات ویژه در مناطق مورد نظر، در چارچوب قانون محقق 

سازد.
ابزار نیل به اهداف مقرر، اعطای معافیت مالیاتی طبق ماده13  ازجمله 
به موجب آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که  قانون مذبور می باشد که 
در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع 
فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز، به 
مدت 20سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و پس از انقضاء این 
مدت، تابع مقررات مالیاتی خواهند شد که با پیشنهاد هیات وزیران به 

تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به این که مناطق آزاد تجاری-صنعتی در 
ایران بدون هزینه کرد دولتی تاسیس شده و در طول این 3دهه از ردیف 
باید تاکید کرد که اعطای معافیت های  بودجه دولتی بهره مند نشده اند، 
مالیاتی از ابزار موثر در هدایت سرمایه گذاری و رشد فعالیت های اقتصادی 
در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می باشد. معافیت مالیاتی مناطق آزاد، نه 
تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عملیات، بنگاه و حتی صنعت و کسب 
و کار خاص است، بلکه یک رژیم مالیاتی در قلمرو اقتصادی مستقل از 

حوزه اقتدار قانون مالیات های مستقیم تلقی می شود.
طی روزهای گذشته مباحث و اظهارنظرهای غیرکارشناسی درخصوص 
لزوم حذف معافیت های مالیاتی مناطق آزاد به بهانه واهی فرار مالیاتی 
در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  که  گردید  مطرح 
واکنش به صحبت های مطروحه، جوابیه  جامعی را منتشر نمود؛ در همین 
راستا با تنی چند از مدیران و کارشناسان مناطق آزاد به گفت و گو نشستیم 

که در ادامه می خوانید.

واکنش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به 
احتمال حذف معافیت مالیاتی:

سازمان مالیاتی نقش خود را در فرار مالیاتی ایفا کند
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در واکنش به انتقادات 
در رابطه با ضرورت حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده این مناطق 
اعالم کرد: در چند روز گذشته، اخباری در برخی از خبرگزاری ها به نقل 
از دستگاه های مختلف درخصوص موضوعات مالیاتی و معافیت ها اعمال 
همچنین  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  مصوب  قوانین  براساس  شده 
عدم شفافیت در این مناطق نقل شده است که بعضا با جهت گیری های 
نادرست سبب ایجاد ذهنیت سوء از عملکرد این مناطق و نادیده انگاشتن 
نقش آنها در اقتصاد ملی شده است. لذا با عنایت به لزوم شفاف سازی در 
این خصوص و تنویر افکار عمومی، الزم است توضیحاتی ارائه و توجه 

همگان را به نقش ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلب نمود.
نقش  همواره  ما،  کشور  و  دنیا  تمامی  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
توسعه  به  کمک  و  تکنولوژی  انتقال  صادرات،  توسعه  در  را  ویژه ای 
دولت ها  همه جانبه  حمایت  مورد  متعاقبا  و  کرده  بازی  داخلی  تولیدات 
مختلف  دولت های  و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  در  گرفته اند.  قرار 
نیز هدف بر این موضوع بوده، به نحوی که قانون مترقی این مناطق، 
مصوب سال 1372 تماما در راستای تسهیل شرایط سرمایه گذاری در این 

مناطق بوده است.
و  یازدهم  دولت های  در  ویژه  و  آزاد  مناطق  اقتصادی  عملکرد  به  نگاه 
دوازدهم، گویای تاثیر بسزای این مناطق در حوزه های مختلف کارکردی 
50.000میلیارد  از  بیش  )6سال(   1397 الی  سال های 1392  طی  است. 
آزاد هزینه گردیده  زیرساختی در مناطق  پروژه های عمرانی و  ریال در 
است که صرف بیش از 52درصد درآمدهای مناطق آزاد در حوزه عمران 
مناطق  این  آبادانی  و  همه جانبه  توسعه  بر  مناطق  این  تمرکز  از  نشان 
دارد. در این مدت بیش از 987هزار میلیارد ریال و 21میلیارد دالر مجوز 
سرمایه گذاری داخلی به همراه حدود 14میلیارد دالر مجوز سرمایه گذاری 

خارجی در مناطق آزاد و ویژه صادر گردیده است.
طی این 6سال، حدود 120میلیارد دالر صادرات تولیدی از مبدا مناطق 
آزاد و ویژه صورت پذیرفته که عالوه بر این عملکرد بیش از 21میلیارد 
ترانزیت  از 88میلیارد دالر  بیش  نیز  و  داخلی  نیز صادرات کاالی  دالر 
خارجی از طریق مناطق آزاد کشور صورت پذیرفته است. در مدت مشابه 
حدود 37میلیارد دالر کاال به محدوده مناطق آزاد وارد گردیده که بالغ 

بر 83درصد آن مایحتاج واحدهای صنعتی مستقر در مناطق بوده است.
ویژه کشور  و  آزاد  مناطق  در  تولیدی  دیگر، حدود 1700واحد  از سوی 
مشغول به فعالیت می باشند که اشتغال فعال بیش از 476هزار نفر را در 

این مناطق رقم زده اند.
حال با گذشت بیش از 20سال از تاسیس این مناطق، توسعه همه جانبه 
آنها و محرومیت زدایی نقاط حساس و مرزی از طریق جذب سرمایه گذار 
داخلی و خاجی همانند چابهار، ماکو، اروند و براساس آمارهای ارائه شده، 
مختلف  دستگاه های  توسط  مناطق  این  مصوب  قانون  به  تمکین  عدم 
برنامه های  دائمی  احکام  ماده 65  انگاشتن  نادیده  همچون  اجرایی، 
این  به  اصلی  سرزمین  مقررات  و  قوانین  تسری  یا  و  کشور  توسعه ای 
از  مختلفی  دوگانگی های  با  را  خارجی  و  داخلی  مناطق، سرمایه گذاران 
بین  در  گسترده  نارضایتی ها  ایجاد  سبب  و  نموده  مواجه  تقنینی  جهت 

فعالین اقتصادی به ویژه سرمایه گذاران خارجی شده است.
یکی از مواردی که به کرات در رسانه ها عنوان می گردد، موضوع حذف 
معافیت های مالیاتی و عدم اثربخشی این معافیت در عملکرد این مناطق 
است. باید متذکر شد که نگاه به ابزار مالیات، تنها به عنوان یک عامل 
درآمدی نگاه درستی نبوده و در تمامی دنیا مالیات به یک ابزار مالی و 
به  کمک  و  سرمایه گذاران  جذب  جهت  در  دولت ها  دست  در  تشویقی 

تولیدکنندگان و بنگاه های اقتصادی است.
خاطرنشان می گردد، نبود عدالت مالیاتی عدم گسترش فرهنگ مالیاتی 
در جامعه، عدم مبادله اطالعات کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در 
اخذ مالیات، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن 
مشکالت  مالیات،  وصول  در  تاخیر  مورد،  این  در  اجرایی  ضمانت های 
عدم  متعدد،  و  پیچیده  قوانین  مالیات،  علی الراس  تشخیص  به  مربوط 
معافیت ها  وجود  و  آنها  درآمد  میزان  نبودن  مستند  و  مودیان  شناسایی 

ازجمله دالیل فرار مالیاتی می باشد.
بنابراین اگر با دقت به دالیل فرار مالیات نگاه شود، معافیت های مالیاتی 

تنها دلیل بر فرار مالیاتی نیست و عوامل گسترده و متعددی وجود دارد 
نظر صحیح  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  معافیت  به  نگاه  بعضا  که 

نمی باشد.
اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  تنها  نه  مالیاتی  معافیت های  اعمال 
ایجاد  و  توسعه ای  هدف  با  کشور  در  دیگر  موارد  از  بسیاری  در  بلکه 
شرایط مناسب برای تولید و کمک به تولیدکنندگان صورت گرفته است. 
قانون  این  یا 132  یا ماده 127  قانون م.م و  معافیت هایی نظیر ماده 81 
همگی دال بر ایجاد یک معافیت بلندمدت به منظور رونق تولید و کمک 

به صنایع مختلف است.
نهفته  و  پنهان  مواد  این  در  کشور  درآمدهای  از  عمده ای  سهم  اتفاقا 
و  مالیاتی  فرارهای  بروز  معافیت سبب  اعمال  اینکه  اگر صرف  هستند. 
نقض قانون می شود، پس نقش سازمان امور مالیاتی که صراحتا وظیفه 
»شناسایی، تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول« را دارد چه 
می شود؟ آیا صرف اینکه معافیت حذف تا بتوان جلوی نقض قانون گرفته 

شود، پاک نمودن صورت مسئله نمی باشد؟
و  وظیفه  صرفا  مذکور  ماده  اجرایی  آئین نامه  و  ق.م.م  ماده 219  حکم 
رسالت سازمان محترم امور مالیاتی شناسایی، تشخیص درآمد مشمول 
مالیات، مطالبه و وصول مالیات است و اینکه معافیت های سبب ایجاد 

فرار مالیاتی می گردد، تالش در نادیده انگاشتن این نقش است.
از سوی دیگر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همواره برخالف تصو،ر یکی 
از کنترل شده ترین مناطق برای فعالین اقتصادی بوده، به این جهت که 
تمامی فعالین از کسبه و بازاریان گرفته تا تولیدکنندگان کوچک و بزرگ 
برای هرگونه فعالیت، موظف به اخذ مجوز فعالیت از سازمان های مناطق 
بوده و این مجوز همواره در بازه های زمانی مشخص بررسی، تمدید و 

یا ابطال می گردد.
در حال حاضر، مجوزهای تولیدکنندگان و بنگاه های تولیدی به صورت 
یکپارچه و با اخذ شناسه یکتای کسب و کار )از طریق سامانه بهین یاب( 
با ارتباط دوجانبه با سامانه یکپارچه مناطق آزاد صادر می گردد. از سوی 
دیگر، هرگونه ثبت شرکت از طریق ایجاد یک شناسه ملی و با ارتباط 
مستقیم با سامانه ثبت شرکت های کشوری انجام می گردد. در فرآیندهای 
تولید و آمارهای ارائه شده در بخش تولید، قبوض انبار و گواهی تولید در 
تمامی مناطق آزاد و ویژه به دقت و به صورت سیستمی تولید و در اختیار 

نهادها و دستگاه های اجرایی همچون گمرک قرار می گیرد.
تمامی فرآیندهای ورود کاال به مناطق از ابتدای سال 1397 با انجام ثبت 
سفارش و با استفاده از زیرساخت های کشوری با ثبت اطالعات و آمار 
جمهوری  گمرک  و  مرکزی  بانک  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  در 

اسالمی ایران انجام می پذیرد.
توجه به موارد مذکور، موید این واقعیت است که ایجاد شبهه در شفافیت، 
آزاد  ارائه آمار و اطالعات و کاهش همکاری سازمان های مناطق  عدم 
و ویژه اقتصادی به دور از واقعیت بوده و تمامی نقصان های موجود )که 
می باشد.  دستگاه  چندین  با  مرتبط  موضوع  کرد(،  نخواهیم  انکار  را  آن 
توجه همگان را به نظر نهایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
مناطق  در  موجود  اشعار می دارد : »عمده مشکالت  که  جلب می نماییم 
آزاد و ویژه اقتصادی به دو دلیل عدم تمکین به ماده 65 احکام دائمی 
مقررات سرزمین  و  قوانین  تسری  و همچنین  توسعه کشور  برنامه های 

اصلی به این مناطق است«.
در بخش دیگری از خبرهای منتشر شده در چند روز اخیر، لزوم بر حذف 
معافیت های مالیات بر ارزش افزوده بسیار خبرساز شده است. همان طور 
که می دانیم، مالیات بر ارزش افزوده مستند به قانونی دریافت می شود 
که در سال 1387 به تصویب رسیده است و در بند سوم از ماده 52 همین 
قانون ، مناطق آزاد مستثنی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گردیده اند. 
درخصوص حفظ یا حذف معافیت از مالیات بر ارزش افزوده توجه به کل 
این قانون به صورت یکپارچه می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری 

باشد.
در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، هشت مورد 
از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده اند که یکی از آن 
موارد، قانون چگونگی اداره مناطق می باشد. اما با توجه به اهمیت مناطق 
آزاد از این جهت که مناطقی مرزی و فاقد زیرساخت دولتی از پیش تهیه 
شده می باشند، آیا فقط این مناطق باید مشمول حذف مالیات بر ارزش 

افزوده گردند؟
در ماده 52 قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده ، مقررات تردد وسایل نقلیه 
از عوارض عبور کاالهای  و بخشی  آزادراه ها  خارجی همچون عوارض 
خارجی و حتی نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و 
اتاق تعاون از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی گردیده اند و 

در کنار این موارد مناطق آزاد هم قرار دارند.
عالوه بر موارد فوق، در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 
سال 1387 نیز 17مورد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اند 
که از میان آنها می توان به محصوالت کشاورزی فرآوری نشده، دام و 
طیور زنده، کود و سم، بذر و نهال، کتاب و مطبوعات، اموال غیرمنقول، 
دارو و لوازم مصرفی درمانی اشاره نمود تا فرش دستباف، خدمات حمل و 

نقل عمومی مسافری و اقالم دفاعی اعم از نظامی و انتظامی.
بر  مالیات  از شمول  اگر هدف  متبادر می شود  به ذهن  این سوال  حال 
ارزش افزوده به فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد، کسب درآمد برای دولت 
می باشد، پس چرا از میان این همه معافیت و استثناء در قانون فعلی، فقط 
حذف معافیت مناطق آزاد مورد توجه جدی قرار گرفته است؟ اگر زنجیره 
عرضه کاال و خدمات در مناطق آزاد منقطع شده یعنی در 25مورد مندرج 
در قانون فعلی، این زنجیره در سرزمین اصلی قطع نشده است؟ اگر به 
لحاظ حقوقی معافیت از مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد مخالف با 
بند 9 اصل سوم قانون اساسی می باشد، آیا سایر معافیت های مندرج در 

همین قانون، مغایر با این بند نیستند ؟
اگر مشکالت گمرکی به نظر برخی کارشناسان در این حوزه به وجود 
آمده، حل آن در حوزه اختیارات سازمان های منطقه آزاد نیست، زیرا که 
تشکیالت سازمانی آنها با گمرک جمهوری اسالمی ایران متفاوت است 

و اساسا و قانونا وظایف متفاوتی را دارند.
در انتها، با نگاهی به سیاست های اعمال شده در دیگر کشورها به ویژه 
کشورهای همسایه، شاهد اعمال معافیت ها و مزیت های به مراتب بیشتر 
در  سیاست ها  اینگونه  بودن  شمول  جهان  موید  خود  این  که  هستیم 

تشویق سرمایه گذاران به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد.
شرکت های  دائمی  معافیت  ترکیه  کشور  آزاد  مناطق  در  مثال،  طور  به 
تولیدی و خدمات لجستیک از مالیات بر درآمد و معافیت کامل از مالیات 
معافیت  گرجستان،  آزاد کشور  مناطق  در  است.  حاکم  افزوده  ارزش  بر 
از مالیات بر درآمد و مالیات  کامل و دائمی کلیه فعالیت ها این مناطق 
بر ارزش افزوده، در مناطق آزاد کشور قزاقستان معافیت دائمی مالیات 
بر درآمد و ارزش افزوده، منطقه آزاد بندر صالصه عمان، معافیت دائمی 
مالیات بر درآمد و در منطقه آزاد جبل علی معافیت 50ساله شرکت ها از 
با نگاهی توسعه ای و  این موارد  بر درآمد وجود دارد که تمامی  مالیات 

تشویقی به سرمایه گذاران اعطا می گردد.
بنابراین می توان عنوان کرد بروز اینگونه اخبار و حاشیه نگاری ها مبین 
نبود نگاهی همه جانبه به موضوع است و بعضا مسئوالن محترم در دیگر 
در  قیمت  هر  به  را  خود  فعالیت  حوزه  در  موفقیت  اجرایی  دستگاه های 
اولویت قرار داده و با کنار گذاشتن تفکر جامع، زمینه های نارضایتی های 

اجتماعی را ایجاد می کند.

محمدصادق مبرهن، دبیر اجرایی شورای هماهنگی و 
همکاری فعالین مناطق آزاد:

تهاجم سازمان یافته علیه مزیت های قانونی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به  ویژه معافیت های مالیاتی

با عنایت به بسیج افکار عمومی علیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فرصت 
را مغتنم شمرده و سعی می کنم تا با داشته ها و تجربیات خود مواردی را 
جهت تنویر افکار عمومی در دفاع از سازمان ها و فعالین اقتصادی مستقر 

در این مناطق و به دور از هرگونه حب و بغض بیان نمایم . 
به طور کلی مهاجمان و معارضان سازمان دهی شده علیه مناطق آزاد را 

می توان به سه دسته تقسیم کرد: 
اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  برخی  از  بعضا  اول:  دسته 
آزاد یا  هستند که در محدوده جغرافیایی نمایندگی خویش فاقد منطقه 
منطقه ویژه اقتصادی بوده و بدون اطالع دقیق از کم و کیف عملکرد ، 
براساس  تنها  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  اهداف  و  وظایف  شرح 
شایعات ، شنیده ها و گزارشات کذب، به مخالفت با این مناطق برخواسته 
و با عنایت به در پیش بودن انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاری و 
شرایط بد اقتصادی کشور ، قصد ایجاد جو احساسی مبارزه با تبعیض و 
ایجاد عدالت )به زعم خویش مزایای قانونی مناطق آزاد از تبعیض های 
نفع  به  افکار عمومی رأی دهندگان  تهیج  و  ناروا و مخالف عدل است( 

خود هستند .
اگر به مفاد مصوبات ضد مناطق آزاد )بند )ت( ماده 31 قانون رفع موانع 
تولید، تبصره ماده  23 قانون برنامه ششم توسعه و انواع درخواست تحقیق 
و تفحص از مناطق ( طی پنج سال گذشته در مجلس شورای اسالمی 
از  بعدا  که  عزیزان  از همین  بسیاری  که  می شوید  متوجه  نمایید،  دقت 
طرف فعالین و تشکل های صنفی بخش خصوصی شاغل در این مناطق 
اظهار  اغلب  می گرفتند،  قرار  اعتراض  مورد  فوق  مصوبات  درخصوص 
می داشتند که براساس شنیده ها و گزارشات برخی دستگاه های دولتی و 
در جهت نظارت و کنترل بیشتر این مناطق در جلوگیری از تخلفات ، در 
صحن علنی رأی داده اند و این در حالی است که در اکثر نقاط جهان ، 
مناطق آزاد برابر فلسفه  وجودی خود می بایستی از قوانین و مقررات دست 
و پاگیر و رایج در سرزمین اصلی که از موانع جدی جذب سرمایه گذاری 
اقتصادی می باشد، مستثنی  فعالیت های  انجام  و  و خارجی  داخلی  مولد 
هستند و این کار در قوانین و مقررات مصوب سال 1372 و 1373 مجلس 
شورای اسالمی و دولت درخصوص مناطق آزاد به درستی انجام پذیرفت . 
البته بعضی از نمایندگان نیز که قبال در خدمت سازمان ها و ارگان های 

دولتی معارض مناطق آزاد خدمت می کردند، آگاهانه و از روی تعمد و با 
تشکیل اتاق فکر با مشارکت برخی مسئولین سازمان های فوق ، مبادرت 
به ایجاد موج فکری ضد مناطق آزاد در داخل مجلس می نمایند و با خالء 
وجود جبهه متحد دبیرخانه شورایعالی ، سازمان های مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی پیش روی خود، تاکنون هم نسبتا موفق عمل کرده اند . 
به  می توان  تنها  مناطق  این  در  نجومی  تخلفات  ادعای  درخصوص 
قضایی  پرونده های  مقایسه  با  و  کرد  استناد  قضاییه  قوه  آمارهای 
این  با  گذشته  2دهه  از  اصلی  سرزمین  دولتی  و  اجرایی  دستگاه های 

مناطق، پوچ بودن ادعاهای فوق هویدا می شود . 
دسته دوم: مربوط به دستگاه ها و ارگان های دولتی می باشند که مسئولین 
و  ذاتی  ماموریت  از  برداشت  اشتباه  با  آنان  زیرمجموعه  کارشناسان  و 
موانع  ایجاد  در  به کشور سعی  به قصد خدمت  و  اهداف سازمانی خود 
دارند و می توان  ویژه  آزاد و  فعالیت های مناطق  و محدودیت در مسیر 
دوستی آنان به منافع ملی را به مثابه دوستی خاله خرسه دانست . البته 
مناطق ،  از  میدانی  بازدید  جهت  گروه  این  از  دعوت  و  مراوده  تعامل، 
شاید در تغییر دیدگاه این دسته موثر باشد، که خوشبختانه این حرکت 
توسط دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد طی سالیان اخیر انجام شده و 
بسیاری از مصوبات در راستای جلوگیری از ایجاد موانع جدید نیز ثمره 

این روند است.
دسته سوم: مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد که ادامه فعالیت 
و روند رو به رشد نسبی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به ضرر منافع 
شخصی و گروهی آنان بوده و ادامه فعالیت مناطق در بسیاری از موارد 
می تواند به تغییر دیدگاه سنتی اداره کشور یعنی اقتصاد دولتی و رانتی 
و آشکار شدن علت ناکارآمدی آن طی 40سال گذشته کمک نماید. به 
همین دلیل این مناطق بایستی از کارکرد اصلی خود دور شده و همانند 
دستگاه ها و بنگاه های سرزمین اصلی، زمین گیر و موفق به تحقق اهداف 
خود نشوند و به نظر اصلی ترین خطر برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
وجود و ادامه فعالیت همین گروه است که دارای ساختار سازمانی منظم 
بوده و انسجام الزم برای ایجاد سوژه و تبلیغات در تمامی ارکان نظام 
را دارا می باشند؛ به طوری که رسانه ملی به عنوان مرجع و اصلی ترین 
رسانه عمومی و قابل دسترس را در قبضه خود دارند و از همین تریبون، 
ذهن بسیاری از مسئولین و تصمیم سازان کشور را بر علیه مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی مسموم می نمایند .
در پایان پیشنهاد اینجانب با سابقه 26سال فعالیت در این مناطق، جهت 
به مسئولین محترم دبیرخانه  از بحران و جو مسموم موجود  برون رفت 
و سازمان های مناطق آزاد این است که با مشارکت، همراهی و میدان 
دادن به بخش خصوصی و ایفای نقش موثر به تشکل های صنفی موجود 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایجاد انسجام در یک جهت و هدف 
و تشکیل ستاد بحران با فرماندهی واحد و راهبری دبیرخانه شورایعالی 
رسانه های  با  مستمر  ارتباط  برقراری  با  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق 
جمعی سمعی و بصری و نوشتاری ، نسبت به ارائه شفاف عملکرد مثبت 
این مناطق اقدام و فرصت هرگونه سوءاستفاده و جعل اخبار درخصوص 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از آنان سلب نماییم. ان شاء اهلل.

جعفر ملکی، مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد ارس:
حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، از میان بردن انگیزه 

سرمایه گذاری
بر اساس ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی هدف 
آباداني،  و  عمران  زیربنایي،  امور  انجام  در  تسریع  آزاد  مناطق  ایجاد  از 
رشد و توسعه اقتصادي، سرمایه گذاري و افزایش درآمد عمومي، ایجاد 
بازارهاي  بازار کار و کاال، حضور فعال در  اشتغال سالم و مولد، تنظیم 

جهاني و منطقه اي، تولید و صادرات کاالهاي صنعتي و تبدیلي و ارایه 
دسترس  در  مهم  ابزارهای  از  یکی  است.  شده  عنوان  عمومي  خدمات 
مناطق آزاد جهت تحقق این اهداف )با استناد به ماده 13 قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد و قانون اصالح این ماده مصوب سال 1388( بهره مندی 
از مزیت معافیت مالیاتی 20ساله در این مناطق می باشد که حذف آن 
تحت  توجهی  قابل  طور  به  را  شده  تعیین  اهداف  به  دستیابی  می تواند 

تاثیر قرار دهد:
با  این مناطق  آزاد باعث می شود   اعطای معافیت مالیاتی در مناطق 
وجود عدم دسترسی مناسب به بازار مصرف، مواد اولیه، زیرساخت های 
الزم اعم از انرژی، حمل و نقل و... در مقایسه با کالن شهرهای کشور، 
طوری  به  گردد،  برخوردار  سرمایه گذار  جذب  برای  الزم  جذابیت  از 
و  محروم  مناطق  در  کشور  آزاد  مناطق  اغلب  قرارگیری  علیرغم  که 
این  به  سرمایه گذاری  هدایت  در  مشوق  این  از  استفاده  کم برخوردار، 
است.  بوده  موثر  بسیار  اقتصادی  فعالیت های  توسعه  و  رشد  و  مناطق 
بردن مهم ترین  از میان  با  آزاد  مالیاتی در مناطق  قانون معافیت  حذف 
انگیزه سرمایه گذاری در این مناطق با ماهیت ذاتی مناطق آزاد به عنوان 
ابزاری برای بهبود  فضای کسب و کار نیز مغایرت دارد و توجیه فعالیت 

اقتصادی در این مناطق را از بین می برد.   
گوناگون  تحریم های  اعمال  واسطه  به  که  کشور  کنونی  شرایط  در   
لزوم حمایت بیش از پیش از بخش تولید و اشتغال زایی امری ضروری به 
حساب می آید و نامگذاری این سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان 
رونق تولید نیز موید این موضوع می باشد، مناطق آزاد به لحاظ برخورداری 
از مزایای گوناگون می تواند نقش موثری در هدایت سرمایه های داخلی 
و خارجی به بخش تولید و ایجاد اشتغال داشته باشد و در چنین شرایطی 
حذف معافیت های مالیاتی مانع دستیابی به این رسالت خواهد گردید.   

از  همسایه  کشورهای  در  رقیب  آزاد  مناطق  برخورداری  به  توجه  با   
قانون معافیت مالیاتی، حذف چنین مزیتی در مناطق آزاد ایران نه تنها 
باعث خروج سرمایه های داخلی، بلکه کاهش سرمایه گذاری خارجی در 

کشور و جذب آن توسط مناطق آزاد کشورهای همسایه می گردد.
 یکی از نقش های مناطق آزاد در ایران، پایلوتی برای تمرین جهانی 
شدن و حضور در بازارهای رقابتی بین الملل می باشد. با توجه به اینکه 
معافیت مالیاتی باعث کاهش قیمت تمام شده تولید در مناطق می  شود، لذا 
حذف آن منجر به افزایش هزینه تولید و از دست دادن توان رقابت پذیری 

تولیدات داخلی در بازارهای جهانی می گردد.
و  دولتی  تصدی گری  کاهش  آزاد،  مناطق  ایجاد  اهداف  از  یکی   
در همین  به بخش غیردولتی می باشد که  اجرایی دولت  امور  واگذاری 
راستا ماده 27 قانون چگونگی مناطق آزاد و ماده 65 احکام دائمی برنامه 
ششم توسعه مبنی بر تام االختیار بودن مدیرعامل مناطق آزاد نیز تدوین 
سازمان های  اختیار  در  دولتی  بودجه  ردیف  هیچگونه  و  است  شده 
مناطق آزاد قرار ندارد و تمام خدمات عمومی در مناطق از محل بودجه 
سازمان های مناطق آزاد تامین می شود، اخذ مالیات به عنوان ابزاری برای 
پوشش هزینه های دولت منطقی به نظر نمی رسد و تنها باعث افزایش 

تصدی گری دولت خواهد گردید.
 از آنجا که مناطق آزاد اغلب در مرزهای کشور استقرار یافته اند و ایجاد 
ارتقاء  در  موثر  عوامل  از  اشتغال زایی  و  اقتصادی  فعالیت  مناسب  بستر 
امنیت مرزی محسوب می گردد، لذا اقداماتی همچون حذف مشوق های 
در  اختالل  ایجاد  باعث  که  مالیاتی  معافیت  از جمله حذف  آزاد  مناطق 
افزایش  از میان رفتن توجیه فعالیت اقتصادی و  فضای کسب و کار و 
بیکاری در این مناطق گردد، می تواند امنیت به وجود آمده را نیز تحت 

تاثیر قرار دهد.
 با توجه به اینکه سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در مناطق با این 

دیدگاه کارشناسان درخصوص تبعات حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد:

مرگ تجارت آزاد در تضاد قوانین
پیش فرض که قانون معافیت مالیاتی در این مناطق جاری است، اقدام 
به  اجحاف  قانون  این  حذف  لذا  نموده اند؛  فعالیت  و  سرمایه گذاری  به 
حقوق سرمایه گذاران محسوب می شود و می تواند تبعات حقوقی در پی 

داشته باشد.

ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد ماکو:

معافیت های مالیاتی، روح مناطق آزاد را تشکیل می دهد
ماکو از قطب های اقتصادی، معدنی و ترانزیتی ایران است و سرمایه  گذاران 
گمرکی  تعرفه  وجود  عدم  استراتژیک،  موقعیت  دلیل  به  منطقه  در 
تجهیزات، مواد اولیه و صادرات محصوالت تولیدی، عدم پرداخت مالیات 
و  به سرمایه گذاری می کنند  اقدام  تسهیل صادرات،  و  افزوده  ارزش  بر 
چگونگی  قانون  ماده 13  در  شده  ذکر  آزاد  مناطق  مالیاتی  معافیت های 
اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مزیت و مشوقی برای تولیدکنندگان و 

فعاالن اقتصادی محسوب می گردد. 
بر طبق این قانون، تولیدکنندگان به نوعی حاشیه سود خود را از ناحیه 
معاف شدن از هرگونه پرداخت مالیات افزایش داده و هزینه های تولید 
قابل  در  آنان  تولیدات  قیمت  لذا  می یابد؛  کاهش  آنها  برای  فعالیت  و 
افزایش  موجب  و  کرده  پیدا  رقابتی  مزیت  خارجی  مشابه  نمونه های 

صادرات یا  کاهش ورود بی رویه کاالهای خارجی می گردد. 
منطقه آزاد ماکو از بهترین مناطق برای فعالیت سرمایه گذاری در زمینه 
روح  اصوال  است.  تجارت  و  کشاورزی  گردشگری،  معدنکاری،  صنعت، 
تشکیل مناطق آزاد را معافیت های مالیاتی تشکیل می دهد و این مسئله 
لذا   می باشد؛  شکل  این  به  دنیا  سراسر  در  بلکه  ما،  کشور  در  فقط  نه 
از هرگونه  برای پیشگیری  نمایندگان محترم مجلس  پیشنهاد می گردد 
تخلف احتمالی در مناطق و رفع دغدغه های ملی خود ، نسبت به اصالح 
و نظام مندی معافیت های مالیاتی اقدام نمایند و اصلی ترین و به عبارتی 
رکن اصلی تشکیل مناطق آزاد را حذف ننمایند که باعث شود مناطق 
بی روح و بی خاصیت را برای کشور به ارث بگذاریم و عمال این مناطق 
لغو امتیاز و از گردونه جغرافیای اقتصادی کشور حذف گردند و مقتضی 
است با مسئولین و فعالین اقتصادی کلیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور همفکری نموده و در صورت لزوم، از راه حل های پیشنهادی آنها 

به منظور اصالح قوانین مربوطه استفاده نمایند. 
شرایط  و  دارد  وجود  آزاد  مناطق  در  که  اندکی  مزیت های  وجود  با 
اقتصادی کنونی حاکم بر کشور، میزان صادرات کشور از مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در سال گذشته حدود 19میلیارد دالر بود و برای بیش از 
500هزار نفر در این مناطق اشتغال زایی صورت پذیرفته است. لذا شایسته 
است از هرگونه اقدامی در جهت تصویب کاهش مزایا و یا لغو معافیت ها 
از  تا  قرار دهیم  برنامه های خود  را در  آنها  بهبود  خودداری و اصالح و 
هرگونه متضرر شدن صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی که با فعالیت های 
خود موتور اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند و در کنار ایجاد اشتغال، 
درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم دولت را نیز افزایش می دهند، جلوگیری 

به عمل آورد.
تغییر و دستکاری در قوانین، اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به 
سیستم اقتصادی و مالی کشور از بین می برد؛ توسعه صادرات، تسهیل و 
گسترش تولید، انتقال فناوری های پیشرفته و تامین منابع مالی و نیازهای 
ضروری از خارج از کشور، ماموریت محوری مناطق آزاد است که باید به 
جای کاهش این مزیت ها ، همه به اجرای کامل قوانین در جهت توسعه 
نمونه های  به  آنها  در  کار  و  اکوسیستم کسب  نمودن  نزدیک  و  مناطق 

مشابه خارجی، کمک کنیم.

سیدعلی موسوی، معاون سرمایه گذاری و امور اقتصادی 
سازمان منطقه آزاد اروند:

با شانتاژهای تبلیغاتی نباید مانع ورود
 سرمایه به کشور شد

مناطق  اداره  چگونگی  قانون  )اصالحی1388/02/06(  ماده13  طبق 
تاریخ  از  ایران  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت  تجاری-صنعتی،  آزاد 
بهره برداری به مدت 20سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع 

قانون مالیات های مستقیم، معاف خواهند بود.
با توجه به این ماده قانونی، 10نکته ذیل تقدیم می گردد:

1- معافیت های مالیاتی مهم ترین ابزار تشویقی جهت جذب سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی خصوصا برای سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور 
می باشد؛ فلذا نباید با ایجاد تردید و نگرانی و شانتاژهای تبلیغاتی جهت 

حذف این مشوق مهم سرمایه گذاری، مانع ورود سرمایه به کشور شد.
قوانین  از  و...  کویت  عراق،  عمان،  قطر،  مانند  همسایه  کشورهای   -2
مناطق آزاد ایران ازجمله مشوق  معافیت های مالیاتی الگو گرفته و در حال 
حاضر یکی از پارامترهای ترغیب و جذب سرمایه گذاران در این کشورها، 
معافیت های مالیاتی است، که بعضا معافیت های آنان به 50سال یا حتی 

مادام العمر هم می رسد.
امنیت  رفتن  بین  از  باعث  مالیاتی،  معافیت های  حذف  از  صحبت   -3
سرمایه  گذاری و مشغول کردن فکر و ذکر سرمایه گذاران فعلی و ناامید 

کردن آنها است.
از کشور  نمایشگاه های خارج  و  بین المللی  4- در همایش های مختلف 
ویژه  امتیازات  از  یکی  خارجی،  سرمایه گذارن  با  مذاکره  در  همچنین  و 
با استقبال خوب  مناطق آزاد را معافیت های مالیانی اعالم می کنیم که 
سرمایه گذاران  از  بسیاری  حاضر  حال  در  است.  مواجه  سرمایه گذاران 
خارجی که در منطقه آزاد اروند سرمایه گذاری نموده اند و در حال رایزنی 
جهت جذب سایر هموطنان خود برای سرمایه گذاری در منطقه هستند، 

به استناد همین امتیاز و مشوق، یعنی معافیت های مالیاتی بوده است.
5- فعالیت های عمده واحدهای تولیدی و صنعتی که عمدتا صادراتی هم 
می باشند، بر مبنای همین معافیت های مالیاتی شکل گرفته است و روا 
نیست در سال رونق تولید که مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد، 
صحبت از حذف آن نمود؛ چراکه این خیانت به تولید و موجب تعطیلی 

واحدهای صنعتی و تولیدی خواهد شد.
6- کنسرسیوم تشکیل شده در منطقه آزاد اروند که در حال ساخت فاز2 
پاالیشگاه آبادان می باشد و با حضور سرمایه گذاران خارجی انجام شده، 
بر مبنای همین امتیاز ویژه یعنی معافیت های مالیاتی شکل گرفته است.

7- حذف معافیت های مالیاتی موجب فرار سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
به مناطق آزاد کشورهای همسایه ازجمله عمان، اماران، ترکیه، قطر و... 

خواهد شد.
و  اصلی  در سرزمین  در شهرک های صنعتی کشور  در حال حاضر   -8
همچنین شرکت های دانش بنیان و واحدهای مستقر در پارک های علم 
و فن آوری هم از معافیت های مالیاتی استفاده می کنند؛ بنابراین معافیت 
درایت  و  تدبیر  با  که  است  سرمایه گذاری  جهت  در  تشویقی  ابزار  یک 
نیز  بخش ها  سایر  برای  بلکه  آزاد،  مناطق  برای  تنها  نه  قانون گذاران 

تصویب و تجویز نموده است.
به 500میلیون  قریب  و  داخلی  ریال سرمایه گذاری  میلیارد  9- 70هزار 
ریالسرمایه گذاری  میلیارد  50هزار  و  شده  خارجی  سرمایه گذاری  دالر 
داخلی و 300میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی که در 2سال آینده در 
منطقه آزاد اروند ان شاء اهلل جذب خواهد شد، از تاثیرات مستقیم مشوق  

معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران می باشد.
10- در منطقه آزاد اروند به هیچ وجه اجازه ثبت شرکت های صوری را 
نخواهیم داد و در صورت وجود شرکت  های صوری از قبل، مجوز استفاده 
شرکت ها،  چراکه  شد؛  نخواهد  صادر  آنها  برای  مالیاتی  معافیت های  از 
عالوه بر ثبت شرکت، می بایست جهت استفاده از معافیت های مالیاتی 
به صورت ساالنه مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان دریافت نمایند. این 
ابزار کنترلی و نظارتی خوبی است که اجازه استفاده شرکت های صوری 

از معافیت های مالیاتی را نخواهد داد.
فلذا با توجه با 10نکته اساسی فوق، باید به دنبال تمدید مدت 20ساله 
در  فعال  و شرکت های  تولیدی  واحدهای صنعتی،  مالیاتی  معافیت های 
هستند،  اقتصادی  فعالیت  و  بهره برداری  مجوز  دارای  که  آزاد  مناطق 
و  بی انگیزگی  باعث  معافیت ها،  حذف  موضوع  طرح  با  آنکه  نه  باشیم؛ 

تعطیلی آنها شویم.

فرزین حقدل، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری، توسعه 
تجارت و صید صنعتی سازمان منطقه آزاد چابهار:

ایجاد رکودی غیرقابل درمان در مناطق آزاد در پی حذف 
معافیت های مالیاتی

ایران در سال1368،  ایجاد مناطق آزد در  ایده  با مطرح شدن  همزمان 
تسهیالت، مشوق ها و معافیت هایی برای این مناطق در نظر گرفته شد 
آزاد تجاری-صنعتی در  با تصویب قوانین و مقررات مترقی مناطق  که 

سال1372 توسط مجلس شورای اسالمی، اجرایی گردید. 
الزم به ذکر است در همه نقاط دنیا، ابتدا زیرساخت های مناطق آزاد با 
سرمایه گذاران  از  سپس  و  پذیرفته  صورت  دولت  کالن  سرمایه گذاری 
دلیل  به  ما  کشور  در  ولی  می آید.  عمل  به  دعوت  سرمایه گذاری  برای 
با  مناطق عمدتا محروم،  در  منابع،  و کمبود  از جنگ  ناشی  آسیب های 
استفاده از منابع جمع آوری شده از سرمایه گذاران، زیرساخت های الزم در 
حد اندک ایجاد گردید؛ لذا اهمیت وجود معافیت ها و مشوق ها در مناطق 

آزاد ایران دوچندان گردید.
مهم  ترین تسهیالت و مزایای قانونی مناطق آزاد ایران به شرح زیر است:
1- معافیت مالیاتی 20ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی 

از سازمان های مناطق آزاد
2- امکان صد در صد مالکیت خارجی

و  خصوصی  دولتی،  بانک های  کامل  خدمات  و  سرعت  کارایی،   -3
شرکت های بیمه

4- ثبت ساده و آسان شرکت ها، موسسات صنعتی، فرهنگی و مالکیت 
معنوی

قانونی کلیه کاالها طبق جدول عوارض  برای ورود  آسان  5- مقررات 
گمرکی با نرخ های قابل رقابت

ماشین آالت  و  اولیه  مواد  واردات  برای  گمرکی  حقوق  از  معافیت   -6
صنعتی و واحدهای تولیدی

7- امکان ورود و خروج کاال از منطقه به خارج کشور بدون تشریفات 
اداری

8- آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
9- تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران

10- نرخ های مناسب برای مصرف انرژی
11- امکان فعالیت بورس نفت و پتروشیمی و اوراق بهادار

12- صادرات مجدد محصوالت خارجی
13- شرایط و مقررات ساده کار و تامین اجتماعی

14- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران و یا سایر 
کشورها

15- تشریفات ساده برای ترانزیت کاال
16- امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید.

شورای  مجلس  مصوب  مزایای  و  تسهیالت  این  90درصد  تقریبا  که 
اسالمی، با بخشنامه های داخلی سایر وزارتخانه ها و نهادها لغو شده است!
یکی از مهم ترین مزایای مناطق آزاد، معافیت 20ساله مالیاتی بوده که 
طبق ماده13 قانون و مقررات مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که 
در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع 
فعالیت  اقتصادی در منطقه آزاد، از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز، به 
مدت 20سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتی 

مستقیم معاف خواهند بود.
مناطق  این  آزاد،  مناطق  مقررات  و  قانون  ماده5  طبق  دیگر،  سوی  از 
سایر  و  دولتی  شرکت های  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  شمول  از 
و  قانون  این  براساس  منحصرا  و  بوده  مستثنی  دولت،  مقررات عمومی 

اساسنامه های مربوطه، اداره خواهند شد.
مالیاتی،  فرار  بر  مبنی  آزاد  مناطق  علیه  اخیر  بی مهری های  و  هجمه ها 
بسیار غیرمنطقی است. تعداد سرمایه گذاران و ساکنین مناطق آزاد نسبت 
به سرمایه گذاران و ساکنین کل کشور، درصد بسیار ناچیزی است. آیا در 
سطح کشور فرار مالیاتی نداریم!؟ آیا سازمان امور مالیاتی در مبحث اخذ 

مالیات از همه مودیان مالیاتی سرزمین اصلی موفق بوده است!؟
آن  عملکرد  نماید،  عمل  موفق  دستگاه،  هر  نظارتی  چتر  که  زمانی 
دستگاه موفق تر خواهد بود؛ لذا به صرف چند تخلف در مناطق آزاد، لغو 
معافیت های مالیاتی این مناطق صرفا پاک کردن صورت مسئله خواهد 
بود و با این اقدام، بخش عمده ای از سرمایه گذاری های تحقق یافته در 
مناطق آزاد را فراری خواهد داد و رکودی غیرقابل درمان در این مناطق 

از کشور حاکم خواهد گشت.
آزاد  مناطق  در  مستقر  افراد  و  سرمایه گذاران  مقررات،  و  قوانین  طبق 
معاف  مستقیم  مالیاتی  قانون  موضوع  مالیات های  کلیه  از  1+7گانه 

می باشند. مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنی از سایر مالیات ها نیست.
گستره  در  مناطق  این  ایران،  و  دنیا  کل  در  آزاد  مناطق  تعاریف  طبق 
مرزهای سیاسی کشور متبوع خود قرار دارند، ولی خارج از قلمرو مرزهای 
بازرگانی و گمرکی می باشند. زمانی که دست اندرکاران امور، متوجه این 
موضوع گردند و تفاوتی مابین قلمرو سیاسی و بازرگانی قائل شوند، در آن 
زمان دیگر همه مشکالت عدم اجرای کامل قوانین کل کشور به گردن 

مناطق آزاد نخواهد افتاد.



اخبار منطقه آزاد چابهار

چابهار سرزمین تجارت، تولید و اقتصاد است 
شده،  هدف گذاری  چابهار  برای  که  آنچه  و 
آینده ای بسیار متفاوت با همه بنادر اقیانوسی 
و غیراقیانوسی منطقه که به عنوان همکاران 
قابل  هستند،  فعال  منطقه  در  رقبای  حتی  و 

تصور خواهد بود.
تمام  که  است  جهانی  چهارراه  یک  چابهار 
طرح های  براساس  نقطه  یک  در  ابزارها 
توسعه ای، پیش بینی شده است. در این میان، 
منطقه  توسعه  در  کلیدی  نقش  چابهار  بندر 
ایفا می کند. این بندر جان تازه ای به کریدور 
رشد  و  می بخشد  شمال- جنوب  بین المللی 
اقتصادی کشورهای منطقه را تسریع می کند، 
اما برای رسیدن به اهداف تعیین شده و ایفای 
ضرورت  بین المللی،  اقتصاد  در  موثر  نقش 
اجرایی  و  به صورت رسمی  بندر  این  تا  دارد 
به محدوده منطقه آزاد چابهار الحاق گردد تا 
بتوان از مزیت ها و مشوق های منطقه آزاد در 
از  استفاده  با  تنها  چراکه  برد،  بهره   بندر  این 
آزاد تجاری-صنعتی  قوانین حاکم در مناطق 
کشور است که می توان به رقابت با سایر بنادر 

منطقه و دیگر کشورها رقابت کرد.
عالی  شورای  سال ۱۳۹۷  جلسه  آخرین  در 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 
جهانگیری  اسحاق  ریاست  به  که  کشور 
برگزار شد، پس  اول رئیس جمهوری  معاون 
از بررسی های فراوان، توسعه محدوده منطقه 
آزاد چابهار را به تصویب رساند. بر این اساس 
بنادر شهید بهشتی  مقرر گردید شهر چابهار، 
و شهید کالنتری، شهر جدید تیس و اراضی 
محدوده  به  سنگین  صنایع  برای  نیاز  مورد 
منطقه آزاد چابهار ملحق شود که تاکنون به 

نتیجه نرسیده است.
در  دریانوری  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
چابهار  بندر  داشت:  اظهار  خصوص  همین 
در مجاورت منطقه آزاد باید در حداقل زمان 
قانونی منطقه  از تسهیالت و مزایای  ممکن 
برای  که  اقداماتی  همه  اما  ببرد،  بهره  آزاد 
الحاق بندر به منطقه آزاد در نظر گرفته شده 
هدف  این  شدن  عملیاتی   به  منجر  تاکنون 
بار  صاحبان  و  تجار  کماکان  و  است  نشده 
باید ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت 

کنند.
محمد راستاد گفت: این در حالی است که همه 
بنادر کشور جزء مناطق ویژه اقتصادی هستند 
همچنان  چابهار  بندر  مقیاس  در  بندری  اما 
گمرک عادی محسوب می شود؛ بنابراین باید 
هرچه زودتر مصوبات و تصمیمات الحاق بندر 

چابهار به منطقه آزاد عملیاتی شود.
بندر  کردن  اقتصادی   برای  کرد:  تاکید  وی 
فعال  هم  با  همزمان  اجزا  همه  باید  چابهار 
مزیت  بتواند  بندر  این  تا  باشند  هماهنگ  و 

اقتصادی خود را اثبات کند.
معاون وزیر راه با بیان اینکه توسعه زیرساخت 
بندر  محیط  بودن  اقتصادی  برای  بندری 
کفایت نمی کند، گفت: سازمان بنادر دسترسی 
که  زیرساختی  کرد؛  ایجاد  مناسبی  دریایی 
می تواند موجب پذیرش بزرگترین کشتی های 

فله بر شود.
دسترسی  حال،  این  با  کرد:  اضافه  راستاد 
استفاده  امکان  عدم  محدود،  پسکرانه ای 
و  اداری  تشریفات  وجهی،  چند  مزیت  از 
گمرکی  مسائل  و  بروکراسی  همچنین 
حتی  بار  و  کاال  صاحبان  است  شده  باعث 
نتوانند  بندرهم  پیرامون  موجود  امکانات  از 

کنند. استفاده 
معاون  راستا، محمدعلی حسن زاده  در همین 
و  بنادر  سازمان  اقتصادی  و  بندری  امور 
دریانوردی نیز از هزینه های باالی جابه جایی 
کاال در این بندر به عنوان مانع گمرکی توسعه 

چابهار یاد کرد.
وی گفت: سازمان  راهداری و گمرک در بندر 
چابهار جابجایی بار بین بندر شهید بهشتی و 
منطقه آزاد را مشمول ترانزیت بین دو منطقه 
گمرکی  تضمین  کاال  صاحبان  از  و  می دانند 
هزینه  گمرکی  تضمین  این  می خواهند؛ 
شهید  بندر  بین  را  کاال  جابجایی  تمام شده 

بهشتی و منطقه آزاد باال می برد.

ضرورت تسریع در اجرایی 
شدن الحاق بندر چابهار 

به منطقه آزاد

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوری 
تاکید کرد:
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گزارش:
ساجده رحیمی

چابهار

حمایت و حفاظت از الک پشت های دریایی ایران در منطقه آزاد چابهار
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در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار صورت گرفت:

گونه  ازجمله  ایران  دریایی  الک پشت های 
خلیج  سواحل  امتداد  در  که  هستند  دریایی  نادر 
برابر  که  می کنند  زندگی  عمان  دریای  و  فارس 
کشور  زیست  محیط  سازمان  آمارگیری  و  پایش 
جانوری  نادر  گونه  این  مرتبط،  نهادهای  دیگر  و 
می طلبد  و  هستند  انقراض  معرض  در  شدت  به  
تمام  این گونه جانوری،  برای حفاظت و حمایت 

سازمان های مربوطه تالش خود را به کار گیرند.
دبیرخانه  افتتاح  به  منجر  مهم  این  تحقق 
بار  نخستین  برای  ایران  دریایی  الک پشت های 
در چابهار به عنوان زیستگاه اصلی و در برگیری 
نادر  این گونه  از  حفاظت  برای  شروعی  آماری 

جانوری به حساب می آید.
 

حفاظت و حمایت از گونه های مختلف 
الک پشت های دریایی در سند مسئولیت 

اجتماعی سازمان منطقه آزاد چابهار
از  آزاد چابهار سازمانی پیش رو و  سازمان منطقه 
افق ۱۴۰۴  در  مکران  سواحل  توسعه  پرچمداران 
است که اهمیت ویژه ای به رسالت مسئولیت های 
مختلف  حوزه های  در  و  می دهد  خود  اجتماعی 
مانند آموزش، توانمندسازی جوامع محلی و کمک 
به محیط زیست دریایی، بهداشت و درمان عنایت 
ویژه ای برای این مسئولیت در منطقه قائل شده 

است. 
مسئولیت  سند  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
گونه های  از  حمایت  و  حفاظت  خود  اجتماعی 
مختلف الک پشت های دریایی به  ویژه الک پشت 
تا  دارد  بنا  و  است  داده  قرار  مدنظر  نیز  را  سبز 
راستای  در  را  معنوی  و  مادی  الزم  حمایت های 

این برنامه ملی و بین المللی به کار گیرد.
کل  ادارات  متشکل  نشستی  در  آبان ماه۹۸  اول 
و  هرمزگان  بوشهر،  استان های  زیست  محیط 
سازمان های  محوریت  با  بلوچستان  و  سیستان 
مناطق آزاد چابهار، کیش و قشم و محیط زیست 
کشور در نشستی تحت عنوان سمپوزیم حفاظت 
از الک پشت های دریایی به همراه فعالین زیست  

محیطی در چابهار برگزار شد.

اهمیت الک پشت های دریایی در ایران
خزنده ای  جانوران  از  دریایی  الک پشت های 
هستند که بیشتر عمر خود را در دریا می گذرانند. 
آنها ساکن تمام اقیانوس های جهان به جز قطب 
بی هوازی  تنفسی  سیستم  یک  و  هستند  شمال 
دارند که می توانند با حبس نفس خود برای مدت 
زیادی در زیر آب بمانند. همچنین آنان می توانند 
ریه خود را به سرعت از اکسیژن پر و خالی کنند.

وجود  جهان  در  دریایی  الک پشت  گونه  هشت 
دارد، اما در آب های ایران تنها دو گونه آن، یعنی 
کمپ«  ریدلی  »الک پشت  و  پهن«  »الک پشت 
به  دنیا  در  گونه الک پشت  دو  این  ندارند.  وجود 
خاص  مناطقی  به  متعلق  فقط  اختصاصی،   طور 
اطراف  آب های  در  فقط  پهن  هستند. الک پشت 
آب های  در  کمپ  ریدلی  الک پشت  و  استرالیا 

ناحیه آمریکای مرکزی وجود دارند.
پشت  گونه  دریایی  الک پشت های  حقیقت  در 
سبز، پوزه عقابی، زیتونی، پشت چرمی و سرخ در 

آب های ایران وجود دارند.
الک پشت های زیتونی، چرمی و سرخ برای تغذیه 
و  سبز  الک پشت  اما  می آیند،  ایران  آب های  به 
تولید  برای  هم  و  تغذیه  برای  هم  عقابی،  منقار 

مثل و تخم گذاری به آب های ایران می آیند.
عنوان  به   را  دریایی  پژوهشگران الک پشت های 
یکی از جانوران به  شدت مهاجر تعریف می کنند. 
موضوع  را  مهاجرت ها  این  اصلی  دالیل  از  یکی 

یافتن غذا دانسته اند.
کیش،  قشم،  الرک،  هنگام،  هرمز،  جزایر 
مناطق  از  هندورابی  و  ابوموسی  فارور،  شیدور، 

در  الک پشت،  گونه  دو  این  تخم گذاری  مهم 
دریایی  الک پشت های  هستند.  هرمزگان  استان 
زیرا  دارند،  زیاد  انرژی  به  نیاز  تولیدمثل  برای 
تخم گذاری  فصل  هر  در  ماده،  الک پشت  هر 
تامین ذخیره زرده  تعداد زیادی تخم می گذارد و 
انرژی  ذخیره  به  نیاز  تخم  هر  پوسته  تشکیل  و 
در  النه سازی  فرآیند  همچنین  دارد.  زیادی 
النه،  کندن  ساحل،  در  )حرکت  تولیدمثل  فصل 
تخم گذاری، پر کردن النه با ماسه و برگشت به 
مستلزم  و  بوده  انرژی بر  و  سنگین  فعالیتی  دریا( 

زمان زیادی در خشکی است.
تولیدمثل الک پشت سبز در خلیج  فارس و دریای 
و  سعودی  عربستان  عمان،  کشورهای  در  عمان 
ایران انجام می شود و تعداد کمی هم در امارات 
الک پشت  تولیدمثل  جمعیت  بزرگ ترین  است. 
سبز در جهان، در سواحل کشور عمان است. در 
ایران نیز، اولویت اول برای تولیدمثل الک پشت 

سبز، استان سیستان و بلوچستان است.
به  عنوان یک قاعده کلی، الک پشت های دریایی 
تخم گذاری  می آیند،  دنیا  به  که  در همان محلی 
از  وقت  هیچ   دریایی  الک پشت های  می کنند. 
بیرون نمی آیند، مگر فقط برای تخم گذاری.  آب 
عمر  در طول  نر  دریایی  بنابراین الک پشت های 
فقط  و  نمی آیند  به خشکی  عنوان  هیچ   به   خود، 
آب  از  تخم گذاری  برای  ماده  الک پشت های 

بیرون می آیند.
الک پشت سبز در آب های سیستان و بلوچستان 
مشاهده  گواتر  و  چابهار  خلیج  سمت  در  بیشتر 
مهم ترین  از  گواتر  در  حرا  جنگل های  می شود. 
محسوب  سبز  الک پشت  گونه  زیستگاه های 

می شود. 
۵۰زیستگاه  از  بیش  ایران  جنوبی  سواحل  در 
دارد  وجود  دریایی  الک پشت های  برای  اصلی 
که محل چرا، جفت گیری و تخم ریزی آنها است. 
و  سبز  آمده، الک پشت  به  دست   نتایج  براساس 
تعداد النه سازی  بیشترین  عقابی  پوزه  الک پشت 
و  النه سازی  مناطق  بیشترین  بیان دیگر  به   یا 
داده  اختصاص  خود  به  را  ایران  در  تخم گذاری 

است.
تمام طول  در  سبز  بدانید الک پشت  است  جالب 
سال در آب های ایران زندگی می کنند، اما برای 
سواحل  به  است  ممکن  تخم گذاری  و  تولیدمثل 
تغذیه ای  زیستگاه  عموما  بروند.  دیگر  کشورهای 
آنها  النه سازی  مناطق  با  دریایی  الک پشت های 

بسیار فاصله دارد.

چرا حفاظت از گونه الک پشت های 
دریایی اهمیت دارد؟

جزء  عقابی  پوزه  دریایی  و  سبز  الک پشت های 
شده  شناخته   دریایی  الک پشت های  هفت گونه 
در  که  می شوند  محسوب  جهان  آب های  در 
فهرست قرمز سازمان جهانی حفاظت از طبیعت 
و منابع طبیعی)IUCN(  طبقه بندی  شده اند و در 
بسیاری از کشورها، شکار و استفاده از تخم این 

الک پشت ها ممنوع و یا محدود شده است.
معرض  در  شدت  به   دریایی  الک پشت های 

برای  دنیا  توجه  علت  همین  به  هستند،  انقراض 
که  مناطقی  به  شدت  به  جانوری  نوع  این  حفظ 
حامیان  و  شده  جلب  الک پشت هاست،  زیستگاه 
صدد  در  بسیاری  دانشمندان  و  زیست  محیط 
بیاموزند  افراد  به  را  آنها  حفظ  اهمیت  تا  هستند 
از  را  ویژه الک پشت ها  حفاظت های  طریق  از  و 

خطرات پیش رو در امان بدارند . 
از عوامل تهدید و انقراض الک پشت های دریایی 
را می توان آلودگی محیط  زیست )دریا و سواحل 
آن(، فعالیت های صید و صیادی و گیر کردن در 
تورهای صیادی، زباله ها، ساخت  و ساز در سواحل، 
فاضالب های شهری و شکارچیان طبیعی دانست.

طبیعت  به  موجودات  که  زیبایی هایی  بر  عالوه 
تولد  و  تخم گذاری  گفت  می توان  و  می بخشند 
به  خاصی  زیبایی  دریایی  الک پشت های  نوزاد 
کنارک  و  چابهار  سواحل  محیط زیست  و  طبیعت 
سبز  الک پشت  اقتصادی  نظر  از  است؛  داده 
مهم ترین خزنده دنیاست، زیرا گوشت و تخم این 
الک پشت منبعی سرشار از پروتئین و روغن است 
و مردم بسیاری از کشورها از آنها استفاده می کنند 
و مهم تر از آن اینکه الک پشت های دریایی سبز 
در حفظ تعادل محیط زیست دریاها و اقیانوس ها 

نقش زیادی دارند.
حالت  در  را  آنان  همواره  جلبک ها،  خوردن  با 
تازگی نگه می دارند. سود این تازگی به موجوداتی 
می رسد که در میان این جلبک ها زندگی می کنند. 
دریایی  گونه های  برخی  خوردن  با  حیوانات  این 
ازجمله عروس دریایی، جمعیت رو به افزایش آنها 

را کنترل می کنند.
طبیعت  جزء  اینکه  بر  عالوه  آنها  وجود  واقع  در 
برای محیط  آنها حفاظت شود،  از  باید  و  هستند 
طبیعی  موجود  به  عنوان  و  دارند  سودآوری 
شناخته  دریا  آلودگی  و  زیست بوم  پاک کننده 

می شود.
تا به بومیان، گردشگران و...  بنابراین الزم است 
فواید وجود این الک پشت ها و ضرورت حفاظت 
تا  شود  اندیشیده  تدابیری  و  شود  آموخته  آنها  از 

سواحل ایران برای حضور آنها امن باشد.
تولیدمثلی  موفقیت  افزایش  و  حفاظت  منظور  به  
بهار ۱۳۹۰ دو هجری  الک پشت های دریایی، در 
جزیره  در  )یکی  کشور  جنوبی  سواحل  در  سایت 
استان بوشهر و دیگری در ساحل کچوی  نخیلو 

استان سیستان و بلوچستان ( ایجاد شده است.
زیست   تحقیقات  مرکز  رئیس  گفته  به 
تخم گذاری  ۲۹سایت  مکران،  سواحل  محیطی 
الک  پشت های سبز در سواحل مکران وجود دارد 
و  شروع  هرمزگان  استان  در  مبارک  کوه  از  که 
داد؛  ادامه  بلوچستان  و  سیستان  در  گواتر  تا 
الک پشت ها معموال از ۱۸مرداد تا ۲۰شهریورماه 

برای تخم گذاری به این سایت ها می آیند.
از  آزاد چابهار موضوع حفاظت  این روزها منطقه 
و  داده  قرار  خود  دستورکار  در  را  زیست  محیط 
دریایی  الک پشت های  ملی  سمپوزیوم  اولین  در 
یکم  روزهای  در  که  چابهار  آزاد  منطقه  در 
دبیرخانه  افتتاح  با  شد،  برگزار  آبان ماه  دوم  و 
الک پشت های دریایی ایران همراه بود که نقطه 

را  جانوری  نادر  این  گونه  از  حفاظت  در  عطفی 
محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار:
سواحل مکران، اصلی ترین کانون 

اقتصادی کشور است
عبدالرحیم کردی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
یادآور  مراسم  این  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
شد: ما به یک استانداردهایی دست پیدا کرده ایم 
که بسیاری از نگرانی های زیست  محیطی را که 
هم  و  بودند  شده  حساس  آن  به  محلی  جوامع 
الزامات و ضرورت های آنها را تالش کردیم رفع 

کنیم و تهدیدها را به حداقل رساندیم.
اظهار  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
داشت: سواحل مکران با عنایت ویژه ای که رهبر 
شرایط  در  طبیعتا  دارند،  دولت  و  انقالب  معظم 

فعلی اصلی ترین کانون اقتصادی است.
الزم  زیرساخت های  افزود:  کردی  عبدالرحیم 
برای همین همه  است  انجام  در حال  چابهار  در 
شهرستان  این  در  دارند  اصرار  صنایع  صاحبان 

مستقر شوند.
به  خاصی  مشوق های  چابهار  کرد:  بیان  وی 
مشوق ها  این  که  دارد  چابهار  آزاد  منطقه  عنوان 

جذابیت های این منطقه را دوچندان کرده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
بنا  گذشته  سال های  در  کرد:  تصریح  چابهار 
برای  سازمان  این  فرادستی  ماموریت های  به 
در محدوده چابهار، صنایع فوالد  سواحل مکران 
و پتروشیمی به  عنوان صنایع باالدستی برای آن 

تعریف شده است.
عضو هیات  مدیره و معاون فرهنگی، اجتماعی و 
اظهار  نیز  آزاد چابهار  منطقه  گردشگری سازمان 
مسئولیت های  راستای  در  سازمان  این  داشت: 
را  منطقه  از محیط زیست  اجتماعی خود حفاظت 
به  عنوان یکی از مهم ترین اولویت ها در دستورکار 

قرار داده است.
دبیرخانه  افتتاح  افزود:  چاکرزهی  محمد اکبر 
برای  ایران  دریایی  الک پشت های  از  حفاظت 
نخستین بار در چابهار نقطه عطف حفاظت از این  

گونه نادر جانوری است.
عبدالرحیم  حضور  با  مراسم  این  در  همچنین 
عضو  چاکرزهی  محمداکبر  مدیرعامل،  کردی 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  و  هیات  مدیره 
آزاد چابهار، احمدرضا  گردشگری سازمان منطقه 
الهیجان زاده معاون دریایی سازمان محیط  زیست 
دریایی  اینترنتی الک پشت های  از سایت  کشور 

ایران رونمایی شد.

امضای تفاهم نامه همکاری میان 
منطقه  آزاد چابهار و سازمان حفاظت 

محیط زیست کشور
سازمان های منطقه آزاد چابهار و حفاظت محیط  
اداری  شورای  نشست  حاشیه  در  کشور  زیست 
همکاری  تفاهم نامه  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 

امضا کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: 
تفاهم نامه همکاری منطقه آزاد با محیط زیست با 
هدف توسعه پایدار، سیاست های کلی محیط زیست 
ابالغی رهبر معظم انقالب و سند چشم انداز توسعه 

کشور در افق ۱۴۰۴ امضا شده است. 
در  تفاهم نامه  این  افزود:  کردی  عبدالرحیم 
و  پایش  حفاظت،  بر  تاکید  با  ۱۴بند  و  ماده  سه 
نگهداری الک پشت های دریایی که گونه های نادر 

جانوری هستند را شامل می شود. 
معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست 
آزاد چابهار در  فعالیت های سازمان منطقه  از  نیز 
سال های اخیر در راستای حفاظت از محیط زیست 
دریایی و مباحث توسعه ای در این زمینه قدردانی 

کرد.
احمدرضا الهیجان زاده افزود: توجه مسائل زیست 
محیطی موجب توسعه می شود و رعایت الزامات 
از ضرورت های مهم استقرار صنایع  این سازمان 

مختلف است.

حضور  با  چابهار  توسعه  راهکارهای  بررسی  نشست 
امور  در  صمت  وزیر  قائم مقام  مدرس خیابانی  حسین 
در  وزیر صمت  قائم مقام  آن  در  و  شد  برگزار  بازرگانی 
امور بازرگانی بر ترغیب و تشویق بخش خصوصی برای 

حضور فعال تر در این بندر تاکید کرد.
در این جلسه که محسن صالحی نیا معاون وزیر صمت 
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  مدیرعامل  و 
و  حمل  دفتر  مدیرکل  مفیدی  سیدرضا  ایران،  صنعتی 
سازمان  ایمیدرو،  از  نمایندگانی  و  صمت  وزارت  نقل 
نیز  کشتیرانی  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  استاندارد، 
حوزه  در  بندر  این  توسعه  راهکارهای  داشتند،  حضور 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  کاالها  واردات  و  صادرات 

گرفت و تصمیمات الزم نیز گرفته شد.

توسعه چابهار، توسعه متوازن بنادر جنوبی
 را در پی دارد

به  اشاره  با  بازرگانی  امور  در  صمت  وزیر  قائم مقام 
مکران  سواحل  توسعه  بر  رهبری  معظم  مقام  تاکیدات 
و چابهار بیان کرد: توسعه متوازن بنادر جنوبی ایران از 
لحاظ امنیتی و استراتژیکی حائز اهمیت است و از ابتدای 
قبول مسئولیت قائم مقامی امور بازرگانی وزارت صمت 
بر روی رونق بندر چابهار به عنوان یک بندر استراتژیک 
و  رجایی  شهید  خمینی)ره(،  امام  بنادر  کنار  در  تجاری 

لزوم تسهیل فرآیندهای گمرکی و تسریع قوانین در بندر چابهار

تخلیه شده است، افزود: هم شرکت پشتیبانی امور دام 
این  در  خود  بارهای  تخلیه  به  مکلف  را   GTC هم  و 
بندر استراتژیک کرده ایم و بخش خصوصی را نیز برای 

حضور فعال تر در این بندر ترغیب و تشویق کنیم.

ضرورت صادرات بخشی از مواد معدنی از 
طریق بندر چابهار

مدرس خیابانی با بیان اینکه چابهار تنها بندر اقیانوسی 
کرد:  تصریح  می شود،  محسوب  شرق  کریدور  و  ایران 
از  کشور  معدنی  مواد  از  بخشی  صادرات  روی  بر  باید 
تا کشتی هایی که  برنامه ریزی شود  چابهار  بندر  طریق 
در این بندر پهلو می گیرند به اصطالح دو سر بار شوند.

صادرات محصوالت شهرک ها و نوای صنعتی 
شرق کشور از طریق چابهار

مدیرعامل  و  صمت  وزیر  معاون  صالحی نیا  محسن 

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در 
این جلسه بر اطالع رسانی و هماهنگی جهت صادرات 
در  مستقر  تولیدی  واحدهای  و  شرکت ها  محصوالت 
بندر  از طریق  نواحی صنعتی شرق کشور  و  شهرک ها 
پتروشیمی  محصوالت  صادرات  همچنین  و  چابهار 

جاسک از طریق این بندر تاکید کرد.

تسهیل فرآیندهای گمرکی در بندر چابهار
و  توافق نامه ها  مدیرکل  سعیدی پور  اصل  محمد سعید 
به  اشاره  با  نیز  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  بازار  توسعه 
برگزاری کنفرانس توسعه چابهار از سوی این سازمان و 
با حضور ۱۷کشور در سال گذشته، تصریح کرد: بر روی 
تسهیل فرآیندهای گمرکی و تسهیل و تسریع در قوانین 
مرتبط با صادرات و واردات در این منطقه باید کار شود.

ترغیب معدن داران شرق کشور برای انتقال 
بار خود از بندر چابهار

در ادامه این جلسه امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه 
سرمایه گذاری ایمیدرو نیز با تاکید بر ترغیب معدن داران 
شرقی برای انتقال بار خود به جای بندر امام خمینی)ره( 
معدنی  مواد  صادرات  مسیر  کرد:  بیان  چابهار،  بندر  از 
کشور افغانستان از سمت گواتر پاکستان باید به سمت 

چابهار بیاید.

خرمشهر تاکید داشتم.

بخش خصوصی به سمت انبارسازی 
در چابهار هدایت شود

حسین مدرس خیابانی با اشاره به برخی ظرفیت های بندری 
چابهار برای پهلوگیری کشتی ها، تصریح کرد: وجود ۵اسکله 
بی نظیر با ظرفت ۸.۵میلیون تن بارگیری ساالنه در فاز اول 
با آبخوری۱۴.۵ در ۱۶متر و پهلوگیری همزمان ۵کشتی، 
از مزایای این بندر است و با پهلوگیری کشتی ها، موضوع 
فعال سازی انبارهای این منطقه و هدایت بخش خصوصی 

به سمت انبارسازی نیز قوت می گیرد.
او با تاکید بر اینکه تراکم بار و کاالهای اساسی در بندر امام 
خمینی)ره( به لحاظ امنیتی نیز قابل قبول نیست، گفت: چابهار 
می تواند جایگزینی استراتژیک برای این موضوع باشد و در 
زمان جنگ نیز به واسطه امنیت این بندر، کشتی ها چابهار را 
برای پهلوگیری و تخلیه بار انتخاب کردند که به واسطه آن 
حتی انبارهای طریق القدس راه اندازی شد که در حال حاضر 

نیز باید این انبارها را برای شرایط جدید فعال کنیم.

تخلیه بیش از 280هزار تن کاالهای اساسی 
در بندر چابهار

اینکه  اعالم  با  بازرگانی  امور  در  وزیر صمت  قائم مقام 
چابهار  بندر  در  اساسی  کاالهای  تن  از ۲۸۰هزار  بیش 



یادداشت

مشغول  ما  کشور  در  متعددی  ایده  بانک های  حاضر  حال  در 
موسیقی،  مراکز  برخی  برگیرنده  در  که  هستند  فعالیت 
استانداری ها،  دانشگاه ها، مراکز مطالعات و پژوهش،  مدارس، 
آزاد  مناطق  و  علمیه  حوزه های  شهر،  شوراهای  شهرداری ها، 
و  اساسی  تحوالت  عامل  را  آن  متفق القول  است که همگان 
لزوم  بر  مجدد  تاکید  به  یادداشت  این  در  می دانند.  ارزشمند 
راه اندازی بانک های ایده، مزیت ها، روش های انسجام، نوآوری 
و همچنین چگونگی جذب مشارکت اجتماعی در روند رونق 
خواهیم  گردشگری  و  اقتصادی  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق 

پرداخت.
چارچوب نظری اولیه بانک ایده استفاده از ایده های ناِب توده 
مردم در راستای به کمال رساندن طرح ها و پروژه ها و اهداف 
کلی هر مجموعه است که غالبا به صورت رایگان ارائه می شوند. 
اهداف بانک های ایده با توجه به شرایط و نیازها متفاوت است، 
از  داده ها  برای جمع آوری  برخی  گفتگو،  و  برای بحث  برخی 
جایی  است؛  اختراعات  توسعه  برای  دیگر  برخی  و  کارکنان 
گردشگران،  شهروندان،  خاص  نیازهای  سیاست گذاران  که 
سرمایه گذاران یا کارمندان را به راحتی شناسایی؛ پیشنهادات 
خود را ارائه نموده و از آن به بهترین نحو بهره برداری می کنند. 
فکری  مالکیت  ثبت  هدف  با  نیز  بسیاری  ایده  بانک های 
لحاظ حقوقی کسی  از  است که  این  واقعیت  اما  دارند،  وجود 
زیرا  بگیرد،  را  عام  ایده های  کلی  اجرای  جلوی  نمی تواند 
بسیاری از ایده ها می تواند بین ایده پردازان مشترک باشند مگر 
آن که ایده پردازی، به صورت کامال منحصربه فرد، موضوعی 
و  پایان نامه ها  همان  آن  مصداق  و  پذیرد  انجام  تخصصی  و 
پروژه های دانشجویی است که به دالیل مختلف بیشتر مدیران 

از پردازش آن خودداری می کنند.
تجاری- آزاد  مناطق  باالی  پتانسیل  فوق،  شرح  راستای  در 

بانک  دارای  دولتی  و سازمان های  ارگان ها  به  نسبت   صنعتی 
بوروکراسی  بیشتر، وسعت کم،  استقالل عمل  به دالیل  ایده 

اداری کوتاه و سهولت فرآیند پشتیبانی؛ غیرقابل انکار است.
میان  ارتباط  موجب  آزاد  مناطق  در  ایده  بانک های  ایجاد 
ارتباط  یعنی  ثروت  تولید  و  کارآفرینی  محرک های  مهم ترین 
اینجاست  و  می گردد  جوانان  و  مدیران  سرمایه گذاران،  میان 
نمایان  را  خود  افکار  فکری؛  طوفان  آوردن  پدید  با  نوابغ  که 
ما  حقیقت  در  شوند.  اجرا  باید  و  می توانند  ایده ها  می کنند. 
می توانیم هر روز ایده هایی با قابلیت های بیشتر از مردم بگیریم 

و نه لزوما از مدیران!
نظر  به  سیاست ها،  بیشتر  در  یکپارچگی  بر  اعتقاد  برخالف 
می رسد بانک ایده هر منطقه باید مستقل عمل نماید، چراکه 
موقعیت های  و  اهداف  به  نسبت  منطقه  هر  ایده های  مبنای 
که  است  علت  همین  به  اتفاقا  و  است  متفاوت  محل  خاص 

منجر به خالقیت در ذهن ایده پرداز می گردد. 
مشارکت  جذب  برای  محرک  عاملی  خود  ایده،  بانک  نام 
از  استفاده  و  امتیازدهی  چارچوب  و  است  حداکثری  اجتماعی 
سیستم پاداش؛ آن را با نظام انتقادات و پیشنهادات سایت های 
معمول دولتی و خصوصی متفاوت می نماید. بانک ایده دامنه 
عین  در  را  خالقیت ها  ناب ترین  و  ایده ها  از  وسیعی  بسیار 

سادگی و زیبایی پیش روی ما قرار می دهد. 
که  است  کسانی  ذهن  در  خالق،  ذهنی  ره آوردهای  بیشتر 
فاکتورهای اجرایی آن را در اختیار ندارند، پس با دخیل کردن 
ذهنی،  نفوذ  و  انباشت  دلیل  به  ایده هایشان  اجرای  در  آنان 
درک فرآیند خالقیت و ادامه فرمول پیش ساخته ذهنی آنان، 
سرعت شگرفی در اجرایی نمودن آنها مشاهده خواهیم نمود. 
بکارگیری  اما  ندارند،  ایده پردازان هدفی جز سرافرازی کشور 
برخی از ایده پردازان در بدنه سازمان های مربوط و یا در نظر 
پاداش می تواند معرف هوش هیجانی مدیران مناطق  گرفتن 

آزاد باشد.
ایده های  دل  )از  شود  استقبال  آرمانگرایانه  ایده های  از 
آرمانگرایانه می توان ایده هایی را اجرایی نمود که اجرای فقط 
داشته  بسزایی  تاثیر  کشور  کل  شرایط  بهبود  بر  آنها  از  یکی 
دالیل  به  ایده  اجرای  در  توانمندی  عدم  صورت  در  و  باشد( 
محدودیت ها، اولویت بندی یا هر مقوله دیگر به ایده پرداز علت 
عدم  نتیجه  شود.  داده  پاسخ  منطقی  و  شفاف  به صورت  آن 

توجه به ایده و ایده پرداز، دلسردی و فرار مغزها است. 
دسترسی به بانک ایده باید بسیار آسان باشد و پس از ورود به 
ابتدایی، نمود داشته باشد.  وب گاه های مناطق آزاد در صفحه 
همچنین با توجه به اینکه ایده های ناب در زمان های تصادفی 
ظرفیت های  از  استفاده  می کند،  خطور  ایده پرداز  اذهان  به 
رسانه های اجتماعی که مشارکت اجتماعی باالیی دارند، برای 
بهبود ارائه خدمات و ثبت سریع آنها پیشنهاد می گردد. بهترین 
مکمل، طراحی و ساخت ربات هایی در همین راستا می باشد و 
با توجه به تغییرات استقبال مردم به سمت شبکه های اجتماعی 
جدیدتر، آمادگی همگام سازی و جابجایی با دیگر شبکه ها باید 

از ابتدا در نظر گرفته شود. 
تبادل  پیشنهاد می گردد.  نیز  سازمانی  درون  ایده  بانک  ایجاد 
به  پایین  تعامل  و  سازمان  هر  کارمندان  ایده های  بحث  و 
کارمندان، کسب  تشویق  و  توانایی  دادن  نشان  به  منجر  باال 
اطالعات، انعطاف پذیری بیشتر، ایجاد یک فضای خصوصی و 

حذف اطالعات نامناسب و نادرست می گردد. 
اقتصادی  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق  چشم انداز  به  توجه  با 
و گردشگری کشور، راه اندازی بانک های ایده با مشاوره بخش 
و  بانک ها  صنایع،  آفرینی،  کار  با  مرتبط  ادارات  خصوصی، 
سرمایه گذاران داخلی اثربخشی و تحوالت چشمگیری را به دنبال 
خواهد داشت. ایجاد بانک های ایده یکی از مطالبات شهروندان و 
ابری بارور شده از سرمایه های فکری بی انتها و ارزشمند مردم 
کشورمان است که بارش رحمتش، به اندکی همت و همراهی 
مسئولین نیاز دارد. بی گمان در صورت اجرای مناسب، با جذب 
مشارکت اجتماعی باال، اثربخشی در امورات شهری و شهروندی 
و نمایان نمودن ضعف های ساختاری و عملکردی فرصت های 
بی نظیری را در مسیر اعتالی کشور پیش روی مدیران اجرایی 
خواهد گذاشت و همچنین می  تواند منجر به حضور و سرمایه گذاری 
بانک های اروپایی و ترغیب آنها به فعالیت در این مناطق گردد. 
ایده،  از کمبود  ایده منتهی به رفع نگرانی  از بانک  بهره برداری 
جلوگیری از پراکندن منابع مالی، باال بردن قدرت تجزیه و تحلیل، 
پایداری  تجاری سازی،  سرمایه گذاری،  جذب  سازمان،  پویایی 

موفقیت ها و اتخاذ استراتژی های مناسب خواهد گردید.

لزوم راه اندازی بانک های ایده در 
تمامی وب گاه های مناطق آزاد کشور

هادی صادق
كارشناس ارشد روابط بین الملل
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تالش یک قرن اخیر انسان ایرانی برای متفاوت بودن از جریان 
غالب جهانی که در قالب دو انقالب مشروطه و اسالمی ظاهر 
ساله  چند صد  رویای  به  اسالمی  انقالب  چارچوب  در  و  شد 
می توان  را  بخشید  تحقق  بود،  سیاسی  استقالل  که  ایرانیان 
سنگ بنای بحثی قرار داد که در آن اثبات نمود: »فقر تئوریک 
آزاد،  مناطق  منجمله  مختلف  حوزه های  در  اقتصادی  الگوی 

قابل رویت است«.
با توجه به ساختار شکلی و ماهوی انقالب های بزرگ جهان، 
دهه  انقالبیون  اهداف  مهم ترین  از  یکی  اسالمی  انقالب  در 
چهل و پنجاه شمسی، که طی سال های پیروزی و استقرار نظام 
پیگیری  متفاوتی  رویکردهای  و  ادبیات  با  اسالمی،  جمهوری 
الگوسازی  و  اسالمی  انقالب  صدور  بر  مترتب  مباحث  شد، 
نظام جمهوری اسالمی در سایر نقاط جهان بوده است. در این 
مسیر اقدامات بسیاری در قالب همایش، طرح پژوهشی، مقاله و 
یادداشت انجام شده است. اما آنچه مغفول باقی مانده، تنظیم و 
ترسیم نظام فکری و تئوریک اقتصاد اسالمی در مواجه با اقتصاد 
جهانی در دوره جهانی شدن است؛ نظام متغیر و سیالی که طی 
26سال گذشته در جهت بهره گیری از منافع و فرصت های آن، 
دولت های  سوی  از  ایران  نقاط  برخی  در  آزاد  مناطق  الگوی 
سال ها  این  طی  که  مدلی  درآمد.  اجرا  به  اسالمی  جمهوری 
هدف  با  متفاوت  رأی های  به  تفسیر  مخالفت ها، ضدیت ها،  با 
حذف و غیراسالمی قلمداد کردن مناطق آزاد در اقتصاد ایران، 
چالش های فراوانی در مسیر دستیابی به اهداف ایجابِی ایجاد این 

مناطق در سپهر اقتصادی کشورمان پدید آورد.
)به  آزاد  کنش هایی که موجب شد طرفداران عملکرد مناطق 
قرار  دفاعی  و  واکنشی  موضع  در  دست اندرکار(  مدیران  ویژه 
از  دهه  سه  به  قریب  ظرف  که  است  حالی  در  این  و  گیرند 
عمر الگوهای مدیریتی و اقتصادی-سیاسی مناطق آزاد؛ ادبیات 
علمی، رسانه ای و مدیریتی شکل گرفته در این دوران در قالب 
یک نظام اندیشه ای به صورت نظام مند و چارچوب بندی شده 
و یا یک نظریه و مدل برای اکنون و آینده پیش روی مناطق 

آزاد، تئوریزه نشده است.
طرفه اینکه الگوهای ایجادی مناطق آزاد ایران در مقایسه با 
مناطق آزاد سایر نقاط جهان از تفاوت های راهبردی و اساسی 
متعددی رنج می برد! ؟ و این در حالی است که نیروهای مخالف، 
از مبانی تئوریک قدرتمند و اقبال بیشتری برخوردارند. از سوی 
دیگر به زعم نگارنده اگر ایرانیان ظرف یک قرن اخیر با آداب 
و فرهنگ استفاده از مظاهر تکنولوژیکی همچون کت و شلوار، 
تلفن همراه، دانشگاه و... آشنا شده اند؛ بررسی عملکردی مقال 
نقش  و  آزاد  مناطق  فرهنگ  با  هنوز  اما  می طلبد؛  دیگری 
ابعاد و شاخص های جهانی شدن  از  این بخش  اثرگذاری که 
می تواند در توسعه ایران و الگوسازی تمدن ایرانی- اسالمی ایفا 
نمایند، آشنا نشده و به شناخت صحیح و دقیقی نائل نیامده اند.

عالوه بر چالش ها و فرصت های صدراالشاره، در طول حدود 
کشور،  جنوبی  و  شمالی  نقاط  در  آزاد  مناطق  فعالیت  3دهه 
این مناطق عالوه بر توجه به مقوالت ایجابی خود که همان 
جذب سرمایه گذار در زمینه های اقتصادی، تجاری، صنعتی و 
گردشگری است، در حوزه های علمی-دانشگاهی نیز با هدف 
با موسسات  ارتباط  و  اصلی  به سرزمین  علم  انتقال  و  ارتباط 
علمی-دانشگاهی خارجی، عملکرد قابل توجهی در این زمینه 
با  دانشگاهی  واحد  چند  مدعا حضور  این  گواه  داده اند.  انجام 
به  یا  داخلی  دانشگاهی  واحد  یک  قالب  در  دانشجو  صدها 
صورت پردیس بین المللی است که مشغول به فعالیت علمی، 

آموزشی و پژوهشی می باشند.
»رشته  تاسیس  لزوم  توجیهی  دالیل  طوالنی  مقدمه  این  با 
تبیین  این شرح  به  آزاد«  مناطق  ارشد  کارشناسی  دانشگاهی 

می شود:
1- از زمان تاسیس نسل اول مناطق آزاد در سال 72 شمسی 
این مناطق به عضوی فعال در بخش های اقتصادی، صنعتی، 
تجاری، ترانزیتی و گردشگری ایران تبدیل شده اند. بنابراین به 
منظور علمی کردن برنامه ها، اهداف و کارکرد این مناطق به 
آزاد،  مناطق  مبانی ذهنی و شناختی  به روزرسانی  لزوم  همراه 
مختلف  زمینه های  به  دانشگاهی  نگاه  و  تحقیقات  بر  مبتنی 
فعالیت این مناطق در حوزه های کاری متنوع خود، لزوم ایجاد 
این  به  می شود.  احساس  آزاد  مناطق  ارشد  کارشناسی  مقطع 
مناطق  عمر  از  دهه  سه  به  نزدیک  گذشت  از  بعد  که  معنی 
آزاد، فقر مبانی تئوریک، شناخت صحیح و دقیق از کارکرد و 
کارویژه های مناطق آزاد در نظام فکری، مدیریتی و برنامه ریزی 
موجود  مخالفت های  در  مداقه  با  چراکه  است،  مشهود  کشور 
علیه مناطق آزاد، این عدم آشنایی قابل رویت می باشد؛ طنز 
تلخ داستان جایی است موافقین نیز از شناخت حداقلی نسبت 
به مناطق آزاد بهره می برند، موضوعی که می توان در ماده اول 
آزاد  مناطق  برای  عمرانی  نقش  آن  براساس  که  آزاد  مناطق 

تعریف شده، مشاهده کرد.
ایران  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  اخیر،  3دهه  طول  در   -2
بوده اند.  علمی  تحقیق  و  دانشجویی  نامه  پایان  ده ها  موضوع 
موضوعات متنوع مورد تحقیق واقع شده در مناطق آزاد موید 
اهمیت علمی این حوزه مطالعاتی از فعالیت اقتصادی، تجاری، 
گردشگری، ترانزیتی و صنعتی کشور است که براساس الگوهای 
بین المللی ایجاد شده اند. در نتیجه لزوم تئوری سازی نظام فکری 
و اندیشه ای مناطق آزاد ایران زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند 
که توجه داشته باشیم فرآیندها، انتظارات و کارکردهای مناطق 

آزاد ایران در نوع خود در سطح جهان بی سابقه است.
از اهداف تشکیل مناطق آزاد کشور، اتصال اقتصاد  3- یکی 
ملی به اقتصاد جهانی اعالم شده، به عبارتی این مناطق نقطه 
بنابراین برای  نیز قلمداد شده اند.   wtoایران به پایلوت ورود 
علمی نمودن این فرآیند که دارای ابعاد مختلف ارتباط محلی، 
رشته  تاسیس  است،  بین المللی  و  منطقه ای  ملی،  استانی، 

مناطق آزاد در مقطع کارشناسی ارشد مورد نیاز است.

فکری  گونه های  خود  با  که  فعالیت  دهه  سه  تجربه  به   -4
بروز  را  دولتمردان  سوی  از  آزاد  مناطق  با  مواجه ای  متفاوت 
داده، مناطق آزاد بیشترین منفعت و فزون ترین ضرر ممکن را 
از تغییرات مدیریتی در سطح کالن و محلی متحمل شده اند. 
است،  راهبردی  و  جامع  طرح های  دارای  مناطق  این  گرچه 
ولیکن همراه با تغییرات مدیریتی، تحقیقات پژوهشی صورت 
گرفته به بایگانی سپرده یا دستخوش تغییرات ناشی از عمکلرد 

مدیریتی جدید می شود.
ذهنی  مدل  در  موجود  کج تابی های  به  مکرر  تغییرات  این 
موضوعی  زده؛  دامن  گذشته  دهه  ایران طی سه  آزاد  مناطق 
که انعکاسی از مدل موجود اقتصادی و مدیریتی داخلی است. 
ایران  یعنی زمانی که در عرصه های مختلف اقتصاد سیاسی، 
دقیق  شاخت  قبال  در  ایده ای  و  تفکری  نابسامانی  از  سال ها 
موجود  چالش های  و  فرصت ها  مشکالت،  از  کارشناسانه  و 
صحیح  پاسخ  ارائه  امکان  هنوز  حال  عین  در  و  می برد  رنج 
از  را  می خواهد  آنچه  می خواهد،  چه  همچون  سوال هایی  به 
چه راهی، به چه وسیله ای و در کدام چارچوب ذهنی جستجو 
با  نیز  آزاد  مناطق  که  است  طبیعی  نمی باشد!!  موجود  نماید، 
سرزمین  در  که  می شوند  گریبان  به  دست  مشکالتی  همان 

اصلی وجود دارد.
بنابراین به منظور جلوگیری از هدررفت زمان مفید و به منظور 
تغییرات مدیریتی  از  ناشی  امور و مدیریت چالش های  اجرای 
مدیریتی،  کارکردی  حوزه  و  عرصه  می توان  مناطق،  این  در 
اجرایی، تصمیم گیری در بخش های مختلف مناطق آزاد را در 

چارچوب تحقیقات رشته ای دانشگاهی قالب بندی نمود.
5- مناطق آزاد تنها نهادهای محلی در ساختار اداری متمرکز 
ایران است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و محدود، 
از محل منابع درآمدی  نبرده و  از بودجه عمومی کشور بهره 
خویش، برنامه ها و پروژه های خود را عملیاتی می کنند. سازمان 
منطقه آزاد در هر استان و ناحیه ای از کشور، تنها نهادی است 
که درآمدهای خود را به خزانه کل واریز نمی کند و در محدوده 
مورد  پروژه های  در  و  کرده  برنامه ریزی  خویش،  جغرافیایی 
یک  همین  وجود  می کند.  هزینه  خود  مدیره  هیات  تصویب 
علمی  لزوم  ایران،  بودجه ای  و  برنامه نویسی  نظام  در  استثناء 
نمودن آن در قالب یک رشته دانشگاهی در مقطع کارشناسی 

ارشد را الزامی می کند.
در واقع در حالی که نظام حاکمیتی مدیریت در کشورمان یک 
نظام متمرکز است که طرح ها و برنامه ها در تهران به عنوان 
پایتخت کشور تعیین شده و بر اجرای آن نیز نظارت می شود، 
در مناطق آزاد، برخالف این شیوه رفتار می شود؛ آیا نمی شود از 
این الگوی موفق در سطح ملی استفاده کرد؟ زمانی می شود که 
ابتدا به ساکن آن را در قالب یک رشته دانشگاهی تئوریزه نمود.

با  متنوعی  تعامالت  و  ارتباطات  دارای  ایران  آزاد  مناطق   -6
فعالین بخش دولتی، خصوصی داخلی و خارجی می باشند که 

مهم ترین آنها از قرار ذیل است: 
اکوتوریسم،  بر  حوزه های مختلف صنعت گردشگری مشتمل 
توریسم  آموزشی،  توریسم  دریایی،  توریسم  ورزشی،  توریسم 
درمانی، توریسم تجاری و صنعت هتلداری. از سوی دیگر در 
حوزه گسترده صنعتی و خدماتی، ترانزیت کاال، ثبت شرکت ها 
و مالکیت صنعتی-معنوی، بورس و بیمه، فناوری اطالعات و 
همکاری های  دانش بنیان،  و  فناور  نوآور،  شرکت های  فعالیت 
محصوالت  و  فرهنگ  گسترده  حوزه  دانشگاهی،  علمی، 
فعالیت های  و...(،  نمایش  موسیقی،  )سینما،  فرهنگی 
و  قوانین  مختلف،  جشنواره های  و  همایش ها  نمایشگاهی، 
بنادر و دریانوردی،  اداری، گستره کاری  مقررات، بوروکراسی 

گمرکات و حتی مباحث امنیتی-اطالعاتی.
سئوال این است که آیا نباید این حوزه های ارتباطی و درگیر 
با مناطق آزاد را در مختصات رشته ای دانشگاهی تنظیم کرد؟

7- در اکثر نقاط جهان مناطق آزاد در محدوده ای مشخص، 
لجستیکی  و  ترانزیتی  امکانات  با  )یا  دریا  نزدیک  محصور، 
مناسب( با حداقل تراکم جمعیتی ایجاد می شوند و مهم تر اینکه 
پیش از اعالم و فراخوان به منظور جذب سرمایه گذار، دولت ها 
در این محدوده جغرافیایی مشخص، زیرساخت  های ضروری 
چون راه های مواصالتی، آب، برق، گاز، وسایل ارتباطی )تلفن، 
اینترنت، موبایل و...( و سایر وسایل اولیه رفاهی را جهت جذب 

و فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد می نمایند.
این در حالی است که برخی مناطق آزاد ایران در کانون های 
خرمشهر  )شهرهای  اروند  و  انزلی  چون  پرتراکم  جمعیتی 
بدون  و  )چابهار(  مواصالتی  امکانات  کمترین  با  آبادان(،  و 
کیش(  جز  به  مناطق  )همه  ضروری  زیر ساخت های  ایجاد 
ایجاد شده اند و این در حالی است که وجه مشترک همه این 
مناطق قرار گرفتن آنها در نقاطی از سرزمین عزیز ماست که 
از بیشترین میزان بیکاری نسل جوان و تحصیلکرده برخوردار 
است و در عین حال دارای اشتراکات قومی، فرهنگی و مذهبی 
با اقوام ساکن در کشورهای همسایه ایران می باشند، فرصتی 

که به چالش در زمینه وجود برخی نیروهای گریز از مرکز 
در این مناطق منجر شده است.

این محدوده ها  در ذهن ساکنین  مناطق  ایجاد  بنابراین 
را  فراوانی  امیدهای  و  رویاها  اطراف،  حتی شهرهای  و 
ترسیم نموده، موضوعی که هنوز این مناطق به دالیل 
بتوان  شاید  نشده اند.  آرزوها  آن  تحقق  به  موفق  متعدد 
مهم ترین دالیل این عدم موفقیت در افکار عمومی را در 
نبود زیرساخت های ضروری در این مناطق، عدم شناخت 
آرزوها،  )خواست ها،  دولتی  مسئولین  و  عمومی  افکار 
با  مجلس  نمایندگان  سیاسی  منازعات  و...(،  فرهنگ 
دولتمردان و تفسیر به رأی نهادهای همکار دولت در هر 
منطقه و در نهایت عدم تطبیق نحوه اجرای قوانین هر 

منطقه در منطقه دیگر عنوان نمود.
با این توضیح، لزوم شکل بندی، تمرکز، هدفمند نمودن 
تحلیل  جهت  علمی-دانشگاهی  انگاره های  بر  مبتنی 
به  توجه  با  ایران  آزاد  منطقه  هر  مانع  و  جامع  علمی 
در  دانشگاهی  رشته  یک  قالب  در  گفته  پیش  مباحث 
تا  می شود  احساس  شدت  به  ارشد  کارشناسی  مقطع 
روی  پیش  فرصت های  و  پیشین  تجربیات  مجموع  از 
برای دستیابی به اهداف ایجابی این مناطق بهره برداری 

علمی-دانشگاهی نمود.
8- بی شک ایجاد چنین رشته دانشگاهی، باعث گسترش 
علمی  موسسات  میان  علمی-دانشگاهی  مبادالت 
جهان  سطح  در  مشابه  موسسات  و  ایران  دانشگاهی 
می شود و این درحالی است که هنوز مناطق آزاد ایران 
از الگوهای موفق جهانی فاصله دارد. بنابراین به منظور 
بهره بردن از تجربیات موفق جهانی، باید این تجربیات 

را از طرق علمی و همکاری دانشگاهی تحصیل نمود.
مقطع  در  آزاد  مناطق  دانشگاهی  رشته  ایجاد   -9
و  تجربیات  نمودن  تئوریزه  بر  عالوه  ارشد،  کارشناسی 
و  عملکرد  ارتقاء  برای  خارجی،  و  داخلی  موجود  دانش 
اقتصاد داخلی، بر نقش این  ایران در  آزاد  نقش مناطق 
مناطق در دستیابی به اهداف ایران 1404 و منشور اقتصاد 

مقاومتی صحه می گذارد.
به تعبیر دیگر، با مداقه در عملکرد مناطق آزاد جهان به 
مشابه  اقتصادی  در شرایط  که  در کشورهایی  خصوص 
ایران قرار داشته و دارند؛ پی به این واقعیت می بریم که 
در تغییر وضعیت و رسیدن به جایگاه اقتصادی کنونی در 
این کشورها )چین، کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، امارات 
و...( مناطق آزاد نقش محوری ایفا نموده اند؛ همان نقشی 
کشورمان  آزاد  مناطق  برای  هنوز  ایران  اقتصاد  در  که 

ترسیم و تعیین نشده است.
دائمی  احکام  و  ششم  برنامه  چارچوب  در  بنابراین 
پیشنهاد  با  می توان  ایران  اقتصادی  توسعه  برنامه های 
انقالب  عالی  »شورای  به  رشته ای  چنین  تاسیس 
فرهنگی« جایگاه علمی مناطق آزاد ایران در حوزه های 
رهگذر  از  باشد  بخشید،  ارتقاء  را  گفته  پیش  مختلف 
تجربیات ایران الگوی جدیدی از مناطق آزاد در جهان 

را معرفی نمود.
در همین راستا واحدهای درسی ذیل به عنوان بخشی 
آزاد  مناطق  ارشد  کارشناسی  مقطع  درسی  واحدهای  از 

پیشنهاد می شود:
1- تاریخچه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهان
2- تاریخچه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

)بررسی  کشورها  توسعه  در  آزاد  مناطق  نقش   -3
نمونه های موفق(

جغرافیایی،  محدوده  بر  آزاد  مناطق  تاثر  و  تاثیر   -4
اقتصادی، گردشگری و... محلی، ملی و بین المللی

5- مناطق آزاد و صنعت گردشگری
6- مناطق آزاد و ترانزیت

7- مناطق آزاد و صنعت )فرآوری کاال و صادرات  مجدد(
8- الگوهای مدیریتی در مناطق آزاد

9- مناطق آزاد و فرهنگ ملی، بین المللی در چارچوب 
ادبیات جهانی شدن

به  که  آزادی  مناطق  )شناخت  منطقه ای  مطالعات   -10
عنوان حلقه ارتباطی کشورهای یک منطقه جغرافیایی، 
موجبات توسعه همکاری های منطقه ای شده و از طریق 
اقتصادی  واحد  نهاد  یا  بلوک  یک  منطقه ای،  همگرایی 
تشکیل  را  بین الملل  روابط  جدید  دوران  در  منطقه ای 

داده اند(
11- آشنایی با زبان و فرهنگ کشورهای همسایه ایران
الزم به ذکر است، رشته های روابط بین الملل و مطالعات 
رشته  عنوان  به  می توانند  اقتصاد  و  مدیریت  منطقه ای، 
به  دانشگاهی  رشته  این  کارشناسی  مقطع  در  پیش نیاز 

ایفای نقش بپردازند.

پیشنهادایجادرشتهکارشناسیارشدمناطقآزاد
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بعد از 26سال، آیا فقر تئوریک مناطق آزاد بر طرف می شود؟

گزارش:
مجید صیادنورد

كارشناس مناطق آزاد



اخبار منطقه آزاد قشم

سواحل  فروش  شایعات  رد  با  هرمزگان  استاندار 
این  اقدامات  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از 

سازمان در حوزه سواحل را کامال قانونی دانست.
فریدون همتی تصریح کرد: در سواحل قشم باید از 
سوی بخش خصوصی امکانات رفاهی خوبی برای 

مردم و گردشگران دایر شود.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  داد:  ادامه  وی 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد به 
زودی آگهی فراخوان مدیریت در سه کمپ پارک 
طرح های  دریافت  هدف  با  را  ناز  و  ریگو  آفتاب، 
خوب و مبتکرانه از سوی بخش خصوصی منتشر 

نماید.
همتی تاکید کرد: این نوع مدیریت از سوی بخش 
در  رفاهی  امکانات  ایجاد  هدف  با  که  خصوصی 
سواحل قشم انجام می شود، به هیچ وجه به معنای 
سواحل  فروش  و  کردن  واگذار  کردن،  محدود 
برای  هم  مانعی  هیچگونه  و  نمی شود  محسوب 

استفاده مردم از سواحل ایجاد نمی کند.
نیات  با  افرادی  تازگی  به  است؛  ذکر  شایان 
خاص اقدامات قانونی سازمان منطقه آزاد قشم 
ازجمله  منطقه  این  گردشگری  توسعه  زمینه  در 
دو  در  این سازمان  به همت  که  ناز  در سواحل 
از زیرساخت های مناسب در حوزه  سال گذشته 
زیر  را  است  شده  برخوردار  هوایی  تفریحات 

سئوال برده اند.
همچنین، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم در جمع فعاالن رسانه ای 
برنامه های  زمینه  در  مدارک  ارائه  با  جزیره  این 
پیش روی این سازمان در سه سایت ناز، ریگو و 
آفتاب، به صراحت شایعات فروش این سواحل به 
بخش خصوصی و محدود کردن شرایط استفاده 
شده  یاد  سواحل  در  خدادادی  رفاهی  امکانات  از 

را تکذیب کرد.

اقدامات سازمان منطقه 
آزاد قشم در حوزه سواحل 

کامال قانونی است

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از پروژه های ژئوپارک جهانی قشم:

ژئوپارکجهانیقشمبرایارزیابیدورهاییونسکوآمادهمیشود
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ژئوسایت های  ساماندهی  پروژه های  از  قشم  آزاد 

ژئوپارک جهانی قشم، بازدید کرد.
و  معاونین  از  جمعی  همراه  به  مومنی،  حمیدرضا 
مدیران این سازمان، برای پیگیری اقدامات کمیته 
پیشرفت  مراحل  از  قشم  جهانی  شبکه  اجرایی 
ژئوپارک  این  ژئوسایت های  ساماندهی  پروژه های 
جهانی بازدید به عمل آورد.این بازدید با هدف بررسی 
ژئوسایت های  ساماندهی  مراحل  پیشرفت  روند 
ارزیابی  مورد  آینده  ژئوپارک جهانی قشم که سال 

چهار ساله یونسکو قرار می گیرد، انجام پذیرفت.
بهسازی  و  ساماندهی  با  قشم  جهانی  ژئوپارک 
چند  معرفی  و  ژئوسایت ها  به  دسترسی  مسیرهای 
سازمان  به  خود  تعهدات  ارائه  آماده  جدید،  سایت 

جهانی یونسکو است.

کورکوراکوه وارد چرخه گردشگری 
می شود

عملیات ساماندهی و توسعه ژئوسایت کورکوراکوه که 
در مجاورت روستای گیاهدان قرار گرفته و یکی از 
اولین ژئوسایت های شناسایی و معرفی شده ژئوپارک 
سازمان  مدیرعامل  بازدید  مورد  بود،  قشم  جهانی 
قرار گرفت و دستورات مقتضی برای بهسازی مسیر 
دسترسی و ایجاد زیرساخت های الزم برای معرفی 

این ژئوسایت به گردشگران صادر شد.
با توجه به اولویت بندی ژئوپارک جهانی قشم برای 
معرفی ساالنه چند ژئوسایت به منظور بهره برداری 
تا  سایت  این  است  قرار  گردشگران،  به  معرفی  و 

پایان امسال به بهره برداری برسد.

ژئوسایت کوه کالینگی آماده ورود به 
چرخه زمین گردشگری جزیره

مطالعات تکمیلی و تهیه اسناد علمی ژئوسایت کوه 

کالینگی به تازگی به پایان رسیده و در حال حاضر 
در مرحله آماده سازی مسیر محوطه و تهیه اقالم و 

ابزار تفسیری می باشد.
فهرست  در  تاکنون  کالینگی  کوه  ژئوسایت 
ثبت  قشم  جهانی  ژئوپارک  ژئوسایت های 
جدید  ژئوسایت های  از  یکی  عنوان  به  و  نشده 
اضافه  قشم  گردشگری  زمین  چرخه  به  که 
بهره برداری  به  و  معرفی  زودی  به  شد،  خواهد 

می رسد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

در نشست هم اندیشی طرح جامع جزیره قشم مطرح شد:

قشم، پایلوت اجرای سیاست های ساختار امور اجتماعی و انتقال آن به کل کشور

اثرگذاری قشم در تبادالت اقتصاد تجارت جهانی در مسیر جاده ابریشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
سیاست های  پیاده سازی  اهمیت  بر  قشم  آزاد 
پایلوتی  عنوان  به  قشم  در  اجتماعی  امور  حوزه 

برای اجرا در کل کشور تاکید کرد.
حکم  اهدای  مراسم  در  مومنی  حمیدرضا 
مدیریت امور اجتماعی و سالمت به زهرا فرشته 
پایلوت  پیشنهاد  گفت:  سلجوقی،  حسین زاده 
شدن قشم برای اجرای سیاست های ساختار امور 
با  به کل کشور در دیدار  انتقال آن  و  اجتماعی 

معاون اول رئیس جمهوری ارائه شد.
امسال  مهرماه  هم  تفاهم نامه ای  داد:  ادامه  وی 
ایجاد  هدف  با  کشور  بهزیستی  سازمان  با 
به  جزیره  این  تبدیل  نیاز  مورد  زیرساخت های 
امضا  آزاد گردشگری معلوالن،  نخستین منطقه 

شده است.
اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مسائل  حوزه  در  قشم  شدن  پایلوت  اهمیت  به 
نیازهای  تامین  برآمادگی  کشور،  اجتماعی  امور 
جلب  و  مالی  سخت افزاری،  نرم افزاری، 
این  اجرای  زمینه  در  مردمی  مشارکت های 

سیاست تاکید کرد.

مادران با نشاط، خانواده سالم
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود، اهمیت 
تاکید  را مورد  در قشم  بانوان  ویژه  پارک  ایجاد 
قرار داد و گفت: ایجاد پارک ویژه بانوان موجب 

سالمت، نشاط و روحیه بیشتر مادران می شود.
وی ادامه داد: روحیه عالی یک مادر، نقش مهمی 
انتقال سالمت و نشاط به همسر و فرزندان  در 
این  شدن  فراهم  برای  آماده ایم  و  دارد  خانواده 
صبحگاهی  ورزش  برگزاری  با  ویژه  به  بستر 
بانوان، به سالمت و نشاط خانواده ها کمک کنیم.

در  کشور  فضایی  برنامه ریزی  مشاوران  برترین 
منطقه  سازمان  مسئوالن  با  هم اندیشی  نشست 
این  جامع  طرح  چگونگی  راه های  قشم،  آزاد 
بحث  مورد  توسعه همه جانبه  با هدف  را  جزیره 

و بررسی قرار دادند.
شرکت  سوی  از  سال 1375  قشم  جامع  طرح 
قشم  همه جانبه  توسعه  برای  سوئد  »سوء کو« 
تاکنون  مختلف  دالیل  به  اما  بود،  شده  ارائه 

اجرایی نشده است.
حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم در طول دوره چهار و 
نیم ساله حضورش در این منطقه آزاد، بارها بر 
اهمیت اجرایی شدن این طرح جامع و بهره مند 
و  پایدار  توسعه  از  جزیره  مردم  تمامی  شدن 

اشتغال جوامع محلی تاکید داشتند.
نشست مدیران عامل و نمایندگان هفت شرکت 
طرح  هم اندیشی  برای  کشور  برتر  مشاوره ای 
جامع قشم و نقشه راه توسعه همه جانبه در این 
مدیرعامل  توصیه های  راستای  در  نیز  جزیره 
معاونان  حضور  با  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
و  طرح  مدیر  مدیریت،  توسعه  زیربنای،  و  فنی 
برنامه، مدیر معماری و شهرسازی و رئیس مرکز 
پژوهش ها و مطالعات سازمان منطقه آزاد قشم 

در سالن مرکز بین المللی رشد برگزار شد.
در این نشست، ابتدا معاون فنی و زیربنایی سازمان 

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم  جزیره  در  بانوان  پالژ  قشم،  آزاد  منطقه 
و  برشمرد  اجتماعی  حوزه  نیازهای  از  هم  را 
با  بانوان  پالژ  نخستین  کرد  امیدواری  اظهار 
به  زودتر  بخش خصوصی هرچه  سرمایه گذاری 

بهره برداری برسد.

اهمیت استفاده از ثروت عظیم صنایع 
برای توسعه همه جانبه قشم

وی در ادامه مباحث خود به اهمیت اجرای دقیق 
فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه استفاده 
تاکید  گذرای ها  سرمایه  در  فرهنگی  پیوست  از 

کرد.
از  دریافتی  سهم  کمترین  با  داد:  ادامه  مومنی 
ثروت بزرگ صنایع پتروشیمی، نفت و گاز، تولید 
آب شیرین و برق، صنایع شیالتی و گردشگری 

منطقه آزاد قشم قابلیت های مهم نفت، گاز، برق 
پاک، صنایع مختلف، شیالت، گردشگری، تولید 
همزمان آب و برق، موقعیت جغرافیایی قشم در 
راه های  جزیره،  این  بین المللی  فرودگاه  منطقه، 
مواصالتی و طرح جامع ارتباطی خلیج فارس با 
سرزمین  با  قشم  ارتباط  باعث  که  پل  محوریت 
اصلی از طریق راه زمینی و ریلی می شود را برای 

شرکت کنندگان تشریح کرد.
راه  کریدور  اینکه  اعالم  با  بهاروند  محرم 
این  کشورهای  اقتصاد  در  مهمی  نقش  ابریشم 
با  قشم  افزود:  داشت،  خواهد  بین المللی  مسیر 
فرآیند  از  مهمی  سهم  باید  فراوان  مزیت های 
مسیر  این  جهانی  تجارت  اقتصاد  تبادالت 

بین المللی را به خود اختصاص دهد.
حاضر  شرکت های  نمایندگان  و  عامل  مدیران 
جامع  طرح  که  کردند  اعالم  نشست  این  در 

می توانیم مهم ترین خدمات برای توسعه پایدار و 
در  اجتماعی  مسائل  حوزه  در  ازجمله  همه جانبه 

این منطقه را پیاد ه سازی کنیم.
قشم،  بزرگ  فعاالن صنایع  برای  وی،  گفته  به 
فضاهای  ورزشگاه،  درمانگاه،  مدرسه،  ساخت 
پیوست  عنوان  به  آن  امثال  و  معلوالن  مناسب 
از  باید  که  است  ساده  بسیار  اقدامی  فرهنگی 
سیاست تبیین شده رهبر معظم انقالب در جهت 

توسعه همه جانبه جزیره قشم استفاده نماییم.

برگزاری دوره های آموزشی با هدف 
کاهش آسیب های اجتماعی

کاهش  برای  آموزشی  مداوم  دور های  برگزاری 
دیگر  از  هم  اجتماعی  آسیب های  شدید 
موضوعاتی بود که حمیدرضا مومنی بر آن تاکید 
مباحث  اجرای جدی  و  پیگیری  و خواستار  کرد 

سوءکو علیرغم گذشت 24سال از زمان ارائه آن، 
همچنان طرحی فراگیر و قابل اجرا است.

آنان با ارائه رزومه فعالیت های خود در نقاط مختلف 
کشور و همکاری هایی که با شرکت های خارجی 
داشتند، پیشنهاد ادامه نشست ها با هدف رسیدن به 
یک نقطه مشترک برای ارائه طرح جامع جدید به 

سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کردند.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم 
هم در این نشست بر اهمیت اجرایی شدن طرح 
حمید  ویژه  نگاه  به  توجه  با  قشم  جزیره  جامع 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  رضا 
این سازمان برای توسعه همه جانبه این طرح در 

سرتاسر جزیره، تاکید کرد.
عابدین سعادت فر، ادامه داد: با توجه به اهمیت 
زمینه  در  مشکلی  هیچگونه  طرح،  این  اجرای 

تامین اعتبارات مورد نیاز آن نداریم.
مدیر طرح و برنامه سازمان منطقه آزاد قشم هم 
اعالم کرد: رسیدن به باالترین رشد اقتصادی در 
این منطقه با توجه به ظرفیت های عنوان شده، 

به نگاهی جامع و تفکر مدیریتی نیاز دارد.
ناصر ذاکری گفت: قشم همانند کتابی است که 
در  تحول  و  توسعه  برای  ظرفیتی  آن  برگ  هر 

حوزه اقتصادی است.
آزاد  منطقه  و شهرسازی سازمان  معماری  مدیر 
رتبه یک  از حضور مشاوران  تقدیر  با  قشم هم 

آموزشی در سرتاسر جزیره قشم شد.
وی مباحث حوزه اجتماعی را بسیار مهم ارزیابی 
دقیق  و  جدی  مدیریت  با  داد:  ادامه  و  کرد 
می توانیم با کمترین هزینه از اتفاقات سختی که 
با هزینه های بسیار زیاد هم قابل جبران نیست، 

جلوگیری کنیم.
معتقد  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
است، برای موفقیت در امور اجتماعی و کاهش 
آسیب های این حوزه نباید از نقش ارزنده مردم 
نجیب و پا به کار این جزیره غافل شویم، بلکه 
با مشارکت دادن آنان باید به بهترین دستاورد ها، 

برسیم.
حوزه  در  تعصبات  گذاشتن  کنار  با  گفت:  وی 
باید  واقعیت ها  از  استفاده  با  و  اجتماعی  امور 
ایدز،  اعتیاد،  طالق،  ازجمله  حوزه  این  مسائل 

معلولیت های جسمی و روحی را مدیریت کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان با اشاره به سوابق ارزنده زهرا 
فرشته حسین زاده سلجوقی که سال های سال در 
نقاط مختلف کشور ازجمله در سازمان بهزیستی 
گفت:  بوده اند،  مثبت  خدمات  منشا  کشور 
اطمینان دارم با مدیریت شما شاهد تحول عظیم 
در مسائل امور اجتماعی و سالمت به ویژه حوزه 

بانوان در سرتاسر جزیره خواهیم بود.
حسین زاده  فرشته  زهرا  است،  ذکر  شایان 
سلجوقی هم در پایان این مراسم با قدردانی از 
نگاه واقع بینانه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم نسبت به برنامه ریزی ها 
در حوزه امور اجتماعی گفت: با تشریک مساعی 
محلی  جوامع  ازجمله  دست اندرکاران  همه 
امور  در  سالمت  به  رسیدن  مهم  راه  می توانیم 

اجتماعی را با موفقیت بپیماییم.

برنامه ریزی فضایی کشور در این نشست، گفت: 
بسترهای زمانی- مکانی متفاوت مترتب بر طرح 
همسان  و  رایج  طرح های  قشم،  جزیره  جامع 

تیپ 1۹ را برای این منطقه ناکارآمد می سازد.
گسترده  مزیت های  ثانی،  توبچی  علی  گفته  به 
منطقه از یکسو و پیچیدگی ها و عدم قطعیت های 
چالش های  و  فرصت ها  برنامه ریزی،  سپهر 

فروانی را فراروی این طرح قرار می دهد. 
وی با برشمردن برخی عینیت های وضع موجود 
و  شرایط  عمیق  تحلیل  ضرورت  بر  همچنین 
گفت:  و  تاکید  سطحی نگری  هرگونه  از  پرهیز 
تالش برای تدوین برنامه ای پابرجا  که با وجود 
جزیره  توسعه  تغییرات،  و  پیچیدگی ها  تمامی 
قشم را محقق سازد از رسالت های مهم مشاور 

منتخب می باشد.
نمایندگان  و  عامل  مدیران  است،  ذکر  شایان 
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری 
سبزاندیش  شهریگ،  مشاور  مهندسین  ایران، 
پایش، شرق آیند، شهر و خانه، مآب و سنجش 
جامع  طرح  هم اندیشی  نشست  در  طرح  امکان 

جزیره قشم حضور داشتند.
برترین  انتخاب  با  نزدیک  آینده  در  حتم  طور  به 
مشاوره ای  شرکت های  سوی  از  شده  ارائه  طرح 
تحوالت جدید  فضایی کشور، شاهد  برنامه ریزی 
در برنامه توسعه همه جانبه جزیره قشم خواهیم بود.

تنگه چاهکوه، پربازدید ترین ژئوسایت 
قشم شد

از این رتبه دوم  ژئوسایت تنگه چاهکوه که پیش 
به خود  را  پربازدیدترین و مهم ترین سایت جزیره 
و  نخستین  عنوان  به  اینک  بود،  داده  اختصاص 
می شود،  شناخته  جزیره  ژئوسایت  پربازدید ترین 
که مورد بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قرار 

گرفت.
پیشرفت های  و  موجود  مشکالت  بازدید،  این  در 
خط  دسترسی  مسیر  ساخت  پروژه  در  شده  انجام 
نیروی برق، ساخت و ایجاد مرکز بازدید اصلی این 
راهکارهای الزم  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  تنگه 

برای تکمیل این پروژه ارائه شد.
بازدید از جنگل حرای نوپای جزیره، سایت نمکدان، 
مسیر دسترسی به غار نمکدان و دره شور مراحل 
پایانی این سفر یک روزه به ژئوسایت های ژئوپارک 

جهانی قشم بود.
منطقه آزاد قشم برای تحقق توسعه پایدار، نیاز به 
طراحی  سیاست های  با  منطبق  همه جانبه  توسعه 
و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  شده 
مدیرعامل این سازمان دارد که در چهار سال و نیم 
گذشته، اقدامات بسیاری خوبی درخصوص معرفی 
تولیدی جزیره  و  ظرفیت های گردشگری، صنعتی 

انجام شده است.

استاندار هرمزگان تاکید کرد:

قشم،  بهمن  اسکله  توسعه ای  طرح  اتمام  با 
تجاری  اسکله  این  بارگیری  و  تخلیه  ظرفیت 

10برابر می شود.
این مطلب را محرم بهاروند، معاون امور فنی و 
پایانی  مراحل  به  اشاره  با  سازمان  این  زیربنایی 
توسعه ای  طرح  داشت:  بیان  و  اعالم  پروژه  این 
و  تخلیه  ظرفیت  افزایش  هدف  با  بهمن  اسکله 

بارگیری کاالهای تجاری رو به اتمام است.
وی افزود: در این طرح با طول 3۶0متر، دو ُپست 

5 و 10هزار تنی احداث شده است.
آزاد  زیربنایی سازمان منطقه  و  فنی  امور  معاون 
نیز که  ادامه داد: ساخت یک رمپ رو-رو  قشم 
به منظور تسهیل در حمل و نقل وسایل نقلیه از 
کشتی طراحی شده، بخش دیگری اقدامات انجام 

شده در این طرح توسعه ای است.
در حال حاضر ظرفیت ساالنه  بهاروند،  گفته  به 
ورود و خروج کاال در اسکله بهمن، 150هزار ُتن 
است که با تکمیل دو پست یادشده، این ظرفیت 

10برابر خواهد شد.
وی در توضیح بیشتر گفت: اسکله تجاری بهمن با 
قابلیت بارگیری کاالهای تجاری و بازرگانی، ظرفیت 

مهمی در حوزه صادرات و واردات کاال است.
آزاد  زیربنایی سازمان منطقه  و  فنی  امور  معاون 
قشم با تاکید بر توان این جزیره در حوزه توسعه 
صادرات کشور، افزود: این اسکله تاکنون با یک 
خدمات  از  زیادی  بخش  ُتنی  هزار  سه  پست 

صادرات و واردات جزیره را تامین کرده است.

ظرفیت تخلیه و بارگیری 
اسکله بهمن قشم ۱۰برابر می شود

معاون امور فنی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد قشم خبر داد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری

امور  و  عمومی  روابط  مدیر  درنا  کسرایی  خانم  سرکار  از:  تشکر  با 
بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل 

و روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

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

چاپ: گل آذین - 66791369                 بازرگانی و توزیع: موسسه آزاد کهن قشم

w w w . f r e e z o n e s n e w s . c o m

قشم

دوشنبه 6 آبان ماه 1398 - 28 اکتبر 2019 - شماره  54


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

