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سرمقاله

حسین مرادی
کارشناس مناطق آزاد

معافیت مالیاتی، مهم ترین رکن مناطق آزاد
مهم ترین  از  یکی  جهان  کشورهای  میان  در  آزاد  اقتصاد  رقابت  کنونی،  عصر  در 
محورهای دسترسی به بازارهای مصرف برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته 
قلمداد می شود؛ شاید با نگاهی به رویکرد اقتصاد چین در چند دهه گذشته، نمونه ای 
بسیار بارز در پیاده سازی مدل اقتصاد آزاد مبتنی بر انتخاب نقاطی در این کشور پهناور 
به عنوان مناطق آزاد و اعطای تسهیالتی در جهت ایجاد مزیت رقابتی با سرزمین اصلی 
بازارها در  این  بازارهای بزرگ مصرف در دنیا و موفقیت در کسب  برای دستیابی به 
سرتاسر جهان، نقش و تاثیر مزیت ها و امتیازات مناطق آزاد را بیش از پیش به عنوان 

یک الگوی موفق پیشرفت اقتصادی نمایان کند.
ماهیت مناطق آزاد در ایران هم مستثنی از این قانون و تمرکز بر جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی با نگاه تولید صادرات محور، ایجاد ارزش افزوده و دستیابی به بازارهای 
منطقه ای و فرامنطقه ای نیست. بی تردید در این رویکرد یکی از مهم ترین نکات کلیدی، 
ایجاد بسترهایی مبتنی بر تشویق سرمایه گذاران جهت حضور در مناطق آزاد است. یکی 
فعالیت های  مالیاتی در درخصوص  این مناطق، معافیت های  از اصلی ترین مزیت های 
اقتصادی به نسبت سرزمین اصلی می باشد، که اهرمی کلیدی در رونق و پویایی تولید 
در این مناطق قلمداد می شود و هر نوع تغییر رویکردی بر اصل قانون مناطق آزاد که 
به صراحت بر این مزیت در مناطق متذکر شده است، می تواند عواقب جبران ناپذیری 
را در مسیر جذب سرمایه گذاری و به تبع آن تولید و اشتغال در این مناطق داشته باشد.
ضرورت معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد با هدف حفظ و گسترش سرمایه گذاری، 
رونق تولید و اشتغال، با نگاه به عملکرد مثبت و تاثیرگذار این مناطق بر محور اقتصاد 

مقاومتی، یکی از مهم ترین اهداف مناطق آزاد کشور محسوب می گردد.
این  به  آزاد کشورهاي همسایه می توان  مناطق  در  مالیاتي  معافیت هاي  به  نگاهی  با 
مهم رسید که عمده این مناطق آزاد که به تعبیری رقبای منطقه ای محسوب می شوند، 
از مزیت بیشتري نسبت به ما برخوردارند و این مسئله، رقابت پذیری ما را در فرآیند 
با مخاطره روبه رو می کند. به  بازارهای مصرف مشترک  نیازهای  تولید در جهت رفع 
عنوان نمونه مناطق آزاد قزاقستان معافیت دائمي از مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات 
بازارهای پرمصرف  از  نیز که در برخی  آزاد ترکیه  یا مناطق  افزوده دارند و  ارزش  بر 
همسایه مانند عراق رقیب جدی شرکت های ایرانی محسوب می شوند، دارای معافیت 
دائمي شرکت هاي تولیدي و خدمات لجستیک از مالیات بر درآمد و معافیت کامل از 
دائمي  و  کامل  معافیت  گرجستان  آزاد  مناطق  یا  و  می باشند  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
کلیه فعالیت هاي منطقه از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین 
فرودگاه  آزاد  و منطقه  فرودگاه دبي  آزاد  فارس، منطقه  رقیب حوزه خلیج  بزرگ ترین 
ابوظبي معافیت کامل و دائمي از مالیات بر درآمد شرکت ها و اشخاص داشته و نیز در 
منطقه آزاد جبل علي معافیت مالیات شرکت ها به مدت ٥٠سال که قابل تمدید خواهد 

بود و معافیت دائم مالیاتي درآمد اشخاص را دارا می باشند و نمونه های دیگر.
بنابراین بی شک نقش معافیت های مالیاتی در مسیر توسعه تولید صادرات محور، یکی 
جذب  ظرفیت  بردن  باال  حیث  از  هم  ایران  آزاد  مناطق  شاخصه های  اساسی ترین  از 
سرمایه گذار و هم افزایش توان تولید رقابت پذیر در رویارویی با مناطق آزاد کشورهای 

همسایه قلمداد می شود.

بنادر به عنوان یکي از مراکز مهم و استراتژیک 
در فعالیت هاي اقتصادي از زمان شکل گیری، در 
تعامل اقتصادی بین کشورها نقش مهمي را ایفا 

مي کردند. 
آنها  تبدیل  و  بنادر  کاربرد  نوین  شکل گیری  با 
و  کاال  بازار  به  کاال  نگه داری  انبار  و  بارانداز  از 
محل هایي براي پردازش، فرآوري، تغییر، تبدیل، 
خدماتي،  فعالیت هاي  کاال،  ترانزیت  و  توزیع 
صنعتي و بازرگاني اهمیت بنادر در اقتصاد جهاني 
از  دسته  آن  تفسیر،  این  با  است.  شده  دوچندان 
بنادر  کردن  هماهنگ  به  موفق  که  کشورهایي 
با  و  شده اند  جهاني  اقتصاد  جدید  روند  با  خود 
سرمایه گذاري و مدیریت، بنادر را از حالت بارانداز 
اقتصادي  بنگاه  شکل  به  را  آن  و  کرده  خارج 
درآورده اند، از منافع آن نیز در اقتصاد کشور خود 

بهره مند شده اند. 
اهمیت مدیریت لجستیک و زنجیره تامین در بنادر، 
به ویژه بنادر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد توجه 
توزیع کنندگان،  بازرگانان،  تولیدکنندگان،  خاص 
مشتریان و به طور کلی عموم ذی نفعان قرار دارد و 
بر هیچ کسی پوشیده نیست که اگر عصاره جهانی 
لجستیک،  تامین،  زنجیره  مدیریت  اقتصاد،  شدن 

ضرورت ایجاد مدیریت لجستیک و زنجیره تامین در بنادر مناطق آزاد
ارزش افزوده بسیار بیشتري برخوردار شده اند. 

دلیل  به  و  میالدی  دهه ۸٠  از  سوم  نسل  بنادر 
گسترش جهانی تجارت کانتینری و حمل و نقل 
چندوجهی و همچنین نیازهای رو به رشد تجارت 
برای کاهش قیمت  نهادند.  به عرصه  پا  جهانی، 
تمام شده کاال به جای انتقال کاال به مراکز تولید 
در مرکز کشور، فرآیند تولید و صادرات مجدد کاال 
بنادر که  این  انجام می شود.  بنادر نسل سوم  در 
باعث  می دهند،  جای  خود  در  را  مرتبط  صنایع 
چراکه  می شوند،  نیز  کشور  صادرات  توسعه 

هزینه های گمرکی در آن حذف می شود. 
به  توجه  با  سوم  نسل  بنادر  پشتیبانی  اراضی  در 
هدف گذارهای مشخص، صنایع بزرگ و کوچک 

می تواند احداث شود.
بندرگاه ها،  از  متاثر  بسیار  دنیا  امروزه  اقتصاد 
به  و  زمینی  مرزی  شاهراه های  فرودگاه ها، 
لوکیشن  به  نگاهی  با  است؛  پورت ها  کلی  طور 
مناطق آزاد کشورمان و نیز دستاوردهای بزرگی 
سال  چند  در  زیرساخت ها  ایجاد  درخصوص  که 
گذشته در این مناطق به وجود آمده، می توان به 
اهمیت شناخت بیشتر نسبت به مزیت های عظیم 
پورت ها در مناطق آزاد و تاثیر آن در اقتصاد کالن 
منطقه و کشور به واسطه ظرفیت های موجود در 

این مناطق پی برد.
در  پورت ها  تاثیر  بر  ویژه ای  نگاه  باید  بی شک 
تجارت و اقتصاد مناطق آزاد کشور داشت و بیش 
از گذشته بر این محور مهم تحقیق و بررسی کرد.  

بهره گیری از فناوری های نوین در فاکتورهای تولید 
و تجارت کاالها فی  مابین محل تولید، پردازش یا 
محل مصرف کاالها ، به حداقل رساندن هزینه های 
تولید برای تولید کننده و مصرف کننده نهایی باشد ، 
خروجی  و  ورودی  مبادی  عنوان  به  بنادر  نقش 
می گردد ،  گذشته  از  پر رنگ تر  روزه  هر  کاالها، 
نقشی حیاتی که در کاهش یا افزایش هزینه حمل 
و تاثیر مستقیم بر هزینه تمام شده کاال یا خدمات 
تولیدی مشهود و غیرقابل انکار است و از این رو 
شاهد اشتیاق صنایع بزرگ به سمت بنادر در دنیا 
پسکرانه،  پیش نیاز  که  است  اینجاست  و  هستیم 

اهمیت زیادی در موقعیت بنادر ایجاد می کند.
اساسا بنادر، نقطه اتصال حمل و نقل دریایی به 
نقل هستند. کشورهای  و  سایر روش های حمل 
مختلف با درک اهمیت بنادر، سرمایه گذاری های 
استفاده  داده اند.  انجام  بخش  این  در  را  کالنی 
بازرگاني  روش هاي  و  اطالعات  فناوري  از 
بنادر به  طور وسیع مورد استفاده  الکترونیکي در 
قرار گرفته و بنادر از قدرت اشتغال  زایي و ایجاد 
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد اروند:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش:

مناطق آزاد
 دروازه اتصال اقتصاد ملی 

به اقتصاد جهانی

مناطق آزاد
 فرصت تعامل نوین اقتصادی 

با جهان

رئیس  هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ماکو:

مناطق آزاد، راهبرد 
عملیاتی پیوند اقتصاد ملی با 
اقتصادهای منطقه ای و جهانی

مناطق آزاد ایران 
استعداد الزم جهت مرکزیت 

خاورمیانه را دارند

دیدگاه مدیران عامل مناطق آزاد 
درخصوص نقش مناطق آزاد در پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین المللی:

یادداشت:
سیدعلیرضا هاشمی



بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از دانشگاه علم و صنعت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

کیش می تواند پل ارتباطی و اتصال با دنیا لقب بگیرد
اجراهای  و  طراحی ها  بهترین  از  بهره گیری 
کیش  ظهور  زمینه ساز  عمرانی،  بی نظیر 

متفاوت برای آیندگان است.
جوایز  اهدای  و  برندگان  اعالم  مراسم 
شهری  طراحی  مسابقه  برگزیده  گروه های 
کیش  جزیره  مروارید  و  امیرکبیر  محورهای 
با حضور دکتر غالمحسین مظفری مدیرعامل 
مصطفی  دکتر  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
خانزادی معاون عمرانی این سازمان، اعضای 
هیات داوران و هیات اجرایی و نیز جمعی از 

شرکت کنندگان برگزار شد.
در این مراسم با اعالم هیات داوران کد۵۸۶۴ 
که گروهی به سرپرستی شهاب میرزائیان بود، 
شرکت  و  کردند  خود  آن  از  را  نخست  رتبه 
مقام  به  خورشید  عمارت  مشاور  مهندسین 
اسپیدیج  یافت.  همچنین شرکت  دوم دست 
خاورمیانه و گروهی به سرپرستی بهرام رابط 

قنادی مشترکا حائز رتبه سوم شدند.
در این مراسم دکتر مظفری ضمن قدردانی از 
شرکت کنندگان و مجریان این مسابقه گفت: مایه 
خوشحالی است که نام امیرکبیر با یک مسابقه 

معماری در جزیره کیش عجین شود و امیدوارم 
برای کارها و اقدامات بعدی نقطه آغازی باشد.

وی با بیان این که از ابتدای حضور در کیش 
یا  کیش  جزیره  »در  که  است  این  ما  شعار 
کاری را انجام نمی دهیم، یا اگر انجام دهیم، 
براساس  افزود:  باشد«،  کیفیت  بهترین  باید 

بحث  وقتی  که  است  شعار  این  و  تفکر  این 
واگذاری اراضی امیرکبیر مطرح شد، این ایده 
نیز شکل گرفت که طراحی شهری و معماری 
این  بگذاریم و تالش کنیم که  به مسابقه  را 

کار سخت را عملیاتی کنیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 

و  جدی  کارهای  نیازمند  که  این  بر  تاکید  با 
اساسی در حوزه شهرسازی، معماری و طراحی 
شهری در کشور هستیم، اظهار نمود: با توجه 
کشور  اجرایی  و  علمی  خوب  ظرفیت های  به 
در این حوزه ها، می توانیم به لحاظ اختیارات و 
موقعیتی که کیش دارا است، از این ظرفیت به 

بهترین شکل بهره ببریم.
خصوصی  بخش  به  توصیه  با  مظفری  دکتر 
ایده پردازی  و  مطالبه گری  روحیه  حفظ  برای 
از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  تصریح 
و  کرده  استقبال  اجرایی  ایده های  و  طرح ها 
اصرار دارد تا از طریق هم اندیشی و همفکری، 

کیش را برای آیندگان بسازد.
تاکید  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دارد،  کوچکی  مساحت  کیش  جزیره  کرد: 
پل  و  باشد  کشور  پایلوت  و  الگو  می تواند  اما 
این  از  بگیرد  لقب  دنیا  با  اتصال  و  ارتباطی 
و  است  استوار  موضوع  همین  بر  ما  اراده  رو 
امیدوارم این حرکت ها که نقطه آغاز و شروع 
و  طرح ها  همه  در  و  داشته  استمرار  است، 

پروژه های آینده گسترش یابد.

اخبار منطقه آزاد کیش

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: با پیگیری دکتر مظفری، تفاهم نامه همکاری سازمان 
ملی استاندارد ایران و سازمان منطقه آزاد کیش از اسفندماه 
سال گذشته عملیاتی شد و قصد داریم اداره استاندارد را در 

کیش تقویت و جایگاه آن را ارتقاء دهیم.
در  که  استاندارد  هفته  گرامیداشت  آیین  در  آخوندی  ناصر 
سالن رازی مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد، 
قوانین  که  است  جزایری  بهترین  جزء  اینکه کیش  بیان  با 
استاندارد در آن رعایت می شود، اظهار داشت: تقویت اداره 
سازمان  سیاست  ایده آل،  جایگاه  به  آن  ارتقاء  و  استاندارد 
منطقه آزاد کیش در زمینه بسط و گسترش استاندارد است.

سازمان  زیربنایی  امور  و  عمرانی  معاونت  کرد:  تاکید  وی 
منطقه آزاد کیش در این خصوص اقدامات خوبی را در زمینه 
کنترل کیفیت مصالح ساختمانی انجام داده است و در این 
راستا تفاهم نامه همکاری با شرکت آی جی آی ، از مجموعه 
گروه شستا که یک بازرس بین المللی است، به امضا رسانده 
در جزیره کیش  استانداردسازی مصالح ساختمانی  زمینه  تا 

فراهم شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش 
مصالح  بر  جزیره  هوایی  و  آب  شرایط  تاثیر  به  اشاره  با 
توجه  با  افزود:  می شود،  آن  خورندگی  باعث  که  ساختمانی 
خدماتی،  بخش های  در  که  مختلفی  سرمایه گذاری های  به 
است،  شده  انجام  کیش  جزیره  در  مسکونی  و  گردشگری 
مصالح  ورود  مجوز  صدور  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
ساختمانی فاقد استانداردهای الزم به جزیره کیش جلوگیری 

می کند.
احداث  زمینه  در  که  شرکت هایی  تمامی  از  آخوندی  دکتر 
دارند،  فعالیت  ساختمانی  مصالح  کیفی  کنترل  آزمایشگاه 
دعوت به همکاری کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد کیش 
در  را  نیاز  مورد  فضاهای  شرکت ها،  این  از  حمایت  ضمن 
ایمنی،  حفظ  تقویت،  برای  تا  داد  خواهد  قرار  آنها  اختیار 
استانداردسازی  و  عمرانی  طرح های  بازسازی  و  ساخت 

مصالح ساختمانی در کیش فعالیت کنند.
محصوالت  تولید  در  استاندارد  قوانین  رعایت  عدم  وی 
برای  بزرگی  تهدید  اقتصادی  نظر  از  را  غذایی  و  بهداشتی 
اظهار  و  دانست  مالی  منابع  رفت  هدر  و  جامعه  سالمت 
کرد: هزینه کرد برای ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفی و موارد 
استاندارد، در واقع یک نوع سرمایه گذاری برای آحاد جامعه 

است.
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
همایش ها  خواست،  کیش  مرکز  سیمای  و  صدا  از  کیش 
فعاالن  کیشوندان،  به  را  استاندارد  هفته  برنامه های  و 
اقتصادی، تولیدکنندگان، بازاریان و اصناف به نحو مطلوب 
اطالع رسانی کند تا مردم این اطمینان خاطر را داشته باشند 
که سازمان منطقه آزاد کیش در زمینه رعایت استاندارد مواد 
غذایی و بهداشتی کوتاه نخواهد آمد و به جد پیگیر آن است.
گفتنی است، تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش و سازمان 
ملی استاندارد در اجرای مواد 112 قانون برنامه پنجم توسعه 
و ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
کشور و به استناد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در 

اسفندماه سال گذشته به امضاء رسید.
آزمایشگاه ها،  صالحیت  تایید  در  تسریع  است،  ذکر  شایان 
کیفیت  کنترل  آموزشی،  مراکز  و  بازرسی  شرکت های 
کاالهای  کیفیت  کنترل  خدماتی،  و  تولیدی  محصوالت 
الزم  گواهینامه های  و  پروانه  صدور  صادراتی،  و  وارداتی 
ترویج  و  تدوین  در  مشارکت  و  مقررات  و  قوانین  براساس 
استانداردهای ملی ازجمله بندهای همکاری این تفاهم نامه 
کلید  گذشته  اسفندماه سال  از  آن  عملیاتی شدن  که  است 

خورد.
تایید صالحیت  ملی  مرکز  رئیس  مراسم،  این  در  همچنین 
استاندارد ایران گفت: معنای استاندارد، تجلی نظم و انضباط 
و پویایی خداوند در زندگی انسان ها است که در این جزیره 

کوچک با ظرفیت های بسیار باال به خوبی دیده می شود.
دکتر خاکی فیروز تصریح کرد: در تمامی حوزه های تولیدی، 
خدماتی و زندگی روزمره و هر جایی که آرامش و آسایش 
از وجود  نشان  استانداردسازی شکل گرفته است که  باشد، 
تفکرات متعالی در پس این امر می باشد و هر کشوری که 
این مهم را برای خدمت به انسان ها انجام دهد، اقتصاد ملی 

در آن پویاتر و پررونق تر است.
سازی  استاندارد  داشت:  اظهار  ادامه  در  فیروز  خاکی  دکتر 
سازمان  مسئوالن  های  تالش  مرهون  نیز  کیش  جزیره 
منطقه آزاد کیش و دیگر نهاد های زیر مجموعه آن، برای 

اطمینان بخشی به مردم است.
مراسم  در  نیز  هرمزگان  استاندارد  مدیرکل  باقرزاده  عیسی 
اظهار داشت: مهیا کردن مقدمات برگزاری این مراسم نشان 
دهنده عالقه مسئوالن به ترویج فرهنگ استاندارد در کیش 
است که با همتی واال برای استاندارد سازی در همه زمینه ها 
نهایت دقت، حمایت و تالش را دارند و این موضوع از سوی 

سازمان ملی استاندارد به خوبی درک شده است.
حوزه  در  خوبی  های  گذاری  پایه  من  نظر  از  افزود:  وی 
سازمان  نامه  تفاهم  امضا  و  شده  انجام  کیش  در  استاندارد 
بر  تاییدی  آزاد کیش مهر  با سازمان منطقه  استاندارد  ملی 
این مدعا می باشد که با استفاده از ظرفیت های این تفاهم 
کشور  سازی  استاندارد  پایلوت  تواند  می  کیش  جزیره  نامه 
باشد و با برنامه ریزی های دقیق به عنوان شهری استاندارد 

در کشور شناخته شود.

تفاهم نامه سازمان منطقه 
آزاد کیش و سازمان ملی 

استاندارد، زمینه ساز رونق و 
استانداردسازی در جزیره

گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
استاندارد  زمینه  در  دنیا  در  که  خوبی  اقدامات 
اجرا،  قابلیت  در جزیره کیش  است،  انجام شده 

الگوسازی و تعمیم آن به کشور را دارد.
با  که  استاندارد  هفته  گرامیداشت  مراسم  در 
مدیرعامل  مظفری  غالمحسین  دکتر  حضور 
آخوندی  ناصر  دکتر  آزاد کیش،  منطقه  سازمان 
دکتر  و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
امور  و  عمرانی  معاون  خانزادی  مصطفی 
زیربنایی این سازمان، دکتر خاکی فیروز رئیس 
مرکز ملی تایید صالحیت استاندارد ایران، عیسی 
هرمزگان،  استاندارد  مدیرکل  باقرزاده همایی 
از  جمعی  و  استاندارد  اداره  پرسنل  مسئولین 
اصحاب رسانه در سالن رازی مرکز همایش های 
مسائل  درخصوص  و  برگزار  کیش  المللی  بین 
پیرامون استانداردسازی حوزه های مختلف کیش 

گفت و گو شد.
این  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  که  اقداماتی  از  خرسندی  ابراز  با  نشست 
شده  انجام  کیش  در  تاکنون  استاندارد  حوزه 
سازمان  با  که  تفاهم نامه ای  اولیه  مراحل  گفت: 
استاندارد سال گذشته امضا شد، بخشی از باورها 
و اعتقادات ما است و امیدوارم بتوانیم این نکات 
داریم  اعتقاد  چراکه  کنیم؛  عملیاتی  را  خوب 

رفتارهای ما هم باید استانداردسازی شود.
در  شده  انجام  فعالیت های  اینکه  بیان  با  وی 
در  زندگی  کیفیت  ارتقاء  عامل  استاندارد،  حوزه 
باید  جزیره کیش است، اظهار داشت: استاندارد 
در تمامی حوزه ها و خدمات جزیره کیش تدوین 
شود تا شاهد رویدادها و تجربه های خوب باشیم.

منظور  به  آزاد کیش  منطقه  مدیرعامل سازمان 
و  هوشمند  شهر  طرح  شدن  اجرایی  پیگیری 
با  نشستی  در  کیش،  در  کار  و  کسب  مدرسه 
از  و  مذاکره  صنعت،  و  علم  دانشگاه  رئیس 

بخش های مختلف این مجموعه بازدید کرد.
سازمان  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  پی  در 
صنعت  و  علم  دانشگاه  و  کیش  آزاد  منطقه 
راه اندازی  استقرار و  ایران در خصوص طراحی، 
و  نوآوری  مرکز  در  دانش بنیان  شرکت های 
این  در  17مهرماه  که  کیش  جزیره  فناوری 
مظفری  غالمحسین  دکتر  شد؛  امضاء  جزیره 
هیات  و  رئیس  ذاکری  دکتر  با  گفت وگو  ضمن 
عصبی،  فناوری  مرکز  از  دانشگاه،  این  رئیسه 
علم  دانشگاه  نیتروی  مرکز  و  مرجع  آزمایشگاه 

و صنعت ایران بازدید کرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  دیدار  این  در 

گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  بین الملل  بورس  راه اندازی  اهمیت  و  نقش 
معامالت  انجام  و  خارجی  سرمایه گذاری  رشد 
اقتصادی  رونق  مهم  این  که  است  بین المللی 
تنها نمی توان  نه  بنابراین  را در پی دارد.  کشور 
بورس،  این  بلکه  بود،  متصور  آن  برای  معایبی 
پدیده ای مثبت برای اقتصاد یک کشور محسوب 

می شود.
بین الملل  بورس  افزود:  مظفری  غالمحسین 
بین المللی  باعث حضور گسترده سرمایه گذاران 
اینکه  ضمن  می شود،  کشور  آزاد  مناطق  در 

ایجاد تشکل های مردم نهاد و کمپین های فرهنگ سازی در حوزه استاندارد کیش

گسترش روابط سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه علم و صنعت ایران

ایجاد بورس بین الملل، موجب حضور سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد می شود

که در زمینه فرهنگ سازی تالش بیشتری کنند 
که با توجه به توقعات کشور از کیش، این موضوع 

ضرورتی جدی برای ما محسوب می شود.
اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نمود: در مباحث علمی نیز برای استانداردسازی 
کارهای بزرگی در دست اقدام و اجرا داریم که 
نمونه آن آغاز به کار مرکز نو آوری کیش است 
که نمایندگان همه دانشگاه های طراز اول کشور 
در آن حضور دارند و شورای راهبری آن متشکل 
معاون  کشور،  بزرگ  دانشگاه های  روسای  از 

وزارت علوم و رئیس جهاد دانشگاهی می باشد.
مظفری با بیان اینکه فضای مرکز نوآوری رقابت 
منظور  به  افزود:  است،  کرده  ایجاد  را  مثبتی 
بزرگ، عالوه  کارهای  اجرای  و  استانداردسازی 
زمینه  در  را  دیگری  بخش های  مرکز،  این  بر 
استاندارد باید ایجاد کنیم تا الگویی برای اجرا در 
کشور باشیم و سازمان استاندارد ملی می تواند از 

نظر  مورد  شرکت های  فعالیت  و  استقرار  برای 
هیچ مشکل و محدودیتی در این زمینه نداریم و 
بهره گیری از توان و اراده دانشگاه علم و صنعت 
این  تجربیات  از  بتوان  که  است  خوبی  فرصت 
دانشگاه مطرح، در مرکز نوآوری کیش بهره برد.
شدن  عملیاتی  برای  پیشنهاداتی  مظفری  دکتر 
گسترده تر  فعالیت  و  شده  منعقد  تفاهم نامه 
و  علم  دانشگاه  بنیان  دانش  شرکت های 
و  کرد  ارائه  کیش  جزیره  در  ایران  صنعت 
بخش  و  دولتی  سازمان های  دانشگاه ها،  افزود: 
اقتصاد  شکوفایی  در  را  مهمی  نقش  خصوصی 
به  دستیابی  برای  و  می کنند  ایفا  دانش بنیان 
پروتکل های  از  می توانند  کیفی  و  کمی  اهداف 
شایسته ای  نحو  به  سازمانی  برون  هم افزایی 

بهره برداری کنند.
و  علم  دانشگاه  رئیس  ذاکری  دکتر  ادامه،  در 

کردن  بین المللی  یقین  به  هستیم،  اقتصادی 
باشد،  زمینه  این  در  راهگشا  می تواند  بورس 
خواهد  پی  در  را  معامله  انجام  سهولت  زیرا 

داشت.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش در 
ادامه بیان داشت: پایین بودن هزینه های خرید 
مشتقه  ابزارهای  بهادار،  اوراق  تنوع  فروش،  و 
جذب  موجب  بین المللی  بورس  در  شفافیت  و 
سرمایه گذاران زیاد و در نتیجه نقدینگی فراوان 

برای کشور خواهد شد.
باعث  بین الملل  بورس  کرد:  تصریح  مظفری 

این فرصت بهره برده و اگر استارت آپ هایی در 
این حوزه برای اجرا در مرکز نوآوری دارد، به کار 
بگیرد و سازمان منطقه آزاد کیش هم این امکان 

را برای آنها فراهم می کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از سرمایه های اصلی ما 
در جزیره کیش واحدهای تولیدی هستند، گفت: به 
صورت جدی کمک می کنیم تا واحدهای تولیدی 
ما در سطح کشور طراز اول باشند، چراکه وجود 
این واحدها، مرکز نوآوری و حضور شرکت های 
دانش بنیان در این جزیره، موجب ارتقاء منطقه آزاد 

کیش می شود.
مظفری اظهار داشت: خوشبختانه نسلی در صدر 
کارها قرار گرفته اند که در حوزه علم و فن آوری 
و تولید پیشتاز هستند و به زودی مرزهای دانش 
را گسترش می دهند و اتفاقات بزرگ را در کیش 
برای  تولیدکننده ها  رو  این  از  زد،  خواهند  رقم 
موفقیت بیشتر باید ارتباطات خود را با این گروه 

حفظ کنند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جذب  با  مرتبط  حوزه های  در  استانداردسازی 
بسیار  امری  را  ارباب رجوع  تکریم  و  گردشگر 
این دو حوزه  تاکید کرد: در  مهم عنوان کرد و 
و  بیشتر  کارهای  انجام  و  بسترسازی  به  نیاز 

بزرگتر داریم.
تشکل های  راه اندازی  و  ایجاد  است،  گفتنی 
مردم نهاد و کمپین های فرهنگ سازی در حوزه 
خواسته  زیست،  محیط  از  حفاظت  و  استاندارد 
سازمان  مختلف  بخش های  از  مظفری  دکتر 
منطقه آزاد کیش در این مراسم بود که دستور 

پیگیری آن به مسئوالن ذیربط ابالغ شد.

با تسهیل  ارتباط  در  را  نکاتی  نیز  ایران  صنعت 
دانشگاه  مختلف  فناوری  مجموعه های  استقرار 
عملیاتی  نحوه  کیش،  در  ایران  صنعت  و  علم 
روزهای  در  شده  منعقد  تفاهم نامه های  شدن 
برای  برنامه ریزی  قبل،  سال های  و  گذشته 
و  آینده  ماه  یک  طی  مجدد  دیدار  و  مذاکره 
ظرفیت های  از  بهره مندی  برای  زمینه سازی 
دانشگاه  گسترده  علمی  و  پژوهشی  و  آموزشی 

علم و صنعت در جزیره کیش بیان کرد.
گفتنی است، دکتر مصطفی خانزادی معاون عمرانی 
و  مشاور  مداح  محمدرضا  مهندس  زیربنایی،  و 
سلیمی  داریوش  دکتر  مدیرعامل،  دفتر  مدیرکل 
مدیر موسسه آموزشی علوم و فنون و محمد پورسینا 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل در این دیدار و 
بازدید، دکتر مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

کیش را همراهی کردند.

ارتقای  برای  خوبی  موقعیت  تا  می شود 
تکنولوژی، استانداردهای کاری و بهبود خدمات 

به وجود آید.
بهبود  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  مدیریت شرکت ها 
بازارهای  و  بین الملل  بورس  به  شرکت ها  ورود 
بورس،  استانداردهای  فنی،  دانش  جهانی، 
شرکتی  راهبری  و  مدیریتی  استانداردهای 
حتما افزایش پیدا می کند و این امر به افزایش 
هم کمک  مدیریت شرکت ها  بهبود  و  شفافیت 

خواهد کرد.

ارتقاء  اینکه  بر  تاکید  با  مظفری  غالمحسین 
زمینه ها  همه  و  بخش ها  تمامی  در  استاندارد 
شعار ما در جزیره کیش است، گفت: مسائلی که 
مورد نیاز جامعه است از اخالق و رفتارها، تا کاال 
و خدمات و همچنین کارهای بزرگ عمرانی از 
فضای سبز تا نورپردازی و ساخت و سازها و نیز 
پیاده روها، با توجه به وضعیت اقلیمی کیش باید 

استانداردسازی شود.
در  فرهنگ سازی  داشت:  بیان  ادامه  در  وی 
را  امر  این  که  است  ضرورتی  کیش  جزیره 
و  کردیم  آغاز  دانشگاه ها  تا  مهدکودک ها  از 
شعب  فعالیت  و  حضور  به  توجه  با  داریم  قصد 
با  کیش،  در  دانشگاهی  معتبر  پردیس های  و 
همکاری یکدیگر آن را به صورت مستمر انجام 

داده و پیگیری کنیم.
مظفری افزود: خواسته من از تمامی بخش های 
زیرمجموعه سازمان و شرکت های تابعه این است 

شدن  عملیاتی  از  استقبال  ضمن  کیش  آزاد 
با هدف برطرف شدن  تفاهم نامه های دو طرف 
برای  مناسب  بستری  را  کیش  کشور،  نیازهای 
آزاد کیش  منطقه  فعالیت های مشترک سازمان 
و دانشگاه علم و صنعت ایران دانست و گفت: با 
توجه به استقبال شرکت های دانش بنیان از مرکز 
نوآوری کیش و تقاضاهای متعدد در این زمینه، 

اوراق  انواع  و  سهام  عرضه  ارزی،  منابع  جذب 
صورت  بین الملل  بورس  طریق  از  هم  قرضه 

می گیرد.
وی خاطرنشان ساخت: از آنجا که همه مراحل 
بورس بین الملل با قانون صحیح انجام می شود، 
قطعا سرمایه گذاران خارجی می توانند در منطقه 
بورس  معامالت  در  و  یافته  حضور  کیش  آزاد 

بین الملل شرکت کنند.
اقتصادی  ممتاز  جایگاه  ایجاد  به  مظفری 
سرمایه گذاری  جذب  و  منطقه  در  ایران  برای 
جدید اشاره کرد و گفت: اگر به دنبال ارتقای 
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معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد 
کیش در همایش گرامیداشت هفته 

استاندارد عنوان کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست گرامیداشت هفته استاندارد درخواست کرد:



اخبار منطقه آزاد انزلی

ترکیبی  نقل  و  حمل  افزایش  راستای  در 
در  که  کشتی ای  پنجمین  و  بیست  کاال، 
اقدام  ایران  قزاقستان،  چین،  کریدور  مسیر 
همزمان  به صورت  نمود،  کاال  ترانزیت  به 
عالوه بر ۲۱کانتینر حامل کاالهای اساسی 
و مواد اولیه واحدهای تولیدی از مسیر این 
کریدور، قفس های کانتینری حمل دام زنده 

را در مجتمع بندری کاسپین تخلیه نمود.
تاکنون ۶۹فروند کشتی تجاری، با پهلوگیری 
محوله های  کاسپین  بندری  مجتمع  در 
کاالیی و مواد اولیه مورد واحدهای تولیدی 

کشور را تامین نموده اند.
کشتی ای  نهمین  و  شصت  اساس،  این  بر 
که در بندر کاسپین پهلوگیری کرد، عالوه 
۶کانتینر  دارای  ۴۰فوت،  ۲۱کانتینر  بر 
زنده  دام  با ۴۵۰رأس  دام  مخصوص حمل 

از کشور قزاقستان بود.
برای  و  این  از  پیش  گزارش،  این  بر  بنا 
اولین  شمالی،  بنادر  طریق  از  بار  نخستین 
به  تیرماه سال جاری  در  زنده  دام  محموله 
صورت آزمایشی وارد بندر کاسپین شده بود، 
که پس از ساخت کانتینرهای مخصوص با 
به  خزر  دریای  کشتیرانی  شرکت  همکاری 
دریای  کشتیرانی  ناوگان  بزرگترین  عنوان 
خزر و اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط، 
روند واردات محموله های دامی از مسیر این 
مورد  قرمز  گوشت  تامین  منظور  به  منطقه 
انجام خواهد  نیاز کشور، به صورت مستمر 
امکان  بر  عالوه  زنده  دام  واردات  شد. 
بهره مندی از گوشت گرم و باکیفیت، امکان 
فراهم  را  گوشت  و  دام  بر سالمت  نظارت 
و  مستقیم  صورت  به  می تواند  و  می سازند 
در  اشتغال زایی  افزایش  باعث  غیرمستقیم 
این  زیرمجموعه  شغل های  و  کشتارگاه ها 

صنعت در استان نیز گردد.
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  است؛  گفتنی 
کشورهای  با  متعدد  توافق نامه های  انعقاد 
قزاقستان،  چین،  کریدور  ایجاد  منطقه، 
شمال- جنوب،  کریدور  فعال سازی  و  ایران 
تسریع  تشویقی،  و  حمایتی  بسته های  ارائه 
کاهش  و  بارگیری  و  تخلیه  عملیات  در 
بروکراسی اداری گام های موثری در جهت 
از  کاهش هزینه و زمان حمل و نقل کاال 
که  برداشته  کاسپین  بندری  مجتمع  طریق 
این امر با استقبال فعالین اقتصادی داخلی و 

خارجی مواجه شده است.

ورود دومین محموله دام 
زنده به مجتمع بندری 

کاسپین منطقه آزاد انزلی
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در  است  قرار  خودروسازی  کارخانه  این  در 
با قوای  فاز نخست، ۱۲هزار خودرو سواری 

محرکه بنزینی و الکتریکی تولید  شود.
مسرور  رضا  دکتر  حضور  با  که  نشستی  در 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
مدیره  هیات  عضو  طالب پور  وحید  مهندس 
مدیر  و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  و 
از  پس  شد،  برگزار  سازمان  این  صنایع 
توانمندی های  و  سوابق  درخواست،  بررسی 
شرکت مزبور، مقرر شد نخستین واحد مونتاژ 
در  گیالن  استان  در  سواری  خودرو  تولید  و 

این منطقه احداث شود.
مساحت  به  زمینی  در  فوق،  تولیدی  واحد 
۲۵هزار مترمربع و با زیربنای ۱۰هزار مترمربع 
پسکرانه  فضای  در  مسقف،  تولیدی  فضای 
مجتمع بندری کاسپین ایجاد می شود تا گام 
بنادر  راهبرد  عملیاتی سازی  مسیر  در  بلندی 
فراهم  بندری  مجموعه  این  در  سوم  نسل 
فعالیت  حوزه  وارد  انزلی  آزاد  منطقه  و  شده 

صنعت خودروسازی کشور گردد.
تولیدی  محصوالت  اولین  اساس،  این  بر 

یک  شماره  مدیره شهرک صنعتی  هیات  رئیس 
در  تولیدی  از ۱۰۰واحد  )بیش  انزلی  آزاد  منطقه 
بیان  با  می باشند(  فعالیت  مشغول  شهرک  این 
نمودن  یا مشروط  منظور حذف  به  اینکه تالش 
معافیت ۲۰ساله فعالیت های اقتصادی در مناطق 
آزاد ضربه به اصل قانون مناطق آزاد و مغایر با 
شعار رونق تولید می باشد، اظهار داشت: آنچه که 
در مورد مناطق آزاد و ورود سرمایه گذاران به این 
مناطق حائز اهمیت است، وجود مزیت های قانونی 
خاص این مناطق می باشد و در این میان قانون 
سرمایه گذاران،  برای  ۲۰ساله  مالیاتی  معافیت 
یکی از مهم ترین مزیت ها و مشوق ها در مناطق  
به  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  جذب  جهت 
اداره  شمار می آید؛ امری که در قانون چگونگی 
ماده ۱3  قالب  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
پنجم و ششم  برنامه  قید گردیده و در  صراحتا  

توسعه کشور نیز بر آن تاکید شده است.
اینکه  به  اشاره  با  حق شناس  عقیل  مهندس 
در  آزاد  مناطق  قوانین  اجرای  روند  بررسی  با 
سال های گذشته به این نکته پی می بریم که هر 
چه به جلو پیش می رویم همگام با توسعه فضای 
آزاد،  مناطق  در  اقتصادی  رونق  و  کار  و  کسب 
جهت  غیرمقیم  سازمان های  بیشتر  فشار  شاهد 
کاهش سرعت پیشرفت در این مناطق از طریق 
گذشته ،  قوانین  اصالح  جدید،  قوانین  تصویب 
صدور بخشنامه های متعدد بدون توجه به شرایط 
خاص مناطق آزاد و از همه مهم تر کم توجهی و 
مناطق  اداره  قانون چگونگی  به  بی توجهی  گاها 
که  امری  می باشد.  مربوطه  آیین نامه های  و  آزاد 
در  غیرمقیم  سازمان های  برخی  گردیده  سبب 
جای  به  مالیاتی،  امور  سازمان  همچون  مناطق 
تفسیر  به  اقدام  مناطق،  قوانین خاص  به  استناد 
به رأی قوانین خود و صدور بخشنامه ها به ضرر 

از اخذ مجوزهای الزم و نصب  بعد  آزمایشی 
خطوط تولید در بهار سال آینده وارد بازار خواهد 
شد و براساس توافقات صورت گرفته، ۲۰درصد 
خودروهای تولیدی به بازارهای مصرف روسیه، 
اکراین و  آذربایجان،  سوریه، عراق، جمهوری 

کشورهای منطقه صادر خواهد گردید.

معافیت  مورد  در  آنچه  نمایند.  اقتصادی  فعالین 
تا  اینکه  است،  مبرهن  آزاد  مناطق  در  مالیاتی 
مناطق  در  مذکور  معافیت های  سال ۹۴  پایان 
صرفا با صدور مجوزهای فعالیت از سوی مناطق 
و ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط فعالین اقتصادی، 

محقق می گردید. 
اصالح  با  و  سال ۹۵  از  بعد  کرد:  تصریح  وی 
به  و  مستقیم  مالیات های  قانون  از  موادی 
دبیر  توسط  شده  امضاء  دستورالعمل  آن  تبع 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شواریعالی  وقت 
عنوان  تحت  سال ۹۶،  در  اقتصاد  وقت  وزیر  و 
و  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  نحوه  »دستورالعمل 
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  در  مالی  عملکرد 
اجرا،  مسیر  در  گردید  موجب  اقتصادی«،  ویژه 
معافیت های مالیاتی از سال ۹۵ شامل حال فعالین 

اقتصادی نگردیده و یا با سختی شامل گردد.
در  انزلی  آزاد  منطقه  در  تولید  حوزه  فعال  این 
توضیح فرآیند شکل گیری تفسیر به رأی صورت 
گرفته درخصوص معافیت مالیاتی در مناطق آزاد 
باالیی  اهمیت  از  میان  این  در  که  آنچه  افزود: 
میان  قوانین  تفسیر  در  تفاوت  است،  برخوردار 
شورایعالی  دبیرخانه  و  مالیاتی  امور  سازمان 
فعالین  همراه  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
اقتصادی مناطق می باشد . نکته قابل تامل اینکه 
طبق  آزاد  مناطق  معافیت  از  برخورداری  شرط  
قانون  ماده ۱۱  مطابق  فعالیت  مجوز  اخذ  قانون، 
اظهارنامه  ارائه  و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
مالیاتی مطابق بند ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم 
توسعه می باشد. اما نکته ای که از سال ۹۵ سبب 
 ۲73 و  مواد ۱۴۶  تفسیر  گردیده،  نظر  اختالف 

قانون مالیاتی های مستقیم می باشد.
عقیل حق شناس گفت: در ماده ۱۴۶ صراحتا ذکر 
شده، معافیت های قبل از این قانون به قوت خود 

فاز  در  یاران«  موتور  »کاسپین  شرکت 
توانایی  کاری  شیفت  یک  در  نخست، 
 suvخودرو و  سواری  خودرو  ۱۲هزار  تولید 
ژاپنی،  و  چینی  تکنولوژی  با  )شاسی بلند( 
دارا  را  الکتریکی  و  بنزینی  محرکه  قوای  با 
می باشد که در فاز نخست به صورت مستقیم 

باقی است. اما سازمان امور مالیاتی بدون توجه به 
ماده ۱۴۶ به ماده  ۱۴۶مکرر استناد نموده و عالوه 
مدارک  و  اسناد  یا  و  دفاتر  مالیاتی  اظهارنامه  بر 
)موضوع ماده۹۵( را برای فعالین اقتصادی مناطق 

آزاد الزامی می داند. 
یک  شماره  مدیره شهرک صنعتی  هیات  رئیس 
دقیق  بررسی  با  اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه 
مشخص  ماده  ۱۴۶مکرر  در  شده  ذکر  مواد 
می گردد فعالیت های ذکر شده جهت برخورداری 
از نرخ صفر مالیاتی نه معافیت مالیانی، در ماده 
مذکور هیچ ارتباطی با مناطق آزاد ندارد، اضافه 
کرد: از سوی دیگر در ماده ۲73 قانون مالیات های 
مستقیم، صراحتا شمول قوانین خاص مناطق آزاد 
این قوانین مالیات های مستقیم مستثنی شده  از 
کلیه  قانون،  این  اجرای  تاریخ  از  آن  براساس  و 
قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی 
دوران  در  کشور  توسعه  سوم  برنامه  قانون  در 
اداره  چگونگی  قانون  ماده ۱3  و  سوم  برنامه 
ماده ۱3  اینکه  یعنی  می گردد،  لغو  آزاد  مناطق 

ارجح بر سایر قوانین مالیاتی می باشد.
امضاء شده میان  اینکه دستورالعمل  بیان  با  وی 
آغازگر  سال ۹۶  در  اقتصاد  وقت  وزیر  و  دبیر 
دیدگاه  و  تفسیر  این  تعمیم  درخصوص  اختالف 
این  امضای  از  بعد  افزود:  بوده،  آزاد  مناطق  به 
از  آزاد  مناطق  در  معافیت  دیدگاه  توافق نامه، 
مشمولیت  به  تبدیل  مالیاتی  امور  سازمان  سوی 
گردد و سازمان مذکور که تا پیش از سال ۹۵ با 
دریافت اظهارنامه مالیاتی و مجوز فعالیت صادره 
صدور  به  اقدام  آزاد،  منطقه  سازمان  سوی  از 
می نمود؛  تشریفات  کمترین  با  مالیاتی  معافیت 
امروزه عالوه بر مدارک ذکر شده براساس تفسیر 
و  مدارک  سایر  مطالبه  قوانین،  نص  از  نادرست 
را  مالیات  دریاف  منظور  به  حسابداری  اسناد 

احداث اولین کارخانه تولید خودرو سواری 
استان گیالن در منطقه آزاد انزلی

برای ۲۰۰نفر اشتغال زایی شده و به صورت 
همچون  حوزه هایی  در  نیز  غیرمستقیم 
خدمات پس از فروش، برای ۶۰۰نفر فرصت 

شغلی پدید می آید.
انزلی  آزاد  این گزارش، سازمان منطقه  بر  بنا 
ظرف سال های اخیر اقدام به ایجاد کریدور جدید 
تجاری چین، قزاقستان و ایران با محوریت این 
منطقه نموده و از سوی دیگر با بهره برداری از 
مجتمع بندری کاسپین به عنوان یک بندر نسل 
سوم، جذب سرمایه گذاران تولیدی، فرآوری و 
بازارهای  به  منظور صادرات  به  کاال  پردازش 
مصرف کشورهای منطقه، به ویژه روسیه را در 
اولویت برنامه های راهبردی سازمان قرار داده 
که شروع به کار نخستین واحد تولیدی خودرو 
سواری در این منطقه را باید در همین راستا 

ارزیابی کرد.
خودروسازی  گروه  این  است،  گفتنی 
هم اکنون با برند خودروسازی سبالن خودرو، 
حال  در  اروند  خودرو  یاران  و  موتور  مایوان 
تولید ناوگان حمل و نقل عمومی )اتوبوس( 

در استان های اردبیل و قزوین می باشد.

می نماید .
یک  شماره  مدیره شهرک صنعتی  هیات  رئیس 
براساس  اینکه  بر  تاکید  با  انزلی  آزاد  منطقه 
در  اقتصادی  فعالین  شده،  گرفته  پیش  در  رویه 
مناطق آزاد به جای کاهش بوروکراسی و دریافت 
مشوق های قانونی باید مسیری دشوارتری برای 
آن هم  آزاد  مناطق  قوانین خاص  اجرای  تحقق 
طی  را  برابر  چند  معنوی  و  مادی  هزینه های  با 
این  در  اظهار داشت: موضوع مهمی که  نمایند، 
واقعیت است  این  قرار گرفته،  میان مورد غفلت 
که در زمان و مکان تصمیم گیری نهایی و کالن 
ذی  که  اقتصادی  فعالین  و  تولیدکنندگان  برای 
شده  تبدیل  تصمیِم  آن  مستقیم  و  اصلی  نفعان 
از  می باشند،  دستورالعمل  و  بخشنامه  قانون،  به 
در  این  و  نگرفته  بهره  مشاوره بخش خصوصی 
هزینه  آن هستیم  که همیشه شاهد  است  حالی 
اینگونه تصمیم گیری ها بر دوش بخش خصوصی 

است نه دولتی.
عقیل حق شناس اضافه کرد: این مهم سبب می شود 
آزاد  تولیدکنندگان مناطق  اقتصادی و  فعالین  که 
انرژی، زمان و توان بیشتری برای اجرای قانون و 
در نهایت درخواست لطف از سوی مجری قانون 
رویه  بر  مترتب  بحث های  از  جدا  نمایند؛  صرف 
این  تولید،  رونق  در سال  رهبری  منویات  خالف 
عمل باعث می شود سرمایه گذاران از برنامه ریزی و 
تفکر برای دستیابی به اهداف خود دور شوند و در 
پایان باید تصریح کرد، بخشنامه هایی که از باال به 
پایین صادر می گردد، تفاسیر آنها از پایین به باال 
صورت می گیرد، به این معنی که بخشنامه ها در 
مسیر اجرا از سوی مجریان در نقاط مختلف کشور 
تفسیر به رأی می شود که در حل آن، مدیران ارشد 
نیز باز می مانند و این از مشکالت ساختاری اداری 

کشور می باشد.

مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل  قانعی  علی 
شمال«،  پایش  »همراه  دانش بنیان  شرکت 
تولیدکننده و تدوین کننده پلتفرم های زیرساختی 
این  فعالیت های  درخصوص  ارتباطات،  حوزه 
شرکت که در مرکز شکوفایی شرکت های نوآور 
و دانش بنیان منطقه آزاد انزلی مشغول به فعالیت 
شمال  پایش  همراه  شرکت  گفت:  می باشد، 
محصوالت خود را براساس فناوری روز دنیا تولید 

و ارائه می دهد.
پلتفرم های  تدوین کننده  و  تولیدکننده 
ارتباطات، مخابرات و دولت  زیرساختی حوزه 
پلتفرم  کلیدی  محصول  تولید  با  الکترونیک 
کریستال  جام   )RegTech( زیرساختی 
محصول  و  فعالیت  حوزه های  زمینه  در 
کرد:  اظهار  دانش بنیان  شرکت  این  تولیدی 
حال  در  منابع  بهینه سازی  و  مدیریت  لزوم 
در  اینترنت  مشترکین  توسط  بهره برداری 
فعالیت  مبنای  عنوان  به  مختلف  حوزه های 
راهبردی  تفکر  اطالعات،  فن آوری  حوزه  در 
این شرکت را تشکیل می دهد و ما در فرآیند 
عملکردی خود، تفکر فوق را مبنا قرار دادیم 
فن آورانه  ساختار  با  نیازمندی  این  رفع  تا 
گیرد  قرار  ارزیابی  مورد   )regtech( رگتک 

حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی از شرکت های دانش بنیان 
جهت تولید محصوالت با تکنولوژی روز دنیا

حذف یا مشروط نمودن معافیت مالیاتی مناطق آزاد، ضربه به اصل قانون و مغایر با شعار رونق تولید است

زیرساختی بپردازد. 
اضافه  شمال  پایش  همراه  شرکت  مدیرعامل 
محصول،  بهینه  تست  و  کنترل  جهت  کرد : 
این شرکت مبادرت به تولید بازی های رایانه ای 
حوزه  در  مسابقات  برگزاری  با  و  است  نموده 
موبایل، به تست عملکرد این محصول پرداخته 
و با باال رفتن سطح ارتباطات و پردازش های 
را  خود  می تواند  جرات  به  هم اینک  هم زمان، 
صاحب تکنولوژی مدیریت منابع غیر هم سطح 

و کنترل زیرساخت های برخط بداند.
مقوله  برای  این پرسش که  به  پاسخ  در  وی 
شرکت  چشم انداز  در  برنامه ای  چه  صادرات 
ترسیم شده ، گفت : با توجه به تولیدات انجام 
با یک شرکت اسپانیایی همکاری خود  شده، 
را آغاز کرده ایم و با توجه به مشکالت تحریم، 

این فعالیت دچار مشکالت فراوانی شده است؛ 
محصوالت  خوب  بازخورد  دلیل  به  لیکن 
عرضه  برای  الزم  همکاری  شرکت،  این 
محصوالت ما در قاره آفریقا فراهم شده، ولی 
به دلیل ماهیت ایرانی بودن، تاکنون موفق به 
عرضه محصول نشده ایم و برای دور زدن این 
به  اندیشیده ایم که ان شاهلل  تحریم تمهیداتی 

ما در حضور بین المللی کمک کند.
پایش  »همراه  دانش بنیان  شرکت  مدیرعامل 
شمال« با اشاره به حمایت های سازمان منطقه 
عنوان  دانش بنیان  شرکت های  از  انزلی  آزاد 
کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی پس از شنیدن 
الزم  حمایت های  شرکت،  این  دیدگاه های 
برای تشکیل هسته فنی این شرکت در منطقه 
را انجام داد و با ارائه امکانات اولیه الزم که 
برای یک شرکت استارت آپی ضروری است، 
راه را برای تولید و حضورمان فراهم ساخت و 
دلیل  به  که  اجرایی  مشکالت  همه  از  باالتر 
وجود  شده  به روز  قوانین  از  ما  آگاهی  ضعف 
داشت، با صبوری و کمک در رفع قانونی آن 
و  کرد  فراهم  الزم  مشاوره های  و  آموزش  با 
امیدواریم که بتوانیم در راستای اهداف منطقه 

آزاد انزلی پاسخگوی حسن نظر آنان باشیم.

ساختاری  فن آوری،  رویکردهای  براساس  و 
کم هزینه و تطبیق پذیر با قوانین تولید شود.

رشد  بر اساس  که  ساختاری  افزود:  وی 
مطرح  دنیا  در  سال ۲۰۰۸  از  استارت آپ ها 
گردید تا بوسیله آن بتوان در مرحله اول تولید، 
محصوالت  به  قوانین  با  تطابق  و  ارزیابی 
به  بعد  مرحله  در  و  کرد  کمک  حوزه  این 
سرویس های  مارکت،  امر  در  استارت آپ ها 
الزم را ارائه کند، به نحوی که ضمن تطابق 
فعالیت های آنان با قوانین رگوالتوری، قابلیت 
مدیریت سرویس ها نیز برای آنها فراهم گردد.
تفکر،  این  نتیجه  داد :  ادامه  قانعی  علی 
گردید  کریستال  جام  بنام  محصولی  تولید 
یک  عنوان  به  هم اینک  باال   TPS با  که 
خدمات  ارائه  به   )regtech( قدرتمند  ابزار 

مدیرعامل شرکت دانش بنیان همراه پایش شمال:

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد انزلی:
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گزارش:
مرضیه حسینی

برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، به 
میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرآیند 
پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده 
در  دارند.  قرار  پدیده  این  تاثیر جدي  اقتصاد ملی کشورها، تحت  است که 
جهان امروز، با وجود وابستگی هاي متقابل، رشد و توسعه اقتصادي در سطح 

ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدي است. 
از طرفی برنامه هاي توسعه در کشورهاي در حال توسعه به طرز قابل توجهی 
تحت تاثیر اندازه دولت می باشد. اندازه دولت از اموري است که در راستاي 
تعامل یا عدم تعامل دولت ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. 
براساس منطق جهانی شدن، دولت ها بایستی نسبت به کوچکسازي خود و 
گسترش  و  ایجاد  اصوال  و  بخش خصوصی  به  تصدي گري  امور  واگذاري 

فضاي رقابتی اقدام نمایند.
فرآیند جهانی شدن خواستار اصالح ، کاهش و حذف حمایت هاي دولتی از 
طریـق مقررات زدایی و کاهش مالیات ها است. در نظریه جهانی شدن اعتقاد 
اهمیت  مناطق محلی  واقع  در  و  میان می رود  از  فاصله ها  که  است  آن  بر 
از نظر جغرافیایی  اقتصاد، دولت ها نه  با جهانی شدن  جهانی پیدا می کنند. 

بلکه از حیث کار ویژه )وظیفه(، نیز کوچک می شوند. 
ادغام بازارها که یکی از وجوه بارز جهانی شدن است، اثربخشی سیاست هاي 
دولت در داخل کشور را کاهش می دهد و براي کاهش عمل گرایی دولت 
می تواند  بزرگ  عمومی  بخش  یک  چراکه  می کند؛  وارد  رقابتی  فشارهاي 
موجب کاهش رقابت ملی و بین المللی گردد. در پدیده جهانی شدن فرض 
فرآیند  در  زیرا  بود،  خواهد  دولت ها  شدن  کوچک  و  محدودسازي  غالب، 
فراهم کردن  از طریق  اقتصاد جهانی، دولت ها مجبور هستند  با  همگرایی 
سرمایه گذاري  جذب  تجاري،  آزادسازي  خصوصی،  بخش  رشد  زمینه هاي 
خارجی،  سیاست  در  اقتصادي  رویکردهاي  اولویت  خارجی،  مستقیم 
کارکردهاي جدیدي داشته باشند. جهانی شدن تاکید بسیار بر رقابت و بازار 
دارد و نقش دولت را به طور محسوسی می کاهد. آن چنان که الزم است 

وظایف دولت ها مورد بازنگري قرار گرفته و دولت باید نوسازي شود.
اقتصادي،  تثبیت  براي  تالش  را،  شدن  جهانی  شرایط  در  دولت  نوسازي 
کاهش نابرابري و بیکاري و رفع آلودگی محیط زیست، دانسته و آن را از 
جدیدي  وظایف  شدن،  جهانی  شرایط  در  برشمرد.  می توان  دولت  وظایف 
براي دولت به وجود می آید و دولت باید هزینه هاي نوسازي و سازگاري با 

جهانی شدن را بپردازد.
یک  در  جهاني  مبادالت  و  تجارت  چشمگیر  افزایش  باعث  شدن  جهاني 
است.  یکپارچه تر مي شود، شده  و  بازتر  دائما  که  بین المللي  اقتصادي  نظام 
همکاري  و  بین الملل  تجارت  گسترش  با  شدن  جهاني  پدیده  بنابراین 
اجتناب  غیرقابل  را  بین المللي  نهادهاي  و  سازمان ها  ایجاد  کشورها،  میان 
از  تجاري  و  اقتصادي  موضوعات  گسترش  با  که  نهادهایي  است؛  کرده 
بین  تجارت  رشد  خارجي،  استقراض  و  وام  خارجي،  سرمایه گذاري  قبیل 
مقررات  تنظیم  وظیفه  غیره  و  کشورها، شکل گیري شرکت هاي چندملیتي 

و کارکردهاي اقتصاد و تجارت بین الملل را برعهده دارند.
جهانی  شدن ساختارهای تولیدی، مالی و تجاری، ماهیت و کارویژه  دولت ها 
را از واحدهای سرزمینی به بازیگرانی مجازی و بازاری در اقتصاد سیاسی 
از  دولت ها  دغدغه  شدن،  جهانی   به  گذار  در  است.  ساخته  متحول  جهانی 
مسائل امنیتی و سیاسی به دستیابی به سهمی از بازارهای تولید، تجارت و 

سرمایه  جهانی تغییر یافته است. 
تجلی این تحول در عملکرد دولت ها در نظام اقتصاد سیاسی جهانی، گذار از 
دیپلماسی سنتی به دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزار نوین و کارآمد تعامل 
در اقتصاد جهانی و دستیابی به توسعه قابل مشاهده می باشد. در چارچوب 
ساختار نوین، نخست این که مقوله  توسعه  اقتصادی به مؤلفه   تعیین کننده  
توسعه   به  دستیابی  دوم،  و  گردیده  تبدیل  دولت ها  قدرتمندی  و  کارآمدی 

اقتصادی نیازمند تعامل با ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی می باشد. 
برای ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، استراتژی رهایی از فروش مواد 
خام و دستیابی به مدارهایی از تولید کاالهای صنعتی یا مشتقات حاصل از 
فرآوری مواد خام، آن گونه که مقام معظم رهبری تاکید می کنند، نه تنها یک 

ضرورت، بلکه یک الزام است.
را  اقتصادی  و  سیاسی  مرزهای  که  است  تحولی  و  فرآیند  شدن  جهانی 
کم رنگ می کند و در نهایت آنها را از بین می برد. جهانی شدن یک پدیده 
فرهنگی، سیاسی،  فعالیت های  به  تسری  قابل  آن  آثار  که  است  چندبعدی 
حقوقی و... می باشد. اقتصاد در جهان امروز بیشترین نقش را در تحوالت 
سیاسی و اجتماعی ایفا می کند؛ به عبارت دیگر، اقتصاد، تنظیم کننده کلیه 
و  جامعه  میان  روابط  در  که  است  چالش هایی  و  برخوردها  حتی  و  رفتارها 

دولت ها رخ می دهد.
وابستگی  از:  است  عبارت  پول  بین المللی  صندوق  نظر  از  شدن  جهانی 
روزافزون کشورها به یکدیگر به علت افزایش و تنوع حجم  مبادالت کاالها 
و خدمات بین کشورها، گردش جهان سرمایه و همزمان با آن توسعه سریع 
فناوری. مهم ترین ویژگی جهانی شدن که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد، 
عبارت است از: جهانی شدن رفتارهای اقتصادی، بکارگیری تجارت جهانی 

به عنوان محرک توسعه اقتصادی، تمرکز اقتصادی و رقابت پذیری.
اطالعات  فناوری  پیشرفت  اقتصاد،  جهانی شدن  تحقق  اصلی  عامل  شاید 
از راه دور را کاهش داده، اهمیت فاصله را در  ارتباط  است که هزینه های 
فعالیت اقتصادی به حداقل رسانده، تولید را افزایش داده و در نهایت باعث 

افزایش رشد اقتصادی شده است. 
برای جهانی شدن  از شاخص های مهم  بودن تجاری یکی  باز  آنجا که  از 
است، رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد 
و در نهایت اینکه دو تغییر با یکدیگر رابطه مثبت دارند. بررسی رابطه بین 
رشد اقتصادی و صادرات کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که یک 
رابطه معنادار و مثبت بین رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی وجود دارد.

توسعه  و  و رشد  تجارت خارجی  بین  رابطه  اقتصاددانان درخصوص  تفسیر 
است.  اقتصادی  رشد  برای  عاملی  خارجی  تجارت  که  است  این  اقتصادی 
از نظر »هالمینت« نظریه تجارت بین المللی به سه دسته تقسیم می شود: 
بازار است؛ بدین معنی که بخش های صنعتی و  نظریه اول روزنه ای برای 
کشاورزی کشورهای در حال توسعه به طور کامل و بهینه مورد استفاده قرار 
نگرفته است، پس با گسترش رابطه تجاری، این کشورها خواهند توانست 
تولید را افزایش داده و یک مازاد تولید ایجاد می کنند و آن مازاد را صادر 
)بیکار  نشده  استفاده  منابع  می شود  باعث  اقتصاد  شدن  جهانی  می نمایند. 
ماندن( نیروی کار و زمین مورد استفاده قرار بگیرد و با آن کاالهای مازاد 

تولید کرده و این مازاد را صادر کند. 
نگرش دوم این است که تجارت، ظرفیت های تولید در بخش های ذکر شده 
مازاد  اقتصادی  بخش های  و  داخلی  مصرف  کاهش  بدون  دهد  افزایش  را 
دیگر  و  وارد شدن کاالهای صنعتی  با  کنند.  را صادر  تولید شده  کاالهای 

فرآورده های مورد نیاز در مقابل صادر کردن این مازاد ایجاد می شود.
بازار و  از طریق توسعه  اما نگرش سوم بهره وری پویا می باشد که تجارت 
استفاده  موجود  ماشین آالت  و  ظرفیت ها  از  که  می شود  باعث  کار  تقسیم 
بیشتری شود و نوآوری در تولید و سپس بهره وری نیروی کار نیز افزایش یابد 
و در کل تجارت سبب می شود تا آن کشورها از بازده های فزاینده و توسعه 

گسترده اقتصادی بهره مند گردد.
غیرمستقیم  و  مستقیم  شکل  دو  به  را  تجارت  اثر  میل«  استوارت  »جان 

تولید  از عوامل  بیشتر  استفاده  باعث  اثر مستقیم تجارت  تفکیک می نماید. 
و کارایی بیشتر در سطح بین المللی را منجر می شود؛ اما اثر غیرمستقیم آن 
مربوط به گسترش بازار کاالها و خدمات و افزایش ابداعات و بهره وری و 
که  می کند  ایجاد  را  فرصت  این  تجارت  می شود.  سرمایه  انباشت  افزایش 
کشورها در تولید کاالهایی که عوامل تولید آن کاالها در آن کشور موجود 
حال  در  کشورهای  برای  تجارت  همچنین  نمایند.  کسب  تخصص  است، 
تولید  باالی  هزینه های  دارای  و  است  کوچک  آنها  در  بازارها  که  توسعه 
می باشند، آنها را با صرفه های مقیاس اقتصادی مواجه می نماید و با استفاده 
از روابط تجاری، صادرات را افزایش می دهد و صرفه های اقتصادی هزینه ها 

را کاهش می دهد.
در این میان یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای درحال توسعه به 
آزاد  آزاد است. مناطق  اقتصاد و تجارت جهانی، مناطق  به  پیوستن  منظور 
تجاری  مبادالت  افزایش  موجب  خارج  جهان  به سوی  پلی  مانند  می تواند 
با جذب  در یک کشور باشد و تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و 
برخی تخصص های فنی و سرمایه ای موردنیاز و در کنار آن جذب فناوری و 
سرمایه های خارجی، موجب توسعه در صنعت و تولیدات شود و از این طریق، 

بر تجارت داخلی کشور نیز تاثیر بگذارد. 
آزاد،  مناطق  ایجاد  در  توسعه  حال  در  دالیل کشورهای  مهم ترین  از  یکی 
افزایش اشتغال است؛ همچنین در کشور ایران نیز مناطق آزاد می توانند نقش 
موثری در رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند. تاسیس مناطق آزاد یکی از 
مهم ترین رویکردهای نظام حاکم بر کشور است که به منظور تسریع در امور 
زیربنایی، عمرانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد 
عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار، کاال و حضور فعال در 
بازارهای جهانی و منطقه ای تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و 

ارائه خدمات و... راه اندازی شده اند. 
امروز کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساخت های اساسی رشد و توسعه 
اقتصادی، کسب فناوری های جدید، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل، ناگزیر 
از برنامه ریزی برای جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی هستند و ایجاد 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین راهکارهای کشورهای مختلف 

دنیا در چند دهه گذشته برای رسیدن به این مهم بوده است.
فلسفه اصلی رویکرد کشورهای در حال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی 
و  کمبودها  با  توسعه،  تحقق  برای  کشورها  این  است.  اقتصادی  توسعه  به 
امکاناتی  و  برتری ها  از  در عین حال،  ولی  روبه رو هستند،  محدودیت هایی 
نیز برخوردارند و منطقه آزاد، ابزاری است که می تواند تا حدودی کمبودها 
را جبران و امکانات و برتری های بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل 
تبدیل کند. مناطق آزاد اگر براساس اهدافی که ایجاد شده اند، فعالیت کنند، 

به طور حتم در توسعه صنعت و اقتصاد کشور مفید واقع خواهد شد.
مناطق آزاد باعث توسعه اشتغال در کشور هستند و باید به آن ماموریت هایی 
که در این زمینه برای آنها در نظر گرفته شده و همچنین به قانون و مقرراتی 
این مناطق تصویب شده عمل کنیم و براساس آن قوانین پیش  که برای 

برویم. 
حال  در  کشورهای  اقتصادی  توسعه  در  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  نقش 
توسعه بر کسی پوشیده نیست، به واقع این مناطق با تسهیالتی که از طریق 
قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی برای فعالین 
اقتصادی ایجاد می کنند، درصدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا 

خارجی در جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای خود هستند.
در همین راستا با مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور به گفت و گو 
نشستیم تا نقش و اثر مناطق آزاد در پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین المللی 

را بیشتر مورد واکاوی قرار دهیم که در ذیل می خوانید.

رئیس  هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو:
مناطق آزاد، راهبرد عملیاتی پیوند اقتصاد ملی با اقتصادهای 

منطقه ای و جهانی
محمدرضا عبدالرحیمی رئیس  هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ماکو درخصوص نقش مناطق در پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی بیان 
داشت: دستیابی به پیشرفت، توسعه و بهره مندي از سطح باالیی از رفاه و 
زندگی مطلوب برای ملت ها، کشورها و دولت ها را ناگزیر از اهتمام و تدبیر 
برای توانمندسازي جوامع خود در عرصه های مختلف متناسب با مزیت هاي 
صادرات  و  تجارت  تولید،  رونق  با  اقتصادی  توسعه  و  خود  مطلق  و  نسبی 

کاالها و خدمات کرده است.
پرواضح است که طبیعت و جغرافیا، اصراري بر رعایت عدالت در تخصیص 
منابع کمیاب ثروت به کشورهاي مختلف نداشته است؛ لذا اقتصادهایي که 
پویایی، بهره وري باال، صادرات گسترده و مبادالت بازرگانی وسیع با دیگر 
اقتصادها را در سطح جهانی و منطقه اي دنبال می کنند، حوزه عمل خود را، 
فراتر از مرزهاي ملی تعریف کرده و برون گرایی را در کنار درون زایی، وجه 

الینفک اقتصاد خود قرار داده اند. 
در فرآیند غلبه بر چالش جدی کسب سهمی برتر از منابع کمیاب، استفاده 
از  استفاده  برای  اقتصادی  دیپلماسی  به  را  خود  جای  سخت  قدرت،  از 
ظرفیت های جهانی، تالش و سخت کوشی تدبیر پایه، ارتقای دانش، فناوري 
و بهره وري منابع به ویژه نیروي کار و سرمایه، تدابیر هوشمندانه و ساز و 
کارهای مزیت آفرین داده و آن را به شعار حاکم بر نظام اقتصادی امروز دنیا 
تبدیل کرده است. از این رو پیوند اقتصادهای ملی با اقتصادهاي منطقه اي و 
جهانی به عنوان راهکاري اجتناب ناپذیر براي دستیابی به فناوري هاي نوین، 
جلب سرمایه  هاي خارجی و اطمینان از تامین تضمین شده مواد اولیه، دانش 
فنی، ماشین آالت و... مورد نیاز صنایع و از دیگر سوي امکان حضور موثر در 

بازارهاي جهانی و سهم بیشتر از آنها، فراهم کرده است. 
با مروری به روند توسعه اقتصادی کشورها درمی یابیم استفاده از ساز و کار 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به عنوان یکی از مطرح ترین راهکارهاي آنها 
براي نیل به این مهم بوده است و بهره مندي اصولی از این چارچوب حقوقی، 
قابلیت هاي بالقوه کشورها در عرصه صنعت، تجارت، ترانزیت، خدمات و... را 
بالفعل ساخته، دگرگون شدن چهره اقتصادي و توسعه کشورها را باتسهیل 

شرایط اجراي سیاست هاي نوین اقتصادي رقم زده است.
راه هاي  مسیر  در  شدن  واقع  زیرزمینی،  منابع  از  برخورداري  میان  این  در 
بودن  ترانزیت دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی، مهیا  نقل و  اصلی حمل و 
موفقیت کشورهایی  و...  ارزان  و  دیده  آموزش  انسانی  نیروي  زیرساخت ها، 
که طي  نحوی  به  است؛  بیشترکرده  گرفته اند،  پیش  در  را  راهبرد  این  که 
بالغ بر نیم قرن اخیر، کشورهاي زیادي متناسب با ظرفیت ها و قابلیت هاي 
ژئوپولیتیکي خود و با بهره گیري از راهبرد موثر ایجاد مناطق آزاد تجاري-

اقتصاد  انتقالي  مراحل  از  ناشی  از شوک های  جلوگیری  منظور  به   صنعتي، 
تعامل  و  توسعه  و  زمینه های رشد  اقتصاد جهانی،  با تحوالت  و هماهنگي 
جهانی اقتصاد ملي خود را رقم زده و با اتخاذ دیگر راهبردهاي هم افزا، به 
کشورهایی پیشرو در فرآیند رشد و شکوفایی اقتصادی تبدیل کرده اند. این 

مدل تا جایي گسترش یافته است که در حال حاضر حدود ٥٤٠٠منطقه در 
١٤٧کشور با عناوین مختلف و کارکرد مناطق آزاد وجود دارد و ده ها میلیون 
شغل در آنها ایجاد شده است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تنها 
طي پنج سال گذشته ١٤٠٠منطقه جدید تاسیس شده و ٥٠٠منطقه نیز در 

نقاط مختلف دنیا در حال راه اندازي مي باشند. 
در طول سالیان گذشته این مناطق به شیوه هاي متعددي متحول شده است 
درک  بهتر  مي کنند،  فعالیت  آنها  در  که  اقتصادهایي  بر  آنها  تاثیر  امروز  و 
خارجي  و  محلي  سرمایه گذاري هاي  از  آزاد  مناطق  دنیا،  تمام  در  مي شود. 
حمایت کرده، عوامل تولید را به عرضه کنندگان محلي وصل و انتقال فناوري 
و ارتقای مهارت ها را ترویج مي کنند، اشتغال ایجاد کرده و توسعه و تولید 
صنعتي را شکوفا مي کنند، به نحوی که امروز این مناطق به کاتالیست هاي 
الگوهاي  عنوان  به  آنها  نقش  و  شده اند  تبدیل  اقتصادي  رشد  براي  مهم 
خدمات،  کننده  یکپارچه  و  اشتغال  فرصت هاي  مولد  مدرن،  زیرساختي 
لجستیک و شبکه هاي حمل و نقل در سطح بین المللي برجسته شده است. 

کمک  مستقیم  آثار  صادرات،  رونق  و  اشتغال  ایجاد  سرمایه گذاري،  جذب 
مناطق به نظام توسعه ملي است، ضمن آنکه از طریق ایجاد پیوندهایي با 
اقتصادهاي ملي و بین المللي، آثار متعدد غیرمستقیمي نیز در ابعاد مختلف 
اقتصادي و اجتماعي ایجاد مي نمایند. این مناطق همچنین از مشارکت در 
لیکن  ارتقاء و متنوع سازي صنعتي حمایت مي کنند.  ارزش جهاني،  زنجیره 
باید تاکید کنیم که هیچ کدام از این منافع به صورت خودکار تولید نمي شوند 
و عدم توجه به بایدهاي ضروري برای توفیق مناطق سبب می شود، عملکرد 
مناطق پایین تر از انتظارات باشد. البته الزم است فراموش نکنیم که مناطق 
مستقیم  سرمایه گذاري  باالتر  جریان هاي  براي  تضمیني  نه  و  شرط  نه 
خارجي یا مشارکت در زنجیره ارزش جهاني محسوب مي شوند، بلکه یکی 
این فرآیند محسوب می شوند که در صورت فراهم  از راهبردهای موثر در 
آوردن الزامات تسهیل گر، انگیزشی و بسترهای زیرساختی نهادی و فیزیکی 
مناسب می تواند در تسریع و تسهیل سرمایه گذاری موثر واقع شوند؛ و این 
موثر  مکانیسم های  از  یکی  عنوان  به  آزاد،  مناطق  امروز،  که  است  چنین 
جذب همزمان سرمایه گذاری و صادرات در فرآیند پویایی و تحوالت اخیر 
در آزادسازی تجارت به یکی از موثرترین ابزارهای تقویت اقتصادهای ملی 
و  پیشرفته  اقتصاد  به  گذار  در حال  و  نوظهور  اقتصادهای  افزایش سهم  و 
مقاوم، از اقتصاد بین الملل و افزایش رقابت پذیری اقتصادهای توسعه یافته 
و کشورهای صنعتی تبدیل گردیده است. از این رو در حال حاضر رونق و 
و  صنعتي  سیاست هاي  جدید  موج  از  بخشي  مي توان  را  مناطق  شکوفایي 
حال  در  بین المللي  سرمایه گذاري هاي  سر  بر  فزاینده  رقابت هاي  به  پاسخ 

حرکت در سطح دنیا دانست.
اقتصاد  توانمندسازی  و  بازسازی  شروع  با  نیز  کشورمان  در  میان  این  در 
ملی پس از پایان هشت سال جنگ تحمیلی، سیاست هاي جدید اقتصادي 
و  تک محصولي  بسته،  اقتصاد  گرفت.  قرار  ملی  توسعه  نظام  دستورکار  در 
براي خروج  ایران  اقتصادی جمهوری اسالمی  به دولت در ساختار  وابسته 
از وضعیت موجود، عالوه بر دانش بنیان شدن، ورود بخش هاي غیردولتي و 
بهره گیري از همه ظرفیت هاي داخلي خود، نیازمند تحولي بزرگ و رویکردی 
مثبت در برون گرایي و ایجاد تعامالت و مشارکت هاي بین المللي بود. در این 
میان بدون وجود دریچه هایی سهل و محدودیت های حداقلی بوروکراتیک 
شایسته  جایگاه  و کسب  اصلی کشور، حضور  به سرزمین  نسبت  قانوني  و 
زمینه  در  نسبی  مزیت هاي  طرفی  از  می نمود.  سخت  بین الملل  اقتصاد  از 
منابع  و  ترانزیت  و  نقلی  و  حمل  مسیرهای  سیاسی،  جغرافیایی  موقعیت 
طبیعی و زیرزمینی به ویژه نفت و مشتقات آن، معادن غنی و محصوالت 
و جاذبه های فراوان گردشگری در کنار تولید محصوالت نفتی، پتروشیمی، 
صنایع فلزي وکانی هاي غیرفلزي و... کشور در قیاس با کشورهاي نوظهور 
در عرصه اقتصادهای منطقه اي و جهانی آنچنان قابل توجه بود که صاحبان 
تصمیم سازان  و  تصمیم گیران  از  بسیاري  و  مادي  و  فکري  سرمایه هاي 
ویژه  و  آزاد  مناطق  جهانی  تجربه  از  موثرتر  استفاده  به  نیز  را  کشورمان 

اقتصادي سوق داد. 
با وجود اینکه از سال ٥9 جزیره کیش با برخورداری از قانون معافیت جزایر 
یک  نوعی  به  مجاز،  مصرفی  کاالهای  واردات  گمرکی  عوارض  از  جنوبی 
جزیره آزاد از مالیات شده بود، لیکن اولین اقدام قانونی براي ایجاد مناطق 
آزاد به شکل امروز آنها، طی قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و 
فرهنگی انجام شد و نمایندگان مجلس شوراي اسالمی طی تبصره ١9 قانون 
مزبور، به دولت اجازه دادند حداکثر در سه نقطه مرزي کشور، مناطق آزاد 
تجاري-صنعتی تاسیس نماید و بدین ترتیب گام اول قانونگذاري در ایجاد 

مناطق آزاد شکل گرفت.  
ضمن آنکه تبصره 2٠ قانون مذکور به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و 
سازمان بنادر و کشتیرانی )وقت( را موظف کرد تا حداکثر ظرف شش ماه از 
تاریخ تصویب این قانون، مناطق  ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی 
و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و 
ابزار و مواد تولیدی که بدون  انتقال ارز وارد می شود، تاسیس نمایند. ورود 
کاال از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات 
خواهد بود. صاحبان کاال  می توانند بدون هیچ گونه تشریفات کاالی وارداتی 

خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج نمایند. 
براساس تبصره ١9 مورد اشاره، در تاریخ 69/١١/٧ هیات وزیران جزیره قشم 
را به عنوان منطقه آزاد تجاری- صنعتی تعیین کرد. متعاقبا در تاریخ ١8/2/٧٠ 
به  چابهار  خلیج  اراضی شرق  در  واقع  منطقه  وزیران  هیات  تصویب  با  نیز 
قانون چگونگی  تصویب  با  تاریخ ٧/٧2/6  در  اعالم شد.  آزاد  منطقه  عنوان 
اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی، ضمن تصریح بر اجازه قبلی درخصوص 
تاسیس سه منطقه آزاد در تبصره ١9 قانون برنامه اول، محدوده سه منطقه 
و  تبیین  نیز  آزاد  مناطق  بر  نظام حقوقی حاکم  و چابهار،  آزاد کیش، قشم 

تعیین گردید. در این قانون:
 انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی و رشد و توسعه اقتصادی 

 جذب سرمایه گذاری خارجی 
 افزایش درآمد عمومی از طریق رشد سرمایه گذاری ها

 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

 ارائه خدمات عمومی
به عنوان اهداف اساسی مناطق آزاد تعیین گردید و بدین ترتیب فعالیت سه 
منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار قانونمند و نهادینه گردید و متعاقبا بعد از یک 
دهه، تاسیس سه منطقه آزاد اروند، ارس، انزلی در تاریخ 82/6/2 و باالخره 
در مجلس شورای  مجزا  قانون  دو  تاریخ 89/٧/٤ طی  در  ماکو  آزاد  منطقه 

اسالمی به تصویب رسید. 
مناطق،  این  کننده  اداره  سازمان های  تاسیس  با  ادامه  در  اساس،  این  بر 
همزمان ایجاد و تکمیل زیرساخت های زیربنایی، حمل و نقلی و ارتباطی، 
از ظرفیت های قانونی و مشوق ها و مزیت های  عملیات اجرایی بهره گیری 
مصرح در قانون فوق الذکر را در جهت تحقق اهداف مورد انتظار در چارچوب 
نظام درآمد هزینه ای و بدون برخورداری از بودجه دولتی آغاز گردیده است. 
این مناطق علیرغم اینکه در مسیر حرکت خود برای تحقق اهداف همواره با 
چالش های متعددی مواجه بوده اند، با وجود این، کماکان حرکت روبه جلوی 
خود را ادامه داده اند. با وجود همه نقدهای سلبی و ایجابی به عملکرد مناطق 
توسعه  درکشورمان،  اخیر  دهه  دو  طی  آنها  روی  پیش  چالش های  و  آزاد 
حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی کشور به منظور گسترش تولید، 
کشور  ضروری  نیازهای  و  منابع  جذب  و  جلب  و  فناوری  انتقال  صادرات، 
برای تحقق  مقاومتی  اقتصاد  از سیاست های کلی  یکی  عنوان  به  از خارج 
به اهداف سند  اقتصادی و دستیابی  پویا، بهبود شاخص های مقاومت  رشد 
چشم انداز بیست  ساله از سوی رهبر معظم انقالب نیز مورد تاکید قرار گرفته 
و دولت مکلف شده است راهبردهای اجرایی و برنامه های اقدام الزم در این 
ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری تدوین و به مورد اجرا درآورد. 
بی تردید گسترش تولید، مستلزم سرمایه گذاری داخلی و خارجی و صادرات، 
چارچوب  در  همه  و  همه  خارج،  از  منابع  جذب  و  جلب  و  فناوری  انتقال 
تعامل هوشمندانه و پیوند با اقتصادهای منطقه ای و جهانی می تواند به نحو 
اثربخشی محقق شوند. این در حالیست که افزایش قدرت مقاومت وکاهش 
گسترش  و  راهبردی  پیوندهای  توسعه   طریق  از  ملی  اقتصاد  آسیب  پذیری 
همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل 
و  خارجی  تجارت  خدمات  گسترش  الزم،  مشوق های  گسترش  و  مقررات 
برای  خارجی  سرمایه گذاری  تشویق  نیاز،  مورد  زیرساخت های  و  ترانزیت 
صادرات و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای 
منطقه، ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل دیگر سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی می باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره گیری از ساز و کار 
موفق و تجربه شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به عنوان یکی از ساز و 

کارهای عملیاتی و برنامه های اقدام این سیاست ها می دانند. 
قرار گرفتن مناطق آزاد کشور در همجواری و همسایگی با کشورهای منطقه 
و  ترکیه  با  مشترک  مرز  ١3٠کیلومتر  با  ماکو  آزاد  منطقه  مثال  عنوان  به 

١٤٠کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان )نخجوان( و دو نقطه فعال 
گذرگاه مرز گمرکی تجاری و مسافری و دسترسی آسان فعاالن اقتصادی و 
سرمایه گذاران به بازارهای دو کشور و البته دیگر بازارهای منطقه ای، منطقه 
و  ارس  آزاد  منطقه  فعال شلمچه،  مرز  و  عراق  با  در همسایگی  اروند  آزاد 
به  انزلی  آزاد  منطقه  دریایی  دسترسی  نخجوان،  و  ارمنستان  با  همجواری 
و  قشم  کیش،  آزاد  مناطق  آسان  دسترسی  خزر،  دریای  حاشیه  کشورهای 
چابهار به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه قطر، عمان و امارات 
متحده عربی و بحرین و کشورهای پاکستان و هندوستان، این مناطق را در 
خط مقدم ارتباط و پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد این کشورها و بهره گیری از 
بازارها و منابع آنها و ایجاد یک تعامل پرمنفعت برای طرفین و پیوند موثر 
اقتصادی، زمینه ساز پیوندهای اجتماعی و سیاسی امنیتی قرار داده است که 
در صورت فراهم شدن زمینه های کالن سیاسی و کنار زدن تحریم هراسی 
در سطح بنگاه های اقتصادی خصوصی و نظام پولی فی مابین، مناطق آزاد 
و  ای  منطقه  اقتصادهای  با  ملی  اقتصاد  پیوند  اصلی  قطب های  به  کشور 

جهانی تبدیل خواهند شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
مناطق آزاد، دروازه اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس   مظفری  غالمحسین 
کیش درخصوص نقش مناطق در پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی بیان 
داشت: جهانی شدن اقتصاد، تعامل با کشورهای جهان را به مهم ترین شرط 
این  از  تنها  نه  نیز  پایدار مبدل کرده است. ما  به رشد  برای دستیابی  الزم 
اقتصادی کشور در  به وضعیت خاص  با توجه  بلکه  نیستم،  قاعده مستثنی 
به بهبود روابط  از همیشه  از تحریم ها، بیش  ناشی  زمان کنونی و تنگنای 
اقتصادی با جهان به عنوان اصلی ترین راهکار دستیابی به رشد پایدار نیازمند 
هستیم. تحریم هایی که سال ها است اقتصاد ایران را نشانه گرفته و با ایجاد 
رکود در فعالیت های اقتصادی، لزوم دسترسی سریع تر به بازارهای منطقه ای 

و جهانی را دوچندان کرده است. 
جذب  و  جهانی  بازار  به  ایران  اتصال  اقتصادی  کارشناسان  عقیده  به 
سرمایه گذاران بین المللی، مهم ترین راه خروج از رکود اقتصادی فعلی است. 
در این میان مناطق آزاد راه میانبری سهل و مطمئن برای اجرایی شدن این 
راهکار و ایجاد زیرساخت های الزم در جهت اتصال ایران به تجارت و اقتصاد 

جهانی خواهند بود. 
به بیان دیگر مناطق آزاد این فرصت را فراروی اقتصاد ایران مهیا کرده اند که 
با کوتاه ترین روند ممکن، از ظرفیت های تعاملی اقتصاد کشورهای منطقه و 

بازارهای بزرگ جهانی بهره مند شوند.
سهولت  آزاد ضمن  مناطق  گسترده  فعالیت  ملي،  اقتصاد  توسعه  دیدگاه  از 
تامین دسترسی به مبادالت تجاري آزاد و پیوستن به اقتصاد جهانی ، امکان 
جذب برخي تخصص هاي فني و سرمایه هاي مورد نیاز جریان توسعه صنعتي 
کشور را هم فراهم کرده و همزمان موجب تحرک و پویایي اقتصاد نواحي 
مجاور خود مي شوند و حرکت سرمایه، نیروي کار و مدیریت را به مناطق 

آزاد تسریع مي کنند. 
اقتصاد  میان  پلي  آزاد،  مناطق  که  مي دهد  نشان  موفق  کشورهاي  تجربه 
انتقال  صادراتي،  تولیدي،  جهت گیري  با  که  کرده  ایجاد  جهاني  و  داخلي 
تکنولوژي و رشد و توسعه اقتصادي ، فرصت های کم نظیری را برای اقتصاد 
ملی فراهم خواهند کرد. در واقع، مناطق آزاد تجاري- صنعتي در کشورهاي 
در حال توسعه، ابزار توسعه اقتصادي و تعامل پویا با اقتصاد جهانی در نظر 
گرفته مي شوند، نه منطقه اي که تنها برای فعالیت های بازرگانی و یا تجاری 

ایجاد شده است.
عنوان  به  را  آزاد  مناطق  عملکرد  موفق،  کشورهاي  از  بسیاری  امروزه 
برتري هاي  از  بهره گیري  و  جهاني  بازار  به  ورود  براي  کارآمد  وسیله اي 
نسبي در بازرگاني بین المللي تقویت می کنند و اعتقاد دارند مناطق مذکور، 
راه برون رفت از رکود اقتصادی و دستیابی به فناوری های نوین را تسهیل 
می کنند. آنها تالش می کنند تا با فراهم کردن مزایا و معافیت های مالیاتی و 
گمرکی، از طریق جذب سرمایه گذاری های کالن خارجی، سرمایه مورد نیاز 
طرح های توسعه ای و عمرانی را به کشور وارد کرده و عوامل تولید داخلي 
را با عوامل علمي و دانش فني خارجي تلفیق نمایند و سرانجام کشور را در 
مسیر توسعه صنعتي و در درازمدت در رده کشورهاي توسعه یافته و صنعتي 

قرار دهند. 
به سوي جهاني شدن و همگرایی کامل حرکت  دنیا  در شرایط حاضر که 
مي کند و کشور ما نیز ناگزیر به پیوستن به این جریان خواهد بود، مناطق 

دیدگاه مدیران عامل مناطق آزاد درخصوص نقش مناطق آزاد در پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد بین المللی:

پیوستن به اقتصاد جهانی پارادایم  مناطق آزاد، 
آزاد به مثابه الگوي نمونه براي اصالح ساختار اقتصاد کشور براي انطباق با 

تحوالت پدید آمده در اقتصاد جهاني محسوب مي شوند. 
این مناطق با حذف موانع اداري و برقراري مقررات آسان و در عین حال، 
تقویت کنترل ها و نظارت هاي کالن مي توانند به عنوان ابزاري براي طراحي، 
اجرای  و  سرمایه گذاری  جذب  ساختار  اصالح  برنامه هاي  تکامل  و  آزمون 
طرح های توسعه ای با مشارکت سرمایه گذاران خارجی و بهره برداري از نتایج 
آن به منظور تسري اصالحات به سرزمین اصلي مورد توجه قرار گیرند، تا 
زمینه تعامل و ارتباط گسترده و موفق اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی ایجاد 

شده و به نتایج ارزشمندی منجر شود. 
یکی از مهم ترین نتایج ارتباط با اقتصاد جهانی از طریق نهادینه کردن نقش 
مناطق آزاد کشور و استفاده موثر از این مناطق براي توسعه صادرات، رشد 
صادرات مجدد با انگیزه تحقق استراتژي توسعه صادرات غیرنفتي است. به 
تکنولوژی های  در  نوآوری  و  نوین  فناوری های  زمینه  در  آزاد  مناطق  ویژه 
واقع  موثر  می توانند  آنها  صادرات  و  تکنولوژی ها  این  بازتولید  و  پیشرفته 
شوند. همچنین هدفگذاری رشد کسب و کارهای نو در استفاده از امکانات 
مناطق آزاد برای توسعه ملی با بهره گیری از اقتصاد منطقه و جهانی، از دیگر 

ظرفیت های موجود برای توسعه پایدار است.
تعیین کاربري هاي مناطق آزاد کشورمان به خوبی نشان مي دهد که در طول 
این سال ها دولت نیز به دنبال استفاده هدفمند از این مناطق در مقایسه با 
پررونق  عرصه  به  پیوستن  برای  تالش  و  همسایه  کشورهاي  آزاد  مناطق 
تجارت جهاني بوده است. چنانچه این نگرش و جهت گیري استراتژیک در 
تقویت کاربري هاي مناطق آزاد جدي گرفته شود، این مناطق می توانند با 
اعمال نگرش توسعه صادرات، به تولید محصوالت داخلی و ایجاد اشتغال 
کمک کرده و در رشد اقتصادي و توسعه اي کشور سهمی بسزا داشته باشند. 
مهم تر اینکه با جذب سرمایه هاي داخلي و خارجي و انتقال موثر تکنولوژي از 
طریق یک راهبرد مطلوب بر طبق برنامه زمان بندي شده صادراتي و برقراري یک 
ارتباط مناسب با اقتصاد داخلي، به افزایش صادرات و درآمدهاي ارزي کمک کنند.

به بیان دیگر، از آنجایي که مناطق آزاد به مثابه الگوي نمونه براي اصالح 
ساختار اقتصاد کشور به منظور تطبیق با تحوالت پدید آمده در اقتصاد جهاني 
این  از طریق  اقتصاد جهاني  با  فعال  تعامل  برقراري  با  محسوب مي شوند، 

مناطق، مي توان نقاط قوت آن را به اقتصاد ملي تعمیم داد.
باید در نظر داشت که امکان بهره برداري از ویژگي هاي جغرافیایي، شرایط و 
رقابت هاي سیاسي- اقتصادي منطقه اي و حضور در سازمان هاي بین المللي و 
برتري هاي نسبي در ترانزیت، از فرصت هاي موجود هستند که مي توانند در 

دستیابي به اهداف مناطق آزاد موثر باشند. 
به طور مسلم، در کنار فرصت هاي ملي، شناسایي و استفاده از فرصت هاي 

خاص هر منطقه نیز مي تواند راهگشا باشد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
مناطق آزاد ایران استعداد الزم جهت مرکزیت خاورمیانه را دارند

اروند  اسماعیل زمانی رئیس  هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
درخصوص نقش مناطق در پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی بیان کرد: 
آن  اقتصاد  گرو  در  زیادی  حد  تا  جهان  کشورهای  قدرت  که  آنجایی  از 
مانور  و  چانه زنی  قدرت  نیز  کشوری  هر  باالی  ارزی  منابع  و  کشورهاست 
ارتقا می دهد، می توان  بین سایر دولت های جهان  را در  مقامات آن کشور 

گفت این اقتدار در پس تعامالت سازنده با جهان شکل می گیرد.
در  و  اقتصادی  اهداف  با  ایران  اسالمی  جمهوری  در  تجاری  آزاد  مناطق 
اهداف ذکر  از مهم ترین  ایجاد شدند که یکی  پایدار کشور  توسعه  راستای 
شده برای شکل گیری این مناطق، حضور فعال و موثر در بازارهای جهانی 
و منطقه ای است؛ حال اینکه چقدر مناطق آزاد تجاری تا به امروز در سطح 
جهان در این بخش حرف برای گفتن دارند، آمار و ارقام های منتشره از این 

مناطق خود گویای این امر است. 
بهره گیری از مزایایی در خصوص تسهیل امور تجاری و رویه های گمرکی 
وجود  عوارض گمرکی، عدم  و  بخشودگی سود  مالیاتی،  معافیت های  نظیر 
تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و 
تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی برای 
گریز از اقتصاد بسته دولتی در ارتقای پیوند با جهان موثر واقع شده است؛ اما 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران موانع زیادی را در پیوند دادن اقتصاد 
این خصوص  در  با مسائلی  از سر گذراندند و هنوز  اقتصاد جهانی  به  ملی 
که  می رود  پیش  اینجا  تا  گاهی  که  مسائلی  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست 

سرزمین اصلی را برای داد و ستد با جهان ارحج تر می کند. 
با اجرایی شدن قانون معطل  اتباع خارجی  حذف روادید و آسان سازی تردد 
در  تازه ای  اتفاقات  اروند،  آزاد  منطقه  در  آذرماه 96  در  روادید  حذف  مانده 
روابط میان ایران و دیگر کشورها جهان به خصوص کشور های همسایه را 
رقم زد؛ به نوعی با اجرای این قانون، پیام صلح و دوستی اروند جز به رژیم 

صهیونیستی به جهان مخابره شد.
ورود عراقی ها به منطقه و ظرفیت بازارهای ما روزانه یک میلیون دالر ارزآوری 
برای کشور به همراه داشته و در این مدت در بحث گردشگری، بازار، کسب و 

کارهای کوچک و صادرات غیرمستقیم رونق و توسعه خوبی داشته ایم.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تابع جمهوری اسالمی ایران هستند و آینه ای 
در  مهم  این  به  باید  می شوند.  محسوب  جهان  با  ایران  تعامالت  نوع  از 
تصمیم گیری های ملی توجه داشته باشیم و پذیریم که اگر پشتوانه سیاست 
خارجی ما به قدرت نظامی ما منحصر و محدود شود؛ ایران تک بعدی شده و 
در جهان تنها در یک حوزه شناخته می شود .  اما اگر در کنار قدرت نظامی، 
قدرت اقتصاد و ثروت هم پشتوانه سیاست خارجی ما بشوند، ما از حوزه نفوذ 

وسیع تری برخوردار خواهیم بود.
بدون شک گردشگری به عنوان یک صنعت سودآور جایگزینی مناسب برای 
ظرفیت های  دیگر  سوی  از  است.  ایران  مثل  کشوری  در  نفتی  درآمدهای 
فراوانی  اشتغال  نویدبخش موقعیتهای  ایران،  این صنعت در  دست نخورده 

در آینده است.
سازمان های  و  وزارتخانه ها  اختیارات  تفویض  قانون  اجرای  می کنم  تاکید 
و  پیشرفت  سرعت  آزاد،  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  به  دولتی 
سرمایه گذاری ها را در این مناطق چند برابر می کند. بند )الف( ماده 2٧ قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و بند )الف( ماده ١١2 قانون برنامه 
پنجم توسعه اعالم می کند: مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از 
طرف دولت باالترین مقام منطقه محسوب می شوند«. اما عدم اجرای قانون 
تفویض اختیار به مدیران عامل موجب افزایش  بوروکراسی های اداری شده 
است. باز بودن دست مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
در حوزه های مختلف ارتباط با جهان چه در بخش اقتصادی و چه فرهنگی، 

تسهیل کننده روابط با دولت ها و سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.
مناطق آزاد ایران استعداد الزم جهت مرکزیت خاورمیانه را دارند، اما هنوز 
مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین 

مجموعه  هماهنگی  و  تجمع  از  نیز  مناسب  فضای  مجموعه  باید  منظور 
سخت افزاری  و  امتیازها(  و  مقررات  و  قوانین  )کلیه  نرم افزاری  ابزارهای 
)زیربناها، راه، آب، برق و ارتباطات( و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 

و اجماع باورها به دست آید.  
تمدن ها، محصول ارتباطات میان فرهنگی و ارتباطات مستمر و همگرا میان 
فرهنگ های مختلف هستند. به هر مقدار که این ارتباطات گسترش یافته و 
در مسیری همگرا به تقویت همدیگر کمک کند، فرآیند تمدن سازی سرعت 
بیشتری خواهد گرفت. باز هم تسهیل قوانین در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، 
از داد و ستدهای تجاری،  بسترساز تعاماالت فرهنگی خواهد شد که فارغ 

روابط عمیقی را ایجاد خواهد نمود . 
متاثر از شرایط فعلی جهان و اقدامات ظالمانه ای که بر علیه کشور ما شکل 
گرفته است، باید گفت مناطق آزاد می توانند در این برهه از زمان موثر عمل 
کند؛ تعامل با ایران به نفع اقتصاد جهان و تجارت جهاني است. می توان از 
فرآیند  تامین منافع و روان سازی  با کشورها و  تعامل  برای  ابزار دیپلماسی 
توسعه و گسترش مناسبت های اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسالمی ایران 
در خارج از کشور بهره جست و مناطق آزاد تجاری-صنعتی را با محقق شدن 

این امر تقویت کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
مناطق آزاد، فرصت تعامل نوین اقتصادی با جهان

حمیدرضا مومنی رئیس  هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
درخصوص نقش مناطق در پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی بیان کرد: 
امروزه حضور در بازارهای بین المللی و قرارگیری در چرخه تجارت جهانی، 
اهمیت فراواني در میان کشورهاي مختلف دارد؛  فرصت هاي ایران نیز عمال 
سرمایه گذاران  براي  باالیي  بسیار  جذابیت  از  نوظهور  بازارهاي  منزله  به 
بازارهاي  در  ایجاد شده  که فرصت هاي  آن  است. ضمن  برخوردار  خارجي 
کشورهاي صنعتي مي تواند تمایل بیشتري را براي سرمایه گذاري در کشور 
به وجود آورد. بدین منظور باید تحرک کافي را در بخش جذب سرمایه گذاري 
خارجي کشور و ازجمله در مناطق آزاد کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقوله 

توسعه اقتصادی از منظر بین المللي نگریست.
اتصال به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه گذاري خارجي از مهم ترین عوامل 
توسعه بین المللي به شمار مي رود. از این رو، مي توان با جذب سرمایه گذاري هاي 
خارجي نسبت به احداث زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش هاي 
رایج سرمایه گذاري خارجي اقدام کرد تا توسعه کشور به عنوان فرآیند بین المللي 
از طریق تامین منابع  مالي خارجي که در بند ١١ سیاست هاي  اقتصاد مقاومتي 
آمده، با پیوند با اقتصاد و بازار جهاني شکل  گیرد؛ زیرا توانمندي هاي اقتصادي 

کشور نیز مي تواند در رابطه با این اقتصاد و بازار به وجود  آید . 
در این راستا مدیریت دولت ها سعي مي کنند تا فرآیند توسعه را در کشورهاي 
خود با حضور در بازار جهاني بسترسازي کرده و اقتصاد خود را به رشد مورد 
نظر برسانند. انجام این کار به  درستي مي تواند مشکالت مربوط به زیرساخت ها 
را در مناطق مورد نظر حل نماید. برنامه هاي توسعه اي کشور نیز در این جهت 
با تغییر استراتژي جایگزیني واردات به استراتژي تشویق صادرات، سعي کرده 
تا با دنبال کردن آن،  اقتصاد کشور را از طریق تولید حرفه اي براي به دست 
آوردن بازار که از اهداف اصلي استراتژي تشویق صادرات است، با اقتصاد و 

بازار هدف منطقه اي و بین المللي بیش از پیش پیوند دهد. 
این هدف اساسي براي پیدا کردن قدرالسهم در تجارت جهاني بسیار مهم 
بوده و در راستاي یکي از اهداف مهم مندرج در ماده یک قانون مناطق آزاد 
بازارهاي  فعال در  بازار کار و کاال، حضور  تنظیم  بر  تجاري- صنعتي مبني 
بین المللي و منطقه اي و تولید و صادرات کاالهاي صنعتي و تبدیلي از اهمیت 
ویژه اي برخوردار است و مي تواند براي رشد مناطق آزاد کشور نیز بسیار موثر 
بازار جهاني و منطقه اي  آزاد در  از طریق مناطق  آنکه حضور  باشد. ضمن 

مي تواند براي اقتصاد کشور نقش محوري ایفاء  کند. 
استراتژي توسعه صادرات، اقتصاد کشور را به بازار جهاني پیوند خواهد زد و 
زمینه هاي تحقق هر چه بیشتر این بند از ماده قانون و مقررات مناطق آزاد 
بازارهاي  بازار کاال و کاال و حضور در  تجاري- صنعتي کشور یعني تنظیم 
پیش  از  بیش  است،  آن  به  توجه جدي  مستلزم  که  را  و جهاني  منطقه اي 
در  آن  مناسب  بسترهاي  و  پیش زمینه ها  که  مسئله اي  نمود؛  فراهم خواهد 
تعامل هرچه بیشتر با اقتصاد جهاني فراهم شد و توانمندي هاي مناطق آزاد 
کشور را افزون تر خواهد ساخت. بدین دلیل باید به تولید حرفه اي و صادرات 

کاال از طریق مناطق آزاد، جهت حضور در بازار جهاني توجه اساسي کرد.
جذب سرمایه گذاري خارجي در عصري که اقتصاد جهاني شده است، یک 
ضرورت براي بازار سرمایه به  عنوان یکي از بازارهاي چهارگانه اقتصادي، 
به  اقتصادي  توسعه  و  رشد  به  ملي  اقتصاد  نیاز  و  خصوصي سازي  پروژه 
بین المللي  تولید  پیچیده  نظام  با ظهور  ویژه  به   این ضرورت   شمار مي رود. 
پیوند  است،  خارجي  سرمایه گذاري  جریان  پایداري  در  موثر  عوامل  از  که 
تنگاتنگي را میان بازارهاي سرمایه، کار و خدمات ایجاد کرده و در عین حال 
سطح دستمزدها و بهره وري هاي سرمایه را در کشورهاي میزبان به سطح 
اقتصاد  ادغام  که  به گونه اي  است،  رسانده  سرمایه  صادرکننده  کشورهاي 
تا سهم سرمایه گذاري خارجي در  بین المللي موجب شده  کشورها در نظام 
فعالیت هاي اقتصادي جهان طي دو دهه گذشته دو برابر شده و ٤٠درصد کل 

جریان سرمایه گذاري خارجي در سطح جهان را تشکیل داده است.
کشور  اقتصادي  فرصت   مهم ترین  ازجمله  آزاد  مناطق  براي  ظرفیت سازي 
تحول  براي  خوبي  فرصت هاي  امروز  است.  جهانی  اقتصاد  با  پیوند  براي 
این فرصت هاي خوب در حال  از  اقتصاد کشور وجود دارد که مي توان  در 
ماهیت  لحاظ  به  که  کرد  اشاره  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  به  حاضر 
و  کشور  کنونی  تحریم های  تنگناي  راهگشاي  مي توانند  فعالیت هاي شان، 

دسترسی با بازارهای جهانی باشند. 
مناطق آزاد تجاري- صنعتي، فرصت بزرگي براي توسعه کشور هستند. توجه 
به صادرات، جذب گردشگري، پایلوت اجراي برخي از طرح ها نوین و فناورانه 
و ایجاد بانک هاي خارجي می تواند رسیدن مناطق را به بازارهای پرمصرف 
کشورهای توسعه یافته سرعت بخشد. به واقع مناطق آزاد، باید یک اهرم 
اتصال کشور به  اقتصادي فراملي در جهت جذب سرمایه گذاري خارجي و 
تجارت جهانی باشد و از طریق آن است که مي توان اقدام و عمل را در حوزه 
تولید و اشتغال به درستي محقق کرد و خالء هاي موجود را در حوزه هاي 
زیرساختي و زیربنایي پیشرفته متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع 

مالي خارجي و مشارکتي با سرمایه گذاران ایراني مرتفع ساخت. 
طریق  از  بیروني  فرصت سازي هاي  مستلزم  آزاد  مناطق  به  نگاه 
با  تجاري  و  اقتصادي  دیپلماسي  یک  اتخاذ  با  داخلي  ظرفیت سازي هاي 
بسیار  بین المللي  منظر  از  مناطق  توسعه  امروزه  است.  پیراموني  کشورهاي 
حمایت  طریق  از  درستي  به  آن  زیرساخت هاي  باید  و  است  اهمیت  حائز 
وزارت امور خارجه و بخش اقتصادي سفارتخانه هاي کشور در خارج مدنظر 
قرار گیرد، زیرا دست اندازي به بازارهاي رقابتي خارجي با ساز و کارهاي بازار 

داخلي بسیار متفاوت است. 
بی تردید گسترش مناسبات سیاسي و اقتصادي با جهان، با اولویت بنیادي 
سیاست خارجي با گسترش همکاري هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه اي از 
باید  خارجي  سیاست  اولویت  نمود.  توجه  بدان  باید  که  است  مهمي  موارد 
تقویت دیپلماسي اقتصادي در جهت پیشبرد سیاست هاي اقتصادي با هدف 
دستیابي به حضور موثر ایران در زنجیره ارزش جهاني، تسهیل جذب سرمایه، 
فناوري و جذب گردشگر، تقویت بازارهاي صادرات کاالي غیرنفتي و خدمات 
فني و مهندسي، زمینه  سازي براي حضور موثر و هدفمند بخش خصوصي 
در بازارهاي منطقه اي و جهاني و نیز شناسایي فرصت ها و مزیت هاي نسبي 
باشد که باید در صدر برنامه هاي دولت، مناطق آزاد و ویژه هم قرار گرفته 

شود و ابتکارهاي جدیدي را به صورت پایلوت طراحي و اجرایي کنند.
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فریباشیخی

چابهار

چابهار، هاب فعالیت های فوالدی و پتروشیمی در منطقه خواهد بود

توسعه زیرساختی همسو با توسعه اقتصادی در منطقه آزاد چابهار

دوشنبه29مهرماه1398-21اکتبر2019-شماره53

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادچابهاراظهارکرد:

گزارشیازبرخیپروژههایعمرانیبهرهبرداریشدهدرمنطقهآزادچابهار:

منطقه آزاد چابهار در جنوب شرقی ترین نقطه جغرافیایی کشور، 
به عنوان دروازه ترانزیت شرق ایران شناخته می شود. این منطقه 
متناسب با زیرساخت هایی که در طول سواحل مکران در حال 
که  است  گرفته  نظر  در  خود  برای  را  ماموریت هایی  اجراست، 
عمده ترین آن استقرار صنایع مادر همچون فوالد و پتروشیمی با 
ظرفیت تولید بیش از 20میلیون تن در سال است و انتظار می رود 
بخشی از این صنایع همزمان با رسیدن گاز به چابهار شکوفا و 

به  بهره برداری برسند.
یکی از راهبرد اصلی در منطقه آزاد چابهار، ایفاي نقش در اقتصاد 
ملي است، با این افق دید که پتانسیل هاي چابهار در مقیاس ملي 
مورد بهره برداري قرار گیرد. راهکاري که براي عملیاتي  کردن 
این راهبرد در نظر گرفته شده، ایجاد صنایع باالدستي فوالد و 
پتروشیمي، سیاستگذاري تجاري جدید و توسعه زیرساخت هاي 
ترانزیت است که در این راستا روند کارها با سرعت چشمگیری 
یعني  ترانزیتي  زیرساخت هاي  توسعه  می باشد.  پیشرفت  روبه 
شبکه  به  اتصال  بندر،  ظرفیت  توسعه  جاده ها،  کیفیت  بهبود 
چابهار  آزاد  منطقه  بین المللی  فرودگاه  ایجاد  همچنین  و  ریلي 
اقتصاد  این منطقه در  براي نقش آفریني  اقدامات مهم  از دیگر 
ملي محسوب مي شود. به تازگی موافقت اصولی ایجاد فرودگاه 
صادر  کشوری  هواپیمایی  سازمان  سوی  از  چابهار  بین المللی 
پروژه  این  گلنگ زنی  نزدیک می توان شاهد  آینده  در  و  گردید 

عظیم در منطقه بود.
عملیات  در  تسریع  ازجمله  فعالیت هایي  و  اقدامات  همچنین 
پتروشیمي  اجرایي  عملیات  در  تسریع  فوالد،  کارخانه  اجرایي 
فیزیکي  پیشرفت  و  متانول  واحد  اولین  آغاز  مکران،  نگین 
سیستم  استقرار  و  موجود  انبارهاي  بهسازي  توجه،  قابل 
انبار سرپوشیده 10هزار مترمربعي، آغاز تهیه  انبارداري، احداث 
مطالعات  آغاز  و  6200هکتاري  صنعتي  پیکره  تفصیلي  طرح 
امکان سنجي اتصال بهینه  پیکره صنعتي به بنادر شهید بهشتي 

و کالنتري انجام شده است و طرح هایي در دست اقدام است.
با  منطقه  این  ابرپروژه های  روند  بررسی  و  پیگیری  جهت  به 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  کردی  عبدالرحیم 

منطقه آزاد چابهار به گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید.

لطفادرابتدادرخصوصساختفرودگاهبینالمللی
آن اصولی موافقت تازگی به که چابهار آزاد منطقه
اخذشدهاست،توضیحدهیدوبفرماییدمنابعاحداث

اینفرودگاهبهشکلتامینخواهدشد؟
تعریف  آنچه  براساس  چابهار  در  سرمایه گذاری  بخواهیم  اگر 
کرده ایم، پیش برود و سایر ظرفیت های این منطقه خصوصا در 
حوزه گردشگری و ارتباط با دنیای خارج در راستای ماموریتی 
که برای این منطقه تعریف شده است، به درستی محقق شود؛ 
سهولت رفت و آمد به چابهار و امکانات زیرساختی اقامت و حمل 

آزاد  منطقه  سطح  در  مطالعات  شروع  با  و  اخیر  سال های  در 
چشمگیری  رشد  عمرانی  پروژه های  و  زیرساخت ها  چابهار، 
داشته اند که نویدبخش آینده ای درخشان برای این منطقه است. 
با توجه به اینکه منطقه آزاد چابهار از لحاظ تامین منابع مالی 
پروژه ها دچار مشکل نمی باشد، اما این سازمان مهم اقتصادی-
زیاد،  تاخیرات  با  پروژه ها  بهره برداری  مقوله  در  پیشتر  تجاری 
افزایش  نتیجه  در  و  پیمانکاران  با  اختالفات  پایین،  کیفیت 
هزینه ها یا عدم مطالعات همراه بوده  است. از آنجا که پروژه های 
مستهلک  و  اجرا  هزینه های  رفتن  باال  دلزدگی،  باعث  خوابیده 
شدن می شوند؛ در حال حاضر با جدید و اهتمام ویژه این سازمان 
طرح های  نمودن  فعال  و  عمرانی  پروژه های  انجام  جهت  در 
عمرانی  فعالیت  گرفتن  سرعت  شاهد  نیمه فعال؛  یا  و  غیرفعال 

و زیربنایی در این منطقه هستیم.
در حال حاضر بیش از ده پروژه عمرانی در سطح 14هزار هکتار 
رسیده  بهره برداری  به  پروژه  شش  که  می باشند  اجرا  حال  در 
معاونت  اول  اولویت  پروژه ها می توان گفت  این  اتمام  با  است؛ 
زیرساخت ها  به  ویژه  توجه  چابهار  آزاد  منطقه  زیربنایی  و  فنی 

می باشد.

پروژهایجادمخزنهایپمپاژ
عملیات اجرایی سایت، ایستگاه پمپاژ و مخزن 500 مترمکعبی و 
دو سایت 2مخزن یکهزار مترمکعبی به همراه کلیه ابنیه وابسته 
به  جاری  سال  مهرماه  اول  نیمه  در  مربوطه  انتقال  خطوط  و 

پایان رسید. 
با  سال 97  اردیبهشت  از  که  مذکور  پروژه  اجرایی  عملیات 
هزینه اجرایی 7میلیارد تومان آغاز شده بود و با کیفیت مطلوب 

هم اکنون به مرحله بهره برداری رسیده است. 
هدف از اجرای این طرح، ذخیره سازی و تامین فشار آب برای 
با  مخازن  این  تجاری می باشد.  و مجتمع های  پیکره مسکونی 
شبکه  تکمیل  راستای  در  و  2500مترمکعب  مجموع  ظرفیت 
آب رسانی در فضایی معادل 5000مترمربع احداث و 141هکتار 

از اراضی پیکره سوم شمالی را تحت پوشش قرار خواهند داد.
پیشرفت  که  است  شهری  پروژه های  از  یکی  پروژهریال  این 
فیزیکی 100درصد در پیکره سوم شمالی قرار دارد؛ با اتمام این 
لوله کشی  شبکه  از  تجاری  و  مسکونی  پیکره های  مهم،  پروژه 
این  از  پیش  که  می توان گفت  واقع  در  بهره مند می شوند؛  آب 
پیکره های تجاری به صورت سقایی و تانکر آب رسانی می شدند 

و نقل اهمیت ویژه ای دارد. از سال های گذشته، موضوع حمل 
و نقل در قالب یک فرودگاه بین المللی در چابهار مورد پیگیری 
و توجه مدیران وقت بوده است. فرودگاه نظامی کنارک اگرچه 
در حال حاضر مورد استفاده است، اما به دلیل فاصله ای که با 
چابهار  آزاد  منطقه  محدوده  از  خارج  اینکه  و  دارد  چابهار  شهر 
واقع شده، بسیاری از مزایای و ظرفیت هایی را که منطقه آزاد 
است؛  داده  دست  از  کند،  ایجاد  می تواند  هوایی  مرز  داشتن  با 
صورت  پیش  سال های  در  که  پیگیری هایی  براساس  بنابراین 
فرودگاه  یک  ساخت  اصولی  موافقت  سال95  در  بود،  گرفته 
از آنجایی که این مجموعه در  بین المللی در چابهار صادر شد. 
فرودگاه های  داشت، شرکت  قرار  آزاد  منطقه  محدوده  از  خارج 
کشور به عنوان متولی و مجری این امر تعیین گردید و بخشی 
از فرآیند کار در طول 2سال گذشته انجام پذیرفته بود. به دلیل 
آن که این فرودگاه نقشی مهم و حیاتی برای منطقه آزاد چابهار 
دبیر  شهرسازی،  و  راه  وزیر  با  گذشته  سال  اسفندماه  در  دارد، 
و  سیستان  استاندار  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
آن،  براساس  که  رساندیم  امضا  به  را  توافق نامه ای  بلوچستان 
آزاد چابهار  این فرودگاه، سازمان منطقه  مجری و سرمایه گذار 
تعریف شد و از آن زمان، موضوع صدور موافقت  اصولی و مباحث 

مربوط به طراحی و ساخت این پروژه در دستورکار قرار گرفت.
موافقت   توانستیم  جاری،  سال  مهرماه  ابتدای  در  خوشبختانه 
اصولی به نام سازمان منطقه آزاد چابهار را با حمایت و همراهی 
نماییم.  اخذ  کشوری  هواپیمایی  سازمان  از  بزرگواران  همه 
همزمان موضوع طراحی فرودگاه توسط مشاورین متخصص و 
ذیصالح در دستورکار قرار گرفت؛ همچنین توافقات اولیه ساخت 
را با پیمانکاران توانمندی که در این حوزه تجربه و توان کافی 
داشتند را انجام دادیم و  در حال حاضر منتظر اخذ مجوز شورای 
این پروژه هستیم  آزاد برای هزینه کرد منطقه در  عالی مناطق 
آینده ای  آزاد، در  با تصویب شورای عالی مناطق  ان شاء اهلل  که 

نزدیک آمادگی عملیات اجرایی فرودگاه را داریم.

که با تکمیل پروژه، عملیات اجرایی سایت های مخزن آب رسانی 
آنها به صورت لوله کشی انجام می پذیرد.

پروژهجمعآوریوهدایتآبهایسطحی
حائز  طرح های  از  یکی  سطحی  آب های  هدایت  و  جمع آوری 
اهمیت منطقه آزاد چابهار در بلوار 85متری این منطقه است که 

در مهرماه سال جاری به اتمام رسید. 
با بهره برداری از این پروژه، سیالب و روان آب ها که در مواقع 
و  جمع آوری  می گردیدند،  مسیر  شدن  مسدود  باعث  بارندگی 
تنها معبر  بلوار 85متری  اینکه  به  توجه  با  هدایت خواهند شد. 
ارتباطی و شریانی اصلی منطقه آزاد به سرزمین اصلی می باشد 
پدافند  مسائل  لحاظ  به  می شد،  مسدود  بارندگی  مواقع  در  و 
غیرعامل ضرورت داشت که پروژه جمع آوری آب های سطحی 

اجرا شود. 
در این طرح، هدایت ایمن سیالب حوضچه های آبریز باالدست 
تخلیه  و  1200متر  طول  به  بتنی  جمع آوری  کانال  طریق  از 
روان آب در سه نقطه توسط کالورت های بتنی مدنظر قرار گرفته 

است.
آب های  جمع آوری  و  هدایت  پروژه  اجرای  از  هدف  واقع  در 
امکان  و  منطقه  در  مهار سیالب های شدید  و  کنترل  سطحی، 
فعالیت و تردد پس از سیالب و به حداقل رساندن خسارات ناشی 

از جاری شدن روان آب ها است. 

احداثشبکههایفاضالب
پیکرهسومشمالیوجنوبی

این پروژه از سال 1390 شروع و در سال 98 با هزینه ای بالغ بر 
15میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

15کیلومتر،  طول  به  فاضالب  جمع آوری  شبکه های  احداث 
از  200هکتار  که  15کیلومتر  طول  به  آب  توزیع  شبکه  احداث 

است،  پذیرفته  صورت  که  اجرایی  برنامه ریزی های  با  همزمان 
موضوع طراحی، سرمایه گذاری و فاینانس از طریق دو مجموعه 
سرمایه گذاران  با  همچنین  هستیم،  پیشبرد  حال  در  را  خارجی 
داخلی  منابع  دیگر  سوی  از  داشته ایم،  را  مذاکراتی  نیز  داخلی 
آمادگی  و  نموده ایم  تجهیز  پروژه  شروع  برای  را  سازمان 
با منابع داخلی داریم و همین طور پذیرش  انجام کار را  کامل 

سرمایه گذار داخلی و خارجی در این پروژه وجود دارد.
برآورد ما در فاز اول این پروژه حداقل 550میلیارد تومان است، 
اگرچه براساس طرحی که نهایی خواهد شد، این عدد طبیعتا در 
فازبندی های بعدی تغییر خواهد نمود، اما با این مبلغ و براساس 
طرح اولیه و با برنامه ریزی برای پذیرش یک میلیون مسافر در 
سال، سازمان منطقه آزاد چابهار آمادگی اجرای این پروژه را به 

لحاظ مالی و فنی دارد.

و فوالد ازجمله باالدستی صنایع با رابطه در 
پتروشیمیکهدرچابهارمستقرهستند،چهاقداماتی

درجهتتوسعهصورتگرفتهاست؟
جهت  در  که  هستند  باالدستی  صنعت  دو  پتروشیمی  و  فوالد 
از  عمل به راهبرد نقش اقتصاد ملی منطقه آزاد چابهار برآمده 
اسناد باالدستی و طرح های جامع و آمایش کشور هدفگذاری و 
تعریف شده اند. بر این اساس، قرار است که 10میلیون تن فوالد 

و 20میلیون تن محصوالت پتروشیمی در چابهار تولید گردد.
سال94  از  که  اقداماتی  طبق  فوالد،  هدفگذاری  مجموع  از 
حال  در  تنی  3.2میلیون  مجموعه  یک  گرفته،  صورت  تاکنون 
ساخت است که فاز اول آن 1.6میلیون تن می باشد و پیشرفت 
فیزیکی مناسبی داشته و تسهیالت الزم از صندوق ذخیره ارزی 
گشایش  و  تصویب  یورو  112میلیون  مبلغ  به  پروژه  این  برای 
اعتبار نیز انجام شده و عملیاتی گردیده است. انتظار ما این است 
که همزمان با رسیدن خط انتقال گاز در ابتدای سال1400، این 

پروژه هم به بهره برداری برسد.

و  تجاری  به سایت 200هکتاری  آب رسانی  و  اراضی مسکونی 
مجموعه مهمانسرا را تحت پوشش قرار می دهد.

آمادهسازیبخشیازاراضیپیکرهمسکونی
اردیبهشت  از  مسکونی  پیکره  اراضی  آماده سازی  پروژه 
سال 1397 آغاز و پس از گذشت 10ماه به بهره برداری رسید که 
58قطعه آماده سازی شده است؛ هزار متر جمع آوری فاضالب و 
هزار متر شبکه توزیع آب اضافه گردید. همچنین اجرای سیستم 
توزیع فشار متوسط 20کیلو ولت و شبکه فیبر نوری مخابرات 
به مساحت 2هکتار از اراضی مسکونی را تحت پوشش قرار داد.

بهسازیترمینالفرودگاه
این بدان معنا نیست که هر پروژه ای که از قبل بوده، نباید در آن 
کاری صورت گیرد؛ بلکه با مطالعات می شود مکان و زیرساخت 
بهسازی  پروژه  بخواهیم  اگر  مثال  عنوان  به  داد.  گسترش  را 
از  کنیم،  بررسی  را  چابهار-کنارک  بین المللی  فرودگاه  ترمینال 
نظر هزینه صرفه جویی هایی صورت گرفت و همچنین شکل کار 
با کارشناسی جدید،  انتظار  و سالن  ترمینال ورودی  تغییر کرد. 

تغییراتی اساسی در آن صورت گرفته است.
به  زودی  به  تومان  7میلیارد  بر  بالغ  مبلغی  با  پروژه  این 
بهره برداری خواهد رسید. در مجموع این پروژه دو هزار مترمربع 
فکر  به  آزاد  منطقه  گفت  می توان  که  شد  نوسازی  و  بهسازی 

توسعه زیرساخت های تجاری و گردشگری نیز است. 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی 
سازمان منطقه آزاد چابهار در این خصوص گفت: پروژه بهسازی 
به  و  تکمیل  کنارک- چابهار  بین المللی  فرودگاه  ترانزیت  سالن 

زودی بهره برداری خواهد شد.
فرودگاه  بین المللی  سالن  بازسازی  مجری  حقدل  فرزین 
توسعه  گذاری،  سرمایه  شرکت  مدیرعامل  و  چابهار  بین المللی 

در حوزه پتروشیمی نیز براساس توافقی که با شرکت سرمایه گذاری 
ساتا به عنوان دولوپر اولین سایت پتروشمی چابهار در زمینی به 
مساحت 1200هکتار انجام شده است، آماده سازی سایت ازجمله 
آب، برق دوران ساخت و زیرساخت های اولیه مورد نیاز استقرار 
زیست  محیط  مجوز  گردیده،  فراهم  واحدها  همه  برای  صنایع 
را  اجرایی ساخت  عملیات  2واحد  است،  اخذ شده  7واحد  برای 
شروع کرده اند و همزمان نیز براساس برنامه زمان بندی، یکی از 
این واحدها در نیمه اول سال1400 مناسب با زمان رسیدن خط 

انتقال گاز در چابهار افتتاح خواهد شد.  
بزرگ  شرکت  سه  از  کنسرسیومی  فوالد،  حوزه  در  همچنین 
است؛  تشکیل شده  گلگهر(  و  چادرملو  مبارکه،  )فوالد  فوالدی 
جلسات  و  گرفته  شکل  کنسرسیوم  این  ساختار  خوشبختانه 
حاضر  حال  در  کردیم؛  برگزار  مجموعه ها  این  با  را  متعددی 
مشاور مطالعات این مجتمع فوالدی انتخاب شده است، جانمایی 
زمین و برنامه ریزی های اولیه برای مطالعات فاز یک پروژه نیز 

در حال اجرا می باشد.
در بخش پتروشیمی نیز عالوه بر مجموعه   پتروشیمی  هایی که 
در حال استقرار هستند، 2سال گذشته با فدراسیون نفت، گاز و 
بتوانیم  که  رساندیم  امضاء  به  را  تفاهم نامه ای  چین  پتروشیمی 
هم در توسعه سایت  پتروشیمی نگین مکران که در حال ساخت 
است و هم در فازهای بعدی و در طرح توسعه محدوده منطقه از 
امکانات و ظرفیت های سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صنعت 
پتروشیمی با رویکرد صادرات در چابهار بهره بگیریم. مدت این 
تفاهم نامه یک سال بود که توانستیم مجددا آن را به مدت دو 
و  فعالیت ها  برای  هم  را  خوبی  مذاکرات  و  نماییم  تمدید  سال 
سرمایه گذاری ها مشترک و همچنین سرمایه گذاری های مستقیم 

این گروه ها در دست اجرا و پیگیری داریم.
در ارتباط با موضوعات گفته شده، در کنار برنامه ریزی ها و اقداماتی 
که به کمک سرمایه گذاران این پروژه ها برای پیشبرد اهدافشان 
انجام می دهیم، تالش داریم یک محوریت و هاب فعالیت های 

فوالدی و پتروشیمی را هم در منطقه پایه گذاری کنیم.
در سال جاری خوشبختانه اولین همایش نمایشگاه فوالد را برای 
اولین بار در کشور در چابهار برگزار کردیم که حدود 23مجموعه 
ازجمله  کردند  شرکت  نمایشگاه  این  در  کشور  بزرگ  فوالدی 
فوالد گلگهر، فوالد مبارکه، چادرملو و سایر مجتمع های فوالدی 
این  در  که  معدنی  شرکت های  طور  همین  و  هستند  فعال  که 
حوزه فعالیت می کنند. بنا داریم که یک پایه گذاری و بستری را 
برای فعالیت های بازرگانی و تجاری معادن خصوصا با تمرکز بر 
فوالد نیز در منطقه ایجاد نماییم که ان شا ء اهلل زنجیره خدمات 

و تولید در کنار یکدیگر در چابهار در حوزه فوالد تکمیل گردد.
همچنین این برنامه را هم در حوزه پتروشیمی در حال پیگیری 
هستیم؛ اخیرا در توافقی که با فدراسیون نفت، گاز و پتروشمی 
چین انجام دادیم، قرار است که نمایشگاه مشترک پتروشیمی را 
برگزار  چین  در  چابهار  آزاد  منطقه  اختصاصی  پروژه های  برای 

نماییم که برنامه ریز ی ها در حال انجام است.
رفع مشکالت  و  زیرساخت ها  تامین  و  تولید  بر  تمرکز  کنار  در 
اجرایی این پروژه ها، توجه به زنجیره خدمات این صنایع نیز از 
اولویت های منطقه آزاد چابهار بوده و ان شا ء اهلل بتوانیم با تکمیل 
این زنجیره خدمات، در آینده نزدیک شاهد توسعه فعالیت های 
مستقر  چابهار  در  صادرات  رویکرد  با  که  مهم  صنعت  دو  این 

شده اند، باشیم. 

تجارت و صید صنعتی منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: با تکمیل 
چابهار- بین المللی  فرودگاه  ساختمانی  و  زیربنایی  کارهای 
کنارک، این پروژه از نیمه دوم اردیبهشت ماه به ما تحویل داده 
شده و از آن تاریخ به بعد یک ماه و نیم زمان برد تا ابنیه داخلی 

به طور کامل بازسازی شدند.
وی افزود: بازه زمانی دو ماهه برای این عملیات در نظر گرفته 
و یک  مانند یک سالن 250متری  مواردی  اما چون  بود،  شده 
معماری  محاسبات خاص  و  سازه  به  نیاز  که  اداری  دوم  طبقه 
داشت در میانه کار اضافه شدند، پروژه یک مقدار بیشتری طول 

کشید.
حقدل ادامه داد: اکنون همه آن تعهدات که سازمان منطقه آزاد 
طور  به  داشته،  چابهار  توسعه  سرمایه گذاری  شرکت  به  چابهار 
کامل به اتمام رسیده است و ما به زودی این فرودگاه را تحویل 

می دهیم.
دوربین های  مانند  دیگر  نیاز  مورد  تجهیزات  کرد:  اظهار  وی 
مداربسته باید عرضه و توسط شرکت بهره بردار فرودگاه در محل 

نصب و بهره برداری کامل شود.
حقدل افزود: عالوه بر آن کارهای ساختمانی و مواردی هم که 
این مدت بر آن اضافه شد، تسمه نقاله استانداردی را هم مستقر 
کردیم و درب ورودی و خروجی فرودگاه را هم از نوع استاندارد و 
برقی نصب نمودیم که هیچکدام در تعهدات ما نبود؛ اما با توجه 

به اینکه برای رفاه مسافران بود، انجام پذیرفت .
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری، توسعه تجارت و صید صنعتی 
بین المللی  فرودگاه  گفت:  پایان  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
را خواهد  پرواز  پذیرش همزمان سه  امکان  چابهار  آزاد  منطقه 
داشت که با توجه به تکمیل چراغ های باند، امکان برقراری پرواز 
در شب هم وجود دارد که با این تفاسیر، امکان انجام ده پرواز در 

هر شبانه روز قابل انجام خواهد بود.

مدرسه8کالسهروستایٌکمب
روستای  بزرگترین  و  چابهار  شهر  حاشیه  در  روستایی  ٌکمب، 
روستا  این  دارد.  قرار  هند  اقیانوس  حاشیه  در  که  است  کشور 
که  می باشد  حاشیه نشینی  بخش های  پرجمعیت ترین  از  یکی 
اخیر  سال  سه  دو،  طی  اما  است؛  اولیه  امکانات  هرگونه  فاقد 
آموزشی  و  اجتماعی  مسائل  به  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  که 
آن توجه ویژه ای داشته، کار احداث دبیرستان 8کالسه شهیده 
مطهره نارویی با هزینه پانصد میلیون تومان از سال 1395 آغاز 

و مهرماه 1398 به افتتاح رسید.
در منطقه آزاد چابهار بخش های عمده ای از پروژه های عمرانی 
بهره برداری  به  و  شده  فعال  بوده اند،  نیمه فعال  یا  و  راکد  که 

رسیده اند، مربوط به دوران مدیریت فعلی می باشند.

گزارش:
انورمیهندوست-کارشناس
فنیوزیربناییمنطقهآزادچابهار
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گزارش:
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم

پس از پیروزی انقالب و عبور از دوران جنگ تحمیلی، دولت 
ایجاد  برای  که  قوانینی  براساس  ایران  اسالمی  جمهوری 
مناطق آزاد از سوی قانونگذار وضع شده بود، اقدام به ایجاد 
ارائه خدمات  با هدف  نقاط مهم کشور  در  آزاد  منطقه  هفت 
20ساله  معافیت  ازجمله  صنعتگران  و  تولیدکنندگان  به  ویژه 
جذب  اداری،  بروکراسی های  کاهش  تمدید،  قابل  مالیاتی 
برای  سرمایه گذاران  ورود  روادید  صدور  خارجی،  کار  نیروی 

مدت مشخص و... نمود.
کلی  سیاست های  منشور  بند 11  در  نیز  انقالب  معظم  رهبر 
اقتصاد مقاومتی، بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه ی 
پیشرفته،  فناوری های  انتقال  منظور  به  کشور  اقتصادی 
تامین  و  خدمات  و  کاال  صادرات  تولید،  تسهیل  و  گسترش 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج کشور تاکید کرده اند.
متاسفانه اینک با گذشت افزون بر 27سال از تاسیس مناطق 
از  اقتصادی  از فعاالن  بیشتر  به جای حمایت  آزاد در کشور، 
طریق اعمال قانون و یا وضع قوانین جدید با هدف تسهیل 
بیان مطالب خالف  تولیدی و صنعتی، شاهد  فعالیت های  در 
قانون و آنچه در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به 

آن اشاره شد، هستیم.
دلیل  به  که  است  آزادی  مناطق  از  یکی  قشم  آزاد  منطقه 
و  قوانین  از  بردن  بهره  با  می تواند  جغرافیای  ویژه  موقعیت 
قانونی،  امتیازات  و  مناطق  این  اداره  چگونگی  ویژه  مقررات 
نداهای مخالف  اما  نماید؛  ایفا  اقتصاد کشور  در  نقش مهمی 
ادامه معافیت های قانونی کار در این مناطق، موجب دلزدگی 

فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد هفتگانه کشور شده است.
دیگر  بار  آزاد  مناطق  در  مالیات  از  معافیت  بحث  روزها  این 
و  نگاه غیرکارشناسی  تبدیل شده که  از موضوعاتی  به یکی 
غیراصولی برخی نمایندگان مجلس به آن، نگرانی های زیادی 
را برای تولیدکنندگان مستقر در این مناطق ایجاد کرده است.
آزاد تجاری- اداره مناطق  قانون »چگونگی  همانطور که در 
 صنعتی جمهوری اسالمی ایران« تصریح شده، مناطق آزاد با 
رشد  آبادانی  و  عمران  زیربنایی،  امور  انجام  در  تسریع  هدف 
عمومی،  درآمد  افزایش  و  سرمایه گذاری  اقتصادی،  توسعه  و 
ایجاد اشتغال  سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال 
کاالهای  صادرات  و  تولید  منطقه ای،  و  جهانی  بازارهای  در 

صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تاسیس شده اند.
در ماده 13 این قانون به صراحت اعالم شده است: »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 پانزده سال از 
پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های 
مستقیم معاف خواهند بود و پس از  انقضاء پانزده سال، تابع 
به  وزیران  هیات  پیشنهاد  با  که  بود  مالیاتی خواهند  مقررات 

تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید«. 
اصالح  قانون  طبق  مالیاتی  معافیت  زمان  مدت  آن  از  پس 
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده 13 

جمهوری اسالمی ایران از 15سال به 20سال افزایش یافت.
این قانون، معافیت  همچنین در ماده های 14، 15، 16 و 17 
از انواع مالیات، سود بازرگانی و حقوق گمرکی با جزئیات ذکر 
شده است و براساس نص صریح قانون می توان نتیجه گرفت 
معافیت های مالیاتی یکی از مهم ترین مزیت های مناطق آزاد 
نسبت به سرزمین اصلی به شمار می روند و در صورت حذف 
این معافیت ها، تفاوت یک منطقه آزاد با سایر مناطق سرزمین 

اصلی چه خواهد بود؟
حذف  برای  نمایندگان  برخی  که  دالیلی  مهم ترین  از  یکی 
ایجاد  بیان کرده اند، امکان  آزاد  از مالیات در مناطق  معافیت 
فرار مالیاتی به دلیل عدم استقرار گمرکات در مبادی ورودی 
ویژگی های  واسطه  به  و وسعت سرزمینی  مناطق  و خروجی 
این مناطق می باشد؛ در پاسخ به  بر  جغرافیایی، عدم نظارت 
این ایراد باید اذعان کرد که فرار مالیاتی به دلیل وجود قوانین 
ساختار  دلیل  به  بلکه  نمی شود،  حاصل  مالیات  از  معافیت 
اقتصادی غیرشفاف به وجود می آید و این نکته تنها محدود 
به مناطق آزاد نیست و در حقیقت راهکار آن تشدید نظارت 
صورت  کردن  پاک  نه  می باشد،  اقتصادی  ساختار  اصالح  و 

مسئله.
هم اکنون گمرک جمهوری اسالمی در مبادی ورود و خروج 
مناطق آزاد )به عنوان مثال منطقه آزاد قشم( مستقر است و 
ایجاد فساد و  برای  عدم استقرار گمرکات، دلیل قابل قبولی 
فرار مالیاتی نیست که از طرف برخی به افکار عمومی تزریق 

می شود.
امروزه اگر عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، 
الکترونیکی  نظارت  سامانه های  از  بهره گیری  با  می توان 
اما  کرد؛  پیشگیری  مشکالتی  چنین  ایجاد  از  دنیا،  به روز  و 
جای تعجب است که به جای تقویت ساختار نظارتی، به تغییر 

قوانین که صراحت و شفافیت دارد، بپردازیم.
قانون کشور در مورد هرگونه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد 
تعریف  آن  برای  جداگانه ای  قانون  نمی توان  و  دارد  صراحت 
کرد؛ چراکه یکی از مشکالت ما در کشور وجود بخشنامه ها، 

آیین نامه و اصالحیه های مختلف برای قوانین است.
در شرایط تحریم های ظالمانه ای که علیه جمهوری اسالمی 
رشد  در  موثری  نقش  می توانند  آزاد  مناطق  شده،  اعمال 
اقتصادی و ورود ارز به کشور ایفا کنند، اما با حذف مشوق های 
این  به  ورود  رغبت  سرمایه گذاری  هیچ  تنها  نه  مناطق  این 
مناطق پیدا نمی کند، بلکه سرمایه گذاران و تولیدکنندگانی که 
روبه رو  زیادی  مشکالت  با  هم  دارند  فعالیت  مناطق  این  در 
خواهند شد و در نهایت ناچار به رها کردن کسب و کار خود 

می شوند.
نگاه به حوزه قوانین اداره مناطق آزاد نیازمند دانش و تخصص 
و  این مناطق می باشد  اداره و ساز و کار  زمینه چگونگی  در 
اظهارنظرهای غیرکارشناسی نه تنها کمکی به رشد و دستیابی 
این مناطق در اهداف از پیش تعیین شده نخواهد کرد، بلکه 
اقتصادی،  بحران های  دلیل  به  هم اکنون  که  سرمایه گذارانی 

و  و دست  با سختی  تحریم های همه جانبه  و  ارزی  نوسانات 
پنچه نرم کردن با هزاران مشکل در حال فعالیت هستند را در 

تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:
سیاست های اقتصاد مقاومتی، راهکار اساسی 

برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
معافیت  حذف  و  آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  قانون  اجرای 
20ساله را از چند حیث مغایر قانون چگونگی اداره این مناطق 

می داند.
حمیدرضا مومنی معتقد است حذف معافیت مالیاتی در مناطق 
بشمار  صنعتی  و  تولیدی  فعالیت های  برابر  در  سدی  آزاد، 
می رود که مخالف آن چیزی است که قانون بر آن تاکید دارد.
آزاد قشم اظهار کرد: ریشه قانون  مدیرعامل سازمان منطقه 
مالیات بر ارزش افزوده از قانون تجمیع عوارض گرفته شده و از 
آنجا که اخذ هرگونه عوارض براساس ماده 10 قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد در ازای ارائه خدمات به سازمان های مناطق 
تجمیع  آن  منشا  که  قانونی  نمی توانیم  ما  شده،  واگذار  آزاد 

عوارض است را در این مناطق اجرا کنیم.
وی تاکید کرد: اخذ مالیات بر ارزش افزوده از سوی دولت در 
این  اداره  چگونگی  مقررات  و  قوانین  گرفتن  نادیده  حقیقت 

مناطق محسوب می شود.
مومنی ادامه داد: در سرزمین اصلی مالیات بر ارزش افزوده را 
نهادهای خدمات رسان عمومی با هدف ارائه خدمات به مردم 
دریافت می کنند، اما در مناطق آزاد، خزانه دولت وجود ندارد 
و سازمان های مناطق آزاد هیچگونه ردیف بودجه دولتی هم 

در اختیار ندارند.
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
موجب  آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اخذ 
دولت  هزینه های  افزایش  نتیجه  در  و  دولت  شدن  بزرگ 
آزاد  مناطق  حیثیت  اقدامات  این  با  عمال  یعنی  می شود، 

می رود. سئوال  زیر 
بحث دیگری که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به آن 
آزاد  مناطق  در  اقتصادی  سرمایه گذاران  حوزه  به  کرد،  اشاره 
مربوط می شود؛ وی معتقد است که فعاالن اقتصادی هم در 
با وضع مالیات  با مشکل مواجه می شوند، چراکه  این فرآیند 
بر ارزش افزوده، واردات مواد اولیه تولیدکنندگان مشمول این 
قانون می شود و توجیه فعالیت های تولیدی در این مناطق به 

دلیل افزایش قیمت ها، از بین می رود.
صادر کنندگان  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سرزمین اصلی از امتیاز اعتبار صادراتی برخوردار هستند، اما 
در مناطق آزاد این امتیاز هیچ مفهومی ندارد و اصوال در کل 
مناطق آزاد جهان نیز مفهومی به نام مالیات که موجب کاهش 
تولید و تاثیرگذاری بر روی عملیات صادرات و واردات شود، 

وجود ندارد.
یا  آزاد،  مناطق  در  وارداتی  کاالهای  داد:  ادامه  وی 
دیگر  کاالهای  فرآیند  تکمیل  برای  یا  و  هستند  مصرفی 
مواد  از  هزینه  افزایش  دریافت  که  می شوند  استفاده 
خدمات  قیمت  رفتن  باال  باعث  تولید،  حوزه  به  مربوط 
مناطق  ویژه  قوانین  با  که  مناطق می شود  این  در  عمومی 

دارد.  آزاد مغایرت 
مومنی با تاکید بر اینکه نوع نگاه به مناطق آزاد کشور براساس 
باشد،  متفاوت  کشور  مناطق  دیگر  با  باید  مقررات  و  قوانین 
تصریح کرد: تنها راه موفقت فعالیت های تولید و صنعتی در 
مناطق آزاد، رعایت دقیق قانونی است که این مناطق براساس 

آن ایجاد شده است.
ابالغ  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  بند 11  تحقق  وی 
برای  راهکار  مهم ترین  را  رهبری  معظم  مقام  از سوی  شده 
این  گرفتن  قرار  پایلوت  هدف  با  خارجی  سرمایه گذار  جذب 
مناطق در زمینه راه اندازی فعالیت های عظیم صنعتی با هدف 

انتقال فناوری ها به سرزمین اصلی دانست.
مومنی بیان داشت: چگونه می توانیم با نادیده گرفتن قوانین و 
مقررات ویژه مناطق آزاد، نسبت به گسترش و تسهیل تولید، 
منابع  و  ضروری  نیازهای  تامین  و  خدمات  و  کاال  صادرات 
مالی از خارج کشور که مورد تاکید رهبر معظم انقالب است، 

دست یابیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان اظهار کرد: گران شدن استفاده از خدمات و کاالها و مواد 
آبادانی مصرف می شود  و  اولیه ای که در حوزه مواد عمرانی 
هم موجب گران شدن عملیات پیمانکاران در بخش ساخت 
واحدهای صنعتی و واحدهای تجاری به ویژه در حوزه صنعت 
اهمیت  به  دوباره  نگاهی  با  امیدوارم  و  می گردد  گردشگری 
به  آزاد،  مناطق  موفقیت  برای  قانونی  راهکارهای  از  استفاده 
جای ایجاد موانع، به فکر اقدامات حمایتی از تولید و صنعت 

در مناطق آزاد کشور باشیم.

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی عنوان کرد:

مناطق آزاد، موتور محرک 
فعالیت اقتصادی کشورند

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در این خصوص گفت: قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد پیش تر در مجلس تصویب شده و مجموعه ای از معافیت ها 
از  قوانین،  از نظر  این مناطق پیش بینی شده و  برای کار در 

سرزمین اصلی کامال مستقل هستند.
کمال دهقانی فیروزآبادی با اشاره به اهمیت اقتصادی مناطق 
آزاد در شرایط اقتصادی امروز کشور بیان کرد: مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با قوانین خاصی که برای فعالیت آنها تعریف 
شده، می توانند در علمی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و رسیدن به اهداف سند چشم انداز و برنامه توسعه اقتصادی، 

نقش مهمی داشته باشند.
برنامه  قانون  ماده 65  داد:  ادامه  دهم  مجلس  نماینده  این 
می کند  ملزم  را  دولتی  دستگاه های  اقتصادی،  توسعه  ششم 
که اختیارات خود را در محدوده مناطق آزاد و تجاری به عهده 
تا  بگذارند  مناطق  آن  مدیره  هیات  اعضای  و  عامل  مدیران 
آنها بتوانند بسیار راحت و با کمترین تشریفات اداری، جذب 
سرمایه گذار کرده و مجوزهای الزم برای فعالیت اقتصادی را 

صادر نمایند.
به گفته دهقانی فیروزآبادی، مناطق آزاد باید به عنوان موتور 
محرک برای رسیدن به اهداف اقتصادی فعالیت کنند و نباید 
جذب  فرصت  تسهیالت،  و  مالیاتی  معافیت های  کاهش  با 

سرمایه گذار داخلی و خارجی از آنها گرفته شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی افزود: اگر قانون منطقه آزاد درست اجرا شود و بدبینی 
به این مناطق از بین برود، آنها می توانند الگویی خوبی برای 

رشد و توسعه اقتصادی در کشور باشند.
کرد:  تصریح  دهم  مجلس  در  میبد  و  تفت  مردم  نماینده 
بخشی از مشکالتی که امروز در مناطق آزاد ایجاد شده، به 
موضوع پیمان  سپاری ارزی و گشایش اعتبار برمی گردد که با 
صحبت هایی که با مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مطرح شد، قرار شد تصمیم های جدیدی در این زمینه اتخاذ 

گردد. 
رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس در پایان 
گفت: با کاهش تشریفات اداری و اعمال مشوق ها و معافیت ها 
می توان به رونق فعالیت اقتصادی و تولیدی و افزایش میزان 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد کمک کرد؛ اما برخی صحبت ها 
درباره حذف معافیت های قانونی موجود در مناطق آزاد جذابیت 

و انگیزه فعالیت اقتصادی را در این مناطق از بین می برد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:
محدودیت ها، انگیزه سرمایه گذاری در مناطق آزاد 

را کاهش می دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز مناطق 
آزاد به ویژه در شرایط تحریم را به عنوان فرصتی برای کمک 
معافیت های  از  برخورداری  و گفت:  دانست  اقتصاد کشور  به 
با  سرمایه گذار  جذب  بخش های  مهم ترین  از  یکی  مالیاتی، 

هدف تولید در این مناطق است.
داد:  ادامه  مطلب،  این  بیان  با  علیشاهی  آقاپور  معصومه 
را  آزاد  مناطق  در  فعالیت  می تواند  تحریم ها  و  محدودیت ها 
با چالش مواجه کند؛ در این شرایط صحیح نیست که با طرح 
به  را  مناطق  این  اقتصادی  فعالیت های  موضوعات،  برخی 

حاشیه ببریم.
این نماینده مجلس دهم اضافه کرد: یکی دیگر از مشکالت 
و  نمی شود  اجرایی  که  است  وعده هایی  آزاد،  مناطق 
و  جذابیت  نتیجه  در  می کند؛  مشکل  دچار  را  سرمایه گذاران 

جاذبه مناطق آزاد از دست می رود.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
که  است  عواملی  از  یکی  مرزی  نقاط  در  آزاد  مناطق  وجود 

موجب توجیه اقتصادی صادرات غیرنفتی می شود.
همچنین  داد:  ادامه  دهم  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
اعمال مدیریت واحد در این مناطق موجب تمرکز در صدور 
مجوزها، امور اداری، درآمدها و ایجاد شفافیت در ساز و کار 
اقتصادی مناطق آزاد شده و می تواند سردرگمی سرمایه گذاران 

و تولیدکنندگان را کاهش دهد.
و  قانونی  محدودیت های  برخی  علیشاهی؛  آقاپور  گفته  به 
پیچیده شدن فرآیندهای اداری و بروکراسی در عمل می تواند 
در  اقتصادی  فعالیت  انجام  برای  انگیزه  شدن  کمتر  موجب 

مناطق آزاد کشور شود.
هفته  نشست  درباره  دهم  مجلس  در  شبستر  مردم  نماینده 

نگاهی به فراز و فرود قانون معافیت مالیاتی در مناطق آزاد کشور
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مناطق  دبیر شورایعالی  با حضور  اقتصادی  گذشته کمیسیون 
آزاد و ویژه اقتصادی و رئیس سازمان امور مالیاتی، افزود: یکی 
از موضوعات مطرح شده در آن جلسه، مربوط به معافیت های 
مالیاتی بود که تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
دهم معتقد هستند باید از بخش های مختلف و ذکر شده در 
باید  بخش ها  این  و  کرد  حمایت  آزاد  مناطق  ازجمله  الیحه 

شامل معافیت مالیاتی شوند.

مدیرعامل شرکت سوپرپایپ اینترنشنال قشم:
مشوق های انگیزشی، نیاز کار در مناطق آزاد است

خصوص  در  قشم  اینترنشنال  سوپرپایپ  شرکت  مدیرعامل 
معافیت های مالیاتی مناطق آزاد گفت: در زمان تشکیل مناطق 
آزاد، مزایای و مشوق های انگیزشی همچون وجود معافیت های 
مالیاتی برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این 
مناطق در نظر گرفته شده است، اما در طول سال های متمادی 

به دالیل مختلف این مزایا در حال کمرنگ شدن هستند.
مهرداد یوسفی ادامه داد: متاسفانه قوانین مالیاتی نه در کشور 
و نه در مناطق آزاد، به درستی اجرا نمی شود و این موضوع 
چالش های زیادی برای فعالیت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان 

و فعاالن اقتصادی ایجاد کرده است.
دلیل  به  کرد:  بیان  اینترنشنال  سوپرپایپ  شرکت  مدیرعامل 
نیز  اجرایی، هم اکنون  چندگانگی و موازی کاری دستگاه های 
در اجرای قوانین ابهامات زیادی وجود دارد و فعاالن اقتصادی 
مشکالت  معافیت،  شرایط  احراز  و  مالیات  پرداخت  حوزه  در 

زیادی دارند.
از مسئوالن درخصوص  ناآگاهی برخی  ادامه داد: به دلیل  وی 
ساز و کار مناطق آزاد، در طول سالیان گذشته نه تنها حمایت از 
سرمایه گذاران مناطق آزاد تقویت نشده، بلکه گاها با اظهارنظرهای 

غیرکارشناسی، فشار بیشتری به آنان وارد شده است.
یوسفی اظهار داشت: حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد به طور 
قطع کارآمدی و تولید این مناطق را از بین می برد و بازگشت 

به عقب در حوزه اقتصادی و قانونی محسوب می شود.
افزود:  اقتصادی  فعاالن  روی  پیش  تشریح مشکالت  با  وی 
تولیدکننده  که  کشور  در  حاکم  اقتصاد  شرایط  به  توجه  با 
و  بازار  تالطم  دلیل  به  سرمایه  امنیت  و  حمایت  کمترین  از 
تولیدکننده  از  کننده  حمایت  قوانین  باید  است،  برخوردار  ارز 
انگیزه  قانونی،  مشوق های  حذف  با  اینکه  نه  شود،  وضع 

سرمایه گذاری از بین رود.
یوسفی ادامه داد: ما هم اکنون نیازمند اصالح ساختار اقتصادی 
در کل کشور هستیم و برخی مسئوالنی که باید با روش های 
درست به فکر اصالح راه های فساد باشند، به فکر پاک کردن 

صورت مسئله هستند.
اقدامات  اینترنشنال،  سوپرپایپ  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
ناپخته در واپسگرایی در قوانین مناطق آزاد، هم سرمایه گذاران 
داخلی را دفع می کند و هم موجب می شود هیچ سرمایه گذار 
خارجی رغبتی برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران نداشته 
باشد و با توجه به اینکه کشورهای همسایه به صورت مداوم 
در حال به روزرسانی قوانین و افزایش حمایت از سرمایه گذاران 
هستند، با ادامه این روند شاهد عقب ماندن در رقابت اقتصادی 
ترجیح  سرمایه گذار  چراکه  بود؛  خواهیم  کشورها  دیگر  با 
بیشتری  مزایای  از  که  کند  سرمایه گذاری  جایی  در  می دهد 

بهره مند است.

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید 
سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

معافیت مالیاتی، شاخصی برای موجودیت 
مناطق آزاد است

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم 
آزاد  گفت: معافیت مالیاتی، شاخصی برای موجودیت مناطق 

تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در دنیا است.
محمدمهدی برنجی با تاکید بر اهمیت وجود معافیت مالیاتی در 
مناطق آزاد بیان داشت: یکی از فاکتورهای جذب سرمایه گذار 
و حضور فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، به موضوع معافیت 

مالیاتی مربوط می شود.
وی افزود: مناطق آزاد تجاری با قوانین و مقررات مالیاتی و 
تجاری ویژه، با هدف تشویق سرمایه گذاران در راستای توسعه 

فعالیت های تجاری و صنعتی ایجاد شده اند.
به گفته برنجی، مناطق آزاد به دلیل برخورداری از معافیت های 
مالیاتی، محرکی برای تولید، رونق صادرات و توسعه اقتصاد 

کشور هستند.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم 
با  مقایسه   در  کشور  آزاد  مناطق  رقابتی  آیتم  دو  داد:  ادامه 
ارزان  انرژی  از  بهره مندی  همسایه،  کشورهای  آزاد  مناطق 
در کنار معافیت مالیاتی است که موجب جذب سرمایه گذاران 

خارجی در این مناطق شده است.
کشور،  ساالنه  واردات  حجم  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وی 
حضور  برای  مشوقی  آزاد،  مناطق  در  مالیاتی  معافیت  مزیت 
است  تولیدی  شرکت های  راه اندازی  و  داخلی  سرمایه گذاران 
تا تامین کننده بخشی از محصوالت وارداتی مورد نیاز کشور 

بوده و به اشتغال زایی کمک نمایند.
برنجی با اشاره به اهداف ایجاد مناطق آزاد عنوان کرد: این 
ایجاد فرصت های شغلی، جذب  به  با هدف دستیابی  مناطق 
و  رشد  و  تورم  مهار  به  کمک  داخلی،  سرگردان  سرمایه 
نیازمند جذب سرمایه گذار هستند که  مناطق محروم،  توسعه 
برخورداری از معافیت های مالیاتی یکی از مهم ترین جذابیت ها 

برای ورود سرمایه گذار به این مناطق می باشد.
وی، بر نیاز کشور برای حضور در بازار تجارت جهانی  تاکید 
کرد و گفت: شباهت قوانین مناطق آزاد به قوانین رایج در بازار 
تجارت جهانی )WTO(، فرصتی برای تمرین حضور در این 

عرصه جهانی است.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان اظهار داشت: اِعمال محدودیت در قانون معافیت های 
را کاهش  مناطق  این  در  تنها جذب سرمایه گذار  نه  مالیاتی، 
می دهد، بلکه فرصت استفاده از این ظرفیت ارزشمند را نیز از 

فعالین اقتصادی کشور می گیرد.



اخبار منطقه آزاد قشم

همزمان با روز عصای سفید، تفاهم نامه مناسب سازی 
برای  قشم  جزیره  شهری  عمومی  اماکن  و  فضاها 
تردد معلولین و سالمندان، میان رئیس هیات مدیره 
دبیر ستاد  و  آزاد قشم  منطقه  و مدیرعامل سازمان 
سازمان  نماینده  عنوان  به  کشور  مناسب سازی 

بهزیستی امضاء شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آیین امضای 
حضور  شرایط  ساختن  فراهم  گفت:  تفاهم نامه  این 
و تسهیل  در جامعه  و جانبازان  معلوالن، سالمندان 
از  فرهنگی  و  ورزشی  آموزشی،  فعالیت های  انجام 
به  جامعه  از  قشر  این  شهروندی  حقوق  مهم ترین 

حساب می آید.
داد: دولت و جامعه در کنار  ادامه  حمیدرضا مومنی 
جامعه  اقشار  همه  تا  کنند  تالش  باید  یکدیگر 
حقوق  از  بتوانند  سالمندان  و  معلوالن  مخصوصا 
برخوردار  اساسی  قانون  در  شده  مطرح  شهروندی 

شوند.
شهری،  فضاهای  مناسب سازی  برای  افزود:  وی 
انجام  گذشته  در  که  غیراصولی  سازهای  و  ساخت 
همچنین  و  شود  بهسازی  و  اصالح  باید  شده، 
برنامه ای دقیقی برای اصالح طرح شهری و مناسب 

در آینده تدوین گردد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید 
بر لزوم بهسازی و مناسب سازی تمامی اماکن و معابر 
شهری، اضافه کرد: واحدهای صدور پروانه ساختمانی 
باید نقشه های ساختمان های تازه تاسیس شده را با 
تطبیق  محیطی  مناسب سازی  استاندارد  معیارهای 
نظارت  هم  پایان کار  پروانه  اعطای  از  قبل  و  دهد 

دقیق بر حسن انجام مناسب سازی انجام شود.
به  باید  شهری  مناسب سازی  اینکه  بیان  با  مومنی 
عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه نهادینه شود، 
اظهار داشت: بخش دولتی و بخش خصوصی باید در 
ساخت و سازها، مسئله مناسب سازی شهری را برای 
معلوالن و سالمندان به صورت جدی مورد توجه قرار 

دهند.
این  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
اجرای  پایلوت  عنوان  به  دارد  آمادگی  سازمان 
اجرای  راستای  معابر شهری در  طرح مناسب سازی 
آزاد  منطقه  اولین  به  را  قشم  اجتماعی،  مسئولیت 

گردشگری معلوالن تبدیل کند.
در ادامه این آیین، دبیر ستاد مناسب سازی کشور به 
اظهار کرد:  بهزیستی کشور  نماینده سازمان  عنوان 
مناسب سازی شهری تاکنون در ایران با روند کندی 
مواجه بوده، اما به تازگی حساسیت های بیشتری در 
این باره بین مردم و مسئوالن ایجاد شده و با حمایت 
و نگاه ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، این 
جزیره به عنوان نخستین منطقه آزاد برای گردشگری 

معلوالن انتخاب و مناسب سازی خواهد شد.
ادامه داد: جزیره قشم  ابراهیم کاظمی مومن سرایی 
به دلیل جاذبه های طبیعی و ظرفیت باال در پذیرش 
گردشگر، به عنوان پایلوت اجرای طرح مناسب سازی 

فضاها و اماکن عمومی شهری انتخاب شده است.
وی با اشاره به افزایش سن سالمندی در کشور افزود: 
بخش زیادی از افراد جامعه در آستانه سالمندی قرار 
دارند و ایجاد بسترهای حضور آنان در جامعه و در 
کنار معلوالن باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی استان هرمزگان هم در این آیین 
گفت: با برنامه ریزی و ایجاد تعامالت بین دستگاهی 
ارائه  کنار  در  شهری  محیط  مناسب سازی  هدف  با 
برای  را  آرامی  زندگی  می توان  توانبخشی  امکانات 

معلوالن و سالمندان فراهم ساخت.
وضع  با  هم اکنون  داد:  ادامه  رنجبر  غالمحسین 
از معلوالن و  قوانینی همچون قانون جامع حمایت 
الزام  ایجاد  منظور  به  باالدستی  قوانین  در  تصریح 
معابر  ساز  و  ساخت  و  طراحی  در  سازی  مناسب 
شهری و ساختمان ها، وضعیت بهتری برای معلوالن 
فراهم  و  اجرای کامل  تا  اما  فراهم شده،  در جامعه 

آمدن شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
قشم  آزاد  منطقه  شدن  پیشگام  وی،  گفته  به 
رویکرد  از  نشان  مناسب سازی،  طرح  اجرای  برای 

جامعه محور این سازمان دارد.
و  فضاها  مناسب سازی  تفاهم نامه  است،  گفتنی 
تردد  جهت  قشم  جزیره  در  شهری  عمومی  اماکن 
رئیس  حضور  با  آیینی  در  سالمندان،  و  معلولین 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
و جمعی از معاونان و مدیران این سازمان، دبیر ستاد 
مناسب سازی کشور، مدیرکل بهزیستی هرمزگان و 

شهرستان قشم امضاء شد.

قشم به اولین 
منطقه آزاد گردشگری 
معلوالن تبدیل می شود

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با فعالین اقتصادی درگهان مطرح شد:

فعالین اقتصادی، محرک چرخ اقتصاد جزیره قشم و کشور هستند
مدیران  و  اقتصادی  فعالین  از  جمعی 
درگهان  نواحی  و  شهر  تجاری  مجتمع های 
بخش  تعامالت  و  پیشنهادات  ارائه  هدف  با 
خصوصی در هماهنگی با سازمان منطقه آزاد 
قشم، با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این 

سازمان دیدار کردند.
منطقه  سازمان  عامل  مدیر  مومنی  حمیدرضا 
آزاد قشم در این دیدار که در سالن کنفرانس 
مدیریت امور درگهان برگزار شد، از پیشنهادات 
ارائه شده فعالین اقتصادی مبنی بر توسعه شهر 
درگهان  با همکاری بخش خصوصی استقبال 

کرد.
سرمایه گذاران شهر درگهان همچنین با تقدیر 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  تالش های  از 
عملیاتی  برای  برنامه ریزی  راستای  در  قشم 
با هدف  این شهر  شدن طرح های زیرساختی 
مختلف  بخش های  در  سرمایه گذار  جذب 
اقتصادی و صنعت گردشگری، آمادگی خود را 

برای توسعه این اقدامات اعالم کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با استقبال 

نقش  بر  شده،  ارائه  پیشنهادات  و  نظرات  از 
فضای  راهبری  در  اقتصادی  فعالین  ارزنده 
بیان  و  کرد  تاکید  جامعه  بر  حاکم  اقتصادی 
اقتصاد  اقتصادی محرک چرخ  فعالین  داشت: 

جزیره و کشور هستند.
یک  را  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  نقش  وی 

سازمان  این  افزود:  و  خواند  نظارتی  نقش 
فعالیت  برای  را  راه  خود،  نظارتی  نقش  با 
عالقه مندان  از  و  کرده  باز  خصوصی  بخش 
به سرمایه گذاری در صنایع مختلف جزیره به 

ویژه گردشگری، استقبال می کند.
یک  را  جزیره  گردشگری  ظرفیت  مومنی، 

به مناسبت روز ملی روستا انجام گرفت:

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

بررسی مشکالت ۸روستای جزیره با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

صادرات بیش از ۱۳میلیون دالر محصوالت تولیدی قشم در شش ماهه۹۸

و  مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا 
همراه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
این سازمان،  مدیران  و  معاونین  از  با گروهی 
گردشگری  و  عمرانی  طرح های  مشکالت 
دهیاران  حضور  با  را  جزیره  روستای  هشت 

مورد بررسی قرار دادند.
نقاشه،  ُتنبان،  ِمسن،  روستاهای  دهیاران 
دهخدا، طبل، دوالب، ُتم گز و َسلخ مشکالت 
وضعیت  بهبود  و  ساخت  ایجاد  به  مربوط 
روستاها، مشکالت سند  به  دسترسی  راه های 
مالکیت برخی منازل مسکونی و دشواری های 
مربوط به سرویس مدارس دانش آموزان را به 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  اطالع 

رساندند.
مدیرعامل  که  مسائلی  مهم ترین  از  یکی 
سازمان منطقه آزاد قشم در این بازدیدها بر آن 
تاکید داشت، موضوع پیگیری آسفالت راه ها و 
ایمن سازی  راستای  در  قشم  روستاهای  معابر 
با  روستاها  ساکنان  و  گردشگران  دسترسی 
و  اقتصادی  بهتر  فعالیت های  ایجاد  هدف 

تقویت حوزه اقتصاد جامع محلی بود.
افزایش طرح هادی روستایی و الحاق بخشی 
از زمین های در حاشیه این طرح هم مواردی 
بازدیدها مطرح شد و  این  دیگری بود که در 
سازمان  عمرانی  و  فنی  معاون  بهاروند  محرم 
منطقه آزاد قشم و مدیران این معاونت با ارائه 
راهکارهایی، بر اهمیت افزایش طرح هادی در 

روستاها تاکید کردند.
تعریض جاده ورودی روستای ِمسن با مشارکت 
دهیاری این روستا با توجه به حادثه آفرین بودن 
آن نیز از دیگر مسائل مطرح شده بود. گزارشی 
از ادامه فعالیت عمرانی ساخت خانه معلم این 
روستا به اطالع مدیرعامل سازمان رسانده شد 
عملیات  تسریع  و  بررسی  اهمیت  مومنی  و 
مسیرهای  وضعیت  بهبود  هدف  با  عمرانی 
ورودی به روستای ِمسن را به معاونت عمرانی 

سازمان  تولید  تسهیل  و  معدن  صنعت،  مدیر 
و  13میلیون  صادرات  از  قشم  آزاد  منطقه 
135هزار دالر محصوالت تولیدی این منطقه 

به خارج از کشور خبر داد.
محمدمهدی برنجی گفت: این میزان صادرات 
محصوالت تولیدی قشم به شش ماهه نخست 
می شود  پیش بینی  و  می شود  مربوط  امسال 
آمار صادرات شش ماهه دوم سال با توجه به 
افزایش شمار واحدهای صنعتی، بیشتر از شش 

ماهه نخست شود.
1۹۷شرکت  هم اینک  کرد:  اظهار  برنجی 
تولیدی در چهار شهرک صنعتی طوال، فجر، 
محصوالت  که  می کنند  فعالیت  سوزا  و  کاوه 
تولیدی ۲۰شرکت به حوزه صادرات اختصاص 

دارد.
وی گفت: ماهی ُخشک، شمش روی، دستگاه 
آناالیزر گاز، شناورهای فلزی، اُدکلن، سیمان و 
کلینکر، سیگار، کامپند پلی اتیلن، ماهی و میگو 
عمده ترین محصوالت تولیدی حوزه صادرات 

منطقه آزاد قشم است.

واگذار کرد.
ُتنبان  روستای  دهیاری  به  زمینی  دادن  قرار 
ایجاد  هدف  با  قانونی  مراحل  طی  از  پس 
روستا  این  در  گردشگری  و  اقامتی  مجموعه 
گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  بازدید  این  در  هم 
معاونت  به  طرح  این  بررسی  مسئولیت  و 
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی، 
منطقه آزاد قشم محول شد. همچنین براساس 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  توصیه 
اداره امالک و مستغالت این سازمان موظف 
به بررسی راه های قانونی برای واگذاری زمین 

مورد نظر این طرح در روستای ُتنبان شد.
نقاشه  روستای  به  آب رسانی  مشکل  حل 
از سوی دهیار  مهم ترین خواسته مطرح شده 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  که  بود  روستا  این 
آزاد قشم دستورات الزم برای عملیاتی شدن 
قرار شد  کرد. همچنین  را صادر  موضوع  این 
تردد  مشکل  حل  برای  الزم  هماهنگی های 
دانش آموزان این روستا به روستاهای همجوار 

برای ادامه تحصیل انجام شود.

سازمان  تولید  تسهیل  و  معدن  صنعت،  مدیر 
منطقه آزاد قشم ادامه داد: محصوالت تولیدی 
متحده  امارات  به  قشم  صنعتی  واحدهای  در 
دیگر  و  شارجه  پاکستان،  سومالی،  عربی، 

مهم ترین درخواست مطرح شده از سوی دهیار 
امکانات  دریافت  به  مربوط  دهخدا،  روستای 
برای  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  از  مجوز  و 
گردشگری  مجموعه ای  به  بخشیدن  سرعت 
مقرر  که  بود  روستا  این  ساحل  نزدیکی  در 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  شد 
امکان  حد  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی این واحد را 

در اختیار بهره بردار طرح قرار دهد.
طبل  روستای  پارک  کمپ  پروژه  تکمیل 
و  روستا  این  دهیاری  مشترک  همکاری  با 
سازمان منطقه آزاد قشم هم در این بازدیدها 
مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید اقدامات 
مربوط به تکمیل فاز دوم این پروژه با امضای 
معاونت  و  طبل  دهیاری  مشارکت  تفاهم نامه 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی 

بررسی شود.
از جانب دهیار  مهم ترین خواسته عنوان شده 
یک  مشارکتی  ساخت  به  دوالب  روستای 
گردشگران  اسکان  برای  ساحلی  پارک  کمپ 

مناطق آزاد کشور صادر می شود.
برنجی با اعالم اینکه 3۰شرکت جدید با جذب 
5۴1نیروی کار در این منطقه در حال احداث 
می باشد، افزود: ۷شرکت با پیشرفت ۸5در صد 

این روستا و الحاق بخش های دیگری از روستا 
به محدوده طرح هادی روستا مربوط بود که 
دستور  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جدید  تفاهم نامه ای  امضای  شرایط  بررسی 
را  عمرانی  پروژه  این  اجرای  و  طراحی  برای 

صادر کرد.
جدول گذاری و ساخت بلوار در محدوده جاده 
خواسته های  مهم ترین  از  هم  ُتم گز  روستای 
مطرح شده از سوی دهیار این روستا بود که با 
توجه به حادثه خیز بودن این محور، مدیرعامل 
صادر  را  مشکل  این  رفع  و  پیگیری  دستور 
کرد. همچنین تنظیم تفاهم نامه ای جدید برای 
و  آسفالت  وضعیت  بهبود  مشارکتی  اجرای 
مسیرهای دسترسی به این روستا هم از سوی 

مومنی صادر شد.
رئیس  که  بود  روستایی  آخرین  َسلخ  روستای 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
جاده  آسفالت  ایجاد  کرد.  بازدید  آن  از  قشم 
خاکی به سوی اسکله های صیادی مورد استفاده 
صیادان روستاهای سلخ و گامبرون به صورت 
مهم ترین  از  یکی  روستا  دهیاری  با  مشارکتی 
خواسته های مطرح شده بود. همچنین با موافقت 
حمیدرضا مومنی مقرر شد با انجام مراحل قانونی، 
ساختمانی برای حوزه میراث ناملموس در اختیار 

دهیاری روستای سلخ قرار گیرد.
شایان ذکر است، بیشتر روستاهای جزیره قشم 
خارج از محدوده 3۰۰کیلومتر مربع منطقه آزاد 
اما براساس سیاست های رئیس  قشم هستند، 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
اجتماعی  مسئولیت  راستای انجام  در  و  قشم 
راه اندازی  با  تاکنون  سال ۹۴  از  سازمان  این 
نهضت آسفالت در این جزیره، راه های اصلی از 
شهر قشم تا دورترین روستاها در مسیر ساحل 
جنوبی و شمالی و همچنین راه های دسترسی 
روستاهای  اصلی  خیابان های  و  روستاها  به 

جزیره آسفالت شده و همچنان ادامه دارد.

و شرایط جذب افزون بر ۷۰نیروی کار تا پایان 
امسال به بهره برداری می رسد.

تولید  تسهیل  و  معدن  مدیر صنعت،  گفته  به 
سازمان منطقه آزاد قشم، طی چهار و نیم سال 
گذشته و در دوره سکانداری حمیدرضا مومنی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به 
سازمان منطقه آزاد قشم، ۹۸پروانه بهره برداری 
برای فعاالن اقتصادی صادر شده که 5۸مورد 
آن با سرمایه هشت هزار میلیون دالر و افزون 
بر هفت هزار و 3۰۰میلیارد ریال توسط بخش 
خصوصی با ایجاد شرایط کار برای یک هزار و 
۶۸نفر از افراد بومی و غیربومی در حوزه های 

مختلف تولیدی و صنعتی فراهم شده است.
با  1۹۷شرکت  هم اینک  گزارش،  این  به  بنا 
جمعیت ۴هزار و ۸1۹نیروی کار در بخش های 
مختلف تولیدی و صنعتی در منطقه آزاد قشم 
فعالیت می کنند که با تکمیل 3۰واحد صنعتی 
در درست احداث، شمار واحدهای تولیدی به 
به  هم  شرکت ها  این  نیروهای  آمار  و   ۲۲۷

5هزار و 3۶۰نفر افزایش می یابد.

قرار  داد:  ادامه  و  دانست  کشوری  ظرفیت 
سازمان  کنار  در  خصوصی  بخش  گرفتن 
منطقه آزاد قشم، نیرو محرکه ای برای تبدیل 
کردن این منطقه به یک سکوی صادراتی در 

کشور است.
وی با اشاره به پروژه ۲۰هکتاری کمپ پارک 
درگهان گفت: این کمپ پارک، برجسته ترین 

پروژه تفریحی جزیره خواهد بود.
پایان  در  آزاد قشم  مدیرعامل سازمان منطقه 
عنوان کرد: شهر درگهان با ساخت و گسترش 
زمینه  در  تحولی  می تواند  اقامتی  فضاهای 
صنایع  تلفیق  و  باشد  داشته  گردشگر  جذب 
خواهد  نوین  درگهانی  گردشگری  با  تجاری 

شد.
در پایان این مراسم؛ فعالین اقتصادی و مدیران 
مجتمع های تجاری شهر و نواحی درگهان بار 
دیگر از تالش های مدیرعامل سازمان منطقه 
و  متوازن جزیره  توسعه  راستای  در  آزاد قشم 
تاثیر مشهود آن در شهر درگهان و روستاهای 

اطراف قدردانی کردند.

تفاهم نامه مناسب سازی فضاها 
و اماکن عمومی شهری جزیره 

قشم امضاء شد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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