
سرمقاله

حسین مرادی
کارشناس مناطق آزاد

برندسازی، نیاز امروزه مناطق آزاد 
توسعه  یافته  در کشورهای  سال هاست  که  است  مدیریتی  الزامات  از  یکی  برندسازی 
مختلف  علوم  تالقی  از  که  است  رشته ای  چند  مفاهیم  ازجمله  و  می شود  پیاده سازی 
اقتصاد و... پدید آمده است. منظور  بازاریابی، سیاست و دیپلماسی، توریسم،  همچون 
که  است  تصویری  بلکه  شرکت،  یک  تبلیغاتی  پیام های  یا  تجاری  نشان  نه  برند،  از 
مصرف کننده از خدمات، محصول و شرکت در ذهن خود می سازد. اما برندسازی چه 

کمکی می تواند به مناطق آزاد کشور کند؟ 
برندسازی هر منطقه می تواند به کمک ابزارهای نوین بازاریابی منطقه ای، قطب نمای 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، گردشگری و سیاسی خود را به گونه ای تنظیم کند که در 
رقابت با دیگر مناطق، منابع و منافع بیشتری را به خود جذب کند. برندسازی منطقه ای، 
و  بازدیدکنندگان  می توانند  آن  کمک  به  که  است  مدیران  دست  در  قدرتمند  ابزاری 

سرمایه گذاران را جذب کرده و رشد و رونق اقتصادی را برای مناطق به ارمغان آورند.
برندسازی منطقه ای به  طور کلی به دنبال شناسایی نیازها و رفع آنها به شیوه ای سودآور 
است و هدف از آن جلب خشنودی شهروندان، صاحبان کسب  و  کار و بازدیدکنندگان و 

ایجاد تصویری مطلوب از برند یک منطقه محسوب می شود.
برندهای منطقه ای قادر هستند ارتباطات احساسی و شناختی عمیقی با مخاطب ایجاد 
کنند و تجربه ای به  یاد ماندنی از یک منطقه یا مکان برجا گذارند. برندسازی منطقه ای 
موجب تقویت جایگاه ذهنی مناطق و وجهه آنها شده و فرصت رقابت میان مناطق آزاد 
را به  وجود می آورد؛ ضمن آنکه جاذبه های مناطق را افزایش می دهد. ایجاد جو رقابت 
میان مناطق، در نهایت موجب سرازیر شدن سرمایه های مادی، معنوی و اجتماعی به 
ساختارهای شهری خواهد شد و رفاه و کیفیت زندگی را برای ساکنین آن به بار می آورد. 

افزون بر این، برندسازی منطقه ای تاثیر بسزایی بر بازار مسکن و رونق آن دارد. 
تجربه جهانی، منافع بسیاری را به اثبات می رساند. برای نمونه، هامبورگ تحت عنوان 
بین المللی  یا شهر  یابد و  به سازش کاری سیاسی دست  توانست  پایتخت سبز جهانی 
الهه با برند شهر صلح، توانسته به مزیت های سیاسی و اقتصادی فراوانی دست پیدا 
زندگی  توانسته فرهنگ، کیفیت  روشنایی  با شعار شهر  فرانسه  پایتخت  پاریس،  کند. 
شهری، تاریخ و ارزش های اقتصادی و اجتماعی این شهر را ارتقا دهد. در این گوشه 
دنیا، استانبول با برند سرمایه فرهنگی اروپا، مزیت های رقابتی بسیاری را کسب کرده 
است. در کشور خودمان نیز، مشهد و اصفهان تالش هایی را در راستای تبدیل شدن به 

یک برند شهری آغاز کرده اند. 
شهرهایی که با توجه به امکانات و قابلیت های خود، در جهت ایجاد برندی مناسب اقدام 
می کنند، با ایجاد مزیت رقابتی برای خود در جهت افزایش موفقیت شهر خود و ارتقای 

تصویر آن در اذهان مردم گام برمی دارند.
مناطق آزاد کشور نیز به خودی خود می توانند برندهای مطرحی در حوزه منطقه ای با 
توجه به ظرفیت های خود در بخش های توریسم، گردشگری، صنعت و تجارت باشند 

که این امر نیاز به برنامه ریزی های دقیق و کارهای مطالعاتی زیادی دارد.
با توجه به گستره و تنوع اقلیمی مناطق آزاد کشورمان از شمال تا جنوب، می توان با 
برنامه ریزی جامع این مناطق را در کشور به برند بزرگ گردشگری و تفریحی در سطح 
بین المللی با توجه به نبود محدودیت های سفر گردشگران خارجی به این مناطق، بدل کرد.

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان کرد: موضوع الیحه 
به  آزاد  مناطق  افزوده  برارزش  مالیات  قانون  اصالح 
تازگی در مجلس شورای اسالمی مطرح شده است که 
این موضوع واکنش های بسیاری را به همراه داشت.  

عادل معطی، با اعتقاد بر اینکه برداشتن این معافیت ها 
موجی از خروج برای سرمایه گذاران را ایجاد می کند، 
نقشی  و  جایگاه  از  دنیا  تمامی  در  آزاد  مناطق  گفت: 
اقتصادی  نظام های  تمامی  که  هستند  برخوردار  ویژه 

دنیا قائل به این نقش ویژه و با اهمیت هستند.
تکنولوژی  انتقال  صادرات،  توسعه  داشت:  اظهار  وی 
و کمک به بهبود تولیدات داخلی بخشی مهم از این 
نقش ویژه است که همیشه مورد حمایت دولت ها قرار 

می گیرد.
معطی با بیان اینکه این حمایت سالیان متمادی است 
دولت  ویژه  به  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  در  که 
وجود دارد، گفت: اگر نگاهی به قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد و ویژه که بیش از بیست سال پیش مصوب 
شده بیندازیم، متوجه خواهیم شد که روح این قانون 
و  سرمایه گذاری  فرآیندهای  تمامی  تسهیل  مسیر  در 

فعالیت در این مناطق بوده است.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی 
قانون  همین  طبق  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  آزاد  مناطق 
عمل کنیم، مناطق آزاد بهتر می توانند به ایفای نقش 
خود بپردازند، اظهار داشت: در ۶سال گذشته به صورت 
متوسط حدود ۲۰میلیارد دالر صادرات در سال از مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی  داشتیم که این نشان دهنده نقش 

مهم این مناطق در صادرات کشور است.
با  موارد،  این  تمامی  با  حال  کرد:  خاطرنشان  معطی 
چگونگی  قانون  تصویب  از  ۲۰سال  از  بیش  گذشت 
یک  ایجاد  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  اداره 
اکوسیستم پایدار و حضور بیش از یک هزار و ۷۰۰واحد 
اتفاقا همین سرمایه گذاران  تولیدی و سرمایه گذار که 
عامل اصلی توسعه مناطق بوده اند، تصمیم گیری های 
حوزه های  در  روزانه  اخبار  ایجاد  و  غیرکارشناسی 
جز  تاثیری  مالیاتی  معافیت  حذف  همچون  مختلف 
داخلی  سرمایه گذاران  بر  دلسردی  و  نگرانی  ناامیدی، 
و خارجی و در نتیجه اثر سوء بر عملکرد این مناطق 

ندارد.
به  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  اینکه  بیان  با  وی 
مراتب سخت تر از سرزمین اصلی است و با هزینه های 
اجرایی زیادی روبه رو خواهد بود، گفت: دوری از مرکز 

معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، عاملی مهم برای جذب سرمایه گذاران
حفظ  بر  ما  تاکید  همواره  کرد:  خاطرنشان  وی 
این  چراکه  است،  آزاد  مناطق  مالیاتی  معافیت های 
برای جذب  مهم  بسیار  عامل  عنوان یک  به  موضوع 

سرمایه گذار خارجی محسوب می شود.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی 
بسیار  نکات  جزء  معافیت ها  این  گفت:  آزاد  مناطق 
سرمایه گذار  یک  به  می توانیم  که  است  تاثیرگذار 
خروجی  معافیت ها  این  برداشتن  کنیم،  پیشنهاد 
نامناسبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد 
داشت و با توجه به محیط امنی که برای مناطق آزاد 
از طریق همین جذب سرمایه انجام داده ایم، برداشتن 
این معافیت ها موجی از خروج برای سرمایه گذاران را 

ایجاد خواهد کرد.
فعالین  تمامی  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  معطی 
حال  در  شده  کنترل  صورت  به  آزاد  مناطق  داخلی 
دارد  وجود  که  تصوری  برخالف  و  هستند  فعالیت 
فعالین خود  بر  بیشتری  ابزارهای کنترلی  آزاد  مناطق 
اعمال می کنند، افزود: عالوه بر ماده ۱۳ قانون مناطق 
آزاد که می گوید ارائه مجوز دلیلی بر معافیت مالیاتی 
اظهارنامه های  ارائه  به  اقدام  فعالین  است،  مناطق 

مالیاتی کرده اند.
اطالعات  نکردن  ارائه  و  مالیاتی  فرارهای  گفت:  وی 
به مواردی اعالم  باتوجه  اما  انکارناپذیر است،  درست 
کار  به  معضالت  این  رفع  در  بسیاری  تالش  شده، 
آمادگی می کنند که  اعالم  مناطق  این  و  گرفته شده 
آزاد  مناطق  قانون  و  دائمی  احکام  ماده ۶۵  براساس 

حداکثر همکاری با دیگر دستگاه ها را داشته باشند.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد افزود: در فاصله بین سال های ۹۲ تا ۹۷ حدود 
۱۴میلیارد دالر مجوز سرمایه گذاری خارجی ارائه و حدود 
۹۸۷هزار میلیارد ریال سرمایه داخلی و ۲۱میلیارد دالر 

هم سرمایه گذاری ارزی داخلی داشته ایم.
معطی گفت: در ۶سال گذشته حدود ۱۲۰میلیارد دالر 
صورت  ویژه  و  آزاد  مناطق  مبدا  از  تولیدی  صادرات 
داخلی  کاالهای  صادرات  ۲۱میلیارد  که  است  گرفته 
و بیش ۸۸میلیارد دالر هم ترانزیت خارجی از طریق 
مناطق آزاد صورت گرفته که باتوجه به شرایط کشور، 

به نظر این آمارها قابل دفاع است.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: 
بازگشت به قانون مناطق آزاد تنها راه بهبود عملکرد 

این مناطق است.

موضوع  این  دالیل  ازجمله  اقلیمی  وضعیت  کشور، 
هستند که قانون به فکر ایجاد تسهیالت متعدد برای 

توسعه و ایجاد جذابیت برای این مناطق افتاده است.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی 
اینکه سرمایه گذاران در مرکز  با اشاره به  آزاد  مناطق 
کنند،  سرمایه گذاری  به  اقدام  می توانستند  کشور 
اظهار داشت: این مناطق را به دالیل مختلف ازجمله 
معافیت های مالیاتی انتخاب و اقدام به فعالیت و توسعه 
بحث  که  زمانی  اما  کرده اند،  مناطق  این  در  آبادانی 
حذف معافیت های مالیاتی مطرح می شود بیشترین آثار 
آن متوجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.

معطی با بیان اینکه اکنون ما رقبای بسیار بزرگی در 
اطراف کشور ازجمله قطر، اردن، عمان و امارات داریم 
که معافیت های همه جانبه را برای جذب سرمایه گذاران 
و  معافیت ها  وجود  افزود:  می گیرند،  نظر  در  خارجی 
معافیت های  حوزه  در  خصوص  به  آنها  تسهیالت 
مثال  به طور  ایران است،  از  بیشتر  به مراتب  مالیاتی 
در امارات یا حتی ترکیه، معافیت های بسیار بلندمدت 
افزوده در  برارزش  وضع شده است و معافیت مالیات 

کشور ترکیه به مراتب بیشتر از کشور ایران است.
که  معافیت ها  این  حذف  بحث  کرد:  اظهار  وی 
از  بسیاری  گرفته  قرار  بحث  مورد  است  روزی  چند 
تردید خواهد  را دچار  سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
این مناطق حضور داشته  لزومی دارد در  کرد که چه 
حذف  که  داشت  انتظار  می توان  بنابراین  باشند؟ 
بسترهای قانونی بی شک در خروجی های این مناطق 

اثر سوء خواهد داشت.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی 
اینکه بیشترین آسیبی که مناطق  با بیان  مناطق آزاد 
آزاد و به ویژه اقتصادی در چند سال اخیر داشته اند، از 
مناطق  این  اصلی  سرزمین  مقررات  و  قوانین  تسری 
بوده است، گفت: همیشه توصیه بر رعایت قانون بوده 
خاصی  قوانین  یکسری  با  آزاد  مناطق  قوانین  است، 
همراه است و قانون مالیات هم قوانین خاص خود را 
تاکید ما همیشه احترام به قانون خاص مناطق  دارد، 
به  مناطق  این  قانون،  رعایت  در صورت  و  بوده  آزاد 
رسالتی که برای آنها ترسیم شده است خواهند رسید.

و  قاطع  دلیل  مالیاتی  معافیت  داشت:  اذعان  معطی 
به  همیشه  مالیات  و  نیست  مالیاتی  فرارهای  اصلی 
عنوان ابزار درآمدی برای دولت ها محسوب نمی شود، 
سرمایه گذار  برای جذب  که  است  تشویقی  ابزار  بلکه 

و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری استفاده می شود.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
اظهار داشت:

گفت و گو با معاون فنی و زیربنایی 
سازمان منطقه آزاد چابهار:

اشتغال پایدار و توسعه 
صادرات، مهم ترین 

ماموریت 
مناطق آزاد

تکمیل زیرساخت ها
گلوگاه توسعه 

صنعتی در 
منطقه آزاد چابهار

تکمیل زیرساخت های 
مجتمع بندری کاسپین 
با اتصال به راه آهن سراسری

سازمان منطقه آزاد کیش
 حامی فعاالن صنعت ساختمان

صفحه 3 را بخوانید

صفحه 2 را بخوانید

مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:

انکشاف 
فرار مالیاتی در خارج از 

قلمرو مناطق آزاد

نگاهی به مزایا و معافیت های مناطق آزاد 
مطابق نص صریح قانون:

بازدید معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی 
معاون اول رئیس جمهور از منطقه آزاد انزلی:

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

صفحه 4 را بخوانید



معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

سازمان منطقه آزاد کیش، حامی فعاالن صنعت ساختمان
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
کیش با حضور 120شرکت داخلي و خارجي در 
مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
کیش با حضور الیاس حضرتی رئیس کمیسیون 
رئیس  نایب  قوامی  هادی  و  مجلس  اقتصادی 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و 
مقامات ارشد سازمان منطقه آزاد کیش در مرکز 

نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار گردید.
1۵شرکت  و  داخلی  10۵شرکت  نمایندگان 
متحده  امارات  افغانستان،  اسپانیا،  از  خارجی 
عربی، ایتالیا، آلمان، آمریکا، تایلند، ترکیه، چین، 
لهستان،  جنوبی،  کره  فرانسه،  عراق،  رومانی، 
نمایشگاه  پانزدهمین  در  مصر  و  مجارستان 
بین المللی صنعت ساختمان کیش حضور داشتند 
به سال  نسبت  کننده،  تعداد شرکت  نظر  از  که 

گذشته 1۵درصد افزایش داشت.
زمینه  در  شرکت کنندگان  نمایشگاه،  این  در 
سیستم های  و  ساختمانی  پایه ای  مصالح 
دکوراسیون  و  معماری  نازک کاری،  سازه ای، 
داخلی و فضای باز، لوازم و تاسیسات مکانیکی 
ساختمان، لوازم و تاسیسات برقی، الکترونیکی و 
امنتی ساختمان، آسانسور، باال بر و سیستم های 
خط  و  ساختمانی  ماشین آالت  و  ابزار  متحرک، 
تولید مصالح، خدمات مهندسی و حرفه ای، بازار 
سرمایه، تشکل های حرفه ای، آموزش، انتشارات 
آخرین  شهری  خدمات  و  عمران  تبلیغات،  و 
دستاوردهای خود را به معرض نمایش گذاشتند.

مشاوران  و  ملی  تولیدکنندگان  همچنین حضور 
برنامه های  و  اهداف  راستای  در  پیمانکاران  و 

از  رونمایی  کیش،  جزیره  در  سرمایه گذاری 
تولید  از  رونمایی  و  ملل  میدان  برگزیده  طرح 
توسعه  با  عایق«  فلزی  چوب  »چهار  داخلی 
استانداردهای اروپا برای هر کارایی با فن آوری 
پانزدهمین  برگزاری  ویژگی های  از  آلمان 

نمایشگاه صنعت ساختمان در کیش بود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش با استقبال از سرمایه گذاری در صنعت 
ساختمان کیش، از حمایت این سازمان از فعاالن 

این صنعت خبر داد.
دکتر ناصرآخوندی در حاشیه گشایش پانزدهمین 

کیش  ساختمان  صنعت  بین المللی  نمایشگاه 
اقتضاء  کیش  جزیره  هوای  و  آب  نوع  گفت: 
شرایط  با  متناسب  و  بادوام  مصالح  تا  می کند 
سازمان  و  شود  تولید  جزیره  این  هوای  و  آب 
که  افرادی  از  حمایت  کیش ضمن  آزاد  منطقه 
کنند،  سرمایه گذاری  زمینه  این  در  دارند  تمایل 
امکانات و مجوزهای مورد نیاز را در اختیار آنان 

قرار خواهد داد.
و  ظرفیت ها  کیش  جزیره  که  این  بیان  با  وی 
بخش  سرمایه گذاری  برای  خوبی  پتانسیل های 
خصوصی دارد و  این سرمایه گذاری باعث رونق 
تولید و اشتغال در جزیره کیش خواهد شد، افزود: 
سرمایه  بازار  مختلف  بخش های  از  دعوت  با 
داخلی و خارجی در »نمایشگاه کیش اینوکس« 
خواهد  برگزار  کیش  جزیره  در  27آبان ماه  که 

بسته های  ارائه  و  ظرفیت ها  معرفی  ضمن  شد، 
برای  را  زمینه  سرمایه گذاری،  پیشنهادی 

مشارکت سرمایه گذاران فراهم خواهیم نمود.
آخوندی اظهار داشت: در بخش ساخت و ساز، 
سرمایه گذاری های بسیار زیادی در مناطق آزاد و 
به ویژه جزیره کیش انجام شده و تا سال 1400 
در بخش  تومان  میلیارد  از  28هزار  بیش  مبلغ 
ساختمان و ساخت و ساز با کاربری های مختلف 

در جزیره کیش سرمایه گذاری خواهد شد.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
منطقه آزاد کیش ادامه داد: صنعت ساختمان در 
جزیره کیش پتانسیل ها و ظرفیت های خوبی را 
از  بیش  در جزیره کیش  در حال حاضر  و  دارد 
توان  آنها  از  نیمی  که  داریم  فعال  6۵0شرکت 
صادرات محصوالت خود را دارند  و برخی از آنها 
سرزمین  به  دالر  ۵0میلیون  تا  گذشته  سال  در 

اصلی و کشورهای همسایه صادرات داشتند.
نمایشگاه  این  گشایش  آیین  در  است،  گفتنی 
عضو  دلخوش  کاظم  و  موسوی  سیدفرید 
اسالمی،  شورای  اقتصادی مجلس  کمیسیون 
مجلس  امور  و  حقوقی  معاون  گروسی  حسین 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
محمدرضا مداح مشاور و مدیرکل حوزه مدیریت 
خانزادی  مصطفی  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
معاون عمرانی و زیربنایی، ناصر آخوندی معاون 
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
شرکت  مدیرعامل  مقدس زاده  علی  کیش، 
عمران، آب و خدمات شهری منطقه آزاد کیش 
و  مسکن  تخصصی  کمیسیون های  اعضای  و 

دانش بنیان اتاق تعاون ایران حضور داشتند.

اخبار منطقه آزاد کیش

دلنشین  و  زیبا  چشم اندازی  ایجاد  هدف  با 
کاشت  کیش،  جزیره  به  بخشیدن  طراوت  و 

گل های فصلی آغاز شد.
نیمه  در  هوایی  و  آب  شرایط  بهبود  به  توجه  با 
میادین،  در  فصلی  گل های  کاشت  سال،  دوم 
معابر و پارک ها به منظور ایجاد چشم اندازی زیبا 
و استقبال شایسته از گردشگران آغاز شده است 

و تا پایان سال ادامه دارد.
زیست  محیط  و  شهری  امور  معاونت  سرپرست 
منطقه  شهری  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت 
بوته  ۵میلیون  از  بیش  کاشت  گفت:  کیش  آزاد 
از انواع گل های فصلی در دست اجرا است و تا 
پایان سال نیز گل های متنوع دیگری نیز کاشته 

خواهد شد.
سال  طول  در  اینکه  بیان  با  آقازاده  مهندس 
سبز  فضای  توسعه  برای  گسترده ای  اقدامات 
و  بهسازی  خاکریزی،  از  اعم  کیش  جزیره 
آماده سازی، تهیه و کاشت گل های فصلی و انواع 
طبق  افزود:  می شود،  انجام  درختچه  و  درخت 
جاری  آخر سال  تا  انجام شده،  برنامه ریزی های 
نیز ۵۵هکتار از اراضی کیش درختکاری می شود.

درخت،  832اصله  و  6هزار  تعداد  داد:  ادامه  وی 
و  28هزار  درختچه،  466اصله  و  هزار  یک 
2۵8متر  و  پوششی  گیاهان  719مترمربع 
1.۵میلیون  حدود  همچنین  شده،  کاشته  پرچین 
و  113هزار  و  گیاهی   آفات  سمپاشی  مترمربع 
200کیلوگرم کوددهی در 6ماهه نخست امسال 

انجام شده است.
زیست  محیط  و  شهری  امور  معاونت  سرپرست 
منطقه  شهری  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت 
۵00متر  و  1۵هزار  کرد:  تاکید  کیش  آزاد 
در  سبز   فضای  به  آبرسانی  جهت  لوله کشی 
حال  در  و  شد  انجام  امسال  نخست  ماه  شش 
علف کشی،  چمن،  و  درختان  هرس کاری  حاضر 
نگهداری  گلکاری جهت  و  آفات  دفع  کوددهی، 

فضای سبز کیش در دستورکار قرار دارد.
الزم به ذکر است، سرانه فضای سبز در جزیره 
کیش برای هر نفر بیش از 170مترمربع است و 
این در حالی است که سرانه جهانی فضای سبز 

برای هر نفر 20 تا 2۵مترمربع می باشد.

کاشت بیش از 5میلیون بوته 
از انواع گل های فصلی در کیش

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: دومین نمایشگاه بزرگ کتاب کیش 
از 1۵ تا 24آبان ماه با مشارکت 281ناشر داخلی 

و خارجی در تاالر شهر کیش برپا می شود.
دکتر سعید پورعلی در نشست خبری با اصحاب 
رسانه که در سالن اجتماعات این سازمان برگزار 
شد، با بیان این که مقارن با هفته وحدت و هفته 
کتاب و روز گرامیداشت کیش  نمایشگاه کتاب 
با  2۵00مترمربع  مساحت  به  فضایی  در  کیش 
60ناشر  و  داخلی  مطرح  221ناشر  مشارکت 
و  13هزار  افزود:  می شود،  برگزار  خارجی 
تعداد 113هزار و 633جلد  به  8۵0عنوان کتاب 
نمایش  به  کتاب  بزرگ  نمایشگاه  دومین  در 

گذاشته می شود.
کتاب  1۵نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
نمایشگاه  در  کرد:  تاکید  کشور  استان های  در 
سوی  از  تخفیف  بن  تومان  امسال، 1۵0میلیون 
1۵0میلیون  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
تومان بن از سوی سازمان منطقه آزاد کیش به 
خریداران تخصیص داده شده است که با تخفیف 
۵0درصدی در مبالغ 2۵، ۵0 و 7۵هزار تومان از 
4 تا 10آبان به صورت آن الین از طریق تارنمای 
این صورت  غیر  در  و  قرار گرفت   bon.tib.ir
در روزهای برگزاری نمایشگاه از طریق باجه های 

دومین نمایشگاه بزرگ کتاب کیش برگزار می شود

از  تومان  40میلیون  ارزش  به  کتاب  بسته های 
سوی این نمایشگاه به مدارس کیش اهدا گردید.
مختلف،  کتب  بررسی  و  نقد  داد:  ادامه  وی 
فرهنگی،  متنوع  مسابقات  کتاب،  از  رونمایی 
با  همراه  کودکان  ویژه  شبانه  برنامه  نقاشی، 
از  دانش آموزان  بازدید  و  موزیکال  قصه گویی 
اتاق  ایجاد  هوش،  غرفه های  برپایی  نمایشگاه، 
تکنولوژی،  غرفه  ملی،  رسانه  استادیو  خبر، 
شرکت کنندگان،  به  جوایز  اهدای  و  خالقیت، 
برنامه های جانبی دومین نمایشگاه کتاب کیش 

می باشد.
ترویج  و  گسترش  لزوم  بر  اشاره  با  پورعلی 

فرهنگ کتابخوانی گفت: حوزه کتاب در جامعه 
گسترش  برای  و  است  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار 
آن باید چند سیاست را دنبال کنیم که یکی از 
این سیاست ها، مردمی کردن امر کتاب و تامین 

منابع و ایجاد انگیزه است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
کیش برگزاری نمایشگاه کتاب را بهترین شیوه 
برای اجرای این سیاست برشمرد و اظهار داشت: 
شده  اعمال  تخفیف  از  استفاده  و  مردم  حضور 
برای خرید کتاب، یکی از راه های مردمی شدن 

و ترویج فرهنگ کتابخوانی می باشد.
در  نویسندگان  و  مولفان  و  ناشران  از  حمایت 
به روزرسانی  کتاب،  تولید  از  حمایت  جزیره ، 
منابع کتاب، انجام تبلیغات به منظور شناساندن 
افزایش  کتاب های مناسب برای اقشار مختلف، 
بخش  مشارکت  جلب  با  نمایشگاه  اعتبارات 
خصوصی با هدف گسترش فرهنگ کتابخوانی، 
نرخ مطالعه و بهبود نحوه گذران اوقات فراغت 
این  در  شده  مطرح  مباحث  دیگر  از  کیشوندان 

نشست بود.
گفتنی است، آیین های هفته وحدت، روز کیش، 
معرفی نام آوران جزیره و نمایشگاه کتاب ازجمله 
آزاد  برنامه های فرهنگی مدنظر سازمان منطقه 

کیش در آبان ماه جاری است.

بانک شهر در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
برای  تخفیفات  این  کرد:  تاکید  پورعلی  دکتر 
گردشگران تا 20درصد در نظر گرفته شده که با 
ارائه کارت ملی، قابل دریافت است و متقاضیان 
به  نسبت  مذکور  تارنمای  طریق  از  می توانند 

خرید بن ویژه اقدام کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
نفر  22هزار  گذشته  سال  اینکه  بیان  با  کیش 
شاهد  و  کردند  دیدن  گذشته  سال  نمایشگاه  از 
اذعان  بودیم،  کیشوندان  از  خوبی  استقبال 
نزدیک  نمایشگاه،  این  دوره  نخستین  در  کرد: 
و  شد  خریداری  کتاب  تومان  800میلیون  به 

نمایشگاه  در  دانش بنیان  شرکت های  پاویون 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
فرصت های  معرفی  نمایشگاه  یازدهمین  و 
تشکیل  کیش  جزیره  در  کشور  سرمایه گذاری 

می شود.
بین المللی  نمایشگاه  دوره  ششمین  همچنین 
همزمان  خصوصی سازی  و  بیمه  بانک،  بورس، 
فرصت های  معرفی  نمایشگاه  یازدهمین  با 
سرمایه گذاری طی روزهای 27 تا 30آبان ماه در 

جزیره کیش برگزار می گردد .
شرکت های  حضور  هزینه های  از  درصد  نود 
توسط   Kish Invex نمایشگاه  در  دانش بنیان 

تسهیالت ویژه برای شرکت های دانش  بنیان در نمایشگاه کیش اینوکس2019

تومان و شرکت های دانش بنیان متقاضی شرکت 
یک  معادل  هزینه  درصد  ده  تنها  پاویون  در 

میلیون تومان را پرداخت خواهند کرد.
زمینه  در  تجاری  قراردادهای  همچنین 
این  حاشیه  در  که  دانش بنیان  محصوالت 

تسهیالت  شامل  نیز  شوند  منعقد  نمایشگاه 
خواهند بود.

تامین  ایمیدرو،  ملت،  مالی  گروه  است،  گفتنی 
مسکن،  بانک  سرمایه  تامین  امید،  سرمایه 
رفاه  بانک  شهر،  بانک  فارس،  خلیج  هلدینگ 
چادرملو،  معدنی  و  صنعتی  شرکت  کارگران،  
ملی  شرکت  زمین،  گوهر  آهن  سنگ  شرکت 
شرکت  خوزستان،  فوالد  شرکت  ایران،  مس 
پاسارگاد،  بیمه  مرکزی،  بیمه  مبارکه،  فوالد 
بیمه پارسیان و شهرداری های شهرهای مختلف 
از  دوره  این  مشارکت کنندگان  ازجمله  کشور 

نمایشگاه کیش اینوکس2019 می باشند.

پرداخت  تامین  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
می شود.

بورس،  بین   المللی  نمایشگاه  دوره  ششمین  در 
که همزمان  خصوصی سازی  و  بیمه  بانک، 
فرصت های  معرفی  نمایشگاه  یازدهمین  با 
برگزار  کیش  جزیره  در  که  سرمایه گذاری 
می شود، شرکت های دانش بنیان متقاضی حضور 
تسهیالت  از  می توانند  اینوکس2019  کیش  در 

ویژه تا سقف 100میلیون ریال استفاده کنند.
و  نوآوری  صندوق  90درصدی  تسهیالت 
شکوفایی ریاست جمهوری شامل پرداخت اجاره 
فضا و طراحی و ساخت غرفه تا سقف ده میلیون 

رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی کشور اظهار کرد:

غواصی  و  غریق  نجات  فدراسیون  رئیس 
عنوان  به  را  کیش  جزیره  سواحل  کشور، 
پایین  میزان  نظر  از  کشور  سواحل  امن ترین 

غریق معرفی کرد.
نجات  فدراسیون  رئیس  نوری  ایلخان  دکتر 
اختتامیه  مراسم  در  کشور  غواصی  و  غریق 
قهرمان  مسابقات  دوره  هشتمین  و  بیست 
غریق،  نجات  ملی  تیم  انتخابی  و  کشوری 
شد، ضمن  برگزار  آقایان   پالژ  محل  در  که 
ایمنی  از فرهنگ سازی، رعایت مسائل  تقدیر 
حرفه ای  غواصان  و  غریق  منجیان  تربیت  و 
و  غریق  منجیان  و  مدرسان  تربیت  گفت: 
میزان  بودن  پایین  مهم  دالیل  از  غواصی 

سواحل جزیره کیش، امن ترین سواحل کشور هستند

و عضو فدراسیون جهانی )ILS(، سواحل امن 
تمام  برای  الگویی  عنوان  به  را  کیش  جزیره 
اظهار  و  کرد  معرفی  کشور  ساحلی  مناطق 
داشت: امید دارم در سایر مناطق ساحلی کشور 

ازجمله سواحل شمالی، با فرهنگ سازی، توجه 
به محیط زیست، تربیت منجیان کارآزموده با 
در نظر گرفتن مسائل ایمنی و کاهش اتفاقات، 
مانند جزیره کیش سواحلی امن و آرام و عاری 

از هرگونه حادثه داشته باشیم. 
وی در ادامه ضمن تقدیر از مسئوالن موسسه 
اظهار داشت:  تفریحات سالم کیش  ورزش و 
بودن  دارا  با  ورزش  موسسه  کیش  جزیره  در 
بخش  دو  در  کارآزموده  غواصان  و  منجیان 
ساحل و استخر، همواره دوره های بازآموزی و 
آمادگی را در طی سال برگزار می کند و همین 
امر موجب باال رفتن ایمنی سواحل جزیره شده 

است.

غریق می باشد و به همین دلیل سواحل جزیره 
زیبای کیش امن ترین سواحل کشور هستند. 

هیات  عضو  میرسلیم  سیدمصطفی  ادامه  در 
رئیسه فدراسیون و حامی نجات غریق جهان 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
در  نیمه تمام  پروژه های  میزان  درباره  کیش  آزاد 
پروژه ها  این  ریالی  ارزش  و  کیش  آزاد  منطقه 
اظهار داشت: در حال حاضر میزان سرمایه مورد 
بخش  در  نیمه تمام  پروژه های  اتمام  جهت  نیاز 

غیرصنعتی 231،872میلیارد ریال است.
تمام  اینکه  به  توجه  با  افزود:  آ خوندی  ناصر 
پروژه های نیمه تمام در حوزه سرمایه گذاری متعلق 
به بخش خصوص است، سازمان منطقه آزاد کیش 
اقداماتی برای برطرف کردن مشکالت پیش آمده 
در پروژه ها را دنبال می کند که اعمال تخفیف در 
هیات  تشکیل  ساخت،   پروانه  تمدید  جریمه های 
سرمایه گذاری  جهت  نیمه تمام  پروژه های  در  امنا 
در بخش باقی مانده،  مشارکت سازمان از طریق 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش جهت اتمام 
پروژه ها،  معرفی به بانک ها و موسسات مالی جهت 
مشارکت در پروژه ها و اعطاء وام به سرمایه گذاران،  
)حدود  تولیدکنندگان  به  نیمایی  ارز  تخصیص 
20میلیون دالر(،  به  روز کردن مصوبات کمیسیون 
تمدید  و  ساخت  دوره  تمدید  برای  اقتصادی 
امضای  صنعتی،   اراضی  استیجاری  قراردادهای 
تفاهم نامه با بانک برای اعطای تسهیالت مالی با 
بهره کمتر به واحدهای صنعتی و امکان اخذ مجوز 
موقت ساخت و ساز برای واحدهای صنعتی در حال 

ساخت ازجمله اقدامات انجام شده است.
ثبت  به  ارز  اختصاص  میزان  به  اشاره  با  وی 
سفارش ها در منطقه آزاد کیش، افزود: از ابتدای 
دی ماه 97، از چهل و سه میلیون دالر ارز نیمایی 
اختصاص داده شده به منطقه بیش از 37میلیون 
ماشین آالت  اولیه،  مواد  واردات  برای  دالر 
پروژه های  تجهیزات  و  صنعتی  واحدهای 

سرمایه گذاری تخصیص داده شده است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: همچنین از 16مهرماه 1398 ثبت 
سفارش کاالهای همراه مسافر به میزان سهمیه 
فعاالن  یکپارچه  سامانه  طریق  از  شده  تعیین 
تجارت  جامع  سامانه  و  آزاد  مناطق  اقتصادی 

امکان پذیر شده است.

فعالسازی پروژه های 
نیمه تمام با اقدامات 

سازمان منطقه آزاد کیش 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 
منطقه آزاد کیش اظهار داشت:
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سرپرست معاونت امور شهری 
منطقه آزاد کیش اظهار کرد:



اخبار منطقه آزاد انزلی

بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی، 
مهم ترین مزیت دریافت انواع مجوزهای 
سرمایه گذاران  برای  اقتصادی  فعالیت 

منطقه آزاد انزلی محسوب می شود.
اقتصادی  فعالیت  مجوزهای  تعداد 
اقتصادی  معاونت  سوی  از  شده  صادر 
آزاد  منطقه  سازمان  گذاری  سرمایه  و 
پایان  لغایت  فروردین  ابتدای  از  انزلی 
۱۱۳۲مجوز  تعداد  به  سال ۹۸  مهرماه 

بالغ شد.
۱۱۳۲مجوز  تعداد  از  اساس،  این  بر 
در  ۸۶۴مجوز  مدت،  این  طی  صادره 
۱۷۸مجوز  پیمانکاری،  و  خدماتی  حوزه 
مربوط به امور تجاری و صنفی، ۷۰مجوز 
تولیدی-صنعتی و در نهایت ۲۰مجوز نیز 
با موضوع فعالیت های فنی و مهندسی از 

سوی این سازمان صادر شده است.
شروع  منظور  به  گزارش،  این  بر  بنا 
محدوده  در  اقتصادی  فعالیت  هرگونه 
فعالیت  مجوز  دریافت  آزاد،  منطقه 
بازرگانی  مدیریت  طریق  از  اقتصادی 
الزامی است.  انزلی  آزاد  سازمان منطقه 
صورت  به  اقتصادی  فعالیت  مجوز 
کاربری  نوع  حسب  بر  و  ساله  یک 
است  حالی  در  این  و  می گردد  صادر 
فعال  شرکت های  فعالیت  گستره  که 
تولیدی- زمینه های  در  منطقه  این  در 

کشاورزی،  خدماتی،  و  صنفی  صنعتی، 
صادرات و واردات، فعالیت ها و خدمات 
خدمات  و  مهندسی  و  فنی  خودرویی، 

می باشد. شغلی 
معافیت های  و  مزایا  از  بهره مندی 
دریافت  مزیت  مهم ترین  قانونی 
اقتصادی  فعالیت  مجوزهای  انواع 
که  است  ۱۱۳۲سرمایه گذاری  برای 
امکانات  ظرفیت ها،  از  استفاده  برای 
زیرساختی و طرح های تشویقی-حمایتی 
و  اقتصادی  معاونت  از  سازمان،  این 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 

برای فعالیت خود، مجوز اخذ نموده اند. 
قانون  ماده ۱۳  براساس  دیگر،  سوی  از 
ویژه  و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
و  حقیقی  اشخاص  کشور،  اقتصادی 
انواع  به  آزاد  منطقه  در  که  حقوقی 
دارند،  اشتغال  اقتصادی  فعالیت های 
در  اقتصادی  فعالیت  نوع  هر  به  نسبت 
بهره  برداری  از  تاریخ  منطقه  محدوده 
از  ۲۰سال  مدت  به  مجوز،  در  مندرج 
دارایی  و  درآمد  بر  مالیات  پرداخت 
موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف 
از  فعالیت  مجوزهای  صدور  و  می باشند 
شمول  منطقه،  در  سازمان  این  سوی 
برای  سرمایه گذاران  از  حمایتی  چتر 
فعالیت های سودآوری می باشد که منجر 
به رونق فضای کسب و کار و اشتغال در 
سطح منطقه و استان گیالن شده است.

برنامه های  در  ثبات  است،  گفتنی 
حمایتی-تشویقی سازمان ظرف سال های 
معافیت های  و  مزایا  تمامی  اعمال  اخیر، 
فرآیندهای  در  تسریع  و  تسهیل  قانونی، 
فعالین  به  ارائه  قابل  خدماتی  و  اداری 
تفاهم نامه های  انعقاد  طریق  از  اقتصادی 
خدمات رسان  نهادهای  با  مختلف 
فعال شدن  به  استانی و کشوری، کمک 
تکمیل  منطقه،  تولیدی-صنعتی  ۷۰واحد 
بندری  مجتمع  همچون  زیرساخت هایی 
کاال،  بورس  تاالر  فعالیت  کاسپین، 
در  و  همایش ها  و  نمایشگاه ها  مرکز 
بین المللی  کریدورهای  فعالسازی  نهایت 
قزاقستان  چین،  کریدور  و  شمال-جنوب 
انزلی،  آزاد  منطقه  محوریت  با  ایران  و 
در  کار  و  فضای کسب  رونق  زمینه های 
مجموعه  نموده؛  فراهم  را  منطقه  سطح 
این  سوی  از  که  طرح هایی  و  اقدامات 
روند  استمرار  حفظ  منظور  به  سازمان 
در  منطقه  اقتصادی  شاخص های  مثبت 

شش سال گذشته بوده است.

صدور ۱۱۳۲مجوز فعالیت 
اقتصادی توسط سازمان 

منطقه آزاد انزلی

در هفت ماهه سال ۹۸ انجام پذیرفت:
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و  اقتصادی  نظارت  و  هماهنگی  معاون 
تاکید  با  رئیس جمهور  اول  معاون  زیربنایی 
بر تجهیز مجتمع بندر کاسپین گفت: اتصال 
این بندر به راه آهن سراسری، زیرساخت های 

مورد نیاز آن را تکمیل می کند.
منطقه  از  بازدید  حاشیه  در  شیرکوند  سعید 
مناطق  کاربری  داشت:  اظهار  انزلی  آزاد 
و  است  روشن  کشوری  هر  اقتصاد  در  آزاد 
منطقه  یک  ایجاد  به  نیاز  ایران  شمال  در 
آزاد جهت استفاده از ظرفیت های بندری آن 
با  اقتصادی  برای توسعه مراودات تجاری و 

کشورهای حاشیه خزر احساس می شد.
معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی 
کرد:  خاطرنشان  رئیس جمهور  اول  معاون 
فعالیت های انجام شده در مجتمع بندر کاسپین 
از زمان افتتاح آن تاکنون موجب شده که بخشی 
از کاالهای مورد نیاز کشور که باید از چین وارد 
بنادر جنوب کشور می شد، از طریق بندر کاسپین 
مستقیما به شمال کشور منتقل شده و از این 

بندر به سایر نقاط ترانزیت می شود.
کاسپین  بندر  می رود  انتظار  افزود:  وی 
تمام  از  بهره مندی  امکان  منظور  به 
ظرفیت هایش و تاثیر بر روی اقتصاد منطقه 

و کشور، هرچه سریع تر به راه آهن سراسری 
متصل گردد.

شیرکوند یادآور شد: ظرفیت تخلیه و بارگیری 
از  یکی  کاسپین،  بندر  در  موجود  کانتینری 

تکمیل زیرساخت های مجتمع بندری کاسپین با اتصال به راه آهن سراسری
باعث  که  است  مناسبی  بسیار  ظرفیت های 
فعالیت های  تجار،  و  سرمایه گذاران  می شود 
معافیت های  و  مزایا  از  استفاده  با  را  خود 
داده و موجبات  انجام  راحتی  به  آزاد  منطقه 

رونق و شکوفایی منطقه را نیز پدید آورد.
تولیدی  از چند واحد  بازدید  به  اشاره  با  وی 
به  توجه  با  گفت:  انزلی  آزاد  منطقه  در 
در  خوب  تجاری  و  اقتصادی  فعالیت های 
حال انجام در این منطقه و وجود واحد های 
به  را  خود  محصوالت  که  فعالی  تولیدی 
سراسر کشور و خارج از کشور صادر می کنند، 
واحد  چقدر  هر  شرایط   این  با  بگویم  باید 

تولیدی ایجاد کنیم، باز هم کم است.
و  اقتصادی  نظارت  و  هماهنگی  معاون 
پایان  در  رئیس جمهور  اول  معاون  زیربنایی 
نیروی  ظرفیت  از  گیالن  داشت:  اظهار 
انسانی بالقوه بسیاری برخوردار است که باید 
از این ظرفیت در جهت توسعه همه جانبه این 

استان به نحو شایسته استفاده شود.

بازدید معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور از منطقه آزاد انزلی:

اداره  در  شده  ثبت  شرکت های  مجموع 
ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی 
۲۴۸۲شرکت  به  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 

بالغ شد.
مهرماه  پایان  لغایت  فروردین  ابتدای  از 
در  ثبت شده  سال ۹۸، مجموع شرکت های 
و  صنعتی  مالکیت  و  شرکت ها  ثبت  اداره 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  معنوِی 
این سازمان به ۱۰۹شرکت ایرانی و خارجی 
این  از  که  است  حالی  در  این  و  شد  بالغ 
تعداد ۹شرکت با سهامدار و مالکیت خارجی 

می باشند.
ثبت  خارجی  شرکت های  اساس،  این  بر 
شده در منطقه آزاد انزلی طی این مدت از 
شهروندان کشورهای کره جنوبی، لهستان، 
روسیه، تاجیکستان، یونان، انگلستان، چین، 

قزاقستان و آذربایجان می باشند.
حوزه فعالیت ۱۰۹شرکت ثبت شده در این 
تجاری-گردشگری،  حوزه های  در  منطقه 
صنعتی- تولیدی  خدماتی،  تجاری-عمرانی، 
شده  اعالم  فرهنگی-ورزشی  موسسه  و 

است.
ثبت  شرکت های  تعداد  گزارش،  این  بر  بنا 
منطقه  سازمان  کار  به  شروع  سال  از  شده 
آزاد انزلی در سال ۱۳۸۴ تا پایان شهریور ماه 
افزایش  ۲۴۸۲شرکت  تعداد  به  سال ۱۳۹۸، 
از این تعداد، ۲۷۳شرکت و شعبه  یافته که 
را  این منطقه  شرکت خارجی می باشند که 
و  اقتصادی  فعالیت  و  شرکت  ثبت  برای 

سرمایه گذاری خود انتخاب کرده اند.
درصد  و  سهم  میزان  است،  ذکر  به  الزم 
فرآیند  در  خارجی  سرمایه گذار  مالکیت 
 ۳۳ از  انزلی  آزاد  منطقه  در  شرکت  ثبت 
برمی گیرد  در  را  سهام  ۱۰۰درصد  تا 
مدیره  هیات  اعضای  میان  این  در  و 
به  منطقه  در  که  خارجی  ۲۷۳شرکت 
کشورهای  تابعیت  دارای  رسیده اند،  ثبت 
پاکستان،  آلمان، چین،  روسیه، هندوستان، 

ثبت ۱09شرکت داخلی و خارجی در منطقه آزاد انزلی

بیشتری برخوردار است.
ارائه  مدیریتی،  تدوام  دیگر،  سوی  از 
به  متنوع  حمایتی  و  تشویقی  بسته های 
مشاوره ای  خدمات  ارائه  سرمایه گذاران، 
شرکت  ثبت  به  عالقه مندان  به  رایگان 
و  مزایا  تمامی  اجرای  منطقه،  این  در 
انعقاد تفاهم نامه های  قانونی و  معافیت های 
متعدد با نهادهای دولتی و بخش خصوصی 
فضای  رونق  به  منجر  خارجی  و  داخلی 

کسب و کار در منطقه شده است. 
کریدورهای  فعالسازی  این،  بر  عالوه 
که  منطقه  محوریت  با  بین المللی  تجاری 
فراهم  را  ترانزیتی  مبادالت  افزایش  زمینه 
نوآور،  ۹۰شرکت  از  بیش  جذب  با  آورده، 
از  یکی  به  منطقه  این  دانش بنیان،  و  فناور 
طریق  از  و  شده  تبدیل  کشور  قطب های 
و  راکد  صنعتی  تولیدی  ۷۰واحد  فعالسازی 

اشتغال  و  تولید  رونق  موجبات  نیمه راکد، 
مولد را ایجاد کرده است.

معافیت مالیاتی ۲۰ساله از تاریخ بهره برداری 
کامل  آزادی  اقتصادی،  فعالیت های  انواع 
مشارکت  آزادی  سرمایه،  خروج  و  ورود 
سرمایه گذاری خارجی تا سقف ۱۰۰درصد و 
ساخته  کاالی  ورود  برای  گمرکی  معافیت 
شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان 
ثبت  مزایای  مهم ترین  از  افزوده  ارزش 

شرکت در منطقه آزاد انزلی است.
گفتنی است، از فروردین ماه سال جاری سامانه 
موسسات  و  شرکت ها  ثبت  آنالین  یکپارچه 
کار  به  شروع  انزلی  آزاد  منطقه  غیرتجاری 
نموده که عالقه مندان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و انجام فرآیندهای ثبتی به 
آدرس اینترنتی cr.freezones.ir مراجعه 

نمایند.

قزاقستان،  افغانستان،  تایلند،  تاجیکستان، 
سوریه،  لهستان،  انگلستان،  جنوبی،  کره 
ایتالیا،  آذربایجان،  عربی،  متحده  امارات 
سوئد،  ترکیه،  نیجریه،  اوکراین،  عراق، 

گرجستان و یونان می باشند. 
رشد  به  رو  روند  تداوم  دالیل  درخصوص 
آزاد  منطقه  در  اقتصادی  شاخص های 
باید به مواردی  انزلی ظرف سال های اخیر 
برای  الزم  زیرساخت های  تکمیل  همچون 
هرگونه فعالیت سرمایه گذاری در حوزه های 
که  کرد  اشاره  خدماتی  تولیدی،  اقتصادی، 
بندری  به کار مجتمع  آنها، شروع  در میان 
نمایشگاه های  و  همایش ها  مرکز  کاسپین، 
شبکه  تکمیل  کاال،  بورس  فعالیت  منطقه، 
پست  از  بهره برداری  داخلی،  ارتباطی 
و  کوچک  مقیاس  برق  نیروگاه  و  برق 
اهمیت  از  اطالعات  فناوری  زیرساخت های 

در هفت ماهه سال ۹۸ صورت گرفت:
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رشد و توسعه اقتصادي، سرمایه گذاري، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهاي 
جهانی و منطقه اي، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق 
که  بود  اهدافی  مهم ترین  و صادرات مجدد  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاري 
منجر به تصویب »قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوري 
جمهوري  اقتصادي  ویژه  مناطق  اداره  و  تشکیل  »قانون  و  ایران«  اسالمی 
اسالمی ایران« در سال هاي 1372 و 1384 و مجموعه اي مقررات مرتبط با 

آن شد. 
مجموعه این قوانین و مقررات، محیطی مقرراتی براي اعطاي مزایاي مالیاتی، 
آزادي ورود و خروج سرمایه، معافیت هاي راجع به حقوق ورودي، انعطاف روابط 
سرمایه گذاري  که  است  آورده  وجود  به  و...  خارجی  بانک هاي  فعالیت  کار، 
اما در مقابل  و فعالیت اقتصادي در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می نماید. 
چالش هایی مانند ناهماهنگی میان الگوي مدیریتی سرزمین اصلی و مناطق 
آزاد، پراکندگی و تغییرات قوانین و مقررات، مشکالت راجع به محاسبه ارزش 
افزوده، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق، چالش هاي پیش روي تاسیس 
بانک هاي خارجی و فقدان مرجعی خاص براي رسیدگی به اختالفات سبب 

شده است که این مناطق در تحقق اهداف خود با مشکالتی روبه رو شوند. 
مناطق آزاد تجاري-صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و 
آبادانی رشد و توسعه اقتصادي، سرمایه گذاري و افزایش درآمد عمومی، ایجاد 
اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهاي جهانی و 
منطقه اي، تولید و صادرات کاالهاي صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی 

تشکیل شده اند.
هدف تشکیل مناطق ویژه اقتصادي نیز پشتیبانی از فعالیت هاي اقتصادي و 
برقراري ارتباط تجاري بین المللی و خدمات عمومی تحرك در اقتصاد منطقه اي 
و تولید و پردازش کاال، انتقال فناوري، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و 
جلب و تشویق سرمایه گذاري داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی 

)ترانزیت( و انتقال کاال )ترانشیب( است.
انتقال  منظور  به  کشور  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  عمل  حوزه  توسعه 
فناوري هاي پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین 
نیازهاي ضروري و منابع مالی از خارج، از سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی 

جمهوري اسالمی ایران است.
توفیق مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در دستیابی به اهداف خود متاثر از عوامل 
و زمینه هاي متعددي است که می توان آنها را به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 

عوامل سیاسی، عوامل اقتصادي و عوامل و زمینه هاي حقوقی.

مزایاي قانونی سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاري- صنعتی
براي تسهیل دستیابی به اهداف تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادي، مزایا و 
معافیت هاي متعددي در قوانین و مقررات مختلف براي فعالیت در این منطقه 
پیش بینی شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: مزایاي مالیاتی، معافیت از حقوق 
ورودي، تسهیالتی راجع به مالکیت اموال غیرمنقول به جز زمین و آزادي کامل 

ورود و خروج سرمایه که در این بخش به بررسی آنها پرداخته می شود.

مزایاي مالیاتی
مزایاي مالیاتی پیش بینی شده براي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي را می توان 
به سه دسته شامل معافیت از مالیات هاي مستقیم، معافیت از مالیات بر ارزش 

افزوده و معافیت از عوارض تقسیم کرد.
ماده 13 قانون »چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی جمهوري اسالمی 
ایران« مزایاي مالیاتی فعالیت اقتصادي در مناطق آزاد را بدین ترتیب بیان 
انواع فعالیت هاي  به  کرده است: »اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه 
اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد از 
تاریخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر 
درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات هاي مستقیم معاف خواهند بود و پس از 
انقضاء بیست سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران 

به تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید.«

مصادیق مالیات هاي مستقیم مشمول معافیت
در ماده 13، مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی مشمول معافیت هاي قانونی قرار 
گرفته است. فهرست مالیات بر درآمد و دارایی در در قانون مالیات هاي مستقیم 
مصوب 1366/12/03 بیان شده است. عناوین زیر ذیل عنوان مالیات بر دارایی 

مشمول معافیت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد هستند:
 مالیات ساالنه امالك

 مالیات مستغالت مسکونی خالی
 مالیات بر اراضی بایر

 مالیات بر ارث
 حق تمبر

مالیات بر درآمد نیز در قانون مذکور شامل موارد زیر می شود:
 مالیات بر درآمد امالك

 مالیات بر درآمد کشاورزي
 مالیات بر درآمد حقوق

 مالیات بر درآمد مشاغل
 مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 مالیات درآمد اتفاقی
 مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

مدت معافیت
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسالمی ایران 
مصوب 1372/6/7 مدت معافیت از پرداخت مالیات 15سال بود. قانون اصالح 
ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسالمی 

ایران مصوب 1388/3/6 ، این مدت را به 20سال افزایش داد. 
تجاري-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده 13  اصالح  الیحه 
براي افزایش مدت معافیت به 25سال در جلسه مورخ 1395/5/19 کارگروه 
تخصصی منتخب شوراي عالی مناطق آزاد تجاري-صنعتی و ویژه اقتصادي 
به تصویب رسید که الزم االجرا شدن آن نیازمند طی شدن مراحل تصویب در 
مجلس شوراي اسالمی است. بنابراین عمال در حال حاضر مدت استفاده از 

معافیت مالیاتی راجع به مالیات مستقیم 20سال است.

تاریخ شروع معافیت
قید دیگري که در استفاده از امتیازات ماده 13 وجود دارد، ضرورت اخذ مجوز از 
سازمان مناطق است. هیات وزیران در تاریخ 10مرداد 1395 با تصویب مقرره اي 
در  )بهره برداري(  فعالیت  مجوز  محتوایی  و  شرایط شکلی  »تعیین  عنوان  با 
مناطق آزاد تجاري- صنعتی و ویژه اقتصادي« مقرر کرده است: »شرایط شکلی 
و محتوایی مجوز فعالیت )بهره برداري( در مناطق آزاد تجاري-صنعتی و ویژه 
اقتصادي به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاري-

 صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادي تعیین و ابالغ می شود و مبناي 
استفاده از معافیت هاي مالیاتی، زمان شروع فعالیت )بهره برداري( مندرج در 
مجوز است که از سوي سازمان هاي یاد شده )حسب مورد( اعالم می شود.« 
بنابراین مدت 20ساله استفاده از معافیت هاي مالیاتی از تاریخ مندرج در مجوزي 

است که سازمان مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادي تعیین می کند.

پیش بینی شده  ماده 13  در  مالیاتی  مزایاي  از  استفاده  براي  که  دیگري  قید 
منطقه  در  هم  آن  و  اقتصادي  فعالیت هاي  شامل  تنها  مالیات  که  است  آن 
آزاد می شود. نوع فعالیت اقتصادي در مجوز سرمایه گذاري تعیین می شود. این 

فعالیت باید در قلمرو تعیین شده در مناطق آزاد انجام گیرد.

ارائه اظهارنامه مالیاتی
قانون  ماده 13  در  مذکور  مالیاتی  معافیت  از  استفاده  براي  نیز  دیگري  قید 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتی وجود دارد؛ بند  )ت( ماده132 قانون 
رفع  قانون  ماده 31  موجب  به  که  مستقیم مصوب 1366/12/03  مالیات هاي 
مقرر  است،  شده  اصالح  کشور  مالی  نظام  ارتقاي  و  رقابت پذیر  تولید  موانع 
می کند: »شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی براي اشخاص حقیقی 
و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی 
در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه 
و حساب سود و زیان طبق نمونه اي است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه 
می شود.« بنابراین فعاالن اقتصادي در مناطق آزاد و ویژه به هر حال باید نسبت 

به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

مناطق ویژه اقتصادی
امتیازات  مصوب 1366/12/3،  مستقیم  مالیات هاي  قانون  ماده 132  )پ(  بند 
مالیاتی فعالیت در مناطق ویژه اقتصادي را بیان کرده است. مطابق ماده 132 
قانون مالیات هاي مستقیم، »درآمد ابرازي ناشی از فعالیت هاي تولیدي و معدنی 
اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهاي تولیدي یا معدنی که از تاریخ اجراي این 
ماده از طرف وزارتخانه هاي ذیربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر یا قرارداد 
استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهاي خدماتی بیمارستان ها، 
هتل ها و مراکز اقامتی گردشگري اشخاص یا دشده که از تاریخ مذکور از طرف 
مراجع قانونی ذیربط براي آنها پروانه بهره برداري یا مجوز صادر می شود، از تاریخ 
شروع بهره برداري یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر 

توسعه یافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.« 
سپس در بند )پ( ماده 132 بیان شده است: »پ - دوره برخورداري محاسبه 
مالیات با نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي مذکور موضوع این ماده واقع در 
شهرك هاي صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي به مدت دو سال و در صورت 
استقرار شهرك هاي صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي در مناطق کمترتوسعه 

یافته، به مدت سه سال افزایش می یابد.«
تولیدي و معدنی همچنین درآمدهاي خدماتی  فعالیت  ناشی  بنابراین درآمد 
بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگري در مناطق ویژه اقتصادي به 
مدت 7سال و در مناطق ویژه اقتصادي که در مناطق کمتر توسعه یافته قرار 

دارند به مدت 13سال با نرخ صفر مشمول مالیات است.
منظور از مالیات با نرخ صفر در بند )الف( ماده 132 بیان شده است. در این ماده 
مقرر شده است: »منظور از مالیات با نرخ صفر، روشی است که مؤدیان مشمول 
آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارك حسابداري حسب 
مورد، براي درآمدهاي خود به ترتیب مقرر در  این قانون و در مواعد مشخص 
شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به 
بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، 
مدارك و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، 

مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.«
براي استفاده از معافیت مالیاتی شرایط متعددي در قانون مالیات هاي مستقیم 

پیش بینی شده که در ادامه به بررسی آنها پرداخته شده است.
قانون  ماده 132  در  مقرر  مالیاتی  معافیت  مالیاتی:  معافیت  نوع  الف( 
مالیات هاي  انواع  )از  بر درآمد  مالیات  از  نوع معافیت  از  مالیات هاي مستقیم 

مستقیم( است.
ب( درآمدهاي مشمول معافیت: درآمد ناشی از فعالیت هاي تولیدي و 
اقامتی  معدنی و همچنین درآمدهاي خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز 

گردشگري مشمول معافیت مالیاتی مذکور هستند.
شامل  ماده  در  مقرر  مالیاتی  معافیت  مالیاتی:  معافیت  مشموالن  پ( 
همچنین  و  حقیقی  اشخاص  بنابراین  می شود.  غیردولتی  حقوقی  اشخاص 
اشخاص حقوقی دولتی نمی توانند براي معافیت مالیاتی به این ماده استناد کنند.

تصویب  از  پس  بهره برداري  پروانه  یا  مجوز  ت( شرط صدور 
ماده 132 اصالحی  اجراي  تاریخ  از  معدنی که  یا  تولیدي  واحدهاي  قانون: 
پروانه  آنها  براي  ذیربط  وزارتخانه هاي  طرف  از  مستقیم  مالیات هاي  قانون 
همچنین  و  می شود  منعقد  فروش  و  استخراج  قرارداد  یا  صادر  بهره برداري 
بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگري که از تاریخ مذکور از طرف 
یا مجوز صادر می شود،  بهره برداري  پروانه  آنها  براي  قانونی ذي ربط  مراجع 
مشمول معافیت مالیاتی در ماده 132 قانون مالیات هاي مستقیم هستند. بنابراین 
مالك زمانی استفاده از این معافیت آن است که صدور پروانه بهره برداري، 

انعقاد قرارداد استخراج یا صدور مجوز پس از تاریخ اجراي ماده 132 باشد. 
با توجه به اینکه ماده 132 به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 اصالح و جایگزین شده است و 
قانون رفع موانع تولید در تاریخ 1394/2/30در روزنامه رسمی منتشر شده است، 
لذا با در نظر گرفتن اینکه مستند به ماده 2 قانون مدنی )اصالحی 1348/08/29 ( 
قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور الزم االجرا است، مگر آنکه 
در خود قانون ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد و نظر به اینکه 
در متن قانون رفع موانع تولید زمانی براي اجراي قانون معین نشده است لذا 
معافیت مذکور 15روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی نیمه خردادماه به 

اجرا درآمده است.
وجود  فوق الذکر  شرایط  که  صورتی  در  معافیت:  از  استفاده  آغاز  ث( 
داشته باشد، زمان آغاز استفاده از مزایاي مذکور در ماده 132 قانون مالیات هاي 

مستقیم تاریخ شروع بهره برداري یا استخراج یا فعالیت است.
ج( شرط تسلیم اظهارنامه: اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق 
آزاد و سایر مناطق کشور براي اینکه از هرگونه معافیت مالیاتی استفاده کنند 
باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. بنابراین همه اشخاص در هر 

شرایطی باید اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی کنند.

مالیات بر ارزش افزوده
وضعیت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده باید با توجه به قوانین و مقررات 

مربوط در سه مرحله زیر مورد بررسی قرار گیرد: 
الف: فعالیت هاي اقتصادي داخل منطقه آزاد تجاري 

ب: صادرات و واردات بین منطقه آزاد تجاري و خارج کشور 
پ: ورود و خروج کاال و خدمات بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی

الف( فعالیت هاي اقتصادي داخل منطقه آزاد تجاري:
بند)1( بخشنامه 54409 مورخ 1388/05/26 سازمان امور مالیاتی مقرر می کند: 

اقتصادي مقیم در  فعاالن  »1.مبادالت کاال و خدمات فی مابین اشخاص و 
اقتصادي، در داخل محدوده مناطق یاد  آزاد تجاري- صنعتی و ویژه  مناطق 
شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده }قانون مالیات بر ارزش 

افزوده 1387 { نمی باشد.«
مستند به بخشنامه فوق، مشروط به وجود دو شرط »اقامت« و »مبادله در 
داخل محدوده مناطق آزاد«، اشخاص و فعاالن اقتصادي می توانند از معافیت 

از مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند.
- شرط مقیم بودن: 

»اقامتگاه شخص  مقرر می کند:  اقامتگاه  تعریف  در  تجارت  قانون  ماده 590 
حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.« قانون مدنی نیز 
مقرر کرده است: »اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در 
آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت 
شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. 
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.« با توجه به مستندات 

فوق باید دید منظور از شرط اقامت چیست؟
مورخ  شماره 619-612  دادنامه هاي  در  اداري  عدالت  دیوان  عمومی  هیات 
بخشنامه شماره 54409-1388/5/26 سازمان  ابطال  با موضوع  آذرماه 1392 
با  مناطق مذکور  در محدوده  است: »فعالیت  مقرر کرده  مالیاتی کشور  امور 
اقامت اشخاص در مناطق مالزمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع 
ماده 590 قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق 
مقیم  مبادرت می کنند،  فعالیت  به  مراجع ذیصالح  از  اخذ مجوز  با  یاد شده 
محسوب می شوند.« بنابراین براي تامین شرط مقیم بودن نیازي نیست که 
بلکه هر  باشد،  آزاد مستقر  اداره شخص حقوقی هم در محل منطقه  محل 
شخصی که مجوز فعالیت از سازمان مناطق اخذ کرده باشد و در منطقه به 
فعالیت مشغول باشد، مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود؛ 

خواه این شخص حقیقی باشد یا حقوقی.
سازمان امور مالیاتی به منظور رفع ابهامات نحوه اجراي مقررات بخشنامه 54409 
راي  مشابه  آن  محتواي  که  نمود  تصویب  بخشنامه اي   26/5/1388 مورخ 
فوق الذکر از هیات عمومی دیوان عدالت اداري است. در بخشنامه سازمان امور 
مالیات کشور مقرر شده است: »از آنجایی که اشخاص مقیم مناطق مذکور که 
به عرضه کاال یا ارائه خدمت موضوع این قانون }قانون مالیات بر ارزش افزوده 
1387{ در محدوده مناطق مزبور مبادرت می نمایند، در زمره مؤدیان مشمول 
ثبت نام و اجراي این قانون محسوب نشده و درخصوص اجراي مقررات این 
محدوده  در  خریداران  از  عوارض  و  مالیات  وصول  و  مطالبه  ازجمله  قانون، 
پیش بینی  آنان  براي  تکلیفی  اقتصادي،  ویژه  و  تجاري- صنعتی  آزاد  مناطق 
نگردیده، بنابراین فعاالن اقتصادي مقیم مناطق مزبور، در مواقع عرضه کاال یا 
ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق، صرف نظر از محل اقامت خریدار، تکلیفی 

در خصوص مطالبه و وصول مالیات و عوارض نخواهند داشت...«
- شرط اخذ مجوز: 

نیز  را  مجوز«  »اخذ  مورخ 1388/5/26 شرط  بخشنامه شماره 54409  بند)1( 
براي استفاده از معافیت مالیاتی براي مبادالت داخل منطقه آزاد پیش بینی کرده 

است. این شرط به نحوي در دل شرط مقیم بودن نیز نهفته است.
هیات وزیران در تاریخ 10مرداد ماه 1395 با تصویب مقررهاي با عنوان »تعیین 
شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت )بهره برداري( در مناطق آزاد تجاري-
 صنعتی و ویژه اقتصادي« مقرر کرده است: »شرایط شکلی و محتوایی مجوز 
به  اقتصادي  ویژه  و  تجاري- صنعتی  آزاد  مناطق  در  )بهره برداري(  فعالیت 
و  تجاري- صنعتی  آزاد  منطقه  سازمان  توسط  مورد  که حسب  است  ترتیبی 
سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادي تعیین و ابالغ می شود و مبناي استفاده 
از معافیت هاي مالیاتی، زمان شروع فعالیت )بهره برداري( مندرج در مجوز است 

که از سوي سازمان هاي یاد شده )حسب مورد( اعالم می شود.«
پیش از این نیز سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد وحدت رویه و همراه با 
ابالغ دادنامه شماره 612-619 مورخ 1392/9/4 هیات عمومی دیوان عدالت 
واحدهاي  به  مورخ 1388/5/26  شماره 54409  بخشنامه  با  رابطه  در  اداري 

زیرمجموعه بخشنامه اي )با شماره 200/93/29 مورخ 1393/03/05( صادر کرد 
که در آن نکاتی راجع به مجوز فعالیت در مناطق آزاد مقرر شده است: 

اوال: با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاري- صنعتی و مناطق ویژه 
اقتصادي، مرجع ذیصالح صدور مجوز فعالیت براي فعاالن اقتصادي حسب 
بنابراین شرط عدم شمول  مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود. 
مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کاال و ارائه خدمات توسط 
از سازمان مسئول  فعالیت  اقتصادي در مناطق مذکور داشتن مجوز  فعاالن 
بنابراین کلیه مجوزهاي صادره  بود.  آزاد و ویژه حسب مورد خواهد  مناطق 
توسط سازمان مناطق از تاریخ صدور با رعایت تاریخ الزم االجرا شدن قانون 

مالیات بر ارزش افزوده )1387/7/1( مناط اعتبار خواهد بود.
خاطرنشان می سازد در مورد پرونده هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل 
طرح در مراجع دادرسی ازجمله هیات هاي حل اختالف مالیاتی موضوع قانون 
مالیات بر ارزش افزوده می باشد، نمایندگان هیات هاي مذکور موظفند با رعایت 

مفاد این بخشنامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأي نمایند.
ثانیا: عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت »مجوز فعالیت«، تحت 
همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تاییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و 

سایر عناوین مشابه نمی باشد.

ب( صادرات و واردات بین منطقه آزاد تجاري و خارج کشور
ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده صریحا صادرات از منطقه آزاد تجاري 
به خارج کشور را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعالم کرده است: »صادرات 
کاال و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادي خروجی رسمی، مشمول مالیات 
موضوع این قانون نمی باشد و مالیات هاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه 
خروجی صادره توسط گمرگ )در مورد کاال( و اسناد و مدارك مثبته، مسترد 
مالیاتی  امور  مورخ1388/05/26 سازمان  بخشنامه 54409  بند)2(  می گردد.« 
نیز مقرر کرده است: »صادرات کاالها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از 

کشور... مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.«
بخشنامه 54409  بند)2(  به  می توان  نیز  واردات  معافیت  مورد  در 
مورخ 1388/05/26 استناد کرد که مقرر می کند: »واردات کاال و خدمات خارج 
از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون }قانون 

مالیات بر ارزش افزوده 1387{ نمی باشد.«

پ( ورود و خروج کاال و خدمات بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی
و  کاال  »واردات  می کند:  مقرر  مورخ 1388/05/26  بخشنامه 54409  بند)3( 
خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات 
به شماره  اداري  عدالت  دیوان  عمومی  هیات  راي  در  می باشد.«  عوارض  و 
قانون  ویژه  به  موضوعه  قوانین  در  است:  شده  مقرر  نیز  دادنامه 619-612 
مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري 
اسالمی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسالمی 
ایران، حکمی ناظر بر عدم شمول پرداخت مالیات و عوارض بر واردات کاال 
و خدمات از مناطق آزاد تجاري- صنعتی و ویژه اقتصادي به قلمرو گمرکی 
کشور وجود ندارد. بنابراین واردات کاال و خدمات از مناطق آزاد و ویژه به قلمرو 

گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
در مورد مالیات و عوارض صادرات کاال و خدمات از سرزمین اصلی به مناطق 
آزاد نیز ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف موضوع را بدین ترتیب 
روشن کرده است: »صادرات کاال و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادي 
مالیات هاي  و  نمی باشد  قانون  این  مالیات موضوع  خروجی رسمی، مشمول 
پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرگ )در مورد 

کاال( و اسناد و مدارك مثبته، مسترد می گردد.«
قیود خارج از کشور و مبادي خروجی رسمی در این ماده نشان می دهد که 
تنها صادرات به خارج از کشور مشمول معافیت مالیاتی می شود و صادرات به 
مناطق آزاد اقتصادي فی نفسه نمی تواند واجد این امتیاز باشد. بنابراین هر چند 
ماده 7 قانون مالیات بر ارزش افزوده در تعریف صادرات، صدور کاال به مناطق 

آزاد تجاري- صنعتی را نیز در برمی گیرد: »صادرات در این قانون، صدور کاال 
یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاري-صنعتی و مناطق ویژه 
اقتصادي می باشد.« اما به قرینه قیود ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده این 

نوع مبادالت معاف از مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

عوارض
بند )د( ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه که در قالب بند )ت( ماده 65 قانون احکام 
دائمی قوانین برنامه تبدیل به حکم قانونی دائمی شده است، مقرر می کند: »مبادالت 
کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض )به استثناي 
عوارض موضوع ماده10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري 
اسالمی ایران مصوب 1372/6/7(، مالیات و حقوق ورودي معاف می باشند.« بنابراین 

تنها عوارض ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده بود.
ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسالمی 
ایران مصوب 1372 )اصالحی 1375/08/22( مقرر می کند: »سازمان هر منطقه 
می تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن 
تسهیالت مواصالتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص 
حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید. آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در 
مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب 1372/10/27 با 

اصالحات و الحاقات بعدي عوارض قابل وصول را تعیین کرده است.«
آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسالمی 
اخذ  آئین نامه  اجرایی  روش  و  دستورالعمل  و  تاریخ 1372/10/27  در  ایران 
تصویب  به  تاریخ 1373/07/09  در  تجاري-صنعتی  آزاد  مناطق  در  عوارض 

رسید. این مصوبات بارها موضوع اصالحاتی قرار گرفته است.
آزاد تجاري- صنعتی  اخذ عوارض در مناطق  اجرایی  آیین نامه  ماده 4  مطابق 
موضوع  عوارض  میزان   ،) 1373/09/27 )اصالحی  ایران  اسالمی  جمهوري 
ماده 2 این آیین نامه از طرف هیات مدیره هر منطقه تعیین می شود و به تصویب 

شوراي عالی مناطق آزاد تجاري- صنعتی می رسد.
آزاد تجاري- صنعتی جمهوري  اخذ عوارض در مناطق  اجرایی  آیین نامه  ماده 6 
اسالمی ایران مصوب 1372/10/27 نوعی از عوارض را پیش بینی و شرایط تشویقی 
خاصی براي پرداخت سریع آن تعیین کرده است. ماده 6 »الحاقی 1395/05/27 « 
ارائه دهندگان خدمات  از کلیه  نامه مقرر می کند: »سازمان ها مجازند  این آیین 
قراردادهاي مشاوره، طراحی و پیمانکاري )از قبیل ساختمانی، حمل و نقل، خدمات و 
انبارداري( که محل اجراي آن در مناطق قرار دارد معادل یک درصد مبلغ قرارداد را 
به عنوان عوارض عمرانی شهري وصول و به حساب هاي مربوط واریز نمایند. مجوز 
فعالیت براي هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجراي قراردادهاي 
مذکور معتبر می باشد.« مستند به تبصره1 این ماده، در صورتی که اشخاص حقیقی 
و حقوقی مشمول این ماده ظرف یک ماه پس از ابالغ قرارداد منعقده، کل عوارض 
متعلقه را نقدا پرداخت نمایند، با تصویب هیات مدیره سازمان ها مشمول تا 30درصد 

تخفیف در عوارض مورد مطالبه خواهند شد.
در ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران 
مصوب 1384/09/05 در حکمی مشابه با ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد تجاري- صنعتی جمهوري اسالمی ایران مصوب مقرر شده است: »سازمان 
بر  وزیران می رسد، عالوه  هیات  تصویب  به  که  آئین نامه اي  مطابق  می تواند 
خدماتی که دستگاه هاي اجرایی ارائه می نمایند، در قبال ارائه خدمات عمومی 
زیربنایی و مهندسی و تسهیالت مواصالتی، انبارداري، تخلیه، بارگیري، بهداشتی، 
فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی، وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی 
و حقوقی که در منطقه به کار تولید کاال و خدمات فعالیت دارند، براي فعالیت در 

محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.«

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی:
حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد، ضربه به اعتماد 

سرمایه گذاران است
وحید طالب پور عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان 

نگاهی به مزایا و معافیت های مناطق آزاد مطابق نص صریح قانون:

انکشاف فرار مالیاتی در خارج از قلمرو مناطق آزاد
درخصوص  شده  مطرح  موضوعات  از  برخی  درخصوص  انزلی  آزاد  منطقه 
احتمال حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بررسی ابعاد 

مختلف این بحث و مسائل مترتب بر آن پرداخته است.

معافیت مالیاتی، محرک جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد
با نگاهی گذرا به سیر تطور تاریخی تصویب قوانین مرتبط با معافیت مالیاتی 
مناطق آزاد می توان دریافت که در همه موارد قانون گذار به اصل رعایت مشوق 
معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به عنوان محرك جذب سرمایه گذاری و رونق 
فعالیت اقتصادی توجه ویژه نموده است. حال با این همه پشتوانه قانونی چگونه 
در این شرایط اقتصادی کشور که رویکرد حفظ و تقویت سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی هم در سطح مناطق و هم در سطح کشور از اولویت و اهمیت باالیی 
برخوردار است ، عده ای با طرح چنین مباحثی موجبات فرار سرمایه گذاران و 

فعاالن اقتصادی را از این مناطق فراهم می آورند.

معافیت مالیاتی، تنها مزیت باقیمانده برای مناطق آزاد
بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان در زمان 
رفاهی  و  خدماتی  و  زیربنایی  امکانات  و  زیرساخت ها  کمترین  از  تاسیس 
برخوردار بوده و همچنان نیز نیازمند تکمیل زیرساخت ها هستند و این در حالی 
است که در دولت ها و دوره های مختلف مجلس شورای اسالمی، اعتبار چندانی 
از محل بودجه عمومی برای تحقق زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی این مناطق تخصیص و هزینه نشده است و بار سنگین ایجاد، 
تجهیز و تکمیل و نگهداری زیرساخت های مورد نیاز آنگونه که در مناطق آزاد 
و ویژه کشورهای همسایه تدارك دیده شده است، برعهده خود سازمان های 
مناطق آزاد از محل منابع درآمد داخلی شان گذاشته شده و در این میان تنها به 
این سازمان ها اختیار داده شده است که بر اساس برخی از مزایایی قانونی نظیر 
همین معافیت مالیاتی و معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات کاال، 
شرایط اولیه و بالقوه ای را برای پذیرش سرمایه گذاری در این مناطق فراهم 
آورند و همزمان از محل همین سرمایه گذاری ها یا فعالیت های اقتصادی، کسب 
درآمد نمایند و درآمدهای مکسوبه را صرف ایجاد زیرساخت ها و یا نگهداری 
آنان کنند. فلذا سازمان های مناطق عمدتا با تکیه بر این دو عامل می توانند 
مزیت هایی را برای جذب سرمایه گذار و یا رونق فعالیت اقتصادی برای مناطق 

متبوعه مهیا نمایند. 
نیم گذشته  اقتصادی کشور طی یکسال و  به دلیل شرایط خاص  از طرفی 
محدودیت های شدیدی در بخش مزیت معافیت حقوق و عوارض واردات کاال 
ایجاد شده، به حدی که آن مزیت، فعال برای مناطق تا حد زیادی تعدیل و 
کم رنگ شده است. به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این مناطق که 

فعاالن اقتصادی را به آن امیدوار نموده همین »معافیت مالیاتی« است.
قاطبه سرمایه گذاران مناطق با اطالع دقیق از معافیت مالیاتی 20ساله مناطق و 
اعتماد به آن، طی چند سال گذشته سرمایه گذاری های قابل توجهی را در این 
مناطق به انجام رسانده اند؛ به عنوان مثال در طی 5سال گذشته تنها در منطقه 
آزاد انزلی بالغ بر 15هزار میلیارد تومان مجوز سرمایه گذاری صادر شده و بخش 
قابل توجهی از این مجوزات تاکنون محقق شده و عالوه بر آن سرمایه گذاران 
خارجی و داخلی نیز طی همین مدت، بیش از 100واحد تولیدی یا خدماتی را در 
منطقه انزلی احداث و یا فعالسازی کرده اند. در عین حال مراکز متعدد تفریحی 
طریق  از  کشور  مارینای  بزرگترین  و  آکواریوم  بزرگترین  نظیر  توریستی  و 
سرمایه گذاران خارجی جدید جذب شده به منطقه، ساخته و مورد بهره برداری 
قرار گرفته است؛ حال بر اساس مجوزات صادره برای این سرمایه گذاران به 
فرض حذف معافیت مالیاتی مناطق، انتظار و مطالبه به حق قانونی معافیت 

مالیاتی 20ساله آنان با چه پاسخ متقن و مستدلی توجیه خواهد شد؟
آیا این بزرگترین ضربه به باور آنهایی که به قانون اعتماد کردند و سرمایه شان 
را به مناطق دور افتاده و عمدتا محروم کشور به امید برخورداری از مزایای 

قانونی آورده اند، نیست؟
طراحان و موافقان ایده حذف معافیت مالیاتی از مناطق آزاد شاید به تصور 
بستن خالءهای قانونی یا با شعار جلوگیری از فرار مالیاتی، به دنبال اخذ مالیات 
باید  ولی  باشند؛  برای کل کشور  درآمد  و کسب  اقتصادی  فعاالن  از  بیشتر 
توجه شود که این عمل در مرحله اول آسیب غیرقابل جبران از دست دادن 
اعتماد عمومی به قوانینی که قبال تصویب شده را به همراه خواهد داشت و 
ساختار سرمایه اجتماعی که می توان با آن سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری 
را درهم خواهد  قانون مصوب دعوت نمود  از کشور به موجب  در هر نقطه 
شکست. عزیزان بر این امر متفق القول هستند که این تخریب به مراتب بیشتر 
بود؛ چون بی تردید عدم  این بخش خواهد  از  احتمالی  از درآمدهای محدود 
پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق الساعه، نشانه ای از بی تعهدی 
به آنچه قبال به سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی به موجب قانون وعده داده 
شده، در ذهن مخاطبان و فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران تلقی خواهد شد 
و ریسک سرمایه گذاری را نه تنها در مناطق بلکه در کشور به شدت افزایش و 
بی اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی که می توان با آن زمینه جذب 

سرمایه را فرآهم آورد؛ درهم خواهد شکست.
از سوی دیگر و در مرحله بعدی، این اقدام موجب از دست رفتن درآمدهای 
سازمان های مناطق آزاد از محل صدور مجوزهای فعالیت، دریافت عوارض 
یک درصد قراردادهای منتج به مجوز فعالیت و سایر درآمدهایی که از فعالیت 
فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد حاصل می گردد، خواهد شد. بدیهی است در 
صورت عدم مراجعه سرمایه گذاران به مناطق آزاد، درآمدهای این سازمان ها که 
ناشی از فعالیت های اقتصادی و ساخت و ساز و گردش مالی خواهد بود، کاهش 
یافته و عمال درآمد دولت کاهش خواهد یافت. به این دلیل که سازمان های 
مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به موجب ماده 65 احکام دائمی برنامه های 
به  همچنین  و  مستقر  اجرایی  دستگاه های  مسئولیت های  عهده دار  توسعه 
موجب ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق مناطق آزاد عهده دار عمران و 
آبادانی منطقه خود می باشند و اکثر قریب به اتفاق کارشناسان امر هم عملکرد 
سازمان های مناطق را در بخش عمران و آبادانی منطقه متبوعه قابل به دفاع 
می دانند؛ لذا حذف معافیت مالیاتی موجب از دست رفتن درآمدهای دولت در 
اینکه  بر  نوبه خود عالوه  به  این  و  نیز خواهد شد  آزاد  مناطق  سازمان های 
بار هزینه ای  برد ،  بین خواهد  از  تدریج  به  را  مناطق  موجودیت سازمان های 
عمران و آبادانی منطقه را متوجه خزانه و بودجه عمومی که بخشی از آن از 
محل مالیات تامین می گردد ، خواهد نمود. در واقع با این کار دور تسلسلی ایجاد 
خواهد شد که درآمدهای دولت را در بخش دریافت مالیات افزایش، ولی در 
بخش سازمان های مناطق کاهش می دهیم؛ اما هزینه های ساخت، تکمیل ، 

تجهیز و نگهداری زیرساخت های مناطق همچنان متوجه دولت خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی قسط خود را به مناطق آزاد پرداخت کند
گمرکات مناطق آزاد و ویژه کشور یکی از مبادی اصلی و مهم واردات و 
تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  و  می شوند  محسوب  کشور  قطعی  ترخیص 

کشور مواد اولیه، قطعات و کاالهای واسطه ای خود را از طریق این مناطق 
ارزش  بر  مالیات  سهم  قطعی،  ترخیص  زمان  در  و  می کنند  کشور  وارد 
در  مستقر  تولیدی  واحدهای  همچنین  می نمایند.  پرداخت  را  خود  افزوده 
کشور  وارد  را  خود  تولیدی  محصوالت  بخواهند  که  زمانی  آزاد  مناطق 
نمایند، با رعایت مقررات ارزش افزوده، مازاد سهم مجاز خود را با پرداخت 
موارد  این  جملگی  که  می نمایند  کشور  وارد  مالیات،  و  عوارض  و  حقوق 
 39 و  مواد 38  طبق  که  می آورد  وجود  به  را  توجهی  قابل  مالیاتی  درآمد 
و  شهرداری ها  به  می باید  آن  از  3درصد  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون 
اینکه کلیه امور مدیریت شهری در  با توجه به  دهیاری ها اختصاص یابد. 
مناطق آزاد توسط سازمان های مناطق انجام می گیرد و به نوعی شهرداری 
این  زیرمجموعه  یا  و  شده  ادغام  آزاد  مناطق  سازمان های  داخل  در  یا 
از  درصد  این  می بایست  علی القاعده  است،  فعالیت  به  مشغول  سازمان ها 
سهم مالیات های مزبور به سازمان های مناطق اختصاص می یافت که این 
قانون به جزء یک منطقه، در سایر مناطق تاکنون اجرایی نشده و در این 
میان انتظار است قبل از طرح پیشنهاد هرگونه حذف مشوق های قانونی در 
مناطق، سهم آنان را از همین مالیات کنونی که از مبادی مناطق دریافت 
امور  سازمان  است  الزم  دیگر  عبارت  به  شود.  تکلیف  تعیین  می گردد، 
برای آن  پرداخت کند و در الیحه جدید  به مناطق  را  مالیاتی قسط خود 
دسته از مناطق آزادی که مسئولیت های مدیریت شهری را تقبل کرده اند، 

سهم مربوطه را پیش بینی نماید.
وقتی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی در مناطق تسلیم اظهارنامه است، 
قاعدتا دغدغه ای از بابت عدم وجود اطالعات عملکرد مالی نباید وجود داشته 

باشد
شرط  کشور  توسعه  پنجم  برنامه  ماده 119  تبصره 2  مطابق  که  زمانی  از 
و  گردیده  عنوان  اظهارنامه  تسلیم  مالیاتی،  معافیت  هرگونه  از  برخورداری 
تیرماه 1394  در  مستقیم  مالیات های  قانون  ماده 132  بند )ت(  در  آن  متعاقب 
این موضوع برای فعاالن اقتصادی مناطق آزاد تکلیف شده است، دیگر صرف 
داشتن مجوز فعالیت از سازمان های مناطق شرط کافی برای اعمال معافیت 
اقتصادی  فعال  و حقوقی  اشخاص حقیقی  بلکه  نمی شود،  مالیاتی محسوب 
در این مناطق می بایست اطالعات عملکرد مالی خود را در قالب فرمتی که 
این  به  مالیاتی  اظهارنامه  چارچوب  در  می کند،  تعیین  مالیاتی  امور  سازمان 
فعالیت  ماهیت  رصد  برای  مناسبی  شرایط  رو  این  از  نمایند؛  اعالم  سازمان 
اقتصادی و جزئیات آن در مناطق فراهم شده و سازمان امور مالیاتی با اخذ 
اطالعات عملکرد فعاالن اقتصادی از سازمان های مناطق نظیر میزان واردات 
بررسی  به  نسبت  و... هم اکنون  تولید  میزان  و  بازرگانی  و کارت  و صادرات 
عملکرد فعاالن اقتصادی مناطق اهتمام ویژه ای می نماید و در صورت شناسایی 
فعالیت های اقتصادی خارج از محدوده مصوب مناطق یا عدم ورود مواد اولیه 
خریداری شده و یا عدم تطابق میزان عملکرد مالی اعم از واردات، صادرات 
و فروش و... شخص اظهار کننده با اطالعات دریافتی از سازمان های مناطق 
یا از طریق سامانه های اطالعاتی، فعال اقتصادی مزبور را مشمول جرائم یا 

مالیات می نماید.
حتی در پاره ای از موارد در صورتی که فعالیت اقتصادی غیرمجاز در منطقه 
صورت گیرد یا اینکه میزان ورود مواد اولیه با تولید یا صادرات مطابقت نداشته 
باشد، خود سازمان های مناطق راساً نسبت به معرفی واحد مربوطه به سازمان 
امور مالیاتی اقدام می نمایند. فلذا دغدغه فرار مالیاتی در مناطق آزاد به جهت 

وجود معافیت مالیاتی نمی تواند گزاره درستی باشد.

پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله
هرگونه فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد زمانی مجاز شمرده می شود که 
از سازمان منطقه مجوز فعالیت دریافت نماید، در غیر این صورت به موجب 
ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 5 آیین نامه اخذ عوارض این 
قانون از ادامه فعالیت های فاقد مجوز، جلوگیری به عمل خواهد آمد. از سویی، 
واحدهای تولیدی در مناطق عالوه بر دریافت مجوز فعالیت دارای جواز تاسیس 
و پروانه بهره برداری در سامانه هماهنگ بهین یاب کشوری )وزارت صمت( 
می باشند و کلیه اطالعات مواد اولیه و تولیدات آنان هم در این سامانه و هم 
سامانه یکپارچه مناطق موجود و در دسترس است و هر زمان که سازمان امور 
مالیاتی نیاز به این اطالعات داشته باشد، یا از طریق همین سامانه ها و یا از 
طریق مکاتبه با سازمان های مناطق امکان دریافت اطالعات مربوطه فراهم 
است. کما اینکه طی سال های گذشته به دفعات و حسب مورد، اطالعات مورد 
نیاز به سازمان امور مالیاتی از طریق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی و یا به وسیله خود سازمان های مناطق آزاد، ارسال شده است. 
امور  و سازمان  مناطق  بین سازمان های  راستای همکاری های  در  از طرفی 
مالیاتی طی سنوات اخیر اقدامات شایسته ای در جهت اجرای برنامه راهبردی 
ارتقای سالمت نظام اداری در مناطق آزاد، مطابق با تصویب نامه هیات محترم 

وزیران در مورخ 1394/9/8صورت گرفته است. که ازجمله آنها می توان به:
ارائه فهرست فعاالن اقتصادی به صورت مستمر به سازمان امور مالیاتی، تسلیم 
استقرار گمرك  مناطق،  اقتصادی  فعاالن  توسط  مالیاتی  اظهارنامه  موقع  به 
جمهوری اسالمی ایران در کلیه مبادی ورودی و خروجی منطقه، انسداد مرزها 
و تکمیل فنس کشی ها، اجرای کامل قانون پولشویی، تشکیل کارگروه مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در مناطق و از همه مهم تر تنظیم دستورالعمل مشترك 
نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی در مناطق آزاد با امضای مشترك دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و وزیر اقتصاد اشاره کرد. حتی اخیرا به صورت داوطلبانه از طریق 
سازمان های مناطق و فعاالن اقتصادی طی مکاتباتی، از سازمان امور مالیاتی 
دعوت شده تا نسبت به ایجاد دفاتر مستقل مالیاتی در سطح مناطق اقدام نماید 

و در این زمینه مراتب آمادگی هرگونه همکاری نیز اعالم شده است.
بنابراین شرایط برای گسترش چتر نظارتی سازمان امور مالیاتی برای شناسایی 
شده  فراهم  مناطق  در  آنها  جزئیات  از  اطالع  و  اقتصادی  فعالیت های  انواع 
است و می توان در چارچوب همکاری های دو یا چند جانبه با تکیه بر اهرم های 
نظارتی و پایش مستمر و یکپارچه سازی سامانه های اطالعاتی، ساز و کارهای 
نظارتی مدرن تری را ایجاد نمود که مجموعه فعالیت های اقتصادی را به طور 
کامل داشبورد نماید؛ نه اینکه مشوق قانونی که زمینه جذب سرمایه را از سمت 
این  به سمت  پایتخت کشور و شهرهای بزرگ و حتی کشورهای همسایه 
مناطق عمدتا کمتر برخوردار فراهم می کند را حذف نمود! و به نوعی به جای 

حل مسئله، صورت مسئله را پاك کرد.

ضرورت افزایش مدت زمان معافیت  مالیاتی مناطق آزاد
که  شود  توجه  باید  هم  نکته  این  به  جدید  الیحه  تصویب  هیاهوی  در 
و  50ساله  یا  دائمی  مالیاتی  معافیت  دنیا  ویژه  و  آزاد  مناطق  از  بسیاری  در 
یا سنواتی بیشتر از 20سال می باشد. در مناطق آزاد کشور عزیزمان معافیت 
مالیاتی 20ساله در شرایطی است که از عمر قانون مالیات بر ارزش افزوده 
هم بیش از 10سال گذشته و مناطق آزاد و ویژه هم در زمان شروع فعالیت ها 
عمدتا از زیرساخت های مناسب جذب سرمایه گذاری برخوردار نبوده اند و معموال 
اولیه  5 تا 10سال اول از عمر این مناطق معطوف به ایجاد زیرساخت های 
جذب سرمایه گذاری می شود و سرمایه گذار چندانی در این دوره جذب مناطق 
نمی شود؛ لذا اگر نگاه واقع بینانه ای به همین مدت زمان 20ساله معافیت مالیاتی 
داشته باشیم، در می یابیم که طول زمان معافیت مالیاتی در مناطق آزاد ایران 
در راستای ایجاد مزیت رقابتی نسبت به مناطق آزاد کشورهای منطقه و در 
تقابل با رویکردهای تحریم امریکا، نیازمند افزایش است. ضمن اینکه در برخی 
از مناطق آزاد کشورمان که زمان تاسیس آنها سال 1372 بوده؛ برای فعاالن 
اقتصادی اولیه مشغول به فعالیت، معافیت های مالیاتی به پایان رسیده و می باید 
براساس الیحه جدید تقدیمی دولت به صورت پلکانی مشمول مالیات قرار 
گیرند. از این  رو، الزم است با رویکرد جذب سرمایه بیشتر به این مناطق، این 

دوره 20ساله افزایش یابد.

گزارش:
سیدعلیرضا هاشمی
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گفتوگو:
مرضیهحسینی

چابهار

تکمیل زیرساخت ها، گلوگاه توسعه صنعتی در منطقه آزاد چابهار

دوشنبه13آبانماه1398-4نوامبر2019-شماره55

گفتوگوبامعاونفنیوزیربناییسازمانمنطقهآزادچابهار:

به  دسترسی  واسطه  به  چابهار  آزاد  منطقه 
با  نزدیکی  همچنین  و  اقیانوسی  آزاد  آب های 
کشورهایی همچون هند ، پاکستان و افغانستان 
طول  در  است.  برخوردار  ویژه ای  موقعیت  از 
سالیان گذشته توجه به توسعه سواحل مکران 
با محوریت چابهار در دستورکار قرار گرفته و در 
دولت تدبیر و امید این حرکت با سرعت رو به 

پیشرفت است.
اخیر  سال های  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
تمام توان خود را بر روی ایجاد زیرساخت های 
تجاری  و  تولیدی  صنعتی،  توسعه  با  متناسب 
پایدار در منطقه متمرکز کرده است. همچنین 
توسعه  راهکار  با  منطقه  اي  اقتصاد  تقویت 
شهرک هاي  ایجاد  ترانزیتي،  زیرساخت هاي 
و  فوالد  صنایع باالدستي  ایجاد  تخصصي، 
پتروشیمي و... پیگیري مي شود. جلب مشارکت 
فعالیت هاي  توسعه  راهکار  با  محلي  جوامع 
فرهنگي و اجتماعي، گسترش کارآفریني براي 
اهالي شهرهاي اطراف از اولویت های سازمان 
اصل  براساس  که  است  چابهار  آزاد  منطقه 
اقتصاد  تقویت  راهبرد  هدف  های  مشارکت، 
زدودن  معیشت،  سطح  بردن  باال  منطقه اي، 
فقر مطلق و کارآفریني براي ساکنان چابهار و 
نواحي همجوار می باشد. بنابراین عالوه بر ایجاد 
کارگاه هاي  تجهیز  و  تخصصي  شهرک هاي 
صنعتي پایین دست فوالد و پتروشیمي، توسعه 
تجاري سازي  و  گردشگري  زیرساخت هاي 
قرار  سازمان  این  دستورکار  در  دستي  صنایع 
جوامع  مشارکت  جلب  که  آن  ضمن  دارد. 
محلي، بیش از آن که اقدامي اقتصادي باشد، به 
عنوان مقوله اي فرهنگي و اجتماعي مدنظر قرار 
دارد که برای رسیدن به تمامی اهداف تعیین 
با برنامه ها  شده، تکمیل زیرساخت ها متناسب 
همین  به  دارد.  قرار  اولویت  در  و چشم اندازها 
منظور با دکتر گرشاسب خزائنی معاون فنی و 
زیربنایی سازمان منطقه آزاد چابهار به گفت و گو 

نشستیم که در ذیل می خوانید.

و صنعت توسعه فرمودید شما 
چابهار آزاد منطقه دوم هدف تجارت
میتوانند آزاد مناطق زمان است؛چه
بههدفاصلیشانبرایتبدیلشدن
بهقطبصادراتکاالدستپیداکنند؟
چابهار  توسعه  اولویت  لجستیک،  از  پس 
توسعه  است.  تجارت  و  صنعت  گسترش 
راه اندازی  صنایع،  احداث  معنای  به  صنعت 
بازرگانی،  و  خدمات  گسترش  کارخانجات، 
نهایتا  تولیدی است که  شکل گیری واحدهای 
منجر به ایجاد اشتغال و صادرات کاال از منطقه 
یا کشورهای هدف شود.  آزاد به داخل کشور 
سال های  در  خوبی  اتفاقات  صنعت  حوزه  در 
رشد  است.  افتاده  چابهار  آزاد  منطقه  در  اخیر 
و  اشتغال  حوزه  در  اقتصادی  شاخص های 
ولی  می دهد،  نشان  را  روند  همین  صادرات 
چابهار  که  ظرفیتی  و  انتظارات  به  نسبت 
می تواند داشته باشد، فاصله داریم. اگر بخواهم 
کلیدش  کنم،  خالصه  جمله  یک  در  را  علت 
عدم ایفای نقش صحیح دولت در فراهم سازی 
توسعه  برای  زیرساخت های الزم  و  حمایت ها 
صنعتی  توسعه  اهداف  واقع  در  است.  صنعت 
الزم  زیرساخت های  چراکه  نمی شود،  محقق 
نشده  تکمیل  بازرگانی  حتی  و  صنعت  برای 
برای  چابهار  آزاد  منطقه  در  تولید  لذا  و  است 

صنعتگر توجیه الزم را ندارد.
برای  می خواهد؟  زیرساختی  چه  صنعت  حال 
داشته  توجیه  صنعت  یک  راه اندازی  آنکه 
باشد، انرژی ارزان می خواهد، نزدیکی به بازار 
اولیه  مواد  به  دسترسی  می خواهد،  را  مصرف 
امکانات  ارزان،  و  ماهر  انسانی  نیروی  ارزان، 
تکمیل  برای  باالدستی  شبکه  و  لجستیک 
زنجیره ارزش تولید. این لیست که بنده اشاره 
موجود  واقعیت های  و  امکانات  با  را  کردم 
منطقه آزاد مقایسه بفرمایید. طبیعی است که 
تولیدکنندگان  این شرایط سرمایه گذاران و  در 

تمایلی به حضور موثر نداشته باشند.
یک  احداث  دنبال  به  که  تولیدکننده  یک 
برود  که  است  منطقی  است،  صنعتی  واحد 
در  کند.  برخوردار کشور هزینه  در بخش های 
با  را  گاز  می تواند  اصلی،  شهرهای  محدوده 
بازار  به  بگیرد،  تحویل  واحد  درب  لوله کشی 
با  ماهر  نیروی  دارد،  دسترسی  بزرگ  مصرف 
و  است  مهیا  ارزان  قیمت  به  و  فراخوان  یک 
با شبکه ای از راه آهن و بزرگراه می تواند مواد 
اولیه خود را به کارخانه بیاورد. در مقابل شرایط 

چابهار را مالحظه نمایید؛ جمعیت کم شهری 
برای  بزرگی  درآمدی، ظرفیت  پایین  با سرانه 
رسیدن  برای  نمی کند.  فراهم  کاال  مصرف 
به یک واحد جمعیتی متمرکز هم، کاال را در 
مسافت حدود ۷۰۰کیلومتر باید حمل کنید. در 
نگرانی های جدی وجود  کار هم  نیروی  مورد 
غالب  و  است  محدود  آموزشی  مراکز  دارد، 
کمبود  از  گله مند  پیمانکاران  و  سرمایه گذاران 
محدودیت  اینها  به  اگر  هستند.  ماهر  نیروی 
هم  را  تکنولوژی  و  اولیه  مواد  به  دسترسی 
اضافه کنید، متوجه می شوید که طبیعی است 
توجیه  صنایع  از  خیلی  در  سرمایه گذاری  که 
ندارد. لذا اینکه صرفا انتظار داشته باشیم بخش 
خصوصی سرمایه گذاری کند و ریسک بپذیرد، 
حمایت  دولت  طرف  از  بایست  نیست؛  کافی 
شود و حتی در بخش هایی خود دولت مستقیما 

سرمایه گذاری کند.
سرمایه گذاری  جذب  هدف  اگر  واقع  در 
راسا  و  شود  وارد  خود  باید  دولت  ابتدا  است، 
خصوصی  بخش  برای  تا  کند،  سرمایه گذاری 
گردد.  توجیه پذیر  سرمایه گذاری  ریسک  هم 
از  متنوع  اشکال  به  دولت ها  از  بسیاری 
به  را  زمین  می کنند؛  حمایت  صنعت  توسعه 
صورت رایگان در اختیار صنایع قرار می دهند، 
مواردی  در  می کنند،  احداث  را  زیرساخت ها 
ارزان  تسهیالت  زمانی  می پردازند،  سوبسید 
قیمت ارائه می دهند و حتی در مواردی صنایع 
زنجیره  تا  می کنند  راه اندازی  خود  را  تکمیلی 

تولید شکل بگیرد. 
نقش دولت بسیار مهم است، چه از بعد حمایتی 
و چه از جنبه سیاست گذاری. دولت است که با 
تعیین اولویت ها و هدایت منابع به بخش های 
هدایت  را  سرمایه گذاری  مختلف،  صنعتی 
را  گلوگاه ها  که  است  دولت  وظیفه  می کند. 
شناسایی کند، اولویت هایتان را انتخاب کند و 
بخش  به  فرآیندها  تسهیل  و  منابع  تمرکز  با 
خصوصی کمک کند تا صنعت در یک منطقه 
شکل گیرد. این می شود نگاه علمی و با برنامه. 
نمی افتد؛  اتفاقی  بدهیم،  شعار  صرفا  اینکه 
همان طور که طی سالیان نیفتاده است. وظیفه 
ماست که نگاه کارشناسی را وارد اجرا و سامانه 

مدیریت منطقه آزاد کنیم.

اگرگلوگاهراشناساییکردهاید،
در یا دادهاید انجام اقداماتی چه
رشد آن تا گذاشتهاید اولویت
است، مطلوب گفتید که اقتصادی

شکلبگیرد؟
و  کنیم  توجه  چابهار  مزیت های  به  باید  اول 
هدفمند به دنبال سرمایه گذاران صنایع حرکت 
کنیم. علیرغم همه مواردی که عرض کردم، 
ما در چابهار مزیت های قابل مالحظه ای داریم 
به  نزدیکی  اول  است.  کشور  صنایع  نیاز  که 
این  آبی.  نامحدود  ذخایر  به  دسترسی  و  دریا 
از  خیلی  انتقال  باعث  که  است  مهمی  مزیت 
طرح های توسعه صنایع آب بر از مرکز کشور به 
سواحل چابهار شده است. عالوه بر طرح های 
این  در  قبال  که  مکران  فوالد  و  پتروشیمی 
منطقه اجرای شده است، به تازگی یک طرح 
کنسرسیومی  سوی  از  فوالد  تنی  1۰میلیون 

معتبر در منطقه جانمایی شده است.
توجهی  قابل  سهم  است.  شیالت  دوم  مزیت 
کنارک  و  چابهار  منطقه  در  کشور  صیادی  از 
به  زیادی  تا حد  این صنعت  صورت می گیرد. 
شکل سنتی انجام می گیرد و فاقد مزیت های 
قابل توجه است. چندی پیش سرمایه گذارانی 
به سبک خاصی  بودند و عالقه  آمده  ژاپن  از 
سوشی  غذای  تهیه  برای  که  داشتند  صید  از 
بودند  عالقه مند  هم  خیلی  می شد.  استفاده 
می دادند،  پیشنهاد  خرید  برای  که  مبالغی  و 
معمولی  صید  فروش  قیمت  برابر  چندین 
و  سرمایه گذاری  نیازمند  آن  انجام  ولی  بود؛ 
است  فوق العاده ای  فرصت  این  است.  آموزش 
آزاد  منطقه  در  است.  مانده  بالاستفاده  که 
چابهار، شهرک شیالتی به عنوان یک مجتمع 

صنعتی برای تولید، فرآوری و صادرات شیالت 
شده  جانمایی  آزاد  منطقه  صنعتی  پیکره  در 
است. شهرکی با ظرفیت باال برای پشتیبانی از 
صیادان و تولیدکنندگان آبزیان و البته مرکزی 
برای توسعه صادرات محصوالت این صنعت. 
آموزشی،  بخش های  دارای  شهرک  این 
بسته بندی، تولید محصوالت جانبی و ... است 
به  مقرون  می دهد صادرات شیالت  اجازه  که 

صرفه و اقتصادی گردد.
در  فعال  بازارهای  به  دسترسی  سوم،  مزیت 
افغانستان،  است.  و هدف  همسایه  کشورهای 
میانه  آسیای  کشورهای  حتی  و  پاکستان 
ظرفیت های باالیی دارند که هنوز نتواسته ایم 
افغانستان  کنیم.  استفاده  آنها  از  درستی  به 
معادن غنی دارد که به علت کمبود ظرفیت های 
خام  به صورت  یا  مانده اند  بالاستفاده  صنعتی 
به  می شوند؛  صادر  اروپایی  کشورهای  به 
شهرت  افغانستان  سنگ  معادن  نمونه  عنوان 
بین المللی دارند. ایجاد صنایع معدنی در چابهار 
کرده  فعال  را  صادراتی  ظرفیت  این  می تواند 
همسایه  کشور  دو  هر  برای  افزوده  ارزش  و 
ایجاد کند. بازار پاکستان را اگر در نظر بگیرید، 
فرصت های باالی اقتصادی دارد که می تواند به 
عنوان بازار صادراتی برای آن برنامه ریزی کرد. 
همین حاال صنایع فعال در حوزه پالستیک در 
هستند.  همسایه  کشورهای  به  صادرات  حال 
اگر صنایع باالدستی پتروشیمی به بهره برداری 
بیشتری  توجیه  حتی  مشابه  صنایع  برسند، 
برای سرمایه گذاری خواهند داشت. البته جذب 
به  نیاز  صنایع  این  راه اندازی  و  سرمایه گذار 
زیرساخت هایی دارد که بایست از طرف دولت 

و توسط منطقه آزاد فراهم گردد.

شمابهزیرساختبهعنوانگلوگاه
آزادچابهار منطقه در اشارهکردهاید،
یا و برنامهریزی زیرساختهایی چه

درحالاجرااست؟
توسعه صنعت بر مبنای احداث کارخانجات و 
است.  زیرساخت ها  یکسری  نیازمند  کارگاه ها، 
زیرساخت ها شامل آب و برق، مخابرات، جاده، 
فرودگاه و امثال آن است. با تالش زیاد صنایع 
است،  شده  جانمایی  آزاد  منطقه  در  سنگین 
فوالد  و  پتروشیمی  پلنت های  راه اندازی  ولی 
انتقال  پروژه  تکمیل  و  انرژی  تامین  نیازمند 
به  لوله ای  این منظور خطوط  برای  گاز است. 
از خط  به قطر 56اینچ که  طول 2۰۰کیلومتر 
سراسری هفتم منشعب می شود در حال احداث 
از  خیلی  توسعه  آن می تواند  تکمیل  که  است 
صنایع در منطقه را توجیه کند. این پروژه در 
برخی فازها تا 3۰درصد پیشرفت داشته است 
انجام  نفت  و  دفاع  وزرات  که  توافقاتی  با  و 

داده اند، امیدواریم سرعت گیرد.
نیاز زیرساختی دوم، آب است. خیلی از طرح ها 
است،  شده  شروع  آب بر  صنایع  احداث  برای 
این  اینکه  برای  آب الزم  هنوز  متاسفانه  ولی 
است  تلخی  طنز  این  نداریم.  بیفتد،  اتفاقات 
که کنار دریا هستیم ولی آب نداریم. برآوردها 
در  مجوز  دارای  صنایع  همین  برای  می گوید 
منطقه آزاد چابهار، بیش از 1۰۰هزار مترمکعب 
تولید  که  میزانی  ولی  باشیم،  داشته  باید  آب 
می شود و سهمی که منطقه آزاد فعال دریافت 
است.  مترمکعب  5هزار  از  کمتر  می کند 
آوردیم  را  قوی  و  سنگین  خیلی  صنایع  ما 
اینها آب  داریم، همه  داریم، فوالد  پتروشیمی 
می خواهد؛ اصال به خاطر آب و کنار دریا بودن 
آمدند اینجا نشستند. ما نتوانستیم زیرساخت ها 
را آماده کنیم. حداقل اینکه تا زمانی که آنها به 
بیفتد.  اتفاقات  این  باید  بهره برداری می رسند، 
سال 1۴۰۰  باید  برنامه  پتروشیمی   فاز  اولین 
به بهره برداری برسد، تا آن زمان باید آبگیر و 
تاسیسات نمک زدایی با حجم باال ساخته شده 
بهره برداری  به  آب  انتقال  تاسیسات  و  باشد 
و  آمده اند  خوبی  سرمایه گذاران  البته  برسد. 
را  مجوزها  کرده اند،  شروع  هم  را  اقداماتشان 
زمین  کرده اند،  درست  کنسرسیوم  گرفته اند، 

فازهای  برای  آمادگی  حال  در  و  گرفته اند 
اجرایی هستند.

در ارتباط با برق دو جنبه متفاوت وجود دارد: 
انتقال و توزیع آن. در  تامین برق و دوم  اول 
را شکر  برق صنایع کوچک خدا  تامین  زمینه 
مشکلی نداریم و ظرفیت مازاد هم داریم. ولی 
شبکه توزیع فرسوده بوده و برخی صنایع تازه 
این  برای  امسال  نمی داد.  پوشش  را  احداث 
و  است  شده  تعریف  خوبی  پروژه  هم  معضل 
مناقصه اجرایی آن در مرحله بازگشایی پاکات 
از جهت  پروژه، کمبودی  این  اجرای  با  است، 

دسترسی به شبکه برق نخواهیم داشت.
قبلی  مصاحبه  در  هم  راه آهن  و  راه  مورد  در 
در  خوبی  اقدامات  کردم  عرض  خدمتتان 
برای  برنامه ریزی  در  البته  و  است  جریان 
به  و  صنعت  نیازهای  اقدامات،  این  تمامی 
ویژه صنایع سنگین لحاظ شده است یا حداقل 
نیازها  این  ملی،  و  فرادستی  مجموعه های  به 

متذکر شده است. 
یک اقدام مهم که در حوزه زیرساخت صورت 
توسعه  یکپارچه  برنامه ریزی  است،  گرفته 
این  از  پیش  متاسفانه  است.  زیرساخت صنایع 
هر حوزه به صورت مجزا، اقدامات خود را جلو 
می برد. بندر به تنهایی و بدون توجه به نیازهای 
به  شیرین کن  آب  است،  شده  طراحی  صنعت 
امروز  طور.  همین  هم  راه آهن  شکل،  همین 
در منطقه آزاد چابهار تمامی این برنامه ریزی ها 
همکاری  با  ویژه  کمیته ای  قالب  در  و  تجمیع 
ایمیدرو به صورت یکپارچه برنامه ریزی می شود. 
یعنی شاید از تجارب استثنایی کشور باشد که 
مانند  زیرساختی  حوزه های  و  صنایع  تمامی 
مسائل  و  می شوند  جمع  یکجا  راه آهن  و  بندر 
را حل می کنند. به عنوان نمونه پتروشیمی در 
فاز اول، محصوالت تولیدی خود را به صورت 
مایع منتقل و صادر خواهد کرد. پس راه اندازی 
پتروشیمی نیازمند خطوط لوله و البته اسکله های 
است  فعالیت  این  از  پشتیبانی  برای  تخصصی 
که باید در طرح توسعه بندر دیده شود. در مورد 
زیادی  حجم  است.  نگرانی  همین  هم  فوالد 
بندر  از  باید  فله  به صورت  اولیه فوالد  از مواد 
حمل شود که عالوه بر تجهیزات بندری خاص، 
با  ارتباط  در  که  دارد  نیاز  هم  راه آهن  ایستگاه 
مجتمع فوالد باید احداث شود. برای اولین بار 
دیده  جامع  به صورت  برنامه ریزی ها  این  تمام 
طرح  مثل  فرادستی  حوزه های  حتی  می شود، 
جامع شهری چابهار درگیر شده اند که ان شاء اهلل 
اگر ظرفیت صنعتی منطقه ایجاد شود، بتواند با 
حداکثر ظرفیت کار کند و معطل زیرساخت ها 

نباشد.

یکیازنگرانیهادقیقاهمینمورد
توسعهصنعتهمخوان آیا که است،
وهمراستابامشخصاتشهرصورت

میگیرد؟
کنید  مالحظه  است؛  درستی  کامال  نگرانی 
منطقه  یک  در  صنعتی  مجتمع  یک  وقتی 
راه اندازی می شود، نیازمند حجم قابل توجهی 
از مشاغل و خدمات پشتیبانی است که تمامی 
آنها را از شهر دریافت می کند. در صورتی که 
باشد،  نداشته  را  قابلیت  و  ظرفیت  این  شهر 

کارایی صنعت دچار مخاطره است.
منتقل  درستی  به  را  خود  عرض  اینکه  برای 
کنم، بگذارید یک نمونه شرح بدهم. مهندسی 
جزء  است،  مشغول  پتروشیمی  صنعت  در  که 
گران ترین مشاغل در حوزه خود است. هزینه 
ایجاد یک شغل در پتروشیمی حدود سه میلیارد 
این  با  تومان است. طبیعی است شخصی که 
در  است  آمده  حاال  و  دیده  آموزش  هزینه ها 
منطقه ای دور از مرکز فعال شده است، نیازمند 
مناسب  اسکان  است.  رفاهی  حداقل های 
می خواهد،  خوب  نقل  و  حمل  می خواهد، 
دارد  الزم  مناسب  تفریحی  و  رفاهی  امکانات 
در  تا  خانواده هایشان  و  متخصصان  بتواند  که 
فضاهای  توسعه  اگر  کرد.  حفظ  صنعت  این 
مسکونی و تفریحی  را مدنظر داریم، یک جنبه 
این  بتواند  که  است  شهری  کردن  فراهم  آن 
در  بدهد.  جای  خود  در  را  متخصصان  دست 
منطقه  طبیعتا  که  چابهار  شهرستان  توسعه 
آزاد را هم در برمی گیرد، بایست به جنبه های 

خدمات پشتیبانی صنعتی توجه خاص کنیم.

پایدار توسعه به گفتههایتان در 
تاکیدزیادیداشتید،نگرانیهایتاناز

جنبهتوسعهپایدارچیست؟
باور  کردید.  اشاره  را  دقیقی  و  حساس  نکته 
داریم که توسعه اگر پایدار نباشد، نه تنها مداوم 
نخواهد بود، بلکه هزینه ها و لطمات بیشتری 
از منافع خود می تواند ایجاد کند. توسعه پایدار 
صنعتی  و  اقتصادی  رشد  که  است  مدعی 
جنبه های  به  که  بود  خواهد  پایدار  زمانی  تا 
اجتماعی و زیست محیطی توسعه هم بها داده 

شود.
از جنبه اجتماعی، بحث ها و نگرانی های جدی 
وجود دارد که باید به دقت به آن توجه شود. 
وقتی صنعتی وارد یک محیط بومی می شود، 
طبیعتا تغییراتی ایجاد می کند که عدم مدیریت 
صحیح آنها می تواند لطمه ایجاد نماید. چابهار 
بافت قومی، فرهنگی و  بومی دارد که  جامعه 
اجتماعی خاصی را دارا می باشند. وقتی درباره 
صحبت  خاص  بافت  این  در  صنعت  توسعه 
تغییرات  اشتغال، مهاجرت و  به  باید  می کنیم، 
فرهنگی ناشی از این توسعه هم توجه نماییم.

صنعتی  توسعه  برای  ملی  برنامه های  تمام 
بومی  جامعه  مشارکت  بدون  کشور،  شرق  در 
ممکن نخواهد بود. این طور بگویم، حق جامعه 
بومی است که از مزایای این توسعه بهره مند 
سهمی  باید  می شود،  ایجاد  اشتغال  اگر  شود. 
هم از افراد بومی داشته باشد؛ اگر بهره مندی 
جامعه  به  ثروت  ایجاد  از  بخشی  باید  است، 

محلی اختصاص پیدا کند. 
تالش  نیازمند  شرایط  این  کردن  فراهم  البته 
دیدگاه  از  که  است،  سرمایه گذاری هایی  و 
بازگشت  حتما  می گویم  توسعه  کارشناس 
افراد  قابل قبولی خواهد داشت. برای آموزش 
سرمایه گذاران  البته  و  شود  برنامه ریزی  باید 
شوند  متعهد  باید  نیز  صنعتی  بخش های 
جامعه  برای  را  سهمی  اقداماتشان  در  که 
است  طبیعی  روش  این  با  شوند.  قائل  محلی 
که  بود  خواهد  متمایل  هم  محلی  جامعه  که 
همکاری کند، زمین هایش را در اختیار صنعت 
قرار دهد، آلودگی محیط زیست را قبول کند، 
به  البته  و  کند  تحمل  را  مزاحمت  و  ترافیک 
جامعه مهاجرین خوش آمد بگوید. این نیازمند 
تالش دو طرف و البته شکل گیری یک فضای 

گفتگوی سازنده است.
را  بهشتی  شهید  بندر  توسعه  نمونه  عنوان  به 
اختصاص  نیازمند  بندر  توسعه  کنید،  مالحظه 
فضاهای پسکرانه ای است که عمال در فضای 
تنفسی و تفریحی شهر قرار گرفته است. تنها 
باید  دریا،  به  شهر  ساکنین  دسترسی  فضای 
اختصاص پیدا کند به مسیر دسترسی راه آهن 
و اتصال به بندر؛ اگر قرار است این فداکاری از 
سوی شهر اتفاق بیفتد، قاعدتا باید از مزایای 
خود  وقت  آن  بگیرد،  سهم  هم  بندر  توسعه 
توسعه  حامی  و  مدافع  می شوند  ساکنین شهر 
بندر و خیلی از تضادهای موجود برطرف گردد. 
البته  و  صادقانه  گفتگوی  یک  نیازمند  اینها 

برنامه ریزی دقیق است.

درزمینهجنبههایزیستمحیطی
صورت اقداماتی چه پایدار توسعه

گرفتهاست؟
منطقه آزاد چابهار در یک نقطه بکر جغرافیایی 
در فاصله کم از خلیج چابهار قرار گرفته است 
توسعه  برای  اقدام  هر  که  شده  باعث  این  و 
محیط  برای  تهدیدات  و  ظرفیت ها  صنعتی، 
زیست فراهم کند که نمی توانیم نسبت به آنها 
موضوع  اهمیت  اینکه  برای  باشیم.  بی توجه 
درک شود، فقط کافی است نگاهی به شرایط 
کشور  مشهور  صنعتی  سایت های  در  موجود 
عظیم  ظرفیت  این  با  عسلویه  باشیم.  داشته 
آن  ساکنین  برای  جدی  مخاطرات  ولی  ملی، 
جلگه  در  آب  برداشت  کرده،  ایجاد  منطقه 
باعث  را  فراوانی  اجتماعی  تضادهای  اصفهان 
ارومیه  در  اراک،  در  در خوزستان،  است.  شده 
محیطی  زیست  جدی  معضالت  امروز  و... 
داریم که هزینه های اقتصادی و اجتماعی قابل 
است.  کرده  ایجاد  کشور  برای  را  مالحظه ای 
حاال که همت ملی جمع شده است تا چابهار 
توسعه یابد، باید از این تجارب درس بگیریم و 
قدم ها را با احتیاط برداریم. باید توسعه صنعت 
به نحوی باشد که زیست بوم منطقه به عنوان 
که  محلی  اقتصاد  نبیند،  آسیب  ملی  میراث 
عمدتا مبتنی بر شیالت و صیادی است، دچار 
گردشگری  مزیت های  البته  و  نشود  مخاطره 

منطقه تخریب نگردد.
که  دارد  محدود  محیط  یک  چابهار  خلیج 
آبگیری و تخلیه پساب به آن بایست با دقت 
به  آن  توپوگرافی  و  زمین  جنس  گیرد،  انجام 
و  شدت  با  روان  آب های  که  است  نحوی 
سرعت باال به سمت خلیج جاری می شود و اگر 
نشود،  مدیریت  خوبی  به  آلودگی های صنعتی 
از آلودگی به این منطقه سرازیر  حجم زیادی 
می گردد. به همین دلیل در طرح توسعه منطقه 
شورای  مجلس  تصویب  مرحله  در  که  آزاد 
اسالمی قرار دارد، عمده صنایع سنگین و آب بر 
اقیانوس منتقل  به منتهی الیه منطقه و ساحل 
پیکره  در  آالینده  صنایع  توسعه  و  است  شده 
است.  شده  محدود  موجود  هکتاری  1۴هزار 
روان  آب های  مطالعات  منظور  همین  برای 
در منطقه آزاد انجام شده است و طرح جامعی 

برای مهار این مخاطرات تهیه شده است.



7 مناطق آزاد

عالقه مندی های  از  نشدنی  جدا  پاره ای  دیرباز  از  گردشگری 
افزوده  آن  اهمیت  و  دامنه  بر  روز  به  بوده است که روز  انسان 
می  گردد و در هزاره سوم نیز به عنوان صنعت سفید و پاک در 
کالنی  سرمایه گذاری های  حوزه  این  در  و  شده  شناخته  جهان 

صورت پذیرفته است. 
این  به  گردشگری  مزیت های  لحاظ  به  جهان  نقاط  اقصی  در 
صنعت پرداخته می شود و هر کشور، سرزمین و جامعه با توجه 
اجتماعی  طبیعی،  تاریخی،  فرهنگی،  ذخایر  و  توانمندی ها  به 
خود، زمینه های شکوفایی و بهره مندی از این بسترها را فراهم 

می آورد.
تنوع فعالیت هاي مربوط به صنعت گردشگري باعث شده تا رونق 
در  کشورها  اقتصاد  کالن  بر  چشمگیری  اثرگذاری  حوزه،  این 
مقایسه با سایر بخش هاي اقتصادي داشته باشد. مطالعات انجام 
شده نشان داده اند توسعه این صنعت، نقش موثري در کاهش 
درآمدهاي  افزایش  و  درآمد  توزیع  بهبود  همچنین  و  بیکاري 
دولت ها دارد. این موضوع خصوصا از آن جهت که در کشور ما 
بیکاري به عنوان اصلي ترین مشکل اقتصادي مطرح می باشد، 
و  سیاستگذاران  توجه  مورد  جدي تري  صورت  به  است  الزم 

برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
سند  که  است  افقی  خارجی،  گردشگر  ۲۰میلیون  به  دستیابی 
است.  کرده  تعریف  ایران  گردشگری  برای  ۲۰ساله  چشم انداز 
صنعت توریسم و گردشگری در ایران که از نظر تنوع اقلیمی، 
فراوان و جاذبه های  باستانی  آثار  تاریخ کهن، وجود  و  فرهنگ 
نادر و وجود اغلب زمینه های گردشگری جزء  طبیعی و دیدنی 
میان  در  ولی  دنیاست،  کشور  پنجمین  روایتی  به  یا  و  دهمین 
امر  در   )WTO ( توریسم  جهانی  سازمان  عضو  ۱۵۰کشور 
که  حالی  در  دارد،  قرار  پنجم  و  هفتاد  مقام  در  توریست پذیری 
طی سال ها هزینه فراوانی در جهت رونق این صنعت و جذب 
گردشگر و توریست به کار گرفته شده و می توان گفت پس از 
گذشت چند دهه هنوز در خم کوچه اول قرار دارد و باز، در حالی 
که براساس داده های آماری، حجم پولی که از راه گردشگری در 
طول یک سال در جهان جابه جا می شود، حدود دو و نیم برابر 
درآمد ساالنه کشورهای عضو اوپک از محل فروش نفت است، 

سهم ایران حدود یک دهم درصد می باشد. 
امروزه گردشگری نه فقط منبعی سرشار از درآمد و عاملی مهم 
در رونق و توسعه اقتصادی است، بلکه بستری مهم و بنیادی 
شمار  به  کشورها  اجتماعی  و  سیاسی  فرهنگی،  تعامالت  در 
می رود و از این رو، رونق آن با جدیت زیادی دنبال و برای آن 

هدف گذاری و برنامه ریزی می شود.
به عنوان یک  آن  توسعه  و  نهادینه کردن فرهنگ گردشگری 
صنعت، از مولفه های مهم توسعه پایدار می باشد. از سوی دیگر، 
امروزه آیین ها، آداب و رسوم، بناها و آثار باستانی یک کشور نه 
باید در حفظ و  بلکه میراثی جهانی است که  فقط ثروت ملی، 

پاسداشت آنها کوشید.
در قلمرو سرزمینی ایران، اقوام و مذاهب گوناگونی با فرهنگ ها، 
زندگی  ویژه ای  آیین های  و  رسوم  و  آداب  گویش ها،  و  زبان ها 
می کنند. این ویژگی در کنار وجود آثار و مفاخر ملموس فرهنگی 
می تواند به عنوان ظرفیتی بزرگ به منظور دستیابی به توسعه 

پایدار مورد بهره برداری قرار گیرد.
با این همه، ثبت جهانی و ملی میراث ملموس و ناملموس کشور 
زمانی سودمند خواهد بود که افزون بر حفظ و پاسداری، برای 
بهره برداری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از آنها 

در راستای توسعه صنعت گردشگری زمینه سازی شود.
ورود گردشگران به جامعه ای با بافت فرهنگی و اجتماعی ویژه 
گسترش  زمینه های  می تواند  اینکه  بر  افزون  منحصربه فرد،  و 
فرهنگ ایرانی در دیگر مناطق و کشورها را فراهم کند، گامی 
مهم و پایه ای در راستای گشایش بیشتر فضای فکری حاکم بر 
نظام فرهنگی و اجتماعی کشور و به طور کلی افزایش تعامالت 

فرهنگی و اجتماعی به شمار می رود.
پیامد  از همه،  توسعه و رونق گردشگری در هر کشوری بیش 
شرایط و ویژگی های آن و متاثر از سیاست ها و خط مشی های 
عوامل  جغرافیایی،  موقعیت  همچنین  و  دولت  و  سیاسی  نظام 
و  خدمات  کیفیت  و  جاذبه ها  کشش  فرهنگی،  و  اجتماعی 

تسهیالت ارائه شده به گردشگران است.
اقتصاد  وابستگی  و کاهش  درآمدهای عمومی  افزایش  ضرورت 
کشور به درآمد حاصل از فروش نفت ایجاب می کند که استفاده 
صنعت  به  توجه  و  طبیعی  منابع  کشور،  زیستی  ظرفیت های  از 
جهانگردی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه به عنوان 
از  مستقیم  صورت  به  زیستی  تنوع  مصرفی  ارزش  تنها  مثال 
طریق اکوتوریسم انگیزه مهمی را برای حفاظت از تنوع زیستی 
و  است  کرده  ایجاد  توسعه  حال  در  کشورهای  در  خصوص  به 
ریشه کنی فقر و گرسنگی و ارتقای فرصت های اقتصادی و اشتغال 
در دستورکار اصول توسعه پایدار و اهداف توسعه هزاره سوم است.

توسعه پایدار در مناطق آزاد با تقویت 
صنعت گردشگری 

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و افزایش تحریم های خصمانه 
بوم  و  مرز  این  دشمنان  همه جانبه  فشار  و  کشورمان  علیه  بر 
را  این محدودیت ها مشکالتی  چند  ایران، هر  مردم شریف  به 
نظر می رسد  به  اما  تحمیل می نماید،  اقتصاد کشور  و  مردم  بر 
اقتصاد کشور که همانا  برای جراحی زخم کهنه  زمان  بهترین 
وابستگی بیش از حد به صادارت نفت بوده است را مهیا می کند. 
نقش ویژه صنعت گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند 
باشد .  فرصت  به  تحریم ها  تهدید  تبدیل  برای  مناسب  فرصتی 
جهادمحور  و  عقالیی  تدبیری  و  راهبرد  یک  مقاومتی  اقتصاد 
از  برون رفت  برای  اقتصادی و مسیری  به منظور کاهش فشار 
این شرایط حساس است. در همین راستا گردشگری به عنوان 
اقتصادی جوامع  توسعه  فرآیند  پیشرو، نقش موثری در  صنعت 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  بارز  مصداق های  از  یکی  و  داشته 

محسوب می شود.
اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد توسط مقام معظم رهبری 
نفت  به  وابستگی  قطع  پایه  بر  اصوال  که  است  گردیده  مطرح 
به  ایران  اتفاق می افتد.  داخلی   و ظرفیت  توان  از  بهره مندی  و 
و  گردشگری  توسعه  منابع  بودن  دارا  با  غنی  کشوری  عنوان 
با  که  و...  هوایی  و  آب  ویژگی های  تمدن،  فرهنگ،  سبب  به 
معضالتی همچون میزان بیکاری باال، محدودیت منابع ارزی و 
اقتصاد تک محصولی مواجه است، می تواند به کشوری فعال در 
صنعت گردشگری تبدیل شود و با تمرکز بر رویکرد گردشگری 
و تنظیم راهبردها و برنامه های منظم و منسجم وابستگی خود 
را به منابع نفتی کاهش داده و به سمت منابع درآمدی جایگزین 
حرکت کند و به عنوان یک منبع پایدار از این فرصت ها بهره مند 

شود.
و  توسعه  قطب های  مهم ترین  از  یکی  گردشگری  صنعت 
ایجاد اشتغال و  خوداتکایی  درآمدزایی محسوب می شود که به 
تاثیر  اقتصادی،  و  ارتقاء جنبه های فرهنگی  با  و  کمک می کند 

شگرفی بر رشد و پیشرفت جامعه می گذارد. 
این صنعت پولساز، از مهم ترین قطب های توسعه به شمار می رود 
که درآمدزایی و سوددهی باالیی دارد، به همین منظور بسیاری 
از  برون رفت  راستای  در  صنعت  این  جاذبه های  از  کشورها  از 
معضالت و مشکالت جامعه و ایجاد فرصت های شغلی استفاده 
توسعه  یافته،  کشورهای  تا  است  شده  سبب  امر  این  می کنند. 
و  باشند  داشته  ویژه ای  رویکرد  جهانگردی  و  گردشگردی  به 
و  اجتماعی  اقتصادی،  نتیجه های  به  مناسب  سرمایه گذاری  با 

فرهنگی قابل توجهی دست یابند . 
اقتصاد،  بر  عالوه  دشمنان  فشار  و  تحریم ها  این  که  حال 
خودباوری و نشاط اجتماعی و اعتماد مردم را نشانه گرفته است ، 
نقش سازنده گردشگری در این معادالت بیشتر و پررنگ تر خود 
آن  همه جانبه  توسعه  و  گسترش  با  چراکه  می کند،  نمایان  را 
می توان همزمان این تهدید را به فرصت تبدیل نمود؛ فرصتی 
کمک  مردم  اقتصاد  و  اشتغال  به  روحیه،  تقویت  بر  عالوه  که 

شایانی خواهد نمود .
از  برون رفت  جهت  مناسب  فرصتی  همواره  ایران  آزاد  مناطق 
تنگناهای به وجود آمده در اقتصاد کشور بوده اند و نقش مهمی 
در ایجاد روابط جدید بازرگانی و گسترش آن با همسایگان خود 
داشته اند و پل ارتباطی مهمی در عرصه تجارت جهانی در سال های 
گذشته بوده اند. اهمیت مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست و در این 
برهه حساس زمانی که فشارهای همه جانبه با افزایش تحریم ها بر 
پیکره اقتصاد کشور ایجاد شده است ، این مناطق می توانند نقش 

موثر و کلیدی در برون رفت از این موارد را ایفا نمایند.
در  مهم  اهداف  و  برنامه ها  ازجمله  آزاد  مناطق  در  گردشگری 
استراتژی مدیران این مناطق بوده که با شروع به کار دولت تدبیر 
و امید جان تازه ای به خود گرفته است. در این راستا خوشبختانه 
آزاد  اهداف دولت در مناطق  بلند و مفیدی در تحقق  گام های 
بنابراین این فرصت منحصربه فرد می تواند  برداشته شده است. 
و  داخلی  گردشگران  جذب  و  آزاد  مناطق  اقتصادی  رشد  در 
خارجی و همچنین ایجاد اقتصاد پایدار موثر و به عنوان دروازه  
برای  مطمئن  پلی  عنوان  به  و  بوده  تاثیرگذار  دیپلماسی  جدید 
رسیدن به بازارهای جهانی و عبور از این تنگنای تاریخی کشور 

نقش آفرینی نمایند.
تنوع اقلیمی و فرصت های متنوع آب و هوایی در شمال و جنوب 
برای همپوشانی  آزاد  مناطق  امتیازات  بزرگترین  از  یکی  کشور 
گردشگری در فصل های مختلف می باشد؛ به عنوان مثال حضور 
واسطه وجود  به  گردشگران همسایگان شمالی در فصل سرما 
مناطق آزاد انزلی، ارس و ماکو و راهنمایی و جذب آنان برای 
کشور  جنوب  مناطق  در  گردشگری  زمان  بهترین  از  استفاده 
همچون قشم، کیش، چابهار و اروند و بلعکس، می تواند در آینده 

نزدیک با یک برنامه ریزی منسجم محقق و اجرایی گردد.
رونق و گسترش صنعت گردشگری یکی از محورهای اساسی 
توسعه در برنامه ششم است، اما این مهم نیازمند توسعه زیربناها 
و زیرساخته ای گردشگری است تا بتوان گردشگری را به عنوان 
یکی از اولویت مهم اقتصادی، تحت پوشش قرار داد. در اولین 
اقدام، نیاز است که زیر ساخت های فرهنگی در این حوزه توسعه 
یابد تا بتوان به نحو مطلوب گردشگران به  ویژه توریست خارجی 
امور  می بایست،  گردشگر  حضور  برای  چراکه  کرد؛  پذیرش  را 

رفاهی گردشگری نیز به شکل مناسبی افزایش یابد.

گردشگری، یکی از ارکان مهم  اقتصاد مقاومتی
مناطق آزاد ایران به رغم اینکه از ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی 
در عرصه های صنعتی، تجاری و اقتصادی برخوردار می باشند، اما 
با عنایت به شرایط اقتصادی کشور، این گرایش در مدیران مناطق 
آزاد به وجود آمده که گردشگری مهم ترین ظرفیتی است که خارج 
از چارچوب های تحمیل شده به کشور و محدودیت های دیگری 
که برای محاصره اقتصادی ایران برنامه ریزی شده، می تواند برای 
رونق و گردش اقتصادی چه در عرصه داخلی و چه خارجی مفید 

واقع شود و همچنین صنعت گردشگری درخصوص تامین 
به  مستقیم  به صورت  نیازی  هیچ  اولیه  مواد  و  تجهیزات 
گردشگری  بی تردید عرصه  و  ندارد  خارج کشور  از  تامین 
با توجه به وجود ظرفیت های بسیار بزرگ تجاری و طبیعی 
اقتصاد  فعالیت  ارکان  مهم ترین  از  یکی  ایران  در  موجود 
مقاومتی در کشور است و با توجه به این نکته که طبیعت 
کلیه  می تواند  است،  اجتماعی  خاصیت  یک  گردشگری 
را در معرض رونق کسب  اقتصادی در جامعه  بخش های 
و کار قرار دهد و لذا از یک مکانیزم توزیع عادالنه ثروت در 
کشور هم برخوردار است که این مهم باعث رضایت مندی 
شهروندان و تشویق آنان به توسعه فعالیت گردشگری در 

مناطق خود نیز منجر می شود.
ارز  نرخ  افزایش  واسطه  به  که  قیمتی  تفاوت  به  باتوجه 
بسیار  فرصت  یک  شرایط  این  آمده،  وجود  به  کشور  در 
طالیی را در اختیار کشور قرار داده تا بتوان از این موقعیت 
در مسیر جذب گردشگران بیشتری قدم برداشت و برای 
شدن  آسان تر  و  امور  تسهیل  باید  هدف  این  به  رسیدن 
تامین  کنار  در  خارجی  گردشگران  به  مربوط  قوانین 
نیازهای خرید گردشگران در مناسبات و گفت و گوها بین 

دو کشور مدنظر قرار گیرد.

ظرفیت های توسعه توریسم درمانی
در مناطق آزاد

جذب گردشگر و رونق صنعت توریسم ، یکی از مهم ترین 
اقتصادی در هر کشوری می باشد و  زیرساخت های نظام 
ظرفیت های  وجود  با  آزاد  مناطق  حوزه  در  چقدر  اینکه 
بسیار زیاد، توانسته ایم در این خصوص سهم گیری کنیم، 
نشان از میزان اهمیت این موضوع در برنامه های مدیریتی 

هر یک از مناطق آزاد در کشورمان دارد.
را  بسیاری  ظرفیت های  کارشناسی،  چندان  نه  نگاهی  با 
شامل  مختلف  زیرشاخه های  در  گردشگری  حوزه  در 
کشور  آزاد  مناطق  در  و...  تاریخی  اماکن  طبیعت گردی، 
دلیل  که  است  این  سوال  اما  کرد،  مشاهده  می توان 
چیست؟!  بکر  ظرفیت های  دست  این  از  بهره گیری  عدم 
پارک،  اقامتی،  واحد  چند  ساختن  به  کردن  بسنده  تنها 
ساحل سازی در حد محدود و... نمی تواند به عنوان کارهای 
در  گردشگری  توسعه  هدف  به  رسیدن  برای  زیرساختی 

مناطق آزاد باشد.
هدف از توجه به توسعه گردشگری در مناطق آزاد بر پایه دو 
محور اصلی که یک از منظر گردشگر خارجی ارز آوری به 
کشور است و دوم شناخت گردشگران خارجی از ظرفیت های 

مناطق برای سرمایه گذاری، حائز اهمیت می باشد.
یکی دیگر از پتانسیل های بسیار ارزشمند و مهم در مناطق 
آزاد کشور، سرمایه گذاری در حوزه توریسم درمانی با توجه 
به ظرفیت هایی بالقوه در این مناطق می باشد که با جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و در اولویت قرار دادن این 
می تواند  تشویقی،  مکمل های  و  حمایت ها  باب  از  بخش 

برای کشور دارای اهمیت بسیار زیادی باشد.
مناطق آزاد می توانند بستر مناسبی برای اجرای سیاست های 
میان می تواند  این  در  و گردشگری سالمت  باشند  بزرگ 
جایگاه ویژه ای داشته باشد. مناطق آزاد، قطعات و اقلیم هایی 
کوچک از ایران هستند و می توان طرح ها متفاوتی در تمامی 
حوزه ها در آنها اجرا کرد و در صورتی که به موفقیت رسیدند، 

بتوان آن را به کل کشور تعمیم داد.
پرداختن  اهمیت  ضرورت  بر  رئیس جمهور  همچنین 
گردشگری  و  حالل  گردشگری  مقوله  به  آزاد  مناطق 
سالمت تاکید کردند، که این موضوع نشان دهنده اهمیت 
در  سالمت  گردشگری  آن  تبع  به  و  گردشگری  جایگاه 
عرصه  در  کشورهایی  است.  مناطق  این  اقتصادی  رونق 
صنعت  به  که  هستند  موفق  دنیا  در  گردشگری سالمت 

گردشگری توجه خاصی نشان داده اند.
حال با توجه به اهتمام دولت و نقشه راهی که دولتمردان 
میزان  داده اند،  قرار  کشور  آزاد  مناطق  مدیران  مقابل  در 
این اهداف و جذب و تشویق سرمایه گذاران  به  دستیابی 
در این بخش چقدر بوده است؟ آیا با عنایت به نقطه نظر 
همراهی  نیز  دولتی  دستگاه های  جمهور،  محترم  ریاست 
همچون  وزارتخانه های  داشته اند،  حوزه  این  در  را  الزم 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، بهداشت و...؛ 
عدم پیگیری مطالبات در جهت دستیابی به اهداف مهم 
حوزه ها  تمامی  در  رونق  و  اعتال  جهت  در  نظر  مورد  و 
محترم  مدیران  جانب  از  پیگیری  ضعف  آزاد،  مناطق  در 

محسوب می شود.
عدم ارائه گزارش های مستند در این بخش به رسانه ها و 
نیز عدم  اطالع رسانی دستارودهای بزرگ حاصل شده در 
مناطق آزاد نیز، سستی بزرگی است که متاسفانه در بدنه 

گردشگری مناطق آزاد، مسیری سهل جهت ورود ارز به کشور
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وجوب تدقیق به حوزه گردشگری و توریسم درمانی در مناطق آزاد:

مناطق آزاد نمایان است.
از  الزام است؛ بیش  گردشگري سالمت براي کشور یک 
عنوان  به  را  سالمت  گردشگري  بحث  دنیا  در  ۵4کشور 
یک اولویت در نظر گرفته اند و بودجه این کشورها از حوزه 
دلیل  به  آزاد  مناطق  مي شود.  تامین  گردشگري سالمت 
ظرفیت هاي ویژه اي که دارند و همجواري با کشورهایي 
آنها  طرف  از  تقاضا  و  دارند  درماني  توریسم  رابطه  که 
گردشگري  حوزه  مسئوالن  کلیه  که  مي طلبد  است،  زیاد 
خصوصا گردشگري سالمت، مدیران مناطق آزاد و مدیران 
باشند.  داشته  این حوزه  به  نگاهی خاصه  کالن کشوري 
گردشگري سالمت امروزه نه تنها یک فضاي اشتغال زایي 
از  گردشگري سالمت  بلکه  می شود؛  محسوب  و صنعت 
نگاه بیشتر متخصصین و کارشناسان، یک تبادل فرهنگي 

باالدستي است.
ازجمله مبادله آسان،  امتیازات ویژه اي  آزاد داراي  مناطق 
ظرفیت هاي  و  روادید  مشکل  حل  آسان،  آمد  و  رفت 
تسهیل ورود و خروج و وجود زیرساخت هایي می باشند که 
نزدیک به 3دهه فراهم شده است. این مناطق به عنوان 
ویترین کشور مطرح هستند و باید در بحث ورود گردشگر 
مناطق  ویژگي هاي  اگر  باشند.  داشته  کالن  برنامه ریزي 
این  از  یکي  کنیم،  تقسیم  اساسي  محور  سه  به  را  آزاد 

ویژگي ها، بحث گردشگري سالمت است.
گردشگري سالمت در کشور ما از جایگاه خوبي برخوردار 
گردشگري  ظرفیت هاي  بحث  آزاد  مناطق  در  است. 
دو  عنوان  به  درماني  طبیعت  گردشگري  و  تندرستي 
محور اساسي گردشگري سالمت مورد توجه قرار گرفته 
و مطلوب است که شهرک هایي در غالب دهکده سالمت 
و نیز برنامه هاي مرتبط همچون ایجاد هتل-بیمارستان ها 

را در دستورکار قرار گیرد. 
نانوشته  سفیران  که  سالمت  گردشگران  به  بتوانیم  باید 
جمهوري اسالمي ایران هستند، خدمات خوب و شایسته 
می گردند،  باز  کشورشان  به  که  زماني  تا  کنیم  ارائه 
خاطره اي خوب از ایرانیان به همراه داشته باشند و زمینه 

ترویج فرهنگ ایرانی را در کشورشان فراهم کنند.
بسیار  طرح های  از  یکی  سالمت  شهرک های  ایجاد 
به  سوق  جهت  در  زیرساختی  حوزه  در  مثبت  و  خوب 
تقویت توریسم درمانی در کشور می باشد، که با توجه به 
ظرفیت های بسیار زیادی که در مناطق آزاد کشور داریم، 

بهترین بستر برای ایجاد این شهرک ها در مناطق است.
و  پزشکي  گردشگري  بر  متمرکز  سالمت  گردشگري 
خدمات درماني است. مناطق آزاد، از پتانسیل های مطلوبی 

برای تقویت رشد گردشگري پزشکي برخوردار هستند.
با توجه به اینکه مناطق آزاد محدودیت صدور روادید وجود 
ندارد و از طرفي قواعدي که در نظام سالمت در سرزمین 
با  اصلي وجود دارد و خدمات رساني به بیماران خارجي را 
محدودیت مواجه مي کند؛ این مناطق مي تواند نقش موثری 
در جذب گردشگر سالمت ایفا کند. از طرفي در منطقه آزاد 
کیش و قشم و مناطق آزاد شمال کشور این پتانسیل وجود 
دارد که در مقوله گردشگري پزشکي رشد کرده و بتوانند 
درآمدزایي خوبي را عاید کشور نمایند؛ که بی شک این راه 

نیازمند همکاری وزارت بهداشت و درمان است. 
در مجموع می توان به این نتیجه رسید که هدف و همت 
این دست طرح های ملی در حوزه گردشگری  در اجرای 
و توریسم درمانی در مناطق آزاد بسیار زیاد است و شاید 
بستر  عدم تعریف  یا  و  عدم پیگیری  در  مشکالت  بیشتر 

اجرایی در این مناطق باشد.

ورود توریست از دریچه مناطق آزاد ایران
در  گردشگری  چشم انداز  جهانگردی،  جهانی  سازمان 
و  میلیارد  یک  را  )98-99خورشیدی(  میالدی  سال ۲۰۲۰ 
6۰۰میلیون گردشگر در سراسر جهان پیش بینی کرده است. 
بناهای  و  آثار  فرهنگی،  ویژگی های  طبیعی،  جاذبه های 
باستانی کشورمان می تواند سهم چشمگیری از گردشگران را 
به خود جذب کند و افزون بر معرفی هویت ایرانی به جهان، 
پیامدهای اقتصادی همچون درآمدزایی ارزی، کارآفرینی و 
اقتصادی به همراه داشته باشد و هدف های ترسیم  رونق 
شده در چشم انداز ۱4۰4 را به واقعیت تبدیل کرده و به یکی 

از قطب های گردشگری جهان تبدیل شود.
بکارگیری  و  برنامه ریزی  نیازمند  گردشگری،  توسعه 
اجتماعی،  فرهنگی،  حوزه های  در  مناسب  سیاست های 
حوزه  این  در  مدیریت  و  است  سیاسی  و  اقتصادی 
پایدار،  و  بنیادی  هدف گذاری های  با  بتواند  باید  حساس 
بسترسازی های متوازن و سرمایه گذاری های خرد و کالن، 
ایجاد  هماهنگی  مردم  و  خصوصی  بخش  دولت،  میان 
کرده و به رشد و گسترش این صنعت جامه عمل بپوشاند.
و  ملموس  میراث  و  مفاخر  و  آثار  به  توجه  راستا  این  در 
فرهنگ  نهادینه سازی  فرهنگی،  پل  عنوان  به  ناملموس 
پایه  بر  برنامه ریزی  جهانگردان،  میزبانی  و  گردشگری 
عنوان یک  به  پذیرش گردشگری  اقتصادی،  آینده نگری 
غیردولتی،  و  دولتی  دستگاه های  سوی  از  پاک  صنعت 
صنعت،  این  توسعه  برای  آنها  میان  هماهنگی  برقراری 
کارآمد  تبلیغات  و  خارجی  تعامالت  در  باز  فضای  ایجاد 

رسانه ای می تواند راهگشای گردشگری کشور باشد.
در شرایط کنونی کشور به لحاظ اقتصادی و همین طور 
قرار گرفتن در هجمه تحریم های خصمانه دشمنان، حتما 
و قطعا بهترین، منطقی ترین و حتی آسان ترین راه ورود ارز 
به کشور و عبور از این کمبود نقدینگی، جذب گردشگر به 
کشور از طریق مناطق آزاد است. شاید در این برهه زمانی، 
مدیران عامل مناطق آزاد باید بیشترین بخش از پتانسیل و 
انرژی خود  و مدیرانشان را بر روی این حوزه متمرکز کنند 
و یا بهتر باشد معاونین و مدیران بخش گردشگری کمی 
پویاتر از گذشته عمل نمایند تا هم خدمتی به سازمان خود 
کرده و هم اینکه بتوانند کشور را با قدرت بیشتری از این 

مرحله سخت عبور دهند.

گزارش:
فریبا شیخی



اخبار منطقه آزاد قشم

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم از آغاز 
راه اندازی سیستم بارکد اموال این سازمان با استفاده از 

سیستم QRcode خبر داد.
عابدین سعادتفر با اشاره به کارآیی و سرعت باالی این 
روش در ردیابی اموال اظهار داشت: هدف این سامانه، 
کاهش  به  کمک  و  اموال  لیست  نگهداری  و  ثبت 

هزینه های چاپ لیست اموال به روش سنتی است.
وی افزود: ساخت بستر الکترونیکی ساماندهی و نگهداری 
اموال، نخستین بار است که توسط حوزه معاونت توسعه 
مدیریت و با همکاری مدیریت های امور مالی و فناوری و 

ارتباطات سازمان منطقه آزاد قشم به اجرا درمی آید.
ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
داد: در حال حاضر فرآیند مربوط به شناسایی و نصب 
QRcode شامل گردآوری اطالعات حوزه های مختلف 
جهت  مدنظر  فرمت  به  تبدیل  و  طبقه بندی  سازمان، 
استفاده در نرم افزار مربوطه، ورود اطالعات و تبدیل داده ها 
به QRcode تکمیل شده و تا پایان آذر ماه سال جاری 

در همه حوزه ها اجرایی می شود.
 Quick کد  کرد:  عنوان  بیشتر  توضیح  در  سعادتفر 
یک  با  تنها  که  دارد  را  پتانسیل  این   Response
اسکن از راه دور، حجم اطالعات مشخصی از محصول 
را به سادگی از راه های بسیار ساده ای مانند تلفن همراه و 
وبسایت به دست افراد برساند و به این شیوه سرعت عمل 

در کار افزایش می یابد.
به گفته وی، با استفاده از QRcode، اموال موجود در 
و  معرفی  شناسایی،  منحصربه فرد  صورت  به  واحد  هر 
اطالعاتی مانند عنوان رویداد، توضیحات، تاریخ شروع و 
پایان و محل اموال در حجم های بسیار باال روی این کد 

ذخیره می شود.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم با تاکید 
پردازش حجم  گفت:  سیستم  این  ارزشمند  ظرفیت  بر 
باالیی از اموال به صورت روتین، ردیابی خودکار اموالی 
قابل  راحتی  به  که  اموالی  دارند،  ثابت  محل های  که 
برچسب گذاری نیستند و ردیابی لحظه ای اموال در فواصل 

محدود از دیگر مزایای این طرح می باشد.
گفتنی است، در حال حاضر این پروژه در حوزه معاونت 
توسعه به صورت 100درصدی، در حوزه معاونت عمرانی به 
صورت 70درصدی ودر حوزه های دیگر 50درصد پیشرفت 

داشته است که تا پایان آذرماه به اتمام خواهد رسید.

اموال منقول سازمان 
منطقه آزاد قشم 

بارکدگذاری می شود

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

اشتغال پایدار و توسعه صادرات، مهم ترین ماموریت  مناطق آزاد
پاسارگاد  انرژی  گسترش  هلدینگ  مدیرعامل 
اسکله  در  230شمع  کوبش  عملیات  گفت: 
100روز  تا  قشم  حرا  یوریی  50میلیون  نفتی 

آینده به پایان می رسد.
عملیات  آغاز  آیین  در  میرمعزی  سیدمهدی 
خام  نفت  کرد:  اعالم  اسکله،  این  شمع کوبی 
پاالیش  بهین  پارس  نیاز  مورد  فوق سنگین 
توسط  نوروز  و  سروش  نفتی  میادین  از  قشم 
اسکله  این  در  تنی  و 35هزار  کشتی های 70 

تخلیه می شود.
تامین  نفتی  مشتقات  اینکه  اعالم  با  وی 
قشم  پاالیش  بهین  پارس  شرکت  در  شده 
شامل قیر و گازوئیل نیز از اسکله نفتی حرا 
صادر خواهد شد، افزود: انتقال آب مورد نیاز 
نیروگاه قشم  و  پاالیش  بهین  پارس  شرکت 
انجام  نفتی  اسکله  این  طریق  از  هم  مولد 

می گردد.
مدیرعامل هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد 
پاالیشگاه،  بخش  در  هلدینگ  این  گفت: 
برق  و  بخار  آب،  اولیه  تامین  و  اسکله 
سرمایه گذاری  یورو  250میلیون  )یوتیلیتی( 

کرده است.
هم  یورو  100میلیون  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
قشم  برقی  نیروگاه  بزرگترین  ایجاد  برای 
)500مگاواتی( سرمایه گذاری شده است، اظهار 
مولد،  قشم  نیروگاه  سه گانه  مجموعه  داشت: 

پارس بهین پاالیش قشم و اسکله نفتی حرا با 
350میلیون یورو در این جزیره به بهره برداری 

می رسد.
میرمعزی یادآور شد: نخستین مرحله نفت گیری 
از  سال 99  خرداد ماه  قشم  پاالیشگاه  مخازن 
طریق اسکله نفتی حرا آماده می شود و پیش 
بینی می گردد شهریورماه همان سال نخستین 
بهین  پارس  شرکت  نفتی  مشتقات  محموله 
نفتی  اسکله  این  طریق  از  هم  قشم  پاالیش 

صادر شود.
او اظهار کرد: با تکمیل پروژه اسکله نفتی حرا، 
به طور  تنی  و 5هزار   7 کشتی های 70، 35، 

همزمان می توانند برای تخلیه و بارگیری نفت 
اسکله  این  در  نفتی  مشتقات  و  سنگین  فوق 

پهلوگیری کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
آماده سازی اسکله حرا، آغازی 

برای توسعه صنایع نفتی جزیره قشم
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم از فراهم کردن فرصت های اشتغال 
به  صادرات محور  محصوالت  تولید  و  پایدار 
عنوان دو ماموریت مهم ایجاد مناطق آزاد در 

کشور نام برد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

احداث شهرک شیالتی، موجب توسعه متوازن صنعت شیالت قشم می شود

اشتغال زایی و ارزآوری با پرورش ماهی های زینتی در قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم بر اهمیت ایجاد شهرک شیالتی در 
قیمت گذاری  و  برندسازی  هم افزایی،  راستای 
مناسب محصوالت صنایع آبزی پروری جزیره 

تاکید کرد.
از   دوره ای  بازدیدهای  در  مومنی  حمیدرضا 
مزارع  برداشت  و  پیشرفت  ساخت،  مراحل 
و  همکاری  لزوم  بر  تاکید  با  جزیره  میگوی 
داشت:  بیان  حوزه،  این  سرمایه گذاران  تعاون 
و  منطقه  این  در  شیالتی  شهرک  راه اندازی 
اشتراک گذاری دانش و فن این صنعت، موجب 
صنعت  توسعه  همسان سازی  و  برندسازی 

شیالت در قشم می شود.
تحقیقاتی  مرکز  راه اندازی  برای  افزود:  وی 
پرورش میگو در قشم با هدف ارتقاء سالمت، 
با  این محصول،  بازاریابی  و  برداشت  افزایش 
اندونزی  و  ویتنام  کشورهای  از  متخصصانی 
آموزشی  دوره های  برگزاری  راستای  در 

برنامه ریزی شده است.
با  ابتدا  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کنار  دشت  میگو  »تعاونی  مزرعه  در  حضور 
سیاه قشم« از استخرهای در حال ساخت این 

مجموعه بازدید کرد.
سرمایه گذاری  با  شیالتی  حوزه  مرکز  این 
جزیره  خصوصی  بخش  ریالی  120میلیارد 
زمینی  برای 15نفر در  اشتغال  امکان  با  قشم 

به وسعت 55هکتار در حال ساخت می باشد.

امروزه پرورش ماهیان زینتی یکی از مهم ترین 
زیرشاخه های صنایع شیالت به حساب می آید. 
این صنعت هم به لحاظ هنری و زیباشناسی و 

هم از نظر اقتصادی طرفداران زیادی دارد.
گسترش جهانی تقاضا برای ماهی های زینتی، 
این  کشور  نقاط  برخی  در  تا  شده  موجب 
قرار  شیالت  حوزه  فعاالن  توجه  مورد  صنعت 
بیش  ساالنه  آمارها،  برخی  براساس  بگیرد. 
ایران  در  زینتی  ماهیان  قطعه  200میلیون  از 

پرورش و تکثیر داده می شود.
لحاظ  به  آکواریومی  یا  زینتی  ماهی های  انواع 
محیط زندگی به دو دسته کلی آب شور و آب 
و  نگهداری  محیط  می شوند.  تقسیم  شیرین 
موضوعات  مهم ترین  از  یکی  ماهی ها  زندگی 

مورد توجه برای تولید و تکثیر آنها است.
نگهداری  ملزومات  تجهیزات،  فروش  و  خرید 
ظرفیت  تزئینی  و  زینتی  ماهی های  غذای  و 
اشتغال زایی  و  درآمد  کسب  برای  بی نظیری 
است که در صورت حمایت مسئوالن می تواند 
جایگاه خوبی میان کاالهای غیرنفتی در حوزه 
به  اقتصادی کشور  رونق  و همچنین  صادرات 

خود اختصاص دهد.
از 180کشور  بیش  در  زینتی  ماهی های  تکثیر 

شایان ذکر است که ۴8استخر پرورش میگوی 
ساخته شده در این مزرعه اسفندماه امسال به 

بهره برداری می رسد.
شرکت،  این  شده  منعقد  قرارداد  براساس 
میگو  »تعاونی  مزرعه  تولیدی  محصوالت 
هر  در  ۶00تن  که  قشم«  سیاه  کنار  دشت 
فرانسوی  شرکت  یک  به  می باشد،  برداشت 

پیش فروش شده است.
عظیم  »شرکت  استخرهای  ساخت  مراحل 
ریال،  150میلیارد  سرمایه  با  قشم«  ساحل 

بخش دوم این بازدید بود.
به  »شرکت عظیم ساحل قشم« در مساحتی 
را  میگو  پرورش  ۶0استخر  8۴هکتار،  وسعت 

بر  بالغ  آنها ساالنه  مبادالت  و  دارد  رواج  جهان 
25میلیارد دالر است. این صنعت در ایران و در کنار 
صنایع نوپا و جدید طبقه بندی می شود و در صورت 
حمایت و برنامه ریزی صحیح می تواند بستر مناسبی 

برای ایجاد اشتغال و ارزآوری کشور باشد.

تولید و تکثیر ماهی های زینتی 
در جزیره قشم

شرکت »تبسم ساحل قشم« به عنوان نخستین 
واحد پرورش ماهی های زینتی جزیره قشم از 
سال 92 و با سرمایه اولیه 2میلیارد ریال فعالیت 
خود را در پارک زیست فناوری خلیج فارس آغاز 

کرده است.

به بهره برداری خواهد رساند و برای 30نیروی 
تا  که  داشت  خواهد  همراه  به  اشتغال  بومی 

پایان سال به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین 
با حضور در نخستین مرحله از برداشت میگو 
توصیه هایی  قشم«،  دریانوردان  »شرکت  در 
مطلوب  هوادهی  بهداشت،  حفظ  درخصوص 
این محصول حساس  به  موقع  به  و غذادهی 

صنایع شیالتی ارائه داد.
به  زمینی  در  قشم«  دریانوردان  »شرکت 
بر  بالغ  سرمایه ای  با  220هکتار،  مساحت 
بومی  30نیروی  برای  ریال  150میلیارد 
را  110استخر  است  قرار  و  کرده  اشتغال زایی 

مدیرعامل این شرکت در ارتباط با فعالیت این 
در  قشم  ساحل  تبسم  شرکت  می گوید:  واحد 
حوزه تکثیر و پرورش صنعتی ماهی های زینتی 
آب شور فعالیت خود را از شش سال پیش آغاز 
کرده و تاکنون موفق به تکثیر 10گونه از انواع 

دلقک ماهی ها شده است.
تولیدی،  واحد  این  داد:  ادامه  نیرومند  محمد 
نخستین و در حال حاضر تنها مجموعه تولید، 
صورت  به  زینتی  ماهی های  پرورش  و  تکثیر 
در  که  است  قشم  جزیره  صنعتی  و  اقتصادی 

مرکز بیوتکنولوژی مشغول فعالیت می باشد.
مدیرعامل شرکت تبسم ساحل قشم افزود: تمام 
مراحل تخم گذاری، الرو و بالغ شدن ماهی های 
زینتی در این مجموعه صنعتی و دانش بنیان با 

بازماندگی بیش از 90درصد صورت می گیرد.
به گفته نیرومند، در حال حاضر فناوری تکثیر 
این ماهی ها و همچنین تامین خوراک مورد نیاز 

آنها در قشم بومی سازی شده است.
حاضر  حال  در  مجموعه  این  کرد:  اعالم  وی 
برای 5نفر به صورت مستقیم و برای بیش از 
300نفر هم به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی 

ایجاد کرده است.
از  داد:  ادامه  ساحل  تبسم  شرکت  مدیرعامل 

وارد چرخه تولید میگوی جزیره کند.
با 33استخر زیر کشت،  این مزرعه هم اکنون 
در نخستین مرحله برداشت 1۶0تن میگو را به 
خریداران چینی عرضه کرده و توانسته حدود 

900هزار دالر برای کشور ارزآوری کند.
قشم«  کانی  مهر  اتحاد  »شرکت  از  بازدید 

آخرین مرحله از این بازدیدهای میدانی بود.
ریال  ۴0میلیارد  با  5۴هکتاری  شرکت  این 
که  دارد  ساخت  حال  در  30استخر  سرمایه، 
تاکنون 10استخر را فعالسازی کرده و توانسته 
با برداشت 30تن میگو و صدور آن به کشور 

چین، ارزآوری کند.
»شرکت اتحاد مهر کانی قشم« تنها مزرعه در 
کشور است که به جای استفاده از کانال های 
لوله کشی  سیستم  از  آب،  خروج  برای  بتنی 
استفاده کرده و شرایط بهینه ای برای فعالیت 
آورده  پدید  متراکم  میگوی  پرورش  حوزه  در 
است و در حال حاضر 28نیروی بومی در این 

مزرعه مشغول به کار هستند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  دوره ای  بازدیدهای  در  قشم  آزاد  منطقه 
پیوسته از طرح های شیالتی جزیره، نسبت به 
عنوان  به  قشم  توسعه ای شیالتی  برنامه های 

قطب شیالت کشور تاکید دارد.
پرورش  است، در حال حاضر ۴مزرعه  گفتنی 
میگو در جزیره قشم به چرخه تولید رسیده اند 

و پنج مزرعه نیز در مراحل ساخت هستند.

پرورش  زینتی  ماهی های  انواع  10گونه  میان 
ماهی های  از  2گونه  مجموعه،  این  در  یافته 
دلقک  نیز  گونه  هشت  و  فارس  خلیج  بومی 

ماهی های وارداتی هستند.
نیرومند با بیان اینکه این مجموعه توان تولید 
ماهیانه 5هزار قطعه بچه ماهی زینتی را دارد، 
خاطرنشان کرد: این شرکت با پرورش و تکثیر 
ماهی زینتی آب شور بومی خلیج فارس، توانسته 
زیستی  ذخایر  به حفظ  غیرمستقیم  به صورت 

منطقه کمک کند.
وی اضافه کرد: سال گذشته با توجه به نوسانات 
قیمت ارز در بازارهای مختلف، توانستیم با قیمت 
نازل بخشی از نیازهای داخل کشور را فراهم کنیم.
مدیرعامل شرکت تبسم ساحل قشم گفت: این 
مجموعه در حال حاضر توانایی تامین بخشی از 
نیاز داخلی کشور به ماهی های زینتی را با یک 

سوم مبلغ وارداتی دارد.
برای  مجموعه  این  اینکه  بر  تاکید  با  نیرومند 
بازاریابی ماهیان زینتی به یاری سازمان شیالت 
کشور نیاز دارد، گفت: با حمایت درست از تولید 
ماهی های زینتی، ضمن کمک به صرفه جویی 
شاهد  می توانیم  داخل،  نیاز  تامین  و  ارزی 

اشتغال زایی بیشتر در این حوزه ها باشیم.

حمیدرضا مومنی گفت: سرمایه گذاری350میلیون 
در  پاسارگاد  انرژی  گسترش  هلدینگ  یورویی 
قشم و اجرای چندین طرح دیگر حوزه های نفت 
و انرژی که به سرعت در جزیره قشم در حال 
اجرا است، ما را به اهداف ماموریت های محوله 

نزدیک تر می کند.
در  شمع  کوبش  عملیات  به  اشاره  با  وی 
این  آماده سازی  افزود:  حرا،  نفتی  اسکله 
قشم،  از  نفتی  مشتقات  صادرات  و  اسکله 
نفت،  فعالیت های  توسعه  برای  آغازی 
محسوب  منطقه  این  در  پتروشیمی  و  گاز 

می شود.
اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اطراف  در  هیدروکربنیک  17میدان  اینکه  به 
این منطقه وجود دارد، اظهار داشت: هلدینگ 
گسترش انرژی پاسارگاد با بهره برداری از سه 
پروژه نیروگاه قشم مولد، پارس بهین پاالیش 
در  آینده  سال  در  حرا  نفتی  اسکله  و  قشم 
قشم  جزیره  نفتی  صنایع  توسعه  قله  حقیقت 

را فتح خواهد کرد.
اسکله  شمع کوبی  عملیات  است،  ذکر  شایان 
هلدینگ  مسئوالن  حضور  با  قشم  حرا  نفتی 
انرژی پاسارگاد، رئیس هیات مدیره  گسترش 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، معاون 
از  چند  تنی  و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

مدیران این سازمان آغاز شد.

معاون توسعه مدیریت سازمان 
منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم از 
تدوین برنامه راهبردی طراحی و مدیریت منظر جزیره 

خبر داد.
علی توبچی ثانی با اعالم این خبر اظهار داشت: با توجه به 
الزامات قانونی، برنامه راهبردی طراحی و مدیریت سیما 
و منظر قشم با هدف ارتقاء کیفیت محیطی و افزایش 
مطلوبیت فضایی برای زندگی شهروندان، با استفاده از 

رویکردهای نوین شهرسازی، در دست تهیه است.
مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم با 
اشاره به اهداف این طرح عنوان کرد: شناخت مولفه های 
بنیادین منظر با تحلیل وضع موجود، معاصرسازی هویت 
کیفیت  بهبود  و  ارتقاء  جزیره،  شهرسازی  و  معماری 
در  وحدت  و حس  هماهنگی  ایجاد  عمومی،  فضاهای 
فضاها و عناصر شهری با تاکید بر زمینه گرایی و تبیین 
نقشه راه و خطوط راهنمای طراحی، از رسالت های اصلی 

این طرح می باشد.
ساخته  شهرها  در  آنچه  مطلوب  کیفیت  وی،  گفته  به 
به رویت عمومی در می آید، حقی است که  و  می شود 

ساکنان نسبت به فضای شهری دارند.
مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم بیان 
داشت: منظر شهری، ادراکی است که شهروندان از شهر 
دارند و از تعامل انسان با محیط به وجود آمده و مطلوب 
آشفتگی  همچون  پیامدهایی  شهری،  سیمای  نبودن 
روانی، فقدان حس تعلق به محیط، از دست دادن هویت و 

افت و زوال برند شهر و منطقه قشم را در پی دارد.
توبچی با تاکید بر آسایش روانی شهروندان گفت: شما 
نمی توانید با ساخت و سازهایی خارج از تناسب، آشفتگی 
ایجاد  البته  دهید.  ترویج  را  بصری  آلودگی  و  روانی 
یکنواختی بی روح در طراحی نیز به هیچ روی مورد نظر 

نیست.
وی تاکید نمود با استناد به این طرح، خطوط کلی منظر 
شهری در قشم ترسیم شده و ساخت و سازها از حداقل 

معیارهای کیفی به لحاظ دیداری، پیروی خواهند کرد.
مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم ادامه 
داد: این مدیریت، به عنوان کانون تفکر توسعه، بایستی از 
ابزارهای کافی کنترل و هدایت توسعه برخوردار بوده و 
طرح راهبردی سیما و منظر به عنوان یکی از مهم ترین 
این ابزارها است که متاسفانه در سال های گذشته از آن 

غفلت شده است.
همچنین به گفته توبچی، تشکیل کمیته ارتقاء کیفی سیما 
و منظر سازمان منطقه آزاد قشم در سال گذشته و استفاده 
از نظرات بهترین مشاوران طراحی شهری کشور، گامی 
آغازین برای نظارت بر ُحسن اجرای این طرح خواهد بود.

مدیر معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان با بیان این که راهی دشوار و طوالنی پیش روی 
قرار دارد، ابراز امیدواری کرد: پس از تهیه و اجرای این 
طرح و با همکاری ارکان توسعه جزیره، در یک دوره 5 
تا 10ساله شاهد پیشرفت و ارتقاء چشمگیری در سیما و 

منظر جزیره قشم باشیم.

برنامه راهبردی طراحی و مدیریت 
منظر قشم تدوین می شود

مدیر معماری و شهرسازی سازمان 
منطقه آزاد قشم خبر داد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری

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

و روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

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

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

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

قشم
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