
سرمقاله

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

باید قدردان ابطالگر بزرگ باشیم یا خیر؟
در تاریخ 3 دهه ای فعالیت مناطق آزاد در عرصه اقتصاد ملی 
در  سپس  و  سال 72  در  آزاد  مناطق  قانون  که  زمانی  از  و 
سال 86 بازنویسی و جهت اعمال از سوی رئیس مجلس به 
دولت ابالغ گردید؛ تاکنون آنچه در انتقاد از مناطق آزاد در 
عرصه رسانه ای، سیاسی و کارشناسان مطرح می شد، حول 
اتهاماتی چون سکوی قاچاق و واردات شدن و انتقاد به عدم 
دستیابی به اهداف متمرکز بود. انتقاداتی که عملکرد مناطق 
را در دستیابی به اهداف قانونی و شیوه نامه ای که مناطق باید 

براساس آن عمل می کردند، مورد توجه قرار می داد.
نیمه  از  بیشتر،  تمرکز  با  و  اخیر  دو سال  بر  بالغ  اما ظرف 
قامت یک  در  آقای علی اصغر کاشفی  سال گذشته؛ جناب 
حال  در  قانون  یعنی  آزاد  مناطق  بنیان  به  بزرگ،  کاشف 
اجرای آن توجه داشته و با اخذ 12رأی، نیمی از مهم ترین 
مزایای قانونی فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد به ویژه در 
و  بانک  زمینه حضور  در  عرصه جذب سرمایه گذار خارجی 
انتفاع  از حیز  اداری  با رأی موافق دیوان عدالت  را  بورس 

خارج نموده است.
ایشان،  فعالیت  بیت  شاه  منطقه ای،  در حوزه های  بی تردید 

لغو افزایش محدوده های انزلی و اروند است.
حالجی  می شود،  متبادر  ذهن  به  که  سوالی  امر  بادی  در 
چرایی این پیگیری از سوی فردی است که در شعب یکی از 
بانک های دولتی کشورمان در شهرستان بندر انزلی مشغول 
به کار می باشد؟ و این مهم که چه افراد و یا نهادهایی پشت 
این رفتار قرار گرفته اند؟ بی تردید نگاه پلیسی به یک رویه 
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

مألوف قانونی در کشور، به بیراه رفتن است.
این رفتار، ذی نفعان  با  اولین مواجه  تاکید کرد که در  باید 
شده اند؛  گریبان  به  دست  ناراحتی  و  شوک  با  آزاد  مناطق 
قانونی  خیمه های  کردن  سست  آراء،  این  دستاورد  چراکه 
تایید  به  مجلس  تصویب  از  )بعد  شده ای  قانونی  مزایای 
شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت رسیده( است 
انتظار  که برای سرمایه گذاران و ارباب رجوع ایجاد حق و 
نهاد  و  قانون  بستر  در  شده  ایجاد  فرصت  از  بهره برداری 

ناظر و مجری این قانون ایجاد کرده است.
چنین  دارای  اگر  آزاد  مناطق  قانون  بود؛  واقع گرا  باید  اما 
و  افراد  دیگر  یا  کاشفی  آیا  نیست،  و  نبوده  مشکالتی 
موافق  رأی  کشور  اداری  عدالت  دیوان  از  که  نهادهایی 
مهمی  چنین  به  دستیابی  به  قادر  نموده اند،  اخذ  قانونی 
بودند؟ در واقع اساس قانون مناطق آزاد و بندهای مختلف 
آن به همراه آیین نامه های مختلفی که برآمده از این مواد 
افراد  که  بوده  مشکالتی  و  تناقض  دارای  است،  قانونی 
اداری  عدالت  دیوان  تشکیل  قانون  چارچوب  در  می توانند 

نظر موافق اخذ نمایند.
فامیلی خود  افرادی مانند کاشفی، به حق  به عبارت دیگر 
بود،  آنها  قدردان  باید  که  هستند  موجود  مشکالت  کاشف 
چراکه با توجه خود به کمبودهای قانونی موجود در قانون 
آنها  شغلی  و  فعالیت  حوزه  اینکه  علی رغم  آزاد،  مناطق 
مرتبط با مناطق آزاد نبوده و نیست، با پیگیری های صورت 
داده از دیوان عدالت اداری کشور، مدیران و سرمایه گذاران 

زمان  که  کرده اند  آشنا  مهم  بایسته  این  با  را  آزاد  مناطق 
تغییر قانون فعلی مناطق آزاد فرا رسیده، گرچه با مالحظه 
جز،  قانون  آن  در  موجود  مزایای  از  دیگر  صادره،  آرای 

خاطره و سایه ای کمرنگ چیزی بر جای نماده است.
بود  نهادهایی  و  افراد  سایر  و  ایشان  قدردان  باید  نظر  به 
مداقه  مورد  را  مناطق  قانون  یعنی  آزاد  مناطق  اساس  که 
به  که  مشکالتی  با  را  ما  مسیر  این  در  و  داده اند  قرار 
می کرد،  جلوه  عادی  ما  برای  آن،  به  کردن  عادت  دلیل 
و  همایش  که  می شود  پیشنهاد  نتیجه  در  نموده اند.  آشنا 
نشست های تخصصی بررسی قانون فعلی با توجه ویژه به 
آرای دیوان عدالت اداری کشور در اولویت کاری دبیرخانه 
آغاز  با  همزمان  تا  گیرد  قرار  آزاد  مناطق  سازمان های  و 
فعالیت مجلس شورای اسالمی، خود مناطق ریسمان تغییر 

در قانون را در دست گیرند.
و  مناطق  بر  حاکم  دولتی  نهادهای  است  بدیهی 
سرمایه گذاران ذی نفع در آن با عنایت به تغییر و تحوالت 
این  بنیادین صورت گرفته ظرف حدود سه دهه گذشته و 
از  و  بوده  مشکالت  این  درگیر  دیگران  از  بیش  که  مهم 
فرصت های  از  حداکثری  بهره برداری  جهت  الزم  تجربه 
درخواست  نخست  اولویت  در  می باشند،  برخوردار  موجود 
آزاد  مناطق  بر  حاکم  فعلی  مقررات  و  قانون  تغییر  برای 
تعلل،  صورت  در  اما  دارند.  قرار  کشور  اقتصادی  ویژه  و 
عمل  و  کرده  تصمیم گیری  آزاد  مناطق  برای  دیگران 
می کنند؛ همان گونه که در مجلس گذشته، مناطق آزاد به 
برجام  از فرصت  بانک مرکزی  اقتصاد حواله شد و  وزارت 
استفاده  آزاد  مناطق  در  خارجی  بانک های  فعالیت  جهت 
نکرد و سازمان امور مالیاتی کشور نیز متوجه اخذ مالیات از 

سرمایه گذاران مناطق بود.
مدارک  و  مستندات  براساس  که  بود  جاری  سال  اویل  در 
دریافت شده، متوجه شدیم که قوانین مناطق آزاد خصوصا 
با  خارجی  بانک های  شعب  احداث  و  تاسیس  آیین نامه 
شکایت علی اصغر کاشفی در مردادماه سال97 ابطال شده، 

سرمستانه  امر  متولیان  و  مسئولین  که  بود  حالی  در  این 
مناطق  به  خارجی  بانک  چند  قریب الوقوع  حضور  از  خبر 
که  است  2سال  به  نزدیک  آنکه  غافل  می دادند،  را  آزاد 
با  چنین قانون و اجازه ای وجود ندارد. در پی این موضوع 
مسئولین مناطق آزاد و دبیرخانه گفت و گو کردیم و نهایت 
حتی  آزاد  مناطق  ارکان  از  یک  هیچ  که  دریافتیم  تعجب 
در  هم  باز  اما  ندارد؛  خبر  ابطال  و  رای  این  از  روحشان 
از  اقدامی  و  عکس العمل  هیچ گونه  حیرت  و  بهت  کمال 
سوی متولیان امر دیده نشد تا به امروز که شاکی، یکی از 
بزرگ ترین مزیت های مناطق آزاد را به ورطه تباهی کشاند 

و حاال همگی دست به کار شدند تا چاره ای بی اندیشند!!
شکایات  روند  که  پیش  سال  دو  همان  از  کاش  ای 
به  اکنون  که  چالش  این  برای  تدبیری  بود،  شده  آغاز 
مسائل  ظاهرا  ولی  می  گردید؛  اتخاذ  شده،  تبدیل  بحران 
توان  و  افکار  که  دارد  وجود  آزاد  مناطق  در  مهم تری 
کرده  معطوف  خود  به  را  دبیرخانه  خصوصا  مسئولین 

است.
شاهد  زودی  به  پیگیری ها،  عدم  و  رویه  با همین  بی شک 
بی خبری،  و  بود که در سکوت  شکایات عجیب تر خواهیم 
منجر به کسب آرایی دهشتناک تر خواهد شد. بنابراین لطفا 
و خواهشا تا شرایط بغرنج تر نشده و ماهیت وجودی مناطق 

آزاد به طور کامل زیرسوال نرفته، اقدامی عاجل نمایید.
عنوان  به  کاشفی  علی اصغر  آقای  جناب  از  جا  همین  در 
یکی از افراد آگاه و مطلع به قوانین، شکاف ها و مشکالت 
بتوانیم عالوه  تا  به مصاحبه می نماییم  آزاد دعوت  مناطق 
راستای  در  از وی  آمده،  پیش  مسائل  از  دقیق  واکاوی  بر 
که  چند  هر  شویم.  بهره مند  مناطق  به  حداکثری  کمک 
کردند،  امتناع  مصاحبه  انجام  از  ایشان  تلفنی،  تماس  در 
کاشفی  آقای  با  گفت و گو  برای  نشریه  رسانه ای  تیم  اما 
انزلی،  بندر  عزیز،  ایران  کجای  هر  در  که  می دارد  اعالم 
پای  تا  است  آماده  دیگر  نقطه ای  هر  و  رشت، صومعه سرا 

صحبت های ایشان بنشیند.   

افزایش تحدید مناطق آزاد با شکایات و اخذ آرای جدید:

مناطق
آزاد

صفحه 4 را بخوانید

ابطال ماده13 قانون مثله شده



اخبار منطقه آزاد کیش

اقدامات هدفمند در راستای تنظیم پروتکل های 
بهداشتی جدید به منظور پیشگیری و مقابله با 
با  شیوع ویروس کرونا در سطح جزیره کیش 

جدیت تمام قابل اجرا است.
بر  نظارت  ویژه  کمیته  جلسه  پنجمین 
حضور  با  کیش  جزیره  سطح  در  کووید ۱۹ 
زیربنایی،  و  عمرانی  معاون  خانزادی  مصطفی 
حوزه  مدیرکل  و  مشاور  مداح  سیدمحمدرضا 
مدیریت و برخی از مدیران سازمان منطقه آزاد 
کیش و دستگاه های اجرایی و نظامی در سالن 
اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
در این جلسه معاون عمرانی و زیربنایی سازمان 
منطقه آزاد کیش از تغییر ماهیت ویروس کرونا 
در سطح جزیره کیش خبر داد و گفت: براساس 
شرایط موجود، پروتکل های بهداشتی جدید به 
کووید ۱۹  بیماری  شیوع  از  پیشگیری  منظور 
اجرایی  و  تنظیم  کیش  جزیره  ساکنین  میان 

می شود.
مصطفی خانزادی طراحی و اجرای پروتکل های 
بهداشتی در مراکز تجاری و خدماتی کیش را 
مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: این مراکز با 
به  را  بهداشتی  موازین  نظارت های حداکثری، 

خوبی رعایت کردند.
وی با تاکید بر این که نظارت های حداکثری به 
منظور رعایت ضوابط بهداشتی در سطح جزیره 
این  به  توجه  با  افزود:  می شود،  اجرایی  کیش 
استان  دریایی  از مسیرهای  تردد  بیشترین  که 
هرمزگان و اهواز از طریق بندر به کیش انجام 

می شود، اعمال محدودیت خواهد شد.
به  ورودی  پروازهای  درخصوص  خانزادی 
جزیره کیش گفت: پرواز ایرالین هایی مختلف 
ظرفیت  حداقل  پذیرش  با  کیش  مقصد  به 
رعایت  و  اجتماعی  فاصله گذاری  مسافر، حفظ 

پروتکل های بهداشتی انجام می شود.
منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
ادارات  قرنطینه  اجرای  با  رابطه  در  آزاد کیش 
سرزمین  به  که  کارمندانی  کرد:  خاطرنشان 
بازگشت  هنگام  می کنند،  مسافرت  اصلی 
به عنوان مرخصی  قرنطینه  محدودیت ۱۴روز 

برای آنان محسوب خواهد شد.
محتوای  تولید  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
آگاهی بخشی به عموم مردم از خطرات ناشی 
ابالغ  و  برنامه ریزی  کرونا،  بیماری  شیوع  از 
پروتکل های بهداشتی جدید به منظور مدیریت 
ورود مسافرین به کیش، بهره گیری از ظرفیت 
قرنطینه،  ضوابط  اجرای  بسیجی،  نیروهای 
نظارت و کنترل واحد های شبانه، اطالع رسانی 
به موقع و جلوگیری از شایعات و تصمیم گیری 
درخصوص برگزاری جشنواره تابستانی ازجمله 

مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

اعمال محدودیت 
سفرهای دریایی کیشوندان 
و گردشگران به مقصد کیش

منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 
براساس بررسی های صورت  آزاد کیش گفت: 
کووید ۱۹؛  بر  نظارت  ویژه  کمیته  در  گرفته 
کاهش 50درصدی تردد شناورها و ممنوعیت 
به  اصلی  سرزمین  پالک  خودروهای  ورود 

کیش تصویب شد.
مصوبه  اجرای  جزئیات  از  خانزادی  مصطفی 
و  کیشوندان  دریایی  سفرهای  محدودیت 
گفت:  و  داد  خبر  کیش  مقصد  به  گردشگران 
شناورهایی که برای جابه جایی مسافر به مقصد 
کاهش50درصدی  با  می کنند،  فعالیت  کیش 

تردد مجاز به ارائه خدمات می باشند.
خودروهای  ورود  ممنوعیت  بر  تاکید  با  وی 
سواری پالک سرزمین اصلی به جزیره کیش 
اظهار داشت: ورود خودورهای سواری یاد شده 

به این منطقه از چهارم تیرماه ممنوع است.
و  توسعه  شرکت  کرد:  خاطرنشان  خانزادی 
مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش 
مسئولیت برنامه ریزی، نظارت و کنترل اجرای 

این دو مصوبه را برعهده دارد.
معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش در پایان افزود: به منظور حفظ سالمت 
ساکنین جزیره کیش، آن دسته از افرادی که 
نمی کنند،  رعایت  را  بهداشتی  پروتکل های 
محدودیت های جدید با شرایط حاکم بر جزیره 
برابر  متخلفین  با  و  شد  خواهد  اعمال  کیش 

مقرارت برخورد قانونی می شود.

تدوین پروتکل های 
بهداشتی جدید با تغییر 
ساختار ویروس کرونا 

در کیش

در جلسه کمیته ویژه نظارت بر کرونا در 
سطح جزیره کیش مطرح شد:

در نخستین جلسه شورای پدافند غیرعامل منطقه آزاد کیش مطرح شد:

افزایش ۱۰۰کیلومتر فیبر نوری با یک اقدام جهادی در جزیره کیش
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش گفت: با یک اقدام جهادی موفق شدیم فیبر 
نوری را از 5کیلومتر به ۱00کیلومتر در کیش افزایش 

دهیم.
نخستین جلسه شورای پدافند غیرعامل منطقه آزاد 
هیات  رئیس  با حضور غالمحسین مظفری  کیش 
مدیران  از  برخی  و  معاونین  و مدیرعامل،  مدیره 
آزاد کیش، سردار محسن ساسانی  منطقه  سازمان 
و  کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  زیربنایی  معاون 
اعضای این شورا در سالن رازی مرکز همایش های 

بین المللی کیش برگزار شد.
افزایش  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  داد  خبر  کیش  در  نوری  فیبر  ۱00کیلومتری 
گفت: این اقدام جهادی ضمن این که مورد توجه 
فن آوری  و  ارتباطات  جهرمی  وزیر  محمدجواد 
اطالعات کشور قرار گرفت، می توان این منطقه را 
به عنوان پایلوت عملیاتی برای انجام اقدامات مهم 

در کشور معرفی کرد.
از  را  غیرعامل  پدافند  شورای  مظفری،  غالمحسین 
اساسی ترین موضوعات منطقه آزاد کیش برشمرد و گفت: 
این جلسه می تواند آغازگر حرکتی به منظور ایجاد آرامش 

و آسایش برای عموم مردم جزیره کیش باشد.
ارزشمندی که در سنوات  اقدامات  به  اشاره  با  وی 
گذشته در جزیره کیش صورت گرفته است، گفت: 
به دلیل اهمیت طرح جامع پدافند غیرعامل کیش، 
مورد  درخصوص ساختارهای  ویژه ای  پیگیری های 
و  رزمایش  برگزاری  و  آموزش ها  تجهیزات،  نیاز، 

مانور در این منطقه انجام شده است.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
از  یکی  را  کیش  در  امنیت  برقراری  ضرورت 
اصلی ترین موضوعات پدافند غیرعامل عنوان کرد 
و اظهار داشت: با انجام پروژه های عملیاتی ۳0هزار 
میلیارد تومانی، عالوه بر فراهم نمودن زیرساخت ها، 
باید در شرایط خاص نیز جایگزین هایی را در نظر 

گرفت.
مظفری در ادامه تصریح کرد: برخی از فعالیت هایی 
که در جزیره کیش به هر دلیل متوقف شده بود، از 
با  فرودگاه کیش  ترمینال  پروژه  و  کردیم  فعال  نو 
یک وقفه سه ساله دوباره راه اندازی شد و با تامین 
این  تجهیزات،  از ۹0درصد  بیش  سفارش  و  منابع 

پروژه براساس برنامه زمان بندی شده تا ۲۲بهمن به 
بهره برداری خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: قرارداد الیروبی اسکله  ۳5هزار 
تنی و استحصال یک زمین ۶0هکتاری در جزیره 
کیش و همچنین تصفیه خانه جزیره با برآورد دوره 
۲5ساله از ظرفیت هایی تعریف شده در این منطقه 

است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
نوآوری  مرکز  در  برتر  دانشگاه های  استقرار  کیش 
کشور  در  کم نظیر  ظرفیت های  از  یکی  را  کیش 
نفت  ارائه خدمات  راستای  در  افزود:  و  کرد  عنوان 
و گاز به شرکت های متقاضی در دنیا، چهار کشور 
سوئد، نروژ، آمریکا و ایران به این دانش و تکنولوژی 

دست یافتند، به همین منظور برای ارتقای علمی و 
ایجاد امنیت پایدار در منطقه؛ شرکت های دانش بنیان 
به  رئیس جمهور  حضور  با  جاری  سال  تیرماه  در 

صورت ویدئو کنفرانس افتتاح خواهد شد.
سازمان  زیربنایی  معاون  جلسه،  این  ادامه  در 
پدافند غیرعامل کشور حفاظت از زیرساختی، طرح 
در  امور  اداره  سیستم های  سامانه ها،  پایدارسازی 
پاسخ  طرح  مردم،  از  حفاظت  طرح  جزیره،  سطح 
به عنوان 5طرح  را  به حوادث و شرایط اضطراری 
عملیاتی در این حوزه برشمرد و گفت: باید آمادگی 
مقابله با سرعت بازگشت به حالت اولیه داشته باشیم 
که حادثه ما را دچار پیامدهای آبشاری و زنجیره ای 

نکند.
مقابله  برای  آمادگی  ارتقای  سردار محسن ساسانی 
اساسی  را 5گام  غیرطبیعی  و  طبیعی  حادثه های  با 
و  رزمایش  تمرین،  آموزش،  تجهیز،  »سازماندهی، 
این  تمام  این که  برای  مانور« عنوان کرد و گفت: 
واحدها به صورت هماهنگ در کنار هم کار کنند، 
ضمن تجهیز و فراگیری آموزش های مورد نیاز تمرین، 
رزمایش و مانور به صورت نوبه ای باید انجام شود تا 

ارتقای آمادگی ها به حد مطلوب برسد.
پدافند غیرعامل  گفتنی است، در نخستین شورای 
شهری  زیرساخت های  توسعه  کیش،  آزاد  منطقه 
و  ساماندهی  اطمینان  با  ۲5ساله  دوره  برای 
تهدیدات  کیش،  برق  و  آب  انرژی،  سازماندهی، 
سایبری، عوامل بازدارندگی و ساماندهی نخاله های 
شهری ازجمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

در راستاي توسعه همکاري  های میان مناطق آزاد 
منطقه  سازمان  مشارکت  با  اکو  عضو  کشورهاي 
بر  تمرکز  بیانیه ای  اجرای  و  تدوین  در  آزاد کیش 
مشترک  تولیدات  در  افزوده  ارزش  زنجیره  ایجاد 

میان کشورهاي عضو تاکید شد.
هیات  رئیس  مظفری  غالمحسین  دیدار  این  در 
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
اشاره بر لزوم توسعه مناسبت های میان کشورهای 
ایجاد  منظور  به  الزم  بسترهای  گفت:  اکو  عضو 
سنتی  غذاهای  با  بوم گردی-رستوران ها  فضاهای 
هر کشور و ارائه نمادهای کشورهای عضو اکو با 

همکاری سازمان اقتصادی اکو فراهم می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  همچنین 
فوتبال  مسابقات  برگزاری  درخصوص  کیش 
با  داشت:  اظهار  کیش  جزیره  در  پساکرونا 
بحران  از  عبور  و  مدون  برنامه ریزی های  انجام 
اکو  عضو  کشورهای  فوتبال  لیگ  آمده،  پیش 
در  المپیک  کمیته  و  ورزش  وزارت  همکاری  با 

آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
به  مهاجرت  فرآیند  مدیریت  الزمه  گفت:  کیش 
سازگاری  و  فرهنگی  هم افزایی  ایجاد  کیش، 
فعالیت های  ساماندهی  باعث  که  است  اجتماعی 

اجتماعی و فرهنگی در این منطقه خواهد شد.
را  کیش  به  مهاجرت  جریان های  پورعلی  سعید 
و  بهتر  محیط  در  زندگی  و  شغلی  »فرصت های 
سکونت« در این منطقه برشمرد و اظهار کرد: نخستین 
جریان مهاجرت از استان های »هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان و کرمان« با رویکرد شناسایی فرصت های 

شغلی در کیش، به این منطقه مهاجرت می کنند.
مهاجرت  دوم  ادامه سخنان خود، جریان  در  وی 
به جزیره کیش را رویکرد زندگی در محیط بهتر 
و سکونت عنوان کرد و اذعان داشت: برخی افراد 
از استان های توسعه یافته کشور »تهران، فارس، 
به  آذربایجان شرقی«  خراسان رضوی،  اصفهان، 
منظور سکونت در محیطی امن و همراه با آرامش، 

به جزیره کیش مهاجرت می کنند.
پورعلی افزود: موضوع ساماندهی مهاجرت و اقامت 
براساس کار تحقیقاتی که انجام شده است و مبتنی بر 
ظرفیت های قانونی و شیوه نامه های که در این حوزه 

وجود دارد، می تواند ساماندهی و مدیریت شود.
ساکنین  7۱درصد  به  نزدیک  کرد:  تصریح  وی 

ایجاد زنجیره ارزش افزوده در تولیدات مشترك میان کشورهاي عضو اکو

ایجاد هم افزایی فرهنگی، الزمه مدیریت فرآیند مهاجرت به کیش

می گردد. 
انعقاد تفاهم نامه میان سازمان منطقه 

آزاد کیش و کشورهای عضو اکو
توسعه  محوریت  با  تفاهم نامه ای  همچنین 

آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
کیش با تاکید بر این که جامعه ایرانی یک جامعه 
متدین و مذهبی است، عنوان کرد: بومیان کیش 
عبارتی را برای مسجد به کار می برند که »مساجد 
ستارگان زمین« هستند و عنایت و اهتمام ویژه ای 
و  باورها  از  بارزی  نمونه  این  و  دارند  مساجد  به 

اعتقادات بومیان جزیره کیش به شمار می رود.
پورعلی نرخ سواد در جزیره کیش را مثبت ارزیابی 
کرد و اظهار داشت: نزدیک به ۱7هزار دانش آموز 
و دانشجو جمعیت ۴0هزار نفری کیش را تشکیل 
می دهند که در این میان ۱0هزار نفر دانش آموز، 
7هزار نفر دانشجو در کیش حضور دارند که از این 
تعداد، ۶7درصد دانشجویان در مقاطع تکمیلی و 

دکترا مشغول تحصیل هستند.
وی با اشاره به سیاست های ابالغی جمعیت که از 

آزاد کیش  منطقه  میان سازمان  فرهنگی  روابط 
رسید. امضاء  به  اکو  و کشورهای عضو 

رئیس  عنوان  به  بختی  سرور  انتصاب  پی  در 
جدید موسسه فرهنگی اکو در کشور تاجیکستان، 
نماینده  وظیفه دوست  حسین  حضور  با  جلسه ای 
اردالن  رضا  اکو،  سازمان  در  کیش  آزاد  منطقه 
یکه دهقان  سعید  آموزشی،  و  فرهنگی  مدیر 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  قرآنی  امور  مسئول 
این  کارشناسان  و  فرهنگی  موسسه  رئیس  با 
»توسعه  محوریت  با  تفاهم نامه ای  مجموعه، 
سازمان  میان  گردشگری«  و  فرهنگی  روابط 
منطقه آزاد کیش و کشورهای عضو اکو به امضاء 

رسید.
جزیره  در  موافقت نامه  تبادل  است،  گفتنی 
هیات  رئیس  مظفری  غالمحسین  میان  کیش 
و  آزاد کیش  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره 
اکو صورت  سرور بختی رئیس موسسه فرهنگی 

گرفت.

سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ صادر شده 
است، به ضرورت ایجاد کانون های جمعیتی جدید 
در جزایر خلیج فارس اشاره کرد و گفت: کیش با 
داشتن نرخ مهاجرت پذیری باال، جزیره ای است که 
با تقویت اقامت و مهاجرت نقش موثری در شکل 
دادن به کانون های جمعیتی در دل آب های خلیج 
فارس و با اتکا به ظرفیت قوانین و مقررات مناطق 

آزاد مصوب سال ۱۳7۲ داشته است.
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اجرای  و  سرمایه گذاران  حضور  افزود:  کیش 
و صنعتی،  متعدد گردشگری، عمرانی  پروژه های 
در تقویت اقامت در مناطق مرزی توسعه یافته در 
آب های نیلگون خلیج فارس نقش بی بدیلی داشته 
است و شکل گیری این کانون جمعیتی در تقویت 

پایه های امنیت ملی بسیار موثر است.
از  گردشگران  باالی  تردد  داشت:  اظهار  پورعلی 
طریق هوایی و دریایی خاری در چشم بدخواهان 

و دشمنان ایران است.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش 
با اشاره به نقش مشوق های مناطق آزاد در انتقال 
جمعیت به این مناطق گفت: پای بندی به قوانین و 
مقررات مناطق آزاد و فراتر از آن ایجاد مشوق های 

جدید، به فرآیند توسعه شتاب بخشیده است.

شد. خواهد  برگزار  منطقه  این 
گفتنی است، در ابتدای سال میالدی ۲0۲۱ جلسه 
اکو  عضو  کشورهای  بازرگانی  اتاق های  روسای 
درخصوص توسعه تجارت، در جزیره کیش برگزار 

راضی  منطقه  این  در  زندگی  از  کیش  جزیره 
هستند و نزدیک »به پانزده و هشت دهم درصد« 
تا حدی راضی هستند و این میزان رضایت ریشه در 
فرهنگ شهرنشینی، ساخت امکانات مدرن شهری 

و باورهای مذهبی و دینی دارد.
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
آخرین  به  اشاره  با  خصوص  همین  در  کیش 
نظرسنجی های انجام شده گفت: 70درصد جمعیت 
جزیره کیش، خود را از طبقه متوسط به باال معرفی 
می کنند. به لحاظ تصویر ذهنی و شناختی که افراد 
در کیش از خود دارند و خود را عضو طبقه متوسط 
به باال معرفی می کنند، با ابالغ های رفتاری فرهنگ 
طبقه متوسط به باال در جزیره کیش روبه رو هستیم.
مبتنی  پورعلی خاطرنشان کرد: فرهنگ عمومی 
بر اقناع سازی است و این اقناع سازی و آزادسازی، 
قدرت فرهنگ یک نیروی اجتماعی ایجاد می کند 
که نیروی اجتماعی فراگیر و مبتنی بر اراده جمعی 

می باشد.
بومیان  رسوم  و  آداب  حفظ  اهمیت  لزوم  بر  وی 
این منطقه که ۱7درصد ساکنین کیش را تشکیل 
می دهند تاکید کرد و گفت: تالش بر این است که 
آداب و رسوم بومیان کیش که به عنوان یکی از 

جاذبه های گردشگری است، حفظ و تقویت شود.

در دیدار دکتر مظفری با دبیرکل سازمان همكاري هاي اقتصادي کشورهاي عضو اکو مطرح شد:

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:
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دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: جزیره کیش 
از ظرفیت های فرهنگی غنی و نظم پذیری اجتماعی از 
ریشه های  و  اصالت  حفظ  و  والیتمداری  تدین،  قبیل 

اعتقادی و بنیادین در سطح منطقه برخوردار است.
نشست دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با ادارات و 
نهادهای مستقر در کیش با محوریت »فرهنگ عمومی 
با حضور سعید پورعلی معاون فرهنگی و  اجتماعی«  و 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در سالن رازی مرکز 

همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
بر  نشست  این  در  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
در جزیره  اجتماعی  نظم پذیری  و  فرهنگ غنی  اهمیت 
کیش اشاره داشت و افزود: مولفه های فرهنگ غنی در 
میان بومیان و مجموعه آحاد جامعه که از نقاط مختلف 
در شکل گیری  مهاجرت کردند،  به جزیره کیش  کشور 

فرهنگی غنی و نظم پذیری اجتماعی، ظرفیت های بی بدیل جزیره کیش
فرهنگی، فعال نمودن شورای اجتماعی در جزیره کیش 
ایران کوچک شناخته  به عنوان  این منطقه  باعث شده 

شود.
که  این  بیان  با  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
فرد می شود،  باعث شخصیت سازی  احساس شخصیت، 
تصریح کرد: پایه گذاری ساختارهای فرهنگی تنها تفاوت 
میان کیش و سایر نقاط استان های کشور است که باعث 
فرد  در  ایثار  روحیه  نفس،  عزت  طبع،  مناعت  می شود 

نمود و تجلی پیدا کند.
موالی زاده در ادامه، ضمن ابراز خرسندی از پیوست های 
فضای مجازی در کیش عنوان کرد: فضای مجازی در 
میان  که  مرزبندی  با  و  است  پاکی  منطقه، فضای  این 
فضای مجازی و حقیقی وجود دارد، تاثیر فضای مجازی 

بر فضای حقیقی دیگر قابل انکار است.

ضمن  گفت:  کشور  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر 
اخالقی  حوزه های  به  ورودی  اصلی  مبادی  به  توجه 
ارائه  و  سویه  دو  تعامل  یک  ایجاد  با  باید  رفتاری،  و 
معضالت  کردن  برطرف  برای  موثر  راهکارهای 
منطقه  این  در  گسترده ای  همکاری های  اجتماعی، 

صورت گیرد.
گفتنی است، ایجاد رشته های میان رشته ای، ارتقاء سواد 
ارتباطات  کیش،  شهر  شورای  فعالیت های  رسانه ای، 
تغییر  در  دانشگاه ها  نقش  و  تاثیر  اجتماعی،  و  انسانی 
افسردگی،  زمینه های  در  برخط  روانشناسی  فرهنگ، 
فرهنگی  شورای  مصوبات  اجرای  ضمانت  و  اضطراب 
ازجمله مباحثی بود که در نشست دبیر شورای فرهنگ 
کیش  در  مستقر  نهادهای  و  ادارات  با  کشور  عمومی 

مطرح شد.

این فرهنگ تاثیرگذار بودند.
و  واقعی  فرهنگ  ریشه های  موالی زاده  سیدمحمدرضا 
آرمانی را »دین، ملیت، علم و تمدن« برشمرد و گفت: با 
طراحی و اجرای چگونگی مهندسی فرهنگی می توانیم 
به  منجر  مشترک  ادراک  و  برسیم  مشترک  ادراک  به 
اقدام مشترک و ایجاد وحدت رویه در این منطقه خواهد 

شد.
منطقه  هر  با  متناسب  فرهنگی  توسعه  بر ضرورت  وی 
به آمایش سرزمین تاکید کرد و اظهار داشت: براساس 
قوانین و مقررات متناسب با ویژگی هر منطقه، ازجمله 
فرصت  یک  بودن  آزاد  منطقه  واسطه  به  کیش  جزیره 

قابل توجهی به شمار می رود.  
کیش  جزیره  در  فرهنگی  پیوست های  به  اشاره  با  وی 
زیرساخت های  توسعه  همدلی،  انسجام،  با  گفت: 

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور عنوان کرد:



با  هند  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اقتصادی  شاهراه  انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  بیان 
شمال-جنوب  بین المللی  کریدور  استراتژیک  و 
تصمیمات  بهترین  از  یکی  کرد:  تصریح  است، 

ایجاد مناطق آزاد ، تاسیس منطقه آزاد انزلی بود.
حلقه  اینکه  بر  تاکید  با  جمیلی  ابراهیم 
نبود  شمال-جنوب،  کریدور  تجارت  مفقوده 
است  انزلی  آزاد  منطقه  در  کامل  زیرساخت های 
و یکی از اولویت های دولت در شرایط تحریمی و 
در شرایطی که فشارهای غرب و امریکا به سمت 
و  توسعه  است،  شده  گرفته  نشانه  ایران  اقتصاد 
ازجمله  انزلی  آزاد  منطقه  زیرساخت های  تکمیل 
کاسپین  رشت-بندر  راه آهن  ساخت  در  سرعت 
انزلی  آزاد  منطقه  تصویب  کرد:  تصریح  است، 
آن  در  که  بود  تصمیماتی  بهترین  از  یکی  شاید 
در  از گیالن  توانستند بخشی  و  زمان گرفته شد 
انزلی را به منطقه آزاد تبدیل کنند؛ بنابراین منطقه 
آزاد انزلی می تواند هم در اقتصاد کشور و هم در 
تداوم کریدور شمال-جنوب نقش بسیار پراهمیتی 

داشته باشد.
تجاری  رقبای  هم اکنون  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ایران به دنبال راه های جایگزین هستند و تقویت 
این  میان  در  آزادانزلی  منطقه  زیرساخت های 

به پاس خدمات و تولیدات هنرمندان صنایع دستی، 
صنایع  تولیدکنندگان  و  مربیان  از  تقدیر  مراسم 
دستی با حضور معاونین و مدیران سازمان منطقه 
آزاد انزلی، مسئولین اداره کل صنایع دستی و میراث 
فرهنگی گیالن، رئیس اتحادیه صنایع دستی کشور 
این  فرهنگی  تاالر  در  دستی  صنایع  هنرمندان  و 

سازمان برگزار شد.
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  مراسم،  این  در 
به  اشاره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
در  سازمان  این  شده  انجام  موثر  و  مفید  اقدامات 
راستای حمایت از فعاالن صنایع دستی و تاکید بر 
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  فعالیت ها،  این  استمرار 
محدوده  در  دستی  صنایع  ۱۶۶۴هنرمند  از  بیش 
قالی  حصیربافی،  رشته های  در  انزلی  آزاد  منطقه 
صنایع  خراطی ،  رشتی دوزی،  گلیم بافی،  بافی، 
سنتی  سراجی  سنتی،  سفال  محلی،  البسه  چوب، 
سفال،  روی  آینه کاری  سرامیک،  و  سفال  )چرم( 
و  ماسوله  کاموایی  عروسک  معرق،  نقطه کوبی، 

طرح ویزیت رایگان اهالی محدوده با حضور دو پزشک متخصص در مرکز 
درمانی لیجارکی منطقه آزاد انزلی به اجرا درآمد.

در این طرح که برای نخستین بار در محدوده این منطقه اجرا شد، دکتر 
عبدالراحیم حزینی فوق تخصص خون و آنکولوژی و طب تسکینی و دکتر 
فاطمه نجاتی فر فوق تخصص سرطان خون، با حضور در مرکز بهداشتی 

فوق، اقدام به ویزیت رایگان اهالی منطقه نمودند. 
فرهنگی،  معاونت  اجتماعی  مدیریت  سوی  از  فوق  طرح  است،  گفتنی 
دانشگاه  با همکاری  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  و گردشگری  اجتماعی 
منطقه  محدوده  روستاهای  شوارهای  و  دهیاران  و  گیالن  پزشکی  علوم 
به ساکنین  ارائه خدمات مطلوب  و  ارتقاء سطح خدمات درمانی  با هدف 
منطقه و شناسایی بیماران صعب العالج به ویژه سرطانی در محدوده منطقه 
برگزار شد که  استان  از کادر پزشکی متخصص  بهره گیری  با  انزلی  آزاد 
در مجموع بیماران عمومی و سرطانی از سوی دو پزشک فوق تخصص 

ویزیت شدند.

منطقهآزادانزلی،شاهراهاستراتژیککریدوربینالمللیشمال-جنوب

تجلیلازتولیدکنندگانبرترصنایعدستیدرمنطقهآزادانزلی

اجرایطرحویزیترایگاندرمرکزدرمانیلیجارکیمنطقهآزادانزلی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند با ابراز 
خرسندی مبنی بر اینکه در اتاق بازرگانی صنایع، 
معادن و کشاورزی  ایران و اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و روسیه و سایر اتاق های مشترک، منطقه 
آزاد انزلی دارای وجهه و کارکرد خوبی است و این 
است،  آزادانزلی  منطقه  ویژه  امتیازات  از  کارنامه 
خاطرنشان کرد: به عقیده من شرایط به  گونه ای 
تا  بدهند  باید دست در دست هم  است که همه 
انزلی نسبت به سایر  آزاد  نگذارند اهمیت منطقه 

رقبا کمتر دیده شود.
کریدور  شکل گیری  با  اینکه  بر  تاکید  با  جمیلی 
شمال-جنوب که به سهم خودمان در اتاق ایران 
بحث  که  در  کسانی  و  تجار  از  دعوت  و  هند  و 
بازرگانی با ایران فعالیت اقتصادی مشترک دارند 
انزلی  آزاد  منطقه  در  را  پایگاهی  دارند،  تمایل  و 
با  ایجاد کنند، راهنمایی و همراهی خواهیم کرد 
اشاره به نقش بندر چابهار که یکی از مسیرهای 
تجارت با کریدور شمال-جنوب است، یادآور شد: 
استراتژیک  ارزش  هندی ها  برای  چابهار  بندر 
این  دسترسی  راه  بهترین  چراکه  دارد؛  باالیی 
 CIS حوزه کشورهای  و  افغانستان  بازار  به  کشور 
هند  پرمصرف  و  پرجمعیت  بازار  است، هم اکنون 
برای تجار ایرانی فرصت بسیار مناسبی است که با 

آزاد انزلی اشاره و خاطرنشان نمود: فرش به عنوان 
یکی از مهم ترین تولیدات کشورمان بوده و با توجه 
پیله  تولید  مرکز  و  خواستگاه  گیالن  که  این  به 
ابریشم است، ظرفیت تولید فرش دستباف ابریشمی 
در منطقه آزاد انزلی فراهم بوده و تاکنون ۱۳دوره 
آموزشی در زمینه فرش بافی برگزار شده و ۱۳۰نفر 
نیز در این دوره های تخصصی آموزش دیده اند و 
انزلی  آزاد  منطقه  فرش  برندسازی  طرح  اجرای 
محلی،  جوامع  اشتغال  توسعه  و  تثبیت  بر  عالوه 

اقدامات صورت گرفته، در دسترس آنها قرار دارد؛ 
خوشبختانه علی رغم فشارهای مستقیم آمریکا بر 
شرکای تجاری ایران، هند از کشورهایی است که 
مبادالت تجاری خود را با ایران حفظ کرده است.

هم اکنون  هند  اقتصادی،  فعال  این  گفته  به 
و  است  سرمایه گذاری  حال  در  چابهار  بندر  در 
به  که  دارد  مفقوده ای  حلقه های  چابهار  بندر 
اتصال  و  ندارد  اتصال  راه آهن  سراسری  خط 
راه آهن قزوین-رشت بخشی از این حلقه مفقوده 
و  راه آهن  این  زمانی  اما  است؛  کرده  مرتفع  را 
حلقه مفقوده در مسیر کریدور بین المللی شمال-

انزلی  آزاد  منطقه  به  که  می یابد  اهمیت  جنوب 
و  راه  وزارت  به  ما  پیشنهاد  لذا  گردد،  متصل 
راه آهن  تکمیل  دادن  قرار  اولویت  شهرسازی 

رشت-انزلی می باشد. 
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند با اعتقاد 
و  اقتصادی  شاهراه  انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  بر 
شمال-جنوب  بین المللی  کریدور  استراتژیک 
کریدور  این  تکمیل  افزود:  خاتمه  در  است، 
بین المللی می تواند کاالهای صادراتی و وارداتی از 
طریق بندرکاسپین منطقه آزاد انزلی و بندر چابهار 
و  اقتصادی  پررونق،  فعال،  را  بالعکس  و  هند  به 

استراتژیک کند.

بومی  مایه های  نقش  و  نمادها  شناسایی  موجب 
صادرات  و  ایرانی  اصلی  فرهنگ  تثبیت  و  استان 

محصوالت صنایع دستی خواهد شد.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد انزلی به برنامه ریزی و تدوین برنامه های 
حمایتی به منظور تولید فرش برند اشاره و بیان کرد : 
با توجه به استقبال هنرمندان، ۲۰تخته فرش دستباف 
با رج شمار ۷۰ با حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی در 
حال تولید است و با اجرای این طرح، برای ۲۲نفر 
به صورت مستقیم و ۵۰نفر به صورت غیرمستقیم 
فرصت شغلی ایجاد کرده است و کارآموزان صنایع 
دستی پس از گذراندن دوره های آموزشی به صندوق 
کارآفرینی امید معرفی می شوند تا براساس تفاهم نامه 
منعقد شده منطقه آزاد انزلی با صندوق کار آفرینی، از 

تسهیالت اشتغال زایی استفاده کنند.
و  ۵۴مربی  از  مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 
هنرمند برتر صنایع دستی تجلیل و به رسم یادبود، 

لوح تقدیر و هدایا اهدا شد.

اهمیت  به  است،  اولویت  و  اهمیت  حائز  رقابت 
تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه  تنها  در  زیرساخت ها 
کرد:  اضافه  و  اشاره  انزلی  بندر  در  کشور  شمال 
رقابت  در  باید  انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندر 
شبکه حمل و نقل جهانی با زیرساخت  به لحاظ 
آخر  و  اول  حرف  دارد،  که  استثنایی  موقعیت 
ابعاد  در همه  لذا  باشد؛  زده  را  بین المللی  تجارت 
برابر  چندین  می باید  منطقه  این  در  ما  تالش 
و  انزلی  بندر  جایگاه  و  نقش  به  توجه  با  و  شده 
مناطق  و  بنادر کشور  سایر  میان  در  بندرکاسپین 
آزادی که وجود دارند و از طرفی هم توانسته است 
بیشترین اعتماد بخش خصوصی را جذب کند و 
است،  برخوردار  نیز  پشتیبانی بخش خصوصی  از 

سرمایه گذاری بیشتری کنیم.

نان محلی کشتا با حمایت های سازمان منطقه آزاد 
انزلی فعالیت و تولیدات خود را در سطح ملی عرضه 

می کنند.
ضرورت  به  ادامه  در  سعیدی  مهدوی  سیدحجت 
استمرار فعالیت های آموزشی و به روز رسانی تولیدات 
اشاره و افزود: ۲۵دوره آموزشی در سطح مقدماتی 
تا پیشرفته در رشته های مختلف برگزار که منجر 
۱۴۳۰کارت  و  فعالیت  مجوز  ۲۳۴عدد  صدور  به 

شناسایی شده است.
وی تاکید کرد: برگزاری دوره های آموزش صنایع 
مختلف  رشته های  در  محصوالت  تولید  و  دستی 
تاثیر بسزایی در افزایش درآمد خانوارهای ساکن در 
این منطقه داشته است و حمایت های این سازمان 
الزم  شرایط  ایجاد  تولید،  آموزش،  حوزه های  در 
جهت عرضه و فروش محصوالت در نمایشگاه های 
داخلی و خارجی از دیگر اقدامات موثر این سازمان 

می باشد.
مهدوی سعیدی، به تولید فرش دستباف برند منطقه 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند عنوان کرد:

همزمان با هفته صنایع دستی صورت گرفت:

اخبارمنطقهآزادانزلی

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  دیدار  در 
سازمان منطقه آزاد انزلی با مدیرعامل سازمان 
با تامین  تامین اجتماعی کشور، مسائل مرتبط 
نیز  و  انزلی  آزاد  منطقه  حوزه  در  اجتماعی 
موجود  ظرفیت های  و  توانمندی ها  از  استفاده 

مورد بررسی قرار گرفت.
و  مدیره  هیات  روزبهان  محمدولی  دکتر 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سازمان  مدیرعامل  ساالری  مصطفی  دکتر 
از  استفاده  درخصوص  کشور  اجتماعی  تامین 
اجتماعی  تامین  سازمان  متنوع  ظرفیت های 
انزلی  آزاد  راستای توسعه همه جانبه منطقه  در 

گفت وگو شد.
لزوم  بر  طرف  دو  دیدار،  این  در  است،  گفتنی 
آزاد  منطقه  ظرفیت های  از  بیشتر  بهره گیری 
بین المللی کشورمان  مناسبات  توسعه  در  انزلی 
با کشورهای حوزه دریای خزر و نیز اوراسیا با 
شرکت ها  توانمندی های  و  ظرفیت ها  بر  تکیه 
در  اجتماعی  تامین  سازمان  تابعه  نهادهای  و 
صنعتی،  تولیدی،  سرمایه گذاری،  حوزه های 

گردشگری و خدماتی تاکید کردند.

دیداردکترروزبهانبا
مدیرعاملسازمانتامین

اجتماعیکشور

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
امکانات  و  ظرفیت ها  از  انزلی  آزاد  منطقه 
موجود در مجتمع بندری انزلی و حوزه نظارت 
گمرکات استان دیدار کرده و در گفت وگو با 
افزایش  لزوم  بر  نهاد،  دو  این  مدیران 
همکاری های چندجانبه برای تبدیل شدن به 
هاب ترانزیتی، صادراتی و گردشگری دریای 

خزر تاکید شد.
با  دیدارها  این  در  روزبهان  محمدولی  دکتر 
اقتصاد  روی  پیش  وضعیت  از  تحلیلی  ارائه 
کنار  در  که  بین المللی  عرصه های  در  ملی 
زیرساخت های ایجاد شده در سال های اخیر، 
زمینه افزایش توجه به اهمیت بهره برداری از 
ظرفیت های موجود در استان گیالن و دریای 
خزر شده تصریح کرد: باید از فرصت روابط 
روسیه  کشورهای  با  ایران  سیاسی  خوب 
در  تجاری  روابط  تحریم ناپذیری  و  چین  و 
دریای خزر و اوراسیا به نفع منافع ملی بهره 

برد.
اظهار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
داشت: بنادر و گمرکات موجود در منطقه آزاد 

تبدیل منطقه آزاد انزلی به هاب ترانزیتی
 صادراتی و گردشگری دریای خزر

دکتر حمیدرضا آبایی مدیرکل بنادر و دریانوردی 
از  گزارشی  بیان  با  نشست  این  در  گیالن 
فرصت ها و ظرفیت های موجود و روند توسعه ای 
مهم ترین  از  که  انزلی  بندر  در  روی  پیش 
بخش های آن ایجاد ظرفیت های جدید احداث 
و  تجاری  کشتی های  ساخت  کارخانه های 
گردشگری به منظور تکمیل حلقه های مختلف 

صنعت کشتی سازی در استان گیالن، پرداخته و 
اضافه کرد: با ایجاد کارگروه تخصصی و فنی 
همکاری میان دو بندر می توان گام های بلندی 
جهت هم افزایی بیشتر برداشت و در این میان 
ما بر این باور هستیم که بنادر انزلی و کاسپین 
مکمل یکدیگر می باشند و در راستای اعمال 
و بهره برداری از مزیت های قانونی منطقه آزاد 
انزلی، خود را متعهد به همکاری در جهت منافع 

ملی می دانیم و از این مهم استقبال می کنیم.
گیالن  گمرکات  ناظر  یوسفی نژاد  ابوالقاسم 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  با  دیدار  در  نیز 
آزاد انزلی با قدردانی از اقدامات و تالش های 
این سازمان جهت تسهیل و توسعه ترانزیت 
استان،  گمرکات  طریق  از  کاال  صادرات  و 
گمرکات جهت  نظارت  حوزه  راسخ  عزم  بر 
همکاری های  توسعه  فرآیندهای  از  حمایت 
کشورمان در حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و 
تامین کاالهای اساسی و مواد اولیه واحدهای 

تولیدی تاکید کرد.
و  معاونین  دیدارها  این  در  است،  گفتنی 

مدیران سازمان نیز حضور داشتند.

یکدیگر  همراه  و  مکمل  ظرفیت های  انزلی 
جهت استفاده حداکثری از ظرفیت های حمل 
و نقل کاالیی موجود در دریای خزر می باشند 
حاکمیتی  و  قانونی  مزیت های  از  باید  که 
بالفعل  جهت  انزلی  آزاد  منطقه  در  موجود 
استان  در  موجود  مزیت های  تمامی  نمودن 

استفاده کرد.

در جریان گفت وگوی دکتر روزبهان با مدیران بنادر و دریانوردی و گمرکات گیالن توافق شد:
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تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت فرهنگی، اجتماعی 
کل  اداره  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
کتابخانه های عمومی استان گیالن، میان دکتر سیدحجت 
مهدوی سعیدی معاون فرهنگی این منطقه و پریسا کرمی 
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، با محوریت اجرای 
برنامه های مشترک فرهنگی و توسعه زیرساخت ها در این 

حوزه، منعقد شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد انزلی در جریان انعقاد این تفاهم نامه با بیان اینکه 
تبدیل گسستگی از کتاب به پیوستگی به این عنصر 
ما  داشت:  اظهار  است،  سازمان  این  اهداف  از  دانایی 
و  هستیم  کتابخوانی  و  کتاب  خادمین  و  کارگزاران 
در جامعه موجب  کتابخوانی  و  یافتن کتاب  محوریت 

کاهش بسیاری از معضالت اجتماعی است. 
سیدحجت مهدوی سعیدی مزایای همکاری دو نهاد 
در مسیر اجرای برنامه های فرهنگی مشترک و توسعه 
زیرساخت های فرهنگی در حوزه کتاب و کتابخوانی را 
متوجه کودکان، نوجوانان و جوانان منطقه عنوان کرد و 
افزود: همه تالش های ما در این حوزه با هدف افزایش 
سرانه مطالعه عمومی، انس و الفت قشرهای مختلف 

جامعه با کتاب و کتابخوانی است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیالن با اشاره 
به کم نظیر بودن هم افزایی موجود میان دو مجموعه 
فرهنگی و اقتصادی، اضافه کرد: مهم ترین نمود اقدامات 
مشترک فرهنگی مجموعه کتابخانه ها و سازمان منطقه 
آزاد انزلی، ایجاد و راه اندازی ۲کتابخانه عمومی سیار و 
والیت در این منطقه است که تجربه راه اندازی کتابخانه 
عمومی سیار در مناطق فاقد کتابخانه عمومی منطقه 
آزاد انزلی یک تجربه موفق و الگویی برای سایر مناطق 

کشور بود.
بیشتر  هم افزایی  را  تفاهم نامه  دستاورد  کرمی  پریسا 
میان دو نهاد در جهت گسترش فضاهای کتابخانه ای 
در مناطق مختلف منطقه آزاد انزلی اعالم کرد و اظهار 
نمود که تجربه همکاری های مشترک فی  امیدواری 

مابین در سطح استانی و کشوری به اجرا درآیند. 
بنا بر این گزارش، برگزاری برنامه های فرهنگی چون نقد 
کتاب، نشست کتابخوان، برپایی جشنواره های کتابخوانی 
ویژه  کتابخوانی  مختلف  جشنواره های  اجرای  رضوی، 
کودکان و نوجوانان و نمایشگاه فروش کتاب با حضور 
ناشران مطرح کشور با اجرای برنامه های فرهنگی جنبی، 
تشکیل باشگاه کتابخوانی در روستاهای حوزه منطقه آزاد 
انزلی، فراهم آوری امکان معافیت های مالیاتی، بخشودگی 
سود و عوارض گمرکی و همچنین سهولت و تسریع در 
فرآیندهای صادرات و واردات برای سرمایه گذاران عالقه مند 
به حمایت، ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی در منطقه 

آزاد انزلی از مهم ترین محورهای این تفاهم نامه است.
گفتنی است، در این مراسم قائم مقام معاون و مدیر فرهنگی 
سازمان به همراه معاونین و مدیران اداره کل کتابخانه های 
عمومی، درخصوص نحوه تعامل دو مجموعه و اجرایی کردن 

این تفاهم نامه به تبادل نظر پرداختند.

راهاندازیکتابخانهسیار
منطقهآزادانزلی،الگویی
برایسایرمناطقکشور

امضاء تفاهم نامه همکاری سازمان  منطقه آزاد 
انزلی با اداره کل کتابخانه های عمومی استان:
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یک سرچ ساده در گوگل کافی است تا ماده 13 قانون مناطق 
فعاالن  و  است  واضح  و  مبرهن  که  قانونی  شود،  دیده  آزاد 
اقتصادی این مناطق را از پرداخت مالیات به مدت معلوم معاف 
می کند و این یکی از مزیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
محسوب می شود؛ موضوعی که می تواند مشوقی برای تولید و 
فعالیت اقتصادی در این مناطق مرزی محسوب شود. اکنون 
تکرار این قانون خالی از لطف نیست؛ طبق ماده 13 »اشخاص 
فعالیت های  انواع  به  آزاد  منطقه  در  که  حقوقی  و  حقیقی 
اقتصادی  فعالیت  نوع  هر  به  نسبت  دارند،  اشتغال  اقتصادی 
در منطقه آزاد از  تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 
بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون 
مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از  انقضاء بیست 

سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود«.
اما ظاهرا این روزها برخی به خاطر منافع شخصی حاضر به 
پذیرش قانون مناطق آزاد نیستند، منفعتی که مشخص نیست 
هر  به  اما  نفر؛  چندین  یا  می رود  نفر  یک  جیب  به  سودش 
عناد  آزاد  مناطق  به  نسبت  برخی  که  است  مشخص  حال 
کشور  مرزی  مناطق  این  ریشه  به  تیشه  می خواهند  و  دارند 
بزنند؛ مناطقی که مولد سرمایه گذاری در کشور هستند و طبق 
فرمایشات رهبری می تواند زمینه پیشرفت و توسعه اقتصادی 

کشور را فراهم کند. 
مناطق  اقتصادی  مسئوالن  برای  کاشفی  علی اصغر  نام  حاال 
کارکنان  آزاد ،  مناطق  بدنه  به  بیمی  که  کسی  آشناست،  آزاد 
انداخته و آنان را نگران شکایت های یک  و فعالین اقتصادی 
فرد تقریبا بی نام و نشان کرده است . تاکنون بیش از دویست 
و خرده ای شکایت از جانب کاشفی علیه مناطق آزاد ارائه شده 
که اکثر آنها هم رای آورده  اند، اما مسئوالن مناطق آزاد تاکنون 
این دادنامه ها را جدی نگرفتند و یا شاید خود را به بی اطالعی 

زده اند.
اشاره ای  که  نیست  بد  مربوطه  مسئولین  به  یادآوری  جهت 
باشیم،  داشته  کاشفی  توسط  شده  گرفته  حکم های  به  کوتاه 
آزاد  منطقه  اطالق مصوبات محدوده  ابطال  با  که  حکم هایی 
مناطق  سازمان های  معامالتی  و  مالی  آیین نامه  ابطال  انزلی، 
آزاد، ابطال آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع مالی مناطق 
آزاد، ابطال آیین نامه تاسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد، 
ابطال  ارس،  آزاد  منطقه  محدوده  تعیین  تصویب نامه  ابطال 
ابطال  آزاد،  مناطق  در  خارجی  بانک های  تاسیس  آیین نامه 
تصویب نامه های تعیین محدوده و طرح جامع منطقه آزاد اروند، 
ابطال مواد1 و 16 و 58 و 119 و 2 و 7 قانون مناطق آزاد، 
نهایتا  و  آزاد  مناطق  در  عوارض  اخذ  اجرایی  آیین نامه  ابطال 

ابطال ماده13 قانون مناطق آزاد همراه بوده است.
البته اینها فقط تعدادی از ابطال های قوانین مناطق آزاد است ؛ 
کاشفی با ابطال چندین آیین نامه، بخشنامه و مکاتبه دیگر نیز 
سعی بر خدشه وارد کردن به قوانین مناطق آزاد دارد، قوانینی 
و  می شود  اجرا  نیمه   و  نصفه  حتی  مواقع  از  بسیاری  در  که 
بار مسئله  این  اما  بسته است.  را  پای سرمایه گذاران  و  دست 
کمی متفاوت تر است و از این جهت فعالین اقتصادی را کمی 
بیدار کرده؛ چراکه موضوع شکایت کاشفی بحث ملزم شدن 

دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد به پرداخت مالیات است. 
به  دلیل  چند  رای  گرفتن  برای  غرض ورزانه  کامال  کاشفی 
ماده 13  خالف  را  مالیاتی  معافیت  و  می آورد  قانونی  ظاهر 
قانون می خواند. طبق اظهارات وی و براساس ماده 11 قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد ، فعالیت اقتصادی، فعالیتی است که 
برای آن مجوز صادر می شود و با توجه به اینکه دستگاه های 
آنها  ندارند، نمی توان  به مجوز  نیاز  فعالیت خود  برای  اجرایی 
نامید . کاشفی در اظهارنامه خود  اقتصادی  را مشمول فعاالن 
دومین دلیل شرط برخورداری از معافیت مالیاتی را طبق قانون، 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می داند، ضمن 
حقوقی  اشخاص  به  ناظر  مستقیم  مالیات های  قانون  آنکه 
دولتی  ماهیت  با  آزاد  مناطق  این جهت  از  و  است  غیردولتی 

نمی تواند مشمول معافیت مالیاتی قرار بگیرد. 
را  مربوطه  مسئوالن  و  آزاد  مناطق  دست  شکایت  این  حال 
در پوست گردو گذاشته؛ چراکه رای نیز تایید اظهارات شاکی 
معافیت  که  ذکر شده  دیوان هم  نظر  نتیجه  در  و  است  بوده 
که  است  بر کسانی  ناظر  آزاد  مناطق  قانون  ماده 13  در  مقرر 
متصدی انجام فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-

صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر 
اشتغال  اموری  انجام  به  اقتصادی  فعاالن  و  صاحبان مشاغل 

دارند.
این  مشمول  کسانی  چه  دقیقا  که  اینجاست  سوال  اکنون 
آزاد  رای قرار می گیرند و ملزم به پرداخت مالیات در مناطق 
می شوند؟ آیا این حکم قابلیت ابطال شدن و یا اصالح دارد؟ 
اصال چرا مسئوالن مناطق آزاد برای دفاع و حمایت از منافع 
مناطق آزاد و فعالین اقتصادی در دادگاه حاضر نشدند و یا بهتر 
بگویم چرا از این مسئوالن برای دفاع از مواضع مناطق دعوت 
نیامده است؟ اکنون مسئوالن مربوطه چه راهکاری  به عمل 

برای جلوگیری از تبعات رای های این چنینی دارند ؟
برای پاسخ به این سواالت، با معاونین و مدیران سازمان های 
دبیرخانه  اقتصادی  معاون  و  حقوقی  مدیر  و  آزاد  مناطق 
اقتصادی به گفت وگو نشستیم  آزاد و ویژه  شورایعالی مناطق 
تا پاسخی منطقی دریافت کنیم . اما آنچه از سخنان مسئوالن 
برآمد چیزی جز بی اطالعی در موعد مقرر نبوده است و این 
در  اقتصادی  فعالیت  و  تولید  بر  آتشی  می تواند  موضوعات 

مناطق آزاد باشد.
باب  من  بودیم  آن  بر  گزارش  این  در  که  کنیم  تاکید  باید 
با  کاشفی  توسط  شده  گرفته  رای های  و  مطرح  شکایت های 
مدیران و معاونین مناطق بیشتری صحبت کنیم، اما متاسفانه 
برای  راهکاری  یافتن  درخصوص  مشارکت  از  آنان  از  برخی 

جلوگیری از چنین شکایت نامه هایی امتناع کردند. 
اما برای فهم بهتر دادنامه، حکم و رای صادره نیاز به تحلیل 
کارشناسان حقوقی است تا نظر آنان را نسبت به این پرونده نیز 

داشته باشیم . طبق اظهارات برخی از این وکال، حکم صادره 
از طرف دیوان عدالت اداری صادر شده و به تنهایی قابل اجرا 

نیست.
»معافیت  شده،  ابطال  که  مکاتبه ای  مفاد  طبق  طرفی،  از 
مالیاتی شامل حقوق کارکنان شرکت های دولتی و دستگاه های 
اجرایی ازجمله سازمان منطقه آزاد هم می شده « که اکنون این 
مکاتبه مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است؛ اما صرف 
این ابطال نمی شود از کارکنان شرکت های دولتی و وابسته به 
دستگاه های اجرایی تقاضای مالیات کرد؛ چراکه این حکم باید 
دیوان  یا  کیفری  یا  حقوقی  عمومی  )دادگاه  باالتر  دادگاه  در 
عالی کشور( به عنوان مستند یک خواسته  دیگر استفاده شود. 
برای  نشستیم،  گفت وگو  به  آنها  با  که  حقوقدانانی  اعتقاد  به 
بازگشت این حکم هم می شود به دادگاه باالتر اعتراض کرد، 
به شرط آنکه مستندات کافی باشد؛ لذا به یک شعبه  هم عرض 

دیگر ارجاع داده می شود تا بررسی بیشتر صورت گیرد.
»ابطال  به  منجر  که  احکامی  حقوقدانان،  از  یکی  اعتقاد  به 
یک مصوبه« می شود، رای دیوان هیات عمومی به واحد های 
اجرای حکم  از  دستگاه  آن  اگر  و  ارسال شده  اجرایی  مرتبط 
به  پرونده  کند،  خودداری  اداری «  عدالت  عمومی  »هیات 
دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارسال می گردد و آنجا 
خواسته  نظرشان  و  دالیل  )خودداری  کننده ها(  مستنکفین  از 

می شود. 
البته در این گزارش ما به اظهارات حقوقدان و یا وکال اکتفا 
این حکم توسط مدیر  از  بر آن دیدیم که تحلیلی  و  نکردیم 
حقوقی خود دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

داشته باشیم.

مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی:

ارائه درخواست رسیدگی مجدد در دیوان
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
در ارزیابی خود از دادنامه اخیر گفت: فردی به نام کاشفی که 
به صورت گروهی عمل  بلکه  نیست،  نفر  نظرم فقط یک  به 
می گیرند .  حکم  آزاد  مناطق  علیه  که  است  چندی  می کنند، 
در واقع شکایت نامه تهیه کرده و به میل خود قوانین مالیاتی 
مناطق آزاد را ابطال می کنند. کاشفی کارمند یک شعبه بانک 
تمام  و  می کند  استفاده  قانونی  خالء  از  که  است  انزلی  در 
دیوان  در  را  آزاد  مناطق  مکاتبات  و  بخشنامه ها  مصوبات ، 
عدالت اداری درست یا غلط بدون آنکه در آن هیچ نفعی داشته 
باشد و فارغ از آنکه اصال مخالف یا موافق قانون باشد، طرح 

دادخواست ابطال آنها را می دهد.
محسن پوراحمدی افزود: کاشفی تاکنون بیش از 268موضوع 
را درخصوص مناطق آزاد در طول یک سال گذشته در دیوان 
تسری  مورد  در  عمومی  هیات  رای  این  است؛  نموده  طرح 
مطروح  موارد  از  یکی  نیز  آزاد  مناطق  در  بر شاغالن  مالیات 
است. شکایت ابطال محدوده منطقه آزاد اروند  توسط همین 
آقا نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که هم اکنون در دیوان 
مطرح می باشد . این رای اخیر هم در حقیقت اجابت دیوان به 
درخواست ابطال مکاتبات و بخشنامه سازمان مالیاتی  در مورد 
مناطق  اداره  قانون چگونگی  ماده 13  معافیت موضوع  تسری 
آزاد بر حقوق کارکنان و  فعاالن اقتصادی مستقر در مناطق 

آزاد است. 
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه طرف دعوا سازمان مالیاتی 
از خود  برای دفاع  آزاد و دبیرخانه شورایعالی  از مناطق  بوده، 
دعوت نشده است و صرفا به لوایح و دفاعیه سازمان مالیاتی 
تولیدی ،  واحدهای  کارگران  همه  رای  این  اما  کردند.  بسنده 
از  مجوز  دارای  اقتصادی  فعاالن  سایر   و  معدنی  و  صنعتی 
اعم  می باشند،  فعالیت  مشغول  منطقه  آن  در  که  آزاد  مناطق 
از کارکنان سازمان منطقه را نیز شامل می شود. هیات عمومی 
دیوان اعتقاد دارد که معافیت موضوع ماده 13 مشمول صاحب 
می گیرد،  فعالیت  مجوز  منطقه  که  اقتصادی  بنگاه  یا  کارگاه 
می شود و شامل کارگران در آن کارگاه که از کارفرمای خود 
حقوق دریافت می کنند، نمی باشد. اشعار دارند مالیات پرداخت 
اقتصادی  بنگاه  دارایی  و  بردرآمد  معافیت  از  منصرف  حقوق 
که  حقیقی  اشخاص  ماده13  معتقدیم  ما  که  حالی  در  است، 
در حوزه کسب و کار اعم از شغل و استخدامی که از سازمان 

مجوز داشته باشد، مشمول معافیت خواهد بود. 
هیات  مستقیم  مالیات های  قانون  در  داد:  ادامه  پوراحمدی 
برای صدور  است  شده  تعریف  مالیاتی  عالی  شورای  عمومی 
نظر هیات عمومی شورای  مالیاتی و گفته  قانون  تفسیر  رای 
مالیاتی الزم االجرا و قطعی است؛ این هیات مذکور در نظریه 
خود اعالم کرده که استخدام در حوزه کسب و کار مناطق نیز 
مشمول معافیت موضوع ماده 13 می باشد و در ماده 273 قانون 
اداره مناطق  قانون چگونگی  نیز ماده 13  مالیات های مستقیم 
آزاد را از قانون مالیات های مستقیم مستثنی نموده است، همان 
نیز مستثنی نموده است.  افزوده  طور که در مالیات بر ارزش 
به عالوه اصل تبعیت کارگران از کارفرما و مقررات کارگاه نیز 
حکایت از شمولیت مالیات بر کارگران نیز می باشد . شق آخر 
ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد گفته پس از بیست 
سال معافیت کارگاه های فعال در مناطق مشمول قانون مالیاتی 
قانون مالیات های مستقیم خواهد شد که جداگانه  از  متفاوت 
باید از سوی دولت تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال 
شود؛ به مفهوم این است که مناطق شامل قانون مالیات های 
مستقیم و انجام سایر تکالیف مالیاتی اعم از پرداخت مالیات 

بر حقوق نمی باشد . 
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
اذعان نمود: قانون مناطق آزاد، قانون خاص می باشد و چنانچه 

مناطق  مشمول  را  احکامی  باشد  داشته  نظر  در  قانونگذاری 
نماید، قطعا باید ذکر نام نماید، کما اینکه درخصوص اظهارنامه 
مالیاتی در سال 94 ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، مناطق 
ماده 65  مهم تر  همه  از  و  نمود  مالیاتی  اظهارنامه  مشمول  را 
قانون احکام دائمی که اداره مناطق آزاد را منحصرا براساس 

قانون خود در نظر گرفته است  . 
پوراحمدی اظهار کرد: این بخشی از مواردی بود که به نظر 
ما هیات عمومی دیوان برخالف قانون مناطق آزاد رای داده 
است، آن هم در سال جهش تولید که باید تمام هم و غم نظام، 
حمایت از کسب و کار و فعالیت اقتصادی باشد، آن هم مناطق 
آزادی که در مناطق محروم کشور قرار دارند. الیحه مغایرت 
سازمان های  در  همکارانمان  همکاری  با  رای  این  قانون  با 
مناطق تهیه شده که توسط جناب آقای بانک مشاور محترم 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز 
از ریاست محترم قوه  قانون تشکیل دیوان،  براساس ماده 91 
قضاییه رسیدگی مجدد در دیوان را درخواست خواهد نمود . از 
بخشنامه های  و  مکاتبات  موضوع،  این  از  نظر  طرفی، صرف 
دیگری بعد از سال 92 از سوی سازمان مالیاتی در این خصوص 
وارد نشده و معتبر است و  وجود دارد که همچنان خدشه ای 
می توان به آن استناد نمود که در دست بررسی است و از طرفی 
نیز سازمان های مناطق به نظر من می توانند برای هر یک از 
اقتصادی  فعایت  مجوز  مناطق  در  مستقر  واحدهای  کارکنان 
استناد  به  مجوز  این  واسطه  به  نیز  کارکنان  و  نمایند  صادر 
اعتقاد  زیرا  معاف هستند،  مالیات  پرداخت  از  مستقال  ماده 13 
هیچ  و  است  معتبر  مالیاتی  شورای  عمومی  هیات  رای  دارم 
خدشه و اختاللی بر آن از سوی دیوان وارد نشده و صرفا ابطال 

مکاتبه صورت گرفته است.
مدیر حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کار  آزاد  منطقه  در  که  کارکنانی  معتقدیم  گفت:  پایان  در 
می کنند، به کار اقتصادی مشغول هستند و به تولید و اقتصاد 
خانواده و کشور کمک می کنند و درآمد آنها حقوق آنهاست؛ 
ماده 13  موضوع  معافیت   مشمول  منطقه  در  آنها  درآمد  لذا 
نظرات  نظرات صرفا  این  است .  مناطق  اداره  قانون چگونگی 
کارکنانی  می کنم  اضافه  دیگر؛  مطالب  نه  و  است  حقوقی 
مالیات های  قانون  براساس  می گیرند  3میلیون حقوق  زیر  که 
افرادی  برای  رای  این  نمی باشند،  مالیات  مشمول  مستقیم 
است که باالی سه میلیون حقوق می گیرند. رای شماره 2090 
مورخ  1374/3/24 می فرماید افرادی در حدود مجوزهای کسب 
از  می پذیرد،  انجام  استخدامی  و  شغلی  از  اعم  صادره  کار  و 
معتبر  رای  این  تا  نظرم  به  لذا  است؛  معاف  مالیات  پرداخت 
است، معافیت حقوق کارکنان نیز معتبر خواهد بود و سازمان 

مالیات باید تمکین کند.
 

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد اروند:

صدور رای برخالف قانون مناطق آزاد
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
از کارشناسانی بود که درخصوص رای دادنامه اخیر که علیه 

منطقه آزاد صادر شده، با نشریه گفت وگو کرد . 
سیدعلی موسوی ابراز داشت که طبق رای دادنامه ای که علیه 
منطقه آزاد داده شد، وجود شاکی به عنوان فرد خصوصی کمی 
عجیب به نظر می سد و ما شاهدیم که شخصی که از استانی 
از سوی دیگر متاسفانه  اما  شکایتی را در دیوان مطرح کرده 
منطقه  یا  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  او  شکایت  طرف 
آزادی نبوده، برای همین هم دبیرخانه و هم مناطق آزاد هیچ 
اطالعی از این موضوع و شکایت نداشتند تا موقعی که رای 
صادر شد و هیات عمومی دیوان هم این دادنامه را صادر کرد.
اداری طی  عدالت  دیوان  عمومی  هیات  اخیرا  داد:  ادامه  وی 
دادنامه شماره 344 در رابطه با شکایت این فرد، حکمی صادر 
کرده که به اعتقاد ما این رای و حکم مغایر با قوانین جاری 
قانون  ماده 13  براساس  است.  آزاد  مناطق  و  کشور  ساری  و 
اشخاص  کلیه  آزاد،  مناطق  فعالیت های  چگونگی  و  تشکیل 
مناطق  در  اقتصادی  فعالیت  به  و حقوقی که مشغول  حقیقی 

آزاد هستند، از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند. 
موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماده 13 اشاره شده است 
که اشخاص حقیقی و حقوقی، طی زمانی از معافیت مالیاتی 
برخوردارند، پس باید تاکید کرد که این قانون شامل اشخاص 

حقیقی نیز می شود .
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
افزود: در دادنامه مورد بحث اشاره شده که براساس این قوانین 
دستگاه های اجرایی خودشان متولی دارند، در حالی که براساس 
بند )الف( ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، 
مناطق  مدیران  به  دولتی  و  اجرایی  دستگاه های  کلیه  اختیار 
آزاد واگذار شده است. در واقع حتی خود اداره امور مالیاتی که 
در مناطق آزاد و شهرستان های محدوده مناطق آزاد هستند، 
اختیاراتشان به مدیران مناطق تفویض شده است؛ بنابراین این 
نشانه  را  آزاد  مناطق  اختیارات  و  است  اشتباه  اساس  از  رای 
گرفته؛ موضوعی که کامال خالف قوانین مناطق آزاد و نقض 

صریح قوانین مناطق آزاد محسوب می شود.
وی در پاسخ به راهکاری برای جلوگیری از اجرای این رای 
گفت: ما از تمام ابزارهای قانونی  استفاده می کنیم و ان شااهلل 
و  مواد 91  براساس  خصوصا  دارد  وجود  که  قوانینی  براساس 
اداری حتما  آیین دادرسی دیوان عدالت  و  قانون تشکیل   94
آزاد،  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  از طریق  به صورت متمرکز 
حقوقی  مدیریت  و  شورا  دبیر  و  رئیس جمهور  محترم  مشاور 
حتما پیگیر این حکم خواهیم بود و ارجاع و رسیدگی مجدد به 

هیات عمومی دیوان را خواستار خواهیم شد. 

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
تاکید کرد: به هر حال واضح است که ما به این رای معترض 

هستیم و این رای خالف قانون است.
موسوی در پاسخ به این سوال که رای صادره و الزام برای 
می شود،  کسانی  چه  شامل  آزاد  مناطق  در  مالیاتی  پرداخت 
گفت: همان طور که در رای اشاره شده، این پرداخت مالیات 
شامل واحدهای تولیدی، صنعتی و فعالین اقتصادی نمی شود؛ 
با  برای سرمایه گذاران   نگرانی  ایجاد شده که  اما یک جوی 
این رای صادره به وجود آورده است . این موضوع همانگونه 
هم که اشاره کرده، در رابطه با کارکنان و کارگران دستگاه 
اجرایی مستقر در مناطق آزاد است، بنابراین  اینگونه استنباط 
سرمایه گذاران  و  صنعتی  تولیدی،  واحد  شامل  که  می شود 
تجاری، خدماتی و گردشگری نمی شود و آنهایی که براساس 
نباشند؛  نگران  دارند،  فعالیت  مجوز  آزاد  مناطق  از  ماده 13 
چراکه تمام قوانین و مقررات معافیت های مالیاتی شامل شان 

می شود.
وی در رابطه با تبعات اقتصادی رای صادره اظهار کرد: همه 
ما، دولتمردان، قضات و قوه مقننه فصل الخطابمان باید قانون 
باشد. قانون چگونگی تشکیل مناطق آزاد و آیین نامه ها، تکلیف 
مشخص  را  آزاد  مناطق  مزایای  و  سرمایه گذاری  وضعیت 
کرده؛ بنابراین در سال جهش تولید هستیم و فرمایشات مقام 
باید  معظم رهبری هم مترتب بر همین موضوع است که ما 
از سرمایه گذاران، واحدهای تولیدی و تمام کسانی که با پول 
ایجاد می کنند، حمایت  اشتغال و سرمایه گذاری  شخصی شان 

نماییم . 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
و  تصمیم گیری ها  چنین  این  و  آرا  اینگونه  مسلما  کرد:  تاکید 
و  شوند  دلسرد  سرمایه گذاران  که  می شود  باعث  اظهارنظرها 
به سرمایه گذاری ، اشتغال و تولید که مورد تاکید مقام معظم 
فعالیت  و دچار کند شدن  وارد شود  است هم خدشه  رهبری 
و  آرا  این  تبعات  باید  ما  و  شویم  آزاد  مناطق  در  اقتصادی 
اظهارنظرها را هم داشته باشیم. امیدواریم با تدبیری که رئیس 
محترم قوه قضاییه خواهند داشت، انشاهلل بتوانیم جلوی اجرای 
ایجاد  توقف  احکامی  چنین  در صدور  و  بگیریم  را  این حکم 
رسیدگی  برای  باید  هم  اخیر  رای  و  اعتراض  مورد  در  کنیم . 
مجدد به هیات عمومی دیوان ارجاع داده و یک تصمیم منطقی 

وفق قانون مقررات گرفته شود .

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد چابهار:

منافع شخصی و گروهی در گرفتن حکم هایی 
علیه مناطق آزاد

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار نیز 
در رابطه با دادنامه اخیر گفت: این دادنامه مربوط به پرداخت 
مالیات در مناطق آزاد است که به واسط شکایت فردی به نام 
علی اصغر کاشفی که خیلی اطالعات خاصی از او نداریم، صادر 
شده است. ظاهرا خودش به تنهایی راه افتاده و علیه مناطق 
آزاد حکم می گیرد. یک سال و نیم پیش نیز علیه ایجاد بانک  
خارجی در مناطق آزاد شکایت کرده و ابراز داشته که خالف 
ما هم  البته که  و  متاسفانه حکم هم می گیرید  و  است  شرع 
خبردار نشدیم، که این رای را در این مدت موفق شد که بگیرد. 
مالیات  درخصوص  فرد  این  نیز  اکنون  افزود:  حقدل  فرزین 
و  شده  کار  به  دست  آزاد  مناطق  در  مستقر  کارکنان  حقوق 
با توجه به اینکه شکایت های مختلفی را طی این مدت علیه 
رای  هم  بار  این  توانسته  متبهرانه  خیلی  داشته،  آزاد  مناطق 

بگیرد. 
وی تاکید کرد یک منبع غیررسمی ابراز داشته که این فرد از 
جانب سازمان امور مالیاتی دست به این  شکایت ها می زند، ولی 
با توجه به تعدد و نوع شکایت هایی که این فرد می کند، باید 
مالیاتی  امور  به  منوط  اعتراض ها  این  همه  که  داشت  اذعان 

آزاد  مناطق  به  منوط  که  شکایت ها  نوع  این  روال  و  نیست 
می باشد، تعجب آور است. 

ببینیم  اظهار داشت : فعال در حال تحقیق هستیم  که  حقدل 
حکمی  ولی  می کند،  دنبال  را  اهدافی  چه  و  کیست  آقا   این 
ما  و  بود  قبال هم بحث شده  است که  برداشتی  که گرفتن، 
شد،  مصوب  قانون  که  زمانی  را  مجلس  مذاکرات  مشروح 
آوردند که  این موضوع  اگری روی  اما و  داریم؛ چراکه قبال 
حقوق پرسنل مستقر در مناطق آزاد آیا شامل معافیت مالیاتی 
قرار  سوء استفاده  مورد  قضیه  این  لذا  نه؛  یا  می شود  ماده 13 

گرفته است. 
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  گفته  طبق 
هر  به  که  افرادی  که  شده  ذکر  قانون  متن  در  چابهار،  آزاد 
مالیاتی  معافیت  اقتصادی مشغول هستند، شامل  فعالیت  نوع 
برای  معاشی  امرار  اقتصادی،  فعالیت  حال  هر  به  می شوند، 
فردی  است  ممکن  معاش  امرار  این  در  حاال  است؛  زندگی 
کارخانه ای ایجاد کند یا کار تجاری کند، یا اینکه فرد کارمند 
باشد؛ لذا این  هم جزء فعالیت اقتصادی محسوب می شود، زیرا 
اگر این فعالیت اقتصادی نباشد، نمی توانیم گذر عمر کنیم. به 
هر حال کسانی هم که حقوق بگیر در دستگاه و اداره بخش 
خصوصی دولتی و حتی سازمان های مناطق آزاد هستند، شامل 
رای دچار دردسر  این  با  اکنون  اما  ماده 13 می شوند؛  معافیت 

می شوند.  
از جانب  آیا  که  است  این  میان سوال  این  در  داد:  ادامه  وی 
مناطق آزاد کسی از مواضع مناطق دفاع کرده و در جلسه ای 
یا نه؟ ظاهرا  از سمت ما خواستند  که تشکیل دادند کسی را 
این بار هم شبیه چیزی که علیه ایجاد بانک خارجی در مناطق 
آزاد اعالم شد، عمل کردند و هیچ کسی از مسئوالن مناطق 
آزاد حضور نداشتند و باز هم جای سوال است که چرا آن مرجع 

قضایی از کسی که ذینفع این قضیه است، دعوت نمی کند؟!
حقدل افزود: ما به هر حال پیگیر این موضوع هستیم که ببینیم 
این آقای شاکی کیست ؟ باید تاکید کرد که هیچ کسی به خاطر 
رضای خدا از جایی شکایت نمی کند و معترض به این نمی شود 

که چرا قانون اینگونه است.
وی در ادامه، در پاسخ به این سوال که تبعات این رای برای 
فعالین اقتصادی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد چیست، گفت: 
یا باید برای جبران این رای یکسری موارد را به حقوق اضافه 
آن  از  و  آزاد  مناطق  دوش  به  را  اضافی  بار  طبیعتا  که  کنند 
طرف به بیت المال می رساند، یا اینکه باید بپذیریم که خیلی 
از افرادی که توانمند هستند دیگر به مناطق آزاد نخواهند آمد . 
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
تاکید کرد: زمانی که میزان دریافتی حقوقی افراد مثال در جایی 
مثل چابهار با تهران برابر باشد، چرا باید فرد دور از مرکز با این 
همه مشکالت و بدون امکانات کار کند؟ بنابراین با این رای، 
مناطق آزاد از حضور توانمندان خالی می شود و ضرر این اتفاق 

مستقیما به خود مناطق می رسد.
حقدل در پاسخ به اینکه آیا هیات عمومی دیوان خالف قوانین 
گونه  همین  دقیقا  داشت:  اظهار  است،  داده  رای  آزاد  مناطق 

است.
دیوان  رای  ابطال شدن  امکان  بر  مبنی  دیگر  در سوالی  وی 
گفت: در مملکت ما در هر موقعیت و پستی یک مرجع باالتری 
این  در  لذا  داشت.  بیان  بتوان  را  تظلم خواهی  که  هم هست 
خصوص نیز باید جایی برای اعتراض و جوابگویی وجود داشته 
باشد. نعوذ باهلل حکم خدا نیست که بگوییم تمام شد و همین 
است . مسلم است که بحث معافیت معالیت ها یکی از قوانین 
قوانین  20درصد  حتی  متاسفانه  اما  است،  آزاد  مناطق  اداره 
مناطق  قانون  این  حال  هر  به  نمی شود.  اجرایی  آزاد  مناطق 
خاص است که مصوب شده و برای مناطقی خاص فنس کشی 
شده و مجزا از مملکت با مزیت هایی، سرمایه گذاران مشغول 

فعالیت اقتصادی هستند.
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 

افزایش تحدید مناطق آزاد با شکایات و اخذ آرای جدید:

ابطالماده13قانونمثلهشدهمناطقآزاد
گزارش:

ملیحه اسناوندی

ادامه داد: متاسفانه خیلی از دوستان این مسئله را قبول ندارند 
که منطقه آزاد خارج از  مرزهای بازرگانی کشور قرار دارد، اما 
رفتاری که در مورد دبی یا قطر وجود دارد، در مورد مناطق آزاد 

ایران هم باید لحاظ شود.
حقدل گفت: مناطق آزاد در گستره سیاسی ایران وجود دارد، 
را  موضوع  این  باید  و  نیست  ایران  بازرگانی  گستره  در  ولی 
بپذیریم؛ پس دور از تصور نیست که خیلی از این قوانین باعث 
ناراحتی خیلی ها شود . اما واقعیت آن است که قرار بود در این 
به داخل  اجرا شود و حتی  قوانینی  پایلوت  به صورت  مناطق 
مجبوریم  که  روندی  در  حال  هر  به  کند .  پیدا  تسری  کشور 
قوانین  این  از  به سازمان تجارت جهانی ملحق شویم، خیلی 
دست و پاگیر در کشور را باید حذف کنیم، ولی اکنون شرایط 
را به جایی رساندند و قفل و بندهایی به دست و پای مناطق 
بستند که بعضا در شرایط مشابه و یکسان خیلی جاهای کشور 

مزیت هایش بیشتر از منطقه آزاد است .  
وی تاکید کرد: ما قانون مصوب مجلس را داریم، اما هر روز 
را  مجلس  مصوب  قانون  و  می آید  نظریه  و  حکم  بخشنامه، 
نقض می کند؛ با این شرایط دو حالت وجود دارد، یا این قانون 
غلط است و باید الیحه داده شود و به مجلس برود و قوانینی 
بگویند  و  کنند  عوض  را  قانون  کال  اینکه  یا  شود،  مصوب 
منطقه آزاد نمی خواهیم . اما اینکه قانونی جاری است، مجلس 
نمی شود هر  کرده،  تایید  نیز  نگهبان  و شورای  کرده  مصوب 
قانون  اداره ای،  کوچکترین  طریق  از  مثال  یا  بخشنامه  با  روز 
سرمایه گذارانی  این  همه  برابر  در  ما  و  کرد  نقض  را  مصوب 
آزاد کردیم و  مناطق  در  به سرمایه گذاری  را تشویق  آنها  که 
متاسفانه  ولی  هستیم.  مسئول  شده ایم،  قائل  مزایا  برایشان 
هر روز شرایط برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد سخت تر 
می شود . نمی شود مدام سختگیری در قانون ایجاد کنیم و به 
سرمایه گذار بگوییم که باید ثبت سفارش کند یا اینکه نمی تواند 
ارز متقاضی خود را استفاده کند یا اینکه باید مالیات بدهد و 
رویه  این  با  شود.  دچار مشکل  گمرک  در  است  ممکن  حتی 

دیگر چه منطقه آزادی وجود دارد؟!
شدن  شکایت های  اجرایی  و  قبلی  رای  درخصوص  حقدل 
پیشین کاشفی علیه منطقه آزاد گفت: اینکه یک نفر یعنی به 
نیز  عنوان شخص حقیقی در مورد مسئله ای که هیچ ربطی 
به او ندارد، شکایت کند و حکم بگیرد، منطقی نیست. از این 
است که  نمی آمد؛ سوال  بوی خوشی  ابتدا  از همان  موضوع 
آیا این فرد از جایی تغذیه می شود یا نه؟ وگرنه هزار قانون 
موارد  سراغ  کاشفی  آقای  چرا  دارد،  وجود  کشور  در  دیگر 
دیگر غیر از مناطق آزاد نمی رود ؟ این فرد حکمی درخصوص 
محدوده  در  خارجی  بانک  ایجاد  مورد  در  و  انزلی  محدوده 
علیه  رای  فعال  که  هم  مالیات  مورد  در  گرفته،  آزاد  منطقه 
برنامه ریزی جلو  با چنین  است. کسی که  گرفته  آزاد  منطقه 
می رود و اسناد و مدارک جمع می کند، نیاز به هزینه زیادی 
دارد و برای آن باید وقت بگذارد؛ پس حتما از جایی تغذیه و 
حمایت می شود. کسی هم که او را حمایت می کند، می خواهد 
این موارد را به نتیجه برساند، نه آنکه صرفا بخواهد چالشی 

درست کند.
آزاد چابهار  اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه  معاون 
مربوطه  مسئوالن  گرفتن  جدی  عدم  درخصوص  پایان  در 
نسبت به شکایت های قبلی اظهار کرد: اولین روز که در مورد 
اظهار  شد،  گرفته  رای  آزاد  مناطق  در  خارجی  بانک  ایجاد 
گرفته  صورت  شکایت  این  پیش  نیم  و  یکسال  که  داشتند 
است  بنده  برای  باعث خجالت  که  گفتم  موقع  آن  در  و من 
به عنوان فردی که از مدیران قدیمی مناطق آزاد هستم، اما 
انجام  نتوانستم عکس العملی  و  افتاده  اتفاقی  چنین  نفهمیدم 
دهم . به هر حال این وظیفه مناطق آزاد و دبیرخانه است که 
این موضوعات را پیگیری کند و به نتیجه برساند. متاسفانه با 
همه جدیت دارند شالوده مناطق آزاد را نابود می کنند، ما هم 
به عنوان کسانی که طبق قانون فعالیت می کنیم و موظف به 

اجرای کامل قوانین هستیم، باید پیگیر این موضوعات باشیم 
و جلویش را بگیریم.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش:
خلل در سیاست های کلی مناطق ازاد

آزاد کیش درخصوص  منطقه  مدیریت سازمان  توسعه  معاون 
را  کاشفی  آقای  گفت:  شکایت  این  اهداف  و  اخیر  دادنامه 
کار  ظاهرا  سازمان  کارکنان  اظهارات  طبق  اما  نمی شناسم، 
این فرد همین است و همیشه ساز مخالف می زند، بدشانسی 
مدام  و  می کند  زندگی  آزاد  منطقه  در  فرد  این  که  است  این 

شکایت نامه می نویسد.
ناصر آخوندی تاکید کرد: رایی که داده شده به این معناست که 
کسانی که در منطقه آزاد رابطه استخدامی دارند، یعنی حقوق 
بگیران، از معافیت مالیاتی که تا به حال براساس ماده 13 قانون 
این  حاال  بودند،  معافیت  مشمول  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
معافیت از آنها حذف می شود و باید مالیات پرداخت کنند. هم 
در ماده 13 این موضوع دیده شده، هم اینکه به صراحت اشاره 
شده که هر فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد انجام شود، معاف 
از مالیات است و از تاریخ مندرج در آن مجوز فعالیت تا 20سال 
وجود دارد، منتها در این شکایت که شده و دیوان عدالت اداری 
هم رای صادر کرده، آمده فقط کسانی که مجوز فعالیت اقتصادی 
دارند، مشمول این معافیت می شوند و کسی که حقوق بگیر و 
رابطه استخدامی دارد، شامل این معافیت نمی شود؛ ولی بحث 
شمولیت یا عدم شمولیت در سال های گذشته هم بوده و یکبار 
هم به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی این موضوع منعکس 
و رای صادر شده؛ رای مبنی بر این است که درست است که 
پروانه  یا  تاسیس  جواز  مثل  مجوز  دارندگان  فقط  شده  گفته 
بهره برداری شامل قانون هستند، ولی این به دلیل اینکه کسی 
که آنجا می رود رابطه استخدامی با فعال اقتصادی دارد، یک نوع 
مجوز محسوب می شود؛ در واقع وقتی قرارداد می بندد که فعال 
اقتصادی مجوز بهره برداری یا تاسیس دارد، این هم یک نوع 
جواز فعالیت است که رابطه استخدامی دارد، بنابراین این معافیت 

شامل افراد حقوق بگیر هم می شود.
وی اظهار داشت: اکنون دیوان عدالت اداری این رای را صادر 
آزاد هزینه های  آثار خیلی بدی هم دارد. در منطقه  کرده که 
زندگی باالتر از سرزمین اصلی است، بنابراین کسی که فعالیت 
تا  باشد  داشته  انسانی  نیروی  باید  می کند،  آنجا  در  اقتصادی 
توجیه  برایش  اینکه  برای  نماید؛  اقتصادی  فعالیت  بتواند 
اقتصادی داشته باشد، باید انگیزه برای پرسنل باشد تا حاضر 
به کار کردن برای مناطق آزاد شوند و قیمت تمام شده خیلی 
باال نرود که سود داشته باشد. متاسفانه این رای صادر شده و 
از 1خرداد قابلیت اجرا دارد. حاال اینکه چه باید کرد تا مجددا 
این موضوع رفع و اصالح شود، سوال است! اما این موضوع در 
ماده 94 قوانین عدالت اداری پیش بینی شده که اگر رایی آثار 
سو بر سیاست های کلی نظام داشته باشد، ریاست محترم قوه 
قضاییه می تواند ورود پیدا کند و به هیات عمومی ارجاع دهد و 

مجددا در دیوان عدالت بررسی و رای تغییر پیدا کند.
افزود: یک  آزاد کیش  منطقه  مدیریت سازمان  توسعه  معاون 
باید  است؛  مجلس  طریق  از  استفساریه  اجرای  نیز  دیگر  راه 
که  این  شبهه ای  همیشه  برای  یکبار  آزاد  مناطق  نمایندگان 
وجود دارد که مالیات شامل معافیت حقوق بگیران می شود یا 
نه را حل کنند. در این زمینه، هم دبیرخانه و هم  مناطق آزاد 
فعال هستند؛ همچنین بخش خصوصی از طریق سندیکاها و 
اتحادیه هایی که دارند، موضوع را پیگیری می کنند که ان شااهلل 

این رای بتواند تغییر کند. 
آخوندی در پاسخ به این سوال که آیا به طور قطع این رای خالف 
مناطق آزاد است، گفت: قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد صراحت 
دارد که هر نوع فعالیتی معاف از مالیات به مدت پیش بینی شده 
در قانون و یکی از اهداف تشکیل مناطق آزاد ایجاد اشتغال و یا 
شغل مولد و سالم است. برای ایجاد شغل سالم، طبیعتا معافیت 
مالیاتی نیاز است، لذا این  رای برخالف مقررات و قوانین چگونگی 
اداره مناطق آزاد است و از طرفی مناطق آزاد عمدتا در مرزهای 
کشور واقع شده و به هر حال سیاست نظام و مقام معظم رهبری 
این است که در مناطق آزاد سکونت بیشتر شود، فعالیت اقتصادی، 
تولید، اشتغال و تولید ثروت بیشتر صورت گیرد، طبیعتا هر فعال 
اقتصادی و حقوق بگیر که در این مناطق کار می کند، به عنوان 
سرباز اقتصادی است که برای کشور خدمت می کند؛ پس این 
تصمیم در سیاست های کلی مناطق آزاد خلل ایجاد می کند و این 
موضوع نیاز به بازنگری دارد و امیدواریم این مسئله  مجددا پیگیری 
و رسیدگی از طریق مجلس یا ریاست محترم قوه قضاییه صورت  

بگیرد و این رای اصالح شود.
پایان  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
اظهار داشت: این موضوع مسبوق به سابقه است و در رابطه 
بگویم  باید  نه،  یا  معافیت شامل حقوق بگیر می شود  اینکه  با 
که یکبار در هیات عمومی شورای مالیاتی که باالترین مقام 
شامل  معافیت  این  که  شد  صادر  رای  و  تصمیم گیری  است، 
رابطه  که  واقع شامل کسانی  در  بگیران هم می شود؛  حقوق 
این موضوع  اما در  دارند، می شود؛  آزاد  استخدامی در مناطق 
اخیر طرح شکایت شده که قاضی محترم رای را صادر کرده و  

قابلیت پیگیری و بازنگری وجود دارد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی:

کاهش سرمایه گذاری در مناطق آزاد با رای صادره
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون 
اقتصادی درخصوص دادنامه اخیر و رای صادره گفت: شکایت 
اجرایی  دستگاه  کارکنان  مالیات  به  راجع  کاشفی  آقای  اینبار 

که  هم  رایی  است،  کشوری  خدمات  مدیریت  ماده 5  موضوع 
به  توجه  با  ولی  می شود؛  شامل  را  دستگاه ها  کل  شده  داده 
سابقه امر و موضوعاتی که در سال های قبل مطرح بوده، ما 
قبال  که  تصمیم هایی  و  بخشنامه ها  مقررات،  قوانین،  اتکا  به 
ماده 91  ویژه  به  هستیم،  نامه ای  تهیه  مشغول  شده،  گرفته 
قانون که این حق اعتراض را برای افرادی که ذینفع هستند، 
داده،  آرایی که دیوان  قائل می شود چنانچه که احساس کند 
خالف منافع است، می تواند اعتراض داده شود و این اعتراض 
هم بایستی در غالبی باشد که هم بتوان به رئیس دیوان ارائه 
داد و هم به رئیس قوه قضاییه . ضمن اینکه هر ذینفع دیگری 
که متضرر از آرای دیوان شده باشد و به نظر برسد که ضرر 
کرده، می تواند در غالب ماده54 خود قانون تشکیل دیوان، این 
اعتراض را انجام دهد؛ ما هم بر این اساس دنبال این هستیم  
که نامه ای تهیه کنیم و از ریاست قوه قضاییه درخواست کنیم 

که مجددا این رای صادره مورد بررسی قرار بگیرد. 
احمد جمالی افزود: دالیل هم زیاد است، هم قانونی و هم آرایی 
که شورای عالی مالیاتی، دفتر فنی مالیاتی داده است، در آنجا 
استعالم شده؛ آن چیزی که االن  مشخص است و قبال هم 
ابطال شده به نظر می رسد آرای شورای عالی مالیاتی نیست، 
این رای که داده شده ناقض شورای عالی مالیاتی و نظریه دفتر 
این  در  گزارش های مختلفی  در سال 74  نیست .  مالیاتی  فنی 
خصوص مطرح بود، در آن زمان سازمان مالیاتی تشکیل نشده 
بود، معاونت درآمدهای مالیاتی بود؛ لذا در وزارتخانه ابهام زیاد 
بود. آن موقع یک سوال صریح و روشن مطرح شده بود که 
آیا حقوق بگیران و سایر مشاغل در مناطق آزاد که به فعالیت 
یا  می شوند  مالیاتی  معافیت  مشمول  هستند،  مشغول  تجاری 
نه  ؟ به اتکا ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-

که  مجوزی  در  مندرج  تاریخ  از  که  کردند  اظهارنظر   صنعتی 
برای هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر 
می شود، از پرداخت مالیات بردرآمد در مدت معلوم  که در قانون 
پیش بینی شده که ابتدا 15سال و بعد در اصالحیه به 20سال 

رسید، معاف هستند. 
وی اظهار کرد: عالوه بر رایی که هیات عمومی شورای عالی 
مالیاتی داده بود، دفتر فنی مالیاتی هم در سال 88 خیلی صریح 
و روشن در مورد این مطلب اعالم  نظر کرد و آن اینکه درآمد 
حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق فعالیت 
درج  مجوزشان  در  معموال  که  بهره برداری  تاریخ  از  می کنند، 
قانون  موضوع  حقوق  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  از  می شود، 
مالیات مستقیم معاف هستند. در همان نظریه دفتر فنی هم 
ذکر شده بود که این موارد ناظر بر مواردی است که حقوق بگیر 
براساس احکام صادره یا قانون کار صرفا در محدوده جغرافیایی 
تعیین شده مناطق آزاد اشتغال داشته باشند، لذا با این تاکید که 
در انتهای نظریه فنی است، نشان می دهد که افراد حقوق بگیر 
که در محدوده جغرافیایی منطقه هستند، از پرداخت مالیات بر 
درآمد معاف هستند؛ این هم آرای شورای عالی مالیاتی است 
و هم نظر دفتر فنی مالیاتی است و هم  اساس این آرا و نظریه 

خود ماده 13 قانون است . 
همان  به  موضوع  بایستی  که  معتقدیم  ما  کرد:  تاکید  جمالی 
سیاق گذشته برگردد و این افراد از پرداخت مالیات بر حقوق 
معاف شوند؛ لذا در چهارچوب قوانین و مقررات جاری، ما به 
قضاییه  قوه  محترم  ریاست  برای  را  نامه  موارد،  همین  اتکا 

تدوین و تهیه می کنیم. 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون 
تفاسیر  این  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  ادامه  در  اقتصادی 
امکان ابطال آرای مورد نظر وجود دارد، گفت: به هر حال ما 
تالش می کنیم که این رای را باطل نماییم و قانون هم مسیر 
محترم  ریاست  طریق  از  تا  است  کرده  مشخص  برایمان  را 

دیوان نسبت به رای صادره اعتراض کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مسئولین مربوطه تاکنون 
جلوی این اعتراض ها را نگرفتند و واکنشی نشان ندادند، اظهار 
داشت: در جلسه اخیر معاونین و مدیران مناطق آزاد، بحث های 
این چنینی مطرح شد، اما در نهایت قرار شد تا با شاکی یعنی 
آقای کاشفی مذاکره ای داشته باشند و ببینند چه مشکالتی با 
منطقه آزاد دارد؛ اگر هم موضوعی است که می تواند کمک به 
مسائل موجود کند، مستقیما با خود مناطق در میان بگذارند یا 
به دبیرخانه اعالم کند تا پیگیری شود. ولی اکنون آنچه وجود 
دارد این است که کاشفی قبال دادخواست ها را داده و عمده این 

دادخواست ها هم رد شده است. 
امکان حضور  عدم  بر  مبنی  دیگر  به سوالی  پاسخ  در  جمالی 
مسئوالن مناطق آزاد برای دفاع از مواضع خود در برابر چنین 
دادنامه هایی گفت: چون اعالمی که کرده بود، سازمان دخیل 
امور  سازمان  نماینده  از  لذا  بوده،  مالیاتی  سازمان  موضوع  در 
مالیاتی در جلسات دعوت شده است.  یکی از موارد اعتراضی 
ما هم به این رای، این است که باید از دستگاه های ذیصالح 
مثل سازمان مناطق آزاد در این جلسه حضور پیدا می کردند و 
نظراتشان توسط قضات دیوان شنیده و گرفته می شد و ما این 

نکته را هم در نامه به ریاست قوه قضاییه درج کردیم. 
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مورد  در  دیوان  رای  اجرایی شدن  تبعات  درخصوص  پایان  در 
پرداخت مالیاتی فعالین اقتصادی مناطق آزاد تصریح کرد: طبیعی 
است که اگر این رای اجرا شود، میزان تولید در مناطق کاهش 
نوع  دو  دولت ها  آزاد،  مناطق  ایجاد  ذاتی  فلسفه  در  کند.  پیدا 
معافیت و تسهیالت می دهند، یکی بحث مالیاتی است و دیگری 
هم مسائل گمرکی. اگر این دو تسهیالت را از فعالیت و کسب 
به  رغبت  سرمایه گذاری  هیچ  برداریم،  اقتصادی  فعالین  کار  و 
دنیا  اکثر کشورهای  در  است که  در حالی  این  نمی کند.  تولید 
مالیات  انواع  پرداخت  از  نامحدود  صورت  به  اقتصادی  فعالین 
معاف هستند. اگر این مزیت ها را از مناطق آزاد بگیریم، به طور 
طبیعی اهدافی که مدنظر قانونگذار است و قرار بود که مناطق 
آزاد مکانی برای تولید و سرمایه گذاری باشد، بی تردید بر آن تاثیر 
می گذارد. قطعا ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به اشرافشان 
در  را  موضوع  این  آزاد،  مناطق  مختلف  موضوعات  به  نسبت 
نظر می گیرند و نسبت به این رای صادره، مناطق آزاد را یاری 
می دهند . اگر قرار به تداوم فعالیت در مناطق آزاد وجود داشته 
باشد به ویژه که سال جاری مزین به شعار جهش تولید است، 
فکر می کنم این آرا خیلی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی و 

شعار سال نباشد.
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در دنياي جدید سازمان ها مایلند تا ویژگی ها و اهداف 
خود  اجزاء  یکایک  در  را  سازمان ها  کل  بر  حاکم 
نمایان کنند، به طوری که هر جزء، آینه تمام نمای 
ویژگی  تبلور  باعث  مسئله  این  باشد.  سازمان  کل 
سازمان های  پيدایش  و  اجزاء  کليه  در  کل گرایی 

هولوگرافيک مي شود. 
تصویر  یک  همانند  هولوگرافيک،  جهان  در 
هولوگرافيک روی صفحه هولوگرام، هر قطعه کوچک 
و هر ذره آن قطعه، تمام ویژگی های کل را در بردارد، 
یعنی تمام محتوای کل در هر جزء آن مستتر است. 
در حقيقت در عملکرد جهان نيز اصول هولوگرافيک 
جاری  هولوگرام غول آسایی  نوعی  به  و  دارد  وجود 
است و یافتن نظم مستتر در طبيعت بسته به زاویه 
یک  از  دارد.  هولوگرام  به  شده  تابانده  نور  یا  دید 
دیدگاه برای ساختار هولوگرافيک وظایف ۸گانه ای 
درنظر گرفته شده است که به دليل ویژگی هولوگرام 
هر وظيفه متشکل از سایر وظایف نيز می شود. این 

وظایف عبارتند از:
1( خلق و نوآوری که ابداع کننده در این ميان نقش 
رهبری در توسعه و ایجاد یکسری اصول راهنما را 
براساس ارزش های بنيادین سازماني دارد و عملکرد 

سازمان ها را در آینده مشخص می سازد.
2( پروژه سازی و طراحی سازمان ایده آل که طراح، 
فعل  به  را  سازمان  و  اشخاص  بالقوه  توانایی های 

تبدیل می سازد.
3( تعيين مسير و جهت توسعه راهبردي که معمول 
مشخص  سازمان  در  مدیریت  رده  باالترین  توسط 
شده و در حقيقت قصد و نيت سازمان و چگونگی 

انجام کار را تعيين می کند.
جریان  کننده  هماهنگ  که  رهبری  و  هدایت   )4
منابع در دسترس، برای توسعه سازمان است. در یک 
سازمان هولوگرافيک منابع به معنی همه نوع منبعي، 

شامل مردم، اطالعات و کاالهای حقيقی می باشد.
5( ارتباط سازمان به عنوان بخشی از دهکده جهانی 
مطرح است و امکان برقراری ارتباطات تقویت شده 
و فرآیندهای همکاری مشترک براساس دوستی و 

همياري ایجاد می شود.
6( ترفيع و ارتقاء در توسعه بازار با آگاهی و شناخت 
کاال،  ارائه  صحيح  روش  و  مکان  زمان،  از  کامل 
خدمات و نيز حفظ هویت سازماني صورت مي گيرد.

7( تقویت، به کارگيری امکانات و تجهيزات ایده آل 
برای ساخت، توليد و ارائه خدمات، تا سازمان بتواند 

به توليد انبوه و یا ارائه خدمت ایده آل دست یابد.
در  رضایتمندي  احساس  آن  متعاقب  و  تکميل   )۸
کارفرما و مشتری تا از انجام فعاليت به بهترین شکل 

اطمينان حاصل شود.
موضوع  به  توجه  با  امروزه  مفهوم  این  رو،  این  از 
خالقيت و نوآوري که دو مفهوم کامال جداگانه اند، 
پيش  را  جدیدي  رویکرد  مي تواند  آزاد  مناطق  در 
روي مدیران مناطق آزاد در جهت ایجاد پنجره واحد 
خدمات رساني و داشبورد مدیریتي در ارتباط شفاف با 

سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادي قرار دهد.

پنجره واحد خدمات رساني در مناطق آزاد
پنجره واحد خدمات رساني در مناطق آزاد به فعاالن 
طی  برای  را  اطالعات  تا  می دهد  امکان  اقتصادي 
الزامات قانونی مرتبط به سرمایه گذاري، توليد، صادرات 
یا واردات به یک بدنه واحد ارائه کنند. از دیدگاه عملی، 
پنجره واحد یک ورودی فيزیکی یا الکترونيکی برای 
ارائه و حفظ تمام داده ها فراهم می کند. این ورودی از 
طریق یک واحد مدیریت می شود که پس از آن این 

اطالعات را به تمام واحد های مرتبط انتقال می دهد.
راه اندازی این سيستم به همکاری و مشارکت ميان 
واحد های سازماني مناطق مرتبط نياز دارد و مستلزم 
است.  باالی سازماني  قوی سطوح  و هدایت  تعهد 
فعاليت  به  مربوط  اطالعات  جریان  باید  سازمان ها 
ارتقا  اقتصادي داخلي و بين المللی را تا حد ممکن 
داده و ساده نمایند. پس از این که اطالعات رسمی 
و تجاری مورد نياز تعيين شدند، این داده ها باید به 
ایجاد  شوند.  تدوین  هماهنگ  و  استاندارد  صورت 
پنجره واحد خدمات رساني در دو مرحله فيزیکی و 

مجازی به مرحله اجرا درمي آید:
نهاد های  و  سازمان ها  تمام  فيزیکی،  مرحله  در 
قانونی  مجوز های  صدور  واجد  که  اقتصاد  متولی 
بيمه،  دریانوردی،  و  بنادر  گمرک،  ازجمله  هستند 
راه و ترابری، توسعه تجارت، استاندارد و تحقيقات 
صنعتی و... در یک مکان جمع می شوند و مجوز های 
مربوط به سرمایه گذاري، توليد، صادرات، واردات و 
ترانزیت کاال را صادر می کنند. کاهش هزینه و زمان 
تشریفات گمرکی و تسهيل در اقتصاد کاال از مزایای 

مرحله فيزیکی این پنجره واحد است.
در مرحله مجازی پنجره واحد نيز اطالعات، داده ها و 
اسناد مربوط به فعاليت هاي اقتصادي آن از طریق امکانات 
سخت افزاری در یک پایگاه اطالعاتی متمرکز و ذخيره 
می شود. تمرکز اطالعات و داده های مربوطه در این پایگاه 
باعث می شود تا برنامه های نظارتی سازمان منطقه و 

دستگاه های نظارتی در این زمينه بهتر اجرا شود.

مزایای پنجره واحد خدمات رساني
مزایای پنجره واحد خدمات رساني را مي توان به شرح 

زیر برشمرد:

1( کاهش هزینه ها از طریق کاهش تاخير ها
2( تسریع در امور فعاليت هاي اقتصادي در حوزه هاي 
خدمات  و  واردات  صادرات،  توليد،  سرمایه گذاري، 

گمرکي و بازرگاني. 
3( فراهم آوردن امکان توضيح قوانين و مقررات به 
علت قابل پيش بينی شدن تقاضا برای سرمایه گذاري 

و سایر امور مربوط به دیگر فعاليت هاي اقتصادي.
4( تخصيص موثر و کارآمد منابع و افزایش شفافيت 

درآمدی.
روشن است شرایط جدید، فضاي مناسبي را پيش 
روي اقتصاد مناطق در بازارهاي هدف براي حرکت 
انواع  آوردن  فراهم  منظر  دو  از  صنایع  تقویت  و 
داخلي شکل  اقتصاد  با  مفيد  ارتباط هاي  و  پيوندها 
مي گيرد. پيوندهایي که در دو دسته ارتباط پسرو و 

ارتباط پيشرو تقسيم بندي مي شوند.
اولين نوع از این پيوندها شامل استفاده از مواد اوليه 
داخلي و همکاري با بنگاه هاي داخلي است. ارتباط 
پيشرو، نوع دوم از پيوند مناطق آزاد با اقتصاد ملي 
است که در قالب فروش بخشي از توليدات مناطق 
آزاد به بازار داخلي صورت مي گيرد. بدین دليل رونق 
صنعت از چهار جنبه به اقتصاد ایران کمک مي کند:

روحيه  رشد  به  کمک  با  صنایع  در  کارآفریني   )1
پشتکار و ایفاي نقش تغيير در اقتصاد امروز، به رشد و 
توسعه اقتصادي کمک مي کند. توانایی سازگار شدن 
غيرممکن ترین  و  سخت ترین  غيرمنتظره ترین،  با 
تغييرات هر روزه در کار مستلزم دانستن راه و روش 
ادامه دادن در دنيایی بسيار غيرقابل پيش بينی و کار 
کردن با اشخاص دیگری که هر بار در پيشامدهای 
مهارت  بهترین  می گيرند،  خود  به  رنگی  مختلف، 
مورد نياز است. اگر بدانيد در یک لحظه چطور باید 
تغيير رویه دهيد و چطور سرویس های خود را وفق 
دهيد، تفکرتان و تيم خود را با تکنولوژی، بازار و بقيه 
موفقيت  بدون شک  کنيد،  نياز همگام  مورد  موارد 

پيش روی شما است.
2( پویایي صنعت که نقش مهمي در فرآیند تحول 
و بهبود و تامين کيفيت به عهده دارند. این مسئله 
البته از طریق فناوري پيشرفته و روش هاي انتقال آن 
از طریق سرمایه گذاري مشترک، بستن قراردادهاي 
ارتباط  ایجاد صنایع مونتاژ،  مشروط، فروش یکجا، 
سرمایه گذاري  فاینانس،  دولت ها،  بين  خاص 
معکوس،  مهندسي  ليسانس،  قراردادهاي  مستقيم، 
قراردادهاي بيع متقابل، واردات کاالهاي سرمایه اي 

و ماشين آالت.  
در  کوچک  صنایع  شغلي؛  فرصت هاي  ایجاد   )3
ایجاد  در  مالحظه اي  قابل  سهم  اخير  سال هاي 

شغل هاي جدید داشته اند.
نوآوري  فرآیند  در  مهمي  نقش  نوآوري؛ صنایع   )4
و تغيير فناوري به عهده دارند. توسعه صنعت منبع 
قابل توجهي از فعاليت هاي نوآورانه را در خود دارند.

مفهوم نوآوري و به ویژه نوآوري باز
اهميت مفهوم نوآوري و به ویژه نوآوري باز در واقع 
انقالبي در مدیریت تکنولوژي و حوزه کسب وکار 
ایجاد کرد. این نوآوري در برابر نوآوري کاربر قرار 
از  با استفاده  افراد  دارد. نوآوري کاربر عمدتا درباره 
نوآوري براي پرداختن به نيازهاي )اغلب انحصاري و 
خاص( آنها، بدون توجه به موفقيت شرکت و اغلب 

به عنوان بخشي از یک جامعه مطرح است. 
سازمان ها،  که  است  مفهوم  این  به  باز  نوآوري 
ایده هاي شکل گرفته در داخل و خارج سازمان را 
با استفاده از مسيرهاي دروني و بيروني منتهي به 
اصل  باز ،  نوآوري  در  مي کنند.  تجاري سازي  بازار، 
بر بهره برداري از ایده ها چه در داخل سازمان و چه 
به واحد تحقيق و  درخارج سازمان است و محدود 
توسعه درون سازمان ها نيست و تاکيد مي کند نوآوري 
محل هاي  و  خاص  موضوعات  خاص،  افراد  براي 
خاص نيست، بلکه نوآوري را مي توان در همه افراد 
در همه محل ها و همه موضوعات جست و جو کرد. 
این پارادایم بر اجتماعي شدن نوآوري تاکيد مي کند. 
این مفهوم مي تواند مدیران  آموزش  این جهت،  از 
براي  کار  و  کسب  فضاي  بهبود  در  را  اقتصادي 
دسترسي به بازارهاي رقابتي همگام با شرایط امروز 
جهان به روز کند. آموزش نوآوري باز در جهان واقعي 
اتفاق مي افتد و براي درک و فهم آن چندین سوال 

به شرح زیر مطرح است:
غلبه  دروني خود  دانش  بر  1( چگونه یک شرکت 

کرده و مرزهاي سازمانيش را برتري مي دهد؟
2( چگونه یک شرکت مي تواند دانش منحصر به فرد 

خود را از بيرون به دست آورد؟
به  را  خود  دانش  مي تواند  شرکت  یک  چگونه   )3
بيرون نيز پيشنهاد کند و پيامدهاي انجام این کار 

چيست؟
سطوح  براي  فردي  شایستگي هاي  از  نوع  چه   )4

چندگانه شرکت مورد نياز است؟
را  باز  نوآوري هاي  مفهوم  سوال ها،  این  به  پاسخ 
ببندد  کار  به  را  آن  چگونه  اینکه  و  مي کند  تداعي 

و دنبال کند.
نوآوري باز، نيز پارادایم جدیدي است که براي مفهوم 
سازگاري نوآوري صنعتي در قرن 21 ایجاد شده است. 
نوآوري باز، فرآیند توزیعي نوآوري بر اساس جریانات 
دانشي با مدیریت هدفمند در مرزهاي سازماني و با 
استفاده از مکانيسم هاي مالي و غيرمالي، هم جهت با 
هر مدل کسب و کار سازماني است. این رویه هاي 
ورودي  جریانات  برگيرنده  در  است  ممکن  دانشي 
منابع  از  بهره گيري  )با  مرکزي  سازماني  به  دانش 
دانش بيروني از طریق فرآیندهاي دروني(، جریانات 
از یک سازمان مرکزي )بهره گيري  خروجي دانش 

فرآیندهاي تجاري  از طریق  منابع دانش دروني  از 
سازماني بيروني( یا هر دو آنها )منابع دانش بيروني و 

فعاليت هاي تجاري سازي( باشد.
نقش  درباره  شده  انجام  مطالعات  از  استفاده  با 
استانداردها  ایجاد کننده  نوآوري که  استانداردها در 
است، مي توان به هدایت هر چه بيشتر نوآوري در 

مسيرهاي موثر و مثمرثمر کمک کرد.
نوآوري باز، پارادایمي شرکت محور است که عمدتا 
نوآوري  بهبود  براي  بيروني  دانش  از  بهره گيري  با 
دروني و در نتيجه عملکرد اقتصادي شرکت همراه 

است.
ورودي هاي  کاربرد  باز،  نوآوري  شونده  وارد  حالت 
است.  دروني  نوآوري  تسریع  براي  دانش  هدفمند 
و  داخلي  شده  ایجاد  تکنولوژي هاي  مدلي  چنين 
خارجي را ترکيب کرده تا پيشنهادي ارائه دهد که 
از طریق شرکت مرکزي، تجاري سازي شده باشد. 
جست وجوي  شامل  فرآیند  این  کليدي  گام هاي 
به  دستيابي  و  انتخاب  خارجي،  نوآوري هاي 
عملکردهاي  در  آنها  ادغام  مناسب،  نوآوري هاي 
تحقيق و توسعه شرکت و ارائه آنها به بازار مي باشد.

باز،  کار  و  کسب  مدل هاي  و  باز  نوآوري  ترکيب 
ایجاد  ارزش  شکار  و  توليد  براي  جالبي  مدل هاي 
یا  محصول  توليد  هدف  با  باز  نوآوري  مي کند. 
کسب و کار جدید، تنها یک استراتژي ممکن براي 
شرکت هاست تا بتوانند مزیت رقابتي را ایجاد کنند. 
تغيير در نقطه تمرکز از توليد محصول جدید به دیگر 
محرک هاي رقابتي، منجر به نوعي دسته بندي غني 

از انواع مختلف تحقيقات نوآوري باز، خواهد شد.
از نوآوري باز براي خلق راه هایي به منظور ایجاد و 
شکار ارزش در درون یک مدل کسب و کار استفاده 
مي شود. مدل کسب و کار را مي توان نوآوري کرده 
و راه هاي جدیدي براي دستيابي به ارزش بيشتر از 
فعاليت هاي نوآورانه شرکت ایجاد کرد. مدیران باید 
باز  باز و مدل هاي کسب و کار  نوآوري  تعریف  در 
در  مي تواند  آن  آموزش  دهند .  به خرج  دقت عمل 
چهارچوبي  منزله  به  باز  کار  و  کسب  مدل  تدوین 
اقتصادي  نتایج  به  را  فناوري ها  و  ایده ها  بتواند  که 
ارزشمند پيوند مي دهد با مرکزیت دو کارکرد کليدي 
یعني اینکه در وهله اول ایجاد ارزش کند و اینکه 
سهمي از آن ارزش را در اختيار گيرد، بسيار تعيين 

کننده است. 
مي توانند  موسسات  و  سازمان ها  ترتيب،  همين  به 
منجر  که  کنند  تعریف  را  فعاليت ها  از  مجموعه اي 
گروه  تا  شود  جدید  خدمات  یا  محصول  توليد  به 
مشتریان هدف براي آن ارزش قائل باشند، به طوري 
که با ایجاد منبع سرمایه یا موقعيتي منحصربه فرد، 
در مجموعه اي از فعاليت هایي که مي توانند در آنها 
مزیت رقابتي داشته باشد، کسب ارزش کنند، ارزشي 
که در نهایت تاثير خود را بر فرآیند زنجيره توليد و 

بازار خواهد گذاشت.
باز  الزم به یادآوري است که مدل هاي کسب کار 
به سمت تقسيم کار نوآوري حرکت مي کنند. تقسيم 
تسریع  براي  جدید  و  قدرتمند  راهي  نوآوري،  کار 
توسعه  و  تحقيق  توانمندي هاي  بهبود  و  نوآوري 
است. یک مدل کسب و کار باز از تقسيم کار نوآوري 
کارگيري  به  از طریق  بيشتر  ارزش  دنبال خلق  به 
ایده هاي بيشتر و نيز کسب ارزش بيشتر با استفاده 
از سرمایه ها، منابع، یا موقعيت هاي کليدي نه تنها 
در کسب و کار خود شرکت، بلکه در کسب و کار 
سایر شرکت ها، سازمان ها و موسسات خصوصي و 

دولتي است.
یک مدل کسب و کار باز ، مدل سازماني قدرتمندي 
از  باز  کار  و  کسب  مدل هاي  است.  نو آوري  براي 
یکسو با کاهش هزینه هاي نوآوري و از سوي دیگر 
با ایجاد سود بيشتر از طریق ثروت آفریني از فناوري 
از طریق توافق نامه هاي حق بهره برداري در زماني 
که فناوري مورد نظر را نمي توان به صورت سودمند 
محصول شرکت به کار گرفت، موجب عملکرد بهتر 

مي شوند.
باز  رویکردهاي  ماندگار مستلزم  کار  و  مدل کسب 
براي خلق و کسب ارزش است. نوآوري باز به کار 
رفته در محصوالت جدید با پيشرفت کسب و کار باید 
به عنوان محرک رقابتي خاص در ارتباط با موقعيتي 
خاص و نه سایر موقعيت ها در نظر گرفته شود. اگر با 
استراتژي یک کسب و کار شروع کنيم، محرک هاي 
کليدي ارزشي که باید روي آنها کار شود را شناسایي 
کنيم. شرکاي بالقوه نوآوري را شناسایي و انتخاب 
کنيم و پروژه اي مشترک براي ابداع فناوري ها یا راه 
حل هایي که باعث تقویت موقعيت رقابتي شرکت 

خالقيت و نوآوری در مناطق آزاد با ایجاد پنجره واحد خدماتی
ایجاد داشبورد مدیریتي مناطق آزاد جهت شفافیت با فعالین اقتصادي:

را مي توان  باز  نوآوري  راه اندازي کنيم؛  را  مي شوند 
در مجموعه اي گسترده تر به کار برد. بنابراین حتي 
در نبود نوآوري محصول یا خدمات در کسب و کار، 
شرکاي  و  خود  نوآوري  شبکه  مي توانند  شرکت ها 

زنجيره ارزشي را پرورش دهند تا رقابتي تر شوند.
دو مفهوم اصلي الگوي نوآوري باز، محوریت مدل 
نياز  و  ارزش  کسب  و  خلق  ویژه  به  کار،  و  کسب 
است.  ارزش  خلق  در  شرکت  چندین  مشارکت  به 
تحقيقات در زمينه نوآوري باز، چگونگي بهره مندي 
خلق  براي  باز  نوآوري  استراتژي هاي  از  شرکت ها 
ارزش از طریق شبکه ها ، ارتباطات و اکوسيستم هاي 

بيروني مرتبط را مورد بررسي قرار مي دهد.
با  صنعتي  مفهوم  به  استراتژي،  اخير  ادبيات  در 
عنوان شرایط هماهنگ کننده استراتژي هاي کسب 
به صورتي روزافزون  نوآوري  و کار و عملکردهاي 
نوآوري  اکوسيستم هاي  نامحدود  مفهوم  جایگزین 
یا کسب و کار شده است. اکوسيستم هاي کسب و 
کار، گروهي از سازمان ها، موسسات و افراد هستند 
و  تامين کنندگان  یا  اقتصادي  تشکيالت  بر  که 
مشتریان تاثير مي گذارند. اکوسيستم هاي نوآوري را 
هماهنگي هاي مشارکتي که شرکت ها از طریق آن 
توليدات خود را با راه حل یکپارچه و ادغام شده پيش 

روي مشتریان عرضه مي کنند، تعریف مي شود.
اکوسيستم  مفهوم صنعت کالسيک،  با  مقایسه  در 
متضمن درکي غني و انعطاف پذیر از محيط کسب 

و کار و دو مسئله تحليلي مي باشد:
برون  بر وضعيت  اول، در حالي که دیدگاه صنعت 
محيطي تاکيد مي کند که شرکت ها باید اتخاذ کرده 
روابط  اکوسيستم ها  دیدگاه  شوند،  تطبيق  آن  با  و 
و  استراتژي ها  بين  مشترک  تکامل  و  همزیستي 
کار  و  کسب  محيط هاي  و  شرکت ها  نوآوري هاي 
مواقع  برخي  دیدگاه  این  مي گيرد.  نظر  در  را  آنها 
که  معنا  بدین  دارد،  تمایل  دروني  موضوعي  به 
شرکت هاي بسيار فعال بيشتر در شکل دهي محيط 
صورت  به  خود  اینکه  تا  دارند  نقش  کار  و  کسب 

متقابل از آن شکل بپذیرند.
معامالت  به  صنعت  دیدگاه  که  حالي  در  دوم، 
مکمل ها  به  اکوسيستم  دیدگاه  دارد،  اشاره  رقابتي 
سه  مي پردازد .  مرتبط  مشارکتي  هماهنگي هاي  و 
عامل تجربي در تمایل هاي بازار محصول جدید به 
همگرایي نهایي و نه باقي ماندن در مسير چرخه عمر 

محصول/چرخه عمر نوآوري نقش دارند:
محصول/چرخه  عمر  چرخه  مرکزي  محرک  اول، 
عمر نوآوري ، یعني صرفه جویي توليد انبوه از طریق 
نوآوري فرآیندي به ویژه در بخش هاي توليدي که 
در  ملي  سهام صرفه جویي هاي  کاهش  معرض  در 
است؛  فراگير  دارند،  قرار  دنيا  ثروتمند  بخش هاي 
و  خدماتي  بخش هاي  از  بسياري  در  که  حالي  در 
را  صرفه جوي ها  این  سهم  افزایش  که  نرم افزاري 

نشان مي دهد کمتر رواج دارد.
عامليت هاي  پيوند  براي  فرصت هایي  دوم، 
محصوالت مختلف بهبود قابل توجهي را به عنوان 
پيامد پيشرفت فناوري هاي اطالعاتي و تجاري سازي 
و نيز انشعاب سازي براي مجموعه در حال افزایش 
محصوالت موجب شده است. مخصوصا سيستم هاي 
ميانجي، پيوند این محصوالت را به صورت تکنيکي 

و به صرفه تر ممکن کرده اند.
البته فناوري هاي ميانجي بيشتر به همگرایي کمک 
همچنين  همگرایي  محصوالت.  پيوند  تا  مي کنند 
سازگاري دانش عميق هر کدام از بازارهاي محصول 
فناوري هاي  و  محصول  عامليت هاي  شده،  همگرا 
مرکزي را در برمي گيرد. از آنجا که بيشتر شرکت هاي 
دخيل در همگرایي در ابتدا تنها تعمق در باب یک 
دارا هستند،  را  بازار خودشان،  یعني  بازار محصول، 
نياز دارند به دانش مرکزي از طرف دیگر دست یابند.

روزافزون  تاثير  همگرایي  به  تمایل  عامل،  سومين 
ایده ها  و  فناوري  اکتساب هاي  و  ادغام  به  بازارها 
است. مجوز فناوري و ادغام و اکتساب ها به صورت 
و  مکمل  دانش  به  دستيابي  براي  ابزار  از  گسترده 
همگرایي  استراتژي هاي  شناخت  براي  بنابراین 
مدیریتي  ابزار  موارد ،  این  دو  هر  کرده اند.  استفاده 
اگر تملک پسين و  باز هستند، حتي  نوآوري  براي 
فعاليت هاي نوآوري مجوز در درون شرکت صورت 

گرفته باشد.
الگوهاي چرخه اي  همگرایي و واگرایي را مي توان 
جایگزین چرخه عمر محصول/ چرخه عمر نوآوري 
دانست. شرکت ها به طور روزافزوني از استراتژي هاي 
استفاده  خود  نوآورانه  فعاليت هاي  در  باز  نوآوري 
تکنولوژي ها،  روزافزون  پيچيدگي هاي  مي کنند. 

تحقيق  کارکنان  از  معمول  حد  از  بيش  استفاده 
مانند  نهادهایي  شدن  تخصصي  خود ،  توسعه  و 
دانشگاه ها و شرکت هاي نوپا مجهز به تکنولوژي باال 
و نيز پيدایش بازارهاي تکنولوژي بهتر با واسطه هاي 
تکنولوژي  خدمات  شرکت هاي  و  گوناگون  جدید 
محرک هاي  اصلي،  رشد  شتاب دهندگان  عنوان  به 
این  عامالن  بين  در  باز  نوآوري  رواج  براي  مهمي 
با  توسعه  و  تحقيق  مشارکت  مي باشند.  عرصه 
شرکاي بيروني عنصري مهم در فعاليت هاي نوآوري 

باز از بيرون به درون است.
تحليل نوآوري باز در سطح تحقيق و توسعه مي تواند 
و  نموده  تسهيل  را  پروژه  سطح  در  تصميم گيري 
مدیریت را بهبود دهد. پروژه هاي تحقيق و توسعه 
را مي توان به صورت داخلي یا مشارکتي با شرکاي 

بيروني اجرایي کرد.
مدیریت بين شرکاي تکنولوژي و شرکاي بازار تمایز 
مي دهد  نشان  تکنولوژي  مشارکت  مي شود.  قائل 
دانشگاهي،  موسسات  با  مشارکت  در  پروژه  که 
آژانس هاي دولتي و یا سازمان هایي در سایر صنایع 
مي دهد  نشان  بازار  مشارکت هاي  مي شود.  اجرایي 
یا  شرکاء  مشتریان،  با  مشارکت  در  پروژه  یک  که 

تامين کنندگان کسب و کار اجرایي مي شود.
نوآوري به اندازه شرکت هاي بزرگ براي موسسات 
نقش  بر  و  بود  خواهد  سودمند  متوسط  و  کوچک 
روابط سازماني و منابع بيروني تاکيد کرده و نشانگر 
آن است که نوآوري در موسسه کوچک و متوسط به 

طور طبيعي تمرکز بيروني دارد.
روابط شبکه اي به دو روي سکه نوآوري باز کمک 
دیگر  به  متوسط  و  کوچک  موسسات  مي کنند: 
نوآوري  فرآیندهاي  گسترش  منظور  به  شرکت ها 
خود و نيز خلق ارزش کمک مي کنند در حالي که 
ارزش  از  بخشي  کسب  براي  بيروني  شرکاي  به 
نياز داشته باشند؛ زیرا اغلب مواقع از کمبود سرمایه 
مکمل براي تجاري سازي محصول یا خدمات خود 

رنج مي برند.
کوچک  موسسات  آن  در  که  باز  تجاري سازي 
تجاري سازي  براي  شرکت ها  دیگر  با  متوسط  و 
خود  خدمات  یا  محصوالت  ایده ها،  تکنولوژي ها، 
همکاري مي کنند، موضوع حائز اهميتي است. این 
است  ارزشمندي  پيکره هاي  متضمن  تجاري سازي 
که شرکت ها را در مقابل فرصت هاي جدید بازار یا 
پيش از آ نها، با سرمایه ها و قابليت هاي متفاوت پيوند 

مي زنند.
ابزار رسمي محافظت از حق مالکيت فکري نقش 
مي توانند  واقع  در  و  داشته  باز  نوآوري  در  مهمي 
جریان هاي اطالعاتي را در نوآوري باز تسریع کنند. 
مالکيت هاي فکري، نقش مهمي در  مدیریت حق 
موسسات کوچک و متوسط حاضر در عرصه نوآوري 
اطالعات  از  جلوگيري  براي  نه  مي کنند،  بازي  باز 
تسریع  عنوان  به  بيشتر  بلکه  ناخواسته،  خارجي 
کننده و تسهيل کننده تبادل اطالعات و شکل گيري 

همکاري.
شامل  شده اند  باز  نوآوري  ایجاد  باعث  که  عواملي 
دانشگاهي،  تحقيقات  کيفيت  انساني،  منابع  انتقال 
حضور یا عدم حضور سرمایه مشارکتي و قدرت حفظ 
مالکيت فکري مي شود. ویژگي هاي رایج تحقيقات 

نوآوري باز را مي توان به قرار زیر برشمرد:
اطالعات  چندجهتي  جریان  باز  نوآوري  تئوري   )1
یعني درونگرا و از درون به بيرون و فرآیند دوگانه 
جریان هاي  جغرافيایي  بعد  به  کافي  توجه  بدون  را 
اکتشافات  با  شرکت هایي  برمي گيرد.  در  اطالعاتي 
علمي خاص مي توانند از پول سازي اطالعات علمي 

خود براي اهداف تجاري استفاده کنند. 
2( نوآوري باز به صورت گسترده همکاري با شرکاي 
بيروني را شامل مي شود. این شرکا شامل دانشگاه و 
موسسات تحقيقاتي، شرکت هاي مشارکت اقتصادي، 
کنندگان،  مصرف  یا  مشتریان  تامين کنندگان ، 
از  کامل  گروهي  که  مي شود  رقبا  و  رهبر  کاربران 

شرکاي نوآوري باز را تشکيل مي دهند.
3( اشکال پيوستگي باز شامل اشکال اتحادیه هایي 
با حق برابر شرکا و تحقيقات قراردادي تا تحقيقات 
باز  مشارکت  اشکال  و  رسمي،  کمتر  مشترک 
مشارکت  دوجانبه، سرمایه گذاري هاي  مجوز  شامل 

اقتصادي و مشارکت با کاربران رهبر مي شوند. 
4( تاکيد بر اهميت ظرفيت جذب براي ورود به عرصه 
نوآوري باز شرکت هایي که از قبل قابليت هاي خاص 
الزم براي جست و جو، دستيابي، ادغام و بهره برداري 

از اطالعات جدید.
به  دستيابي  براي  کار  و  کسب  مدل  بر  تاکيد   )5

نوآوري باز اهميت زیادي دارد.
نخواهد  وجود  تکنولوژي  در  اقتصادي  ارزش  هيچ 
داشت مگر اینکه تجاري سازي شده و از طریق یک 

مدل کسب و کار به سوددهي برسد.
از دیدگاه تحقيق و توسعه جهاني، نوآوري معکوس را 
مي توان یک نمونه انتقال محلي از نوآوري محلي به 
نوآوري جهاني دانست. نوآوري معکوس را همچنين 
خانگي  تقویت  آزمایشگاه هاي  از  شاخه اي  مي توان 
دانست که در آن محصوالت کم هزینه انقطاعي که 
در ابتدا انتظار مي رفت تنها براي کشورهاي در حال 
بازارهاي کشور مبدا  توسعه مناسب باشند حتي در 
نيز مورد استقبال واقع شود. بسياري از شرکت هاي 
به  مي توانند  یافته  توسعه  کشورهاي  مليتي  چند 
صورت فعال در نوآوري باز درون سازماني براساس 
پيدا کنند  ظرفيت جذب درون شرکت خود حضور 
تکنولوژي هاي  پول سازي  براي  فرصت هایي  اگر  و 
خود پيدا کنند، آماده حضور در عرصه نوآوري برون 

سازماني را نيز دارا هستند.

گزارش:
عبدالرسول خلیلی

استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد
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با  ارس  تجاری-صنعتی  آزاد  منطقه 
ایران  شمالغرب  مرزی  نوار  در  51000هکتار 
پرظرفیت  بسیار  منطقه  این  و  یافته  تشکیل 
تولید  و  سرمایه گذاری  فرصت های  از  غنی  و 
کشاورزی،  صنعتی،  حوزه های  در  ثروت 
و  تجارت  دانش بنیان،  اقتصاد  گردشگری ، 
و  است  ایران  پیشرو  آزاد  مناطق  جزء  ترانزیت 
خوشبختانه توانسته علی رغم موانع و مشکالت 
جذابیت های  بر  ظالمانه،  تحریم های  از  ناشی 

منحصربه فرد اقتصادی خود بی افزاید.
منطقه آزاد ارس در 4زون منفصل استقرار پیدا 
زون  جلفا،  مرکزی  زون  از:  عبارتند  که  کرده 
منفصل نوردوز، زون خداآفرین و زون قلی بیگلو. 
زون 3 و 4 منطقه آزاد ارس در محدوده شهرستان 
کالن  سرمایه گذاری های  وجود  با  خداآفرین 
زیرساخت های  تامین  حوزه  در  گرفته  صورت 
دادن  نشان  برای  کافی  فرصت  هنوز  توسعه؛ 

نیمه طالیی ارس را پیدا نکرده است. 
مختصری  کرد  خواهیم  سعی  گزارش  این  در 
بخش  در  شده  انجام  فعالیت های  عمده  از 
اقدامات سازمان  نظر  از  را هم  ارس  خداآفرین 
ارگان ها و بخش  آزاد ارس و هم سایر  منطقه 

خصوصی بیان کنیم. 

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ارس از منطقه خداآفرین

و  مدیره  رئیس هیات  نریمان  مهندس محسن 
سفر  در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
همراه  به  خداآفرین  منطقه  به  خود  قبل  هفته 
خدا آفرین،  مردم  نماینده  و  سازمان  مدیران 
کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسالمی، در 
نشست با اعضای شورای شهرک جانانلو گفت: 
راه اندازی پل دوستی بین ایران و آذربایجان در 
کنار فعال کردن گمرک خداآفرین از طریق ثبت 
سفارش و ترخیص، می تواند شرایط مساعدی را 
برای توسعه صادرات و رونق محدوده خداآفرین 

فراهم کند.
همچنین  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از ملزومات توسعه منطقه را عالوه  یکی دیگر 
گردشگری،  بخش  پتانسیل های  به  توجه  بر 
تاکید  و  دانست  گمرکی  مناسب  بستر  ایجاد 
خداآفرین  گمرک  نیاز  مورد  بسترهای  کرد: 
نصب  شبکه ای،  تجهیزات  نیرو،  تامین  ازجمله 
دوربین های مداربسته و پالک خوان محقق شده 

است. 
خود  سخنان  پایانی  بخش  در  نریمان  محسن 
برق  و  آب  حوزه  در  گرفته  انجام  اقدامات  به 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  خداآفرین  محدوده 
دولت تا به امروز 450میلیارد تومان برای شبکه 
و  اصلی  شبکه های  و  خداآفرین  سد  آبرسانی 
فرعی محدوده هزینه کرده است و در خصوص 
تامین برق شهرک صنعتی جانانلو نیز مطالعات 
احداث پست برق از خط انتقال سد قیز قلعه سی 

توسط مشاور در حال انجام است.
به نظر می رسد اگر براساس سخنان مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ارس به روند توسعه منطقه 
رونق  سال  در  ظاهرا  کنیم،  نگاه  خداآفرین 
مرکزی  زون  کنار  در  می خواهد  ارس  تولید 
جلفا، زون های 3 و 4 خود را هم در حوزه های 
کشاورزی و صنعت به شبکه بین المللی تجارت 
حوزه  در  ارس  و  نماید  متصل  ترانزیت  و 
خداآفرین هم جمهوری آذربایجان را به عنوان 
شریک اول اقتصادی خود انتخاب کرده است و 
پرخروش  رودخانه  روی  بر  دوستی  پل  احداث 

»آراز«، مقدمه چنین تحول مبارکی است.
سد  همانند  منطقه  این  در  دوستی  پل  احداث 
و مشترک  مهم  پروژهای  ازجمله  قلعه سی  قیز 
ایران و آذربایجان است که در  بین دولت های 
و  تایید  باالترین سطح مقامات دو کشور مورد 
اسالمی  جمهوری  و  است  گرفته  قرار  تصریح 
روابط  توسعه  برای  که  اهمیتی  بر  بنا  ایران 
چندجانبه با دولت و مردم کشور دوست و برادر 
آذربایجان قائل است، با جدیت این پروژه ها را 

پیگیری می نماید.

صنعت کشاورزی، مزیت رقابتی 
منطقه خداآفرین

اما اگر به آناتومی اقتصاد حوزه خداآفرین منطقه 
فقرات  ستون  کشاورزی  کنیم،  نگاه  ارس  آزاد 
و  است  خطه  این  صادراتی  و  تولیدی  اقتصاد 
کار  و  ساز  ارس تالش می کند  این بخش،  در 
450میلیارد  سرمایه گذاری  از  موثر  بهره برداری 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  و  آب  سازمان  تومانی 
کشاورزی  به  را  منطقه  سنتی  کشاورزی 

راستا  این  در  و  کند  تبدیل  مردم نهاد  و  مدرن 
شرکت خوشه سبز صبا با آورده سرمایه گذاری 
5000میلیارد تومانی هم محور توسعه کشاورزی 
مدرن و مکانیزه حوزه خداآفرین و توسعه صنایع 

وابسته و تکمیلی است.
محمد خالدی، مدیرکل دفتر امور اقتصادی در 
برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع 
پایداری بخش کشاورزی می گوید: توسعه پایدار 
وزارت  اصلی  برنامه های  از  ارزش،  زنجیره 
زنجیره  مالی  تامین  و  است  کشاوزی  جهاد 
ماهی  پرورش  گلخانه ها،  مالی  تامین  ارزش، 
در دریا، تامین مالی مکانیزاسیون و مدرن سازی 
کشاورزی، تامین مالی صنایع تبدیلی و تکمیلی 
راستا  همین  در  کشاورزی  بخش  لجستیک  و 

است.
بر  بنا  صبا  خوشه  صنعت  و  کشت  شرکت 
اطالعات موجود در سایت رسمی این شرکت، 
از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ صبا میهن 
است که با هدف استفاده از پتانسیل های کشور 
حفظ  جهت  در  ارگانیک  محصوالت  تولید  و 
سالمت مردم می باشد که با ایجاد کاربری های 
این  در  اقتصاد  رشد  و  توسعه  هدف  با  متعدد 
تامین  از  یکی  عنوان  به  و  گذاشته  قدم  مسیر 
شرکت  این  می باشد.  مردمی  نیاز  کننده های 
و  اقتصادی  کالن  سیاست های  راستای  در 
بخشی  تامین  منظور  به  و  کشور  اجتماعی 
با  تولید،  و  اشتغال  ایجاد  و  جامعه  نیازهای  از 
و  کشت  زمینه  در  کالن  سرمایه گذاری هاي 

صنعت فعالیت دارد.
شرکت خوشه سبز صبا با داشتن بخش تحقیق 
و توسعه توسط محققان و پژوهشگران خود در 
دستاوردهای  به  کشاورزی،  مختلف  زمینه های 
علمی  قابل توجهی دست یافته که ازجمله آن 
به  هوشمند«  »کشاورزی  ادبیات  کردن  وارد 

فرهنگ کشاورزی ایران است. 
سومین  عنوان  تحت  هوشمند  کشاورزی  از 
مفهوم  این  می شود.  یاد  هم  دنیا  سبز  انقالب 
می آید  به حساب  نوظهور  مفهوم  واقع یک  در 
زمین  های  مدیریت  راه  های  مجموعه  به  که 
ارتباطی  فناوری های  به کارگیری  با  کشاورزی  
و اطالعاتی به روز در راستای افزایش کیفیت و 

کمیت محصوالت گفته می شود. 
هوشمند  کشاورزی  ملزومات  و  تکنولوژی  ها 

عبارت است از:
 نرم افزار : نرم افزارهای تخصصی که با کمک 

پلتفرم  های اینترنت اشیاء کار می کنند
 موقعیت یابی : جی پی اس، ماهواره و مواردی 

از این قبیل
تحلیل  و  تجزیه  راه های  اطالعات :  آنالیز   
اطالعات  گردآوری  طور  همین  و  اطالعات 
درخصوص  نهایی  تصمیم گیری  منظور  به 

محصوالت
 اتصاالت : اتصال همراه، شبکه لورا و مواردی 

از این قبیل
 سنسورها: سنسور آب، خاک، نور، رطوبت و 

مدیریت دما در این گروه جای خواهند گرفت
تاسیسات  خودران،  تراکتورهای  ربات  ها :   
این  از  مواردی  و  پهپادها  محصول،  پردازش 

قبیل
را  کشاورزان  هوشمند،  و  یکپارچه  سیستم  این 
تا به داده های بسیار زیادی  قادر خواهد ساخت 
خود  کشاورزی  زمین  و  درخصوص محصوالت 
دسترسی داشته باشند. در واقع آنها قادر خواهند 
بود بدون احتیاج به مراجعه حضوری به زمین و 
در واقع از راه دور، وضعیت زمین ها و محصوالت 

خود را تحت نظر گرفته و تغییرات و تصمیمات 
خود را از راه دور روی آن اعمال نمایند. 

گفته می شود پایه کشاورزی هوشمند بر اینترنت 
به  اتصال  با  و  است  شده  بنیانگذاری  اشیاء 
ماشین های هوشمند و همین طور سنسورهای 
گوناگون، صنعت کشاورزی به سمت کشاورزی 

اطالعات محور حرکت خواهد کرد.
علیرضا زندی مدیرعامل کشت و صنعت خوشه 
صبا، در موعد برداشت اولین خوشه های طالیی 
با  سال ۹۲  از  گفت:  ۲۲خردادماه ۹8  در  گندم 
ارس،  آزاد  منطقه  با  گرفته  صورت  توافقات 
کشت و صنعت خوشه صبا برای بهره برداری از 
اراضی، وارد منطقه شده است که در طول این 
سال ها تالش شده است تا توافق الزم با مردم 
و بهره برداران منطقه صورت گرفته و اراضی را 
از شکل خود که به صورت مرتع مطلق بودند به 
جایی برسانیم که امروز شاهد برداشت محصول 

گندم در آن باشیم. 
وی افزود: ایجاد زنجیره کشت و صنعت در این 
دنبال  به  که  است  هدفی  مهم ترین  محدوده 
تا  از کشت  تحقق آن هستیم، مجموعه ای که 
فرآوری، تولید آبزیان و صنایع تبدیلی را در خود 
شکل گیری  برای  برنامه ریزی ها  که  دهد  جای 
چنین مجموعه ای انجام شده و به مرور اجرایی 

می شود.
در  ارس  کشاورزی  توسعه  برنامه  هرچند 
و  50هکتار  در  گندم  آبی  زراعت  با  خداآفرین، 
از زون چهارم ارس  زراعت دیم در ۲00هکتار 
در خداآفرین شروع شده، اما حوزه فعالیت این 
پایاب  اراضی  از  هکتار  ۲0هزار  از  بیش  طرح، 
سد خداآفرین است تا منطقه آزاد ارس به معنی 
قطب  به  شدن  تبدیل  مسیر  در  کلمه  واقعی 
کشاورزی دانش بنیان و صادرات گرا قرار گیرد. 

دام،  خوراک  مرغداری،  دامداری،  ایجاد 
ماهی، صنایع  پرورش  کشتارگاه،  لبنیات سازی، 
تبدیلی و واحدهای فرآوری، سردخانه و گلخانه 
50هزار  سرمایه گذاری  حجم  با  هیدروپونیک 
نفر طرح های  پنج هزار  اشتغال  و  ریال  میلیارد 
در دست اجرای کشت و صنعت صبا در اراضی 
آزاد  منطقه  محدوده  در  سدخداآفرین  پایاب 
در  آبی  زراعت  برنامه  همچنین  است.  ارس 
و  3500هکتار  در  دیم  زراعت  ۲500هکتار، 
خوشه  شرکت  دستورکار  در  باغ،  1000هکتار 
قرار  ارس  زرین  نیمه  نمایاندن  برای  صبا  سبز 

دارد. 

صنعت و گردشگری، ظرفیت های 
بی بدیل خداآفرین

مدرن  فوق  کشاورزی  ایجاد  برنامه  کنار  در 
با  جانانلو  صنعتی  شهرک  ارس،  زون  4  در 
1۲6هکتار مساحت نیز با تامین زیرساخت های 
تکمیل  با  نزدیک  آینده  در  سرمایه گذاری 
صنایع  ورود  بسترساز  منطقه،  اقتصاد  آناتومی 
بخش  به  وابسته  پایین دستی  و  باالدستی 
شهرک  این  در  است.  خداآفرین  در  کشاورزی 
که فعال 30هکتار آن مورد بهره برداری عملیاتی 
دارد  قصد  ارس،  آزاد  منطقه  است،  گرفته  قرار 
را  و صادرات  اشتغال زایی  برای   مناسبی  بستر 

فراهم نماید. 
بخش گردشگری ازجمله دیگر بخش های مهم 
محدوده  در  ارس  اقتصادی  چندجانبه  توسعه 
در  است.  خداآفرین  سد  محوریت  با  خداآفرین 
محدوده  تفصیلي  طرح  مطالعات  سال 13۹0 
سایت  قالب  در  ارس  آزاد  منطقه  خداآفرین 
و  ریالی  میلیارد  یک  اعتبار  با  اقامتي- تفریحي 
گردشگران  به  تفریحي  خدمات  ارائه  هدف  با 
مساحت  به  زمیني  در  خارجي  و  داخلي 

۲00هکتار به اتمام رسید است .

خداآفرین؛ نیمه زّرین منطقه آزاد ارس
اهتمام منطقه آزاد ارس جهت به ظهور رساندن ظرفیت های خداآفرین: 

طرح اقامتي و تفریحي خداآفرین با هدف جلب 
رضایت گردشگران و مسافران اجرا شد و در این 
طرح، فضاي اقامتي چند ساعته )آالچیق(و چند 
ویالهاي  و  پالژها  و  ساحلي  کلبه  ازجمله  روزه 
خانوادگي، هتل با خدمات جانبي، فضاهاي ورزشي، 
تفریحي، فرهنگي، اداري و خدماتي جهت تامین 

رفاه حال گردشگران در نظر گرفته شده است.
منطقه  گردشگری  جریان  حاضر  حال  در 
خداآفرین به واسطه بحران کرونا همانند مناطق 
دیگر کشور دچار رکود است، اما قطعا این شرایط 
طوالنی نخواهد بود و فعالین حوزه گردشگری 
گردشگری  صنعت  خوب  روزهای  برای  ارس 
منطقه  و  دارند  مفصلی  برنامه های  پساکرونا 
گردشگری  صنعت  گوهرین  نگین  خداآفرین 
برای  و  می باشد  و حتی شمالغرب کشور  ارس 
بر  عالوه  ناب،  گنجینه  این  از  بهینه  استفاده 
فرصت های  است  الزم  زیرساخت ها،  تامین 
سرمایه گذاری و رونق اقتصاد مردم نهاد، در این 

منطقه ایجاد شود.
سد  دریاچه  سواحل  خداآفرین،  محدوده  در 
تردد  مسیر  در  قرارگیري  دلیل  به  خداآفرین 
کم نظیر  فرصت  خارجي،  و  داخلي  گردشگران 
گردشگري  بخش  در  سرمایه گذاري  براي 
ماهیگیري  همچنین  مي شود.  محسوب 
با  قایقراني  ساحلي،  والیبال  زمین  تفریحي، 
بالقوه  پتانسیل هاي  ازجمله  مختلف  قایق هاي 

ورزشي در دریاچه سد می باشد.
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  مدیر 
می گوید: ساختار گردشگری محدوده خداآفرین 
منطقه آزاد ارس طبق اسناد راهبردی براساس 
توپوگرافی زمین، بر دو حوزه متمرکز و گسترده 
عمده  گسترده  گردشگری  در  و  شده  تنظیم 
محوریت توسعه توریسم براساس تفریحات آبی 

و مبتنی بر سد خداآفرین است. 
فاطمه منیری می افزاید: در گردشگری گسترده 
همچنین برای تولید زنجیره ارزش بین توریسم 
نمایشگاه  و  کشت  مثل  پروژه هایی  صنعت،  و 
گیاهان دارویی و نیز بازفرآوری آنها در سیستم 
در  است.  شده  تنظیم  1۲6هکتاری  صنعتی، 
گردشگری گسترده همچنین استفاده از ماهیت 
تصرف  و  دخل  بدون  موجود  روستاهای  ذاتی 
برای  دستی  صنایع  یا  بوم گردی  توسعه  برای 
شیوع  از  قبل  البته  خارجی  گردشگری  جذب 

کرونا برنامه ریزی شده بود. 
مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: 
در رابطه با بخش گردشگری خداآفرین عالوه 
جنگل های  جهانی  ثبت  موضوعات،  این  بر 
ارسباران در یونسکو است که می تواند در جلب 
در  خارجی  گردشگران  عالقه مندی  و  اعتماد 

خداآفرین موثر باشد.
طول  به  خداآفرین  محدوده  فنس کشی  با 
و  خروج  و  ورود  گیت های  ایجاد  و  5کیلومتر 
اقتصادی  رونق  تجهیزات،  و  پرسنل  تامین  با 
ساز  ایجاد  نیازمند  خدمات  و  تجارت  حوزه  در 
و کارهای قانونی گمرکی و تجاری بود و در این 
نیازمندی های  درک  با  منطقه  مسئولین  راستا 
آینده اقتصاد منطقه خداآفرین، محدوده گمرک 
خداآفرین را راه اندازی کردند و مجوزهای الزم 
از  را  مسافر  کاالی همراه  قطعی  واردات  برای 
طریق گمرک خداآفرین با تجهیز این مرکز به 
ابزارهای کنترلی و حفاظتی مناسب اخذ نمودند.

توسعه اجتماعی و فرهنگی، همسو با 
توسعه اقتصادی

فرهنگی،  انسانی،  زیرساخت های  توسعه 
زیرساخت  زیرساختی ترین،  رفاهی،  و  اجتماعی 
هدفمند  و  باثبات  برنامه  یک  نیازمند  توسعه، 
اقتصادی،  تمام فرصت های  بودن  است. موفق 

نگاه  نوع  و  انسانی  بودن سرمایه  آماده  وابسته 
اقتصادی است.  پروژه و ظرفیت  به  بایسته آن 
ارس  آزاد  منطقه  سازمان  منظور،  همین  به 
همزمان با سرمایه گذاری های انجام یافته برای 
امکانات  توسعه  سرمایه گذاری،  زیرساخت های 
روزآمد  رفاهی و  بهداشتی،  اجتماعی،  معیشتی، 
را برای بهره مندسازی جامعه و مردم از مزایای 

توسعه مورد توجه قرار داده است.
در این راستا توسعه و ارتقای کیفی محورهای 
تجهیز  و  ایجاد  منطقه ای ،  درون  مواصالتی 
همراه  به  بهداشت  و  اورژانس  ساختمان های 
ساخت  هوایی،  اورژانس  برای  هلیکوپتر  پد 
سالن  همانند  ورزشی  و  فرهنگی  مکان های 
مجتمع  ایجاد  خداآفرین،  چندمنظوره  ورزشی 
نیز  و  روستاها  شرب  آب  تامین  آتش نشانی، 
محدوده  افزایش  جانانلو،  400ولت  خط  اجرای 
اقامتی  مجتمع  و  گمرک  به  گازرسانی  شبکه 
می دهد  نشان  که  دیگر  پروژه  چندین  و... 
پایه  بر  در محدوده خداآفرین  اقتصادی  توسعه 
محوریت  با  اما  اقتصادی  واقعی  ظرفیت های 
مشارکت  حداکثرسازی  و  محلی  جامعه 
برای  و  است  توسعه  فرآیند  انجام  در  مردمی 
و  فرهنگی  حوزه  در  مخصوصا  توسعه  انجام 
گردشگری، هویت اجتماعی، انسانی و فرهنگی 

منطقه جزء یکی از ابر سرمایه ها می باشد.

فرجام سخن:
صندوق  اعتبارات  قالب  در  که  طور  همان 
مقام  حمایت های  با  آب  سازمان  ملی  توسعه 
آب  منابع  مدیریت صحیح  برای  رهبری  معظم 
مخصوصا رودخانه های مرزی 450میلیارد تومان 
را در شبکه سازی انتقال آب ارس به زمین های 
به  است،  داده  انجام  خداآفرین  اطراف  مستعد 
درستی مشخص می شود نبض اقتصاد محدوده 
و  می تپد  مدرن  کشاورزی  رونق  در  خداآفرین 
برابر  رقص سلسله خوشه های طالیی گندم در 
زیباترین  ارس،  رود  از  برخواسته  خنک  نسیم 

تصویر در کوه و کمر خداآفرین را خلق می کند.
سعه صدر  با  توام  مدیریت  با  خوشبختانه 
معارضیِن  رفع  برای  ارس  آزاد  منطقه  سازمان 
کشاورزی  زمین های  سال ۹8 ،  در  مللی  اراضی 
روستاهای قالوجه و باقراوغلی برای اولین بار در 
طول تاریخ، زیر کشت یکپارچه و مکانیزه رفت.
سازمان منطقه آزاد ارس و شرکت سرمایه گذار 
و  عرفی  حقوق  دارندگان  با  اصولی  توافق  با 
قانونِی اراضی ملِی واقع در آن، برای نخستین 
بار کشت آبی گندم را انجام دادند و این مسیر 
بهره برداری  برای  اجتماعی  مشارکت  جلب 
کم  تومانی،  450میلیارد  سرمایه گذاری  از 
توسعه  امر  تحقق  مسیر  بهترین  و  هزینه ترین 

در محدوده خداآفرین بوده است.
امر  در  اجتماعی  مشارکت  استمرار  برای  اما 
توسعه و نیز برونگرایی آن با توجه به اشتراکات 
جمهوری  مردم  و  منطقه  مردم  تاریخی 
محورهای  فعال سازی  در  تسریع  آذربایجان، 
مواصالتی زمینی و ریلی برای افزایش تعامالت 
پروژه های  تعریف  نیز  و  اجتماعی-اقتصادی 
صادرات  تجارت،  حوزه  در  همکاری  مشترک 
ثالث  بازارهای  به  محصول  و  کاال  ترانزیت  و 
زنجیره  تکمیل  بایسته های  مهم ترین  ازجمله 

ارزش در محدوده خداآفرین است. 
اجرای  مانند  مباحثی  بارها  اخیر  سال های  در 
ترانزیت  شبکه  فعال سازی  خشک،  بندر  پروژه 
و  شمال-جنوب  کریدور  قالب  در  بین المللی 
اما همان  است؛  ایده دیگر مطرح شده  چندین 
طور که مهندس نریمان رئیس هیات مدیره و 
دیدار  در  ارس،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کرده،  عنوان  جانانلو  شهر  شورای  اعضای  با 
است  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  که  موضوعی 
پررنگی  نقش  سال  شعار  تحقق  در  می تواند  و 
همه جانبه  همکاری  و  همدلی  باشد،  داشته 
شهرستان  نماینده  و  مسئولین  شوراها،  مردم، 
حرکت  و  خداآفرین  گمرک  کردن  فعال  برای 

به سمت راه اندازی پل دوستی است. 
در حقیقت راه اندازی پل دوستی و جریان یافتن 
محیط  با  دوجانبه  اقتصادی  دوستانه  تعامالت 
زنجیره  کننده  تکمیل  آذربایجان،  اقتصادی 
زمانی  امر  این  اما  است؛  خداآفرین  در  ارزش 
منافع  برای  راهبردی  اعتبار  و  ارزش  دارای 
و  سازنده  تفکر  این  که  است  کشور  دو  ملی 
تاثیرگذار و تصمیم ساز  نهادهای  از طرف  مفید 
هر دو کشور بر پایه احترام متقابل و اعتماد به 
مورد  اجتماعی  و  فرهنگی  مشترک  بنیان های 
توجه قرار گیرد و اجرای پروژه پل دوستی دست 
قرار  رسانه ای  جریانات  و  برخی حرکت ها  مایه 
بلندپایه  مسئوالن  توافق  نیت  حسن  و  نگرفته 
قرار گرفته و پل دوستی  توجه  دو کشور مورد 
الزامات  و  تمایالت  با  کشور  دو  بین  قدیمی 

جدید، تجدید بنای دوباره پیدا کند.

گزارش:
صادق پورصادق



اخبار منطقه آزاد قشم

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد 
قشم با اعالم اینکه رویکرد اقتصادی این منطقه تولید 
صادرات محور است، اظهار کرد: مطابق برنامه ریزی های 
صورت گرفته در حوزه اقتصادی، تولید باکیفیت، صادرات 

و ایجاد اشتغال پایدار در اولویت قرار دارد.
محمد مهدی برنجی با با اشاره به صادرات بیش از 
۳۰میلیون ۷۹۷هزار دالری منطقه آزاد قشم در سال 
ریالی  سرمایه گذاری  میزان  کرد:  تصریح  گذشته ، 
با  صنعتی  ۱۹۴واحد  توسط  گرفته  صورت  ارزی  و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال ۹۸ را به ترتیب 

2۴.۶۴۴میلیارد ریال و ۶۰۸میلیون دالر بوده است.
وی با بیان اینکه تصور واردات  محور بودن در مورد منطقه 
آزاد قشم صادق نیست، تصریح کرد: رشد ۳۰درصدی 
ارزش کاالهای تولید و ارسال شده از جزیره قشم به 
داخل کشور نسبت به سال گذشته به ارزش 2۳میلیون 
و ۴۴۹هزار دالر و همچنین صادرات بیش از ۳۰میلیون 
۷۹۷هزار دالری به خارج از کشور نشان دهنده توجه ویژه 

به موضوع صادرات در این منطقه است.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه 
آزاد قشم ادامه داد: رقم قابل توجهی از این میزان از 
صادرات مربوط به تولیدات صورت گرفته در واحدهای 

تولیدی و صنعتی این منطقه بوده است.
به  مربوط  صادرات  آمار  بررسی  با  برنجی،  گفته  به 
واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی فعال در منطقه 
آزاد قشم می توان مشاهده کرد که این منطقه سیاست 

افزایش تولیدات باکیفیت و صادرات را دنبال می کند.
وی با اشاره به نام گذاری سال ۹۹ به عنوان »جهش 
راهبردهای  و  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  تولید« 
تدوین شده در منطقه آزاد قشم برای رسیدن به این 
اهداف گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، تولید 
محصوالت صادراتی، ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری 
جزء  منطقه  این  در  فعال  تولیدی  واحدهای  توسط 

اولویت های اصلی اقتصادی منطقه به شمار می رود.
مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان با اشاره به برخی محدودیت های ایجاد شده 
در اثر اعمال تحریم های غیرقانونی علیه اقتصاد کشور و 
شیوع  علت  به  تولیدی  واحدهای  فعالیت  محدودیت 
کرونا، اظهار کرد: این موضوعات هر چند در کاهش 
میزان تولید برخی واحدها تاثیر گذاشته، اما نتوانسته که 
فعالیت واحدهای تولیدی را متوقف کند و در آینده ای 
نزدیک با پشت سر گذاشتن بحران کرونا، نزدیک شاهد 

رشد سریع تر واحدهای تولیدی خواهیم بود.

نگاه ویژه منطقه آزاد قشم 
به تولیدات صادرات محور 

و اشتغال پایدار

در دیدار معاون اول رئیس جمهور با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:

حمایت قاطع معاون اول رئیس جمهور از عملکرد توسعه گرای منطقه آزاد قشم
معاون اول رئیس جمهور با رئیس هیات مدیره 
دیدار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 

کرد.
در این دیدار ، اسحاق جهانگیری، ضمن تقدیر 
از فعالیت های سازمان منطقه آزاد قشم که به 
توسعه جزیره منجر شده است، حمایت قاطع 
دولت را از عملکرد رو به جلوی این سازمان 

اعالم کرد.
سازمان  عمرانی  و  اجرایی  پروژه های  از  وی 
رفاه  افزایش  راستای  در  قشم  آزاد  منطقه 
جذب  ساکنان،  زندگی  آسان سازی  و 
حوزه های  در  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 
و  شیالت  گردشگری،  انرژی،  و  گاز  نفت، 
ایجاد  و  اشتغال زایی  به  که  تولیدی  صنایع 
اقتصاد پایدار در این منطقه منجر شده است، 
بین الملل،  روابط  گسترش  و  کرد  استقبال 
کاالهای صادرات محور  تولید  رونق  به  کمک 
تالش های  از  ناشی  را  جزیره  در  ارزآوری  و 

سازنده این سازمان دانست.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به 

بیان  کشور  کنونی  اقتصادی  سخت  شرایط 
کنونی  شرایط  در  که  می رود  انتظار  داشت: 

در  بیشتری  نقش  آزاد  مناطق  کشور،  اقتصاد 
توسعه اقتصادی در تمامی عرصه ها ایفا کنند.

حمیدرضا مومنی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم در این دیدار، گزارشی 
از فعالیت های این منطقه آزاد در سال های اخیر 

به معاون اول رئیس جمهور ارائه داد.
گفتنی است، نرخ باالی اشتغال زایی در جزیره 
کمترین  رکورددار  5.2درصد،  با  قشم  )جزیره 
درصد نرخ بیکاری در کشور است(، پروژه های 
در  تا سال ۱۴۰۰  منطقه  این  اجرای  در دست 
و  گردشگری  انرژی،  و  گاز  نفت،  حوزه های 
عمرانی و برنامه ریزی و سیاستگذاری سازمان 
بر  جزیره  توسعه  جهت  در  قشم  آزاد  منطقه 
که جهش  منطقه  ذاتی  توانمندی های  مبنای 
خارجی  و  داخلی  سرمایه های  جذب  و  تولید 
سازمان  دستاوردهای  از  بخشی  زده،  رقم  را 
به  دیدار  این  در  که  بود  قشم  آزاد  منطقه 

استحضار معاون اول رئیس جمهور رسید.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آسیب شناسانه  نگاه  با  باید  گفت:  قشم  آزاد 
نسبت به فعالیت اصناف در منطقه آزاد قشم، به 
دنبال ایجاد بازارهای تخصصی با حضور اصناف 

باشیم. مختلف  با محصوالت مصرفی  مرتبط 
بازرگانی  مدیریت  از  بازدید  در  مومنی  حمیدرضا 
و اصناف این سازمان، بیان کرد: احیای مدیریت 
و  مشکالت  بررسی  هدف  با  اصناف  و  بازرگانی 
موجود  اصناف  فعالیت  ساماندهی  فرآیند  تسریع 
در منطقه آزاد قشم، از مدتی قبل صورت گرفت.
در  ضعف  نقاط  برخی  وجود  به  اشاره  با  وی 
قشم،  در  اصناف  با  مرتبط  مختلف  بخش های 
تصریح کرد: باید با بسیج تمام نیروها و امکانات 
واحدهای  و  اصناف  وضعیت  ساماندهی  موجود، 
تجاری در دستورکار مدیریت بازرگانی و اصناف 

سازمان منطقه آزاد قشم قرار گیرد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
روزهای  از  کرونا  ویروس  شیوع  اینکه  بیان  با 
قابل  منفی  تاثیر  تاکنون  گذشته  سال  پایانی 
گذاشته،  جزیره  در  اصناف  فعالیت  بر  لمسی 
خاطرنشان کرد: باید با برنامه ریزی و نیازسنجی 
بر  بیماری  این  منفی  آثار  با  مقابله  برای  دقیق 

باشیم. آماده  اصناف مختلف  فعالیت  و  اشتغال 
و  کسب  از  حمایت  لزوم  بر  تاکید  با  مومنی 
در  کووید ۱۹  شیوع  از  دیده  آسیب  کارهای 
ظرفیت های  باید  داد:  ادامه  قشم،  آزاد  منطقه 
به  توجه  با  اصناف  حوزه  در  قشم  اقتصادی 
ساختار تجاری موجود بررسی شده و امکانات و 
تجهیزات با توجه به نیازسنجی در اختیار اصناف 

گیرد. قرار  مختلف 

نظارت بر فعالیت اصناف دقیق تر شود
کرد:  تاکید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
صدور  حوزه  در  گذشته  اشتباهات  تکرار  از  باید 
مجوزهای  و  کرد  جلوگیری  اصناف  به  مجوز 
نیازسنجی و تقاضا صورت گیرد. براساس  جدید 

اصناف  و  بازرگانی  مدیریت  کرد:  اضافه  وی 
جامع  نگاهی  با  باید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
دنبال  به  اصناف  فعالیت  به  آسیب شناسانه  و 
مختلف  اصناف  برای  تخصصی  بازارهای  ایجاد 

مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم 
از برنامه ریزی این سازمان برای ایجاد ظرفیت های 
شیالت  و  دامپروری  کشاورزی،  صنایع  در  پایدار 

جزیره قشم خبر داد.
آزاد  منطقه  سازمان  داشت:  بیان  آزاد  منصور 
قشم در تالش است تا با فرهنگ سازی، جوامع 
کشاورزی،  صنایع  احیای  سوی  به  را  محلی 
طراحی  با  و  کند  هدایت  شیالت  و  دامپروری 
عنوان  به  حوزه  این  در  متنوع   پروژه های 
را  درخشانی  آینده  سرمایه گذاری،  فرصت های 

برای منطقه به ارمغان آورد.
وی با اشاره به وضعیت حاره ای و جغرافیایی این 
با  مرطوبی  و  گرم  سرزمین  قشم  گفت:  منطقه 
دمای سالیانه 2۶درجه سانتیگراد است که دمای 
روزانه آب های قشم بین ۱۸ تا ۳۳درجه در تغییر 
است. این اختالف کم دمایی در طول شبانه روز، 
ویژه ای  محصوالت  پرورش  مساعد  را  قشم 
کشورهای  بازارهای  جذب  توانایی  که  می کند 

همسایه را دارد.
سرزمینی  قشم  اینکه  وجود  با  داد:  ادامه  آزاد 
مناسب برای کشاورزی نیست اما از گذشته مردم 
همچون  کشاورزی  متنوع  محصوالت  دیار  این 
به  مربوط  جانبی  محصوالت  و  خرما  صیفی جات، 

لزوم ایجاد بازارچه های تخصصی اصناف در منطقه آزاد قشم

ایجاد ظرفیت های پایدار در صنایع کشاورزی، دامپروری و شیالت قشم

انسانی  نیروی  تربیت  و  تخصصی  آموزش های 
برنامه ریزی کند. توانمند  اصناف  و 

مطابق  باید  اصناف  داد:  ادامه  مومنی 
کنند  فعالیت  موجود  قوانین  و  دستورالعمل ها 
و بازرسان و ناظران بر فعالیت اصناف نیز باید 
مصرف کنندگان  از  واقعی  حمایت  دنبال  به 

. شند با
زیباسازی  در  اصناف  نقش  به  اشاره  با  وی 
یک  تدوین  با  می توان  کرد:  تصریح  شهری 
و  مغازه ها  تابلوی  برای  مشخص  دستورالعمل 
مهمی  گام  آن،  رعایت  به  مختلف  اصناف  الزام 

برای زیباسازی منظر شهری در قشم برداشت.
اصناف  و  بازرگانی  مدیریت  افزود:  مومنی 
تهیه  با  باید  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
و  اتحادیه ها  تکالیف  دستورالعمل هایی، 
آموزش  و  نظارت  حوزه های  در  را  اصناف 
این  از  تا  کند  مشخص  انسانی  نیروهای 
متخلف  واحدهای  تنبیه  برای  را  شرایط  طریق 

شود.  فراهم 

قشم الگوی نظارت بر اصناف در میان 
مناطق آزاد کشور

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
مشخص  استانداردهای  تعریف  اینکه  بیان  با 
کاری  شرایط  به  توجه  با  مختلف  اصناف  برای 

صورت یک گلخانه طبیعی عمل می کند.

تحقق کشاورزی پایدار در جزیره با 
حمایت منطقه آزاد قشم

مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم 
بر مزیت های کشاورزی پایدار در تامین مواد غذایی 
مورد نیاز برای جامعه و نسل های آینده تاکید کرد و 
عنوان داشت: کشاورزی پایدار، تالشی است برای 
دستیابی به حداکثر عملکرد اقتصادی، زیرا در آن 
از منابع موجود حداکثر بهره وری به عمل آمده و 
با کاهش هزینه تولید هر واحد محصول، عملکرد 

اقتصادی افزایش می یابد.
وی ضمن برشمردن اهداف کشاورزی پایدار گفت: 
فراهم کردن امنیت غذایی همراه با افزایش کمی 
و کیفی آن ضمن در نظر گرفتن نیازهای نسل های 
بعد، حفاظت از منابع آب، خاک و منابع طبیعی و 
مزرعه  از  خارج  و  داخل  انرژی  منابع  از  حفاظت 

بخشی از این اهداف را شامل می شود.
به گفته آزاد، حفظ و بهبود سودآوری کشاورزان، حفظ 
نیروی حیات جامعه روستایی و قابل پذیرش بودن از 
سوی جامعه و در نهایت حفظ تنوع زیستی، اهداف 
دیگر دستیابی به کشاورزی پایدار در این منطقه است.

وی از تولید محصوالت کشاورزی با روش گلخانه ای 

مهم ترین  کرد:  تصریح  است،  یک ضرورت  آنها 
عنوان  به  مردم  تجارت،  و  اقتصاد  در  رکن 
اصناف  اقتصادی  چرخه  نهایی  مصرف کنندگان 
مردم  تا  شود  ایجاد  شرایطی  باید  و  هستند 
اصناف  فعالیت  بر  کافی  و  نظارت کامل  بتوانند 

باشند. داشته 
دانش  سطح  افزایش  برای  باید  داد:  ادامه  وی 
بازرگانی و اصناف  نیروهای مدیریت  آموزش  و 
شود  برنامه ریزی  نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
دقیق تر  نظارت های  شاهد  طریق  این  از  تا 

باشیم.
از  مالیات  اخذ  موضوع  به  اشاره  با  مومنی 
اصناف  تنها  افزود:  قشم،  آزاد  منطقه  اصناف 
خود  اقتصادی  فعالیت  مجوز  که  پیشه هایی  و 
کنند،  اخذ  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  از  را 
2۰ساله  مالیاتی  معافیت  مشمول  می توانند 
دیگری  مسیر  اصناف  اگر  و  شوند  منطقه  این 
پرداخت  به  موظف  کردند،  طی  اشتباه  به  را 

هستند. مالیات 
تدوین  با  قشم  آزاد  منطقه  کرد:  تاکید  وی 
برای  مشخص  دستورالعمل های  و  استانداردها 
در  الگویی  به  می تواند  مختلف  اصناف  فعالیت 
در  پیشه ها  و  اصناف  فعالیت  بر  نظارت  حوزه 

میان مناطق آزاد کشور تبدیل شود.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  پایان  در  قشم  آزاد 
اصناف  و  بازرگانی  مدیریت  نیروهای  موفقیت 
آنها  از  آزاد قشم در دوره جدید،  سازمان منطقه 
خواست آستانه تحمل خود را باال ببرند و با تمام 
و  دستورالعمل ها  و  قوانین  براساس  خود  توان 
بدون هیچ چشم پوشی بر فعالیت اصناف نظارت 

با متخلفین برخورد کنند. کرده و 
جلسه  این  ابتدای  در  گزارش،  این  براساس 
سازمان  اصناف  و  بازرگانی  مدیر  امیری  هرمز 
حمایت های  از  قدردانی  با  قشم  آزاد  منطقه 
قشم،  آزاد   منطقه  سازمان  محترم  مدیرعامل 
و  آتی  برنامه های  پیرامون  را  توضیحاتی 
در  مدیریت  این  در  گرفته  صورت  فعالیت های 
ارائه  آن  مجدد  احیای  از  گذشته  زمان  مدت 

کرد.

برای  مناسب  راهکار  به عنوان یک  پونیک  هیدرو 
داد:  ادامه  و  کرد  یاد  جزیره  در  کشاورزی  توسعه 
کشت هیدرو پونیک یا آبکشت، شیوه کشت بدون 
خاک است که برای احیا کشاورزی در قشم با توجه 

به کمبود آب شیرین پیشنهاد می شود.
مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم 
توضیح داد: در این نوع کشت، متخصصان نیازهای 
غذایی گیاه را اندازه گیری کرده و به جای خاک، با 
استفاده از آبی که به گیاه داده می شود، با افزودن 
توسط  گیاه  داشتن  نگه  و  میکرو  و  ماکرو  عناصر 
به  نیاز  عمال  پرلیت،  مانند  بی اثر  نگهدارنده  مواد 

خاک را از بین می برند.
وی اضافه کرد: در این روش، خاک و آلودگی های 
آن مشکلی برای گلخانه دار ایجاد نمی کند و نیازی 
هم به فرآیندهای ضدعفونی خاک ندارد و از آنجا 
که در این روش کشت، آب به صورت چرخشی در 
و  شده  صرفه جویی  آب  مصرف  در  است،  حرکت 
هزینه تمام شده تولید محصوالت  کاهش می یابد.

مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان تاکید کرد: امید است با جذب سرمایه گذار 
در این صنعت و با استفاده از روش های کشت به 
صرفه، بتوانیم به دوران اوج و شکوفایی کشاورزی 

در جزیره بازگردیم.

و محصوالت مصرفی آنها در جزیره باشد.
با  از صحبت های خود  در بخش دیگری  مومنی 
اشاره به لزوم نظارت بیشتر و دقیق تر بر فعالیت 
به  مربوط  بحث های  در  کرد:  تصریح  اصناف، 
با  که  فروشی  گران  و  بهداشتی  مسائل  رعایت 
دارد،  مستقیم  ارتباط  مردم  معیشت  و  سالمت 
نظارت صورت گیرد  بدون هیچ چشم پوشی  باید 

و با اصناف مختلف برخورد شود.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ارتباط  شیوه  در  بازنگری  نیازمند  اینکه  بیان  با 
کسبه  با  اصناف  و  بازرگانی  مدیریت  نیروهای 
هستیم، اظهار داشت: باید اصول و سیاست های 
با  برخورد  برای  جدیدی  تنبیهی  و  تشویقی 

تعریف گردد. اصناف قشم 
وی خاطرنشان کرد: بخش های مختلف سازمان 
سیستم  یک  ایجاد  برای  باید  قشم  آزاد  منطقه 
اصناف  فعالیت  کنترل  و  نظارت  جهت  هوشمند 
بتوان  این طریق  از  تا  با یکدیگر همکاری کنند 

با برخی تخلفات صورت گرفته مقابله کرد.
 

ضرورت آموزش جهت تربیت اصناف 
توانمند در قشم

افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مدیریت بازرگانی و اصناف این سازمان می تواند 
انجام  برای  اتحادیه ها  با  تعامل  و  همکاری  با 

نخل، سبزیجات و گندم را تولید و عالوه بر مصرف 
داخلی، بعضی از این محصوالت را به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس صادر می کردند.
مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم 
افزود: با وجود این که جزیره قشم با میزان بارش 
مناطق  جزء  متوسط ۱۸۳میلی متر  به طور  سالیانه 
بودن  دارا  به دلیل  خشک محسوب می شود، ولی 
به  اساسا  مرطوب  و  گرم  هوایی  و  آب  شرایط 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکید کرد:

مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

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

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی
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مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: از 5۰۱مجموعه اقتصادی و تولیدی که مشمول 
استفاده از تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا در محدوده منطقه آزاد قشم، تاکنون ۱۹بنگاه برای 

دریافت تسهیالت به بانک های قشم معرفی شده اند.
سلیمان رنجبری با اعالم این خبر اظهار کرد: سایر 
فرصت  خردادماه ۱۳۹۹  پایان  تا  اقتصادی  بنگاه های 
داشتند با بارگذاری مدارک مورد نیاز در سامانه کارا، 
فرآیند ثبت نام برای دریافت تسهیالت حمایت از کسب 

و کارهای آسیب  دیده از کرونا را تکمیل نمایند.
وی ادامه داد: در جلسه ای که مدتی قبل دبیر شورایعالی 
اول  معاون  با  کشور  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
تمهیدات،  کلیه  تسری  موضوع  داشتند،  رئیس جمهور 
امکانات، تسهیالت و مشوق های مصوب هیات دولت و 
ستاد ملی مبارزه با کرونا به دارندگان مجوز فعالیت اقتصادی 
در مناطق آزاد و ویژه و اختصاص بخشی از اعتبار 5۰هزار 
میلیارد تومانی تسهیالت کم بهره از منابع داخلی بانک ها 
برای کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا در 
مناطق آزاد مطرح شد که مورد موافقت و تاکید قرار گرفت.

به گفته مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه 
اقتصادی محدوده  فعالین  راستا  آزاد قشم، در همین 
آسیب  کرونا  ویروس  شیوع  از  که  قشم  آزاد  منطقه 
در  مستقر  اقتصادی  فعالین  مشابه  می توانند  دیده اند 

سرزمین اصلی از تسهیالت مربوطه بهره مند گردند.
ملی  ستاد  مصوبات  اجرای  در  کرد:  اضافه  رنجبری 
مدیریت بیماری کرونا با هدف حمایت و پشتیبانی از 
کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، 
و  کار  و  کسب  واحدهای  صاحبان  از  5۰۱مجموعه 
تعاونی مشمول طرح کارفرمایی و خویش فرمایی در 
رسته های ۱۳گانه  در  که  قشم  آزاد  منطقه  محدوده 

مصوب فعالیت دارند، مشمول این تسهیالت شده اند.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۹بنگاه اقتصادی به هفت بانک 
)تجارت، ملی، ملت، سامان، سپه، صادرات و رفاه کارگران( 
برای دریافت این تسهیالت حمایتی معرفی شده اند که 

مراحل پایانی پرداخت وام به آنها در حال انجام است.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد 
حمایت  تسهیالت  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم 
به  با سود ۱2درصد  کرونا  از  دیده  آسیب  مشاغل  از 
تعدیل  را  خود  کار  نیروی  که  اقتصادی  بنگاه های 
نکرده اند، پرداخت می شود و بازپرداخت این تسهیالت 

با سه ماه تنفس از مهرماه آغاز خواهد شد.

پرداخت تسهیالت به مشاغل 
آسیب دیده از کرونا 
در منطقه آزاد قشم

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان 
منطقه آزاد قشم خبر داد:
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