
سرمقاله

 نتیجه تصویب قوانین غیرکارشناسی؛ 
فرار سرمایه از مناطق آزاد!

اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  ماده )1(  بر اساس 
آباداني، رشد و  امور زیربنایي، عمران و  انجام  آزاد »تسریع در  ایجاد مناطق  از  هدف 
افزایش درآمد عمومي، ایجاد اشتغال سالم و مولد،  توسعه اقتصادي، سرمایه گذاري و 
تنظيم بازار كار و كاال، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، توليد و صادرات 

كاالهاي صنعتي و تبدیلي و ارائه خدمات عمومي« عنوان شده است. 
بی تردید یکی از ابزارهای مهم در دسترس مناطق آزاد جهت تحقق این اهداف، با استناد 
به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون اصالح این ماده مصوب سال 1388، 
بهره مندی از مزیت معافيت مالياتی 20ساله در این مناطق می باشد و همچنين بر اساس 
قانون  از شمول  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  افزوده،  ارزش  بر  ماليات  قانون  ماده 52 
می تواند  مشوق ها  این  از  یک  هر  كه حذف  هستند  مستثنی  افزوده  ارزش  بر  ماليات 

دستيابی به ماموریت های محوله را به طور قابل توجهی تحت تاثير قرار دهد.
از سوی دیگر، طبق ماده5 قانون و مقررات مناطق آزاد، این مناطق از شمول قوانين 
و مقررات حاكم بر شركت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت، مستثنی بوده و 

منحصرا براساس این قانون و اساسنامه های مربوطه، اداره خواهند شد.
با توجه به موارد فوق الذكر و با عنایت به این كه مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران 
بدون هزینه كرد دولتی تاسيس شده و در طول این 3دهه گذشته از ردیف بودجه دولتی 
بهره مند نشده اند، باید تاكيد نمود كه اعطای معافيت های مالياتی از ابزار موثر در هدایت 
سرمایه گذاری و رشد فعاليت های اقتصادی در این مناطق می باشد. معافيت های مالياتی 
مناطق آزاد، نه تنها فراتر از نحوه عمل در سطوح عمليات، بنگاه و حتی صنعت و كسب 
اقتدار  از حوزه  اقتصادی مستقل  بلکه یک رژیم مالياتی در قلمرو  و كار خاص است، 

قانون ماليات های مستقيم تلقی می شود.

اما متاسفانه كميسيون تلفيق مجلس شورای اسالمی در روند رسيدگی به الیحه بودجه 
مشمول  را  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعاالن  است،  ساله  یک  قانونی  كه  كشور  عمومی 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده كرده است! این در حالی است كه مصوبه این كميسون 
ماده 65  ازجمله  دائمی  احکام  و  باالدستی  قوانين  با  ساليانه،  بودجه  قانون  درچارچوب 
اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم  بند 11 سياست های  قانون احکام دائمی توسعه و 

رهبری و با مواد7، 8، 13 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده در تعارض است.
بر همگان روشن است كه اعطای معافيت های مالياتی در مناطق آزاد باعث می گردد این 
مناطق با وجود عدم دسترسی مناسب به بازار مصرف، مواد اوليه، زیرساخت های الزم 
اعم از انرژی، حمل و نقل و... در مقایسه با كالن شهرهای كشور، از جذابيت الزم برای 
جذب سرمایه گذار برخوردار شوند، به طوری كه علی رغم قرارگيری اغلب مناطق آزاد 
كشور در مناطق محروم و كم برخوردار، استفاده از این مشوق در هدایت سرمایه گذاری 

به این مناطق و رشد و توسعه فعاليت های اقتصادی بسيار موثر بوده است. 
حذف معافيت های مالياتی در مناطق آزاد و از ميان بردن مهم ترین انگيزه سرمایه گذاری 
در این مناطق با ماهيت ذاتی این مناطق به عنوان ابزاری برای بهبود  فضای كسب و 

كار نيز مغایرت دارد و توجيه فعاليت اقتصادی در مناطق آزاد را از بين می برد.   
در شرایط كنونی كه كشور به واسطه اعمال تحریم های بين المللی و همچنين پاندمی 
ویروس كرونا كه بخش اعظمی از فعاليت های توليدی و خدماتی را تحت الشعاع قرار 
ضروری  امری  اشتغال زایی  و  توليد  بخش  از  پيش  از  بيش  حمایت  لزوم  است،  داده 
»توليد؛  عنوان  با  رهبری  معظم  مقام  توسط  امسال  نامگذاری  و  می آید  حساب  به 

پشتيبانی ها، مانع زدایی ها« نيز موید این موضوع می باشد. 
در این ميان مناطق آزاد تجاری-صنعتی كشور به لحاظ برخورداری از مزایا و مشوق ها 
و همچنين دارا بودن قوانين خاصه خود، می تواند نقش موثری در هدایت سرمایه های 
داخلی و خارجی به بخش توليد و ایجاد اشتغال داشته باشد و در چنين شرایطی حذف 

معافيت های مالياتی بی شک مانع دستيابی به این رسالت خواهد گردید.   
با توجه به برخورداری مناطق آزاد رقيب در كشورهای همسایه از قانون معافيت مالياتی 
كه مدت زمان این معافيت ها نيز بيشتر از كشور ما است، حذف چنين مزیتی در مناطق 
آزاد ایران نه تنها باعث خروج سرمایه های داخلی، بلکه كاهش سرمایه گذاری خارجی 

در كشور و جذب آن توسط مناطق آزاد كشورهای همسایه می گردد.
یکی از نقش های بی بدیل مناطق آزاد در ایران، پایلوتی برای تمرین جهانی شدن و 

حضور در بازارهای رقابتی بين الملل می باشد. با توجه به اینکه معافيت های مالياتی باعث 
كاهش قيمت تمام شده توليد در مناطق می  شود، لذا حذف آن منجر به افزایش هزینه 

توليد و از دست دادن توان رقابت پذیری توليدات داخلی در بازارهای جهانی می گردد.
امور  واگذاری  و  دولتی  تصدی گری  كاهش  آزاد،  مناطق  ایجاد  اهداف  از  دیگر  یکی 
اجرایی دولت به بخش غيردولتی می باشد كه در همين راستا ماده 27 قانون چگونگی 
مناطق آزاد و ماده 65 احکام دائمی برنامه ششم توسعه مبنی بر تام االختيار بودن مدیران 
اختيار  در  دولتی  بودجه  ردیف  هيچگونه  و  است  شده  تدوین  نيز  آزاد  مناطق  عامل 
سازمان های مناطق آزاد قرار ندارد و تمام خدمات عمومی در مناطق از محل بودجه 
سازمان های مناطق تامين می شود؛ در نتيجه اخذ هرگونه ماليات به عنوان ابزاری برای 
تصدی گری  افزایش  باعث  تنها  و  نمی رسد  نظر  به  منطقی  دولت  هزینه های  پوشش 

دولت در مناطق خواهد شد.
از آنجا كه مناطق آزاد اغلب در مرزهای كشور استقرار یافته اند و ایجاد بستر مناسب 
فعاليت اقتصادی و اشتغال زایی از عوامل موثر در ارتقاء امنيت مرزی محسوب می گردد، 
بر  ماليات  معافيت  حذف  ازجمله  آزاد  مناطق  مشوق های  حذف  همچون  اقداماتی  لذا 
توجيه  رفتن  ميان  از  و  كار  و  در فضای كسب  اختالل  ایجاد  باعث  كه  افزوده  ارزش 
فعاليت اقتصادی و افزایش بيکاری در این مناطق گردد، می تواند امنيت به وجود آمده 

را نيز تحت تاثير قرار دهد.
با این پيش فرض كه  اقتصادی در مناطق  اینکه سرمایه گذاران و فعاالن  با توجه به 
قوانين معافيت مالياتی )ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد( در این مناطق جاری 
است، اقدام به سرمایه گذاری و فعاليت نموده اند؛ لذا حذف این قوانين اجحاف به حقوق 

سرمایه گذاران محسوب شده و می تواند تبعات حقوقی در پی داشته باشد.
بی تردید اتخاذ چنين تصميماتی در تضاد آشکار با منافع ملی بود و نتيجه ای جز تقویت 
كشورهای رقيب خصوصا شيخ نشينان حاشيه جنوبی خليج فارس نخواهد داشت. نمایندگان 
محترم ملت در بهارستان كه صيانت از قوانين و حفظ استقالل و آبادانی كشور را شعار و 
خط مشی خود اعالم می دارند، باید نسبت به تبعات تصميمات خود آگاه شده و به این امر واقف 
گردند كه خروج سرمایه های داخلی و بعضا خارجی از كشور و مهاجرت به سوی همسایگان، 
عالوه بر ضربه به اقتصاد ایران اسالمی، می تواند آثار مخرب امنيتی و خالی شدن مرزهای 
كشور كه غالبا مناطق آزاد در آن نقاط تشکيل یافته اند را در پی داشته باشد؛ این دقيقا همان 

خواب شومی است كه دشمنان قسم خورده این خاک پاک برای ما دیده اند!

شماره  126
دوشنبه 6 اردیبهشت ماه 1400 
 سال سوم - 7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

واکاوی تبعات تسری قانون سالیانه ای که قوانین باالدستی را نقض کرد:واکاوی تبعات تسری قانون سالیانه ای که قوانین باالدستی را نقض کرد:

 شمول مالیات بر ارزش افزوده؛ شمول مالیات بر ارزش افزوده؛
حذف معنای آزادی از مناطقحذف معنای آزادی از مناطق

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

مشاور رئیس جمهور در آیین معارفه مدیرعامل جدید 
سازمان منطقه آزادانزلی بیان داشت:
 نقش بی بدیل
  منطقه آزاد انزلی
  در توسعه اقتصاد 
دریامحور کشور

 در آیین معارفه مدیرعامل جدید
سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:

صفحه 8 را بخوانیدصفحه 8 را بخوانید

 تکریم ساکنان جزیره
  و توسعه متوازن
 اولویت اصلی سازمان 
منطقه آزاد قشم

مشاور رئیس جمهور در آیین معارفه سرپرست 
سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

صفحه 7 را بخوانیدصفحه 7 را بخوانید

ضرورت شفافیت ، 
هوشمندسازی و 

استانداردسازی فعالیت های 
مناطق آزاد کشور

 در آیین معارفه مدیرعامل جدید
 سازمان منطقه آزاد کیش عنوان شد:

صفحه 2 را بخوانیدصفحه 2 را بخوانید

الگوبرداری از عملکرد 
 مطلوب کیش در

 راستای توسعه سایر 
مناطق آزاد کشور

صفحه 3 را بخوانیدصفحه 3 را بخوانید



کیش2

مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  حکم  با 
شرکت  مدیره  هیات  اعضای  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 

هواپیمایی کیش منصوب شدند.
حمیدرضا مومنی در احکامی جداگانه، ابراهیم سیه جاني 
مدیره  هیات  اعضای  عنوان  به  را  ترکمانه  محمد  و 

شرکت هواپیمایی کیش منصوب کرد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در جریان مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات 
به  می تواند  کیش ایر  هواپیمایی  گفت:  کیش ایر  مدیره 

ناوگان گردشگری در منطقه تبدیل شود.
حمیدرضا مومنی افزود: کیش ایر امروز به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی باید فعالیت کند و مشخصه بنگاه اقتصادی نیز 
معلوم است و ماموریت های خاص خود را دارد. امروز شرایط 
ما در کشور به گونه ای است که صنعت هوانوردی با موانع 
زیادی رو به رو است؛ ازجمله این موانع تحریم ها و تامین 
منابع مالی است و این موارد سبب شده است تا از صنعت 

هوانوردی رضایت کلی وجود نداشته باشد.
عرضه  نتوانسته ایم  گذشته  دهه های  در  ما  افزود:  وی 
کرده  یکسان  کشور  هوانوردی  صنعت  در  را  تقاضا  و 
مواجه  عرصه  این  در  نشیب هایی  و  فراز  با  همواره  و 
اتفاقات  و  تکنیکی  مسائل  ناوگان،  فرسودگی  بوده ایم. 
صنعت  معضالت  بزرگ ترین  امروز  تحریم  از  ناشی 

هواپیمایی کشور است  .
مشاور رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با وجود تمامی این 
زمانی  برهه  این  در  ایرالین ها  قدردان  باید  مشکالت 
بود؛ زیرا با تمامی مشکالت باز هم به فعالیت خود ادامه 
متولد شدند که  نیز  ایرالین هایی  میان  این  در  و  دادند 

توانستند کمک بسزایی در این عرصه کنند  .
مومنی اظهار داشت: کیش ایر نیز در این مسیر می تواند 
موفق عمل کند، زیرا متصل به یک سازمان اقتصادی 
است و با توجه به دارایی هایی که دارد می تواند با یک 
برنامه ریزی خوب مسیر توسعه را به سرعت طی کند. 
و  است  نبوده  اخیر خوب  ماه های  در  خروجی کیش ایر 

باید یک تحول در این عرصه ایجاد شود.
اشاره  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
امروز  کرد:  تصریح  مالی  تامین  حوزه  در  مشکالت  به 
با  مالی  منابع  تامین  برای  تالش ها  تا  دارد  ضرورت 
گیرد.  قرار  دستورکار  در  مداوم  صورت  به  برنامه ریزی 
باید در حوزه منابع انسانی نیز با روش بهتری عمل شود  .
وی ادامه داد: منطقه آزاد کیش نشان داد که چگونه می توان 
از ظرفیت ها در این عرصه به خوبی استفاده نمود و با یک 
مدیریت متفکرانه، مشکالت در حوزه مالی و منابع انسانی را 
حل کرد. مدیریت سابق سازمان منطقه آزاد کیش با بدهی 
کار خود را آغاز کرد، اما امروز با تداوم روند مثبت دارایی 

مالی خود را به حد قابل قبولی رسانده است.
با اشاره به ضرورت اصالح ساختار مالی گفت:  مومنی 
از  مالی  ساختار  و  انسانی  نیروی  ساختار  اصالح  امروز 

از ضروریاتی  دیگر  یکی  برنامه  وجود  است  .  ضروریات 
مدیریت  باید  و  می شود  احساس  آن  فقدان  که  است 

جدید آن را مدنظر ویژه قرار دهد  .
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت 
ناوگان  به  را  ناوگان  این  و  کرد  استفاده  گردشگری 
گردشگری بدل کرد تا به خوبی مدیریت شود و اولویت 
آزاد در حال توسعه  استفاده مردم شود. ساختار مناطق 
است و اگر به زیرساخت ها در همین حین توجه نشود، با 
مشکل مواجه خواهیم شد و مجبور می شویم از خارج از 
مجموعه امکانات را با هزینه بیشتر تهیه کنیم. ما برند 
کیش ایر را از دست نخواهیم داد و اجازه نمی دهیم اتفاق 

بدی برای این مجموعه بیفتد .

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش:
کیش ایر یکی ازمهم ترین عوامل موثر در 

رونق گردشگری کیش
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
کاهش  و  جدید  پروازی  ایجاد خطوط  ناوگان ،  افزایش 
سودآوری  افزایش  راهکارهای  را  چارتری  پروازهای 

شرکت هواپیمایی کیش برشمرد.
هیات  اعضای  معارفه  و  تودیع  مراسم  در  آخوندی  ناصر 
مدیره شرکت هواپیمایی کیش، با اشاره به اینکه 85درصد 
استوار  گردشگری  محور  بر  کیش  درجزیره  فعالیت ها 
است، کیش ایر را یکی از مهم ترین عوامل موثر در رونق 
گردشگری این منطقه آزاد برشمرد و اظهار داشت: ساکنان 
کیش، فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران این منطقه خود را 
مالک کیش ایر می دانند و به این شرکت به عنوان یکی از 

پایه های اساسی رونق کیش توجه ویژه دارند.
وی با تاکید بر اینکه رشد درآمد و سودآوری این شرکت، 
توسعه  جهت  در  بانکی  تسهیالت  از  استفاده  امکان 
توجه  با  افزود:  می کند،  فراهم  را  کیش ایر  فعالیت های 
تعداد هواپیماها و  افزایش  ثابت شرکت ،  به هزینه های 
برقراری خطوط جدید پروازی موجب افزایش درآمدهای 

کیش ایر خواهد شد.
آخوندی همچنین استفاده از توان داخلی در زمینه تامین 
برخی قطعات و تعمیر قسمت هایی از هواپیماها را ازجمله 
راهکارهای کاهش هزینه های شرکت عنوان کرد و گفت : 
در ماه های گذشته در روند تعمیر قسمت هایی از هواپیماها 
با استفاده از توانمندی متخصصان کشورمان، برخی قطعات 
تولید داخل جایگزین استفاده از قطعات خارجی شده است.

تاکید  با  کیش  آزاد  منطفه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
مستقیم  فروش  و  چارتری  پروازهای  کاهش  اینکه  بر 
بلیط یکی از راهکارهای موثر برای افزایش نقدینگی و 
سرمایه در گردش شرکت هواپیمایی کیش است، اذعان 
جهت  در  بیشتر  همدلی  با  کیش ایر  بی تردید  داشت: 
کاهش هزینه ها، استفاده از یک برنامه مدون و اصولی 

و ارائه زمان بندی مشخص برای اجرای طرح ها می تواند 
آزاد  منطقه  و سازمان  کند  تجربه  را  مثبتی  بسیار  رشد 

کیش در این مسیر از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
شرکت  بازرگانی  بخش  در  مجرب  مدیران  از  استفاده 
با هدف شناخت مسیرهای اقتصادی و پردرآمد و تغییر 
ارتقاء  راه های  از  دیگر  یکی  را  پروازی شرکت  خطوط 

سطح درآمدی کیش ایر برشمرد.
برنامه های  ارائه  درصورت  کرد :  تصریح  همچنین  وی 
منابع  تامین  به  نیاز  و  کیش  هواپیمایی  شرکت  آتی 
ارائه  با  تا  است  آماده  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مالی ، 
تامین  نوین  از روش های  استفاده  و  متعدد  راهکارهای 

منابع مالی به کیش ایر کمک کند.
کیش  هواپیمایی  شرکت  اینکه  به  اشاره  با  آخوندی 
ازجمله شرکت های مشمول طرح خصوصی سازی است، 
از تالش جعفر آهنگران برای توقف روند خصوصی سازی 
کیش ایر خبر داد و گفت: با موافقت مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد ، نامه درخواست مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش مبنی بر خارج سازی کیش ایر 
از روند خصوصی سازی کیش ایر و استرداد آن به سازمان 
منطقه آزاد کیش برای سران سه قوه ارسال شده است .

ابراز  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
امیدواری کرد: با پیگیری های مسئوالن دبیرخانه شورایعالی 
این  پذیرش  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  و  آزاد  مناطق 
پیشنهاد، کیش ایر بتواند با انگیزه بیشتری برای تبدیل شدن 

به بهترین شرکت هواپیمایی داخلی تالش کند.

عضو هیات مدیره شرکت هواپیمایی کیش:
 اولویت کیش ایر، اتصال 

مراکز استان ها به کیش است
عضو هیات مدیره شرکت هواپیمایی کیش، بر اهمیت 

اتصال مراکز استان ها به جزیره کیش تاکید کرد  .
با حضور  که  معارفه خود  مراسم  در  ابراهیم سیه جانی، 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
ویژه اقتصادی انجام شد، گفت: هواپیمایی کیش یکی 
از باسابقه ترین خطوط هواپیمایی کشور است که نقش 

بسزایی در آبادانی کشور خصوصا جزیره کیش ایفا کرده 
است  .

وی افزود: اهداف کوتاه مدت و بلندمدت در هواپیمایی 
با  است  امید  و  گرفت  خواهد  قرار  دستورکار  در  کیش 
این عرصه دست  در  موفقیت  به  برنامه ریزی  و  تالش 
یابیم. سودآوری، اثربخشی و رونق جزیره کیش ازجمله 
خواهیم  گام  نیز  مسیر  این  در  و  هستند  ما  اهداف 

برداشت.
موجود،  ناوگان  نوسازی  کرد:  خاطرنشان  سیه جانی 
خرید  و  خدمت  به  آماده  هواپیماهای  تعداد  افزایش 
با  خدمات رسانی  که  این  راستای  در  جدید  هواپیمای 
کیفیت بهتری صورت گیرد، ازجمله اهداف دیگر است. 
ما در خریدهای خود به این نکته توجه خواهیم کرد که 

از هواپیماهای استاندارد و به روز خریداری شود.
عضو هیات مدیره کیش ایر ادامه داد: تقویت و شناسایی 
روزهای  در  دیگر  اهداف  ازجمله  شرکت  ظرفیت های 
آینده خواهد بود که با جدیت پیگیری می شود. اتصال 
و  ماست  اول  اولویت  کیش  جزیره  به  استان ها  مراکز 
هیچ  می دانیم.  جاری  سال  در  خود  ماموریت  نخستین 
استانی در این امر مستثنی نیست و به صورت عادالنه 
این مسیر طی می شود. مباحث مالی نیز در این پروژه 

مدنظر است و به ابعاد مختلف آن توجه می شود.
حاشیه  کشورهای  فرودگاه های  اتصال  افزود:  سیه جانی 
خلیج فارس به جزیره کیش اولویت بعدی ما بوده و امید 
است تا این امر نیز به صورت کامل محقق گردد. خرید 
هواپیماهای جدید نیز می تواند به ما در این عرصه کمک 
کند. در بلندمدت نیز این هدف دنبال می شود که کیش یک 
مرکز بین المللی و نقطه ثقل اتصالل کشورهای دیگر به 
ایران شود. کیش مرکز همایش ها و رویدادهای مهم است 
که می توان با توسعه پروازها، در این مسیر نیز حرکت کرد  .

عضو هیات مدیره کیش ایر در پایان اظهار کرد: توسعه 
شبکه رزرواسیون کیش ایر نیز برنامه دیگری است که 
باید دنبال شود؛ چراکه از طریق این شبکه می توان تجار 
در  دارند  تمایل  که  و صنعتی  اقتصادی  فعالین  سایر  و 
جزیره کیش سرمایه گذاری کنند، بدون دغدغه به سمت 

کیش به صورت مستقیم حرکت کنند.

در آیین معارفه مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد کیش عنوان شد:

 الگوبرداری از عملکرد مطلوب کیش در
 راستای توسعه سایر مناطق آزاد کشور

اخبار منطقه آزاد کیش

جزیره کیش به عنوان عضو شبکه شهرهای خالق فرهنگ 
و هنر کشور انتخاب شد.

طرحی  عنوان  هنر،  و  فرهنگ  خالق  شهرهای  شبکه 
شهرها  در  هنری  و  فرهنگی  ظرفیت های  شناسایی  برای 
و مناطق جغرافیایی ایران با نگاه آمایش سرزمینی و ایجاد 
شبکه هایی برای تعریف همکاری ها و برنامه های مشترک 

میان آنها است.
بنا بر اعالم معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هنرهای  سینما،  ادبیات،  موسیقی،  9گروه،  در  شهرها  این 
نمایشی، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و مد و لباس ، چاپ و 

بسته بندی و رسانه و مطبوعات دسته بندی شده اند.
خالق  شهر  عنوان  به  کیش  جزیره  گزارش  این  براساس 
است.  شده  انتخاب  شبکه  این  در  دستی  صنایع  زمینه  در 
استان  از  کیش  جزیره  بر  عالوه  دستی  صنایع  گروه  در 
هرمزگان ، شهرهایی نیز از استان های یزد، کرمان، سمنان، 
نیز  همدان  و  گلستان  شرقی ،  آذربایجان  جنوبی ،  خراسان 

انتخاب شده اند.
الزم به ذکر است، بهمن سال1399، »مرکز فناوری های 
نرم و صنایع خالق فرهنگی« با همکاری جهاد دانشگاهی 
صنایع  توسعه  جهت  مدون  برنامه های  اجرای  هدف  با 
کیش  مشاغل  توسعه  کیش،  جزیره  در  فرهنگی  و  خالق 
تولید  و  آموزش  فعالیت ها در حوزه  ارتقاء کمی و کیفی  و 
سال های  در  یافت.  گشایش  کیش  مرکز  فرهنگسرای  در 
برپایی  و  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  توسعه  با  اخیر 
کیش،  هنرمندان  دست سازه های  متعدد  نمایشگاه های 
صنایع دستی به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری جزیره 
و  داخلی  گردشگران  و  ساکنان  توجه  مورد  مرجانی کیش 

خارجی قرار گرفته است   .
آزاد  منطقه  سازمان  زنان  امور  اداره  آمار  آخرین  طبق 
کیش ، 191بانوی هنرمند در این منطقه آزاد در رشته های 
با  کار  تزئینی  محصوالت  حصیربافی،  همچون  مختلفی 
رزین، جواهردوزی، محصوالت چرمی، فیروزه کوبی، نقاشی 
می توانند  و  می کنند  فعالیت  عروسک بافی  و  شیشه  روی 

محصوالت خود را در این مرکز برای فروش عرضه کنند.

مشاور رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره کیش ایر مطرح کرد:
ظرفیت هواپیمایی کیش ایر جهت تبدیل شدن به ناوگان گردشگری منطقه

سامانه هوشمند اشتغال، 
طرحی موفق جهت 

 استانداردسازی شرایط
 کسب و کار در کیش

انتخاب جزیره کیش به عنوان 
شهر خالق در زمینه صنایع دستی

مدیر واحد کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد 
کیش اظهار کرد:

از سوی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی انجام شد:
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و  رئیس جمهور  مشاور  مومنی  حمیدرضا  حضور  با 
ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  دبیرشورایعالی 
اقتصادی، آیین معارفه جعفر آهنگران به عنوان رئیس 
تکریم  و  کیش  آزاد  منطقه  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
غالمحسین مظفری مدیرعامل سابق این منطقه برگزار 

گردید.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  معارفه  مراسم  در  اقتصادی 
آزاد کیش گفت: با دستور رئیس محترم جمهور، سکان 
منطقه آزاد کیش در اختیار جناب آقای دکتر آهنگران 
سپرده شد. ایشان از مدیران باتجربه دبیرخانه شورایعالی 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  همه  به  نسبت  و  هستند 

کشور شناخت کافی دارند.
حمیدرضا مومنی افزود: با توجه به چالش ها، فرصت ها، 
و  دارد  وجود  کیش  جزیره  در  که  امکانات  و  مزیت ها 
شناخت کافی مدیرعامل جدید منطقه، می توانیم بدون 

فوت وقت به توسعه منطقه بپردازیم.
وی ضمن تقدیر از فعالین اقتصادی جزیره کیش، از آنها 
منطقه  این  در  اقتصادی  توسعه  اصلی  رکن  عنوان  به 
یاد کرد و اظهار داشت: امروز تامین منابع مالی یکی از 
مسائل عمده و کلیدی برای همه مناطق است، خصوصا 
برای بخش خصوصی، که خوشبختانه منطقه آزاد کیش 

عملکرد خوبی در این زمینه دارد.
مومنی ادامه داد: امروز باید از عملکرد منطقه آزاد کیش 
بهره  آزاد کشور  توسعه سایر مناطق  الگو در  به عنوان 

برد.
مشاور رئیس جمهور اظهار کرد: با توجه به مشکالتی که 
در حوزه تامین منابع مالی برای سرمایه گذاران در کشور 
وجود دارد، باید به سمت بازار سرمایه و بازارهای مالی 
حرکت کنیم. در حوزه توسعه سیستم های مالی اقدامات 
موثری صورت گرفته و انتظار داریم شاهد شفاف سازی 

مالی در همه مناطق خصوصا منطقه آزاد کیش باشیم.
و  اساسی  مسئله  عنوان  به  زیرساخت ها  توسعه  از  وی 
کلیدی در مناطق آزاد کشور نام برد و افزود: حرکت های 
کیش  جزیره  در  زیرساخت ها  توسعه  زمینه  در  خوبی 
انجام شده، اما هنوز کافی نیست؛ امیدواریم با مدیریت 
به صورت  در جزیره  برق  و  منطقه، موضوع آب  جدید 
جدی پیگیری و با برنامه ریزی دقیق این نقیصه برطرف 

شود  .
ادامه  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
نمود:  اظهار  و  کرد  تاکید  رجوع  ارباب  به حفظ حرمت 
و  باشیم  مردم  مشروع  خواسته های  پاسخگوی  باید 
داریم،  ارباب رجوع و سرمایه گذاران  با  پرونده هایی که 

به صورت جدی بررسی و پیگیری شود.
مومنی به رویکرد جدید دبیرخانه شورایعالی اشاره کرد 
و تصریح نمود: اعتقاد داریم مناطق آزاد باید به ماهیت 
اصلی خود برگردند و ماموریت و وظایف خود را بر پایه 
حقوقی  شخصیت  عنوان  به  مناطق  مقررات  و  قانون 

مستقل انجام دهند و مسئولیت آن را هم بپذیرند  .
امور  راس  در  مسئولیت پذیری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
با  مدیریت  بحث  در  ما  افزود:  دارد،  قرار  مدیران 
تمام  باید  و  هستیم  مواجه  امور  راس  در  مولفه  سه 
اولین  بگیریم؛  کار  به  آن  اجرای  برای  را  تالشمان 
نمی تواند  مدیری  هیچ  است،  »برنامه مداری«  مولفه 
بدون برنامه کار کند. با آزمون و خطا نمی توان کارها 
انجام  تعهد  اساس  و  پایه  بر  باید  اجرا  برد.  پیش  را 
مدیران  با  است؛  »پاکدستی«  بحث  دوم  مولفه  شود. 
ندارند،  شفافی  عملکرد  که  زیرمجموعه هایی  و 
اهمیت  ما  برای  اقتدار«  و  نکنید. »سالمت  همکاری 
نمی تواند  باشد،  داشته  اقتدار  نتواند  که  مدیری  دارد، 

عملکرد موفقی از خود نشان دهد.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  اقتصادی  ویژه 
با قدرت و  اندیشیده شود که بخش خصوص  تدابیری 
به  نیز  ما  و  کنند  پیدا  در صحنه حضور  بیشتری  قوت 
آزاد  مناطق  سازمان های  و  شورایعالی  دبیرخانه  عنوان 
به  را  وظایفمان  و  برگردیم  خودمان  اصلی  جایگاه  به 

خوبی اجرا نماییم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش:

تقویت شورای حقوقی، از برنامه های 
اولویت دار سازمان منطقه آزاد کیش

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین، 
اینکه این  با اشاره به  منطقه آزاد کیش در این مراسم 
منطقه متعلق به همه است، اظهار داشت: باید تصمیماتی 

اتخاذ شود تا با ارزان شدن سفر به این منطقه، تمام آحاد 
مردم ایران زمین بتوانند به این جزیره سفر داشته باشند.
پیگیری های  با  راستا  این  در  افزود:  آهنگران  جعفر 
انجام شده، وزارت اقتصاد و دارایی فعال روند واگذاری 
کیش ایر به بخش خصوصی را متوقف نموده که در این 
راستا می توانیم با جذب سرمایه گذاری مختلف در آینده 
به ارزان شددن سفر به این منطقه گردشگری امیدوار 

باشیم.
جزیره  و  کیش  در  ارزان  و  ملی  مسکن  ساخت  وی، 
آفتاب، توسعه بندر، زیرساخت آب و برق جزیره، فرودگاه 
مالی  ابزارهای  از  استفاده  موفق  تجربه  تعمیم  کیش، 
طرح های  به  ویژه  توجه  خصوصی،  بخش  به  نوین 
شورای  تقویت  و  دولتی  و  خصوصی  بخش  نیمه تمام 
سازمان  اولویت دار  برنامه های  از  را  سازمان  حقوقی 

منطقه آزاد کیش اعالم کرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
فرآیندهای  ارتقای  داشت:  اذعان  پایان  در  کیش 
یادگیری به منظور تکریم بیشتر اربابان رجوع، تشکیل 
بهسازی  تولید،  موانع  رفع  کارگروه  فعالیت  توسعه  و 
بخش  مشارکت دهی  سازمان،  در  تصمیم سازی  نظام 
پیوست های  به  توجه  تصمیم گیری،  در  خصوصی 
فرهنگی و اجتماعی از دیگر برنامه هایی است در سال 

جاری پیگیری خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش:
تبدیل منطقه آزاد کیش به مرکز مالی آفشور 

و بورس بین الملل
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش نیز در 

این آیین اظهار داشت: این منطقه در چند سال گذشته 
با پیگیری های انجام شده توانسته به مرحله ای برسد که 
جاری،  مالی  منابع  تامین  درخصوص  دغدغه ای  اکنون 

عمرانی ، توسعه و زیرساختی نداشته باشد.
ناصر آخوندی با اشاره به قرارگیری در شرایط کرونایی، 
اقتصادی  مشکالت  و  ایران  علیه  یکجانبه  تحریم های 
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مالی  موفقیت های  افزود: 
وجود این شرایط به دلیل تصیم سازی های صحیح و بجا 
بوده تا بتوانیم طرح  ها را از بحران های مالی خارج و به 

سمت ارائه خدمات بهتر به مردم سوق دهیم.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش اظهار 
داشت: در نتیجه این تصمیم سازی ها، اجرای تصمیمات 
و همکاری سرمایه گذاران، هم اکنون این منطقه دارای 
میلیارد  نقدینگی و 55هزار  ریال  میلیارد  حدود ۴۰هزار 

ریال ارزش افزوده است.
قالب  در  هستیم  تالش  در  همچنین  شد:  یادآور  وی 
یک برنامه پنج ساله )1۴۰۰ تا 1۴۰5 ( بتوانیم در کنار 
برنامه های داخلی و سند همکاری ۲5ساله ایران و چین، 
این منطقه به مرکز مالی آفشور در زمینه های مختلف 
تبدیل  بین الملل  بورس  مرکز  و  پتروشیمی  گاز،  نفت، 

شود.
جزیره  مطالعه  طرح  هم اکنون  اینکه  بیان  با  آخوندی 
با  طرح  این  افزود:  است،  رسیده  اتمام  به  هندورابی 
همکاری چهار بانک در قالب یک شرکت سرمایه گذاری 

با محوریت توسعه گردشگری اجرا خواهد شد.
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیریت  توسعه  معاون 
پایان اظهار کرد: در قالب این طرح جامع، حدود 5۰هزار 
میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران در این 

جزیره به صورت BOLT اجرا خواهد گردید .

امام جمعه اهل تسنن کیش:
 مسئولیت؛ نعمتی برای خدمتگزاری

 به مردم کشور
آیین  این  در  کیش  تسنن  اهل  جمعه  امام  همچنین، 
گفت: با تاسی از فرمایش امام علی )ع(، مسئوالن باید 
در نظر داشته باشند که مسئولیت همانند شکاری گرفتار 
خدمتگزاری  برای  نعمتی  بلکه  نیست،  آنان  چنگال  در 

به مردم است.
شیخ یعقوب شمس با اشاره به برخی تغییرات مدیریتی 
در منطقه آزاد کیش اظهار داشت: حال که این تغییرات 
انتظار  است،  رسیده  آرامش  به ساحل  کیش  جزیره  در 
دیدگاه های  از  دور  به  منطقه  این  مدیریت  می رود 
و  تصمیم گیری  اعمال  راستای  در  و شخصی،  سیاسی 
تصمیم سازی ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

نگاه  با  اگر  کشور  مسئوالن  تمام  کرد:  اضافه  وی 
توسعه  و  رفاه  شرایط  آوردن  فراهم  ایرانی،  سرافرازی 
اقتصادی به مسئولیت های خود نگاه کنند، بدون شک 

در مسیر توسعه یافتگی و بالندگی خواهد بود.

آزاد کیش گفت:  اشتغال منطقه  مدیر واحد کار و خدمات 
هوشمند  سامانه  از  گسترده  استفاده  و  راه اندازی  از  هدف 
اشتغال، رعایت حقوق کارگران و کارفرمایان و بهینه سازی 

فضای کسب و کار در جزیره کیش است.
محمدعلی جالیر ساماندهی امور اشتغال و ثبت قراردادهای 
کارگاه های  در  شاغل  افراد  اطالعات  تجمیع  کارگران، 
سطح جزیره، دستیابی به اهداف دولت الکترونیک، کاهش 
قوانین  به  شرکت ها  دسترسی  تسهیل  و  اداری  مراجعات 
هوشمند  سامانه  این  مزایای  دیگر  از  را  کار  مقررات  و 
در  کارگر  1۲هزار  قرارداد  این،  از  پیش  افزود:  و  برشمرد 
سامانه هوشمند اشتغال ثبت شده و تنها اطالعات کارگران 
این  به روزرسانی  با  حاضر  حال  در  اما  بود؛  مشاهده  قابل 
فایل  به  می توانند  کارکنان  و  کارگران  الکترونیکی،  درگاه 

قراردادهای کار نیز دسترسی داشته باشند.
وی اظهار داشت: طبق ماده 1۰ مقررات اشتغال در مناطق 
آزاد و همچنین ماده 1۰ قانون کار در سرزمین اصلی، قرارداد 
بین کارفرما و کارگر در 3نسخه تنظیم می شود و هر نسخه 
باید در اختیار کارگر، کارفرما و اداره کار محل فعالیت قرار 
اعمال  ضمن  هوشمند،  سامانه  این  راه اندازی  با  که  گیرد 
قانون، از اجحاف به حقوق کارگران در تحمیل قراردادهای 

سفید کار پیشگیری می شود.
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش 
تاکیدکرد: هرگونه اطالعات مربوط به قرارداد، تغییرات آن 
و همچنین روند ترک کار باید در سامانه هوشمند اشتغال 

ثبت گردد.
جالیر افزود: کارفرما موظف است برای جلوگیری از هرگونه 
به  احتمالی  اخراج و تحمیل خسارت های  بر  ادعایی مبنی 
کارگاه، اطالعات ترک کار کارگر را در سامانه ثبت نموده 
تا در صورت طرح دعوا از سوی کارگر به هیات رسیدگی، 
طبق اطالعات درج شده در سامانه، صحت یا عدم صحت 

موضوع اخراج و مدت کارکرد قابل استناد باشد.
اصلی ۲۰3ماده  کار در سرزمین  قانون  مفاد  به گفته وی، 
و  سرمایه گذاری  امور  تسهیل  برای  که  صورتی  در  است، 
کاهش  51ماده  به  آزاد  مناطق  کار  مقررات  مفاد  اشتغال 

داشته و منعطف تر شده است.
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش 
بین کارفرما و  توافق  با  امور  تمامی  اگرچه  اینکه   بیان  با 
کارگر انجام می شود، اما به معنای از بین رفتن حقوق هیچ 
یک از طرفین نیست، اظهار داشت: با راه اندازی مجدد این 
سامانه، وظایف و مسئولیت های کارگران و کارفرمایان در 
قبال یکدیگر  به صورت قانونی ثبت و حقوق طرفین بیش 

از پیش رعایت خواهد شد.
سایت  به  ورود  محض  به  کارفرما  یا  کارگر  گفت:  جالیر 
سوی  از  همراه،  شماره  کردن  وارد  و   JOB.KISH.IR
سامانه پیامکی سازمان منطقه آزاد کیش رمز عبور دریافت 

می کنند.
مدیر واحد کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان اذعان داشت: کارفرما می تواند با وارد کردن رمز 
در  راحتی  به  را   خود  کارکنان  اطالعات  و  قرارداد  عبور، 
سامانه بارگذاری و ثبت کند؛ همچنین کارکنان و کارگران 

می توانند قراردادهای خود را مشاهده و دریافت نمایند.
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آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
و  تکریم  مراسم  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه 
دفاع  قابل  آزاد  مناطق  در  امید  و  تدبیر  دولت  عملکرد 
است، اظهار داشت: از سال ۹۲ تا ۹۸ ، ۸۵هزار میلیارد 
تومان پروژه در مناطق آزاد کشور افتتاح شد که سهم 
دولت از پروژه های افتتاح شده طی این سال ها دو درصد 
بوده و ۹۸درصد سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد توسط 

بخش خصوصی صورت گرفته است.
حمیدرضا مومنی با اشاره وجود انتظارات فراوان از مناطق 
آزاد تصریح کرد که باید تا آخرین لحظه مسئولیت  خود با 
قدرت به کار خود ادامه دهیم و افزود: پس از نامگذاری 
سال جاری تحت عنوان »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
از سوی مقام معظم رهبری، چالش های و موانع جدی در 
مناطق آزاد شناسایی شده و راهکارهایی اتخاذ کرده ایم و در 
همین راستا دبیرخانه شورایعالی به ماموریت اصلی خود به 
عنوان یک تسهیل کننده و مشاور برگشته و وارد عمل شده 
است؛ چراکه مسئولیت حقوقی با مدیران مناطق آزاد است، 
اگر ما در کنار مناطق قرار گیریم که در چارچوب تعیین شده 

از سوی قانون است، ما به ماهیت اصلی خود بازگشته ایم.
در  پشتیبانی ها  در حوزه  موجود  وی، عمده مشکالت 
و  کرد  عنوان  منابع  تامین  به  مربوط  را  آزاد  مناطق 
عنوان  هیچ  به  آزاد  مناطق  اینکه  به  عنایت  با  گفت: 
آنها  آسیب پذیر  نقاط  از  یکی  و  ندارند  پایداری  درآمد 
اقدامات  سرمایه  بازارهای  در  است،  پایدار  منابع 
اقدامات  آینده  ماه  سه  ظرف  و  شده  انجام  اساسی 
مناطق  این  برای  مالی  منابع  تامین  بحث  در  خوبی 
فراهم می شود که می توان به تزریق سه هزار میلیارد 
به  تومان  ۲۰۰میلیارد  و  کیش  آزاد  منطقه  به  تومان 
ماه های  بازار سرمایه طی  از طریق  آزاد قشم  منطقه 
دلیل ظرفیت های  به  میان  این  در  و  اشاره کرد  اخیر 
این  دارد،  وجود  انزلی  آزاد  منطقه  در  که  خوبی 

انجام خواهد شد. نیز  سرمایه گذاری در این منطقه 
مناطق  شده  احصاء  مشکالت  رئیس جمهور  مشاور 
در  ۱۸۰مورد  از  بیش  را  مانع زدایی ها  بخش  در  آزاد 
و  کرد  اعالم  اجرایی  مختلف  دستگاه های  با  ارتباط 
یادآور شد: این مشکالت در قوه قضاییه و مقننه نیز 

وجود دارد؛ موضوعی که به ماهیت فرابخشی مناطق 
آزاد بازمی گردد و مشکالت آنها در یک بخش خاص 
قابل حل نیست و باید سه قوه کمک کنند تا مشکل 

مرتفع گردد . آنها 
مناطق  به  که  انتقاداتی  برخی  درخصوص  مومنی 
آزاد وارد شده است، اظهار داشت: اگر با فکر، تدبیر، 
و  گیرد  صورت  برنامه ریزی ها  جمعی  خرد  و  اندیشه 
هیچ  از  باشیم،  داشته  توجیه  خود  عملکرد  برای  ما 

. ترسید  نخواهیم   شخصی 
وی با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ 
این  خوشبختانه  که  گرفته  صورت  اساسی  اقدامات 
گاز،  و  نفت  شامل  مختلف  بخش های  در  اقدامات 
تولید،  صنعت،  شیالت،  گردشگری،  پتروشیمی، 
می شود  پیش بینی  و  بوده  تجارت  و  زیرساخت 
 ۱۴۰۰ تا  سال ۹۲  از  تومان  میلیارد  ۱۲۰هزار  حدود 
ارزبری  با  آزاد  مناطق  در  خصوصی  بخش  توسط 
آمار  این  که  شود  سرمایه گذاری  دالر  3.۰۲میلیارد 
توسعه  مسیر  در  فعالیت  و  آزاد  مناطق  رشد  بیانگر 
این  اتفاقات  این  برآیند  گفت:  است،  کشور  اقتصادی 
آزاد مثبت شده و دیگر  است که تراز تجاری مناطق 
سکوی  آزاد  مناطق  که  شود  مدعی  نمی تواند  کسی 

واردات است.
بیان  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
در  انزلی  آزاد  منطقه  قرارگیری  به  عنایت  با  اینکه 
ویژه ای  قابلیت های  از  تجاری،  کریدورهای  مسیر 
صورت  به  می تواند  کاسپین  بندر  و  است  برخوردار 
ویژه تراز تجاری کشور را افزایش دهد، اذعان داشت: 
در حوزه اوراسیا، این منطقه باید اقدامات بسیار جدی 
اقتصاد  در  انزلی  آزاد  منطقه  معتقدم  و  دهد  انجام 
می تواند  خزر  حوزه  کشورهای  طریق  از  دریامحور 
چراکه  دهد؛  نشان  خود  از  درخشانی  بسیار  عملکرد 

زیرساخت های الزم نیز ایجاد گردیده است.
آزاد  منطقه  سهم  افزایش  خواستار  ادامه  در  مومنی 
و  شد  سهم خواهی  مدار  بر  خزر،  تجارت  در  انزلی 
و  کرد  عنوان  انزلی  نجات  راه  را  دریامحور  اقتصاد 
افزود: رویکرد ما اصالح ساختار مالی و نیروی انسانی 
باید  بخش خصوصی  باشیم،  مجری  نباید  ما  و  است 

کار را انجام دهد و ما ناظر بر امور؛ در نتیجه مناطق 
این  در  و  بازگردند  خود  اصلی  ماموریت  به  باید  آزاد 
اجرا  و  مصوب  تدوین،  درست  را  برنامه  باید  مسیر 
داد  انجام  درستی  به  را  کارها  باید  نتیجه  در  نماییم؛ 
و به دنبال منابع پایدار بود و منابع جدید را شناسایی 
امور  راس  در  را  شفاف سازی  مسیر  این  در  و  کرد 
قرار دهیم؛ چراکه ما حیاط خلوت هیچ  کسی نیستیم .

بیان  کشور  آزاد  مناطق  مدیران  به  خطاب  وی 
داشت: در منطقه آزاد متوجه باشید به چه کسی پول 
پولی  و  بودجه  اگر  دادید،  پول  با چه شرایطی  دادید، 
قرارداد  بترسید،  نباید  شده،  هزینه  خود  مجاری  در 
قرار  جریان  در  همگان  تا  دهید  قرار  سایت  در  را 
گیرند؛ شفاف سازی در راس امور بگذاریم و به سمت 

کنیم. سیستمی شدن حرکت 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تصریح  با  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
حرمت گذاری  اصل  و  رجوع  ارباب  کرامت  لزوم  بر 
می کنیم  پیش بینی  کرد:  خاطرنشان  سرمایه گذار،  به 
آزاد  مناطق  برای  خوبی  آینده  همه،  همکاری  با  که 
شد  نخواهد  صادر  آزاد  منطقه  مجوز  دیگر  داریم؛  را 
برای  آینده روشنی  تدبیر و خرد جمعی  با  امیدوارم  و 

منطقه آزاد انزلی پیش روی باشد.

انزلی: آزاد  مدیرعامل جدید سازمان منطقه 
انزلی می تواند شتاب دهنده  آزاد  منطقه 
اقتصاد ملی و استانی باشد استراتژیک 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان منطقه 
اینکه  به  اشاره  با  خود،  معارفه  مراسم  در  انزلی  آزاد 
شتاب دهنده  یک  عنوان  به  می تواند  منطقه  این 
ایفای  به  استانی  و  ملی  اقتصاد  بحث  در  استراتژیک 
رئیس جمهور  تاکید  داشت:  اظهار  بپردازد،  نقش 
به  آن  اتصال  و  ریلی  خطوط  تکمیل  اتمام  بر  مبنی 
مهم  بسیار  مسئله  این  مبین  انزلی  آزاد  منطقه  بنادر 
انزلی  آزاد  منطقه  با  ارتباط  در  تجاری  و  اقتصادی 

است.
اینکه  بیان  با  مقدم  اکبری  اوسط  علی  مهندس 
تنها  سیاسی  تفکرات  و  نگاه ها  همه  به  احترام  با 

از  حمایت  و  منان  خداوند  به  اتکاء  با  و  تنها  و 
فنی  توان  بر  تکیه  و  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
از  که  سازمان  پرسنل  اخالق مداری  در  تعهد  و 
افزود:  هستند،  مجموعه  این  گرانقدر  سرمایه های 
استان  این  از  فرزندی  و  کارمند  یک  عنوان  به 
و  می باشم  خود  مسئولیت  و  وظیفه  انجام  به  متعهد 
بر همین اساس در دوران خدمت خود تالش کردم 
عنوان  به  فعالیتی  حوزه  در  کلیدواژه  یک  فقط  که 
و  است  کار  هم  آن  و  باشد  برنامه ها  اصلی  محور 
مانع  نمی تواند  دیگری  جانبی  نگاه  و  تفکر  هیچ 
حوزه  در  اصلی  امورات  به  اینجانب  پرداختن  از 

شود . کاری 
ایران  اقتصادی  کلی  اوضاع  از  تحلیلی  ارائه  به  وی 
سر  پشت  عامل  را  ایران  ملت صبور  و صبر  پرداخت 
اذعان  و  کرد  ارزیابی  اقتصادی  تحریم های  گذاشتن 
داشت: منطقه آزاد انزلی به عنوان یکی از بنگاه های 
بخش  فعالیت های  بر  تکیه  با  کشورمان  اقتصادی 
اعمال  و  شده  انجام  سرمایه گذاری های  و  خصوصی 
و  پشتیبانی ها  شعار  با  همسو  و  دقیق  سیاست های 
به  را  تا مسیر سخت  مانع زدایی ها تالش خواهد کرد 

خوبی و با آرامش پشت سر گذارد .
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
متعهد  من  اینکه  بر  تصریح  با  پایان  در  انزلی  آزاد 
کمک  با  و  هم  کنار  در  و  هم  با  همه  که  می گردم 
مشخص  اهداف  راستای  در  سازمان  این  نیروهای 
تدبیر  دولت  و  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  شده 
همکاری،  این  داشت:  اظهار  برداریم،  گام  امید  و 
شاخص های  ارتقای  منظور  به  تعهد  و  همراهی 

است. مقاومتی  اقتصاد 

عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه 
آزاد انزلی:

اقتصادی  فعالیت در سنگر 
 منطقه آزاد انزلی محبت بزرگی بود

ســـیدمهدی نقـــوی عضـــو موظـــف هیـــات مدیـــره 
ــم  ــم تکریـ ــی در مراسـ ــه آزاد انزلـ ــازمان منطقـ سـ
سرپرســـت و معارفـــه مدیرعامـــل جدیـــد ایـــن 
ــان اینکـــه در دوره تصـــدی بـــه  ــا بیـ ــازمان، بـ سـ
ـــا  ـــی، ب ـــه آزاد انزل ـــازمان منطق ـــت س ـــوان سرپرس عن
ـــتیبانی  ـــد و پش ـــع تولی ـــع موان ـــروه رف ـــکیل کارگ تش
از واحدهـــای تولیـــدی صنعتـــی و تجـــاری همســـو 
ـــد در  ـــالش ش ـــری، ت ـــم رهب ـــام معظ ـــات مق ـــا بیان ب
اجـــرای مانع زدایـــی صـــورت گیـــرد، اظهـــار نمـــود: 
ـــن  ـــی ای ـــازمان ط ـــی س ـــت اصل ـــر اولوی ـــوی دیگ از س
مـــدت تســـریع در انجـــام عملیـــات اجـــرای پـــروژه 
ـــپین  ـــدر کاس ـــه بن ـــال آن ب ـــری و اتص ـــن سراس راه آه

منطقـــه آزاد انزلـــی قـــرار گرفتـــه اســـت.
ضرورت  و  رئیس جمهور  تاکیدات  به  اشاره  با  وی 
تکمیل  راستای  در  کاسپین  بندر  به  راه آهن  اتصال 
کریدور شمال-جنوب و گسترش ترانزیت کاال از این 
مسیر، تصریح کرد: به همین منظور یک تیم نظارتی 
از سوی سازمان منطقه  از متخصصین حوزه  متشکل 
این پروژه نظارت داشته و  اجرای  بر روند  انزلی  آزاد 
با پیگیری های مستمر و اعالم گزارشات به دبیرخانه 
شد  تالش  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
تا این پروژه بسیار مهم در دوره زمانی تعیین شده از 

سوی دولت تدبیر و امید به بهره برداری برسد.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  موظف  عضو 
اقتصادی  سنگر  در  فعالیت  اینکه  بیان  با  پایان  در 
که  بود  بزرگی  محبت  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
امیدواری  اظهار  نمود،  عطا  من  به  متعال  خداوند 
باشد  بوده  مسئولیت  این  در  مناسبی  امانتدار  که  کرد 
امید  افزود:  مقدم،  اوسط  آقای  انتصاب  تبریک  با  و 
و  تدبیر  دولت  سیاست های  اجرای  راستای  در  دارم 
موثری  گام های  بتوانیم  رهبری،  معظم  مقام  و  امید 

را برداریم.

انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  موظف  عضو 
در  جدید  پروژه  پنج  ساخت  و  اجرایی  عملیات  آغاز  از 
به  خدماتی  و  تفریحی  اقامتی ،  گردشگری ،  بخش های 
برای  اشتغال زایی  و  ریال  ۵۲۰میلیارد  و  ۹هزار  ارزش 

۵۶۰نفر در این منطقه خبر داد.
سیدمهدی نقوی اظهار داشت: این پروژه ها به منظور ارتقاء 
و افزایش سطح کیفیت زیرساخت های گردشگری با جذب 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در محدوده منطقه آزاد انزلی، 

طی دو سال آینده به بهره برداری می رسند.
وی یکی از این پروژه ها را مجموعه پارک آبی و شهربازی 
سرپوشیده اعالم کرد و افزود : مجموعه مذکور در زمینی به 
مساحت هفت هزار مترمربع و با زیربنای ۲3هزار مترمربع 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  تجارت  فاز  در 
بر چهار هزار  بالغ  اعتباری  با  پروژه  این  احداث می شو د. 
و 3۰۰میلیون ریال احداث می گردد و زمینه اشتغال زایی 

۲۰۰نفر را به طور مستقیم فراهم می کند .
نقوی تصریح کرد: در این مجموعه تفریحی، پستانداران 
دید  معرض  در  آبزیان  سایر  و  دلفین  قبیل  از  دریایی 

گردشگران و بازدید کنندگان قرار می گیرند .
عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی اضافه 
کرد : با توجه به شرایط اقلیمی گیالن که این استان را در 
زمره مناطق مهم گردشگری کشور قرار داده است و عدم 
داخلی  گردشگران  برای  مناسب  اقامتی  فضاهای  وجود 
و خارجی، احداث هتل های پنج ستاره در منطقه آزاد در 
مراحل  سرمایه گذار،  جذب  با  و  گرفت  قرار  دستورکار 
اولیه احداث هتل پنج ستاره منطقه آزاد انزلی در زمینی 
و  تجارت  فاز  در  واقع  مترمربع  هزار  هفت  مساحت  به 

گردشگری منطقه آزاد انزلی آغاز شد .
وی، دسترسی آسان به محل ورود و خروج، منظره رو به 
دریا، نوار ساحلی، مارینا و قرار گرفتن در مجاورت پارک 

آبی را از مزایای این هتل که براساس ضوابط شهرسازی 
سازمان و میراث فرهنگی و در چارچوب مصوبات کمیسیون 
و اسناد باالدستی احداث خواهد شد اعالم کرد و گفت: 
با  و  ۱۲طبقه  در  مترمربع  ۲۵هزار  هتل  این  زیربنای 
سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی برای 

۱۵۰نفر احداث می شود.
نقوی به احداث مجتمع گردشگری ، اقامتی و خدماتی دیگری 
که در زمینی به مساحت ۹هزار مترمربع در روستای طالب آباد 
احداث می شود نیز اشاره و اظهار داشت : این مجتمع هفت 
هزار و ۷۰۰مترمربع زیربنا دارد و شامل 3۰واحد )در دو طبقه 
اداری، خدماتی و یک واحد گردشگری و تجاری( و واحدهای 
تجاری و رستوران های مختلف است که طی مدت دو سال با 
سرمایه گذاری ۵۰۰میلیارد ریالی احداث می شود و برای ۷۰نفر 

به صورت مستقیم شغل ایجاد می کند .
عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح 
کرد : هتل چهار ستاره دیگری نیز در زمینی به مساحت هزار 
۹۰۰مترمربع و با زیربنای هفت هزار مترمربع در روستای 
جفرود منطقه آزاد انزلی در دو سال آینده اجرا می شود و 
طبق برآورد اولیه کارشناسان، میزان سرمایه گذاری در این 
پروژه ۶۰۰میلیارد ریال است و با بهره برداری از این طرح 
زمینه اشتغال زایی ۹۰نفر به صورت مستقیم فراهم می گردد .
وی، میزان سرمایه گذاری پروژه مجتمع تجاری و اداری را نیز 
۱۲۰میلیارد ریال اعالم و بیان نمود : این پروژه در زمینی به 
مساحت ۸۵۰مترمربع و در زیربنای سه هزار مترمربع احداث 

می شود و برای ۵۰نفر شغل ایجاد می کند .
نقوی خاطر نشان کرد : با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در 
سال ۹۲ سازمان منطقه آزاد انزلی اقدامات ارزنده ای را در راستای 
افزایش ظرفیت های گردشگری انجام داده که پروژه های مذکور 
نیز در راستای تکمیل این اقدامات صورت می گیرد که ایجاد 
مارینای منطقه آزاد )اسکله نگهداری شناورهای تفریحی ( و 

احداث بزرگترین آکواریوم کشور ازجمله آنها است.
عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره 
به مشکل کمبود زمین در شمال کشور خصوصا در استان 
اقتصادی  فعالین  یادآور شد:  انزلی،  آزاد  منطقه  و  گیالن 
بسیاری تمایل خود را برای سرمایه گذاری در این منطقه 
اعالم کرده اند، اما به جهت کمبود زمین، این سازمان قادر 
به برآورده کردن درخواست تمامی متقاضیان نیست و در 
از  را  اقتصادی  فعالین  آنها ،  سوی  از  زمین  تهیه  صورت 
حمایت های حاکمیتی ، پرداخت تسهیالت بانکی ، تسریع در 

صدور مجوزهای الزم بهره مند می نماید.
بسیاری در  استان گیالن ظرفیت های  وی تصریح کرد : 
بخش گردشگری دارد و تاالب انزلی یکی از این ظرفیت ها 
با  انزلی  آزاد  با توجه به امضاء تفاهم نامه منطقه  است و 
منطقه آزاد لوتوس در آستاراخان روسیه، در آینده ای نزدیک 
ارتباط دریایی میان این دو منطقه برقرار می شود . منطقه 

با  اتوبوس دریایی دارد که  انزلی در حال حاضر سه  آزاد 
برای  خصوصی  بخش  تومانی  ۱۰میلیارد  سرمایه گذاری 

حدود ۴۰نفر شغل ایجاد کرده است . 
نقوی، ماهیت اصلی منطقه آزاد انزلی را گردشگری عنوان کرد و 
افزود : به همین منظور در صدد هستیم با اجرای پروژه های مهم 
و تاثیرگذار و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، ظرفیت های 
اقامتی، تفریحی، اداری و خدماتی را برای گردشگران ورودی به 
منطقه آزاد انزلی و فعالین اقتصادی را افزایش دهیم و بدین 
ترتیب مدت ماندگاری گردشگران و مسافرین با ارائه خدمات 

هرچه مطلوب تر به آنها در این استان بیشتر شود .
عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان 
خاطرنشان کرد : مراحل اجرایی چند پروژه جدید سرمایه گذاری 
بخش خصوصی دیگر نیز در حوزه های کارکردی صنعتی ، تولیدی ، 
دانش بنیان، گردشگری ، اقامتی و... آغاز گردیده که به تدریج در سال 

جاری عملیات ساخت و احداث آن شروع می شود.

اخبار منطقه آزاد انزلی مشاور رئیس جمهور در آیین معارفه مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی بیان داشت:

عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

 نقش بی بدیل منطقه آزاد انزلی
در توسعه اقتصــاد دریامحور کشور 

آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه عظیم گردشگری در منطقه آزاد انزلی

رئیس جمهور  مشاور  مومنی  حمیدرضا  مهندس 
اقتصادی،  آزاد و ویژه  و دبیر شورایعالی مناطق 
سرپرست  تکریم  مراسم  در  شرکت  جهت 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  معارفه  و 
پروژه  از  بازدید  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
طرح های  و  منطقه  به  سراسری  راه آهن  اتصال 
این  در  کاسپین  بندری  مجتمع  توسعه ای 

کرد. پیدا  حضور  منطقه 
در این برنامه که دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن 
دبیر  داشتند،  حضور  شورایعالی  دبیرخانه  مدیران  و 
از  بخش  نخستین  در  همراه  هیات  و  شورایعالی 
برنامه های بازدید از منطقه آزاد انزلی، با حضور در 
گلزار شهدای واالمقام روستای گلشن این منطقه، 
شامخ  مقام  به  فاتحه  قرائت  و  گل  شاخه  نثار  با 
شهیدان واالمقام منطقه آزاد انزلی و استان گیالن 

ادای احترام کردند.
هیات  و  رئیس جمهور  مشاور  برنامه،  این  ادامه  در 
اتصال  اهمیت  حائز  بسیار  و  ملی  پروژه  از  همراه 
عمل  به  بازدید  کاسپین  بندر  به  سراسری  راه آهن 
فعالیت های  آخرین  جریان  در  نزدیک  از  و  آورد 

اجرای این پروژه قرار گرفت. 
گفتنی است، با اتصال راه آهن سراسری به منطقه 
منطقه  این  به  جنوبی  بنادر  تنها  نه  انزلی،  آزاد 
عملیاتی  موجب  بلکه  می شوند،  متصل  استان  و 
و  حمل  افزایش  و  شمال- جنوب  کریدور  شدن 
کشورمان  و  منطقه  این  مسیر  از  ترکیبی  نقل 

خواهد شد.
آخرین بخش از برنامه بازدید مشاور رئیس جمهور 
اقتصادی ،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 
احداث  حال  در  امکانات  و  زیرساخت ها  از  بازدید 
نسل  بندر  عنوان  به  کاسپین  بندری  مجتمع  در 
سوم در دریای خزر بود که در این برنامه گزارشی 
اقدامات این سازمان در  از طرح های توسعه ای و 
بین المللی  تجاری  کریدورهای  فعال سازی  جهت 

ارائه گردید.

در  گفت:  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبه  اجرای  راستای 
جهت جلوگیری از شیوع ویروس کووید ۱۹ و انجام 
بیماری،  این  از  پیشگیری  جهت  الزم  تمهیدات 
تجاری،  مجتمع های  شامل  خرید  مراکز  تعطیلی 
منطقه  در  بوستان ها  و  پارک ها  گردشگری،  مراکز 

آزاد انزلی در هفته پیش رو نیز ادامه خواهد داشت.
یک  گروه  مشاغل  فعالیت  افزود:  کاظمیان  مهدی 
سوپرمارکت ها،  غذایی،  مواد  فروشگاه های  شامل 
و  نانوایی ها  لبنیات ،  و  پروتئینی  مواد  عرضه 
رستوران ها به صورت بیرون بر، در داخل و خارج از  

فاز تجارت منطقه مجاز خواهد بود.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد انزلی تصریح کرد: این تصمیم بنا به ضرورت 
شکستن زنجیره انتقال ویروس این بیماری بوده و 
خواهد  اعالم  متعاقبا  نیز  بعدی  تصمیمات  هرگونه 

شد.

بازدید از عملیات اجرای 
پروژه ملی اتصال راه آهن 
به مجتمع بندری کاسپین

 استمرار تعطیلی
  مراکز تجاری و گردشگری

 منطقه آزاد انزلی

در سفر مشاور رئیس جمهور به منطقه آزاد 
انزلی صورت پذیرفت:

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:



نیافته  التیام  زخم های  بیانگر  رهبری،  معظم  مقام  جاری  سال  شعار 
فعالین اقتصادی و سرمایه گذارانی است که ظرف سه دهه گذشته در 
از طریق  را  توسعه  پرچم  اسالمی،  ایران  و محروم  کم برخوردار  نقاط 
فعالیت اقتصادی به منظور ایجاد زیرساخت های الزم برای هرگونه اقدام 
سرمایه گذارانه برافراشتند و این در حالی است که به حکم عقل و نقل، 
بسترسازی برای فعالیت اقتصادی و حداقل استاندارد زندگی )در مقایسه 
با نقاط برخوردار کشور( ازجمله شرح وظایف دولت و حقوق ملت براساس 

نص قانون اساسی )اصول 3، 43 و 44( است.
رغم  به  ایران  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  گذشته  دهه  سه  گذار  در 
برخوردار بودن از قوانین و مقرراتی مناسب که از مزیت های قابل توجهی 
نسبت به مزایای قابل ارائه به سرمایه گذاران در قیاس با کشورهای منطقه 
برخوردار می باشند؛ تا در عمل به چرخه باطل عدم اجرای قانون در افتاده 
-که چاه ویل است- و آنچه انجام نگردیده، قانون باشد. موضوعی که 
از طریق عدم اجرا، تمکین نکردن از برتری جایگاه قانون مناطق آزاد در 
محدوده سرزمینی آن توسط ارگان های دیگر، تفسیر به رأی علیه مزایای 
قانونی مترتب بر سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق، تعمیم 
قوانین سرزمین اصلی به محدوده مناطق آزاد، تصویب آیین نامه های 
دولتی و مصوباتی در مجلس شورای اسالمی که در تخالف و نقض 
آشکار با مواد قانون مختص به خود مناطق آزاد قرار دارد؛ موقعیت قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران را در 
جایگاهی قرار داده که واالتر از حضور در کتابخانه و یا روی میز کار، از 

قدرت اجرایی دیگری برخوردار نمی باشد.
به موارد صدراالشاره باید به ایراد اتهامات واهی و ارائه آدرس غلط هایی 
همچون اینکه مناطق آزاد از ریل و اهداف تعیین شده دور افتاده، واردات 
بر صادرات چیره شده و عرصه قاچاق شده اند؛ اشاره کرد که به تجربه 
چند دهه گذشته، هدفی جز مشوش کردن اذهان عمومی و دور کردن 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی از فضای مناطق آزاد ایران را به همراه 

نداشته است. 
عزیزان بهتر از هر صاحب نظری بر این امر واقف می باشند که دلیل 
پیشی گرفتن واردات از صادرات، به الگو و مدل ایجاد مناطق آزاد در 
ایران بازمی گردد که براساس آن، این مناطق بدون تخصیص بودجه از 
ردیف ملی یا استانی، اداره شده و در احداث زیرساخت های ضروری برای 
هرگونه فعالیت نیز از این مزیت بی بهره می باشند، در نتیجه مهم ترین 
راهکار برای تامین منابع مالی جهت ایجاد هرگونه زیرساختی، معطوف 

به عوارض واردات است. 
در ارتباط با تولید و صادرات نیز به دلیل عدم اجرای قوانین و مقررات و 
وجود موانع موجود از سوی ارگان هایی که موظف به همکاری در اجرای 
قانون بودند )براساس ماده 27 و سایر مواد(، این امر در مقایسه با سرزمین 

اصلی با دشواری های مضاعفی همراه شد. 
در ارتباط با موضوع قاچاق باید تصریح کرد قاچاق به دو دلیل صورت 
می گیرد: نخست عوارضی پرداخت نگردد و دیگر اینکه ماهیت و کیفیت 
جنش محرز نگردد؛ موضوعی که به دلیل بهره مندی فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد از معافیت های مالیاتی و حضور گمرک در مبادی خروجی 
از حیز انتفاع خارج است و سازمان نیز به عنوان نماینده عالی دولت 
جمهوری اسالمی ایران در منطقه، از طریق بخش های مدیریتی خود به 

کیفیت و ماهیت اجناس نظارت دارد.
بر این اساس، آنچه در ذیل عرضه می شود؛ بیانگر بخشی از تعارضات 
قانونی و مقررات مصوب از سوی دولت و مجلس شورای اسالمی 
است که برخالف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛ 
و  رهبری  معظم  مقام  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  ماده 11 
و  ایران  اسالمی  توسعه جمهوری  برنامه های  دائمی  احکام  ماده 65 
همچنین قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
تشریفات  هماهنگ سازی  و  ساده  مورد  در  کیوتو  شده  تجدیدنظر 
و  اقتصادی  فعالین  ریه های  شده  باعث  که  مواردی  است.  گمرکی 
سرمایه گذاران در این مناطق، مجالی برای نفس کشیدن نداشته و 
پایه های موجودیت و فعالیت این مناطق از منظر رژیم حقوقی ایجاد 
شده آن که قوانین و مقررات موجود و باالدستی است، در معرض 
حذف عملی از سپهر اقتصاد سیاست زده و مدیریت اقتصادی کشور 

ناکارآمد قرار گیرد .

نخست: تعارضات ناشی از قوانین و مقررات دولتی
1-1: نقض ماده 22 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
که مبتنی بر ثبت شرکت جهت انجام انواع فعالیت های اقتصادی در 
چارچوب قانون می باشد؛ موضوعی که براساس استقالل ذاتی مناطق 
آزاد از سرزمین اصلی و به عنوان یکی از مزیت های جذب سرمایه گذاران 

خارج از کشور در نظر گرفته شده است. 
متاسفانه طی دهه گذشته به بهانه سوء استفاده تعداد معدودی از فعالین 
اقتصادی که در اثر عدم نظارت صحیح به وقوع پیوست، از طریق صدور 
بخشنامه های متناقض با این ماده از سوی سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور در ارتباط با ثبت شرکت در سطح مناطق به اجرا درمی آید )طبق 
تفاهم نامه با دبیر وقت(، در نتیجه شرایط و ضوابط ثبت شرکت در مناطق 
آزاد همچون سرزمین اصلی تغییر شکل و روش پیدا کرده و در ساده ترین 
شرح وظایف پیرامون مدیریت های ثبت شرکت در هر سازمان منطقه 

آزاد؛ امکان تعیین نام نیز از سازمان های مناطق آزاد ساقط شده است.
2-1: نقض ماده 13 قانون مناطق آزاد، از طریق تصویب و اجرای بند 
)ت( ماده 31 قانون رفع موانع تولید در سال 13۹4 که براساس آن مناطق 
آزاد ملزم به ارائه اظهارنامه مالیاتی شده اند؛ که منجر به تسری آن در 
ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در هنگام اصالح قانون مالیات های 

مستقیم شد.
در واقع براساس تفاهم نامه منعقده دبیر وقت با وزیر امور اقتصادی و 
دارایی با حذف تعبیر »معافیت« به »مالیات به نرخ صفر«، زمینه تغییر 
نگاه به معاف بودن هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد از دایره 
شمول مالیات به این تعبیر که همه در دایره شمول مالیات قرار دارند، مگر 
اینکه خالف آن ثابت شود؛ فراهم شد! موضوعی که علی رغم تصریح 
ماده 13 که خطاب به اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع 
فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، قانونگذار تاکید می کند: »نسبت به هر 
نوع فعالیت اقتصادی از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون 

مالیت های مستقیم معاف خواهند بود؛ می باشد«.
با رد ماهیت و روح ماده13 قانون، از طریق ماده قانونی فوق، امکان نقض 
معافیت بر اساس انواع مواد قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه های 
صادره را به راحتی در اختیار ممیزان و کارشناسان سازمان امور مالیاتی 
قرار داده شده، نکته ای که ظرف سال های اخیر مشکالت عدیده ای برای 

فعالین اقتصادی به وجود آورده است.
در این میان نقض معافیت مالیاتی فعالین اقتصادی مناطق آزاد مربوط به 
عملکرد مالی سال های13۹0 لغایت  13۹5، توسط سازمان امور مالیاتی 
که با تفسیر ناصواب از تبصره 2 ماده 11۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، 
بسیاری از فعالین اقتصادی )به ویژه تولیدکنندگان( را با سازمان مزبور 
مواجه و موجبات تغییر نگاه سازمان امور مالیاتي به معافیت مالیات بر 
عملکرد 20ساله در مناطق بعد از صدور دستورالعمل مالي در سال ۹5 
شده، نمی توان به راحتی عبور کرد؛ امری که مشکل جدیدی بر مسائل 

این حوزه اضافه نموده است.

3-1: نقض معافیت از پرداخت مالیات بر دارایی فعالین اقتصادی مصرح 
در ماده 13 قانون مناطق آزاد به واسطه دریافت مالیات از بابت نقل و 
انتقال اموال منقول و غیرمنقول در برخی از سازمان های امور مالیاتی در 

سطح مناطق آزاد.
4-1: عدم اجرا و نقض ماده ۹ قانون مناطق آزاد که بر نرخ ترجیحی 
و رقابتی انواع خدمات دستگاه های دولتی در سطح مناطق تاکید دارد؛ 
موضوعی که از طریق یکسان بودن و حتی سختگیرانه تر بودن ارائه 
خدمات توسط دستگاه های فوق به فعالین اقتصادی و عدم انعقاد قرارداد 
یا دریافت مجوز از سازمان های مناطق توسط دستگاه های فوق جهت 
فعالیت در محدوده مناطق به اجرا درمی آید؛ در واقع براساس رویه در حال 
اجرا از سوی برخی دستگاه های دولتی، نه تنها موقعیت رقابتی منطقه 
آزاد در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها حفظ نگردیده، بلکه در قیاس با 

سرزمین اصلی نیز تضعیف شده است.
5-1: نقض ماده 14 قانون مناطق آزاد با مصوبه هیات وزیران در قالب 
قانون ساماندهی مبادالت مرزی؛ از طریق حذف گمرکات سازمان های 
مناطق آزاد و استقرار گمرک جمهوری اسالمی در سال13۹4 که زمینه 
تسری بسیاری از رویه های گمرکی مربوط به قلمرو گمرکی سرزمین 
اصلی به این مناطق را پدید آورد، که دستاورد آن بروز مشکالت بیشمار 

برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد بود. 
نکته قابل توجه اینکه براساس پیگیری های حقوقی صورت گرفته، با 
اخذ نظر مثبت دیوان عدالت اداری، قانون تصویب شده فوق در پایان 
سال 13۹۹ ابطال گردید، طرفه اینکه علی رغم باطل کردن قانون مصوب 
هیات دولت از سوی دیوان؛ کماکان شاهد مقاومت به منظور عدم تمکین 
در برابر حکم دیوان از سوی گمرک و سایر سازمان های دولتی مانند ستاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز و... می باشیم  .
6-1: نقض مضاعف ماده 14 قانون مناطق آزاد در چارچوب ملزم کردن 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد به واسطه انجام رویه ثبت سفارش جهت 
کلیه مبادالت بازرگانی و واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی از خارج 
کشور از ابتدای سال 13۹7، از طریق تفسیر ناصحیح و غلط بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی از مصوبه هیات وزیران انجام گرفت. مصوبه ای که با 
تسری قوانین عادی به محدوده گمرکی خارج از سرزمین اصلی و در 
محدوده مناطق آزاد با توجیه مدیریت بازار ارز اجرایی شد و با این اقدام 
که برخالف منویات مقام معظم رهبری است، نه تنها زمینه اخالل و 
رکود در فضای کسب و کار مناطق آزاد را فرآهم آورد، بلکه به دلیل نبود 
ساز و کار الزم در این ارتباط در سطح مناطق و در سامانه مزبور، باعث 
تعطیلی بسیاری از فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه های تولیدی و 

صادرات مجدد از آن تاریخ تاکنون در مناطق شده است  .
گفتنی است در اولین ماده از مصوبه هیات دولت به منظور ساماندهی 
و مدیریت بازار ارز که تصویب و ابالغ شد، تصریح شده »واردات کلیه 
کاالها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است«. 
یعنی با مصوبه فوق، عمال ماده 4 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران از سوی دولت نقض 

شده است.
7-1: نقض ماده 46 مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد از طریق دخالت 
فراقانونی سازمان تامین اجتماعی در محدوده مناطق آزاد که متاسفانه با 
همکاری اغلب سازمان های مناطق آزاد همراه بوده و ایجاد مشکالت 
برای فعالین اقتصادی در محدوده این مناطق همچون سرزمین اصلی 
کماکان ادامه دارد. این در حالی است که براساس قانون، این مناطق 
دارای قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی مخصوص به خود می باشد 
که به عنوان بسته حمایتی از سرمایه گذاران )به ویژه تولیدی( به تصویب 

درآمده است.
تشکیل  به  مکلف  آزاد  مناطق  عامل  سازمان های  دیگر  سوی  از 
صندوق های بیمه ای با مشارکت شرکت های بیمه ای بوده اند، وظیفه ای 

که هنوز به منصه ظهور نرسیده است.
8-1: نقض مواد 15، 16 و 17 قانون مناطق آزاد و ابتر ماندن مزایای 
مندرج توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آن  متناقض  مصوبات  قالب  در  که  اسالمی  جمهوری  گمرک  و  آزاد 
کمیسیون و رویه اجرایی که به صورت سلیقه ای از سوی گمرک در 
ارتباط با هر منطقه آزاد در حال اجرا می باشد؛ موضوعی که عمال مزیت 
مرتبط با ارزش افزوده تولیدی در این مناطق را کم رنگ و در برخی موارد 
از میان برده است. در این خصوص مصادیق زیادی وجود دارد که در جای 

خود قابل بررسی و بحث می باشد  .
۹-1: عدم اجرای ماده 20 و 21 قانون که معطوف به »آزاد بودن ورود 
و خروج سرمایه و سود حاصله از فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد« 
و »تضمین حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها 
به تصویب هیات دولت رسیده است« باعث عدم جذب سرمایه گذاران 
خارجی یا ایرانیان خارج از کشور شده و با خدشه وارد کردن به اصلی ترین 
اهداف ایجابی ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در اقتصاد جمهوری 
اسالمی، موجبات عدم تحقق و یا جذب حداقلی سرمایه گذار خارجی در 

مناطق آزاد شده است.
با سرزمین اصلی، ظرف سال های  این در حالی است که در مقایسه 
اخیر به دلیل شرایط تحریمی کشور، شاهد تغییر قوانین و مقررات در 
مسیر تسهیل و تسریع در فرآیندهای جذب سرمایه گذار در داخل کشور 
می باشیم، و در مقابل نیز تاکنون هیچ اقدام عملی درخصوص تثبیت 

مزیت مناطق آزاد در این مورد انجام نشده است  .
به  که  آزاد،  مناطق  قانون  ماده 27  اجرایی  عدم  و  نقض   :1-10
ترتیب در ماده 35 قانون برنامه چهارم، ماده 112 قانون برنامه پنجم 
آن  بر  ای کشور  توسعه  برنامه های  قوانین  دائمی  احکام  ماده 65  و 
تاکید و تصریح شده، که براساس آن اجرای مدیریت یکپارچه مناطق 
مانع  عمل  در  اما  است؛  شده  معین  دولتی  دستگاه های  توسط  آزاد 
ابراز بهانه های مختلف ازجمله تخصصی و انحصاری بودن خدمات 
فعالین  سردرگمی  باعث  که  دولتی  دستگاه های  سایر  وظایف  و 
آزاد و دستگاه های دولتی جهت  اقتصادی بین سازمان های مناطق 
واقع  در  است.  نشده  کار  ادامه  و  سرمایه گذاری  شروع  مجوز  اخذ 
هم اکنون سرمایه گذاران مناطق آزاد، نسبت به فعالین اقتصادی در 
سرزمین اصلی با تکالیف مازاد و مضاعفی مواجه می باشند. به عبارتی 
به جای کاهش بوروکراسی اداری، یک فعال اقتصادی در مناطق آزاد 
در بیشتر مواقع عالوه بر سازمان عامل آن منطقه، ملزم به اخذ مجوز 

از سایر نهادهای شهرستانی و استانی است.
بنابراین تا زمانی که تکلیف این امر مشخص نشود، کماکان فعالیت در 
محدوده مناطق آزاد و به ویژه در زمینه طرح های سرمایه گذاری کالن، 

غیرمنطقی و از عقل معاش دور به نظر می رسد.

 دوم: تخالف های پیش آمده 
به دلیل مصوبات مجلس شورای اسالمی

جمهوری  توسعه  ششم  برنامه  قانون  ماده 23  تبصره  براساس   :2-1
دبیرخانه  و تشکیالت  اختیارات، ساختار  کلیه وظایف،  ایران،  اسالمی 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل 
و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی 
منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد 

تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
تصویب این تبصره بنابر تایید و تاکید نمایندگان مجلس و کارشناسان، 
صرفا در لجاجت و تقابل با دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد در صحن 
علنی مجلس دهم مصوب و هم اکنون نیز در حال اجرا می باشد. در 
واقع شاهد تحویل و تنزلی جایگاه و اختالط شأنیت حاکمیتی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد می باشیم؛ چراکه رئیس این شورا رئیس جمهور 
می باشد که در آن چند معاون و وزیر عضو کابینه حضور دارند، در نتیجه 
چگونه دبیرخانه آن ذیل یک وزارتخانه قرار گرفته و از امکان ایجاد ارتباط 

و اثرگذاری بر سایرنهادهای دولتی برخوردار است؟!
روند نزولی جایگاه حاکمیتی و قدرت مانور مناطق آزاد ظرف سال های 
اخیر بر اثر مصوبه فوق با شدت بیشتری طی شده است، قانونی که در 
شرایط سخت تحریم، گذرگاه های عبور از معبر تحریم با تکیه بر مزایای 
قانونی آن در کالبد معارضین به حدود قانونی مناطق آزاد، یعنی گمرک، 

دارایی، بیمه و بانک مرکزی در این وزارتخانه متمرکز می باشند.
2-2: تصویب و اجرای »بند )ت( تبصره 6 بودجه سال 1400« که در 
آن با تصریح بر »تسری پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی مشابه سرزمین اصلی« مشکالت مضاعفی برای فعالین 

اقتصادی و سرمایه گذاران این مناطق عارض نموده است.
از منظر قانونی، براساس ماده )یک( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، به 
منظور تسریع انجام امور مختلف و به عبارتی تسهیل گری و کاستن از 
فرآیندهای اداری سرزمین اصلی در ارتباط با جذب سرمایه گذار به وجود 
آمده اند و این مصوبه در تخالف آشکار با نص و روح این ماده قانونی است.
در عین حال بنابر مواد 2، 5 و 10قانون فوق: مستقل و مبری بودن از 
مقررات دولتی؛ عدم تخصیص هرگونه بودجه از سوی دولت؛ خودگردان 
بودن مالی براساس بودجه سالیانه مصوب شورای عالی مناطق آزاد؛ و اخذ 
انواع عوارض از فعالیت های اقتصادی و نقش جایگزینی دولت در این 
محدوده جفرافیایی؛ از مهم ترین شاخص های تعیین کننده مدل فعالیت 
هر منطقه آزاد تجاری-صنعتی است؛ موضوعی که در تضاد با بند )ت( 

تبصره 6 بودجه سال جاری می باشد.
در ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: مبادالت بازرگانی مناطق آزاد 
با خارج از کشور، از شمول مقررات گمرکی سرزمین اصلی مستثنی عنوان 
و به عبارتی بر خارج از قلمرو گمرکی بودن این مناطق صحه گذاشته 
شده است. امری که براساس عرف جاری مناطق آزاد دنیا و کنوانوسیون 
کیوتو که جمهوری اسالمی ایران به عضویت آن درآمده، این مناطق از 
شمول مالیات و مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. در نتیجه مصوبه 
فوق در تعارض و تباین با این ماده و تعهد بین المللی ایران اسالمی است.
به موارد فوق باید ماده 27 قانون صدراالشاره، ماده 65 و بند )الف( احکام 
دائمی برنامه های توسعه ای جمهوری اسالمی ایران را نیز اضافه کرد که 
بر نوع همکاری سازمان عامل منطقه آزاد با سایر نهادها به منظور اعمال 
مدیریت یکپارچه و عدم دخالت دستگاه ها و ارگان های دولتی در این 
محدوده جغرافیایی تصریح شده؛ موضوعی که در بودجه مصوب مجلس 

شورای اسالمی نقض شده است.
بی تردید با اضافه کردن ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، زمینه افزایش 
در  زندگی  و  )تولیدی-خدماتی(  اقتصادی  فعالیت  هرگونه  هزینه های 
مناطق آزاد پدید می آید؛ موضوعی که مهاجرت سرمایه گذاران )به دلیل 
هزینه های مضاعف( و ساکنین غیر بومی و حتی بومی را نیز به وجود 

می آورد.

سوم: آرای دیوان عدالت اداری
با عنایت به وجود برخی نواقص در قانون فعلی که مهم ترین آن قابل 
تفسیر بودن آن است، ظرف سه سال گذشته برخی عزیزان موفق به 
اخذ به ابطال مواد قانونی ذیل براساس رأی دیوان عدالت اداری کشور 

شده اند:
ماده 18 مربوط به فعالیت بانک های خارجی،  ماده 28 درخصوص تاسیس 
و فعالیت شرکت های بیمه ای خارجی، ماده 2۹ در ارتباط با فعالیت بورس 
و در نهایت ماده 13 که به حذف معافیت مالیاتی بر حقوق پرسنل و فعالین 

اقتصادی سطح مناطق آزاد شده است.
البته درخصوص ماده های28، 18 و 2۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، 
از طریق تصویب مقررات  آزاد،  با تعلل دولت و شورای عالی مناطق 
محدودکننده و وابسته به تاییدیه های بانک مرکزی جمهوری اسالمی، 
بیمه مرکزی و شورای عالی بورس؛ موجبات عدم اجرای مزایای قانونی 
فوق و عدم حضور ارکان حمایت از سرمایه گذاران بین المللی یعنی: بانک، 

بیمه و بورس خارجی در مناطق آزاد فراهم و استمرار یافته است  .
در پایان باید تصریح کرد که:

  اوال: در آغاز دهه هفتاد شمسی، هنوز کشور وارد ارتباط با مدل های 
که  الگویی  همچون  یعنی  بود،  نشده  جهانی  اقتصاد  مراودات  جدید 
هم اکنون در بانه در حال اجرا می باشد، کاالها و محصوالت مصرفی 
کشور صرفا از طریق قاچاق وارد کشور می شدند. این در حالی است که 
با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد ظرف مدت کوتاهی 
شرکت ها و برندهای بین المللی تولید و عرضه کننده کاالهای مختلف 
مجبور به ادای احترام به مصرف و تولید کننده ایرانی از طریق ثبت شرکت 
در مناطق آزاد نسل اول )کیش، قشم و چابهار( شدند تا در قبال ورود 
رسمی و قانونمند به بازار ایران، موظف به اجرای تعهداتی همچون ارائه 
محصول باکیفیت و خدمات پس از فروش باشند؛ در واقع مدل جدید 
حضور شرکت های خارجی در کشورمان بعد از انقالب اسالمی از دروازه 
مناطق آزاد در سطح کشور تعمیم یافته و به یک رویه معمول تبدیل شد.

  ثانیا: حذف معافیت بر حقوق شاغلین در مناطق توسط دیوان عدالت 
اداری منجر به افزایش هزینه سرمایه گذاری در مناطق آزاد بر اثر افزوده 
شدن پرداخت مالیات به هزینه های اجرای هر نوع فعالیت اقتصادی شده 
است و این یعنی کنار ۹درصد ارزش افزوده، چه دستاوردی در حوزه عمل 

به سیاست های اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد؟!
و  آیین نامه ها  مقررات،  قوانین،  تنوع  و  تعدد  بازخورد  اولین  ثالثا:    
و  داخلی  به سرمایه گذاران  این مدت  تصویب نامه های مختلف ظرف 

خارجی؛ عدم اعتماد به آینده )از روز تا حتی ساعتی دیگر( درخصوص 
حاکمیت و ضمانت اجرای قانون در سطح مناطق آزاد ایران است. به 
عبارتی کسی در منطقه آزادی که هر روز و هر ساعت در آن هر نهاد 
اجرایی و قانونگذاری آن کشور، رأی به صدور و اجرای قانون جدیدی 
می دهد، حضور پیدا نمی کند! چراکه به اجرای همین قانونی که براساس 

آن قرار داد همکاری با سازمان منطقه آزاد امضاء کرده، امیدی نیست.
از سوی سازمان    رابعا: در مباحث قانونی صدراالشاره، عدم اجرا 
منطقه آزاد، جدی نگرفتن لزوم تعهد به قانون در قبال سرمایه گذار، عدم 
هماهنگی میان دبیرخانه و مناطق آزاد، نبود و کمبود نیروی متخصص 
آشنا به ساز و کار، الزامات و گفتمان حاکم بر مفهوم و نهادی همچون 
منطقه آزاد، تا فرا روایت دبیرخانه شورایعالی در گذشته که براساس آن 
مناطق آزاد ادارات کل دبیرخانه محسوب شده و در قبال توافق نامه ها و 
تفاهم نامه های آن دبیرخانه متعهد به اجرا می بودند و رفتار اعضای شورای 
عالی مناطق آزاد در قبال اجرای قانون، زمینه را برای رفتار مشابه از سوی 

سایر قوا و ارگان ها فراهم نموده است  .
  خامسا: مجموعه عدم اجرای قوانین، تسری قوانین سرزمین اصلی 
به مناطق آزاد، عدم تمکین به معاهدات بین المللی امضاء شده از سوی 
دولت ایران و در نهایت غلبه منازعات و رقابت های سیاست ورزان ایرانی 
در عرصه مناطق آزاد، در کنار تحریم های بین المللی حاکم بر ایران و 
مناطق  با  مقایسه  در  را  مناطق  این  در  ایرانی، ریسک سرمایه گذاری 
آزاد کشورهای همجوار ایران اسالمی، صد برابر افزایش می دهد، و آن 

می شود که هم اکنون شاهد آن هستیم!!

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

 حذف پیش نیازهای الزم برای
 موفقیت در تحقق اهداف مناطق آزاد

مناطق آزاد در سال های اخیر تحت فشارهای مختلفی قرار گرفته اند و 
جذابیت های آن یکی پس از دیگر رنگ می بازند و یا از بین می روند؛ از 
شکایت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری و اخذ رای برای ابطال 
مزیت های این مناطق گرفته تا صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و 
تصویب قوانین مختلف از مراجع متفاوت، مناطق آزاد را به گوشه رینگ 

و شکست سوق می دهند. 
از این عوامل، عدم اجرای ذات قانون مناطق آزاد موجود نیز  به غیر 
عامل دیگری برای به شماره افتادن نفس های مناطق است . تصمیم های 
خویش  اصلی  جایگاه  از  آزاد  مناطق  تا  شده  منجر  غیرکارشناسی 
)تسهیل گری، مدیریت یکپارچه و...( بسیار دور شوند و کار به جایی رسیده 
که این مناطق وقت و انرژی خود را صرف فراهم ساختن شرایطی برای 
استفاده از برخی مزیت های سرزمین اصلی و یا بازگشت به مزیت های 

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

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

سرمایه گذاری دارد، داشته باشد. 
یکی دیگر از مشکالت اساسی مناطق آزاد، تناقض بین قانون مناطق آزاد 
و مصوبات دستگاه های اجرایی است. دستگاه ها و نهادهای داخل کشور 
نباید مجاز باشند به بهانه مشکالت اجرایی، اصل قانون را کنار بگذارند 
یا خالف اهداف قانونگذار عمل کنند. در حال حاضر تنفیذ مصوبات این 
نهادها و دستگاه های اجرایی سرزمین اصلی، از مهم ترین چالش های 

مناطق آزاد است.
عدم اجرای قانون مناطق آزاد و اخیرا حذف معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده، مهم ترین مزیت های مناطق را از بین برده است. الزام به ثبت 
سفارش، محدودیت انتقال ارز و... از دیگر موارد است و با مصوباتی که 
انجام شده نباید در کوتاه مدت انتظار رفع این چالش ها را داشته باشیم؛ 
چراکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی دو قانون مغایر با اهداف 
و روح قوانین و مقررات مناطق آزاد و مزیت های آن مصوب کرده اند. 
براساس قانون بودجه سال 1400، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به 
مناطق آزاد تسری یافته و الیحه اصالح نهایی قانون مالیات بر ارزش 

افزوده با تایید بودجه سنواتی کشور نیز مصوب و قانونی شد  .
حضور گمرک ایران در مبادی ورودی کاال به مناطق آزاد به موجب 
ماده17 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی جمهوری اسالمی ایران، کنترل و نظارت بر ورود و صدور کاال 
از این مناطق به سایر نقاط کشور توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران 
صورت می گیرد. براساس این ماده، گمرک ایران باید صرفا در مبادی 
ورودی کاال به سرزمین اصلی و بالعکس قرار گیرد؛ حال آنکه گمرک 
جمهوری اسالمی ایران هم اکنون ضمن استقرار در مبادی خروجی کاال 
به سرزمین اصلی، در مبادی خروجی کاال از خارج از کشور به مناطق 
آزاد نیز حضور می یابد که با قوانین و مقررات عمومی و خصوصی مناطق 

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

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

انتقادهایی که امروزه از جایگاه مناطق آزاد در تولید داخلی و یا رکود و 
نیمه فعال بودن بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی صورت می گیرد، 
فعالیت های  انجام  در  متعدد  ممنوعیت های  و  محدودیت ها  معلول 
اقتصادی مولد از طریق صدور انواع بخشنامه های متناقض و متفاوت 
می باشد. الزام به ثبت سفارش واردات به مناطق و حذف معافیت های 
مالیاتی )حذف معافیت مالیات بر ارزش  افزوده و همچنین اخذ مالیات از 
حقوق کارگران و کارکنان شاغل در مناطق آزاد( از موارد مورد اشاره و 
ازجمله مهم ترین عوامل بی ثباتی و اخالل در سرمایه گذاری و فرار سرمایه 

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

یک بازه زمانی معقول پایدار باشند  .
یکی از مهم ترین فلسفه های وجودي تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
در کشور، کمک به تقویت اقتصاد ملي از طریق ایجاد فضاي کسب و کار 
آسان و برخوردار از مشوق ها و مزیت هاي قانوني و پشتیباني و مانع زدایي 

از فعالیت های قانونی اقتصادی مي باشد. 
به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87/2/17 مجلس شورای 
اسالمی، یکي از مزیت هاي قانوني در مناطق آزاد معافیت از مالیات بر 
ارزش افزوده است که برخورداری از این معافیت ، قیمت تمام شده کاال و 
خدمات را در این مناطق کاهش می دهد . در حوزه تولید، استفاده از مواد و 
کاالهاي واسطه ای و ماشین آالت تولید داخل را در رقابت با اقالم مشابه 
خارجي در واحدهاي مختلف تولیدي و خدماتي مناطق آزاد، مزیت دار 
کرده و همچنین هزینه های انبارداری و خدمات لجستیک را کاهش 
داده و در حوزه گردشگری نیز هزینه تمام شده سفر و گردشگری در 
مناطق را در رقابت با برخی مقاصد سفر خارجی نیز به طور نسبی رقابتی 
کرده و در نتیجه سهم قابل توجهی از تقاضای سفر به خارج را به خود 
اختصاص داده بود. طي سال هاي اخیر سرمایه گذاري هاي کالني در حوزه 
گردشگری صورت گرفته است و مناطق آزاد در کشور معموال تبدیل 
به مقصد گردشگری شده اند و توانسته اند مسیر بخش قابل توجهي از 
سفرهاي گردشگران را از خارج ازکشور به ویژه به مقصد کشورهاي 
همسایه )ترکیه و امارات و... (  را به سمت خویش تغییر دهند و ضمن 
رونق فعالیت های جنبی گردشگری و خدمات و ایجاد گردش مالی، از 

خروج ارز نیز جلوگیری شود  .
نیز  مناطق  به  سفر  هزینه  افزوده  برارزش  مالیات  اعمال  با  متاسفانه 
درصد قابل توجهی افزایش خواهد یافت و نه تنها مزیت هاي رقابتي 
سفر مردم به مناطق آزاد کشور از بین می رود، بلکه به کسب و کارها و 
سرمایه گذاري هاي سرمایه گذاران بخش گردشگری در این مناطق نیز 

خسارت قابل توجهی وارد می گردد.
چنانچه بخواهیم حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق را که چالش 
اصلی مناطق هستند، مورد نقد منصفانه قرار دهیم، باید به دالیل و معایب 

این موضوع نیم نگاهی بیاندازیم :
الف( دالیل:

1( حرکت دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و استفاده از منابع 
درآمدی پایدار که مهم ترین آنها مالیات می باشد، یکی از اصلی ترین 
تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  دالیل حذف 

می باشد.
2( مالیات بر ارزش افزوده یکی از روش های شفافیت جریان کاالها برای 
جلوگیری سوءاستفاده ها و قاچاق کاال می باشد که با اجرای آن در مناطق 

آزاد این رصد انجام خواهد گرفت.
3( با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات بر مصرف بوده 
و مصرف کننده نهایی آن را پرداخت می کند، با اعطای معافیت مالیات بر 
ارزش افزوده یک تبعیض بین ساکنان این مناطق و سایر مناطق کشور 
ایجاد می شود که این امر نیز یکی از دالیل حذف مالیات بر ارزش افزوده 

عنوان شده است.
ب( معایب:

1( به طور کلی حذف محدودیت های توسعه تولید ازجمله مالیات، یکی 
از اصول بسیار مهم مناطق آزاد تجاری- صنعتی می باشد که این امر در 
قانون به مدت 20سال تعیین شده است. این مهم به قدری اهمیت دارد 
که در کشورهای نظیر عمان و امارات بیش از 30سال و حتی کشور 
همجوار ترکیه معافیت دائمی برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی تعیین 
کرده است. به دلیل اینکه همواره از این امر برای مشوق های جذب 
سرمایه گذاری استفاده شده است و عموما صنایع فعال در مناطق آزاد 
جوان و نوپا می باشند، حذف این مالیات ضمن از بین بردن این مشوق، 
یک بدبینی نسبت به تعهدات دولت برای سرمایه گذاران بالقوه ایجاد 
می کند که این بدبینی بر سایر تعهدات و مشوق ها نیز تاثیر شگرفی 

خواهد داشت.
برعهده  نهایی  کاالی  روی  بر  افزوده  ارزش  بر  مالیات  هرچند   )2
مصرف کننده می باشد، اما باید در نظر گرفت این نوع مالیات برای 
بهای  و  هزینه  افزایش  موجب  مرحله،  هر  در  تولید  زنجیره  یک 
تمام شده کاال می شود و این مورد اگر منجر به صرفا فروش داخلی 
نباشد، بر مصرف کننده داخلی منتقل نمی شود که توجیه مالیات بر 
مصرف قابل قبول باشد و تنها موجب افزایش قیمت کاال در مقابل 
رقبای خارجی در مقصد صادراتی می باشد. این موضوع زمانی اهمیت 
با  بیشتر  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  کنیم  توجه  که  می کند  پیدا 
تا صادرات غیرنفتی  تاسیس شده اند  رویکرد صنایع جهت صادرات 
کاهش  و  گمرکی  امور  در  تسهیل  ضمن  طریق  این  از  تا  کشور، 
دقت  باشد.  همراه  کمتری  تمام شده  هزینه  با  صادرات  بروکراسی، 
آزاد  مناطق  از  کشور  داخل  به  کاال جهت مصرف  که  زمانی  شود، 
حقوق  تمامی  ورودی  گیت های  در  می شود،  وارد  تجاری- صنعتی 
در  بنابراین  می گردد.  اخذ  منتسب  عوارض  و  مالیات  و  گمرکی 
مقابل رقبای داخلی مزیت چندانی برای صنایع فعال در مناطق آزاد 
نمی توان متصور بود و یا اینکه منابع دولت را از دست رفته دید. به 
عبارتی با این قانون صرفا دهنده مالیات از مصرف کننده داخلی به 
تولیدکننده فعال در منطقه آزاد تجاری-صنعتی منتقل شده است که 
این مورد در بازارهای صادراتی مشکلی برای تولیدکننده ایجاد خواهد 

کرد و موجب افزایش هزینه های آن خواهد شد.
برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نبود  است  داده  نشان  تجربه   )3
است  شده  موجب  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  در  مصرف کنندگان 
شود  تبدیل  ایران  مردم  گردشگری  اهداف  از  یکی  به  مناطق  این 
تا خانواده های ایرانی ضمن استفاده از طبیعت و اماکن این مناطق، 
خریدهای مصرفی خود برای کاالهای پوشاک، لوازم منزل و تزیینی 
را با قیمت کمتر و بدون مالیات تهیه نمایند. حذف این نوع مالیات 
جذابیت الزم برای مقصد گردشگری را از این مناطق خواهد گرفت و 
کاربرد دومنظوره مناطق آزاد برای خانواده های ایرانی وجود نخواهد 
به  را  مناطق  این  در  خرد  مشاغل  برای  تبعاتی  امر  این  که  داشت 

دنبال خواهد داشت.
بنابراین کاهش قدرت رقابت واحدهای تولیدی و خدماتی مناطق آزاد در 
بازارهای داخلی و بین المللی به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصوالت، 
عدم  و  مقررات  و  قوانین  ناگهانی  تغییرات  از  دلسردی سرمایه گذاران 
ثبات قوانین و در نتیجه عدم ترغیب برای سرمایه گذاری، افزایش هزینه 
خدمات و کاهش جذابیت مناطق علی الخصوص در حوزه گردشگری ، 
افزایش بروکراسی زائد برای فعالین اقتصادی )با توجه به اینکه قبال 
فعالین اقتصادی مستقر در مناطق آزاد نسبت به قانون مالیات بر ارزش 
افزوده هیچگونه تکلیفی نداشتند( از عمده آسیب های این قانون برای 

مناطق آزاد است. 
به طور کلی موانع پیش روی مناطق آزاد در دستیابی به اهداف تعیین شده 
را می توان در فراهم نبودن پیش نیازهای الزم برای موفقیت این مناطق و 

همچنین چالش های موجود در قوانین این مناطق دانست.

 محمد هدایی، معاون اقتصادی 
و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار:
 کاهش رغبت سرمایه گذاری در مناطق آزاد با

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

پیش بینی نموده است.
آماده سازی  حتی  و  اولیه   سرمایه  دریافت  بدون  ایران  در  آزاد  مناطق 
زیرساخت های الزم، تشکیل گردیده اند و صرفا با استفاده از مزیت های 
قانونی خود در جهت جلب سرمایه گذاران به مناطق کوشیده اند، که سلب 

امتیازات و مشوق های قانونی در کنار دیگر مسائل ازجمله دوری از مرکز 
و استقرار در نقاط مرزی و محروم، موجب باال بودن بهای تمام شده کاال 
و خدمات در این مناطق می باشد که در صورت حذف معافیت های قانونی 
موجب فزونی قیمت تمام شده محصوالت در این مناطق گردیده است 
و نه تنها قابلیت رقابت محصوالت تولید شده در این مناطق با رقبای 
خارجی را کاهش داده، بلکه امکان رقابت با محصوالت تولیدی سرزمین 

اصلی را نیز از تولیدکنندگان سلب خواهد نمود.
با عنایت به تصمیم مجلس شورای اسالمی باالخص کمیسیون تلفیق، 
مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به عوارض پیش بینی شده در 
مقررات اخذ عوارض در این مناطق افزون گردیده و مجموع این عوارض 
از مبلغ اخذ شده در صنایع تولیدی مشابه در سرزمین اصلی بیشتر گردیده 
است که با این رویه زحمات و تالش های صورت گرفته جهت جلب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیهوده شده و به زودی روند ورود سرمایه 

به این مناطق معکوس خواهد شد.
مسلما از اصلی ترین مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
بهره مندی از معافیت های مالیاتی است. معافیت های مالیاتی در مناطق 
آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب 
سال 1372 و در مناطق ویژه اقتصادی بر اساس قانون تشکیل و اداره 

مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384 وضع شده است.
معافیت های مالیاتی مناطق آزاد براساس قانون به دو دسته کلی معافیت 
مالیات های مستقیم و معافیت مالیات بر ارزش افزوده تقسیم می شود. با 
توجه به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کلیه اشخاص حقیقی 
و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به 
هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در 
مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع 

قانون مالیات های مستقیم معاف هستند.
همچنین بر اساس ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند. اما 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در مراحل رسیدگی به الیحه 
بودجه عمومی کشور که قانونی یکساله است، فعاالن اقتصادی مناطق 

آزاد را نیز مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کرده است. 
سازمان های مناطق آزاد تابع قانون خاص بوده و از بودجه عمومی کل 
کشور مستثنی هستند و از مقررات حاکم بر شرکت های دولتی خروج 
موضوعی دارند و فعالین اقتصادی در منطقه عوارض معمول کشور را 
پرداخت نمی کنند. در حالی که بخشی از مالیات بر ارزش افزوده در قالب 

تجمیع عوارض بوده است.
این در حالی است که الیحه اصالحی دائمی قانون مالیات بر ارزش 
افزوده اعاده شده از شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی در دستور 
بررسی است. بیش از دو سال است موضوع توسط نمایندگان محترم 
مجلس، نمایندگان محترم فعالین اقتصادی مناطق آزاد، اتاق بازرگانی، 
اصناف و دستگاه های اجرایی مطالعه، تحقیق و مداقه صورت پذیرفته 
است؛ چراکه هرگونه تغییر ناگهانی در قوانین و مقررات خصوصا مناطق 
آزاد که در رقابت مستقیم با مناطق آزاد کشور های همسایه تبعات منفی 

بر پیکره اقتصاد مناطق آزاد و اقتصاد کشور خواهد داشت.
بی تردید معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از مشوق های سرمایه گذاری 
و تولید در مناطق آزاد به شمار می رود و حذف بدون پیش بینی و ناگهانی 
آن، فعالین اقتصادی مناطق آزاد را وارد فرآیند های جدیدی می کند که 
مغایر با سیاست تسهیل فرآیند های کسب و کار در مناطق خواهد بود. 
حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده فعالین اقتصادی در داخل محدوده 
مناطق آزاد موجب خواهد شد که تولیدکنندگان از این پس مواد اولیه 
مورد نیاز خود را از سرزمین اصلی و منطقه آزاد تامین نکنند، بلکه به 
صرفه است آن را از خارج وارد کنند و این برخالف سیاست های حمایتی 
از صادرات و ممانعت از واردات کاالی خارجی به کشور است. ضمن آنکه 

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

سرمایه گذاران اعطا می کنند، فراهم می کند.
همچنین باید تاکید کرد که معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق 
آزاد ایجاد کاهش درآمدی برای کشور ندارد؛ چراکه تولیدکنندگان و 
فعالین اقتصادی مستقر در مناطق محصوالت تولیدی خود را برای 
ورود  بدو  در  و  می کنند  وارد  اصلی  سرزمین  به  مصرف  و  فروش 
ضمن  می شود.  پرداخت  افزوده  ارزش  بر  مالیات  و  گمرکی  حقوق 
اینکه افزایش تولید و رونق اقتصادی و پیشرفت و توسعه موجبات 
که  است  معنا  بدین  این  می شود.  کشور  مرز های  در  امنیت  ایجاد 
دولت هزینه امنیت برای آن منطقه مصرف نمی کند. این مسئله نه 
تنها کاهش درآمد نیست، بلکه به نوعی حمایت و موجبات افزایش 
درآمد دولت است و صرف اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در 
منطقه به تولیدکنندگان تحمیل و سرمایه در گردش تولیدکنندگان و 
هزینه های تولید را افزایش می دهد، سود دیگری برای دولت نخواهد 
داشت. ضمن آنکه حذف مالیات برازش افزوده به صنعت گردشگری 

وگردشگران منطقه آسیب وارد می کند. 
توجه به نکته ضروری است که در سرزمین اصلی بخشی از عوارض 
مربوطه مالیات برارزش افزوده به شهرداری های و دهیاری ها اعاده و یک 
درصد به بخش سالمت پرداخت می شود، این درحالی است در مناطق 
آزاد از دریافت عواید مالیات بر ارزش افزوده به جهت ساختار قانونی و 
عدم دریافت بودجه از خزانه محروم می شود و این مصادیق ممانعت از 

برخورداری از حق است.
با توجه به اعالم مشمول شدن فعالین اقتصادی مناطق آزاد به پرداخت 
در  فعال  30شرکت  حداقل  حاضر  حال  در  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 
منطقه آزاد چابهار در حال توقف فعالیت های خویش هستند و برای 
انتقال سرمایه هایشان به سایر نقاط کشور و حتی خارج از ایران در حال 
برنامه ریزی می باشند. همچنین قراردادهای جدیدی که منعقد گردیده نیز 
وارد فاز عملیاتی نمی شوند و برخی درخواست فسخ قرارداد ها را مطرح 

کرده ا ند. 
این در حالی است که متاسفانه بسیاری از فعالین اقتصادی مناطق از 
موضوع مالیات ارزش بر افزوده و تسری آن به مناطق آزاد بی اطالع 
می باشند؛ برخی دیگر نیز منتظر هستند تا شاید سازمان های مناطق آزاد و 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تالش ها و رایزنی هایی 
که انجام داده اند، در حذف بند)ت( ماده 6 بودجه سال 1400، توفیقاتی را 

کسب نمایند.

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

اهتمام ویژه ورزند.

اصغر امانی، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاران و 
کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

ضرورت تعامل و همکاری با بخش خصوصی جهت 
تصمیم  سازی های کالن  در مناطق آزاد 

مناطق آزاد یک میراث اقتصادی مهمی است که از عقالی علم اقتصاد 
در ازمنه گذشته به جهان امروز به ارث رسیده و قدمتی شاید دوهزار 
ساله داشته باشد. در طی قرون و اعصار شکل این مناطق دچار تغییرات 
شگرفی گردیده، ولی ذات و ماهیت اصلی آن که همان تجارت آسان 

است، همچنان باقی است. 
در یکصد سال گذشته و با پیشرفت علوم و فنون و تجهیزات و تغییر 
ماهیت دانش و علم اقتصاد، باز هم شاهد دگرگونی در چگونگی تشکیل 
و سازماندهی مناطق آزاد در نقاط مختلف دنیا بودیم، ولی ذات و ماهیت 

این مناطق همچنان باقی مانده است. 
کشور ما نیز پس از انقالب به ویژه با پایان جنگ تحمیلی از مناطق 
آزاد بهره مند گردید؛ در نقاط مختلف سرزمین پهناورمان خصوصا در 
برای مناطق  قوانین خاص  این مناطق گسترده شد؛  شمال و جنوب 
وضع شد و هزاران نفر ساعت کار معطوف برنامه ریزی و تدوین قوانین 
گردید. تشکیالت عریض و طویل اداری و دولتی و هزاران نفر پرسنل 
با تخصص های مختلف به کار گرفته شدند تا چه شود؟ چه رونقی ایجاد 

شود و چه اشتغالی به وجود آید؟! 
این معادله دو طرف داشت؛ یک طرف حکومت و دولت و یک طرف 
مردم. مردم و یا همان بخش خصوصی برای توسعه و رونق مناطق به 
خوبی به وظیفه خود عمل کردند. دلیل آن هم وجود هزاران واحد تولیدی، 
صنعتی، تجاری، خدماتی، فرهنگی و گردشگری در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی  است. یعنی مردم به حکومت و دولت ها در طی سال های مدید 
اعتماد کردند و به این باور رسیدند که می شود روی حرف دولتمردان و 

قانونگذاران و نگهبانان قانون حساب کرد. 
اما متاسفانه در سمتی که دولت ها قرار گرفتند، کارنامه بسیار ضعیفی از 
خود نشان دادند. ضعف سیستم تخصصی در دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی که به عنوان هماهنگ کننده مناطق آزاد و فعالین 
بنیان ها و  اقتصادی و دولت، ماهیت وجودی داشت، موجب تضعیف 
قوانین مادر و اصلی وضع شده از سوی مجلس گردید و نتوانست سایر 
اجزاء دولت و دستگاه های نظارتی را نسبت به این قوانین آشنا و موظف 
کند. به نحوی که استنباط های شخصی و غلط مجریان دولتی از قانون 
مناطق آزاد در دستگاه های مختلف، عرصه را بر فعالین اقتصادی تنگ 

کرده است. 
از هیات مدیره،  اعم  آزاد  تغییرات پی در پی در مدیریت های مناطق 
مدیران عامل، معاونین و مدیران میانی سازمانه ای مناطق نیز که باید 
از ثبات بیشتری برخوردار شوند، مزید بر علت شده و جایگاه مناطق 
آزاد در اقتصاد ملی و بین المللی ضعیف تر شده است. این ضعف سازمانی 
موجب جسارت باندهای مخوف اقتصادی و قاچاقچیان حرفه ای شده و 
با استخدام بعضی افکار و عقاید که بعضا در جایگاه های مختلف دولتی 
جا خوش کرده اند، مناطق آزاد را محل قاچاق کاال و فرار مالیاتی و ده ها 
تهمت و افترا دیگر نموده اند و در پاره ای امور صدا و سیمای ملی هم نماد 
یک همگرایی اقتصادی مابین دولت و مردم را آماج حمالت خود قرار 

می دهد و متاسفانه فریادرسی هم نیست.
همه هم نیک می دانند که هدف از این غوغاساالری در جهت پنهان 
کردن قاچاق و فساد اقتصادی سازمان یافته می باشد. متاسفانه نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نیز در گرد و غبار فضای ایجاد شده در طی 
سال های گذشته و حال حاضر ، نتوانسته اند تصمیمی درست و منطقی با 

رعایت منافع ملی اتخاذ نمایند.
نتیجه اینکه بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی که طی 
سال های طوالنی به دولت و نهادهای حکومتی اعتماد نموده و سرمایه 
خود را وارد این مناطق کرده اند، اکنون به این نتیجه رسیده اند که شاید 

اعتماد آنها اشتباه بوده است. 
و  سختی ها  کوران  در  آزاد  مناطق  خصوصی  بخش  حاضر  حال  در 
مشکالت دست و پا زده و عموما در فکر نجات خود از این مخمصه یا 
حداقل حفظ سرمایه های خود هستند. به نظر می رسد برای جبران این 
سختی ها و برون رفت از این مشکالت، راه طوالنی و سختی را در پیش 
داریم و برای تحقق آن  باید چند تصمیم مهم و قاطع اتخاذ نمود که به 

چند مورد به اختصار اشاره می نمایم:
1( برای تصدی مسئولیت های مربوط به مناطق آزاد، اعم از دبیرخانه و 
سازمان ها، از اشخاصی استفاده شود که تجربه عملی در امور اقتصادی و 
مدیریتی داشته و در رشته های معینی از علوم تحصیلکرده و متناسب با 

دانش و تخصص خود به مسئولیت گمارده شوند.
2( تصدی مسئولیت ها و چگونگی ارتقاء یا تنزل مقام، تابع شرایط و 
مقررات سختی باشد که هر مدیری نتواند مطابق با میل و سلیقه خود 

اشخاص را جابه جا کند. بلکه جابه جایی ها براساس شایستگی ها باشد  .
3( معاونت یا مشاور تخصصی با مسئولیت فردی از بخش خصوصی 
منتخب فعالین اقتصادی کلیه مناطق آزاد در دبیرخانه ایجاد شده و برای 
تصمیم گیری های کالن و تاثیرگذار به فعالیت بخش خصوصی از نظرات 

وی استفاده شود.
4( بخش خصوصی می بایست تشکیالت و صنوف خود در مناطق آزاد 
را بیش از بیش تقویت نموده و با هماهنگی و همگرایی مابین خود و 
سازمان های مناطق، باید بتواند وظایف مهمی را برعهده گرفته و از خود 

بیشتر حفاظت نماید.
5( ضروری است دو نفر از اعضاء هیات مدیره سازمان های مناطق از 
افراد بخش خصوصی که منتخب فعالین اقتصادی مناطق بوده و توسط 
رای مستقیم سرمایه گذاران انتخاب خواهند شد ، به اعضاء هیات مدیره 

اضافه شوند.
6( دبیر خانه شورایعالی مناطق آزاد می بایست رسما و قانونا از جایگاه 
برای  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  همکاری  و  هماهنگی  شورای 
در  طرح ها  و  لوایح  پیشنهاد  و  قانونگذاری  کالن ،  تصمیم گیری های 
مجلس و رایزنی های حکومتی استفاده نموده و از ثبات و دانایی و دانش 

اقتصادی بخش خصوصی استفاده بهینه نماید.
7( برای دفاع از جایگاه بخش خصوصی و مناطق آزاد، دبیر شورایعالی 
در جلسات هیات دولت حضور داشته و بتواند از حقوق فعالین اقتصادی 

مناطق آزاد دفاع نماید.
امید است روزی ما هم بتوانیم از چرخ های اختراع شده بهره مند گردیده 
و در پی اختراع چرخ جدیدی نباشیم. فعالین اقتصادی مناطق آزاد طی 
اقتصادی،  از تصمیمات غلط  ناشی  اخیر در طوفان حوادث  سال های 
نامهربانی های سیاسی و سوء مدیریت مسئولین امور گرفتار شده و برای 

نجات امید به خدای متعال و عقل سلیم و همت خود دوخته اند. 
مجلس یازدهم نیز در اولین گام مربوط به مناطق آزاد و در تدوین قانون 
بودجه، اشتباه فاحشی را مرتکب شدند و امیدواریم به هر شکل ممکن در 

جبران و اصالح آن بکوشند.
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شمول مالیات بر ارزش افزوده؛ حذف معنای آزادی از مناطق



از  که  امسال  شعار  تحقق  در  آزاد  مناطق  نقش 
»تولید؛  عنوان  با  رهبری  معظم  مقام  سوی 
است،  شده  نامگذاری  مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها، 
وجود  بی شک  می باشد.  تاثیرگذار  و  پررنگ  بسیار 
مناطق،  این  در  صنعتی  و  تولیدی  زیرساخت های 
مسیر  در  تسهیل گر  مقررات  و  قوانین  کنار  در 
آزاد  مناطق  در  صادرات  نگاه  با  تولید،  از  حمایت 
می تواند بستری آماده برای رویکرد اقتصادی سال 

باشد. تولید  جدید بر محور 
با تجربه نزدیک به سه  بی تردید مناطق آزاد کشور 
تولید  محوریت  با  اقتصادی  توسعه  مسیر  در  دهه 
برای فعالیت های تولیدی و  می توانند بهترین محل 
با یک  و  باشند  نگاه صادارتی  با  اقتصادی خصوصا 
و هدفمند می توان  مناسب  و همگرایی  برنامه ریزی 

به این مهم دست یافت.
ایجاد  دنیا،  سراسر  در  آزاد  مناطق  وجودی  عنصر 
هر  معمول  قوانین  چهارچوب های  از  خارج  بستری 
پیرامونی  نقاط  با  اقتصادی  توسعه  جهت  در  کشور 
نیز  ایران  آزاد  مناطق  مسلما  رو  این  از  است،  خود 
به  توجه  با  و  گرفته اند  شکل  دهه 70  اوایل  از  که 
ظرفیت هایی که در این مدت خصوصا در حوزه های 
موثر  ابزاری  می توانند  نموده اند،  مهیا  زیرساختی 
نیز  و  کشور  در  تولید  توسعه  به  رسیدن  جهت  در 
شکوفایی صادرات محصوالت تولیدی در این مناطق 

باشند.
مناطق  در  اقتصادی  فعالین  که  مشکالتی  عمده 
موضوعاتی  به  گریبانند،  به  دست  آنها  با  آزاد 
ازجمله مالیاتی )که در سال جدید مالیات بر ارزش 
تامین  گردیده(، گمرکی،  آن مضاف  بر  نیز  افزوده 
گردش  در  سرمایه  و  ارز  تخصیص  و  اولیه  مواد 
تصمیم گیران  و  تصمیم سازان  که  برمی گردد، 
رونق  جهت  در  بلندمدت  نگاهی  با  می توانند 
تحریم های  وجود  به  توجه  با  کشور  اقتصادی 
را  تهدیدات  قبیل  این  ایران،  علیه  بر  بین المللی 
مناطق  در  شده  ایجاد  ظرفیت های  از  استفاده  با 
آزاد، به فرصتی در برای توسعه و رونق تولید بدل 

نمایند.
آزاد  مناطق  به  که  معجره گری  نگاه  بی شک 
به  توجه  با  اقتصادی  شکوفایی  مسیر  در 
وجود  کشور  اقتصاد  کالن  در  که  مشکالتی 
می توان  اما  است؛  غیرواقعی  حدودی  تا  دارد، 
مناطق،  این  در  موجود  بسترهای  بر  تمرکز  با 
راه های  صنعتی،  شهرک های  وجود  ازجمله 
اینترنتی،  و  ارتباطی  زیرساخت های  دسترسی، 
موجود،  ریلی  نقل  و  حمل  و  بنادر  فرودگاه ها، 
از  بیش  حضور  شاهد  تا  کرد  ایجاد  را  شرایطی 
برای  اقتصادی  فعالین  و  سرمایه گذاران  پیش 

باشیم. مناطق  این  در  تولید  جلوه 

خلق استراتژی جدید در راستای توسعه 
مناطق آزاد هشتگانه

جهت  در  غالبا  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
اقتصاد  توسعه  نظیر  اهدافی  به  دستیابی 
از  استفاده  خارجی،  سرمایه های  جذب  ملی، 
شغلی،  فرصت های  ایجاد  نسبی،  برتری های 
انسانی،  نیروی  تربیت  توریسم ،  صنعت  توسعه 
فعالیت های  از  ناشی  درآمدهای  افزایش 
توسعه  ملی،  اقتصاد  کارآیی  افزایش  خدماتی، 
به  عقب مانده  بخش های  تبدیل  و  منطقه ای 

می شوند. ایجاد  توسعه،  قطب های 
از  شده ای  تعریف  محدوده  باید  آزاد  منطقه 
آزاد  تجارت  آن  در  که  باشد  اصلی  سرزمین 
متفاوت  و  خاص  قوانین  با  جهان  نقاط  سایر  با 
این  در  شود .  شناخته  مجاز  اصلی  سرزمین  از 
متنوع  معافیت های  و  مشوق ها  ایجاد  با  مناطق 
تولید  برای  خارجی  سرمایه گذاری  می شود  تالش 
اصلی  سرزمین  تا  شود  جذب  صادراتی  کاالهای 
نظیر  تجارت  و  صادرات  مثبت  مزایای  و  آثار  از 
منطقه ای  توسعه  اقتصادی،  رشد  اشتغال،  ایجاد 

و... برخوردار گردد. 
باید  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  حقیقت  در 
بین الملل  و  ملی  اقتصاد  بین  محکم  ارتباطی 
جذب  با  یکسو  از  که  طوری  به  کنند،  ایجاد 
توسعه  مقدمات  خارجی  مستقیم  سرمایه  گذاری 
با  دیگر،  طرف  از  و  آورده  فراهم  را  صادرات 
رقابتی  نسبی،  مزیت های  و  منابع  از  بهره گیری 
اقتصاد  در  کشور،  و  منطقه  ظرفیت های  و 

نمایند .  نقش  ایفای  بین الملل 
مناطق آزاد باید به عنوان یکی از راه های گسترش 
به  دسترسی   تسهیل  و  خدمات  صنعتی،  صادرات 
بازارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرند . برخورداری 
نقش  می تواند  آزاد  تجارت  شرایط  از  آزاد  مناطق 
افزایش  موجب  و  داشته  صادرات  توسعه  در  مهمی 

درآمد ملی و درآمد ارزی شود.
مدیران مناطق آزاد برای رسیدن به توسعه اقتصادی، 
به  توجه  با  دقیقی  و  مدون  برنامه های  نیازمند 
اجرای  و  هستند  خود  متبوع  منطقه  ظرفیت های 
به  توجه  با  است ؛  مالی  منابع  نیازمند  برنامه ها  این 
زیاد  وابستگی  و  آزاد  مناطق  درآمدهای  محدودیت 
توجه  مورد  واقعیت  این  باید  درآمدهای گمرکی،  به 
قرار گیرد که امروزه مناطق برای پیشبرد اهداف خود 

امکانات  که  هستند  جدیدی  درآمدی  منابع  نیازمند 
ناشناخته و کمتر بها داده شده و نهانی منطقه را با 
استفاده از ابتکار و خالقیت شناسایی و به کار گیرند. 
بدیهی است، برای تطبیق با شرایط نوین اقتصادی 
منطقی  و  اصولی  سرمایه گذاری های  به  دنیا، 
و  ملی  توسعه  برای  کارآ  ابزار  این  از  تا  نیازمندیم 

بین المللی بهره بگیریم.
یکی از عوامل مهم موفقیت مناطق آزاد، شناسایی 
استعدادهای  و  مزیت ها  ظرفیت ها،  توانایی ها، 
بالقوه هر منطقه است. بنابراین مهم ترین اشتباهی 
پیچیدن  مرتکب شده ایم،  گذشته  در سال های  که 
نسخه واحد برای همه مناطق بوده است . هر یک 
را  خود  خاص  استراتژی های  باید  آزاد  مناطق  از 
محور  لجستیک  اگر  مثال  نمایند؛  اتخاذ  بقاء  برای 
صادرات مجدد  یا  می شود  تعریف  چابهار  توسعه 
این  نمی توان  می شود،  انتخاب  انزلی  استراتژی 
کرد .  توصیه  نیز  مناطق  بقیه  برای  را  نسخه ها 
مثال با توجه به موقعیت کیش و هزینه های باالی 
انتخاب  جای  به  کیش  است  بهتر  صنعتی،  تولید 
استراتژی توسعه و رونق تولید صنعتی، روی تولید 
و  الکترونیکی  کارهای  و  کسب  و  خدمات  محتوا، 
تمرکز  بین الملل  بورس  و  پولی  و  مالی  مبادالت 
کند؛ یا قشم در فکر توسعه خدمات به کشتی ها و 

باشد. دریایی  شرکت های 
قانونگذار  نهادهای  است  ضروری  میان  این  در 
عالی  شورای  و  وزیران  هیات  و  مجلس  مثل 
ثبات  جهت  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
بخشنامه ها  صدور  چراکه  کنند،  تالش  قوانین 
برای  متناقض  و  متعدد  دستورالعمل های  و 
محسوب  آنان  پیکره  بر  مهلکی  سهم  مناطق، 

می شود. 
در شرایط کنونی، تمرکز بر تولید صادرات گرا به شرط 
اینکه مزیت های منطقه آزاد جاری و ساری باشد تا 
قابل  جهانی  بازارهای  در  محصول  تمام شده  قیمت 
کار  این  برای  و  است  اصل  مهم ترین  باشد،  رقابت 
با تمام  پویا  نیازمند اکوسیستم کسب و کار فعال و 

مولفه های آن هستیم . 
از  وسیعی  طیف  شامل  باید  تولید  همچنین، 
محصوالت صنعتی ، معدنی ، کشاورزی، دیجیتالی و 

خدمات براساس ویژگی های هر منطقه باشد.
این  در  و خالقیت  گردشگری  ظرفیت های  توسعه 
با  اشتغال  ایجاد  و  ارزآوری  هدف  با  نیز  صنعت 
آزاد  مناطق  رویکردهای  دیگر  از  پایین تر،  هزینه 

باشد.  باید 
سرمایه گذاری  و  استارت آپ  شرکت های  از  حمایت 
راهکارهای  دیگر  از  نیز  آنها  با  مشارکت  یا  آنها  در 

برون رفت از شرایط فعلی می باشد.
رویکرد  با  اینکه  است،  مسلم  آنچه  نهایت  در  اما 
بر  بین المللی  و  ملی  حاکم  شرایط  و  کشور  فعلی 
آن، مناطق آزاد باید از توجه به توسعه مراکز خرید 
و مال ها و واردات محصوالت لوکس از کشورهای 
جایگزینی  و  تولید  روی  بر  و  کاسته  خارجی 
جای  به  مناطق  در  شده  تولید  محصوالت 
و  استارتاپ ها  جذب  گردشگری،  توسعه  واردات، 
در  نمایند .  تمرکز  و...  نوآور  و  فناور  شرکت های 
و  همفکری  با  می توانند  آزاد  مناطق  زمینه  این 
را  نهایت کشور  در  و  یکدیگر  همکاری هم ، خالء 
پر کرده و نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی 
بین الملل  اقتصاد  در  را  خود  جایگاه  و  نمایند  ایفا 

نمایند. پیدا 

ضرورت تسهیل گری در اجرای قوانین 
مناطق آزاد برای بسط و توسعه تولید

هویدا  و  نمایان  خوبی  به  متاسفانه  امروز  آنچه 
که  است  اقتصادی  دلهره های  و  نگرانی ها  می باشد، 
ایران به شدت بروز و  در سپهر سیاسی و اجتماعی 
ظهور یافته و اذهان را به خود مشغول ساخته است؛ 

رشد  ارز،  بازار  نوسانات  از  اعم  بسیاری  گزاره های 
بازارهای  در  قیمت ها  آشفتگی  تورم،  نرخ  فزآینده 
مختلف و به طورکلی ثبات اقتصادی در پرده ابهام 

قرار گرفت.
کرونا،  ویروس  وحشتناک  شیوع  و  تحریم ها 
هشدار  را  سخت تری  شرایط  که  است  عالئمی 
نیست،  متصور  بیرون  به  اتکایی  هیچ  و  می دهد 
اقتصادی،  و  انسانی  داشته های  با  می بایست  بلکه 
کشور را به پیش برد و با همین نگاه، مقام معظم 
پشتیبانی ها،  »تولید؛  سال  را،  جدید  سال  رهبری 

نهادند. نام  مانع زدایی ها« 
به نظر می رسد تنها راه نجات از بحران اقتصادی، 
قابلیت های  و  ظرفیت ها  داشته ها،  به  اتکاء 
یک  باید  است؛  تولید  عرصه  در  ویژه  به  داخلی 
برای  دستگاه ها  و  قوا  همه  در  همگانی  اجماع 
تولیدکننده  شود؛  ایجاد  تولید  تقویت  و  رونق 
یک  و  کارآفرین  یک  عنوان  به  و  شود  حمایت 
بماند ؛  محفوظ  قدرش  و  حرمت  ارزشمند  مدیر 
و  مسلم  امر  یک  قوانین  در  تسهیل گری  ضرورت 
اداری  پروسه  مسیر  در  زائد  بروکراسی های  حذف 
حل  راه  زیرا  است،  حیاتی  و  مهم  موضوع  یک 
پشتیبانی  و  تقویت  فعلی،  وضعیت  از  برون رفت 

است. تولید  از  همه جانبه 
این در کالن قضیه؛ و اما در مناطق آزاد به جهت 
بودن  دارا  و  تسهیل گر  و  حمایتی  قوانین  وجود 
که  مالیاتی  معافیت ها  ازجمله  مناسب  ظرفیت های 
به لطف قانونگذاران به طور کلی ملغی شده است! 
پایین بودن نرخ تعرفه های ورودی مواد اولیه تولید 
آسان  و  سهل  ماشین آالت،  و  تجهیزات  واردات  و 
امتیازاتی  و  مزایا  از  اداری،  بروکراسی  فرآیند  بودن 
باال  تولید  هزینه  که  موجود  شرایط  در  که  است 
با سرزمین  مقایسه  در  را  مناسبی  بستر  است،  رفته 
اصلی برای رقابت وکاهش هزینه های تولید فراهم 
شناخت  صورت  در  طالیی  فرصت  این  و  می آورد 
اقتصاد  به  می تواند  هم  منطقی،  و  درست  تبیین  و 
بسزایی  نقش  ملی  اقتصاد  عرصه  در  هم  و  منطقه 
در  فوق الذکر  موارد  تمامی  البته  که  نماید؛  ایفا 
آزاد  مناطق  قانون  که  می کند  پیدا  تحقق  صورتی 
به همراه معافیت ها و مشوق های مترتب بر آن به 

درستی اعمال و اجرا گردد.
و  پشتیبانی ها  سال  در  که  است  حالی  در  این 
مانع زدایی ها از تولید، فعالین اقتصادی مناطق آزاد با 
نظر مجلس شورای اسالمی شمول پرداخت مالیات 
به  موضوع  این  که  گرفتند،  قرار  افزوده  ارزش  بر 
تولید  توسعه  باالخص  کالن  اهداف  تمامی  تنهایی 
در این مناطق را تحت تاثیر قرار داده و از حیز انتفاع 

خارج می نماید.
اقتصادی  جهت دهی  و  برنامه ریزی  با  بنابراین 
سرمایه گذاری  پکیج های  و  بسته ها  تدوین  خصوصا 
در مناطق آزاد، باید تالش کرد مسیر سرمایه گذاری 
و  ظرفیت ها  با  متناسب  سرمایه گذاران  برای 
پتانسیل های منطقه ای و بین المللی طراحی و تبیین 
با  متناسب  بتوانند  بال  فراغ  با  کارآفرینان  تا  گردد 
دانش، تخصص و عالقه خود دست به انتخاب زده و 
با آگاهی کامل، بررسی و شناخت، از قدرت انتخاب 

باالیی برخوردار باشند.

 وجوب ایجاد منابع جدید
درآمدي در مناطق آزاد

مناطق  مي رسد  نظر  به  مطروحه،  موارد  به  توجه  با 
آزاد باید منابع جدید درآمدي خود را از طریق تعریف 
ساز و کارهاي جدید خصوصا با کشورهای همسایه 
با  پیگیري کرده و تمهیدات الزم را براي گفت و گو 
روساي مناطق آزاد کشورهاي همجوار ایران حسب 

محدوده هاي مساحتي خود دنبال کنند. 
توجه  قابل  پیش  از  بیش  آنچه  خصوص  این  در 
است، استفاده از امکانات بالقوه براي هدایت فعاالن 

سرمایه گذاري  براي  پیراموني  کشورهاي  اقتصادي 
سرمایه گذاران  با  مشارکت  طریق  از  یا  و  مستقیم 
داخلي در شرایط تحریم است. این همکاري مي تواند 
حتی شامل تولید اقالم گروه چهارکاالیي به مناطق 
آزاد هم باشد؛ چراکه از در گذشته مجوزهاي واردات 
تجارت  توسعه  براي  عاملي  کاال،  عوارض  اخذ  و 
به  واردات  اکنون  مي رفتند،  شمار  به  آزاد  مناطق 
بیش  تاکید  و  شده  تبدیل  خود  ضد  به  آزاد  مناطق 

از اندازه بر آن، از اعتبار مناطق آزاد خواهد کاست. 
در حال حاضر تولید کاالي ساخته شده وارده خارجي 
براي مجتمع هاي تجاري ساخته شده در مناطق آزاد 
باید از طریق مشارکت کشورهاي سازنده با تولید در 
مناطق آزاد صورت گیرد و این از برنامه هاي کلیدي 
دنبال  آزاد  مناطق  در  باید  سال1400  در  که  است 
با تولید کاالي خارجي در مناطق آزاد،  شود، تا هم 
نیاز واحدهاي تجاري مجتمع هاي تجاري و اداري 
گردشگري  صنعت  ملزومات  نیاز  هم  و  شود  تامین 
جبران  مسافران  رضایت  براي جلب  مناطق  این  در 
گردد؛ ضمن آن که با توسعه تولید، صادرات نیز به 

کشورهاي همسایه گسترش پیدا مي کند.
همچنین یکی دیگر از موارد کسب درآمدهای جدید، 
ویژه  به  خارجي  سرمایه  جذب  براي  ظرفیت سازي 
کشورهایي که داراي روابط دوستانه با ایران هستند و 
در پیرامون ایران قرار دارند، از آن جمله اند. عملیاتي 
مجلس  و  دولت  ویژه  نگاه  البته  برنامه،  این  کردن 

شورای اسالمی را مي طلبد.
تدوین بسته هاي سیاستي و حمایتي در مناطق آزاد 
به  کمک  مستلزم  تولید،  به  بخشیدن  رونق  براي 
کارآفریني و بهبود فضاي کسب و کار از الزامات نگاه 
نو در سال جدید به شمار مي رود. در این خصوص، 
کار  و  کسب  فضای  بهبود  فرامنطقه اي  کمیته  باید 

تشکیل شود.
بسترسازي براي تولید برندهاي ایراني با استفاده از 
مزایاي اقتصادي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي باید در 
دستورکار سازمان های مناطق آزاد خصوصا مدیریت 

بازاریابی و جذب سرمایه گذاری مناطق قرار گیرد. 
و  گردشگری  صنعت  به  ویژه  توجه  همچنین، 
آزاد  مناطق  در  گردشگری  خدمات  استانداردسازی 
از  باشد.  کشور  کل  برای  مناسبی  پایلوت  می تواند 
سوی دیگر طبق آمارهای جهانی و گزارشات سازمان 
عنوان  به  هم اکنون  گردشگری  جهانگردی،  جهانی 
نفت و خودرو مطرح  از  پولساز پس  سومین صنعت 
است که در سال های آینده به سرعت گوی سبقت را 

از سایر رقبا خواهد ربود.
جذابیت های  دارای  کدام  هر  ایران  آزاد  مناطق 
مختلف،  فصول  در  می توانند  و  هستند  بی بدیلی 
و  داخلی  توریست های  به  خاصی  ترکیبی  تورهای 
خارجی عرضه دارند که تمامی این درآمدهای خوب 
مکتسبه، مستلزم استانداردسازی خدمات گردشگری 
موجود  فضاهای  استانداردسازی  بی تردید  می باشد. 
حوزه  در  آتی  زیرساخت های  ایجاد  از  مهم تر  بسیار 

گردشگری خواهد بود.
فرصتی  آزاد،  مناطق  بپذیریم  باید  نهایت  در 
تهدید ها  و  تحریم ها  از  عبور  برای  منحصربه فرد 
از  مناطق  این  کارشناسان  و  مدیران  و  می باشند 
پرسنل دولتی بوده و تحت قوانین و مقررات مصوب 
مجلس انجام وظیفه می نمایند و نباید به آنها به چشم 
بیگانه نگریست. در صورت کنار گذاشتن اختالفات 
می توان  نهادها،  و  اجرایی  دستگاه های  بین  داخلی 
سر  پشت  را  خارجی  تهدیدات  افتخار  و  به سالمت 
کل  توسعه  برای  آزاد  مناطق  مزایای  از  و  گذاشت 

کشور استفاده نمود.
مناطق آزاد طبق نص صریح قانون در حیطه مرزهای 
از مرزهای  اما خارج  ایران،  افتخار  با  سیاسی کشور 
مرزبندی ها  این  به  بایستی  و  می باشند  بازرگانی 
همگان  را  آن  مقررات  و  قوانین  و  گذاشت  احترام 

رعایت نمایند.

یادداشت

مقام معظم رهبري زید عزه در استمرار تاکیدهاي مکرر 
در  را  ملي  توسعه  نظام  اصلي  دستورکار  اخیر،  سال هاي 
تعیین  مانع زدایي ها«  و  پشتیباني ها  »تولید،  سال1400 

فرمودند.
بدیهی است عینیت بخشی به این راهبرد ملی، عالوه بر 
تالش تدبیر پایه دستگاه های مختلف، مستلزم فراهم سازی 
کلیه بسترهای نهادی و مقرراتی الزم از سوی قوای مقننه 

و قضاییه است.
فلسفه های وجودی  از مهم ترین  تایید خواهند کرد یکی 
تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور، کمک به 
تقویت اقتصاد ملی از طریق ایجاد فضای کسب و کار آسان 
و برخوردار از مشوق ها و مزیت های قانونی و به تعبیری 
پشتیبانی موثر و مانع زدایی حداکثری از دیوانساالری های 
مرسوم از مسیر فعالیت های مشروع اقتصادی می باشد که 
طی بند )یازده( سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی 
رهبری معظم نیز بر توسعه حوزه عمل این مناطق به منظور 
تسهیل و گسترش تولید و صادرات، انتقال فناوری و جلب 
و جذب منابع ضروری کشور تصریح و تاکید گردیده است.

افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  استناد  به  میان  این  در 
از  یکی  اسالمی  شورای  مجلس  مصوب ۸7/۲/17 
مزیت های قانونی اعمالی در مناطق آزاد طی بیش از یک 
دهه گذشته، معافیت فعالیت های اقتصادی این مناطق از 
از این  افزوده بوده است که برخورداری  مالیات بر ارزش 
معافیت از یکسو در حوزه تولید، استفاده از مواد و کاالهای 
واسطه ای و ماشین آالت تولید داخل را در رقابت با اقالم 
خدماتی  و  تولیدی  مختلف  واحدهای  در  خارجی  مشابه 
هزینه  دیگر  طرف  از  و  بود  کرده  مزیت دار  آزاد،  مناطق 
تمام شده سفر و گردشگری در مناطق را در رقابت با برخی 
مقاصد سفر خارجی نیز به طور نسبی رقابتی کرده و در 
نتیجه سهم قابل توجهی از تقاضای سفر به خارج را به خود 

اختصاص داده بود.
بودجه  قانون  تبصره ۶  بند )ت(  در  که  است  درحالی  این 
سال 1400 با پیشنهاد نمایندگان محترم در تعریف منابع 
تجاری- آزاد  مناطق  است،  گردیده  مقرر  جدید  درآمدی 
 صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده )وی.ای.تی( گردند و بدین ترتیب حکم قانون 

دائمی با قانون بودجه یکساله نیز نقض گردیده است.
بر این اساس، اجرایی شدن مراتب نیز بالفاصله از سوی 
سازمان امور مالیاتی کشور مورد پیگیری قرار گرفته است 
که این امر در آغاز سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
موجی از نگرانی در میان فعاالن اقتصادی مناطق ایجاد 
و  کسب  حاکم،  مقررات  و  قوانین  بر  ابتنای  با  که  کرده 
کارهای خود را در این مناطق راه اندازی کرده اند و از طرفی 
نیز پیام سلبی بی ثباتی در پایداری مزیت ها و مشوق های 
قانونی مناطق آزاد کشورمان را به سرمایه گذاران بالقوه این 
مناطق منتقل کرده است. در حالی که در سال جدید شایسته 
آن بود پیام مثبت پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و مشوق های 

مطلوب تر به ایشان ارسال می گردید.
بر اساس مصوبه جدید مجلس محترم، اگر امروز تولیدکننده 
اولیه،  مواد  بخواهد  آزاد  مناطق  محدوده  در  مستقر 
ماشین آالت و کاالی واسطه ای برای تولید خود را از داخل 
کشور تامین کند، باید بالفاصله نسبت به پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده آنها اقدام نماید، در حالی که اگر همین موارد را 
از خارج از کشور تامین کند، به استناد تعریف واردات در صدر 
قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی بر آن تعلق نمی گردد 
و در صورت تفسیر مضیق از اعمال مورد نظر مالیات مذکور 
باز در صورت ورود با رویه ترانزیت برای پرداخت کل و در 
صورت ورود با رویه واردات منطقه آزاد برای پرداخت بخش 
قابل توجهی از این مالیات با توجه به معافیت مربوط به 
حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آالت در مناطق تکلیفی 
نداشته و از معافیت برخوردار می شود و طبعا این مهم موجب 
خواهد شد تولیدکنندگان کاال و خدمات در این مناطق به 
جای تامین اقالم مورد نیاز خود از داخل کشور، به تامین 

مواد از خارج از کشور تشویق و ترغیب شوند.
بدیهی است که این مهم نه تنها در راستای شعار سال نبوده، 
بلکه به طور حتم بخشی از تولید ملی کشور را تحت تاثیر 

سلبی جدی و تضعیف قرار می دهد.
دارند که ظرفیت های گردشگری  اذعان  از طرفی همگان 
اخیر  است که طی سال های  بوده  اندازه ای  به  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاری های کالنی نیز در این حوزه از سوی بخش های 
خصوصی صورت پذیرفته است و خوشبختانه به دلیل این 
از  توجهی  قابل  درصد  توانسته اند  مناطق  این  ظرفیت ها 
سفرهای خارجی هموطنانمان به ویژه به کشورهای همسایه 
را به خودشان اختصاص داده و از این طریق آثار مستقیم و 
غیرمستقیم اقتصادی سفرها را در داخل کشور نگه داشته و از 
خروج ارز مورد هزینه برای حمل و نقل، اقامت، غذا و خرید های 

ذاتی سفرهای ایرانیان جلوگیری نموده اند.
متاسفانه با اعمال مالیات برارزش افزوده تایید خواهند فرمود 
که هزینه سفر به مناطق نیز درصد قابل توجهی افزایش 
خواهد یافت و بیم آن می رود نه تنها مزیت های رقابتی 
سفر داخلی مردم به مناطق آزاد کشور از بین رود، بلکه به 
کسب و کارها و سرمایه گذاری های سرمایه گذاران بخش 
گردشگری در مناطق نیز که از اسفند ماه 1۳۹۸ تاکنون با 
خسارات قابل توجهی به تبع شیوع بیماری کرونا مواجه شده 

است، لطمات مضاعفی نیز تحمیل شود.
مستحضرید حمایت از صنعت گردشگری و تشویق آن در 
کشورها به اندازه ای اهمیت دارد که مالیات بر ارزش افزوده 
دریافتی از خریدهای مسافران به هنگام خروج ایشان از 
با  ما  لیکن  ایشان عودت می گردد؛  به  کشورهای مذکور 
اعمال قانون جدید از مسافران این مالیات را نیز دریافت 

خواهیم کرد و این یعنی تضعیف گردشگری داخلی.
بر این اساس، با عنایت به اینکه اصالح این قانون فعال حداقل 
ظرف شش ماه وفق آیین نامه داخلی مجلس میسور نخواهد 
بود، شایسته است در راستای راهبرد کالن »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« توقف اجرای بند )ت( تبصره ۶ قانون بودجه 
سال 1400 از طریق »شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای 

سه گانه« مورد عنایت و تصمیم گیری الزم قرار گیرد.

اعمال مالیات بر ارزش 
افزوده، زخمی جدید بر تن 

رنجور مناطق آزاد

مناطق آزاد6

راه های چگونگی تحقق شعار »تولید؛ پشتیبانی، مانع زدایی ها« در مناطق آزاد کشور:

مناطق آزاد، مسير تطبيق اقتصاد 
کشور با شرایط نوین اقتصادی دنيا

گزارش:
فریبا شیخی

یادداشت:
 محمدرضا عبدالرحیمی
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اخبار منطقه آزاد اروند

مدیر توسعه فرهنگی هنری سازمان منطقه آزاد اروند 
سبک  رویکرد  با  اروند«  »هالل  برنامه  ویژه  گفت: 
رمضان،  ماه  مبارک  ایام  در  اسالمی  ایرانی  زندگی 

مهمان خانه های اروندنشینان است.
موضوع  به  برنامه  این  اینکه  بیان  با  بحرینی  حمید 
سبک زندگی ایرانی اسالمی و نشاط می پردازد، افزود: 
تالش شده با تکیه بر نظرات و مبانی کارشناسی شده، 
این  موضوع  راستای  در  را  مثمرثمری  فعالیت های 

رویداد فرهنگی به سمع و نظر شهروندان برسانیم.
به  توجه  با  و  اخیر  سال  دو  همچون  کرد:  تصریح  وی 
گسترش کرونا ویروس که شهروندان می بایست فعالیت ها 
ایمنی بیشتر در خانه  و برنامه ریزی هایشان را به لحاظ 
انجام دهند؛ ویژه برنامه های مناسبتی نیز با تکیه بر شعار 
در خانه بمانیم به شکل استودیویی در سازمان منطقه آزاد 
اروند ضبط و به طور مستقیم از طریق بسترهای گوناگون 

فضای مجازی در دسترس عموم قرار می گیرد.
از  سرشار  را  فرهنگی  رویداد  این  برنامه های  بحرینی، 
ظرفیت های علمی و اندیشه ای کارشناسان معتبر و مسئوالن 
حوزه های مرتبط با این موضوع عنوان کرد و افزود: همه روزه 
هنرمندان و فعالین فرهنگی دینی و کارشناسان حوزه های 
مختلف شهرستان های آبادان و خرمشهر در این برنامه حضور 
پیدا می کنند و در راستای یکی از رویکردهای این ویژه برنامه 
که ارائه برنامه های کاربردی ویژه خانواده و کودک است، 

مباحث اثر گذاری را مطرح می نمایند .
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  هنری  فرهنگی  توسعه  مدیر 
خاطرنشان کرد: هر شب برنامه های شاد و مفرحی که در 
سبک زندگی ایرانی اسالمی بسیار حائز اهمیت است، اجرا 
می شود و هنرمندان با نگاه و سبک کاری خود مسائل کاربردی 

و برنامه های جذاب و مفرحی را به نمایش درمی آورند.
وی از تالش این سازمان جهت مشارکت با نهادها و ارگان های 
مختلفی که تمایل به شرکت در این ویژه برنامه دارند گفت و 
اظهار کرد: هنرمندان پیشکسوت نیز در این شب ها از تجربه 
زندگی  بهتر شدن سبک  راستای هرچه  در  و تخصصشان 

شهروندان صحبت های کاربردی انجام می دهند.
بحرینی افزود: با توجه به اینکه رمضان ماه بهار قرآن، 
پیشکسوتان  و  متخصصان  از  است،  بندگی  و  عبادت 
کارشناسان  نظرات  و  دینی  مسائل  و  قرآن  حوزه 
بهتر  هرچه  جهت  نیز  شهرستان  دو  علمیه  حوزه های 

شدن این رویداد، استفاده می کنیم.
توضیح  و  سالمت  و  بهداشت  کارشناسان  حضور  وی، 
درخصوص مسائل و نکات بهداشتی با توجه به شرایط کرونا در 
ایام رمضان را از دیگر اقدامات مهم ویژه برنامه »هالل اروند« 
عنوان کرد و گفت: در ماه مبارک رمضان شاهد مناسبت های 
مختلف دینی، ملی، فرهنگی و هنری نظیر والدت امام حسن 
مجتبی)ع(؛ فرهنگ بومی گرگیعان و... هستیم که تالش داریم 

به طور ویژه به این رویدادها بپردازیم.
مدیر توسعه فرهنگی هنری سازمان منطقه آزاد اروند در 
پایان، انجام فعالیت های خیرخواهانه نظیر گلریزان با همکاری 
مدیریت اجتماعی این معاونت را از اقدامات مهم و پر اهمیت 
این ایام دانست و تصریح کرد: تیم برگزاری ویژه برنامه ماه 
مبارک رمضان در حال تدارک برنامه های متناسب با شهادت 
امام علی)ع( و شب های قدر است و عالوه بر آن با دعوت از 
پیشکسوتان دفاع مقدس و روایت خاطرات آن روزگار و بیان 
حال و هوای رمضان در جبه های جنگ، قصد دارد حال و 

هوای آن روزها را برای نسل جدید بازگو کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند با حضور در 
ویژه برنامه »هالل اروند« گفت: نقش اهالی فرهنگ و هنر، 

در کیفیت بخشی برنامه های تولیدی منطقه است.
رضا مردانی با حضور در ویژه برنامه »هالل اروند« که هر 
شب از منطقه آزاد اروند به شکل آنالین پخش می شود، نقش 
هنرمندان در کیفیت بخشی به برنامه های تولیدی را بسیار مهم 
دانست و افزود: در این ایام که ویروس کرونا اکثر خانواده ها 
را خانه نشین کرده است، نقش هنرمندان عرصه های مختلف 
در تولید آثاری باکیفیت که بتواند بخشی از اوقات فراغت 

مخاطبین را پر کند، بسیار اثرگذار است.
وی اظهار کرد: معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد اروند ابتدا با ویژه برنامه نوروز و هم اکنون 
و در ماه مبارک رمضان با »هالل اروند«، سبک جدیدی از 
برنامه سازی را تجربه کرد که در نوع خود موفق بوده و مورد 

توجه عالقه مندان به این برنامه قرار گرفته است.
مردانی با اشاره به اینکه این تولیدات در شرایط کنونی به اقتصاد 
هنر نیز کمک شایانی می کند، اذعان داشت: هر چقدر هنرمندان 
آثار فاخرتری تولید کنند، مخاطبین آنها بیشتر خواهند بود؛ چراکه 
می بایست با شبکه های مجازی و انبوهی از تولیدات متنوع و قابل 

دسترس برای تمامی گروه های سنی، رقابت کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه آزاد اروند در پایان 
کارکرد هنر را درمانی برای سالمت روان در دوران پاندمی 
دانست و خاطرنشان کرد: در این دوسال که جهان به یک باره 
دچار تحول و دگرگونی ناشی از پاندمی کرونا ویروس شد؛ افراد 
بسیاری دچار آسیب های روحی و روانی شدند که در همین 
راستا هنرمندان با ارائه هنر خویش توانستند در تلطیف شرایط 

و کم رنگ تر کردن سیاهی جهان، نقش موثری ایفا نمایند.

بیان سبک زندگی ایرانی 
اسالمی در ویژه برنامه 

»هالل اروند«

نقش موثر اهالی فرهنگ 
و هنر در کیفیت بخشی 
برنامه های تولیدی اروند

مدیر توسعه فرهنگی هنری سازمان 
منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی منطقه 
آزاد اروند اظهار کرد:

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
اینکه  بیان  با  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
شفاف سازی باید در راس امور مناطق آزاد باشد گفت: 
فعالیت های مناطق آزاد کشور در راستای پاسخگویی 

باید شفاف، هوشمند و استانداردسازی شوند.
حمیدرضا مومنی در آیین معارفه سرپرست سازمان منطقه 
ایران به سازمان  آزاد اروند اظهار داشت: مناطق آزاد در 
عمران تبدیل شده اند و بیشتر تمرکز و اهداف آنها به ایجاد 

زیرساخت ها در این مناطق متمرکز شده است.
وی با انتقاد از فروش زمین در مناطق آزاد افزود: با فروش 
زمین در مناطق آزاد و درآمدهای ناپایدار نمی توان این 
مناطق را اداره کرد؛ فروش زمین اشتباه بزرگی در قبال 

اداره مناطق خصوصا در منطقه آزاد اروند بود.
مومنی اذعان داشت: امروز انتظارات از مناطق آزاد زیاد 
است، اما امکانات کافی در اختیار این مناطق نیست؛ با 
درآمد ناپایدار نمی توان مناطق آزاد را اداره کرد و نیاز 
است مجلس نگرشی به قوانین مناطق آزاد داشته باشد.

مشاور رئیس جمهور بیان کرد: مناطق آزاد در وضعیت 
در  توسعه ای  اقدام های  و  برداشته اند  قدم  مطلوبی 
آزاد رشدی چشمگیر  مناطق  در  امید  و  تدبیر  دولت 
برای  مناطق  این  در  اقدامات  از  بسیاری  و  داشته 

نخستین بار در کشور رقم خورده است.
وی ادامه داد : اگر خواهان پیشرفت اهداف در مناطق 
آزاد هستیم، باید بسترهای آن نیز فراهم شود؛ چراکه 
با درآمدهای ناپایدار نمی توان کارهای توسعه ای را در 

مناطق آزاد کشور پیش برد  .
مومنی گفت: ریل گذاری خدمت رسانی در دولت تدبیر 
و امید در مناطق آزاد به شیوه ای صحیح انجام شده 
است و در مدت باقی مانده از دولت دوازدهم در همان 

مسیر گام برمی داریم.
اظهار  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
کرد: نمایندگان باید کمک کنند برخی از مشکالت 
ازجمله مالیات را در برنامه هفتم مرتفع نمایند؛ چراکه 
آزاد نمی توانند عملکرد مثبتی  قوانین مناطق  این  با 

داشته باشند.
وی همچنین تصریح کرد: سرپرست جدید سازمان 
منطقه آزاد اروند باید حق مردم این منطقه را ادا کند 
و با شفاف سازی مردم ساکن در این منطقه آزاد باید 

از اقدامات صورت گرفته مطلع شوند.
باشد،  نداشته  وجود  تخلفی  اگر  کرد:  بیان  مومنی 
داشت  نخواهد  وجود  نیز  شفاف سازی  از  هراس 
مردم  برای  را  خود  اقدامات  باید  مناطق  تمامی  و 

شفاف سازی کنند.
برای  امسال  شعار  راستای  در  افزود:  ادامه  در  وی 
تولید، مانع زدایی و پشتیبانی، مدیرانی با سه ویژگی 
و  شورایعالی  در  اقتدار  و  برنامه  داشتن  سالمت، 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منصوب می شوند.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
زحمات  از  قدردانی  با  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و 
منطقه  سازمان  پیشین  مدیرعامل  زمانی  اسماعیل 
با  آزاد اروند گفت: این مدیر در هشت سال گذشته 
اقدامات اساسی باعث تحول در منطقه آزاد اروند شد 
و امیدواریم مدیر جدید در راستای پیشبرد اهداف و 

پیشرفت آبادانی منطقه گام بردارد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند:
بهره مندی از تمامی ظرفیت ها در جهت 

ایجاد توسعه در منطقه آزاد اروند
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با استفاده 
از تمامی ظرفیت ها زمینه برای توسعه در منطقه آزاد 

اروند فراهم خواهد شد.
عنوان  به  خود  معرفی  آیین  در  گروسی  حسین 
داشت:  اظهار  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
منطقه آزاد اروند نیازمند نگاه ویژه ای از سوی دولت و 

نظام است؛ چراکه این منطقه سرزمین ایثار و شهادت 
و پایتخت مقاومت در ایران اسالمی است.

وی افزود: امیدواریم با کمک سایر مسئوالن آبادان 
و خرمشهر و کسانی که در جذب سرمایه های نوین 
فعالیت دارند، برای پیشبرد اهداف و توسعه در منطقه 

آزاد اروند گام برداریم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: از ظرفیت 
و  خوزستان  استاندار  نخبگان،  و  منطقه  موجود 
این  مردم  نمایندگان  خرمشهر،  و  آبادان  فرمانداران 
دو شهر در مجلس شورای اسالمی برای توسعه در 

منطقه استفاده خواهد شد.
اروند  آزاد  منطقه  در  مبرم  نیاز  را  آرامش  گروسی، 
عنوان کرد و گفت: باید بستری برای هم افزایی بین 
مسئوالن و دستگاه ها در منطقه ایجاد شود تا تعهدات 

عملی گردد.
وی بیان کرد: برای اجرایی شدن تعهدات در مناطق 
آزاد خصوصا در منطقه آزاد اروند، می بایست نیاز های 
مناطق و مزیت هایی که تصویب شده است، اجرایی 
شوند؛ اما تنها حدود ۴۰درصد از قوانین مناطق آزاد 

به مرحله اجرای کامل درآمده است.
داشت:  اظهار  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
فعالیت و ماموریت مناطق آزاد فرابخشی است، این 
مناطق به خصوص منطقه آزاد اروند دارای پتانسیل 
بسیار خوبی است که باید از این پتانسیل ها بهره برد.
از  یکی  صادرات  و  تولید  ارزآوری،  گفت:  گروسی 
اهداف منطقه آزاد اروند است، ولی در بحث نیروی 
انسانی و دانشگاه های با ظرفیتی که در این منطقه 
از  که  باشند  فرصت هایی  می تواند  دارد،  وجود 

کشورهای اطراف دانشجو جذب شود.
اطراف  کشورهای  از  دانشجو  جذب  افزود:  وی 
می تواند فعالیت در حوزه علمی را ایجاد کند؛ ضمن 
اینکه زمینه برای انتقال دانش و تکنولوژی را فراهم 

خواهد آورد.

حرف  انسانی  منابع  از  استفاده  کرد:  بیان  گروسی 
نخست را در توسعه و پیشرفت کشور دارد؛ بنابراین 
در منطقه آزاد اروند این هم افزایی ایجاد خواهد شد. 
قابل  اروند  در  اتفاق  این  کوتاه  زمان  در مدت  قطعا 

لمس خواهد بود.
پایان  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرپرست 
تمام مطالبات مردم  نمی توان  البته  خاطرنشان کرد: 
هم افزایی،  و  همدلی  ایجاد  با  ولی  کرد،  برآورده  را 
بستر برای توسعه و پیشرفت منطقه آزاد اروند ایجاد 

خواهد شد.

مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد اروند:
منطقه آزاد اروند، راهی برای برون رفت از 

مشکالت اجتماعی و اقتصادی منطقه
مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد اروند گفت: از 
آذرماه سال 96 تا اسفندماه سال 98 با آزاد شدن ورود 
اتباع خارجی بدون روادید به منطقه، چهار میلیون و 

5۰۰هزار نفر گردشگر وارد منطقه آزاد اروند شدند.
اسماعیل زمانی اظهار کرد: منطقه آزاد اروند در جهت 
بازسازی شهر های آبادان و خرمشهر تشکیل شد، کار 
در شرایط سختی آغاز گردید به طوری که محور های 
اقتصادی این دو شهرستان پس از جنگ از بین رفته 
بود و تاسیس منطقه آزاد اروند راهی برای برون رفت 

از مشکالت اجتماعی و اقتصادی منطقه بود.
وی افزود: بودجه زیرساخت ها هیچ گاه در منطقه آزاد 
اروند کافی نبوده است؛ بودجه این سازمان در هشت 
سال گذشته 35هزار میلیارد ریال بود و این در حالی 
است که برای رفع مشکل مشکالت آب و فاضالب 

این دو شهرستان 5۰هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
زمانی بیان کرد: پس از جنگ تحمیلی در ابتدا باید 
تا  می شد  ایجاد  خرمشهر  و  آبادان  در  زیرساخت ها 
هزینه های منطقه آزاد اروند صرف کارهای عمرانی 

در این منطقه نمی گردید.

اظهار  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  پیشین  مدیرعامل 
داشت: مجموع درآمد منطقه آزاد اروند در هفت سال 
این  بوده که ۷۰درصد  ریال  میلیارد  گذشته 3۰هزار 
درآمد صرف اجرای طرح های عمرانی و 3۰درصد نیز 

صرف هزینه های جاری شده است.
وی، یکی از مزیت های منطقه آزاد اروند را معافیت 
این معافیت ها  افزود:  بیان کرد و  مالیاتی و گمرکی 
برای ورود کاال برای صنایع و واحدهای تولیدی در 
کل شهرهای آبادان و خرمشهر از مزیت های منطقه 

آزاد اروند است.
محدوده  یک  در  اروند  آزاد  منطقه  گفت:  زمانی 
شود  محدوده  این  وارد  کاالیی  هر  و  است  گمرکی 
نتوانستیم   تاکنون  ما  متاسفانه  ولی  نیست؛  قاچاق 

مجوز ورود کاال به منطقه آزاد اروند را اعمال کنیم.
ورود  اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  پیشین  مدیرعامل 
از  را  اروند  آزاد  منطقه  به  روادید  بدون  عراقی  اتباع 
دیگر مزیت های این منطقه دانست و گفت: از آذرماه 
سال 96 تا اسفندماه 98، بیش از ۴میلیون و پانصدهزار 
گردشگر خارجی به منطقه آزاد اروند وارد شدند که 

95درصد آنها عراقی بودند.
آزاد  منطقه  به  خارجی  گردشگران  ورود  افزود:  وی 
اروند ضمن وارد کردن ارز، بیش از ۱۰هزار فرصت 

شغلی برای اهالی این منطقه ایجاد نمود.
مدیرعامل پیشین سازمان منطقه آزاد اروند در پایان 
یادآور شد: در این مدت با ورود گردشگران خارجی، 
عمدتا  مسافری  صادرات  دالر  میلیارد  یک  از  بیش 
تولیدات داخلی از منطقه آزاد اروند انجام شده است.

 معاون استاندار خوزستان 
و فرماندار ویژه خرمشهر:

منطقه آزاد اروند، دروازه بازار های جهانی 
به روی کشور

خرمشهر  ویژه  فرماندار  و  خوزستان  استاندار  معاون 
برای  ملی  اقتصاد  از  پازلی  اروند  آزاد  منطقه  گفت: 
دروازه های  کردن  باز  یعنی  مهم  نیاز  یک  به  پاسخ 

بازار های جهانی به روی کشور است.
در  اروند  آزاد  منطقه  انتخاب  افزود:  حیدری  محمد 
یکی از استراتژیک ترین نقاط کشور از اهمیت زیادی 
برخوردار است، اما زیرساخت های الزم در این منطقه 
ضعیف  زیرساخت های  مبنای  بر  بلکه  نبود،  فراهم 
پس از دوران دفاع مقدس بنا شد؛ در نتیجه باید بین 

انتظارات و مطالبات تفاوتی قائل شویم.
میان  تعادلی  هیچ  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وی 
خود  آزاد  منطقه  ندارد،  وجود  امکانات  و  مقدورات 
برای  ابزاری  بلکه  نیست،  توسعه  منشاء  تنهایی  به 

توسعه است.
آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با  خرمشهر  ویژه  فرماندار 
مداخالت  گفت:  است،  متفاوت  و  ممتاز  اروند 
مادری  سرزمین  و  آزاد  آزاد  منطقه  میان  قانونی 
وجود دارد که باید این مشکل در راستای پیشرفت 

گردد. برطرف  منطقه 
مشخص  چارچوب  یک  باید  داشت:  اظهار  حیدری 
شود تا هرکسی تکلیف خود را بداند؛ همه ما باید با 
وحدت کلمه، اتفاق نظر و توکل به خدا با محوریت 

رهبر معظم انقالب به مردم خدمت کنیم.
معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه خرمشهر در 
پایان تصریح کرد: انتظارمان از مدیرعامل جدید سازمان 
منطقه آزاد اروند هم افزایی و مدیریت واحد میان ارکان 
مختلف دولت در آبادان و خرمشهر است؛ ما همه در 
خدمت هستیم و کمک می کنیم تا هر چه زودتر شاهد 

تغییرات مثبت در منطقه آزاد اروند باشیم.
گفتنی است، در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد اروند که با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر 
سرسرای  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
پروتکل های  رعایت  با  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
عنوان  به  گروسی«  »حسین  شد،  برگزار  بهداشتی 

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند معرفی گردید.
الزم به ذکر است، اسماعیل زمانی 2۰مهرماه سال 92 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به 

منطقه آزاد اروند منصوب شده بود.

ضرورت شفافیت ، هوشمندسازی و 
استانداردسازی فعالیت های مناطق آزاد کشور

مشاور رئیس جمهور در آیین معارفه سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

7 اروند

گزارش: 
 مسعود گادار

معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

تعامل سازمان منطقه آزاد اروند با سایر دستگاه ها جهت توسعه تولید و سرمایه گذاری
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند 
گفت: تعامل مناسبی بین این معاونت با شورای اسالمی، شهردار و اتاق 
و جذب سرمایه گذار صورت  تولید  تقویت  در جهت  بازرگانی خرمشهر 

گرفته است.
ارائه  ضمن  خرمشهر  اسالمی  شورای  نشست  در  موسوی  سیدعلی 
سرمایه گذاری  درخصوص  سازمان  این  مقایسه ای  عملکرد  گزارش 
کرد:  اظهار  تجارت  و  تولیدات  صادرات،  همچنین  و  داخلی  و  خارجی 
آباد اروند در بخش تقویت تولید، پشتیبانی ها و  امسال سازمان منطقه 

مانع زدایی ها راهبردها و رویکردهای مناسبی دارد.
وی افزود: تعامل مناسبی بین سازمان منطقه آزاد اروند، شورای شهر، 
تهیه  و  بازرگانی خرمشهر در بخش جذب سرمایه گذار  اتاق  و  شهردار 

بسته های سرمایه گذاری وجود دارد.
و  دفع  سرمایه گذار  جذب  جهت  تعامل  این  همچنین  گفت:  موسوی 

بازیافت پسماند و همچنین گردشگری وجود دارد.
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند 
تولید،  راستای  در  رهبر  معظم  مقام  منویات  تحقق  ما  هدف  افزود: 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها است.

توضیحات سازمان منطقه آزاد اروند درخصوص مشکالت 
ارسال کاالهای واحدهای صنعتی اروند به تهران

موسوی همچنین علت مشکالت ارسال کاالهای تولیدی منطقه آزاد اروند 

به شهر تهران را که از سوی برخی واحدهای صنعتی مطرح شده است، 
تشریح کرد.

پایتخت وجود  افزوده در  ارزش  نام  به  اظهار کرد: یک کمیسیون  وی 
دارد که گمرک جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، 
وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و همچنین سازمان های مناطق آزاد عضو این کمیسیون 

هستند.
معاون توسعه کسب و کارها و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند 
ادامه داد: در آن کمیسیون واحدهای صنعتی که در مناطق آزاد فعالیت 
و  اجرا  و  وارد می کنند  که  اولیه  مواد  نوع کاالی  به  توجه  با  می کنند، 

تحلیل کاالی تولید، از این کمیسیون مجوز خود را دریافت می نمایند.
به  می دهند،  انجام  که  افزوده ای  ارزش  اندازه  به  داد:  توضیح  موسوی 
منطقه  محدوده  از  خارج  به  را  خود  کاالی  تا  می شود  داده  مجوز  آنها 
آزاد مربوطه ارسال کنند؛ بنابر این کاال زمانی که آن واحد صنعتی مجوز 
کمیسیون ارزش افزوده را دریافت کرد، مدیریت تولید و گمرک سازمان 
انبار صادر  قبض  اولیه که صادر می شود،  مواد  برای  اروند  آزاد  منطقه 

می کنند.
وی عنوان کرد: مدیریت تولید سازمان منطقه آزاد اروند برای کاالیی 

که تولید می شود و می خواهد خارج شود، گواهی تولید صادر می کند.
آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
اینکه هنگامی که گواهی تولید صادر شده،  با تاکید بر  پایان  اروند در 

در واقع گواهی مجوز خروج بار است، خاطرنشان کرد: ارسال این بار تا 
تهران مشکلی ندارد و چنانچه مانع ارسال بار یک واحد تولیدی مستقر 
در منطقه آزاد اروند شوند، به طور حتم آن واحد صنعتی گواهی تولید 

را ندارد.
گفتنی است، طی سال های اخیر هجمه سنگینی علیه مناطق آزاد کشور 
گریبانگیر  اکنون  این هجمه  وارد شد که  قاچاق  دروازه های  عنوان  به 
واحدهای صنعتی شده است. واحدهای صنعتی که اغلب با اشتغال زایی 

و همچنین صادرات گسترده متاسفانه در حال آسیب دیدن هستند.
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اخبار منطقه آزاد قشم

رفع تصرف اراضی خالصه 
دولتی در روستاهای رمکان 

و ریگو جزیره قشم

رئیس یگان حفاظت از اراضی ملی، دولتی و 
اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

اجراییات  و  اراضی ملی، دولتی  از  یگان حفاظت  رئیس 
اراضی  از  قطعه  یک  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
هادی  طرح  محدوده  از  خارج  در  واقع  دولتی  خالصه 
به مساحت شش  رمکان جزیره قشم مجموعا  روستای 

هزار و 240مترمربع از سوی این یگان رفع تصرف شد.
مصطفی مازندرانی با اعالم این مطلب افزود: رفع تصرف 
و  9میلیارد  بر  بالغ  آنها  تقریبی  ارزش  که  اراضی  این 
360میلیون ریال برآورد شده است، وفق دستور دادستان 
معیت  در  قشم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای 
مامورین پلیس اقتصادی نیروی انتظامی شهرستان قشم 

انجام شد.
سوی  از  اراضی  این  تصرف  رفع  عملیات  گفت:  وی 
ماموران این یگان بدون حادثه یا مشکلی صورت گرفت .
دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس  همچنین، 
یک  داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اجراییات  و 
قطعه از اراضی خالصه دولتی واقع در خارج از محدوده 
طرح هادی و سمت ساحلی روستای ریگو جزیره قشم 
مجموعا به مساحت سه هزار و 500مترمربع از سوی این 

یگان رفع تصرف شد.
مازندرانی اظهار داشت: رفع تصرف این اراضی که ارزش 
شده  برآورد  ریال  میلیارد  چهارده  بر  بالغ  آنها  تقریبی 
انقالب  و  است، وفق دستور دادستان دادسرای عمومی 
اقتصادی  پلیس  مامورین  معیت  در  و  قشم  شهرستان 

نیروی انتظامی شهرستان قشم انجام شد.
و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  رئیس 
تداوم  بر  تاکید  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اجراییات 
اقدامات برای احقاق حقوق مردم جزیره،  اینگونه  این 
دادسرای  دادستان  قانونی رضا صفایی  از حمایت های 
از  همچنین  و  قشم  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
در  که  مسئولینی  سایر  و  انتظامی  نیروی  فرماندهی 
و  دولتی  ملی،  اراضی  از  حفاظت  یگان  با  امر  این 
اجراییات سازمان منطقه آزاد قشم همکاری داشته اند، 

و تشکر کرد. تقدیر  صمیمانه 

مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم از 
ساخت و نصب نزدیک به یکصد المان محیطی شهری 

در قشم در سه سال گذشته خبر داد.
در  محیطی  المان های  نصب  گفت:  طهماسبی  فرج 
معابر و میدان ها، یکی از برنامه هایی است که به منظور 
زیباسازی فضای محیطی و ایجاد محیط شهری شاداب 
آرامش  تا  دارد  قرار  مدیریت  این  دستورکار  در  پویا  و 

بصری به شهروندان و گردشگران هدیه شود.
وی ادامه داد: در همین راستا 28المان در سال 97 و 70المان 

در سال های 98 و 99 در قشم ساخته و نصب شدند  .
منطقه  سازمان  روستایی  و  شهری  امور  مدیر  گفته  به 
آزاد قشم ، برنامه ریزی و جانمایی برای نصب المان ها در 
سراسر جزیره انجام شده و به منظور تحقق این برنامه، 
نصب 50المان در مرحله نهایي شدن طرح قرار دارد و 
اجراي آن در سال 1400 در دستورکار قرار خواهد گرفت.

و  نقاشی  افزود:  معابر شهر  به رنگ آمیزی  اشاره  با  وی 
باکس های برق و دیواره ها در شهر  رنگ آمیزی معنادار 
زیبایی حس  بر  اقداماتی است که عالوه  از دیگر  قشم 
و  می کند  القاء  گردشگران  و  شهروندان  به  را  آرامش 

توسط این مدیریت در حال انجام است.
طهماسبی درخصوص نورپردازی شهری اظهار کرد: نور 
می تواند  که  است  منظر شهری  کلیدی  عناصر  از  یکی 
نورپردازی  و  باشد  داشته  فضا  کیفیت  در  بسزایی  تاثیر 
در  مدیریت  این  توسط  باز  فضاهای  و  میدان ها  معابر، 

حال انجام است.
مدیر امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان گفت: در همین راستا نورپردازی ورودی پارک جنگلی 
گلستان، تونل نوری نخل زرین، میدان حافظ انجام شده و 
نورپردازی گلدان های صخره ای بلوار آزادگان، میدان امام 
اجرا می باشد  قلی خان و شهید سردار سلیمانی در مرحله 
باغ  روبه روي  سبز  فضاي  نورپردازي  از  بهره برداري  و 

گیاه شناسي در آینده نزدیک صورت خواهد گرفت.

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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قشم

در آیین معارفه مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم مطرح شد:

 تکریم ساکنان جزیره و توسعه متوازن
اولویت اصلی سازمان منطقه آزاد قشم

با حضور مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام پذیرفت: 

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  مومنی  حمیدرضا  حضور  با 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، علی درویش پور 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
امام جمعه  تارم  میثم  والمسلمین  االاسالم  قشم، حجت 
شهرستان قشم، شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل 
و  قشم  شهرستان  فرماندار  نصری  علیرضا  قشم،  سنت 
جمعی از اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران سازمان 
و  انتظامی  نظامی،  قضایی،  مقامات  قشم،  آزاد  منطقه 
سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن  و  شهرستان  اجرایی 
منطقه  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  آیینه  تاالر  در  جزیره 

آزاد قشم برگزار شد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
آزاد قشم  پیشین سازمان منطقه  اقتصادی و مدیرعامل 
و مطالبه گری  متوازن جزیره قشم  توسعه  آیین،  این  در 
مردم این جزیره را دو هدف عمده خود در آغاز تصدی 
مسئولیت خود در قشم در حدود هفت سال پیش عنوان 
با کمک و همت  را شاکرم که  امروز خدا  کرد و گفت: 
و  شهرستان  مسئوالن  سازمان،  در  همکارانم  تک تک 
خصوصا ائمه جمعه شیعه و اهل سنت، به طور نسبی به 

این دو هدف رسیدم.
حمیدرضا مومنی با اشاره به اینکه امروز بستر توسعه در 
غرب جزیره فراهم شده و حرکت به سوی پیشرفت آغاز 
نبود، توسعه  اگر برخی کج سلیقگی ها  افزود:  شده است، 
این بخش از جزیره عزیز قشم تاکنون به سرانجام خوبی 

رسیده بود.
وی تصریح کرد: وقتی من به جزیره قشم آمدم حتی یک 
مگاوات برق در این جزیره تولید نمی شد، در صورتی که 
میزان تولید برق در این جزیره تا پایان دولت دوازدهم به 

یکهزار و یکصد مگاوات خواهد رسید.
جزیره  در  آب  کمبود  مشکل  رئیس جمهور،  مشاور 
به  خطاب  و  دانست  برخی ها  کج سلیقگی  از  ناشی  را 
توسعه  قطار  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  جدید  مدیرعامل 
در جزیره باید با همان سرعت و حتی بیشتر ادامه یابد 
و مهم ترین خواسته من این است که مردم عزیز قشم 

شوند. تکریم  باید 
مومنی در توضیح تکریم مردم جزیره تصریح کرد: من 
به  خودم  من  بلکه  بیایند،  من  سراغ  به  مردم  نگذاشتم 
سراغ مردم رفتم و از نزدیک با مسائل و مشکالت آنها 

آشنا شدم.
در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شواریعالی  دبیر 
بخش دیگری از سخنان خود به تشریح دستاوردهای 
اظهار  و  پرداخت  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی 
پنج  در  که  پروژه هایی  همه  50درصد  قریب  داشت: 
شده  افتتاح  جمهوری  محترم  ریاست  توسط  مرحله 
مسیر  این  و  است  قشم  آزاد  منطقه  به  متعلق  است، 

ادامه پیدا کند. باید 
و  قشم  مردم  به  مسئوالن  بدهی  اینکه  بیان  با  وی 
استحقاق  و  لیاقت  و  ندارد  پایانی  مردم  این  مطالبات 
قشم  به  وقتی  من  نمود:  تاکید  اینهاست،  از  بیش  آنها 
االن هفت، هشت مشکل  ولی  بودم،  تقریبا سالم  آمدم 
جسمانی دارم ولی همه این مشکالت برایم بسیار شیرین 
است؛ چراکه توانستم پرچم توسعه را در جزیره برافراشته 

نگهدارم و همین برایم کافی است.
دبیرخانه  در  خود  برنامه های  به  همچنین  مومنی 
شورایعالی اشاره کرد و یادآور شد: اصالح قانون مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی و تهیه و تنظیم الیحه برنامه هفتم 
توسعه در بخش این مناطق، دو هدف اصلی ما در این 
دبیرخانه  که  می کنم  اعالم  جا  همین  و  است  دبیرخانه 
این خصوص  در  پیشنهاد  و  ایده  نوع  هر  پذیرش  آماده 

است.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شواریعالی مناطق آزاد و ویژه 
به  را در  این دبیرخانه  پایان، سیاست کلی  اقتصادی در 
کارگیری نیروی انسانی در مناطق، دست پاکی و سالمت 

بودن، برنامه مداری و اقتدار افراد اعالم کرد  .

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم:

یکپارچه سازی کارکرد در سایه حفظ اصول 
وفاق، در دستورکار سازمان منطقه آزاد قشم

منطقه  سازمان  جدید  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم در نخستین سخنرانی در مراسم معارفه خود، بر 
تداوم خط مشی و عملکرد توسعه ای حمیدرضا مومنی و 

ادامه این مسیر تاکید کرد.
داشت:  اظهار  مراسم  این  در  درویش پور  علی 
یکپارچه سازی کارکرد در سایه حفظ اصول وفاق و تعامل 
که ماحصل آن توسعه پایدار است، اعتقاد و شیوه کاری 

ما می باشد.
مشاور  و  دولت  اعتماد  حسن  از  قدردانی  ضمن  وی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
جزیره  مردم  به  خدمت گزاری  فرصت  برای  اقتصادی 
قشم گفت: برای دستیابی به این خواسته، متعهد هستیم 
باقی  فرصت  در  و  کرده  دنبال  را  نیمه تمام  پروژه های 
از آنها را به مرحله   مانده از دولت تدبیر و امید، بخشی 

بهره برداری برسانیم.
را  متوازن  توسعه  و  جزیره  ساکنان  تکریم  درویش پور، 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سیاست های  اصلی  اولویت 
ارائه  ادامه  برای  پایدار  درآمد  تقویت  لزوم  بر  و  دانست 

خدمات مطلوب تاکید کرد.
ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
حضور  برای  بسترسازی  خدمات،  هوشمند سازی  داد: 
کسب   توسعه  به   کمک  برای  دانش بنیان  شرکت های 
باالدستی،  اسناد  از  مفید  و  کاربردی  استفاده  و  کارها  و 
سیستم  به  پاسخگویی  و  عملکرد  در  شفافیت  همچنین 
و مردم، بخش دیگری از اقدامات و برنامه های سازمان 

منطقه آزاد قشم در ادامه فعالیت ها خواهد بود.
حوزه های  در  انجام  شده  اقدامات  برشمردن  وی ضمن 
زیرساختی، صنایع مختلف و رونق اقتصادی این منطقه 
این  داشت:  عنوان  مومنی،  حمیدرضا  دوران  در  آزاد 
برنامه ریزی  یک  با  و  داشت  خواهد  استمرار  خدمات 
هدفمند با تمامی مردم جزیره، دانشگاهیان و بخش های 
اجرایی برای اعتالی جزیره تالش کرده و سعی می کنیم 
تا خاطره ای ماندگار در ذهن مردم و ساکنان منطقه حک 

نماییم.
انجام  شده در قشم،  افزود: پروژه های خوب  درویش پور 

بیانگر ظرفیت منابع انسانی باالی این مجموعه در فضای 
همدلی است که از این ظرفیت باید استفاده کامل کرد.

این مقام مسئول همچنین بر لزوم مدیریت بیماری کرونا 
گفت:  و  نمود  تاکید  مردم  سالمتی  حفظ  در  تالش  و 
رعایت پروتکل ها با قطع زنجیره بیماری به گذر از دوران 

سخت این پاندمی کمک می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان با اشاره به ویژگی های منحصربه فرد جزیره و موقعیت 
استراتژیک این منطقه تصریح کرد: محیط زیست زیبای قشم 
با اکوسیستم کم نظیر، مردم خونگرم، نماد درخشان تجلی 
وحدت شیعه و سنی و موقعیت خاص در منطقه خاورمیانه، 
که  است  متفاوت  ویژگی های  از  مجموعه ای  از  متشکل 

برنامه ریزی ویژه و خاصی نیز باید برای آن ترسیم کرد.

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم:
جزیره قشم در  6سال گذشته توسعه ای 

فزاینده و پویا تجربه کرده است
6سال  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
عنوان  به  مومنی  حمیدرضا  عاملی  مدیریت  دوران 

سال های جهش توسعه در جزیره قشم یاد کرد
و  مدیره  هیات  رئیس  معارفه  آیین  در  فرشچی  پروین 
مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم ضمن تبریک 
سمت جدید به علی درویش پور، حضور حمیدرضا مومنی 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی را خیرمقدم گفته و اظهار داشت: اخالق مداری، 
عمل گرایی، جسارت و جرات همراه با درایت، تیم سازی 
و انگیزه دادن به افراد تیم و چالش پذیری از صفت های 

بارز مهندس مومنی است.
وی ضمن تاکید بر این مطلب که همکاری با مدیرعامل 
و  تعامل  نهایت  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  جدید 
هم افزایی ادامه دارد، گفت: 28سال از تاریخ تبدیل  شدن 
قشم به یک منطقه آزاد می گذرد و اگر چند سال حضور 
مهندس مومنی را با سال های قبل مقایسه کنیم، شاهد 
توسعه فزاینده و پویایی در این دوران نسبت به 22سال 

قبل هستیم.
فرشچی با اشاره به دستاوردهای 6ساله دوران مدیریت 
عاملی حمیدرضا مومنی ادامه داد: توسعه زیرساخت های 
توسعه  پتروشیمی،  شیالت،  صنعت  احیاء  عمرانی، 
زیرساخت های فرهنگ عمومی، ارتقا نقش مناطق آزاد و 
از همه مهم تر ساختن یک تیم اجرایی باپشتکار، ماحصل 

این تالش ها است.
پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
سخنان خود ضمن آرزوی موفقیت برای علی درویش پور 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد 
قشم خاطرنشان کرد: اطمینان داریم که دکتر درویش پور 
با همت و سابقه ای که داشته اند، راه توسعه منطقه آزاد 

قشم را ادامه خواهند داد.

تجلیل مسئوالن محلی از عملکرد مدیرعامل 
سابق سازمان منطقه آزاد قشم

تکریم  آیین  در  قشم  جزیره  ارشد  مسئوالن  همچنین 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  جدید  مدیرعامل  معارفه  و 
عملکرد حمیدرضا مومنی مدیرعامل سابق این سازمان را 

مطلوب و ستودنی ارزیابی کردند.

 پروژه های نیمه تمام قشم تا پایان دولت
 به سرانجام برسد

کرد:  اظهار  آیین  این  در  قشم  شهرستان  جمعه  امام 
سازمان منطقه آزاد قشم در تالش  خالصانه برای پیشبرد 
و  پرورش  و  آموزش  مذهبی،  فرهنگی،  عمرانی،  امور 

بهداشت و درمان سنگ تمام گذاشته است.
گرفته  صورت  اقدامات  افزود:  تارم  میثم  حجت االسالم 
جهت عمل به مسئولیت دینی و اجتماعی در کنار نگاه به 
پیشرفت همه جانبه جزیره قشم، ستودنی ارزیابی می شود.
وی تصریح کرد: طرح های نیمه تمام جزیره قشم باید با 
حمایت جدی مسئوالن پیش از اتمام دولت به سرانجام 
برسد تا عمران و آبادانی جزیره بیش از پیش تجلی یابد.
طور  به  کرد:  خاطرنشان  قشم  شهرستان  جمعه  امام 
سمت  در  مومنی  حمیدرضا  عملکرد  از  ما  ارزیابی  کلی 

مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد قشم، مثبت است.

 حل مشکل آب شرب مناطق محروم قشم
 نیازمند همت است

امام جمعه اهل سنت قشم نیز گفت: مومنی شخصیتی 
محلی  جامعه  با  تعامل  مجرای  از  که  است  تعامل گرا 
توانست توسعه متوازن و ایجاد زیرساخت های توسعه ای 

و گردشگری را تا حد قابل قبولی محقق کند.
شیخ عبدالرحیم خطیبی، تحول رو به رشد جزیره قشم 
سازمان  سابق  مدیرعامل  دستاوردهای  مهم ترین  از  را 
با  زیادی  قفل های  افزود:  و  برشمرد  قشم  آزاد  منطقه 
وجود ایشان گشوده شد و انتظار است مدیرعامل جدید 

نیز همین رویکرد را تداوم بخشد.
ترازو  کفه  کردن  سنگین  قشم،  سنت  اهل  جمعه  امام 
در مناطق محروم را از مهم ترین محورهای مورد تاکید 
رهبری در بیانیه گام دوم انقالب برشمرد و خاطرنشان 
کرد: متاسفانه معضل کمبود آب شرب در برخی مناطق 
محروم قشم همچنان به طور کامل حل نشده که باید 

مورد اهتمام قرار گیرد.

اتحاد رمز توسعه پایدار قشم است
مومنی  کرد:  اظهار  نیز  قشم  شهرستان  فرماندار 
حوزه  در  خود  از  را  ماندگاری  و  ارزنده  دستاوردهای 

زیرساختی جزیره قشم به جای گذاشته است.
علیرضا نصری افزود: اخالص در کار برای رضای خدا و 
وحدت و همدلی را می توان دو مولفه تمایز کار در نظام 

جمهوری اسالمی با سایر نظام ها برشمرد.
عیار  تمام  جنگ  و  تحریم   وجود  با  کرد:  تصریح  وی 
پیشرفت  به  رو  قشم  جزیره  در  شاخص ها  اقتصادی، 
است و در سایه تفاهم و همکاری گره های بسیاری در 
مبلمان  و  راه  برق،  آب،  همچون  زیربنایی  بخش های 

شهری و روستایی گشوده شده است.
با  کجا  هر  کرد:  خاطرنشان  قشم  شهرستان  فرماندار 
و  پیشرفت  نقطه  رفته ایم،  پیش  به  همدلی  و  وحدت 
توسعه بوده که از این رو می توان این مهم را رمز توسعه 

پایدار در جزیره قشم به شمار آورد.

منابع  تامین  راهبردی روش های  نخستین جلسه کمیته 
قشم  آزاد  منطقه  میزبانی  به  کشور  آزاد  مناطق  مالی 

برگزار شد.
منابع  تامین  راهبردی روش های  نخستین جلسه کمیته 
مومنی،  حمیدرضا  حضور  با  کشور  آزاد  مناطق  مالی 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور، علی درویش پور رئیس هیات مدیره و 
گروسی  حسین  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند، اعضای هیات مدیره 
و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم به 

میزبانی این منطقه آزاد برگزار شد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
نیازهای  و  به چالش ها  اشاره  با  این نشست  اقتصادی در 
مناطق آزاد کشور بیان داشت: تامین منابع یک موضوع مهم 

و مهم تر از آن توجه به مدیریت مصرف این منابع است.
در  شورایعالی  دبیرخانه  تالش های  بر  مومنی  حمیدرضا 
آزاد  مناطق  قوانین  در  جدی  اصالحات  اجرای  جهت 
حوزه  دو  در  ساختاری  تغییر  ایجاد  گفت:  و  کرد  تاکید 
انفورماتیک و تامین منابع مالی، موضوعاتی است که باید 

توسط مناطق آزاد مورد بازبینی قرار گیرد.

وی خواستار ارائه پیشنهادات مدیران عامل مناطق آزاد 
کشور در موضوع فرصت ها و مزیت های این مناطق شد 
جغرافیاهای  این  در  تولید  سمت  به  حرکت  لزوم  بر  و 

خاص کشور تاکید کرد  ..
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان از برنامه ریزی 
و  مدیره  هیات  اعضای  عامل،  مدیران  ارزیابی  برای 
خاطرنشان  و  داد  خبر  آزاد  مناطق  سازمان های  معاونان 
نمود: شاخص های این ارزیابی در بخش های مختلف و 
براساس توانایی ها و پیشرفت مناطق طراحی  شده است.

مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  با حضور 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، رئیس هیات مدیره 
خدمات  »میز  قشم؛  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 

الکترونیک سازمان منطقه آزاد قشم« افتتاح شد.
با  قشم«  آزاد  منطقه  سازمان  الکترونیک  خدمات  »میز 
و  غیرحضوری  صورت  به  مناسب  خدمات  ارائه  هدف 
کاهش بروکراسی های اداری جهت سرعت بخشیدن به 
فرآیندها و اعالم نتیجه درخواست ها، فعالیت خود را آغاز 

کرده است.
ایجاد  راستای  در  مهمی  گام  خدمت  این  راه اندازی 

شفافیت و افزایش نظارت و حرکت سازمان منطقه آزاد 
قشم به سوی سازمانی الکترونیک و بدون کاغذ خواهد 

بود.
میز خدمات الکترونیک سازمان منطقه آزاد قشم با اتصال 
ارائه  به  امر  ابتدای  در  مختلف،  مدیریت های  سامانه  به 
فعالیت های مربوط به مدیریت امالک و مستغالت خواهد 
پرداخت و طی هفته های آینده مراجعان سایر بخش های 
سازمان ازجمله معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، کارت 

شهروندی و... نیز از این خدمات استفاده خواهند کرد.
و  هویت  احراز  از  پس  می توانند  مراجعان  همچنین، 

خود؛  درخواست های  به  مربوط  رهگیری  کد  دریافت 
پیگیری مراحل مختلف را به صورت مجازی و بدون نیاز 

به حضور فیزیکی انجام دهند.
گفتنی است، در مراسم افتتاح میز خدمات الکترونیک 
مشاور  مومنی  حمیدرضا  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
تجاری- آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 

رئیس  درویش پور  علی  اقتصادی ،  ویژه  و  صنعتی 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
حضور  سازمان  این  مدیران  و  معاونین  از  جمعی  و 

داشتند.

در جلسه کمیته راهبردی روش های تامین منابع مالی مناطق آزاد تاکید شد:

استمرار در تحرک با تنوع بخشی به حوزه تامین مالی مناطق آزاد کشور

افتتاح میز خدمات الکترونیک سازمان منطقه آزاد قشمافتتاح میز خدمات الکترونیک سازمان منطقه آزاد قشم

ساخت و نصب یکصد المان 
شهری در قشم طی سه 

سال گذشته

توسط مدیریت امور شهری و روستایی 
سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:
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