
سرمقاله

مناطقآزاد،دریچههایروشنورودسرمایهگذاران
با گذشت قريب به 3دهه از تشکیل مناطق آزاد در ايران  و مقايسه آنان به لحاظ 
عملکردي با سرزمین اصلی، كارا بودن الگوی اقتصادي اين مناطق براي بهبود 
وضعیت اقتصادي كشور در جهت كمك به رونق تولید، اشتغال زايی و صادرات 

به وضوح مشخص می گردد. 
كاركردهای مناطق آزاد در طی اين سال ها نشان داده كه چنین ابزاری در كشور 
در جهت تحقق دو هدف »پايان دادن به غفلت افزايش ارتباطات با همسايگان« 
و »توجه به آمايش سرزمینی« بسیار مفید هستند. بی شك يکی از افزارها و ساز 
و كارهای سازنده برای آن كه بتوان اين دو هدف را محقق نمود، مناطق آزاد 
می باشند و كاركرد مناطق تاكنون در اين خصوص بسیار مثبت بود، خصوصا 
قابل  نواحی همجوارشان  با  آزاد  توسعه و عمران منطقه ای؛ چراكه مناطق  در 

قیاس نیستند.
نوار  در  جديد(  آزاد  7منطقه  انضمام  )به  كنونی  فعال  آزاد  منطقه   هشت 
مرزی كشور قرار گرفته اند و هر كدام از آنها ماموريت خاص خود را دارند. 
همچنین  و  گردشگری  كاربری  با  بیشتر  آزاد  منطقه   يك  عنوان  به  كیش 
حوزه های پولی و مالی،  چابهار با كاركردهای ترانزيت و حمل و نقل بین المللی، 
قشم جهت بهره مندی از اقتصاد دريامحور و تبديل شدن به قطب انرژی 
برای  اروند  جزيره،   اطراف  و  داخل  در  بزرگ  مخازن  داشتن  با  كشور 
از ظرفیت دريای خزر و  با ماموريت استفاده  انزلی  با جنوب عراق،  ارتباط 
با كشورهای  ارتباط  برای  آزاد ارس  باالدست، منطقه   با كشورهای  ارتباط 
دروازه  عنوان  به  كه  ماموريت  همین  با  نیز  ماكو  تركیه،  همچنین  و  قفقاز 

می شود.  تلقی  اروپا  ورودی 
تولید و  آزاد در حوزه  آمارها نشان مي دهد، عملکرد مناطق  آنچه كه  بنابراين 
صادرات موفق تر از سرزمین اصلي بوده و صرف هزينه هاي عمراني به نسبت 
سرزمین  از  بهتر  كامال  عمراني  سرمايه گذاري هاي  نفع  به  جاري  هزينه هاي 

اصلي است. در زمینه اشتغال نیز همین برتري وجود دارد.  
تکالیف  همه  به  مقاومتي،  اقتصاد  سیاست هاي  بند 11  براساس  آزاد  مناطق 
دانش بنیان،  واحدهای  رشد  و  تولیدی  كاالی  صادرات  افزايش  برای  خود 
طول  در  مناطق  مثبت  عملکرد  رو،  اين  از  كرده اند؛  عمل  نوآور  و  فناور 
را  آبادانی مناطق مرزی  و  آمايشی عمران  اهداف  به  اخیر، دستیابی  سالیان 
تسريع كرده و كمك به پايداری امنیت در مرزهای كشور را از طريق تکمیل 
بهره گیری  و  همسايه  كشورهای  با  اقتصادی  نظام مند  تعامل  حلقه های 
زيرساخت های  توسعه  و  تقويت  و  كشورها  اين  بازارهای  از  حداكثری 
سند چشم انداز  در  كشور  اهداف  به  نیل  برای  و ضروری  زمینه ساز  مطلوب 
میسر  بالقوه  ظرفیت های  و  ژئواكونومیك  موقعیت  قابلیت ها،  با  متناسب  را 

ساخت.  خواهد 
كشور  به  مصرفي  كاالهاي  ورود  منافذ  گسترش  منزله  به  آزاد  مناطق 
گمرك  كه  آن  ويژه  به  داشت،  نخواهند  ملي  تولید  بر  منفي  تاثیر  و  نبوده 
آزاد و ويژه مستقر  ايران در حال حاضر در بدو ورود و درب خروج مناطق 
جذب  و  فعالیت ها  براي  آزاد  مناطق  كه  است  آن  واقعیت  هستند.  و  بوده 
كاالي  قطعي  صادرات  در  خود  بزرگ  مسئولیت  اجراي  و  سرمايه گذاري 
از  پیشرفته  فناوري  انتقال  و  ارتقاء  مراكز  ايجاد  و  صادرات مجدد  تولیدي، 

بوده می باشند. برخوردار  پتانسیل الزم 
از  شدن  رها  براي  كشور  موجود  راه  تنها  آزاد  مناطق  حاضر  حال  در 
سیاست هاي  اجراي  كه  است  مسلم  هستند.  اقتصادي  ظالمانه  تحريم هاي 
با تقويت بخش خصوصي  را مي توان  قانون اساسي در كشور  كلي اصل 44 
عدم كارايي  دلیل  به  نیز  دولتي  بخش  چراكه  بخشید؛  قوام  آزاد  مناطق  در 

مطلوب، شناخت مناسبي از بازار داخلي و منطقه اي ندارد و عمال ناكارآمدي 
بخش  تقويت  آزاد،  مناطق  تقويت  جهت  اين  از  است،  داده  نشان  را  خود 
خصوصي و غیردولتي است و با اين رويکرد مي توان حمايت از تولید را به 

جد در برنامه هاي مناطق قرار داد.
هشت منطقه آزاد فعلی، مساحتي حدود سي وسه صدم درصد كل مساحت كشور 
را به خود اختصاص داده است؛ به همین منظور بايد تالش نمود زيرساخت هاي 
الزم براي جذب سرمايه گذاري خارجي و زيرساخت هاي اولیه و پیشرفته را بیش 
از پیش فراهم كرد تا سرمايه گذاران داخلي و خارجي با اين اوصاف در مناطق 

آزاد براي فعالیت اقتصادي حضور يابند.
محروم  عمدتا  نقاط  در  آزاد  مناطق  عنوان  به  ايران  در  كه  مناطقی  بی شك 
تاسیس شد، اگر در بدو امر استقالل در مديريت را كسب نمی كرد، امروز به اين 
درجه از پیشرفت، ايجاد زير ساخت های كلیدی همچون آب و برق، راه و جاده، 
بهداشت و درمان و مراكز تفريحی و تجاری نمی رسید؛ چراكه اين مناطق با 
اختیار عمل و استقالل كامل در مديريت، خودكفايی در تامین مالی و همچنین 

تصمیم سازی و آزادی عمل به اين مهم دست پیدا كرده اند.
نبايد اين مورد را از قلم انداخت كه در طی چند ساله گذشته با فشار و  البته 
نیز سخت شده  اين مناطق  برای  تا حدودی زيادی شرايط  اتهامات بی اساس 
و  اختیارات  كاهش  يا  و  منطقه  يك  در  چندحاكمیتی  همچون  مسائلی  است؛ 
آزادی و استقالل عمل كامل برای مديران عامل و مسائلی از اين قبیل؛ اما با  
از  آرام تر و مطمئن تر  امن تر،  آزاد بستری  اتفاقات، همچنان مناطق  اين  وجود 
سرزمین اصلی برای سرمايه گذاری و فعالیت های تجاری برای سرمايه گذاران 

داخلی و خارجی می باشند.
با تمامی اين اوصاف بايد گفت كه مناطق آزاد جزء مهم ترين دريچه ها برای 
ورود سرمايه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شوند كه با دارا بودن قوانین 
و مقررات منحصربه فرد، جذابیت های بیشماری را پیش روی فعالین اقتصادی 

قرار می  دهند.
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
بیماری  به  مبتال  کیشوندان  رایگان  مداوای  از  کیش 

کرونا به مدت دوماه در بیمارستان کیش خبر داد .
جعفر آهنگران با اشاره به هزینه های باالی درمان افرادی که به 
بیماری کرونا مبتال شدند، اظهار داشت: برخی از ساکنان کیش 
به علت ابتال به بیماری کرونا و نداشتن توان مالی جهت درمان، 
به موقع بیمارستان مراجعه نمی کردند که این اقدام عواقب 

ناگواری را به دنبال داشت.
با  مبارزه  اقتصادی  ستاد  موافقت  براساس  وی،  گفته  به 
کرونا که با حضور جدی بخش خصوصی برگزار می شود، 
در راستای حفظ سالمت ساکنان کیش، تمام هزینه های 
درمان بیماران مبتال به کرونا از سوی سازمان منطقه آزاد 

کیش و با مشارکت بخش خصوصی پرداخت می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر خطرات 
تمام  نمود:  اذعان  کرونا  یافته  جهش  ویروس  از  ناشی 
ساکنان کیش باید پروتکل های بهداشتی را به طور جدی 

رعایت و از ترددهای غیرضروری نیز خودداری کنند.

آهنگران، اجرای طرح واکسیناسیون عموم مردم جزیره 
را گامی دیگر برای کاهش چشمگیر شیوع این ویروس 
ویرانگر در آینده عنوان کرد و افزود: سازمان منطقه آزاد 
این  مهار  برای  خود  تالش  تمام  کشور  همانند  کیش 

بیماری به کار گرفته است.
برای  اعتبارات مشخصی  اینکه  رغم  به  کرد:  اظهار  وی 
بیمارستان در بودجه سال جاری منظور شده است، ولی با 
توجه به وظیفه ما در ایفای مسئولیت اجتماعی؛ هزینه های 
جاری زیادی را پذیرفتیم و برای تامین تجهیزات و امکانات 
مورد نیاز بیمارستان و آماده سازی کامل، درمانگاه دیگری 
در دهکده ساحلی برای دوره اضطراری حتی از روش ترک 

تشریفات مناقصه اقدام کردیم.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
به  برای آگاهی بخشی  پایان خاطرنشان کرد:  کیش در 
عموم مردم کیش، اطالعات جامعی از میزان هزینه هاي 
سازمان  مدیریت  توسعه  معاونت  سوی  از  شده  انجام 

منطقه آزاد کیش در فرصت مناسب ارائه خواهد شد.

کیش2

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اقتصاد درخواست  پیشنهادی  وزیر  از  پیامی  کیش طی 
کرد نسبت به حفظ »برند کیش ایر و ۴۹درصد از سهام 
به  هیبریدی«  خودروهای  ورود  و  برق  و  آب  شرکت 

جزیره کیش حمایت کند.
در پیام جعفر آهنگران خطاب به سیداحسان خاندوزی 

آمده است:
با نام و یا خدای مهربان

کار ممتد در دبیرخانه شورایعالی، این امکان را برای من فراهم کرده 

بود که با بسیاری از مراکز پژوهشی و دانشگاهی ازجمله مرکز 
پژوهش های مجلس، ارتباط مستمر داشته باشم. به رغم اختالف 
نظرهای بعضا عمیق با مرکز پژوهش ها، همواره بحث و تبادل نظر 

کارشناسی و تعاطی افکار در سطحی بسیار خوب ادامه داشت.
را  دل ها  حتی  و  نظرات  کارشناسی،  مراودات  همین 
به هم نزدیک و نزدیک تر کرده بود تا جایی که مدیر 
شورای  عضو  سال ها  مرکز،  بازرگانی  پژوهش های 
برای بررسی مطالعات و  طرح های  پژوهشی دبیرخانه 

جامع مناطق آزاد و ویژه بوده است.
از  بتوانیم  ما  تا  شد  باعث  ارتباطات  این  خوشبختانه 
به  دستیابی  برای  مجلس  پژوهش های  مرکز  ظرفیت 

اهداف مشترک استفاده کنیم.
حضور  مدیون  باید  را  همراهی  و  وفاق  این  از  بخشی 
ارزشمند سیداحسان خاندوزی در ادامه کار مدیران قبلی 
و  تاری  دکتر  نورانی،  سید  دکتر  عزیز  دوستان  ازجمله 

سعید غالمی در این مراکز دانست.
خاندوزی به روایت استادان پیشکسوت ام در دانشکده اقتصاد 
شنونده،  گفت وگو،  اهل  متعادل،  علمی،  عنصری  عالمه، 

ویژگی های  چنین  می رود .  شمار  به  تحمل  اهل  و  صبور 
برجسته در کنار پاکی، خلوص و شیفتگی خدمت به مردم 
گویای انتخاب موثری برای سکانداری وزارت امور اقتصادی 

و دارایی است و از آینده امیدوارانه تری حکایت می کند.
همان طور که به همین گونه در یکی، دو ساله اخیر، او را 
در مجلس و یکی از مهم ترین کمیسیون ها، کمیسیون 

اقتصادی دیده ایم.
فارغ از سایر مباحث اقتصادی و مسئولیت های سنگین 
دوره  خاندوزی،  دکتر  دارم  اطمینان  اقتصاد،  وزارت 
این  در  را  ویژه  و  آزاد  مناطق  یاری گری  از  جدیدی 

وزارتخانه آغاز خواهند کرد.
و  موانع  چالش ها،  به  ایشان  تسلط  و  آشنایی 
به  مثبت  نگاه  و  اجرایی  و  مقرراتی  محدودیت های 
این  تا  می آورد  فراهم  را  مغتنمی  فرصت  آزاد،  مناطق 

مناطق از جایگاه بهتری برخوردار شوند.
برنامه  قانون  بر اساس  که  این  از  جدا  اقتصاد،  وزارت 
دارد،  برعهده  را  شورایعالی  دبیرخانه  مسئولیت  ششم 
یکی از اصلی ترین دستگاه هایی است که در فراز و فرود 

عملکردی مناطق آزاد و ویژه نقش اساسی دارد.
منابع،  تامین  بورس،  خصوصی سازی،  مالیات،  گمرک، 
سرمایه گذاری خارجی، بیمه و بانک، همه مقوالتی است 

که با نام منطقه آزاد عجین شده است.
و  قانون  خأل  و  فقدان  از  نه  آزاد  مناطق  بدانیم  باید 
و  اجرا  حوزه  در  دیدگاه ها  تفاوت  از  بیشتر  که  مقررات 
قطعا  و  می برد  رنج  ناروا  دخالت های  و  بخشی نگری ها 
ریل  به  آزاد  مناطق  قطار  برگرداندن  در  اقتصاد  وزارت 

اصلی خود می تواند بی همتا عمل کند.
در خصوص کیش هم در چند ماهه اخیر، اقداماتی درخصوص 
در  آزاد  منطقه  و ۴۹درصد سهام سازمان  نام کیش ایر  حذف 
از فهرست واگذاری ها و همچنین تجویز  شرکت آب و برق 
واردات خودروهای برقی و هیبریدی به جزیره صورت گرفته که 
حسب دستور ریاست محترم وقت جمهوری و معاون اول محترم 
وقت قرار شد پیشنهادهای اجرایی از سوی وزارت اقتصاد به 
هیات محترم دولت تقدیم گردد. انتظار دارد آقای دکتر خاندوزی 
با توجه به اهمیت سرنوشت ساز سه تقاضای فوق برای کیش، با 

قید فوریت همکاری های الزم را به عمل آورند.

مداوای  کیش،  بازرگانان  و  بازاریان  جامعه  مدیرعامل 
رایگان افراد مبتال به بیماری کرونا را گامی دیگر برای 

تکمیل طرح بزرگ درمان در این منطقه عنوان کرد.
با  هم اکنون  که  این  به  اشاره  با  سادات نجفی  رحمان 
گسترش شیوع بیماری کرونا در گرداب مهیب و ویرانگر 
و  حمایت  با  داشت:  اظهار  گرفته ایم،  قرار  شوم  پدیده 
سمت  به  را  مسیر  می توانیم  همگانی  پشتیبانی های 

تندرستی و استمرار حمایت همنوعانمان هموار سازیم.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با دستور جعفر آهنگران 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش جهت 

پرداخت هزینه های سنگین درمان بیماران کرونایی، این مهم 
گامی دیگر برای تکمیل طرح بزرگ درمان در جزیره کیش است.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در رابطه با نقش 
موثر بخش خصوصی جهت برون رفت از شرایط حاکم بر جامعه 
گفت: تکمیل طرح بزرگ درمان در جزیره کیش نیازمند به 

مشارکت حداکثری بخش های خصوصی جزیره است.
مالی  کمک های  اهدای  با  کرد:  تاکید  سادات نجفی 
خصوصی  بخش های  خیر اندیش  و  گرانقدر  اعضای 
خانواده های  نیاز  مورد  هزینه های  از  بخشی  می توانیم 
موجبات  و  تامین  را  کرونا  خانمانسوز  بالی  به  درگیر 

و سالمتی  شادمانی  و  مهربان  خداوند  درگاه  به  تقرب 
همنوعان خود را فراهم آوریم.

به گفته وی، پاداش چنین عزم ارزشمندی را دوچندان از 
دست های مهربان حضرت دوست خواهیم گرفت.

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در پایان از بخش های 
وقت  اسرع  در  کرد  درخواست  کیش  جزیره  در  خصوصی 
 کمک های مالی خود را به شماره حساب  105835000 و شبا 
در  تجارت  بانک    IR  350000105800000000018051
وجه جامعه بازاریان و بازرگانان کیش واریز تا در چرخه بهبودی 

شهروندان عزیزمان مورد استفاده قرار گیرد.

معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی کیش 
گفت: این شرکت در سال جاری با استفاده از دانش بومی و توان 
داخلی ۲فروند هواپیمای زمین گیر مسافری را به منظور افزایش 

مسیرهای هوایی بازآمد )اورهال( کرده است.
خلبان عادل نورعلی با بیان اینکه توسعه پروازها و به کارگیری 
مجدد ناوگان شرکت کیش ایر از سیاست های کاری در سال 
اساسی  تعمیرات  راستا  این  در  داشت:  اظهار  است،  جاری 
)اورهال( چهار فروند هواپیمای زمین گیر شرکت در دستورکار 
قرار گرفته که تاکنون یک فروند هواپیمای ایرباس3۲1 مدرن 
و یک فروند هواپیمای MD   با انجام عملیات بازآمد به ناوگان 

مسافری شرکت بازگشته است.
وی اضافه کرد: بازآمد ۲هواپیمای زمین گیر دیگر شامل 
دستورکار  در  نیز    MD و  فوکر 100  نوع  از  فروند  یک 
آینده  هفته  و شش  هفته  دو  در  ترتیب  به  گرفته  قرار 
خدمات  ارائه  برای  شرکت  هواپیمایی  ناوگان  جمع  به 

مسافری بازمی گردند.
معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی کیش با 
اشاره به اینکه در ابتدای سال جاری تعداد هواپیماهای شرکت 
چهار فروند بود و افزایش این تعداد به هشت مورد تا پایان سال 
در دستورکار است، یادآور شد: در سال جاری با بازگشت ۲فروند 

هواپیمای اورهال مسیرهای پروازی شرکت در داخل کشور از 
18لگ پروازی به 35مورد رسیده است.

با  می شود  پیش بینی  همچنین  گفت:  نورعلی  خلبان 
بازگشت ۲هواپیمای در حال بازسازی دیگر و در صورت 
کرونایی  وضعیت  لحاظ  از  کشور  شرایط  بودن  مساعد 
35لگ  از  کشور  داخل  پروازی  فرکانس های  تعداد 

پروازی فعلی به ۶0 تا 80مورد برسد.

بازآمد هواپیماها با توان داخلی صورت گرفته است
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه هر چهار هواپیمای 
زمین گیر این شرکت به علت اعمال تحریم های شدید 
افزود:  بودند،  استفاده  بدون  اسالمی  جمهوری  علیه 
مدیریت شرکت از اردیبهشت ماه سال جاری اورهال این 
هواپیماها با استفاده از دانش و توان بومی شرکت های 

دانش بنیان داخل کشور در دستورکار قرار داده است.
این  بودن  نتیجه بخش  با  اکنون  افزود:  نورعلی  خلبان 
سیاست عالوه بر آن توانسته ایم با حدود ۲0درصد هزینه 
از کشور این  پیش بینی شده ارسال تجهیزات به خارج 

امکانات را برای استفاده مجدد تعمیر کنیم.
معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی کیش 
گفت: همچنین در سال جاری خط تعمیرات، نگهداری و 
مهندسی پرواز ایرباس شرکت راه اندازی شده که در این زمینه 

نیز وابستگی های داخلی و خارجی خودکفا شده ایم.

کیش ایر به دنبال اتصال خلیج فارس به 
دریای خزر است

وی اظهار داشت: این شرکت در راستای توسعه فعالیت های 
حمل و نقل و به منظور پشتیبانی از توسعه جزیره کیش 

به عنوان قطب گردشگری، در نظر دارد پس از بازگشت 
هواپیماهای زمین گیر به ناوگان، مسیر پروازی جدید برای 

اتصال خلیج همیشه فارس تا دریای خزر را ایجاد کند.
خلبان نورعلی با بیان اینکه این مسیر بین کیش و رامسر 
با ناوگان فوکر 100 ایجاد می شود، افزود: با توجه به اینکه 
80درصد فعالیت این شرکت در کیش انجام می شود و در 
حدود ۲0دهه از فعالیت شرکت تقریبا از بیشتر فرودگاه های 

کشور به این جزیره پرواز قرار شده است.
معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی کیش 
اذعان نمود: توسعه مسیرهای بین المللی ازجمله کیش- دبی، 
تهران  )مشهد- نجف(؛  حرم  تا  حرم  مسیر  کیش- مسقط، 
نجف و تهران به ترکیه و بر عکس این مسیرها نیز جز 

اولویت های دیگر شرکت در سال جاری است.

برخورد با ۹آژانس مسافرتی متخلف
عنوان  به  مسافرتی  تمام شرکت های  اینکه  بیان  با  وی 
به  مکلف  مسافران  به  هواپیما  بلیط های  عرضه کنندگان 
هواپیمایی کشوری هستند،  نرخ نامه شورای عالی  رعایت 
گفت: کیش ایر در راستای حفظ حقوق مسافران حدود ۹ماه 

گذشته با گرانفروشی های مختلفی برخورد کرده است.
در  کرده  سعی  ابتدا  در  شرکت  افزود:  نورعلی  خلبان 
تذکرات  با  خودسرانه  قیمت های  افزایش  اولیه  دقایق 
در  آژانس ها  از  بسیاری  که  شود  گرانفروشی  از  مانع 
نتیجه این تذکرات عالوه بر بازگرداندن قیمت ها، نسبت 

به عودت هزینه ها نیز اقدام کرده اند.
معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی 
به تذکرات بی توجه  اما ۹شرکت که  کیش اظهار کرد: 
شده  جریمه  مرداد 1۴00  پنجم  در  نامه ای  طی  بودند، 

و شرکت هم اکنون در حال پیگیری برخوردهای کتبی 
خود از نهادهای ذیصالح است.

کاهش ۵۰درصدی پروازهای شرکت 
هواپیمایی کیش

در جزیره کیش  کرونایی  به محدویت های  اشاره  با  وی 
از هفته گذشته گفت: تمامی شرکت های هواپیمایی تابع 
قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشور هستند و در 
رابطه با محدودیت پروازها هم هر مصوبه ای از سوی این 

سازمان اعالم شده، کیش ایر نیز آن را اجرا کرده است.
خلبان نورعلی افزود: سال گذشته در ایام ابتدایی کرونا 
و قرنطینه این جزیره، کیش ایر تنها شرکت هواپیمایی 
بود که به مردم به صورت یکطرفه و با نرخ پایین تر از 

مصوب خدمات رسانی کرد.
معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی کیش 
یادآور شد: از 10روز گذشته نیز پروازهای کیش ایر به این جزیره 
و برگشت آن به دلیل افزایش شیوع بیماری کرونا دلتا در کشور 

تا سقف 50درصد کاهش پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: این اقدام در راستای کمک به مهار 
هر چه زودتر بیماری کرونا در کشور خصوصا در جزیره 
سالمتی  حفظ  و  درمانی  کادر  با  همراهی  و  کیش 
کیشوندان گرامی و ساکنان آن جزیره انجام شده است.

معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی 
کیش در پایان خاطرنشان کرد: کلیه پروازهای منتهی 
رعایت  با  کیش ایر  پروازهای  سایر  و  کیش  جزیره  به 
و  هواپیما  از ظرفیت  پذیرش ۶0درصد  و  فاصله گذاری 
کلیه شیوه نامه های بهداشتی ابالغ شده توسط سازمان 

هواپیمایی کشوری و وزارت بهداشت انجام می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

مداوای رایگـان کیشوندان مبتال به 
بیماری کرونا در بیمارستان کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش انجام پذیرفت:

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش اظهار داشت:

معاون بازرگانی و خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی کیش خبر داد:

رئیس اداره کنسولی دانشجویان بین المللی 
جزیره کیش اعالم نمود:

درخواست از وزیر پیشنهادی اقتصاد جهت حمایت از تحقق سه اقدام مهم در کیش

مهار بیماری کرونا با حمایت و پشتیبانی های همگانی در کیش

اورهال 2فروند هواپیمای زمین گیر کیش ایر توسط متخصصان ایرانی

حمایت اداره کنسولی کیش 
از دانشجویان افغان در 
زمینه امور ویزا و اقامت
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رئیس مرکز توسعه سالمت و سخنگوی شورای سالمت 
کیش از ابالغ مصوبات جدید ستاد مقابله با کرونا منطقه 

آزاد کیش با هدف کنترل پیک پنجم این بیماری خبر داد.
دکتر محمدرضا رضانیا از دورکاری 70درصدی کارکنان در 
منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: از یکم تا 31شهریورماه، 
ادارت،  تابعه،  شرکت های  کیش،  آزاد  منطقه  »سازمان 
و  مالی  موسسات  بیمه ها،  بانک ها،  دانشگاه ها،  نهادها، 
و شرکت های خصوصی«  بورس  تاالر  جوامع،  اعتباری، 
ملزم به رعایت دورکاری 70درصدی کارکنان خود هستند 
برعهده  حقوقی  مسئولیت  رعایت،  عدم  صورت  در  و 

مدیران مجموعه های مربوطه خواهد بود.
انتظامی،  و  نظامی  یگان های  کرد:  تاکید  رضانیا  دکتر 
برق،  و  آب  امدادی،  درمان،  و  بهداشت  امنیتی، 

آتش نشانی و اورژانس از این مصوبه مستثنی هستند.
وی درخصوص ساعت کاری کارکنان این منطقه اظهار 
داشت: از یکم شهریور ساعت کاری سازمان، شرکت های 
تابعه، ادارت، نهادها، دانشگاه ها، بانک ها، بیمه ها، موسسات 
مالی و اعتباری، جوامع، تاالر بورس و شرکت های خصوصی 

از ساعت 8 صبح تا 1۴:30 خواهد بود.
سخنگوی شورای سالمت کیش در رابطه با اطالع رسانی 
قبلی به ساکنان کیش جهت اجتناب از مسافرت و خارج 
مسافرت  به  که  کارکنانی  داشت:  بیان  جزیره،  از  شدن 
رفتند در هنگام بازگشت به جزیره با استفاده از مرخصی 
5روز  مدت  به  را  خانگی  قرنطینه  دوره  باید  استحقاقی 
رعایت کنند و در صورت عدم ابتال به بیماری و نداشتن 

عالئم می توانند در محل کار خود حاضر شوند.
تجاری،  مراکز  کاری  ساعت  درخصوص  رضانیا  دکتر 
اظهار داشت: ساعت کاری بازارها از 30مرداد ساعت 18 
تا ۲۲ بوده و در صورتی که غرفه ای نسبت به رعایت 
پروتکل ها بهداشتی بی توجهی کند، برابر مقررات نسبت 

به پملپ غرفه اقدام می شود.
وی در ادامه تصریح کرد: در صورت افزایش موارد عدم 
مرکز  تشخیص  طبق  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
محدودیت های  اعمال  به  نسب  کیش  سالمت  توسعه 

شدید برای مجموعه متخلف اقدام خواهد شد.
به گفته دکتر رضانیا، جامعه بازاریان و بازرگانان کیش 
ناظر بهداشت پروتکل ها  نفر  تعیین یک  به  باید نسبت 

برای هر بازار و مجموعه خدماتی اقدام کند  .
به  توجه  با  گفت:  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
هدفگذاری تعیین شده برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
به میزان 85درصد، در صورت عدم رعایت توسط جوامع و 
مشاغل کیش اعمال محدودیت های شدیدتر در دستورکار 

ستاد مقابله با کرونا جزیره کیش قرار خواهد گرفت.
آزاد  منطقه  سازمان  بازرگانی  مدیریت  کرد:  اظهار  وی 
کیش با همکاری جامعه بازاریان و بازرگانان کیش نسبت 
به تعیین تعداد حضور مشتری در هر غرفه بر اساس متراژ 

غرفه ها نظارت می کند.
چهارم  تا  را  کافی شاپ ها  و  رستوران ها  فعالیت  رضانیا  دکتر 
شهریور به صورت بیرون بر اعالم کرد و افزود: فعالیت رستوران ها 
و کافی شاپ ها از پنجم شهریور با رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و تعیین فاصله هر میز به میزان ۴متر و حداکثر ۴نفر در هر میز و 
تعیین ظرفیت هر کدام از رستوران ها و کافی شاپ ها طبق ابالغ 
ظرفیت پذیرش تعیین شده در درب ورودی مراکز نصب خواهد 

شد و  فعالیت آنها تا ساعت ۲3 خواهد بود.
بر  مبنی  شده  اعالم  قبلی  محدودیت های  وی،  گفته  به 
ششم  تا  گردشگری  حوزه  مشاغل  فعالیت های  توقف 

شهریور تمدید شده است  .
تردد شبانه  منع  افزود:  سخنگوی شورای سالمت کیش 
و  انتظامی  و  نظامی  یگان های  خودورهای  استثنای  به 
آب  امدادی،  درمان،  بخش  امنیتی،  عملیاتی،  بخش های 
ستاد  عوامل  و  مخابرات،  اورژانس،  آتش نشانی،  برق،  و 
پیشگیرانه از کرونا تا ۴شهریور از ساعت ۲3 تا ۴ بامداد و از 
پنجم شهریور تا اطالع ثانوی از ساعت ۲۴ تا ۴ بامداد است.
دکتر رضانیا در رابطه با کاهش پرواز های ورودی و خروجی 
و  ورودی  پروازهای  کاهش  داشت:  اذعان  کیش  جزیره 
رعایت ظرفیت  با  و  روز  در  از ۲0پرواز  به کمتر  خروجی 
۶0درصد و فاصله گذاری اجتماعی در پروازها، اتوبوس حمل 

مسافر و سالن های فرودگاه ادامه خواهد داشت.
ممنوع  شهریور  ششم  تا  را  سواحل  به  دسترسی  وی، 
شده  اعالم  قبلی  محدودیت های  افزود:  و  کرد  اعالم 
شهریور  ششم  تا  ورزشی  اماکن  تمام  توقف  بر  مبنی 
تمدید می شود و کاهش شناورهای مسافری و منع ورود 
مسافر از مسیر دریایی به کیش به استثنای کیشوندان با 

احراز هویت تا اطالع  ثانوی ادامه دارد.
شورای  سخنگوی  و  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
سالمت کیش در پایان گفت: هتل ها با ظرفیت پذیرش 

30درصدی مسافر به فعالیت خود ادامه می دهند  .

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش با پیگیری های مستمر از وزارت بهداشت  و درمان 
ساکنان  واکسیناسیون  در  تسریع  ضرورت  بر  کشور، 

جزیره کیش تاکید کرد.
وزارت  موافقت  پی  در  که  این  بیان  با  آهنگران  جعفر 
بهداشت و درمان کشور مبنی بر واکسیناسیون ساکنان 
جزیره کیش، موجی از شادی و امید در میان ساکنان این 
منطقه ایجاد شد، گفت: با پیگیري هاي مجدانه سازمان 
منطقه آزاد کیش جهت سرعت بخشیدن به تخصیص 
در  فعال  کارهاي  و  کسب  دار  ادامه  خسارت  واکسن، 
حوزه هاي مختلف به ویژه گردشگري به پایان مي رسد.

مذکراتي  کیش طي  آزاد  منطقه  سازمان  وی،  گفته  به 
بهداشت و درمان؛ سرعت  با همکاران پرتالش وزارت 
بخشیدن در تامین واکسن مورد نیاز ساکنان کیش را در 

دستورکار خود قرار داده است.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان تاکید کرد: با تخصیص واکسن مورد نیاز 
جزیره کیش، این منطقه به نخستین شهر بدون کرونا 

تبدیل مي شود.

ابالغ مصوبات جدید ستاد مقابله 
با کرونا منطقه آزاد کیش

پیگیری مجدانه جهت تسریع در 
واکسیناسیون کیشوندان

سخنگوی شورای سالمت کیش اعالم کرد:

از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش صورت گرفت:

بین المللی  دانشجویان  کنسولی  اداره  رئیس 
از  همه جانبه  حمایت  از  کیش،  جزیره 
دانشجویان افغان در زمینه »امور ویزا و اقامت« 

در این منطقه خبر داد.
زهرا حسین زاده با اشاره به تحوالت اخیر کشور 
افغانستان و در حمایت از مهاجرین افغان ساکن 
در کیش، گفت: دانشجویان افغان برای اخذ ویزای 
تحصیلی خود باید به این کشور سفر می کردند که 

با لغو پروازها و خطرات احتمالی مواجه شدند.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دانشجویان 
افغان در حال حاضر می توانند از تقاضای دریافت 

ویزای خود صرف نظر کنند و اطمینان داشته باشند 
این اداره ضمن حمایت جدی از آنان، در فرصت 
مناسب نسبت به پیگیری مجوز اقامت و تقاضای 

ویزای مجدد آنها اقدام خواهد کرد.
اداره کنسولی دانشجویان  به گفته حسین زاده، 
بین المللی کیش در راستای حفظ امنیت و سالمت 
دانشجویان افغان که هم اکنون در جزیره زندگی 
می کنند، در تالش است با دریافت موافقت مراجع 
ذیصالح، اقامت دانشجویان پسر افغان را بدون نیاز 
به خروج از ایران به اقامت دانشجویی تبدیل کند.

 رئیس اداره کنسولی دانشجویان بین المللی کیش 

با اشاره به آغاز نام نویسی دانشجویان در سال 
تحصیلی جدید، از تمام پردیس های دانشگاهی 
خواست نام نویسی مشروط دانشجویان را همچون 
گذشته در دستورکار خود قرار دهند و اظهار داشت: 
اداره کنسولی دانشجویان بین المللی در فرصت 
مناسب نسبت به صدور ویزای تحصیلی متقاضیان 

اقدام خواهد کرد.
 شایان ذکر است، در صورت پذیرش دانشجوی 
پردیس های  از سوی  این کشور  مقیم  افغان 
این  برای  ویزا  صدور  روند  بین المللی، 

دانشجویان به سرعت انجام خواهد شد.



کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  دبیر  حق شناس  عقیل 
منطقه آزاد انزلی با بیان این که عدم اجرای صحیح قوانین 
از  غلط  برداشت های  دلیل  به  قانونی  مشوق های  حذف  و 
این  کنونی  آزاد مهم ترین معظل  مناطق  و عملکرد  جایگاه 
اساس  این  بر  داشت:  اظهار  می دهد،  تشکیل  را  مناطق 
طریق  از  مناطق،  مشوق های  بازگشت  کرد  تاکید  می توان 
اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی، جهت 

امید به آینده الزامی است.
وی ضعف بزرگ در کشور ما نادیده گرفتن قانون یا تفسیر 
سلیقه ای بر اساس شرایط زمان عنوان کرد و افزود: مسئوالن 
کشور در کالم اذعان دارند که دلیل توسعه یافتگی کشورها 
می باشد؛  قانون  بر  منطبق  و  بلندمدت  سیستمی،  مدیریت 
لکن در عمل موارد بسیار زیادی از اصالحات و تفاسیر مواد 

قانونی بر اساس سالیق فکری و جناحی مشاهده می گردد.

رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد 
انزلی، فلسفه عدم اجرای صحیح قوانین و حذف مشوق های 
شده  یاد  مناطق  از  غلط  برداشت های  دلیل  به  را  قانونی 
اعالم کرد و گفت: ایجاد مناطق آزاد در ایران طبق قانون، 
نگاهداشت  و  جذب  مسیر  در  تسریع  و  تسهیل  منظور  به 
طرح های سرمایه گذاری و توسعه کشور بوده است؛ امری که 
تا سال ۱۳۹۷ در مسیر صعودی با شیب مطلوب قرار گرفته 
بود، اما با اقدامات تحریم کنندگان داخلی و خارجی و به تبع 
زیاد  بسیار  مشکالت  به  منجر  برجام  از  آمریکا  خروج  آن 

اقتصادی برای ایران گردید.
جای  به  گذشته  سال های  در  اینکه  به  اشاره  با  حق شناس 
روابط  بهبود  و  حفظ  جهت  آزاد  مناطق  فرصت  از  استفاده 
از  ناشی  کاستی های  جبران  و  کشورها  سایر  با  تجاری 
تحریم های ظالمانه برای کشور، شاهد صدور دستورالعمل ها، 

بخشنامه ها و تصویب قوانین مغایر با قوانین مناطق آزاد با 
اقدامات شاخص  از  کرد:  اضافه  بودیم،  غیرکارشناسی  نگاه 
ثبت سفارش  لزوم  آزاد،  مناطق  با  ارتباط  در  قانون  مخالف 
حذف  و  دولت  توسط  آزاد  مناطق  به  خدمات  و  کاال  ورود 
قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد در قالب 
دور  یازدهمین  نمایندگان  توسط  سال ۱۴۰۰  بودجه  الیحه 

مجلس شورای اسالمی است.
آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  دبیر 
اقتصادی  فعاالن  زمان حضور  در  اینکه  بر  تاکید  با  انزلی 
مقررات  و  قانون  کتاب  کار،  مبنای  آزاد،  مناطق  در 
اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  است،  بوده  آزاد  مناطق 
با  اساس  این  بر  است،  بلندمدت  پروژه ای  سرمایه گذاری 
قوانین  محترم،  مسئوالن  تفسیری  و  توجیه  معیار،  چه 
تسهیل گر گمرکی و مشوق های مالیاتی را از مناطق آزاد 
به  حاکمیتی  و  یک سویه  نگاه  نوع  این  می نمایند؟  حذف 
سرمایه گذار در مناطق آزاد با حذف امتیازات قانونی سبب 
کاهش انگیزه و سلب اعتماد به مدیران تصمیم ساز را در 

پی خواهد داشت.
با  سال  سه  گذشت  از  بعد  امروز  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حکم  اداری  عدالت  دیوان  خصوصی،  بخش  پیگیری های 
مطرح  را  سئوال  این  داده،  سفارش  ثبت  مصوبه  ابطال  به 
نمود که هزینه های مادی و معنوی ایجاد شده برای صدها 
سرمایه گذار و کارآفرین در مناطق آزاد را کدام مسئول نظام 
تصویب  به  اقدام  مجلس  منطق  کدام  با  داد؟  خواهد  پاسخ 
قوانین جدید در مغایرت با اهداف تسهیل گرانه مناطق آزاد 

می نماید؟
رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد 
صرفا  و  ندارد  پاسخ  پرسش ها  این  قطعا  کرد:  اضافه  انزلی 

مسئوالن به دنبال توجیه خواهند بود. اما تنها متضرران لزوم 
در  افزوده  ارزش  بر  مالیات  معافیت  حذف  و  سفارش  ثبت 

مناطق آزاد، فعاالن اقتصادی می باشند.
حمایتی  قوانین  و  مشوق ها  اینکه حذف  بیان  با  حق شناس 
همچون عدم لزوم ثبت سفارش و معافیت مالیات بر ارزش 
اقتصادی  برای فعاالن  ایجاد مشکالت متعدد  افزوده سبب 
کشور،  تحریمی  شرایط  در  کرد:  امیدواری  اظهار  شده، 
مسئوالن نظام خود تحریمی را کنار گذاشته و مشوق های 
بازگردانند.  مناطق  این  به  قوانین  با  منطبق  را  آزاد  مناطق 
بی شک در صورت عدم اصالح نگاه مسئوالن نظام به مناطق 

آزاد، نمی توانیم به آینده مناطق آزاد امیدوار باشیم.
رئیس هیات مدیره شهرک صنعتی شماره یک منطقه آزاد 
ناشی  هزینه های  شدن  اضافه  دیگر  سوی  از  افزود:  انزلی 
جاری  هزینه های  بر  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  از 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد افزوده؛ موضوعی که به دلیل 
و  تولیدکنندگان  رقابت  قدرت  از  تولید،  هزینه های  افزایش 
محصوالت تولیدی مناطق آزاد در بازارهای هدف می کاهد 
و عزیزان بدانند که این امر نیز به کاهش اشتغال زایی و در 
ادامه به رخوت تولید و فرآیندهای سرمایه گذاری در مناطق 

آزاد ختم می شود.
انزلی  آزاد  منطقه  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  دبیر 
و صاحب نظران  عزیز  نمایندگان  آیا  کرد:  تصریح  پایان  در 
طرح های مزبور به تبعات اقتصادی و اجتماعی مصوبات خود 
اشراف دارند آیا به بی اثر شدن و بی اعتمادی نسبت به قانون 
به  سیاسی کاری  جای  به  می رود  امید  است؟  شده  اندیشه 
قالب  در  که  رهبری  معظم  مقام  راهبرد  به  التزام  و  قانون 
بند دوازدهم سیاست های کلی نظام متبلور شده را در عمل 

نشان دهیم.

خانم  حاجیه  ام الشهداء  ایثار،  و  صبر  اسوه  درگذشت 
طاهره پور بخشی، مادر شهیدان واالمقام داود، حمزه و 

مسلم کریم بخش موجب تاثر و تالم فراوان شد.
عزیزترین هستی  مومنه شهداء  مادران  که  راستی  به 
عصمت  خاندان  به  خالصانه  ارادت  سایه  در  را  خود 

ایران  تقدیم  ارزش ها،  از  دفاع  راه  در  طهارت)ع(،  و 
اسالمی کردند.

محترم  خانواده های  به  را  وارده  مصیبت  اینجانب 
قهرمان  و  شهیدپرور  مردم  و  پوربخشی  کریم بخش، 
شهرستان بندر انزلی تسلیت عرض نموده و از درگاه 

و  واسعه  رحمت  مرحومه  آن  برای  سبحان  خداوند 
برای  اجر  و  صبر  و  شهیدش  فرزندان  با  همجواری 

عموم بازماندگان مسئلت دارم.
و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

طی  که  شاد  سرزمین  هلدینگ  مدیرعامل  طاهری  احمد 
نمونه  و صادرکننده  کارآفرین  عنوان  به  بارها  اخیر  سال های 
کشوری انتخاب شده است؛ درخصوص حذف معافیت مالیاتی 
و تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد با تصریح 
براینکه اعمال مقررات جدید و تغییر شرایط کسب و کار در 
داشت:  اظهار  ابتر می کند،  را  ملی  آزاد سرمایه گذاری  مناطق 
بی ثباتی در قوانین و مقررات مناطق آزاد به فرار کارآفرینان منجر 
می شود؛ در نتیجه در حالی که رتبه اول فرار مغزها را در دنیا به 
خود اختصاص داده ایم، آیا خواهان کسب مقام نخست در فرار 

کارآفرینان در سطح جهان می باشیم؟
وی با ارائه تحلیلی از بنیان های اقتصاد مقاومتی و حمایت از 
رونق کسب و کار، تصریح کرد: در شرایط بحرانی اقتصاد و 
معیشت مردم، هجمه های پوپولیستی سال های اخیر که تحت 
عناوین دلسوزی برای نظام بر علیه بخش های مختلف اقتصاد 
کشور صورت گرفته، دستاوردی جز نابودی اقتصاد و ناامیدی از 

نظام مدیریتی نخواهد داشت. 
طاهری اضافه کرد: کوتاه ترین و راحت ترین کار برای خسته 
آن،  براساس  که  است  راهبردی  کارآفرینان،  ناامیدی  و 
سرمایه گذاران با اعتماد به طوالنی مدت بودن قوانین و مقررات 
مناطق آزاد در این مناطق حضور پیدا می کنند؛ اما در مقابل 
با ایراد اتهاماتی چون سوء استفاده و فرار مالیاتی، عدم شفافیت 
به  بازی؛  و سلطان  اقتصادی  تروریست  اقتصادی،  تبعیض  و 
بنیان سرمایه گذاری و اعتماد به حمایت نظام مقدس جمهوری 
وارد  خدشه  اقتصادی  قانونی  و  سالم  فعالیت های  از  اسالمی 
می کنند؛ موضوعی که در قالب فرآیندی از پیش طراحی شده 
به فروپاشی کسب و کارها در مناطق آزاد و به تبع آن سرزمین 

اصلی منتهی می شود.

کارآفرین و صادرکننده نمونه ایران خواستار توجه به این واقعیت 
شد که تغییر قوانین و مقررات بدون مطالعات کارشناسی، در عین 
حال که مهر تاییدی است بر وجود اشتباه و غیرکارشناسی بودن 
قانونگذاری کشور  فرآیندهای  به شخصی سازی  قبلی،  قانون 
زمانی  تعبیر می شود؛ چراکه تصمیم مدیر غالب در هر دوره 
به معنی درست بودن تشخیص معنی پیدا می کند، که در واقع 

چنین نیست.
الگویی که مزایا و  براساس  از اصالح قوانین  با استقبال  وی 
مضرات اعمال قانون پیشنهادی دارای توجیه منطقی بوده و 
از تضمین سازمانی و مدیریتی برای دستیابی به تعالی اقتصادی 
و اشتغال زایی از طریق تغییر قانون برخوردار باشد؛ اضافه کرد: 
هر گاه قانونی برخالف تصریح قانون اساسی عطف به ماسبق 
شود و قانون اصلی فعلی را وتو نماید، در نهایت اثری جز حرکت 
به سمت بی اعتمادی به وجود نگاه حمایتی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی از فعالیت های در چارچوب قانون سرمایه گذاران را به 
همراه نخواهد داشت، پس قانونگذار و مجری قانون باید متوجه 
پیش بینی ساز و کار جبران خسارت واحدهای متضرر از قانون 

جدید را در اولویت قرار دهند.
مدیرعامل هلدینگ سرزمین شاد که با میزان اشتغال زایی حدود 
۱۵۰۰نفر در شهرک صنعتی ناحیه2 منطقه آزاد انزلی مشغول به 
فعالیت می باشد، خواستار تضمین دولت به عدم تغییر و ابطال 
مداوم قوانین شد؛ چراکه ضمانت دولت جهت اجرای قانون در 
طول دوره زمانی طوالنی مدت زمانی اهمیت پیدا می کند که 
توجه داشته باشیم که اشخاص حقیقی و حقوقی براساس اعتماد 
به اجرای قوانین و مقررات مناطق آزاد در این بخش از ایران 

اسالمی سرمایه گذاری کرده اند.
طاهری با تصریح بر اینکه هرگونه سرمایه گذاری و برنامه ریزی 

که  امری  است،  قوانین  ثبات  به  معطوف  اقتصادی  فعالیت 
برخالف رویه جهانی و سیره اسالمی در کشورمان عملیاتی 
نمی شود، افزود: تغییر مداوم قوانین و مقررات به بهانه مدیریت 
بحران های گذرا، در ابتدا بیانگر وجود اجرای غلط ساز و کارهای 

مدیریتی در کشور است نه نقض و نقص قوانین.
وی خواستار بی طرفی در بررسی نحوه تشخیص و حل اختالف 
در حوزه مالیاتی از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس شده و 
اضافه کرد: ریشه تمام فرارهای مالی از عدم اطمینان و بی قانونی در 
حوزه مالیاتی است که پایه درآمدهای مالیاتی را بر مبنای مچ گیری 
و اشتباه نویسی دفاتر مالیاتی بنا نهاده است، موضوعی که زمینه ساز 
فسادانگیزی چون  و  غلط  رویه های  به  مالیاتی  مودی  تمسک 

دفترنویسی جداگانه برای وزارت دارایی می شود.
که  رویه ای  اجرای  ایران  نمونه  صادرکننده  و  کارآفرین 
براساس آن حل اختالف با وزارت دارایی، به همین ارگان 
و  اشتغال زایی  ضد  اقتصاد،  تحدید  باعث  را  شده  واگذار 
شاخص های  بر  تکیه  با  افزود:  و  کرد  ارزیابی  ناامید کننده 
صنعتی  رشد  و  تولید  روی  پیش  افق  می توان  آینده پژوهی 
کشور را پیش بینی کرد که در آن از تمایل کارآفرینان ایرانی 
افتتاح  منظور  به  همسایه  کشورهای  به  مهاجرت  جهت 
در  ضمانتی  چراکه  ترسید؛  خواهیم  مناطق  آن  در  کارخانه 
اجرا و تداوم یک قانون که براساس آن به سرمایه گذاری در 
یک منطقه اقدام نموده اند، وجود ندارد؛ قانون و مقررات یا 

توسط دولت و یا نمایندگان بعدی تغییر پیدا می کند.
توسط  شده  مطرح  مشکالت  از  جلوگیری  راهکار  طاهری، 
خود را اجرای ماده۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اعالم 
کرد، قانونی که به تصویب دولت، مجلس و شورای نگهبان 
و  باالدستی  قانون  نکرده،  پیدا  تغییر  که  زمانی  تا  و  رسیده 
نتیجه  قانون دیگری است؛ در  از سوی هر  تعدی  غیرقابل 
هرگونه تصمیمی که باعث تزلزل نص قانون و فرآیندهای 
کسب و کار در مناطق آزاد گردد، به تعطیلی این مناطق و به 

ویژه بخش تولید منجر می شود.
و  کسب  فضای  رونق  شاد  سرزمین  هلدینگ  مدیرعامل 
کار و فعالیت های تجاری را نخستین گام در مسیر رسیدن 
در  نمود:  خاطرنشان  و  کرد  عنوان  آزاد  مناطق  رسالت  به 
برنامه ریزی صحیح و کارشناسی، می توان  با  واردات  کنار 
گسترش  و  ایجاد  زمینه  بازار،  بستر  آماده سازی  طریق  از 
فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری داخلی و حتی خارجی 
در مناطق آزاد به صورت خودجوش فراهم کرد؛ در نتیجه 
و  واردات  شرایط  تغییر  و  جدید  مقررات  هرگونه  اعمال 
یا  و  سفارش  ثبت  قبیل  از  آزاد  مناطق  در  کار  و  کسب 
مقررات ارزی، حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و تسری 
مردم  ملی  سرمایه گذاری  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون 
تخریب  به  فقط  که  تغییراتی  می کند؛  ابتر  را  کشور  و 

زیرساخت های اقتصاد کشور ختم می گردد.

دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

احمد طاهری، کارآفرین و صادرکننده نمونه ایران تصریح نمود:

 لزوم بازگشت مشوق های مناطــق آزاد
جهت امید به آینده با اجرای قانون

 پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در پی ارتحال ام الشهدای کریم بخش

بی ثباتی قوانین و مقررات مناطق آزاد به فرار کارآفرینان منجر می شود
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تاكید نظام جمهوری اسالمی ایران مبنی بر اینكه مناطق آزاد باید پیشران 
و پیشگام در اجرای سیاست های اقتصادی كشور باشند، به منزله پیشبرد و 
اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد  به معنای جذب 
سرمایه گذاري به عنوان ابراولویت است. این اقدام عمال، جذب تكنولوژي هاي 
نوآور، تولید، صادرات و ایجاد فرصت هاي شغلي و اشتغال بیشتر را در فضاي 
تخصصي تري میسر مي كند. آن چنان كه همه این زمینه ها وجاهت خود را از 
سرمایه گذاري مي گیرند. یعني سرمایه گذاري ریلي است كه انتقال فناوري نو، 
تولید و صادرات را در خود مي گیرد. به عبارتي، سرمایه گذاري كلید واژه توسعه 
مناطق آزاد در عرصه كارآفریني و جذب تكنولوژي موج سوم و چهارم است كه 

با كودك انگاري میسر نمي شود.
تحقق این سیاست ها به واقع زمینه و فرصت هاي مناسب را برای نقش 
رونق  تحقق  در  اقتصادی  فعاالن  و  مردمي  خصوصي  بخش  آفرینی 
از پیش  البته تقویت بیش  این مورد  اقتصادی كشور فراهم می كند. در 

زیرساخت ها در مناطق آزاد برای سرمایه گذاری ضروری است.
تاكید بر اولویت جذب سرمایه گذاري داخلي و خارجي برای مناطق آزاد 
به منظور بهره برداری كامل از فرصت هاي موجود و امتیازاتي است كه 
قانون گذار براي فعالیت در مناطق آزاد فراهم كرده است. سرمایه گذاري بر 
پایه زیرساخت هاي آماده شده در مناطق آزاد، مولفه اي جذاب براي تحقق 
ماموریت مناطق آزاد در اجرای چهار محور اساسي گسترش تولید، توسعه 
صادرات، ایجاد فرصت هاي شغلي و انتقال تكنولوژي است، به طوري كه 
در آن انتقال فناوري هاي نو زیرمجموعه سرمایه گذاري تعریف مي شود، 
تا جایي كه بدون جذب سرمایه گذاري خارجي، فناوري هیچ شانیتي در 
ساختار تشكیالتي به منظور استفاده از موج هاي نوتكنولوژي متناسب با 
پیشرفت هاي روز نداشته و حاصلي را اگر هم به بار آورد، ابتر خواهد ماند. 
آنچه مسلم است، مناطق آزاد در زمان حاضر نیاز به یک روح تازه دارند؛ 
روحی كه فضای ساختار اداری آن را با هدف ارائه خدمات برتر برای جذب 

سرمایه گذاری خارجی و داخلي با استفاده از فرصت ها متحول كند. 
مجلس شوراي اسالمي باید یكی از فعالیت های مهم خود را بازنگری در 
مواد قانونی موازی با فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دهد. به 
ویژه حذف مواد و مشوق های قانونی كه مزیت های اقتصادی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادي را برای سرمایه گذاری، تولید و صادرات از بین برده است. 
سازمان هاي مناطق آزاد برای اجرا و عمل ماموریت های محوله خود باید از 
فضای سازمان عمران منطقه ای بودن خارج شوند و ماهیت اصلی متناسب 
با استانداردهای جهانی به خود بگیرند. این استانداردها همانا بسترسازی 
بازارهاي  در  حضور  برای  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  هدف  با  توسعه 
جهانی و منطقه اي را طلب مي كند، به خصوص كه با نگاه مدیریت سنتي 
كه یک مقداري وارد عرصه مدرن شده و از امكانات مدیریت پسامدرن 
بیشتر در حد  را  بازار جهاني  و منطقه اي  كامال بي خبر است، حضور در 

حرف مي خواباند! 
امروزه با توجه به نقدینگی های مازاد و سرمایه های سرگردان فراوانی كه 
در گوشه و كنار جهان وجود دارد، در عمل بازارهای نوظهوری همانند ایران 
از جذابیت بسیار باالیی برای سرمایه گذاري برخوردار است. بدین منظور 
باید تحرك كافی در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی كشور ایجاد كرد تا بتوان به مقوله توسعه در مناطق آزاد 
از منظر بین المللی نگریست. دولت سیزدهم و تازه نفس نیز در سند های 
همكاری خود با دیگر كشورها باید به مسئله جذب سرمایه گذاری مشترك 
در مناطق آزاد ایران با هدف تامین منابع مالی جدید تاكید ویژه داشته باشد. 
اهمیت  بر  آزاد  مناطق  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  لزوم  عالوه،  به 
بازرگانی و دیگر بخش های  فعالیت و هماهنگی بخش های دیپلماسی، 
به همین منظور الزم است وزارت  تاكید می ورزد.  این زمینه  مربوط در 
با توجه به امكاناتی كه در  اقتصادي  امور خارجه و سایر وزارتخانه هاي 
خارج از كشور دارند، در مسیر جذب سرمایه گذاری های خارجی كشورها، با 
سازمان هاي مناطق آزاد كشور و حوزه هاي فعالیتی آن پیوند سیستماتیک 
برقرار كنند و مجموعه امكانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی های كشور در 
خارج از كشور را در این منظور به كار گیرند. خالقیت و نوآوري نیز در این 
باره بسیار حائز اهمیت است، به نحوي كه صرفا نباید منتظر سرمایه گذار 

نشست، بلكه باید به دنبال آن رفت. 
با وجود این، مهم ترین اقدامات در این زمینه عبارت است از:

 آشنا كردن مسئوالن و كارشناسان سفارتخانه ها و بخش های اقتصادی 
وزارت امور خارجه با حوزه های فعالیتی و قانون و مقررات مناطق آزاد و 
ویژه ایران به منظور حركت برای جذب سرمایه گذاران خارجی، از طریق 
ایجاد ارتباط میان سفارتخانه های كشورهای خارجی و سازمان هاي مناطق 

آزاد و ویژه كشور.
  ایجاد دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی در محل سفارتخانه های كشور 
توسعه اي  در طرح های  مشاركت  و  سرمایه گذاری  برای جذب  خارج  در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي حسب برنامه و بودجه ساالنه، با استفاده از 
تسهیالت خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین روش های متداول 
تامین منابع مالی برای اجرای طرح های مورد نظر در زمینه زیرساخت های 
براي  عوامل  سایر  و  مواصالتي  حوزه هاي  در  نو  فناوری هاي  با  مرتبط 

حضور پایدار در بازارهاي جهاني و منطقه اي.
جذب  دفاتر  با  آزاد  مناطق  مدیران  و  كارشناسان  بین  ارتباط  ایجاد   
و  اطالعات  تبادل  براي  كشور  از  خارج  در  خارجی  سرمایه گذاری های 

آشنایی با خواسته ها و زمینه های مورد درخواست سرمایه گذاران خارجی.
 برگزاری همایش ها و جلسات آشنایی سفیران و كارشناسان وزارت امور 
خارجه و فعال كردن دفاتر نمایندگی های اقتصادی در خارج كشور از طریق 

حضور مستمر در مناطق آزاد كشور در مقاطع مختلف.
ضمانت های  ارائه  درباره  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  هماهنگی   
الزم به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در 

بسته هاي مالي و حمایتي و تشویقي.
 انجام تمهیدات الزم برای شناسایی سرمایه گذاران خارجی عالقه مند 
به سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی، تجاری و گردشگری در مناطق 
آزاد كشور و ایجاد مقدمات الزم برای عزیمت آنان به این مناطق براساس 

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد ایران.
 تدوین سیاست ها و راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی متناسب 
با استراتژی توسعه صنعتی یا آمایش صنعتی مناطق منطبق با قوانین و 

مقررات كشورها و بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی.
برای  آموزشی  مستمر  كارگاه هاي  و  دوره ها  میزگردها،  برگزاری   
ماموران اقتصادی وزارت امور خارجه درباره توجیه نقش مناطق آزاد برای 
جذب سرمایه خارجی و توسعه همكاری با طرف های خارجی در مناطق 

آزاد ایران.
 حضور مدیران عامل به همراه هیات های كارشناسی مناطق آزاد كشور 
در هیات های اقتصادی اعزامی به خارج از كشور از طرف رئیس جمهوری 
یا وزرای اقتصادی دولت و ایجاد ارتباط و هماهنگی مستمر آنان با دفاتر 
برقراری  در  همچنین  كشور.  از  خارج  در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 
ارتباط با بازارهای هدف بین المللی، باید نسبت به تدوین یک دیپلماسی 
اقتصادی - سیاسی از طریق رایزنی های سیاسی تالش كرد تا جایی كه 
دوجانبه  تجارت  برقراری  برای  و مشاركت خارجی  انجام سرمایه گذاری 
كشور  آزاد  مناطق  در  رایزنی ها  این  طریق  از  كشورها  بین  چندجانبه  و 
دنبال شود. نمایندگان دولت نیز باید در مذاكرات سیاسی - اقتصادی خود 
در  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  درصدد  كشورها  رتبه  عالی  مقامات  با 
مناطق آزاد از طریق شركت های خارجی كشورها برآیند. بي اعتنایي آنها 

فرصت هاي ایجاد شده را در مناطق آزاد كم رنگ مي سازد.
 توجه به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم یا 
به شكل مشاركتی در موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه ایران با سایر 

كشورها و تمهیدات الزم براي اجرایي كردن آنها.
 تقویت چهار بازار اقتصادی پول، سرمایه، كار، كاال و خدمات با ارزش 
افزوده باال در مناطق آزاد كشور با شناسایی اقالم وارداتی بازارهای طبیعی 

از  استفاده  با  اقالم  آن  صادرات  و  تولید  برای  ایران  منطقه ای  هدف  و 
مشاركت سرمایه گذاران آن كشورها. از این طریق باید سعي كرد تا بازار 
با حضور سرمایه گذاران خارجی و  بهادار و كاال و خدمات  اوراق  بورس 

ایرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران رونق گیرد.
  سرمایه گذاری در زمینه احداث كارخانه ها و كارگاه های تولیدی براساس 
اقالم وارداتی بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی با حضور سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی، به نحوي كه بازار هدف آنها قبال مشخص باشد. مشاركت 

سرمایه گذاران در بازارهاي هدف بین المللي كارگشا خواهند بود.
  استفاده بهینه از ظرفیت های موجود اقتصاد و جذب صحیح سرمایه های 
خارجی برای انتقال فناوری، رواج تحقیق و توسعه و بهبود مدیریت و فرصت یابی 

برای طرح هایی كه به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
در  به سرمایه گذاری خارجی.  قابلیت دار  فاینانس  پروژه های  تبدیل    
وام های قرضی )فاینانس( بازپرداخت اصل و فرع برعهده دولت است، اما 
در منابع غیرقرضی كه مشمول سرمایه گذاری خارجی می شود، ریسک 

تجاری پروژه بر عهده سرمایه گذار است.
  بهبود فضای كسب و كار در مناطق آزاد با هدف آماده سازی محیط 
اقتصادی برای تشكیل و انباشت سرمایه به ویژه در بخش خصوصی. انجام 
دادن اقدامات بنیادی و روشمند در افزایش شاخص های عمده تاثیرگذار 
تدوین  و  تهیه  است.  زمینه  این  در  موثری  گام  كار  و  در فضای كسب 
آیین نامه ایجاد فضای مساعد كارآفرینی و رفع موانع كسب و كار در مناطق 
آزاد جهت رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد متناسب با قانون بهبود 
مستمر محیط كسب و كار كشور برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از 

الزامات پیشگامی توسعه در مناطق آزاد و ویژه است.
  تاسیس دفاتر نمایندگی جذب سرمایه گذاری خارجی در كشورهای 
امور  اداره  براساس ماده 23 قانون چگونگی  آزاد  هدف منطقه ای مناطق 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی كشور و انتشار كتاب سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد و ویژه ایران در خارج از كشور به عنوان گام هایی برای حضور و آشنایی 

سرمایه گذاران خارجی با مناطق آزاد.
خارجیان  با  مشترك  بیمه  و  خارجی  سرمایه گذاری  ایجاد صندوق    
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و 

ایرانیان خارج از كشور.
با  برای همراهی  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  اتاق فكر  ایجاد    
شركت های خدمات مشاور برای تهیه طرح های عملیاتی سرمایه گذاری 
دارای توجیه فنی، مالي و اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس 

طرح های اولویت دار مناطق.
توجه به این موارد كه اهم مسائل مورد نظر براي توسعه بیش از پیش 
مناطق آزاد كشور است، مي تواند رویكرد داخلي را به فرصت هاي خارجي 
براي استفاده از ظرفیت هاي پیش روي مناطق آزاد بگشاید. هر چند كاري 

سخت و خواهان برنامه ریزي مطمئن است.

اثربخشی مناطق آزاد در بسط تجارت داخلی
هدف های ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از كشورهای درحال توسعه عبارتند 
از: فراهم كردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور كاالهای 
از  حاصل  درآمد  افزایش  خارجی،  سرمایه های  جذب  طریق  از  صنعتی 
توریسم، تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع، برقراری پیوندهای 
صنعتی با داخل كشور، رشد رفاه اقتصادی و مادی مردم مناطق، منافع 
ملی، آشنایی با تجارت بین الملل، جلوگیری از شوك های ناشی از مراحل 
متخصص  انسانی  نیروی  تربیت  شدن،  جهانی  عصر  در  اقتصاد  انتقال 
به  تكنولوژی  انتقال  ارتقای مهارت های مدیریتی كه در پی  و  و كسب 
دست می آیند، ترغیب سرمایه و شتاب بخشیدن به توسعه منطقه، برپایی 
نمایشگاه ها، تنظیم بازار كار، ارائه خدمات عمومی، انجام امور زیربنایی، 
عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، تبادل تكنولوژی و اطالعات، 
بازارهای جهانی، حضور  از پول موجود در  استفاده تولیدكنندگان داخلی 
در بین قدرت های رقیب در عرصه بین المللی، افزایش و توسعه صادرات 
با حمایت از رشد و توسعه صنایع صادراتی، افزایش واردات ارزی، كمک 
ارتقاء سطح  و  ایجاد فرصت های جدید شغلی  با  بیكاری  به حل مسئله 
استانداردهای اقتصادی با وارد كردن تولیدات پیشرفته و تكنولوژی های 

مدرن مدیریتی از خارج به داخل كشور.
البته برخی از كشورها، عالوه بر موارد ذكر شده، هدف های دیگری مانند 
محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم را نیز دنبال می كنند. همان طور 
كه در ماده )یک( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ایران نیز هدف از تشكیل 
مناطق آزاد تجاری -صنعتی اینگونه بیان شده است: تسریع در انجام امور 
زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، انجام سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، افزایش درآمدهای عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، 
تنظیم بازار كار و كاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای و تولید 

و صادرات كاال.
مناطق آزاد براساس این اعتقاد شكل گرفته اند كه »تجارت موتور رشد و 
توسعه اقتصادی یک كشور است«. در واقع مناطق آزاد به مثابه الگوی 
نمونه برای اصالح ساختار اقتصاد كشور برای انطباق با تحوالت پدید آمده 
در اقتصاد جهانی محسوب می شوند؛ كه با توجه به اینكه ساختار اقتصاد 
كشور از طریق حذف موانع اداری و برقراری مقررات آسان و در عین حال، 
تقویت كنترل ها و نظارت های كالن اصالح می شود، مناطق آزاد می توانند 
به عنوان ابزاری برای طراحی، آزمون و تكامل برنامه ای اصالح ساختاری 
و بهره برداری از نتایج آن به منظور تسری اصالحات به سرزمین اصلی 
مورد توجه قرار گیرند. این مناطق در واقع كانون تغذیه و توسعه برای 
كشورهایی هستند كه می دانند در جهان امروز چگونه خود را به لحاظ 

اقتصادی، تكنولوژیكی و سیاسی جهت دهی كنند.
در واقع مناطق آزاد وسیله ای برای ورود به بازارهای جهانی و به عنوان 
پدیده های فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های توسعه برون نگر با 
تاكید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند و با بهره گیری از 
برتری های نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین المللی حضور پیدا می كنند 
و می توانند به عنوان تسریع كننده ارتباط با اقتصاد داخلی به كار روند. 
اهمیت  بین المللی در تجارت داخلی  بازارهای  با  ارتباط  افزایش  این  كه 
و موجب  باشد  موثر  داخلی  تجارت  و  اقتصاد  در  و می تواند  دارد  زیادی 
توسعه و رونق تجارت داخلی شوند. در واقع ایجاد مناطق آزاد می تواند 
آزادی مبادالت تجاری را تامین كند و نتیجه این اقدامات، سرازیر شدن 
بنابراین به  مداوم سرمایه های خارجی به كشور در همه صنایع است و 
وسیله مناطق آزاد استراتژی توسعه صنعتی از طریق گسترش صادرات 

به ثمر می رسد.
می توان گفت مجریان و برنامه ریزان توسعه، با پیگیری سیاست برون نگر 
توسعه  ابزار  به  آنها  ساختن  مبدل  و  آزاد  مناطق  ایجاد  به  اقدام  ضمن 
اقتصادی و بازگشایی اقتصاد توانستند از این مناطق به عنوان سازوكاری 
متناسب در جهت توسعه صنعتی استفاده نمایند. در واقع مناطق آزاد تجاری 
می توانند با جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای ازجمله مدیریت 
سرمایه و همچنین تكنولوژی مورد نیاز، به جریان توسعه صنعتی كشور 
یاری رسانند، كه با این وسیله می توان عوامل تولید داخلی را با علم و 
دانش فنی نوین تلفیق كرده و كشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد 

جهانی قرار داد.

در حقیقت با ایجاد مناطق آزاد، خرید مواد خام، كاالهای نیمه ساخته و 
ماشین آالت كشور میزبان توسط بنگاه های مستقر در مناطق آزاد افزایش 
پیدا می كند كه این عامل خود سبب انتقال فن آوری هم می شود و این 
جریان یعنی انتقال تخصص های فنی و سرمایه ای و تكنولوژی نوین باعث 
توسعه صنعتی كشور میزبان می شود و این توسعه در صنعت و تولیدات 
در  بگذارد.  زیادی  تاثیرات  داخلی كشور  تجارت  در  یک كشور می تواند 
واقع با توسعه صنعت و تولیدات در كشور به خصوص اگر این توسعه با 
تكنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل كشور و هم در رابطه با 
دیگر كشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت؛ همچنین 
در صورتی كه پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته ای در كشور وجود داشته 
اقتصاد داخلی  با  ارتباط  برای  امر مشوق شركت های خارجی  این  باشد، 
خواهد بود كه از این طریق نیز تجارت داخلی در مسیر پیشرفت و توسعه 

قرار خواهد گرفت. 
در كل تجربه كشورهای موفق نشان می دهد كه مناطق آزاد، پلی میان 
اقتصاد داخلی و جهانی با جهت گیری تولیدی، صادراتی، انتقال تكنولوژی 
و رشد و توسعه اقتصادی بوده است. در واقع، مناطق آزاد در كشورهای در 
حال توسعه، ابزار توسعه اقتصادی برای كل اقتصاد در نظر گرفته می شوند 
وسیله ای  را  آزاد  مناطق  موفق،  كشورهای  تجاری.  صرفا  منطقه ای  نه 
برای ورود به بازار جهانی و بهره گیری از برتری های نسبی در بازرگانی 
بین المللی می دانند و امیدوار هستند مناطق مذكور یاری دهنده آنان در 
رهایی از فقر و عقب ماندگی باشند. تكنولوژی، مدیریت و سرمایه را به 
با عوامل علمی و دانش  را  تولید داخلی  وارد كنند و عوامل  آنها  كشور 
فنی خارج تلفیق نمایند و سرانجام كشور را در مسیر توسعه صنعتی و در 

درازمدت در رده كشورهای توسعه یافته و صنعتی قرار دهد.
هر چند نرخ بازدهی در این مناطق عموما مثبت است، ما از میان شمار بسیار 
مناطق آزاد و پردازش صادرات جهان، جدا از انگیزش ها و مشوق های ارائه 
شده در این مناطق، تنها مناطقی موفق بوده اند و توانسته اند نقش اساسی 
در توسعه اقتصادی و صنعتی كشورها ایفا نمایند، كه در جایگاه مناسب در 
میان بسته های سیاسی كل كشور نشسته باشند و حركت پیوسته و باثباتی 
را در سطح ملی برای جبران عقب ماندگی های اقتصادی و اجتماعی خود 
سازمان داده و دستیابی به پیشرفت رشد و توسعه ورود به عرصه تولید و 

تجارت در جهان را در دستوركار خویش قرار داده اند.
بدین معنا ایجاد مناطق آزاد در هر كشور را نباید به صورت اقدامی مجزا از 
اقتصاد ملی دید؛ بلكه باید به منزله ابزاری برای توسعه صنعتی و بخشی 
از راهبردهای كالن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی كرد. در غیر 
این صورت این مناطق تنها جنبه نمایشی و غیرواقعی به صورتی مجزا از 

تمامیت اقتصاد كشورها را خواهند داشت. 

اثرگذاری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در اقتصاد ایران
با عنایت به آمارهای موجود، درصد زیادی از صادرات و واردات غیرنفتی 
در  است.  رسیده  انجام  به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  طریق  از  ایران 
ارزی  درآمد  آزاد، كسب  مناطق  تاسیس  اهداف  مهم ترین  از  یكی  واقع 
است . كسب درآمد ارزی تابع صادرات كاال و عملكرد صنعت جهانگردی 
است كه تاثیر مثبتی بر اقتصاد كشورها دارد . در زمینه افزایش صادرات، 
واقع  در  می رود.  شمار  به  مهم  عوامل  از  یكی  خارجی  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری خارجی موجب توسعه تولیدات صنعت و فناوری و انتقال 
تكنولوژی و ظرفیت های فنی از خارج است و دستیابی به این هدف معموال 
با روش های مالكیت های خارجی یا سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری 

مشترك، تحت لیسانس، فروش و انتقال تكنولوژی انجام می شود.
صنعت توریسم از دیگر زمینه های كسب درآمد برای مناطق آزاد است، 
در واقع این صنعت یكی از پربازدیدترین فعالیت های اقتصادی در جهان 
است و باالترین ارزش افزوده را ایجاد می كند. مناطق آزاد ایران در این 
مورد در جذب مسافرین داخلی موفق تر بوده است، كه این موضوع حاكی 
از آن است كه مناطق آزاد در بعد فرهنگی، با جذب درصدی از مسافرین 
مسافرت های  از  ناشی  عوارض  از  تا حدودی  است  توانسته  خارج،  عازم 

خارجی را بكاهد.
به طور كلی در ایران انگیزش های مالی به نسبت خوبی ازجمله در زمینه 
تعرفه ها، مالیات، ورود و خروج سرمایه و مالكیت خارجیان بر سرمایه ارائه 
شده است. بخشی از مزیت های قانونی منطقه آزاد تجاری -صنعتی ایران 
كه از طریق آنها می توان به اهداف تعیین شده دست پیدا كرد، عبارتند 
از: آزادی ورود و خروج سرمایه، معافیت مالیاتی تا بیست سال، تضمین 
كامل سرمایه های خارجی، امكان ترانزیت، امكان مشاركت سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، معافیت گمركی برای ورود كاالی ساخته شده در منطقه 
به داخل كشور، امكان ورود كاالن بدون پرداخت عوارض گمركی و سود 
بازرگانی به منطقه، امكان خرده فروشی كاالن، امكان ورود اتباع خارجی 
از طریق مبادی ورودی و خروجی. ولی متاسفانه به رغم داشتن زمینه ها 
و توان بالقوه برای توسعه و پیشرفت، به دلیل ضعیف امكانات و تاسیسات 
و  داخلی  سرمایه گذاران  عدم جذب  درآمدها،  تامین  عدم منابع  زیربنایی، 
خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامه های كالن و راهبردهای توسعه 
انتظار عملكرد  اقتصادی كشور، مناطق آزاد در ایران نتوانسته اند در حد 

موفقی ارائه نمایند.

تحقق اقتصاد آزاد از مسیر مناطق آزاد
از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، منطقه آزاد می تواند همانند پلی به سوی 
به  و  باشد  كشور  یک  در  تجاری  مبادالت  آزادی  موجب  خارج،  جهان 
این وسیله تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب توسعه و 
رونق تجارت داخلی شود. همچنین با جذب برخی تخصص های فنی و 
سرمایه ای موردنیاز و در كنار آن جذب تكنولوژی و سرمایه های خارجی به 
جریان توسعه صنعتی كشور یاری رساند. در نتیجه عوامل تولید داخلی با 
بهره گیری از علم و دانش فنی نوین، می توانند كشور را در مسیر توسعه و 
همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند و این جریان یعنی انتقال تخصص های 
فنی و سرمایه ای و تكنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی كشور میزبان 
می شود و این توسعه در صنعت و تولیدات یک كشور می تواند در تجارت 

داخلی كشور تاثیرات زیادی بگذارد.
در واقع با توسعه صنعت و تولیدات در كشور به خصوص اگر این توسعه با 
تكنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در داخل كشور و هم در رابطه با 
دیگر كشورها و در بخش صادرات رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین 
در صورتی كه پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته ای در كشور وجود داشته 
اقتصاد داخلی  با  ارتباط  برای  امر مشوق شركت های خارجی  این  باشد، 
خواهد بود، كه از این طریق نیز تجارت داخلی نیز در مسیر پیشرفت و 

توسعه قرار خواهد گرفت.
در كشور ایران نیز مناطق آزاد می توانند نقش بسزایی در رشد و توسعه 
اقتصادی داشته باشند و جمهوری اسالمی ایران به سبب ضرورت گسترش 
صادرات غیرنفتی، تعامل خویش را با مجموعه اقتصاد جهان به صورت 
این روند جهانی شدن،  افزایش داده و خواهد داد، كه  قابل مالحظه ای 
موجب تحولی شگرف در شیوه های كار و زندگی و مهم تر از همه برقراری 

ارتباط با فراسوی مرزهای ملی گشته است.
با توجه به مطالب ذكر شده می توان گفت اگر سهم سرمایه گذاری خارجی 

و استفاده از فن آوری و تخصص های نوین، در سطح باالیی باشد و بیشتر 
تولیدات صادر گردد، پیوند بیشتری بین مناطق آزاد با اقتصاد و تجارت 
داخلی ایجاد خواهد شد، كه با برنامه ریزی دقیق سیاستگذاران و تشویق 
و حمایت هرچه بیشتر از شركت های داخلی می توان به این مهم دست 

پیدا كرد.
مناطق آزاد در ایران نیز هر چند با مشكالت فراوان دست به گریبانند، 
اما با اقداماتی مانند حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ارائه 
تسهیالت ویژه، سرمایه گذاری در امور زیربنایی و جلب مشاركت بخش 

خصوصی، می توانند بر این مشكالت فائق آیند.

مزیت های مناطق آزاد برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی
برای  خارجی  سرمایه های  ورودی های  مهم ترین  از  یكی  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاری های داخلی به شمار می روند. این بدان معناست كه توجه 
و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در كشور و مسیر ورود سرمایه گذاران 
می تواند از طریق جذابیت های موجود در مناطق آزاد كشور عزیزمان باشد 
كه در ذیل به برخی از مهم ترین مزایای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد 

اشاره می كنیم:
1( نوع و ساختار مدیریت و حاكمیت هر سازمان عامل در مناطق آزاد به 
صورت خودگردان است و این مناطق موظف به تامین هزینه های جاری، 
عمرانی و خدماتی هستند و این در حالی است كه ریالی از بودجه عمومی 

كشور دریافت نمی كنند.
از سوی دیگر، كوچک كردن ساختار نهادها و ادارات دولتی در یک سازمان 
اداری كه در یک جغرافیای كوچک تجمیع شده و خدمات  و مجموعه 
دولتی ارائه می كنند، وجه دیگری از مدیریت كوچک شده حاكمیت دولت 
بر امور اقتصادی است كه می توان مستندات آن را در ماده 27 قانون مناطق 

آزاد مالحظه كرد.
واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی در محدوده جغرافیایی كوچک 
و به خصوص در مناطق مرزی )اغلب مناطق آزاد در نقاط مرزی واقع 
شده اند( به دولت این تجربه و اطمینان را می دهد كه می توان نظارت كرد 
و پیشرفت كشور را با حضور مردم و حمایت از آنها نظاره نمود؛ چراكه 
اساسا تجربه جهانی و ایرانی موید این اصل است كه دولت مدیر خوبی در 
عرصه اقتصاد نیست؛ موضوعی كه در فربه شدن دولت به دلیل حاكمیت 

نظام اقتصادی رانتی در ایران قابل مشاهده است.
2( مزایای قانونی همچون امكان ثبت شركت و مالكیت صددرصدی افراد 
از سوی دولت  )به جز رژیم هایی كه  تابعیت غیرایرانی  با  و شركت هایی 
ایران به رسمیت شناخته نشده است( در مناطق آزاد ایران در خاورمیانه 
كم نظیر است؛ این امر به عنوان مزیتی بر جذب شركت های بین المللی در 
این مناطق ارزیابی می شود. در عین حال حضور برندهای مطرح بین المللی 
انتقال  فرصت  تولید،  خطوط  تاسیس  برای  دانش بنیان  شركت های  و 

تكنولوژی و دانش فنی را نیز در پی خواهد داشت. 
از سوی دیگر،  امكان برگزاری همایش های بین المللی و دوره های آموزشی، 
فنی-مهندسی در حوزه های تخصصی با تكیه بر این مزایا و امكان ورود 
بدون ویزای نیروهای متخصص به مناطق آزاد، فرصت بی نظیری برای 
ارتقای دانش علمی- تخصصی، موسسات علمی و دانشگاهی كشور فراهم 

می كند.
3( سومین ظرفیت مناطق آزاد در عرصه اجرای بند یازدهم سیاست های 
اقتصاد مقاومتی، قرار گرفتن مبادی ورودی- خروجی كریدور شمال- جنوب 
)به  عنوان یكی از مهم ترین كریدورهای بین المللی قرن بیست و یكم( در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كشور است. وجود مزایا و معافیت های قانونی 
ارائه  ترانزیت كاال و  برای  برای سرمایه گذار خارجی و معافیت هایی كه 
خدمات در این حوزه و حوزه های مرتبط از سوی مناطق آزاد ارائه می شود، 

می تواند منبع درآمد خوبی برای كشور ایجاد كند. 
فعال شدن این كریدور تجاری، ایران را در عمل به مركز ترانزیت اروپا-

 آسیا تبدیل می كند و به دلیل منافع تجاری ناشی از ترانزیت كاال در مسیر 
امن و ارزان ایران، زمینه وابستگی و پیوستگی سایر كشورهای بهره مند از 

این مسیر ترانزیتی به موقعیت استراتژیک كشور فراهم می شود.
4( امكان بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی- قومی مشترك با كشورهای 
همسایه را می توان دیگر توانمندی مناطق آزاد در عرصه اقتصاد مقاومتی 
اعالم كرد. بر این اساس،  با نگاهی اجمالی به موقعیت مكانی مناطق آزاد، 
می توان عالوه بر تقویت مناسبات تاریخی میان اقوام دو سوی مرزهای 
زمینه  آزاد،  مناطق  قانونی  معافیت های  و  مزایا  بر  تكیه  با  بین المللی، 
برگزاری جشنواره های فرهنگی، هنری مشترك و مبادالت علمی میان 

اقوام بلوچ، عرب و آذری را میان دو طرف تقویت كرد.
كشاورزی- شیالتی  فرآوری محصوالت  آزاد،  مناطق  ظرفیت  پنجمین   )5
استان های پسكرانه در مرحله نخست و در مرحله بعد محصوالت كشاورزی و 
شیالتی تمام نقاط كشور است. با بهره گیری از مزایا و معافیت های قانونی جاری 
در این مناطق می توان نسبت به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام كرد 
تا عالوه بر ایجاد ارزش  افزوده در محصوالت فوق، زمینه رونق كشاورزی و 

سودآوری توسعه كشاورزی و صید صنعتی فراهم شود.
6( اكوتوریسم، گردشگری ورزشی، تجاری، تاریخی، درمانی، فرهنگی و 
مذهبی از توانمندی های مناطق آزاد در بخش های مختلف صنعت توریسم 
است، موضوعی كه فرصت مناسبی برای عرضه فرهنگ اسالمی ایرانی 
به تجار، گردشگران و سرمایه گذاری فراهم كرده كه با برگزاری تورهای 

گردشگری، كارگاه های آموزشی تخصصی، جشنواره های فرهنگی- هنری 
می توان از این مهم به عنوان یک مزیت بهره برد،  نه فضایی برای چالش 
و تقابل؛ چراكه بر این باور هستیم كه قدرت فرهنگی و مبانی استداللی 
مذهب تشیع چنان قدرت جذبی به فرهنگ ایرانی عطا كرده كه می تواند 
در كنار آرمان های انقالب اسالمی،  زمینه جذب و اقناع سایر مذاهب و 

فرهنگ ها را پدید آورد.
7( انعقاد قراردادها و تفاهم نامه های همكاری با سایر مناطق و نهادهای 
همكاری های  توسعه  بر  عالوه  همسایه،  كشورهای  مردم نهاد  و  دولتی 
منطقه ای ایران، زمینه گسترش همكاری های متقابل و وابستگی بیشتر 
اقتصادی )تجاری، صنعتی و ترانزیتی( این نواحی را با ایران مهیا كرده و 
با توجه به اشتراكات فرهنگی و در عین حال تفاوت های حقوقی، فضا را 
برای رژیم سازی در همكاری های منطقه ای با تكیه بر آرمان های انقالب 

اسالمی به ویژه در عرصه اقتصادی مهیا می كند.
طرح های  پایلوت  نقطه  را  آزاد  مناطق  می توان  نیز  امنیتی  منظر  از   )8
با حضور  ویژه  به  فرهنگی  و  تجاری  در حوزه های صنعتی،  ملی خاص 
با آگاهی كامل،  زمینه را برای  سرمایه گذار خارجی قلمداد كرد تا بتوان 

حضور آنها در سرزمین اصلی و كل ایران فراهم كرد.

توسعه صادرات، اولویت اساسی مناطق آزاد
در دنیای امروز كه جهانی شدن اقتصاد، یكی از مولفه های آن است؛ تمامی 
كشورها نیاز به صادرات و واردات دارند؛ چراكه هیچ كشوری نمی تواند تمام 
نیازهای داخلی خود را تامین نماید. مسلما كشورهایی كه صادرات آنها 
بیشتر از واردات است، یعنی با مازاد تجاری روبه رو هستند، واحد پولی آنها 
تقاضای بیشتری دارد و كشورهای وارد كننده مجبور به تهیه ارز كشورهای 
صادركننده می باشند و برعكس؛ كشور وارد كننده با كاهش ارزش پولی 
خود مواجه است و در نتیجه قیمت كاالهای وارداتی برای مصرف كننده 

داخلی گرانتر تمام می شود.
تولید محور اصلی پیشرفت و توسعه می باشد و افزایش تولید، باعث افزایش 
اشتغال و درآمد ملی و افزایش صادرات و واردات می باشد، از این رو با توجه 
به اهمیت زیاد صادرات، دولت باید بستری مناسب را برای هرچه بهتر اجرا 

نمودن این مهم فراهم نماید.
از عواملی كه می تواند باعث افزایش صادرات شود، می توان به معافیت های 
مالیاتی، اعطای تسهیالت، رفع مشكالت مربوط به گمرك و سیاست های 
حمایتی دولت از صادركنندگان و سرمایه گذاران اشاره كرد. همچنین با 
و  بازار  در  برند مخصوص  معرفی یک  و  بسته بندی محصوالت  ارتقای 
افزایش كیفیت كاالها نسبت به كاالی مشابه خارجی می توانیم جهش 
صادراتی را داشته باشیم. از طرفی وجود قوانین محدودكننده برای واردات 
اقتصاد در پی دارد كه می توان به شكل گیری  پیامدهای منفی را برای 
اقتصاد زیرزمینی و قاچاق كاال كه تبعات آن ضربات سنگینی را به بدنه 
و  اقتصادی  وضعیت  به  باتوجه  كرد.  اشاره  می نماید،  وارد  داخلی  تولید 
سیاسی كشورهای همسایه و توانایی پایین تولید داخلی این كشورها، باید 

بیشترین صادرات كشور به این نقاط باشد.
اما در این میان مناطق آزاد  تجاری-صنعتی نقش پررنگی را در توسعه 
تجارت و صادرات كشورها ایفا می كنند. در سراسر جهان، مناطق آزاد با 
هدف های مختلفی شكل گرفته اند، اما پس از جنگ جهانی دوم بسیاری 
چنین  ایجاد  به  رو  اقتصادی،  رشد  باالتر  نرخ  به  نیل  برای  اقتصادها  از 

مناطقی آورده اند. 
این مناطق به مثابه ابزاری جهت سیاست های تعدیل و تثبیت اقتصادی 
مدنظر قرار گرفته است و همان طوری كه از اهداف این مناطق در قانون 
برنامه استفاده می شود، مناطق آزاد در راستای آزادسازی اقتصادی می توانند 
آثار مثبتی در جذب سرمایه های خارجی، انتقال تكنولوژی و مدیریت و 
ایجاد بازارهای گسترده تر، جهت صادرات كشور و برقراری ارتباطات بیشتر 

با صنایع داخلی داشته باشد.
از آنجا كه برقراری تعرفه های گمركی، به  طور مستقیم بر هزینه تولید 
كاالهای صادراتی تاثیر می گذارند؛ بنابراین در صورت افزایش هزینه ها، 
مزیت نسبی این كاالها نیز تنزل می یابد، پس می توان از طریق تاسیس 
نسبی كشور  مزیت های  واقع  در  و  رفع كرد  را  نقیصه  این  آزاد،  مناطق 
را معین می كنند  این شرایط، دولت ها مناطق خاص  نمود. در  را آشكار 
تا كاالهای واسطه ای مورد احتیاج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض 
گمركی وارد و پس از تولید به بازارهای جهانی ارائه گردند. این مناطق از 
طریق سرمایه گذاری های مشترك، زمینه های انتقال تكنولوژی مدیریت 

را، به داخل كشور فراهم كرده و باعث افزایش تولید داخلی خواهند شد.
بخش هایی  چنین  اهمیت  باعث  كه  را  عمده ای  نقش های  كلی  به طور 
برشمرد: جذب سرمایه و تحریک  این گونه  اقتصاد می شود، می توان  در 
فعاالن اقتصادی به سرمایه گذاری؛ انتقال و جذب تكنولوژی و فناوری های 
جدید به درون كشور؛ ایجاد اشتغال به خصوص در مناطق محروم؛ افزایش 
تجارت و صادرات كه تمام این موارد هدف واحد رشد اقتصاد ملی را دنبال 
می كند. بنابراین بسیار ضروری و مهم است كه نگاه ویژه تری به مناطق 

آزاد داشته باشیم.
یكی از عوامل موثر بر صادرات و واردات، نرخ ارز می باشد. سیاستگذاری های 
آن  تاثیرگذاری  و  واردات  و  بیشتر صادرات  هرچه  توسعه  برای  ارز  نرخ 
ضرورتی انكارناپذیر است. پرواضح است كه یكی از مهم ترین ویژگی های 
اقتصاد ایران، وابستگی شدید به صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن 

می باشد؛ باتوجه به كاهش قیمت نفت و تحریم ها و به وجود آمدن كسری 
تجاری در سال های اخیر با كاهش صادرات نفتی مواجه بوده ایم. از این 
رو باید تمام تالش را برای افزایش صادارت غیرنفتی كه كاهش وابستگی 

اقتصاد به صادرات نفت را به دنبال دارد، معمول نماییم.
می توان  دیگر،  كشورهای  به  ایران  صادراتی  كاالهای  عمده ترین  از 
به سنگ آهن به هم فشرده نشده، متانول، قیر نفت، میعانات گازی و 
محصوالت پتروشیمی اشاره كرد كه اكثر این مواد به صورت خام می باشد. 
جلوگیری از صادرات مواد خام و تبدیل كردن این مواد به كاالهای مصرفی 
افزوده كاالهای صادراتی شود.  افزایش ارزش  باعث  و صنعتی می تواند 
گندم  دانه  و  دامی  ذرت  دانه  كنجاله،  برنج،  نیز  واردات كشور  بیشترین 
می باشد. براساس آمار، 92درصد صادرات كشور به قاره آسیا و 5درصد 

به اروپا می باشد و بقیه نیز به آمریكا، آفریقا و اقیانوسیه صادر می گردد.
با توجه به شرایط كنونی و موقعیت حساس كشور در این برهه زمانی 
و  شرایط  گمرك،  و كمک  بازرگانی  اتاق های  همراه  به  دولت  می طلبد 
بستر الزم را برای افزایش صادرات و جبران این كسری را به وجود آورد.

ملزومات یك منطقه آزاد ایده آل
جذب سرمایه خارجي ناشي از صادرات، رقابتي بسیار سخت در سرتاسر 
جهان است. این امر به ویژه در مورد سرمایه گذاري باكیفیت مطلوب صادق 
است. یک منطقه آزاد در مراحل اولیه توسعه به بهبود تصویر یک كشور از 

دیدگاه سرمایه گذاري خارجي یاري مي كند. 
این مورد به ویژه در شرایطي كه یک سیستم بوروكراسي قوي، واردات 
را كنترل مي كند، ابزاري بسیار مفید به شمار مي آید. صنعتي كه بیش از 
همه از موقعیت منطقه آزاد بهره مي برد، نوعي است كه نیاز به تهیه منظم 
)هفتگي( مواد اولیه از خارج دارد. براي مثال مي توان به صنایع پوشاك، 
نشدني،  فاسد  كاالهاي  ورزشي،  كاالهاي  پالستیک،  چرم،  نساجي، 

مهندسي سبک و الكترونیک اشاره كرد.
اختصاص یک ناحیه به منطقه آزاد به خودي خود، ناحیه اي را براي صنعت 
صادرات جذاب نمي كند. باید شرایط اساسي براي جذب سرمایه خارجي 
موجود باشد، در غیر این صورت سرمایه گذاري از كیفیتي پایین تر از حد 
انتظار برخوردار شده و یا بدتر از آن، اصوال سرمایه گذاري صورت نمي گیرد.

در این راستا، مالحظات كلیدي الزم عبارتند از:
1( ثبات سیاسي و امنیت اقتصادي: 

آنچه  اساسا  است.  مهم  مسئله اي  این  سرمایه گذاران،  اكثر  براي 
سرمایه گذاران در پي آن هستند، اول یک سیاست اقتصادي دائمي مبتني 
بر تشكیالت اقتصادي خصوصي، سرمایه گذاري خارجي و توسعه صادرات 

و ثانیا محیطي با ثبات از نظر سیاسي است.
2( تسهیالت حمل ونقل و ارتباطي مطلوب: 

براي بیشتر صنایع منطقه آزاد )مثل الكترونیک ، مهندسي سبک و پوشاك(، 
تسهیالت حمل ونقل و ارتباطات هوایي خوب بسیار مهم هستند. این به 
معني كه ظرفیت حمل هوایي متناسب و ارائه خدمات در تمام مسیرهاي 
اصلي است. براي فعالیت هاي خدماتي بین المللي، تسهیالت ارتباطي خوب 

بسیار اهمیت دارند.
3( محیط فیزیكي ایده آل: 

بیشتر سرمایه گذاران، شركت هاي داخلي و بین المللي هستند كه همواره 
دنبال محیطي عاري از آلودگي با رعایت استاندارد هاي خوب و مناسب 

برنامه ریزي فیزیكي هستند.
4( زیربناي قابل اطمینان:

منابع مطمئن آب و برق اهمیت ویژه اي دارند.
5( دسترسي به بازار: 

به  است.  بزرگ  امتیازي  اصلي،  و  بازار مهم  به یک  ترجیحي  دسترسي 
عنوان مثال: كشورهاي جنوب اقیانوس آرام در مقابل استرالیا و زالندنو، 
كشورهاي حوزه دریاي كارائیب در برا بر ایاالت متحده و كانادا و كشورهاي 

اروپاي شرقي سابق در مقابل جامعه اروپاي غربي گذشته.
6( خدمات حمایتي: 

اداري  )خدمات  فورواردینگ  و  بانكداري  نظیر  اصلي  حمایتي  خدمات 
به  منطقه اي  اگر  هستند.  آزاد  مناطق  تمام  ملزومات  از  حمل ونقل( 
وجود  است،  تخصصي  فوق  مهندسي  و  الكترونیكي  فعالیت هاي  دنبال 
مقاطعه كاران فرعي و تهیه كنندگان قطعات یدكي با كیفیت خوب، یک 

امتیاز محسوب مي شود.
7( نیروي كار: 

هزینه و بازدهي نیروي كار و دامنه مهارت ها، بیش از عوامل دیگر تعیین 
كننده نوع صنعتي است كه جذب منطقه آزاد مي شود.

8( سازماندهي خوب:
سازماني كه اوال با تقاضاهاي سرمایه گذاران برخوردي مناسب و سریع دارد 
و ثانیا زماني كه تقاضاي شان پذیرفته شد، در مرحله تاسیس و راه اندازي 
تفاوت  غالبا  برخوردار است.  اهمیت ویژه اي  از  آنها همكاري مي كند،  با 
میان دو موقعیت مكانیک است و انتخاب محل منوط به در نظر گرفتن 
موارد جزئي است. در چنین شرایطي، تاثیر كلي سازماندهي منطقه بر روي 

سرمایه گذار مي تواند سرنوشت ساز باشد.
9( محیط شهري توسعه یافته: 

اگر یک منطقه آزاد درصدد جذب صنعت سبک با كیفیت باال و پرسنل 
غیربومي است، باید داراي محیط شهري توسعه یافته اي باشد.

10- صنعت موجود:
وجود بخش معیني از صنعت توسعه یافته كه از قبل در منطقه آزاد و یا 
درنزدیكي آن ایجاد شده است، امتیازي براي كارخانه در دست تاسیس و 

نیز كشور میزبان به حساب مي آید. 
مجموعه مواردي كه در باال بدان ها اشاره شد، از ملزومات یک منطقه 

آزاد خوب هستند.

عوامل كلیدي و مهم در شكست مناطق آزاد
باید تاكید كرد با وجود این كه در حال حاضر در میان بیش از 3000منطقه آزاد 
در شش نسل با رویكرد های مختلف كه در سرتاسر جهان وجود دارد و دائما 

بر تعداد آنها افزوده مي شود، تعدادي از مناطق آزاد با شكست مواجه شده اند.
مهم ترین علت این شكست ها را مي توان داشتن تصویري مبهم از كشور 
سرمایه پذیر نزد كشورهاي سرمایه گذار دانست كه بر اشخاص حقیقي و 

حقوقي كشور سرمایه گذار نیز تاثیر مي گذارد. 
این تصویر مبهم ممكن است ناشي از عدم ثبات سیاسي، نبودن امنیت 
بازار  در  وجود شان  كه  افراطي  تجاري  اتحادیه هاي  فعالیت  یا  اقتصادي 
تعیین كننده است، یا دالیل مشابه دیگري باشد. این مسائل بي تردید جو 

سرمایه گذاري و فرصت هاي سودآور را تحت تاثیرخود قرار مي دهد.
از عوامل كلیدي و مهم شكست مناطق آزاد مي توان از عوامل ذیل نام برد:

1( تصمیم گیري هاي منطقه اي ضعیف )مكان یابي نامناسب(
2( عدم وجود ارتباطات و حمل و نقل كافي

3( عدم ارتباط با بازارهاي جهاني كه ورود و پذیرفته شدن در آن به دلیل 
رقابت با بیش از هفتاد كشور درحال توسعه و كشورهاي صنعتي و پیشرفته 

كه بازارهاي انحصاري خود را دارند، بسیار دشوار است.
این نكته به ویژه از این جهت اهمیت دارد كه بدانیم تعیین و گزینش یک 
منطقه به عنوان منطقه آزاد و دادن یكسري امتیازات ویژه به آنها، صرفا 
نمي تواند سرمایه گذاري خارجي و داخلي را به شكل خودكار جذب كند و 
از ثرات مثبت آن در زمینه تولید، صادرات، اشتغال به كار نیروي انساني، 
حضور و به دست آوردن موقعیت در بازارهاي جهاني و كسب درآمد هاي 

ارزي و غیره بهره ببرد.
در راستاي تحقق این مسئله، فعالیت و كار زیاد و برنامه ریزي كافي براي 
كسب موفقیت الزم است. به عالوه پیش شرط هاي اساسي در جهت جذب 
سرمایه گذاري در امر صادرات كاال مانند وجود ثبات و محیط اقتصادي 

مناسب، ضروري است. 
وجود این چنین محیطي باید قابلیت رشد و توسعه بین المللي را نیز داشته 
باشد. محیطي كه بتواند زمینه فعالیت هاي اقتصادي منطقه آزاد را براي 
كلیدي  عامل  توسعه،  اقتصاددانان  نظر  به  كه  فعال  تولیدي  موسسات 
توضیح تفاوت نرخ رشد در كشورهاي مختلف مي باشد تا در جهت پیوند با 
اقتصاد و بازار جهاني فراهم كرده و گسترش دهد، آنها كار این موسسات را 

تا اندازه زیادي براي توسعه اقتصاد تعیین كننده مي دانند.
عالوه بر گزینش یک منطقه برخوردار از تسهیالت زیربنایي مناسب، وجود 
این  است.  مهم  بسیار  آزاد  مناطق  حركت  زمینه  در  قوانین سهل گیرانه 
قانونمندي مي تواند مشوق ها و ثبات الزم را جهت حركت سرمایه گذاران 

به سمت اهداف تعیین شده فراهم سازد.

مناطق آزاد ایران و موفقیت در امر پردازش صادرات؟
آلمان  در  هامبورگ  آزاد  منطقه  به  مي توان  موفق  كامال  آزاد  مناطق  از 
اشاره كرد. در آسیا تنها مناطق آزاد هنگ كنگ و سنگاپور كامال موفق 
بوده اند. اگر مالزي، تایوان و كره جنوبي را نیز كه تا حدودي موفق به 
جذب سرمایه، تكنولوژي و مدیریت كشورهاي پیشرفته صنعتي شده اند، 
تنها پنج منطقه پردازش صادرات  نتیجه مي گیریم كه  بیفزاییم،  آنها  بر 
آسیایي قرین توفیق بوده اند. منطقه آزاد جبل علي نیز هنگامي موفق قلمداد 
مي شود كه نسبت سرمایه گذاري هاي زیربنایي به سرمایه گذاري تولیدي 

مورد قضاوت قرار نگیرد.
به هر حال الزم است بدانیم كه وجود رقباي تجاري كه در حال حاضر 
به غیر از كشورهاي صنعتي پیشرفته كه بازارهاي انحصاري خودشان را 
دارند، كشورهاي مختلفي از آسیا و غیره را هم شامل مي شود، امروزه عامل 
مهمي در موفقیت یا عدم  توفیق مناطق آزاد است. به صورتي كه عدم توجه 

به شرایط رقابتي امروز، تاثیرات خطرناكي را در پي خواهد داشت.
دكتر دنیس راندي نلي از كارشناسان مناطق آزاد آسیا، شرایط نامساعد 
آزاد در كشورهاي درحال توسعه چنین  براي موفقیت مناطق  را  جهاني 
بیان مي كند: »تقریبا تمام كشور هاي درحال توسعه آسیا مناطق پردازش 
صادرات و مناطق آزاد تجاري دایر كرده اند تا فرآیند توسعه اقتصادي خود 
را تكمیل كنند؛ ولي همه آنها از این امور بهره نبرده اند. موارد متعددي است 
كه این مناطق صنعتي مجزا، آثار معكوسي بر منافع ملي به جا نهاده اند. 
این گونه مناطق هزینه هاي سنگین احداث، بهره برداري و نگهداري را به 
اقتصاد كشورهاي مزبور تحمیل كرده اند، در حالي كه اشتغال ناپایداري 
رشد  باعث  بارآورده،  به  كمي  بسیار  داخلي  افزوده  ارزش  كرده،  ایجاد 
چشمگیر مهارت نیروي كار و مدیریت نشده، تكنولوژي و دانش فني مدرن 
با كارخانه هاي داخلي داشته اند.  ارتباط بسیار ضعیفي  را منتقل نكرده و 
مرزي  درون  مهاجرت هاي  گسترده،  و  بزرگ  صادرات  پردازش  مناطق 
ناخواسته از نواحي روستایي را ایجاد كرده و وابستگي اقتصاد كشورهاي 
میزبان را به شركت هاي خارجي افزایش داده اند. وقتي دستمزدها، هزینه ها، 
یا روند تجارت جهاني تغییركند، تولید متوقف مي شود و مهاجران كامال 

بیكار مي گردند«.
بنابراین نمي توان از میان پنج منطقه آزاد موفق آسیایي، سنگاپور را به 
دلیل تامین نیاز به سوخت و انرژي در جنگ هاي هند و چین و تدارك 
به عنوان  را صرفا  متفقین در جنگ جهاني دوم و هنگ كنگ  انتظامي 
پایگاه تجارت خارجي با چین كامال موفق دانست كه مرزهاي توسعه را 

پشت سر نهاده اند.
حقیقت این است كه هنگ كنگ پیش از آن كه براي اقتصاد جهاني، یک 
منطقه پردازش صادرات باشد، براي اقتصاد چین )منطقه پردازش واردات( 
بود. انحصار بازرگاني خارجي چین با هنگ كنگ، سرمایه گذاران بین المللي 
را تشویق مي كرد كه براي ورود به بازار عظیم چین خود را در دروازه این 

بازار، یعني هنگ كنگ قراردهند.
به  كه  آن  از  بیش  مالزي  و  جنوبي  كره  تایوان،  یعني  دیگر  كشور  سه 
دالیل اقتصادي رشد كرده باشند، از موقعیت هاي سیاسي و استراتژیک 

خود بهره برده اند.
اكنون مي توان گفت یكي از مهم ترین پرسش های راهبردي كه مناطق 
آزاد ایران در برابر خود دارند، این است كه آیا موفقیتي در امر پردازش 
آزاد دیگر آسیایي  یا به خیل عظیم مناطق  صادرات به دست مي آورند، 
مي پیوندند كه در زمینه بازده سرمایه گذاري هاي ملي دچار مشكل شده اند؟
پاسخ این است كه اگر سازوكار تجارت بین المللي به خوبي شناخته شود و 
سیاست هاي ملي و منطقه اي حساب شده اي اتخاذ گردد، مناطق آزاد ایران 
توسعه  برنامه هاي  در  تعریف شده  فعالیت  زمینه هاي  براساس  مي توانند 
فرآیند  در  را  شایسته اي  موقعیت  كشور  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي، 
بازرگاني جهاني به دست آورند و به مناطق مهمي براي تجارت، صنعت و 

ایرانگردي تبدیل شوند.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پایگاه ورود كاال به كشور هستند و یكی از 
راه های توسعه این مناطق و بارور شدن اقتصاد، صادرات مجدد كاالهایی 
افزوده، مجددا صادر می شود.  ارزش  افزایش  و  تغییر  به سبب  است كه 
ولی  است،  دشواری  كار  صادرات  مصنوعی،  ارز  نرخ  دلیل  به  ایران  در 
صادرات از مناطق آزاد همواره مورد تشویق بوده است. باید از تمام توان 
و ظرفیت مناطق آزاد جهت توسعه صادرات مجدد بهره گرفت و با اعمال 
سیاست های تشویقی، شرایط شكوفایی اقتصادی این مناطق را فراهم كرد. 

پیشنهاداتی برای موفقیت های روزافزون
 برای توسعه صادرات باید تبلیغات و بازاریابی بیشتر شود

 كاهش بروكراسی ازجمله: مسئله گمرك حل شود
  آموزش الزم در رابطه با صادرات به بازرگانان داده شود

  ایجاد بحث ها و جلساتی برای كشف ایده های موثر در امر توسعه صادرات
  ارائه خدمات خاص برای جذب سرمایه گذاران

  افزایش كیفیت محصوالت صادراتی
  ایجاد سایت اینترنتی برای ارتباط آنالین بازرگانان 

  برگزاری نمایشگاه های دائمی در كشورهای همسایه
  حضور در نمایشگاه های بین المللی كه در كشورهای منطقه برگزار می شود
  توجه و تاكید بر قیمت كاالهای صادراتی با توجه به قیمت های جهانی

گردشگری  بسته های  تعریف  و  گردشگری  جدید  مسیر  راه اندازی    
تاریخی، فرهنگی و تفریحی

  ایجاد شركت های حمل و نقل بین المللی با مشاركت كشورهای همسایه
  راه اندازی شركت های گردشگری منطقه ای

  جلوگیری از ورود بی رویه كاال به مناطق آزاد و تشویق صادرات و 
معافیت گمركی و مالیاتی كاالهای صادراتی

برقراری  و  آزاد  مناطق  در  باثبات  سیاسی  فضای  و  امنیت  ایجاد    
تعرفه های ترجیحی برای مناطق در مقایسه با كشورهای همجوار جهت 

تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی
  روشن و شفاف سازی قوانین و تدوین قوانین به صورت بلندمدت و 

پایدار، هماهنگ با استانداردهای جهانی
  ثبات قوانین و مقررات پولی، بانكی، صادرات و واردات و سرمایه گذاری 

در مناطق آزاد
ایران در  با نگاهی به متن سند چشم انداز بیست ساله  جمهوری اسالمی 
افق1404 هجری شمسی؛ كه در تاریخ 13آبان سال1382 توسط رهبر معظم 
انقالب به سران قوای سه گانه ابالغ شد، تاثیر و نقش مناطق آزاد كشور در 

رسیدن به اهداف این سند چشم انداز بسیار استراتژیک و پررنگ می باشد.
با اتكال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و كوشش برنامه ریزی 
شده و مدبرانه  جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی ، در 
چشم انداز بیست  ساله، ایران كشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، 
علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در 

جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.
جامعه  ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

  توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، 
متكی بر اصول اخالقی و ارزش های اسالمی، ملی و انقالبی، با تاكید بر 
مردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ كرامت و 

حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
 برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متكی بر سهم 

برتر منابع انسانی و سرمایه  اجتماعی در تولید ملی.
 امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه 

و پیوستگی مردم و حكومت.
  برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های 
برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و 

بهره مند از محیط زیست مطلوب.
  فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان 
كاری، انضباط، روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و 

نظام اسالمی و شكوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
  دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه  
آسیای جنوب غربی )شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و كشورهای 
همسایه( با تاكید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر 

اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال كامل.
الگوی  تحكیم  با  اسالم  جهان  در  موثر  و  فعال  الهام بخش،    
پویایی  و  نواندیشی  اخالقی،  جامعه   كارآمد،  توسعه   دینی،  مردم ساالری 
فكری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقه ای براساس 

تعالیم اسالمی و اندیشه های امام خمینی)ره(.
  دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت 

و مصلحت.
بی شک در سوق به توسعه اقتصادی و جهش علمی و فناوری در دستیابی به 
اهداف ایران1404 مناطق آزاد كشور توانسته اند با ظرفیت های خود و ایجاد 
زیرساخت ها، بسترهای خوبی در جهت رسیدن به این امر در سند چشم انداز 
كشور داشته باشند، پس بهتر است كه دولتمردان با توجه به زیرساخت ها و 
امكاناتی كه در مناطق آزاد كشور به وجود آمده، در جهت پیاده سازی نمونه های 

اهداف و برنامه های افق1404 از این ظرفیت ها بهره ببرند .

سخن پایانی
باید خاطرنشان كرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي ایران از مهم ترین مراكز 
جذب سرمایه گذاري كشور هستند. با توجه به مزیت هاي رقابتي و امكانات 
فراواني كه كشور براي تقویت بخش اقتصادي در حوزه هاي مناطق آزاد و 
ویژه ایجاد كرده است، ساز وكارهاي مناسبي براي جذب سرمایه گذاري هاي 
خارجي و سرمایه ایرانیان خارج از كشور متناسب با رویكرد جدید اقتصادي 

كشور در عرصه بین المللي در دوره پساتحریم وجود دارد.
استفاده از ظرفیت هاي مناطق آزاد براي بهبود فضاي كسب و كار خصوصا 
در سطح بین المللي مي تواند عاملي براي بهبود معیشت مردم از طریق 
ارتقاي رشد تولید ملي، افزایشGDP  به عنوان شاخص توسعه، افزایش 
درآمد خانوار ها و در   نهایت ایجاد اشتغال و فرصت هاي شغلي براي جوانان 
از  كه  كار  و  فضاي كسب  بهبود  كه  آن  ویژه  به  باشد.  بوم  و  مرز  این 
و  با ظرفیت سازي  اعالم شده است،  سیاست هاي عمده دولت سیزدهم 
جهت دهي به سرمایه هاي سرگردان داخلي و خارجي در سطح بین المللي 
زمینه ایجاد فرصت هاي مولد و تنظیم بازار كار و كاال براي حضور فعال در 

بازارهاي جهاني و منطقه اي را بیش از پیش فراهم مي كند. 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي با ایجاد این بستر بزرگ سرمایه گذاري قادر 
خواهند بود تا با حمایت هاي قانوني تشویق و حمایت از سرمایه گذاري 
داخلي و خارجي كه از جامع ترین قوانین حمایت از سرمایه گذاري خارجي 
از  حمایت  موضوع  است ،  سرمایه گذاران  جذب  براي  منطقه  سطح  در 
سرمایه ها و سرمایه گذاري براي گسترش تولید و توسعه صادرات را كه 
از سیاست هاي اقتصاد مقاومتي مورد نظر رهبري معظم انقالب اسالمي 

است، در اولویت  خود قرار دهد.
براساس  را  آزاد  مناطق  رویكرد  مي تواند  خارجي  سرمایه گذاري  جذب 
مطرح  سرمایه  بازار  تقویت  ضرورت  مثابه  به  بین المللي  توسعه  اقتصاد 
به  نسبت  مي توان  خارجي  سرمایه گذاري هاي  جذب  با  رو ،  این  از  كند. 
احداث زیرساخت ها و امكانات پیشرفته مورد نیاز از طریق روش هاي رایج 
سرمایه گذاري خارجي اقدام كرد و فعالیت هاي اقتصادي را از طریق پیوند 
با اقتصاد و بازار جهاني شكل داد و توانمندي هاي اقتصادي كشور را براي 

گشایش بازارهاي هدف متجلي ساخت . 
بر این اساس باید فرآیند توسعه را در مناطق آزاد ایران با حضور در بازار 
این  انجام  داد.  را گسترش  و صادرات  تولید  و  كرده  بسترسازي  جهاني 
كار به درستي مي تواند زمینه هاي الزم را براي ایجاد زیرساخت هاي الزم 
براي حركت جهش وار فراهم كند. آنچنان كه در بند 11 اقتصاد مقاومتي 
به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادي كشور به منظور انتقال 
تولید، صادرات كاالو خدمات  پیشرفته، گسترش و تسهیل  فناوري هاي 

و تامین نیازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كشور اشاره شده است.
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 مرضیه حسینی
بررسی جایگاه مناطق آزاد در توسعه تجاری و جذب سرمایه گذاری  در كشور:فریبا شیخی

مناطق آزاد، ادات اصالح ساختار اقتصاد کشور جهت نیل به اقتصاد جهانی



یادداشت

درآمدزا  دلیل  به  گردشگری  صنعت  توسعه  و  رونق 
بودن و سود سرشار آن یکی از آرزوهای و برنامه های 
با  ترتیب  هر  به  و  است  حاضر  قرن  در  دولت ها 
به کارگیری امکانات خود قصد تحقق آرمان های خود 
را در این صنعت روبه توسعه در جهان داشته و دارند.

یکی از سیاست ها و نسخه هایی که مسئوالن گردشگری 
برای موفقیت و توسعه این صنعت بین المللی در نظر 
گرفته اند، بحث برندسازی برای گردشگری بوده و هست. 
اگر چه بحث برندسازی در دیگر صنایع نیز برای موفقیت 
آنها مطرح شده، اما ظاهرا کارکرد علمی و عملی آن در 
بحث اقتصاد گردشگری نیز طی چند سال گذشته به 

اثبات رسیده است.
بی تردید در مسیر ایجاد برند گردشگری ریزه کاری های 
بسیار زیادی وجود دارد که نمی توان با نگاهی سطحی 
از این موضوعات به سادگی گذشت و بی شک استفاده 
در  می تواند  در جهان  موفق  نمونه های  و  تجربیات  از 

دسترسی به این مهم نقش پررنگی را بازی کند.
از کشورهای مطرح در این صنعت  بنابراین بسیاری 
درخصوص  کالن  سرمایه گذاری های  به  اقدام 
برای صنعت گردشگری خود کرده اند که  برندسازی 
در این زمینه می توان به ترکیه، تایلند، استرالیا، ژاپن، 
این کشورها  از  اشاره کرد. برخی  چین و هندوستان 
حتی به ساخت یک برند یا دو برند بسنده نکرده اند 
و  انتخاب  به  دست  هنگفت  سرمایه گذاری های  با  و 
معرفی بیش از ده ها برند در زمینه های مختلف این 

صنعت زده اند.
در حوزه مناطق آزاد کشور ما نمونه موفق برند، جزیره 
کیش را در حوزه گردشگری و تنها در یک نقطه از 
هفت منطقه آزاد خود داریم؛ این موضوع با توجه به 
ظرفیت های بسیار بزرگی که در تک تک مناطق آزاد 
کشور از حیث گردشگری و تنوع اقلیمی وجود دارد، 
نشان از توجه کم به این ابر حوزه اقتصادی می باشد.

اگر قصدمان توسعه پایدار گردشگری ایران با توجه به 
ظرفیت مناطق آزاد کشور است، باید به ارتقای تخصص 
نیروی انسانی موجود، توجه شود و بدون توجه به این 
باشیم. ضرورت آموزش  مهم نمی توانیم شاهد توسعه 
مهم ترین  از  یکی  گردشگری  تخصصی  و  عمومی 
معقوله های رسیدن به ایجاد برندینگ در این حوزه به 
شمار می آید و با مشخص شدن جایگاه گردشگری در 
ایران، منابع فعلی گردشگری ازجمله هنر، طبیعت بکر، 
تنوع آب و هوایی و ده ها مزیت ایران زمین به عنوان 

جاذبه های این مناطق معرفی شود. 
پیشرفته، جایگاه  اکثر کشورهای  در حوزه علمی  اما 
گردشگری در صحنه علمی و آکادمیک آنها موقعیت 
ویژه ای را به خود اختصاص داده است. در این کشورها 
تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  و  دانشگاه ها  دانشکده ها، 
تربیت  مشغول  تحصیلی  رشته های  دیگر  مثل  دقیقا 
دانشجو و متخصصان این صنعت هستند و دوره های 
مختلفی را در این زمینه برگزار می کنند. بنابراین ما 
نیز باید حتما این مسیر را طی کنیم و به گردشگری 
صرفا  و  اجتماعی  مقوله  یک  عنوان  به  صرفا  ایران 
روز  چند  در  مردمی  ترافیک  با  و  نکنیم  نگاه  داخلی 
تعطیل در طول سال در مناطق، آواز موفقیت در حوزه 
زمانی شکل  ما  موفقیت  نخوانیم؛  را  گردشگر  جذب 
با هدفی  و  بزرگ  گروه  در یک  بتوانیم  که  می گیرد 
صنعت  ایجاد  حوزه  در  علمی  کار  کنار  در  مشخص 

پایدار گردشگری در منطقه آزاد خود فعالیت کنیم.
آموزش  بستر  شروع  برنامه،  و  راهکار  بهترین  شاید 
گردشگری از دبستان ها و حتی سنین کودکی با کار 
ابتدا  تا  باشد  آزاد  مناطق  محلی  جوامع  در  فرهنگی 
فرهنگ گردشگری رونق بگیرد و در سنین بزرگسالی 
بخشند،  رونق  را  گردشگری  کودکان، صنعت  همان 
چون نگاه و فرهنگ درستی از گردشگری را در اختیار 

خواهند داشت.
نیز  آزاد کشور  ایجاد هلدینگ گردشگری در مناطق 
می باشد؛  امر  این  عملیاتی  راهکارهای  از  یکی  خود 
و  حوزه  این  متخصصین  حضور  با  که  هلدینگی 
مناطق  از  یک  هر  ظرفیت های  به  کارشناسی  نگاه 
با  هماهنگی  با  واحد  مدیریت  یک  با  می تواند  آزاد 
همسایه  کشورهای  روی  بر  فعالیت  نیز  و  مناطق 
معرفی  حوزه  در  فعالیت  و  جذب  به  شروع  مناطق، 
دهد  انجام  آزاد  مناطق  در  گردشگری  برند  ایجاد  و 
بزرگ  مجموعه های  و  شرکت ها  با  همکاری  با  و 
و  تعامل  ایجاد  و  همسایه  کشورهای  در  گردشگری 
سطح  در  دنیا  معتبر  و  بزرگ  ایرالین های  با  توافق 
منطقه، در شناسایی و ترغیب گردشگران خارجی به 
استفاده از منابع بکر و جذاب مناطق آزاد کشور فعال 

و پویا عمل کند.
حوزه  در  درست  تعامل  و  مدیریت صحیح  با  ما  اگر 
گردشگری موفق به رویداد دو اتفاق در کنار ساخت 
آینده شاهد رشد و رونق  برند گردشگری شویم، در 
که  بود  خواهیم  آزاد  مناطق  در  گردشگری  صنعت 

عبارتند از:
صنایع  کنار  در  گردشگری  مقوله  شدن  صنعتی   )1

دیگر در مناطق آزاد کشور
نیروی  تربیت  و  گردشگری  صنعت  شدن  علمی   )2

متخصص در این حوزه
یکدیگر صورت  با  باید همزمان  رویداد  دو  این  البته 
گیرد تا بتوانیم آینده مناسبی را برای گردشگری در 

مناطق آزاد کشورمان شاهد باشیم.
تخصصی  همایش های  و  نمایشگاه ها  برپایایی 
حوزه  در  فعال  و  بزرگ  شرکت های  از  دعوت  و 
اساتید  حضور  همچنین  و  منطقه  در  گردشگری 
تاثیرگذار  تبلیغات  کنار  در  حوزه  این  در  بین   المللی 
می تواند در پایداری و تقویت این حوزه صنعتی نقش 

بسیار مهم و تاثیرگذاری را ایفا نماید.

الزام به ایجاد برند 
گردشگری در مناطق آزاد 

گزارش6

واکاوی فرآیند بین المللی توسعه مناطق آزادتجاری-صنعتی کشور:

 جذب سرمايه گذاري خارجي
 راهي ميانبر براي توسعه مناطق آزاد
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امروزه توجه به جذب نقدینگي هاي مازاد سرمایه هاي 
سرگردان در جهان اهمیت فراواني در میان کشورهاي 
به  نیز عمال  ایران  دارد؛  فرصت هاي  مختلف جهان 
منزله بازارهاي نوظهور، از جذابیت بسیار باالیي براي 
سرمایه گذاران خارجي برخوردار است. ضمن آن که 
فرصت هاي ایجاد شده در بازارهاي کشورهاي صنعتي 
در  سرمایه گذاري  براي  را  بیشتري  تمایل  مي تواند 
کشور به وجود آورد. بدین منظور باید تحرک کافي را 
در بخش جذب سرمایه گذاري خارجي کشور و از جمله 
در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي کشور ایجاد کرد 

تا بتوان به مقوله توسعه از منظر بین المللي نگریست.
جذب سرمایه گذاري خارجي از مهم ترین عامل توسعه 
از منظر بین المللي به شمار مي رود. از این رو، مي توان 
احداث  به  نسبت  خارجي  سرمایه گذاري هاي  جذب  با 
زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز از طریق روش هاي رایج 
سرمایه گذاري خارجي اقدام کرد تا توسعه کشور به عنوان 
فرآیند بین المللي از طریق تامین منابع مالي خارجي که 
در بند 11 سیاست هاي  اقتصاد مقاومتي آمده، با پیوند 
با اقتصاد و بازار جهاني شکل  گیرد؛ زیرا توانمندي هاي 
با این اقتصاد و  اقتصادي کشور نیز مي تواند در رابطه 
بازار به وجود  آید . این گزینه را ماهاتیرمحمد، نخست وزیر 

اسبق مالزي براي صنعتي شدن مالزي برگزید.
در این راستا مدیریت دولت ها سعي مي کنند تا فرآیند 
توسعه را در کشورهاي خود با حضور در بازار جهاني 
بسترسازي کرده و اقتصاد خود را به رشد مورد نظر 
برسانند. انجام این کار به درستي مي تواند مشکالت 
مربوط به زیرساخت ها را در مناطق موردنظر دولت 

حل کرده و از این بابت نگران این کار نباشند. 
برنامه هاي توسعه اي کشور نیز در این جهت با تغییر 
استراتژي جایگزیني واردات به استراتژي تشویق صادرات، 
سعي کرده است تا با دنبال کردن آن،  اقتصاد کشور را از 
طریق تولید حرفه اي براي بدست آوردن بازار که از اهداف 
اصلي استراتژي تشویق صادرات است، با اقتصاد و بازار 
هدف منطقه اي و بین المللي بیش از پیش پیوند دهد. این 
هدف اساسي براي پیدا کردن قدرالسهم در تجارت جهاني 
بسیار مهم بوده و در راستاي یکي از اهداف مهم مندرج 
در ماده یک قانون مناطق آزاد تجاري- صنعتي مبني بر 
تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهاي بین المللي 
و منطقه اي و تولید و صادرات کاالهاي صنعتي و تبدیلي از 
اهمیت ویژه اي برخوردار است و مي تواند براي رشد مناطق 
آزاد کشور نیز بسیار موثر باشد. ضمن آنکه حضور از طریق 
مناطق آزاد کشور در بازار جهاني و منطقه اي مي تواند براي 
اقتصاد کشور نقش محوري ایفاء  کند. حال که استراتژي 
توسعه صادرات، اقتصاد کشور را با بازار جهاني پیوند زده 
است، این مسئله را باید به فال نیک گرفته و سعي کرد 
تا زمینه هاي تحقق هر چه بیشتر این بند از ماده قانون و 
مقررات مناطق آزاد تجاري- صنعتي کشور یعني تنظیم بازار 
کاال و کاال و حضور در بازارهاي منطقه اي و جهاني را که 
مستلزم توجه جدي به آن است، بیش از پیش فراهم شود. 
مسئله اي که پیش زمینه ها و بسترهاي مناسب آن در تعامل 
هرچه بیشتر با بازار جهاني فراهم شده و توانمندي هاي 
مناطق آزاد کشور را افزون تر خواهد ساخت. بدین دلیل 
بدون هراس باید به تولید حرفه اي و صادرات کاال از طریق 
مناطق آزاد، جهت حضور در بازار جهاني توجه اساسي کرد.

هر چند عده اي بر این نظر نیستند و براساس نحوه 
کارهایي که در سایر مناطق آزاد صورت گرفته است، 
معتقدند که براي جذب سرمایه گذاري هاي خارجي باید 
ابتدا امکانات زیربنایي و زیرساخت ها را آماده کرده و 
سپس براي حضور سرمایه گذاران خارجي اقدام کرد. 
این دو نظریه هر یک طرفداراني دارند. نظریه اول به 
لحاظ روند رو به رشد اقتصاد جهاني، مطمئن تر است. 
ضمن آن که با گذشت حدود 30سال از تاسیس مناطق 
آزاد از بابت احداث زیرساخت ها و تاسیسات اولیه مورد 
نیاز مشکالت حل شده و کشور توانسته  است آنها را 
ایجاد کند . به هر حال امور زیربنایي یکي از الزام هاي 
غیرقابل تردید در رشد و توسعه اقتصادي است. کمیت 
و کیفیت این زیربناها و تناسب و کارآیي آنها نیز قابل 
توجه اند. در بررسي عوامل زیربناها، نه  تنها کمیت و 
کیفیت ساخته ها و مستحدثات بلکه شبکه حمل  و نقل 
به عنوان شریاني حیاتي که در افزایش رشد اقتصادي 
بسیار موثر است، ارتباطات، سیستم برق رساني، آب و 

فاضالب باید مورد توجه بیشتر هم قرار گیرد.
حجم انبارها ، کیفیت و کمیت راه هاي زمیني، هوایي، 
بنادر موجود،  خطوط  امکانات و اسکله ها و  دریایي، 
برق  و  آب  توزیع  شبکه  خارجي،  و  داخلي  ارتباطي 
انبارداري، حجم  انرژي، سیستم  فاضالب، هزینه  و 
سرمایه گذاري هاي زیربنایي،  سهولت تامین منابع مالي 
بخش  مشارکت  زیربنایي،  سرمایه گذاري هاي  براي 
خصوصي در زیربناسازي، هزینه مطالعات و تحقیقات 

ضروري نیز ازجمله عوامل مهم دیگر است.
خدمات مشاوره فني به عالوه مي تواند به شکل مطالعه 
امکان سنجي باشد که جزئیات شرایط موجود را مرور 
کرده و فهرستي از شرایط الزم براي توسعه و شروع 
کار موفقیت آمیز را تهیه مي کند. این مطالعه مي تواند 

تمامي جوانب کلیدي طرح از جمله نوع صنعت محیط 
فعالیت و مسائل مالي اعم از هزینه ها، درآمدها و منابع 

مالي طرح را بررسي کند.
جذب سرمایه گذاري خارجي در عصري که اقتصاد جهاني 
شده است یک ضرورت براي بازار سرمایه به عنوان یکي 
از بازارهاي چهارگانه اقتصادي، پروژه خصوصي سازي و 
نیاز اقتصاد ملي به رشد و توسعه اقتصادي به شمار مي رود. 
این ضرورت به  ویژه با ظهور نظام پیچیده تولید بین المللي 
سرمایه گذاري  جریان  پایداري  در  موثر  عوامل  از  که 
خارجي است، پیوند تنگاتنگي را میان بازارهاي سرمایه، 
کار و خدمات ایجاد کرده و در عین حال سطح دستمزدها 
و بهره وري هاي سرمایه را در کشورهاي میزبان به سطح 
کشورهاي صادرکننده سرمایه رسانده است، به گونه اي 
که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بین المللي موجب شده 
تا سهم سرمایه گذاري خارجي در فعالیت هاي اقتصادي 
جهان طي دو دهه گذشته دو برابر شده و 40درصد کل 
جریان سرمایه گذاري خارجي در سطح جهان را تشکیل 

داده است.
در کشورهایي که به علت پایین بودن درآمد سرانه، 
سرمایه گذاري هاي  است،  ناکافي  پس اندازها  حجم 
به منابع مالي  را  نیازهاي کشور  از  خارجي،  بخشي 
تامین مي کند. بدین  ترتیب از یکسو سرمایه گذاري هاي 
خارجي، رشد اقتصادي را به دنبال دارد، و از سوي 
دیگر الاقل در کوتاه مدت از فشار بر تراز پرداخت هاي 
خارجي که در نتیجه افزایش تقاضا براي کاالهاي 

وارداتي ایجاد شده است، جلوگیري به عمل مي آورد.

سرمایه گذاري خارجي
دارایي  کسب  و  خرید  خارجي،  سرمایه گذاري 
کشورهاي  و  افراد  موسسات،  دولت ها،  سوي  از 
شامل  خارجي  سرمایه گذاري هاي  است.  دیگر 
سرمایه گذاري هاي مستقیم و غیرمستقیم مي شود.

احداث  شامل  معموال  مستقیم  سرمایه گذاري هاي 
است،  مشترک  پروژه هاي  در  مشارکت  و  کارخانه 
به ویژه در احداث واحدهاي تولیدي که محصوالت 
آنها قبال به طور مستقیم وارد مي شدند. از این لحاظ 
میزان سرمایه گذاري هاي مستقیم را مي توان معیاري 
براي تشخیص وضعیت اقتصادي کشورها تلقي کرد. 
آن چنان که در گزارش آنکتاد، کنفرانس توسعه و 
تجارت سازمان ملل متحد آمده است کشورهایي که 
قادر به جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجي نباشند، 
اقتصاد  در معرض خطر حاشیه اي شدن در صحنه 
جهاني قرار دارند. مسئله حیاتي براي کشورهاي در 
حال توسعه این است که حداکثر شرایط مساعد براي 
سرمایه گذاري مستقیم را ایجاد کنند تا بتوانند منافع 
حاصل از این جریان ها را براي خود به حداکثر برسانند.

حمایت  و  تشویق  قانون  ماده 3  در  که  طوری  به 
سرمایه گذاري خارجي آمده است پذیرش سرمایه گذاري 
خارجي در چارچوب روش هاي سرمایه گذاري مستقیم 
خارجي و سرمایه گذاري خارجي در چارچوب ترتیبات 
قراردادي شامل انواع روش هاي ساخت، بهره برداري و 
واگذاري ، بیع متقابل و مشارکت مدني قابل اجرا است. 
مدیریت پرتفوي  نیز به عنوان مجموعه سهام و اوراق 
بهادار تحت تملک اشخاص حقیقي و حقوقي خارجي 
در  حال  حاضر 10درصد میزان سرمایه گذاري خارجي 
است که به  نظر بعضي صاحب نظران اقتصادي باید به 
20 الي 25درصد آن برسد تا بتواند به  عنوان محرکي 
براي افزایش و ارتقاي انگیزه حضور سرمایه گذاران 

خارجي مورد استفاده قرار گیرد.
مدیریت  خارجي،  تکنولوژي  سرمایه گذاري  ورود  با 
نیز مي تواند به  عنوان بخشي از مالکیت در واحدهاي 
تولیدي مشارکت کند. در  حال  حاضر نیز سرمایه گذاران 
مي تواند پس از خرید سهام در بازار بورس اوراق بهادار 
و  کرده  مراجعه  خارجي  سرمایه گذاري  سازمان  به 
حداکثر ظرف مدت 15روز و انجام مراحل مورد نیاز، 
مجوز سرمایه گذاري را دریافت کنند. نحوه حضور و 
جذب آن در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري 

خارجي و ماده 15 آیین نامه اجرایي آن آمده است.
این سرمایه گذاري ها مي تواند از سوي بخش عمومي 
و یا بخش خصوصي خارجي صورت گیرد و حسب 
ماده 4 قانون، سرمایه گذاري هاي شرکت هاي دولتي 

خارجي نیز خصوصي تلقي مي گردند .
انتقال سرمایه یکي از خصوصیات جوامع نوین است، 
فقر مادي و تنزل دائمي ترم هاي مبادله موجب شده اند 
تا در کشورهاي در حال توسعه، بیش از پیش در صدد 

کسب سرمایه هاي خارجي برآیند .

به  تنها منحصر  بنابراین کسب سرمایه هاي خارجي 
کشورهاي در حال توسعه نیست؛ چنانچه کشورهاي 
بزرگ صنعتي مانند، امریکا، چین، انگلستان، فرانسه، 
بلژیک، لوگزامبورگ، هلند، ژاپن، کانادا و کشورهایي مانند 
سنگاپور، اندونزي، مکزیک ازجمله بزرگترین کشورهاي 
هستند.  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاري  جذب کننده 
آنها در  هر چند سرمایه گذاري هاي خارجي و شرایط 
مورد کشورهاي درحال توسعه شکل دیگري دارند، که 
غالبا تحت پوشش کمک هاي مالي، کمک هاي فني، 

تخصصي، بسط بازار و تنوع تولید صورت مي گیرد.
خود  رونق  جهان  سطح  در  خارجي  سرمایه گذاري 
را از سال 2003 آغاز کرد و جریانات ورودي نیز در 
کل جهان با حجم 130.5میلیارد دالر سرمایه گذاري 
در سال 2006 روند رو به افزایشي برابر با 38درصد 
سهم  مي دهد.  نشان  را  سال 2005  به  نسبت  رشد 
سرمایه گذاري  جذب  از  توسعه  حال  در  کشورهاي 
مجموع  از  است.  بوده  دالر  379میلیارد  خارجي 
دالر  60میلیارد  بر  بالغ  خارجي  سرمایه گذاري هاي 
سرمایه خارجي در کشورهاي خاورمیانه جذب شده 
است که 40درصد نسبت به سال 2005 رشد داشته 
است. از شمار 14کشور خاورمیانه در روند جریانات 
FDI در غرب آسیا در سال 2006، مي توان به نقش 
فعال کشورهاي ترکیه، عربستان و امارات متحده عربي 
به ترتیب با 20، 18.3 و 10.9میلیارد دالر در رتبه هاي 
اول تا سوم جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجي براي 
بخش هاي کلیدي و مولد، صنایع و خدمات اشاره کرد؛ 
هرچند بیش از50درصد از سرمایه گذاري هاي خارجي 
بخش هاي  در  دالر  30میلیارد  معادل  خاورمیانه  در 

هدف نفت و گاز بوده است.
جذب  در  اردن  و  عربي  متحده  امارات  موفقیت 
بخش هاي  باالي  نقش  و  آزاد  مناطق  FDI  در 
است.  بوده  موثر  بسیار  روند  این  در  گاز  و  نفت 
آزاد  منطقه  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
100میلیارد  تاکنون  رأس الخیمه  جدیدالتاسیس 
درهم معادل 27.25میلیارد دالر اعالم شده است. 
زیربنایی  ساختارهای  در  درهم  5میلیارد  همچنین 
فرصت های  تا  است  شده  سرمایه گذاری  منطقه 

مناسب برای سرمایه گذاران به وجود بیاید.
نیز  دوبي  مالي  بازار  در  حجم سرمایه گذاري خارجي 
میلیارد  یک  از  بیش  سال 2008  اگوست  اوایل  در 
از  37.5درصد  از  بیش  که  بود  درهم  900میلیون  و 
دوبي  بورس  بازار  در  گرفته  صورت  معامالت  کل 
توسط  نیز  سهام  فروش  حجم  است.  گرفته  انجام 
سرمایه گذاران خارجي در همین مقطع در بازار مالي 
دوبي از مرز  2.321میلیارد درهم فراتر رفته است. براي 
جذب 307میلیارد دالر سرمایه خارجي در سال 2006 در 
کشورهاي خاورمیانه تعداد 2000شرکت بزرگ خارجي 

و 16هزار شرکت وابسته به آنها فعالیت داشته اند.

سرمایه گذاری خارجی در ایران
به  توجه  با  دارد  قابلیت  ایران  آنکتاد،  ارزیابي  براساس 
زمینه هاي مختلف جذب سرمایه خارجي اعم از نفت و گاز، 
بورس، صنعت و معدن، بانک و بیمه، ارتباطات، خدمات و 
غیره بیش از 100میلیارد دالر سرمایه هاي خارجي را جذب 
کند و در ردیف 10کشور اول جهان از نظر ظرفیت جذب 
سرمایه گذاري خارجي قرار گیرد. این نشان از وجود زمینه هاي 

بسیار مناسب براي جذب سرمایه خارجي در کشور دارد .
دو  کشور  در  خارجی  سرمایه گذاری  آمارهای 
و  است  مصوب  آمارهای  دسته  یک  است:  دسته 
دسته دیگر آمار سرمایه های وارده است. براساس 
برای  تصمیم  زمان  بین  بین المللی  استانداردهای 
سرمایه گذاری و درخواست مجوز و تا زمان آماده 

اجر شدن و راه اندازی 3 تا 5سال طول می کشد.
آمار سرمایه گذاری خارجی در کشور نشان می دهد که 
در سال 80 رقم سرمایه گذاری مصوب 67میلیون دالر و 
7پروژه بوده است. در سال 1381، 28پروژه و 613میلیون 
دالر، در سال 1382، 40پروژه و 1300میلیون دالر، در 
سال 1383، 31پروژه و 2700میلیون دالر، سال 1384، 
60پروژه و 4200میلیون دالر، سال 1385، 80پروژه و 
10میلیارد دالر و در سال  1386 به رقم حدود 12میلیارد 
پروژه های مصوب شامل  این  است. حجم  بوده  دالر 
سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز پتروشیمی نیست. 
درخواست سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن از 
میان بخش های اقتصادی پیشتاز بوده است. بین 70 الی 

80درصد مربوط به این بخش است.
بعد از آن بخش نیرو مانند طرح های آب و برق در اولویت 

بعدی است و بعد از آن خدمات؛ حمل  و نقل، ارتباطات 
و سایر بخش ها است. این در حالی است که آمارهاي 
آنکتاد نشان مي هد که جذب سرمایه داري در سال 2004 
رقم 282میلیون دالر، در سال 2005 رقم 360میلیون دالر 
و در سال 2006 رقم 901میلیون دالر و در سال 2007 
رقم 700میلیون دالر بوده است. هر چند گفته شده در 
سال هاي 1385 حدود 10میلیارد دالر و در سال 1386 به 
و  سرمایه گذاري  مصوب  آمار  دالر  میزان12/21میلیارد 

صدور مجوزهاي سرمایه گذاري خارجي در کشور است.
در حالي که طي سال هاي1370 تا 1384 در مجموع رقم 
صورت  کشور  در  خارجي  سرمایه گذاري  دالر  4.5میلیارد 
گرفته و رقم کل آن تا سال 1387 به بیش از 5میلیارد دالر 
رسیده است. میزان اندک سرمایه گذاري خارجي در کشور 
بنا به اعالم برخي مسئولین ناشي از فرار سرمایه از داخل 
است. اینها همه در حالی است که گفته می شود برای تحقق 
سند چشم انداز 20ساله باید 3700میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی جذب شود. یعنی حدودا هر سال 80میلیارد دالر. 
روند سرمایه گذاری خارجی به عنوان اولین برنامه توسعه ای 
کشور که شروع آن مقارن با آغاز سند چشم انداز جمهوری 

اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی است.
را  بدین  ترتیب میزان سرمایه گذاري مستقیم خارجي 
اقتصادي  وضعیت  تشخیص  جهت  معیاري  مي توان 
با  آن  حجم  مقایسه  طریق  از  و  کرد  تلقي  کشورها 
سرمایه گذاري داخلي مي توان به نرخ جذب یا دفع سرمایه 
دست یافت. یعني عامل مهم در تشویق سرمایه گذاري 
خارجي مي تواند سرمایه گذاران داخلي باشند که با اطمینان 
و آسودگي خاطر در محیطي امن به فعالیت مشغول هستند. 
با  مرتبط  روشن  خط مشي  تدوین  با  متناسب  لذا 
امور  گمرکي،  قوانین  اصالح  خارجي،  سرمایه گذاري 
مالیاتي و قانون کار مي تواند عامل مهمي در افزایش جذب 
سرمایه گذاري خارجي باشد. به  عبارت دیگر مولفه هاي 
اصلي تاثیرگذار در جذب سرمایه خارجي عمدتا اقتصادي 
و داخلي است. لذا سرمایه گذاری خارجی را می توان تابعی 
از وضعیت کسب  و کار کشور و میزان طراوت و فضای 
کسب  و کار بخش خصوصی برای سرمایه گذاری روی 

طرح های تولیدی و صنعتی کشور دانست. 
در فضای کسب  و کار چند تا نقطه اثرگذار وجود 
کار  در  شفافیت  آن،  اخذ  شیوه  و  مالیات  دارد؛ 
سرمایه گذاری، نحوه اخذ اعتبارات توسط بنگاه ها، 
حقوق  کشور،  در  سرمایه گذاری  از  حمایت  میزان 
استخدام  نحوه  کشور،  خارجی  تجارت  مالکیت ، 
نیروی کار و رفتار کارفرما با نیروی کار و همچنین 
یک  البته  و  قراردادها  شدن  الزم االجرا  چگونگی 
پروژه چگونه به اتمام می رسد. همه این فرآیندها 

جایگاه ریسک و بازده را مشخص می کند.
بنابراین سرعت بخشیدن به اصالحات داخلي در تقویت 
سرمایه گذاري مقدم است. تثبیت قوانین و مقررات در 
حوزه صادرات و واردات، تدوین نظام بلندمدت تعیین 
تعرفه ها، اصالح آیین نامه سرمایه گذاري خارجي به ویژه 
در مورد مدیریت پرتفوي تعیین تکلیف نرخ ارز با هدف 
تسهیل در ورود و خروج سرمایه، حذف دخالت هاي دولت 
در قیمت گذاري، ایجاد امنیت سرمایه گذاري به ویژه براي 
سرمایه گذاران داخلي که مي تواند موجب جلب اعتماد 
سرمایه گذاران خارجي شود و نهایتا تعامل بیشتر با اقتصاد 
جهاني و تالش براي تسریع در عضویت در WTO  و 

همگرایي با اقتصاد جهان در مراحل بعدي قرار دارند.
در  که  گسترده اي  تالش هاي  به  توجه  با  امروزه 
خارجي  سرمایه گذاري هاي  جذب  براي  جهان 
صورت مي گیرد، باید گفت که نیاز به سرمایه گذاري 
امکانات  آوردن  دست  به  منزله  به  صرفا  خارجي 
تولیدي نیست، بلکه سرمایه گذاري خارجي سهمي 
و  داد  خواهد  اختصاص  ما  به  را  جهاني  بازار  از 
مي توان از آن طریق هم به  جذب منابع و هم به 

بازارهاي مطمئني دسترسي پیدا کرد.
آن چیزي که اکنون در ایران انتظار مي رود انجام پذیرد، 
تحقق سرمایه گذاري هایي است که در بخش صنایع 
کلیدي و مولد انجام مي گیرد،  خصوصا در بخش هایي 
که ما در آن داراي مزایایي هستیم بخش هاي نفت و 
گاز، IT   و بیوتکنولوژي ازجمله این مزیت ها مي باشد. 
هر چند نباید صرفا به این مزایا اکتفا کرد، بلکه باید به 
مزیت سازي نیز توجه کرد. جذب سرمایه هاي خارجي 

براي اقتصاد ایران به دالیل زیر بسیار مفید است:
سرمایه هاي  جذب  ارزي،  منابع  کمبود  دلیل  به   )1
خارجي مي تواند نیازمندي هاي ارزي کشور را تامین 
کند و شغل به وجود آورده زمینه هاي انتقال تکنولوژي 
را فراهم کند. ورود سرمایه گذاران خارجي به داخل 
کشور به معناي جذب تکنولوژي مدرن و مدیریت فني 
جدید است. چون سرمایه گذاران با قصد رقابت فعالیت 
می کنند و آموزش نیروي انساني نیز صورت مي گیرد.

بنابراین در مجموع جذب سرمایه هاي خارجي براي 
توسعه اقتصادي ایران یک ضرورت است.

در مناطق آزاد مشکلي که براي جذب سرمایه گذاري هاي 
تضمین  مورد  در  یکي  داشت،  وجود  خارجي 
آنها  از  بسیاري  بود، چون  سرمایه گذاري هاي خارجي 
مي خواستند که در مراحل مصادره و ملي شدن، دولت 
آنها را تضمین کند که مصوبه الیحه سرمایه گذاري 

خارجي خوشبختانه این مشکل را حل کرد.
2( مسئله دوم هم مسئله مبادله ارزي و همچنین 
امکان اینکه خدمات بانکي و بیمه پیشرفته بتواند 

در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

یادداشت:
علی هاشمی

گزارش: 
 دکتر عبدالرسول خلیلي

کارشناس مناطق آزاد



توسعه  اهرم های  از  یکی  گردشگری  حوزه 
محسوب  کشور  آزاد  مناطق  در  اقتصادی 
بدل  قالبت  تنهایی  به  که  اهرمی  می شود، 
و  می باشد  دارا  را  پرسود  یک صنعت  به  شدن 
ظرفیت ها، مزیت های طبیعی و تاریخی موجود 
را  پررنگی  بسیار  این مناطق می تواند نقش  در 

در توسعه گردشگری در مناطق آزاد ایفا کند. 
تاثیر فناوری، جهان امروز را به جهان هوشمند یا 
دیجیتال تغییر داده است. جهان دیجیتال تجارب 
انسانی را شکل داده و به آنها کمک می کند تا نحوه 
زندگی و پیوند به یکدیگر را به شیوه ای متفاوت 
بیاموزند. همه چیز در جهان دیجیتال، ساده تر و 
پیشرفته تر شده و مشاغل بسیاری به این نتیجه 
رسیده اند که نمی توانند چشمان خود را به روی این 
موهبت ببندند. در حالی که ارائه دهندگان خدمات 
برای  گذشته  در  گردشگری  تورگردانان  و  سفر 
فروش محصول و خدمات خود به تبلیغات مجالت 
رسانه های  ورود  با  داشتند،  نیاز  تلویزیون ها  و 
در  تغییر  شاهد  اجتماعی  شبکه های  و  دیجیتال 
راهبردهای بازاریابی و نحوه تبلیغ در این شرکت ها 

هستیم.
جهان دیجیتال، دنیایی را به وجود آورده که گردشگران 
بتوانند در ساعتی کوتاه از برج ایفل، میدان سرخ مسکو 
و دیوار چین بازدید کنند، بدون اینکه حتی از روی 
مبل خانه خود بلند شوند. بی شک با وجود گسترش 
گردشگری دیجیتال در دنیا و نقش بسیار بزرگی 
که این صنعت در اقتصاد کالن جهان ایفا می کند، 
می توان از این ظرفیت در جهت معرفی جاذبه های 

گردشگری در مناطق آزاد بیشترین بهره را برد.
زیرساخت ها و قابلیت های فضای مجازی یکی 
اقتصادی گردشگری  توسعه  در  از عوامل مهم 
کیفی  و  کمی  گسترش  که  طوری  به  است، 
یکی  عنوان  به  اطالعات  فناوری  به  دسترسی 
و  کسب  فضای  بهبود  برای  توانمندسازها  از 
انجام  است.  مطرح  مهمان نوازی  حوزه  در  کار 
مجازی  فضای  در  گردشگری  فعالیت های 
خرد  سطح  در  چه  فراوانی  مثبت  آثار  می تواند 
آن  از  که  باشد،  داشته  کالن  سطح  در  چه  و 
جمله می توان به صرفه جویی در وقت و هزینه 
فیزیکی و  انتقال  و  نقل  اموری چون  انجام  در 
ارزی، ارتباطات وسیع و تعامل نهادها و فعالین 
به  اطالعات  بهینه  و  موثرتر  ارائه  گردشگری، 

گردشگران اشاره کرد.
از  استفاده  با  ایران  آزاد  مناطق  سازمان های 
ابزارهای نوین می تواند اطالعات الزم را هم برای 
گردشگران و هم برای کسب و کارهای گردشگری 
در مقاصد اصلی خود مهیا کنند و صد البته؛ توجه 
به این موضوع مهم که دولت و سازمان متولی 
تنها یکی از نقش آفرینان صنعت گردشگری است 
و مشاغل و عرضه کنندگان این صنعت نیز باید با 
به روزرسانی تجهیزات، از زیرساخت های فعلی و 

آینده، به بهترین نحو ممکن بهره برداری کنند.

الهام قوامی، كارشناس ارشد مديريت كارآفريني:
لزوم توسعه گردشگری و گسترش 

فناوری اطالعات در مناطق آزاد
کارآفریني  مدیریت  ارشد  کارشناس  قوامی  الهام 
گفت: امروزه صنعت گردشگری به یکی از صنایع  
با نفوذ و  مهم درآمدزاي جهانی تبدیل شده که 
به  تبدیل  را  جهان  اطالعات،  فناوری  گسترش 
دهکده ای فرامنطقه اي با رویکردي جهاني کرده 
است؛ به طوري که زندگی در این دهکده، نیازمند 

خلق موقعیت ها و فرصت های جدید می باشد.
فرصت  این  از  بهره برداری  برای  داد:  ادامه  وی 
درآمدزا، به آگاهی و همراهی با موج نوین فناوری 
آن سهل انگاری  تحقق  در  هرچه  که  داریم  نیاز 
کنیم، فرصت ها را به دیگر رقباي منطقه اي خود 

خواهیم سپرد. 
اطالعات  فناوری  اینکه  فرض  با  افزود:  قوامی 
و  نرم افزار  شبکه،  کامپیوتر،  باشد،  سیب  یک 
دم  همانند  حوزه  این  با  مرتبط  ابزارهای  دیگر 
سیب است که میوه با آن تغذیه می شود؛ حال 
است  اصلی  که محصول  است  خود سیب  این 
و هدف و نتیجه در آن خالصه مي شود. ازاین 
اطالعات  فناوری  کاربردهای  مهم ترین  از  رو، 
خارجی  گردشگری  توسعه صنعت  ارتباطات،  و 
درآمد های  می توان  آن  طریق  از  چراکه  است، 
تولید  افزایش  که  آورد  دست  به  فراواني  ارزی 
به  توسعه  شاخص  منزله  به  را  داخلی  ناخالص 
رقابتی  بازار  به  ورود  با  داشت.  خواهد  دنبال 
از  بهره برداری  و  امکانات  تجهیز  جهانی، 
»گردشگری  قالب  در  نوین  فناوری های 
الکترونیکی« از الزاماتي است که باعث افزایش 

منابع درآمدي و ایجاد اشتغال و بهبود خدمات 
اجتماعی می شود.

اظهار  کارآفریني  مدیریت  ارشد  کارشناس  این 
گردشگری  صنعت  یا   E-Tourism داشت: 
نوین  فن آوری های  به کارگیری  با  الکترونیکی 
صنعت،  توسعه  منظور  به  اطالعات  و  ارتباطی 
امکان ارائه اطالعات دقیق و به روز و همچنین ارائه 
خدمات جدید به کاربران و گردشگران را در هر 
جای دنیا می دهد. این اطالعات و تسهیالت، به 
گردشگر این امکان را می دهد که برای سفر کردن 
به نقطه ای خاص، به صورت مجازی امکان سفر، 
مزایا و معایب سفر را بررسی کند و به راحتی در 

مورد انجام سفر تصمیم بگیرد.
آزاد تجاری- صنعتي  اذعان داشت: مناطق  وی 
پتانسیل جذب گردشگران زیادي را عالوه بر بعد 
سیاحتي و فرهنگی برای فعالیت های اقتصادی 
ویژه ای  نقش  کارهای جدید،  و  ایجاد کسب  و 
منابع  از  مي تواند  آن  عایدات  که  هستند  دارا 

درآمدي جدید مناطق باشد. 
قوامی گفت: با همگام سازی صنعت گردشگري در 
بستر فناوری اطالعات، مي توان به طور مستقیم 
به ایجاد الگوهای جدیدی در رفتار تصمیم گیری 
مسافران کمک کرد. همچنین رشد نوآوری سبب 
ایجاد  در  متوسط  و  خرد  صنایع  کارایی  افزایش 
 AP ایجاد شد.  خواهد  جدید  کارهای  و  کسب 
برای خدمات رسانی به مسافرین ازجمله تهیه بلیط، 
مقایسه قیمت و مدت زمان سفر از طریق وسایل 
نقلیه مختلف ازجمله قطار، هواپیما، کشتی و... این 
امکان را به گردشگران می دهد تا براساس بودجه، 
برنامه سفر خود را تنظیم نمایند. اپلیکیشن های 
و  نقشه  کتابچه،  عالوه بر  گردشگری  راهنمای 
فرد  آنالین  صورت  به  می توانند  دیدنی  مناطق 
گردشگر را در آن فضا به صورت مجازی قرار دهد، 
از سفر، گردشگران می توانند  به طوری که قبل 
تمام فضاها را قبل از بازدید مورد بررسی قرار دهند.

وی ادامه داد: فناوری اطالعات این امکان ویژه را 
در اختیار سرمایه گذاران و کارآفرینان قرار  می دهد 
که با ایجاد ارتباط میان ارکان های مختلف صنعت 
و بسترسازی محیط جهت ایجاد کسب و کار در 
مناطق آزاد به انجام فعالیت هایي ترغیب شوند و 
بازار فعالیت خود را به صورت مجازی در اختیار 
مشتریان خود قرار دهند. هر چه تبادل اطالعات 
در این خصوص تسهیل شود، دامنه آن گسترش 
خواهد یافت و امکان بهره وری اقتصادی را افزایش 
بیشتر  ارائه اطالعات در جهان  می دهد و هرچه 
می شود، نیاز به دسترسی و شفاف سازی نیز بیشتر 
خواهد شد و فناوری اطالعات این بستر را از طریق 
به  می سازد،  آماده  همراه  گوشی های  و  اینترنت 
صورتی که بهره گیری از آن  باعث توسعه پایدار 
در صنعت گردشگری خواهد شد. بنابراین، هرگونه 
رشد و توسعه در صنایع گردشگري، باعث افزایش 
تولید ناخالص داخلی کشور و به دنبال آن گسترش 
صادرات محصوالت مربوط به صنایع دستي خواهد 
فعاالن  و  ترغیب سرمایه گذاران  این مسئله  شد. 
اقتصادي را در دهکده جهانی و ایجاد کشش به 
سمت کانون هاي  پیشرفت مناطق آزاد از طریق 

فناوری اطالعات در مقاطع کالن می شود.
قوامی تاکید کرد: با گسترش فناوري اطالعات، 
که بسیاری از جنبه های محاسباتی و فناوری را 
اطالعات  فناوری  چتر  گفت  باید  دربرمی گیرد، 
بسیار بزرگ است و بسیاری از زمینه ها را پوشش 
وظایف  اطالعات  فناوری  متخصصان  می دهد. 
کاربردی  برنامه های  نصب  از  دارند،  گوناگونی 
پایگاه  و  رایانه ای  پیچیده  شبکه های  طراحی  تا 
فعالیت  زمینه های  ازجمله  اطالعاتی  داده های 
به شمار مي روند.  فناوری اطالعات  متخصصین 
افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات و خدمات مربوط 
به فناوری اطالعات، مدیریت خدمات ارائه شده در 
این زمینه را با مسائل فراوانی روبه رو کرده  است. 

درخواست ها،  و  مشکالت  به  رسیدگی  مدیریت 
خدمات  با  رابطه  در  منابع  و  تجهیزات  مدیریت 
و  کاربران،  به  آنها  تخصیص  و  فنی  پشتیبانی 
این  در  برنامه ریزي  و  کنترل  نظارت،  همچنین 
حوزه  مدیران  که  است  مواردی  ازجمله  زمینه 
فناوری اطالعات را در حوزه گردشگري مناطق 
آزاد بر آن داشته تا برای خود ابزارهای سودمند و 
کارآمدي تدارک ببینند؛ ازجمله این ابزارها، می توان 
به نرم افزارهای مدیریت خدمات فناوری اطالعات 
و  کارشناسان  مدیران،  می توانند  که  کرد  اشاره 

تکنسین ها را در این باره یاری رسانند.

محسن عاشوری، كارشناس ارشد 
گردشگری و مدرس حوزه گردشگری:

لزوم تولید محتوای گردشگری در 
بستر ديجیتال

و  گردشگری  ارشد  کارشناس  عاشوری  محسن 
مدرس حوزه گردشگری گفت: براساس آمار منتشر 
شده از سوی سازمان جهانی گردشگری، صنعت 
گردشگری بعد از صنایع پتروشیمی و نفت در رتبه 

سوم صادرات جهانی قرار گرفته است. 
دنیا  در  موجود  10شغل  هر  از  داد:  ادامه  وی 
است،  گردشگری  خدمات  حوزه  در  شغل  یک 
از  دنیا  داخلی  ناخالص  تولید  از  10درصد 
جهانی  صادرات  7درصد  است،  گردشگری 
مربوط به حوزه گردشگری است، درآمد حاصله 
از صادرات گردشگری بیش از 1.4میلیارد دالر 
بوده است و 30درصد صادرات خدمات جهانی 

در حوزه گردشگری صورت گرفته است. 
این کارشناس ارشد گردشگری گفت: حال با توجه 
ایجاد  اقتصادی،  رشد  در  گردشگری  تاثیرات  به 
محیط  از  نگهداری  و  محافظت  توسعه،  شغل، 
زیست و فرهنگ جوامع و در نهایت نوید دهنده 
صلح و امنیت جهانی می توان به اهمیت بازاریابی 

گردشگری بیش از پیش پی برد. 
دست  به  آمار  براساس  داشت:  اظهار  عاشوری 
)بازاریابی  بازاریابی  نوین  فناوری های  آمده، 
از  سفر  جهت  مردم  از  65درصد  دیجیتال (، 
بر  تکیه  بنابراین  می کنند،  استفاده  اینترنت 
صنعت  در  مهم  ابزاری  عنوان  به  اینترنت 
یک  و  نیست  انتخاب  یک  دیگر  گردشگری 
آمار  همچنین  می گردد.  محسوب  ضرورت 
دیجیتال  بازاریابی  که  می دهد  نشان  دیگری 

62درصد ارزان تر از بازاریابی سنتی است. 
این مدرس حوزه گردشگری تاکید کرد: بازارها با 
ورود به قرن بیست و یکم، دچار تغییرات بسیار 
اساسي شدند . امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
بر  اثرگذاري  و  گسترش  حال  در  سریع  طور  به 
تجارت و وسیله اي براي رقابت سازمان ها است . 
فناوري ها بر سازمان هاي خدماتي اثرگذار هستند و 
آنها را به سمت تجارت هدایت مي کنند. براي مثال 
براي  فزآینده، مصرف کنندگان مي توانند  به طور 
از خرید آنالین  کل محصوالت گردشگري اعم 
بلیط، رزرو هتل، بسته هاي تورهاي مسافرتي خود 
آنها  نمایند و بدین شکل  اقدام  به طور مستقیم 
نیازمند انعطاف، خصوصي شدن، در دسترس بودن 

و در ارتباط با سازمان هاي گردشگري هستند . 
شدن  فراگیر  و  چشمگیر  رشد  با  افزود:  وی 
تلفن هاي همراه هوشمند، اینترنت و شبکه هاي 
اجتماعي در دهه اخیر، بنگاه هاي خدماتي مانند 
محصوالتشان،  بازاریابي  براي  نیز  گردشگري 
داده  تطبیق  روز  ابزارهاي  این  با  را  خود 
مهم ترین  از  یکي  به  دیجیتال  بازاریابي  و 
رویکردهاي بازاریابي در دنیاي امروز بدل شده 
حوزه  در  به خصوص  دیجیتال  بازاریابي  است. 
چراکه  مي کند،  پیدا  دوچندان  اهمیتي  خدمات، 
واقع  در  خدماتي،  بنگاه هاي  مشتریان  عموم 
با مقاصد خود  مشتریاني هستند که کیلومترها 
از  توجهي  قابل  بنابراین، بخش  و  دارند  فاصله 

مشتریان صورت  این  براي جذب  که  اقداماتي 
مي گیرد به صورت ارتباط از راه دور و عموما در 

بستر اینترنت رخ مي دهد .
عاشوری اظهار داشت: پیشرفت سریع فن آوري، 
رشد  است.  شده  منجر  دیجیتالي  عصر  خلق  به 
انفجاري کامپیوترها، ارتباطات از راه دور، اطالعات، 
حمل و نقل و فن آوري هاي دیگر، بر روش هاي 
گذاشته  عمده اي  تاثیر  مشتریان  به  ارزش  ارائه 
است. امروزه بیش از هر زمان دیگر با افراد دور 
فن آوري،  انفجار  داریم .  ارتباط  دنیا  در  نزدیک  و 
وضعیت  پیگیري  و  آگاهي  براي  جالبي  راه هاي 
مشتري و ارائه محصوالت و خدمات متناسب با 
نیازهاي منحصر به فرد هر کدام از مشتریان فراهم 
جدید،  فن آوري هاي  این،  بر  عالوه  است .  کرده 
شرکت ها را در توزیع موثر و کارآمد محصوالت نیز 
یاري مي کند . همچنین امکان ارتباط با گروه ها یا 
فرد فرد مشتریان نیز فراهم شده است. فن آوري، 
تبلیغاتي  و  ارتباطات  ابزارهاي  از  جدیدي  موج 
آي پاد،  موبایل،  تلفن  از  است،  برداشته  در  نیز  را 
دستگاه هاي ضبط دیجیتال و تلویزیون هاي کابلي 
و  فرودگاه ها  در  اینترنتي  کیوسک هاي  تا  گرفته 

فروشگاه هاي برخط .
این کارشناس ارشد گردشگری تاکید کرد: لزوم 
دیجیتال  بازاریابی  در  بازار  بخش بندی  به  توجه 
گردشگری امری اجتناب ناپذیر است. بخش بندی 
بازار، فرآیندي است که براساس آن یک بازار به 
زیربخش هاي متمایزي از مخاطبان تقسیم بندي 
و مشخصات  نیازها  داراي  مي شود که هر گروه 
لذا  و  مي باشد  گروه ها  دیگر  به  نسبت  متفاوتي 
بخش بندي بازار در واقع قلب فعالیت هاي بازاریابي 
به  توجه  بدون  بازاریابي  استراتژي هاي  و  است 

بخش بندي بازار موفق نخواهند بود .
را  بازار  بخش بندي  معموال  داد:  ادامه  وی 
براساس  گونه ها،  انواع  شناسایي  منظور  به 

متغیرهای چهارگانه زیر انجام مي دهند :
 متغیرهای جغرافیایی )براساس محل استقرار(

 متغیرهای جمعیت شناختی )براساس عواملي 
تحصیالت،  میزان  درآمد،  جنس،  سن،  نظیر 

شغل، نژاد، ملیت و...(
منافع  انگیزه،  )براساس  رفتاری  متغیرهای   

مورد نظرگردشگر، وضعیت وفاداري و...(
 متغیرهای روانشناختی )براساس نوع نگرش، 
طبقه  یا  زندگي  شیوه  گردشگران،  شخصیت 

اجتماعي و...(
   این مدرس حوزه گردشگری افزود: عدم اتخاذ 
را  زیر  موارد  گردشگری  بازاریابی  برنامه ریزی 

سبب می گردد:
 از دست دادن فرصت ها در بازارهاي در حال 

رشد
 از دست دادن سهم بازار به دلیل اقدامات رقبا

در  تقاضا  به  مربوط  مشکالت  با  مواجهه   
فصل کم متقاضي

 شناخت محدود نسبت به محصوالت عرضه 
شده در مقصد موردنظر

  فقدان حمایت هاي الزم از تالش هاي جمعي
 ضعف در سیستم اطالعات

حدود  از  پایین تر  به  خدمات  کیفیت  نزول   
قابل قبول

واسطه ها  جذب  در  مشکل  با  شدن  مواجه   
جهت عرضه محصوالت

 کاستن از قدرت خالقیت و انگیزه کارکنان
وی گفت: جهت حضور بیشتر و بهتر در کسب و 
کار گردشگری ایران موارد زیر پیشنهاد می گردد: 
 ایجاد وب سایت استاندارد گردشگری مناسب

 جدی گرفتن شبکه های اجتماعی
 آشنایی با امکانات شبکه های اجتماعی مانند 

به اشتراک گذاشتن استوری ها و و فیلم ها و... 
 استفاده از سلبریتی ها در شبکه های اجتماعی

خصوصا  ویدئویی  نمایش های  و  تبلیغات   
تولید فیلم های کوتاه و عکس

در  گردشگری  حوزه  مدرس  و  ارشد  کارشناس 
پایان تاکید کرد: بازاریابي دیجیتال نیز دائما باید 
به روز مي شوند،  ابزارها که مرتبا  این  با  را  خود 
تطبیق دهد . ممکن است یک ابزار در یک سال 
از  بعد  سال  و  باشد  مواجه  گسترده اي  اقبال  با 
شرکت ها  بنابراین  شود؛  فراموش  کلي  به  آن 
بازاریابي  که  گردشگری  خدماتي  بنگاه هاي  و 
برخوردار  باالیي  اهمیت  از  آنها  براي  دیجیتال 
رصد  را  موجود  ابزار  متناوب  صورت  به  است، 
می کنند، میزان استقبال از هرکدام را مي سنجند 
بازاریابي  براي  کدام  هر  بازدهي  با  متناسب  و 
به  مي کنند .  سرمایه گذاري  مطلوب  طریق  از 
نظر مي رسد کسب و کارهاي گردشگري حاال 
تکنولوژیکي  امکانات  قافله  از  مي خواهند  اگر 
بازاریابي جا نمانند، باید در جهت تولید محتوای 

گردشگری و از روندهاي جدید پیروي کنند.

یادداشت

مناطق آزاد، پایلوت توسعه 
گردشگری الکترونیکی در کشور

بررسی توسعه گردشگری بر بستر فضای مجازی در مناطق آزاد:

7 گزارش
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يونس كردبچه
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ابزار  مهم ترین  از  یکی  گردشگری  صنعت 
سرمایه در سیطره بر فضاهای جغرافیایی است. 
گردشگری به علت خاصیت بازدهی زودهنگام 
است.  گذاری  سرمایه  برای  مناسبی  بستر  آن، 
جهان  یافته  توسعه  کشورهای  از  بسیاری  در 
اقتصاد  در  عمده ای  نقش  گردشگری  صنعت 
ایفا می کند، در نتیجه این کشورها نگاه ویژه ای 
به این صنعت دارند و با افزایش سرمایه گذاری 
در آن، از پیامدهای اقتصادی گردشگری بهره 
این  در  این رو سرمایه گذاری  از  می برند.  کامل 
فرصت های  از  یکی  عنوان  به  همواره  بخش 
جذاب برای سودآوری و اشتغال زایی مورد توجه 

فعاالن اقتصادی بوده است.
با این وجود در کشور ما همچنان فرصت های 
در  سرمایه گذاری  برای  بکری  و  بی نظیر 
طبیعی  ویژگی های  دارد.  وجود  صنعت  این 
همگی  و...  تاریخی  اماکن  جغرافیایی،  و 
توسعه  و  سرمایه گذاری  برای  فرصت هایی 
که  واقع  در  اما  است؛  اقتصادی  فعالیت های 
انجام  بین پتانسیل های موجود و فعالیت های 
امر  همین  و  دارد  وجود  زیادی  فاصله  شده 
در  سرمایه گذاری  جذابیت  دلیل  مهم ترین 

ایران است. صنعت گردشگری 
سرمایه گذارهای   می توان  گردشگری  حوزه  در 
را  اقتصاد  و  نموده  جذب  را  خارجی  و  داخلی 
خارجی  سرمایه گذاری  در آورد.  حرکت  به 
توسعه  درحال  کشورهای  برای  به خصوص 
خارجی  سرمایه گذاری  چراکه  است؛  مهم 
می توانند توسعه گردشگری را سرعت بخشیده 
ایده ها ،  و  داده  ارتقاء  را  اقتصادی  معیارهای  و 
به  را  جدید  بازارهای  و  تماس ها  فن آوری، 
سرمایه گذاری ها ،  دیگر  برخالف  آورد.  ارمغان 
خواهد  باقی  کشورها  در  سرمایه گذاری  چنین 
برای  بیشتر  کار  این  سود  و  منافع  و  ماند 
آن  در  سرمایه گذاری  این  که  است  کشوری 
صنعت  بهبود  بر  عالوه  زیرا  می گیرد،  انجام 
پیدایش  باعث  سرمایه گذاری   این  گردشگری 
مشاغل و درآمدهای منتهی گردیده؛ که جوامع 

محلی از آن بهرمند می شوند.
عوامل  از  یکی  خارجی  سرمایه گذاری  جذب 
پیوند دهنده اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای 
اگر  و  است  جهانی  اقتصاد  با  توسعه  درحال 
باشد،  تکنولوژی  و  فناوری  انتقال  با  همراه 

می تواند به پیشرفت هر دو کشور منجر شود.
سرمایه گذاری های خارجی می توانند به صورت 
سرمایه گذاری های مستقیم و غیرمستقیم انجام 
مستقیم  سرمایه گذاري  تاثیر  امروزه  شوند. 
و  تئوري  به صورت  اقتصادي  رشد  بر  خارجي 
تجربي به اثبات رسیده است و عموم کشورهاي 
سرمایه گذاري  از  استفاده  تجربه  یافته  توسعه 
مستقیم خارجي براي رسیدن به رشد اقتصادي 

پایدار را داشته اند.
الزم به ذکر است، جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی می تواند از طریق اثرات مثبتی مانند کسب 
دارایی، انتقال فناوری و تکنولوژی، گسترش اندازه 
بازار و فواید صادراتی، ایجاد صنایع فرعی، معرفی 
فرآیندهای جدید، تقویت توان مدیریتی، آموزش 
خارجی،  بازارهای  به  و دسترسی  انسانی  نیروی 
باعث تسریع در روند رشد و توسعه اقتصادی در 

کشورهای میزبان گردد.
از تنوع آب و هوایی،  اینکه کشورمان  به رغم 
و...  باستانی  آثار  فرهنگی،  طبیعی،  جاذبه های 
بخش  در  رقابتی  مزیت  دارای  و  می برد  بهره 
اقتصاد  از  بخش  این  سهم  است،  گردشگری 
ایران بسیار ناچیز است. برای رشد این صنعت و 
بهره بری از پیامدهای مثبت اقتصادی و سیاسی 
آن، الزم است در درجه اول تعاملی سازنده با 
در درجه  و  برقرار کرد  دیگر کشورهای جهان 
دوم، باید با بهره گیری از یک استراتژی کالن 
دخیل  عوامل  تمام  مناسب  سازماندهی  با 
الزم  شرایط  ایجاد  و  اقتصادی  بخش  این  در 
همکاری  و  خصوصی  بخش  مشارکت  جهت 
برای رونق و  را  راه  با دستگاه های دولتی،  آن 

شکوفایی این صنعت در کشور هموار کرد.
اینکه صنعت گردشگری در جهان  به  توجه  با 
پس از صنعت نفت و خودرو از مهم ترین صنایع 
به لحاظ درآمدزایی و جذب منابع مالی شناخته 
می شوند و از آنجایی که شرایط اقلیمی، چهار 
به  تاریخی  فراوان  آثار  و  ایران  بودن  فصل 
معرفی  در  مزیت  و  پشتوانه  بزرگ ترین  عنوان 
سرمایه گذارهای  به  گردشگری  فرصت های 
رویگردی  با  که  است  امید  است،  خارجی 
بخش،  این  به  مدت  دراز  نگاهی  و  جدید 
ظرفیت های سرمایه گذاری، خصوصا خارجی را 
در کشور تقویت کنیم و بستر را برای پذیرش 

سرمایه گذاران آماده نماییم. 

 ضرورت توجه
 و ســـرمایه گذاری در 

صنعت گردشگری

گزارش:
مهرناز عالمی
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

ذخیره سازی و توزیع آب شرب و 
بهداشتی پایدار در سراسر جزیره قشم

در بازدید از پروژه های عمرانی در رمکان و جی جیان جزیره قشم اعالم شد:

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با سرمایه گذاران حوزه هتلینگ جزیره تاکید شد:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با فرمانده ناوتیپ رزمی 112 ذوالفقار قشم عنوان کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با 
سرمایه گذاران حوزه هتلینگ جزیره در راستای حل مشکالت 

زیرساختی این گروه دیدار کرد .
با حضور علی درویش پور رئیس هیات  این جلسه که 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی 
معاونان و مدیران این سازمان برگزار گردید، مشکالت 
چهار هتل نیمه تمام جزیره، با حضور سرمایه گذاران پروژه، 

مورد بررسی قرار گرفت.

هدف اصلی برگزاری جلسه مذکور، پیگیری و کمک 
انجام  حال  در  پروژه های  مشکالت  و  موانع  حل  به 
هتلینگ جزیره به منظور افزایش ظرفیت گردشگری 

در منطقه بود.
این  در  هتلی،  مذکور  مجموعه  چهار  سرمایه گذاران 
و  فنی  حوزه های  در  خود  مشکالت  بیان  به  جلسه 

حقوقی پرداختند.
 پس از بررسی راهکارهای موجود، مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد قشم دستوراتی در راستای حل مشکالت و 
رفع موانع برای تکمیل پروژه ها صادر نمود .

رئیس هیات  درویش پور  به دستور علی  است،  گفتنی 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و به منظور 
همکاری بیشتر با سرمایه گذاران حوزه گردشگری قشم، 
مقرر شد معاونت های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و 
امور فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم، در اسرع 

وقت برای حل این مشکالت با تمام توان اقدام نمایند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم به همراه جمعی از مدیران این سازمان، با فرمانده 
ناوتیپ رزمی 112 ذوالفقار قشم دیدار و گفت وگو کرد.

علی درویش پور در این دیدار بر اهمیت نقش ناوتیپ 
رزمی 112 ذوالفقار قشم در حفظ امنیت مرزهای آبی 
جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد و گفت: امروز به 
واسطه حضور این ناوتیپ و سایر مجموعه های نظامی 
و انتظامی، در جزیره قشم امنیت خوبی را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: کمک به تامین آسایش و امنیت و 
فعالیت گسترده جهت حفاظت از منافع همه مردم 
ایران به ویژه ساکنان جزیره قشم، موضوع بسیار 

فرماندهی  پرسنل مرکز  و  نیروها  است که  مهمی 
و کنترل تنگه هرمز در ناوتیپ رزمی قشم در این 

زمینه عملکرد قابل قبولی داشته اند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان تصریح کرد: امنیت امروز در جزیره قشم 
به واسطه وجود وفاق، همدلی و اتحاد همه نیروهای 
حاکمیتی و مردم شکل گرفته و زمینه مساعدی را 
برای اجرای برنامه های توسعه ای سازمان منطقه آزاد 

قشم فراهم ساخته است.
رزمی 112  ناوتیپ  فرمانده  گزارش،  این  براساس 
از  تشکر  ضمن  دیدار  این  در  نیز  قشم  ذوالفقار 

نهادهای  از  آزاد قشم  حمایت های سازمان منطقه 
اظهار  قشم،  جزیره  در  مستقر  انتظامی  و  نظامی 
جهت  دریایی،  رزمی  یگان  این  نیروهای  کرد: 
ایران  اسالمی  جمهوری  آبی  مرزهای  از  حفاظت 
توسعه ای  برنامه های  اجرای  برای  امنیت  ایجاد  و 

سازمان منطقه آزاد قشم آمادگی کامل را دارند.
گفت:  میرشکاری نسب  اسکندر  یکم  ناوساالر 
جمهوری  دریایی  مرز  و  دریا  امنیت  حفظ 
اسالمی ایران از حساسیت باالیی برخوردار است 
با  قشم  ذوالفقار  رزمی 112  ناوتیپ  نیروهای  و 
تالش های شبانه روزی خود توانسته اند افتخارات 

مردم  مال  و  جان  از  حفاظت  عرصه  در  بزرگی 
ایران و به خصوص در جزیره قشم کسب نمایند.

دستورات ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم جهت تسریع در اتمام دستورات ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم جهت تسریع در اتمام 44پروژه نیمه تمام جزیرهپروژه نیمه تمام جزیره

رفع موانع پروژه های نیمه تمام اقامتی جزیره قشم در کوتاه ترین زمان ممکنرفع موانع پروژه های نیمه تمام اقامتی جزیره قشم در کوتاه ترین زمان ممکن

ایجاد امنیت پایدار، ضامن اجرای برنامه های توسعه ای سازمان منطقه آزاد قشمایجاد امنیت پایدار، ضامن اجرای برنامه های توسعه ای سازمان منطقه آزاد قشم

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد قشم به همراه مدیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی این سازمان، از پنج هتل 
و مجموعه اقامتی نیمه کاره بازدید و با سرمایه گذاران 

آنها گفت وگو کردند.
این بازدیدها پیرو دستور علی درویش پور رئیس 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
تکلیف  تعیین  و  وضعیت  بررسی  بر  مبنی  قشم 
سطح  نیمه کاره  اقامتی  مجموعه های  و  هتل ها 

جزیره انجام شد.
براساس این گزارش، در جریان بازدیدهای صورت 
گرفته از این هتل ها و مجموعه های اقامتی، مقرر 
سازمان  مدیرعامل  حضور  با  جلسه ای  تا  گردید 
با  پروژه ها  این  آزاد قشم و سرمایه گذاران  منطقه 
هدف رفع موانع پیش روی و تسریع در تکمیل آنها 

برگزار شود.
دوره ای  و  میدانی  بازدیدهای  این دست  از  هدف 
آزاد  منطقه  سازمان  مختلف  معاونت های  توسط 
فرآیند  تسریع  و  وضعیت  آخرین  پیگیری  قشم، 
و  اقتصادی  عمرانی،  مختلف  پروژه های  اجرای 

گردشگری در سطح جزیره قشم است.
گرفته،  صورت  برنامه ریزی های  با  است،  گفتنی 
در  قشم  جزیره  سطح  نیمه تمام  پروژه های  اتمام 
آینده نزدیک به عنوان یکی از اولویت های سازمان 

منطقه آزاد قشم در دستورکار قرار گرفته است.

سرپرست مدیریت امور شهری و روستایی سازمان 
منطقه آزاد قشم از تداوم طرح نگهداشت خدمات، 
در  آن  شدن  اجرایی  و  و زیباسازی  سبز   فضای 

شهرک های مسکونی شهر قشم خبر داد.
طرح  خوب  پیشرفت  به  اشاره  با  مالزم  شاهد 
مذکور در سطح خیابان ها و معابر اصلی شهر گفت: 
نیروهای پرتالش این مدیریت با تمام توان در حال 
مسکونی  شهرک  حاضر،  حال  در  و  هستند  کار 
گلستان هدف اجرای طرح نگهداشت قرار گرفته 

است.
فضای  از  بزرگی  بخش  تاکنون  داد:  ادامه  وی 
خدمات،  فضای  نگهداشت  طرح  در  قشم  شهر 
که  داده شده  و  زیباسازی شهری، شرکت  سبز 
ضمن جلب رضایتمندی بسیار خوب شهروندان، 
شهری  استاندارد  حالت های  به  را  شهر  چهره 

نزدیک کرده است.
آشنایی  آموزشی  دوره های  برگزاری  از  مالزم، 
نیروهای  برای  کار  حین  ترافیک  فرهنگ  با 
و  داد  خبر  راهور  پلیس  همکاری  با  خدماتی 
نیروهای  بیشتر  که  این  به  توجه  با  افزود: 
محل  به  موتورسیکلت  وسیله  به  خدماتی 
به  آموزشی  دوره های  این  می کنند،  تردد  کار 
راهور  پلیس  رئیس  حضور  با  هفتگی  صورت 

برگزار می شود. قشم  شهرستان 
به گفته وی، کار در کنار آموزش های ضمن خدمت، 
ارتقاء عزت نفس سرمایه های  و  انگیزه  ایجاد  در 
به  ارائه خدمات  تدوام  برای  مدیریت  این  انسانی 

جامعه شهری جزیره بسیار اثربخش است.
روستایی  و  شهری  امور  مدیریت  سرپرست 
اهدا  از  همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
مدیریت  این  نیروهای  به  کاله کاسکت هایی 
برگزاری  از  پس  داشت:  عنوان  و  خبرداد 
کالس های آموزشی آشنایی با فرهنگ ترافیک، 
تامین  هدف  با  8کاله کاسکت  قرعه  قید  به 
رئیس  توسط  خدمت رسان  نیروهای  سالمت 

پلیس راهور شهرستان به این نیروها اهدا شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در ادامه بازدیدهای میدانی از پروژه های عمرانی 
اجرا در سطح شهرها و روستاهای جزیره  در دست 
جزیره  این  عمرانی  نیمه تمام  پروژه  چهار  از  قشم، 
در شهر رمکان و روستای جی جیان بازدید کرد و از 
نزدیک با مسائل و مشکالت اجرایی آنها آشنا شد و 

برای رفع آنها دستورات ویژه ای صادر کرد.
از  جمعی  که  بازدیدها  این  در  درویش پور  علی 

همراهی  را  وی  سازمان  این  مدیران  و  معاونان 
می کردند، ضمن گفت و گو با مجریان این پروژه ها، 
دستوراتی به معاونان و مدیران سازمان درخصوص 

همکاری و حمایت از آنها از طرف وی صادر شد.
براساس این گزارش، رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
آزاد قشم در آغاز این بازدیدها از پروژه خاکریزی محور 
جی جیان به روستای کوشه قشم بازدید کرد و ضمن 
در  نیمه تمام  پروژه های  اتمام  ضرورت  بر  ویژه  تاکید 
سطح جزیره، دستور ویژه ای نیز برای تسریع در انعقاد 
تفاهم نامه همکاری بین این سازمان و دهیاری جی جیان 
درخصوص تسریع در اجرا و اتمام این پروژه صادر نمود.

مجاورت  در  جی جیان  کمپ پارک  احداث  محل 
بیمارستان خلیج فارس جی جیان قشم، دومین محل 

بازدید مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم بود.
اینکه  به  اشاره  ضمن  بازدید  این  در  درویش پور 
احداث  جزیره  سطح  در  مختلفی  کمپ پارک های 
شده است، بر ضرورت تعریف کارکرد ویژه برای هر 
یک از این کمپ پارک ها در سطح جزیره تاکید کرد.

برای  ویژه ای  دستور  بازدید  این  در  همچنین  وی 
تسریع در ساخت این کمپ پارک که در زمینی به 
مساحت 2هکتار در مجاورت بیمارستان خلیج فارس 

جی جیان قشم ساخته می شود، صادر نمود.
و  مدیره  هیات  رئیس  است،  حاکی  گزارش  این 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به اتفاق جمعی 
ساخت  پروژه  از  سازمان،  مدیران  و  معاونین  از 

فرهنگسرای چندمنظوره رمکان قشم نیز بازدید کرد.
فرهنگسراها  بی بدیل  نقش  بر  بازدید  این  در  وی  
در توسعه فرهنگ مردم جزیره و آمادگی سازمان 
منطقه آزاد قشم بر حمایت از دهیاری ها در ایجاد 

این نوع اماکن فرهنگی تاکید ویژه کرد.
هم  ویژه ای  دستور  بازدید  این  در  درویش پور 
سازمان  این  بین  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  برای 
اتمام  و  تسریع  درخصوص  رمکان  دهیاری  و 
ساخت این فرهنگسرای چندمنظوره که با زیربنای 
400مترمربع در دو طبقه ساخته می شود و تاکنون 
50درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، صادر نمود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین ضمن 
بازدید از پروژه احداث زمین چمن فوتبال شهر رمکان 
قشم، ایجاد زیرساخت های ورزشی را در سطح شهرها 
و روستاهای جزیره قشم مورد تاکید قرار داد و خواستار 
گسترش همکاری های این سازمان با دهیاری ها برای 

ساخت اماکن ورزشی در سطح جزیره شد  .
بازدید نیز دستور ویژه ای برای  این  درویش پور در 
رمکان  دهیاری  و  سازمان  بین  تفاهم نامه  انعقاد 

درخصوص تسریع و اتمام این پروژه صادر کرد.
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم را در این بازدیدها جعفر امیرآبادی 
مدیر حوزه مدیرعامل، محرم بهاروند معاون فنی و 
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  زارعی  مهدی  زیربنایی، 
امور  مدیریت  و گردشگری، شاهد مالزم سرپرست 
شهری و زیربنایی، حسین مرادی مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم و دهیاران و 
برخی از اعضای شورای اسالمی رمکان و جی جیان 

جزیره قشم همراهی می کردند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از تفاهم نامه بهبود 
زیرساخت و ایجاد تاسیسات و تجهیزات جهت تامین، انتقال، ذخیره سازی 

و توزیع آب شرب و بهداشتی پایدار در سراسر جزیره قشم خبر داد.
علی درویش پور در مراسم انعقاد این تفاهم نامه گفت: با توجه به کمبود آب شرب 
در جزیره قشم، همه باید کمک کنیم تا این مشکل اساسی در قشم برطرف 

شود تا دیگر شاهد مشکالت کمبود آب در روستاهای غرب جزیره نباشیم.
وی با اشاره به اینکه باید با تالش آبفای کشور و استان هرمزگان، وضعیت 
جزیره قشم در ساماندهی شرایط آب آشامیدنی را ساماندهی کنیم، تصریح کرد: 
الزم است تا نقطه هدف را در نظر گرفته و آن را تا پایان سال به پایان برسانیم 
تا دیگر شرمنده مردم نشویم. برای احداث هرگونه تاسیسات آبی در جزیره قشم 
نیز سازمان منطقه آزاد قشم پای کار بوده و از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: تامین آب در سراسر جزیره 
قشم در اولویت کاری سازمان منطقه آزاد قشم بوده و برای به نتیجه 

رسیدن این موضوع از هیچ گونه تالشی فروگذار نمی کنیم.
این مقام عالی با بیان اینکه برای مجوز هرگونه حفاری، ایجاد تاسیسات و حتی 
واگذاری زمین جهت ایجاد تاسیسات و تامین منابع مورد نیاز یک ریال دریافت 
نخواهیم کرد، عنوان کرد: اکنون زمین برای ایجاد سایت آبی در روستای 

باسعیدو، به آبفای هرمزگان واگذار شده و کار خود را شروع خواهد کرد.
درویش پور با اشاره به اینکه باید ساختار آبفا در جزیره قشم را ساماندهی و تقویت 
کرد، اظهار داشت: علی رغم اقدامات بزرگی که در بحث توسعه زیرساخت های 
آبی در هرمزگان ایجاد شده که در سالیان گذشته نظیر نداشته است، باز هم 
مشکالتی وجود دارد و باید روستاهای غرب جزیره قشم نیز از آب استاندارد 
برخوردار شوند و شایسته نیست مردم با مشکالت گذشته دست و پنجه نرم کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان با اشاره به 
اینکه دستاورد این جلسه نیز به طور حتم نتیجه مثبتی به همراه خواهد داشت، 
خاطرنشان کرد: باید جدول زمان بندی تعیین کنیم تا به مردم گزارش دهیم و 

نشان دهیم که کار در حال انجام است و مردم نتیجه آن را ببینند.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی:
موافقت با تحویل زمین  برای ساخت سایت های نمک زدایی 

تورگان و باسعیدو
همچنین، رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی در 
این نشست گفت: پس از آن که وعده تحقق رفع بی آبی تمامی روستاهای 
جزیره قشم در سال گذشته داده شد، متاسفانه وعده آبفای کشور در این 

موضوع عملی نشد و ما با تبعات سنگینی مواجه شدیم.
احمد مرادی با اشاره به اینکه با تالشی که از آبفای کشور مشاهده کردم، به  طور 

حتم این موضوع در سال جاری عملی خواهد شد، افزود: باید تمامی مسئوالن 
دست در دست هم دهند تا بتوانیم این مشکل دیرینه مردم غرب جزیره قشم را 
برطرف نماییم. همچنین از تعامل و همکاری منطقه آزاد قشم در دوره جدید برای 
رفع نیازهای مردم و حل مشکالت گذشته باید تقدیر ویژه کرد؛ چراکه مدیرعامل 
جدید نشان داده تالش ویژه خود را برای رفع بحران های موجود به کار گرفته است.

وی با بیان اینکه واگذاری زمین برای ساخت آب شیرین کن، یکی از 
دغدغه های آبفا بود، گفت: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم موافقت 
خود را با تحویل زمین  برای ایجاد سایت های نمک زدایی تورگان و باسعیدو 

اعالم و فرآیند واگذاری آن در دستورکار قرار گرفته است.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
امیدوارم اگر از این  پس قولی برای رفع مشکل مردم در موضوع معضالت 
کمبود آب داده می شود، در موعد مقرر عملی شود، اظهار داشت: مردم 
قشم، مردمی نجیب و مظلوم هستند و باوجود این همه مشکالت، باید 

مسئوالن سرعت بیشتری برای رفع این مشکالت به کار ببندند.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی:
سازمان منطقه آزاد قشم به دنبال گره گشایی مردم است

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: در 
این جلسه حاضر شدم که از آبفای کشور، استاندار هرمزگان و منطقه آزاد قشم تقدیر کنم.

محمد آشوری افزود: همواره معتقدم که تغییر دولت ها و ساختار ستادی نباید تاثیری 
در اجرای برنامه ها داشته باشد و توسعه باید به طور مستمر تداوم داشته باشد.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه لیاقت مردم 
قشم باالتر از وضعیت فعلی است و هر چقدر کار کنیم باز هم کم است، خاطرنشان 
نمود: امروز دیگر شاهد هستیم در هرمزگان بنگاه های اقتصادی در توسعه زیرساخت ها 
مشارکت کرده و سهیم شده اند. دوران جدید منطقه آزاد قشم نشان می دهد به دنبال 

گره گشایی مردم است و اگر در تولید، توزیع، مخزن سازی و پمپاژ همت بیشتری در 
قشم به کار ببندیم، شاهد ایجاد عدالت و خشنودی مردم خواهیم بود و نعمت آب پایدار 

در قشم به یک اقدام ماندگار در ذهن مردم منطقه بدل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:
ساخت آب شیرین کن برای رفع مشکالت مردم غرب جزیره قشم

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیز در این جلسه گفت: 
معتقدم با وفاق و تبیین هدف واضح می توان کارهای بزرگی را انجام داد 

که منافع آن برای مردم رقم بخورد.
حمیدرضا جانباز با بیان اینکه تمامی تالش خود را به کار بستیم تا با ایجاد 
آب شیرین کن ها دغدغه مردم را در رفع تنش آبی بکاهیم، افزود: بابت تمامی 
عقب ماندگی ها از مردم شریف هرمزگان عذرخواهی می کنم، اما عزم ما اکنون 
این است که بتوانیم مشکالت مردم غرب جزیره قشم را برطرف کنیم و پس از 

سال ها شاهد رفع بی آبی تمامی روستاهای این جزیره باشیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در پایان با بیان اینکه دغدغه 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم واقعا ستودنی و قابل تقدیر است، عنوان کرد: 
اینکه خود سازمان منطقه آزاد قشم پای کار بوده و حتی برای توسعه و تسریع 

در تحقق زیرساخت ها خود پیش قدم شده، قابل تقدیر است.

مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان:
اجرای طرح جدید آب رسانی با جانمایی 6زون در جزیره قشم

همچنین، مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان در پایان این نشست گفت: 
روستاهای غرب جزیره قشم در اجرای طرح های جدید آب رسانی، شامل 6زون 

به نام های سلخ، مپنا، مپنا و کووه ای، باسعیدو، رمچاه و تورگان است.
امین قصمی با بیان اینکه به این نتیجه رسیدیم هر چه منابع تامین آب را در 
غرب جزیره افزایش دهیم باز هم مشکالت کاهش پیدا نمی کند، عنوان کرد: 
غرب جزیره قشم را به 6زون تقسیم بندی کردیم تا بتوانیم خدمات رسانی و 
طرح های مناسب و هدفمندی را ایجاد کنیم. معادل جمعیت بندرعباس، ذخیره 
آب خانگی در غرب جزیره قشم وجود دارد که زمینه کیفیت و بهداشتی آن مورد 
تایید نیست،. در حال برنامه ریزی هستیم تا دو سایت جدید در مناطق روستایی 

جزیره قشم احداث کنیم که 6زون در نظر گرفته شده را شامل می شود.
مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان در پایان، از پیش بینی 800میلیارد تومان 
هزینه سرمایه گذاری برای ایجاد شبکه و تامین آب آشامیدنی در روستاهای 
غرب جزیره قشم و رسیدن به پایداری خبر داد و گفت: در مجموع در تالش 
هستیم تا با اجرای این طرح، ظرفیت تامین آب در غرب جزیره قشم را از 

21هزار مترمکعب در روز، به 35هزار و 500مترمکعب در روز برسانیم.
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