
سرمقاله

 اجرای صحیح قانون؛
راهکار برون رفت مناطق آزاد از چالش ها

تجربه حضور و بروز سه دهه ای مناطق آزاد در ایران، در کنار تمامی کاستی هایی 
که شاید به تعبیر منتقدین در این مناطق وجود داشته است، نشان از رویکردی 
و  توسعه  در  موثر  نقش  ایفای  کنار  در  در کشور  آزاد  اقتصاد  تجربه  در  موفق 
ایجاد زیرساخت های مولد در این مناطق که  نیز  محرومیت زدایی منطقه ای و 
همه و همه می توانست بر دوش دولت ها گمارده شود، اما با مدیریتی سازمان 
یافته در دل منابع درآمدی درون زا ایجاد گردیده و سهمی از صندوق دولت های 
مختلف را در این سه دهه برای ایجاد زیرساخت های عظیم بندری، جاده ای، 
اهمیت  بر  سندی  و  گواه  خود  است،  نکرده  اشغال  و...  نیروگاهی  فرودگاهی، 

مناطق آزاد می باشد.
ایجاد صدها هزار شغل در مناطق آزاد، تقویت مرزهای کشور و جلوگیری از کوچ 
مرزنشینان به مراکز و خالی شدن مرزها، در کنار توسعه و ایفای نقشی منسجم 
با کشورهای همسایه همگام با تقویت تولید داخلی با استفاده از ابزارهای علم 
به 30سال  قریب  این  در  آزاد  مناطق  دستاوردهای  از  گوشه ای  نیز  فناوری  و 

به شمار می آید.
بی  شک در شرایط سخت کنونی اقتصادی کشور به سبب تحریم های خصمانه 
بین المللی، نقش آفرینی مناطق آزاد در مسیر یاری رسانی به کالن اقتصاد از راه 
تعامل با کشورهای همسایه و تقویت تولید در این مناطق، از اهمیت بسزایی 
برخوردار است. مسلما تقویت مناطق آزاد یکی از مهم ترین راهکارهای برون رفت 
از تنگنای اقتصادی فعلی با استفاده از مزیت ها و زیرساخت های ایجاد شده در 

این مناطق در جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شود.
تعبیری  به  و  آزاد  مناطق  موفقیت  عوامل  اساسی ترین  از  یکی  یقین  به  قطع 
و  تصمیم سازی  نظام  در  یکپارچه  مدیریت  بحث  جهان،  در  آزاد  اقتصاد  نظام 
تصمیم گیری کالن آن خالصه می گردد. زمانی که در یک سیستم به موازات 
هم تصمیم ها و دستورالعمل های مشترکی اتخاذ شود، بی تردید بیشترین ضرر 
و زیان این مدل مدیریتی، متوجه فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران آن منطقه 

خواهد شد.
و  تسهیل گری  مبنای  بر  نیز  ما  کشور  در  آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه 
روان سازی جریان های اقتصادی بر محوریت تولید و صادرات متمرکز است؛ 
این  در  سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعالین  حضور  تشویق  عامل  مهم ترین 
است  شده  بنا  اصلی  سرزمین  به  نسبت  مزیت ها  ایجاد  پایه  بر  هم  مناطق 
یکپارچه  مدیریت  در  خالصه  می تواند  مزیت  ها  این  اصلی ترین  از  یکی  که 
است،  آزاد  مناطق  در  تولید  و  کار  سرمایه گذاری،  ثبات  کننده  تضمین  که 

دیده شده باشد.
بحث تفویض اختیارات سازمان ها و دستگاه های کشوری به مناطق آزاد که 
اشاره  آن  به  به صراحت  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  ماده65  در 
آزاد  مناطق  در  پیشرفت  و  توسعه  واژه های  کلید ترین  از  یکی  است،  شده 
بهانه های مختلف  با  از دستگاه ها  پایبندی برخی  با عدم  قلمداد می شود که 
با  را  آزاد  مناطق  سرمایه گذاران  و  فعالین  اختیار ،  تفویض  عدم  درخصوص 
می تواند  روند  این  ادامه  که  است  ساخته  روبه رو  عدیده ای  بسیار  مشکالت 
با  قیاس  در  آزاد  مناطق  رقابتی  و  نسبی  مزیت های  رفتن  بین  از  باعث 
این  از  و سرمایه گذاران  اقتصادی  فعالین  کوچ  آن  تبع  به  و  اصلی  سرزمین 

باشد. مناطق 
زمان  از  دهه  سه  این  در  ایران  آزاد  مناطق  عملکرد  بررسی  بی شک 
آن  تبع  به  و  آزاد  اقتصاد  نگاه  موفقیت  بر  گواهی  تاکنون،  شکل گیری 
دموکراسی اقتصادی در کشور است. در شرایط کنونی که کشور با مشکالت 

رهبری  معظم  مقام  بیانات  به  استناد  با  است،  شده  مواجه  زیادی  بسیار 
بی تردید  شویم.  داخلی  خودتحریمی  دچار  که  کنیم  رفتار  شکلی  به  نباید 
روان سازی و تسهیل گری در کنار ارتباطات منطقه ای با کشورهای همسایه 
می توانند  تحریم ها  کردن  کم اثر  در  مهمی  نقش  که  آزاد  مناطق  پشتوانه  با 
اقتصادی در کشور  از شرایط کنونی  برون رفت  راه های  از  بازی کنند، یکی 
و  سازمان ها  اختیارات  تفویض  عدم  رویکرد  تداوم  و  می شود  محسوب 
از  جلوگیری  تعبیری  به  آزاد،  مناطق  سازمان های  به  مختلف  دستگاه های 
توسعه اقتصادی با نگاه حمایتی از تولید داخلی در سال »تولید؛ پشتیبانی ها، 
با عنایت  مناطق  این  مولد  اشتغال  به  مانع زدایی ها« و همچنین ضربه زدن 

به شرایط فعلی است.
و  خودهزینه  و  خودگردان  صورت  به  آزاد  مناطق  امروز  گفت  باید  نهایت  در 
فعالین اقتصادی و در سایه سعه صدر و همراهی مردم، زیرساخت های اساسی 
سرمایه گذاری و توسعه را فراهم کرده اند و مناطق مرزی را به مناطقی امن و 
اما پشتوانه واقعی  تبدیل نموده اند؛  تامین منافع ملی  برای  آماده کار و تالش 
و  اختیارات  تجمیع  مناطق،  این  در  چندجانبه  و  متوازن  توسعه  امر  تحقق 
مسئولیت ها در مدیریت مناطق آزاد است تا آنها بتوانند حداقل در امور غیرامنیتی 
و غیرحاکمیتی یا همان سیاست سفلی، به قول حکمای قدیم به تدبیر منزل 
بپردازند. این مهم نه تنها برای تحقق توسعه ضروری است، بلکه برای تامین 
امنیت ملی حداکثری، بنیادی و با مشارکت همگانی در مفاصل حساس مرزی 

کشور الزم می باشد.
باید بدانیم قانون نوشته می شود برای اجرا و در اجرا است که نقصان و ایراد 
آن باید مورد رصد قرار گیرد، نه قبل از اجرا. قانون اگر قانون است، باید اجرا 
شود تا کشور در مسیر امن و آرام توسعه با کمترین هزینه و بیشترین سود قرار 
گیرد. تمسخر قانون، پشت هم اندازی و مشمول مرور زمان کردن قانون آن هم 
قوانینی که تعیین کننده سرنوشت عمومی یک جامعه و محیط است، نه یک 

هنر، بلکه یک دهن کجی بزرگ سیاسی-امنیتی است.
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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آغاز طرح مسکن جوانان آغاز طرح مسکن جوانان 
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، تعیین راهبردهای 
پیوست های  با  پروژه  هر  اجرای  برای  آینده  سه ماهه  دوره  در  آزاد  مناطق 
فرهنگی و اجتماعی را از مهم ترین اقدامات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی برشمرد.
آزاد کیش  منطقه  سازمان  اداری  جلسه شورای  نودمین  در  آهنگران  جعفر 
که در سالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ بر 
ضرورت توجه به توسعه فرهنگي و وضعیت زیرساختی جزیره اشاره داشت 
و گفت: لزوم متوازن سازی توسعه در کیش، آب، برق، شهر هوشمند، شهر 
بدون کربن، آموزش و پرورش، محیط زیست، تبدیل شرکت سرمایه گذاری 

و توسعه کیش به شرکت سهامی عام است.
شرکت  به  کیش  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  تبدیل  کرد:  تصریح  وی 
سهامی عام و عرضه در بورس، برای جایگزینی منابع مالی جدید به جای 

منابع مالی ناشی از فروش دارایی های جزیره است.
ویژه ای  توجه  باید  جزیره  زیرساخت های  به  که  این  بر  تاکید  با  آهنگران 
شود، افزود: منطقه آزاد کیش یک جزیره کوچک، محصور و محدودیت های 

طبیعی خود را دارد و از قابلیت اجرای مزیت های باالتری برخوردار است.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش؛ تعداد مناطق آزاد به 15منطقه 
رسیده و واقعا شاید برای دولت مقدور نباشد که همه مزایا را به تمام مناطق 

آزاد اختصاص دهد.
وی بیان داشت: با تحقق این مهم، جزیره کیش می تواند نقش مهمی در 

اقتصاد ملی کشور ایفا کند.
آهنگران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز خرسندی جهت عبور 
گفت:  کیش  جزیره  در  کرونا  از  ناشی  تلخ  و  سخت  دوره  از  موفقیت آمیز 
تضمین ادامه این اقدام مهم مستلزم پایبندي عمومی و رعایت دقیق ضوابط 

بهداشتي است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با قدردانی از تمام کادر سالمت 
در این منطقه تاکید کرد: باید نظارت حداکثری بر رعایت ضوابط بهداشتی در 

راستای مسئولیت اجتماعی در دستورکار قرار گیرد؛ چراکه ویروس منحوس کرونا 
برگشت پذیر است و می تواند رونق اقتصادی ما را دوباره تحت تاثیر قرار دهد.

آزاد  مناطق  آینده ساز  عنصر  عنوان  به  و  دولت  اصلی  راهبرد  را  امید  وی، 
عنوان کرد و گفت: بهترین و کارسازترین امر به معروف را در دوره فعلی 

می توان تضمین امید و نشاط در جامعه عنوان نمود.
آهنگران، اصالح قانون را تضمین سرنوشت تمام مناطق آزاد کشور دانست 
در  مجلس  در  هم اکنون  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  طرح  داشت:  اظهار  و 
کارشناسان  نظرات  گردآوری  با  دبیرخانه  هم زمان  و  گرفته  قرار  دستورکار 
و صاحب نظران به ویژه در بخش خصوصي، آن را در قالب الیحه دولت به 

مجلس ارائه خواهد داد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام 
که دچار مشکالت عدیده ای هستند، اذعان نمود: با هماهنگی و برگزاری جلسه 

برای  مانع جدی  که  پروژه هایی  از  انبوهی  درخصوص  قضاییه  قوه  رئیس  با 
برنامه ریزی آینده کیش محسوب می شوند، تعیین تکلیف خواهد شد.

وی با بیان این که قدیمی ترین منطقه آزاد برخوردار از طرح جامع مصوب، 
جزیره کیش است، اظهار داشت: با خردجمعی، پایبندی به طرح جامع و با 

اصالحات انجام شده، شاهد رشد و توسعه جزیره خواهیم بود.
آهنگران، یکی از اقدامات مهم در حوزه درمان منطقه آزاد کیش را احداث مرکز 
درمانی فوق تخصصی سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه 
احداث این مرکز برای ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی در 
دولت جدید در دستورکار قرار گرفته است و در مرحله واگذاری زمین هستیم که 

به زودی با تعیین نقشه، عملیات احداث این مرکز آغاز می شود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش بیان کرد: با کمک و مشارکت سایر 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صدا و سیمای مرکز کیش با تجهیز به تکنولوزی های 

جدید، به مرکزی برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد.
از ظرفیت  با چین می توانیم  قرارداد 25ساله  به  توجه  با  اظهار داشت:  وی 
مقصد  به  هندورابی  تبدیل  همچنین  و  زیرساخت ها  از  برخی  در  موجود 

گردشگری بهره مند شویم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان خاطرنشان 
کرد: در پیش بودن روز ملی کیش، 20آبان، از اهمیت باالیی برخوردار است و از 
همه ساکنان این منطقه درخواست می شود با تمام ظرفیت برای برگزاری مطلوب 

این رویداد عظیم و معرفی کیش در سراسر کشور مشارکت داشته باشند.
بنا بر این گزارش، در این جلسه علی اصغر جمالی فرمانده نیروی انتظامی 
توسعه سالمت، مصطفی  رئیس مرکز  ویژه کیش، دکتر محمدرضا رضانیا 
شرکت  مدیرعامل  محمدی  عزت اله  کیش،  بیمارستان  رئیس  نادعلی نژاد 
توسعه مدیرت بنادر و فرودگاه های کیش گزارش عملکرد خود را ارائه کردند  .
و  معاونان  جماعات،  ائمه  اداری،  شورای  جلسه  نودمین  در  است،  گفتنی 
مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، مدیران عامل شرکت های تابعه سازمان و 

جمعی از مسئوالن محلی، نظامی و انتظامی حضور داشتند.

کیش2

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
تقریب مذاهب اسالمی در جزیره کیش را الگویی برای 

سراسر کشور و دنیای اسالم معرفی کرد.
جعفر آهنگران در مراسم جشن وحدت که در روستای باغو 
جزیره کیش برگزار شد، آغاز هفته وحدت را رسالت مهم 
و ارزشمند در مناطق آزاد جهت الگوسازی سایر کشورها 
و دنیای اسالم عنوان کرد و اظهار داشت: الگوسازی در 
منطقه  آزاد کیش فراتر از مباحث اقتصادی است و در تمام 

حوزه های فرهنگی و اجتماعی سیطره دارد.
وی تصریح کرد: جزیره کیش در وحدت و مودت و تقریب 
مذاهب اسالمی، الگویی برای سراسر کشور و دنیای اسالم 

است.
آهنگران افزود: شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل تسنن 

کیش، محوریت الگوی تقریب مذاهب در جزیره است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان خاطرنشان کرد: مراسم نکوداشت مقام امام جمعه 
اهل تسنن با هماهنگی امام جمعه جزیره از وظایف سازمان 
است که امیدواریم با مشارکت همه  نهادهای مستقر نظامی، 
انتظامی، امنیتی، اطالعاتی، قضایی و صنوف مختلف مانند 

انجمن های سرمایه گذاری و کارآفرینی برگزار شود.
همچنین، امام جمعه کیش با بیان این که شیخ یعقوب شمس 
محور وحدت در جزیره کیش است، اظهار داشت: ایشان هم 
محور وحدت و صاحب ابتکار هستند و برگزاری چنین مناسبتی 

در کنار مسجد مقدس باغو از ابتکارات ایشان است.
به گفته حجت االسالم والمسلمین حسن زاده، رسول خدا 
برای کل بشریت، و نه  تنها مسلمانان رحمت است و این 

شامل کفار هم می شود.
خطیب جمعه کیش با اشاره به کتاب المیزان، تصریح کرد: 
رحمه اللعالمین بودن پیامبر به جهت دینی است که از طرف 
خدا آورده است و اگر سبک زندگی مردم در آن مسیر قرار 

بگیرد، به سعادت دنیا و آخرت خواهند رسید.
آثار  افزود: رسول خدا برای تمام اهل دنیا به جهت  وی 
عظیم و عمیقی که از قیام وی در جامعه به وجود آمده است، 
مایه  رحمت است و این در مقایسه  جامعه  بعد از رسالت 

پیامبر مشهود و عیان است.
امام جمعه کیش در پایان با اشاره به ارزش زن در نگاه 
دین رسول خدا، بیان داشت: رسول خدا نگاه انسان ها را به 

یکدیگر تغییر داد و تمام محورهای امتیازی دوران جاهلیت 
را از بین برد و این معنای رحمت است.

در ادامه، امام جمعه اهل سنت کیش، با اشاره به خاطره ای 
از »رضا امیرخانی« نویسنده کتاب »جانستان کابلستان« 
در مواجهه با یکی از مشاورین حامد کرزای، رئیس جمهور 
وقت افغانستان گفت: وقتی در این مالقات از مراسم نهم 
ربیع االول بعضی متعصبین صحبت به میان آمد، تاکید شد 
که مقام معظم رهبری نه تنها به جهت پیشگیری از عواقب 
آن، بلکه با اعتقاد قلبی از توهین به مقدسات اهل سنت، 

برائت می جویند.
شیخ یعقوب شمس با تاکید بر بزرگی و دلسوزی رهبر انقالب 
اسالمی و به تبع آن موفقیت کشور افزود: در نتیجه  چنین 
اعتقادات و بیاناتی است که صمیمیت در کشورمان موج می زند، 
چنانچه بعد از این اتفاق در خاطره  مذکور، مشاور کرزای تصریح 

کرد که مریدی به مریدان مقام معظم رهبری اضافه شد.
همچنین، صاحب بوم گردی باغو، با تاکید بر تعصب خود 
آن،  و گردشگری  پرچم کیش  اهتزار  در  نقش آفرینی  بر 
درخصوص تنها روستای باقی مانده  کیش گفت: از سال ۹۳ 
به همت اهالی روستا این بوم گردی بنا شد و تاکنون میزبان 
۳۶کشور دنیا بوده است و مردم این مناطق میراث ملموس 

و ناملموس کیش را درک کرده اند.
حسن خلدون ، وحدت را مختص تمام سال دانست و گفت: 
ما این وحدت را ثابت کردیم و به تصویر کشیدیم و در 

نتیجه آن دشمن را به لرزه درآورده ایم.
براساس این گزارش، اجرای گروه تواشیح »الفردوس« از 

دیگر برنامه های این نشست بود.
مدیر این گروه که برای چهارمین بار از شهرستان عسلویه 
به کیش آمده بودند، وحدت در جزیره را بسیار برجسته و 
هیجان انگیز عنوان کرد و افزود: همیشه از حضور در کیش 

لذت برده ایم.
ناجی سحمویی افزود: این گروه از سال 1۳۸۶ فعالیت خود را 
آغاز کرده و تاکنون در برج های آزادی، میالد و شبکه های 

مختلف اجرا داشته اند.
وی با اشاره به حضور گروه تواشیح »الفردوس« به عنوان 
نماینده ایران در کشور ترکیه تصریح کرد: این گروه در 

مسابقات استانی بوشهر مقام اول را کسب کرده است.
محمد ولیدی، ولید دریایی، ولید ایزدپناه از دیگر اعضای 

گروه تواشیح الفردوس بودند.
اکرم  رسول  حضرت  میالد  جشن  است،  گفتنی 
صلی اهلل علیهاوآله و امام جعفر صادق علیه السالم با حضور 
مدیران و مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش و فرماندهان 
نظامی، انتظامی و امنیتی در روستای باغو، به میزبانی اهل 

سنت جزیره کیش در روستای باغو برگزار شد.
الزم به ذکر است، در پایان این مراسم، از امام جمعه اهل 
سنت و امام جمعه کیش با اهدای گل، لوح تقدیر و تابلو 

فرش تقدیر به عمل آمد.

رئیس هیات   مدیره  و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
پیامبر  بودن  منحصر به فرد  دلیل  را  عقالنیت  بر  تمرکز 
اسالم عنوان کرد و اظهار داشت: شخصیت پیامبر با محور 
عقالنیت، شخصیتی انسان ساز است که در طول تاریخ بر 
پایه  دوستی، صلح، مهربانی، حکمت و عبرت، بنیاد گذاشته 

شده و الگو گشته است.
جعفر آهنگران در جشن وحدت که در تاالر شهر کیش 
و  مردم  همه   را  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  شد،  برگزار 
هرکسی را که بتواند برنامه ای با رویکرد نشاط آفرین داشته 

باشد، از بدنه   سازمان دانست و گفت: ما در ایام کرونایی 
خصوصا پیک پنجم روزهای بسیار سختی را گذراندیم و 
مجموعه های گردشگری و به خصوص جزیره  کیش تحت 
تاثیر قرار گرفت؛ اما خوشبختانه از نیمه  شهریورماه، رونق و 

به تبع آن شور و نشاط به کیش بازگشت.
وی، سعی و نیت سازمان منطقه آزاد کیش را اجرای باشکوه 
جشن وحدت و نمایش منویات این نهاد با خاتمه گرفتن 
ویروس مهلک کرونا عنوان کرد و افزود: همه  مسئوالن 
نهادهای  هشدارهای  نگران  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 

را  اصناف  تمام  و  هستند  مردم  ساده انگاری  و  بهداشتی 
موظف به رعایت دستورالعمل های بهداشتی  کرده ایم تا از 

کمین پیک های بعدی کرونا در امان بمانیم.
آهنگران تصریح کرد: در طراحی برنامه های هفته  وحدت 
تمامی گروه های سنی دیده شدند و این امر مرهون زحمات 
نیروهای گمنام معاونت های مختلف سازمان منطقه آزاد 

کیش می باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره   هیات    رئیس 
کیش در پایان، تمرکز بر عقالنیت را دلیل منحصر به فرد 

بودن پیامبر عنوان کرد و افزود: شخصیت پیامبر با محور 
عقالنیت، شخصیتی انسان ساز است که در طول تاریخ بر 
پایه  دوستی، صلح، مهربانی، حکمت و عبرت، بنیاد گذاشته 

شده و الگو گشته است.

نمایشگاه دائمی تمبر با حضور رئیس موزه و مدیرکل دفتر 
ارتباطات شرکت ملی پست ایران، رئیس اداره پست کیش و 
مدیر امور اجتماعی، بهداشت و درمان سازمان منطقه آزاد کیش 

در محل اداره مرکزی پست در جزیره کیش افتتاح شد.
مدیرکل دفتر ارتباطات شرکت ملی پست ایران در آیین 
افتتاح نمایشگاه دائمی تمبر در کیش، با اشاره به قدمت 
جزیره و سابقه  مراسالت پستی از زمان قاجار گفت: سعی 

داریم تمام اقالم گرانبهای پستی مانند تمبرها، اسناد قدیمی 
و کارت پستال ها که طی 1۴۶سال گذشته از کیش، ارسال 

شده  یا به آن وارد شده اند، به خانه  خود برگردند.
حسن عمیدی، تعداد اقالم به نمایش گذاشته در این محل را 
بیست درصد ظرفیت موجود عنوان کرد و تاکید کرد: بنا داریم 

این نمایشگاه را به موزه پست جزیره کیش تبدیل کنیم.
باشد و  باید رویکرد آموزشی داشته  این موزه  افزود:  وی 
دانش آموزان دبستان و دبیرستانی دروس حوزه ارتباطات را 

در این مکان بیاموزند.
در کل  مدرسه«  موزه،  ایده  »پست ،  به  اشاره  با  عمیدی 

کشور تصریح کرد: در جزیره کیش نیز اداره  پست می تواند 
با ظرفیتی که دارد، به کالس بعد از مدرسه و محلی برای 

نمایش آثار »فیالتلیک« تبدیل گردد.
رئیس موزه و مدیرکل دفتر ارتباطات شرکت ملی پست 
ایران در پایان با اشاره بر ظرفیت جذب گردشگر به  موجب 
این موزه، خاطرنشان کرد: سیر تکامالت پست در ایران 
نیز همراه با اقالم دیگر به این نمایشگاه اضافه خواهد شد.

همچنین، عقیل نقشبندی مدیر امور اجتماعی، بهداشت و 
درمان سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این آیین ضمن 
تقدیر از تالش های مدیریت جدید در پست کیش برای 

این  داشت:  اظهار  جاری  سال  در  خدمات  سطح  ارتقای 
سازمان در راستای توسعه خدمات، آماده  همکاری با شرکت 
ملی پست در راه اندازی »پست، مدرسه ، موزه کیش« است.
گفتنی است، در حال حاضر 1۳7کشور جهان در اتحادیه جهانی 
پست عضویت دارند و جمهوری اسالمی به عنوان عضو، 
ساالنه هفت تا هشت تمبر چاپ و اعضای این اتحادیه تمامی 
این تمبرها را خریداری می کنند و در آخرین اقدام، تمبر یادبود 

مدافعان سالمت از سوی اعضا خریداری شده است.
الزم به ذکر است، نمایشگاه دائمی تمبر کیش همه روزه از ساعت ۹ 
صبح تا 1۳ در اداره پست جزیره آماده  استقبال از عالقه مندان است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در آستانه 
هفته پدافند غیرعامل؛ الگوسازی را یکی از اقدامات مهم این 

منطقه در حوزه های مختلف به ویژه پدافند غیرعامل برشمرد.
سعید پورعلی در پنجمین جلسه شورای پدافند غیرعامل که 
در سالن رازی مرکز همایش های بین الملی کیش برگزار شد؛ 
بر لزوم اهمیت الگو سازی در حوزه های مختلف به ویژه پدافند 

غیرعامل منطقه آزاد کیش تاکید کرد.
وی با اشاره به الگو سازی در حوزه های فرهنگ شهری، فرهنگ 
آمد و شد، امنیت، آرامش، رفتارهای فرهنگی در جزیره کیش، 
گفت: با توجه به ویژگی های جزیره می توانیم الگو سازی را در 

حوزه پدافند غیرعامل در دستورکار قرار دهیم.
پورعلی در رابطه با ساختار پدافند غیرعامل منطقه آزاد کیش، 

اظهار داشت: ساختار مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در جزیره 
نیاز به تقویت دارد و باید این مهم مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، 
ستاد بحران در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی و شرکت 
عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش تشکیل شده است که 

باید متناسب با ابالغ های طرح جامع، مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در ادامه سخنان خود بر اهمیت بی بدیل بودن جایگاه 
افزود:  و  کرد  تاکید  سیاستگذاری  امر  در  جامع  طرح 
و  جامع  طرح  بدون  شوند،  اجرایی  باید  که  برنامه هایی 
مطالعات دچار اتالف منابع، سلیقه، کج روی ها و در نظر 

نگرفتن اولویت ها خواهد شد.
پورعلی درخصوص جوان بودن ادبیات پدافند غیرعامل در کشور 

تصریح کرد: نوشتن طرح جامع برای بخش پدافند غیرعامل 
شهرها و نقاط حساس همچون جزیره کیش، اقدامی ارزشمند 

برای پرورش یافتن و توسعه این ادبیات است.
دبیر شورای پدافند غیرعامل منطقه آزاد کیش اظهار داشت: 
براساس ابالغیه سازمان پدافند غیرعامل، برنامه های آموزشی، 
مانور، آماده سازی و فعالیت های اجرایی در تمام بخش ها تا 

سال 1۴01 پیش بینی شده است.
وی با بیان این که باید اطالعات در قالب شیوه ها، روش ها و 
سیستم ها در عرصه اجرا محقق شود، بیان داشت: با بهره گیری 
از نتایج طرح جامع در قالب شیوه نامه، دستورالعمل و بخشنامه 
می توانیم مداخله سازی های متناسب با معنویات طرح جامع را 

به دست آوریم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
خاطرنشان کرد: اگر طرح جامع طرحی باشد که اجرا شود و 
هیچ خروجی در این قالب نداشته باشد، تمام زمان، فرصت و 

هزینه های انجام شده بی تاثیر خواهد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

بسط فرهنگي و زیرساختی؛ الزامات 
تحقق توسعه متوازن در جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اذعان نمود:

با حضور رئیس موزه و مدیرکل دفتر ارتباطات شرکت ملی پست ایران انجام پذیرفت:

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

تقریب مذاهب اسالمی در کیش، الگویی برای سایر کشورها و دنیای اسالم

شخصیت پیامبر اسالم با محور عقالنیت، شخصیتی انسان ساز است

افتتاح نمایشگاه دائمی تمبر در اداره پست جزیره کیش

الگوسازی در حوزه پدافند غیرعامل، در دستورکار سازمان منطقه آزاد کیش
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با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اشاره به تاکید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مبنی بر بهره وری از رویداد جهانی اکسپو در جهت معرفی 
ظرفیت های خود، از پیش بینی اعزام گروه های تجاری برای 
همچنین  و  هنری  محتوای  تولید  مشاغل،  گفت وگوهای 

فرهنگی برای معرفی جزیره کیش خبر داد.
در  اکسپو  رویداد 2020  برگزاری  به  اشاره  با  پورعلی  سعید 
و  رویدادجهانی  این  اهمیت  و  کیش  جزیره  2۶0کیلومتری 
همچنین تاکید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مبنی بر بهره مندی مناطق آزاد از این رویداد در جهت معرفی 
ظرفیت های تجاری، فرهنگی و گردشگری خود و فرصت های 
سرمایه گذاری اظهار داشت: همه  دولت ها تمام اهتمام خود را 

برای حضور در این المپیک فرهنگی ملل صرف می کنند.
وی با بیان این مطلب که حدود ۴۳7هکتار در جنوبی ترین 
نقطه  دبی به این رویداد اختصاص دارد، گفت: در سال 201۳ 
امارت بعد از رقابت با ترکیه و روسیه موفق شد میزبانی این 
رویداد را به دست آورد و 1۹2کشور، به هزینه  خودشان با 

پاویون هایی در اکسپو حضور دارند.
از 2021  پورعلی مدت زمان برگزاری اکسپو را شش ماه و 
عربی  متحده  امارات  دولت  افزود:  و  کرد  عنوان  تا 2022 
دفتر  از  اکسپو2020  نام  از  استفاده  به کسب مجوز  موفق 

نمایشگاه های جهانی شد.
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اشاره به پیوستگی این رویداد با جام جهانی قطر ادامه داد: 
این  در  کشورها  اصلی  محور  آینده،  خلق  و  اذهان  پیوند 
و  تحرک  فرصت،  فرعی  محور  سه  و  می باشد  نمایشگاه 

پایداری نیز برای آن پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: طرح های فرصت برای خلق آینده، تحرک 
برای تبادل افکار، ایده ها، اندیشه ها و آراء، و پایداری به جهت 
اینکه به گونه ای با محیط خدادادی برخورد شود که به پایداری 
محیط زیست و ظرفیت زمین بیانجامد، در نظر گرفته شده اند.

در  دبی  اکسپو 2020  برنامه های  هماهنگی  ستاد  رئیس 
منطقه آزاد کیش، مساحت پاویون ایران را در اکسپو 2020، 
2هزار و 1۴متر عنوان کرد و افزود: وزارتخانه های میراث 
فرهنگی و گردشگری با ۶0متر، فرهنگ و ارشاد اسالمی 
صنعت  وزارت  فرش،  ملی  سازمان  همچنین  و  55متر  با 
معدن و تجارت و معاونت ملی و فناوری ریاست  جمهوری 
و شرکت های خصوصی به نمایندگی از دستگاه های اجرایی 

در این رویداد فعالیت می کنند.
پورعلی، مهم ترین هدف دولت ها را در اکسپو، ترسیم هویت 
رکن  بر سه  این هویت  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  مشخص 

گذشته، اکنون و آینده این کشورها استوار است.
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
را   2020 تا  سال 201۳  از  رویداد  این  در  را  امارات  هزینه  
حدود ۴0میلیارد دالر عنوان و پیش بینی کرد: در طول ۶ماه 

بالغ بر ۳0میلیون نفر از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.
در  انگلستان  اکسپو  در  ایران  حضور  بر  تاکید  با  وی 
جزو  ایران  کرد :  تصریح  امیرکبیر  دستور  با  سال 1۸51 
در  پیش تر  و  دارد  دیرینه  قدمت  در  که  است  کشورهایی 
انگلستان هم به نمایش ظرفیت ها و قابلیت های فرهنگی، 

اجتماعی، گردشگری و تمدن خود پرداخته است.
پورعلی با اشاره به فرصت های شش ماهه  این رویداد مانند 
روز جهانی چین در ژانویه اذعان داشت: سه رویداد عمومی 
تجاری، جذاب و عمومی نیز پیش بینی شده اند تا براساس 
کشورها  ظرفیت های  نسبت  به  و  اکسپو  ارائه  شده   تقویم 

حضور پیدا کرده و از سهم عمومی آن بهره ببرند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، مجموعه  
»الوصل« را کانون این رویداد جهانی در نقشه اکسپو عنوان و 
تصریح کرد: این مجموعه به شکل گلبرگ و با سه برگ منطقه 
فرصت، منطقه تحرک و منطقه پایداری به میزبانی کشورها 

پرداخته و »منطقه 2020« در دبی نام گذاری شده است.
وی با بیان این مطلب که بنا است این منطقه بعداز پایان 
نوآوری«،  و  فناوری  جهانی  »مرکز  عنوان  به  هم  اکسپو 
پذیرای بالغ بر 100هزار جوان و فعال در این حوزه ها باشد، 
آزاد  از غرفه  1۸متری مناطق  باید  ادامه داد: جزیره کیش 
فرصت های  و  توانمندی ها  عرضه   بر  عالوه  و  برده  بهره 
منطقه  خود، به معرفی کیش به ۳0میلیون نخبه و جامعه  

تولیدکننده و توزیع کننده  هویتی از سراسر جهان بپردازد.
رئیس ستاد هماهنگی برنامه های اکسپو 2020 دبی در منطقه آزاد 
کیش، از پیش بینی اعزام گروه های تجاری برای گفت وگوهای 
مشاغل، تولید محتوای هنری و همچنین فرهنگی برای معرفی 
جزیره کیش خبر داد و افزود: در کنار برنامه هایی که به  شکل 
عمومی امکان ارائه داریم، توافقاتی نیز با بنیاد رودکی و وزارت 
فرصت های  از  تا  است  گرفته  گردشگری صورت  و  فرهنگ 

تقویمی اکسپو برای معرفی جزیره کیش بهره ببریم.
پورعلی با اشاره به نشستن سه هزار پرواز در زمان اختتامیه  این 
رویداد تاکید کرد: با بهبود وضعیت آب و هوای دبی و همچنین در 
ماه  های منتهی به ژانویه تعداد بازدیدکنندگان افزایش خواهد یافت و 
کیش نیز با هماهنگی بنیاد رودکی و وزارت فرهنگ برای ایام نوروز 

بسته های فرهنگی و هنری را طراحی کرده است  .
رعایت  و  واکسیناسیون  سرعت گیری  به  اشاره  با  وی 
دستورالعمل های بهداشتی، از امکان برگزاری نودمین جلسه 
شورای مدیران بعد از مدت ها ابراز خرسندی کرد و افزود: 
بعد از عبور از پیک پنجم با دستور مدیرعامل سازمان و در 
راستای پیشبرد رونق اقتصادی جزیره، پیام های مختلفی در 
قالب رویدادها و محتواهای فرهنگی، طراحی و منتشر شد 
و خوشبختانه با سفرهای اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه، 
سطح اشغال هتل ها افزایش چشمگیر یافت و این روند با 
جمعی  نرخ  به  رسیدن  و  توسعه سالمت  مرکز  از  حمایت 

واکسیناسیون، ادامه خواهد داشت.
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
پایان تاکید کرد: مشارکت جمعی و همراهی عمومی مردم، 
مکمل واکسیناسیون جمعی است و رعایت دستورالعمل های 

بهداشتی نقش موثرتری نسبت به واکسیناسیون دارد.

اکسپو2۰2۰، فرصتی مغتنم 
جهت معرفی ظرفیت های 

مناطق آزاد کشور

 معاون فرهنگی و اجتماعی
 سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:



آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در دومین مقصد سفر 
خود به مناطق آزاد کشور، به منطقه آزاد انزلی سفر کرد.

سعید محمد و هیات همراه همزمان با هفته وحدت، 
در بدو ورود، با حضور در گلزار شهدای رشت به مقام 

شامخ شهیدان ادای احترام خواهد کرد ند.
دیدار با حضرت آیت اهلل فالحتی نماینده ولی فقیه در 
گیالن و امام جمعه رشت، دیدار با استاندار گیالن و 
همچنین دیدار با فرمانده سپاه قدس گیالن ازجمله 

برنامه های مشاور رئیس جمهور در این سفر بود.
در  رشت- کاسپین  راه آهن  پروژه های  از  بازدید 
راه آهن  اتصال  مسیر  پیربازار،  به  جیرده  ایستگاه 
اسکله  بندر،  داخل  و  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  در 
بندر کاسپین و همچنین  رو- رو و موج شکن غربی 
بازدید از دو واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره۱ 
دستورکار  در  منطقه  اقتصادی  فعاالن  با  نشست  و 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  دبیر شورایعالی مناطق 

اقتصادی در سفر به منطقه آزاد انزلی قرار داشت.
آغاز عملیات اجرایی شهرک صنعتی شماره ۳، بازدید از 
در شهرک  فوالد  نورد  و  تولیدی شمش  دو مجموعه 
ساخت  حال  در  مجموعه  از  بازدید  شماره ۱،  صنعتی 
تفریحی- گردشگری پارک آبی و همچنین شرکت در 
جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی نیز از دیگر 

برنامه های سعید محمد و هیات همراه در این سفر بود.

لزوم بازگشت مناطق آزاد به ریل توسعه 
جهت کمک به اقتصاد و معیشت مردم

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
رسول  آیت اهلل  با  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی 
امام  و  گیالن  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  فالحتی 
جمعه رشت دیدار کرد و درخصوص مسائل مناطق 
اهداف  به  مناطق  این  دستیابی  راهکارهای  و  آزاد 

تعیین شده، به گفت وگو پرداخت.
سعید محمد با بیان اینکه مسائل و مشکالت مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی کشور ریشه یابی شده و راهکارهای 
برون رفت از آن نیز احصاء گردیده، اظهار داشت: در این 
میان یکی از مهم ترین سازوکارها و ابزار تحقق شرح 
وظایف مناطق آزاد را باید اجرای دقیق قوانین مشخص 
شده برای آن بیان کرد و این مهم در دستورکار دبیرخانه 

شورایعالی و دولت قرار دارد.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تحلیلی  ارائه  با  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی 
آزاد  مناطق  روی  پیش  چالش های  و  فرصت ها  از 
کرد:  تصریح  زمان،  گذر  در  مناطق  این  عملکرد  و 
با شتاب  و  بازگردد  به ریل توسعه  باید  آزاد  مناطق 
نمایند  کمک  مردم  معیشت  و  اقتصاد  به  بیشتری 
نسبت  مردم  و  رهبری  معظم  مقام  دغدغه های  تا 
مزیت  و  فرصت  این  از  حداکثری  بهره برداری  به 

اقتصادی کشورمان برطرف شود.
و  گیالن  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  همچنین، 
امام جمعه رشت در این دیدار با بیان اینکه احداث 
انزلی در استان گیالن هم ظرفیت بود  آزاد  منطقه 
هم تهدید، اضافه کرد: توسعه فضای کسب و کار، 
تولید ملی و رونق صادرات و راه یافتن به اروسیا که 
به همراه خود افزایش ضریب اشتغال را در استان به 
مهم ترین ظرفیت های  از  می توان  را  می آورد  وجود 

منطقه آزاد انزلی برای استان و کشور عنوان کرد.
آیت اهلل رسول فالحتی با اشاره به اینکه در محورهای 
فوق منطقه آزاد انزلی می تواند بیش از گذشته بدرخشد 
و تولیدات ملی بیشتری را صادر نماید، افزود: مناطق 
خوش فکر  و  جوان  نیروهای  به کارگیری  نیازمند  آزاد 
محصوالت  واردات  عدم  تولیدات،  تقویت  منظور  به 
بی کیفیت و مشابه تولیدات داخلی است و در عین حال 
شناسایی ظرفیت ها و هدفگذاری مشخص جهت تعیین 
ماموریت های عملیاتی برای توسعه صادرات در مناطق 

آزاد باید در اولویت خود قرار دهد.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  ادامه،  در 
منطقه آزاد انزلی در این دیدار از جذب ۲۴۶میلیون 
دالر طرح سرمایه گذاری در منطقه متبوع خود خبر 
داد و اظهار کرد: در حوزه زیرساختی بعد از طرح ملی 
اتصال این منطقه به خط ریل سراسری که تا پایان 
در  هم اکنون  می گیرد،  قرار  بهره برداری  مورد  سال 
بندر کاسپین ۴پست اسکله فعال و دو پست اسکله 
پست  یک  ساخت  که  دارند  وجود  احداث  حال  در 

اسکله رو-رو از اهمیت بیشتری برخوردار است.
منظور  به  اینکه  بیان  با  مقدم  اکبری  اوسط  علی 
عملیات  نو آور،  و  فناور  شرکت های  فعالیت  توسعه 
انزلی  آزاد  منطقه  صنعتی  شهرک  سومین  ساخت 
آغاز می شود، افزود: از سوی دیگر در زمینه توسعه 
خصوصی  بخش  توسط  گردشگری  زیر ساخت های 

برنامه های متعددی در حال اقدام می باشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان تصریح 
کرد: با برنامه ریزی ها و پیگیری های صورت گرفته 
تا پایان سال ۲۸پروژه با اعتبار بیش از ۱۳۸۰میلیارد 

تومان در منطقه مورد بهره برداری قرار می گیرد.

تغییر مسیر مناطق آزاد به سمت افزایش 
میزان تولید و صادرات

شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  سعید محمد 
محمد  سردار  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
کرده  دیدار  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده  عبداله پور 
همکاری  سازوکارهای  و  راهکارها  درخصوص  و 
مناطق آزاد و منطقه آزاد انزلی با سپاه قدس استان 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
استان  اینکه  بیان  با  گیالن  قدس  سپاه  فرمانده 
گیالن مهد بیش از ۸هزار شهید واالمقام در دوران 
ایثارگران  تعداد  منظر  از  و  است  اسالمی  انقالب 
است،  داده  اختصاص  به خود  را  رتبه چهارم کشور 
اظهار داشت: با عنایت به رشادت های مردم استان 
برای انقالب و نظام مقدس جمهور اسالمی ایران و 
توانمندی های منطقه آزاد انزلی، شایسته است مردم 

استان از خدمات بهتر و بیشتری برخوردار باشند.
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  همچنین، 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مردم استان گیالن 
امکانات  و  زیرساخت ها  از  بهره مندی  مستحق  را 
توسعه یافته تر  و  بیشتر  اقتصادی  خدماتی،  رفاهی، 
آزاد  مناطق  دبیرخانه  راهبرد  افزود:  و  کرد  عنوان 
بازگرداندن این مناطق به جایگاه و مسیر اصلی خود 

به منظور افزایش میزان تولید و صادرات است .

افتتاح مسیر ریلی کاسپین، موفقیت بزرگی 
در جایگاه ترانزیت بین المللی کشور

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: افتتاح مسیر 
ترانزیت  جایگاه  در  بزرگی  موفقیت  کاسپین،  ریلی 

بین المللی کشور است.
سعید محمد در حاشیه بازدید از طرح ملی اتصال خط 
ریل سراسری به مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد 
انزلی، با بیان اینکه بهره برداری از مسیر ۳۴کیلومتری 
خط آهن جیرده رشت به منطقه آزاد انزلی از مهم ترین 
اولویت های مسیرهای ترانزیت ریلی کشور است، اظهار 
داشت: با عنایت به اهمیت کریدور شمال-جنوب در 
مسیرهای حمل و نقل جهانی، ظرفیت ها و فرصت های 
عزم  اوراسیا،  و  خزر  دریای  نیمه شمالی  در  ترانزیتی 
باالی دولت روسیه جهت راه اندازی این مسیر نقل و 
انتقال کاال و اتصال به بازارهای هند و جنوب آسیا را 
می توان از مهم ترین دالیل اهمیت تسریع در افتتاح این 

مسیر ریلی عنوان کرد.
این  جنوبی  مسیر  حال  عین  در  کرد:  اضافه  وی 
کریدور در کشورمان یعنی راه آهن چابهار به زاهدان 

زودی  به  می کند،  طی  را  خود  احداث  مراحل  که 
تکمیل می شود و راه آهن بندرعباس به سمت شمال 
کشور نیز در حال بهره برداری است؛ در نتیجه تنها 

نقطه باقی مانده همین مسیر کوتاه است.
مشاور رئیس جمهور، زمان طی شده برای تکمیل این 
و  نمود  ارزیابی  بسیار طوالنی  را  مسیر ۳۴کیلومتری 
با تاکید براینکه نباید چند سال به طول می انجامید، 
مزبور  پروژه  مدیریت  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
برعهده وزارت راه و شهرسازی می باشد، با همکاری 
آن وزارتخانه جهت تامین منابع مالی، تسریع در تکمیل 

طرح بسیار مهم یاد شده در دستورکار قرار می گیرد.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی در پایان با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری 
شاهد بهره برداری و در مدار خدمت رسانی قرار گرفتن 
اسکله رو-رو بندر کاسپین خواهیم بود، خاطرنشان نمود: 
با عنایت به اینکه در بندر شهید بهشتی منطقه آزاد 
چابهار امکانات لجستیکی و ترانزیتی آماده بهره برداری 
است، در نتیجه این مسیر کوتاه نه تنها برای کشورمان، 
استراتژیک  بسیار  فرامنطقه ای  معادالت  برای  بلکه 
محسوب شده و با افتتاح این مسیر ریلی موفقیت بزرگی 
در جایگاه ترانزیت بین المللی کشورمان ایجاد می گردد.

آغاز عملیات اجرایی ساخت شهرک 
صنعتی شماره ۳ منطقه آزاد انزلی

دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  حضور  با 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط  علی  و  اقتصادی 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
صنعتی  شهرک  سومین  ساخت  اجرایی  عملیات 

منطقه آزاد انزلی آغاز شد.
بر این اساس عملیات اجرایی و تکمیل زیرساخت های 
الزم در این پروژه که به مساحت حدود ۵۰هکتار در 
پسکرانه مجتمع بندری کاسپین و در جوار مسیر راه آهن 
ایجاد می شود، بر عهده قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( بوده 

که در سه فاز احداث می گردد.
از  ۳۷هکتار  نخست  فاز  در  گزارش،  این  بر  بنا 
۱۸ماه  زمانی  دوره  یک  در  صنعتی  شهرک  این 
توجیهی  طرح های  که  تولیدکنندگانی  به  و  ساخته 
آزاد  منطقه  سازمان  تایید  مورد  آنها  سرمایه گذاری 

انزلی قرار گرفته، تحویل می شود.
و  مزایا  از  بهره مندی  کنار  در  است،  ذکر  به  الزم 
معافیت های قانونی، امکانات لجستیکی، نمایشگاهی 
و بورس کاال در این منطقه برای تولیدکنندگانی که 
شرکت های  حضور  می کنند؛  انتخاب  را  شهرک  این 
افزوده  ارزش  دارای  و  صادرات محور  دانش بنیان، 
مهم ترین  از  اوراسیا  بازارهای  به  صدور  جهت  باال 
اولویت های سازمان منطقه آزاد انزلی در سومین شهرک 
صنعتی بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور است که 
با بهره برداری از آن پهنه بندی صنعتی منطقه به دو برابر 

یعنی ۱۱۰هکتار بالغ خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور در نشست با فعاالن 
اقتصادی منطقه آزاد انزلی مطرح کرد:

اقتصاد مقاومتی راهبرد اجرایی مقام معظم 
رهبری جهت توسعه اقتصادی مناطق آزاد

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
با  نشست  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی منطقه آزاد انزلی، 
درخصوص مهم ترین مسائل و مشکالت مناطق آزاد 

و منطقه آزاد انزلی به بحث و تبادل نظر پرداخت.
سعید محمد با قدردانی از تمام دبیران و مدیران سابق 
سوی  از  گرفته  اظهار نظرهای صورت  و  آزاد  مناطق 
بخش خصوصی در این نشست تصریح کرد که اتاق 
است  گشوده  همیشه  اقتصادی  فعالین  روی  به  وی 
و اظهار داشت: باید تاکید کرد که علی رغم اینکه در 
رسیدن به برخی شاخص ها و اهداف به موفقیت نائل 
نشده ایم، اگر حس می شود در برخی موارد به مناطق 
آزاد ظلم شده است، به دلیل عدم تحقق سند عملیاتی 
و اجرایی اقتصاد مقاومتی است که توسط رهبر معظم 

انقالب به درستی تبیین و ابالغ شده است  .
مناطق آزاد، پیشران تحوالت جدی 

اقتصادی کشور
جدی  تحوالت  پیشران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی کشور در سطح ملی و بین المللی معطوف 
به مناطق آزاد است؛ موضوعی که در سطح جهانی 
به  است،  ارزیابی  قابل  موفق  آزاد  مناطق  میان  نیز 
تجزیه و تحلیل مسائل و مشکالت موجود پرداخت 
آزاد  و گفت: عدم وجود راهبرد عملیاتی در مناطق 
جهت  رقابتی  و  نسبی  مزیت های  شده  باعث  که 
بیشترین  از  که  سرمایه گذاری  طرح های  انتخاب 

می باشد  برخوردار  اشتغال زایی  و  صادرات  سود، 
اعمال در  نقشه راه جهت  و  نبود سند  نگردد؛  لحاظ 
هر منطقه آزاد، به بی برنامه و عمل براساس عامل 

خارجی نه راهبرد منجر شده است.
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  دبیر شورایعالی مناطق 
اقتصادی، مناطق آزاد را از مدل طرح های توسعه ای 
به  اشاره  با  و  کرد  قلمداد  کشور  هوشمندسازی  و 
در  مناطق  سایر  و  انزلی  آزاد  منطقه  ظرفیت های 
پیش روی  راهکار  و شیالتی،  حوزه های کشاورزی 
تبیین  با  و  اعالم  غذای  شهر  و  خوشه ای  مدل  را 
این دو مدل فعالیت تجاری سازی حوزه های مرتبط 
ظرفیت های  متاسفانه  کرد:  اضافه  کشاورزی،  با 
توریسم  همچون  گردشگری  صنعت  مختلف 
در  ورزشی  و  دانشجویی- علمی  تجاری،  سالمت، 
که  است  حالی  در  این  و  مانده  مغفول  آزاد  مناطق 
از ظرفیت برگزاری جام جهانی در قطر توسط مناطق 

آزاد کیش، قشم و اروند بهره برداری خواهد شد.
ایجاد بانک آف شور، تاالر بورس 
بین المللی ارزی و ارزهای دیجیتال

ایجاد  کارگروه  تشکیل  از  رئیس جمهور،  مشاور 
نمایندگان  حضور  با  آزاد  مناطق  در  آف شور  بانک 
از معاون  از اخذ مجوزهای الزم  بعد  بانک مرکزی 
مرکزی  بانک  کل  رئیس  و  رئیس جمهور  اقتصادی 
زمینه  در  دیگر  سوی  از  داشت:  اظهار  و  داد  خبر 
کشور  جدید  راهبرد  به  توجه  با  دیجتالی  ارزهای 
بورس  تاالر  و  ملی  دیجیتال  ارز  ایجاد  منظور  به 
فعالیت  ارزی  به صورت  که  آزاد  مناطق  بین المللی 
ذی ربط  نهادهای  با  خوبی  توافق های  می کند؛ 
صورت گرفته است؛ محورهایی که مناطق آزاد را به 

هویت و کارایی اصلی خود بازمی گرداند.
مشکالت  و  مسائل  بررسی  و  نقد  به  محمد،  سعید 
مناطق  مقررات  و  قانون  اجرای  عرصه  در  مناطق 
آزاد پرداخت و قوانین خلق الساعه را که باعث ایجاد 
اقدامی  را  می شود  اقتصادی  فعالین  برای  شوک 
چراکه  کرد؛  ارزیابی  شرع  خالف  و  غیرقانونی 
برخالف قول و وعده قانونی مندرج در قانون مترقی 

مناطق آزاد و آیین نامه های مرتبط با آن است.
بیشتر  همراهی  و  جدی تر  برخورد  خواستار  وی 
سرمایه گذاران و بدنه مدیریتی مناطق آزاد و دبیرخانه 
هر  کردن  عمل  جزیره ای  افزود:  و  شد  شورایعالی 
و  محوری  نقش  ایفای  عدم  و  آزاد  مناطق  از  یک 
هماهنگ کننده از سوی دبیرخانه شورایعالی مناطق 
مسیر  در  مشکالت  دیگر  از  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 

اجرای قانون در هر منطقه ارزیابی می شود.
جایگاه دبیرخانه شورایعالی در هیات 

دولت است
اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
آزاد  مناطق  قانونی  مسائل  کارگروه  تشکیل  از 
مرکز  از  نمایندگانی  حضور  با  هفتم  برنامه  برای 
پژوهش های مجلس، معاونت اقتصادی رئیس جمهور 
و  داد  خبر  شورایعالی  دبیرخانه  در  اقتصاد  وزارت  و 
گفت: باید جایگاه دبیرخانه باالتر از وضعیت کنونی 
خود باشد تا از طریق حضور در جلسات هیات دولت 
با خرد جمعی و در عالی ترین سطح مدیریتی کشور 

مسائل مناطق مورد پیگیری قرار گیرد.
تبیین  جهت  رسانه ای  کار  لزوم  به  محمد،  سعید 
فرصت ها، مزیت ها، چالش ها و عملکرد مناطق آزاد 
برای  بین المللی  و  ملی  در عرصه  اقتصادی  ویژه  و 
مناطق  ویژه  توجه  خواستار  و  کرد  تاکید  کشورمان 
به مباحث فرهنگی و اجتماعی در ارتباط با بومیان 

مناطق آزاد شد.
لجستیک، ترانزیت و کریدور شمال- جنوب؛ 

مهم ترین ظرفیت های منطقه آزاد انزلی
وی با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی دارای ظرفیت های 
ویژه ای است که مهم ترین آنها در مباحث لجستیک 
و ترانزیت می باشد؛ به بررسی مزیت ها و فرصت های 
داشت:  اظهار  و  پرداخت  شمال-جنوب  کریدور 
به  چابهار  راه آهن  ۶۵۰کیلومتری  مسیر  از  هم اکنون 
زاهدان، ۳۵۰کیلومتر ریل گذاری شده و مابقی نیز در 
حدود ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد و همین مسئله 
در ارتباط با توسعه بندر چابهار در حال انجام است؛ اما 
متاسفانه مسیر ۳۴کیلومتری اتصال ریل به منطقه آزاد 
انزلی با پیشرفت ناچیزی در حال ساخت بوده و این در 
حالی است که نیمه دوم سال در انزلی شرایط آب و 

هوایی خاص آن را نیز در پیش روی داریم.
اجرای  و  طراحی  از  انتقاد  به  رئیس جمهور،  مشاور 
با  و  پرداخت  کاسپین  بندری  مجتمع  موج شکن های 

تاکید بر اینکه با نگاه ویژه به احقاق حقوق بیت المال 
از مقصر یا مقصران این خسران در هر سطحی خواهیم 
نیز  برون رفت  راهکار  برخورد،  عالوه بر  و  پرداخت 
احصاء خواهد شد، افزود: باید با عزم جدی نسبت به 
بهره برداری حداکثری از ظرفیت های ترانزیتی، درآمدی 
و اشتغال زایی فعال سازی کریدور شمال- جنوب اقدام 
کنیم و این تصمیم جدی میان دو کشور ایران و روسیه 
وجود دارد، به ویژه که در سند راهبری ۲۰۳۰ روسیه 
حجم ترانزیت ۲۵میلیون تن را هدفگذاری کرده است.

مشاور رئیس جمهور در جلسه شورای اداری 
سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

گسترش اراضی، نیاز منطقه آزاد انزلی 
جهت قرارگیری بر روی ریل توسعه

انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اداری  شورای  جلسه 
نمایندگان  و  استانی  مدیران  از  تعدادی  حضور  با 
مجلس، امام جمعه شهرستان بندر انزلی و به ریاست 
شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  سعید محمد 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.
سعید محمد در این جلسه با تاکید بر نقش مهم منطقه 
آزاد انزلی در اقتصاد ملی بیان کرد: منطقه آزاد انزلی 
کوچکترین منطقه آزاد کشور است، اما دارای توانمندی 
و ظرفیت زیادی است و با توجه به موقعیت جغرافیایی 
ممتاز آن، سرمایه گذاران خارجی و داخلی زیادی در این 

منطقه سرمایه گذاری داشته اند.
وی با بیان اینکه تمامی اراضی منطقه آزاد انزلی به 
بخش تولید و تجارت واگذار شده است، گفت: منطقه 
آزاد انزلی برای قرارگیری بر روی ریل توسعه و تحقق 

انتظارات صادراتی، نیازمند گسترش اراضی است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح 
کشور،  کنونی  اقتصادی  سخت  شرایط  در  کرد: 
محرکه  موتور  باید  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
نیازهای کشورمان  تامین کننده  توسعه و به عنوان 

عمل نموده و به جایگاه اصلی خود بازگردند.
سعید محمد با بیان اینکه مناطق آزاد باید بر اساس 
موجود  توانایی های  طبق  و  شناسایی  ظرفیت ها، 
هدفگذاری شوند و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدت داشته باشند، اضافه کرد: قوانین مالیاتی، 
ارزش افزوده، گمرکی و همچنین بروکراسی اداری 
به  با عنایت  آزاد است و  از دیگر مشکالت مناطق 
هستند،  دغدغه مند  اقتصادی  فعاالن  و  مردم  اینکه 

وظیفه ما پیگیری این مشکالت است.
آزاد  منطقه  کوچکترین  را  انزلی  آزاد  منطقه  وی، 
کشور عنوان کرد و گفت: این منطقه اگرچه کوچک 
از  یکی  و  دارد  سرشاری  و  باال  بسیار  ظرفیت  اما 
بزرگترین ظرفیت های آن مجتمع بندری کاسپین و 
توجه  با  که  است  شمال-جنوب  لجستیکی  کریدور 
به مسائل موجود در ناحیه قفقاز، اهمیت این مسیر 

ترانزیتی مهم بین المللی دوچندان شده است.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
پایان بر لزوم تسریع در عملیات  اقتصادی در  ویژه 
تکمیل اسکله های مجتمع بندری کاسپین تاکید کرد 
در  زیادی  مشکالت  بندر  این  نمود:  خاطرنشان  و 
اجرای بازوی غربی دارد که اصالح آن زمان بر بوده 
و باید در دستورکار قرار گیرد تا زیرساخت های این 

کریدور راه اندازی شود.
در ادامه، دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس 
شورای اسالمی و عضو فراکسیون مناطق آزاد در این 
نشست، به نقش آفرینی منطقه آزاد انزلی در سطح ملی 
اشاره و گفت : منطقه آزاد انزلی با برخورداری از دو بندر 
فعال و بزرگ به لحاظ اقتصادی در رشد شاخص های 
اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار بوده و اما این منطقه با 
سرمایه گذاران،  استقبال  و  ممتاز  جغرافیایی  موقعیت 

کوچکترین منطقه آزاد کشور است.
حجت  ازجمله  گیالن  نمایندگان  سایر  همچنین، 
نجفی،  محمد نژاد،  صفری،  والمسلمین  االسالم 
محمد یاری، فرخی و آقازاده به افزایش نقش مناطق 
آزاد در شرایط تحریمی کشور، جذب سرمایه گذاران 
از  بیش  بهره گیری  و  تکنولوژی  انتقال  و  خارجی 
طریق  از  اوراسیا  گمرکی  اتحادیه  ظرفیت  از  پیش 

منطقه آزاد انزلی اشاره کردند.
حجت االسالم والمسلمین شمس الدین امام جمعه بندر 
انزلی نیز با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری در بخش 
توسعه اقتصاد دریا محور، اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی 
می تواند توسعه سرزمینی خود را در امتداد دریا ادامه دهد 
و با استحصال از دریا، در صنایع آبزی پروری به رونق 

اقتصادی گیالن و کشور کمک کند .

گزارشی از دومین سفر بازدید دوره ای مشاور رئیس جمهور به منطقه آزاد انزلی:

لجستیک، ترانزیت و کریدور شمال-  جنوب؛ 
مهم ترین ظرفیت های منطقه آزاد انزلی
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بی تردید یکی از نخستین تصاویری که بعد از شنیدن مفهومی 
همچون مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ذهن هر فرد مطلع 
یا غیرمطلعی نقش می بندد، مولفه معافیت مالیاتی بر کسب 
و کار و درآمد از هرگونه فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری 
اولیه، شاخص های  از این اصل  در این مناطق است. پس 
وجودی مانند حذف عوارض گمرکی بر مواد خام یا مواد اولیه، 
خط تولید، کاهش بوروکراسی اداری به نفع تسهیل و تسریع 
در فرآیند های خدمات رسانی اداری به سرمایه گذاران مطرح 
می شود. گرچه در ایران مانند اکثر قابل توجه موارد برخالف 
رویه های دنیا به دنبال تجربه کردن اشتباهات مستمر خود 
همچون مدل غلط ایجاد مناطق آزاد هستیم؛ اما این مورد از 

عجایب روزگار است.
درحالی که براساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی: اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به 
انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع 
فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از  تاریخ بهره برداری مندرج در 
مجوز به مدت بیست سال )بر اساس اصالحیه خرداد ماه1388 
مجلس شورای اسالمی( از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی 
موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس 
از  انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با 
پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی 

خواهد رسید.
در عین حال طبق ماده 16 همین قانون: ورود کاالهایی 
که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و 
در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی ) متناسبا( از 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی 

معاف خواهند بود.
حدود  در  قانونگذار  عنایت  بیانگر  که  توجه  جالب  نکته 
می توانند  نهادها  برخی  که  مشکالتی  به  قبل  30سال 
ایجاد کنند، در ماده 17 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
برای  که  کاالهایی  آن:  طبق  که  است  تجاری-صنعتی 
به کارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق 
حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است، 
ولی  صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی 

صادرات و واردات خواهد بود.
اما مورد عجیب چیست؟ اینکه دبیرخانه شواریعالی مناطق 
توافق نامه  مالیاتی  امور  سازمان  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
همکاری امضاء می کند که منجر به مشکالتی همچون 
لزوم اعالم صورت مالی، پر کردن فرم های مالیاتی، حذف 
در  مندرج  معافیت های  حذف  درآمد،  بر  مالیاتی  معافیت 
آزاد  مناطق  به  اصلی  سرزمین  قوانین  تعمیم  ماده 16، 
همچون مالیات برارزش افزوده در قانون بودجه سال جاری 
به حذف معافیت های  اظهارنظرهایی نسبت  نهایت  و در 
مالیاتی 20ساله در مناطق آزاد که میان برخی نمایندگان 

مجلس و رسانه ها متداول شده است، می گردد. 
بی تردید این دومینو برخالف قانون بین المللی که کشورمان 
در قالب عقود اسالمی، اخالقی بر تعهد خود نسبت به اجرای 
آن تایید و تصریح و مصوب نموده )کنوانسیون تجدیدنظر 
شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی( 
و همچنین براساس نص قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، 
سرمایه گذار و فعال اقتصادی نسبت به وفای به عهد طرف 
مقابل خود یعنی دولت اطمینان داشته و به منظور حضور و 
بهره مندی از معافیت ها و مزایای این مناطق در آنها حضور 

پیدا کرده است.
شرکت های  در  درحالی که  است،  این  اصلی  سوال  حال 
و  محرم  مناطق  صنعتی،  شهرک های  دانش بنیان، 
مرزنشینان و...، انواع معافیت های مالیاتی وجود دارد؛ چرا 
در مناطق آزاد تمرکز بر حذف قرار گرفته است؟ آیا متوجه 
این واقعیت نمی باشند که با این اقدام اندک اعتماد موجود 
نوع  و  دولتی  مدیران  رویه  تغییر  برای  امید  از  ناشی  که 
نیز رخت  نمایندگان مجلس شورای اسالمی است،  نگاه 
اقتصادی در  ایجاد مشکل برای فعالین  با  آیا  برمی بندد؟ 
مناطق آزاد، زمینه کوچ سرمایه گذاران ایرانی به کشورهای 
منعکس  رسانه ها  در  اخیرا  که  موردی  همچون  همسایه 
شده، یعنی خرید ملک از سوی ایرانیان در ترکیه، حاصل 
نمی شود؟ آیا این نتیجه به نفع اقتصاد و امنیت ملی است 
یا خیر؟ آیا این روند باعث تقویت رقبای منطقه ای و ایجاد 

محدودیت برای کشورمان نمی گردد؟
بر این اساس و به منظور بررسی ابعاد مشکالت به وجود 
آمد در کسب و کارهای تولیدی، خدماتی و خرد در سطح 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی، با دبیر اجرایي شوراي هماهنگي 
و همکاري فعالین اقتصادي مناطق آزاد و مدیرعامل شرکت 
گفت وگو  به  انزلی  آزاد  منطقه  درفک  تندیس  حسابداری 

نشستیم که در ادامه تقدیم حضورتان می شود  .

محمدصادق مبرهن نياكان، دبير اجرايي شوراي 
هماهنگي و همكاري فعالين اقتصادي مناطق آزاد:
تالش فراقانونی نهادهای ديگر جهت تضييق 

حقوق قانونی فعالين اقتصادی مناطق آزاد
اجرایي شوراي هماهنگي  دبیر  مبرهن نیاکان  محمدصادق 
و همکاري فعالین اقتصادي مناطق آزاد در این خصوص با 
تصریح بر اینکه با بررسی روند طی شده ظرف پانزده سال 
تجاری- آزاد  مناطق  در  مالیاتی  معافیت  حوزه  در  گذشته 

صنعتی، آنچه حائز اهمیت است تالش فراقانونی نهادهای 
دیگر جهت تضییق حقوق قانونی فعالین اقتصادی این مناطق 
است که امید می رود با حضور دکتر سعید محمد، شاهد پویایی 
بیش از پیش دبیرخانه در مسیر اجرای قانون و جلوگیری از 
تعمیم های غیرقانونی، قوانین و آیین نامه های سرزمین اصلی 

در محدوده مناطق آزاد باشیم.
درخصوص مباحث و مشکالت مالیاتی مناطق آزاد و شروع 
دخالت های سازمان امور مالیاتی در امور این مناطق باید 
به 1۵سال قبل برگشته و به ادعای آن سازمان درخصوص 
تبصره ماده1۹3 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر الزام 
جهت  اقتصادی  فعالین  توسط  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه 

با  که  نماییم  اشاره  سال 1386  در  معافیت  از  بهره مندی 
عنایت به اختالف سازمان های مناطق آزاد و سازمان امور 
معاونت حقوقی  به  آن  ارجاع  و  این خصوص  در  مالیاتی 
با  نهایتا  ذی صالح،  مرجع  عنوان  به  جمهوری  ریاست 
عدم  بر  مبنی  معاونت  آن  قاطع  و  متقن  مستند،  نظریه 
تسری قانون مالیات های مستقیم به محدوده این مناطق 
و عدم درج  هرگونه شرط دیگری در ماده 13 قانون خاص 
ادعای  مالیاتی،  معافیت  از  استفاده  جهت  آزاد  مناطق 
امور مالیاتی را وارد ندانسته و مجری تشخیص  سازمان 

ندادند و این بحث در سال1387 مختومه شد.
به هر روی از آنجایی که سازمان امور مالیاتی با تشخیص 
اینکه تنها درگاه ورودی و دخالت در امور اقتصادی مناطق 
آزاد، دریافت اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی آن توسط ممیزان 
و کارکنان آن سازمان می توانست باشد، تا سال 13۹1 تحمل 
کرده و دوباره با استناد به تبصره 2 ماده 11۹ قانون برنامه پنجم 
که همان کپی برابر اصل تبصره ماده 1۹3 قانون مالیات های 
مستقیم بود، مجددا ادعای الزام ارائه اظهارنامه مالیاتی برای 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد را مطرح نمودند، که متاسفانه 
برخالف سال 1386 با عدم برخورد قاطع سازمان های مناطق 
ادعای  این  آزاد،  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  سبز  چراغ  و 
فراقانونی در برخی مناطق بدون هرگونه مقاومتی ابالغ و در 
مناطق آزاد جنوبی کشور با مخالفت سازمان ها و تشکل های 

صنفی این مناطق روبه رو گردید. 
جالب است بدانید اصلی ترین انگیزه شروع فعالیت و تاسیس 
شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
با اجتماع و عضویت تشکل های صنفی این مناطق در آن 
فراقانونی  ادعای  این  مقابل  در  رویه  وحدت  ایجاد  شورا، 
سازمان امور مالیاتی بود. به عبارتی، ایده تشکیل شورایی 
که در قالب آن فعالین اقتصادی، سرمایه گذاران در حوزه های 
تولیدی، خدماتی و... مناطق آزاد با خردجمعی و بهره گیری از 
توان مدیریتی، اندیشه ای و نیروی کارشناسی، رفع مشکالت 
و مسائل پیش روی را در دستورکار خود قرار دهند، از این 
انحراف از قانون و تعمیم قانون سرزمین اصلی به مناطق آزاد 

تجاری-صنعتی، آغاز شد.
همان گونه که می دانید معافیت های مالیاتی مناطق آزاد در 
ماده 13 قانون خاص این مناطق یعنی معافیت بردرآمد و 
دارایی موضوع مالیات های مستقیم و معافیت از مالیات بر 
ارزش افزوده نیز در بند3 ماده ۵2 قانون آزمایشی مالیات 
بر ارزش افزوده مشخص شده بود و همان گونه که قبال 
عرض شد، از ابتدای تاسیس مناطق تا سال 1386هیچ گونه 
گسترده  صورت  به  مالیاتی  امور  سازمان  توسط  ادعایی 
مطرح نبود و به جز برخی موارد جزئی حاصل از خطای 
از  در خارج  مناطق  این  اقتصادی  فعالین  برخی  عملیاتی 
محدوده مناطق آزاد و سرزمین اصلی که به تصور معافیت 
مطلق انجام پذیرفت، مشکلی از این حیث وجود نداشت.

اظهارنامه  ارائه  عدم  بهانه  با  و  سال 13۹2  از  روی  هر  به 
مالیاتی توسط فعالین اقتصادی این مناطق، عمال معافیت 
مالیاتی مناطق آزاد مخدوش و به تدریج طی سال های بعد 
از بین رفت و با تعابیر و تفاسیر برخی ممیزان و کارکنان 
سازمان های امور مالیاتی در محدوده یا مجاور مناطق آزاد، 
حرکات غیرقانونی در تشخیص، محاسبه و ابالغ انواع بدهی 
مالیاتی برای فعالین این مناطق با تشکیل پرونده انجام و 
متاسفانه اقدام قاطع و دفاع در خور توسط سازمان های مناطق 
و دبیرخانه شورایعالی از فعالین اقتصادی انجام نپذیرفت و این 
امر باعث تشدید و تحریک سازمان امورمالیاتی در انجام امور 
فراقانونی خود شد و تا زمانی که خود سازمان های مناطق آزاد 
درگیر تشخیص بدهی مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی 
نشده بودند، به شکل کامال خنثی با این گونه اعمال برخورد 
می کردند و تنها صدای مخالف توسط یکی از سازمان های 
و مشخصا  بخش خصوصی  تشکل های صنفی  و  مناطق 
شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
قانونی ضعیف  منطق  به  باعنایت  نهایتا  که  می شد  انجام 
سازمان امور مالیاتی در دفاع از عملکرد فراقانونی خود و پس 
از هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون اطالع 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد که قاعدتا وظیفه صیانت از 
قوانین و مقررات این مناطق را برعهده داشت، در سال13۹۴ 
با درج نام فعالین اقتصادی مناطق آزاد قبل از فعالین اقتصادی 
سرزمین اصلی در بند )ت( ماده 31 الیحه قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالیاتی کشور و تصویب آن 
در مجلس شورای اسالمی، رفتارهای غیرقانونی چهار سال 

گذشته خود را به ظاهر قانونی نمودند!
مجلس  سهوی  خطای  از  نمی توان  مسیر  این  در  البته 
شورای اسالمی در تصویب این بند در قانون عام مربوط 
حقوقدانان  از  بسیاری  عقیده  به  که  اصلی  سرزمین  به 
محدوده ای  به  مربوط  خاص  قوانین  ناسخ  نمی تواند 
که  همان گونه  چراکه  راحتی گذشت؛  به  باشد،  مشخص 
ماده 112  و  آزاد  مناطق  قانون  )یک(  ماده  در  می دانید 
صرفا  می باید  مناطق  این  توسعه،  پنجم  برنامه  قانون 
براساس قانون خود اداره شوند و تسری قوانین و مقررات 
سرزمین اصلی به محدوده این مناطق، تخلف محسوب و 
در صورت اصرار و پیگیری مسئولین دبیرخانه شورایعالی 
طرح  صورت  به  می توانست  آزاد  مناطق  سازمان های  و 
دعوی و اعالم جرم در مراجع ذی صالح اقدام شود، که با 
عنایت به ساختار دولتی سازمان ها و دبیرخانه و مالحظات 
درون سازمانی، انجام نپذیرفت و فعالین اقتصادی مناطق 
آزاد را در شرایطی نابرابر با سازمان قدر قدرت امور مالیاتی 
تنها و بی پناه گذاشتند و مطمئنا بسیاری از این مسئولین 
که  حق الناسی  درخصوص  متعال  خداوند  مقابل  در  باید 

طی سال های گذشته ضایع شد، پاسخگو باشند.
تصویب  از  پس  و  اسفندماه  مشخصا  و  سال 13۹۵  از 
برنامه های  دائمی  احکام  ماده 6۵  و  ششم  برنامه  قانون 
توسعه کشور، مجددا بر تفویض اختیار کلیه سازمان ها و 
دستگاه های دولتی به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی 
مناطق  این  اداره  آزاد و مشخصا  مناطق  به سازمان های 
اعمال  و  آزاد  مناطق  خاص  مقررات  و  قوانین  براساس 
فعالین  و  صنفی  تشکل های  انتظار  یکپارچه؛  مدیریت 
و  کشور  سه گانه  قوای  قاطع  حمایت  خصوصی  بخش 
مناطق جهت  سازمان های  و  شورایعالی  دبیرخانه  به ویژه 
جلوگیری از دخالت سازمان ها و ارگان های سرزمین اصلی 
سبز  چراغ  با  متاسفانه  که  مالیاتی  امور  سازمان  خصوصا 
دولت که درگیر مباحث سیاست خارجی، اعمال تحریم ها 
انجام  جهت  کافی  منابع  تامین  عدم  و  بودجه  کسری  و 
غیرقانونی  دخالت های  به  بود،  کشور  جاری  هزینه های 

خود ادامه دادند و به نوعی ترک فعل انجام پذیرفت.
جالب اینکه درخصوص بدهی مالیاتی فعالین اقتصادی مربوط 
به عملکرد سال های 13۹0 لغایت 13۹۴ که از بابت عدم ارائه 
اظهارنامه حادث گردید نیز علی رغم درج قید معافیت و عدم 
الزام ارائه اظهارنامه در سال های یاد شده در الیحه مقررات 
ماده 13 قانون مناطق آزاد، به دلیل تطویل زمان و عدم طرح 
و تصویب در صحن علنی مجلس دهم، به مجلس یازدهم 
ارجاع و چون برابر آیین نامه داخلی مجلس باید مجددا الیحه 
فوق در کمیسیون های مربوطه مطرح و تایید تا در صحن 
علنی تصویب شود و در این فاصله زمانی حتی اقدامات موازی 
دبیرخانه شورایعالی در برگزاری جلسات مختلف و متمادی در 
مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اخذ نظریه های 
متعدد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دیوان محاسبات و 
سایر مراجع قابل استناد، موثر واقع نشد و سازمان امور مالیاتی 
به کارهای فراقانونی خود در وصول پرونده های تشکیل شده 
که به مرحله اجرا نیز رسیده بود، ادامه می دهد. البته از تبلیغات 
آزاد درخصوص  مناطق  معاندین  و  یافته مخالفین  سازمان 
عملکرد این مناطق که با انواع اطالعات کذب و غیر اخالقی 
طی سالیان گذشته همراه بود، نباید به سادگی گذشت؛ چرا که 
در تصمیم گیری مسئولین قوای سه گانه نظام به ویژه مجلس 
شورای اسالمی در تصویب قوانین و مقررات ضد این مناطق، 

تاثیر بسزایی داشته و دارد.
آخرین حرکت و شاهکار منسجم و هماهنگ بر علیه مناطق 
آزاد را ابتدا در تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده در قانون 
تصویب  سپس  و  سال 13۹۹  پایان  در  سال 1۴00  بودجه 
قانون نهایی مالیات بر ارزش افزوده در خرداد ماه 1۴00 که 
این مناطق را به صورت کامل مشمول آن قانون نمودند، 
مالحظه نمودیم که به نظر تیر خالص بر معافیت های مالیاتی 
به عنوان اصلی ترین مزیت قانونی مناطق آزاد و سیطره کامل 
سازمان امور مالیاتی در محدوده این مناطق برخالف تصریح 
کامل و غیرقابل تفسیر در ماده 6۵ احکام دائمی برنامه های 

توسعه کشور محسوب می گردد. 
تعطیلی  در  آزاد  مناطق  مخالفین  اراده  می رسد  نظر  به 
سرمایه گذاری های  بردن  بین  از  و  مناطق  این  کامل 
امکانات  بر اساس  که  گذشته  دهه  سه  طی  شده  انجام 
موجود و شاخص های عمرانی، در سطحی بسیار باالتر از 
سرزمین اصلی قرار داشت، به صورت کامل در حال اجرا 
شدن بوده و چنانچه اقدامی قاطع درخصوص جلوگیری 
فرار  تشدید  شاهد  مطمئنا  نپذیرد،  انجام  اقدامات  این  از 
سرمایه گذاران و عدم وجود متقاضیان جدید سرمایه گذاری 

در این مناطق خواهیم بود.
انتخاب جناب آقای دکتر سعید محمد که دارای وجهه ملی 
و مقبولی در سطح سران نظام می باشند، بارقه امیدی برای 
فعالین اقتصادی و تشکل های صنفی این مناطق به وجود 
آورد تا ان شااهلل با هم افزایی و همکاری مشترک در روشنگری 
مسئولین کشور و به ویژه مجلس شورای اسالمی، اصالحات 

اساسی در روند تخریبی مناطق آزاد انجام پذیرد.

مرتضی رحيمی، مديرعامل شركت حسابداری 
تنديس درفک منطقه آزاد انزلی:

اصالت قانون مناطق آزاد و عدم نگاه يک سويه 
منفی نسبت به فعالين اقتصادی آن در مقايسه 

با سرزمين اصلی
مرتضی رحیمی مدیرعامل شرکت حسابداری تندیس درفک 
و  مسائل  درخصوص  یادداشتی  ارائه  با  انزلی  آزاد  منطقه 
مشکالتی که پیرو از حیز انتفاع ساقط شدن معافیت های 
فعالین  روی  پیش  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق  مالیاتی 
اینکه  بر  با تصریح  داده است؛  مناطق روی  این  اقتصادی 
اصالت قانون مناطق آزاد و عدم نگاه یک سویه منفی نسبت به 
فعالین اقتصادی آن در مقایسه با سرزمین اصلی، مهم ترین 
سازوکار و راهکار برون رفت از وضعیت به وجود آمده برای 
موقعیت مناطق آزاد در قیاس با فعالین اقتصادی در سرزمین 

اصلی است، تصریح می کند:
افتخار خدمتگزار و  با  امروز  به  تا  از سال 13۹1  اینجانب 
مناطق  در کل  اقتصادی  مالیاتی 13۴فعال  مدافع حقوق 
یک  عنوان  به  و  بوده  کشور  صنعتی  تجاری-  آزاد 
شخصیت حقوقی، مشغول به فعالیت می باشم و با عنایت 
به افزون بر یکصد مکاتبه و پیگیری متعدد صورت گرفته 
مهم ترین  گذشته،  سال  پنج  ظرف  شرکت  این  سوی  از 
موضوعات مبتالبه فعالین اقتصادی مناطق آزاد را از قرار 

ذیل می توان به صورت دقیق مورد بررسی قرار داد:
مکاتبات انجام شده جهت رفع ابهاماتی بود که از ابتدای 
سال 13۹2 تقدیم سازمان امور مالیاتی گردید که متاسفانه 

با کم لطفی مواجه شد ؛ بسیاری از این مکاتبات از اداره کل 
بدون حس  که  ارجاع شد  استان گیالن  مرکز  به  تهران 
مسئولیت مدیران استان بی پاسخ ماند و برخی دیگر نیز 
جهت رفع مسئولیت، عین جمالت قانون که خود همان 
این  به  پاسخی  طی  و  تکرار  را  بوده  ابهام  مظن  قانون 
مالیات  مباحث  ابهاماتی همچون  نمودند؛  عنایت  شرکت 
بر درآمد تا مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق و 
مالیات بر تکلیفی و مالیات بر درآمد اجاره و سایر قوانین 
دیگر مالیاتی که در عرایض آینده ام، آنچه را که گذشت و 
آنچه را که در آینده برای مناطق آزاد پیش بینی کرده ام و 
احتمال به قوع پیوستن آن دور از ذهن ارزیابی نمی شود 

را اعالم خواهم نمود.
امید،  که  رئیسی  دکتر  جناب  مقتدرانه  حضور  با  اینک 
است؛  بازگردانده  مردم  عموم  به  را  اعتماد  و  اطمینان 
فرصت خوبی جهت بیان تخلفات آشکار و ظلم یکطرفه 
هشت  این  طی  واقع  در  که  مردم  به  دولتمردان  برخی 
سال واژه ارباب رجوع را تبدیل به رعیت رجوع تبدیل نموده 
است، مستند به قوانین و بخشنامه های خود سازمان امور 

مالیاتی، می باشد.
که  کرد  بیان  را  مسئله  این  بنیادی  و  ریشه ای  باید  ابتدا 
از ابتدای سال 13۹0 که برابر تبصره 2 بند )ب( ماده 11۹ 
تکالیف  مشمول  کشور،  پنجم  پنج ساله  توسعه  برنامه 
مالیاتی  معافیت های  از  بهره مندی  شرط  برای  مالیاتی 
اعالم شده بود؛ چه بوده و چه مفاد و آیین نامه های اجرایی 

برای آن صادر شده است.
قطعا مطلع هستید که این شرط، برابر این جمله بوده است:

»تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، شرط برخورداری 
از هرگونه معافیت مالیاتی است«.

این متن در سال 138۹ براساس برنامه پنجم توسعه پنج ساله 
کشور، همه فعاالن اقتصادی کل کشور نه فقط مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی را ملزم به ارائه اظهارنامه نموده است. )همه 

فعاالن داخل کشور که معاف از مالیات هستند(.
چرا دستورالعملی و یا آیین نامه اجرایی برای این ماده و 
تبصره توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و تنظیم نگردید؟

چرا براساس رسالت سازمان امور مالیاتی که به صراحت 
آگاهی رسانی  ابتدا  که  مورخ 1383  بخشنامه 1۹867  در 
و  سمینار  برگزاری  و  آموزش  طریق  از  اطالع رسانی  و 

کالس های آموزشی ذکر شده است، تشکیل نگردید؟
چرا از ناآگاهی فعاالن اقتصادی مناطق آزاد که شرعا هم 
مشکل دارد، تا به امروز مالیات ستانی صورت گرفته است؟
قبل  مستقیم  مالیات های  قانون  از  قسمت  کدام 

اصالحات 13۹۴/۴/31 مرتبط با معافیت ها می باشد؟ 
قانون مالیات های مستقیم در ماده 132 الی ماده 1۴6 خود 

معافیت ها را به شرح ذیل ذکر عنوان کرده است:
اجازه بدهید بنده از متن خود قانون این موارد را خدمتتان 

عرض کنم:
از  ناشی  ابرازی  مالیات  مشمول  درآمد  ماده 132:   
تولیدی  واحدهای  در  معدنی  و  تولیدی  فعالیت های 
اول  از  که  خصوصی  و  تعاونی  بخش های  در  معدنی  یا 
برای  ذیربط  وزارتخانه های  طرف  از  بعد  به  سال 1381 
آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش 
منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به 
مناطق  در  و  سال  چهار  مدت  به  و  درصد   میزان هشتاد 

کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال 
از مالیات موضوع ماده)10۵( این قانون معاف هستند.

بقیه  برای  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  فهرست  تبصره1: 
و فرهنگی  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  برنامه سوم  مدت 
دوره  هر  آغاز  در  همچنین  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  توسط  برنامه 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن 

تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
درآمد  شامل  ماده  این  موضوع  معافیت های  تبصره2: 
واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست 
کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان 
و سی کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش 
از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری به 
استثنای شهرک های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی 
کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

دارای  جهانگردی  و  ایرانگردی  تاسیسات  کلیه  تبصره3: 
پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر 
سال از پرداخت پنجاه درصد  مالیات متعلق معاف هستند.

تعاونی  شرکت های  درآمد  درصد  صد  ماده 133:   
کارگری،  صیادان،  کشاورزی،  عشایری،  روستایی، 
کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها 

از مالیات  معاف است.
مدارس  تربیت  و  تعلیم  از  حاصل  درآمد  ماده13۴:   
و  فنی  متوسطه،  راهنمایی،  ابتدایی،  از  اعم  غیرانتفاعی 
و  غیرانتفاعی  عالی   آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  حرفه ای، 
مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و 
بابت  حرکتی  و  ذهنی  معلولین  نگهداری  موسسات  درآمد 
پروانه  دارای  مورد  حسب  که  مذکور  اشخاص  نگهداری 
فعالیت از مراجع ذیربط  هستند، همچنین درآمد باشگاه ها و 
موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل 
از فعالیت های منحصرا ورزشی، از پرداخت مالیات معاف  است.
شرکت های  ابرازی  سود  از  قسمت  آن  ماده 138:   
تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی 
یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد 
واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد، 
از پنجاه درصد مالیات متعلق موضوع ماده)10۵( این قانون 
معاف خواهد بود، مشروط بر این که قبال اجازه توسعه یا 
تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح 
سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل شده باشد. 
در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح های یاد شده در 
هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه 
طرح سرمایه گذاری کمتر باشد، می تواند از معافیت مذکور در 
محاسبه مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه 
سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای 

کامل طرح بهره مند شود.
تبصره1: در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح 
را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده 
در طرح سرمایه گذاری، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف 
پنج سال پس از شروع بهره برداری آن را تعطیل، منحل یا 
منتقل نماید، معادل معافیت های مالیاتی منظور شده در این 
ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده)1۹0( این 

قانون از شرکت وصول خواهد شد.
از  استفاده  با  که  جدید  صنعتی  واحدهای  تبصره2: 

می شوند،  تاسیس  ماده  این  در  مندرج  معافیت های 
نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده)132( این 

قانون استفاده نمایند.
که  تهران  آبریز  محدوده  در  واقع  کارخانه های  تبصره3: 
در صورتی  نباشند،  نفر  پنجاه  از  کمتر  آنها  کارکنان  تعداد 
که تاسیسات خود را کال به خارج از شعاع یکصد و بیست 
کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، براساس ضوابطی که از 
طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب 
مورد برقرار می شود تا ده سال از تاریخ بهره برداری در محل 
جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی 
مربوط معاف خواهند بود. کارخانه های واقع در شعاع یکصد 
و بیست کیلومتر تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ 
)مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان( که تاسیسات 
خود را کال به شهرک های صنعتی مصوب انتقال دهند، از 
معافیت  مدت  نصف  از  جدید  محل  در  بهره برداری  تاریخ 

مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.
تهران شامل  آبریز  قانون، محدوده  این  نظر  از  تبصره۴: 
منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز 
شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه های دماوند، 
اوین، فرحزاد، کن،کرج و کردان  جاجرود، دارآباد، دربند، 

بوده و حدود آن عبارت است از:
شماال: خط الراس کوه های البرز که آب آن به رشته کویر 

مرکزی جاری می شود.
شرقا: ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.

غربا: ساحل شرقی رودخانه زیاران.
تقاطع  محل  از  شرق  به  غرب  از  ممتد  خطوط  جنوبا: 
رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط العقر دریاچه نمک 

به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.
 ماده13۹:

الف( موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی 
حضرت  آستان  رضوی،  قدس  آستان  غیرنقدی  و  نقدی 
معصومه)س(،  حضرت  آستانه   الحسنی)ع(،  عبدالعظیم 
آستان  » شاه چراغ«،  موسی)ع(  ابن  احمد  حضرت  آستان 
حسینیه ها،  مساجد،  خمینی ) ره(،  امام  حضرت  مقدس 
تکایا و سایر  بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. 
تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور 

خیریه می باشد.
ب( کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت 
مالیات  پرداخت  از  ایران  اسالمی  جمهوری  احمر  هالل 

معاف است.
غیرنقدی  و  نقدی  دریافتی  هدایای  و  کمک ها  ج( 
صندوق های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات 
درمانی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی 
و  بیمه  حق  همچنین  و   عشایر  و  روستاییان  کشاورزان، 
و جریمه های  کارفرما  و  کارکنان  بازنشستگی سهم  حق 
دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

 د( کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم 
مالیات معاف است.  تشخیص مدارس  پرداخت  از  اسالمی 

علوم اسالمی با شورای  مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.
 ه( کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای 
انقالب اسالمی از پرداخت مالیات معاف است.  تشخیص 

نهادهای انقالب اسالمی با هیات  وزیران می باشد.
کشور  موقوفات  عمران  صندوق  درآمد  از  قسمت  آن   و( 

که به مصرف عمران موقوفات برسد، از پرداخت مالیات 
معاف است. 

ز( درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و 
زکات از پرداخت مالیات معاف است. و الی موارد دیگری 

که در متن قانون به آن اشاره شده است .
سوال مهم آیا تمامی این اشخاص که ذکر نام گردیده اند؛ 
نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمکین نموده و تکالیف 
خود را به نحو مطلوب؛ نه همانند مناطق آزاد؛ بلکه حتی 
را  است  داده  رخ  آزاد  مناطق  در  آنچه  ۴0درصد  یا   30

انجام داده اند؟
فعاالن  کلیه  برای  تکالیف  انجام  تطابق  بنده  عرض 
کشور  داخل  فعاالن  سایر  با  آزاد  مناطق  مقیم  اقتصادی 
است و چرا در طول 10سال قبل، فقط مناطق آزاد مظن 

اتهام بوده اند ؟
چرا مکاتباتی که بنده در این خصوص برای اینکه فعاالن 
ملزم  آزاد  مناطق  همانند  آیا  امثالهم  و  کشاورزی  عرصه 

به تسلیم اظهارنامه هستند، پاسخی دریافت نشده است؟
همه این معافیت ها و تکالیف که معروف به دوره اول مشمولیت 
مناطق آزاد برای سال های  13۹0 الی 13۹۴ است، سرجای 
خود بماند؛ حال سوال بعدی این است که در اصالحات قانون 
مالیات های مستقیم در 31تیرماه سال 13۹۴ که توسط دولت 
اساتید حاضر در مرکز پژوهش های  باالخص  و مجلس و 
مجلس؛ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نه تنها حضور نداشته، 
بلکه هیچ اظهارنظری و انتقال تجاربی از ۴سال سردرگمی، 
بدبختی و ورشکستگی صدها فعاالن اقتصادی که بی جهت 
متهم به فرار مالیاتی شده اند، در اصالحات مالیاتی در دوره 

دوم مشمولیت دیده نشد ؟!
نداشتن تریبون و حمایت نکردن حداقلی از تولیدکنندگانی که 
در مناطق آزاد تجاری-صنعتی باعث اشتغال شده اند و بیان 
اتهاماتی که هیچ گاه فقط و فقط برای مناطق آزاد جاری نبوده، 
تنها باعث ضعف و یاس تمامی زحماتی تالشگران حاضر در 
مناطق آزاد شده است؛ باعث آن شده که در شرایطی که 
دشمنان بیرونی ما را تحریم نموده اند، ما خود از پتانسیل های 
مناطق آزاد محروم و نسبت به توانمندی های آن چشم پوشی 
کنیم و در واقع این مناطق را تحریم نماییم. دشمنان داخلی 
ما، بسیار زیبا، چهره مناطق آزاد را کدر و تاریک نمودند و 
همانند دشمنان خارجی که قصد تاریک نمودن چهره ایران را 
برای دنیا دارند؛ در مناطق آزاد، دروازه های تجارت را به راحتی 

با قوانین خلق الساعه بستند.
به عنوان نمونه قطعا مطلع هستند که واردات بادام هندی 
ما  که  است  سال  سالیان  اما  می باشد،  ممنوع  کشور  در 
در آجیل و خشکبار این کاال را مشاهده می کنیم و حال 
این قاچاق  این واقعیت است که  سوالی که مطرح است 
سازمان دهندهی شده از داخل مناطق آزاد این نوع کاالها 

را وارد می کنند؟ قطعا پاسخ منفی است!
در دوره دوم مشمولیت که ماموریت سازمان امور مالیاتی، 
صرفا مالیات ستانی بود با عقد تفاهم نامه ای فی مابین آقای 
دکتر طیب نیا و مرحوم مهندس ترکان که متاسفانه دبیرخانه 
از مشاورین  شورایعالی مناطق آزاد در آن زمان می بایست 
داخلی و باتجربه منطقه آزادی استفاده می نمود؛ مشکالتی 
آن  بیان  که  نهادند  آزاد  مناطق  فعاالن  برگردن  دوچندان 

مصیبت ها بسیار است که برخی از آن را بیان می کنم:
در  و  گردید  منعقد  سال 13۹6  درتیرماه  تفاهم نامه  اوال 
انتهای این تفاهم نامه به صراحت بیان گردید که از تاریخ 
تصویب، الزم االجرا خواهد بود که متاسفانه سازمان امور 
مالیاتی با مدیران وقت و زیرک خود، از ابتدای سال 13۹۵ 

آن را الزم االجرا محسوب کرد.
نمود؛  نقض  را  پنجم  توسعه  برنامه  که  تفاهم نامه ای 
چراکه تفاهم نامه منعقده مزبور بین دو مدیر ارشد، قانون 

باالدستی خود را به راحتی لغو کرد.
شکایتی در این خصوص و شکایت هایی در این موارد در 
دیوان عدالت اداری مطرح شد، اما قطعا مستحضر هستید 
که برای اخذ نتیجه هم زمان الزم است و هم منابع مالی 
که متاسفانه علی رغم صرف هر دو موضوع؛ شکایت در 
دیوان به علت عدم طرح صحیح شکایت؛ بدون مطالعه 

ملغی گردیدند.
این تفاهم نامه موسوم به دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه 
مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی طی بخشنامه ۵۵/۹6/200 به کلیه ادارات 

امور مالیاتی ابالغ گردید:
که  است  گردیده  بیان  مفاهیمی  دستورالعمل،  این  در 

متاسفانه امروز شاعد نقض آنان هستیم، همچون:
ث( مجوز فعالیت: فرمی است که سازمان منطقه طبق مقررات 

مربوط فعالیت های اشخاص را در آن درج و صادر می نماید.
ج( اشخاص حقیقی: کلیه اشخاص حقیقی که با مجوز سازمان 

منطقه به انواع فعالیت اقتصادی در منطقه اشتغال دارند.
چ( اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی که به  موجب 
قوانین و مقررات مربوط، به عنوان شخص حقوقی شناخته 
شده و با مجوز سازمان منطقه به انواع فعالیت اقتصادی 

در منطقه اشتغال دارند.
در دوره دوم مشمولیت، تکالیف مالیاتی متعددی گریبانگیر 
و  اسناد  ارائه  به  موظف  را  آنان  و  شد  اقتصادی  فعاالن 
این موضوع در کل کشور  مدارک و مستنداتی نمود که 

هم حتی رعایت نمی گردد.
به عنوان مثال اشخاص حقیقی که همان مغازه دارها هستند، 
توسط سازمان امور مالیاتی به سه دسته متفاوت تقسیم بندی 
شده اند که می باید تکالیفی همچون ارائه اسناد و مدارک خرید 
و فروش را تقدیم سازمان امور مالیاتی نمایند؛ شما یک پرونده 

از داخل کشور برای مغازه داری بیاورید که در سطح گروه دوم 
فعالیت شغلی قرار داشته باشد و اسناد و مدارک خود را تقدیم 

سازمان امور مالیاتی نموده باشد.
در  هستیم  معاف  کیش  در  ما  نمایم؛  بیان  راحت تر  یا 
قشم نصفه و نیمه معاف هستیم و در چابهار و انزلی کال 

مشمول هستیم!
که  قانونی  از  سلیقه ای  تفاسیر  و  سلیقه ای  رفتارهای 

نانوشته است، مسبب این مشکالت خواهد بود.
10سال  طی  مالیاتی  امور  سازمان  تخلفات  بارز  نمونه 
گذشته که اخیرا با بخشنامه شماره ۵0۵/1۴00/200 مورخ  
21اردیبهشت ماه 1۴00 رونمایی گردید و خود سازمان امور 
تولیدی  به آن نمود که تمامی شرکت های  اقرار  مالیاتی 
دارای  آزاد که  تولیدی در مناطق  شهرک های صنعتی و 
پروانه و گواهی تولید هستند، می توانند از مزیت ماده  132 
 13۹۴/۴/31 اصالحات  بعد  مستقیم  مالیات های  قانون 

بهره مند گردند.
هر  10سال  این  طی  امروز  به  تا  ؟  چیست  مزیت  این 
شرکت تولیدی که خارج از مناطق آزاد محصوالت خود 
را به فروش می رسانید، مشمول مالیات گردید، کما اینکه 
است؛  گردیده  پرداخت  امروز  به  تا  نیز  تومان  میلیاردها 
می توانسته  ماده 132  براساس  که  بوده  حالی  در  این  اما 
از ۴سال معافیت بر درآمد استفاده نماید. اما ادارات امور 
مالیاتی این مزیت را در رسیدگی های مالیاتی خود نادیده 
از  ادارات کل کشور  مالیاتی  ارشد  اینکه مدیران  گرفتند؛ 
این مزیت مطلع باشند و سهوا یا عمدا این مزیت را قائل 

نشوند ؛ به نظر شما به کدام مرجع باید پناه برد ؟
آنچنان  نابه حق  مالیات های  وصول  این  حال  هر  به 
داخل  در  هنوز  که  دیگری  تکالیف  که  بوده  لذت بخش 
کشور سردرگم هستند، زودتر در مناطق آزاد در حال اجرا 

گردد؛ مواردی همچون:
 قانون پایانه های فروشگاهی برای فروشگاه های مرزی 

و فروشگاه هایی که کاالی همراه مسافر دارند.
 قانون مالیات بر خانه های خالی در حالی که بسیاری از 

این خانه ها توریستی و بوم گردی هستند.
 قانون مالیات بر عایدی سرمایه؛ در حالی که تورم ارز 

در مناطق آزاد باعث کاهش و افزایش سرمایه می گردد.
 قانون مالیات بر خانه ها و ماشین های لوکس که اساسا 
در برخی از مناطق آزاد به جهت بدی آب و هوا و عدم 
عنوان  هیچ  به  داخلی  خودروی  خدمات دهندگان،  وجود 

امکان استفاده از خودروی داخلی وجود ندارد.
سازمان های  توسط  که  آالیندگی  عوارض  قانون   
امور  سازمان  اینک  گردد،  اخذ  می بایست  آزاد  مناطق 

مالیاتی متولی وصول در مناطق آزاد شده است.
 عدم تهیه دستورالعمل مدون نسبت به قانون دائمی 
مناطق  در  آتی  سال های  برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات 

آزاد کشور.
کاالهای  واردات  در  ارز  تسعیر  مبالغ  ناصحیح  درج   
مرجع  نرخ های  از  استفاده  قابلیت  ذاتا  که  مسافر  همراه 
و نیمایی را ندارد که امروزه باعث گردیده که میلیون ها 
مشمول  داره ها  مغازه  و  حقیقی  اقتصادی  فعاالن  تومان 

مالیات گردند.
خود  آزاد  مناطق  در  کارتخوان  دستگاه های  مبحث   
محاسبه  مالیات هایی  ناحق  به  که  است  شده  آن  باعث 
این  از  بسیاری  گردش  که  بابت  این  از  نیز  آن  و  گردد 
فعالین به دلیل کسب گردش بیشتر جهت اخذ تسهیالت 
بانکی و مبالغی که خود ماهیت درآمدی ندارند، اما اداره 

امور مالیاتی آنان را درآمدی تشخیص می دهد.
 مالیات بر حقوق کارگرانی که در مناطق آزاد حضور 
دارند؛ جالب آن است که برخی از این مناطق آزاد علی رغم 
یافته و محروم می باشند،  اینکه جز مناطق کمتر توسعه 

مالیات بر حقوق کسر می شود.
 عدم بهره مندی فعاالن داخل مناطق آزاد از مزیت ها 
داخل  در  که  مستقیم  مالیات های  قانونی  معافیت های  و 

کشور همه از آن بهره مند هستند.
در  اوال  که  است  آن  اساسی  راهکار  تنها  بنده  نظر  به  و 
تمامی تصمیمات و اصالحات قانونی، دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و به تبع آن بخش خصوصی قبل از تصویب 
قانون خلق الساعه، جایگاهی داشته باشد و در حال حاضر 
مجلس  روی  پیش  معافیت ها  ساماندهی  الیحه  که  نیز 
خواهد بود و قطعا وزیر محترم اقتصاد آن را مدنظر خود 
و  مطالعه  مورد  پیشاپیش  داشت،  خواهند  تصویب  جهت 

چالش های عظیم آن در اجرا گرفته شود.
برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی که ماهیتا معاف از مالیات 
هستند، ابتدا دستورالعمل شفافی تهیه و تنظیم شود؛ سپس 
ادارات امور مالیاتی آنان را متهم به مالیات نماید. به عنوان 
کتمان شده  درآمد  را مشمول  مغازه داران  از  بسیاری  مثال 
نموده اند که متاسفانه این امور به دلیل عدم شفافیت قانون 
برای نوع فعالیت های بازرگانان داخل مناطق آزاد و تفسیر 

مدیران ادارات امور مالیاتی؛، ایجاد گردیده است.
بیان مصائب و مشکالت را به همین موارد بسنده می کنم 
و ضمن تشکر از بیان واقیت ها؛ شخصا پیشنهاد می کنم 
حاضرین  و  انجام دهندگان  از  موضوعی  هر  درخصوص 
استعالمات  مالیاتی،  مباحث  باالخص  موضوع  آن  جاری 
و کسب تجاربی دریافت گردد؛ زیرا همانند قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در مناطق آزاد که تنها سردرگمی را به 
دولت  برای  پیامدی  و  منفعت  هیچ  است،  آورده  ارمغان 
نداشته و در آینده باید منتظر شکایت های فعاالن مناطق 

آزاد برای مبحث مالیات بر ارزش افزوده نیز باشیم.
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گزارش: 
مرضيه حسينی

واكاوی پرونده ماليات در مناطق آزاد؛ مناطقی كه از معافيت ها دور شده اند:

معافیتهاییکهدرمناطقآزادبهممنوعیتختمشدهومیشوند!
يادداشت: 

 حسين مرادی
كارشناس مناطق آزاد

کاهش  و  تسهیل گری  آزاد  مناطق  وجودی  فلسفه 
بروکراسی های متعارف سرزمینی اصلی است؛ به تعبیری 
مناطق آزاد شکل گرفته اند که رویه های متعارفی را که 
در سرزمین اصلی در حال عمل است را در این مناطق 
عمل نکنیم و بحث عدم تفویض اختیارات یعنی تداوم 
آن روندها در مناطق آزاد؛ بنابراین آنچه که قانونگذار 
هم به درستی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در 
ماده 27 به آن پرداخته و موکدا در برنامه های توسعه 
بعد از آن پرداخته شده است، موضوع تفویض اختیارات 

است تا ذات و ماهیت مناطق آزاد دیده شود. 
در یک مقاطعی این اختیارات به درستی تفویض شده 
بوده و مجوزه هایی که برای فعالیت های مختلف از طرف 
صادر  آزاد  مناطق  سازمان های  گوناگون  بخش های 
می گردید، در فعالیت های تجاری در سرزمین اصلی هم 
به رسمیت شناخته می شد و به طور کامل اصل قانون 
تفویض اختیار در مناطق آزاد عمل می شده است؛ اما طی 
سال های گذشته اشکالی که در اجرای این ماده قانون 
به وجود آمده، این است که دستگاه های اجرایی تنها 
رویه های متعارف خود را که در سرزمین اصلی است، 
می پذیرند و آنچه که به عنوان مجوز در منطقه آزاد صادر 
شده را به عنوان یک کار دوباره و موضوعی که مورد توجه 
قرار نمی گیرد، می بینند و فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 
در مناطق آزاد به ناچار برای حل مشکالتشان مجدد آن 
فرآیندی که در سرزمین اصلی مورد خواست وزارتخانه ها 
و سازمان های مختلف است را طی می کنند؛ این موضوع 
باعث طوالنی شدن فرآیند و افزایش بروکراسی شده که 
با روح مناطق آزاد در تناقض است و مشکالت عدیده ای 

را هم ایجاد نموده است.
در حال حاضر در حوزه صنعت، فعالین اقتصادی به اجبار 
باید یکسری از رویه هایی که در مناطق آزاد انجام می دهند 
را مجددا در سرزمین اصلی هم پیش ببرند، در حالی که 
وزارت صمت می تواند با پذیرفتن رویه مناطق آزاد و قرار 
دادن یک ردیف و یا کد خاص در سامانه های خود، به 
سرمایه گذاران مناطق آزاد هم سرویس و خدمات ارائه 
کنند؛ اما بنا به دالیل بسیار زیادی شاهد این هستیم که 
همه سازمان ها، نهادها و دستگاه های اجرایی به شکلی 
که مورد اعتراض تمامی فعالین اقتصادی هم است، در 
حال اجرای رویه های خودشان در سرزمین اصلی، در 
مناطق آزاد نیز هستند و این رویکرد از دیدگاه بنده ذات 
مناطق آزاد را زیرسوال برده و اگر قرار است که این فرآیند 
ادامه داشته باشد، شاید راهکار الزم این باشد که ما دیگر 
مناطق آزاد را نداشته باشیم و دستگاه های اجرای کار خود 
را انجام دهند؛ چراکه این روش عملکرد، مشکالت بسیار 
زیادی را برای همه فعالیت ها ایجاد کرده است؛ همچون 
موضوع معافیت های مالیاتی که عمدتا در بسیاری از 
مناطق محروم وجود دارد و عمده مناطق آزاد هم در این 
مناطق ایجاد شده اند و این معافیت در هر صورت شامل 
مناطق محروم می شود، اما متاسفانه  و در نهایت شگفتی 
شاهد هستیم که این حق قانونی نیز به مدل ها و طرق 
مختلف نیز از مناطق آزاد سلب شده است که آخرین مورد 
آن، لغو معافیت مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق 
از ابتدای سال1۴00 بوده است؛ همچنین ثبت سفارش 
که در مناطق انجام می شود و گمرک فعالیت خود را در 
مناطق آزاد انجام می دهد و وزارت صمت هم رویه های 
خود را دارد و مابقی دستگاه ها هم به همین شکل عمل 
می کنند و به واقع دیگر از ذات و فلسفه وجودی مناطق 
آزاد چیزی باقی نمی ماند تا بخواهیم به عنوان یک مزیت 
در کارکردی که مناطق آزاد در عرصه بین المللی دارند، 

بهره بگیریم.
بی تردید باید یکبار تصمیم بگیریم که آیا مناطق آزاد 
را می خواهیم و یا نمی خواهیم، بنده معتقد هستم که 
مناطق  اینکه  به جهت  را می خواهیم،  آزاد  مناطق  ما 
آزاد اگرچه ایراداتی در کارشان مانند خیلی از سازمان ها 
و دستگاه های دیگر وارد است، اما نکته ای که باید به 
آن توجه کرد این است که در سال های اخیر، به دلیل 
نظارت پذیر کردن و شفاف سازی، سازمان های مناطق آزاد 
در حال بازگشت به مسیر خود هستند و اگر روند افزایش 
تولیدات، صادرات و فعالیت های شرکت های دانش بنیان 
را در همه مناطق آزاد بررسی کنید، متوجه می شوید که 
ماموریتی که از ابتدا باید به آن پرداخته می شده است، امروز 
همه مناطق آزاد در همان مسیر و مدار در حال حرکت 
هستند و به نظر من اکنون زمان حمایت از مناطق آزاد و 
تفویض اختیارات حداکثری به این مناطق از کشور است 
تا با سرعت دادن به فعالیت های مناطق آزاد در شرایط 
کنونی، بتوانند کمک کنند و به دلیل زیرساخت هایی 
که در مناطق داریم می توانیم بستر مناسبی برای جذب 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی و صاحبان صنعت باشیم 
و آن تسهیل گری هایی که در تمام مناطق آزاد جهان 
انجام می شود را، ما هم در مناطق آزاد داشته باشیم و فکر 
می کنم که در حال حاضر باید به مناطق آزاد اعتماد کنیم 
و فرصت و حمایت به آنها دهیم و اختیارات بیشتری در 
یک فضای شفاف، روشن و نظارت پذیر در اختیار مناطق 
آزاد قرار دهیم تا بتوانند ماموریت و رسالت اصلی خود را 
در قبال اقتصاد کشور و در نقش پیوند در عرصه بین الملل 

را به درستی ایفا کنند.

لزوم اعتماد به مناطق 
آزاد در مسیر توسعه 

اقتصاد کشور



گزارش6

بررسی چالش ها و مشکالت مناطق آزاد در مسیر تحقق و اهداف تعیین شده:

الزام به بازتعریف کارکردها توامان با 
تغییر نگرش به مناطــــق آزاد ایران
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بی تردید تفسیر قانون مناطق آزاد توسط مسئولین و تصمیم گیران کشور 
تا حدود زیادی نسبت به قانون مصوب متفاوت است؛ قانون مصوبی که 
در سال 1372 به تصویب مجلس محترم شورای اسالمی رسیده و تمامی 
موضوعات مربوط به مناطق آزاد کشور را به خوبی لحاظ کرده است؛ با 
این وجود طی سال های اخیر شاهد فعل و انفعاالت زیادی در حوزه های 
مختلف تصمیم گیر و تصمیم ساز در مقابل مناطق آزاد بوده ایم که مسلما 
چنین اقداماتی هیچ منفعتی عاید طرفین نخواهد شد و فقط باعث دلسرد 
شدن سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در این مناطق از کشور و همچنین 

شاهد رکود بیشتر فعالیت در مناطق آزاد خواهد شد.
لزوم اجماع نظر در مسیر فعالیت مناطق آزاد در سطوح باالی نظام، یکی از 
مهم ترین موضوعاتی است که عمده کارشناسان و فعالین حوزه های اقتصادی 
بر آن تاکید دارند. با نگاهی به دوران اولیه شکل گیری مناطق آزادی همچون 
کیش، در ابتدای دهه هفتاد و استقالل عمل این منطقه در مسیر تصمیم گیری 
و تصمیم سازی درون منطقه ای، در کنار ایجاد مزیت های بسیار زیاد در مقایسه 
با سرزمین اصلی، از جاذبه های گردشگری تا خرید و تجارت، نشان از استقالل 
عمل در کنار یک تفکر کارشناسی و استفاده از مشاوران توانمند در مسیر 
ایجاد منطقه آزاد کیش بوده است؛ این موضع شامل تمامی مناطق آزاد کشور 
می شود، قشم و چابهار نیز که سابقه ای طوالنی  دارند در نوبه خود مستثنی 
از این نگاه نیستند. عمده صاحب نظران، تعدد آرا در مسیر تصمیم گیری و 
از  را یکی  آزاد  محدودیت های بزرگ در حوزه عمل مدیران عامل مناطق 

مهم ترین  دالیل چالش ها و مشکالت این مناطق می دانند.
بی شک مدل اولیه مناطق آزاد کشور بر پایه نمونه های خارجی و فعال در 
مناطق آزاد جهان با کپی از نوع آزادی عملکرد آن بوده است و به مرور 
زمان ایجاد محدودیت ها، ورود دیدگاه های مختلف، عدم درک درست از 
قانون جامع مناطق آزاد و ده ها دیگر باعث تضعیف این مناطق به مرور 

زمان شده است.
شاید نگاهی به دغدغه ها و مشکالت فعالین اقتصادی که هیچ چشم اندازی 
برای آینده خود در مناطق آزاد متصور نیستند، بتواند تلنگری کوچک به 
مسئولین باشد که از شرایط سخت تولید در تنگنای تحریم خصوصا در 

مناطق آزاد بی خبر هستند.
در  فعال  حضور  اشتغال،  ایجاد  سرمایه گذاري،  اقتصادي،  توسعه  و  رشد 
مولد  اشتغال  ایجاد  غیرنفتی،  صادرات  منطقه اي،  و  جهانی  بازارهاي 
از  مجدد،  صادرات  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاري  تشویق  و  جلب  و 
مهم ترین اهدافی بود که منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق 
اداره  و  تشکیل  قانون  و  ایران  اسالمی  جمهوري  تجاري-صنعتی  آزاد 
مناطق ویژه اقتصادي جمهوري اسالمی ایران در سال هاي 1372 و 1384 

و مجموعه اي مقررات مرتبط با آن شد. 
مزایاي  اعطاي  براي  مقرراتی  محیطی  مقررات،  و  قوانین  این  مجموعه 
مالیاتی، آزادي ورود و خروج سرمایه، معافیت هاي راجع به حقوق ورودي، 
که  آورد  وجود  به  و...  خارجی  بانک هاي  فعالیت  کار،  روابط  انعطاف 
سرمایه گذاري و فعالیت اقتصادي در مناطق آزاد و ویژه را تسهیل می نمود. 
اما در مقابل چالش هایی مانند ناهماهنگی میان الگوي مدیریتی سرزمین 
مشکالت  مقررات،  و  قوانین  تغییرات  و  پراکندگی  آزاد،  مناطق  و  اصلی 
درخصوص موضوعات مالیاتی بالخص تحمیل پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده، نواقص مقررات کار و اشتغال مناطق و فقدان مرجعی خاص براي 
رسیدگی به اختالفات سبب شده است که این مناطق در تحقق اهداف 

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

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

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

مقاومتی جمهوري اسالمی ایران بوده است.
متاثر  خود  اهداف  به  دستیابی  در  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  توفیق 
گروه  سه  به  را  آنها  می توان  که  است  متعددي  زمینه هاي  و  عوامل  از 
اصلی تقسیم کرد: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادي و عوامل و زمینه هاي 
اما امروز در نهایت تاسف شاهد تضعیف غیرقابل تصور مناطق  حقوقی. 
آزاد در کشور هستیم، شرایطی که با بخشنامه ها و آیین نامه های برخالف 
این  مزیت های  و  قوانین  از  عمده ای  بخش  ابطال  آزاد،  مناطق  قانون 

مناطق، موازی کاری ها و تحدیدات گوناگون ایجاد شده است.

تحقق مدیریت یکپارچه از مسیر اجرای قانون مناطق آزاد
به  اسالمی  شورای  مجلس  در  سال 1372  در  کشور  آزاد  مناطق  قانون 
و  دارد  بین المللی  تعریف  آزاد  مناطق  بی شک  است.  رسیده  تصویب 
نمی توانیم مناطق آزاد را در داخل کشور محصور و تعریف نماییم و هیچ 

راهکاری جز رفتن به سمت تعریفی که دنیا از مناطق آزاد دارد، نداریم.
هدف از تشکیل مناطق آزاد در هر کشور به این دلیل بوده که از قید و بند 
مقررات دست و پاگیر رهایی پیدا کرده و به سمت تسهیل گری برای تولید و 
صادارت حرکت کنند. در تمامی دنیا، مناطق آزاد در چهار نسل تعریف می شود 
که نسل اول مناطق آزاد گمرکی است که در هامبورگ برای اولین بار راه اندازی 
شد و بیشتر به بحث بسته بندی محصوالت و صادرات در ابتدا پرداخته  شد؛ 
نسل دوم مناطق آزاد تجاری بود؛ نسل سوم مناطق آزاد صنعتی و امروزه 
مناطق آزاد جدید که به نسل چهارم معروف هستند، مناطق آزاد پولی و بانکی 
می باشند که نمونه این مناطق در دبی وجود دارد که باید برای رسیدن به سطح 

تعریف دنیا از مناطق آزاد، این چهار نسل را داشته باشیم.
زمانی که قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب شد، نگاه بر این محور بود 
که یک شخص در مناطق آزاد حضور داشته باشد و وقتی که در مقابل 
طرف های داخلی و خارجی برای مذاکره قرار می گیرد، همه اختیارات را 
داشته باشد، بر همین اصل است که در یکی از بندهای قانون مشاهده 
باید  امنیتی  سیستم های  جز  به  اجرایی  دستگاه های  کلیه  که  می کنیم 
اختیارات را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض کنند، ولی این قانون 

تاکنون به طور کامل انجام نشده است. 
نیروی  ویژه  منطقه  باید  که  است  شده  ذکر  قانون  تصویب  همان  در 
انتظامی در مناطق آزاد وجود داشته باشد، که شرایط آن منطقه متفاوت 
است؛ نیروی انتظامی در منطقه حضور دارد ولی نامحسوس، بدین معنا 
از  نامحسوس؛  اما  می دهد  انجام  را  مربوط  امور  همه  و  دارد  حضور  که 

این رو است که تاکید می شود که قانون مناطق آزاد باید پیدا شود و اعتقاد 
بر این است که تاکنون بیشتر از 30درصد از قانون مناطق آزاد در کشور 
اجرا نشده است . همگان فکر می کنند که قانون مناطق آزاد دارای مشکل 
است، در صورتی که پیاده سازی آن مشکل داشته، نه خود قانون؛ اختیاراتی 
که به هیات مدیره و مدیرعامل منطقه داده شده، به همین منظور است و 
به این دلیل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد را 
هیات دولت منصوب می کند و طبق قانون، رئیس جمهور حکم مدیرعامل 
رئیس جمهور  در سطح  که  است  مهم  بسیار  نکته  این  می کند؛  صادر  را 

کشور با این موضوع در قانون برخورد شده است.

 ایجاد و توسعه زیرساخت ها، 
چالش عظیم سازمان های مناطق آزاد

یکی از مشکالتی که از بدو تاسیس در مناطق آزاد وجود داشته و همچنان 
هم شاهد آن هستیم، بحث زیرساخت ها است. به عنوان مثال در منطقه 
دولت  را  زیرساخت ها  تکمیل  و  تاسیس  هزینه های  کلیه  جبل علی  آزاد 
را شاهد  اتفاقات  این  ایران  در  پرداخت کرده است، در حالی که  امارات 
نبوده ایم و مناطق در ابتدا با صدور مجوز برای واردات و اخذ عوارض از 
زیرساخت ها کردند.  تامین هزینه های خود خصوصا  در  این مسیر، سعی 
البته باید این نکته را ذکر کرد که به طور طبیعی واردات در کشور انجام 
می شود و یک سهمی از این واردات به سمت مناطق آزاد جذب می شود 
این  در  واردات  چرا  می گویند  و  است  منتقدین  مدنظر  که  موضوعی  و 
مناطق انجام شده است؟! باید گفت که از ابتدا تمهیدات الزم را به عمل 
نیاوردیم که هزینه های زیرساخت ها را دولت تامین کند تا بار تامین این 
هزینه های سنگین را بر دوش مناطق آزاد نیندازیم؛ چراکه ایجاد فرودگاه، 
جاده و پل در طول 15 تا 20سال برگشت سرمایه دارد و امکان برگشت با 
سرعت وجود ندارد و به همین دلیل با اعتبارات بانکی نمی توان زیرساخت 
ایجاد کرد. جاده، فرودگاه، بندرگاه و پل زیرساخت هستند، برای همیشه 
برای  به صرفه  مقرون  عنوان  هیچ  به  و  دارد  طوالنی مدت  ماندگاری  و 
سیستم خارج از دولت نیست و باید دولت ها زیرساخت ها را ایجاد نمایند، 
نه سرمایه گذاری به شکل بخش خصوصی و یا نیمه خصوصی. به همین 
منظور هم در پروژه های زیرساختی باید وام های درازمدت و فاینانس انجام 
شود؛ چراکه فاینانس وام تجاری نیست و در همه جای دنیا نرخ سود آن 

بسیار پایین است.
مهم ترین بحث در تمام مناطق آزاد دنیا، قیمت تمام شده است و قیمت 
تمام شده تعیین می کند که شما چه چیزی می توانید تولید کنید؛ مزیت های 
نسبی  در مناطق آزاد متفاوت است، باید تالش کنیم که مزیت های نسبی 
مناطق آزاد به واسطه مشاوران متخصص و قدرتمند، به زیربناهای اقتصاد 

کشور تبدیل شود.

ضرورت ایجاد اصالحات بنیادین جهت تقویت و توسعه تولید
تشویقی  سیاست های  بخش  یک  تولید،  توسعه  و  تقویت  برای  بی شک 
است که باید اتخاذ گردد و بخش دیگر سیاست هایی است که موانع را از 
سر راه تولید برمی دارد. اکنون اگر بررسی کنیم که چه مواردی مانع تولید 

در اقتصاد کشور هستند، می توانیم به سه شاخص اصلی اشاره نماییم:
1( وضعیت نظام مالیاتی در کشور 
2( وضعیت نظام بیمه ای در کشور

3( وضعیت نظام بانکی کشور
بر عملکرد،  مالیات  در بخش  یعنی  این حوزه ها  در  که  است  این  انتظار 
بخش مالیات بر ارزش افزوده و حوزه  بحث های بانکی اصالحات جدی 

قانونی صورت گیرد.
بانکی  نظام  وضعیت  ساماندهی  و  بانکی  نظام  ساختار  اصالح  همچنین 
از واحدهای تولیدی حمایت و  بتواند  تا  انجام شود  باید  ابعاد مختلف  در 
پشتیبانی کند تا خود دچار مشکل نشود. وضعیت ناطراز نظام بانکی هم 
یکی از چالش های اساسی است که باید هم زمان با کمک به بهبود شرایط 

تولید، به خود بانک ها هم کمک شود تا از این وضعیت خارج شوند.
برای  اجتماعی  تامین  نظام  ساختار  اصالح  نیز  اجتماعی  تامین  حوزه   در 
این حوزه یک امر کامال ضروری و اساسی است. در حوزه  سیاست های 
تشویقی، انتظار بر این است که کشور براساس شرایطی که دارد، بتواند 
پیگیری  توسعه  شاخص های  به  رسیدن  برای  را  خود  بلندمدت  اهداف 
کند. بسیاری از این محدودیت هایی که در بخش های مختلف در حوزه  
سیاست های  رویکرد  با  می تواند  می شود،  برده  نام  آن  از  سرمایه گذاری 
تشویقی دولت برای یک بازه  زمانی کوتاه مدت یا میان مدت به مزیت های 

سرمایه گذاری در اقتصاد کشور تبدیل شود. 
حوزه   در  را  خود  پیشنهادی  بسته   که  است  این  دولت  از  انتظار  بنابراین 
تازه  واحدهای  تولید  توسعه  و  برای سرمایه گذاری  تشویقی  سیاست های 
خود  تولید  گسترش  به  دنبال  که  موجودی  واحدهای  یا  شده  تاسیس 
هستند، ارائه نماید. بر این اساس، سیاست های تشویقی دولت بسیار مهم 

است و در بخش های مختلف قابلیت اجراست. 
لذا دو سیاستگذاری کالن باید به  صورت جدی توسط دولت پیگیری شود:

1( سیاست هایی که مانع تولید هستند و باید برداشته شوند.
2( سیاست های تشویقی که برای تولید و صادرات باید در نظر گرفته شوند.

معافیت مالیاتی، مزیت از بین رفته مناطق آزاد
بر کسی پوشیده نیست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در زمان 

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

برای مناطق متبوعه مهیا نمایند. 
اقتصادی کشور، طی 3-2سال گذشته  دلیل شرایط خاص  به  از طرفی 
محدودیت های شدیدی در بخش مزیت معافیت حقوق و عوارض واردات 
کاال ایجاد شده، به حدی که آن مزیت، فعال برای مناطق تا حد زیادی 
تعدیل و کم رنگ شده است. به عبارت دیگر تنها مزیت باقیمانده در این 
مناطق که فعاالن اقتصادی را به آن امیدوار نموده بود، معافیت مالیاتی 

بود که متاسفانه این معافیت هم از مناطق رخت بر بست!
از معافیت مالیاتی 20ساله در  با اطالع دقیق  سرمایه گذاران مناطق آزاد 
این مناطق و اعتماد به آن، طی چند سال گذشته سرمایه گذاری های قابل 
توجهی را در مناطق آزاد به انجام رسانده اند؛ با شرایط پیش آمده، آیا این 
بزرگترین ضربه به باور آنهایی که به قانون اعتماد کردند و سرمایه شان را 
به مناطق دور افتاده و عمدتا محروم کشور به امید برخورداری از مزایای 

قانونی آورده اند، نیست؟!
تصور  به  شاید  آزاد  مناطق  از  مالیاتی  معافیت های  حذف  ایده  موافقین 
بستن خالءهای قانونی یا با شعار جلوگیری از فرار مالیاتی، به دنبال اخذ 
مالیات بیشتر از فعاالن اقتصادی و کسب درآمد برای کل کشور باشند؛ 
ولی باید توجه شود که این عمل در مرحله اول آسیب غیرقابل جبران از 
دست دادن اعتماد عمومی به قوانینی که قبال تصویب شده را به همراه 
خواهد داشت و ساختار سرمایه اجتماعی که می توان با آن سرمایه گذاران 
را به سرمایه گذاری در هر نقطه از کشور به موجب قانون مصوب دعوت 

نمود را درهم خواهد شکست. 
مراتب  به  تخریب  این  که  هستند  متفق القول  امر  این  بر  کارشناسان 
زیرا  بود؛  خواهد  بخش  این  از  احتمالی  محدود  درآمدهای  از  بیشتر 
خلق الساعه،  تغییرات  ایجاد  و  مصرح  قوانین  به  پایبندی  عدم  بی تردید 
نشانه ای از بی تعهدی به آنچه قبال به سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
اقتصادی  به موجب قانون وعده داده شده، در ذهن مخاطبان و فعاالن 
در  تنها  نه  را  تلقی خواهد شد و ریسک سرمایه گذاری  و سرمایه گذاران 
و  رواج  را  بی اعتمادی  و  افزایش  شدت  به  کشور  در  بلکه  آزاد،  مناطق 
ساختار سرمایه اجتماعی که می توان با آن زمینه جذب سرمایه را فرآهم 

آورد؛ درهم خواهد شکست.
رفتن  دست  از  موجب  اقدام  این  بعدی،  مرحله  در  و  دیگر  سوی  از 
درآمدهای سازمان های مناطق آزاد از محل صدور مجوزهای فعالیت، 
فعالیت  مجوز  به  منتج  قراردادهای  درصد  یک  عوارض  دریافت 
آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعاالن  فعالیت  از  که  درآمدهایی  سایر  و 
مراجعه  عدم  صورت  در  است  بدیهی  شد.  خواهد  می گردد،  حاصل 
ناشی  که  سازمان ها  این  درآمدهای  آزاد،  مناطق  به  سرمایه گذاران 
بود،  خواهد  مالی  گردش  و  ساز  و  ساخت  و  اقتصادی  فعالیت های  از 
کاهش یافته و عمال درآمد دولت کاهش خواهد یافت. به این دلیل که 
سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از دولت به موجب ماده ۶5 احکام 
دستگاه های  مسئولیت های  عهده دار  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی 
اداره  قانون چگونگی  به موجب ماده )یک(  اجرایی مستقر و همچنین 
و  منطقه خود می باشند  آبادانی  و  آزاد عهده دار عمران  مناطق  مناطق 
مناطق  سازمان های  عملکرد  هم  امر  کارشناسان  اتفاق  به  قریب  اکثر 
را در بخش عمران و آبادانی منطقه متبوعه قابل به دفاع می دانند؛ لذا 
در  دولت  درآمدهای  رفتن  از دست  موجب  مالیاتی  معافیت های  حذف 
بر  خود عالوه  نوبه  به  این  و  شد  خواهد  نیز  آزاد  مناطق  سازمان های 
برد ،  خواهد  بین  از  تدریج  به  را  مناطق  سازمان های  موجودیت  اینکه 
بار هزینه ای عمران و آبادانی منطقه را متوجه خزانه و بودجه عمومی 
که بخشی از آن از محل مالیات تامین می گردد ، خواهد نمود. در واقع 
را  دولت  درآمدهای  که  شد  خواهد  ایجاد  تسلسلی  دور  اقدام،  این  با 
مناطق  در بخش سازمان های  ولی  افزایش،  مالیات  دریافت  در بخش 
نگهداری  و  تجهیز  تکمیل ،  ساخت،  هزینه های  اما  می دهیم؛  کاهش 

بود. متوجه دولت خواهد  مناطق همچنان  زیرساخت های 

لزوم بازتعریف کارکردهای مناطق آزاد کشور
افزایش  تجاری- صنعتی،  آزاد  مناطق  توسعه  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
برآیندهای  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  جذب  صادرات،  توسعه  و 
اقتصادی، مالی و ارزی ناشی از آن ازجمله ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای 

و  صنعتی  ارزآوری  توریسم،  صنعت  توسعه  امکان  محصوالت،  جهانی 
امکان انتقال تکنولوژی های جدید به مناطق و افزایش تولید است. 

حقوق  و  عوارض  که  است  صورت  بدین  آزاد  مناطق  گمرکی  مکانیزم 
گمرکی بر صادرات کاال وضع نمی  شود و عالوه بر  آن، حمایت هایی برای 
تقویت  منظور  به   و  اساس  در  اما  گرفت.  خواهد  انجام  صادرات  توسعه 
بین المللی،  نوین  تکنولوژی های  از  استفاده  و  صنعتی  زیرساخت های 
تجاری  مناطق  در  کاال  واردات  بر  گمرکی  تعرفه  و  حقوق  و  عوارض 
مزیت های  و  نسبی  مزیت های  از  بهره گیری  امکان  نمی  شود.  وضع  نیز 
از مبانی  آزاد جهانی(  مطلق )به  عنوان نظریه های اصلی مشوق تجارت 
نظری بازرگانی آزاد بین الملل است، اما با توجه به اعمال محدودیت های 
سرزمینی کشورهای مختلف، عمال این مبانی در ساختار جهانی زیرسوال 
رفته است و عالوه بر مزیت سنجی، ترجیحات و سیاست های ملی در حوزه 

بازرگانی مورد توجه قرار گرفته است. 
تجارب موفق مناطق آزاد در کشورهای اروپایی و تاثیرگذاری مستقیم این 
مناطق در توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی، 
باعث شده که سطح مناطق آزاد در اروپا رشد چشمگیری داشته باشند. 
اقتصادهای دولتی که اصوال ساختاری بسته داشتند نیز برای بهبود طراز 

خارجی به توسعه مناطق آزاد به عنوان فرصت نگاه می کردند.
آزاد«  »بنادر  به  صورت  گذشته  در  آزاد  مناطق  به  اولیه  نگاه  نوع 
)اتصال به دریا( بود؛ چراکه براساس تعریف بانک جهانی، منطقه آزاد، 
قلمرو معینی است که غالبا در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت 
آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با دیگر نقاط جهان مجاز شناخته 
این نگاه عاله بر توجه  داشتن به »بندر«، به  اما هم اکنون  شده است، 
نگاه »مرزی« هم کشیده شده است؛ به عبارتی در حال حاضر داشتن 
گرچه  نیست،  آزاد  مناطق  ایجاد  پایه  شرایط  از  دریا،  طریق  از  بندر 
ضریب موفقیت و تسهیل تجارت و نیل به اهداف اصلی مناطق آزاد، 
از طریق بنادر دریایی بیشتر از مناطق صرفا مرزی است. هرچند برخی 
و  دریایی  آزاد  مناطق  فرودگاهی،  آزاد  مناطق  امارات(  )نظیر  کشورها 

دارند. آزاد درون سرزمینی  مناطق 
گرچه مسئله تحریم و افزایش ریسک سرمایه گذاری، مسئله مهم اقتصاد 
قابل  تحملی  حد  سرمایه  سرمایه گذاری،  ادبیات  در  اما  است،  ما  کشور 
برای  بزرگ جهانی  مثال، یک شرکت  برای  قبول می کند.  را  از ریسک 
سرمایه گذاری در خاورمیانه متمایل به سرمایه گذاری در مناطق امیرنشین 
امارات )دبی، ابوظبی، شارجه، عجمان، فجیریه، و...( است تا مثال منطقه 
دنیا  از سراسر  آزاد جبل علی شرکت هایی  در منطقه  اروند. هم اینک  آزاد 
حضور دارند. امکانات، تجهیزات، امتیازات و معافیت های موثر و هدفمند 
خارجی،  اتباع  برای  صددرصدی  مالکیت  حق  از  بهره مندی  تضمین  و 
سرمایه های  ملی  نکردن  درباره  تضمین  و  تعهد  ارزی،  عدم کنترل های 
شده  حذف   مالیات های  بین المللی،  و  منطقه ای  تنش های  نبوِد  خارجی، 
افزوده(،  ارزش  بر  مالیات  سرمایه،  سود  بر  مالیات  درآمد،  بر  )مالیات 
تسهیل و تسریع در امور ثبت شرکت ها )در مواردی کمتر از یک روز( از 

مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور امارات است. 
افزایش  صادرات،  از  قبل  کشورها  سایر  آزاد  مناطق  هدف  اصلی ترین 
جذب سرمایه گذاری خارجی است. بنابراین ما باید با اقتصاد و مناطق آزاد 
برخوردی صادقانه داشته باشیم. قطعا آنچه مدنظر اصول علمی از مناطق 
آزاد جهانی در حال پیگیری  اکثر مناطق  آزاد بوده و آنچه هم اکنون در 
است، با آنچه در اقتصاد ایران در جریان است و واقعیت دارد، همخوانی 
و مشابهت ندارد. پس باید کارکردهای دیگری برای این مناطق تعریف 

کنیم که یکی از کارکردهای آن می تواند توسعه صادرات باشد.
رکود،  تورم،  تحریم،  همچون  کشورمان  خاص  مشکالت  به  توجه  با 
بیکاری و گاهي تورم رکودی و برای حل کوتاه مدت و میان مدت این 
اما  کرد.  استفاده  آزاد  مناطق  مزایای  از  می توان  ساختاری  معضالت 
از  منحصربه فرد  و  خاص  مدلی  طراحی  حال  در  ما  داشت  دقت  باید 
مناطق آزاد هستیم که شاید نمونه و مشابه خارجی نداشته باشد؛ کما 
مناطق  سایر  از  متفاوت  ما  آزاد  مناطق  واقعیات  نیز  هم اینک  اینکه 

است.  بین المللی  مشابه 
از دالیل  ایران  اقتصاد  باید دقت و توجه داشت که مشکالت ساختاری 
اصلی و عمده ناتوان  شدن مناطق آزاد است و از طرف دیگر معضالتی 
مناطق  خاص  مشکالت  و  منطقه ای  توازن  عدم  و  مفرط  بیکاری  چون 
با  نباید صرفا  و  باید همه جانبه تصمیم گرفت  که  نشان می دهد  مرزی، 
مناطق  یک  و  صفر  تصمیم  به  نسبت  بازرگانی  و  اقتصادی  تحلیل های 
آزاد اقدام کرد. با ایجاد کارکردهای جدید با توجه به مشکالت ساختاری 
اقتصاد کشور و فهم این نکته که اصوال آنچه مدنظر تئوری های علمی 
تجارت بین الملل و اقتصاد از مناطق آزاد است، فعال مورد توجه ما نیست و 
ما براساس مشکالت خاص خود به دنبال اهداف دیگری از توسعه مناطق 
صادقانه  خود  کشور  اقتصادی  واقعیات  با  ما  می دهد  نشان  هستیم؛  آزاد 
برخورد کرده ایم و حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، نباید عملکرد مناطق 

آزاد تجاری-صنعتی خود را با مناطق آزاد سایر کشورها مقایسه کنیم.
پایدار  درآمدهای  آمدن  وجود  به  باعث  نوآوری  بر  متکی  اقتصاد 
آزاد  نوآوری و خالقیت است که در مناطق  بر  اقتصاد مبتنی  می شود. 
باشیم،  داشته  رقابتی  مزیت  که  زمانی  می کند.  ایجاد  رقابتی  مزیت 
این  تمامی  بنابراین  باشیم؛  شاهد  را  پایدار  رشد  و  درآمد  می توانیم 
این  باید  که  است  این  مهم  نکته  و  خورده  گره  هم  به  موضوعات 
اقتصاد نوآورانه و خالق را بر روی پلت فرمی که در مناطق آزاد داریم، 
قرار دهیم؛ نه  صرفا برای امروز، بلکه برای آیندگان؛ باید منابع امروز 
البته  نماییم و صد  این حوزه تمرکز  بر  و  آیندگان حفظ کنیم  برای  را 

که برنامه ریزی در این مسیر بسیار مهم است.
خلق ارزش  جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت های مختلف 
نقطه  آن  روی  باید  لذا  و  دهند  قرار  هدف  را  نقطه  یک  آزاد،  مناطق 
وقت بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه خاص ما برای 
شده  تعریف  خاص  نقطه  به  منابع  تخصیص  بی شک  منابع.  تخصیص 
متاسفانه  کند.  مشترک  هدف  به  رسیدن  در  همکاری  خلق  می تواند 
کار  سیلویی  صورت  به  آزاد  مناطق  در  کاری  امور  موارد  از  خیلی  در 
می شود، یعنی سیلوهایی که با هم ارتباط ندارند. در جهان امروز باید 
ارتباط درونی بین بخش های مختلف برقرار شود تا بتوانیم با همکاری 
و  منطقه  آن  برای  بهتری  ارزش  مختلف،  آزاد  مناطق  واحدهای  بین 

نماییم. ایجاد  آن  اقتصادی  سیستم 
توجه  آن  به  کمتر  آزاد  مناطق  اقتصادی  حوزه های  در  که  دیگری  نکته 
می شود، این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه طراحی کنیم 
که خروجی آن کار منجر به خالقیت نوآوری شود؟ این موضوعی است 
که در برنامه توسعه اقتصادی باید به آن پرداخته شود؛ اما باید متذکر شد 
که این موضوع، مسئله پیچیده ای است و آسان نیست و نیاز به نیروی 
ماهر، دانش، خالقیت و محیط مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.

اقتصاد  از  باید تصریح کرد که در شرایط کنونی، شاه کلید گذر  پایان  در 
بیمار و بحران زده کشور، مناطق آزاد هستند؛ مناطقی که طی سال های 
حمله  شده  اند.  ضعیف  و  تحدید  گوناگون  ابزارهای  و  دالیل  به  اخیر 
را  سوال  یک  تنها  آن،  اداره  چگونگی  قانون  و  آزاد  مناطق  به  بی سابقه 
به ذهن مخاطب متبادر می کند و آن اینکه آیا در کشورمان مناطق آزاد 
می توان  سوال،  این  جواب  به  رسیدن  با  بی شک  خیر؟  یا  می خواهیم  را 

هدفگذاری های دقیق تری را برای اقتصاد کشور در نظر گرفت.

گزارش: 
فریبا شیخی



حمل و نقل دریایی، ابزار مهمی در تجارت بین المللی 
در  کاالها  جابه جایی  از  ۹۰درصد  تقریبا  که  است 
عرصه صادرات و واردات مبتنی بر بهره مندی از این 

مزیت بوده است . 
توجه به این مزیت پذیری موجب استفاده بیشتر و مقرون 
به صرفه اقتصادی صاحبان کاال در راستای بهره مندی 
از صنعت حمل و نقل دریایی به جهت کاهش قیمت 
تمام شده کاال و افزایش درآمد ناشی از کاهش هزینه 
تولید می شود ؛ که این مهم نقش موثری در رقابت پذیری 

کاالها در مارکتینگ داشته است . 
مزیت های  سایر  نیز  و  فوق  نقش پذیری  و  مزیت 
قیمت  نسبی  )تثبیت  ازجمله  صنعت  این  به  وابسته 
حمل دریایی در شرکت های مختلف، ایمنی مناسب 
در حمل و نقل دریایی و امکان جابه جایی کاالهای 
با حجم و تناژ باال، کاهش آثار زیست محیطی و ... ( 
که به تفصیل قابل تعریف بوده است ؛ اهمیت بنادر را 
به عنوان عامل موثر، رابط و تعیین کننده در عرصه 
مارکتینگ کاال و صادرات و واردات و عوامل منتج 
و  ارزآوری  پایدار ،  اشتغال  ایجاد  به  منجر  که  آن  از 
سایر  و  کار  و  کسب  رونق  مولد،  صنایع  راه اندازی 

می گردد را مشهود و ملموس می سازد .
کشور ایران به واسطه موقعیت استراتژیک منطقه ای و 
همجواری با دریای خزر در شمال و امکان دستیابی و 
اتصال به دریای سیاه و مدیترانه و نیز دریای عمان و 
خلیج فارس و امکان اتصال به اقیانوس هند و آبراه های 
مانند  بین المللی و همچنین مسیرهای مرزی دریایی 
جهت  در  مناسبی  بسیار  موقعیت  دارای  کارون،  رود 
بهره مندی از امکانات آبی در بستر بنادر مبتنی بر توجه 

به توسعه اقتصادی دریایی می باشد .
مسیر  در  قرارگیری  در  ایران  منحصربه فرد  موقعیت 
کریدورهای شمال به جنوب، کریدور ترانس کاسپین، 
کریدور دریای خزر و دریای سیاه، کریدور شرق به غرب 
)جاده ابریشم(، کریدور جنوبی آسیا و کریدور تراسیکا، به 
خوبی نقش بنادر را به عنوان حلقه موثر اتصالی تبادالت 
کاالها و ابزار الزم و ضروری در مارکتینگ کاال ، تکمیل 
زنجیره تامین لجستیک ، حلقه اتصال و تعیین کننده در 
حمل و نقل ترکیبی کاال و متعاقبا تسریع و تسهیل در 
ارسال محصوالت تولیدی به مناطق هدف بر مبنای 
اصل نفوذ پذیری در بازار هدف ، امکان تسریع در توسعه 
بازارهای هدف و نیز رقابت پذیری موثر مبتنی بر اصل 
رقابت پذیری و کاهش هزینه و سایر عوامل تاثیرگذار در 

این حوزه را فراهم می سازد .

ایفای نقش مناطق آزاد دریایی در تحقق 
اقتصاد دریامحور کشور

در  سواحل  ۸۹۰کیلومتر  بودن  دارا  به واسطه  ایران 
دارای شرایط  نیز ۴۹۰۰کیلومتر در جنوب،  شمال و 
مناسبی از بهره مندی ظرفیت های دریایی و بندری بر 

مبنای اقتصاد دریا محور می باشد .
مناطق آزاد دریایی ایران نیز )انزلی، اینچه برون ، قشم ، 
کیش ، چابهار ، اروند و بوشهر( به جهت قرارگیری در 
با  بنادر  نقش پذیری  در  فراوانی  تاثیری  دریا،  کنار 

توجه به تبیین جایگاه فوق داشته اند.
این مهم ، توسعه قابل توجه و تامل در بنادر )که در 
این سخن بنادر مناطق آزاد محوریت می باشد( را به 

خوبی مشخص می سازد .
بنادر  ایجاد  رویکرد  می بایست  نقش پذیری  این  در 
راهبردی   اجرایی ،  در سبد  پیشرو  بنادر  و  نسل سوم 
جهت  به  گیرد .  قرار  دریایی  آزاد  مناطق  اهداف  و 
بعضی  به  راستا  این  در  ضرورت  این  به  دستیابی 
و  تحول  برای  ضروری  و  مورد نیاز  سرفصل های  از 
نوگرایی در بنادر مناطق آزاد به صورت زیر می توان 

اشاره داشت :
1( توسعه متوازن و هدفمند بنادر متناسب با اهداف 
کشورهای  به  کاال  تبادالت  در  اجرایی  چشم انداز  و 

هدف.
2( ایجاد و تنظیم اهداف و سند راهبردی مبتنی بر 
رقابت پذیری  امکان  و  ایجاد  جهت  در  پیشرو  بنادر 

متوازن ، مناسب و متناسب .
3( ایجاد تناظر همسان در تحول و تجهیز بنادر بر 
مبنای تسریع و تسهیل در جابه جایی کاال و کاهش 
زمان انتظار در صادرات، واردات، ترانزیت، ترانشیپ 
و... به صورت همسان در همه بنادر و نیز هم افزایی 
بنادر در قالب یک زنجیره گسترده ارتباطی تبادل و 

جابه جایی کاالها .
۴( تکمیل زنجیره حمل و نقل ترکیبی در مناطق آزاد به 
عنوان یکی از عوامل و ابزار موثر در رویکرد بنادر پیشرو 
و امکان ایجاد بسترهای مناسب در این حوزه ) ریلی ، 

هوایی ، جاده ای ، دریایی ، لوله های انتقال سوخت (.
5( استقرار و اجرای استانداردهای بین المللی دریایی 
نوین  لجستیک  بنادر ،  تکنولوژی  زمینه  در  بندری  و 
بندری و دریایی، ایمنی و بهداشت و محیط زیست 
دریایی و بندری، عوامل موثر در اقتصاد حمل و نقل.
6( رویکرد هوشمند سازی در بنادر مبتنی بر تکنولوژی 
روز بنادر که بتواند امکان رقابت پذیری جهانی را با 
بازارهای هدف منجر شود و نیز تکنولوژی ارتباط و 

فن آوری اطالعات در بنادر .
بر  نشانه گذاری  بر  مبتنی  بنادر  در  برندسازی   )7
ایجاد  راستای  در  توانمندی های خاص  و  ظرفیت ها 

امکان رقابت پذیری متمایز با بنادر دیگر.
ظرفیت های  درخصوص  منطقه ای  هاب  ایجاد   )۸
تجهیز  و  بازاریابی هدف محور  بر  مبتنی  توجه  مورد 
در  تخصصی  ترمینال های  و  بنادر  ایجاد  و  بنادر 
به  منتج  که  مارکتینگ  در  موردنظر  هدف  زمینه 
حضور بیشتر صاحبان کاالهای هدف برای صادرات 
رویکرد  این  در  مکانی  تناسب  ایجاد  البته  می گردد . 

شرط الزم در اجرای این مهم است .
صنایع  و  عمومی  صنایع  لجستیک  مراکز  ایجاد   )۹
تخصصی هدف محور و ایجاد و توسعه زنجیره تامین 
کاالهای هدف مبتنی بر ظرفیت ها و توانمندی های 
بنادر  پسکرانه های  در  مورد نظر  اهداف  و  منطقه 

براساس رویکرد بنادر نسل سوم و پیشرو.
1۰( توجه به ایجاد صنایع پایین دستی صنعت حمل 
رویکرد  با  بنادر  توسعه  مبنای  بر  دریایی  نقل  و 
و  تعمیرات شناورها  ازجمله: صنایع  بنادر نسل سوم 
کشتی سازی ، صنعت الیروبی بنادر و امور مهندسی 
شناورهای  شناورها ،  )یدک کشی  دریایی  خدمات  و 
ایمنی  شناورهای  آتش نشانی ،  شناورهای  راهنمابر ، 
و کمک  دریایی  ناوبری  تجهیزات  دریایی ،  نجات  و 
تجهیزات  ناوگان  تجهیز  و  توسعه  و...(،   ناوبری 
پشتیبانی  و  تدارکات  امکانات  ایجاد  بندری، 
)ایجاد  بانکرینگ  صنعت  و  سوخت رسانی  شناورها، 
به  شناورها  برای  کم سولفور  سوخت  پاالیشگاه های 
عنوان الزام سازمان بین المللی و جهانی دریانوردی در 
راستای محیط زیست سبز دریایی(،  آموزش نیروهای 
خارجی  و  داخلی  آموزشی  دوره های  و  مهار  انسانی 
مهارت آموزی پرسنل دریایی به عنوان ابزار اصلی در 

توسعه حمل و نقل دریایی .

ضرورت هایی جهت تحول و نوگرایی در 
بنادر مناطق آزاد

تامین  و  کاال  بین المللی  مالی  مراکز  استقرار   )1-1
سرمایه و مراکز مشاوره و بازاریابی بین المللی در بنادر 
در راستای ایجاد بنادر پیشرو و برنامه محور مبتنی بر 
پسکرانه های  در  تولیدی  محصوالت  توسعه  و  نفوذ 
بندری در بازارهای هدف و ایجاد مارکتینگ بر اساس 

کاهش قیمت تمام شده کاال در بازارهای صادراتی.
بندری  مناسب  امکانات  تجهیز  و  ایجاد   )2-1
و...  مخازن  سیلوها،  کاال،  نگهداری  انبارهای  و 
نگهداری  برای  الزم  ظرفیت های  امکانات  ایجاد 
و  خطرناک  کاالهای  خاص ،  کاالهای  جابه جایی  و 
مواد شیمیایی، کاالهای مواد معدنی ، کاالهای فاسد 
شدنی ، گیاهی و مواد غذایی و... )البته بدیهی است 
که این امکان متناسب با ظرفیت های هر بندر و نیز 
با توجه به رویکرد در صادرات و واردات مورد توجه 

قرار می گیرد(.
1-3( توجه به ایجاد صنعت حمل و نقل گردشگری 
دریایی و تجهیز و ایجاد و بهره برداری ترمینال های 
تخصصی گردشگری دریایی بر اساس استانداردهای 
اقتصاد  در  مهم  بسیار  رویکردهای  از  که  بین المللی 
است؛  بوده  نیز   نسل سوم  بنادر  بر  مبتنی  دریا محور 
ولیکن انجام این مهم قطعا نیازمند الزاماتی در ایجاد 
و توسعه زیرساخت های الزم داخلی و خارجی برای 

تقویت صنعت گردشگری دریایی می باشد .
ایجاد اسکله های رو- رو و استقرار شناورهای   )۴-1
رو- رو در بنادر که موجب اتصال حمل و نقل دریایی 
به حمل و نقل جاده ای می شود که عالوه بر کاهش 
تسهیل  و  تسریع  موجب  کاالها،  تمام شده  قیمت 
در  سریع تر  دسترسی  و  کاالها  جابه جایی  امکان  در 
عوامل  از  که  شد  خواهد  محصول  هدف  بازارهای 
بازاریابی  بازار و  مهم در توسعه و نفوذ محصول در 
می باشد . این موضوع در زمینه استفاده از شناورهای 

مسافری رو- رو در بنادر نیز قابل تعمیم خواهد بود .
1-5( امکان ایجاد و اتصال راه آهن به بنادر در راستای 
تسهیل دسترسی به حمل و نقل چند وجهی بار که از 

مزایای بنادر نسل سوم و بنادر پیشرو بوده است .
1-6( کاهش عوامل مترتب بر افزایش قیمت کاالها 
ناشی از افزایش عوارض در بنادر که امکان رقابت پذیری 
افزایش قیمت  به جهت  بازارهای هدف  را در  کاالها 
تمام شده با سختی مواجه خواهد ساخت که بالطبع تاثیر 
پایدار و مولد و همچنین  اشتغال  ایجاد  مستقیمی در 
ارزآوری در کوتاه مدت خواهد داشت . البته امکان تعدیل 
نرخ گذاری در بنادر مناطق آزاد به مراتب امکان پذیرتر 
بوده که این مهم از مزیت های مهم رقابت پذیری بنادر 

مناطق آزاد می باشد .

در  مرتبط  هدفمند  و  پایدار  قوانین  ایجاد   )7-1
و  تعرفه ها  همچنین  و  کاالها  واردات  و  صادرات 
عوارض مناسب و متناسب که براساس سیاست های 
بنادر پیشرو در بستر امنیت اقتصادی برای صاحبان 
کاال و سرمایه از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است، 
که یکی از مزایای این مهم، تسهیل در امکان واردات 
مواد اولیه جهت ایجاد ارزش افزوده در پسکرانه های 
کاالها  مجدد  صادرات  و  صادرات  متعاقبا  و  بندری 
خواهد شد که مشخصا این مقوله مزیت های مختلف 

و متنوعی را در بر خواهد داشت .
1-۸( ایجاد مکان ها و مراکز مجهز استقرار شرکت های 
و  داخلی  دریایی  مختلف  الین های  نیز   و  مرتبط 
بین المللی به جهت امکان و دسترسی سریع صاحبان 
کاال به آخرین وضعیت حمل و نقل و جابه جایی کاالها و 
همچنین ایجاد سیستم مکانیزه و هوشمند جامع دریایی 
و بندری که در هر لحظه و هر مکان موجب دسترسی 
نقل  و  حمل  وضعیت  آخرین  از  کاال  صاحبان  سریع 
کاالها می شود که این مهم از مزیت های بنادر پیشرو ، 
تاثیر فراوانی در عرصه رقابت پذیری صاحبان کاال در 

مارکتینگ بین المللی خواهد داشت .
نمایشگاه های  و  همایش ها  برگزاری  و  ایجاد   )۹-1
منطقه ای در جهت تبیین ظرفیت ها و توانمندی ها جهت 
گسترش بازارهای موردنظر و هدف بر مبنای استراتژی و 
اهداف جذب بازار نه انتظار مطلق در  بازار ، که روش های 
مختلفی در این راستا می تواند مورد توجه و اقدام مطلوب 
قرار گیرد و مثال های زیادی نیز در این مورد در بنادر 

مختلف می تواند مورد توجه باشد .
1۰( برون سپاری بخش های مختلف بنادر بر مبنای 
طرح جامع تدوینی که مورد نظارت و پایش  مستمر 
خواهد بود که از رویکردهای قابل توجه در افزایش 
بنادر خواهد بود که می توان علل مختلف و  قابلیت 

متنوعی را در این مقوله اشاره داشت .
صادرات  و  واردات  با  مرتبط  ادارات  تجمیع   )1-2
کاالها در بنادر که موجب تسهیل و تسریع در ورود 
در  موثر  عوامل  از  که  شد  خواهد  کاالها  خروج  و 

مارکتینگ کاال و کاهش قوانین بازدارنده  می باشد .  
2-2( چنانچه بنادر تجهیزات مناسب را برای جابه جایی 
سریع کاالها و شرایط مناسب در تدارکات و پشتیبانی 
زباله،  و  پسماند  تخلیه  آذوقه،  )سوخت رسانی،  ازجمله 
در  انتظار  نوبت  کاهش  همچنین  و  و...(  تعمیرات 
بارگیری و تسریع در شیفت و  پهلوگیری و تخلیه و 
در  تسریع  به  منجر  که  عواملی  سایر  و  شناور  خروج 
انجام کار و متعاقبا افزایش راندمان کار گردد و همچنین 
موجب تسهیل در ورود کاال به بازارهای هدف شود ؛ 
قطعا الین های معتبر کشتیرانی برنامه زمانی مستمر و 
منظمی را به این بنادر ترتیب می دهند که این مهم یکی 
از مقوالت قابل توجه در افزایش درآمد بنادر پیشرو و 
نوین در رقابت پذیری با سایر بنادر مشابه و هم ردیف 

خواهد بود .
بازاریابی و  بر مبنای  بنادر نسل جدید که  2-3( در 
افزایش درآمد تجهیز شده و توسعه یافته اند؛ رویکرد 
آزاد سازی قیمت ها و نرخ گذاری عوارض و تعرفه های 
دریایی و بندری مبتنی بر تعدیل قیمت ها که منجر 
برای صاحبان کاال  تمام شده کاال  قیمت  به کاهش 
رقباء  با  رقابت پذیری  و  درآمد  افزایش  و  تولید  و 
و  مناسب  برنامه ریزی  با  شود؛  هدف  بازارهای  در 
می توانند  بندری ،  مارکتینگ  مبنای  بر  هدف محور 
منجر به برند سازی مطلوب در ارائه خدمات بندری ، 
رقباء  از  خود  جداسازی  هدف ،  کاالهای  مارکتینگ 
و  کاال  صاحبان  به  مطلوب  خدمات  ارائه  بر  مبتنی 
متقاضیان خدمات و متعاقبا افزایش درآمد گردند . در 
بنادر مناطق آزاد به جهت اینکه این تعدیل قیمت ها 
جذب  در  رقابت پذیری  امکان  است  ،  بوده  میسر 
کاالهای هدف با محوریت ارائه و عرصه توانمندی 

موردنظر ، قابل دستیابی خواهد بود .
و  حمل  مدیریت  امکان  پیشرو،  بنادر  در   )۴-2
مقصد  و  مبداء  بنادر  بین  الکترونیکی  تبادل  و  نقل 
بنادر  در  شناور  پهلو گیری  تا  شناور  حرکت  زمان  از 
مقصد وجود داشته است که این مهم تاثیر فراوانی 
محصول  و  تولید  صاحبان  برای  زمان بندی  در 
بر  و  است  داشته  تولید  و  خدمات  ارائه  درخصوص 
و  موثر  و  مطلوب  برنامه ریزی  می توانند  اساس  آن 
هدفمند داشته باشند . همچنین تبادل اطالعات بین 
با  موضوع  این  که  بوده  امکان پذیر  نیز  داخلی  بنادر 
تعریفی منجر به هم افزایی فعالیت های بنادر در ارائه 

خدمات مطلوب می گردد .

و  دریایی  ناوگان  نوسازی  پیشرو،  بنادر  در   )5-2
فنی ،  استانداردهای  رعایت  نیز  و  کشتیرانی  خطوط 
استاندارهای  بر اساس  و...  محیطی  زیست  ایمنی ، 
بین المللی تردد ایمن و گزارشات موسسات رده بندی 
استاندارهای  و  شناور  بیمه  گواهینامه های  اخذ  و 
و  از ورود  و  بوده  پیش  از  بیش  توجه  بازرسی مورد 
خروج چنین شناورهایی به بنادر تا رعایت و حصول 

استانداردهای متقن و مشخص جلوگیری می شود .
با  منسجم  مدیریت  ساختار  پیشرو،  بنادر  در   )6-2
وجود  زمانی  بازه  بر  مبتنی  اجرایی  و  اهداف  سند 
داشته است که سازماندهی و ساماندهی هدف محور 
کارآمد  شیوه  استقرار  و  ساختاری  تحول  به  منجر 
و  مطلوب  اثرات  متعاقبا  که  گردیده  دانش محور  و 
فرآیند آن بهره وری مناسب در جهت افزایش درآمد 
خواهد  بازار  جذب  در  افزایش  و  خدمات  افزایش  و 

گردید .
به  باال  توضیحات  در  که  دیگری  موارد  و همچنین 
نقش پذیری  به  قالب سرفصل  در  و  اجمالی  صورت 

بنادر با محوریت اقتصاد دریا محور اشاره شده است .

توسعه اقتصاد دریا محور؛ عاملی موثر در 
رونق صنعت حمل و نقل دریایی

در واقع در توسعه اقتصاد دریایی عوامل زیادی مترتب 
است که می توان از نقش بنادر عالوه بر امکان ایجاد 
تولید درآمد، به عنوان عامل اصلی و ساختاری برای خلق 
درآمدهای دیگر در صنعت حمل و نقل دریایی یاد کرد . 
در واقع بنادر سطح و بستر ایجاد درآمد در صنعت حمل 
و نقل دریایی بوده اند که توجه به بستر سازی بنادر، توجه 
به یکی از الزامات اساسی ایجاد درآمد در صنعت حمل 
و نقل دریایی و صنایع وابسته بوده است . بر این اساس 
می توان از نقش پذیری بنادر در ایجاد و تحول در توسعه 
اقتصاد دریایی و ایجاد درآمد ، به تعبیری خاص از آن به 
عنوان مادر صنعت حمل و نقل دریایی یاد و اشاره کرد  .

در  نوین  و  ساختاری  نگاه  براساس  بنادر  ساماندهی 
ایجاد، بهره برداری و توسعه ، منجر به تولید و تثبیت 

درآمدهای دریایی وابسته می گردد .
از ظرفیت ها  این نگاه، ضرورت بهره مندی  بر اساس 
بر  مبتنی  زمانی مشخص  بازه  در  برنامه ها  و تحقق 
اهداف و سیاستگذاری های سازمانی ایجاب می کند تا 
در قالب یک طرح جامع فنی و اقتصادی با چشم انداز 
اقدام  الزم  زیرساخت های  ایجاد  به  نسبت  اهداف، 
عملی و علمی و به روز رسانی ساختاری به عمل آید.

توسعه  الزام آور  پایه های  بنادر،  که  توجه  این  با 
رویکرد  می توان  بوده اند،  دریایی  اقتصادی 
بنادر  از  بهره برداری  و  توسعه  ایجاد ،  در  برنامه محور 
را در راستای اقتصاد دریا محور ، یکی از ضرورت ها و 

ابزار الزم برای توجه به اقتصاد بدون نفت برشمرد  .
و  بنادر  تکنولوژی  بر  مبتنی  نوین  رویکرد  در  البته 
اقتصاد حمل و نقل و لجستیک ، این توجه که صرفا 
بنادر در کنار دریا مورد ایجاد قرار گیرند، مورد نظر 
نبوده و این رویکرد ، بهره مندی از مزایای بندری در 
قالب ایجاد بنادر خشک را نیز قابل تعریف و توجیه 
پیشرو  بنادر  الزامات  مسیر  این  در  که  می نماید، 
می بایست  بنادر  این  در  که  قابلیت هایی  و  دریایی 
اجرایی گردد، عمدتا به عنوان اصول فعالیت در بنادر 
خشک مورد توجه و اجرایی و تعمیم فعالیت ها مبتنی 

بر فعالیت های بنادر دریایی قرار می گیرد. 
توجه  همه گیری  به  منجر  اصل  این  بر  پایه گذاری 
و  اقتصادی  ویژه  مناطق  در  خشک  بنادر  ایجاد  به 
یک  هر  که  می شود  صنعتی  مختلف  شهرک های 
می توانند بر اساس اهداف و کاربری  موردنظر در تولید 

محصول بر مبنای ارز آوری و اشتغال قرار گیرد .
اصل که حمل  این  به  توجه  و  دریا محور  توسعه  در 
ارزان ترین روش های حمل و نقل  از  و نقل دریایی 
کاال و تولیدات بوده اند که این مقوله افزایش درآمد را 
برای صاحبان کاال ناشی از جابه جایی تولیدات سبب 
کارگاه های  و  کارخانجات  ایجاد  موجب  می گردد ؛ 
مناسب  امکانات  ایجاد  و  استقرار  متعاقبا  و  تولیدی 
حاشیه  در  و...  ورزشی  اقتصادی ،  بهداشتی ،  رفاهی ، 
سواحل می گردد ؛ لذا بدین  وسیله می توان گفت که 
درآمد زایی  و  نسبی  رشد  از  بنادر  اطراف  شهرهای 
مناسب تری نسبت به مناطق دیگر برخوردار می شوند 
که این خود مبیین رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق 
نقش پذیری  خوبی  به  و  بود  خواهد  بنادر  اطراف 
بنادر را در تحوالت مثبت و نسبی اجتماعی موجب 
می شود . مشخصا ایجاد مراکز تولیدی و کارخانجات 
به  صنعتی  و  تولیدی  مراکز  نزدیکی  اصل  بر اساس 
مراکز بندری ) که به صورت مختصر به این ضرورت 
اشاره شده است ( از مزیت های توجه به بنادر پیشرو 

و نوین بوده است  .
بنادر مناطق آزاد به جهت سهولت در تشریفات و قوانین 
که منجر به سهولت نسبی در جابه جایی کاالها ، ترانزیت ، 
ترانشیپ ، صادرات ، صادرات مجدد ، واردات در جهت ایجاد 
ارزش افزوده و فرآوری محصوالت بوده اند و نیز تسهیل 
می گردند ؛  موجب  را  خارجی  سرمایه گذاری  در  نسبی 
از شرایط مناسب تری نسبت به بنادر دیگر در بازاریابی و 
جذب صاحبان کاال بهره مند بوده اند که این مهم تعجیل 
در ساماندهی ، برنامه ریزی و سازماندهی بنادر مناطق آزاد را 

بر اساس برنامه منسجم ، مستمر و پایدار را ایجاب می کند . 
در  نظارت  و  بنادر  ساختار سازی  به  توجه  بنابراین 
آزاد  مناطق  در  توسعه  و  تحول  ضروریات  از  اجراء، 
جدید  گام های  در  می بایست  که  است  بوده  دریایی 
در  بتوان  تا  گیرد  قرار  مناسب تر  عملی  اقدام  مورد 
کوتاه مدت از مزایای بهره مندی از توسعه دریایی در 

جهت اهداف اقتصادی متبوع منتفع گردید .

یادداشت

تسهیل مقررات صادراتی؛ 
 عامل کلیدی

توسعه تولید در کشور ضرورت تحول در بنادر مناطق آزاد 
دریایی مبتنی بر بنادر نسل نوین

واکاوی نقش مناطق آزاد و بنادر در توسعه اقتصاد دریامحور کشور:

7

مجلس

مناطق آزاد

یادداشت: 
 مهرناز عالمی

کارشناس مناطق آزاد
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مناطق  ایجاد  شاخصه های  مهم ترین  از  یکی 
نگاه  شکل گیری،  ابتدای  در  کشورمان  در  آزاد 
به توسعه صادرات با توجه به مدل اقتصاد آزاد 
وضعیت  بررسی  با  است.  بوده  مناطق  این  در 
و  تحریم  شرایط  در  کشور  کالن  اقتصاد 
تنها  دوران،  این  در  اقتصادی  شدید  فشارهای 
راهکار برون رفت از وضع کنونی، نگاه صادراتی 
البته  که  است؛  کشور  در  غیرنفتی  تولیدات  به 
ماشین آالت  به روزرسانی  عدم  به  توجه  با 
نبود  نیز  و  گذشته  ده های  در  تولید  خطوط 
بی تردید  کشور،  تولیدات  در  روز  تکنولوژی 
اما  داشت.  خواهیم  مسیر  این  در  مشکالتی 
حدود  گذشت  به  عنایت  با  آزاد  مناطق  نقش 
سه دهه از شکل گیری آنها و تا حدودی به روز 
صنعتی  حوزه های  در  تولید  ماشین آالت  بودن 
می تواند  روز،  تکنولوژی  کنار  در  مناطق  این 
توجه  با  را  مناسبی  بسیار  نقش  دوران  این  در 
به همجواری مناطق آزاد با کشورهای همسایه 
نوید  کشورها  این  به  صادراتی  نگاه  و  ایران 

دهد.
اهمیت  تولید،  توسعه  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
کشور  در  تولید  و  فعالیت  واسطه  به  اشتغال 
یک  از  کمتر  مساحت  به  نگاهی  با  است؛ 
کل  مساحت  مقابل  در  آزاد  مناطق  درصدی 
ایران زمین و اشتغال بیش از نیم میلیون نفری 
در  که  مساحتی  حجم  به  توجه  با  مناطق  این 
با  که  رسید  مهم  این  به  می توان  دارند،  کشور 
در  که  تنگناهایی  و  مشکالت  همه  به  توجه 
اقتصاد و به تبع آن اشتغال مواجه  حوزه کالن 
مناطق  محدوده های  در  بیکاری  آمار  هستیم، 
آزاد به نسبت سرزمین های همجوار خود بسیار 
بسیار پایین است و شاهد تراز مثبت اشتغال در 
نشان  آمارها  این  همه  که  هستیم  مناطق  این 
این  در  صادراتی  نگاه  با  تولیدمحور  توسعه  از 

است. مناطق 
اما برای توسعه و رونق تولید باید به چند نکته 
موانع  که  افرادی  نخست  باشیم؛  داشته  توجه 
را  موضوع  این  امیدوارم  هستند،  تولید  اصلی 
سمینار  و  کنفرانس  همایش،  برگزاری  با  فقط 

نکنند. شعارزدگی  دچار 
دوم  نکته  عنوان  به  تقاضا  و  عرضه  همچنین 
برای محقق  است.  توجه  مورد  تولید  توسعه  در 
شدن این امر، استراتژی توسعه صادرات مبتنی 
بر یک جغرافیای تعامل اقتصادی با کشور های 
مدنظر  باید  را  منطقه  دنیا مخصوصا کشور های 
باال  افزوده  ارزش  با  کاال هایی  تا  دهیم  قرار 

باشیم. داشته 
مالیات(،  بیمه و  بانک ها،  بانک )اصالح ساختار 
سه موضوعی هستند که باید به شکلی جدی به 
آنها توجه شود و از سویی تا زمانی که سیستم 
بر  ناکارآمدی اش  هزینه  دولتی  اجتماعی  تامین 
تولید  رونق  به  نمی توانیم  باشد،  کارفرما  دوش 

کنیم. کمک 
می بایست  ما  مالیاتی  نظام  که  کرد  تاکید  باید 
شرکت ها  درآمد  کسب  بانکی  نظام  بر  مبتنی 
باشد. در صورت عدم اصالح نظام بانکی و اگر 
مجموع  مالیات  و  مصرف  بر  مالیات  به  توجه 
درآمد نداشته باشیم، نمی توانیم به شکل واقعی 

در راستای توسعه تولید گام برداریم.
عنوان  به  آن  تشکل های  و  خصوصی  بخش 
و  هستند  کشور  اقتصادی  فعالیت  مقدم  خط 
قانون  که  شد  خواهد  محقق  امر  این  زمانی 
و  شود  اجرا  کار  و  کسب  محیط  مستمر  بهبود 
اقتصاد  بخش  در  قانون  براساس  مثال  طور  به 
بخش  گرفتن  نظر  در  بدون  تصمیمی  هیچ 
متاسفانه  اما  شود؛  گرفته  نباید  خصوصی 
گرفتن  نظر  در  بدون  تصمیم گیری  شاهد 
طی  هستیم.  اقتصاد  در  خصوصی  بخش 
شاهد  بیشتر  اصل  این  براساس  گذشته  سالیان 
به  خصوصی سازی  اینکه  تا  بودیم  واگذاری ها 

انجام شود. شکل واقعی 
توجه  تقاضا  و  عرضه  به  باید  تولید  بخش  در 
اصالح  می بایست  آن  کنار  در  و  شود  ویژه 
به  کار  و  کسب  فضای  بهبود  و  بانکی  نظام 
برای کنترل  نباید  باشیم.  را شاهد  شکل عملی 
باید  برود،  قیمت گذاری  سمت  به  دولت  تورم 
تنظیم  طوری  را  مالی  و  پولی  سیاست های 
کند که کنترل تورم را داشته باشد و در بخش 

تقاضا در صادرات مقررات را تسهیل دهیم.
هر  که  جهانی  بانک  شاخص های  براساس 
کسب  فضای  متاسفانه  می شود،  منتشر  سال 
به  بنا  حتی  و  است  نیافته  بهبود  کشور  کار  و 
این  در  که  موسساتی  و  بیرونی  ناظران  گفته 
تسریع  لحاظ  از  می دهند،  انجام  پایش  زمینه 
کار  و  کسب  فضای  بهبود  برای  مقررات 
امیدواریم  و  نیستیم  شاهد  را  جدی  اقدامی 
بخش  و  دولت  میان  اساسی  تصمیمات  با 
مختلف  بخش های  در  بهبود  شاهد  خصوصی، 

باشیم. کشور  اقتصادی 
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 علی گل امینی
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

آغاز طرح مسکن جوانان با هدف ایجاد 
توسعه متوازن و عدالت محور در جزیره قشم

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( تاکید شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با رئیس دادگستری شهرستان قشم اظهار کرد:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با استاندار هرمزگان مطرح شد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در این 
برهه حساس زمانی که دشمنان با دسیسه های خود اسالم هراسی را پیشه 

خود کرده اند؛ مهم ترین امر، وحدت بین امت اسالمی است.
علی درویش پور در همایش بزرگ هفته وحدت اسالمی، ضمن 
خوش آمدگویی و تبریک این مناسبت، ادامه داد: امروز گرد هم 
آمده ایم که بگوییم هفته وحدت، نماد پیمان با راه و روش اسالم 

در خط امام و رهبر معظم انقالب است.
پیامبر  میالد  برای جشن  هم  با  همه  امروز  کرد:  اضافه  وی 
و  برادری  جشن  هم  کنار  در  و  آمدیم  هم  گرد  اسالم )ص( 

یکپارچگی و همدلی را برای یکدیگر یادآوری می کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: مناسبت هفته 
وحدت متعلق به همه افرادی است که دین اسالم را به روشنی، 

برابری و برادری و کرامت نفس می شناسند.
درویش پور افزود: در مناسبت هفته وحدت باید یادآوری کنیم 
که پرچم خوش رنگ و پرغرور جمهوری اسالمی، رشادت های 
شهیدان این سرزمین و قداست این خاک مقدس همه و همه 

مدیون وحدت و یکپارچگی این ملت بوده اند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان با بیان اینکه امروز مهم ترین موضوع حفظ وحدت بین 
امت اسالمی است،  خاطرنشان کرد: وحدت ملت ما شکوه و 

عظمت ایران اسالمی را با دوام و ماندگار می کند.
براساس این گزارش، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز 
در این همایش گفت: موانع وحدت اسالم یک بحث سیاسی 
است و گاهی دشمنان به واسطه مسلمانان این موانع را ایجاد 

می کنند که سلطه طلبی یکی از این موانع است.
جهان  اگر  کرد:  تصریح  نواب  سید عبدالفتاح  االسالم  حجت 
با  رویارویی  توانایی  باشد، هیچ دشمنی  داشته  اسالم وحدت 
امت واحده اسالم را ندارد و سیره پیامبر اکرم )ص( و رفتار ائمه 
معصومین )ع( بهترین نماد برای ایجاد وحدت اسالم است که 

برای همگرایی مسلمانان باید به آن تاسی کرد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز گفت: برای همگرایی 
باید  اقتصادی  و  سیاسی  عرصه های  در  اسالمی  واحده  امت 

بسترهای مختلف وحدت ازجمله تعامالت جهان اسالم و نیز 
جغرافیای نزدیک مورد توجه قرار گیرد.

حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده افزود: عقالنیت 
در  باید  وحدت  برای  اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  عنوان  به 
جامعه مطرح شود تا با گفت وگوی عقالنی روز به روز به وحدت 

حداکثری نزدیک شویم.
حجت االسالم والمسلمین احمدرضا باوقار، مسئول نمایندگی 
ولی فقیه در امور اهل سنت استان هرمزگان نیز تصریح کرد: 
امروز امیدواریم جامعه اسالمی وحدت احرار را در میدان عمل 
دنبال کند؛ وحدتی نه از سر زور؛ بلکه براساس باور به آن برسیم 

و به آن عمل کنیم.
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حاجبی امام جمعه شهر قشم 
نیز در همایش بزرگ وحدت اسالمی گفت: امروز خوشبختانه در 
جزیره قشم همدلی و اتحاد کم نظیری بین علما و مردم شیعه و اهل 
سنت وجود دارد که امید است با نزدیکی روز افزون دل ها به یکدیگر، 

این اتحاد همیشه پابرجا و ثابت بماند.

شیخ عبدالرحیم خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم نیز در این مراسم 
خاطرنشان کرد: وحدت و یکپارچگی الزمه اقتدار و امنیت امت است 
و امروز به برکت جمهوری اسالمی، رهبر و مسئوالن این نظام، 

کشور از امنیت و وحدت پایداری برخوردار است.
با حضور علی درویش پور  است، همایش هفته وحدت  گفتنی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، حجت 
االسالم والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه و نماینده 
سرپرست حجاج ایرانی، حجت االسالم والمسلمین هادی اکبری 
مدیر اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری، حجت االسالم والمسلمین 
محمدعلی عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، امامان 
جمعه شیعه و اهل سنت شهرستان قشم و دیگر مسئوالن و علمای 
شیعه و اهل سنت هرمزگان و قشم در شهر الفت قشم برگزار شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
همراهی و تعامل مثبت میان تمامی بخش ها به ویژه دستگاه 
قضایی می تواند زمینه ساز اتفاقات بسیار خوبی برای ایجاد توسعه 

متوازن و پایدار در جزیره قشم باشد.
با رئیس دادگستری قشم، ضمن  علی درویش پور در دیدار 
اظهار کرد: همراهی و هم افزایی  ایام هفته وحدت  تبریک 
در  آزاد قشم  با سازمان منطقه  دادگستری شهرستان قشم 

جهت توسعه و عمران جزیره قابل تقدیر است.
وی ادامه داد: عدالت زمانی می تواند واقعی باشد که شاهد توسعه 
متوازن و پایدار و توزیع متناسب همه امکانات در نقاط مختلف باشیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: 
توسعه صنعت گردشگری و کمک به رونق فعالیت های اقتصادی 
در جزیره قشم، ارتباط تنگاتنگی با عملکرد دستگاه قضا دارد که 

خوشبختانه شاهد همراهی و همدلی خوبی در این زمینه هستیم.
قشم  شهرستان  دادگستری  رئیس  گزارش،  این  براساس 
و  برخی مشکالت  برای حل  کرد:  اظهار  دیدار  این  در  نیز 
حذف برخی موانع باید تمامی دستگاه ها در کنار یکدیگر به 

ماموریت های خود عمل کنند.
انجام  و  حقوقی  مسائل  آسیب شناسی  داد:  ادامه  صفایی  رضا 
آموزش های حقوقی از مهم ترین موضوعاتی است که با اجرایی شدن 

آن می توانیم شاهد کاهش دعاوی و مراجعه به دادگاه ها باشیم.
رئیس دادگستری شهرستان قشم در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه 
قضایی در مورد شکایات و پرونده های حقوقی، با نگاهی یکسان و بدون 

تبعیض تمامی پرونده ها را بررسی کرده و به نتیجه می رساند.
گفتنی است، در دیدار علی درویش پور رئیس هیات مدیره و 
رئیس  صفایی  رضا  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دادگستری شهرستان قشم، محدثه رزمجو مدیر امور حقوقی، 
امیرآبادی مدیر حوزه دفتر  امانی مدیر تشریفات، جعفر  تورج 
مدیرعامل و حسین مرادی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 

سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند.

علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم با مهدی دوستی استاندار هرمزگان دیدار و گفت و گو کرد.

اشاره  با  این نشست  آزاد قشم در  مدیرعامل سازمان منطقه 
داشت: صنایعی  بیان  در جزیره  فعال  اقتصادی  به حوزه های 
صنایع  گردشگری،  و  شیالت  انرژی،  و  گاز  نفت،  همچون 
درآمدزایی در قشم هستند که ظرفیت باالیی را جهت توسعه 

و کمک به چرخه اقتصاد کشور دارا می باشند.
علی درویش پور ادامه داد: راه اندازی و توسعه هر کدام از این 

صنایع نقش بزرگی در اشتغال و تامین اقتصاد خانوارها دارد.
وی همچنین به اهمیت صنعت نوپای بانکرینگ در جزیره قشم اشاره 
کرد و اظهار داشت: راه اندازی این بخش، تحولی در امنیت حمل  و  نقل 

دریایی، فروش سوخت و خدمات در منطقه ایجاد می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان ابراز امیدواری کرد که در سایه همکاری و تعامل بین 
مسئوالن کشور،  شاهد گسترش صنایع ارزآور و صادارت محور 

در منطقه آزاد قشم باشیم.

در ادامه این نشست، استاندار هرمزگان نیز با اشاره به ظرفیت های 
منطقه آزاد قشم در حوزه واردات و صادارت اظهار داشت: وجود 
یک منطقه آزاد با توانمندی های باال در صنایع مختلف ارزآور، نقطه 

عطفی برای ارتقاء اقتصاد استان و کشور است  .
مهدی دوستی با تاکید بر لزوم راه اندازی ظرفیت بانکرینگ در 
قشم گفت: توسعه این پتانسیل، فصلی نو در مراودات تجاری 
برای منطقه در پی خواهد داشت که با سودآوری های ارزی برای 

کشور همراه خواهد بود.

همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و کمیته امداد امام خمینی)ره( در توسعه ساخت و واگذاری مسکن در قشمهمکاری سازمان منطقه آزاد قشم و کمیته امداد امام خمینی)ره( در توسعه ساخت و واگذاری مسکن در قشم

امروز مهم ترین امر، حفظ وحدت بین امت اسالمی استامروز مهم ترین امر، حفظ وحدت بین امت اسالمی است

تعامل مثبت با دستگاه قضایی، زمینه ساز توسعه متوازن و پایدار در جزیره قشمتعامل مثبت با دستگاه قضایی، زمینه ساز توسعه متوازن و پایدار در جزیره قشم

منطقه آزاد قشم، نقطه عطفی برای ارتقاء اقتصاد استان و کشورمنطقه آزاد قشم، نقطه عطفی برای ارتقاء اقتصاد استان و کشور

آیین بزرگداشت هفته وحدت با حضور علی درویش پور 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
فرماندار  اهل سنت قشم،  و  امامان جمعه شیعه  قشم، 
و  نظامی  فرماندهان  قشم،  شهرستان  مسئوالن  و 
و  قشم  جزیره  سنت  اهل  و  شیعه  علمای  و  انتظامی 
جمع کثیری از مردم این جزیره در محل مسجد جامع 

قشم برگزار شد.
از  ستایش  با  آیین  این  در  قشم  شهرستان  جمعه  امام 
شخصیت واالی حضرت محمد)ص( پیامبر عظیم الشان 
برای  الهی  نعمتی  را  حضرت  آن  وجود  و  تولد  اسالم، 
اهل  و  شیعه  راستین  علمای  گفت:  و  خواند  مسلمانان 
بین  وحدت  دارند،  واقعی  اسالم  گرو  در  دل  که  سنت 
ضرورت  یک  و  حقیقی  امر  یک  را  سنت  اهل  و  شیعه 

منطقی می دانند.
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حاجبی با اشاره به 
است،  وحدت  اسالمی،  جامعه  امور  همه  زیربنای  اینکه 
به  برای رسیدن  اتحاد زمینه اصلی  افزود: همبستگی و 
کمال در اسالم است و جمهوری اسالمی در این مسیر 
گرفتن  درنظر  بدون  جهان  مسلمانان  از  دفاع  هدفش 

مذهب آنها است.
امام جمعه شهرستان قشم با تقدیر از علمای شیعه و اهل 
سنت جزیره قشم و وجود وحدت مثال زدنی بین آنها و همه 
مسئوالن قشم، خواستار برخورد با هرگونه حرکت تفرقه انگیز 
و وحدت شکن شد و گفت: سستی و سهل انگاری در این 

راستا پذیرفتنی نیست.
براساس این گزارش، امام جمعه اهل سنت قشم که میزبانی 
این آیین را برعهده داشت، با برشمردن مناسبت های مختلف 
ماه ربیع االول، بر ضرورت تجدید میثاق همه مسلمانان با 
سیره حضرت محمد)ص( پیامبر اعظم اسالم و پرده برداری 
از توطئه های دشمنان اسالم بر علیه آن حضرت در این 

ماه تاکید کرد.
پیامبر  را  محمد)ص(  حضرت  خطیبی،  عبدالرحیم  شیخ 
رحمت خواند و ضمن اشاره به اهانت دشمنان اسالم به 
ایام، حوادث اخیر  آن حضرت  در سال گذشته در همین 
افغانستان را توطئه دیگری از سوی دشمنان آن حضرت 
دانست و گفت: به خاک و خون کشیده شدن برادران شیعه 
ما در مسجد خدا در افغانستان یک توطئه هدفمند و هدف 
عامالن و آمران این جنایت ایجاد تفرقه در بین مسلمین 

است.
به گفته امام جمعه اهل سنت قشم، دشمنان اسالم از وحدت 
و یکپارچگی رو به رشد امت اسالمی و از اقتدار ناشی از 

وحدت شیعه و اهل سنت واهمه دارند.
همچنین، فرماندار شهرستان قشم نیز در این آیین با تبریک 
فرا رسیدن ایام پربرکت وحدت و میالد سراسر نور حضرت 
امام خمینی)ره( وحدت را رمز پیروزی  محمد)ص( گفت: 
انقالب اسالمی دانسته بود و این نسخه شفابخش در طول 
این چهار دهه بعد از انقالب به راهبرد اساسی جمهوری 

اسالمی تبدیل شد.
علیرضا نصری، وحدت و انسجام را اساس موفقیت همه 
بخش های نظام جمهوری اسالمی خواند و افزود: امروز ما 
وحدت را هم در میان علمای با بصیرت شیعه و اهل سنت 
و هم در میان همه مسئوالن متعهد جزیره قشم به وضوح 

می بینیم.
شهرستان  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  ادامه،  در 
قشم نیز در این آیین، وجود حضرت محمد)ص( پیامبر 
مسلمانان  برای  بزرگ  افتخاری  را  اسالم  عظیم الشان 
به  مسلمانان  ما  که  است  تاسف  مایه  گفت:  و  دانست 
پیامبری، شاهد جنگ و درگیری در  داشتن چنین  رغم 

کشورهای اسالمی هستیم.
را  اسالم  امیری کیا،  حجت  پاسدار  سرهنگ 
اشاره  با  و  دانست  دشمنان  برای  بزرگ  خطری 
از  جلوگیری  برای  قدرت ها  برخی  تالش های  به 
آبادانی  دنبال  به  مسلمانان  ما  افزود:  اسالم  نفوذ 
مسیر  این  در  باید  ما  همه  و  هستیم  بشر  سعادت  و 
توطئه های  و  نقشه ها  خودمان،  بصیرت  افزایش  با 

کنیم. خنثی  را  اسالم  دشمنان 
گفتنی است، در پایان این آیین، سرود وحدت توسط گروه 

سرود اهل سنت قشم خوانده شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: قشم با تمام توان، برای میزبانی از گردشگران آماده 

می شود.
حضور  با  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  سفر  خدمات  ستاد 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، معاونان و مدیران این 

سازمان تشکیل جلسه داد.
به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مقابل  در  کشور  مردم  جسمی  و  روانی  امنیت  رشد 
بیان  عمومی  واکسیناسیون  از  ناشی  کرونا  بیماری 
گردشگری  در صنعت  رکود  سال  دو  از  پس  داشت: 
حضور  با  ارتباط  در  صنایع  سایر  آن  به تبع  و 
جزیره،  بهاری  فصول  آغاز  در  و  قشم  در  گردشگر 
میزبانی  آماده  باید  خود  توان  تمام  با  بخش ها  همه 

باشند. گردشگران  از 
علی درویش پور افزود: حضور گردشگران برکت و نعمتی 
بهینه  ارائه  و  استقبال خوب  و  برای مردمان جزیره  است 
خدمات، در مبدل کردن گردشگران به مسافران وفادار برای 

جزیره، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی عنوان داشت: آغاز سفرهای گردشگری، فرصتی است 
تا ظرفیت های قشم بیش  از پیش معرفی  شده و در راستای 
هدف تبدیل این منطقه به مقصد نخست گردشگری کشور 

تالش کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان از همه معاونان 
و مدیران سازمان خواست تا با هم افزایی و تمرکز به توسعه 

گردشگری در جزیره کمک کنند.

در دیدار علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم با سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( که با حضور حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حاجبی 
امام جمعه و علیرضا نصری فرماندار شهرستان قشم برگزار شد، زمینه 
همکاری سازمان منطقه آزاد قشم و کمیته امداد امام خمینی)ره( در 
جهت توسعه ساخت و واگذاری مسکن به اقشار مختلف جزیره قشم 

ازجمله جوانان روستاها و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این دیدار ضمن خوشامدگویی 
به رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(، ورود وی را به جزیره قشم 
همزمان با برگزاری آیین های ویژه گرامیداشت هفته وحدت در 
این جزیره به فال نیک گرفت و اظهار کرد: این جزیره سرشار از 
ظرفیت ها است، اما بزرگ ترین ظرفیت آن، وحدت شیعه و اهل 
سنت است که پرچمداران اصلی این وحدت نیز دو امام جمعه شیعه 

و اهل سنت قشم هستند.
علی درویش پور جاذبه های بکر طبیعی جزیره قشم را نیز از دیگر 
ظرفیت های این جزیره خواند و افزود: وجب به وجب جغرافیای 
این جزیره پر از جاذبه های بکر و بی بدیل طبیعی است و البته در 
حوزه شیالت، نفت و گاز نیز در این جزیره ظرفیت های بزرگی 
نهفته است که با توجه به سرمایه گذاری های عظیم در احداث 
مجتمع ها و ایجاد هاب پتروشیمی، پاالیشگاه و بانکرینگ، این 

پتانسیل ها به تولید ثروت، رونق کسب وکار و ایجاد اشتغال در 
جزیره منجر می شود.

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در بخش دیگری 
از سخنان خود از اتفاقات مهم در زیرساخت های جزیره سخن 
گفت و تصریح کرد: تمام این اقدامات و اتفاقات، جزیره قشم را 
در چند سال آینده به یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری کشور 

تبدیل خواهد کرد.
جزئیات  تشریح  به  دیدار  این  در  همچنین  درویش پور  علی 
آزاد قشم در  طرح مسکن جوانان که توسط سازمان منطقه 
روستاهای جزیره در دست اجراست پرداخت و گفت: این طرح 
با هدف برقراری توازن و عدالت در توسعه جزیره اجرا می شود 
و امیدواریم به یک الگو در توسعه روستاهای کشور تبدیل شود 
و در این راه از همکاری و مشارکت کمیته امداد امام خمینی)ره( 

استقبال می کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با ارج 

گذاشتن به خدمات کمیته امداد امام خمینی)ره( در جهت کمک به 
محرومین کشور  یادآور شد: ما در طرح مسکن جوانان قشم به همان 
اندازه که به جوانان ارزش قائل می شویم، به مددجویان کمیته امداد 

امام خمینی)ره( هم ارزش قائل هستیم.
کمیته  رئیس  بختیاری  سیدمرتضی  گزارش،  این  براساس 
امداد امام خمینی)ره( نیز در این دیدار با تشکر از مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم، امام  جمعه و فرماندار شهرستان 
قشم و سایر مسئوالن ذیربط، از وجود وحدت و یگانگی در 
این جزیره اظهار خوشوقتی نمود و بر آمادگی کمیته امداد 
منطقه  سازمان  با  تفاهم نامه  امضاء  برای  خمینی)ره(  امام 
برای  مسکن  ساخت  توسعه  و  تسریع  جهت  در  قشم  آزاد 

نیازمندان در جزیره قشم تاکید کرد.
و  استانی  مدیران  برخی  از  غیر  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
از مشاوران،  امام خمینی)ره(، جمعی  امداد  شهرستانی کمیته 

معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند.

نشست هم اندیشی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم با دهیاران روستاهای جزیره قشم با حضور 
جمعه  امام  حاجبی  غالمرضا  والمسلمین  االسالم  حجت 
شهرستان قشم و شیخ خطیبی امام جمعه اهل سنت شهر 
قشم و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم 

برگزار شد.

ثبت نام  فراخوان  پیرامون  نشست  این  در  درویش پور  علی 
مباحث  از  یکی  کرد:  اظهار  قشم  در  جوانان  مسکن  طرح 
جدی و چالشی در سبد خانوار، مربوط به بخش مسکن است 

که سهم قابل توجهی از هزینه ها به آن تعلق دارد.
به  پیش  سال ها  از  که  مطالباتی  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
درستی در قشم وجود دارد، مطالبه مسکن جوانان است که 

خوشبختانه برای آن برنامه ریزی خوبی صورت گرفته است.
وجود  با  کرد:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
واگذاری هایی که در جزیره شده است، هنوز بسیاری مشکل 
مسکن دارند و با آسیب شناسی و بررسی هایی که صورت گرفته 

امیدوار هستیم که یک کار موفق در این زمینه اجرایی شود.
و  متوازن  توسعه  را  طرح  این  اجرای  از  هدف  درویش پور، 
عدالت محور در قشم عنوان کرد و گفت: در اجرای این طرح 
چند هدف دنبال می شود که ازجمله آن می توان به پایین تر 
زمین،  فروش  و  بورس خرید  تمام شده، حذف  قیمت  بودن 
رعایت اصول استحکام و کیفیت بنا و تبدیل شدن طرح به 

الگویی موفق برای بازسازی روستاها اشاره کرد.
به گفته وی؛ این طرح سرآغازی برای تغییر جدی در جامعه 
است و با اجرای آن می توانیم در طوالنی مدت شاهد تغییر 
و تحولی بزرگ در حوزه شهرسازی و روستایی جزیره قشم 

باشیم.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: 
روستایی  و  شهری  جوانان  مسکن  تامین  برای  طرح  این 
بررسی  ثبت نام،  فراخوان،  مرحله  هفت  در  قشم  جزیره  در 
مسکن  ساخت  و  مجری  تعیین  طرح،  جانمایی  مدارک، 

طراحی شده است.
اطالع رسانی  و  ثبت نام  فراخوان  کرد:  تصریح  درویش پور 
و  دهیاران  است  الزم  و  می باشد  انجام  حال  در  طرح  این 
اعضای شورای شهر و روستا، رسانه های رسمی و غیر رسمی 
متقاضیان  و  مردم  بین  را  خبر  این  مجازی  شبکه های  و 

منتشر کنند.
افراد  مدارک  آبان ماه  پانزدهم  تا  دهم  از  کرد:  اظهار  وی 
واجدان  فهرست  و  شده  پاالیش  و  بررسی  شده  ثبت نام 
تا  پانزدهم  از  و  می شود  مشخص  روستا  هر  در  شرایط 
30آبان ماه و در مرحله سوم این طرح در معاونت زیربنایی 

قابل  نقاط  آزاد قشم،  منطقه  معاونت شهرسازی سازمان  و 
توسعه در هر روستا جانمایی می گردد.

مرحله  در  داد:  ادامه  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تا 25آذرماه  چهارم، مطالعات و تهیه نقشه برای هر روستا 

پایان می یابد و همزمان صدور جواز نیز انجام می شود.
برای  مجری  یک  روستا  هر  در  اینکه  بیان  با  درویش پور 
ساخت واحدهای مسکن جوانان شناسایی و معرفی می شود، 
تصریح کرد: این مرحله نیز تا 20دی ماه به طول می انجامد.
وی زمان آغاز ساخت واحدهای مسکونی را دهه مبارک فجر 
اعالم و تاکید کرد: تا پایان سال 1401 نیز همه واحدها به 

متقاضیان واجد شرایط تحویل می گردد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم همچنین درباره 
طرح روستای پاک گفت: اجرای طرح روستای پاک موجب 
حوزه های  در  جزیره  روستاهای  و  دهیاران  توانمندسازی 
مشارکت  جلب  با  و...  فرهنگی  ورزشی،  اجتماعی،  مختلف 

عمومی و همراهی مردم شده است.
وی با اشاره به اهمیت موضوع مشارکت مردمی در اجرای 
و  مردمی  مشارکت های  جذب  افزود:  مختلف  طرح های 
حضور فعال جوامع محلی می تواند عامل اصلی ایجاد اقتدار 

برای کشورها است.
امور  و  فنی  معاونت  حوزه  دو  داشت:  اظهار  درویش پور 
زیربنایی و معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
در  با مستندات  این طرح  پایان طرح،  در  آزاد قشم  منطقه 
ارزیابی،  از  پس  و  می شود  داده  قرار  داوران  هیات  اختیار 

روستاهای برتر و موفق معرفی می شوند.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  پاک  روستای  طرح  اجرای  با  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
امروز  اسالمی،  شوراهای  و  دهیاری ها  خوب  مشارکت  با 
بسیاری از روستاهای جزیره آماده پذیرش گردشگر شده اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در همایش وحدت اسالمی اذعان کرد:
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