
سرمقاله

حذف موازی کاری ها در جهت تحقق اهداف مناطق آزاد
این روزها که با حضور مشاور محترم جوان و پرانرژی رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بارقه امیدی به غروب سرد مناطق آزاد تابیده است و نوید 
طلوعی گرم و جان بخش را می دهد، باید با این انرژی به دنبال رعایت و اجرای قانون در 
مناطق بود . آنچه که اکنون الزم است با جدیت پیگیری شود، تغییر پارادایم حاکم است 

و به نظر می رسد دو راه پیش روی داریم :
- پیگیری و عزم جدی برای اجرایی کردن تمام بندهای قانون فعلی 

- اصالح قانون فعلی 
هرچند که تغییر قوانین مناطق آزاد در مجلس دنبال می گردد، اما این قانون جدید زمانی 
راهگشا خواهد بودکه اوال در آن نظریه های جدید اقتصادی بازار آزاد مورد توجه قرار 
گیرد و دوما با خرد جمعی و مشارکت نمایندگان بخش خصوصی ، فعالین اقتصادی و 
قانون  اصالح  پذیرد. هرگونه  انجام  دقت  و  آسیب شناسی  با  آزاد،  مناطق  پیشکسوتان 
رنجور  تن  بر  و مرهمی  بوده  کوبیدن  در هاون  آب  پیشین،  به مشکالت  توجه  بدون 

مناطق نخواهد بود . 
در حال حاضر مناطق آزاد نیاز به حمایت جدی نمایندگان محترم مجلس و مسئوالن 
اجرایی دولت دارند . مناطق آزاد با پشتوانه یک بدنه قوی در دولت می توانند جان دوباره 
یابند و ایجاد پست معاونت رئیس جمهور با اختیارات و مسئولیت های مناسب برای دبیر 
این  اقدامات در  از مهم ترین و ضروری ترین  اقتصادی،  آزاد و ویژه  شورایعالی مناطق 

زمینه است که به پشتوانه مجلس و دولت باید انجام پذیرد  .
هرگونه اصالح در قانون مناطق آزاد بایستی موجب توسعه بازار سرمایه شده و با آن 
در  نهادینه  مشکالت  و  تسریع  را  بین المللی  سرمایه های  ورود  جریان  و  باشد  موافق 
توسعه این مناطق را حل نماید و از بازگشت به نظریه ها و قانون های انقباضی و کاهش 
مشوق ها پرهیز کند. قانون مناطق آزاد و اهمیت آن در اقتصاد ملی کشور باید از دیدگاه 

اقتصادی مورد  امنیت ملی و توسعه  این مناطق برای  اقتصادی و اهمیت استراتژیک 
بررسی و کارشناسی قرار بگیرد .

مزیت های  از  یکی  و  هستند  کشور  برای  مناسبی  موقعیت  و  فرصت  آزاد،  مناطق 
سهم گیری از اقتصاد جهانی، وجود مناطق آزاد تلقی می شود. جهان به پیشبرد اهداف 
اقتصادی و توسعه کشورها به واسطه مناطق آزاد دست یافته است. مهم ترین ضعفی که 
در سال های گذشته توسط مجلس قبل شاهد بودیم، این است که دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد منتقل شد و مناطق به طور 
کلی از تصمیم گیری رئیس جمهور خارج گردید و این مقوله، کم توجهی به مناطق آزاد 

در کشور بوده است .
به واقع یکی از مترقی ترین قوانینی که پس از انقالب توسط مجلس شورای اسالمی به 
تصویب رسیده و در سال ۱۳۷۲ به مرحله اجرا درآمد و ابالغ شد، قانون چگونگی اداره 
اما متاسفانه تمام دستگاه های اجرایی سعی و تالش شان این بوده  مناطق آزاد است؛ 
که قوانین سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری دهند! در حالی که مناطق آزاد دارای 
قوانین خاص هستند و این قانون خاص در واقع میثاقی فی مابین فعالین اقتصادی و 

حاکمیت است. 
»مدیران  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  بند )الف(  طبق 
باالترین مقام منطقه محسوب  از طرف دولت،  نمایندگی  به  آزاد  سازمان های مناطق 
می شوند و کلیه وظایف،  اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر 
در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است«؛ بی تردید عدم 
تفویض اختیارات، باعث بروز مشکالت بسیار زیاد و همچنین دوگانگی اعمال قانون 
در مناطق آزاد در مسیر توسعه و جهش تولید برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 
شده و این خود نکته ای برخالف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است که موجب عدم 

تسهیل گری در فرآیند اقتصادی و کاری فعاالن اقتصادی این مناطق شده است  .
مشکل اساسی این است که دستگاه های اجرایی بدون توجه به قوانین مناطق آزاد و 
مصوبات و تصمیمات نظام در چارچوب اقتصاد مقاومتی و صرفا با تصمیمات شتاب زده، 
امنیت سرمایه گذاری و فعالیت در مناطق را به شدت تضعیف کرده اند. این دقیقا شروع 
تضاد قانونی در مناطق آزاد و اولین سد در مسیر جهش تولید و توسعه اقتصادی است. 
دستگاه ها و سازمان های اجرایی که خود با عدم تمکین به قانون مناطق آزاد موجب 
عدم موفقیت مناطق شده اند، به عنوان منتقدین اصلی این مناطق نقش ایفا می کنند 

و اینجاست که به نظر می رسد در وهله اول به جای آنکه قوانین را اصالح کنیم، باید 
الزامی برای اجرای قوانین موجود ایجاد نماییم. همین عدم اجرایی شدن قانون مناطق 
باید به سر منزل مقصود نرسانده است. عالوه بر  آزاد است که مناطق را آنچنان که 
اجرایی نشدن قوانین مناطق آزاد، اجرا شدن قوانین سرزمین اصلی در مناطق نیز مزید 
بر علت شده است، خصوصا در دو سال اخیر هر قانون، بخشنامه  یا آیین نامه ای که برای 
کل کشور مصوب یا صادر می شود ، به صورت غیرقانونی به مناطق آزاد هم تسری داده 

شده است!
علی رغم صراحت قانونی، همچنان دستگاه های اجرایی در قبال اقدام سازمان ها جهت 
تصمیم گیری، سیاستگذاری و یا صدور مجوز، سنگ اندازی های متعدد انجام داده اند که 
در نهایت در جهت تسهیل امور فعالین اقتصادی و جلوگیری از سردرگمی آنها در برخی 

از موارد مناطق آزاد مجبور به عقب نشینی شده اند  .
از طرف  اقدامات سازمان  و عدم به رسمیت شناختن مجوزهای صادره  عدم توجه به 
سازمان توسط برخی نهادهای اجرایی ازجمله بانک ها و یا عدم تسری برخی از مزیت ها 
و  نهادها  توسط  غیرقانونی  و  پا گیر  و  قوانین دست  تسری  آزاد،  مناطق  به مجوزهای 
گمرک  استقرار  وارداتی،  محدودیت های  ازجمله  آزاد  مناطق  به  اجرایی  سازمان های 
به هر  مالیات  اخذ  و  مالیاتی  معافیت های  آزاد، کاهش  مبادی ورودی مناطق  ج.ا.ا در 
بهانه از فعالین اقتصادی مناطق و دخالت های نهادهای اجرایی و به رسمیت نشناختن 
آزاد در  اشتغال و دیگر تصمیمات و مصوبات مناطق  تولید و  کارگروه های رفع موانع 
مراجع دولتی سرزمین اصلی، از دیگر مشکالت مناطق آزاد در موفقیت اجرای کامل 

قانون می گردد.
با توجه به مسائل فوق الذکر ؛ در حال حاضر فعالیت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گاهی 
سخت تر از سرزمین اصلی بوده و فرآیندها پیچیده تر گردیده است و موازی کاری ها وجود 

دارد؛ لذا الزم است:
۱( مجلس محترم به عدم اجرای قانون توسط نهادهای اجرایی ورود نموده و سریعا 

نهادهای اجرایی را برای اجرای قانون ملزم نمایند.
بخش  مشارکت  با  شتاب  بدون  و  منطقی  فرآیند  یک  در  قانون  اصالح  به  نسبت   )۲

خصوصی و صاحب نظران مناطق آزاد اقدام شود .
۳( نهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تقویت گردیده و به معاونت 

رئیس جمهور ارتقاء یابد.  
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پلیس  با  کیشوندان  همیاری  و  همکاری  گفت:  کیش 
مردمی که حافظ جان و مال مردم است، سبب تحقق 

یافتن پایداری امنیت در جامعه می شود.
جعفر آهنگران در مراسم صبحگاهی فرماندهی نیروی 
انتظامی ویژه کیش به مناسبت نکوداشت هفته نیروی 
عموم  و  پلیس  میان  تعامل  اهمیت  لزوم  بر  انتظامی، 
مردم در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: پلیس جزیره 
تمام مشکالت را با سر پنجه تدبیر و با همراهی مردم، 

با کمترین هزینه حل و فصل می کند.
چنین  تداوم  با  هستیم  موظف  ما  همه  وی؛  گفته  به 
همراهی، راه را برای هرگونه از هم گسیختگی نظم در 

جامعه مسدود نماییم.
ابراز  ضمن  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ویژه  انتظامی  نیروی  ارزشمند  اقدامات  از  خرسندی 
دنبال  به  کیش  انتظامی  نیروی  کرد:  تصریح  کیش، 
می شود  محقق  وقتی  پایدار  امنیت  است،  پایدار  امنیت 

که مردم در امنیت مشارکت داشته باشند.
آهنگران با نکوداشت هفته نیروی انتظامی و تبریک به 
افزود: جزیره  در جامعه،  نظم عمومی  آفرینندگان  تمام 
و  جایگاه  برای  مناسبی  الگوی  می تواند  کیش  زیبای 

اهمیت نیروی انتظامی باشد.
می نامیم  امن  جزیره  را  اگر کیش  که  این  بیان  با  وی 
امنیت  از زیبایی کیش به عنصر مهم  و بخش عظمی 
شبانه روزی  تالش  و  زحمات  مرهون  می شود،  مربوط 

نیروهای غیور نیروی انتظامی و سایر ارگان های مرتبط 
جامعه اطالعاتی و امنیتی و نیروهای نظامی است.

تحقق  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 

یافتن امنیت جزیره کیش با زیرساخت های فرهنگی و 
اجتماعی را از اقدامات ارزشمند نیروی انتظامی در این 
منطقه عنوان کرد و افزود: این اقدام مهم و ارزشمند در 

تمام نقاط این منطقه قابل مشاهده است.
آهنگران، زحمات بنیانگذاران نظم و انظبات مثال زدنی 
اقتصادی،  اجتماعی،  »فرهنگی،  حوزه های  در  کیش 
را  مخدر«  مخواد  و  ارز  کاال،  قاچاق  با  مبازه  امنیتی، 
اظهار  و  برشمرد  انتظامی  نیروی  گسترده  وظایف  از 
فعاالنه  حضور  با  جامعه  اخالقی  امنیت  ایجاد  داشت: 
استخوان سوز  و  اقلیم سرد  بیابان های سوزان کویر،  در 

دامنه های البرز و زاگرس ادامه دارد.
وی از فعاالن اقتصادی، نهادهای سرمایه گذاری و کارآفرینان 
که همیشه یار و مددکار نهادهای نیروهای انتظامی هستند 
خواست، سازمان منطقه آزاد کیش را در فراهم کردن امکانات و 

تجهیزات اعمال قانون و مقررات همراهی کنند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش 
کیش همواره در کنار نیروهای انتظامی و سایر نهادهای 
اطالعاتی، قضایی، نظامی و امنیتی خواهد  ماند و از این 
که جزیره کیش برخوردار از اوج همراهی، همگرایی و 

همبستگی در سطوح مختلف است، قدردانی می نمایم.
نیروی  فرماندهی  صبحگاهی  مراسم  در  است،  گفتنی 
مدیره  هیات  رئیس  حضور  با  کیش  ویژه  انتظامی 
از  جمعی  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
جانباز،  شهدا،  خانواده  کارکنان  از  محلی،  مسئوالن 
حوزه سالمت  فعاالن  کیش،  پلیس  بازنشسته  و  نمونه 
و  تقدیر  کیش  سالمت  و  درمان  کادر  از  نمایندگی  به 

47کیلوگرم مواد مخدر امحاء شد.
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آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش، انعقاد تفاهم نامه همکاری میان خانه مردم شناسی 
و  ارزشمند  اقدامی  را  باغو  تاریخی  بوم گری  و  بومیان 

موثر در ماندگاری تمدن کیش برشمرد.
جعفر آهنگران در جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
خانه مردم شناسی بومیان و بوم گری تاریخی باغو که در 
خانه بومیان کیش برگزار شد؛ بر لزوم اهمیت ماندگاری 
کشورها  از  برخی  گفت:  و  داشت  اشاره  کیش  تمدن 
تاریخ  برای خود  و  نیستند  برخوردار  از سوابق طوالنی 
وجود  تاریخ  منطقه  این  در  خوشبختانه  ولی  می سازند؛ 
از  پررونق حکایت  بسیار  تاریخی  آثار  این  تمام  و  دارد 

کیش دارد.
مردم شناسی  خانه  میان  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  وی، 
بومیان و بوم گری تاریخی باغو را اقدامی ارزشمند در رابطه 
بر همبستگی،  و  دانست  موثر  تمدن کیش  ماندگاری  با 

پیشرفت و رونق بیشتر جزیره کیش تاکید کرد.
آهنگران با بیان این که بخش گردشگری خانه بومیان 
ارزشمند  تاریخ  عنوان  به  باغو  تاریخی  بوم گردی  و 
کیش محسوب می شود، اظهار داشت: معرفی جاذبه ها 
گردشگری این منطقه باید به گونه ای برنامه ریزی شود 
و  بومیان  خانه  ظرفیت های  از  گردشگری  تورهای  که 

بوم گری تاریخی باغو بهره مند شوند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
ماندگاری  به  که  طرح هایی  به  ویژه  اهتمام  کیش، 
را  می کند  کمک  منطقه  این  در  گردشگری  تورهای 
کرد:  خاطرنشان  برشمرد،  سازمان  این  اولویت های  از 
پروژ هایی برای سازمان منطقه آزاد کیش اهمیت خواهد 
داشت که بتواند بر ماندگاری گردشگران در این منطقه 

تاثیر گذار باشد.
کیش،  بومیان  خانه  مدیر  جاسم پور  محمد  همچنین، 
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین خانه مردم شناسی بومیان 
و بوم گری تاریخی باغو را یک اقدام ارزشمند در حوزه 
گردشگری بومی و بوم گردی این منطقه عنوان کرد و 
گفت: با امضاء این تفاهم نامه، فعالیت های مشترک در 
حوزه بوم گردی این منطقه توسعه می یابد تا گردشگران 
از ظرفیت های باغو و خانه بومیان کیش بهره مند شوند.

تفاهم نامه  انعقاد  باغو  تاریخی  بوم گری  مدیر  ادامه،  در 
همکاری با خانه مردم شناسی بومیان را اقدام تاثیر گذار 
در  گفت:  و  کرد  معرفی  گردشگری  صنعت  حوزه  در 
آغاز  گردشگری  فعالیت های  سال ۹۳  از  باغو  روستای 
شده است که تا کنون از تمام استان های کشور از این 

روستا بازدید کردند.
و  شیرینی ها  »خوراکی ها،  عرضه  خلدون،  حسن 
نوشیدنی های محلی« در روستا باغو را یکی از جاذبه های 

را در  ماندگاری گردشگران  این منطقه عنوان کرد که 
کیش افزایش می دهد.

وی ایجاد اقامت روستایی در مجموعه تاریخی باغو را 
یکی از اقدامات مهم در حوزه گردشگری برشمرد که در 

آینده نزدیک این مهم تحقق خواهد یافت  .
میان  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد  گزارش،  این  براساس 
در  باغو  تاریخی  بوم گری  و  بومیان  مردم شناسی  خانه 
تمایل  نظر گرفتن  در  با  و  چارچوب همکاری مشترک 
مرکز عرضه کننده  دو  عنوان  به  و عالقه مندی طرفین 
منظور  به  و  بومی  و  فرهنگی  گردشگری،  خدمات 
هم افزایی در تقویت و گسترش فعالیت های بوم گردی و 
معرفی فرهنگ و آداب و رسوم بومیان کیش با حمایت 

سازمان منطقه آزاد به امضاء رسید.
زمینه  در  ظرفیت سازی  تفاهم نامه،  این  انعقاد  از  هدف 
گردشگری روستایی، فرهنگی و بوم گردی جزیره کیش، 
برگزاری همایش ها، نشست ها و  تعامل در  همکاری و 
ظرفیت  از  استفاده  مشترک،  جشنواره های  و  نمایشگاه 
یکدیگر در جهت معرفی و اطالع رسانی فعالیت های دو 
مرکز، همکاری و تعامل در زمینه مستند سازی و تولید 
محتوای فرهنگی و بومی در فضای مجازی و رسانه ها، 
حمایت مشترک و اسپانسری از فعالیت ها و برنامه های 
و  تعامل  کیش،  نا ملموس  و  ملموس  میراث  با  مرتبط 

همکاری با سازمان منطقه آزاد کیش و بخش خصوصی 
در زمینه معرفی ظرفیت های فرهنگی، بومی و میراثی 
کیش، گردشگران داخلی و خارجی، تالش جهت احیاء و 
توسعه صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی جزیره 

کیش است.
سرپرست  پورعلی  سعید  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
معاونت گردشگری، محمد ثاقب فرد سرپرست اداره کل 
اداره  حوزه مدیرعامل، سید علیرضا علوی رضوی مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل و سعید یکه دهقان مدیر 
بازاریابی و تبلیغات سازمان منطقه آزاد کیش و رحمان 
بازرگانان  و  بازاریان  جامعه  مدیرعامل  نجفی  سادات 

کیش حضور داشتند.

و  پشتیبانی  تولید،  تخصصی  کمیته  جلسه  هشتمین 
مشکالت  به  رسیدگی  و  بررسی  هدف  با  مانع زدایی ها 

شرکت های نفتی منطقه آزاد کیش برگزار شد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مقدمات  گفت:  جلسه  این  در  حضور  ضمن  کیش 
قانون  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قوانین  بازگشت 
با اجرای آن، مشکالت و  دائمی آن فراهم شده و که 

چالش های واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.
کنونی  شرایط  پیشرفت  و  بهبود  افزود:  آهنگران  جعفر 
کشور و حرکت به سمت ثبات بیشتر، نوید دهنده تحول 
و ایجاد امیدواری برای رفع محدودیت های مناطق آزاد 

قوانین  و  مسیر  به  کنونی  وضعیت  بازگشت  همچنین 
اصلی آنها در گذشته است.

وی اظهار داشت: پس از 20سال معافیت مالیاتی بر عملکرد 
و دارایی مناطق آزاد، الیحه ای از سوی دولت در کمیسیون 
اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مالیات 
بر ارزش افزوده در این مناطق به صورت پلکانی اجرا و 
مقرر شد لغو معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی در آخرین 
مرحله انجام شود که در این صورت پرداخت مالیات برای 

شرکت های نفتی نیز اعمال خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، غفلت  از رسیدگی 
به مشکالت شرکت های نفتی در گذشته را عامل بروز 
معضالت پیش آمده خواند و عنوان کرد: اقدامات الزم 
انجام  موقع  به  باید  مصائب  این  فصل  و  حل  جهت 

می شد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
آهنگران با تاکید بر این که یکی از وظایف شرکت های نفتی 
در کشور اجرا و ایفای مسئولیت های اجتماعی است، افزود: 
بسیاری از شاهراه ها  و فعالیت های زیرساختی از سوی فعاالن 
شرکت های نفتی انجام پذیر است و هیچ نهاد و دستگاهی 
نمی تواند مانند شرکت های نفتی این مسئولیت را اجرا کند 

و این در بخش خصوصی و دولتی به خوبی مشهود است.
از  یکی  را  نفتی  شرکت های  اتحادیه  وجود  عدم  وی، 

گفت:  و  کرد  عنوان  حوزه  این  مشکالت  بروز  دالیل 
مسائل و مشکالت این حوزه با واحدهای صنعتی دیگر 
متفاوت بوده و نیازمند مشارکت همه جانبه شرکت های 

مختلف برای پیگیری اینگونه فعالیت ها می باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان تصریح کرد: ما در مجموعه سازمان برای برگزاری 
جلسات و رسیدگی مستمر به نیازهای شرکت های نفتی تا 

حصول نتیجه اعالم آمادگی می کنیم.
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست  همچنین، 
سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اهمیت حوزه نفت، گاز 
پایگاه های  از  یکی  کرد: جزیره کیش  عنوان  پتروشیمی  و 
قدیمی نزدیک به حوزه نفتی پارس جنوبی است و با توجه به 
نامگذاری امسال با عنوان »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
عدم مواجهه فعالیت اقتصادی این شرکت ها با مشکالت برای 
سازمان منطقه آزاد کیش از درجه اهمیت باالیی برخوردار 
است و ما با اهتمام ویژه مهم ترین مسائل و مشکالت این 

شرکت ها را در ۱0سرفصل مورد بررسی قرار می دهیم.
فعالیت  مجوز  تسهیل صدور  و  پیگیری  حسین همتی، 
از راه حل های مهم و اساسی رفع  اقتصادی به را یکی 
موانع مطرح شده در این جلسه عنوان کرد که به جد در 

دستورکار سازمان قرار گرفته است.

به گفته وی؛ احتساب هزینه های آب و برق شرکت های 
نفتی از دیگر مباحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

همتی اظهار داشت: ابهاماتی در این حوزه برای فعاالن صنعتی 
وجود دارد که مقرر شد با صدور مجوز صنعتی از سوی سازمان، 

هزینه های آب و برق این شرکت ها صنعتی لحاظ شود.
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
منطقه آزاد کیش تصریح کرد: موافقت اولیه مدیرعامل 
صنف  اتحادیه  ثبت   جهت  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
فعاالن حوزه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اخذ و مقرر 

شد ثبت این شرکت ها انجام شود.
براساس این گزارش، اصالح قرارداد شرکت هندلینگ 
بندرگاه کیش یکی دیگر از مواردی بود که در این جلسه 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به تغییرات 
در  شرکت  این  قرارداد  در  بازنگری  اقتصادی،  شرایط 

دست اقدام است تا کیفیت خدمات آن افزایش یابد.
گفتنی است، هشتمین کمیته تخصصی تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها با حضور جعفر آهنگران رئیس هیات مدیره 
ثاقب فرد  محمد  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
سرپرست  همتی  حسین  مدیرعامل،  کل  اداره  سرپرست 
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، جمعی از مدیران و روسای 

سازمان و مدیران و کارکنان شرکت های نفتی برگزار شد.

سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، 
مردم شناسی  خانه  میان  همکاری  تفاهم نامه  انعقاد 
بومیان و بوم گری تاریخی باغو را زمینه ساز بهره مندی 
جاذبه های  ارتقاء  برای  بومیان  توانمند  ظرفیت  از 

گردشگری این منطقه عنوان کرد.
میان  تفاهم نامه همکاری  انعقاد  در جلسه  پورعلی  سعید 
که  باغو  تاریخی  بوم گری  و  بومیان  مردم شناسی  خانه 
میان  ایجاد هم افزایی  برگزار شد؛  بومیان کیش  در خانه 
ظرفیت های بوم گردی و جاذبه های خانه بومیان و باغو را 
یک اقدام مسرت بخش در این منطقه عنوان کرد و گفت: 
این تفاهم نامه می تواند یک اقدام مبارک و میمون و نقطه 
عطفی برای استفاده از ظرفیت های توانمند جامعه بومیان 

برای ارتقاء جاذبه های گردشگری جزیره کیش باشد.
و  بومیان  مردم شناسی  خانه  که  این  به  اشاره  با  وی 
جزیره  ارزشمند  دارایی های  از  باغو  تاریخی  بوم گری 
ساماندهی  بر  بارها  که  جاذبه هایی هستند  عنوان  به  و 
مسیر  پیش بینی  با  داشت:  اظهار  است،  شده  تاکید  آن 

گردشگری در مجموعه سفین قدیم و ایجاد جاذبه ها و 
امر اقامت در روستای باغو می توان به ظرفیت ماندگاری 

گردشگران در جزیره کیش ساعت ها افزود.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش 
بر ارتقاء ظرفیت های فرهنگی و گردشگری در روستای 
باغو، سفین و خانه بومیان تاکید کرد و افزود: باید این 
ظرفیت ها و خدمات ارائه شده به گردشگران و مسافران 

داخلی و خارجی در این دو مجموعه ارتقاء یابد.
به گفته پورعلی؛ منابع انسانی که در باغو و سفین وجود 
دارد حتما در قالب این تفاهم نامه می توانند شاهد تجربه های 

جدیدی باشند که در پیشرفت این منطقه تاثیرگذار است.
موثری  اقدامات  و  هم افزایی  ایجاد  اهمیت  لزوم  بر  وی 
همچون شبکه سازی در روستای باغو و خانه های بومیان 
کیش اشاره داشت و گفت: شبکه سازی ها بیشتر ناظر بر 
استفاده از ظرفیت های زنان بومی جزیره و منوی غذای 
سنتی و نوشیدنی های محلی است که می توانند جاذبه های 

خوبی در عرصه گردشگری جزیره ایجاد کنند.

آزاد کیش  معاونت گردشگری سازمان منطقه  سرپرست 
اظهار کرد: معرفی ظرفیت های موجود، یکی از سیاست هایی 
است که در دستورکار قرار گرفته و هر اندازه جامعه بومیان 
ما درگیر امر گردشگری و ایجاد جاذبه شوند، از دستاوردهای 

توسعه حوزه گردشگری می توانند بیشتر بهره مند گردند.
معنای  به  بیشتر  بهره مندی  کرد:  تصریح  پورعلی 
این  بیانگر  بیشتر«،  دانش  و  بهتر  مهارت  و  »اقتصاد 
مهم است که توانسته ایم امر توسعه را با توانمندی سازی 

جامعه محلی آمیخته کنیم.
خانه  به  وابسته  رستوران  مجموعه  این که  بیان  با  وی 
بومیان فعالیت خود را آغاز کرده است و امیدواریم هر 
چه سریع تر شاهد مجموعه های الحاقیه خانه بومیان در 
مدار ارائه خدمات باشیم، افزود: از جاذبه های گردشگری 
بومیان جدای از بحث معماری، اعیاد، جاذبه های شیوه 
و سبک زندگی؛ باید نسبت به ایجاد جاذبه های جدیدتر 

در این منطقه اقدام کنیم.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در 

پایان با بیان این که تجربه و دانش خوبی در خانه بومیان 
کسب شده که مورد ارزیابی نهادهای ملی و بین المللی نیز 
قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: »ایکوم« چند بار خانه 
بومیان را در ارزیابی های خود به عنوان خانه برتر و دارای 
ارائه خدمات کیفی معرفی کرده است و این ارزیابی ها و 
افتخاراتی که آفریدند، می تواند بیشتر جامعه بومی ما را 

درگیر توسعه به ویژه در حوزه گردشگری جزیره کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

تحقق پایداری امنیت جزیره کیش، با 
تعامل میان جامعه و نیروی انتظامی

اخبار منطقه آزاد کیش

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

در کمیته تخصصی تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها با محوریت شرکت های نفتی کیش مطرح شد:

سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان خانه مردم شناسی بومیان و بوم گری تاریخی باغو کیش

اهتمام سازمان منطقه آزاد کیش در جهت رفع مشکالت شرکت های نفتی منطقه

ارتقاء جاذبه های گردشگری جزیره کیش با بهر ه گیری از ظرفیت جامعه بومیان
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عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه 
جدید  فرصت های  ایجاد  اقتصادی،  عملکرد  بر  کیش،  آزاد 
درآمد زایی و شناسایی راهکارهای موثر برای مدیریت منابع 

مالی شرکت های تابعه سازمان تاکید کرد.
مدیران  و  معاونان  شورای  یازدهمین  در  آخوندی  ناصر 
سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه با محوریت 
منابع  مدیریت  هنر  اهمیت  لزوم  بر  شرکتی؛  حاکمیت 
محدود و نیازهای نامحدود اشاره کرد و گفت: باید رویکرد 
هیات  فعالیت های  محور  غالب  تفکر  سود آوری،  اقتصادی 

مدیره شرکت های تابعه سازمان باشد.
به گفته وی، جلسه هر هفته شورای معاونان و مدیران سازمان 
منطقه آزاد کیش در یکی از شرکت های تابعه برگزار خواهد شد 
و به صورت ویژه مشکالت و مسائلی که در حوزه های مربوطه 

مطرح می شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
توسعه  شرکت  محوریت  با  که  جلسه ای  طی  آخوندی 
آزاد کیش برگزار شد،  بنار و فرودگاه های منطقه  مدیریت 
زمینه های  تابعه در  از شرکت های  این سازمان  بر حمایت 

صدور مجوز، ضمانت و تامین مالی تاکید کرد.
»عملکرد  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  عضو 
برای  فرآیند  یک  انجام  کاهش  صرفه جویی،  اقتصادی، 
مدیران  ارزیابی  طرح  شاخص های  از  را  و ...«  ارباب رجوع 
عملکرد  و  اقتصادی  برآیند  داشت:  اذعان  و  برشمرد 
شرکت ها و سازمان منطقه آزاد کیش در یک تراز نامه نشان 
داده می شود، از این رو باید ضوابط، آیین نامه ها و رویکرد 

اقتصادی خودگردان مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بنادرو فرودگاه  این که شرکت توسعه مدیریت  بیان  با  وی 
های منطقه آزاد کیش چندین فرصت جدید سرمایه گذاری 
جذب  به  نسبت  باید  افزود:  است،  کرده  شناسایی  را 
به  و  اقتصادی  مشترک  طرح های  قالب  در  سرمایه گذاری 
منابع  تامین  صددرصد  حتی  یا  و  اجاره ای   ،BOTصورت

مالی را از طریق بانک ها انجام دهند.
عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه 
آزاد کیش در پایان با تاکید بر این مهم که شرکت ها باید 
نسبت به شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری و تامین 
کرد:  تاکید  کنند؛  اقدام  اجرای طرح های خود  برای  اعتبار 
باید مدیران مجموعه شرکت های تابعه به سمت خودکفایی 
حرکت کنند و با شناسایی فرصت های درآمدزایی، عملکرد 
را  خود  مصارف  و  منابع  بتوانند  تا  باشند  داشته  اقتصادی 

مدیریت کنند.
آزاد  اجتماعی سازمان منطقه  همچنین، معاون فرهنگی و 
کیش بر اهمیت راه اندازی ایکس ری کامینونی در بندرگاه 
و  اجتماعی  ناهنجار  پدیده های  برخی  از  جلوگیری  جهت 
انتظامی اشاره کرد و گفت: هر چه سریع تر باید این مهم 

تعیین تکلیف و پیگیری شود.
بر  غیرعامل  پدافند  جامع  طرح  درخصوص  پورعلی  سعید 
ضوابط و استانداردهای غیرعامل در محیط بندر و فرودگاه این 
منطقه تاکید داشت و تصریح کرد: همکاران در بندر و فرودگاه 
گزارش های کارشناسان غیرعامل و یا گزارشی که پس از پایان 
طرح پدافند غیرعامل ارسال خواهد شد را مورد توجه قرار دهند.

تا  کیش  جامع  طرح  بازنگری  در  این که  بیان  با  وی 
بین المللی  فرودگاه  پروازهای  افزایش  موضوع  سال ۱4۱0 
با  افزود:  است،  شده  اشاره  خارجی  8مقصد  به  کیش 
تخفیفاتی که در نظر گرفته شده، باید به 5مقصد پرواز بین 

المللی تردد داشته باشیم.
نه  جزیره  شناورهای  ثبت  که  این  به  اشاره  با  پورعلی 
نه  و  آزاد  منطقه  سازمان  ثبت  مقررات  و  قوانین  براساس 
سازمان بنادر و دریانوردی انجام نشده است، اظهار داشت: 
برعهده  آزاد  منطقه  مقررات  و  قوانین  طبق  شناورها  ثبت 

سازمان بنادر و دریانوردی است.
آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  گفته  به 
فاقد  شناورهای  نام  با  هستیم  روبه رو  پدیده ای  با  کیش، 
هویت و با تالش مضاعف به دنبال ایجاد فرآیندی هستیم 

که این شناورهای فاقد هویت، دارای هویت شوند.
همچنین در این جلسه، سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل 
گزارش  ارائه  که  این  بیان  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
طبق  عمومی  مجمع  مصوب  تکالیف  بررسی  و  عملکرد 
برنامه ریزی هر هفته در قالب جلسه ای برگزار خواهد شد، 
گفت: در پایان جلسه هر شرکت تابعه، یک جلسه حاکمیت 
دوره ای  بازدیدهای  گزارش  تا  شد  خواهد  برگزار  شرکتی 

مرور و به یک جمع بندی برسیم.
محمد ثاقب فرد، درخصوص روند، نوع نگرش و برنامه ریزی 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  برای  ارزش  خلق  منجربه  که 
توسعه  شرکت  برای  که  مجمعی  تکالیف  افزود:  می شود، 
جلسه  در  کیش  آزاد  منطقه  فرودگاه های  و  بنادر  مدیرت 
مجمع تصویب و در حوزه امور مجامع ابالغ شده، سازمان 

در جریان فعالیت های این مجموعه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: شرکت باید در شرکت توسعه هندورابی 
اقدام  این  از  مهمی  بخش  خوشبختانه  که  کند  مشارکت 
شده  انجام  کیش  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  توسط 
است و این شرکت ماه آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  حوزه  کل  اداره  سرپرست 
و  دریایی  نقل  و  حمل  طرح  مطالعاتی  کار  از  کیش،  آزاد 
بهره مندی از جزایر فارور کوچک و بزرگ خبر داد و گفت: 
در  شرکت  مدیره  هیات  اعضاء  از  یکی  توسط  مهم  این 

دستورکار قرار گرفته است.
و  بنادر  مدیریت  توسعه  شرکت  سرپرست  همچنین، 
فرودگاه های منطقه آزاد کیش در این جلسه ضمن قدردانی 
راهکارهای  ارائه  و  بررسی  سازمان جهت  ویژه  رویکرد  از 
روی شرکت های  پیش  مرتفع شدن مشکالت  برای  موثر 
ورودي  اصلی  شاهراه  دو  بندر  و  فرودگاه  گفت:  تابعه، 
جذب  و  توسعه  زیرساخت های  عنوان  به  کیش  جزیره 

سرمایه گذاران در این منطقه تاثیر بسزایی دارد.
اقدامات مطلوبی در  به گفته عزت اله محمدی؛ در گذشته 
حوزه های فرودگاه و بندر کیش انجام شده است و با سیستم 
برنامه های  و  موثر  راهکارهای  ارائه  با  و  جدید  مدیریت 
دو حوزه، هوشمند سازی خدمات  این  در  می توانیم  مدون، 
و توجه به زیرساخت های اصلی که عامل توسعه و جذب 

سرمایه گذاری است، در اولویت کار قرار دهیم.
در  ویژه  به  الزم  زیرساخت های  ایجاد  با  کرد:  اظهار  وی 
حوزه های باند، پایانه مسافری، سوخت گیری فرودگاه و سایر 

پروژه هایی که جزء اولویت ها است، می توانیم اقدام کنیم.
فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  توسعه  شرکت  سرپرست 
همگرایی  با  نمود:  خاطرنشان  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه 
می توانیم  تابعه  شرکت های  و  ارگانی  سازمانی،  تعامل  و 
مهم  گام های  کیش  آبادانی  و  توسعه  جهت  هم  کنار  در 

و موثری برداریم.

رویکرد اقتصادی سودآوری، 
از اولویت شرکت های تابعه 

سازمان منطقه آزاد کیش

 معاون توسعه مدیریت
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:



امارات  در  دبی ۲۰۲۰  اکسپو  نمایشگاه  کار  به  شروع  با  همزمان 
بنیاد  همکاری  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  عربی،  متحده 
سینمایی فارابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اقدام به حضور 
عروسک های غول پیکر نمایش های آیینی باستانی گیالن زمین در 

پاویون جمهوری اسالمی نمود.
سازمان منطقه آزاد انزلی با عنایت به اهمیت نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ 
دبی  میزبانی  به  فرودین ۱۴۰۱  اول  دهه  تا  مدت شش ماه  به  که 
تقویت  در  اصیل  فرهنگی  نمادهای  که  نقشی  و  می شود  برگزار 
تفاوت های  از  فراتر  بشریت  میان  مشترک  فرهنگی  علقه های 
سیاسی و منافع اقتصادی ایفا می کنند، در نخستین مرحله از حضور 
خود در نمایشگاه مزبور با بهره گیری از غنای فرهنگی و توانمندی 
ظرفیت  این  از  بهره گیری  به  اقدام  استان،  فرهنگ  حوزه  فعالین 

بی نظیر کرده است.
سال های  ظرف  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گزارش،  این  بر  بنا 

به  اقدام  حوزه،  این  فعالین  از  حمایت  و  سرمایه گذاری  با  گذشته 
برگزاری دوره های آموزشی ساخت عروسک های غول پیکر تحت 
از  استفاده  با  و  نموده  فرانسه  پرسونز«  »گراند  کمپانی  لیسانس 
دانش فنی و تکنیکی طراحان و سازندگان برجسته کشور موفق 

و  پیربابا  عروس گلی،  نام های  به  بزرگ  عروسک  سه  ساخت  به 
غول که شخصیت های داستان اساطیری عروس گولی گردید و در 
مختلف  جشنواره های  و  فرهنگی-گردشگری  مختلف  برنامه های 

داخلی و بین المللی به نمایش گذاشته شده است.

داستان های کهن گیالن  از مجموعه  آیینی عروس گولی  نمایش 
زمین در گرامیداشت جشن نوروز است؛ نمایشی که در آن غول، 
نماد  غول  دارند.  برعهده  را  اصلی  نقش های  نازخانم  و  پیربابا 
زمستان، نازخانم نماد بهار و زایش طبیعت و پیربابا نماد تالش و 

امید آدمی در مسیر نو و روشنایی است.
از  بیش  حضور  با  دبی۲۰۲۰  اکسپو  نمایشگاه  است،  گفتنی 
مدت  به  عربی  متحده  امارات  دبی  شهر  در  جهان  ۲۰۰کشور 
۱۸۲روز در حال برگزار ی است؛ باعنایت به اینکه نمایشگاه مزبور 
هر پنج سال یک بار به میزبانی یک کشور و در این مدت طوالنی 
برپا می گردد، به عنوان یکی از بزرگ ترین نشست های جهانی که 
در آن بهترین های جهان برای ساخت آینده ای بهتر در یک مکان 
جمع می شوند، دولت جمهوری اسالمی ایران در قالب یک پاویون 
معرفی  به  اقدام  مختلف  حوزه های  در  مترمربع  ۲هزار  بر  افزون 

فرصت ها، مزیت ها و ظرفیت های ایران کرده است.

علیرضا خندان، مشغول به خدمت در مدیریت گسترش و تسهیل 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  پیشرفته،  فناوری  و  تولید 
قله  فتح  به  موفق  بار  ششمین  برای  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 

دماوند، مرتفع ترین قله غرب آسیا و خاورمیانه شد.
پیش  سال  چهارده  از  که  حرفه ای  نیمه  کوهنورد  این 
کشور  و  گیالن  استان  مرتفع  قلل  به  صعود  به  شروع 
مسجد  را  خود  آغاز  نقطه  خود،  صعود  ششمین  در  نموده، 
قله  سمت  به  جنوبی  یال  ز  ا و  داده  قرار  زمان)عج(  امام 

کرد. حرکت  دماوند 
وی با بیان اینکه بعد از ۴ساعت به بارگاه سوم رسیده، با زدن کمپ 
ساعت ۴ صبح به سمت قله حرکت نمودیم تا اینکه ساعت۱۱:3۰ 

به نوک قله زیبای دماوند رسیدیم.
در  دماوند  به  وی  صعود  اولین  اینکه  به  اشاره  با  خندان  علیرضا 

سال  یک  ظرف  این  از  پیش  کرد:  اضافه  شد،  انجام  سال ۱3۷۷ 
اخیر قله  های سبالن، سندان در استان زنجان، آزادکوه، شاه معلم 

و آسمانسرا فتح شده است.
توسط  کوهنوردی  ورزش  به  پرداختن  فرصت  از  قدردانی  با  وی 

فعالیت های  به  توجه  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  خود 
کیفی  و  کمی  ارتقای  زمینه ساز  را  سازمان  پرسنل  میان  ورزشی 
سرمایه گذاران،  قبال  در  محوله  وظایف  انجام  و  خدمات رسانی 
آمادگی  بهبود  افزود:  و  کرد  عنوان  محلی  جامعه  و  ارباب رجوع 
جسمانی و تناسب قلبی- عروقی و همچنین کاهش چربی بدن از 
طریق ورزش های هوازی همچون کوهنوردی است و در عین حال 
موجب تقویت کار گروهی و تیمی در افراد در کارهای اجتماعی 

می شود.
گفتنی است، هیات کوهنوردی سازمان منطقه آزاد انزلی از سال ۹۸ 
به ریاست سامان طالبی مشغول به فعالیت شده و ظرف دو سال 
افزایش  شاهد  منطقه،  اقتصادی  فعالین  خوب  استقبال  با  گذشته 
صعودهای استانی این گروه از عالقه مندان به ورزش کوهنوردی 

در سطح منطقه می باشیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی به همراه معاون و مدیران معاونت اقتصادی و 
تولیدی- واحد  چند  از  سازمان،  این  سرمایه گذاری 

صنعتی در محدوده منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل 
آورد.

حضور  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

شرکت  از  ابتدا  شماره ۲ ،  صنعتی  شهرک  در 
شرکت های  بزرگترین  از  یکی  گروپ«  »واروم 
با  که  انفجار  و  ضد حریق  برقی  تجهیزات  تولید 

به  بازدید  می کند،  فعالیت  خارجی  سرمایه گذاری 
عمل آورد و نسبت به رفع برخی موانع و مشکالت 

این شرکت دستورات الزم را صادر کرد.

»توانگران  تولیدی  مجموعه  از  بازدید  ادامه،  در 
برنامه های  دیگر  از  طالب آباد  در  ونوس«  صنعتی 
بازدید میدانی از واحد های تولیدی علی اوسط اکبری 
لوازم خانگی  انواع  این واحد، تولید کننده  مقدم بود. 
فرصت  ایجاد  با  که  بوده  برقی  گرم کن های  آب  و 
اشتغال مستقیم برای ۲5نفر، در بخش تولید ملی و 

صادراتی فعالیت می کند.
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ادامه روند این بازدید میدانی، از مجموعه تولید آرد 

»ایران پادنگ« بازدید به عمل آورد.
نیاز  مورد  گندم  تامین  بررسی  گزارش،  این  بر  بنا 
این واحد تولیدی و سرعت بخشی در روند توزیع آرد 
در سطح استان گیالن، از مواردی بود که با حضور 
بررسی  مورد  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 

قرار گرفته و دستورات مقتضی ابالغ گردید.
ایران پادنگ از سال ۱3۶۴ به  گفتنی است، شرکت 
در  تولیدی  واحدهای  قدیمی ترین  از  یکی  عنوان 

محدوده منطقه آزاد انزلی فعالیت می کند.

دکتر احمد دنیامالی نماینده مردم شهرستان بندر انزلی در مجلس 
شورای اسالمی با مهندس علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات 
گفت وگو  و  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 

کرد.
پیرامون  طرف  دو  دیدار  این  در  گزارش،  این  براساس 

فعالیت های  از  یکی  عنوان  به  لجستیکی  فعالیت   تقویت 
مبادالت  توسعه  کشور،  شمال  در  نیاز  مورد  و  کلیدی 
فعال  بنادر  از  بندرانزلی  و  کاسپین  بنادر  طریق  از  تجاری 
تامین  و  بندری  ظرفیت های  افزایش  و  انزلی  آزاد  منطقه 

کردند. نظر  تبادل  اساسی  کاالی 

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و به همت معاونت فرهنگی، 
دانش آموزان  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
کم برخوردار در سطح مدارس فعال در محدوده منطقه آزاد انزلی 
شناسایی و بسته های حمایتی لوازم التحریر از سوی این سازمان 

به دانش آموزان کم برخوردار اهداء شد.

تهیه  با  انزلی همه ساله  آزاد  این گزارش، سازمان منطقه  بر  بنا 
بسته های حمایتی از قبیل لوازم التحریر و وسایل کمک آموزشی، 
از دانش آموزان کم برخوردار در تمامی مقاطع تحصیلی حمایت و 
از خدمات  تحصیل  دوره  پایان  تا  دانش آموزان  این  برنامه  طبق 

سازمان منطقه آزاد انزلی برخوردار خواهند شد.

پیرو بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی برگزار شده، 
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست علی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری  اوسط 
با حضور مدیرعامل شرکت  انزلی و  آزاد  سازمان منطقه 
شهرک های صنعتی استان گیالن و اعضای هیات مدیره، 
معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار گردید.

تخصصی،  نشست  این  در  گزارش،  این  براساس 
و  راکد  واحدهای  وضعیت  تکلیف  تعیین  درخصوص 

گلخانه  احداث  سرمایه گذار  مشکالت  بررسی  غیرفعال، 
ایاب  خدمات  شماره ۱،  صنعتی  شهرک  جنب  زمین  در 
تولیدی در شهرک های صنعتی و  به واحدهای  و ذهاب 
ارائه خدمات تولیدی-صنعتی در مجموعه مجتمع بندری 
کاسپین توسط اعضای کارگروه مورد بحث و تبادل نظر 
تولید  موانع  رفع  زمینه  در  الزم  توافقات  و  گرفت  قرار 

شرکت های مزبور حاصل شد.
علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

تمامی  فعالیت  بر  تاکید  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
بخش های سازمان به منظور رفع موانع تولید بیان کرد: 
اجرایی  دستگاه های  و  سازمان  این  بخش های  همه 
دغدغه های  کاهش  راستای  در  یکدیگر  با  همسو  باید 
تولیدکنندگان و افزایش ظرفیت های تولیدی و صادراتی، 
هزینه های  کاستن  اداری،  بوروکراسی  کاهش  طریق  از 
گام  باکیفیت  محصول  تولید  روند  بر  نظارت  و  تولید 

بردارند.

در جریان بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی انجام گرفت:دیدار نماینده مردم شهرستان بندر انزلی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

برای ششمین بار محقق گردید:

به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام پذیرفت:

 رفع موانع تولید از چند واحد
تولیدی- صنعتی منطقه آزاد انــــزلی

تقویت فعالیت های لجستیکی و توسعه مبادالت 
تجاری از طریق بنادر منطقه آزاد انزلی

توزیع بسته های لوازم تحریر به دانش آموزان 
کم برخوردار در منطقه آزاد انزلی

حضور عروسک های غول پیکر نمایش های آیینی گیالن زمین در اکسپو دبی ۲۰۲۰

فتح مرتفع ترین قله ایران بار دیگر توسط کوهنورد منطقه آزاد انزلی

برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در منطقه آزاد انزلی
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اهداف شکل گیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست؛ اهدافی که مناطق 
بر اساس آن تشکیل شدند و فعالیت خود را به طور رسمی در سال 1372 
آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی ، ایجاد اشتغال، حضور فعال در بازارهای 
جهانی و منطقه ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد ، جلب و تشویق 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم ترین اهدافی بود که 
منجر به تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد. اما برای نیل به این 
اهداف، نیاز به محیطی برای اعطای مزایای مالیاتی ، آزادی ورود و خروج 
سرمایه ، معافیت هایی درخصوص حقوق ورودی ، انعطاف روابط کار، فعالیت 
بانک های خارجی و ... به وجود آمد تا سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در 

مناطق آزاد و ویژه تسهیل شود.
در این شماره از نشریه به بیان مزایای قانونی سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و بررسی چالش ها و مشکالت از زبان فعالین اقتصادی که 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در 

جلسه های آغازین کارش به آن اذعان داشته  است، می پردازیم. 
بدون شک محیط مقرراتی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پیش بینی 
معافیت ها و امتیازات ، می تواند این مناطق را در تحقق اهداف شان یاری 
کند. بدون شک یکی از وجوه ممیزه مناطق آزاد را باید استثنا شدن آن 
از دایره وسیعی از قوانین اقتصادی در نظام حقوقی کشور دانست؛ اما در 
مقابل مزایا و استثناهای متعددی که در قوانین و مقررات برای فعالیت در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی شده است، فعالیت در این مناطق با 

چالش هایی نیز روبه رو است که باید برای رفع آن برنامه ریزی کرد. 
طبیعتا حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و 
برای  آزاد و تالش  مناطق  اصلی  قوانین  از  او  اقتصادی و حمایت  ویژه 
احیای سرمایه گذاری می تواند روزنه امیدی برای مناطق آزاد کشور باشد؛ 
ضمن آنکه مناطق آزاد جدید نیز کار خود را به زودی شروع خواهند کرد و 
این موقعیت برای کشور بیش از گذشته مهیاست تا زمینه توسعه اقتصادی 

و پیشرفت فراهم گردد.
 

مزیت ها و معافیت های مناطق آزاد
بودن  دارا  و  تسهیل گر  و  حمایتی  قوانین  وجود  جهت  به  آزاد  مناطق 
ظرفیت ها، مزایا و امتیازاتی مناسب ازجمله معافیت بیست ساله مالیاتی، 
پایین بودن نرخ تعرفه های ورودی مواد اولیه تولید و واردات تجهیزات و 
ماشین آالت، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری؛ بستر مناسبی را 
در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت و کاهش هزینه های تولید فراهم 
می آورد و این فرصت طالیی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، 
هم می تواند به اقتصاد منطقه و هم در عرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی 
ایفا نماید و مهم تر از همه باید اذعان داشت نکته کلیدی مناطق آزاد در 
کلمه »آزاد« آن خالصه می شود؛ آزادی اقتصاد، آزادی تعامالت اقتصادی 
بین المللی، آزادی در ورود علم و تکنولوژی، آزادی در جهت فعالیت تجاری 
سرزمین  مجوزی  و  اداری  پیچیده  بروکراسی های  از  آزادی  تجار،  برای 

اصلی و ده ها آزادی دیگر با محوریت اقتصادی.
به هر حال براي تسهیل دستیابی به اهداف تاسیس مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادي، مزایا و معافیت هاي متعددي در قوانین و مقررات مختلف براي 
فعالیت در این مناطق پیش بینی شده است که مهم ترین آنها عبارتند از: 
مزایای مالیاتی، معافیت از حقوق ورودي، تسهیالتی راجع به مالکیت اموال 
غیرمنقول به جز زمین و در نهایت  آزادي کامل ورود و خروج سرمایه است.
اما مزایای مالیاتی که برای مناطق آزاد پیش بینی شده را می توان به سه 
دسته: مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تقسیم بندی 

کرد.
 

مالیات های مستقیم
آزاد ،  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده 13  طبق  که  داشت  تاکید  باید 
انواع فعالیت های اقتصادی  اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به 
اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ 
از پرداخت مالیات بر  بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال 
درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس 
از انقضا بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات 

وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید.
تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  که  است  آن  واقعیت 
جمهوری اسالمی ایران مدت معافیت از پرداخت مالیات را 15سال اعالم 
کرد اما اصالح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 88 

این مدت را به 20سال افزایش داد.
اما قید دیگری برای استفاده از معافیت مالیاتی وجود دارد و آن بند )ت( 
ماده 132 قانون مالیاتی های مستقیم مصوب سال 1366 است که به موجب 
کشور  مالی  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون  ماده 31 
مقرر می کند که شرط برخورداری از هرگونه معافیت های مالیاتی برای 
اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص 
حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان است که توسط سازمان امور 
مالیاتی تهیه می شود؛ بنابراین فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه باید 

نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.
 

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

مربوط در سه مرحله مورد بررسی قرار گیرد.
ابتدا فعالیت های اقتصادی داخل منطقه آزاد تجاری-صنعتی است. سازمان 
امور مالیاتی مقرر می کند که مبادالت کاال و خدمات فی ما بین اشخاص 
و فعاالن اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، 
در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض نباشد. این 
بخشنامه به وجود دو شرط اقامت و مبادله در داخل محدوده مناطق آزاد 
برمی گردد در آن صورت اشخاص و فعالین اقتصادی می توانند از معافیت 

مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند.
اما مورد دیگر صادرات و واردات بین منطقه آزاد و خارج از کشور است. 
ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده صریحا صادرات از منطقه آزاد به 
خارج کشور را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعالم کرده است؛ در مورد 
معافیت واردات نیز استناد شده که واردات کاال و خدمات خارج از کشور به 

مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض نمی باشد.
مورد دیگر ورود و خروج کاال و خدمات بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی 
است. بخشنامه ای در سال 88 مقرر می کند که واردات کاال و خدمات از 
مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض 
می باشد. در مورد مالیات و عوارض صادرات کاال و خدمات از سرزمین 
تکلیف  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون  ماده 13  نیز  آزاد  مناطق  به  اصلی 
به  را روشن کرده است، بدین گونه که صادرات کاال و خدمات  موضوع 
خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی ، مشمول مالیات نمی باشد 
و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط 

گمرک و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.
 

عوارض
ماده 65  بند )ت(  قالب  در  توسعه که  پنجم  برنامه  قانون  ماده 112  بند )د( 
قانون احکام دائمی قوانین برنامه تبدیل به حکم قانونی دائمی شده است، 
مقرر می کند: مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر 
مصوب  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  عوارض  کلیه  از  آزاد  مناطق 
ماده 10  البته عوارض  مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.  سال 72 ، 

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به رسمیت شناخته شده بود.
و  سال 72  در  تجاری  آزاد  مناطق  در  عوارض  اخذ  اجرایی  آیین نامه  اما 

دستورالعمل و روش اجرایی آن در سال 73 به تصویب رسید؛ این مصوبات 
البته که بارها موضوع اصالحی قرار گرفته است.

تجاری  آزاد  مناطق  در  عوارض  اخذ  اجرایی  نامه  آیین  ماده 4  مطابق 
)اصالحی سال 73( میزان عوارض موضوع ماده 2 این آیین نامه از طرف 
هیات مدیره هر منطقه تعیین می شود و به تصویب شورایعالی مناطق آزاد 

تجاری-صنعتی می رسد.
اما ماده 6 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد مصوب سال 72 نیز 
نوعی از عوارض را پیش بینی و شرایط تشویقی خاصی برای پرداخت سریع 
آن تعیین کرده است. ماده 6 این آیین نامه مقرر می کند: سازمان ها مجازند 
ارائه دهندگان خدمات قراردادهای مشاوره، طراحی و پیمانکاری  از کلیه 
که محل اجرای آن در مناطق قرار دارد، معادل یک درصد مبلغ قرارداد را 
به عنوان عوارض عمرانی شهری وصول و به حساب های مربوطه واریز 
نمایند. مجوز فعالیت برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره 

اجرای قراردادهای مذکور معتبر است.
 

حقوق ورودی
فارغ از بحث مزایای مالیاتی، بحث حقوق ورودی از دیگر مزایای قانونی 

سرمایه گذاري در مناطق آزاد تجاری- صنعتی است.
تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  که  داشت  تاکید  باید 
جمهوری اسالمی ایران ، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون احکام دائمی 
مقررات  و  ویژه  مناطق  اداره  و  تشکیل  قانون  توسعه کشور،  برنامه های 
صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، برای صادرات و واردات از 
مناطق آزاد مزایا و معافیت هایی درخصوص حقوق ورودی پیش بینی کرده 

است.
ماده 15 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر می کند واردات کاالی تولید 
شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه 
با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و 
سود بازرگانی معاف می باشند. امتیازات این ماده شامل واردات از مناطق 
آزاد به سایر نقاط کشور می شود؛ بنابراین دامنه آنها را نمی توان به سایر 
و  شده  کاالها وضع  درخصوص  تنها  امتیازات  این  داد.  توسعه  امتیازات 
خدمات مشمول ماده فوق الذکر نیست. در واقع این معافیت شامل ارزش 

افزوده ای می باشد که در این مناطق ایجاد شده است.
-1394( ایران  اسالمی  جمهوری  توسعه  ساله  پنج  برنامه  قانون  در  اما 
1390( مقرر می شود که کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش 
افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی 

محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نسبت قانون احکام دائمی 
مناطق  در  فعالیت  برای  بیشتری  تسهیالت  کشور  توسعه  برنامه های 
آزاد پیش بینی کرده است و بیشتر به قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه 

اقتصادی جمهوری اسالمی ایران شبیه است.
کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  داشت  تاکید  باید 
نسبت قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، حاوی قیدی راجع به مواد 
اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالهای تولیدی و پردازش شده 
است که همزمان شامل مناطق آزاد و ویژه می شود : »مواد اولیه و کاالهای 
واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی ، 
این  به  مستند  داخلی محسوب می شود «.  کاالی  و  اولیه  مواد  در حکم 
تبصره ، حقوق ورودی مواد اولیه و قطعات خارجی باید یک بار پرداخت 
شود و پس از آن در صورتی که در تولید یا پردازش کاالیی استفاده شود، 
هنگام ورود به داخل کشور از به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد 

اولیه و قطعات داخلی از حقوق ورودی معاف خواهد بود.
اما این ماده امتیازی دیگری هم پیش بینی کرده است، مبنی بر اینکه مواد 
اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالهای تولید و یا پردازش شده در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور به منطقه 
ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، 
به کار گرفته شود؛ در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق 

ورودی معاف است.
 

صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد
موضوع دیگر، مقررات صادرات، وادرات و امور گمرکی مناطق آزاد است. 
این مقررات در سال 73 به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد 

تجاری-صنعتی رسیده است.
مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا سایر مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و همچنین در محدوده جغرافیایی هر یک از مناطق آزاد، مشمول 
مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد بوده که در چارچوب 

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اجرا می شود.
اما ترتیب ورود کاال به مناطق آزاد تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان 
منطقه آزاد است که با کمترین تشریفات انجام می شود. ورود کاال نیز به 
منظور نگهداری، توزیع، صادرات مجدد، کران بری )ترانشیپمنت( و ترانزیت 
خارجی در انبارهای تحت پوشش سازمان های مناطق آزاد برای مهلت های 

معین )تعیین شده توسط هر یک از سازمان های مناطق ( مجاز است.
باید تاکید داشت که صدور کاالی ساخته شده در منطقه به خارج از کشور 
از  اولیه به کار رفته در آن  از آنکه مواد  یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم 
داخل کشور و یا از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور تامین شده باشد، 

مجاز می باشد.
اما اعاده عین کاالی وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کاالی وارده از 
سایر نقاط کشور به داخل کشور، نیز با اجازه سازمان منطقه آزاد مجاز است  .
همچنین واردات کاالهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی به داخل کشور، معادل درصد مجاز ورود کاال که 
افزوده و مواد و  ارزش  بر اساس مجموع  افزوده  ارزش  توسط کمیسیون 
قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کاالی تولیدی تعیین می شود، 
بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و عالوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش 

و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی باشد.
در نهایت حقوق ورودی قطعات و مواد اولیه خارجی )وارد شده از خارج 
کشور به منطقه( به کار رفته در کاالهای تولید یا پردازش شده در مناطق 
به  نهایی  محصول  ورود  هنگام  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 
از ارزش افزوده )تعیین شده توسط  کشور، پس از کسر معافیت حاصل 

کمیسیون تعیین ارزش افزوده( محاسبه و اعمال می گردد.
 

اموال غیرمنقول
اما مورد دیگر مالکیت اموال غیرمنقول است.

به  زمین  اجاره  آزاد مصوب سال 72 ،  مناطق  اداره  قانون چگونگی  طبق 
اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است. طبق آیین نامه نحوه 
استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، هم فروش و انتقال قطعی 
زمین به اتباع خارجی ممنوع است؛ اما در مواردی که انجام سرمایه گذاری 
خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین متناسب با طرح 

سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد. 
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 81 نیز قانون 
مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 کماکان به 

قوت خود باقی است. طبق آیین نامه اجرایی قانون تشویق در مواردی که 
انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک 
زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان 

مجاز می باشد.
 

آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
مقرر می کند  آزاد مصوب سال 72  مناطق  اداره  قانون چگونگی  ماده 20 
ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه 

آزاد می باشد.
 

عدم اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص
آخرین مورد، بحث عدم اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص است. 
آزاد تجاری-صنعتی مقرر می کند:  اداره مناطق  ماده 12 قانون چگونگی 
مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی و صدور 
روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب 

هیات وزیران خواهد رسید . 
تامین  و  بیمه  انسانی ،  نیروی  اشتغال  مقررات  مصوبه  این خصوص  در 
اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال 73 به تصویب رسیده 

است. 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  کارفرما  و  کارگر  روابط  است،  گفتنی 
براساس مصوبه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی ایران تنظیم می گردد. این 

مصوبه به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده است .
در پایان این قسمت باید تاکید داشت که  محیط قانونی حاکم بر مناطق 
مزایای  شامل  که  مزایا  مهم ترین  با  کرده  تالش  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
اهداف  تحقق  راستای  در  ورودی  حقوق  به  راجع  معافیت های  مالیاتی، 
تشکیل این مناطق، مالکیت اموال به جز زمین، آزادی کامل ورود و خروج 
سرمایه و عدم اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص است، مناطق 

آزاد را در تحقق اهداف خودشان یاری رسانند.
 

بررسی چالش ها و مشکالت مناطق آزاد
در مقابل مزایا و استثناهای متعددی که در قوانین و مقررات برای فعالیت 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی شده است، فعالیت در این مناطق 
متاسفانه با چالش هایی روبه رو است که باید برای رفع آنها به طور جدی 

برنامه ریزی کرد.
واقعیت آن است که تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد 
عمال امتیازات و مشوق هایی که در قانون برای این مناطق مشخص شده 
بود را از بین برده است! تا حدی که دیگر تفاوتی میان سرزمین اصلی با 

مناطق آزاد دیده نمی شود. 
الزم به ذکر است که در این راه، مجلس و دولت توامان سنگ اندازی های 
در مسیر مناطق آزاد داشتند. از موضوع حذف معافیت های مالیاتی در مناطق 
آزاد گرفته تا زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی 
بخشنامه های  و  آیین نامه ها  روانه شدن  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
متناقض که اجازه نفس کشیدن را از مناطق آزاد سلب کرده است؛ این در 
حالی است که انتظارات از این مناطق همچنان باال بوده و مدام گالیه های 

از عملکرد ضعیف مناطق آزاد شنیده می شود!
باید تاکید داشت که در این سال ها نقض معافیت های مالیاتی و گسترش 
نفوذ و دخالت فراقانونی در وظایف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و ضعف دستگاه های نظارتی، باعث سردرگمی فعالین اقتصادی 
و فرار سرمایه از مناطق آزاد به نقاط دیگر کشور و یا بعضا خارج از مرزهای 

ایران شده است.
از ابتدای تاسیس، این مناطق با انواع مقاومت طی اقدامات ایذایی توسط 
قانون  مفاد  اجرای  عدم  جهت  در  ذیربط  عوامل  و  اجرایی  دستگاه های 
فوق روبه رو و از دهه گذشته نیز با همکاری برخی عوامل خود در مرکز 
پژوهش ها ، نمایندگان و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی 
انواع  و  حقایق  دادن  جلوه  وارونه  با  و  دولت  اعضای  برخی  و همچنین 
تبلیغات کاذب و بزرگنمایی برخی ناهنجاری های موجود و بی ثمر نشان 
دادن عملکرد این مناطق ، موفق به تصویب انواع قانون و مقررات متناقض 
و خالف هدف و روح قانون و مقررات خاص این مناطق شده و باعث 
دلسردی و فرار سرمایه و سرمایه گذاران که طی سالیان متمادی به هزاران 

زحمت جذب شدند، گردیدند. 
به طور کلی نقض اصلی ترین مزیت مناطق آزاد یعنی معافیت های مالیاتی 
)مالیات بر درآمد و دارایی و مالیات بر ارزش افزوده( و همچنین تسری 
قوانین سرزمین اصلی مانند قانون مالیات های مستقیم ، قانون کار به ویژه 
در سازمان های مناطق آزاد، عدم اجرای مقررات تاسیس و ایجاد موسسات 

مالی و اعتباری بین المللی با ایجاد انواع موانع را می توان ذکر کرد  .
اما اشاره ای داشته باشیم به زیرپوشش بردن دبیرخانه شورایعالی مناطق 
دارایی!  و  اقتصادی  امور  وزرات  مجموعه  تحت  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
موضوعی که باعث شد مناطق آزاد کارکردشان  را از دست بدهند و دیگر 
استقاللی برای حفظ اختیارات نداشته باشند. نمایندگان مجلس گذشته به 
بهانه نظارت و زیرسوال بردن دبیرخانه، این مجموعه را به وزارت اقتصاد 
سپردند؛ اما نتیجه امر صرفا محدود کردن دبیرخانه و زیر فشار قرار دادن 
آن توسط ارگان ها و سازمان های مختلف و نقض قوانین چگونگی اداره 

مناطق آزاد بود!
 

عدم اجرای قانون فعلی مناطق آزاد
واقعیت آن است که یکی از دالیل مهم مستثنی شدن قانون و مقررات 
مناطق آزاد از قوانین عام کشوری و اعطای برخی مزیت ها و معافیت ها 
جذب  برای  مضاعف  انگیزه  ایجاد  قانون گذار،  توسط  مناطق  این  به 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، اطمینان خاطر و ارائه تضمین امنیت 
فعالیت  ادامه  و  استمرار  جهت  مقررات  و  قوانین  ثبات  و  سرمایه گذاری 
هرگونه  ایجاد  صورت  در  و  است  بوده  مناطق  این  در  سرمایه گذاران 
خدشه، تغییر یا عدم ثبات در قوانین فوق، زمینه فرار و مهاجرت سرمایه 
و سرمایه گذاران موجود به مناطق امن تر و مطمئن کشورهای همسایه 
و اقصی نقاط دنیا با انواع امکانات و امتیازات قانونی اعطایی توسط آن 
کشورها فراهم می گردد و این امر با بند 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه حوزه عملکرد مناطق آزاد و نیاز 
کشور به جذب سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی مغایر خواهد بود و این 
نادیده  نیز  آزاد  مهم ترین موضوعی است که در اصالحیه قانون مناطق 
گرفته شده است و می تواند بر سرمایه گذاران مناطق آزاد فشاری مضاعف 

تحمیل کند.
فارغ از بحث اصالحیه قانون مناطق آزاد، آنچه مهم و مورد گالیه فعالین 
سال ها  این  در  است .  مناطق  فعلی  قانون  اجرای  عدم  است،  اقتصادی 
مناطق آزاد با توجه به وظایفی که عهده دار هستند، می توانستند نقشی موثر 
در اقتصاد کشور ایفا کنند، اما متاسفانه در همه این سال ها علی رغم قانون 
خوب، مترقی و مدونی که در مناطق آزاد وجود داشت و کامال این قوانین 
می توانست مناطق آزاد مدرن و پیشرو را به کشور معرفی کند تا در نهایت 
نه  تنها خود آن مناطق بتوانند نقش بسیار مثبتی برای خودشان داشته 
باشند، بلکه به توسعه کشور کمک کنند؛ اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده 

است. علت هم این بوده که قوانین خوبی را به تصویب رساندیم، ولی این 
قوانین به  درستی اجرا نشده است. ضمن اینکه با آغاز به کار دولت یازدهم 
شاهد تخلفات عمده درخصوص صدور آیین نامه های متناقض با قوانین 
و مقررات مناطق آزاد بوده ایم. ورود و دخالت ها ارگان ها و سازمان های 
مختلف در امور مناطق آزاد، استقالل مدیران را سلب و شرایط را برای 

سرمایه گذاری فعالین اقتصادی سخت نمود.
باید اذعان داشت که مناطق آزاد در حال حاضر با مشکالت و چالش هایی 
روبه رو هستند که در تقابل با ذات و رسالت آنهاست و این امر موجب کند 
شدن حرکت و عدم تحقق برنامه ها می شود که مهم ترین معضل، عدم 

اجرای درست قوانین مناطق است.
 

محدودیت ثبت سفارش
این  مشکالت  دیگر  از  نیز  آزاد  مناطق  در  سفارش  ثبت  محدودیت  اما 

مناطق است.
)در  اولیه  مواد  سفارش  ثبت  حداقل  تا  است  ضروری  خصوص  این  در 
برای  سفارش(  ثبت  به  نیاز  بدون  اقالم  لیست  در  داشتن  قرار  صورت 
دو  هر  برای  محدودیت  بدون  آزاد  مناطق  در  مستقر  تولیدی  واحدهای 
مازاد آن )کمیسیون  به سرزمین اصلی و  بخش درصد مجاز ورود کاال 

ارزش افزوده( باشد.
 

نبود خدمات بانک های خارجی
عدم وجود دستورالعمل برای همکاری و هماهنگی بیشتر نظام بانکی برای 
استفاده از خدمات بانک های خارجی در مناطق آزاد کشور و نبود حمایت و 
مساعدت از سوی بانک مرکزی درخصوص ایجاد آف شور شعب بانک های 
خارجی در منطقه )بانک مرکزی( نیز از دیگر دغدغه های سرمایه گذاری 

در مناطق آزاد است.
 

حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده
معافیت  بر حذف  مبنی  اخیر مجلس شورای اسالمی  اما دیگر مصوبه   
مالیات بر ارزش افزوده است.  این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس 
قوانین دائمی را در قالب قوانین موقت تغییر می دهند . مجلس به جای 
فعالین  برای  جدید  مشوق های  ایجاد  و  تسهیل گرانه  قوانین  تصویب 
اقتصادی مناطق آزاد جهت کاهش اثر سوء تحریم های خارجی غیرقابل 
کتمان، خود عامل ایجاد تحریم های داخلی می گردند. به جای آنکه قوانین 
عدم فرار مالیاتی را محکم تر اصالح و مصوب نمایند، به دنبال اخذ مالیات 
از فعالین مناطق آزاد هستند . قطعا این مسیر، حمایت از سربازان جنگ 
افزوده سبب  ارزش  بر  مالیات  معافیت  قانون  نمی باشد. حذف  اقتصادی 
نارضایتی فعاالن اقتصادی مناطق و حذف یکی از مشوق های تاثیرگذار 

برای حضور در این مناطق گردیده است.
 

راهکاری های پیش روی برای بهبود شرایط
برای بهبود شرایط در درجه اول باید از صدور هرگونه بخشنامه، آیین نامه 
و دستورالعمل وزارتخانه ها و ارگان های در ارتباط با مناطق آزاد جلوگیری 
شود و در مرحله بعدی طرح ها و لوایح موجود در دولت با قانون مناطق آزاد 
تطبیق داده شود و در صورت وجود ابهام در عملکرد مناطق آزاد بررسی 
شود؛ چرا که قانون مناطق آزاد در سه دهه گذشته امکان اجرا پیدا نکرده 
است و مهم تر از همه آنکه در یک کالم بخش نظارتی عدم اجرای قوانین 

مناطق آزاد احصاء و پیگیری شود  .
کشور  قوانین  مترقی ترین  از  یکی  آزاد  مناطق  قانون  داشت  اذعان  باید 
می باشد و شایسته است قبل از هرگونه اقدام در مورد اصالح قانون، نسبت 
به دالیل عدم اجرای آن و موانع عدم اجرای قانون در حدود سه دهه 
اقدام جهت  از هرگونه  قبل  پذیرد و ضمنا  بررسی الزم صورت  گذشته 
اداره مناطق آزاد، نظر بخش خصوصی نیز اخذ  اصالح قانون چگونگی 
گردد و در مذاکرات مجلس و کمیسیون های مربوطه، بخش خصوصی 

حضور یابد.
اما تفویض اختیار مدیریت نهادها و ادارات مستقر در مناطق آزاد یعنی 
همان موضوع ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز می تواند 
راهگشای حل مشکالت داخلی مناطق آزاد و ایجاد انسجام در مدیریت 
این مناطق باشد. لذا شایسته است در جهت حل رفع موانع این مهم در 

اولویت قرار بگیرد.
و مهم تر از همه نقش ممتاز دبیر در راه هماهنگی اعضای شورایعالی و 
هیات وزیران درخصوص رفع مسائل و مشکالت مناطق آزاد و همچنین 
نادیده  را  آن  نمی توان  که  است  شورایعالی  متن مصوبات  و  لوایح  تهیه 
گرفت . اصلی ترین انتظار تشکل های صنفی و فعالین بخش خصوصی از 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اجرای 
بدون کم و کاست اهداف و وظایف شورای عالی و دبیرخانه در راه برطرف 
نمودن مشکالت موجود و صیانت از قوانین و مقررات مناطق آزاد به ویژه 
ایجاد  باشد.  پیگیری  برنامه های توسعه کشور می  ماده 65 احکام دائمی 
اجماع در بین مسئولین ارشد نظام در مورد پروژه مناطق آزاد و ایجاد الزام 

عملی در مورد اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بررسی دالیل 
مغفول ماندن بخش های اجرا نشده قانون مذکور، هم از اهم اقداماتی است 
که انتظار می رود مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی بدان بپردازد.
در ادامه این گزارش، به بیان مشکالت و چالش های مناطق آزاد از نگاه 
حفظ  و  سرمایه  مانع جذب  که  مشکالتی  می پردازیم؛  اقتصادی  فعالین 
سرمایه گذاران در مناطق آزاد شده است؛ اما مهم تر از آن بیان انتظاراتشان 
از مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است 
تا با کمک وی و رویکرد جدیدش، رسیدن به اهداف مناطق آزاد سهل تر 

از گذشته شود.
در  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعال  دو  امانی  اصغر  و  سادات نجفی  رحمان 
گفت وگویی با نشریه، به هجمه های وارد شده به مناطق آزاد کشور اشاره 
داشتند؛ از تحریم های شدید گرفته که دولتمردان برای رهایی از آن گریبان 
مناطق آزاد کشور را گرفتند، تا حذف معافیت های مالیاتی و ... که در ادامه 

یادداشت این فعالین اقتصادی را می خوانید. 
 

رحمان سادات نجفی، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی 
و همکاری فعالین مناطق آزاد:

 تصمیم عجوالنه دولت 
درخصوص مناطق آزاد در زمان تحریم

مناطق آزاد کشور طبق قانون به عنوان یک پروژه ملی تلقی می شوند، 
ولی متاسفانه در عمل و در اجرا ما شاهد این هستیم که این پروژه ملی در 
طول ادوار گذشته یعنی از زمان تشکیل مناطق آزاد تاکنون همیشه مورد 
هجمه بودند، چه از طرف دولت به عنوان دستگاه اجرایی، چه دیگر قوا که 
در کشور فعال هستند. متاسفانه این دستگاه ها سعی کردند مناطق آزاد را 
محدود و محدودتر کنند. این اتفاق از ابتدای سال 97 یعنی در دولت یازدهم 
که با تشدید تحریم ها روبه رو بودیم، سرعت بیشتری گرفت، تا حدی که 
ما شاهد دستورالعمل ها و شیوه نامه های عموما مغایر با قوانین مناطق آزاد 
شدیم و متاسفانه از این رهگذر زیان های جبران ناپذیری گریبان فعالین 
اقتصادی را گرفت. این زیان ها در عرصه های تولید ، تجارت ، بازرگانی و 
خدمات بوده و ما در این رابطه شاهد خسران بنگاه های بخش خصوصی 

بودیم.
حتی کار به جایی رسید که به عنوان نماینده بخش خصوصی مجبور به 
طرح چندین شکایت برعلیه بخشنامه های مغایر با قانون دولت شدیم و در 
دو پرونده نیز موفق شدیم از دیوان عدالت اداری رای بگیریم و بخشنامه ها 

را ابطال کنیم. 
به هرصورت فعالین اقتصادی باید به استناد و به پشتوانه قوانین مناطق آزاد 
کار و تولید خود را انجام دهند، اما متاسفانه انرژی را صرف این شکایات ها 
می کنند و کارشان متوقف می ماند. ماه ها و سال ها طول می کشد که بتوانند 
از دیوان عدالت رای اخذ کنند؛ لذا این زیان جبران ناپذیر است که متوجه 

بنگاه های بخش خصوصی می شود. 
متاسفانه در دولت یازدهم به دلیل تشدید تحریم ها، این قبیل موضوعات 
مقدار  یک  دولت  شد،  تشدید  تحریم ها  وقتی  گرفت.  بیشتری  سرعت 
شتاب زده عمل کرد؛ برای اینکه بتوانند مقطعی اوضاع اقتصادی متاثر از 
تحریم ها را مدیریت کنند، از این جهت مجبور شدند در جاهایی مغایر با 
قوانین عمل کنند . متاسفانه مناطق آزاد از این حیث آسیب دیدند، در حالی 
که می توانستند در خیلی جاها بهتر مدیریت کنند و الزم نبود که ما برعلیه 
قوانینی که به نوعی میثاق یک سرمایه گذار در مناطق آزاد با حاکمیت 
است، تصمیمات عجوالنه بگیریم؛ چراکه ما به واسطه قانون مناطق آزاد 
سرمایه گذار را جذب و دعوت کردیم تا در نقاط صفر مرزی و محروم، بدون 

بودجه دولتی فعالیت کند. 
مناطق آزاد ایران بدون زیرساخت و بدون حتی یک ریال بودجه دولتی 
نبود  خصوصی  بخش  سرمایه های  اگر  و  شدند  هدفگذاری  و  تاسیس 
امکان نداشت شاهد ایجاد زیرساخت ها و رشد و توسعه مناطق باشیم. هر 
چیزی که تا امروز به دست آمده، شاید خیلی ها را به عنوان تصمیم گیران 
و  بوده  مد نظرشان  که  چیزی  و  نکند  اقناع  کشور  در  تصمیم سازان  و 
هدفگذاری شده بود، حاصل نشده باشد؛ اما به نظر بنده مناطق آزاد کارنامه 
قابل توجهی تا به امروز داشتند . قطعا اگر توجه بیشتری به اجرای قوانین 
مناطق آزاد می شد و اختیارات بیشتری به مدیران مناطق آزاد می دادند و 
نظارت عالیه روی عملکرد مدیران مناطق آزاد صورت می گرفت، امروز 
شاهد رشد و توسعه بهتری در مناطق بودیم، در آن صورت قطعا امروز 
مناطق آزاد مفر خیلی خوبی برای اقتصاد ملی بودند و می توانست حلقه 
واسط اقتصاد ملی و بین المللی را هم رقم بزند. در واقع چیزی که از روز 
نتیجه  تا  باشیم  آن  شاهد  می توانستیم  امروز  بود،  شده  هدفگذاری  اول 
بهتری دریافت کنیم؛ اگر این توجه و نظارت از روز اول صورت می گرفت، 

طبیعتا شرایط بهتری در مناطق آزاد کشور حاکم بود.
یکی از مصوبات اخیر که در مجلس شورای اسالمی مطرح شد، بحث 
معافیت مالیاتی است. ما فقط در دولت شتاب زده عمل نمی کنیم؛ متاسفانه 
یکی از تصویبات شتاب زده و عجوالنه ای که مجلس فعلی اواخر سال 99 

در بودجه 1400 اعمال کرد، این بود که مالیات بر ارزش افزوده را به مناطق 
آزاد تسری داد! موضوعی که در بی خبری رسانه ای و در اسفند ماه99 به 
تصویب شورای نگهبان رسید و از ابتدای فروردین ماه اجرا شد و هزینه های 
خدمات در همه حوزه ها در مناطق آزاد افزایش پیدا کرد، به گونه ای که 

مناطق آزاد ما در عرصه گردشگری هم دیگر نمی توانند رقابت کنند . 
اکنون شاهد هستیم که علی رغم اینکه دالر از بیست و هشت تومان عبور 
کرده، اما هنوز هم گردشگری خارجی نسبت به گردشگری داخلی رونق 
بیشتری دارد؛ لذا ما مقداری بی توجه عمل کردیم و این اتفاق نباید در مورد 
مناطق آزاد رقم می خورد. البته ما از این اتفاقات در مجلس زیاد دیدیم؛ در 
مجلس گذشته هم شاهد مصوباتی علیه مناطق آزاد بودیم، مصوباتی که 
ربطی به مناطق آزاد نداشت، در واقع رویکرد آن کشور و سرزمین اصلی 
بود، اما با ذکر نام مناطق آزاد، قوانین به این مناطق تسری پیدا کرد و ما از 
این حیث خیلی آسیب دیدیم. امیدوارم یک قوه عاقله ای به این موضوعات 
بپردازد و از این به بعد شاهد این گرفتاری ها نباشیم. اگر دوستان کمک 

کنند، می توان مالحظات و تجدید نظری در مصوبات قبلی داشته باشیم.
نقش دبیر شورایعالی مناطق آزاد برای حل مشکالت

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نقش 
بسیار پررنگ و محوری دارد؛ درست است که طبق قوانین مناطق آزاد، 
اختیاراتی برای مدیران عامل این مناطق وجود دارد و  مستقل هستند و 
دبیر نقش هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، هیات دولت و وزرای عضو 
شورای عالی مناطق آزاد را دارد؛ ولی دبیرخانه بسیار نقش محوری دارد؛ 
چراکه سیاست ها و راهبردها برای اجرا در مناطق آزاد به عهده ایشان است. 
به همین دلیل نقش بسیار موثر، سازنده و کلیدی می تواند ایفا کند و با نفوذ 
و قدرتی که در دستگاه هایی که تصمیم ساز برای مناطق آزاد هستند، چه 
در قوه مقننه و چه قوه مجریه می توانند به اجرای درست قوانین درست 

مناطق آزاد کمک کنند و نقش دبیر در این موضوع مهم است .
انتظار از مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد

انتظارات ما برگشتن به قانون است. در این راه هم انتظار غیرقابل اجرایی 
نداریم؛ توقع و انتظارمان از دبیر جدید این است که از مشورت بخش واقعی 
خصوصی مناطق آزاد که صاحب تجربه و دانش هستند، حتما بهره بگیرند 
و نظرات بخش خصوصی را در کنار راهکارهای شان حتما داشته باشند. 
این موضوع کمک می کند که آزمون خطای کمتری اتفاق بیفتد. یکی 
از مشکالت ما این است که با تغییر دولت ها شاهد آزمون خطایی بسیار 
زیادی هستیم؛ کشور در شرایطی نیست که بتواند این آزمون خطاها را 
جبران کند؛ هر چقدر فعال تر و بدون اشتباه عمل کنیم، سریع تر و با شتاب 
بیشتری می توانیم مشکالت و معضالت را پشت سر بگذاریم و شاهد رونق 

و چرخه ای در جذب سرمایه گذاری ها در مناطق آزاد کشور باشیم.
تصدی گری دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد

یعنی  سال 1372  در  است.  ماده 65  موضوع  آزاد،  مناطق  اصلی  شاه بیت 
زمانی که در مجلس چهارم قوانین مناطق آزاد تدوین و ابالغ شد، همچنین 
در ماده 35 برنامه چهارم توسعه ، در ماده 112 برنامه پنجم توسعه و ماده 65 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اذعان شده که تمامی دستگاه های 
به  آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  به  را  خود  اختیارات  اجرایی 
عنوان باالترین مقام اجرایی در مناطق تفویض کنند، به جز دستگاه های 
دفاعی و امنیتی که آن هم یک تبصره ای از ماده 65 است که آن را نیز با 
صالحدید مقام معظم رهبری می توانند تبدیل کنند؛ ولی ما به آن مبحث 
کار نداریم؛ اما همین موضوع ماده 65 صراحت دارد و کامال شفاف بیان 
کرده که دستگاه های اجرایی اختیاراتشان را تفویض کنند، ولی متاسفانه 
شاهد هستیم که بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور همچنان عالقه مند 
هستند که در مناطق آزاد تصدی گری داشته باشند و این تصدی گری یعنی 
ماده 65  اجرای  فکر می کنم  بنده  بودن.  توسعه  مانع  و  تناقض  اختالف ، 
اولین دستاورد دولت جدید و به تبع آن مشاور رئیس جمهور و  می تواند 
دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد باشد که ان شاهلل شاهد این باشیم که این 
قانون به درستی در مناطق آزاد اجرا شود و خواهیم دید بعد از چند ماه چه 

اتفاقات مثبت و تحولی در مناطق آزاد رخ خواهد داد.
از بین رفتن استقالل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

با اختالفی که میان مجلسی ها و دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد به وجود 
بهارستان نشین ها  متاسفانه  و  برنامه ششم گنجانده شد  ماده 23 در  آمد، 
اختیارات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را زیرمجموعه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی بردند. وزارت اقتصاد مجموعه های خیلی 
بزرگ و پر دردسری دارد که باید توسط این وزارتخانه مدیریت شود . زمانی 
که مجلس تصمیم به زیرمجموعه بردن دبیرخانه گرفت، آقای طیب  نیا 
این موضوع بودند و  نیز مخالف  ایشان در آن زمان  بودند .  اقتصاد  وزیر 
گفتند که این وزارتخانه عریض و طویل را باید مدیریت کنیم، از گمرک 
جمهوری اسالمی گرفته تا بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و... همه 
اینها زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و هر کدام دردسرهای خاص خود را 
دارد، بردن اختیارات دبیرخانه زیرنظر وزرات اقتصاد ، هم وزرات اقتصاد را 
دچار مشکل می کند، هم اینکه اختیارات دبیرخانه را از مناطق آزاد سلب 

می کند . 
انتخاب آقای سعید محمد به عنوان مشاور رئیس جمهور و  با  امیدواریم 
گردد.  اصالح  قوانین  این  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی 
به هر حال ایشان کار اقتصادی کردند و ما وی را به عنوان فعال بخش 
خصوصی می شناسیم؛ ضمن اینکه همت و جدیت قابل توجهی دارند . لذا 
امیدواریم شاهد روزهای بهتری باشیم و معضالت و مشکالتی که مجلس 
و دستگاه های اجرایی در ارتباط با مناطق آزاد ایجاد کردند، توسط ایشان 
مرتفع شود و با خیال آسوده سرمایه گذاران بتوانند جذب مناطق آزاد شوند . 
حتی ما در گفت وگو های ایشان نکته مثبتی دیدیم و آن اینکه باید بتوانیم 
اعتماد ایرانیان خارج از کشور را که سرمایه های قابل توجهی از کشور خارج 
کردند را جلب کنیم و کم نیستند ایرانیانی که عشق به وطن دارند و مشتاق 
هستند که در کشور خودشان سرمایه گذاری کنند . بهترین پایلوت در این 
اقتصاد، مناطق آزاد هستند؛ ما باید این سرمایه گذاران را داشته باشیم و از 

سرمایه هایشان در جهت توسعه اقتصاد ملی استفاده نماییم.
 

اصغر امانی، رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه گذاران و 
کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:
 بخشی نگری و سیاست ورزی

 به جای نگاه ملی به مناطق آزاد کشور
- جذب  اقتصادی  الگوسازی  هدف  با  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاری به ویژه سرمایه خارجی- کاهش قوانین و مقررات دست و 
پاگیر و ایجاد سرعت و چابکی برای فعالیت های اقتصادی و ایجاد ارتباطات 
و برقراری پل های تجاری مابین مناطق آزاد دنیا با یکدیگر تاسیس شده اند. 
همچنین هر کشور با توجه به الگوها و روش های اقتصادی خود، اهداف 
مختلفی را در شرح وظایف و قوانین مناطق آزاد خود گنجانده اند و یا از 
اهداف عمومی مناطق حذف کرده اند. جمهوری اسالمی ایران نیز از حدود 
28سال پیش و با تاسیس اولین منطقه آزاد، در پی دسترسی به اهداف 

فوق الذکر بوده است.
سوال مهم اینجاست که آیا مناطق آزاد ایران در دسترسی به اهداف تعیین 
شده موفق بوده است؟ در نگاهی اجمالی به ظرفیت ها و توانمندی های 
داخلی و دانش و تجربه اقتصادی چه در دولت ها و چه در بخش خصوصی 

و همچنین وضعیت جغرافیایی ایران در ایجاد ارتباط مابین شرق و غرب 
و شمال و جنوب عالم، به این نتیجه می رسیم که علی رغم برخورداری 
از ویژگی های مثبت فراوان، متاسفانه نتایج حاصله دور از انتظار و بسیار 
ضعیف بوده و بعضا پس رفت های فراوانی نیز نسبت به گذشته این مناطق 

مشاهده می گردد  .
ایران، بخشی نگری و سیاست ورزی به  آزاد  مهم ترین چالش در مناطق 
جای نگاه ملی و تعیین جایگاه اقتصادی مناطق آزاد برای کشور بوده است  .

جریان های سیاسی با روی کارآمدن، ویژگی های مناطق را در بوق و کرنا 
کرده و جریان سیاسی مغلوب نیز در مذمت مناطق آزاد و چوب الی چرخ 
گذاشتن فعالیت های اقتصادی، از هیچ تالشی فروگذاری نکرده اند. نگاه 
ملی و توسعه پایدار در ایجاد مناطق و مدیریت آنها و همچنین در نقد و 
بررسی عملکرد مناطق به طور کامل دخیل نبوده و متاسفانه عدم ثبات 
مدیریتی و برنامه ای، هدفگذاری اقتصادی مناطق آزاد را با تزلزل و عدم 
اطمینان برای سرمایه گذاری و ثبات اقتصادی و پایداری قوانین و مقررات 

مواجه نموده است.
امتیازها و مشوق های مستتر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مرتبا از 
سوی دستگاه های دولتی مورد دست اندازی قرار گرفته اند و جالب اینکه 
این اقدامات فراقانونی توسط دستگاه های دولتی تحت مدیریت اعضای 
شورای عالی مناطق آزاد انجام می شود. این نقض قوانین بارها و دفعات 
گفته شده و تکرار آنها دردی را دوا نمی کند. برای ارتقای کیفیت فعالیت 
در مناطق آزاد، علی رغم مصوبات صریح مجلس شورای اسالمی، یا شرح 
وظایف مندرج در متون اقتصاد مقاومتی اراده عملی برای تحقق آنها دیده 

نمی شود  .
اراده ای  قضایی  دستگاه  و  مجلس  و  دولت  از  اعم  کشور،  حاکمیت  اگر 
برای این امر داشته باشند، در یک هماهنگی عملی، اجازه نمی دهند به هر 
دلیل و بهانه جابه جایی های مکرر در سطوح مختلف مدیریتی اعم از دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و معاونین و 
مدیران مناطق اتفاق بیفتد. قطعا برنامه ریزی درست و اصولی، نیازمند ثبات 

مدیریتی برای تحقق برنامه می باشد  .
به نظر اینجانب شرایط فعلی حاکمیتی و همسویی و همگرایی دستگاه های 
نظارتی، قانونگذاری و اجرایی، می تواند فرصت گرانبهایی برای بازگشت 
اعتماد ملی و عمومی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی مناطق آزاد 

ایران باشد  .
قانون فعلی چگونگی اداره مناطق آزاد، قانون خوبی است و بازنگری در آن 
ضرورتی ندارد. مهم ترین ضرورت در حال حاضر، برنامه ریزی میان مدت 
و بلندمدت برای بهبود کیفیت فعالیت در مناطق آزاد است که با توجه به 
توانمندی ها و ظرفیت های علمی و عملی و پایبندی های ثابت شده مشاور 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اصول و 
روش های مدیریت علمی و جهادی، به آسانی قابل دسترسی می باشد. در 

همین ارتباط چند نکته را یادآوری می نمایم:
مناطق  کارآزموده  مدیران  و  اقتصادی  فعالین  از  متخصص  گروهی   )1
دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره از سوی دستگاه های مختلف اجرایی 
قانون  با  مغایر  ابالغیه های  کلیه  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را  نظارتی  و 

مناطق آزاد لغو شود  .
2( برای اجزای مختلف قانون که آیین نامه های اجرایی آنها شفاف نبوده 
و موجب استنباط های شخصی مجریان حکومتی در انجام وظایف خود 
تفسیر  و غیرقابل  و درست  آیین نامه های دقیق  و  می شود، شفاف سازی 

تدوین گردد  .
برای  آزمون خوبی  ایران،  آمریکا علیه مردم شریف  اقتصادی  3( جنگ 
با سایر بخش های اقتصادی  کارآمدی و چابکی مناطق آزاد در مقایسه 
کشور بود. الزم است ماموریت های جدید و استراتژیک برای مناطق آزاد 
به مجلس شورای اسالمی  قانون،  به تصویب  نیاز  و در صورت  تعریف 

ارائه شود  .
شود؛  وظیفه مند  مناطق  نیاز  مورد  زیرساخت های  ایجاد  برای  دولت   )4
به گونه ای که مناطق آزاد مجبور نباشند برای تامین هزینه های خود به 
تمام شده  هزینه  نهایت  در  که  بیاورند  روی  درآمدی  مختلف  روش های 
فعالیت اقتصادی به قدری افزایش یابد که سرمایه گذار عطای حضور در 

مناطق آزاد را به لقایش ببخشد  .
بیشتر  احترام  مورد  آنها  تجربه  و  دانش  و  خصوصی  بخش  جایگاه   )5
ایجاد  اعتماد شود.  به بخش خصوصی  امور  پیشبرد  برای  و  قرار گرفته 
پارلمان بخش خصوصی همانند اتاق بازرگانی و عضویت نمایندگان بخش 

خصوصی هر منطقه در هیات مدیره مناطق آزاد بسیار ضروری می باشد  .
ضروری  آزاد  مناطق  برای  برنامه ریزی  راهبردی  شورای  ایجاد   )6
نمایندگان  و  آزاد  مناطق  مدیران  و  نمایندگان بخش خصوصی  است. 
حضور  می بایست  شورا  این  در  نظارتی  و  قانونگذاری  دستگاه های 
داشته باشند و برنامه های سه ساله، ده ساله و بیست ساله برای مناطق 

آزاد تدوین نمایند  .
7( ارتقای جایگاه دبیر شورایعالی از مشاورت رئیس جمهور به معاونت 
امواج  در  قایقی  مانند  آزاد  مناطق  است.  بسیار ضروری  رئیس جمهور 
و  بوده  سرگردان  دولتی  دستگاه های  خلق الساعه  تصمیمات  متالطم 
توان دفاع از خود را ندارند. پارادوکس چندگانگی اخذ مالیات و معافیت 
گمرکی  تشریفات  کاهش  و  گمرکی  عوارض  و  حقوق  اخذ  مالیاتی، 
و  اقتصادی  امور  وزارت  در  اقتصادی  تصمیمات  انبساط  و  انقباض  و 
دارایی و حاکمیت وزارت اقتصاد به مناطق آزاد، یکی دیگر از تناقضات 
برای  که  است  آزاد  مناطق  اجرایی  توانمندی های  بهبود  برای  آشکار 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  کرد.  عملی  اقدام  به سرعت  باید  آن 
معاون  به عنوان  و  جمهوری  ریاست  زیرمجموعه  در  گذشته  همچون 

رئیس جمهور قرار گیرد  .
8( بانک ها از رفتارهای سلیقه ای برای تودیع وثایق ملکی در مناطق آزاد 
پرهیز نمایند و برای رونق و چابکی تولید و صادرات، نرخ سود تسهیالت 

را کاهش داده و بسته های تشویقی برای فعالین اقتصادی تعریف نمایند.
9( بانک مرکزی به قانون سرمایه گذاری خارجی و نقل و انتقال ارز در 
مناطق آزاد احترام گذاشته و نرخ ارز حاصل از صادرات را مطابق نرخ بازار 
برای فعالین اقتصادی درنظر بگیرند. این موضوع نیاز شدید صادرکنندگان 

همه نقاط کشور می باشد  .
از  نهراسیدن  محمد  سعید  دکتر  آقای  از  اقتصادی  فعالین  انتظار   )10
دبیرخانه  است.  آزاد  مناطق  اداره  برای  جهادی  و  انقالبی  تصمیمات 
خارج  اجرایی  اقدامات  از  باید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
برنامه ها  اجرای  چگونگی  بر  نظارت  و  برنامه ریزی  سمت  به  و  گردیده 
فراوان،  نیروهای  دلیل حضور  به  آزاد  مناطق  هدایت شود. سازمان های 
به شدت دچار بازده نزولی شده و می بایست کوچکتر شوند. بسیاری از 
امور در سازمان های مناطق آزاد انجام می شود که می تواند به دست بخش 
خصوصی با بهترین راندمان و کیفیت انجام شده و از نیروهای مازاد جهت 
ایجاد تشکل های اجرایی و مدیریتی خصوصی برای انجام این امور بهره 

گرفت  .
و جان کالم اینکه ما سال هاست این مطالب را به شکل های مختلف و 
کلمات متفاوت ولی با معنی یکسان به زبان جاری ساخته ایم، ولی متاسفانه 
هیچ گوش شنوایی برای آن نیافته ایم. ولی همچنان امیدوار و پا در رکاب 
بقیه را  اما  هستیم. بخش خصوصی به عهد و پیمان خود وفادار است؛ 

نمی دانیم  .
 

بیان مشکالت و چالش های در جلسه فراکسیون مناطق آزاد
اما در پایان، بیان دغدغه های مشاور رئیس جمهور و دبیر جدید شورایعالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خالی از لطف نیست.
سعید محمد در دیدار با اعضای فراکسیون مناطق آزاد در مجلس شورای 
اسالمی، ضمن انتقاد به ساختار فعلی دبیرخانه این شورا تاکید داشت که 
مشکالت در مناطق ویژه اقتصادی باید ریشه یابی شود تا بتوان برای حل 

آنها برنامه ریزی کرد.
مشاور رئیس جمهور تاکید دارد که تمامی مشکالت این دبیرخانه احصاء و 

برای حل آن برنامه ریزی شده است. 
بزرگی در دبیرخانه شورایعالی وجود دارد  اظهارات وی، مشکالت  طبق 
که بدون حل آنها نمی توان به حل مشکالت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

کمک کرد. 
سعید محمد به اهداف اصلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که محلی برای 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات، تولید، اشتغال هستند، اشاره و در 

عین حال اذعان داشت که از این اهداف بسیار دور مانده ایم. 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اولین مشکل در این زمینه را نبود 
یک راهبرد و استراتژی درست در این مناطق دانست که باید برای منطقه به 
منطقه تعریف جدا داشت. به عنوان مثال یک منطقه برای بحث کشاورزی و 
شیالت و منطقه دیگر به عنوان یک هاب صادراتی و یا منطقه ای دیگر برای 
هاب پزشکی درمانی درنظر گرفته شده و از مدیران آنها پیشرفت امور و دستیابی 
به اهداف انتظار می رود؛ بنابراین با تعریف شاخص ها و برنامه های کوتاه مدت و 

بلندمدت می توان بسیاری از مسائل را مرتفع ساخت.
وی همچنین بر این موضوع تاکید داشت که ساختار سازمانی غلط در 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حاکم است که در واقع ما 

را تبدیل به یک هرم وارونه کرده است. 
طبق اظهارات سعید محمد؛ سطح این هرم واحدهای اجرایی و نوک آن باید 

مدیریت و دبیری شورا باشد؛ اما اکنون این موضوع برعکس شده است. 
این مقام مسئول یادآوری کرد که حتی حقوق دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی از مناطق آزاد می آید و این باعث تاسف است که حتی 

منابع تامین حقوق و مزایای خودش را از مناطق تامین می کند .
مشاور رئیس جمهور به مشکالت موجود و عدم اختیارات دبیرخانه اشاره 
کرد و گفت که کارشناس ما در زمان مراجعه به مناطق آزاد در کشور برای 
پیگیر مسائل حتی کسی را برای پاسخگویی پیدا نمی کند، زیرا مسئوالن 
آنجا اعالم می کنند که ما خودمان مدیرعامل و هیات مدیره داریم؛ بنابراین 

این ساختار غلط ابتدا باید اصالح شود.
سعید محمد به مدیریت غلط در مناطق آزاد  که موجب چالش هایی در 
مناطقی مثل کیش به واسطه مشکل برق، قشم مشکل آب و چابهار دارای 

مشکالت فراوانی شده است، اشاره کرد. 
وی، گریزی هم به زمین فروشی برای اداره مناطق آزاد زد، در حالی که 
هنوز این مناطق با وجود این اقدام نتوانسته اند برای تولید و توسعه اقدام 

شایانی انجام دهند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به چالش های سرمایه گذاران و 

تضاد قوانین مربوط به مناطق آزاد نیز اشاره کرد.  
انتقاد از نبود ثبات قوانین در کشور، مهم ترین سخنان مشاور رئیس جمهور 

در جلسه فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسالمی بود. 
محل های  از  متنوع  قوانین  که  هستیم  شاهد  متاسفانه  کرد:  تاکید  وی 
مختلف برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال می شود و این مسائل 
یک  مثال  طور  به  است؛  شده  مناطق  در  سرمایه گذاران  نگرانی  موجب 
سرمایه گذار با هدف معافیت 20ساله در این مناطق سرمایه گذاری می  کند، 
یا ثبت  افزوده  ارزش  پرداخت  برای  قانونی  به یکباره شاهد تصویب  اما 

سفارش می شود. 
سعید محمد ادامه داد: متاسفانه گاهی مقررات خلق الساعه از دولت هم 
تراوش می کند و ما باید برای مدیریت این مناطق جلوی این اقدامات را 
بگیریم. مناطق آزاد ظرفیت بسیار مناسبی برای دور زدن تحریم ها و کمک 
به رشد اقتصادی است، ما می توانیم تاالر بین المللی بورس را راه اندازی و 
رونق دهیم و از ظرفیت عضویت ها در سازمان همکاری های شانگهای 

استفاده الزم را ببریم.
وي همچنین با اشاره به اینکه ساختار و روابط غلط در شورایعالی مناطق 
انتقادات  از  اظهار کرد که یکی  باید اصالح شود،  اقتصادی  ویژه  آزاد و 
مربوط به حذف معاونت فرهنگی در دبیرخانه و مناطق آزاد است و من 
می خواهم موضوعات فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد را به صورت جدی 
مورد بررسی قرار دهم و مناطق باید بار دیگر معاونت فرهنگی خود را 

به کار بگیرند. 
از  دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد که 10درصد 
بودجه به محرومیت زدایی اختصاص داده شده، اما به دلیل نبود یک برنامه 
مشخص، حتی جاده سازی را به حساب محرومیت زدایی زده اند. بنابراین 
یکی دیگر از اهداف ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، محرومیت زدایی و 

توانمندسازی این مناطق است.
سعید محمد توصیه ای نیز به نمایندگان مجلس داشت و از آنها خواست 
که نسبت به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک نگاه ملی داشته باشند و نه 
منطقه ای، زیرا اینگونه مناطق آزاد تبدیل به محلی برای توسعه و پیشرفت 

کشور خواهد شد، قانون باید مالک همه برای حرکت باشد.
وی به اقدام مجلس درخصوص حذف معافیت مالیاتی اشاره و تصریح کرد 
که طرح حذف یک بند از بودجه 1400 در مجلس در حال بررسی است که 
ما از شما می خواهیم با وجود زحماتی که کشیده اید، این طرح را از دستور 
خارج کرده تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت فراکسیون مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی، الیحه ای را به صورت جامع  و کامل تدوین کنیم.
سعید محمد قول داد که  ظرف دو هفته آتی چارچوب اصلی این الیحه در 

شورایعالی مناطق آزاد تصویب و به دولت و مجلس ارائه می شود. 
مشاور رئیس جمهور به مصوبه مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 
اشاره کرد و گفت این مصوبه بسیاری از فعاالن اقتصادی را در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی دچار مشکل کرده، سرمایه گذاری ها و فعالیت های 
اقتصادی در حال تعطیلی است و حکم جلب برخی فعاالن هم گرفته شده 

و افراد قانونگذار در این خصوص باید پاسخگو باشند.
وی در ادامه اشاره ای نیز به اصالح ماده 13 قانون مالیات های مستقیم داشت. 

طبق اظهارات سعید محمد، برخی کشورها معافیت های مالیاتی 50ساله 
را برای جذب سرمایه گذار در نظر گرفته اند، در صورتی که در کشور ما 
معافیت مالیاتی 20ساله قرار داده شده و اکنون این معافیت برای برخی 
سرمایه گذاران به پایان رسیده است؛ لذا حداقل می توان پرداخت مالیات را 

به صورت پلکانی قرار داد.
تعداد  از  انتقادی  ادامه  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 

اعضای زیاد شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشت. 
ما  اما  هستند،  شورا  این  عضو  12وزیر  حاضر  حال  در  وی؛  گفته  طبق 
خواسته ایم که تنها اعضای موثر عضو این شورا باشند و اختیارات مدیران و 

هیات مدیره نیز به دبیر شورایعالی مناطق آزاد تفویض شود.
سعید محمد در ادامه از نمایندگان خواست تا در تدوین و تصویب برنامه هفتم 

توسعه، جایگاه خاصی برای مناطق آزاد  و ویژه اقتصادی در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: اکنون 7منطقه جدید تصویب و از ما خواسته شده است که 
7منطقه فعال به عنوان مناطق معین برای برنامه ریزی و توسعه تعیین 
شود، در صورتی که ما از لحاظ مالی توانایی چنین کاری را نداریم؛ چراکه 
ابتدا باید مشاورانی را برای این مناطق استخدام کنیم تا با تدوین یک طرح 

جامع اشتباهات گذشته دیگر تکرار نشود.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ویژه 
اقتصادی در پایان با بیان اینکه برای دستیابی به اهداف تعیین شده نیاز به 
نقدینگی داریم، اظهار داشت: اکنون مناطق هفتگانه ما قادر به اداره خود 
نیستند و زمین فروشی می کنند و دولت نیز درآمدی برای پرداخت منابع 
مالی به مناطق آزاد ندارد؛ بنابراین از مجلس می خواهیم که در بودجه 1401 
عددی را از محل نفت و فرآورده های نفتی برای مناطق آزاد در نظر بگیرند.
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ملیحه اسناوندی

بررسی مشوق های مناطق آزاد و چالش های مترتب بر حذف و ابطال ها آنها:

فعالین اقتصادی، گرفتار در مصائب لغو مزیت های قانونی مناطق آزاد
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بررسی چالشی بزرگ در مسیر توسعه مناطق آزاد با عنوان تفویض اختیارات:

اعمال مدیریت یکپارچه، ضرورتی 
انکارناپذیر در منــاطق آزاد ایــران
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پایان جنگ تحمیلی، شرایط  از  نزدیک به سه دهه پیش و پس 
زمان  آن  در  شد؛  حاکم  کشور  اقتصاد  بر  کنونی،  اوضاع  مشابه 
و  اقتصادی  رکود  از  خروج  برای  که  گرفتند  تصمیم  دولتمردان 
تجاری- آزاد  مناطق  تحریم های وقت،  در جهت کم رنگ کردن 

صنعتی را ایجاد نمایند. 
در همین راستا، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
مجلس  تصویب  به  تاریخ 1372/6/7  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
شورای اسالمی رسید و طی ماده)1( اهداف آن، چنین تعریف شد 
آبادانی،  و  زیربنایی، عمرانی  امور  انجام  در  تسریع  منظور  به  که: 
افزایش درآمد عمومی،  اقتصادی، سرمایه گذاری و  رشد و توسعه 
ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در 
صنعتی  کاالهای  صادرات  و  تولید  منطقه ای،  و  جهانی  بازارهای 
ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود تا  و تبدیلی و 
با تشکیل مناطق آزاد، اهداف مزبور را از طریق ایجاد تشریفات، 
در  نظر،  مورد  مناطق  در  ویژه  امکانات  و  تسهیالت  معافیت ها، 

چارچوب قانون محقق سازد.
در  افراد  برخی  سال،  اندی  و  بیست  گذشت  از  پس  امروز  حال 
اصلی  سرزمین  گوناگون  بخش های  و  وزارتخانه ها  دستگاه ها، 
تصمیماتی را اتخاذ می کنند که نه تنها با قانون مناطق آزاد به طور 
کامل مغایرت دارد، بلکه باعث شده اند جمع کثیری از سرمایه گذاران 
برسند؛  ورشکستگی  و  نابودی  ورطه  به  کشور  از  مناطق  این  در 
افرادی که سال های طوالنی از عمر خود را صرف سرمایه گذاری 
در نقاط محروم کشورمان کرده  بودند؛ مناطقی که بدون هیچگونه 
حمایت و بودجه دولتی تبدیل به منطقه آزاد شده بودند تا تجربه 

اقتصاد آزاد و اتصال به اقتصاد بین المللی را محقق نمایند.
بخشنامه ها و مصوباتی که بالی جان مناطق آزاد شده است و در 
کمال ناباوری شاهد هستیم که برخی افراد که باید مدافع حقوق 
این مناطق باشند، پرچم دفاع از محدودیت ها به دست گرفته اند و 

به بهانه های واهی سعی در توجیه قانون شکنی ها دارند.
یکی از مهم ترین مشکالتی که در مسیر توسعه کالن اقتصادی 
در مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات سازمان های 
براساس  در صورتی که  است؛  مناطق  این  به  قانون  دولتی طبق 
بند)الف( ماده 6۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به 
صراحت بیان شده است که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز 
بیست  ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی 
مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با 
الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف،  ارائه  و  اقتصاد جهانی 
دولت،  طرف  از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران 
باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف،  اختیارات و 
مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به 
استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است و همچنین 
که  است  اشاره شده  نکته  این  به  نیز  قانون  این  تبصره )یک(  در 
تحت  دستگاه هاي  مسئولیت هاي  و  اختیارات  وظایف،  واگذاري 
نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ایشان صورت می پذیرد و نیز 
در  فرماندار  اختیارات  درخصوص  قانونی  ماده  این  تبصره)دو(  در 
آزاد،  مناطق  در  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهاي  مصوبات  مورد 
به صراحت اعالم شده است که این موضوعات به مدیر سازمان 

منطقه آزاد واگذار می شود.
برنامه هاي  دائمی  احکام  قانونی  بند  این  به  نگاهی  با  حال صرفا 
این پرسش رسید  توسعه کشور مصوب 139۵/11/10 می توان به 
اسالمی،  شورای  مجلس  روشن  و  مصوب  قانون  براساس  که 
تفویض  آزاد  مناطق  مدیران  به  را  خود  اختیارات  سازمان ها  چرا 

نکرده اند؟
بی تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکالت بسیار زیادی 
در دوگانگی اعمال قانون در مناطق آزاد در مسیر توسعه تولید و 
رونق صادرات برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران خواهد شد و 
این خود موضوعی برخالف روح اقتصاد آزاد در مناطق آزاد است 
فعالین  اقتصادی و کاری  فرآیند  که موجب عدم تسهیل گری در 

اقتصادی در این مناطق خواهد شد.
به عقیده کارشناسان مناطق آزاد، مانع اصلی »دیدگاه« است؛ شاید 
مناطق آزاد را بد تعبیر کردند، مناطق آزاد که اسم شان گویای همه 
چیز است، یعنی فضایی که باید کسب و کار آزاد درون آن صورت 
یک  تا  باشد  فیلترها  حداقل  و  بروکراسی  کمترین  دارای  و  گیرد 

فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود بپردازد. 
آزاد  مناطق  چرا  که  است  این  می شود،  مطرح  اینجا  که  سوالی 
اینکه تصمیم داشتیم تمرکز مدیریت در  ایجاد کردیم؟  به جز  را 
ساختار مجوزها و رونق اقتصادی را در یک منطقه داشته باشیم 
و زمانی که سرمایه گذاری وارد یک منطقه می شود صرفا با یک 
سازمان طرف باشد؟ اما در عمل چیز دیگری را شاهد هستیم؛ در 
بخش هایی، فعالین اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از سرزمین 
اصلی با مدل بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند، این موضوعات 
سرزمین  نسبت  به  را  آزاد  مناطق  امتیازات  دیوار  زیادی  حدود  تا 
اختیارات  تفویض  عدم  این  ادامه  و  کرده  کوتاه تر  و  کوتاه  اصلی 
حتی می تواند باعث از بین رفتن مزیت های مناطق آزاد برای جذب 

سرمایه گذاران گردد.
می باشد  مطرح  که  سوالی  آزاد،  مناطق  اقتصادی  فعالین  نگاه  از 
این است که، دولت چه هدفگذاری برای آینده مناطق آزاد دارد و 
برنامه هایی برای مناطق  وزارتخانه ها در اسناد راهبردی خود چه 
آزاد در نظر گرفته اند؟ اگر قرار است که این مناطق توسط قانون 
و مقررات خودشان و توسط سازمان های مناطق آزاد اداره شوند، 
باید سازمان های مختلف در سرزمین اصلی حداقل دخالت را داشته 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  قانون،  براساس  دهند  اجازه  و  باشند 

سازمان منطقه آزاد به امور قانونی خود بپردازد. 
نکته مهم دیگر، عدم دخالت دستگاه های موازی است؛ در ماده112 
دستگاه های  اجرایی  موارد  تمامی  قانونگذار  توسعه،  پنجم  قانون 
سرزمین اصلی را به سازمان های مناطق آزاد تفویض کرده است، 

اما بسیاری از دستگاه های اجرایی و عمدتا درآمدزا این کار را انجام 
ندادند و بیشتر دستگاه هایی که هزینه بر بودند، آمادگی داشتند و 
تفویض اختیار نمودند، ازجمله آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، 
ورزش و...؛ در واقع دستگاه هایی که درآمدزایی داشته اند، تفویض 
اختیار نکردند و این خود یک تناقض است. امروز در مناطق آزاد 
مدیران عاملی داریم که به واقع تکلیفشان مشخص نیست، از یک 
این  که  دیگر شهرداری،  از سوی  و  دارد  وجود  فرمانداری  طرف 

موضوع تاثیر منفی زیادی بر روند عملکرد مناطق دارد.
کارشناسان معتقد هستند که، قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار 
مترقی است که بسیار خالصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان 
نموده؛ اما ایرادی که وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه های 
قانون  به قوانین خود استناد می کنند! به عنوان نمونه در  اجرایی 
استوار  موضوع  این  بر  کار  منطق  و  اساس  مستقیم،  مالیات های 
که  بیاورد  دلیلی  یا  و  بدهد  مالیات  باید  اقتصادی  فعال  که  است 
شامل معافیت مالیاتی شود، به این صورت که فرد باید در تاریخ 
مشخص اظهار کند و اسناد و مدارک را ارائه دهد و پس از رسیدگی 
موظف است که حقوق و عوارض دولت را در قالب مالیات پرداخت 
نماید؛ اما در قانون مناطق آزاد به صراحت در ماده)۵( عنوان شده 
که مناطق آزاد باید منحصرا بر این قانون اداره شوند، این تاکید 
دیگر  برای  جایی  یعنی  »منحصرا«  می گوید  وقتی  است،  اصلی 
قوانین سایر سازمان ها باقی نمی ماند و سپس در مواد6 و 7 و 8 و... 
به صراحت موارد را اعالم می کند؛ قطعا قانونگذار حکیم و عاقل 

بوده که این موضوع را اعالم کرده است. 
می توانند  آزاد  مناطق  که  شده  گفته  صراحت  به  ماده)10(  در 
عوارض دریافت کنند، در ازای خدماتی که در ماده)1( تعریف شده 
است، ازجمله زیرساخت و اشتغال و...، در اینجا تعیین تکلیف کرده، 
یعنی مناطق آزاد قرار نیست از بودجه عمومی دولت استفاده کنند، 
به همین دلیل هم باید بر مبنای قانون مناطق آزاد اداره شوند، به 
تعبیری قانونگذار به باالترین مقام منطقه آزاد این مجوز را داده که 

عوارض دریافت کند و صرف امور جاریه منطقه نماید.
در ماده)11( به مناطق آزاد اجازه داده شده که در ازای خدمات، 
فعالیت  اصلی ترین کاری که شروع  یعنی  فعالین مجوز دهند؛  به 
اقتصادی در مناطق آزاد است؛ به عبارتی، مناطق آزاد برای کلیه 
و  کنند  در محدوده خود می توانند مجوز صادر  فعالیت های مجاز 

دیگر سازمان ها نمی توانند این کار را انجام دهند. 
به  انسانی،  نیروی  و  کار  قوانین  تمامی  که  داشته  بیان  ماده)12( 
عنوان اصلی ترین الزام تولید، مستقل باشد؛ بدین معنی که قوانین 

کار در مناطق آزاد باید در اختیار خودشان باشد. 
مالیات های  قانون  که  شده  بیان  شفاف  صورت  به  ماده)13(  در 
مستقیم در مناطق آزاد الزم االجرا نیست، به این معنا که اشخاص 
حقیقی و حقوقی وقتی به استناد ماده)10( و )11( مجوز دریافت 
پرداخت  آزاد  مناطق  سازمان های  به  را  مجوز  هزینه  و  کرده اند 
نمودند، بر این اساس از اولین مزیت که در واقع معافیت مالیاتی 

برای هر نوع فعالیت اقتصادی است، بهره مند می شوند.
قانون مناطق آزاد بسیار خالصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان 
به  اجرایی  دستگاه های  که  است  این  اساسی  مشکل  اما  نموده، 
قوانین خود استناد می کنند، این دقیقا شروع تضاد قانونی در مناطق 
آزاد و اولین سد در مسیر رونق تولید و توسعه اقتصادی در مسیر 

فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران است. 
باید به معنای واقعی امور اقتصادی را در مناطق آزاد تسهیل کنیم؛ 
اگر بخواهیم با نگاه تولیدات صادرات محور در مناطق آزاد حرکت 
کنیم، باید بخشی از تولید را که در سرزمین اصلی در حال انجام 
باید  وزرا  تمامی  نماییم.  آزاد  مناطق  در  حضور  به  تشویق  است، 
به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار خود را به سازمان های 
مناطق آزاد انجام دهند و اجازه بدهند که در یک دولت مستقل 
محلی با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ چراکه مهم ترین نکته، تفویض 

اختیار واقعی است.
برنامه های  اجرایی،  دستگاه های  که  کنیم  حرکت  سمتی  به  باید 
فعالین  که  دهند  اجازه  و  کنند  واگذار  آزاد  مناطق  به  را  اجرایی 
اقتصادی در مناطق آزاد حضور پیدا کرده و فعالیت کنند. اگر امروز 
تولید داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که عمدتا مناطق 

مرزی کشور است، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش داده ایم 
و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده  ایم؛ این اتفاق باعث 
می شود که نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق آزاد ورود پیدا 
کند. به واقع باید تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در حوزه برخورد با 
فعالین اقتصادی شان را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم تا بتوانیم 
در مسیر رونق تولید و حمایت از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی 

در مناطق آزاد گام برداریم.

 مدیریت چند گانه؛
عامل سردرگمی فعاالن اقتصادی مناطق آزاد

مناطق آزاد می توانستند بسیار فعال تر و پویاتر از وضعیت فعلی خود 
باشند، مناطقی که ایجاد شدند تا به دور از قوانین محدود کننده 
سرزمین اصلی ، تجارت و اقتصاد آزاد ، ایجاد بازارهای پولی و مالی 
جهانی، تولید به صرفه و گردشگری مدرن را در آنجا تجربه کنیم . 
ایجاد  بود ،  آزاد  مناطق  تشکیل  چرایی  زمینه  پس  در  که  فکری 
یک مرکز فعالیت اقتصادی بین المللی با قانون مترقی و سهل و 
اداری  تشریفات  راستای حذف  در  هدفمند  نظام  یک  از  برگرفته 
به  بخشیدن  شتاب  نهایت  در  و  اجرایی  امور  انجام  تسریع  زائد، 
فرآیند توسعه این مناطق و توسعه کشور از طریق این مناطق بود، 
که اجرای صحیح قوانین آن موجب ایجاد جایگاه متناسب مناطق 
باید می گردید . اما در حال حاضر جایگاه ضعیف تری از مناطق آزاد 
را نه در سطح بین المللی، بلکه حتی در کشور شاهدیم و آنچنان 
که باید مناطق آزاد از فعالیت چشمگیر و اثرگذاری در اقتصاد ملی 

و جذب سرمایه گذار و گردشگر و شادابی برخوردار نیستند . 
در سیر ایجاد مناطق آزاد نه تنها نتوانسته ایم مزیت جدیدی برای 
مناطق آزاد تعریف کنیم، بلکه روز به روز با وضع قوانین محدود 
کننده ، جذابیت های مناطق آزاد را کاهش می دهیم و این مناطق 
فعالین  سرمایه گذاران،  برای  جذابیت  فاقد  مناطقی  به  تبدیل  را 
آنچنان  دیگر  لذا  و  می کنیم  تبدیل  گردشگران  حتی  و  اقتصادی 

شور و شوقی برای تحرک و پویایی در مناطق دیده نمی شود. 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب سال 1372 در 
نوع خود قانون بسیار مناسبی است، اما شاهد عدم اجرای صریح قوانین 
مناطق آزاد و یا اجرای غلط آنها می باشیم و ماده 6۵ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور هم هنوز نتوانسته است در مناطق عملیاتی و 
اجرایی گردد. مدیریت چند گانه در مناطق، موجب سردرگمی فعاالن 
اقتصادی می گردد و مراکز متعدد تصمیم گیری همچنان مانع عملکرد 
اصلی مناطق هستند و هنوز حتی در بدنه دولت که مناطق آزاد بخشی 
از آن بوده و اهداف عالیه آن مشترک با هدف نظام می باشد، مقاومت ها 
و مخالفت هایی وجود دارد که مناطق آزاد را با مشکالت عدیده مواجه 

می کند. 
تسری برخی بخشنامه ها و دستور العمل ها ، رسالت مناطق را هدف 
قرار داده و در کل منجر به عدم بهره مندی از مزیت های نسبی 
نهایتا  و  را موجب شده  با سرزمین اصلی  آزاد در مقایسه  مناطق 
مزیت های قانونی برای جلب سرمایه گذاران در مناطق را کم رنگ 
کرده است، به طوری که در صورت ادامه چنین شرایطی، انتظار 
می رود در آینده خیلی نزدیک، مناطق آزاد خصوصا مناطقی که در 
نقاط محروم کشور قرار دارند، از توجیه الزم برای سرمایه گذاری و 

فعالیت اقتصادی برخوردار نباشند. 
سرمایه گذاری های خارجی هم تحت الشعاع برخی از سیاستگذاری های 
داخل کشور قرار گرفته است . می دانیم که سرمایه گذاری خارجی به صورت 
مستقیم وابسته به بسیاری از آیتم های مهم اقتصادی، ازجمله ریسک 
اعتباری کشور، ثبات اقتصادی، ثبات ارزش پول ملی، شفافیت، سهولت 
راه اندازی کسب و کار و غیره است؛ لذا با توجه به تحریم های ظالمانه 
استکبار جهانی که به ملت ایران اعمال شده است، شاخص های فوق را 
به شدت تحت تاثیر قرار داده است؛ به نحوی که ریسک اعتباری کشور 
در حال حاضر به شدت تنزل پیدا نموده است و در زمره ریسک اعتباری 

بی ثبات ترین و ناپایدار ترین کشور ها قرار گرفته است. 
و  نقل  در  مشکالت  و  ارزی  مشکالت  به  توجه  با  همچنین 
به  آمریکا  که  تحریم هایی  و  ملی  پول  ارزش  نزول  پول،  انتقال 
سرمایه گذاری  می کند،  اعمال  ایران  در  خارجی  سرمایه گذاران 
مالی  تامین  همچنین  مواجه است،  ای  بی سابقه  رکود  با  خارجی 

با مشکالت جدی  ارزی هستند،  اعتبارات  نیازمند  پروژه هایی که 
مواجه گردیده اند.

عدم  موجب  پول  انتقال  و  نقل  در  مشکالت  و  ارزی  مشکالت 
امکان پذیری یا پر هزینه نمودن خرید ماشین آالت ، تامین قطعات 
ماشین آالت خارجی فعال در خطوط تولید و مواد اولیه گردیده و 
واحد های  از  برخی  تعطیلی  یا  تولید  ظرفیت  آمدن  پایین  موجب 

تولیدی شده است. 
به غیر از مشکل نقل و انتقال رسمی و قانونی پول ، سپردن تعهد 
ارزی و رفع آن نیز از دغدغه های مهم و چالش های اساسی تولید 
و صادرات است که ازجمله بخشنامه های تحمیلی به مناطق آزاد 
صادرات،  جای  به  می دهد  ترجیح  تولید کننده  گاهی  و  می باشد 
از مجاری  یا  و  نماید  ارائه  اصلی  به سرزمین  را  محصوالت خود 
داده  نشان  آماری  هیچ  در  که  کند  صادرات  به  اقدام  غیرقانونی 

نشده و ثبت نمی گردد. 
تسری بخشنامه های سرزمین اصلی به مناطق آزاد در حوزه قوانین 
با ماده 14 قانون  از سایر حوزه ها پررنگ تر بوده و مغایر  گمرکی، 
بازرگانی  مبادالت  ماده  آن  در  و  می باشد  آزاد  مناطق  چگونگی 
مناطق با خارج از کشور را پس از ثبت گمرکی، از شمول مقررات 
متاسفانه  موضوع  این  است.  دانسته  مستثنی  واردات  و  صادرات 
یکی از بارزترین پارادکس های فعلی در مقایسه قوانین مناطق آزاد 
و نحوه اجرای آن، الزام به ثبت سفارش برای هر نوع کاال است. با 
چشم پوشی بر اصل ماجرا و کنار آمدن با آن، موضوع دیگری که 
در این خصوص موجب خدشه دار شدن روح مستقل مناطق آزاد و 
ایجاد بروکراسی زائد می شود، نحوه اجرای ثبت سفارش است، به 
طوری که در بسیاری از موارد نیاز به تائید آن توسط وزارت صمت 
است. این موضوع در کنار سایر نامالیمات وارد شده به مناطق آزاد، 
خود مانع تجارت آزاد گردیده است . رکود حاکم بر بازارهای مناطق 
به دلیل مشکالت و سختی های ناشی از ورود کاالی همراه مسافر، 
موجب رکود در مناطق و سرازیر شدن بخشی از گردشگران خرید 
به کشورهای خارجی و خروج ارز و هزینه در جهت رونق بخش 
خدمات و گردشگری کشورهای همسایه و همجوار گردیده است. 
بهتری  عملکرد  آزاد  مناطق  کنونی  شرایط  در  و  حاضر  حال  در 
کندی  موجب  ذیل  عوامل  اما  دارند،  اصلی  سرزمین  به  نسبت 
از  برخی  بر  غلبه  با  می توان  و  بوده  توسعه  ریل  در  آنها  حرکت 
مشکالت و محدودیت ها، به شرح ذیل ضمن تصحیح مسیر رشد 

مناطق آزاد ، آنها را فعال تر نمود :
  رفع نقص ساختار اداري و تشکیالتي سازمان هاي مناطق آزاد 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 6۵  نمودن  اجرایی  و 

کشور و اعمال مدیریت یکپارچه. 
حیاتي سخت افزاری  زیرساخت هاي  در  رفع ضعف  و  تقویت    
و نرم افزاری مورد نیاز محدوده مناطق براي جذب سرمایه گذاران 

داخلي و خارجي با روش های متنوع تامین مالی. 
آزاد  مناطق  بین  موجود  ناهماهنگی های  و  مشکالت  رفع    
به  مالیاتی،  معافیت های  شفاف سازی  و  مالیاتی  امور  سازمان  و 
طوری که فعالین اقتصادی در یک اکوسیستم مشخص به فعالیت 

اقتصادی بپردازند. 
پروژه های  مالی  تامین  امکان  و  بانکی  تسهیالت  اختصاص    

سرمایه گذاری مشابه سرزمین اصلی به  فعالین مناطق آزاد. 
جهت  گمرک  حوزه  در  ویژه  به  قوانین  در  ثبات  و  شفافیت    
ایجاد حس روانی امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایه گذاران  
و جلوگیری از سردرگمی فعالین اقتصادی و متضرر شدن آنان به 

دلیل تغییر قوانین. 
  ایجاد ساختارهاي ارتباطي تعاملي یکپارچه با پارک هاي علم 
و فناوري سرزمین اصلي و دانشگاه های ملی و بین المللی جهت 

انتقال دانش و فناوري و توسعه نظام کارآفریني.

سخن پایانی
بی تردید مشکل افول رونق و عدم ورود سرمایه گذاران به مناطق 
آزاد، صرفا به موضوعات مرتبط با حوزه های زیرساختی و غیره در 
این مناطق از کشور برنمی گردد؛ بلکه بی شک به عدم هماهنگی و 
تفویض اختیارات از سوی وزارتخانه های مربوطه در مسیر تسهیل 
امور به مناطق آزاد باز می گردد؛ اینها همه و همه سواالت و نکاتی 
مسیر  در  آزاد  مناطق  تاثیرگذاری  عدم  اتهامات  پیکان  که  است 
سایر  و  وزارتخانه ها  سازمان ها،  به سمت  را  سرمایه گذاری  جذب 
نهادها در سرزمین اصلی تغییر می دهد؛ شاید باید به دنبال جواب 

این سواالت در آدرس هایی به جز مناطق آزاد بگردیم. 
مسلما همه دلسوزان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد باور دارند که 
مناطق  این  در  امکانات  و  زیرساخت ها  تمامی  قطعی  صورت  به 
جذب  و  اقتصادی  توسعه  مسیر  در  مشکالت  اما  نیست،  آماده 
ارتباطی به زیرساخت ها در شرایط کنونی ندارد و  سرمایه گذاری، 
صرفا به عدم ایجاد شرایط مناسب درخصوص تفویض اختیارات 
سازمان های دیگر به مناطق آزاد، حذف معافیت مالیات بر ارزش 
افزوده، ارائه اظهارنامه مالیاتی، جلوگیری از ورود کاال به مناطق و 

ده ها مورد دیگر برمی گردد. 
تا زمانی که برخی بخش ها و دستگاه ها و حتی وزارتخانه ها دست 
را نقض  این مناطق  قانون  آزاد نکشند و  از حکمرانی در مناطق 
و  کرده  ورود  آزاد  مناطق  معمول  و  قانونی  رویه های  به  و  کنند 
قانون شکنی نمایند، حال و روز مناطق آزاد از امروز هم خراب تر 
می شود. مهم تر اینکه تا وقتی که بخشی از عوامل، دست اندرکاران 
و  دخالت  اجازه  سایرین  به  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران  و 
مقامی  و  جایگاه  چه  در  که  نکنند  درک  و  بدهند  تصمیم گیری 
نشسته اند، نمی توان توقع داشت که دستگاه های دیگر به قوانین 

مناطق آزاد احترام گذاشته و تمکین کنند.
دبیر  نهمین  انتصاب  با  و همچنین  دولت جدید  در  است  مطلوب 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جنس جوانی انقالبی و 
جهادی، تغییراتی بنیادین در نگرش و دیدگاه  ها نسبت به مناطق 
آزاد ایجاد گردد؛ امروز مناطق آزاد نیاز به همراهی و هم افزایی همه 
دستگاه ها و ارگان ها دارند؛ بی تردید می توان چشم ها شست و جور 
تا در این مسیر به توسعه و شکوفایی تمامی خاک  دیگری دید، 

پاک ایران زمین دست یابیم.

گزارش:
مهرناز عالمی



یادداشت

 نقش بسزای
فناوري اطالعات بر توسعه 

صنعت گردشگري تحقق توسعه تولیدات صادرات محور 
از مسیر منـــاطق آزاد ویژه اقتصادی

بهره مندی از مزیت های مناطق آزاد جهت دستیابی به جهش تولید در کشور:

7 مناطق آزاد

یادداشت: 
 احسان کرم خانی
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در  جهانگردي  پيشرفت  مهم  جنبه هاي  از  يكي 
كشورهاي در حال توسعه، ايجاد فعاليت، توليد كار 
و استفاده از فناوري و اطالعات و نيروهاي انساني 
بودن  موجود  صورت  در  كه  است  متخصص  نيمه 
با  كشورها  اين  در  را  جهانگردي  توسعه  شرايط، 

موفقيت توام خواهد كرد.
به عبارت ديگر صنعت جهانگردي همواره به عنوان 
از  بيشتر  كار  عوامل  از  كه  است  شده  تلقي  صنعتي 
طبيعتا  مي آورد.  عمل  به  استفاده  توليد  عوامل  ساير 
توسعه صنعت توريسم مي تواند موجب ازدياد موسسات 
مسافرتي و اقامتي شود و با افزايش ميزان حمل و نقل و 
جابجايي مسافر و فعال كردن بازار فروش صنايع دستي، 
در مجموع جريان اقتصادي مثبت و سالم را ايجاد كند 
و ضمن رونق صنعت داخلي و ايجاد اشتغال و تشويق 
هنرهاي سنتي، ارزآوري قابل توجهي نيز داشته باشد. 
همچنين روند تحول نظام جهاني در تمام سطوح، حاكي 
از اين واقعيت انكارناپذير است كه فناوري اطالعات و 
شيوه هاي آن و تطبيق با شرايط امروزي و تحوالت 
سريع فراروي جوامع است؛ هر جامعه و سازماني كه 
بتواند سريع تر و صحيح تر از اين فناوري استفاده كند، 
مي تواند با سرعت و اطمينان بيشتري به اهداف خود 

دست يابد. 
با توجه به اين امر، آگاهي يافتن از ميزان استفاده 
كاركنان و سازمان هاي مختلف از فناوري اطالعات، 
منظور گسترش  به  برنامه ريزي  براي  گام  نخستين 
و  فناوري  اين  از  استفاده  در  مهارت  و  دسترسي 
گردشگري  صنعت  توسعه  در  اهداف  به  دستيابي 
در  ارشد  مديران  مضاعف  همت  كه  مي باشد 

برنامه ريزي صحيح به كمك تكنولوژي روز است.

 فناوري اطالعات
و ارتباطات و صنعت گردشگري

دنياي امروز به شكل گريزناپذيري تبديل به دهكده اي 
جهاني با ارتباط گسترده و عميق شده است. از سوي 
ديگر توريسم نيز به فراخور گذشت زمان، امروزه به 
عنوان صنعتي درآمدزا و نجات دهنده براي كشورهاي 
مختلف درآمده است، به شكلي كه درآمدهاي حاصل 
از آن در برخي كشورها چندين برابر درآمدهاي سرشار 
نفتي كشورهاي ديگر است . لزوم توجه به توريسم و 
استفاده از فناوري هاي نوين در جهت گسترش آن و 
براي  آن  اقتصادي  بيشمار  مزاياي  از  كردن  استفاده 
كشورها، تحقيق و تتبع پيرامون رابطه بين گسترش 
را  توريسم  توسعه  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري 

ضروري ساخته است.
تكنولوژيكي،  ژرف  دگرگوني  حاضر  عصر  در 
مكانيسم ها و شرايط و در نتيجه بحث هاي تكنيكي 
و فني به سوي پيچيدگي، تنوع و ظرافت بيشتري 
اينترنت  نقش  به  مي توان  است،  يافته  گرايش 
به  اطالع رساني  گردشگري،  ارتباطات  زمينه  در 
مقاصد  وضعيت  از  يافتن  آگاهي  و  گردشگران 
بازار  وضعيت  از  ديگر،  سوی  از  و  گردشگري 
الكترونيكي  گردشگري  كرد.  اشاره  گردشگري 
آن  از  حاصل  تغييرات  و  تنيدگي  هم  اين  حاصل 
الكترونيكي  گردشگري  مي توان  مبنا  اين  بر  است؛ 

را به صورت زير تعريف نمود:
تكنولوژي هاي  بكار گيري  الكترونيكي،  »گردشگري 
 ICT جديد خصوصا تكنولوژي هاي اطالعات و ارتباطات
در دو بعد عرضه و تقاضاي گردشگري است كه در آن 
عالوه بر عرضه خدمات مورد نياز گردشگران ، زمينه هاي 
بازاريابي و دورنمايي گردشگري مقاصد فراهم است«. از 
اين رو، گردشگران براي آگاهي از مقاصد گردشگري و 
وضعيت آنها در بعد تقاضا، از تكنولوژي هاي اطالعاتي و 
ارتباطي استفاده نموده و در چارچوب انگيزه هاي خود به 

انتخاب مقاصد اقدام مي نمايند .
در اين ميان آژانس هاي مسافرتي با استفاده از اينترنت، 
در  و  گردشگري  تخصصي  طرح هاي  عرصه  در 
چارچوب شناخت زمان تعطيالت به همراه پاسخگويي 
به نيازهاي گردشگران مبادرت به بازاريابي گردشگري 
از  استفاده  به طور كلي  نموده اند.  در مقاصد مختلف 
تكنولوژي اطالعات و ارتباطات و گسترش آن در زمينه 
توسعه گردشگري سبب شد كه گردشگران قبل از سفر 
به ارزيابي و بررسي وضعيت مقاصد بپردازند و تجربه اي 
مجازي را در چارچوب دورنمايي گردشگر در ذهن خود 

شكل دهد.
بايد گفت نظر به ماهيت گردشگري، كاربرد فناوري 
بهبود كارآيي  در  مي تواند  ارتباطات  و  اطالعات 
پيش بيني  همچنين  و  معامالت  و  خدمات  تحويل 
فرصت جهت ميسر ساختن دستيابي دامنه گسترده و 
متنوعي از تجارب در زمينه هاي گوناگون گردشگري 

بسيار مفيد واقع گردد.
گردشگري  صنعت  در  اطالعات  فناوري  كاربرد 
يافت،  گسترش  هوايي  نقل  و  حمل  كه  زماني  از 
گرفتند.  شكل  نيز  ارتباطي  نوين  فناوري هاي 
دهه 1960  به  الكترونيك  بازارهاي  فعاليت  سابقه 
هواپيمايي  شركت هاي  كه  زماني  بر مي گردد؛ 
هدف  با  را  جا  نگهداري  سيستم هاي  آمريكايي 
مسافران  با  مرتبط  ترافيكي  كنترل هاي  اعمال 
سيستم هاي  ترتيب  بدين  دادند،  قرار  استفاده  مورد 
هواپيمايي  صنعت  در  جا  ذخيره  براي  كامپيوتري 
عرصه  در  كننده  تعيين  و  گسترده  تحوالت  سبب 

فعاليت هاي گردشگري شد.
در عرصه جهاني، توسعهICT تاثير عميقي بر بخش 
گردشگري و مسافرت داشته است و اين مهم همچنان 

در حال تغيير دادن ساختار و فرآيند هاي آن است.

گزارش: 
فریبا شیخی

مناطق آزاد، ظرفيت های استراتژيك اقتصاد كشور 
هستند كه می توانند تاثير بسزايی در دوران تحريم 
مناطقی  باشند؛  داشته  اقتصادی  شرايط سخت  و 
كه با ايجاد بسترهای زيرساختی كالن و نيز تعامل 
نسبی با كشورهای همجوار می توانند به مانند يك 
تحريم ها  تاثير  كاهش  مسير  در  محرک  موتور 
داشته  سازنده  نقشی  كشور،  اقتصاد  بدنه  بر 
توسعه  آن  تبع  به  و  توليد  بی شك جهش  باشند. 
مهم ترين  از  يكی  صادرات محور،  توليدات  نگاه 
به  نياز  كه  است  آزاد  مناطق  توسعه  پيشرانه های 

توجه و عظم ملی در رسيدن به اين هدف دارد.
و  امكانات  فرصت ها،  سال  سال 1400، 
ويژه  و  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  گشايش های 
اقتصادی از طريق تبديل پتانسيل های درون زای 
نوآوری های  اخذ  و  ظرفيت سازی ها  به  اقتصادی 
پيرامونی  كشورهای  اقتصاد  با  تعامل  و  فناورانه 

است. 
توليد  طريق  از  مشاركت  و  تجاری  مبادله های 
محصوالت تحت ليسانس خارجی و جلب برندها 
و كمپين های خارجی برای توليد و سرمايه گذاری 
در  بازنگری  با  اقتصادی،  ويژه  و  آزاد  مناطق  در 
فعاليت های گذشته اين مناطق، مستلزم نگاهی نو 

در تحقق جهش توليد است. 
جديد  منابع  بايد  آزاد  مناطق  می رسد  نظر  به 
كارهای  و  ساز  تعريف  طريق  از  را  خود  درآمدی 
و  كرده  پيگيری  پيرامونی  كشورهای  با  جديد 
تمهيدات الزم را برای گفت و گو با روسای مناطق 
آزاد كشورهای همجوار ايران حسب محدوده های 

مساحتی خود دنبال كنند. 
 

تشکیل کمیته فرامنطقه ای بهبود فضای 
کسب و کار در مناطق آزاد

گيرد،  قرار  توجه  مورد  بايد  پيش  از  بيش  آنچه 
فعاالن  هدايت  برای  بالقوه  امكانات  از  استفاده 
اقتصادی كشورهای پيرامونی جهت سرمايه گذاری 
سرمايه گذاران  با  مشاركت  طريق  از  يا  مستقيم 
داخلی در شرايط كنونی است. به عبارت ديگر، اگر 
كاال،  عوارض  اخذ  و  واردات  مجوزهای  پيش تر، 
شمار  به  آزاد  مناطق  تجارت  توسعه  برای  عاملی 
می رفت، اكنون واردات به اين مناطق، به ضد خود 
تبديل شده و تاكيد بيش از اندازه بر آن، از اعتبار 

مناطق آزاد خواهد كاست. 
برای  وارداتی  شده  ساخته  كاالی  توليد  اكنون 
مجتمع های تجاری در مناطق آزاد بايد از طريق 
مناطق  در  توليد  با  سازنده  كشورهای  مشاركت 
آزاد صورت گيرد. اين موضوع يكی از برنامه های 
كليدی است كه در دولت سيزدهم بايد در مناطق 
توليد كاالی خارجی در  با  تا هم  آزاد دنبال شود 
مجتمع های  تجاری  واحدهای  نياز  آزاد،  مناطق 
ملزومات  نياز  تامين گردد و هم  اداری  و  تجاری 
جلب  برای  آزاد  مناطق  در  گردشگری  صنعت 
رضايت مسافران جبران شود؛ ضمن آنكه با رونق 
توليد، صادرات نيز به كشورهای همسايه گسترش 

پيدا می كند.
تدوين بسته های سياستی و حمايتی در مناطق آزاد 
به  توليد، مستلزم كمك  به  بخشيدن  رونق  برای 
كارآفرينی و بهبود فضای كسب و كار از الزامات 
اين  در  می رود.  شمار  به  جديد  سال  در  نو  نگاه 
فضای  بهبود  فرامنطقه ای  كميته  بايد  خصوص، 

كسب و كار تشكيل گردد.

توسعه صادرات به بازارهای جهانی با 
بهره گیری از مزیت مناطق آزاد 

شرايط  از  استفاده  ديگر،  اهميت  حائز  نكته 
جهش  هدف  با  همسايه  كشورهای  اقتصادی 
توليد و افزايش صادرات است؛ ازجمله اين موارد 
می توان به اهميت ايجاد يك منطقه آزاد تجاری 
ميان ايران و اتحاديه اقتصادی اوراسيا اشاره كرد 
در  را  اروپايی  سرمايه گذاران  فقدان  می تواند  كه 

مناطق آزاد ايران جبران كند.
روسيه،  كشور  پنج  اوراسيا  اقتصادی  مجمع  در 
ارمنستان  و  بالروس  قرقيزستان،  قزاقستان، 
عضويت دارند و مهم ترين هدف آنها، آزادسازی و 
تسهيل تجارت كاال بين كشورهای عضو و حذف 
موانع تعرفه ای و غيرتعرفه ای است. همكاری های 
آموزشی  و  انرژی  گردشگری،  اقتصادی،  مالی، 
با  كه  اوراسياست  در مجمع  غالب  فعاليت های  از 
ساز و كارهای مناسب می تواند به اهداف توسعه 
فعاليت های اقتصادی و تجاری متقابل مناطق آزاد 

كمك شايانی كند.
همچنين، ايران به تازگی و در دولت سيزدهم به 
پيوست  دائم سازمان همكاری شانگهای  اعضای 
كه اين پيمان به عنوان يكی از سازمان های بزرگ 
منطقه ای جهان می تواند زمينه ساز گسترش روابط 

سياسی كشورمان هم باشد.
سازمان  در  ايران  حضور  ديگر  سوی  از 
امنيتی،  سازمان  كه يك  شانگهای  همكاری های 
می تواند  است  فرهنگی  و  سياسی  اقتصادی، 
به  توجه  با  ايران  منطقه گرايی  به  بسياری  كمك 
و  اقتصادی  ژئوپليتيكی،  جغرافيايی،  مشخصات 
فرهنگی ايران داشته باشد و موقعيت ايران را در 
منطقه و جهان به گونه ای قرار دهد كه تحريم های 

سياسی و اقتصادی را بی اثر كند.
سازمان  عضو  كشورهای  برای  ايران  بی ترديد 
سياسی  اقتصادی ،  اهميت  دارای  شانگهای 
دسترسی  دروازه  ايران  است.  ژئوپليتيكی  و 
بازارهای  سمت  به  سازمان  اين  عضو  كشورهای 
به  و  امن  ژئوپليتيك  كه  البته  و  آسياست  غرب 
توليدات  و  محصوالت  می تواند  كه  دارد  صرفه 
اروپا و  به سمت  را  اين سازمان  كشورهای عضو 

غرب آسيا برساند .

ساماندهی واردات و صادرات کشور
مشاركت  افزايش  صادرات،  و  واردات  ساماندهی 
رونق  موجب  بر بخش خصوصی  تكيه  و  مردمی 
توليد، اشتغال زايی و بهبود معيشت مردم می شود. 
همچنين كمبود درآمد دولت، كاهش فروش نفت 
كرونا  بيماری  ازجمله  غيرمترقبه  حوادث  وقوع  و 
در كشور، چالش هايی را در زمينه اقتصادی ايجاد 

كرده كه رفع آن به توسعه توليد وابسته است.  
جمهوری  مقدس  نظام  بدخواهان  و  دشمنان 
شديدترين  تاريخ  طول  در  همواره  ايران  اسالمی 
ايران  اما  كردند،  تحميل  كشور  بر  را  تحريم ها 
نشان داده هر وقت در تنگنا قرار گرفته، با تالش 
مضاعف و تكيه بر دانش داخلی، به توسعه، رونق، 
جوانان  برای  اشتغال زايی  و  ثروت  و  علم  توليد 

دست يافته است. 
براساس تجربه، تكيه بر داشته های بومی موجب 
از  بيرون  به  اميد  هرگاه  و  شده  كشور  پيشرفت 
سياسی  امنيتی،  چالش های  شود،  دوخته  كشور 
شرايط  در  است  اميد  می شود؛  بيشتر  اقتصادی  و 
امسال كشور با تكيه بر ظرفيت مردمی و بخش 
برای تحقق  اقتصادی، كشور به شكوفايی برسد. 
بايد  اجرايی  دستگاه های  مسئوالن  مهم،  اين 
جامع،  نگاه  داشتن  و  بخشی نگری  از  پرهيز  با 
تسهيل كننده و بازوی بخش خصوصی به منظور 

جهش توليد باشند.

بیمه کردن کشور در برابر تحریم ها
بی شك برای مقابله با تحريم های دامنه دار امريكا 
اندازه توسعه  به  ابزار و سالحی  ايران، هيچ  عليه 
بيمه  بحران ها  برابر  در  را  كشور  نمی تواند  توليد 
كند و جهش توليد موتور محرک پيشرفت كشور 
و توسعه اقتصادی است كه استقالل سياسی را نيز 

می تواند تحت تاثير خود قرار دهد.
هدف  را  كشور  اقتصاد  بين المللی،  تحريم های 
بر  منفی  آثار  از  جلوگيری  برای  و  است  گرفته 
اقتصاد بايد از توليد داخلی حمايت كرد. تحريم های 
بين المللی مانند تيغ دولبه عمل می كند؛ از سويی 
می تواند شرايط را برای افزايش توان توليد داخلی 
از طرفی در صورت عدم توجه به  مناسب كند و 
كشور  سياسی  استقالل  به  داخلی،  ظرفيت های 

خدشه وارد می شود.
مقام معظم رهبری با آگاهی كامل از وضع موجود، 
عنوان  به  را  مانع زدايی ها«  پشتيبانی ها،  »توليد؛ 
و  مسئوالن  بنابراين  كردند؛  اعالم  سال  شعار 
مسئله  اين  به  خاصی  اهتمام  بايد  كشور  مديران 
و  توسعه  به  رسيدن  جهت  در  و  باشند  داشته 

شكوفايی توليد تالش نمايند.
گام اول در رسيدن به جهش توليد، باور پتانسيل 

منجر  می تواند  كه  است  داخلی  ظرفيت های  و 
امری  شود؛  داخلی  استعداد های  شكوفايی  به 
محدوديت های  برابر  در  را  كشور  آن،  تحقق  كه 
متخصص،  انسانی  نيروی  می كند.  بيمه  خارجی 
نقطه قوت اقتصاد كشور است كه بايد ضمن بها 
دادن به آن، زمينه فعاليت آنها در چرخه اقتصادی 

فراهم شود.
داخلی،  مشابه  كاال های  واردات  همچنين 
و  توليد  افزايش  را  برای  توليدكنندگان 
با  بايد  دولت  می كند.  دلسرد  سرمايه گذاری 
توليد  داخل  در  كه  كاال هايی  واردات  ممنوعيت 
توليدكنندگان  رقابت  برای  را  عرصه  می شود، 
ايرانی فراهم كند تا ضمن جلوگيری از خروج ارز 

از كشور، توليد داخلی جهش پيدا كند.
اقتصادی  مسائل  كشور،  كنونی  مسئله  مهم ترين 
است و در بخش اقتصادی نيز مباحث توليد تمام 
اينكه  برای  است.  كرده  جلب  خود  به  را  نگاه ها 
آرامش  در كمال  را  توليد خود  بتوانند  كارآفرينان 
ادامه دهند، بايد شرايط اجتماعی برای آنها ميسر 
شود تا قدرت كارآفرين ها ابتدا در محله، سپس در 

استان، كشور، منطقه و بعد جهانی نمايان شود.
از  بايد  دهيم،  گسترش  را  توليد  بخواهيم  اگر 
سطح كشور خارج شده و وارد بازار های صادراتی 
برای  سه گانه  قوای  همچنين  شويم؛  بين المللی 
حمايت از كارآفرينان بايد به  طور واقعی وارد عمل 
شوند تا توليد مدنظر مقام معظم رهبری رونق و 
اشتغال زايی  ديگر  از سويی  و  پيدا می كند  جهش 
هم صورت گيرد؛ چراكه مهم ترين عامل موثر بر 
جهش توليد، مناسب سازی شرايط اجتماعی برای 
پيدا  افزايش  توليد  كه  زمانی  است؛  موضوع  اين 
كند، عرضه زياد شده و قيمت ها كاهش می يابد؛ 
از  ابعاد حمايت  تمام  است كه  اين  نكته مهم  اما 
آشكار  عمل  در  بايد  كارآفرينان  و  توليدكنندگان 
شود نه در شعار، زيرا در سال های گذشته با وجود 
تاكيد مقام معظم رهبری بر رونق و جهش توليد 
به  ضربه  بيشترين  توليدكنندگان،  از  حمايت  و 

توليدكننده خورده است.

رشد کیفی تولیدات، مهم ترین نیاز 
اقتصادی کشور 

در  كشور  اقتصاد  نيازهای  اساسی ترين  از  يكی 
جمعيت  است.  توليدات  كيفی  رشد  حاضر،  حال 
بر  و  است  فزونی  روبه  كشور  در  شغل  متقاضی 
كسی وضعيت اسفناک توليد كه به دنبال آن تعداد 
ورشكست  معتبر  توليدی  كارخانه های  از  زيادی 
از  بارها  كه  مسئله ای  اما  نيست؛  پوشيده  شدند، 
جانب بخش خصوصی مطرح  شده و دولت ها هم 
البته بسيار از آن سخن گفته اند، حذف قوانين زائد 
و دست و پاگير برای توليد است. دولت ها با وجود 
بخش  دغدغه های  حل  برای  كه  وافری  تالش 
خصوصی در اين رابطه انجام داده، اما هنوز برای 
رفع آنها اقدام جدی ای صورت نداده است و انتظار 
می رود اين مهم به طور جدی در دولت سيزدهم 

پيگيری و نهايت مرتفع گردد.
كليدی  اقدام  چند  خصوصی  بخش  و  دولت 
توليد  برای  را كه  موانعی  بايد  اول  دارند؛  پيش رو 
دارند، بردارند و به تشويق توليد دست بزنند. حل 
رابطه  در  دغدغه های هميشگی بخش خصوصی 
اجتماعی  تامين  مشكالت  بانكی،  سود  نرخ  با 
بيشتری  اجرايی  پشتوانه  از  بايد  زائد  قوانين  و 
اين  تحقق  برای  می رسد  نظر  به  باشد.  برخوردار 

شعار آرمانی، چند راهكار مهم پيش رو داريم: 
چنين  تحقق  برای  بازدارنده  عوامل  اينكه  اول 
كنيم  ريشه يابی  قانونی  به  صورت  را  آرمان هايی 
و حداقل به مردم معرفی كنيم و دوم آنكه عوامل 
رانتی و فساد پشت پرده برخی از سياستگذاری های 

اقتصادی را از ميان  برداريم و در نهايت اينكه با 
سودجويانی كه به  نوعی مانع عبور از اين شرايط 
سخت اقتصادی هستيم، بجنگيم. بخش خصوصی 
بايد راهكارهای عينی تری پيش روی دولت بگذارد 

و بابت آن پيگير باشد.

تحقق جهش تولید با واگذاری اقتصاد به 
بخش خصوصی

به  تنها  سال1400  شعار  شدن  محقق  بی ترديد 
نياز  آن،  به  دستيابی  برای  و  ندارد  بستگی  دولت 
حاكميتی  بخش های  تمام  در  ملی  عزم  يك  به 
است. در ابتدا بايد اقتصاد در مسير درست خود كه 
واگذاری به بخش خصوصی است، قرار گيرد؛ در 
اقدام، ديگر مقوله های جانبی در كنار  اين  نتيجه 

آن رشد پيدا خواهند كرد. 
با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و افزايش 
رشد  اقتصاد  مزيت دار،  و  باكيفيت  داخلی  توليد 
پی  در  می شود،  تقويت  داخلی  بازار  می كند،  پيدا 
بازار  با  داخلی  بازار  و  افزايش می يابد  اشتغال  آن 
خارجی می تواند رقابت كند. بايد به تقويت و ورود 
مختلف،  حوزه های  در  خصوصی  بخش  بيشتر 
تنها  خصوصی،  بخش  از  منظور  گمارد؛  همت 
سرمايه گذاران داخلی نيستند، ورود سرمايه گذاران 
شود.  اقتصادی  رونق  باعث  می تواند  نيز  خارجی 
و  مزيت دار  را  خود  توليدات  بايد  داخلی  بازارهای 
باكيفيت توليد كنند تا بتوانند با بازار خارجی رقابت 

كنند.
كار  حمايت  نيازمند  به  شدت  ايران  اقتصاد  امروز 
ايرانی است. رونق كسب  و كار  و توليد مزيت دار 
می تواند، زمينه ساز خروج از ركود و ايجاد اشتغال 
برای جوانان كشور شود؛ به خصوص اينكه بحران 
بيكاری به اصلی ترين مشكل اقتصادی ايران بدل 

شده است. 
پا به پای  ايران  صنايع  از  برخی  حاضر،  حال  در 
از  برخی  اما  می كنند؛  رقابت  خارجی  نمونه های 
جذب  برای  قيمت،  و  كيفيت  نظر  از  نيز  صنايع 
به  بايد  ميان،  اين  در  ندارند.  زيادی  امتياز  مردم 
چطور  داخلی  كاالی  داد،  پاسخ  مهم  سوال  يك 
برای مردم مطلوب می شود؟ افزايش كيفيت، پس 
از بهبود شرايط توليد رخ می دهد؛ راهی كه حتما 
نشيب هايی  و  فراز  از  می تواند  را  كشور  اقتصاد 
به  و  سازد  رها  هستيم،  آنها  درگير  هم اكنون  كه 
رساندن صحيح  اجرا  به  برساند،  مقصود  سرمنزل 
اقتصادی  است.  مقاومتی  اقتصاد  سياست های 
پويا، توسعه گر، خصوصی و غيردولتی، با كمترين 

وابستگی به درآمدهای نفتی است. 
به  برای  عملی  كارهای  بايد  سيزدهم  دولت  در 
و  شود  انجام  مقاومتی  اقتصاد  رساندن  نتيجه 
اين زمينه، بهبود فضای كسب  مهم ترين گام در 
مثنوی  خود  كه  موضوعی  است،  در كشور  كار   و 
ويژه  قانونی  تصويب  وجود  با  كه  است  70من 
چند  كار(  كسب  و  محيط  مستمر  بهبود  )قانون 

سالی است به سرانجام نرسيده است. 

 تولید با هدف صادرات
و حضور در بازار جهانی

سرمايه های  بايد  و  است  سرمايه  نيازمند  توليد 
كنيم  كشور  وارد  مختلف  اشكال  به  را  خارجی 
را  مديريت  و  تكنولوژی  خود  با  سرمايه  اين  كه 
نيز وارد می كند. كشور ما نسبت به ساير كشورها 
سرمايه  جذب  برای  خوبی  بالقوه  ظرفيت های  از 
ثبات  در  استراتژی  نيازمند  اما  است،  برخوردار 
تا  است  جهان  با  تعامل  و  بين المللی  سياسی، 
مسائلی از اين  قبيل، جذابيت های الزم برای ورود 

سرمايه های خارجی را ايجاد نمايد. 
توسعه  هدف  با  بايد  توليد  در  سرمايه گذاری 
با  ستد  و  داد  افزايش  و  پذيرد  صورت  صادرات 
ازجمله  توجهی  قابل   ظرفيت های  می تواند  دنيا 
از  استفاده  هدف  با  بلندمدت  سرمايه گذاری 
كند.  ايجاد  اقتصادی  رشد  برای  جهانی  بازارهای 
آنچه بايد در استراتژی توسعه سرمايه گذاری اتفاق 
با  ما  كه  اين   و  است  جهانی  رقابت  حوزه  بيفتد، 
هدف توليد صادراتی و پيروزی در بازارهای جهانی 
به توليد اهتمام بورزيم. در بحث اشتغال، ريسك 
سرمايه گذاری در كشور مهم است. ريسك باالی 
سرمايه گذاری موجب می شود كه افراد تمايلی به 
سرمايه گذاری نداشته باشند، كه اين بيماری شديد 
اين طور  دنيا  كجای  هيچ  در  كه  است  اقتصادی 
نيست كه سود سپرده از ميانگين سرمايه گذاری در 

كشور باالتر باشد.
در نهايت و با توجه به موارد فوق الذكر، به خوبی 
می توان دريافت كه مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
توليد  جهش  و  توسعه  برای  بستر  مناسب ترين 
مناطق  اين  مزيت های  و  قوانين  چراكه  هستند؛ 
سبب می شود تا توليدكننده با بروكراسی كمتری 
اوليه  مواد  و  ماشين آالت  تهيه  و  توليد  فرآيند  در 
اين روی، توجه ويژه و  از  باشد.  نياز مواجه  مورد 
»توليد؛  سال  در  ويژه  و  آزاد  مناطق  به  مضاعف 
پشتيبانی ها، مانع زدايی ها« می تواند به تحقق اين 

مهم، منجر گردد.



اخبار منطقه آزاد قشم

برگزاری آیین عزاداری 
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منطقه آزاد قشم انجام شد:
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

لزوم معرفی هنرهای دستی بومی 
جزیره قشــم به بازار داخلی و خارجی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با اعضای شورای شهر و شهردار الفت تاکید کرد:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و مدیر دفتر جامعه المصطفی قشم مطرح شد:

با موافقت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

با حضور مسئولین استان و شهرستان قشم انجام پذیرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
نقش علمی و آموزشی جامعه المصطفی در حوزه ترویج فرهنگ 
دینی و اسالمی در جهان امروز، بسیار ارزنده و دارای اهمیت است.
علی درویش پور در دیدار با حجت االسالم سید زین العابدین 
میرفاطمی، مدیر دفتر جامعه المصطفی قشم ادامه داد: نقش 
حوزه آموزشی این مجموعه در کشورهای مختلف، به ویژه در 

حوزه کشورهای جنوب شرق آسیا بسیار مهم است.
وی اظهار داشت: دانش آموختگان جامعه المصطفی تا عمق 
جان با گفتمان انقالب اسالمی پیوند برقرار کرده اند و امروز 
سفیران صلح و دوستی و برادری میان انقالب اسالمی و 

ملت های دیگر به شمار می آیند.
درویش پور تصریح کرد: با برنامه ریزی مناسب و هدفمند 
می توان از ظرفیت دانشجویان خارجی جامعه المصطفی در 
مسیر معرفی قشم جهت معرفی ظرفیت ها و توسعه صنعت 

گردشگری جزیره استفاده کرد.
به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
خود،  توان  تمام  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  قشم ؛  آزاد 
آماده حمایت و توسعه همکاری های مشترک با مجموعه 

جامعه المصطفی می باشد.
سیدزین العابدین  حجت االسالم  گزارش،  این  براساس 

میرفاطمی، مدیر جامعه المصطفی قشم نیز در این دیدار 
قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  حمایت های  از  تقدیر  ضمن 

گزارشی درباره نحوه فعالیت های این مجموعه ارائه کرد.
وی ادامه داد: از سال 1390 و آغاز پذیرش دانشجو و طلبه برای 
دفتر قشم تاکنون بیش از 20ملیت مختلف از کشورهای دیگر در 

قشم از مجموعه جامعه المصطفی فارغ التحصیل شده اند.
حجت االسالم سیدزین العابدین میرفاطمی همچنین خاطرنشان 
کرد: جامعه المصطفی مظهر اعتدال، عقالنیت، دوستی و صلح 
ملت ها است و پیام انقالب اسالمی را در عالم منتشر می کند و 

جایگاه برجسته ای در دیپلماسی عمومی کشور دارد.

منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
آزاد قشم از تمدید زمان اجرای طرح سومین دوره انتخاب 

روستای پاک در جزیره قشم تا تاریخ 10آبان ماه خبر داد.
مهدی زارعی با بیان این مطلب افزود: با تقاضا دهیاران و 
اعضای شوراهای اسالمی روستاهای مختلف سطح جزیره 
قشم و با موافقت مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد، 
به مدت  پاک جزیره  انتخاب روستای  سومین دوره طرح 

یک ماه )تا 10آبان ماه( تمدید می شود.
وی ادامه داد: اجرای طرح روستای پاک از سوی مجموعه 
سازمان منطقه آزاد قشم، اقدام مناسبی برای حرکت در مسیر 
توسعه روستاهای پاک جزیره است که با مشارکت و استقبال 
همین  در  است.  شده  مواجه  روستاها  همه  مردم  خوب  
راستا مدیران روستایی، اعضای محترم شوراهای اسالمی 
و دهیاران برای رسیدن به جایگاه روستای پاک، بایستی 

فرهنگ سازی این موضوع را گسترش دهند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم اضافه کرد: طی هفته های گذشته و با اجرای طرح 
روستای پاک، تالش های قابل توجهی توسط جامعه محلی 
و منطقه آزاد در نقاط مختلف جزیره انجام شده و بسیاری از 

روستاها آماده میزبانی از گردشگران هستند.
به گفته زارعی؛ در طرح روستای پاک سه روستای برتر مورد 
تقدیر قرار می گیرند و در هر کدام از آنها طرح هایی با اعتبار 

بین 5 تا 10میلیارد ریال توسط این سازمان اجرا می شود.
وی با اشاره به موارد قابل توجه در داوری و انتخاب روستای 
به  پاک  امتیاز طرح روستای  پاک تصریح کرد: 50درصد 
نظافت و آراستگی ظاهر روستا با مدیریت زباله، ایجاد فضای 
رنگ آمیزی  راهنما،  تابلوهای  نصب  نماسازی ها،  و  سبز 
جداول و دیوارها، استفاده از نمادهای معرفی روستا و...، و 

50درصد امتیازها به حفاظت از فضای تاریخی و بهسازی 
تاسیسات گردشگری و اقامتی، مدیریت منابع محیط زیستی 
با محور توسعه پایدار و مشارکت جوامع محلی در کنار اجرای 
گردشگری ،  حوزه های  در  خالقانه   و  ابتکاری  طرح های 

اجتماعی و فرهنگی اختصاص دارد.
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: دور اول ارزیابی روستاها رو به 
اتمام بوده و به زودی وارد مرحله پایانی ارزیابی طرح مذکور 
و جمع بندی امتیازها خواهیم شد. با اجرای طرح روستای 
به  نگاهداشت جزیره  فرهنگ  نهادینه شدن  پاک، ضمن 
عنوان یک منطقه پاکیزه، آراسته و زیبا، زمینه برای استقبال 
دوران  در  قشم  جزیره   گردشگری  رونق  و  گردشگران  از 

پساکرونا فراهم خواهد شد.

با  قشم  شهرستان  شهدای  و  شهید  فرماندهان  یادواره 
حضور علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
فرمانده  ساالری  اباذر  سردار  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
نصری  علیرضا  هرمزگان،  استان  سجاد)ع(  امام  سپاه 
فرمانده  امیری کیا  سرهنگ  قشم،  شهرستان  فرماندار 
و  معاونین  جمعی  و  قشم  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه 
مدیران سازمان منطقه آزاد قشم و برخی مدیران اجرایی 
این شهرستان و تعدادی از خانواده شهدا و ایثارگران در 
قشم  جزیره  درگهان  شهر  حسین )ع(  امام  مسجد  محل 

برگزار شد.
این  در  هرمزگان  استان  سجاد )ع(  امام  سپاه  فرمانده 
آیین گفت: وقتی که دشمن بعثی به نمایندگی از تمامی 
کشورهای مخالف اسالم، به مرزهای این کشور حمله کرد، 
جوانان این مرز و بوم از مدارس و دانشگاه ها و برخی زندگی 

خود را رها کرده و به جبهه حق علیه باطل شتافتند.
مادر  و  پدر  یک  دارایی  تنها  داد:  ادامه  ساالری  اباذر  سردار 

فرزندانشان است؛ اما همه خانواده شهدا و ایثارگران از عزیزترین 
افراد زندگی خود گذشتند و با تاسی از فرهنگ نبی مکرم اسالم، 
عزیزترین داشته خود را تقدیم به انقالب کردند و اگر تمام عمر 
به این خانواده ها خدمت شود، نمی تواند پاسخگوی یک شب 

دلتنگی این عزیزان باشد.
شهید  هزار  چهار  از  بیش  هم اکنون  کرد:  تصریح  وی 
از  فرزندانشان پس  و  مادران  پدران،  داریم که  مفقود االثر 

۴0سال چشم انتظار بازگشت آنها هستند.
فرمانده سپاه امام سجاد )ع( استان هرمزگان در پایان خاطرنشان 
کرد: ما هرچه داریم از وجود نازنین پیامبر مهربانی ها حضرت 
محمد مصطفی )ص( است و این انقالب نیز توسط حضرت 
امام خمینی )ره( برای احیای اسالم و شیوه حکومت اسالمی 

بنا نهاده شد.
همچنین، فرماندار قشم نیز در این آیین گفت: دوام و قوام 
خانواده  جانفشانی  و  شهدا  خون  مدیون  اسالمی  انقالب 
ایثارگران است و اگر این عزیزان نبودند، انقالب اسالمی در 

همان آغاز نابود می شد.
افزود:  یادواره شهدای شهرستان قشم  علیرضا نصری در 
شهدا و ایثارگران سعادت را در شهادت جستجو کردند و 
همه تعلقات خود را رها کردند و رفتند تا دیگران بمانند. 
این عزیزان با توسل به اهل بیت )ع( و جان فشانی خود این 

انقالب را تثبیت کردند.
وی ادامه داد: همه ما در مدرسه و مکتب شهدا هستیم و 
عشق الهی، توکل و توسل به اهل بیت )ع(، ایثار و فداکاری 

را از این مدرسه باید بیاموزیم.
در ادامه، فرمانده سپاه ناحیه قشم نیز در این مراسم گفت: 
ایمان به خدا و مبارزه با کفر دو شان و ستون اسالم است 
که پیامبر عظیم الشان اسالم )ص( در این دو امر اسوه و الگو 

هستند.
سرهنگ حجت امیری کیا افزود: انقالب اسالمی نیز با تکیه 
بر همین دو ستون توانست به پیروزی برسد و تاکنون قوام 

یافته است و ادامه دارد.

و  خدا  به  ایمان  با  کرد: شهدا  خاطرنشان  پایان  در  وی 
مبارزه با کفر با خدا معامله کردند و این بهترین تجارت 
با خداست که طبق قرآن کریم زنده اند و نزد خدا روزی 

دارند.
گفتنی است، در پایان این مراسم از تعدادی از خانواده شهدا، 

جانبازان و ایثارگران جزیره قشم تجلیل و قدردانی شد.

فرهنگسرای شهر قشم مصادف با دومین روز از ماه فرخنده ربیع االول به 
دست علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم و با حضور فرماندار شهرستان، جمعی از معاونان و مدیران سازمانی، 

مسئوالن شهرستان و با استقبال بی نظیر قشموندان افتتاح گردید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در آیین افتتاح 
فرهنگسرای شهر قشم گفت: هنرمندان و نخبگان قشم، انتقال دهنده و 
اشاعه دهنده فرهنگ و هنر جزیره به گردشگران و نسل های آینده هستند.

روزهای  حلول  تبریک  مراسم، ضمن  این  در  درویش پور  علی 
محلی  قشم  فرهنگسرای  داشت:  اظهار  ربیع االول  ماه  مبارک 

برای تبدیل اندیشه های ناب به ایده و برنامه و محقق ساختن 
رویدادهای بزرگ فرهنگی و هنری است.

وی، از هنر به عنوان یکی از معجزات هستی یاد کرد و بیان 
و  مفاهیم  عمیق ترین  بیان  برای  راه  سریع ترین  هنر،  داشت: 
جلوه گاهی برای مشارکت های همدالنه مردمی است که به روند 

توسعه جزیره قشم سرعت بیشتری خواهد بخشید.
درویش پور، حضور نخبگان و هنرمندان جامعه جزیره قشم و استفاده از 
تجربه آنان را الزمه بالندگی و استمرار فعالیت های فرهنگسرا دانست و 
اذعان نمود: اماکن، با صاحبان و ساکنان هویت وجودی پیدا می کنند و 

این فرهنگسرا خانه همه اهالی هنر جزیره قشم است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
ضمن تقدیر از تالش های همه دست اندرکاران راه اندازی مجموعه 
فرهنگسرا خاطرنشان کرد: این مکان باید با مشارکت مردمی و 
اهالی هنر به مکانی جهت معرفی فرهنگ تاریخی و هنر ریشه دار 

جزیره قشم به گردشگران داخلی و خارجی تبدیل گردد.
گفتنی است، در حاشیه افتتاح فرهنگسرای شهر قشم، بخش های 
مختلفی همچون غرفه های صنایع دستی، موسیقی بومی، ورزش های 

فکری و فعالیت هایی برای کودکان طراحی و به نمایش درآمد.

لزوم بهره مندی از ظرفیت شهر تاریخی الفت جهت جذب گردشگر در قشملزوم بهره مندی از ظرفیت شهر تاریخی الفت جهت جذب گردشگر در قشم

بهره مندی از دانشجویان خارجی دانشگاه جامعه المصطفی جهت معرفی ظرفیت های گردشگری قشمبهره مندی از دانشجویان خارجی دانشگاه جامعه المصطفی جهت معرفی ظرفیت های گردشگری قشم

تمدید زمان سومین دوره انتخاب روستای پاک جزیره قشم تا تمدید زمان سومین دوره انتخاب روستای پاک جزیره قشم تا 1010آبان ماهآبان ماه

برگزاری یادواره فرماندهان شهید و شهدای شهرستان قشمبرگزاری یادواره فرماندهان شهید و شهدای شهرستان قشم

هنرمندان و نخبگان، اشاعه دهنده فرهنگ و هنر اصیل جزیره قشمهنرمندان و نخبگان، اشاعه دهنده فرهنگ و هنر اصیل جزیره قشم

آیین عزاداری سالروز شهادت جانگداز حضرت علی  بن موسی 
الرضا)ع( با حضور علی درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم، رضا صفایی رئیس دادگستری و امید 
مهدوی  مجد دادستان عمومی و انقالب شهرستان قشم، جمعی 
از معاونان، مشاوران و مدیران سازمان منطقه آزاد و مسئوالن 
شهرستان قشم با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین غالمرضا 
حاجبی امام جمعه شهرستان قشم با میزبانی سازمان منطقه آزاد 

قشم در محل دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد.
امام جمعه شهرستان قشم در این آیین طی سخنانی با اشاره 
به فضایل اخالقی و کماالت نفسانی امام رضا)ع( امام هشتم 
شیعیان، آن حضرت را از هر گونه زشتی و رذایل اخالقی منزه 
دانست و گفت: گفتار و رفتار آن حضرت الگو و سرمشق همه ما 

در زندگی فردی و اجتماعی باید باشد.
حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حاجبی افزود: حضرت علی 
بن موسی الرضا)ع( در زهد و پارسایی و پرستش پروردگار، یگانه 
عصر خود بود و زر و سیم دنیا و مناصب اجتماعی و حکومتی در 

برابر مقام عبودیت و پارسایی او هیچ گونه ارزشی نداشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تواضع و فروتني، بخشش، 
بردباري و عزت نفس امام هشتم شیعیان را از خصوصیات بارز 
آن حضرت برشمرد و خاطرنشان کرد: امروز ما به عنوان پیروان 
راه و سیره بزرگان دین مان از جمله امام رضا)ع( وظیفه بزرگی بر 
دوش داریم و باید با عمل به آموزه های اسالم و گفتار و کردار این 
بزرگان، الگویی شایسته برای نسل های جوان و آیندگان باشیم.

 گفتنی است، در ادامه این آیین، روضه خوانی و مرثیه سرایی توسط 
یکی از روحانیون حاضر در جلسه انجام شد و پیش از شروع سخنرانی 
امام جمعه شهرستان هم آیاتی چند توسط شاهد مالزم سرپرست 

امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد قشم قرائت شد.

گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  جوانان  و  ورزش  مدیر 
با  شاد  روستای  طرح  کودک  ملی  هفته  آغاز  با  همزمان 
هدف ارتقای سطح سواد حرکتی کودکان و جلوگیری از فقر 
حرکتی آنها که به علت بحران شیوع کرونا بسیار تشدید شده 

است در روستاهای جزیره قشم آغاز شد.
جلیل حق گویان تکامل جسمانی، عصبی- عضالنی، شناختی و 
عاطفی- احساسی کودکان جزیره را از دیگر اهداف این طرح 
افزود: تقویت خالقیت فردی و گروهی و حس  برشمرد و 
همکاری و مشارکت اجتماعی کودکان و آشنایی آنها با ورزش 

های تخصصی نیز از دیگر اهداف این طرح بشمار می رود.
وی، روستای کووه ای جزیره قشم را محل برگزاری اولین دوره این 
طرح اعالم کرد و یادآور شد: با همکاری شورای اسالمی روستای 
کووه ای و موسسه دریای علم اندیشان و با حضور 100نفر کودک 
در گروه های 20نفری با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی اولین 

دوره این طرح در روستای کووه ای قشم برگزار شد  .
مدیر ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد قشم در پایان با تشکر 
از سمیه شهبازیان رئیس هیات ورزش های همگانی منطقه آزاد 
قشم و فائزه بندگار رئیس کمیته توسعه فعالیت بدنی و ورزش 
کودکان این هیات به دلیل برگزاری شایسته این دوره از طرح 
روستای شاد بر ضرورت اهتمام و همکاری همه دستگاه های 

مرتبط با کودکان در جهت ارتقاء کیفیت این طرح تاکید کرد.

رئیس اداره ثبت شرکت های سازمان منطقه آزاد قشم گفت: 
تغییرات و پلمپ دفاتر  افزون بر 2هزار و 976فقره تاسیس، 
شرکت ها و موسسات یا شعبه ای از آنها در این منطقه در شش ماه 

اول سال جاری در این اداره به ثبت نهایی رسیده است.
رویا زاهدنیا، تعداد شرکت ها، موسسات و یا شعبات آنها را 
که در این مدت در این منطقه به ثبت رسیده اند، افزون بر 
91فقره اعالم کرد و افزود: 2هزار و 660مورد نیز در این 
مدت به عنوان تغییرات شرکت ها، موسسات و یا شعبات آنها 

در این منطقه از سوی این اداره ثبت شده است.
وی تصریح کرد: افزون بر 222مورد دفاتر شرکت ها و موسسات 
حقیقی و حقوقی این منطقه نیز در این مدت در این اداره پلمپ شده 
و شش فقره ثبت نام از بازرگانان هم در این مدت انجام شده است.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  شرکت های  ثبت  اداره  رئیس 
ثبت  اداره  اراضی  و  امالک  واحد  فعالیت های  درخصوص 
شرکت های سازمان منطقه آزاد قشم در طول شش ماه اول 
انتقال قطعی و  افزون بر 68مورد فرآیند  سال 1۴00 گفت: 

رهنی نیز در این واحد در این مدت به ثبت رسیده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بر 
لزوم استفاده از ظرفیت های تاریخی و ساحلی شهر الفت در 

جهت جذب گردشگر تاکید کرد.
علی درویش پور در دیدار با اعضای شورای اسالمی و شهردار 
شهر الفت، بیان داشت: این شهر با داشتن تاریخی غنی 
و بناهایی با قدمت هزاره، می تواند به یکی از اصلی ترین 

مناطق گردشگری جزیره قشم تبدیل گردد.
وی با اشاره به تعامل حاکم بر روابط بین اعضای شورای 

شهر، شهرداری و مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم افزود: 
هدفگذاری برای جلب سرمایه گذار و توسعه خدمات شهری 
به ویژه در حوزه نظافت شهری و ارتقاء سیما و منظر آن 

گزینه ای برای آغاز توسعه این شهر جدید می باشد.
درویش پور همچنین بر لزوم داشتن یک برنامه و سند جامع 
توسعه شهری تاکید کرد و عنوان داشت: با توجه به این مطلب 
که الفت به تازگی به جرگه شهرهای جزیره پیوسته، الزم است 

با یک برنامه مدون وارد مسیر توسعه یافتگی شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان از حاضران در جلسه خواست تا با ایده پردازی و 
نوآوری در حوزه سیما و منظر شهری و توسعه فضاهای 
گردشگری، چهره ای متفاوت از شهر الفت ارائه دهند و این 
منطقه تاریخی را به بهترین شکل ممکن به عنوان یک 

مقصد گردشگری به مردم کشور معرفی کنند.
گفتنی است، در ابتدای این جلسه اعضای شورای اسالمی شهر و 
شهردار الفت به بیان برخی از مسائل و مشکالت شهر پرداختند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم،  به مناسبت نخستین 
روز هفته گردشگری،  نمایشگاه دائمی صنایع دستی شهر قشم را افتتاح کرد.

علی درویش پور در مراسم افتتاح نمایشگاه دائمی صنایع دستی شهر قشم 
اظهار داشت: صنایع دستی شناسنامه فرهنگی مردم منطقه و ملت ایران است.
یک  وجود  قشم،  جزیره  فرهنگی  و  تاریخی  سابقه  به  اشاره  با  وی 
نمایشگاه دائمی از آثار هنری مردم جزیره الزم دانست و افزود: توسعه 
زمینه ای  کردن  فراهم  کنار  در  جدید،  نسل  به  آموزشی  فعالیت های 
برای ارائه محصوالت باکیفیت و فاخر به گردشگران در این نمایشگاه، 

می تواند به افزایش دارایی های گردشگری جزیره قشم کمک کند.
نخست  مقصد  به  قشم  کردن  مبدل  برای  داد:  ادامه  درویش پور 
و  هنری  فرهنگی،  سرمایه های  ارتقاء  برای  باید  کشور،  گردشگری 

طبیعی این منطقه در راستای جذب گردشگر تالش کرد.

همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
صنایع دستی  طریق  از  محلی  جامعه  اقتصاد  ارتقاء  به  کمک  لزوم  بر 
و  کرد  تاکید  خارجی  و  داخلی  بازار  در  جزیره  سوغاتی های  به عنوان 
عنوان داشت: هنرهای دستی بومی این منطقه، یک دارایی ارزشمند 
مردم  به  قشم  گردشگری  جاذبه های  از  یکی  به عنوان  باید  که  است 

کشور و دنیا شناسانده شود.
علی  با حضور  قشم  دائمی صنایع دستی شهر  نمایشگاه  است،  گفتنی 
درویش پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
به همراه جمعی از معاونان و مدیران این سازمان و جمعی از فعاالن 
صنایع دستی جزیره، در بخشی از موزه ژئوپارک جهانی قشم افتتاح شد.
در این نمایشگاه، 290اثر فاخر که حاصل هنرهای بومی و سنتی بانوان و 

صنعتگران جزیره است، برای بازدید عالقه مندان به نمایش درآمده است.
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