
سرمقاله

بایسته های مناطق آزاد برای برون رفت از مشکالت
در واکاوی مشکالت مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشورمان؛ از عدم شناخت نسبت به مفهوم، 
کارویژه و کارکردها گرفته تا عدم اجرای قانون، تعمیم قوانین داخلی به حوزه اعمال قانون خاص 
مناطق آزاد تا مدل غلط ایجاد آن؛ این مناطق را وابسته به نظر رئیس جمهور کشور به عنوان رئیس 
شورای عالی مناطق آزاد می کند و این همان فرصتی است که مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند در راستای منافع ملک و ملت از آن بهره برداری نماید.
بر این اساس، دکتر سعید محمد در شرایطی به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
ریاست  نهاد  حوزه  از  دبیرخانه  اوال  که  شد  عرصه  این  وارد  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مناطق  قانون  از  ثانیا  کرد؛  پیدا  جایگاه  تنزل  دارایی  و  امور  اقتصادی  وزارت  به  جمهوری 
بر آن مترتب نیست، رژیم  آزاد جز پوسته ای بی ارزش که هیچ جایگاهی در عرصه عمل 
نمایندگان  با  ارتباطی  به دلیل ضعف  ثالثا  ندارد؛  قرار  اختیار وی  اجرایی در  قانونی درحال 
دوره دهم و یازدهم و عدم اقبال از سوی دو مجلس با دو رویکرد سیاسی متفاوت، تحدید 
آزاد سرلوحه  منطقه  کاری هر  و فرصت های  مناطق  مقررات  و  قانون  علیه نص  تهدید  و 
اقدامات، اظهارنظرها و قوانین مصوب نمایندگان بوده است؛ موضوعی که می توان در قانون 
برنامه ششم توسعه، اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده، حضور گمرک در مبادی ورودی 
و خروجی مناطق آزاد، قانون بودجه سال های 1400 و 1401 مشاهده نمود. رابعا به دلیل 
با رکود و ورشکستگی مواجه  شرایط تحریم و کرونا، بسیاری از کسب و کارهای مناطق 
شده و خامسا انباشت انتظارات برجای مانده دولت های هفتم تا دوازدهم؛ نزد افکار عمومی، 
برای  سخت  شرایط  دهنده  تشکیل  عناصر  اقتصادی،  فعالین  و  سرمایه گذاران  ساکنین، 

هر گونه فعالیت مدیریتی در این مناطق را به وجود آورده است  .
به همه این موارد، حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی در فرآیندهای مختلف مدیریتی، 
پرسنلی، اداری مناطق که از برنامه ششم دارای صبغه قانونی شده را نیز باید اضافه نمود؛ 
و  اهداف  تحقق  و  قانون  اجرای  عدم  بار  از  قابل توجهی  بخش  تنهایی  به  که  نهادهایی 

ظرفیت های مناطق آزاد را بر دوش می کشند.

حال با این تفاصیل در مسیر پیش روی چه می توان کرد:
سوی  از  بهمن ماه 1392،  از  که  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  ماده 11  از  استفاده   )1
نهادهای دولتی و مجلس مغموم و مغفول باقی مانده! بی تردید مقام معظم رهبری از چنان 
درایتی برخوردار می باشند که یکی از وظایف اصلی دستیابی به سازوکار مقاوم سازی اقتصاد 
جمهوری اسالمی ایران را برعهده مناطق آزاد نهاده اند. این ماده، شاه کلید عبور از هر مانع 

دولتی و مجلسی در مسیر اجرای قانون مناطق آزاد است.
2( استناد به قاعده نفی سبیل در معادالت اقتصادی نیز حائز اهمیت است؛ همان اصلی که میرزای 
شیرازی مستند به آن جنبش تنباکو را بنا نهاد و امام خمینی)ره( این نظام مقدس و مقام معظم 
رهبری نیز سیاست های کلی نظام در عرصه های مختلف را ابالغ نمودند. این درحالی است که 
تحدیدات اعمال شده علیه هرگونه فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد بازی در زمین دشمن بوده، 
کمااینکه ظرف سال های اخیر، سرمایه و سرمایه گذاران زیادی از کشورمان به ترکیه، امارات 
متحده عربی، عمان، کردستان عراق، جمهوری آذربایجان و... مهاجرت نموده اند! سئوال اینجاست 
آیا کسی می تواند از این اتهام شانه خالی کند که با اعمال محدودیت علیه قانون و سرمایه گذاران 
مناطق آزاد، نه تنها ضد منویات مقام معظم رهبری عمل نموده، بلکه با آب ریختن در آسیاب 
اقتصاد کشورهای همسایه، زمینه تشدید مشکالت اقتصادی کشورمان را نیز فراهم نموده و بر ضد 

اصول فقهی شیعی عمل نموده است؟!
3( ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه درواقع مهر تاکیدی است بر مواد 35 و 112 
قانون برنامه های چهارم و پنجم که همین دو نیز تصریحی بر لزوم اجرای ماده 27 قانون 
مناطق آزاد می باشد. به عبارتی ظرف دو دهه گذشته بی قانونی، به ُمّر قانون در مناطق آزاد 
تبدیل شده است؛ موضوعی که مع االسف از سوی دولت ها و مجلس های مختلف به عنوان 
یک ارثیه مابین دولت و مجلس به یادگار مانده و عمل می شود. طرفه اینکه تعدد قانون، به 
بی قانونی منجر می گردد و این خالف روح قانون است؛ به ویژه آن بخش که اساسا قانون به 
منظور نظام بخشی و قابل پیش بینی بودن روابط میان دولت و ملت، تنظیم و ابالغ می گردد.
به این مهم می توان خلف وعده دولت و مجلس نسبت به سرمایه گذاران را اضافه کرد که به 

بی اعتمادی فعالین اقتصادی داخلی و خارجی منجر شده و می شود.
4( مجمع تشخیص مصلحت نظام بازوی مشورتی مقام معظم رهبری است که اردیبهشت ماه 

سال1400 تشکیل هفت منطقه آزاد دیگر را تصویب و ابالغ نمود.
نکته حائز اهمیت اینکه مقام معظم رهبری چه در سیاست های کلی ابالغ شده و چه در 
شعارهای سالیانه و اظهار نظرهای مختلف، لزوم توسعه روابط با کشورهای همسایه و شرق 
)به معنی آسیایی و کشورهای همسو با منافع ایران( را مکرر مورد تاکید قرار داده اند، در این 

میان، به جز استان های خراسان و مازندران، تمام استان های مرزی کشور دارای منطقه آزاد 
بوده و این مناطق معبر عبور کریدورهای بین الملی نیز می باشند  .

مابین دو  ایران که  به شرایط تحریمی کشور، فرصت و مزیت جغرافیایی  توجه  با  درواقع 
هارتلندی  نقطه  در  و  بوده  جنوب  در  عمان  دریای  و  خلیج فارس  و  شمال  در  خزر  دریای 
اقتصادی  و  تجاری  بازی های  مدل  آزاد،  مناطق  بر  تکیه  با  می توان  دارد،  قرار  زمین  کره 
مزیت های  براساس  را  شمال(  و  )شرق  اروپا  و  اوراسیا  با  شرق(  و  )جنوب  خاورمیانه،آسیا 
فوق و در راستای منافع ملی جمهوری اسالمی ایران و تقویت بنیان های و بازوان اقتصادی 

کشورمان محقق نمود.
5( ارائه متن »اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی« که نواقص موجود 
را دارا نبوده و عالوه بر افزایش و تنوع بخشی به مزایا و معافیت های سرمایه گذاری و فعالیت 
اقتصادی، باعث کان لم یکن شدن قوانین و مقرراتی که به این مناطق تعمیم پیدا کرده و 

ابطال های اخذ شده از دیوان عدالت اداری می شود.
به این مهم باید »قانون برنامه هفتم توسعه« و به ویژه »طرح پیشنهادی سیاست های کلی 
کشور در حوزه مناطق آزاد« را نیز اضافه نمود؛ دو قانون میان مدت و باالدستی که می تواند 

این مناطق را از اثرات منفی و مخرب تغییر و تحوالت دولت و مجلس مصون نگاه دارد.
6( حلقه مفقوده مناطق آزاد ظرف سه دهه گذشته، عدم ارتباط با رسانه، نمایندگان مجلس و 
تشکل های صنفی فعالین اقتصادی این مناطق می باشد؛ در صورتی که رسانه ها تشکیل دهنده 
ذهنیت دولتمردان، نمایندگان مجلس و مردم بوده و نقش محوری در بازتولید و بازنشر افکار 
و باورهای منفی درباره فرصت ها و عملکرد مناطق آزاد ایفا نموده اند؛ نمایندگان مجلس نیز 
می توانند در کمیسیون ها و صحن علنی، منافع مناطق آزاد را در آرای خود لحاظ نمایند و 
در نهایت حمایت و تقویت انجمن های صنفی به قدرتمندتر شدن مناطق آزاد کشور کمک 
می کنند؛ چراکه کسی باور نمی کند مناطق آزاد دارای فعال اقتصادی، تولید، صادرکننده و 
شرکت های دانش بنیان است و در عین حال به عنوان بازوان مشورتی و محرک خوبی برای 
پیگیری مشکالت، جذب سرمایه گذاران ایرانی خارجی از کشور و طرح های سرمایه گذاری 

خارجی عمل نمایند.
فنی- و  سپاهی-جهادی  روحیه  از  برآمده  که  محمد  سعید  دکتر  کاریزمای  می رود  امید 
کشور،  اقتصادی  بغرنج  شرایط  وانفسای  در  بوده؛  خاتم االنبیاء)ص(  قرارگاه  مهندسی 
گریزگاهی برای اعمال قانون و مقررات مناطق آزاد را فراهم نموده و افق های جدیدی را در 
قالب سیاست های کلی نظام در قرن پانزدهم با تکیه بر راه های رفته و نرفته مناطق ظرف 

سه دهه گذشته، ترسیم نمایند.

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی مناطـق آزادمناطـق آزاد چشـم  انتظار اجرای  چشـم  انتظار اجرای 
تصمیمات جهادی دکتر رئیسیتصمیمات جهادی دکتر رئیسی
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بررسی مشکالت و ارائه راهکارها جهت حفظ موجودیت مناطق آزاد کشور:بررسی مشکالت و ارائه راهکارها جهت حفظ موجودیت مناطق آزاد کشور:



با حضور سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر  در مراسمی 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حسن بابایی معاون رئیس قوه 
قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، مهدی کشاورز 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از 

مسئولین منطقه ای، از سند حدنگار جزایر کیش رونمایی شد.
الزم به ذکر است، اوایل اردیبهشت ماه سال جاری تفاهم نامه 
همکاری میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با هدف فراهم شدن ثبت 
شعب شرکت ها در مناطق آزاد در جهت بهبود کسب و کار 

فعالین اقتصادی به امضاء رسید.
براساس این گزارش، این تفاهم نامه همکاری با هدف هماهنگی در 
جهت جانمایی، ثبت و صدور اسناد مالکیت کاداستری و به روزرسانی 
اطالعات مالکیتی و نقشه های مرتبط در محدوده مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی، همکاری در جهت بازبینی، پاالیش و تاسیس انواع 
شرکت ها با شناسه مجزای مناطق آزاد، بین سعید محمد مشاور 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 
اقتصادی و حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان 

ثبت اسناد و امالک کشور منعقد شد.

مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالي مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادي:

شفاف سازی برای مردم با تحويل سند 
حدنگاری تمام جزاير و مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالي مناطق آزاد تجاري-
تحویل سند حدنگار  و  رونمایی  اقتصادي،  ویژه  و   صنعتي 
و  زمین خواری  از  جلوگیری  زمینه ساز  را  کیش  جزایر 

سوءاستفاده  افراد سودجو عنوان کرد.
سعید محمد با تاکید بر اهمیت رونمایی و تحویل سند حدنگاری 
جزایر کیش، این مهم را مانع زمین خواری و سوءاستفاده  افراد 
سودجو عنوان کرد و اظهار داشت: طی جلساتی که از سال 
گذشته با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برگزار شد، در 
کوتاه ترین زمان ممکن شاهد تحویل اسناد تک برگی چهار 
جزیره کیش، هندورابی، تنب کوچک و تنب بزرگ هستیم که 

این اقدام گام بسیار مهمی در منطقه محسوب می شود.
آزاد  مناطق  و  جزایر  تمام  حدنگاری  سند  اتمام  از  وی 
ارائه   سبب  امر  این  افزود:  و  داد  خبر  آینده  دوماه  طی 

شفافیت سازی میان عموم مردم می شود.
سعید محمد تاکید کرد: با شناسایی شرکت های صوری در 

مناطق آزاد کشور از فعالیت آنها جلوگیری شد.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان با اشاره به منویات مقام 
خاطرنشان  دانش بنیان ها،  اهمیت  بر  مبنی  رهبری  معظم 

کرد: ثبت  مالکیت معنوی نیز در دستورکار قرار گرفته است.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش:
اهميت رونمايی و تحويل سند حد نگار جزاير کيش

همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در این مراسم، با اشاره به دستور مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
مبنی بر بررسی مشکالت مناطق آزاد، از امضاي تفاهم نامه ای 
جدید برای رونمایی و تحویل سند حدنگار جزایر کیش خبر داد.

مهدی کشاورز با اشاره به امضاي تفاهم نامه ای جدید برای 
رونمایی و تحویل سند حدنگار جزایر کیش، اظهار داشت: 
تفاهم نامه ای نیز در سال ۹۸ میان سازمان منطقه آزاد کیش 
اما  بود  شده  منعقد  کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  و 

طرفین کمتر به ماده های آن پایبند بودند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید 
بر این که سازمان منطقه آزاد کیش متعهد به اجرای کلیه  مفاد 
تفاهم نامه  کنونی می باشد، ابراز امیدواری کرد: با متعهد شدن طرف 

قرارداد به این تفاهم نامه نتایج مطلوبی کسب خواهد شد.

رئيس کميسيون عمران مجلس شورای اسالمی:
ضرورت توجه با اقتصاد دريامحور خصوصا در 

جزاير کشور
در ادامه، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
از اعالم آمادگی مناطق آزاد برای حل مشکل مسکن ظرف 
سه سال، در صورت واگذاری اراضی و امالکی که در اختیار 

دولت است، خبر داد.
محمدرضا رضایی کوچی نیز در آیین رونمایی و تحویل سند حدنگار 
جزایر کیش، هندورابی، فارور کوچک و فارور بزرگ، ضمن قدرداني 
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالي  بي وقفه  از تالش هاي 
اقتصادی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، گفت: 
از زمانی که سعید محمد مشاور رئیس جمهور مسئولیت دبیرخانه 
شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده گرفته اند، شاهد 

اقدامات جدید و نویني در این مناطق هستیم.
وی تصریح کرد: گام هاي موثري از نظر بهبود شرایط زندگي و 
جذب سرمایه گذاري برای ساکنان مناطق آزاد برداشته شده که 

سبب توسعه کشور عزیزمان خواهد شد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
بیش از 5هزار کیلومتر در کشور نوار ساحلی داریم که از شمال 
و جنوب به دریا متصل است، افزود: با استفاده از فرصت هاي 

دریا، شهرهای جدیدی در نوار ساحلي کشور ساخته مي شود.
به گفته رضایی کوچی؛ سفارش ما به دولت و شخص وزیر راه 
و شهرسازی این بود که به جای توسعه شهرهایی در مراکز 

کشور، این شهرها را به سمت نوار ساحلی هدایت کنند.
وی اظهار کرد: در دنیا بزرگترین و زیباترین شهرها در کنار دریا 
ساخته شده و چون ما اقتصاد دریا را به خوبی درک نکردیم، امروز 

متاسفانه فقیرترین مردم کشور ما در حاشیه دریا زندگی می کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی اذعان نمود: 
کساني در جزایر زندگی می کنند که از نظر اقتصادی شرایط مطلوبی 
ندارند و این مهم به معنی آن است که ما به اقتصاد دریامحور کمتر 
توجه کردیم و از این فرصت خدادادي که بیش از 5هزار کیلومتر 

نوار ساحلی داریم، به خوبی استفاده نشده است.
رضایی کوچی اظهار داشت: در جریان قانون جهش مسکن 
متوجه شدیم که بسیاری از زمین ها در اختیار دولت نیستند 
و افراد مختلف به شکل های متعددی این زمین ها را تصرف 
و در اختیار خود درآورده اند و همین موضوع سبب افزایش 

قیمت زمین در شهرها شده است.
وي با اشاره به جلسه دبیر شورایعالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
وزارت راه و شهرسازی مبني بر این که زمین هاي جزایر، در حاشیه 
نوار ساحلی و در مناطق آزاد که در اختیار دولت مي باشد و زمینه 
جذب سرمایه گذاري براي تولید مسکن فراهم است موردتوجه قرار 
گیرد، گفت: با تحقق این مهم، کسانی که در جزایر و در مناطق 

محروم حاشیه دریاها زندگي مي کنند، صاحب مسکن مي شوند.
بیان  اسالمی  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس 
بخش  همکاري  و  دولت  زمین های  از  استفاده  با  داشت: 

خصوصی مي توانیم نسبت به ساخت خانه اقدام کنیم و در 
اختیار مردم قرار دهیم.

رضایی کوچی با بیان این که همه ظرفیت ها برای ساخت 
مسکن حداقل یک میلیون واحد در سال آماده است، افزود: 
اراده مجلس و دولت براي انجام این کار بزرگ را محقق 

مي کند و اشتغال زایي را به دنبال خواهد داشت.
وي تاکید کرد: بیش از 360هزار میلیارد تومان تسهیالتی 
که بانک ها برای مسکن پرداخت می کنند و عالوه بر منابع 
به صندوق  است  قرار  قرض الحسنه  به صورت  که  دولتی 
مسکن واریز شود، تسهیالت ارزان قیمت حدود 10درصد را 

در اختیار مردم قرار خواهیم داد.
رضایی کوچی در رابطه با تالش دبیر شورایعالي مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در حوزه تنظیم بازار و نگاه بلند و قابل تحسینی 
که  کشور  جزایر  و  مناطق  این  در  مسکن  گفت:  دارند،  که 

سرمایه های اصلی کشور هستند، مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان 
این که حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور که 
یک فرد والیتمدار و با پشتکار هستند از همراهی خوبی که در 
این موضوع داشتند، خاطرنشان کرد: با مشخص شدن زمین های 
دولتی و حقوقي و زمین های مردم؛ هم مردم به حقوق خود دست 
پیدا می کنند و هم حقوق دولت در این طرح پایش دیده می شود و 

شرایط سرمایه گذاری برای توسعه در کشور فراهم مي شود.

کیش2

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید 
سرزده از مدارس کیش، با اهداء شاخه گل از فرهنگیان زحمتکش 

این منطقه به مناسبت فرا رسیدن روز معلم تجلیل کرد.
مهدی کشاورز در بازدید از مدارس کیش به منظور تجلیل 
از فرهنگیان زحمتکش این منطقه، بر ایجاد تحول در حوزه 
آموزشی جزیره کیش اشاره کرد و گفت: سازمان منطقه آزاد 

کیش با توجه به مسئولیت های محوله در چارچوب قوانین، 
تالش می کند مشکالت فرهنگیان را مرتفع نماید.

تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  دبیر شورایعالی  گفته وی؛  به 
و  وزارت کشور  با  تفاهم نامه ای  انعقاد  با  اقتصادی  ویژه  و 
برنامه های  فرهنگیان؛  پیشنهادات  و  نظرات  از  بهره مندی 
در  آموزش  کیفی  سطح  ارتقاء  و  پیشرفت  برای  اجرایی 

جزیره عملیاتی خواهد شد.
ارزیابی  درخصوص  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
سرانه ها و استفاده از امکانات موجود با همکاری و مشارکت 
داشت:  اظهار  سازمان،  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  میان 
اقدامات موثری در حوزه های اسکان، حقوق، ایاب و ذهاب 

معلمان در جزیره کیش صورت خواهد گرفت.
کشاورز اذعان نمود: با بررسی پیشنهادهای ارائه شده، آن دست 

از موضوعاتی که قابلیت اجرایی دارند، عملیاتی خواهد شد.
وی تاکید کرد: باید مهارت افزایی دانش آموزان در دستورکار قرار 

گیرد تا دانش آموزانی که فارغ التحصیل می شوند، از مهارت های 
الزم برای وارد شدن به بازار کار برخوردار باشند.

مدیران  با  دوره ای  جلسات  برگزاری  ضرورت  به  کشاورز 
اهداف  تحقق  برای  عملیاتی  معاونت های  و  مدارس 
تعیین شده اشاره کرد و گفت: با عملیاتی شدن برنامه ها، 
فرهنگیان نیز در جریان زمان بندی رسیدن به هدف مطلوب 

قرار می گیرند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
پایان بر نقش مهم و ارزشمند معلمان در تعلیم و تربیت فرزندان 
این منطقه تاکید کرد و خاطرنشان نمود: معلمی شغل انبیاء 

است و معلمان باید به سمت آن جایگاه واال حرکت کنند.
همچنین، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش در 
این بازدید با بیان این که هماهنگی های بسیار خوبی در حوزه های 
بازسازی و تعمیرات مدارس انجام شده است، گفت: توانمندسازی در 

حوزه های فرهنگی، ورزشی و هنری درحال انجام است.

را  بهتری  مسیر  هم افزایی،  با  کرد:  اظهار  شاه پیری  یاسر 
برای آموزش و پرورش زیبای کیش رقم خواهیم زد.

در ادامه، رئیس اداره آموزش و پرورش کیش گفت: دیدار 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد کیش با فرهنگیان مدارس، 

قداست معلم را به جامعه معرفی می کند.
پرویز حیدری راد، حمایت های سازمان منطقه آزاد کیش از 
فرهنگیان را بیانگر عملگرایی سازمان در حوزه های مختلف 
جزیره عنوان کرد و افزود: مشاغل با رشته های دانشگاهی 
و رشته های هنری و فنی به صورت مستمر با هم ارتباط 

خواهند داشت تا بتوانند جذب بازار کار شوند.
گفتنی است، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
جزیره کیش،  مدارس  برخی  از  بازدید سرزده  در  آزاد کیش 
از همه  نیابت  به  به معلمان و همچنین  اهداء شاخه گل  با 
اداره  رئیس  به  گل  دسته  و  سپاس  لوح  اهداء  با  فرهنگیان 

آموزش و پرورش کیش، روز معلم را گرامی داشت.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، سه 
مولفه اصلي علم و خرد، آداب و تفکر و خالقیت را براي رسیدن 
به اهداف تعیین شده در راستاي تحقق سیاست هاي کالن 

منطقه آزاد کیش برشمرد.
مهدی کشاورز در نشست با نوکارآفرینان  کیش، به برگزاري 
جلسات متعدد و هدفمند با سرمایه گذاران کیش اشاره کرد 
تالشگر  نسلي  موفقیت  به  رسیدن  براي  داشت:  اظهار  و 
توجه به سه مولفه اصلي از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

وی با اشاره به موفقیت های برخی کشورها، تالش، خالقیت 
و پشت کار را عامل رسیدن به موفقیت دانست و گفت: برای 
رسیدن به نقطه  مطلوب و طالیی باید نسلی تالش گر بوده و از 
سه مولفه علم و خرد که از داده ها و اطالعات حاصل می شود، 

آداب هر کاری و تفکر و خالقیت غافل نشد.
فرآیندها  اصالح  بر  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کرد:  تصریح  حوزه ای،  هر  در  موفقیت  به  رسیدن  برای 

 حلقه های طالیی بین دانش و ارزش باید بررسی شوند.
کشاورز اذعان داشت: نظم و ساماندهی، اصالح ساختارهای 
سازمانی، تعیین تکلیف پرونده های معطل و ایجاد گرو ه های 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اصلي  اهداف  از  تخصصی، 

هستند.
به گفته وی؛ مناطق آزاد در تمام دنیا کمتر از 10هزار هکتار 
و در مناطق غیرمسکونی با در اختیار داشتن زیرساخت های 
الزم ازجمله زمین توسط دولت درحال فعالیت هستند؛ اما 
ایران  در  آزاد  مناطق  بهترین  ازجمله  که  کیش  جزیره  در 

به شمار می رود، با چنین شرایطی مواجه نیستیم.
این  بیان  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
مطلب که تعدد قوانین و تغییرات مداوم مسئوالن در ایران 
مانع پیشرفت و رسیدن به کمال است، بر محدودیت اختیارات 
و ابالغ بخشنامه های سلیقه ای تاکید کرد و ادامه داد: مناطق 

آزاد بدون مزایا و قوانین خود، تفاوتي با سرزمین اصلی ندارد.

کشاورز افزود: هر تغییری نیازمند مطالعه است و این مهم 
باید موردتوجه قرار گیرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان با اشاره به آیه  »ان الباطل  کان زهوقا« خاطرنشان 
کرد: اگر ایرادهای خود را برطرف  کنیم، مسیر باز و نتیجه 

محقق می  شود.
شتاب دهنده  اجرایی  مدیر  گیاهی  امیرمیثم  همچنین، 
با  کارآفرینی  آکادمی  ایجاد  که  این  بیان  با  کیش  رادمان 
شتاب دهنده  ها  ارائه    و  کیش  معتبر  دانشگاه های  مشارکت 
برای توسعه این اکوسیستم، مورد بررسی قرار گرفته است، 
گفت: کارآفرینان سنتی باید با نگاه نوآورانه به ارزش افزوده  
باالتر و ارائه ی خدمات خالق، سهل تر، ارزان تر، سریع تر و 

هوشمندتر دست یابند.
احمد  ویکست،  بنیان گذار  خسروی  حسین  است،   گفتنی 
شریفیان  زهره  کیش،  صنایع  سندیکای  دبیر  کتابفروش 

هدایت نژاد  کاوه  پارس،  فن آفرین  شرکت  مدیرعامل 
نوآوری  اداره  معاون  عطایی  پرویز  و  دامونان،  بنیان گذار 

کیش از سخنرانان این نشست بودند.
الزم بع ذکر است، سلسله نشست های کارآفرینی با محوریت شعار 
»کیش، بهشت کارآفرینان« سه شنبه هر هفته از ساعت 17 تا 1۹ 

در مرکز نوآوری کیش برگزار می شود.

سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، در ارائه 
گزارش عملکرد ستاد تسهیالت سفرهاي نوروزی با اشاره به 
سفر شمار زیادي از گردشگران به تمام استان های مهمان پذیر 
کشور، گفت: با برنامه ریزی های انجام  شده در جزیره کیش با 

کمترین مشکل مواجه بودیم.
جواد جمالی با اشاره به متفاوت بودن نوروز امسال و سفر 

شمار زیادي از گردشگران به تمام استان های مهمان پذیر، 
اظهار داشت: سرزمین اصلی در مواجهه با شمار زیادي از 
مردم  با همراهی همه   اما  دچار مشکالتی شدند،  جمعیت 
ازجمله خود کیشوندان، در جزیره کیش با کمترین مشکل 

مواجه بودیم.
وی با بیان این مطلب که جمعیت ورودی از ظرفیت تحمل 
کیش باالتر بود، اظهار داشت: این تعطیالت مقدمه ای برای 
این  در  که  برسی هایی  با  لذا  بود.  جام جهانی  آماده سازی 

موضوع داریم سعی میکنیم نقاط ضعف را برطرف کنیم.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: 
به فرصت کم و بودجه  محدودی که در اختیار داشتیم سعی شد 

بیشترین بازدهی را در تعطیالت نوروز ارائه دهیم.
جمالی در تشریح برنامه های نوروزی به جشن تحویل سال نو 
که ۲۹اسفند در اسکله تفریحی کیش برگزار شد، اشاره کرد و 
گفت: استقبال ویژه از مسافران نخستین پرواز ورودی به جزیره 
کیش با حضور مسئوالن سازمان و فرماندهان ارشد نظامی و 

سان دیدن، از اولین برنامه های این ایام در کیش بود.
پرچم  اهتزاز  و  بومیان  گروه  توسط  موسیقی  اجرای  از  وی 

برگزاری  داد:   ادامه  و  برد  نام  کشور  در  اولین بار  برای  نوروز 
 ۲۲ تا  ساعت 15  از  خانواده  سرگرمی  و  بازی  جشنواره های 
در ساحل اسکله تفریحی، جشنواره شادی کودک و نوجوان، 
کارناوال های گروه های هنری توسط هفت گروه هنری گروه 
عروسکی اقوام، عروسک های غول پیکر، گروه موسیقی ملل 
موسیقی  گروه  جنوب،  اقوام  بندر  موسیقی  گروه  مسلمان، 
برنامه های  دیگر  از  تربت جام  و  بادی نوازان  گروه  کرمانج، 

نوروزی بودند.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاونت  سرپرست 
هرشب  نوروزی  جشنواره  در  شبانه  نورافشانی  به  همچنین 
ساعت ۲۲ اشاره کرد و افزود: نمایشگاه بزرگ بهارانه با ارائه  
محلی،  سوغاتی های  و  دستی  صنایع  هنری،  محصوالت 
وایستگاه شعر بهارانه، نیز از برنامه هایی بود که تا سیزدهم 

فروردین برگزار شد، مورد استقبال خوب مردم قرار گرفت.
تا  روز 10  از  برگزاری مسابقه محله  از  برنامه ها  جمالی دیگر 
مرجان  پارک  ماهیگیر،  پارک  بهارانه  استیج های  1۲فروردین، 
و ساحل کشتی یونانی در سراسر عید، موسیقی و تئاتر خیابانی، 
کنسرت کتاب کودک، ایستگاه بهارانه کودک، استقبال گروه های 

هنری از گردشگران در فرودگاه، ایستگاه مشاوره دین و زندگی، 
ورزش های همگانی و کنسرت های شبانه و اهتزار پرچم جمهوری 

اسالمی در روز دوازدهم فروردین نام برد.
با  ارائه آمار مسافرین نوروزی در مقایسه  ادامه به  وی در 
ایام مشابه در سال ۹۸ پرداخت و اظهار کرد: تعداد مسافران 
76۸نفر  و  137هزار  سال 1401شامل  در  داخلی  هوایی 
تعداد  این  که  می شدند  50نفر  و  153هزار  سال۹۸،  در  و 
در  به ترتیب: ۲6۹نفر  هوایی خارجی  مسافرین  درخصوص 

سال 1401 و 1506نفر در سال۹۸ می باشد.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاونت  سرپرست 
به   13۹۸ و  سال های 1401  در  را  دریایی  مسافرین  تعداد 
اعالم  را  ۹۹۹نفر  و  7۹هزار  و  ۲۹7نفر  و  ۸۲هزار  ترتیب 
کرد و خاطرنشان نمود: با احتساب منفی 10درصد کاهش 
و  خارجی  مسافر  ۸درصد  منفی  و  داخلی  هوایی  مسافر 
6 درصد  منفی  در مجموع  دریایی،  مسافر  افزایش  3درصد 
با  آنچه  و  بوده ایم  شاهد  سال 1401  در  را  مسافر  کاهش 
عنوان آمار افزایشی شایع شده است مربوط به ورود تعداد 

خودروهای سواری می باشد.

در آيين رونمايی از سند حدنگار جزاير کيش مطرح شد:

شفاف سازی و ممانعت از زمین خواری 
افراد سودجو با سند حدنگار جزایر کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش در بازديد سرزده از مدارس کيش عنوان کرد:

مديرعامل سازمان منطقه آزاد کيش اظهار کرد:

سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کيش اظهار کرد:

لزوم تحول آفرینی در حوزه آموزشی و رفع مشکالت فرهنگیان جزیره کیش

اصالح ساختارهای سازمانی، از اهداف اصلي سازمان منطقه آزاد کیش

نوروز، مقدمه ای جهت آماده سازی جزیره کیش برای جام جهانی2022
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مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
خودروهای  نوسازی  ضرورت  بر  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی 
جزایر کیش و قشم قبل از برگزاری رویداد۲0۲۲ قطر تاکید 

کرد.
سعید محمد در حاشیه آیین رونمایی و تحویل سند حدنگار 
به جزایر کیش  اهمیت ورود خودرو  لزوم  بر  جزایر کیش، 
رئیس جمهور،  بیانات  بر اساس  افزود:  و  کرد  اشاره  قشم  و 
مقرر شده بود بیش از ۲هزار و 300خودرویی که در اختیار 
قشم  و  کیش  جزایر  به  دارد،  قرار  تملیکی  اموال  سازمان 

اختصاص یابد.
روند  شدن  طوالنی  به  توجه  با  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
واردات  با  که  شد  درخواست  رئیس جمهور  از  قضایی، 
مسابقات  برگزاری  از  قبل  قشم  و  کیش  به  خودرو  ۲هزار 

جام جهانی ۲0۲۲ قطر موافقت کند .
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: واردات 
خودرو به جزایر کیش و قشم ضروری و موردنیاز است و 

باید در اولویت قرار گیرد.

در  امالک کیش  و  اسناد  ثبت  اداره  کلنگ زنی طرح  آیین 
مساحتی بالغ بر 500مترمربع جنب میدان سعدی برگزار شد.
مشاور  محمد  سعید  حضور  با  طرح  این  کلنگ زنی  آیین 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
اسناد  ثبت  سازمان  رئیس  بابایی  حسن  اقتصادی،  ویژه  و 
و امالک کشور، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
جزیره  در  محلی،  مسئوالن  از  برخی  و  کیش  آزاد  منطقه 

کیش برگزار شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
اداره  باید طرح ساختمان  این که  بر  تاکید  با  آیین  این  در 
اتمام  به  آینده  ۲ سال  از  کمتر  کیش  امالک  و  اسناد  ثبت 
برسد، اظهار داشت: با تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری 
و اجرایی در حوزه شهرسازی؛ طبق برنامه زمان بندی این 

طرح کمتر از ۲سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
مهدی کشاورز خاطرنشان کرد: فعال شدن طرح های نیمه تمام 
در سطح جزیره از اولویت های سازمان است؛ از این رو باید تمام 

طرح ها بر اساس برنامه زمان بندی به اتمام برسند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
آیین اختتامیه هجدهمین دوره از مسابقات قرآن کریم در جزیره 
کیش، ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم، بر لزوم 

اهمیت برنامه های اجرایی در حوزه قرآنی تاکید کرد.
عنوان  به  قرآن  داشت:  اظهار  مراسم  این  در  کشاورز  مهدی 
جامع ترین، دقیق ترین و فصیح ترین کالم الهی برای مسلمانان 
جهان نازل شده و باید مفاهیم قرآنی را در تمام حوزه های زندگی 

شخصی و فعالیت های هنری سرلوحه کار خود قرار دهیم.
زندگی  در  آن  تاثیر  و  قرآن  ویژه  جایگاه  بر  تاکید  با  وی 
انسان ها گفت: با پیش بینی برنامه های اجرایی در حوزه های 

قرآنی، این مهم در تمام امور جاری و حاکم خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره بر لزوم اهمیت 
قرآن و جاری شدن آن در نفس و همه  عملکردها، از عوامل 

برگزاری این مسابقات تجلیل کرد.
کشاورز ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر، اظهار کرد: هر 
کسی در هر جایگاهی که مسئولیت دارد، باید کار خود را 

درست انجام دهد.
وی همچنین با تبریک روز معلم، به برنامه ریزی های الزم 
اذعان  و  کرد  اشاره  روی  پیش  درخصوص حل مشکالت 
نمود: برای ایجاد آرامش و آسایش بیشتر معلمان، از هیچ 

تالشی دریغ نخواهیم کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان با تاکید بر محرز و مستند بودن نام خلیج فارس، 

این روز را به همه تبریک گفت.

ضرورت نوسازی خودروهای 
جزایر کیش و قشم

برگزاری آیین کلنگ زنی 
ساختمان اداره ثبت اسناد و 

امالک در کیش

تجلیل از عوامل برگزاری 
هجدهمین دوره از مسابقات 

قرآن کریم در کیش

 دبير شورايعالی مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادی اظهار کرد:

با حضور مشاور رئيس جمهور انجام پذيرفت:

از سوی مديرعامل سازمان منطقه آزاد 
کيش صورت گرفت:



نشست اعضای شوراهای پنج روستای واقع در 
محدوده منطقه آزاد انزلی، با مهندس علی اوسط 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  مقدم  اکبری 
و طرفین  برگزار شد  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
نیازمندی های  و  مشکالت  مسائل،  درخصوص 
گفت وگو  و  بحث  به  منطقه  رروستاهای  اهالی 

پرداختند.
این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نشست با اشاره به برخی مباحث قانونی مترتب 
آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده27  بر 

برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  در  که 
توسعه کشور نیز بر آن تاکید شده است، رویکرد 
سازمان  و  شوراها  مابین  همکاری  بر  سازمان 
تصریح  است،  شده  نهاده  بنا  انزلی  آزاد  منطقه 
کرد: عزم جدی مدیران و پرسنل سازمان منطقه 
خدمات  تکمیل  و  سرعت بخشی  در  انزلی  آزاد 
دستورکار  در  باید  منطقه،  ساکنین  به  رسانی 
قرار گرفته و انتظار می رود در فضای همکاری 
دوجانبه، اولویت های هر روستا به صورت دقیق 
زمانی  دوره  در  مثال  طور  به  گردد؛  مشخص 

آبی  منابع  تامین  مردم،  نیاز  مه مترین  کنونی 
کشاورزی است.

اعضای  که  نشست  این  در  است،  گفتنی 
نیز  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  معاونین  شورای 
روستاهای  شوراهای  اعضای  داشتند،  حضور 
مباحث  درخصوص  را  نقطه نظرات خود  منطقه، 
اولویت های  تعیین  و  پیش روی  مشکالت  و 
و  نموده  مطرح  روستا  هر  زمینه  در  همکاری 
سازمان  سوی  از  خدمات  ارائه  زمانی  جدول 

منطقه آزاد انزلی مورد توافق قرار گرفت.

مهندس حسن ملک حسینی مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه برون در 
رأس هیاتی به منظور بازدید از ظرفیت ها و زیر ساخت های بندری، 
لجستیک، صنعتی و گردشگری منطقه آزاد انزلی، به این منطقه 
سفر کرده و در جریان دیدار با مهندس علی اوسط اکبری مقدم 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، مسائل 
و موارد اجرایی مرتبط با راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون را مورد 

بحث و تبادل نظر قرار دادند.
رئیس  حضور  با  تخصصی  نشست  این  در  گزارش،  این  بر  بنا 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و معاونین این 

سازمان و مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه برون، گزارش مشاور طرح 
جامع منطقه آزاد اینچه برون ارائه گردید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست تاکید کرد: با 
بررسی وضعیت موجود، ترسیم نقشه راه، پیشبرد اهداف اقتصادی 
با  ارتباط  در  اقتصادی  دیپلماسی  مطالعات  و  تجاری  فعالیت  و 
کشورهای همسایه به منظور افزایش مبادالت تجاری جهت ایجاد 
در  آزاد  مناطق  وظایف  مهم ترین  از  منطقه  آن  اقتصاد  در  تحول 
سطح کشور بوده تا با ظرفیت های قانونی و جغرافیایی خود بتوانند 

بستر الزم به منظور توسعه همه جانبه را فراهم نمایند.

از  تقدیر  با  اینچه برون  آزاد  منطقه  اجرایی  مدیر  همچنین، 
راه اندازی  مسیر  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مساعدت های 
اینچه برون، نقش مکمل دو منطقه را در توسعه مبادالت تجاری با 

همسایگان شمالی کشور، بسیار تعیین کننده دانست.
مسیر  در  معین  منطقه  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  است،  گفتنی 
اقدامات  تاکنون  و  شده  تعیین  اینچه برون  آزاد  منطقه  راه اندازی 
برنامه های  اجرای  مشاور،  شرکت  تعیین  قبیل  از  متنوعی 
کارشناسی  نیروهای  و  مدیران  سوی  از  کارشناسی  بازدیدهای 

سازمان و شرکت مشاور را در دستورکار قرار داده است.

همزمان با بزرگداشت مقام معلم، آیین تجلیل از معلمین منتخب 
محدوده منطقه آزاد انزلی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 

بندر انزلی برگزار گردید
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این 

نشست، یکی از علت های اصلی پیشرفت در جوامع توسعه یافته را 
بهره مندی از سیستم آموزشی کارآمد دانست و گفت: با بهره مندی 
از ظرفیت های این منطقه می توان در زمینه توانمندسازی معلمان 
گام های  دانش آموزان  آموزش  و  تعلیم  کیفیت بخشی  و  منطقه 

موثری برداشت.
علی اوسط اکبری مقدم در ادامه با اشاره به اهمیت تکریم ، تامین 
مالی و حفظ شان و منزلت معلمان به همراهی و تعامل با آموزش 
بیان  و فرهنگی،  آموزشی  پروژه های  اجرای  در  استان  پرورش  و 
کرد : آمادگی الزم جهت اجرای طرح هنرستان تخصصی در منطقه 
ارتقای  و  آموزش  هوشمندسازی  افزایش  بر  نظارت  و  انزلی  آزاد 

وجود  سازمان  این  از سوی  مدارس  و  دانش آموزان  علمی  سطح 
دارد.

این  در  نیز  انزلی  بندر  پرورش  و  آموزش  اداره  رئیس  همچنین، 
نشست، ضمن تقدیر از اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی به منظور 
آموزش و تجهیز مدارس، گفت: پس  ارتقای شاخص های کیفی 
درگذشت  دلیل  به  دانش آموزان  از  برخی  کرونا  ویروس  از شیوع 
الزم  و  شده  روانی  روحی  آسیب های  دچار  خود  خانواده  اعضای 
است تالش شود تا این دانش آموزان با حفظ روحیه اجتماعی باال، 
به تحصیل خود ادامه دهند و با کمک سازمان منطقه آزاد انزلی در 
زمینه روانشناسی و آسیب شناسی این دانش آموزان فعالیت خواهد 

شد.
بومی  دانش آموزان  آموزش  افزود:  ادامه  در  یوسفی فر  نریمان 
محدوده منطقه آزاد انزلی در رشته های فنی و تدوین راهکارهای 
نوین به منظور کیفی سازی آموزش در بین جوامع محلی، از دیگر 
برنامه های مشترک آموزش و پرورش انزلی و سازمان منطقه آزاد 

انزلی است.
گفتنی است، در پایان این نشست که به همت معاونت فرهنگی، 
گردید،  برگزار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
برتر  معاونین  و  مدیران  معلمین،  از  و هدایا،  تقدیر  لوح  اهدای  با 

مدارس محدوده منطقه آزاد انزلی تقدیر به عمل آمد.

و  مدیره  رئیس هیات  مقدم  اکبری  اوسط  میدانی علی  نظارت  با 
ناظر  یوسفی نژاد  ابوالقاسم  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
خزر  حوزه  و  بندری  امور  معاون  افقی  امین  و  گیالن  گمرکات 
بارگیری و ترخیص محموله های روغن  سازمان، عملیات اجرایی 
عملیات  این  و  آغاز  تولیدی  کارخانجات  مقاصد  به  خوراکی  خام 

بدون وقفه و به صورت شبانه روزی دنبال خواهد شد.
الزم به ذکر است، این محموله های روغن که در یک ماهه اخیر 

به این مجتمع بندری وارد شده و ترخیص آن به صورت ویژه در 
دستورکار قرارگ رفته است، با صدور مجوزهای قانونی ترخیص 
جهت  بندری  مجتمع  این  مخازن  در  موجود  تن  ۴۰هزار  تمامی 
آغاز شده  تولیدکننده روغن خوراکی  نیازهای کارخانه های  تامین 

است.
این  تانکر  کشتی  فروند  با هشت  اخیر  ماه  یک  در  است،  گفتنی 
وجود  با  که  بندری  است؛  شده  کاسپین  بندر  وارد  روغن  حجم 

و  خصوصی  بخش  توسط  شده  ایجاد  مناسب  زیرساخت های 
خوراکی  خام  روغن  بارگیری  و  تخلیه  در  تسریع  زمینه  سازمان، 
اساسی کشور  تامین کاالی  مبادی  از  به یکی  و  نموده  فراهم  را 

تبدیل شده است.
یادآور می شود، از آغاز راه اندازی مجتمع بندری کاسپین تاکنون، 
به  و  وارد  بندر  این  طریق  از  خام  روغن  تن  ۵۶۰هزار  از  بیش 

واحد های تولیدی حمل شده است.

با حضور علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی، مراسم تودیع محسن حمیدی و معرفی 
این  قراردادها  امور  و  حقوقی  جدید  مدیر  عنوان  به  نیازی  اکبر 

سازمان برگزار شد.
به  اشاره  با  نشست  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اصول  رعایت  استمرار  لزوم  رمضان،  مبارک  ماه  معنوی  فضای 
اخالقی- دینی در طول سال را مهم ترین توشه این ماه برشمرد و 
به تجزیه و تحلیل جایگاه مهم مدیریت حقوقی و امور قراردادها 
در سازمان هایی مانند منطقه آزاد که به عنوان یک بنگاه اقتصادی 

مشغول به فعالیت هستند پرداخت.

علی اوسط اکبری مقدم افزود: اینجانب شخصا شاهد مساعی ارزشمند 
مجموعه مدیریت حقوقی در مواجه با پرونده های حقوقی، معاضدت 
در مباحث حقوقی و امور قراردادهای سازمان در حوزه های مختلف 
اقتصادی، عمرانی، بندری، توسعه مدیریت و فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری بوده و باور دارم از تمام ظرفیت ها و توانمندی های خود در 
مسیر احصاء حقوق قانون سازمان و بیت المال بهره گرفته و می گیرند.

انزلی با اشاره  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
به لزوم حفظ شانیت روابط سازمانی همزمان با رعایت روابط انسانی، 
تغییر و تحول جایگاه مدیریتی را در مسیر رشد و تعالی نیروی انسانی 
عنوان کرد و اظهار داشت: با عنایت به مسیر روبه گسترش سازمان 

منطقه آزاد انزلی در سطح منطقه ای، استانی، ملی و بین المللی، ارتقای 
توانمندی های موجود با روح، دانش و مدیریت جدید، امر بایسته ای 
در مسیر دستیابی به اهداف سازمانی محسوب می شود و این مهم با 
توجه به حسن سابقه مدیریتی اکبر نیازی در قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
به  این اساس اضافه شدن ظرفیت مدیریتی  بر  قابل تحقق است؛ 
سازمان و حوزه حقوقی آن را به فال نیک گرفته و امیدوارم که شاهد 

موفقیت های بیش از پیش سازمان منطقه آزاد انزلی باشیم.
سازمان  مستقل  مدیران  و  معاونین  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
قراردادهای  امور  و  حقوقی  مدیریت  پرسنل  و  انزلی  آزاد  منطقه 

سازمان حضور داشتند.

داوود دانش جعفری عضو و رئیس کمیسیون اقتصاد کالن مجمع 
و  لجستیکی  بندری،  توانمندی های  از  نظام  مصلحت  تشخیص 
واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل آورد.

در جریان این دیدار که علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشت، عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام با اشاره به توانمندی ها و زیرساخت های 
خوب منطقه آزاد انزلی در ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر 
سرعت  و  ظرفیت ها  تقویت  ضمن  باید  کرد:  تصریح  اوراسیا  و 
بخشیدن به فرآیند تکمیل پروژه هایی همچون اتصال این منطقه 
فرصت ها  از  حداکثری  بهره برداری  زمینه  سراسری،  ریل  به خط 
اتحادیه  با کشورهای عضو  و مزیت های توسعه مراودات تجاری 

اقتصادی اوراسیا را فراهم نمود.
تجارت  فاز  مختلف  بخش های  از  بازدید  گزارش،  این  براساس 
شبکه  به  بندر  این  اتصال  نقطه  کاسپین،  بندری  مجتمع  منطقه، 
تولیدی، صنعتی، صادراتی سوبار،  از سه واحد  ریلی کشور، دیدار 
فعالین  با  گفت وگو  و  منطقه  شیمی(  )فومن  کسری  و  منبع  خزر 
اقتصادی به همراه آشنایی از روند تغییر و تحوالت طی شده ظرف 
کمیسیون  رئیس  بازدید  بخش های  مهم ترین  از  اخیر،  سال های 

اقتصاد کالن مجمع تشخیص مصلحت نظام از منطقه آزاد انزلی 
بود.

از نکات جالب توجه این برنامه بازدید، اهدای گل و تبریک عضو 
آزاد  مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرعامل سازمان منطقه 

انزلی به کارگران واحدهای تولیدی منطقه به مناسبت روز جهانی 
کارگر بود.

آزاد  منطقه  سازمان  معاونین  بازدید،  برنامه  این  در  است،  گفتنی 
و  اقدامات  درخصوص  گزارش هایی  و  داشته  حضور  نیز  انزلی 

پیش روی  چالش های  برخی  و  فرصت ها  شده،  انجام  برنامه های 
رئیس  به  انزلی  آزاد  منطقه  سرمایه گذاران  فعالیت  حوزه  توسعه 
نظام  و عضو مجمع تشخیص مصلحت  اقتصاد کالن  کمیسیون 

ارائه شد.

مدیرعامل سازمان  منطقه آزاد انزلی تصریح کرد:

در نشست مهندس اکبری مقدم با مدیر اجرایی منطقه آزاد اینچه برون مطرح شد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

آغاز عملیات ترخیص و بارگیری ۴۰هزار تن روغن خام خوراکی از بندر کاسپین: 

با حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت پذیرفت:

رئیس کمیسیون اقتصاد کالن مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت:

وجوب سرعت بخشی روند خدمات رسانی به 
روستاوندان منطقه آزاد انــزلی

مناطق آزاد انزلی و اینچه برون، مکمل هم در توسعه مبادالت تجاری با همسایگان شمالی

برگزاری نشست تجلیل از معلمان نمونه منطقه آزاد انزلی

اهتمام منطقه آزاد انزلی در کمک به تنظیم بازار روغن خوراکی کشور

انتصاب مدیر حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی، زمینه ساز بهره  مندی از مزیت های توسعه مراودات تجاری
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اولین و آخرین جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم، 
اواخر آبان ماه سال 1400 برگزار گردید. در این جلسه دکتر سیدابراهیم رئیسی 
رئیس جمهوری اسالمی ایران و رئیس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور در سخنان مبسوطی عنوان کرد: مناطق آزاد کشور باید به مرکز صادرات ، 

رونق تولید و ارتباطات مالی ایران تبدیل شوند. 
آقای رئیس جمهور همچنین گفت: آمار واقعی صادرات محصوالت غیرنفتی 
از مناطق آزاد پایین بوده و بسیار تاسف برانگیز و نگران کننده است و ایجاد 

تحول در این زمینه ضروری می باشد. 
البته آقای رئیسی با اشاره به اهمیت مناطق آزاد اضافه نمود : مناطق آزاد از 
ظرفیت و امکان مناسبی برای رونق تولید، افزایش صادرات و اشتغال زایی 
هم  اطراف  کشورهای  با  مناطق  این  همسایگی  فرصت  از  و  برخوردارند 
می توان برای صادرات استفاده کرد و سهم 2درصدی مناطق آزاد از صادرات 

کشور را به 4درصد افزایش داد. 
را در سایه اجرای کامل  آقای رئیس جمهور دستیابی به چنین هدفی  البته 
و  دانست  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  دقیق  و 
عنوان کرد که در اجرای این ماده قانونی بسیار جدی و مصّر است و تمامی 

دستگاه های دولتی باید این قانون را رعایت کنند.
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورای عالی  رئیس  و  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
اقتصادی در ادامه صحبت های خود اظهار امیدواری کرد که در دوره جدید 
»اقدامات  شاهد  گذشته«  »تجارب  از  بهره گیری  با  آزاد،  مناطق  مدیریت 
برای  پشتوانه ای  به  مناطق  این  و  بود  خواهیم  آزاد  مناطق  در  متفاوتی« 
کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور تبدیل خواهند شد و جهش جدی مناطق 
و  تولید  افزایش  مقاومتی،  اقتصاد  اقتصادی،  مهم  اهداف  طرف  به  آزاد 

صادرات محقق خواهد گردید. 
در کنار توجه به گالیه بجای رئیس جمهور از وضعیت صادرات مناطق آزاد، 
نقطه مهم در صحبت های دکتر سیدابراهیم  آن،  نظرداشت دالیل  با  البته 
بوده  آزاد  مناطق  با  ارتباط  در  ایشان  دغدغه مندی  نشان دهنده  که  رئیسی 
و ایضا هدفگذاری وی برای این مناطق را هم نمایان می سازد؛ دو عبارت 
»تجربیات گذشته« و »اقدامات متفاوت« در دوره جدید قابل توجه می باشد  .
حال در ادامه گزارش بر آنیم که با محوریت این دو عبارت؛ ارزیابی کلی از 
تحوالت و اقدامات انجام یافته در ارتباط با مناطق آزاد در دولت سیزدهم، 
داشته باشیم. به هر حال نزدیک 10ماه از استقرار دولت سیزدهم و 6ماه از 
آخرین جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می گذرد و این بازه 
زمانی برای ارزیابی کلی کارنامه دولت سیزدهم در مورد مناطق آزاد، زمان 

کافی و منصفانه ای است.
اما در ابتدا می خواهیم اهم مشکالت و موانع فراروی مناطق آزاد که مانع 
رونق بیشتر اقتصادی و شکل گیری نظام اقتصادی پویا، چابک، تولید محور و 
صادرات گرا در آنها می شود را در چهار بخش مجزا احصا کنیم و در قسمت 
دوم گزارش به اهم »اقدامات متفاوت« انجام شده در دولت سیزدهم برای 

رفع این موانع و مشکالت بپردازیم.

مالی سازمان های  تامین  و  درآمدی  منابع  نبودن  1( مشخص 
مناطق آزاد برای پوشش هزینه های جاری و عمرانی:

پایدار  منابع  دارای  باید  می شود،  ایجاد  که  اقتصادی  نهاد  یا  سازمان  هر 
آزاد  مناطق  اما  یابد.  دست  خود  مدنظر  اهداف  به  بتواند  تا  باشد  درآمدی 
که بخش  اداره می شوند  درآمد- هزینه ای  سازمان های  به صورت  ایران،  در 
از واردات کاالی مسافری،  آنها توسط عوارض دریافتی  از درآمد  عمده ای 
فروش زمین و... تامین می گردد. این موضوع درحالی است که این مناطق در 
مکان هایی به شدت محروم از نظر زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری 
زیربنایی،  امور  انجام  مانند  کالنی  اهداف  این،  عالوه بر  و  شده اند  واقع 
درآمد  افزایش  و  سرمایه گذاری  اقتصادی،  توسعه  و  رشد  آبادانی  و  عمران 
عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در 
بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی و 
ارائه خدمات عمومی برعهده آنها گذاشته شده است و با این همه تکلیف 
طی  بلکه  ندارند،  کشور  ساالنه  بودجه  از  سهمی  هیچ  تنها  نه  ماالیطاق، 
سال ها متمادی هم، از قبل مهم ترین منبع درآمدی شان که عوارض واردات 

کاالی مسافری است، تحت فشار و اتهام قرار دارند.
البته در کشورهای دیگر، مناطق آزاد عموما در نقاط بندری و دارای موقعیت 
جغرافیایی مناسب به لحاظ افزایش حجم تجارت و در مساحت هایی محدود 
راه،  از قبیل  ابتدا زیرساخت های الزم  ایجاد می شوند و  و قابل  فنس کشی 
و  گمرکی  معافیت های  با  سپس  و  ایجاد  را  و...  بنادر  فرودگاه،  ارتباطات، 
مالیاتی جذاب و در فضای اقتصاد سیاسی باثبات اقدام به فعالیت اقتصادی 

می کنند.

2( ضعف مشوق ها و مزایای اعطایی برای جلب سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد:

در  سرمایه گذاری  برای  که  مزایایی  و  مشوق ها  مهم ترین  قانون،  طبق 
مالیاتی  معافیت 20ساله  از:  عبارتند  است،  گرفته شده  نظر  در  آزاد  مناطق 
در  فروش  برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات  دائمی  معافیت  دارایی،  و  بردرآمد 
و  واردات  امکان  صادرات،  افزوده  ارزش  بر  مالیات  دائمی  معافیت  منطقه، 
نگه داری کاال جهت توزیع، ترانزیت و صادرات مجدد، معافیت در عوارض 
مبادالت بازرگانی بین مناطق آزاد، معافیت ثبت سفارش مواد اولیه خارجی، 
خارجی  سرمایه  بیمه  امکان  خارجی،  اولیه  مواد  گمرکی  حقوق  از  معافیت 
خارجی،  اعتباری  و  مالی  موسسه  و  بانک  ایجاد  امکان  حوادث،  برابر  در 
یکپارچگی فرآیند صدور انواع مجوزها از طریق مکانیسم پنجره واحد، امکان 
خارجی،  تبعه  به  100درصدی  صورت  به  زمین  واگذاری  و  سرمایه گذاری 
حقوق  پرداخت  از  دائمی  معافیت  خارجی،  سرمایه  سود  و  اصل  تضمین 
گمرکی واردات کاالی مجاز به محدوده منطقه، معافیت از حقوق گمرکی 
واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آالت واحد های تولیدی از خارج، ورود 

اتباع خارجی به محدوده منطقه با حداقل تشریفات و...
آزاد  مناطق  در  مشوق ها  و  مزایا  این  اعمال  وضعیت  از  اجمالی  بررسی  با 
لغو  به کلی  نیز  برخی  و  اجرا نمی شوند  مزایا  این  مشخص می گردد عمده 
شده اند، همچون امکان ایجاد بانک و موسسه مالی و اعتباری خارجی که 
از 3سال پیش با شکایت یک شخص حقیقی به دیوان عدالت اداری کشور، 
این مشوق در قالب ماده 18 قانون مناطق آزاد توسط دیوان عدالت اداری 
لغو و به حکم شورای نگهبان ضرورت دارد دوباره در صورت لزوم در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام طرح و مورد تصویب قرار گیرد !!!

3( ضعف سیستماتیک در اعمال صریح و موثر قانون در جهت 
ایجاد یکپارچگی مدیریتی:

در ارتباط با ایجاد یکپارچگی مدیریت در مناطق آزاد، خوشبختانه ما دارای 
صراحت قانونی در اسناد باالدستی کشور هستیم؛ به عنوان مثال در ماده 65 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صریحا قید 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 اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملي در بخش هاي مختلف:
الف( مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین 
مسئولیت های  و  اختیارات  وظایف،  کلیه  و  می شوند  محسوب  منطقه  مقام 
دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی 

و امنیتی، به عهده آنها است.
سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 

تجاري- صنعتي و اصالحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.
تبصره1: واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های تحت نظر 

مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.
تبصره2: اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا 

در مناطق آزاد به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.
یا در ماده 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد عنوان می شود :

به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های مناطق آزاد، حسب مورد با تایید 
وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:

 الف( دستگاه های اجرایی ) وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود در منطقه را 
به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایند.

ب( مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد 
به پیشنهاد رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم باالترین مقام 

 دستگاه اجرایی منصوب می شوند.
معظم  مقام  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  ماده 11  در  همچنین 
رهبری، به ضرورت توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به 
منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال 
و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، افزایش قدرت 
پیوندهای  توسعه  طریق  از  کشور  اقتصاد  آسیب پذیری  کاهش  و  مقاومت 
جهان  و  منطقه  کشورهای  با  مشارکت  و  همکاری  گسترش  و  راهبردی 
هدف های  از  حمایت  جهت  در  دیپلماسی  از  استفاده  همسایگان؛  به ویژه 
اقتصادی؛ استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای تاکید 

می شود. 
به صورت اصولی و منطقی عمل به چنین تکالیفی در مناطق آزاد مستلزم 
در  و صالحیت  مدیریت  یکپارچگی  و  استقالل  از  مناطق  این  برخورداری 
چندین  وظایف  شرح  حد  در  که  عبارت ها  این  وگرنه  است؛  سیاستگذاری 

وزارتخانه می باشد، بر سازمان های مناطق آزاد اطالق نمی شد.
با وجود برخورداری مناطق آزاد از چنین حقوق و جایگاهی در اسناد باالدستی 
و قوانین تخصصی خودشان، به جرات می توان گفت تاکنون هیچ کدام از 
این مناطق  و  اجرا نشده است  آزاد  به درستی در مورد مناطق  قوانین  این 
برخالف چنین حمایت و پشتیبانی، تاکنون نتوانسته اند یکپارچگی مدیریتی 
در  حاکمیتی  چندگانگی های  و  دوگانگی  بر  و  کرده  محقق  مناطق  در  را 

مناطق آزاد فائق آیند.
نتیجه چنین وضعیتی؛ تطویل بروکراسی اداری در مناطق آزاد و بی خاصیت 
آزاد  مناطق  سازمان های  عامل  مدیران  به  قانون  اعطایی  اختیارات  شدن 
هستند،  فرمانداری  دارای  که  مناطق  برخی  در  حتی  که  طوری  به  است؛ 
اعتبار دستور یک بخشدار از لحاظ قدرت نفوذ و اجرا شدن، برنده تر از دستور 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد می باشد.

آزاد  مناطق  ماموریت اصلی  از  4( ضعف ساختاری در حمایت 
یعنی جذب سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی:

طبق قانون، مهم ترین ماموریت مناطق آزاد، جذب سرمایه گذاری خارجی، 
به واسطه  اما  می باشد؛  تکنولوژی  انتقال  و  افزایش صادرات  تولید،  افزایش 
اقتصادی در 30سال گذشته،  استمرار و تشدید معضل تحریم های مالی و 
اصلی در موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی،  مانند سرزمین  آزاد  مناطق 
انتقال ارز و انتقال تکنولوژی با محدودیت های شدید مواجه بوده اند. متاسفانه 
مدیریت این موضوع خارج از توان و صالحیت سازمانی مناطق آزاد است تا 

بتوانند چاره ای بر این مشکل بیاندیشند. 
اما متاسفانه در کنار تحریم های خارجی، مناطق آزاد طی سال های گذشته 
با جریان مسموم دیگری بنام تسری قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد 
است  افتاده  اتفاق  درحالی  این  مواجه شده اند.  داخلی هم  تحریم  درواقع  و 
که مناطق آزاد می توانستند با بهره گیری از توان و تجربه فعالین اقتصادی 
کردن  پیدا  با  بودند،  همسایه  کشورهای  در  شرکایشان  با  مرتبط  که  خود 
راه حل های فرعی، بخشی از تحریم ها را دور بزنند و اقداماتی برای تسهیل 

مراودات تجاری، مالی و صنعتی ایران انجام دهند  .
تکنولوژیک،  و  مالی  تحریم  تحریم خصوصا  موضوع  کلی  به صورت  ولی 
مانع بزرگ جذب سرمایه گذاری خارجی در کل کشور و مناطق آزاد است. 
و  اصولی در دست دولت و حاکمیت است  به صورت  این وضعیت  راه حل 
مناطق آزاد تا زمانی که مراودات اقتصادی خارجی ایران به وضعیت عادی 
و نرمال بازنگردد، همچنان در جذب سرمایه گذاری خارجی ناموفق خواهند 
بود. همچنان که در منطقه آزاد چابهار علی رغم اخذ معافیت های تحریمی 
برای تنها بندر اقیانوسی ایران از طرف دولت هند، سرمایه گذاری میلیاردی 
دالری هندی ها در چابهار به دالیل مختلف ازجمله عدم امکان جابه جایی ارز 
محقق نشد. البته در این قصه پرغصه در کنار مشکل جابه جایی ارز، نباید از 
بی تدبیری و اهمال های غیرقابل چشم پوشی مسئولین مربوطه نیز غافل بود.

مشکالت  مهم ترین  بر  کلی  مروری  گذشته،  تجربیات  بر اساس  که  حال 
ساختاری مناطق آزاد داشتیم، می خواهیم ببینیم همچنان که رئیس جمهور 
چه  شاهد  آزاد  مناطق  گذشته«،  »تجربیات  بر اساس  داشتند،  بیان  محترم 

»اقدامات متفاوتی« در دولت سیزدهم بودند  .
می توانیم  سیزدهم  دولت  در  درآمدی  و  مالی  منابع  تامین  عرصه  در    
این دولت تنظیم  بدانیم که در  اولین بودجه ای  مهم ترین سند و مدرک را 
شد و به مجلس ارائه گردید. نیاز به بررسی نیست که در این برنامه بودجه 
ساالنه کشور مانند تمام برنامه های 43سال گذشته هیچ بند، تبصره و ردیفی 
تحت قالب ردیف بودجه تامین مالی هزینه های عمرانی و جاری مناطق آزاد 
وجود ندارد و کما  فی السابق روال تامین منابع درآمدی مناطق آزاد عمدتا بر 
دو طریق اصلی؛ اخذ عوارض کاالهای مسافری و عواید حاصل از فروش 

زمین می باشد.  
قسمت جالب ماجرا برای مناطق آزاد جدید است که طبق قانون اجازه فروش 
زمین و واردات کاال را ندارند و دولت معلوم نیست از طریق چه راهکاری 
که پیش بینی نشده، مکلف به تامین زیرساخت های مناطق آزاد جدید است؟! 
آزاد  مناطق  برای  معین  مناطق  تعریف  بنام  سازوکاری  یک  قالب  در  البته 
خودشان  درد  به  )که  را  قدیمی  آزاد  مناطق  شورایعالی،  دبیرخانه  جدید، 
هزینه های  تامین  جهت  را  تومان  50میلیارد  است  کرده  مکلف  گرفتارند( 
البته می توان با این مبلغ،  راه اندازی مناطق آزاد جدید اختصاص دهند که 
شاید و فقط ساختمان اداری مختصری برای مناطق آزاد جدید تدارک دید.

  در عرصه دوم یعنی نظام مشوق ها و مزایا، وضعیت کمی بغرنج تر است. 
و  مزایا  به  مشوقی  یا  مزیت  تنها  نه  گذشته  یکسال  که طی  این  دلیل  به 
مشوق های مناطق آزاد اضافه نشده است، بلکه یکی از مهم ترین مزیت ها 
یعنی معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد با اهمال دولت و اصرار 

مجلس حذف شده است.
و  مستقل  محلی  دولت  ایجاد  و  یکپارچه  مدیریت  تقویت  عرصه  در    
قانون  ماده 65  اجرای  برای  رئیس جمهور  تاکید  علی رغم  اقتصادی،  چابک 
دبیر  مستمر  تالش های  نیز  و  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اجرای این قانون با پشتیبانی 
رئیس جمهور، هنوز امیدی به اجرای واقعی قانون و جمع شدن دوگانگی و 
مجلس  که  این  جهت  به  نیست.  آزاد  مناطق  در  مدیریتی  چندگانگی های 
تالش  در  همچنان  توسعه،  ششم  برنامه  ماده 27  تایید  با  اسالمی  شورای 
است دبیرخانه شورایعالی را ذیل وزارتخانه ای قرار دهد که مناطق آزاد دارای 
بیشترین اصطحکاک مدیریتی و کاری با سازمان های آن وزارتخانه ازجمله 

گمرک را دارند.
  در عرصه چهارم نیز ناگفته وضعیت بر همگان مشخص است و ما در 
تالش برای دور زدن تحریم ها هستیم و همچنان مذاکره برای لغو تحریم ها 

در جریان است.
با این اوصاف مشاهده می شود که طبق تجربیات گذشته تاکنون در دولت 
سیزدهم اقدامات متفاوتی در راستای تامین منافع مناطق آزاد و تبدیل آنها 
به پشتوانه جدی کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور و مناطق آزاد انجام نشده 
و انتظار ایجاد جهش در عملکرد مناطق آزاد با این شرایط موجود برای تامین 
جذب  و  صادرات  افزایش  تولید،  مقاومتی،  اقتصاد  اقتصادی،  مهم  اهداف 

سرمایه گذاری خارجی انتظار بسیار خوش بینانه ای می باشد.

 طرح مشکالت و چالش ها
 از لسان فعالین اقتصادی مناطق آزاد

مجلس  و  دولت  ضعیف  عملکرد  صدراالشاره،  موضوعات  به  عنایت  با 
سرمایه گذار  قشر  طبیعتا  است.  مبرهن  و  آشکار  آزاد  مناطق  درخصوص 

و  شرایط  این  از  کسی  هر  از  بیش  نیز  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  و 
محدودیت ها تحت فشار قرار می گیرند و البته که نتیجه عدم سرمایه گذاری 
و فرار سرمایه گذار نیز به ضرر اقتصاد کشور و اهداف اصلی مناطق آزاد است . 
آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  و  تولیدکنندگان  با  گزارش،  این  ادامه  در  لذا 
درخصوص مشکالت و چالش های آنها گفت وگو کردیم و گالیه آنها را در 
در  بحث سرمایه گذاری  در  دولت سیزدهم  وعده های  تحقق  با عدم  رابطه 

مناطق آزاد شنیدیم. 
طبق اظهارات این فعالین اقتصادی، نه تنها در یک سال گذشته وعده های 
دولتمردان محقق نشده است، بلکه بسیاری از امتیازات قانونی این مناطق 
نادیده گرفته شده است؛ امتیازاتی که روزی با هدف توسعه مناطق آزاد در 
مجلس شورای اسالمی مصوب شد؛ اما امروز به فراخور حال، این قوانین 
نادیده گرفته می شود و سرمایه گذاران در تنگنا و فشار برای ادامه کار قرار 

می گیرند. 
آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  و  تولیدکنندگان  با  را  ما  ادامه گفت وگوی  در 

مختلف کشور می خوانید.
 

اکبر ابراهیمی، تولیدکننده در منطقه آزاد قشم:
مناطق آزاد کشور از معافیت ها تهی و خالی شده است

اکبر ابراهیمی تولیدکننده و سرمایه گذار در منطقه آزاد قشم در گفت وگو با 
آزاد گالیه کرد و گفت: مناطق  به مناطق  از رویکرد دولت نسبت  نشریه، 
آزاد کشور از معافیت ها تهی و خالی شده و دیگر مزیت مثبتی در آنها دیده 

نمی شود. 
این تولیدکننده از نبود تسهیالت و مشوق ها انتقاد کرد و مشکل اصلی را 

بی توجهی دولت و مسئولین به سرمایه گذاران مناطق آزاد دانست  .
طبق اظهارات وی؛ ظاهرا دیگر مهم نیست که سرمایه گذار از منطقه آزاد 

رفته یا هنوز حضور دارد و با مشکالت دست و پنجه نرم می کند!
تدبیر  نظام  کلی  به طور  بلکه  آزاد،  منطقه  تنها  نه  که  کرد  تاکید  ابراهیمی 
دولتی،  از یک سازمان  بخشنامه  بعضا یک  و  دولت مختل شده  اقتصادی 
از  اطالع  و  علم  با  می پیچد؛  هیچ کسی  درهم  را  خصوصی  بخش  طومار 

مشکالت قدمی برنمی دارد و یا نمی تواند کاری کند.
آزاد  مناطق  به  اصلی  قوانین سرزمین  تسری  با  رابطه  در  سرمایه گذار  این 
ماموریت  که  است  این  کالن  در  ما  حاکمیتی  نظام  مشکل  داشت:  اظهار 
فلسفه  درواقع  و  نکرده است  پیدا  نشده و هویت  تعریف  آزاد اصال  مناطق 
نیست.  و  نبوده  مشخص  ما  حکمرانی  نظام  در  مناطق  هویتی  و  وجودی 
عمده نگاه حاکمیت این است که مناطق آزاد صرفا به عنوان منطقه فرار از 
مالیات و محلی برای خوشگذرانی و... معنا شده است؛ درحالی که مناطق 

آزاد بهترین محمل رشد، توسعه و ارزآوری است  .
بزرگ  صنعتی  شهرک  دارای  که  قشم  مثل  جایی  در  داد:  ادامه  ابراهیمی 
برای  جذابیتی  دیگر  که  است  این  هم  علت  نیست،  هم  10شرکت  است، 
سرمایه گذاری وجود ندارد؛ لذا شرکت ها هم فعالیت خود را تعطیل می کنند . 
اصلی  سرزمین  در  اگر  می کنیم  فکر  و  نداریم  انگیزه ای  دیگر  هم  ما 
فعالیت  قانون مشخص  با یک  بود؛ حداقل  بهتر  سرمایه گذاری می کردیم، 
می کردیم، نه با دو قانون و چندین مقررات پرابهام . لذا منطقه آزاد فلسفه 
خود را از دست داده و دیگر چیزی وجود ندارد که مناطق با سرزمین اصلی 

از جهت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی قابل تمیز باشد . 
وی افزود: ما به عنوان یک سرمایه گذار هیچ منافع و امتیاز مثبتی مشاهده 

نمی کنیم جز دردسر که بزرگترین آن همان حاکمیت دوگانه است.
این فعال اقتصادی در رابطه با تداخل وظایف و ناهماهنگی ها در مناطق آزاد 
گفت: ما در منطقه آزاد متولی نداریم؛ نمی دانیم مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد متولی این حوزه است یا دولت )فرماندار( حاکم است. وقتی به مشکل 
برمی خوریم پیش هر دو سیستم می رویم که در نهایت هم هر دو می گویند 
دستمان بسته است و کاری نمی توانیم انجام دهیم! این یک ابهام بزرگ در 

سیستم است و عمال کسی ریسک نمی کند که کاری انجام دهد.
ابراهیمی ادامه داد: ممکن است در قوانین پیش بینی شده باشد که مدیرعامل 
از  استفاده  با  تا  نهایی و رئیس آن منطقه است  آزاد حاکم  سازمان منطقه 
این اختیار بتواند تصمیم گیری کند؛ ولی واقعیت آن است که کسی ریسک 
نمی کند حتی این مسئولیت را بپذیرد؛ چراکه باید پاسخگو باشد؛ البته اکثر 
مدیران عامل مناطق آزاد به دلیل همین معضالت قوانین و مقررات بعدا با 

پرونده های زیادی مواجه می شوند.
کاالهای  سفارش  ثبت  مشکالت  درخصوص  همچنین  سرمایه گذار  این 
وارداتی به مناطق آزاد گفت: وقتی در منطقه آزاد موضوع ثبت سفارش را 
لحاظ می کنیم، درواقع این مناطق را از حیز انتفاع ساقط کرده ایم؛ زیرا فرقی 
بین منطقه آزاد و سرزمین اصلی دیگر وجود ندارد. بنده این موضوع را در 
نشست هایی که با برخی کارشناسان بانک مرکزی داشتیم، تشریح کردم که 
در نهایت گفتند ما فعال به ثبت آماری که اتفاق می افتد، بسنده می کنیم؛ ولی 
ثبت آماری عمال نقش ثبت سفارش را دارد، بدون ثبت سفارش نمی توانیم 
کاری انجام دهیم. درحال حاضر مواد اولیه که می آوریم بدون ثبت سفارش 
امکان ورود ندارند و اگر هم وارد شوند، بعد از تولید امکان ارسال به سرزمین 
معضلی  این  انجام شود.  ثبت سفارش  باید  نهایت  در  و  ندارد  وجود  اصلی 
رویه شرکت های  باید  و  دارند  آزاد  منطقه  در  است که شرکت های مستقر 
داخلی را طی کنند. مضاف بر این، یک مشکل دیگر هم وجود دارد و آن 
اینکه ما اصال اتاق بازرگانی نداریم . اتاق های بازرگانی، مناطق آزاد را پوشش 
طریق  از  باید  که  هستیم  آزاد  منطقه  در  شرکتی  ما  عبارتی  به  نمی دهند، 
اتاق های بازرگانی سرزمین اصلی کارت بازرگانی بگیریم و این هم معضلی 

است که با آن مواجه هستیم.
وی در رابطه با حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد اظهار داشت: حذف 
معافیت های مالیاتی معضل دیگری است که با آن روبه رو هستیم. معافیت های 
مالیاتی در دو سطح است؛ یکی در سطح ارزش افزوده که یکی از جذابیت های 
مناطق آزاد بوده که در قالب قانون جدید معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق 
البته که ظاهرا همه در دولت پیگیر هستند که این  آزاد برداشته شده است، 
موضوع را مرتفع کنند، اما به هرحال مجلس قبول نمی کند. در بحث مالیات بر 
درآمد نیز که 20سال قرار است معافیت وجود داشته باشد هم با اداره های مالیاتی 
درگیریم؛ آنها می گویند کاالهایی که در مناطق آزاد تولید می کنید و به سرزمین 
اصلی می فرستید، مشمول مالیات می شود . شرکتی که در منطقه آزاد کار می کند 
بخشی از کاالهایش به سرزمین اصلی می آید و بخشی نیز صادر می شود، اما  این 

موضوع نیز غیرشفاف است.
تاثیر  پایان درخصوص  آزاد قشم در  تولیدکننده و سرمایه گذار در منطقه  این 
تحریم های اقتصادی و مشکالت ارزی طی سال های گذشته اظهار کرد: به دلیل 
آن که تحریم های اقتصادی کلیات اقتصاد را در برگرفته است، یکی از دالیل 
اصلی از بین بردن فلسفه وجودی مناطق آزاد است؛ زیرا به عنوان مثال اگر 
تحریم ها نبود، سرمایه گذار خارجی رغبتی برای سرمایه گذاری پیدا می کرد. وقتی 
تحریم کلیت و حاکمیت یک کشور را شامل می شود، طبیعتا در منطقه آزاد چندین 
برابر این موضوع احساس می شود؛ مثال پروژه های متعددی در منطقه آزاد قشم 
وجود دارد که نیمه تمام هستند، باالی 10مگاپروژه در قشم بین 60 تا 90درصد 
پیش رفته است، ولی امکان پیشرفت وجود ندارد و نیمه کاره مانده اند . میلیاردها 
تومان در هر کدام از این پروژه ها سرمایه گذاری شده، ولی به بازدهی نرسیده اند. 
لذا نوسانات نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز دو عامل اصلی بالتکلیفی در 

پروژه های بزرگ هستند  .

حامد افروز، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:
قبل از ارائه وعده جدید، وعده قبلی را تحقق ببخشید

با  گفت وگو  در  قشم  آزاد  منطقه  در  اقتصادی  فعال  افروز  حامد  همچنین، 
نشریه، مشکالت مناطق آزاد و سرمایه گذاران را مطرح کرد و از عدم تحقق 

وعده های دولتمردان و مسئولین درخصوص مناطق آزاد سخن گفت. 
فعالیت  برای  انگیزه ای  هیچ  دیگر  اقتصادی؛  فعال  این  اظهارات  طبق 
اقتصادی در مناطق آزاد وجود ندارد و سرمایه گذاران موجود نیز در بالتکلیفی 

عجیبی به سر می برند  .
افروز گفت: ما فعالین اقتصادی هیچ دلخوشی نسبت به وعده های مسئولین 
هر  مناطق  این  حال  آزاد،  مناطق  عمر  از  30سال  گذشت  از  پس  نداریم. 
از  فرار سرمایه گذاران کالن  روزانه شاهد  که  به طوری  بدتر می شود،  روز 
کشور هستیم. وقتی که قوانین و مقررات مناطق آزاد به درستی اجرا نشود 
از دیگری درحال حذف شدن باشد، دیگر  و مشوق های مناطق یکی پس 
چه انگیزه ای برای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد برای سرمایه گذار باقی 
می ماند؟ سرمایه گذاران مناطق آزاد در بالتکلیفی به سر می برند، بنابراین چه 

انتظاری از توسعه و رشد اقتصادی در این مناطق وجود دارد؟
از اهداف اصلی خود  آزاد  ادامه داد: واقعیت آن است که همه مناطق  وی 
مدیریتی  چندگانگی  از  نیز  مناطق  از  برخی  در  اینکه  مانده اند، ضمن  دور 
رنج می بریم. امروز هیچ دلخوشی به مدیریت کالن نداریم؛ درواقع ما برای 
طرف  نمی دانیم  هستیم.  بالتکلیف  آزاد  مناطق  کالن  سطح  در  مدیریت 
داد  ما سرمایه گذاران  دبیرخانه محترم!  یا  است  اقتصاد  وزارتخانه  ما  اصلی 
خودمان را به کدام بخش دولتی بفرستیم ؟ از وقتی که دبیرخانه از زیرنظر 
مستقیم ریاست جمهوری بیرون آمد، جایگاه اصلی مناطق آزاد به درستی 
تعریف نشد، پس ما باید به کدام وعده ها دلخوش باشیم؟ وقتی که نتوانیم 
سرمایه گذاران کالن داخلی را حفظ کنیم، چطور می توانیم به سرمایه گذاران 

خارجی دلخوش نماییم؟
جذب  با  آزاد  منطقه  در  شرکت ها  از  یکی  گفت:  اقتصادی  فعال  این 
دلیل  به  اما  می کند،  منطقه  وارد  خوبی  سرمایه  مبلغ  خارجی،  سرمایه گذار 
نوسانات ارز و تعطیلی گمرک که در مقطعی به دلیل ثبت سفارش ها شکل 
گرفت، این سرمایه روی دست شرکت داخلی ماند و به دلیل افزایش نرخ 
ارز، این شرکت بدهی سنگینی به سرمایه گذارش بدون هیچ حرکتی و خارج 
کردن سرمایه از حساب شخصی اش، متحمل شد و از آن طرف اداره دارایی 

و مالیات نیز او را جریمه سنگینی کرد که پرونده اش نیز موجود است.
افروز اظهار داشت: اهداف اصلی و سیاست های اقتصادی در مناطق آزاد به 
درستی اجرا نمی شود؛ این مناطق از اهداف اصلی خود دور هستند، اهدافی 
باشد؛  داشته  بر  در  می توانست  را  ملی  اقتصادی  رقابت پذیری  افزایش  که 
رفع  منطقه ای ،  توسعه  جهانی ،  اقتصاد  با  تدریجی  اتصال  آن،  بر  مضاف 

محرومیت ها را نیز به همراه داشته است. 
فعالین  و  سرمایه گذاران  برای  را  خطر  زنگ  این  بنده  کرد:  تصریح  وی 
قرمز  فرش های  کردن  پهن  با  می کنم .  احساس  آزاد  مناطق  در  اقتصادی 
از طرف رقبا و همسایگان که آنها از این اوضاع نابسامان مناطق آزاد ایران 
سوء استفاده کرده و برای خود استفاده بهینه می کنند، این نگرانی وجود دارد 
که مناطق آزاد و صاحبان اصلی آن، به نابودی کشانده شوند. ترس ما این 
است که سرمایه گذاران اصلی و کالن از این مناطق به مناطقی که فکرش 

را هم نمی کنیم انتقال داده شوند!
این فعال اقتصادی ادامه داد: متاسفانه طی سال های گذشته خصوصا یکسال 
اخیر، قوانین و مقرراتی که در سرزمین اصلی است به مناطق آزاد تسری پیدا 
کرده است و مسئولینی که در مناطق هستند، دیگر وظایف خود را نمی دانند؛ 
به عنوان مثال حذف معافیت های مالیاتی یک معضل جدی برای مناطق 
آزاد شده است؛ زمانی می توانیم سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری و ماندن 

در مناطق دلخوش کنیم که همه این مشکالت رفع شده باشد .
وی در ادامه اذعان داشت: از مسئولین خواهش می کنم که وعده جدید ندهند . 
است.  آزاد  مناطق  دامن گیر  که  است  سال  چندین  مشکالت  و  موانع  این 
الگوبرداری  این موارد  از  از دوستان و مدیران عزیز درخواست می کنم که 
کنند و رفع این مشکالت را در دستورکار قرار دهند و پیش از اینکه وعده 
جدید بدهند، وعده های قبلی را تحقق بخشند. به هرحال وعده دادن کار 
راحتی است، اما اجرا مهم است . امیدواریم فرصت و زمان سرمایه گذاری را 
بهترین  می توانستیم  آزاد  مناطق  در  چراکه  ندهیم،  دست  از  مسیر  این  در 
نیروی انسانی را بسیار راحت سروسامان دهیم، ولی وقتی هیچ ثباتی در این 
مناطق از هر لحاظ وجود ندارد، کدام نیرو می تواند در آنجا با این هزینه های 

سرسام آور دوام بیاورد؟!
ما  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  در  اقتصادی  فعال  این 
سرمایه گذاران، مشوق ها و مزیت های جدید نمی خواهیم، بلکه صرفا همان 
امتیازهایی که چندین سال پیش در قانون تعریف شده را لحاظ کنند، برایمان 
کافی است و ما دست مسئولین را هم می بوسیم و قول می دهیم که با همان 

وضع، مناطق آزاد را به سروسامان برسانیم و بازوی کمکی مدیران باشیم. 
وقتی دلخوشی ما اجرای درست قوانین مناطق آزاد باشد، وقتی بها دادن به 
مناطق اولویت باشد و جایگاه این مناطق حفظ شود، وقتی زیرساخت ها برای 
توسعه منطقه و سرمایه گذاری آماده باشد و مجوزها به روز صادر شود و هیچ 
سنگ اندازی صورت نگیرد، طبیعتا ما هم قول می دهیم که کنار مسئولین 

باشیم و از فرار سرمایه جلوگیری کنیم  .
 

مرتضی رحیمی، فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی:
رسالت وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاندن مالیات است

در ادامه، مرتضی رحیمی فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی در گفت وگو 
خصوصی  بخش  به  نسبت  که  کرد  درخواست  رئیس جمهور  از  نشریه،  با 
ویژه ای  توجه  بازرگانی  اتاق  و  دبیرخانه  دل  در  اقتصادی  فعاالن  و حضور 

صورت بگیرد. 
وی از اینکه دبیرخانه زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته گالیه 
کرد و گفت: وزارت اقتصاد، ستاننده مالیات برای اداره کشور است؛ با این 
اوصاف چگونه می توان مناطق آزاد را به وزارتخانه ای سپرد که مدام فکر 

تامین بودجه برای کشور است ؟!
انجام  بر  واقف  آزاد شخصی  مناطق  در  بود که  این  بر  قرار  افزود:  رحیمی 
امور و شخصی مدبر و مطلع به اموری همچون مبادالت تجاری ، آشنا به 
موقعیت های جغرافیایی و پتانسیل های مناطق آزاد به عنوان دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشاور ریاست جمهوری انتخاب شود. حضور 
سعید محمد نوید این را به فعالین اقتصادی از این باب داد و انتصاب جناب 
آقای دکتر رئیسی بسیار صحیح و به جا از بابت تجارب سازندگی، آماده سازی 
آزاد  مناطق  در  اقتصادی  پرش  یک  برای  الزم  بسترهای  کردن  مهیا  و 
انتظارات  و  با حضور دکتر محمد دوچندان شد  امید  نقطه  این  بود. طبیعتا 
وجود  با  که  است  آن  واقعیت  کرد .  پیدا  افزایش  حق  به  اقتصادی  فعاالن 
بازدیدهای میدانی که در طول 8ماه اخیر انجام شده و یادداشت برداری هایی 
که درخصوص چالش های فعالین اقتصادی انجام گرفت؛ تا االن هیچ گونه 
رفع مشکلی برای ارائه راه حل جهت حل مشکل و یا هیچ گونه پیشنهادی 

برای برون رفت از این مشکالت مشاهده نکرده ایم.
دبیر  عنوان  به  محمد  سعید  دکتر  آقای  داد:  ادامه  اقتصادی  فعال  این 
و  مشکالت  یکسری  با  قطعا  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی 
چالش های مدیریتی مواجه هستند، اما در مباحث آشکارا می توانند ورود کنند 
و راهکاری ارائه دهند . مثال بخش خصوصی در یک دهه گذشته هیچ گونه 
مقررات  و  قوانین  تبیین  برای  آزاد  مناطق  دبیرخانه  در  جایگاهی  و  کرسی 
بازه زمانی موقتی این کارگروه احیا و  نداشته و تاکنون هم ندارد. در یک 
ایجاد و مباحثی در آن مطرح شد، راهکارهایی نیز ارائه گردید؛ اما متاسفانه 
جایگزین  تنها  نه  دیگر  کارگروهی  هیچ  و  شد  متوقف  فعالیتش  یکباره  به 
نشد، بلکه شاهد حضور مشاورینی از دل سازمان امور مالیاتی و بازنشستگان 
سازمان امور مالیاتی در مناطق آزاد هستیم. بخش خصوصی نیز رودر روی 
این افراد قرار گرفته و مصوبات و مقرراتی که موجب ورشکستگی بسیاری از 
فعالین اقتصادی ، بی خانمانی بسیار از کارگران و موجب حذف حقوق درآمد 
بسیار از شاغالن شده است را به آنها یادآوری و گوشزد می کند و حال سوال 
بدنه  در  اکنون  بوده اند،  این خرابی ها  اینجاست که چرا کسانی که مسبب 

مناطق آزاد حاضر شدند و می خواهند این خرابی ها را آباد کنند؟ 
رحیمی ادامه داد: قرار گرفتن دبیرخانه زیرنظر وزارت اقتصاد یکسری معایب 
و محاسن دارد، اما معایبش به جد بیشتر از مزیت آن است و آن هم به دلیل 
اینکه وزارت اقتصاد ذاتش مالیات ستانی است . رسالت وزارت اقتصاد دریافت 
وجوهی به عنوان بودجه کشور است و سوال اینجاست که  چرا مناطق آزاد 
قرار  وزارتخانه ای  زیرنظر  دارند،  را  ساله  بیست  مالیاتی  معافیت  ادعای  که 

گرفتند که ذاتش وصول وجوهی بنام مالیات و تهیه بودجه است؟!
بارها  و  بارها  مشکالت  ذکر  ایحال  علی  کرد:  اظهار  اقتصادی  فعال  این 
به  بنده  گله  اما  شده،  بیان  و خصوصی  عمومی  جلسات  در  و  نشریات  در 
نمایندگی از کابینه فعالین اقتصادی، نداشتن بانک اطالعاتی مشکالت در 
مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد است. موضوعی که به روند 
جانب  از  می کند.  شایان توجهی  کمک  راه حل  ارائه  و  کارشناسانه  واکاوی 
مباحث مالیاتی مشکالت بسیار زیاد است، ازجمله نبود کرسی برای بخش 
خصوصی در دل دبیرخانه، نداشتن جایگاهی در اتاق بازرگانی و نبود بخش 
اینها،  بر  آزاد در هیات های حل اختالف مالیاتی. مضاف  خصوصی مناطق 
در  اجرا  غیرقابل  و  اجرا  قابل  دستورالعمل های  تبیین  در  خصوصی  بخش 
مناطق آزاد هیچ گونه جایگاهی ندارد و صرفا مناطق آزاد رعیت جویی است 

متضرر  که صرفا  کرده  الزام  و  داشته  نگاه  جبر  به  را  بخش خصوصی  که 
باشند. درواقع هیچ گونه سازوکاری برای احیای حل این مشکالت به وجود 
نیامده و هیچ تقدیر و حرمتی برای زحمت 30ساله بخش خصوصی دیده 
نشده است. تنها شخصی که از دل مردم انتخاب شده و تا به امروز هیچ تغییر 
رفتاری در آن دیده نشده، شخص آقای دکتر رئیسی است. ایشان در تمام 
دولت خود و وزارتخانه ها مشاورین متخصصی قرار دادند و آنها را امر به حل 
مشکل کرده اند، ما اگر دبیرخانه شورایعالی زیرنظر وزارت اقتصاد باشد، باید 
تابع دیدگاه جناب خاندوزی برای تهیه بودجه برای بقیه وزارتخانه ها باشد. 
افزوده متوقف  ارزش  بر  این است که درحال حاضر چرا مالیات  اگر سوال 
نمی شود، باید پاسخ داد بدین دلیل است که وجوهی را وصول کند تا منابعی 
چطور  اینکه  بگیرد.  صورت  کردن  خرج  جهت  دیگر  وزارتخانه های  برای 
مناطق آزاد زیرنظر این وزارتخانه بتواند از حقوقی که برای خودشان مسجل 
و آشکار است، دفاع کنند؛ فارغ از اینکه کدخدای آن دهکده خودشان وصول 

کننده و مالیات ستاننده است، موضوعی قابل توجه است!
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد انزلی در پایان تصریح کرد: بنده به عنوان 
بخش  به  که  دارم  استدعا  رئیس جمهور  از  خصوصی  بخش  کوچک  جز 
خصوصی مناطق آزاد که شورای هماهنگی و همکاری فعاالن اقتصادی را 
به ثبت رساندند و وجاهت قانونی در دوهه اخیر داشته اند، به صورت مستقیم 
توجه فرمایید تا جلسه ای داشته باشیم که این مشکالت را تبیین و راهکار 
یا  دارند  را  توانمندی  آزاد  مناطق  اجرایی  اینکه عوامل  از  فارغ  ارائه دهیم. 
نه، بخش خصوصی به صورت خودمختار می تواند این مشکالت را حل و 
حتی به بخش دبیرخانه و سازمان ها کمک کند و بودجه سازمان ها را بنا به 
تجارب خودش تامین نماید. حل این مشکالت فقط با یک جلسه مستقیم 

با رئیس جمهور مقدور است.
 

یاسر مروت پور، فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی :
دولت فعالین اقتصادی در مناطق آزاد را فراموش کرده است

یاسر مروت پور فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد انزلی در گفت وگو 
آزاد  مناطق  سرمایه گذاران  چالش های  و  مشکالت  بررسی  به  نشریه،  با 

پرداخت. 
طبق گفته وی؛ فعالین اقتصادی و صنعتگران مناطق صرفا با تحریم های 
خارجی و عدم زیرساخت مناسب برای مناطق روبه رو نیستند؛ بلکه بسیاری 
از مشکالت از قبیل نیروی کار ماهر، تهیه مواد اولیه، کمبود منابع مالی و 
عدم حمایت بانک ها از تولیدکنندگان منطقه ، نوسانات ارز و عدم دسترسی به 
حساب های ارزی، بخش دیگری از مشکالت فعالین مناطق است که دولت 
هم نه تنها در این سال ها این فعالین اقتصادی و اشتغال آفرینان مناطق را 
سرزمین  قوانین  دادن  تسری  با  موارد  از  بسیاری  در  بلکه  کرده،  فراموش 
اصلی به مناطق آزاد، همه فعالین را سردرگم کرده و آسیب های زیادی به 

سرمایه گذاری در مناطق وارد کرده است.
آزاد مشکالت  مناطق  زیرساخت ها، همه  بحث  در  داشت:  اظهار  مروت پور 
این  درگیر  مناطق  سایر  از  بیشتر  انزلی  آزاد  منطقه  در  و  دارند  عدیده ای 
علی رغم  سال هاست  صنعتی  زمین های  بحث  در  هستیم.  موضوعات 
متقاضیان بسیار زیادی که در بخش صنعت داریم، سازمان دیگر زمینی در 
دو شهرک صنعتی فعال ندارد که در اختیار شرکت های تولیدی متقاضی قرار 
دهد و شهرک صنعتی شماره 3 انزلی هم با دخالت ارگان های دیگر نیمه کاره 
مانده تا در بخش صنعت به دلیل عدم داشتن زیرساخت های مناسب، دیگر 

پذیرای تولیدکنندگان و صنعتگران جدید نباشیم.
اکثر زیرساخت های موقت و زیرساخت های تشکیل  افزود:  تولیدکننده  این 
انجام شده و  با درآمد خود سازمان ها  و  راه اندازی مناطق  با  شده همزمان 

بودجه دولتی، نقش بسیار کم رنگی در این زیرساخت ها داشته است.
مروت پور ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از موارد دولت ها هم با عدم آگاهی 
ضربات  کارشناسان،  نظرات  به  توجه  بدون  و  آزاد  مناطق  قوانین  از  الزم 
جبران ناپذیری به زیرساخت های احداث شده در مناطق می زنند که مشکالت 
بسیار جدی را به فعالین اقتصادی و سازمان ها وارد می کنند. به عنوان مثال 
آخرین اتفاق در بهمن ماه گذشته به بهانه آزادسازی حریم دریا، بخشی از 
فنس محدوده تجاری منطقه آزاد انزلی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور 
و استاندار گیالن تخریب شد که در پی این تخریب، نه تنها میلیاردها تومان 
محدوده  فنس،  این  برداشتن  بلکه  دید،  مالی  آزاد خسارت  منطقه  سازمان 
از این تخریب، گمرک جمهوری  تعیین شده گمرکی را از بین برد و پس 
اسالمی بیش از چند روز از ارائه خدمات ورود کاالی مسافری از کانتینرهای 
جلوگیری  در شهرک های صنعتی  تولیدی  و همچنین محصوالت  وارداتی 
گردید.  منطقه  این  اقتصادی  فعالین  در  جدی  تنش  ایجاد  باعث  که  کرد 
متاسفانه در این بین محل طرح شنای بانوان و آقایان این منطقه که یکی 
این  تابستان بود هم در  این منطقه در  از مهم ترین جاذبه های گردشگری 
تصمیم عجوالنه تخریب شد و از بین رفت و بعد از گذشت چندماه تاکنون 

هیچ اقدامی برای رفع این معضل انجام نشده است!
و  اقتصادی  فعالین  نمود:  اذعان  انزلی  آزاد  منطقه  در  تولیدکننده  این 
صنعتگران مناطق صرفا با تحریم های خارجی و عدم زیرساخت مناسب برای 
مناطق روبه رو نیستند، بلکه بسیاری از مشکالت از قبیل نیروی کار ماهر، 
تهیه مواد اولیه ، کمبود منابع مالی و عدم حمایت بانک ها از تولیدکنندگان 
منطقه ، نوسانات ارز و عدم دسترسی به حساب های ارزی بخش دیگری از 
مشکالت فعالین مناطق آزاد است که دولت هم نه تنها در این سال ها این 
فعالین اقتصادی و اشتغال آفرینان مناطق را فراموش کرده، بلکه در بسیاری 
از موارد با تسری دادن قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد همه فعالین را 
سردرگم کرده و آسیب های زیادی به سرمایه گذاری در مناطق وارد کرده 
بسیار  بروکراسی های  ایجاد  باعث  مناطق،  به  قوانین  تسری  این  و  است 
مناطق  داخل  اداری  بروکراسی  تنها  نه  سرمایه گذاران  که  شده  پیچیده ای 
را برای فعالیت اقتصادی باید به اجرا بگذارند، بلکه باید به صورت موازی 
ملزم به اجرای بروکراسی های سرزمین اصلی هم در مناطق باشند و بدتر 
اجرایی در سازمان های مناطق در مقابل کوچکترین فشار  از آن مسئولین 
غیرقانونی ارگان های دیگر، تمام مقررات و بخشنامه های سلیقه ای سرزمین 
اصلی را به فعالین اقتصادی مناطق تحمیل کرده و سرمایه گذاران را ملزم 
به اجرای آن بروکراسی های بی فایده وقت گیر و پیچیده می کنند و فعالین 
بیشتر از اینکه به فکر اشتغال زایی و تولید کاالی صادرات محور باشند، باید 

تا مدت ها درگیر رفع این موضوعات بی حاصل باشند.
نهایت  با  که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  تحمیل  داشت:  اظهار  مروت پور 
جذب  اقدام،  اولین  در  شد،  تحمیل  مناطق  به  امر  مسئولین  بی درایتی 
با بن بست مواجه  سرمایه گذار خارجی و داخلی را خصوصا در بخش تولید 
کرد؛ قانونی که حتی اجرای صحیح آن در مناطق با هاله ای از ابهام روبه رو 
است و نه تنها فعالین اقتصادی، بلکه خبره ترین کارشناسان دارایی هم در 
پاسخگویی به بسیاری از سوال های فعالین در این ارتباط عاجز هستند؛ به 
طور مثال هنوز نه ادارات دارایی و نه سازمان های مناطق و حتی دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد نمی تواند به طور شفاف به این سوال ساده پاسخ دهند 
که فعالین خرده فروشی حوزه کاالی همراه مسافر باید از مردم مالیات ارزش 

افزوده دریافت کنند یا خیر؟
عدم  به سبب  این مشکالت  از  بزرگی  بخش  من  بنده  نظر  به  گفت:  وی 
گرفتن  درنظر  بدون  مناطق  سازمان های  در  که  است  مدیرانی  بر  نظارت 
قوانین مناطق آزاد و با برخوردهای سلیقه ای ، باعث تحمیل بروکراسی های 
مناطق  سرمایه گذاران  برای  پاگیر  و  دست  مشکالت  ایجاد  و  غیرقانونی 

می شوند.
انزلی در پایان خاطرنشان  این فعال اقتصادی و تولیدکننده در منطقه آزاد 
کرد: پیشنهاد دارم کمیته ای در تمامی سازمان های مناطق آزاد و در راس 
مدیران  از  جمعی  حضور  با  قوانین  تطبیق  کمیته  بنام  دبیرخانه  در  آنها 

باسابقه سازمان ها و تشکل های بخش خصوصی تشکیل شود تا مشکالت  
سرمایه گذاران در این کمیته های تطبیق ، مطرح و بررسی تا حل شود و با 
گاها  و  نکرده  اجرا  را  مناطق  قوانین  مناطق  سازمان های  در  که  مدیرانی 

خودسرانه و سلیقه ای برخورد می کنند، برخورد جدی شود.
 

رضا راجی کرمانی ، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم :
 تخطی از مصوبات مجلس درخصوص مناطق آزاد 

خلف وعده دولت است
و در نهایت، رضا راجی کرمانی فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم، مزایای 
وعده ها  تحقق  عدم  به  نسبت  و  برشمرد  را  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری 
مشوق ها  تصویب  که  است  درست  گفت:  و  کرد  سیزدهم گالیه  دولت  در 
اما این موضوع  و قوانین مناطق آزاد در دولت های گذشته صورت گرفت، 
این  چراکه  نمی کاهد؛  رئیسی  آقای  جناب  و  سیزدهم  دولت  مسئولیت  از 
مشوق ها و قوانین توسط دولت و مجلس جمهوری اسالمی ایران تصویب 

شده است و تخطی از آن خلف وعده است.
وی افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به 
انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی 
از  20سال  مدت  به  مجوز،  در  مندرج  بهره برداری  تاریخ  از  آزاد  منطقه  در 
پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف 

خواهند بود.
این  در  سرمایه گذاری  به  تشویق  را  شما  که  آزاد  مناطق  مزایای  از  برخی 

مناطق می کند، به قرار زیر است:
 مقررات آسان برای ورود کاالهای مجاز

فعالیت های  از  آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل   
اقتصادی

 تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کاال
  نرخ های مناسب برای مصرف انرژی

 تضمین و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
 امکان صادرات کاالهای تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی

ماشین آالت صنعتی  اولیه  مواد  واردات  برای  از حقوق گمرکی  معافیت   
واحدهای تولیدی

  فعالیت بورس نفت و محصوالت پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق 
بهادار

  عدم محدودیت انتقال ارز دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
  صدور محصوالت به خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و 

بندرگاهی
  شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر

که  بود  مشوق هایی  آمد،  باال  سطر  چند  در  آنچه  داد:  ادامه  راجی کرمانی 
ورود  به  ترغیب  را  خارجی  و  ایرانی  سرمایه گذاران   80 و  دهه های 70  در 
به مناطق آزاد ایران نمود؛ مشوق هایی که موجب شد سرمایه های فراوانی 
و  خارجی  اکثر سرمایه گذاران  مدتی  از  پس  اما  گردد؛  وارد  مناطق  این  به 
بسیاری از سرمایه گذاران داخلی از کرده خود پشیمان شدند. ولی چرا به اینجا 

رسیدیم؟! سوالی است که نیاز به فلش بک به سال های قبل دارد  .
این فعال اقتصادی اظهار داشت: یکصد و هشت کشور جهان دارای مناطق 
آزاد هستند که اکثر آنها از ظرفیت مناطق آزاد بیشترین بهره را برای منافع 
کشورشان برده اند؛ 75درصد از اقتصاد چین در مناطق آزاد این کشور است 
و مناطق آزاد موتور پیشران امارات هستند، عمده مشوق های معمول مناطق 

آزاد در سطح جهان هم مشوق های مالیاتی و گمرکی است.
از  آزاد  مناطق  عبارتی  به  ندارند،  بودجه  بابت  دولتی  وابستگی  آزاد  مناطق 
حیث بودجه ای، خودگردان و مستقل تعریف می شوند و بر اساس درآمدهایی 
هیچ  دولت  اگرچه  می دهند.  انجام  را  توسعه ای  برنامه ریزی های  دارند،  که 
آزاد  اما سازمان های مناطق  آزاد نمی کند،  به مناطق  بابت درآمد ها  کمکی 
خود را متعهد به هزینه های اجتماعی، فرهنگی و محرومیت زدایی می داند. 
به  یک درصد  هستند  موظف  ایران  در  آزاد  مناطق  سازمان های  همچنین 
قانون  طبق  یا  کنند،  پرداخت  خزانه  طریق  از  منطقه  حمایتی  نهاد های 
می توانند کمک هایی به نواحی خودشان یا نواحی مجاور انجام دهند که این 

موضوعات و هزینه ها نیز در بودجه دیده شده است.
پایلوتی برای توسعه  آزاد به عنوان  اینکه مناطق  ادامه داد: جمع بندی  وی 
مناطق محروم کشور بدون هیچ گونه بار مالی برای دولت مرکزی هستند. 
در این پایلوت قرار بود که با کمترین بروکراسی اداری و گمرکی، صنعت و 
تجارت توسعه یابد و از عوارض )خودگردان( اخذ شده از این کسب و کارها، 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی صورت گیرد  .
از سرمایه گذاری  ایران، دولت ها  اما در  اقتصادی تصریح کرد:  این فعال 
در امور زیربنایی مناطق آزاد سر باز زدند و بدون زیرساخت )جاده، بندر، 
اقتصادی دچار کندی گردید. سرمایه گذاران  توسعه  ارتباطات(،  فرودگاه، 
خارجی پس از مدت کوتاهی به این نتیجه رسیدند که بدون زیرساخت، 
سرمایه گذاران  کردند.  ترک  را  ایران  آزاد  مناطق  و  نیست  رشد  امکان 
به  است  بهتر  حیات  ادامه  برای  که  رسیدند  نتیجه  این  به  نیز  داخلی 
و  زیرساخت کمتری می خواهد  که  بروند  بازرگانی  به سمت  تولید،  جای 
بازگشت سرمایه آن سریع تر است. لذا به آمار 10برابری واردات )آن هم 
علی رغم  دیگر  از طرف  مقابل صادرات می رسیم.  در  کاالهای مصرفی( 
آن  مطابق  که  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65 
با مدیرعامل سازمان  همه امور مناطق آزاد به جز موارد نظامی و امنیتی 
منطقه آزاد است، دستگاه های دولتی این اختیارات را واگذار نمی کنند و 
این موضوع موجب گردیده که دستگاه های موازی در بسیاری از مناطق 
مناطق  که  داد  هم  دست  به  دست  موارد  این  همه  گردد.  تشکیل  آزاد 
آزاد انعطاف الزم را برای توسعه پیدا نکند و در آخر هم دولت و مجلس 
و  نرسیده  خود  شده  تعیین  اهداف  به  مناطق  که  می شوند  متفق القول 
قانون  تصویب  همچون  مناطق  این  کارهای  و  کسب  در  مانع تراشی  با 
پرسنل شاغل  از  مالیات  اخذ  آزاد،  مناطق  برای  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
سردرگم  و  پیچیده  مراحل  ایجاد  تولیدی،  کارگاه های  و  کارخانجات  در 
در  شده  تولید  کاالی  واردات  برای  15رقمی(  )کد  تولید  گواهی  کننده 
مناطق آزاد )دقت کنید کاالی تولید شده نه وارداتی!!( به سرزمین اصلی 

و... عمال این مناطق را به سمت اضمحالل پیش ببرند.
راجی کرمانی گفت: در حال حاضر تنها پشتیبان مناطق آزاد، دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دکتر سعید محمد است. وی که سال ها تجربه 
از صنایع و کسب و کارهای  سازندگی را در کوله بار خود دارد، بر حمایت 
تلفیق  پافشاری می کند. سعید محمد درباره تصمیم کمیسیون  آزاد  مناطق 
مجلس مبنی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: رقم 
فرار سرمایه از ایران به ترکیه و امارات در چند سال گذشته بسیار چشم گیر 
بوده و باید با مشوق های جذاب نه تنها سرمایه داخلی را حفظ کرد، بلکه به 

دنبال جذب سرمایه گذار خارجی به مناطق آزاد نیز بود.
و محسنات جذب  مشوق ها  تمام  تقریبا  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  مشاور 
سرمایه به مناطق آزاد را از بین بردند، ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس 
آزاد  مناطق  مالیاتی  معافیت های  حذف  که  داشتند  اذعان  موضوع  این  به 
معافیت های  چراکه  به کشورهای همسایه خواهد شد؛  باعث کوچ سرمایه 
مالیاتی مناطق آزاد کشورهای اطراف بسیار طوالنی مدت و حتی در امارات 
به 50سال هم می رسد و اضافه کرد هم اکنون 2هزار و 500واحد تولیدی در 
مناطق آزاد و ویژه فعالیت دارند که اکثر آنها از مجموعه های خوب کشور 
هستند، اما به دلیل حذف مشوق ها، همه گرفتار شده اند. با حذف مشوق ها 
دیگر مجموعه ای به مناطق آزاد نخواهد آمد، آنها که آمده اند هم خواهند 
رفت، برای ادامه فعالیت مناطق آزاد باید به اصل قانون اداره کرد این مناطق 

رجوع کرد.

این فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم در پایان تاکید کرد: اینکه تصویب 
است،  گرفته  گذشته صورت  دولت های  در  آزاد  مناطق  قوانین  و  مشوق ها 
این مشوق ها و  از مسئولیت دولت سیزدهم جناب آقای رئیسی نمی کاهد. 
قوانین توسط دولت و مجلس جمهوری اسالمی ایران تصویب شده است و 

تخطی از آن خلف وعده است.

بازگشت به قانون، راهکار نجات مناطق آزاد
اول، سوم، چهارم،  اساسی در سال 1368، فصول  قانون  براساس اصالحیه 
پنجم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم؛ مسئولیت هایی 
در بخش هایی همچون اصول کلی، اقتصاد و امور مالی، سیاست خارجی و 
قانون  اما  نموده است.  تعریف  برای رئیس جمهور  امنیت ملی،  شورای عالی 
اساسی در فصل نهم یعنی قوه مجریه، و در مبحث اول که معطوف به تبیین 
شرح وظایف مستقیم ریاست جمهوری و وزراء در قالب مواد 113 و 142، 

وظایف ریاست جمهوری اسالمی ایران را اعالم کرده است.
مسئولیت های  و  اختیارات  و  وظایف  حدود  تعیین  قانون  میان  این  در 
در  اساسی  قانون  اصالحیه  از  )پیش  آبان ماه1365  در  که  رئیس جمهور 
سال 1368( با 19ماده و 5تبصره، به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده 
است؛ مواردی همچون معرفی نخست وزیر و عزل و نصب وزراء و استعفای 
و  قرادادها  مقاوله نامه ها،  عهدنامه ها،  آیین نامه ها،  و  تصویب نامه ها  آنان؛ 
رئیس جمهور  مسئولیت  بین المللی؛  و  خارجی  روابط  بین المللی؛  پیمان های 
در اجرای قانون اساسی و تشکیل نهاد ریاست جمهوری مورد استناد قرار 

گرفته است.
آزاد  مناطق  روی  پیش  چالش های  مهم ترین  پیرامون  قانونی  راهکارهای 

تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران:
1( درخصوص عدم اجرای قانون از سوی اعضای شورای عالی مناطق آزاد 
به  )مصوب 1372( که  آزاد  مناطق  اداره  قانون چگونگی  ماده 27  به  مستند 
دلیل عدم اجرای آن از سوی دولت ها و به تبع آن دوره های مختلف مجلس 
شورای اسالمی؛ ابتدا در قالب ماده 35 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه 
نهایت در ماده 65  برنامه پنجم توسعه و در  از آن در ماده 112  بعد  کشور، 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بر آن تصریح شده؛ باید تاکید نمود 
به مواد 113، 122، 126، 134 و 137، رئیس جمهور می تواند  استناد  با  که 
به عنوان رئیس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در مقام اجرای 
قانون، دستورالعمل های الزم را در مسیر اجرای قانون به اعضای کابینه و 
هیات دولت صادر نماید و براساس قانون و کاریزمای رئیس جمهور، امکان 
تمرد و عدم اجرای دستورات و ابالغیه های ریاست جمهوری از سوی وزرا و 

معاونین ایشان، قابل تصور نمی باشد.
2( در ارتباط با تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛ 
در  رئیس جمهور  عنایت  به  احترام  گفته؛ ضمن  پیش  قانون  مواد  براساس 
اجرای تبصره واحده ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه نسبت لحاظ کردن 
است  استحضار  مزید  شورایعالی؛  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  حکم  در  آن 
امکان اجرای این قانون، که عالوه بر استمرار اجرای قانون برنامه ششم، در 
نیز بر آن تاکید شده، وجود ندارد؟! چراکه  بودجه سنواتی سالجاری کشور 
آزاد توسط یک وزیر  پیگیری شرح وظایف و حوزه کاری گسترده مناطق 
اعضای  از سوی  تا کنون  که  نمی باشد؛ موضوعی  احصاء  قابل  وزارتخانه  و 
عین  در  و  نپوشیده  جامه عمل  آن  بر  رئیس جمهور  ریاست  علی رغم  شورا 
حال ظرف پنج سال گذشته، وزارت امور اقتصادی و دارایی کدام مشکل و 
مسئله مناطق آزاد را رفع نموده است؟ در نتیجه می توان با استناد به مواد 
از  مهم تر  و  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  اساسی،  قانون 
به  »اقدام  به ساکن  ابتدا  مقاومتی؛  اقتصاد  کلی  ماده 11 سیاست های  همه 
اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد« نموده و همزمان با این طرح واره، 
برنامه هفتم توسعه« و »سیاست های کلی مناطق  »سازوکار تنظیم قانون 
آزاد و ویژه اقتصادی« را با هماهنگی دولت، مجلس شورای اسالمی و در 

نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستورکار قرار داد.
3( عطف به مواد قانونی پیش گفته و به منظور رفع مشکالت و بحران های 
مدیریتی و اجرای قانون در مناطق آزاد، جایگاه دبیرخانه و مقام دبیر آن از 
مزیت ها،  ظرفیت ها،  براساس  تا  یابد  ارتقاء  رئیس جمهور  معاون  به  مشاور 
بازتعریف  شاهد  آزاد،  مناطق  روی  پیش  چالش های  همچنین  و  فرصت ها 
اقتصاد  عرصه  در  آن  بالفعل  و  بالقوه  توانمندی های  براساس  جدید  نقشی 
بی تردید  باشیم.  ایران  اسالمی  جمهوری  منطقه ای  همکاری های  و  ملی 
در  آن  ناکارآمدی  مبین  آزاد  مناطق  شورای عالی  گذشته  سه دهه  عملکرد 

مسیر حفاظت از اجرای قانون در مناطق آزاد بوده است.
با بازتنظیم قانون )قانون اصلی مناطق آزاد که به عنوان یک قانون خاص، 
)قانون  توسعه  برنامه  قانون  ارائه  نبوده(  آن  تحدید  به  قادر  قانونی  هیچ 
میان مدت پنج ساله( و ابالغ سیاست های کلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

کشور شاهد دستاوردهای ذیل خواهیم بود:
اوال: مشکالت ناشی از عدم اجرای قانون به دلیل قابل تفسیر بودن، عدم 

وجود ضمانت اجرا و تعمیم قوانین داخلی به آن رفع می شود. 
ثانیا: ابطال های اعمال شده علیه قوانین و مقررات مناطق آزاد و تعرض های 
قانونی صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در قالب 

انشای قوانین بودجه سالیانه و برنامه های توسعه ای برطرف می گردد. 
دائمی  احکام  آزاد،  مناطق  قانون  در  مندرج  قانونی  مشوق های  تمام  ثالثا: 
دولت  بر گرده  مقاومتی که  اقتصاد  و سیاست های کلی  توسعه  برنامه های 
است،  سرمایه گذاران  با  منعقده  عهود  به  تعهد  در  ضمانت  وجه  عنوان  به 

بازگردانده می شود. 
کشور  آزاد  مناطق  به  قانون  مشروعیت  و  وجاهت  بازگشت  شاهد  رابعا: 
خواهیم بود؛ چراکه ظرف سال های اخیر تعدد و تنوع قوانین سرزمین اصلی 
انتفاع ساقط  حیز  از  زمینه  تنها  نه  کرد،  پیدا  تعمیم  نیز  آزاد  مناطق  به  که 
به  الجرم  قانون  تکثر  بلکه  گردیده،  مناطق  این  با  مرتبط  قوانین  نمودن 
یک  به  مستند  می تواند  فردی  و  نهاد  هر  چراکه  می شود؛  منجر  بی قانونی 
قانون در ارتباط با مسئله و موضوعی خاص تفسیر به رأی نموده و اساس 
حاکمیت قانون در کشور با مشکل مواجه شود؛ و در نهایت مدل غلط ایجاد 
این  تا  می شود  محقق  قانون  اصالح  با  ایران  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
مناطق درگیر تامین منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت ها و یا ارائه خدمات 
به سرمایه گذار نباشند و دوره زمانی چندین ساله )حدود دو دهه ای( مرحله 
احداث زیرساخت های اساسی منطقه برای هرگونه فعالیت اقتصادی به دو تا 
سه سال کاهش نماید؛ زیرا هیچ سرمایه و سرمایه گذاری در پهنه هایی که 
دارای امکانات کامل نیست، نمی آید! یا اگر به وعده و امید بیاید، به دلیل 

طوالنی بودن زمان طی شده، نمی ماند.
اساسی، ماده 11 سیاست های کلی  قانون  به اصل 113  با عنایت  نهایت  در 
قانون  و  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده 65  مقاومتی،  اقتصاد 
چگونگی اداره مناطق آزاد؛ تنها فردی که می تواند مناطق آزاد را به ریل خود 
بازگرداند، شخص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی با سه گانه »اصالح و تکمیل نقاط قوت قانون کنونی مناطق 
کلی  سیاست های  »مطالبه  و  توسعه«  هفتم  برنامه  قانون  »تنظیم  آزاد«؛ 
مناطق آزاد کشور از مجمع تشخیص مصلحت نظام« می توانند نتایج ذیل را 

در عرصه اقتصادی کشور به دست آورد:
از  جلوگیری  زمینه  تا  می شود  رعایت  نفی سبیل  فقهی-سیاسی  قاعده   )1
تضعیف سرمایه گذاران و کسب و کارهای مناطق آزاد در مقابل رقبای خود 

در کشورهای منطقه و یا در بازارهای داخلی فراهم نگردد.
2( مناطق آزاد به دلیل قرار گرفتن در مبادی ورودی-خروجی کریدورهای 
در  محوری  نقش  می توانند  همسایه  کشورهای  با  همجواری  و  بین المللی 
گره زدن منافع اقتصادی و تجاری کشورهای منطقه با جمهوری اسالمی 
ایران ایفا نمایند؛ این مهم در شرایط تحریم کشور می تواند به تشکیل بلوک 
ایران در هارتلند و  با محوریت موقعیت ژئواستراتژیک  اقتصادی منطقه ای 

مزیت های مناطق آزاد خود اقدام نماید.
3( قابل پیش بینی نبودن تصمیم گیری های دولت و مجلس در عرصه های 
قانون و  اعتماد به طوالنی بودن دوره زمانی اجرای  اقتصادی، زمینه عدم 
بخشنامه ابالغی و یا تفسیر به رأی از سوی هر یک از ذی نفعان، مجریان 
و ضابطین قانونی را پدید آورده است؛ این امر در عین حال که یک خلف 
وعده بّین در قبال سرمایه گذاران که بنا بر قانون در این مناطق سرمایه گذاری 
نموده اند، محسوب می شود؛ بلکه امکان جلب نظر ایرانیان خارج از کشور و 

سرمایه گذاران خارجی را نیز سلب می کند  .
و  دولت  رفتار  بودن  پیش بینی  قابل  تجربه  است،  مستدعی  اساس  این  بر 
مجلس از مناطق آزاد در حوزه عمل به قوانین مصوب به سراسر کشور را به 
عنوان یک الگوی حسنه از سوی ام القرای جهان اسالم در سطح مناطق آزاد 

تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران عملیاتی نمایید .
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گزارش: 
علی جعفری، ملیحه اسناوندی

 مرضیه حسینی،  مجید صیادنورد
بررسی مشکالت و ارائه راهکارها جهت حفظ موجودیت مناطق آزاد کشور:

مناطق آزاد چشم  انتظار اجرای تصمیمات جهادی دکتر رئیسی



یادداشت

مناطق آزاد براساس این اعتقاد شکل گرفته اند که 
کشور  یک  اقتصادی  توسعه  و  رشد  موتور  تجارت 
نمونه  الگوی  مثابه  به  آزاد  مناطق  درواقع  است. 
انطباق  برای  کشور  اقتصاد  ساختار  اصالح  برای 
محسوب  جهانی  اقتصاد  در  آمده  پدید  تحوالت  با 
می شوند، که با توجه به اینکه ساختار اقتصاد کشور 
مقررات  برقراری  و  اداری  موانع  حذف  طریق  از 
آسان و در عین حال، تقویت کنترل ها و نظارت های 
به  می توانند  آزاد  مناطق  می شود؛  اصالح  کالن 
تکامل  و  آزمون  طراحی،  برای  ابزاری  عنوان 
نتایج  از  بهره برداری  و  ساختاری  اصالح  برنامه ای 
اصلی  سرزمین  به  اصالحات  تسری  منظور  به  آن 
مورد توجه قرار گیرند. این مناطق در حقیقت کانون 
تغذیه و توسعه برای کشورهایی هستند که می دانند 
اقتصادی،  به لحاظ  را  امروز چگونه خود  در جهان 

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

با  توسعه،  برنامه ریزان  و  مجریان  گفت  می توان 
ایجاد  به  اقدام  ضمن  برون نگر،  سیاست  پیگیری 
توسعه  ابزار  به  آنها  ساختن  مبدل  و  آزاد  مناطق 
این  از  توانستند  اقتصاد،  بازگشایی  و  اقتصادی 
جهت  در  متناسب  کاری  و  ساز  عنوان  به  مناطق 
مناطق  درواقع  نمایند.  استفاده  صنعتی  توسعه 
فنی  تخصص های  برخی  جذب  با  می توانند  آزاد 
همچنین  و  سرمایه  مدیریت  ازجمله  سرمایه ای  و 
تکنولوژی مورد نیاز، به جریان توسعه صنعتی کشور 
یاری رسانند، که با این وسیله می توان عوامل تولید 
با علم و دانش فنی نوین تلفیق کرده و  داخلی را 
کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی 

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

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

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

دستورکار خویش قرار داده اند.
نباید  را  آزاد در هر کشور  مناطق  ایجاد  معنا  بدین 
باید  بلکه  ملی،  اقتصاد  از  مجزا  اقدامی  به صورت 
از  بخشی  و  صنعتی  توسعه  برای  ابزاری  منزله  به 
راهبردهای کالن برای توسعه اقتصادی و اجتماعی 
تلقی کرد. در غیر این صورت این مناطق تنها جنبه 
تمامیت  از  مجزا  صورتی  به  غیرواقعی  و  نمایشی 

اقتصاد کشورها را خواهند داشت.

تحقق استراتژی توسعه 
صنعتی به وسیله مناطق آزاد
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واکاوی نقش مناطق آزاد تجاری-صنعتی در گسترش تعامالت بین المللی کشور:

توسعه دیپلماسی اقتصادی با رویکرد 
ظرفیت سازی داخلی در مناطق آزاد

قابل  جهاني  سطح  در  آزاد  مناطق  کارکرد  مهم ترین 
تعریف و تبیین است، به طوری که در سراسر دنیا از این 
مناطق به عنوان ابزاري کارآمد براي ارتقاي همکاري هاي 
بین المللي خصوصا سرمایه گذاري خارجي، انتقال فناوري 
از شیوه هاي  بهره گیري  بهبود روش هاي مدیریت و  و 

مدرن در به کارگیري منابع استفاده مي شود. 
مناطق  مفهوم  از  عقالني  و  مطلوب  برداشت  چنین 
از  نقاطي  تا  داشته  آن  بر  را  میزبان  کشورهاي  آزاد، 
جغرافیایي  موقعیت هاي  لحاظ  از  که  اصلي  سرزمین 
برتري  مناطق  سایر  به  نسبت  اقتصادی  جغرافیای  و 
تبدیل  اقتصادی  یا منطقه ویژه  آزاد  به منطقه  دارند، 
کرده تا تسهیالت و مزایاي قانوني این مناطق بتواند 
ظرفیت ها و قابلیت هاي نقاط منتخب را شکوفا ساخته 

و بازیگر تاثیرگذار در اقتصاد ملي و فراملی شود. 
نگاه به مناطق آزاد مستلزم فرصت سازی های بیرونی 
یک  اتخاذ  با  داخلی  ظرفیت سازی های  طریق  از 
با کشورهای پیرامونی  اقتصادی و تجاری  دیپلماسی 
طراحی  توسعه ای  مدل  بر اساس  مناطق  این  است. 
میان مدت  دوره های کوتاه مدت،  در  بتوانند  تا  شده اند 
بازارهای هدف کشورهای  اهداف جذب  بلندمدت،  و 
برای  بازاری مناسب  به طور طبیعی  را که  منطقه ای 

صادرات کاالهای ایرانی اند، تامین کنند. 
حائز  بسیار  بین المللی  منظر  از  مناطق  توسعه  امروزه 
از  درستی  به  آن  زیرساخت های  باید  و  است  اهمیت 
اقتصادی  امور خارجه و بخش  طریق حمایت وزارت 
گیرد،  قرار  مدنظر  خارج  در  کشور  سفارتخانه های 
ساز  با  خارجی  رقابتی  بازارهای  به  دست اندازی  زیرا 
و کارهای بازار داخلی به کلی متفاوت است. از این رو، 
زیرساختی  تاسیسات  تقویت  و  توسعه ای  فعالیت های 
پیشرفته، از الزامات جذب سرمایه گذاری خارجی باید 
کارشناسان  و  مدیران  اذهان  در  را  متفاوت  نگاهی 
یعنی  آورد؛  به وجود  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مهم ترین  از  که  بازار  برای جذب  تاثیرگذار  نگاه های 

اهداف اقتصادی کشورها به شمار می رود. 
در ایران نیز 8منطقه آزاد فعلي و همچنین 7منطقه آزاد 
جدید که طی یک سال گذشته به خانواده مناطق آزاد 
ملحق شده اند، از منظر ارتباطات بین المللي و استقرار 
در کریدورهاي تجارت جهاني، هر یک مي توانند نقش 

برجسته اي در تولید ناخالص ملی  ایفا کنند.
بر  تکیه  با  که  هستند  مبادی  کشور  آزاد  مناطق 
ظرفیت های ایجاد شده ظرف سه دهه گذشته، می توان 
به عنوان بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت 
این  از  همسایه  کشورهای  محوریت  با  بین المللی 
ظرفیت های بالقوه بهره برد و با عنایت به نقش بزرگی 
در  و خارجی  داخلی  در جذب سرمایه گذاری های  که 
این مناطق وجود دارد، می توانند به نقاطی بدل شوند 
در  خارجی  کشورهای  با  مشترک  منافع  ایجاد  با  که 
حوزه های مختلف صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و 
غیره، شرکای تجاری قویی را در کنار خود داشته باشند 
که در زمان بحران های اقتصادی از پتانسیل های آنها 

در کمک به اقتصاد کشور بهره گیری کرد.
همچنین مناطق آزاد در دوران سخت تحریم می توانند 
گذرگاه های مهمی در کشور در راستای بی اثر کردن 
تحریم های بین المللی باشند و باتوجه به ظرفیت های 
بالقوه موجود در این مناطق می توان با مدیریت درست 
در اقتصاد، تهدید تحریم ها را در این مناطق به فرصت 
در جهت رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت 

کاال بدل نمود.
با  جهان  با  اقتصادی  و  سیاسی  مناسبات  گسترش 
اولویت بنیادی سیاست خارجی دولت سیزدهم با توسعه 
موارد  از  منطقه ای  چندجانبه  و  دوجانبه  همکاری های 
است.  کرده  یاد  آن  از  رئیس جمهوری  که  بود  مهمی 
تقویت  را  خارجی  سیاست  اولویت  رئیسی  سیدابراهیم 
سیاست های  پیشبرد  جهت  در  اقتصادی  دیپلماسی 
اقتصادی با هدف دستیابی به حضور موثر ایران در زنجیره 
فناوری و جذب  ارزش جهانی، تسهیل جذب سرمایه، 
و  غیرنفتی  بازارهای صادرات کاالی  تقویت  گردشگر، 
خدمات فنی و مهندسی، زمینه سازی برای حضور موثر و 
هدفمند بخش خصوصی در بازارهای منطقه ای و جهانی 
و نیز شناسایی فرصت ها و مزیت های نسبی عنوان کرده 
که باید در صدر برنامه های دولت به ویژه مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی قرار گرفته شود و این مناطق ابتکارهای 

جدیدی را به صورت پایلوت طراحی و اجرایی کنند. 

توسعه تعامالت منطقه ای و جذب 
سرمایه گذاری های بین المللی

آنچه امروز در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران قابل 
اهمیت است، توجه ویژه به جذب سرمایه های ایرانیان 
خارج از کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی باالخص 
و  پیشرفته  فناوری  جذب  خارجی،  خصوصی  بخش 

ورود گردشگران خارجی است. 
از طریق این راهکارها است که می توان نیروی جدید 
و متخصص را که از الزامات توجه به اقتصاد بین الملل 
و تجارت خارجی است، جذب کرد و به عالوه آموزش 
وادي  در  را  مختلف  آموزشی  دوره های  در  کارکنان 
رویکرد  براساس  استعداد  مدیریت  و  دانش  مدیریت 

قابلیت هاي مناطق آزاد مطمح نظر قرار داد. 
باید اذعان داشت که مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق 
ویژه اقتصادی جدید ضرورتا ساز و کار مدیریت نوینی را 

می طلبد که بتواند با استفاده از شیوه های جدید، رسیدن 
به اهداف مناطق و سیاست های اقتصادی ستادی، نتایج 
ثمربخشی را برای اقتصاد کشور فراهم کند؛ یعنی تغییری 
بنیادی در جهت گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی 
با جهان و کشورهای منطقه با اولویت بنیادی گسترش 
از طریق  منطقه ای  و چندجانبه  همکاری های دوجانبه 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که فرصت تعامل کشور با 

دنیای خارج است. 

 ظرفیت های مناطق آزاد 
در جهت جذب سرمایه گذاران

مناطق آزاد یکی از مهم ترین ورودی های سرمایه های 
به شمار  داخلی  سرمایه گذاری های  برای  خارجی 
معرفی  و  توجه  که  معناست  بدان  این  می رود. 
ورود  مسیر  و  کشور  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
از طریق جذابیت های موجود  سرمایه گذاران می تواند 
در مناطق آزاد کشور عزیزمان، ایران باشد که در ذیل 
در  اقتصادی  فعالیت  مزایای  مهم ترین  از  برخی  به 

مناطق آزاد اشاره می کنیم:
سازمان  هر  حاکمیت  و  مدیریت  ساختار  و  نوع   
عامل در مناطق آزاد به صورت خودگردان است و این 
مناطق موظف به تامین هزینه های جاری، عمرانی و 
خدماتی هستند و این درحالی است که ریالی از بودجه 

عمومی کشور دریافت نمی کنند.
ادارات  و  نهادها  دیگر، کوچک کردن ساختار  از سوی 
یک  در  که  اداری  مجموعه  و  سازمان  یک  در  دولتی 
ارائه  دولتی  خدمات  و  شده  تجمیع  کوچک  جغرافیای 
می کنند، وجه دیگری از مدیریت کوچک شده حاکمیت 
دولت بر امور اقتصادی است که می توان مستندات آن را 

در ماده 27 قانون مناطق آزاد مالحظه کرد.
به مردم و بخش خصوصی در محدوده  امور  واگذاری 
)اغلب  مرزی  مناطق  در  خصوصا  کوچک  جغرافیایی 
مناطق آزاد در نقاط مرزی واقع شده اند( به دولت ها این 
تجربه و اطمینان را می دهد که می توان نظارت کرد و 
پیشرفت کشور را با حضور مردم و حمایت از آنها نظاره 
نمود؛ چراکه اساسا تجربه جهانی و ایرانی موید این اصل 
نیست؛  اقتصاد  عرصه  در  خوبی  مدیر  دولت  که  است 
موضوعی که در فربه شدن دولت به دلیل حاکمیت نظام 

اقتصادی رانتی در ایران قابل مشاهده است.
و  شرکت  ثبت  امکان  همچون  قانونی  مزایای   
تابعیت  با  شرکت هایی  و  افراد  صددرصدی  مالکیت 
غیرایرانی )به جز رژیم هایی که از سوی دولت ایران 
به رسمیت شناخته نشده است( در مناطق آزاد ایران در 
خاورمیانه )به خصوص رقیب موفق مناطق آزاد ایران 
یعنی امیرنشین دبی در امارات متحده عربی( کم نظیر 
است. این امر به عنوان مزیتی بر جذب شرکت های 

بین المللی در این مناطق ارزیابی می شود. 
و  بین المللی  مطرح  برندهای  حضور  حال  عین  در 
تولید،  خطوط  تاسیس  برای  دانش بنیان  شرکت های 
فرصت انتقال تکنولوژی و دانش فنی را نیز در پی خواهد 
همایش های  برگزاری  امکان  دیگر،   سوی  از  داشت. 
در  فنی-مهندسی  آموزشی،  دوره های  و  بین المللی 
حوزه های تخصصی با تکیه بر این مزایا و امکان ورود 
بدون ویزای نیروهای متخصص به مناطق آزاد، فرصت 
بی نظیری برای ارتقای دانش علمی- تخصصی، موسسات 

علمی و دانشگاهی کشور فراهم می کند.
  سومین ظرفیت مناطق آزاد در عرصه اجرای بند 
گرفتن  قرار  مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  یازدهم 
در  شمال- جنوب  کریدور  و  خروجی  ورودی  مبادی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است. وجود مزایا 
و  خارجی  سرمایه گذار  برای  قانونی  معافیت های  و 
خدمات  ارائه  و  کاال  ترانزیت  برای  که  معافیت هایی 
در این حوزه و حوزه های مرتبط از سوی مناطق آزاد 
ارائه می شود، می تواند منبع درآمد خوبی برای کشور 
را  ایران  تجاری،  این کریدور  فعال شدن  کند.  ایجاد 
در عمل به مرکز ترانزیت اروپا- آسیا تبدیل می کند و 
به دلیل منافع تجاری ناشی از ترانزیت کاال در مسیر 
امن و ارزان ایران، زمینه وابستگی و پیوستگی سایر 
کشورهای بهره مند از این مسیر ترانزیتی به موقعیت 

استراتژیک کشور فراهم می شود.
 امکان بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و  قومی 
مشترک با کشورهای همسایه را می توان دیگر توانمندی 
مناطق آزاد در عرصه اقتصاد مقاومتی اعالم کرد. بر این 
اساس،  با نگاهی اجمالی به موقعیت مکانی مناطق آزاد، 
می توان عالوه بر تقویت مناسبات تاریخی میان اقوام دو 
سوی مرزهای بین المللی، با تکیه بر مزایا و معافیت های 
قانونی مناطق آزاد، زمینه برگزاری جشنواره های فرهنگی، 
هنری مشترک و مبادالت علمی میان اقوام بلوچ، عرب و 

آذری را میان دو طرف تقویت کرد.
 پنجمین ظرفیت مناطق آزاد، فرآوری محصوالت 
مرحله  در  پسکرانه  استان های  کشاورزی- شیالتی 

و  کشاورزی  محصوالت  بعد  مرحله  در  و  نخست 
شیالتی تمام نقاط کشور است. با بهره گیری از مزایا 
مناطق می توان  این  در  قانونی جاری  معافیت های  و 
نسبت به جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام 
محصوالت  در  ارزش  افزوده  ایجاد  عالوه بر  تا  کرد 
توسعه  سودآوری  و  کشاورزی  رونق  زمینه  فوق، 

کشاورزی و صید صنعتی فراهم شود.
 اکوتوریسم، گردشگری ورزشی، تجاری، تاریخی، 
درمانی، فرهنگی و غیره، از توانمندی های مناطق آزاد 
در بخش های مختلف صنعت توریسم است؛ موضوعی 
اسالمی  فرهنگ  عرضه  برای  مناسبی  فرصت  که 
فراهم  سرمایه گذاری  و  گردشگران  تجار،  به  ایرانی 
کرده که با برگزاری تورهای گردشگری، کارگاه های 
فرهنگی- هنری  جشنواره های  تخصصی،  آموزشی 
برد،   بهره  به عنوان یک مزیت  این مهم  از  می توان 
باور  این  بر  چراکه  تقابل؛  و  چالش  برای  فضایی  نه 
هستیم که قدرت فرهنگی و مبانی استداللی مذهب 
تشیع چنان قدرت جذبی به فرهنگ ایرانی عطا کرده 
که می تواند در کنار آرمان های انقالب اسالمی،  زمینه 

جذب و اقناع سایر مذاهب و فرهنگ ها را پدید آورد.
سایر  با  تفاهم نامه های همکاری  و  قراردادها  انعقاد   
کشورهای  مردم نهاد  و  دولتی  نهادهای  و  مناطق 
همسایه، عالوه بر توسعه همکاری های منطقه ای ایران، 
زمینه گسترش همکاری های متقابل و وابستگی بیشتر 
اقتصادی )تجاری، صنعتی و ترانزیتی( این نواحی را با 
ایران مهیا کرده و با توجه به اشتراکات فرهنگی و در 
عین حال تفاوت های حقوقی، فضا را برای رژیم سازی 
در همکاری های منطقه ای با تکیه بر آرمان های انقالب 

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

سرزمین اصلی و کل ایران فراهم کرد.
در  سرمایه گذاری  مزایای  و  مشوق ها  بخواهیم  اگر 
بیان  مختصرا  را  ایران  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 

کنیم، می توان گفت:
تاریخ  از  20سال  مدت  به  مالیاتی  معافیت   )1

بهره برداری برای کلیه فعالیت های اقتصادی
از  صد درصد  به  نزدیک  خارجی  سرمایه گذاری   )2

میزان سرمایه گذاری شده
3( آزادی ورود و خروج سرمایه و سود

4( حفاظت و تضمین برای سرمایه گذاری های خارجی
5( عدم نیاز به ویزاهای ورود و اجازه اقامت سهل و 

آسان برای خارجی ها
6( مقررات تسهیل شده در روابط کارگری، اشتغال و 

امنیت اجتماعی
بدون  اصلی  محل  به  شده  تولید  قطعات  انتقال   )7

پرداخت عوارض گمرکی 
8( رفع پرداخت عوارض گمرکی برای واردات از خارج 

به منطقه و بالعکس
در  ماهر  و  دیده  آموزش  انسانی  نیروی  استخدام   )9

تمام سطوح مهارت های مختلف و حرفه ای
10( استفاده از مواد خام، نفت و گاز به عنوان خوراک 

و سوخت برای تمام فعالیت های صنعتی

تشویق اقتصاد سنتی بازار به سوي 
برونگرایي اقتصاد

نکته مهم دیگر، تشویق اقتصاد سنتی بازار به سوي برونگرایي 
اقتصاد از منظر خارجي است. سازندگی و پرتوانی در حمایت از 
اقتصاد بخش خصوصی و راغب بودن به جذب سرمایه گذاری، 
تولید و صادرات و استفاده از انتقال فناوری پیشرفته برای رشد 
اقتصاد ملی، از تاکیدهای راهبردی برای جهش اقتصاد ایران 
از وضعیت فعلی به جایگاه مناسب از طریق مناطق آزاد است؛ 
به ویژه که مناطق آزاد حسب بند 11 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی تاکنون به همه تکالیف خود برای افزایش صادرات 
کاالی تولیدی و رشد واحدهای دانش بنیان عمل کرده اند. از 
این رو، هجمه های وارد شده به مناطق آزاد، غیرمنصفانه و 
فاقد منطق است، به ویژه که تکالیف ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در مناطق آزاد به سرانجام رسیده و انقالبی در ماهیت 

فعالیت های مناطق آزاد ایجاد کرده است. 
اکنون که همه دست اندرکاران خبره اقتصادی در وضعیت 
فعلی کشور از این منظر فعالیت مناطق آزاد را مستحق دفاع 
می دانند و این مناطق را به منزله فرصتی برای اقتصاد ملی 
تلقی می کنند، جا دارد تا نگاه های تاثیرگذار شرایط را برای 

تقویت مناطق آزاد بیش از پیش فراهم نماید.
سرمایه داران  و  سنتی  اقتصاد  به  وابستگان  از  برخی 
از  بی اطالع  و  مخالف  عنوان طالیه داران  به  کمپرادور 
روند شکل گیری مناطق آزاد در کشور چه هشت منطقه 
فعلی و چه هفت منطقه جدید در بانه و مریوان در استان 
استان  در  بوشهر  ایالم،  استان  در  مهران  کردستان، 

بوشهر، قصرشیرین در استان کرمانشاه، اینچه برون در 
استان گلستان، سیستان در استان سیستان و بلوچستان 
و اردبیل در استان اردبیل هر یک با افزایش ظرفیت های 
تجاری و اقتصادی همراه خواهد بود و بی اعتنا به عملکرد 
مثبت مناطق در دولت جدید، با استفاده از برخی نقدهاي 
کلیشه اي و ابزاري عملکرد مناطق آزاد و به ویژه ایجاد 
مناطق آزاد مرزی را مورد نقد قرار داده و حضور آنها را در 

پیشبرد اقتصاد کشور مثبت ارزیابي نمي کنند. 
حال آنکه این مناطق برای دستیابی به اهداف آمایشی 
عمران و آبادانی مناطق مرزی و کمک به پایداری امنیت در 
مرزهای کشور و تکمیل حلقه های تعامل نظام مند اقتصادی 
با کشورهای همسایه و بهره گیری حداکثری از بازارهای 
این کشورها و تسریع در تقویت و توسعه زیرساخت های 
مطلوب زمینه ساز و ضروری برای نیل به اهداف کشور در 
سند چشم انداز متناسب با قابلیت ها، موقعیت ژئواکونومیک 
و ظرفیت های بالقوه، به عنوان راهبرد موفق تجربه شده 
اقتصادهای درحال گذار و  تقویت و شکوفایی در  برای 
افزایش رقابت پذیری اقتصادهای پیشرفته به نظام توسعه 

ملی تحرکی مضاعف می بخشند.

 چالش هایی در مسیر توسعه
 همه جانبه مناطق آزاد

ایران،  آزاد  مناطق  عمر  از  سه دهه  گذشت  وجود  با 
بسیاری از منتقدین و مخالفین بر این عقیده هستند 
که مناطق آزاد به ماموریت های تعریف شده نرسیده اند 
و صرفا در فرآیند واردات موفق بوده اند و چنین نظرات 
به سوی  پیکان آن  انتقادات غیرمنصفانه که نوک  و 
این مناطق از کشور نشانه رفته است؛ اما در میان آیا 
کسی بود که دلیل این عدم موفقیت  را در کنار هزاران 
موفقیت و دستاورد مورد بررسی قرار دهد؟! آیا شخص 
مناطق  سوی  از  شده  کسب  دستاوردهایی  نهادی  یا 
آزاد است را در کنار نقدها و ناکارآمدی ها در ترازوی 

قیاس قرار داد؟ و این چرایی را یافت؟
به عنوان  ایران  در  مناطق عمدتا محرومی که  بی شک 
مناطق آزاد معرفی شد، اگر این استقالل در مدیریت کسب را 
نمی کرد، امروز به این درجه از پیشرفت، ایجاد زیر ساخت های 
کلیدی همچون آب و برق، راه و جاده، بهداشت و درمان 
و مراکز تفریحی و تجاری نمی رسید؛ چراکه این مناطق 
با استقالل مدیریت، خودکفایی در تامین مالی و همچنین 

تصمیم سازی و آزادی عمل به این مهم دست پیدا کرده اند.
از نظر دور نگاه داشت که طی  را  این مورد  نباید  البته 
به وجود  و مشکالت  مسائل  به  توجه  با  اخیر  سال های 
آمده، تا حدودی شرایط برای این مناطق خصوصا فعالین 
اقتصادی، سخت شده است؛ مواردی همچون چندحاکمیتی 
در یک منطقه و یا کاهش اختیارات، آزادی و استقالل عمل 
کامل مدیران عامل، ابطال قوانین و مقررات مربوط به 
مناطق و اعمال انواع بخشنامه ها و آیین نامه، حذف معافیت 
مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق و غیره؛ اما با تمامی 
این اوصاف، همچنان مناطق آزاد بستری آرام تر و مطمئن تر 
از سرزمین اصلی برای سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری 

برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشند.

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

کشور تاثیرات زیادی بگذارد.
درواقع با توسعه صنعت و تولیدات در کشور به خصوص اگر 
این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در 
داخل و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات 
رونق بیشتری خواهد گرفت. همچنین در صورتی که پایگاه 
صنعتی نسبتا توسعه یافته ای در کشور وجود داشته باشد، 
این امر مشوق شرکت های خارجی برای ارتباط با اقتصاد 
داخلی خواهد بود، که از این طریق نیز تجارت داخلی نیز در 

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

ارتباط با فراسوی مرزهای ملی گشته است.
سهم  اگر  گفت  می توان  شده  ذکر  مطالب  به  توجه  با 
سرمایه گذاری خارجی و استفاده از فن آوری و تخصص های 
نوین، در سطح باالیی باشد و بیشتر تولیدات صادر شود، پیوند 
بیشتری بین مناطق آزاد با اقتصاد و تجارت داخلی ایجاد 
خواهد شد، که با برنامه ریزی دقیق سیاستگذاران و تشویق 
و حمایت هرچه بیشتر از شرکت های داخلی می توان به این 

مهم دست پیدا کرد.
مناطق آزاد در ایران نیز هر چند با مشکالت فراوان 
از  حمایت  مانند  اقداماتی  با  اما  گریبانند،  به  دست 
تسهیالت  ارائه  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاری های 
ویژه، سرمایه گذاری در امور زیربنایی و جلب مشارکت 
بخش خصوصی، می توانند بر این مشکالت فائق آیند.

یادداشت: 
مهرناز عالمی
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گزارش: 
فریبا شیخی



از  حمایت  قانون  اجرای  و  تصویب  از  یک دهه  از  بیش 
می گذرد  کشور  در  دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها 
اقتصاد  توسعه  ثروت،  و  علم  هم افزایی  آن  هدف  که 
)شامل  اقتصادی   و  علمی  اهداف  تحقق  دانش محور، 
گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری سازی نتایج 
تولید کاال و خدمات(  تحقیق و توسعه  )شامل طراحی و 

در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان بود. 
جهت  در  فراوانی  تالش های  نیز  یک دهه  این  طول  در 
توسعه کمی و کیفی این دسته از شرکت ها توسط نهادها 
و دستگاه های متولی صورت پذیرفت و درحال  حاضر تعداد 
این شرکت ها بالغ بر ۶۶۰۰شرکت و در حوزه های متنوعی 

از فناوری ها است. 
معظم  مقام  سوی  از  سال ۱۴۰۱  نامگذاری  به  توجه  با 
مسیر  اشتغال آفرین«،  دانش بنیان،  »تولید؛  به نام   رهبری 
دانش بنیان  قطار  زیست بوم  قرارگیری  برای  طی  شده 
فرصت های  و  چالش ها  و  مناسب  ریل  روی  بر  کشور 
پیش روی برای بالندگی را در آغاز سال جدید را با توجه به 
دیدگاه فرصت جویی کرزنر اقتصاددان آمریکایی که پیشرو 

مکتب اتریش بود را بررسی و تحلیل می کنیم.
فناوری  و  علمی  معاونت  ایران  در  اینکه  به  توجه  با 
شناسایی  اصلی  متولی  به عنوان  ریاست جمهوری 
نیز  و  حوزه  این  سیاستگذار  و  دانش بنیان  شرکت های 
عنوان  به  ریاست جمهوری  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق 
متولی اصلی تامین مالی زیست بوم دانش بنیان و نوآوری 
و  داشت  خواهند  دشوارتری  ماموریت  می باشند،  کشور 
برنامه های هوشمندانه تری را برای توسعه کمی شرکت ها 
و ارتقای نقش آفرینی اقتصادی هرچه بیشتر این شرکت ها 

در سطح ملی به کار خواهند گرفت.

 اهمیت بهبود کارکردهای پنج گانه 
تحقیق و توسعه در کشور

به طور کلی وقتی کشور درحال توسعه ای نظیر ایران و به 
تبع آن بنگاه های اقتصادی آن کشور، اهتمام ویژه ای به 
نظیر  و سیاست های جدی  توسعه می ورزد  و  تحقیق  امر 
قوانین مورد اشاره در سطور پیشین وضع می کند، احتماال 
بر حسب نیازمندی ها، ظرفیت ها و اقتضای شرایط خود به 
تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری مهم برای بومی سازی؛ 
یادگیری؛ بهبود و ارتقای کاالها و خدمات موجود؛ توسعه 
نگاه  جدید  دانش  به  دستیابی  و  جدید  کارهای  و  کسب 
می کند که تقریبا اثر این پنج دیدگاه مورد اشاره را می توان 
کم  و  بیش در فعالیت های دانش بنیان کشور نیز مشاهده 

کرد.

چهارچوب مفهومی از دیدگاه کرزنر
در   نظریه   کارآفریني   کرزنر،   فرض   اساسي   این   است   که  
دارند   و   در   حالت   تعادل    اغلب   بازارها   اوقات   ناکارایي 
 نیستند.    این   مسئله   فرصت هایي   را   براي   افراد   کارآفرین  

مي کند   تا   با   بهره   برداري   از   این   ناکارایي   ها،   منابع    ایجاد 
 را با   کارایي   بیشتري   تخصیص   داده   و ثروت   خلق   کنند. 

حالت   تعادل    بنابراین   کرزنر   معتقد   است   بازار   همیشه   در 
 نیست   و   نقش   کارآفرین   را   بردن   بازار   به   سمت   حالت   تعادل  
 مي داند   و   نه   بر   هم زدن   تعادل   بازار. فرصت  هاي   کارآفریني  
 که   کرزنر   از   آنها   صحبت   مي  کند،   لزوما   نتیجه   نوآوري  
بلکه   از   جنس   فرصت   هایي   است   که   ناکارایي   در    نیست؛ 

 بازار   آنها   را   به   وجود   مي   آورد.
 

دانش  ضمنی )پنهانی( بازار
نکته بسیار مهمی در نظرات کرزنر وجود دارد و آن مسئله 
دانش  ضمنی )پنهانی( بازار است. منظور از دانش ضمنی، 
دانشی است  که در بازار و از تعامل و تقابل عامالن بازار 
با یکدیگر و در عرصه  عمل حاصل می شود. دانشمندان 
در  کارآفرینانه  کشف  فرصت های  که  معتقدند  حوزه  این 
نتیجه دانش ضمنی بازار ایجاد  می شود. طی دانش ضمنی، 
عامالن بازار نسبت به برنامه های  یکدیگر اطالعات کسب 
قادر خواهد  فعالیت در یک  صنعت  با  می کنند. کارآفرین 
میزان  انطباق  و  عامالن  کارکرد  نحوه  حاکم،  قواعد  بود 
محصوالت موجود در بازار را با نیازهای مشتریان ارزیابی 
و  کالس  هیچ  در  نه  که  است  دانشی  همان  این   کند. 

دوره ای، بلکه  اصطالحا در کف بازار وجود دارد. 
مطابق نظر کرزنر مشخصه بارز کارآفرینان این است که 
کارآفرینانه  سود  برای  را  هستند  فرصت هایی  قادر  آنها 
درک کنند. به عقیده شومپیتر  کارآفرین شخصی است که 
ترکیب جدیدی خلق می کند و آن را در بازار  دنبال می کند؛ 
بدیهی است که خلق ترکیب جدید می تواند به عنوان  خلق 
یک فرصت کارآفرینانه تلقی شود. کارآفرینان از نظر وی 
فرصت ها  را کشف نمی کنند، بلکه آنها را از طریق کسب 

مزیت از تغییر و نوآوری  در اقتصاد خلق می کنند.

اقتصاد دانش بنیان و مناطق آزاد، پلی به سمت 
صادرات نوین

جهان  در  اقتصادی  توسعه  مهم  شاخصه های  از  یکی 
تکیه  با  درآمد  و کسب  تولیدات  گسترش  بر  تاکید  فعلی 
زنجیره  و  دانش بنیان  اقتصاد  امروزه  است.  فناوری  بر 
تولید و تامین با استفاده از فناوری در بسیاری از کشورها 

موضوعی جا افتاده است.
انرژی  کاهش  کاری،  راندمان  افزایش  ساده تر،  بیان  به 
سرعت  افزایش  تولید،  هزینه های  کاهش  مصرفی، 
فرآیندهای  بهبود  خدمات ،  به  مشتریان  دسترسی 
بروکراسی، افزایش کیفیت محصول و... همه جزو تاثیرات 

و  تولید  زنجیره  در  فناوری  از  استفاده  اغماض  غیرقابل 
اقتصاد  ماشین  چقدر  هر  درواقع  می روند.  به شمار  تامین 
یک کشور به سمت نوآوری و استفاده از فناوری حرکت 
کند، این امر هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت اثرات خود 
فرآیندهای  پیاده سازی  و  طراحی  داد.  خواهد  نشان  را 
از  با استفاده  ابزار فناوری و دانش  با  اقتصاد  مدرن سازی 
تجربیات موفق بین المللی در کنار توجه به توانمندی های 
اصول  جزو  و  تصمیم گیران  مدنظر  باید  همواره  داخلی، 

راهبردی بلند مدت باشد.
را  امر  این  فعلی  پیشرفته  و  از کشورهای صنعتی  بسیاری 
سال ها قبل متوجه شدند که استفاده از منابع انرژی فسیلی 
و معدنی جهت تولید ثروت و درآمدزایی از طریق خام فروشی، 
نه تنها هدر دادن منابع است، بلکه می توان با استفاده از دانش 
فنی ارزش افزوده مواد خام را چندین برابر کرد؛ موضوعی که 

آن را به عنوان اقتصاد دانش بنیان می شناسیم. 
کرد:  تعبیر  نیز  این گونه  می توان  را  دانش بنیان  اقتصاد 
»ارزش آفرینی از راه تزریق فناوری به فرآیند های تامین 
و تولید کاال و خدمات«. با تاکید بر ارزش تزریق فناوری 
در  سنگاپور  نظیر  کشورهایی  که  بود  صنعت  چرخه  به 
آسیا و آلمان در اروپا برنامه ریزی های مدون و موفقی را 
جهت ایجاد اقتصاد دانش بنیان انجام دادند. حذف قوانین 
دست و پاگیر، طراحی بسته های تشویقی جهت راه اندازی 
بردرآمد  مالیات  کاهش  یا  حذف  و  کار  و  کسب  سریع 
طرح های  از  حمایت  کنار  در  فناوری محور  مجموعه های 
در  تشویقی  راهکارهای  ازجمله  توسعه صنعتی  و  تحقیق 
در صنعت محسوب  فناوری  از  استفاده  به  تشویق  جهت 

می شوند.
یک  ایجاد  مسیر  در  پاگیر  و  دست  قوانین  و  بروکراسی 
کسب و کار در کشورهای جهان سومی همواره آفتی جدی 
آزاد  مناطق  اهمیت  که  است  دلیل  همین  به  است.  بوده 
تجاری-صنعتی کشور را باید بیش از پیش جدی گرفت. 
و  بهبود  در  خود  سنتی  نقش  ایفای  مناطق عالوه بر  این 
برنامه ریزی  با  می توانند  کار،  و  فرآیندهای کسب  تسریع 
صحیح به عنوان هاب توسعه بستر های فناوری و تولید 
فنی و  دانش  دانش و صادرات  مبنای  بر  کاال و خدمات 
فناوری عمل کنند. ماهیت این مناطق پتانسیل های الزم 
فراهم  دانش بنیان  کارهای  و  پیاده سازی کسب  را جهت 
می کند. هرچند باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که چه 
عملکردی  وجه  بلندمدت  و  میان مدت  چه  کوتاه مدت  در 
روبه رو  خلل  با  شده  تعریف  افق های  به  رسیدن  جهت 

نگردد.
همچنین فرآیندها اهمیت زیادی دارند؛ اینکه باعث رشد 
و  شود  دانش بنیان  ولی  نوپا  کار  و  کسب  یک  توسعه  و 
معادله  تا زمان شکوفایی گردند،  ضمانت کننده حمایت ها 
با  می توان  که  شرایطی  در  خام فروشی  است.  ساده ای 
کرد  برابر  چندین  را  افزوده یک محصول  ارزش  فناوری 
در بلندمدت عایدی  جز ضرر نخواهد داشت. در این بین 
دستیابی به دانش فنی و صادرات آن از طریق مناطق آزاد 
کشور خود می تواند یک منبع درآمد نوین و مناسب باشد.

مطالعه روش ها و مدل های موفق بین المللی باعث می شود 
فرآیندهای  پیاده سازی  از  را  مناسبی  تجربه های  بتوان  تا 
به  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  در  دانش بنیان  اقتصاد 

دست آورد. 
پیشرو  کشورهای  در  چه  آن  مطالعه  با  راستا  این  در 

انجام شده و همچنین بررسی پتانسیل های بومی موجود 
می توان حداقل در پنج حوزه ورود جدی داشت :

۱( حوزه الکترونیک و برق
2( صنایع معدنی
3( صنایع تولیدی

۴( حوزه آی .تی
5( خدمات مشاوره فنی و صنعتی

قدر مسلم آن است که توجه به برنامه ریزی در هر کدام 
از بخش های ذکر شده و سرمایه گذاری در طرح هایی که 
در چارچوب های ذکر شده جای می گیرند، می تواند نقشی 
اقتصاد  توسعه  مدون  نظام  یک  پیاده سازی  در  کلیدی 
دانش بنیان با استفاده از شالوده مناطق آزاد ایفا کنند. این 
پیاده سازی ها اگر پیوسته انجام گیرند، در نهایت منجر به 
شد؛  خواهند  تجاری-فناوری  منطقه ای  هاب  یک  ایجاد 
موضوعی که در مقیاس خاورمیانه کشورهایی مانند عمان 

به شدت روی آن تمرکز دارند.
ابعاد یک برنامه مدون باید در ساده ترین حالت موارد زیر 

را پوشش دهد :
در بعد صنعتی، مدرنیزاسیون صنایع واقع در مناطق آزاد؛ 
در بعد اقتصادی، استفاده از متدهای نوین جذب سرمایه و 
گردش آن؛ در بعد انسانی، استفاده از نیروی کار متخصص 
و نخبه و در نهایت استفاده از ابزارهای فناوری محور جهت 

کنترل و بهینه سازی فرآیندها.
با توجه به مطالب ذکر شده، پیاده سازی ابزارهای فناوری 
مستلزم  تجاری-فناوری،  هاب  یک  ایجاد  برای  ارتباطی 
است.  سخت افزاری  و  نرم افزاری  زیرساخت های  ایجاد 
امروزه فناوری هایی مانند هوش مصنوعی نیز می توانند در 
بحث پردازش های کالن و مدیریت داده ها کمک زیادی 
به برنامه ریزان داشته باشند. با عنایت به توان داخلی کشور 
مناسب  برنامه ریزی  صورت  در  که  کرد  برآورد  می توان 
استفاده  با  را  الزم  زیرساخت های  تمامی  تقریبا  می توان 

هرچند  کرد.  تامین  داخلی  فناوری محور  مجموعه های  از 
می توان از این زاویه هم نگاه کرد که استفاده از ظرفیت 
فناوری  برنامه  یک  طی  داخلی  مختلف  مجموعه های 
تصمیم گیری  فرآیندهای  بهبود  باعث  می تواند  خوب 

همکاری های داخل کشور نیز باشد.
پاسخگویی  توان  با  تجاری-اقتصادی  هاب  یک  ایجاد 
به نیازهای داخلی و منطقه ای چه در زمینه های خدمات 
اقتصادی مبتنی بر تولید و صادرات دانش بنیان و چه در 
زمینه تولید محصوالت و خدمات مدرن و مبتنی با نیازهای 
برای  تشویقی  بستری  گسترش  عالوه بر  می تواند  روز 
سرمایه گذاری  قابلیت  خالق،  شرکت های  و  استارتاپ ها 
ترکیب  و  تلفیق  با  ببرد.  باال  نیز  را  سرمایه  جذب  و 
درست ساز و کارهای ارائه یک محصول نوآورانه با ساز 
می توان  صادرات  و  الکترونیک  تجارت  مانند  کارهایی  و 
نوآور  شرکت های  از  متشکل  هیبرید  و  نوین  پلتفرم های 
مصنوعی  از ظرفیت های هوش  استفاده  آورد.  به وجود  را 
در پیاده سازی و پردازش های داده ای می توانند از بهترین 
مناطق  در  اقتصادی  و  تجاری  ایجاد یک هاب  ابزارهای 

آزاد کشورمان به شمار روند.
در بررسی تاثیر کارآفرینی شومپیتری و کرزنری بر رشد 
اقتصاد  دارای  ۴3کشور  در  جهانی  رقابت  و  اقتصادی 
داشتند،  بیان  نوآوری محور،  و  کارایی محور  منابع محور، 
کارآفرینی کرزنری و شومپیتری تاثیر آماری قابل توجهی 
بر شاخص رشد اقتصادی و رقابت جهانی ندارد، اما به طور 
بر  تاثیر مثبت و معناداری  ابتدایی  و  نوپا  کلی کارآفرینی 
می دهد  نشان  را  نوآوری محور  اقتصاد  در  جهانی  رقابت 
55کشور  در  کارآفرینانه  فعالیت های  و  نگرش  بررسی 
و  نگرش ها  دریافتند؛   2۰۱۱ تا  زمانی 2۰۰۴  دوره  در 
در  داخلی  ناخالص  تولید  افزایش  به  نوآورانه  فعالیت های 
کشورهای با درآمد باال منجر شده است، درحالی که تاثیر 

منفی در اقتصادهای با درآمد متوسط و کم درآمد دارد.

 مدل سازی جهت فرصت  آفرینی در 
کسب و کارهای جدید در مناطــق آزاد

بررسی فرصت های مناطق آزاد برای تحقق اقتصاد دانش محور در سال جدید:

7 مناطق آزاد

گزارش: 
 سارا شفیق نیا

دانشجوی دکتری کارآفرینی
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تمدید مهلت فراخوان
دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه 

احداث مجتمع تجاری-مسکونی

جدول مشخصات:

سازمان  به  وابسته  خاص(  )سهامی  ماکو  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت 
براساس  و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  استناد  به  ماکو،  آزاد  منطقه 
و  آن  اجرایی  و دستورالعمل  ملی  منابع  و  زمین  از  استفاده  نحوه  آیین نامه 
مجمع  مورخ ۱399/۰2/23  شماره 99/۱۱۰/۱53  مصوبه  اجرای  راستای  در 
تجاری-مسکونی،  مجتمع  احداث  پروژه  دارد  نظر  در  شرکت،  عمومی 
بلوار  نبش  فردوسی  میدان  ولیعصر،  شهرک  ماکو،  شهرستان  در:  واقع 
دانشگاه و خیابان شریعتی، جنب اداره منابع طبیعی، در زمینی به مساحت  
افراد  به  مشارکتی  سرمایه گذاری  روش  به  ذیل  شرح  به  975.5۰مترمربع 

حقیقی و حقوقی حائز شرایط واگذار نماید. 
اسناد  خرید  به  نسبت  زیر  شرایط  مطابق  تمایل  صورت  در  متقاضیان  لذا 

مربوطه اقدام نمایند:
1( دستگاه مزایده گذار: شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو

2( موضوع: سرمایه گذاری و مشارکت در احداث مجتمع تجاری-مسکونی 
میدان  ولیعصر،  شهرک  در:  واقع  975.5۰مترمربع،  مساحت  به  زمینی  در 
طبیعی،  منابع  اداره  جنب  شریعتی،  خیابان  و  دانشگاه  بلوار  نبش  فردوسی 

شهرستان ماکو، منطقه آزاد ماکو.
3( هزینه خرید اسناد فراخوان :

 واریز مبلغ 5۰.۰۰۰.۰۰۰ )پنجاه میلیون( ریال به حساب شماره 9538۶۴۴85۱ 
نزد بانک ملت، به نام شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو.

4( مبلغ تضمین شرکت در فراخوان :  5درصد قیمت کل پایه زمین 
فراخوان  در  به عنوان سپرده شرکت  معادل 2۰.۴85.5۰۰.۰۰۰ریال  مذکور 
به صورت نقدی و واریز به شماره حساب 9538۶۴۴85۱ نزد بانک ملت شعبه 
به صورت  یا  و  واریز  ماکو  توسعه  و  نام شرکت سرمایه  گذاری  به  مرکزی 

ضمانت نامه بانکی قابل تمدید با حداقل سه ماه اعتبار.
5( نشاني محل و مهلت تمدید شده دریافت اسناد فراخوان: 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو واقع در: ماکو، بلوار شهید جواد قنبری، 
شرکت  اداری،  ساختمان  بین المللی،  نمایشگاه  خمینی )ره(،  امام  پارک 
سرمایه گذاری و توسعه ماکو. کدپستی: 58۶۱۶95۴32، دبیرخانه کمیسیون 

معامالت شرکت، تا تاریخ ۱۴۰۱/۰2/3۱ .
اسناد:  تحویل  شده  تمدید  مهلت  آخرین  و  محل  نشاني   )6
شهید  بلوار  ماکو،  در:  واقع  ماکو  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  دبیرخانه 
جواد قنبری، پارک امام خمینی )ره(، نمایشگاه بین المللی، ساختمان اداری، 
پایان  تا   . کدپستی: 58۶۱۶95۴32  ماکو.  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت 

وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰3/۱۰.

رأس  دریافتی  پاکات  مزایده:  اسناد  بازگشایی  و مکان  تاریخ   )7
ساعت۱۰:۰۰ روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰3/۱۱ در دفتر شرکت توسعه و 
سرمایه گذاری واقع در: ساختمان نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد بازگشایی 

خواهند گردید.
طرف  از  نماینده  نفر  یک  یا  متقاضیان  از  یک  هر  حضور  تبصره1:   )8
افتتاح پاکات )با مدارک شناسایی و رعایت پروتکل های  ایشان، در جلسه 

بهداشتی( آزاد است.
تبصره 2: شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

تبصره 3: به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل 
شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9( جهت کسب اطالعات بیشتر به وبسایت شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
ماکو به آدرس www.makuid.com  مراجعه فرمایید.

۱۰( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد فراخوان مندرج است.
به اطالع رسانی های فراخوان در روزنامه های  ۱۱( کلیه هزینه های مربوط 

کثیر االنتشار و...، برعهده برنده خواهد بود.
۱2( جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3۴2532۶2-۰۴۴ تماس 

حاصل فرمایید.



اخبار منطقه آزاد قشم

کارگران، سربازان خط 
مقدم جبهه اقتصادی و 

عرصه تولید

صدور و تمدید 
526کارت بازرگانی در 

منطقه آزاد قشم

در پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
به مناسبت روز جهانی کارگر عنوان شد:

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه 
آزاد قشم خبر داد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری

آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پالک 64 ، واحد 5
تلفن: 88841648                          فکس: 88814733

چاپ: گل آذین - 66791369                 بازرگانی و توزیع: موسسه آزاد کهن قشم www.freezonesnews.com
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

اهتمام جدی جهت احداث پل خلیج فارس 
و حل مشکل آب شرب جزیره قشــم

مشاور رئیس جمهور در مراسم تجلیل از کارگران در قشم مطرح کرد:

دکتر فتح الهی در نشست با رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار کرد:

مشاور رئیس جمهور بیان داشت:

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  تصریح کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
شهید  بنیاد  رئیس  و  رئیس جمهوری  معاون  با  دیدار  در 
برای  قشم  جزیره  آمادگی  از  کشور،  ایثارگران  امور  و 

برگزاری همایش مدیران خانواده شهدا خبر داد.
قاضی زاده  سیدامیرحسین  با  دیدار  در  فتح الهی  افشار 

هاشمی گفت: سازمان منطقه آزاد قشم با همراهی سایر 
بخش ها، موضوعات مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران 

را به صورت ویژه پیگیری می کند.
وی ادامه داد: براساس قوانین، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای 
خانواده های شهدا و ایثارگران در مجموعه سازمان منطقه آزاد 
قشم انجام شده و تنها بخشی از نیروهای شرکتی باقی مانده اند 

که پیگیر حل این موضوع نیز هستیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح 
کرد: همچنین برنامه ریزی خوبی برای اشتغال خانواده های 

ایثارگران در مدت زمانی کوتاه صورت گرفته و درحال اجرا است.
همچنین، مشاور رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران کشور نیز در این جلسه بیان داشت: رسیدگی به 
خانواده های شهدا و ایثارگران و رفع نیازهای آنها، باید به عنوان 

وظیفه ویژه سازمان منطقه آزاد قشم مورد توجه قرار گیرد.
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی ادامه داد: برنامه ریزی های خوبی 
جهت ارائه خدمات شایسته و امکان سفر برای خانواده های شهدا 
صورت گرفته که برای علمیاتی شدن آن نیاز به همراهی بخش ها 

و دستگاه های مختلف ازجمله سازمان منطقه آزاد قشم است.

وی تاکید کرد: با هدفگذاری صورت گرفته، به دنبال این هستیم 
تا یکی از بزرگترین کمپ های ایثارگران کشور را با کمک 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد قشم و سایر دستگاه های شهرستان 

و استان و بنیاد شهید کشور در قشم احداث کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در پایان با بیان اینکه 
خانواده ایثار و شهادت پا به سن گذاشته اند و میانگین سن جامعه 
هدف بنیاد شهید افزایش یافته، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات 
شایسته همراه با حفظ کرامت خانواده های شهدا به عنوان 

خواست اکثریت جامعه باید مورد توجه همه دستگاه ها باشد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی، از واگذاری سهام بانکرینگ شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران که در زمینه سوخت رسانی به کشتی ها 

و شناورها فعال است، به منطقه آزاد قشم خبر داد.
سعید محمد اظهار داشت: در جلسه ای که به دستور رئیس جمهور 
رئیس جمهور  اجرایی  معاون  از سوی  استانی  از جلسه  پس 
مختص به جزیره قشم برگزار شد، بحث بانکرینگ را مطرح 
کردیم و پیگیر هستیم که سهام بانکرینگ شرکت کشتیرانی 

جمهوری اسالمی ایران به منطقه آزاد قشم واگذار شود.
را  فرمولی  یک  نیز  امر  این  تحقق  برای  داد:  ادامه  وی 

پیش بینی کردیم که با توجه به بدهی هایی که کشتیرانی 
به صندوق توسعه داشت، در قالب یک تفاهم نامه سه جانبه با 
صندوق توسعه و کشتیرانی جهت انتقال این سهام به منطقه 
آزاد قشم توافق کردیم که الزم است مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم پیگیری کنند تا سهام بانکرینگ کشتیرانی 

قیمت گذاری شود و نقل و انتقال آن اتفاق افتد.
احکام  قانون  ماده ۶۵  گفت:  ادامه  در  رئیس جمهور  مشاور 
دائمی برنامه های توسعه کشور، یک قانون است و چیزی 
نیست که بسته به سالیق افراد و دستگاه ها باشد؛ یک قانون 
جزء احکام دائمی توسعه کشور و الزم االجرا است و چند بار 

هم در این خصوص خدمت آقای رئیس جمهور صحبت شد 
و حتی پیشنهاد آیین نامه اجرایی داده شد که رئیس جمهور 
فرمودند که اینقدر این قانون شفاف است که نیاز به آیین نامه 
اجرایی ندارد و همه دستگاه ها باید تمکین کنند و اگر تمکین 

نکردند به عنوان متخلف با آنها برخورد شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در 
پایان تصریح کرد: مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد قانونا 
باید حکمرانی متمرکز و واحد داشته باشید و اگر دستگاهی از 
اجرای این قانون تخلف می کند، گزارش آن را تهیه و خدمت 

رئیس جمهور ارسال کنند تا برخورد قانونی صورت بپذیرد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی از تکمیل زیرساخت ها، اعمال کامل معافیت های 
قانونی و ارائه بسته های تشویقی به عنوان مهم ترین نیازها 

جهت جذب سرمایه گذاران در مناطق آزاد نام برد.
سعید محمد در جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد 
قشم که در سالن مرکز بین المللی قشم با هدف تسلیم 
فتح الهی  افشار  مدیرعاملی  و  مدیره  هیات  رئیس  حکم 
برگزار گردید، اظهار داشت: در بودجه امسال، تنها مشکل 
مالیات بر ارزش  افزوده مناطق آزاد اعمال  شده که باید 

حل شود.
تکریم  و  تشویقی  بسته های  ارائه  با  باید  داد:  ادامه  وی 
بخش  نقش آفرینی  شرایط  حقیقی،  سرمایه گذاران 
آزاد  مناطق  اقتصادی  کالن  تحوالت  در  خصوصی 
ازجمله قشم را که دارای ظرفیت های مهم صنعتی است، 

فراهم کنیم.
همجوار  کشورهای  اینکه  اعالم  با  رئیس جمهور  مشاور 
سرمایه گذاران  جذب  برای  ویژه ای  برنامه های  ایران 
بسترهای  فراهم  کردن  با  کرد:  تصریح  دارند،  ایرانی 
مطلوب و موردنیاز، باید انگیزه سرمایه گذاران وطنی در 
ارتقا  را  آزاد  مناطق  سرمایه گذاری  مختلف  بخش های 

دهیم.
برای  خارجی  کشورهای  محمد ؛  سعید  گفته  به 
سرمایه گذاری در فعالیت های مختلف صنعتی به ویژه در 
پروژه عظیم طرح جامع ارتباطی خلیج فارس با محوریت 
پل، اعالم آمادگی کرده اند و مراحل نخست این پروژه 
مهم ملی که به صورت تهاتر نفت خواهد بود، به زودی 

آغاز خواهد شد.

نقش قشم و کیش در رویداد مهم جام جهانی 
فوتبال 2022 قطر

تاکید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
فرصت  قطر  کشور  در  فوتبال  جام جهانی  رویداد  کرد: 
ارزشمندی برای ایران به ویژه مناطق آزاد قشم و کیش 
بود که باید در سه سال گذشته به آن توجه می شد، اما 

فرصت ها از دست رفت.
وی از قشم به عنوان جزیره ای با ظرفیت های ارزشمند 
عالقه مند  دنیا  مردم  از  بسیاری  که  طبیعی  گردشگری 
به دیدن آن هستند، نام برد و افزود: جامعه آژانس داران 
به  استاندارد گردشگری،  ارائه خدمات  با  قشم می توانند 
رویداد  این  در  شرکت کننده  تیم های  و  هواداران  جذب 

مهم ورزشی کمک کنند.
ناوگان  که  کرد  امیدواری  اظهار  همچنین  محمد  سعید 
نگاه  با  کیش  و  قشم  آزاد  مناطق  عمومی  حمل ونقل 
مثبت دولت، تا پیش از برپایی مسابقات جام جهانی2022 
فوتبال در کشور قطر و با هدف ارائه خدمات استاندارد به 

گردشگران خارجی، نوسازی شود.

لزوم اجرای فرآیند تفویض اختیار 
وزارتخانه ها به مدیران مناطق آزاد

مشاور رئیس جمهور، تفویض اختیار وزارتخانه ها به  جز نهادهای 
امنیتی و انتظامی به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور 
را مورد تاکید قرار داد و گفت: این اقدام براساس ماده ۶۵ قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، حکم الزم االجرا است و 

همه دستگاه ها باید به آن تمکین کنند .
آزاد  منطقه  به  سفر  در  رئیسی  آیت اهلل  وی؛  گفته  به 
اجرای  مامور  را  جمهوری  ریاست  حقوقی  معاون  اروند، 
تفویض اختیار وزارتخانه ها به مدیران مناطق آزاد کردند 
و وزارتخانه هایی که از این قانون سرپیچی کنند، از سوی 

رئیس جمهوری مواخذه خواهند شد.
با  پایان  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
در  قشم  روستاهای  آب شرب  مهم  موضوع  اینکه  اعالم 
دستورکار سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد، بیان داشت: 
افشار فتح الهی به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم پیگیر حل این مشکل خواهد بود 

و امیدواریم این مسئله یکبار و برای همیشه مرتفع گردد.

رشد اقتصاد جزیره قشم با تکمیل زنجیره تولیدات صنعتی و دانش بنیانرشد اقتصاد جزیره قشم با تکمیل زنجیره تولیدات صنعتی و دانش بنیان

جزیره قشم؛ میزبان نخستین همایش مدیران خانواده شهدا کشورجزیره قشم؛ میزبان نخستین همایش مدیران خانواده شهدا کشور

واگذاری سهام بانکرینگ شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی به منطقه آزاد قشمواگذاری سهام بانکرینگ شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی به منطقه آزاد قشم

تکمیل زیرساخت ها و اعمال معافیت های قانونی، مهم ترین نیاز مناطق آزادتکمیل زیرساخت ها و اعمال معافیت های قانونی، مهم ترین نیاز مناطق آزاد

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کارگر  جهانی  روز  فرارسیدن  پیامی  صدور  با  قشم 
جامعه  و  و جهاد  کار  به تمامی تالشگران عرصه  را 

کارگری تبریک گفت.
دکتر افشار فتح الهی در این پیام کارگران را سربازان 

خط مقدم جبهه اقتصادی و عرصه تولید دانست.
و  مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  پیام  متن 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به مناسبت روز 

جهانی کارگر به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر، روز تجلیل 
از خدمات ارزنده زنان و مردانی است که به عنوان 
یکی از مهم ترین عناصر پیشرفت، توسعه، بالندگی و 

خوداتکایی جامعه هستند.
امروز کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی و عرصه 
تولید جامعه مشغول به فعالیت بوده و بی شک بخش 
اقتصادی و صنعتی کشور،  از دستاورد های  عظیمی 
مرهون تالش های مجاهدانه و شبانه روزی کارگران 

گرانقدر می باشد.
طبقه  بدون حضور  جامعه  توسعه  و  پیشرفت  تصور 
کارگر محال است و بر همین اساس جایگاه کار و 
کارگر در آموزه های دین مقدس اسالم بسیار مورد 

توجه قرار گرفته است.
بدون شک کارگران به عنوان سربازان خط مقدم تولید، 
در سال جاری نقش آفرینان اصلی تولید دانش بنیان و 
اشتغال آفرین خواهند بود و برای عملی شدن شعار 
سال اعالم  شده از سوی مقام معظم رهبری ایفا کننده 

نقش اصلی در این عرصه هستند.
اینجانب بر خود الزم می دانم روز جهانی کار و کارگر 
را به جامعه کارگران به ویژه کارگران متعهد و پرتالش 
به ویژه  و  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  فعال 
واحدهای صنعتی فعال منطقه آزاد قشم که در خط 
فعالیت  تولید کشور مشغول  و  اقتصاد  مقدم عرصه 
همت  از  و  نموده  عرض  تهنیت  و  تبریک  هستند، 
به حرکت درآوردن  برای  واالی کارگران در تالش 

چرخ تولید قدردانی می کنم.

مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم از 
صدور و تمدید ۵2۶کارت بازرگانی در سال 1400 در 

این منطقه خبر داد.
هرمز امیری با بیان این مطلب اظهار کرد: در سال 
گذشته 10۵کارت بازرگانی در منطقه آزاد قشم صادر و 
421کارت برای متقاضیان فعالیت در این منطقه تمدید 

شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت 24کارت باطل، 
340کارت تعویض و 1۵کارت المثنی نیز در این منطقه 

صادر شده است.
به گفته مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد 
سه  در  قشم  آزاد  منطقه  بازرگانی  کارت های  قشم؛ 
 شاخه تولیدی، خدماتی و تجاری برای متقاضیان صادر 
می شود و هیچ کارت بازرگانی یکبار مصرف یا دارای 

اعتبار یک ساله در این منطقه وجود ندارد.
در  آماری  ثبت  سامانه  عملکرد  درخصوص  امیری 
سال گذشته اظهار کرد: در سال 1400 بیش از 4هزار 
و 7۵0مورد ثبت آماری در منطقه آزاد قشم به ثبت 

رسیده است.
برای  آماری  ثبت  شامل  موارد  این  داد:  ادامه  وی 
کاالهای مصرفی، کاالی همراه مسافر، مواد اولیه و 
قطعات واحد تولیدی و ماشین آالت خط تولید می باشد.

قشم  آزاد  منطقه  سازمان  اصناف  و  بازرگانی  مدیر 
دالری  ارزش  بیشترین  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
پرونده های ثبت آماری صورت گرفته برای واردات کاال 
به منطقه آزاد قشم مربوط به مواد اولیه و ماشین آالت 

موردنیاز واحدهای صنعتی و تولیدی است.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: کارگران به عنوان سربازان 
خط مقدم جنگ اقتصادی می توانند برای قطع وابستگی 

کشور به خارج نقش مهمی ایفا نمایند.
سعید محمد در نشست با پرسنل شرکت کشتی سازی مدکندالو 
قشم به مناسبت روز کارگر اظهار کرد: با تکمیل زنجیره تولید 
صنایع دریایی، بخش قابل توجهی از نیازهای کشور با اتکا به توان 

مهندسان و نیروی کار متخصص داخلی رفع خواهد شد.
اقتصادی  ظرفیت های  قشم  جزیره  در  داد:  ادامه  وی 
با  باید  و  نشده  شکوفا  هنوز  که  دارد  وجود  بسیاری 

برنامه ریزی و استفاده از نیروهای توانمند داخلی و دانش 
روز، نسبت به بهره برداری از آنها اقدام کرد.

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: متاسفانه در دوره های 
مشکالت  برخی  جزیره ای،  تصمیم گیری های  با  گذشته 
برای واحدهای صنعتی ایجاد شده بود که در تالش برای 

اصالح رویه های غلط گذشته هستیم.
با تکمیل زنجیره تولیدات صنایع  به گفته سعید محمد؛ 
دریایی در قشم و حرکت به سمت تولیدات دانش بنیان 
و  رشد  شاهد  می توانیم  نزدیک  آینده  در  حوزه،  این  در 

پیشرفت اقتصاد منطقه باشیم.

بتوانیم ضمن  برنامه ریزی  با  امیدواریم  کرد:  اظهار  وی 
ایجاد اشتغال پایدار، شرایط را برای کارگران و رفاه این 

قشر زحمتکش فراهم نماییم.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در دولت 
مردمی آیت اهلل رئیسی شاهد رشد و پیشرفت صنایع مختلف 

به ویژه صنایع دریایی باشیم.
گفتنی است، به مناسبت روز جهانی کارگر با حضور سعید 
محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد قشم و حجت االسالم غالمرضا حاجبی امام جمعه 
شهرستان قشم، از کارگران قشم تقدیر شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
شرب  آب  مشکل  حل  و  خلیج فارس  پل  احداث  گفت: 
بزرگان و  به عنوان مهم ترین خواسته های  مردم جزیره 

مردم نجیب قشم، به صورت جدی پیگیری می شود.
منطقه  سازمان  اداری  شورای  جلسه  در  فتح الهی  افشار 
دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  حضور  با  که  قشم  آزاد 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد؛ اظهار 
داشت: احداث پل خلیج فارس از لحاظ اجتماعی، سیاسی 
جزیره  و  هرمزگان  مردم  برای  ابعاد  سایر  و  فرهنگی  و 

قشم بسیار مهم است.
از  به عنوان یکی  ادامه داد: احداث پل خلیج فارس  وی 
رونق  و  تحرک  ایجاد  در  می تواند  مهم  زیرساخت های 
امکان  کردن  فراهم  با  و  کند  نقش  ایفای  اقتصادی 
دسترسی آسان، شرایط برای حضور هموطنان را تسهیل 

می کند.
کرد:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
صورت  که  خوبی  برنامه ریزی  با  امسال  خوشبختانه 
وارد  نفر  ۸33هزار  از  بیش  نوروز  تعطیالت  در  گرفت، 
قشم شدند و در مجموع، گردشگران از خدمات ارائه  شده 

رضایت داشتند.
فتح الهی با بیان اینکه در مدت 20روز تعطیالت نوروزی، 
بیش از 134هزار خودرو از طریق حمل ونقل دریایی در 
این  دریایی  حمل ونقل  افزود:  شد،  جابه جا  منطقه  این 
تعداد خودرو در نوع خود، یک رکورد در جهان بود که 

نشان دهنده ظرفیت های موجود قشم است.
قرارگاه  با  قرارداد  انعقاد  آماده  کرد:  اظهار  وی 

خاتم االنبیاء)ص( برای ساخت پل خلیج فارس هستیم.

قشم؛  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس  گفته  به 
در این مدت با طرف های خارجی نیز برای مشارکت در 
ساخت پل خلیج فارس تفاهم نامه هایی منعقد شده؛ ولی 

قطعا برای اتمام این پروژه به منابع خارجی نیاز است.
همچنان  آب  موضوع  اینکه  بیان  با  ادامه  در  فتح الهی 
افزود: آب شرب  از چالش های جزیره قشم است،  یکی 
جزیره قشم از دغدغه مردم، علما و بزرگان است و مردم 

همچنان با مشکل روبه رو هستند.
در  آب  مشکل  رفع  برای  برنامه ریزی  به  اشاره  با  وی 
شرکت   یک  با  بی. او .تی  قرارداد  انعقاد  گفت:  جزیره 
آب  مترمکعب  10هزار  که  است  انجام  درحال  داخلی 
اطراف  ۵روستای  و  قشم  شهر  برای  روز  در  آشامیدنی 

را تامین می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: خوشبختانه 
در سفر وزیر نیرو به قشم، مذاکرات خرید تضمینی 3واحد 
4هزار مترمکعبی آب انجام شد؛ اما مشکالتی در استان 
وجود دارد که امیدواریم با حمایت استاندار به انجام برسد.
فتح الهی تاکید کرد: تکلیف وضعیت حکمرانی در مناطق 
برای همیشه مشخص شود. هم اکنون  باید یک بار  آزاد 
و  ملی  و  استانی  اجرایی،  دستگاه های  بین  ناهماهنگی 
منطقه آزاد داریم و با وجود تالش برای رفع دوگانگی، در 
بخش هایی مانند شیالت و اسناد جزیره قشم مشکالتی 

وجود دارد.
وی در ادامه، ناهماهنگی های ایجاد شده در اثر دوگانگی 
حکمرانی در مناطق آزاد را یکی از عوامل سوءاستفاده ها 
افراد فرصت طلب دانست و اذعان داشت: طبق ماده ۶۵ 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، باید حکمرانی در 

این موضوع در سطح  آزاد تعیین تکلیف شده و  مناطق 
دولت و رئیس جمهور برای همیشه حل وفصل شود.

فتح الهی بیان کرد: متاسفانه در بحث جام جهانی در دوره های 
و  امکانات  امروز  و  گرفته  صورت  فرصت سوزی  گذشته 
زیرساخت های کافی وجود ندارد؛ اما در تالش هستیم تا 
اقتصادی  فرصت های  و  گردشگری  بی نظیر  ظرفیت های 

قشم را به سرمایه گذاران و گردشگران معرفی کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان با بیان اینکه قشم بیش از جزیره کیش میزبان 
وجود  با  کرد:  خاطرنشان  است،  خارجی  گردشگران 
برخی کمبودها و مشکالت به دنبال استفاده از فرصت 
جام جهانی 2022 قطر برای جذب سرمایه گذاری هستیم.
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