
سرمقاله

 وزیر جوان دولت مردمی
چه نقشه ای برای مناطق آزاد دارد؟

سال گذشته تقریبا حوالی همین روزهای آخر خرداد ماه بود که همگان )خصوصا منتقدین 
دولت های قبل( خوشحال و سرمست، پیروزی دکتر سیدابراهیم رئیسی و روی کار آمدن 
دولتی مردمی و کارآمد را آغازی برای حل و فصل تمامی مشکالت کشور خصوصا در 
انگیزه  امیدوار بودند که به زودی دانش، تجربه، پژوهش،  اقتصاد می دانستند و  حوزه 

انقالبی و جوان گرایی دولت جدید، همچون عصای موسی معجزه نماید.
در این میان اهالی و فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیز که سال هاست طفل ناتنی اقتصاد 
ایران بوده و از بدو امر، گرفتار در تحدیدات و تعدی های متعدد قانونی  می باشند، با عنایت به 
یکدستی قوای سه گانه کشور )قضاییه، مقننه و اجرایی( و همسو و همفکر بودنشان، امیدوار 
شدند که باالخره شکایات به حق و مظلومانه شان، این بار شنیده خواهد شد و از این گرداب 
بالیا، رهایی خواهند یافت. البته وعده دهندگان وعده داده بودند که در دولت آقای رئیسی، 
همه مشکالت کشور، با حذف نگاه ملتمسانه به خارج، نبستن رشته معیشت مردم به تحریم 
و صرفا با تکیه بر ظرفیت های داخلی برطرف خواهد شد؛ البته اگر به این وعده ها عمل 

می شد، منطقا مناطق آزاد مهم ترین ابزار برای اجرای چنین سیاستی بوده و هستند.
ولی متاسفانه این امیدواری و خوش بینی اجتماعی زیاد دوام نیاورد و آرزوهای خوب ما، 
حداقل در مناطق آزاد به سراب گروید. اولین سیلی هشدار برای بیدار شدن از خواب و 
رویا نیز، در روز 13 دی ماه سال1400 بر صورت فعالین اقتصادی خصوصا تولیدکنندگان 
مناطق آزاد نواخته شد؛ وقتی که یک روز صبح متوجه شدند از این ثانیه به بعد باید نه 
یک بار، بلکه دو الی سه بار مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، آن هم به گناه تولید 

در یک منطقه آزاد!!!
اما داستان به همین جا ختم نشد؛ چراکه همانانی که طی سال های قبل، همیشه در صف 

منتقدین چندآتشه مناطق آزاد بودند و به دور از گود، در حاشیه متن، همیشه بر علیه 
عملکرد این مناطق رجزخوانی می کردند، امروز به میدان اجرا آمده و سکان وزارتخانه های 
کلیدی دولت را در اختیار گرفته بودند و یا بر صندلی های سبز بهارستان تکیه زده بودند. 
این ائتالف ضد مناطق آزادی، اواخر سال1400، با یک حرکت محیرالعقول در خالل 
بررسی و تصویب الیحه قانون بودجه1401، مجددا و تکرارا، دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی را ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادند؛ اتفاقی که در 

سال1395 در جریان تصویب برنامه ششم توسعه کشور رقم خورده بود!
همچنین دولت محترم در الیحه بودجه، پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد را 
داده بود، اما در یک بازی »پلیس خوب، پلیس بد«، وزیر محترم اقتصاد به دولت نامه زد 
که هم انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در شرایط کنونی به صالح 
کشور نیست و همچنین تاکید فرمودند که درخصوص مبحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد، 

باید مطابق با قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده کشور عمل شود.
البته که برخی از ساده لوحان در مناطق آزاد، آن روز به خیال خام، نامه جناب وزیر را مطابق 
منافع و خواست مناطق دانسته و استمرار اجرای قانون معافیت مالیات بر ارزش افزوده را از نامه 
وزیر اقتصاد استنتاج می کردند و همچنین، انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد را هم منتفی قلمداد 
می نمودند؛ اما غافل  از آن بودند  که طبق قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، عمال هیچ  کدام از 
مناطق آزاد، حائز شرایط بهره مندی از این معافیت نیستند؛ زیرا سه شرط محصور بودن، داشتن 
تراز تجاری مثبت و قرار نداشتن در مرکزی تجمعی با شرایط فعلی مناطق آزاد صدق نمی کند.

هنوز 2ماه از آن نامه وزیر خوب نگذشته بود که ایشان به یکباره طی نامه ای به معاون 
اول رئیس جمهور، خواستار اجرای کامل ماده23 قانون برنامه ششم توسعه شد و از 
هیات محترم دولت انتقال کامل دبیرخانه شورایعالی به وزارت امور اقتصادی ودارایی را 
درخواست نمود. انتقال دبیرخانه به ذیل وزارت اقتصاد یعنی تقلیل شاکله مناطق آزاد و 
دبیرخانه اش در حد معاون وزیر! آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور، تورم و نرخ 
افسار گسیخته ارز سر به فلک کشیده و هر روز صدای داد و فغان یک صنف و دسته از 
یک گوشه کشور به گوش می رسد؛ اتفاقی که به واسطه اجرای سیاست جراحی اقتصادی 
وزیر جوان و هم کیشان ایشان در کشور رخ داده و حیات و ممات مردم را نشانه رفته است.
نداند،  اگر هر کسی  )که  انتقال  این  با  وزیر حتی  جناب  بغض  و  ظاهرا خشم  اما 

مناطق آزادی ها به خوبی می دانند منشا در کدامین اختالف فردی-  گروهی با چه 
کسی است( تمامی نداشته و می خواهد در یک اقدام ضدقانونی، حکم مرگ قانون 
مناطق آزاد را صادر نماید؛ چراکه اخیرا در الیحه اصالح قانون مالیات های مستقیم، 
حذف معافیت مالیاتی 20ساله )مالیات بردرآمد( مناطق آزاد را پیشنهاد نموده است!

البته در این مقال، اصال تصمیم ندارم به تبعات اقتصادی این اقدام مهم بپردازم؛ چراکه 
مدیران، کارشناسان و فعالین اقتصادی مناطق آزاد در گزارش این شماره از نشریه، به تفصیل 
و به طور جامع و کامل اثرات مخرب این فرآیند را بررسی و تبیین نمودند که در صفحات 4و5 
نشریه می توانید مالحظه بفرمایید؛ اما موضوعی که نباید از نظرها دور بماند و به جد می بایست 

مورد مداقه نظر قرار گیرد، اثرات و تبعات دهشتناک این فرآیند بر امنیت ملی کشور است.
یک  عنوان  به  اما  نیست؛  امکان پذیر  خصوص  این  در  صریح  نوشتن  متاسفانه 
اعالم می دارم که  آزاد، صراحتا  اقتصادی در مناطق  فعالین  از  ژورنالیست و یکی 

چنین رویکردی آب در آسیاب دشمن ریختن است؛ حال چرا؟
طی یکی، دو سال اخیر به وضوح شاهد تحرکات رژیم اشغالگر قدس در منطقه بوده  ایم 
که متاسفانه به سبب عدم تعامل و غفلت ما از کشورهای همسایه خصوصا کشورهای 
حوزه خلیج فارس صورت پذیرفته است و با امضاء پیمان صلح ابراهیم، اعراب را با رژیم 
غاصب و خودخوانده هم پیمان کرده است. این پیمان البته صرفا در حوزه های سیاسی 
به پیش نمی روند و مشاهده می کنیم که قراردادهای اقتصادی و همچنین شکل گیری 

تجارت آزاد میان طرفین، با سرعت وصف ناپذیری روبه جلو حرکت می کند!
حال اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارای جمهوری اسالمی ایران با همراهی مجلس 
شورای اسالمی را، در کنار موضوع فوق قرار دهید؛ اقداماتی که باعث فرار سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان ایرانی باالخص مناطق آزاد، به سوی کشورهای جنوب خلیج فارس شده 
و خواهد شد؛ تا جایی که طی ماه های گذشته این کشورها به ویژه امارات متحده عربی 
شرایط بسیار مطلوبی را برای حضور فعالین اقتصادی ایرانی در کشور خود مهیا نموده اند!
تفکر در این خصوص و نتیجه گیری از آن را به مخاطبین فهیم و محترم این رسانه می سپارم و 

در پایان به یک بیت شعر از شیخ اجل حضرت سعدی علیه الرحمه بسنده می کنم.
بوریاباف اگرچه بافنده است

نبرندش به کارگاه حریر

 مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد کیش اظهار داشت:منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

 به ریاست مدیرعامل به ریاست مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
و مسئولین منطقه و استان صورت پذیرفت:و مسئولین منطقه و استان صورت پذیرفت:

لزوم هم افزایی و همکاری میان لزوم هم افزایی و همکاری میان 
همه دستگاه ها در جهت توسعه همه دستگاه ها در جهت توسعه 

متـوازن جـــزیره کیشمتـوازن جـــزیره کیش

 برگزاری کارگروه تسهیل برگزاری کارگروه تسهیل
 و رفع موانع تولید در و رفع موانع تولید در

منطقه آزاد انزلیمنطقه آزاد انزلی

 توسعه دیپلماسی اقتصادی توسعه دیپلماسی اقتصادی
در اولویت اقدامات مناطـق در اولویت اقدامات مناطـق 

آزاد پانزده گانه  ایرانآزاد پانزده گانه  ایران

کلنگ  آغاز نهضت مسکن ملی کلنگ  آغاز نهضت مسکن ملی 
در غربی ترین نقطه جزیره قشم در غربی ترین نقطه جزیره قشم 

به زمین زده شدبه زمین زده شد
صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

 شماره  182 -دوشنبه
30 خرداد ماه 1401 
  سال چهارم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

در گفت و گو با صاحب نظران، تبعات حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد بررسی شد:در گفت و گو با صاحب نظران، تبعات حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد بررسی شد:

 سالمی تلخ به پایان تـراژدی
مناطـق آزاد در ایران

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانیدصفحه 6  را بخوانیدصفحه 6  را بخوانید



آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  ادارات  توسط  مشکالت  رفع  و  شناسایی  از  کیش 
دستگاه های کیش خبر داد و بر لزوم رفع آنها تاکید کرد.

اداری  شورای  جلسه  نودودومین  در  کشاورز  مهدی 
مرکز  رازی  سالن  در  که  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
همایش های بین المللی کیش برگزار شد؛ با بیان اینکه 
مشکالت بنا بر نیاز در سال باید احصاء و رسیدگی به آنها 
را زمان بندی کرد، گفت: موضوعات مطرح شده باید از 
جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در جهت 

رفع آنها اقدامات الزم انجام شود.
وی مشکالت موجود در جزیره کیش را ناشی از طرح 
براساس  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  نامتوازن  توسعه 
وجود  پیشرفت  60درصد  مسکن  حوزه  در  جامع  طرح 
نیاز بخش متوسط را برطرف نکرده و  داشته است که 
به علت نبود توازن در طرح توسعه کیش، زیر ساخت ها 
در این حوزه تنها 15درصد پیشرفت و رشد داشته است.
و  ادارات  گفت:  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
دستگاه ها باید با شناسایی مشکالت حوزه های خود، در 
مسئول  را  سازمان  تنها  و  کرده  تالش  آن  رفع  جهت 

پیگیری، رسیدگی و رفع آنها عنوان نکنند.
در  که  مشکالتی  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  کشاورز 
قابل  شبه  یک  است  آمده  وجود  به  گذشته  سنوات 
حل نخواهد بود، عنوان کرد: مسئوالن وظیفه دارند با 
به مردم  با تالش مضاعف  و  برطرف کردن مشکالت 
خدمت کنند و در مقابل نیز مردم با همدلی و انتظارات 

معقول با سازمان همکاری های الزم را داشته باشند.
وی با بیان این که مجموعه ها باید در جلسات انتقادهای 
با  کرد:  اظهار  باشند،  داشته  یکدیگر  فعالیت  از  صریح 
شدن  موضوع محور  سمت  به  جلسات  روش  تغییر 
مردم  که  باشد  به گونه ای  باید  شده  انجام  فعالیت های 

نتیجه آن را به خوبی مشاهده نمایند.
اشاره  با  آزاد کیش  رئیس هیات مدیره سازمان منطقه 
برای  و  شنیده  را  مردم  مشکالت  که  موضوع  این  به 

رسیدگی و رفع آنها تالش خواهیم کرد، اذعان داشت: 
تنها شنیدن مشکالت کافی نبوده و سعی ما بر این است 

تا بازخورد مناسبی در این خصوص ارائه کنیم.
کشاورز با اشاره به مشکالت موجود در زیرساخت های آب 
و برق  کیش گفت: باید نسبت به افزایش ظرفیت تولید آب 
و برق در سنوات پیش اقدامات الزم انجام می شد تا میزان 

تولید و مصرف در این حوزه با هم برابر نشود.
وی، اتحاد و همکاری میان دستگاه ها و ادارات را موجب 
در  داشت:  بیان  و  کرد  عنوان  کاری  بازده  رفتن  باال 
نتیجه همکاری میان دو شرکت تولید برق فعال کیش 
15مگاوات میزان تولید افزایش داشته تا جزیره کیش با 

معضل قطعی برق در تابستان روبه رو نشود.
این که  بر  تاکید  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در  برق  و  آب  بحران  از  عبور  جهت  مختلفی  اقدامات 
نتیجه  به  با  افزود:  است،  گرفته  قرار  سازمان  دستورکار 
رسیدن تالش ها، در آینده ای نزدیک در حدود ۳0مگاوات 

به ظرفیت تولید برق جزیره افزایش خواهد یافت.
کشاورز با بیان این نکته که سازمان منطقه آزاد کیش 
به عنوان باالترین نهاد اجرایی و حاکمیتی از راهکارهای 
ارائه شده سایر دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی 
استقبال می  کند، اظهار داشت: اقداماتی درخصوص رفع  
مشکل خانه های شبانه، موضوع پسماند، زباله، خودرو و 

مسکن انجام شده است که نتیجه آن در زمان مناسب 
به اطالع عموم خواهد رسید.

وی از ارسال 5نامه درخصوص واردات خودرو به وزارت 
به  نیاز  خودرو  واردات  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  صمت 

هماهنگی بیشتر دستگاه های مرتبط با آن را دارد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  اجاره بهاء مسکن  میزان  پایان درخصوص  در  کیش 
از  پیروی  با  مسکن ها  مالکان  کرد:  خاطرنشان  کیش 
قانون و براساس نرخ متعارف، اجاره بهاء را افزایش دهند.

با  امام جمعه اهل تسنن کیش  همچنین در این جلسه، 
بیان این که مردم کیش شایسته خدمت رسانی مناسب 
صحیح  اجرای  عدم  به  توجه  با  داشت:  بیان  هستند، 
قانون چگونگی مناطق آزاد، ساکنان و فعاالن اقتصادی 
این توقع را دارند که جزیره کیش در مسیر صحیح آن 

بازگشته و طبق قانون خود و مناطق آزاد اداره شود.
شیخ یعقوب شمس با اشاره به رشد نامتعارف اجاره بهاء مسکن 
در کیش عنوان کرد: این امر موجب نارضایتی ساکنان کیش 
شده است و باید نسبت به رفع مشکالت معیشتی و مسکن 

مردم تصمیمات الزم اتخاذ و اجرایی گردد.
با  این جلسه  نیز در  اداره پست کیش  رئیس  ادامه،  در 
اشاره به برخی از مشکالت اداره پست کیش عنوان کرد: 
ارائه نشدن خدمات پست اینترنتی، نصب نشدن پالک 
کدپستی 10رقمی روی درب منازل مسکونی و اماکن 
تجاری و کمبود فضای تجزیه و مبادالت پستی ازجمله 

مشکالتی است که باید به آنها رسیدگی شود.
جهانی  روز  همایش  برگزاری  به  اشاره  با  حسن زاده، 
تمبر اظهار کرد: این همایش روز 17مهرماه و با حضور 
می شود  برگزار  پست  جهانی  اتحادیه  عضو  کشور های 
یادگاری روز کیش رونمایی  از تمبر  این رویداد  که در 

خواهد شد.
دیگر  از  گفت:  پایان  در  کیش  پست  اداره  رئیس 
هوشمند  پالک  نصب  کیش،  پست  اداره  برنامه های 

کدپستی 10رقمی در سال جاری است.

کیش2

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
طرح های  اجرای  چگونگی  از  اطالع  هدف  با  کیش 
جزیره  سطح  زیرساختی  10پروژه  از  کیش،  عمرانی 

را  مسئوالن  مداوم  و  میدانی  حضور  و  کرد  بازدید 
ضرورتی برای تسریع در روند پیشرفت طرح ها برشمرد.
مدیران  و  معاونان  از  جمعی  همراه  به  کشاورز  مهدی 
سازمان و شرکت های تابعه سازمان منطقه آزاد کیش، 
اقتصادی جزیره  و  زیرساختی، گردشگری  از طرح های 
بازدید کرد و گفت: بازدید های دوره ای و بررسی و رفع 
پروژه ها، کمک  از  مربوطه  مدیران  با حضور  مشکالت 

شایانی به پیشرفت طرح های زیرساختی خواهد کرد.
وی، ضمن بازدید از روند ترمیم و بهسازی باند جنوبی 
پایگاه سوخت رسانی  تعمیراتی،  اپرون  همچنین ساخت 
فرودگاه بین المللی کیش و عملیات ساخت پایانه جدید 
استفاده   بر  آنها،  فیزیکی  پیشرفت  میزان  و  فرودگاه 
تاکید  آزاد  منطقه  این  از ظرفیت گردشگری  حداکثری 

کرد و اظهار داشت: فرودگاه کیش اهمیت بسزایی در 
روند توسعه گردشگری دارد؛ بنابراین تسریع در اجرای 
تحقق  زمینه  می تواند  فرودگاه  به  مربوط  طرح های 
توسعه گردشگری را فراهم سازد و به دنبال آن رونق 

اقتصادی را موجب گردد.
کشاورز در این بازدید، روند ساخت مدول دوم تصفیه خانه 
فاضالب، بازسازی استادیوم تنیس شماره  یک مجموعه 
ورزشی المپیک و محل ایجاد کمپ تیم ملی فوتبال این 

منطقه را نیز مورد بررسی قرار داد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
طرح ها،  تمامی  اجرایی  مسئوالن  کرد:  تاکید  کیش 
عملکرد،  انحراف  کمترین  با  پروژه  اتمام  به  موظف 

بودجه مصوب بر اساس جدول زمان بندی هستند.

براساس این گزارش، محله سفین قدیم و ساختمان جدید 
مسئوالن  سوی  از  که  بود  اماکنی  دیگر  از  دادگستری، 

سازمان منطقه آزاد کیش مورد بازدید قرار گرفت.
شرکت  مدیرعامل  نظرپور  محسن  است،  گفتنی 
معاون  رجب پور  احمد  کیش،  خدمات  و  آب  عمران، 
عمرانی  معاون  پورزادی  سعید  مدیریت،  توسعه 
اداره  سرپرست  و  مشاور  شجیع  رضا  زیربنایی،  و 
سرپرست  محمدی  عزت اله  مدیرعامل،  حوزه  کل 
شرکت مدیریت و توسعه بنادر و فرودگاه های کیش، 
و  عمومی  روابط  مدیریت  سرپرست  نیکجو  محمد 
عزیزاله  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور 
فرضی پور رئیس مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش 

در این بازدید حضور داشتند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش با اشاره به لزوم و حفظ آمادگی در شرایط فعلی و 
اجتناب از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه بر پیگیری اخبار 

از طریق مراجع رسمی تاکید کرد.
مهدی کشاورز در سومین جلسه ستاد بحران منطقه آزاد 
القلوب«  تطمئن  اهلل  بذکر  »اال  آیه  به  اشاره  با  کیش، 
خداوند  بر  توکل  با  موارد  این  در  باید  ما  همه  گفت: 
آرامش خود و اطرافیان را حفظ و در کنار برنامه ریزی 
رعایت  را  هشدارها  و  ایمنی  اصول  علمی،  و  صحیح 

کنیم.
اظهارنظرهای غیرکارشناسانه  از  پرهیز  بر  تاکید  با  وی 
در  که  متعددی  پس لرزه های  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
برابر  در  آمادگی  حفظ  است،  پیوسته  وقوع  به  کیش 
اتفاقات احتمالی الزامی بوده و مردم باید تنها اخبار را از 

مراجع رسمی دریافت کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این نکته 
که باید در حوزه آموزش های امدادی و آشنایی مردم در 

آشنایی  برای  افزود:  کرد،  پررنگ تر عمل  فعلی  شرایط 
فضای  در  الزم  آموزش های  باید  مردم  بیشتر  هرچه 

مجازی، صدا و سیما به درستی اطالع رسانی شود.
کشاورز با اشاره به این نکته که تاکنون گزارش ریزش 
ساختمانی دریافت نشده است، عنوان کرد: کارشناسان 
فنی ستاد بحران موظف به بررسی ساختمان های ناایمن 
و اقدام جهت رسیدگی به وضعیت ساختمان ها با قدمت 
این کار  آنها در  به  نیز  باالتر هستند و سازمان  ساخت 

کمک خواهد کرد.
اذعان  هماهنگی  بین بخشی  بر  تاکید  با  همچنین  وی 
نمود: درخصوص زمین لرزه الگوی قطعی وجود نداشته 
گاهی  و  کرد  مقایسه  یکدیگر  با  نمی توان  را  مناطق  و 
را  مطالب  احتمال  و  خطا  درصدی  با  نیز  کارشناسان 
بیان می کنند؛ از این رو تحلیل های رفتاری زلزله فقط از 
طریق مرجع رسمی زلزله نگاری کشور بررسی می شود.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش در پایان با تصریح این مطلب که حفظ آمادگی 

اعضای ستاد مدیریت بحران تا بازگشت آرامش به جامعه 
مردم  داشت:  اظهار  دارد،  ادامه  لرزه ها  زمین  توقف  و 
می توانند از طریق شماره های 124 و 09۳47690111 

برای دریافت پیام ها و گزارش های مردمی اقدام کنند.
همچنین، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
کیش در این نشست به آمادگی همه نهادها، سازمان ها 
زمین  از  پس  کیش  شرایط  مدیریت  برای  ارگان ها  و 
نظر  از  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته  روز  چند  لرزه های 
امکانات در شرایط فعلی با مشکل روبه رو نیستیم و به 
بوده  اندازه کافی موجود  به  نوروز، چادر  دلیل گذراندن 
و در صورت نیاز تعداد چادر های اقامتی افزایش خواهد 

یافت.
سعید پورزادی، مجموعه المپیک و مصلی کیش را آماده 
ارائه خدمات اسکان به مردم عنوان کرد و اظهار داشت: 
نیز  کیش  بین المللی  نمایشگاه  دو  و  یک  شماره  سالن 

برای اسکان مراجعه کنندگان در نظر گرفته شده است.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون 

خوراکی  مواد  تامین  در  که  این  بر  تاکید  با  پایان  در 
ندارد،  وجود  کمبودی  مردم  مورد نیاز  ضروری  اقالم  و 
توسعه  مرکز  بیمارستان،  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
کامل  آمادگی  نیز  فیاک  درمانی  مجموعه  و  سالمت 

برای خدمات رسانی را دارد.

جزیره  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  دبیرکل 
کیش، از برگزاری جشنواره بین المللی »جزیره فوتبال« 
آزاد کیش و  با حمایت و سیاستگذاری سازمان منطقه 

اجرای بخش خصوصی خبر داد.
برپایی  از  رسانه ،  اصحاب  با  نشستی  در  قریب  محسن 
جام جهانی هواداری رویداد 2022 قطر خبر داد و افزود: 
پرده عریض  نمایش  ورزشی،  ملی  چهره های  حضور 
مطرح،  مفسرین  حضور  با  جزیره  جای جای  در  فوتبال 
مسابقات نشاط  آفرین و مانند آن، با هدف تبدیل کیش 
این طرح  برنامه های  ازجمله  به یک جاذبه  گردشگری 
می باشد که بدون حمایت های سازمان منطقه آزاد کیش 

امکان پذیر نخواهد بود.
کشاورز  مهندس  تاکید  و  دستور  طبق  داد:  ادامه  وی 
حمایت  مبنی بر  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به  اعتماد  زمینه،  این  از بخش خصوصی در  همه جانبه 

قابل  وضوح  به   کیش  برنامه های  در  خصوصی  بخش 
مشاهده است و می تواند الگویی در تمامی مناطق آزاد 

کشور باشد.
دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان جزیره کیش 
از برگزاری رویدادهای مختلف طی شش ماه در جزیره 
کیش خبر داد و اظهار داشت: رسانه ها نقش بسزایی در 
تنها  و  دارند  فوتبال  هواداران  از  بیشماری  تعداد  جذب 
جام جهانی می تواند حضور میلیاردها نفر در استادیوم را 

موجب شود.
قریب، تبدیل کیش به کریدوری  برای اقامت تماشاچیان 
فوتبال قطر را از اهداف مهم این منطقه آزاد برشمرد و 
تصریح کرد: از اواخر سال گذشته طی تعامالت سران 
دو کشور ایران و قطر ، مقرر شد سیاستگذاری ها برعهده 
سازمان منطقه آزاد کیش و بخش اجرا برعهده بخش 
می تواند  امر  این  که  باشد  سرمایه گذاران  و  خصوصی 

موجب برند سازی همه جانبه کیش گردد.
با تاکید بر این که این جشنواره می تواند زمینه  ساز  وی 
سازمان  دیپلماسی  فعالیت های  برای  راهبردی  امور 
واجد  را  کیش  زیرساخت های  باشد،  کیش  آزاد  منطقه 
برای عالقه مندان داخل و خارج کشور  بهترین شرایط 
عنوان کرد و افزود: این نشست، آغاز یک رخداد بزرگ 
انجام  رایزنی های  و  برنامه ریزی  بر اساس  و  بود  خواهد 

دیده  منطقه  و  ایران  سراسر  در  رویدادها  تمامی  شده، 
خواهد شد.

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان جزیره کیش 
این که  »جزیره فوتبال«، کیش را یک گام  بر  تاکید  با 
به بین المللی شدن نزدیک تر می کند، به زیرساخت های 
بین المللی  فرودگاه  جدید  پایانه  ازجمله  جزیره  اقامتی 
گفت:  و  کرد  اشاره  تفریحی  مجموعه  های  و  کیش 
هدف از اجرای این طرح، رونق اقتصادی منطقه بوده و 
این مهم  رویداد 2022 قطر، زمینه را برای دستیابی به 

فراهم می سازد.
به گفته قریب؛ هدفگذاری بعدی این رویداد، برند شدن 

جزیره کیش در حوزه گردشگری ورزشی است  .
صدور  و  صادرات  توسعه   که  مطلب  این  بیان  با  وی 
است  مهمی  موارد  دیگر  از  نیز  قطر  موردنیاز  کاالهای 
که از هم اکنون در دستورکار نمایشگاه های بسیاری قرار 
از  متشکل  کارگروهی  ایجاد  کرد:  اظهار  است،  گرفته 
طرحی  ارائه   گروهی،  هم اندیشی  و  متخصص  جوانان 
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  تایید  همچنین  نوین، 

برنامه ریزی های بخش خصوصی مد نظر است.
کیش  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  دبیرکل 
ترمیم دو  فوتبال جدید،  زمین  به ساخت سه  همچنین 
اشاره  پیشین و کاشت چمن هیبریدی در کیش  زمین 

کرد و گفت: چمن هیبریدی برای نخستین بار در کشور 
شده  ذکر  موارد  تمامی  و  شده  اجرا  کیش  جزیره  در 

تاپایان مردادماه 1401 آماده  بهره برداری می باشد.
را  کیش  زیرساخت های  خود،  سخنان  ادامه  در  قریب 
سرمایه های دائمی جزیره برشمرد و اذعان نمود: سازمان 
سرمایه گذاری  زمین ها  این  روی  بر  کیش  آزاد  منطقه 
کرده که پایان تابستان با حضور تیم ملی افتتاح می شود 

و میزبان کاپ جام جهانی خواهد شد.
در  کیش  کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  انجمن  دبیرکل 
پایان از برگزاری »دومین فیفا دی« پیش از جام جهانی 
در شهریورماه سال جاری خبر داد که با حضور تیم ملی 
و ورود کاپ جام جهانی به ایران در جزیره کیش همراه 

است.
گفتنی است، نشست خبری »جزیره فوتبال« با حضور 
محسن نظرپور مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات 
شهری، محمدحسین  عبدالهی مشاور رسانه ای دبیرخانه 
نیکجو   اقتصادی، محمد  آزاد و ویژه  شورایعالی مناطق 
بین الملل  امور  و  روابط  عمومی  مدیریت  سرپرست 
رحمان  سادات نجفی  و  کیش  ازاد  منطقه  سازمان 
جمعی  و  کیش  بازرگانان  و  بازاریان  جامعه  مدیرعامل 
از سرمایه گذاران و اصحاب رسانه  سراسر کشور در هتل 

داریوش کیش برگزار گردید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

لزوم هم افزایی و همکاری میان همه دستگاه ها 
در جهت توسعه متـوازن جـــزیره  کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بازدید از طرح های زیرساختی منطقه عنوان کرد :

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جلسه ستاد بحران تاکید کرد:

دبیرکل انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان جزیره کیش خبر داد:

تحقق توسعه گردشگری، زمینه ساز رونق اقتصادی در جزیره کیش

ضرورت حفظ آمادگی در برابر اتفاقات احتمالی و اجتناب از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه

برگزاری جشنواره بین المللی »جزیره فوتبال« در منطقه آزاد کیش
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رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد کیش از آمادگی 
کامل این ستاد و آماده سازی چندین مکان موقت جهت 

بهره وری در مواقع اضطراری خبر داد.
سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون  پورزادی  سعید 
منطقه آزاد کیش و رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه، 

برنامه های اخیر این ستاد را بدین  شرح اعالم داشت  :
1( برنامه ریزی چندین مکان موقت در نقاط پیش بینی 

شده و آماده سازی کمپ های اسکان 
2( تامین آب و برق در مواقع اضطراری

۳( برنامه ریزی سوخت
پرسنل  و  فیاک  کمپ  و  بیمارستان  کامل  آمادگی   )4

بهداشت محیط مرکز توسعه سالمت کیش
سازمان  هیات  مدیره  و  مدیرعامل  مستمر  نظارت   )5

منطقه آزاد کیش در محل کمپ 
6( برنامه ریزی جهت آمادگی کامل نیروهای انتظامی

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  کشاورز  مهدی  حکم  با 
به  آزاد کیش، »مرتضی رمضانی گالشی«  سازمان منطقه 
آزاد  عنوان »سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه 

کیش« منصوب شد.
در حکم رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان خطاب به 

مرتضی رمضانی گالشی آمده است:
خدمتگزاری در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فرصت 
مغتنم و نعمت بزرگی است که خداوند متعال به بندگان خویش 
اعطا نموده است؛ لذا نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده 
جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان »سرپرست معاونت 

گردشگری« سازمان منطقه آزاد کیش منصوب می شوید. 
در پایان، حدیث شریف سید و ساالر شهیدان اباعبدهلل)ع( 
نیازمندی های  »بدانید  فرمودند:  که  می شوم  یادآور  را 
این  از  الهی است، پس  نعمت های  از  به سوی شما  مردم 
خدمتگزاری  فرصت  است  امید  لذا  نشوید.  نعمت ها خسته 
به کیشوندان عزیز را ارج نهاده و با تمام توان در راستای 
سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسالمی و خدمت 

به مردم اهتمام ورزید.
این  تصدی  جمالی  جواد  این  از  پیش  است،  ذکر  شایان 

سمت را برعهده داشت.

بازدید فرمانده نیروی دریایی 
از دوازدهمین نمایشگاه صنایع 

دریایی و دریانوردی کیش

آمادگی کمپ مصلی و 
سالن چندمنظوره برای 

اسکان موقت ساکنان کیش

آمادگی کامل نیروهای 
امدادی و ستادی کمیته بحران 

سازمان منطقه آزاد کیش

انتصاب سرپرست جدید 
معاونت گردشگری سازمان 

منطقه آزاد کیش

 با حضور مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش انجام گرفت:

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات 
کیش اعالم کرد:

رئیس ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد 
کیش اظهار کرد:

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

ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  ایرانی  شهرام  دریادار  امیر 
نمایشگاه  دوازدهمین  در  حاضر  شرکت های  غرفه های  از 

صنایع دریایی و دریانوردی بازدید کرد.
با  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  ایرانی  شهرام  دریادار  امیر 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  کشاورز  مهدی  همراهی 
سازمان منطقه آزاد کیش، با حضور در دوازدهمین نمایشگاه 
صنایع دریایی و دریانوردی کیش، از غرفه های شرکت های 
صنایع دریایی و دریانوردی این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.

از آمادگی  مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش 
موقت  اسکان  برای  چندمنظوره  سالن  و  مصلی  کمپ 

ساکنان جزیره کیش خبر داد.
محسن نظرپور با اشاره به اینکه برخی از شهروندان به دلیل 
نگرانی ناشی از احتمال بروز زلزله ترجیح می دهند خارج از 
کمپ  داشت:  اظهار  باشند،  داشته  اقامت  خود  منزل  فضای 
مصلی برای خانواده هایی که تمایل دارند در فضای باز شب را 
سپری کنند، درنظر گرفته شده و آماده اسکان شهروندان است.

اذعان  کیش  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل 
داشت: سالن سرپوشیده چندمنظوره المپیک کیش نیز آماده 
پذیرش خانواده هایی است که به دلیل شرایط ناشی از وقوع 
احتمالی زلزله تمایل دارند به همراه فرزندان خردسال خود 

خارج از منزل اقامت داشته باشند.
الزم به ذکر است، شرکت عمران، آب و خدمات کیش با انجام 
تمهیدات الزم، کمپ هایی را برای اسکان ساکنان در شرایط بحرانی 

احتمالی ناشی از وقوع زلزله در جزیره کیش آماده کرده است.



پیرو بازدیدهای میدانی و جلسات کارشناسی برگزار شده از سوی 
عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد انزلی، جلسه کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید به ریاست علی اوسط اکبری مقدم رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور اعضای 

هیات مدیره، معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با تاکید بر اهمیت 
فعالیت تمامی بخش های سازمان به منظور رفع موانع تولید در سال 
جاری بیان کرد: با عنایت به تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی 
و دستورات ریاست محترم جمهوری، همه بخش های این سازمان 
دغدغه های  کاهش  راستای  در  باید  همسو  اجرایی  دستگاه های  و 

از طریق  و صادراتی  تولیدی  افزایش ظرفیت های  و  تولیدکنندگان 
کاهش بوروکراسی اداری گام بردارند؛ چراکه اولویت نخست کشور رفع 

مسائل و تسهیل فضای کسب و کار است.
معاونین  توسط  گزارش  ارائه  از  بعد  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
پیشنهادی  راهکارهای  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 

با  ارتباط  در  ناهماهنگی ها  برخی  و  مشکالت  رفع  درخصوص 
واحدهای تولیدی- صنعتی که ظرف هفته های اخیر مورد بررسی 
میدان قرار گرفته بود، مطرح شد و در زمینه تعیین تکلیف برخی 
اراضی صنعتی واگذار شده و تسریع در صدور پروانه های ساختمانی 
و پایان کار به واحدهای صنعتی مصوباتی جهت اعمال اتخاذ گردید.

با  مرتبط  قانونی  های  حوزه  کیفی  و  کمی  ارتقای  راستای  در 
و  اقتصادی  معاونت  سازمان،  مختلف  کارهای  و  کسب  فعالیت 
کل  اداره  همکاری  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری 
صنعت، معدن و  تجارت استان گیالن دوره آموزشی »ثبت قیمت 

تولیدکننده و مصرف کننده« را در منطقه آزاد انزلی برگزار نمود.
به  دولت،  ابالغی  سیاست های  به  عنایت  با  اساس،  این  بر 
حقوق  تضیع  از  جلوگیری  و  حقوق مصرف کنندگان  منظور حفظ 
تولیدکنندگان، دوره آموزشی ثبت قیمت تولید کننده و مصرف کننده 
های  شهرک  در  مستقر  تولیدی  واحدهای  نمایندگان  حضور  با 

صنعتی منطقه آزاد انزلی برپا شد.
نکته حائز اهمیت اینکه اجرای این طرح زمینه شفاف و روان سازی نظام 

توزیع، قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار را فراهم 
می کند و در قالب حضور در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با نحوه 

ثبت نام و چگونگی عملکرد در سامانه کشوری مربوطه آشنا شدند.
گفتنی است، در حال حاضر ۳۵واحد تولیدی در منطقه آزاد انزلی در 
۵گروه کاالیی که عمدتا محصوالت تولیدی خود را به داخل کشور 
عرضه می کنند، مشمول طرح درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بوده 
که با پیگیری های مدیریت صنایع سازمان منطقه آزاد انزلی، اقدامات الزم 

جهت ثبت این شرکت ها در سامانه کشوری انجام شده است.
الزم به ذکر است، منطقه آزاد انزلی با دارا بودن دو شهرک صنعتی، 
دارای ۱۶۰واحد تولیدی-صنعتی است که در حدود ۴۰۰۰نفر در 

این واحدها مشغول به کار می باشند.

با هماهنگی اتاق بازرگانی استان گیالن جمعی 
حوزه های  فعالین  و  سرمایه گذاران  تجار،  از 
صنعت، معدن، پتروشیمی و فرآورده های نفتی، 
از  روسیه  کشور  غذایی  صنایع  و  لجستیک 
زیر ساخت های بندری، تجاری و صنعتی منطقه 

آزاد انزلی بازدید کردند.
این هیات تجاری و  اقتصادی از مجتمع بندری 
آزاد  منطقه  تجاری  مجموعه های  کاسپین، 
تولیدی  واحدهای  از  تعدادی  همچنین  و  انزلی 
منطقه  صنعتی  شهرک های  در  صادرات محور 
سرمایه گذاری های  از  و  آوردند  عمل  به  بازدید 

صورت گرفته در حوزه های ساخت انبارها، مخازن 
فله مایع و سیلو غالت و تجهیزات استراتژیک و 

پروژه های لجستیکی بندر کاسپین دیدن کردند.
ابراز  تجاری  هیات  این  اعضای  است،  گفتنی 
امیدواری کردند با توجه به ظرفیت های مجتمع 
توسعه ای  طرح های  ازجمله  کاسپین  بندری 
رو-رو  اسکله  احداث  و   ریل  اتصال  همانند 
شاهد  انزلی،  آزاد  منطقه  مزیت های  همراه  به 
اقتصادی و  رونق تجارت  توسعه همکاری های 
فعال سازی کریدور  و  و روسیه  ایران  دو کشور 

شمال -جنوب را شاهد باشیم.

ایران  کشور  دو  مناسبات  رشد  روبه  مسیر  استمرار  راستای  در 
مراودات  در  انزلی  آزاد  منطقه  محوری  نقش  ایفای  و  روسیه  و 
مدیره  هیات  رئیس  اکبری مقدم  اوسط  علی  مهندس  دولت،  دو 
کنسولگری  در  حضور  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
فدراسیون روسیه در رشت، ضمن تبریک روز ملی این کشور، با 
اهدای لوح یادبود تبریک این روز با »آندری وادوف« سرکنسول 

روسیه دیدار و گفت وگو کرد.

فرصت های  و  ظرفیت ها  به  اشاره  با  دوطرف  نشست  این  در 
گسترش همکاری های ایران و روسیه بر بستر منطقه آزاد انزلی؛ بر 
لزوم ایجاد توانمندی های جدید همکاری دو و چند جانبه در قالب 
مهم ترین  میان  این  در  و  کردند  تاکید  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
توافق صورت گرفته مبتنی بر برگزاری نمایشگاه مشترک دو کشور 
ایران و روسیه به میزبانی مرکز نمایشگاهی منطقه آزاد انزلی در 
مهر ماه سال ۱۴۰۱ است که طرفین بر اهمیت همکاری در مسیر 

برپایی آن تصریح نمودند.
فعال سازی  سازوکارهای  امکان سنجی  گزارش،  این  براساس 
بر  تکیه  با  کاال  پیش  از  بیش  ترانزیت  و  شمال-جنوب  کریدور 
و  کاسپین  یعنی  انزلی  آزاد  منطقه  محدوده  بنادر  ظرفیت های 
افزایش روابط فعالین اقتصادی بخش خصوصی  انزلی، به همراه 
دو کشور با یکدیگر از طریق برقراری تورهای تجاری بازدید، از 
دیگر محورهای توافق شده میان مهندس علی اوسط اکبری مقدم 

و آندری وادوف بود.
گفتنی است، معاون بندری و حوزه خزر، مدیران حراست و روابط 
عمومی و امور بین الملل و مشاور حوزه روسیه سازمان منطقه آزاد 

انزلی در این نشست حضور داشتند.

به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:

به همت معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی انجام گرفت:

 به منظور بررسی ظرفیت های تجاری
 بندر و تولیدی منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با سرکنسول روسیه در رشت مطرح شد:

 برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید
 در منطقه آزاد انــــزلی

برگزاری دوره آموزشی ثبت قیمت تولیدکننده و مصرف کننده در منطقه آزاد انزلی

بازدید هیات تجاری کشور روسیه از 
زیرساخت های منطقه آزاد انزلی

گسترش همکاری های ایران و روسیه با تکیه بر ظرفیت های منطقه آزاد انزلی
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عرصه هاي  همه  كه  گسترده  و  پيچيده،  فراگير،  است  مقوله اي  »توسعه 
اجتماعي، اقتصادي، سياسي و علمي را در برمي گيرد. توسعه را روشي براي 
افزايش ثروت يك ملت و ارتقاي سطح حيات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
مي دانند كه بر بنيان هايي چون صنعتي شدن، بهره برداري وسيع از فناوري، 
از  بهره برداري  و  جامعه،  توليدكننده  و  فكري  اقشار  به  اتكاء  علم محوري، 

امكانات وسيع جهاني استوار است«.
اما براساس نتايج تاريخی، فرآيند توسعه را می شود به غربی و شرقی تقسيم 
كرد؛ يعنی توسعه در غرب سرنوشتی بسيار متفاوت تر از قسمت شرقی كره زمين 
داشته است و به همين مناسبت در كنار توسعه در كشورهای شرقی، مفهومی 
بنام دولت های توسعه گرا ايجاد شده است؛ دولت هايی كه با توجه به عقب ماندگی 
كشورشان از قافله بشری، ماموريت يافته اند مردم و مملكت خويش را در مسير 
توسعه قرار داده و به پيش ببرند. اما اين امر به راحتی ميسر نبوده است؛ چراكه اين 
دولت ها با گروه های مخالف توسعه )گروه های نفوذ( در كنار يك جامعه مدنی 
ضعيف پشتيبان توسعه روبه رو بودند. يعنی در كشورهای توسعه نيافته نهادهای 
مخالف توسعه كه برگرفته از سنت ها و شرايط فرهنگی و اجتماعی آنها بود، 
مهم ترين بازيگر ضدتوسعه كه در ميان مسئولين هم توان تاثيرگذاری داشتند، 
مطرح گرديد. عدم پرداخت ماليات و سهم بردن از بودجه  دولتی بدون پاسخگويی 

به ملت، از عمده ترين نشانه های گروه های بانفوذ است.
اما جريان توسعه نيز به دو بخش قابل تفكيك است؛ بخش نرم افزاری و 
بخش سخت افزاری. سخت افزار در حيطه مباحث عمرانی، ايجاد تاسيسات، 
امور زيربنايی و مقوالت فنی معنا می يابد و به واقع توسعه اقتصادی يا رشد 
اقتصادی را شامل می شود؛ درحالی كه نرم افزار همان بخش منطق درونی 
توسعه يا جنبه های سياسی، اجتماعی و فرهنگی توسعه است كه بايد در كنار 

سخت افزار رقم خورد تا توسعه واقعی پديد آيد.
جريان توسعه در ايران از زمان اميركبير از حيث منطق درونی شروع شد؛ اما 
گروه های مخالف توسعه كه منافع آن با جهان عقب افتاده و فرومانده قجری 
تعريف شده بود، با دريافت ميزان خطرناک بودن كار اميركبير برای آنها، با شهيد 
كردن آن بزرگ مرد، به صورت موقت چراغ توسعه را كشتند. بعد از سلسله قاجار، 
با شروع مشروطه دوباره بحث توسعه در ميان نخبگان و جامعه آن روز مهم شد، 
اما باز هم با شكست مشروطه و شروع حكومت رضاخانی، در مسير سخت افزاری 
آن غلتيد. در زمان حكومت پهلوی بخشی از جنبه های سخت افزاری توسعه انجام 

گرفت، اما چون فاقد منطق درونی و توازن بود، به سرانجام نرسيد  .
پس از انقالب و جنگ تحميلی، سياستمداران انقالبی با تدوين قوانين پنج ساله 
توسعه، دوباره در صدد روشن كردن قطار توسعه در ايران و رسيدن به افق های 
تازه شدند؛ اما باز هم مشكالتی وجود داشت ازجمله دولت رانتير و نخبگان 
تكنوكرات. بالی ماده سياه و بدمستی های فصلی آن در كنار وجود مديرانی كه 
بدون تحصيالت مرتبط با حوزه توسعه در وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان 
برنامه  و بودجه و عدم تسلط بر علوم برنامه ريزی توسعه، با اين امر به عنوان يك 
پروژه برخورد كردند و بدون توجه به ابعاد متفاوت و خاصيت پروسس بودن 
آن ؛ توسعه در ايران را از توازن و پايداری خالی نمودند. يعنی توسعه در ايران با 
مشكالتی نظير وجود جامعه مدنی ضعيف، گروه های نفوذ، دولت رانتير و نخبگان 
سياسی ناآشنا با فرآيند توسعه روبه رو بوده است. فی الواقع در كشورهای شرقی، 
شكل گيري توسعه متوازن يا عدم شكل گيري آن در يك كشور چيزي جز انديشه 

و عملكرد نخبگان سياسي نيست.
اما در ايران چه قبل و چه بعد از انقالب؛ بسياري از نخبگان ايران، نخبگان 
تصادفي هستند و تجربه انباشته شده براي انجام كارهاي اقتصادي، سياسي، 
بايد تجربه كسب كنند.  فرهنگي و اصوال مملكت داري ندارند و يكي يكي 
با  كشورها  رهبران  و  سياسي  نخبگان  جهاني  دانش  و  بينش  همچنين 
واقعيت هاي جهان امروزي و چگونگي اتخاذ تصميمات و موضع گيري آنها 
در بعد داخلي و بين المللي هم يكی ديگر از جنبه های تاثيرگذاری نخبگان بر 

چگونگی مديريت توسعه در ايران است. 
معضل مهم ديگر در مورد تاثيرگذاری منفی نخبگان در امر توسعه ايران، 
توافق  نمايش نامه  درواقع  استراتژي  است.  توسعه  استراتژی  يا  اجماع  نبود 
شده از قدرت هنر، خالقيت، تسلط علمي و معقول نخبگان يك كشور بر 
واقعيت هاي موجود و اهداف آينده است كه براي كشورشان ترسيم مي كنند.
حال اگر بخواهيم جريان توسعه در ايران را از آينه مناطق آزاد نگاه كنيم كه 
در حقيقت مناطقی منتخب و كوچك برای تمرين استراتژی های كشوری 
هستند، متاسفانه می بينيم كه نخبگان و تصميم گيران سياسی با وجود متن 
حيث  از  هم  را  آزاد  مناطق  در  توسعه  حركت  قابل قبول،  و  مدون  سند  و 

نرم افزاری و هم سخت افزاری آن متوقف كردند.
از سال 1372 كه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ايران مورد 
تصويب و اعالن قرار گرفت، به اذعان كارشناسان )اين قانون كه خود يك قانون 
دقيق و كامل بود( و اقرار مسئوالن، هيچ گاه به صورت كامل اجرايی نشد. داليل 
عدم اجرای دقيق و كامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد زياد و متفاوت از هم 

است، اما شايد می توان به مهم ترين آن به قرار ذيل اشاره كرد:
- عدم اجماع نخبگان سياسی در دولت های مختلف در ارتباط با ماموريت ها 
و كاركرد مناطق آزاد در اقتصاد ملی؛ وجود گروه های نفوذ از طبقه تجار و 
وارد كنندگان كه وجود مناطق آزاد را به عنوان پايانه های توليد، مخالف منافع 
آزاد و  با مناطق  خود می دانستند؛ رفتار متناقض و متضاد نخبگان سياسی 
رقابت های سياسی-حزبی  قانون؛ تسری  اجرای  از  عدم جديت در حمايت 
به مناطق آزاد و مشاركت غلط اين مناطق در ياركشی های سياسی برخی 
مديران؛ برتری مقوالت سياسی بر مقوالت اقتصادی در انتخاب مديران و 
تصميم گيران مرتبط با مناطق آزاد؛ عدم اجرای ماده 65 قانون احكام دائمی 
برنامه های توسعه كشور و وجود حاكميت های چندگانه در مناطق آزاد؛ كه 
همه اين مشكالت را می توان با كمی كنكاش، به سرشاخه اصلی شان يعنی 
نخبگان ربط داد؛ يعنی مناطق آزاد گرفتار معضالتی هستند كه بر آنها از 

طرف مديران و مسئوالن تحميل می شود!
تا اواسط دهه 90 شمسی مناطق آزاد با بهره مندی از برخی مزايای قانونی و 
نيز فرصت زمين های بكر و آماده فروش توانستند با آماده سازی زيرساخت  های 
سخت افزاری و عمرانی؛ رشد اقتصادی را با جذب و جلب سرمايه گذاران مختلف 
در بخش های توليدی، صنعتی، كشاورزی، خدماتی و... در محروم ترين نقاط 
ايران، آهسته و لرزان به حركت درآورند. آمار مهاجرت معكوس به برخی از 
مناطق آزاد و نيز استقبال مجدانه جامعه محلی از طرح های اقتصادی، نشانه ای 
از همراهی اجتماعی با تحوالت اقتصادی بود. اين تغيير مهم و تاثيرگذار در 
جداره های مرزهای ملی ايران هم نويدبخش بود و هم برای گروه های نفوذ و 
مخالف توسعه خطرناک! البته تقويت بافت اجتماعی و اقتصادی مرزهای ايران 
با محوريت مناطق آزاد، نه تنها يك دستاورد اقتصادی بود، بلكه يك دستاورد 
مهم سياسی-امنيتی برای كشور محسوب می شد؛ به همين خاطر و نيز به دليل 
كاركرد كالن مناطق آزاد در بازی اقتصادی ملی در پرتو آينده، مهم ترين علت 
و بهانه های ناگفته مخالفين مناطق برای كشتن چراغ توسعه در مناطق آزاد 
بوده و هست. مناطق آزاد اگر به محور سرمايه گذاری، توليد، صادرات و جذب 
فناوری با تكيه بر موقعيت های جغرافيايی ويژه تبديل شوند، می توانند مردم را 
در محروم ترين مناطق ايران از مزايای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه 

بهره مند نمايند.
اما مناطق آزاد از سال 95 و از طريق مجلس و مركز پژوهش های مجلس 
سياست های  و  آزاد  مناطق  قانون  صريح  نص  برخالف  اسالمی  شورای 
اقتصاد مقاومتی، در تاريك راهی انداخته شده اند كه بسيار بيشتر از سرزمين 
اصلی گرفتار قيد و بند و بروكراسی می باشند. ماده 23 قانون  پنج ساله برنامه 
ششم توسعه يعنی؛ حذف آزادی قانونی آنها. يعنی ماندن مناطق بدون هويت 
و كاركرد. حذف معافيت های ماليات بر ارزش افزود، حذف معافيت  مالياتی 
مناطق  جايگاه شورای عالی  تقليل  به 5سال،  آن  تبديل  و  بردرآمد  20ساله 
آزاد به رياست رئيس جمهور به يك شورای مشورتی كوچك تحت نظر وزير 
اقتصاد و عدم اجرای ماده 65 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، 
همگی تكه های پازلی هستند كه نخبگان ما تحت تاثير گروه های نفوذ و در 

سايه ضعف جامعه مدنی برای مناطق آزاد چيده اند  .
بايد مستقل و  ايران  در  توسعه گرا بخصوص  درحالی كه اصوال دولت های 
البته در حيطه  اختيارات خود عمل كند؛ يعنی از يكسو به  عنوان قدرت عاليه 
آنان  به  تنها  و  داشته  مسئوليت  مردم  قبال  در  ديگر  از سوی  و  كند  رفتار 
پاسخگو باشد؛ در برابر قدرت ها و نهادهای مخالف توسعه، ايستادگی كنند 
و به جای فرمان بردار بودن از اين نيروها، در راستای الزامات توسعه حركت 
تعريف شان  در  كه  آزاد  مناطق  می بينيم  اخير  در طی سال های  اما  نمايند. 
سوی  از  شدت  به  هستند،  كوچك  ابعاد  در  توسعه  تمرين  برای  مناطقی 
قانون  تنها  نه  و  گرفته اند  قرار  فشار  تحت  و مجری،  نهادهای سياستگذار 

آنها با حمالت گوناگون از طرف نهادی بنام ديوان عدالت اداری مثله شده 
است، بلكه مزايای آنها نيز توسط مجلس به نفع بروكراسی ذبح گرديده و 
امروز ساختار اداری و مديريتی مستقل و فرابخشی آنها نيز، احتماال به دليل 

رقابت های فردی-گروهی درحال متالشی شدن است. 
اين وضعيت اسفناک درحالی اتفاق می افتد كه نه دولت و نه مجلس حاضر به 
توضيح نيستند! يعنی كسی نمی تواند پاسخ قانع كننده ای به اين ابهام مهم بدهد 
كه در روزگاری كه ايران تحت فشار اقتصادی، رسانه ای، فرهنگی و امنيتی 
دول غربی و اذناب آنها قرار دارد و در جريان بهار عربی شاهد بوديم به علت 
ناقص بودن و نامتوازن بودن توسعه، شورش های اجتماعی بر عليه حاكميت 
از مناطق حاشيه ای بر عليه مركز برخوردار شروع و يك خواسته اقتصادی به 
يك جنبش امنيتی بزرگ و ويرانگر تبديل شد، چه دست و يا دست هايی در 
پس پرده می خواهد كورسوی اميد توسعه و رشد اقتصادی در مناطق محروم 
مرزی ايران را كه در سوق الجيشی ترين مناطق كشور قرار دارند و عوامل بيگانه 
مترصد خالی شدن مرز از رونق و جمعيت هستند تا فتنه انگيزی كنند، خاموش 
كنند و با چه انگيزه ای به دنبال فراری دادن فعالين اقتصادی، كوچاندن جمعيت 
فعال به حاشيه شهرهای بزرگ، ايجاد عدم توازن منطقه ای در دوطرف مرزها و 
فرصت سازی برای مقايسه كارآمدی سيستماتيك و خالی كردن مرز از مرزبانان 
مرز نشين هستند. آيا اين انگيزه بی ارتباط به طرح ها و توطئه های دشمنان وحدت 

ملی و سرزمينی ايران است؟!
از  برخورداری  بدون  يك طرف  از  ايران  آزاد  مناطق  سازمان های  امروز 
برای  عمرانی  زيرساخت های  بتوانند  بايد  هم  دولتی  بودجه  ريال  يك 
اداری- ساختار  با  هم  و  كنند  پيگيری  را  جديد  سرمايه گذاری های  جذب 

ساختاری  جديد  مزيت های  خلق  دنبال  به  باال،  از  شده  تضعيف  مديريتی 
برای سرمايه گذاری باشند، بدون اين كه نهادهای تصميم ساز و تصميم گير 
به كاركرد سياسی-امنيتی آنها در كنار ماموريت های توسعه محورشان توجه 
كنند و در مقوالتی همچون ماليات؛ مناطق آزاد واقع در محروم ترين نقاط 
ايران به لحاظ امكانات اجتماعی، رفاهی و جمعتی را با شهرک های صنعتی 

نزديك شهرهای بزرگ صنعتی مقايسه كنند. 
آزاد،  مناطق  اقتصادی  فعالين  جذب  برای  همسايه  دولت های  مقابل  در 
سوله های آماده، دفاتر اداری شيك، معافيت های مالياتی چند 10ساله بعضا 
مادام العمر، بروكراسی اداری مختصر، تضمين اصل و سود سرمايه گذاری و 
محيط اقتصادی بدون تحريم بين المللی را در نزديكی مناطق آزاد كشور ارائه 
می كنند و اگر سرمايه گذاران فعال مناطق آزاد با وجود شرايط حاضر و آتی 
در ايران نخواهند بروند، قطعا تصميم شان بر مدار مزيت و منطق اقتصادی 

نيست، بلكه براساس اخالق، وطن پرستی و ايثار است .
است  مجبور  فنی،  تكنيسين  يك  از  بهره مندی  برای  كه  صنعتی  شركتی 
در مناطق آزاد هزينه مضاعفی برای اسكان، حقوق و مزايا پرداخت كند تا 
بلكه يك نيروی بومی طی چند سال ديگر آموزش ببيند و كار و مسئوليت 
را برعهده گيرد، با شركتی كه در نزديكی شهر های بزرگ واقع شده و چند 
10نفر نيروی متخصص و مجرب حاضر هستند بدون دريافت هزينه اضافی 
مالياتی  معافيت  نظير  جانبی  مزايای  برخی  در  بايد  كنند،  همكاری  آن  با 
فرق داشته باشد. كسانی كه اين موضوع را به فرار مالياتی تشبيه می كنند، 

حكم شان فاقد منطق درونی و عقاليی است  .
برای  مناطقی  تنها  نه  امروز  آزاد  مناطق  كنيم كه  اشاره  دوباره  بايد  پايان  در 
تمرين توسعه بداقبال در ايران هستند، بلكه پايگاه های بزرگ دفاع از يكپارچگی 
سرزمينی و اتحاد ملی می باشند كه برخی از دشمنان می خواهند با حربه مرگ 
با هزاران چاقو را به آن تحميل كنند. شايد يكی از اين ضربات كاری چاقو، از 
حيز انتفاع انداختن مناطق آزاد است؛ ضربه به مفاصل ارتباطی و حركتی ايران 
در روزگار تحريم و ايجاد سكون و يا خونريزی برون ريز در آنها، يعنی فلج كردن 
اندام های حركتی ايران، يعنی تضعيف مراكز توليد و تنفس و تحميل بار اضافی به 

مراكز مصرف. اگر اين ضربه با هدف مرگ نيست، دقيقا چيست؟
در ادامه اين گزارش و در گفت و گو با مديران، كارشناسان و فعالين اقتصادی 
در  دارايی  و  اقتصادی  امور  وزارت  پيشنهاد  تبعات  بررسی  به  آزاد،  مناطق 
20ساله  معافيت  حذف  مبنی بر  مستقيم  ماليات های  قانون  اصالح  اليحه 

ماليات بردرآمد در مناطق آزاد پرداخته ايم كه در ادامه مالحظه می فرماييد.

محسن پوراحمدی، مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه 
شورایعالی مناطق  آزاد و ویژه اقتصادی:

 چالش بزرگ موضوع مالیات در مناطق آزاد 
در مواجه با سرزمین اصلی

درخصوص مبحث ماليات در مناطق آزاد بايد عرض كنم كه به عقيده بنده، 
سازمان امور مالياتی فعلی نقشی در اين خصوص ندارند، بلكه افرادی هستند 
كه در رابطه با مناطق آزاد برای سازمان امور مالياتی جوسازی می نمايند كه 
مختص به حال حاضر هم نيستند و در دوره های گذشته نيز بوده اند؛ چراكه 
از  باسابقه كه  و  مالياتی منصف  آگاه  و  با هر مدير و كارشناس متخصص 
سازمان امور مالياتی خارج شده اند، صحبت كنيد؛ به اين گونه سياست های 

انتحاری مالياتی مناطق آزاد اعتراض داشته و دارند.
در  مالياتی  معافيت  كه  هستند  واقف  خوبی  به  متخصص  كارشناسان  اين 
مناطق آزاد يكی از فاكتورهای مهم و اساسی در تمام مناطق آزاد دنيا به 
اقتصادی  توسعه و رونق  برای جذب سرمايه گذار،  عنوان مكانيزم تشويقی 
به  اقتصادی،  محاسبات  در  اثرگذار  و  مهم  فاكتور  اين  اگر  حال  و  است، 
يكباره و آن هم به ضرر سرمايه گذار، هر باره مورد تغيير ناگهانی قرار گيرد، 
تاثيرات  اقتصادی و  اقتصاددان موجب تغيير در رفتار فعاليت  از ديدگاه هر 

منفی و تبعات جبران ناپذيری در توسعه و كسب درآمد عمومی خواهد شد  .
متن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ايران مصوب سال 1372، 
از مفاد قانون ساير كشورهای توسعه يافته دارای مناطق آزاد برگرفته شده است و 
همان طور كه نمايندگان محترم آن دوره مجلس بيان داشتند، صرفا مجلس قانون 

مربوطه را ترجمه كرده و با كمترين مالحظات به تصويب رسانده اند.
اين  اقتصادی  فعالين  خوبی  به  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده 13 
مناطق را از قانون ماليات های مستقيم مستثنی نموده است و ضمن اينكه به 
هرگونه فعاليت در مدت معين معافيت داده است؛ بعد از آن نيز برای فعال 
اقتصادی در منطقه آزاد هدفگذاری نموده و به قانونگذاری متفاوت و مجزا 

از قانون سرزمينی تاكيد نموده است .
در مناطق آزاد، فعاليت اقتصادی تا بيست سال معاف و بعد از بيست سال 

مشمول مقررات مالياتی خواهند شد كه به تصويب مجلس می رسد.
آنها می گذرد،  از تاسيس  آزاد كيش، قشم و چابهار كه 25سال  در مناطق 
فعالين اقتصادی كه از تاريخ مجوز فعاليت آنها بيش از 25سال گذشته است، 
می بايست براساس مقررات مالياتی كه توسط مجلس به تصويب می رسد، 

ماليات پرداخت نمايند.
در سال 1396 اليحه مربوطه تنظيم شد و با كار كارشناسی و آسيب شناسی 
دقيق و همكاری متقابل در بدنه دولت و پس از تصويب در هيات وزيران، 
مشخص،  مالياتی  پايه های  بر  اقتصادی  فعاليت های  تا  رفته  مجلس  به 
هدفگذاری گردد  . علی رغم اينكه اين اليحه در كميسيون های مجلس مورد 
رسيدگی قرار گرفت، اما تاكنون در كميسيون اقتصادی مصوب و به صحن 
تصويب  به  اليحه  اين  چرا  بود  سوال  ما  برای  است .  نرفته  مجلس  علنی 
كنند  خارج  دستوركار  از  را  موضوع  خواستند  شايد حسب ظاهر  نمی رسد ؟! 
تا اليحه اصالح قانون ماليات های مستقيم كه متاسفاته مكررا و متعددا در 
اين دهه دستخوش اصالح و تغيير است، مناطق آزاد را هم مشابه سرزمين 
همه  بازگشت  و  آزاد  مناطق  به  خالصی  تير  يعنی  اقدام  اين  كه  نمايند! 
آزاد كشور همسايه و  سرمايه گذاران داخلی و خارجی به حضور در مناطق 
تضييع حقوق ملت كه برای ايجاد مناطق آزاد اينقدر هزينه كرده اند . همان 
مناطق  اقتصادی  فعاليت های  بر سر  افزوده  ارزش  بر  ماليات  در  باليی كه 
با اين قانون  درآوردند كه اكنون خود مجلس، دولت و ملت هم نمی دانند 

ماليات بر ارزش افزوده مناطق آزاد چه كنند؟! 
بيش از 5سال در بدنه كارشناسی مجلس كه همان مركز پژوهش ها است، برای 
اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده حضور كارشناسی مستمر داشتيم و شورای 
همكاری و هماهنگی فعالين اقتصادی مناطق آزاد و مديران تعدادی از واحدهای 
توليدی مطرح در سطح مناطق نيز در اين حوزه كارشناسی حضور داشتند و 
براساس  و  واقف می شدند  مناطق  ديدگاه كارشناسی  به  مربوطه،  در جلسات 
آن اصالحات منطقی و اصولی پيش می رفت، تا اينكه يك شبه بدون حضور 
نمايندگان سازمان های مناطق آزاد، تمام اصالحات كارشناسی شده را كنار زدند و 

متنی را به تصويب رساندند كه خود اكنون در آن متن وامانده اند؟!
كميسيون  در  مضامين  همين  با  تقريبا  مستقيم  ماليات های  قانون  اصالح 
نياورد. حال مجدد در اين  اقتصادی دولت قبل هم مطرح شد؛ ليكن رای 

دولت در قالب ماده 140 آورده اند كه به چند ايرادت اساسی آن می پردازم:
1( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، قانونی خاص و جامع است و چنانچه 
قانونگذار اصالحيه ای منظور نظر دارد،  بی ترديد بايد آن را به صورت الحاقيه 
آزاد پيش بينی نمايند؛ زيرا فلسفه وجودی  اداره مناطق  در قانون چگونگی 
مناطق آزاد دنيا بر اين است كه قانون مناطق آزاد از قوانين عام سرزمينی 
مستثنی و براساس قانون خود اداره می شود؛ كمااينكه هم در ماده )5( قانون 
دائمی  احكام  قانون  ماده 65  بند)الف(  در  و هم  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 

برنامه های توسعه كشور، صراحتا به اين امر مهم تاكيد موكد داشته است.
درحال  قسمت  چند  در  آزاد  مناطق  قانون  اصالح  درخصوص  اكنون   )2
پيگيری است؛ يكی طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد كه مركز 
پژوهش ها و كميسيون اقتصادی مجلس بيش از سه سال است مطرح نموده 
و نظرات در آن طرح پياده سازی شده است و ديگری همان اليحه مقررات 
مالياتی مناطق آزاد كه از سال 97 در مجلس وجود دارد و علی رغم گردش 
نرسيده است؛  به تصويب  تاكنون  تمام كميسيون های مجلس،  موضوع در 
بر  ماليات  قانون  ماده 17  و دو  تبصره يك  و  ماده 10  آيين نامه  يكی ديگر، 
ارزش افزوده است . ديگری درخواست فعالين برای توقف ماليات بر ارزش 
افزوده در شورای هماهنگی اقتصادی دولت و سران قوا است . مورد ديگر، 
آزاد  مناطق  كاركنان  حقوق  ماليات  درخصوص  اداری  عدالت  ديوان  آرای 
است كه مجلس خود پيگير اصالح آن است .  همچنين صدور برگ تشخيص 
مالياتی افرادی است كه مدت 20سال معافياتی مالياتی آنها گذشته است . 
مالياتی  اظهارنامه   94 تا  سال 90  از  كه  است  افرادی  جريمه  ديگر،  يكی 
توسط  نمودند  تعبير  و  تفسير  صفر  نرخ  به  يكباره  به  را  معافيت  نداده اند ، 
سازمان مالياتی كه خود حديث مفصل دارد و بسيار موارد مهم كه در جريان 
ماليات های  قانون  اصالح  برای  دولت  پيشنهادی  اليحه  اين  حال  است. 

مستقيم هم قوز باالی قوز شده است. 
به واقع خوب است كه خودمان را به جای يك بنگاه اقتصادی قرار دهيم؛ آيا 
با اين حجم تغييرات، اصالحات، آرای شوراها و هيات های عمومی مالياتی 
و ديوان عدالت اداری و ... سرمايه خود را بر اين بنای متزلل قرار خواهيم 
داد؟ آن هم در مناطق محروم و دور افتاده ای كه هر كدام  بيش از دوهزار 

كيلومتر از مركز كشور فاصله دارند؟ بدون ترديد، خير!
3( در همان ابتدای ماده 140 اين اصالحيه آمده است: »فعالين اقتصادی از 
اقتصادی  فعالين  اينكه  يعنی  معاف هستند«؛  منطقه، 5سال  تاسيس  تاريخ 
نيز شروع  را  فعاليت خود  منطقه ،  كار  آغاز  با سوت  روز  در يك  بايد  همه 
نمايند ! به نظر شما با زيرساختی كه مناطق آزاد ما دارند، اين امكان وجود 
دارد ؟! آيا به نظر شما همه فعالين می توانند در روز اول تاسيس منطقه، در 
)تا  منطقه مستقر شوند و مجور فعاليت بگيرند ؟! به نظر شما دوره ساخت 
قبل از بهره برداری ( نياز به زمان و تنفس ندارند؟! يعنی اكنون مناطقی كه 
بيش از 5سال از تاسيس آنها گذشته )مناطق آزاد نسل اول و دوم(، ديگر 
معافيت مالياتی شامل آنها نمی شود؟! واقعا جای تاسف است . خود بخوانيد 

حديث مفصل از اين مجمل .
4( يكی از داليل فرار مالياتی، همان پيچيدگی و تنوع محاسباتی در حوزه دريافت 

ماليات است كه متاسفانه در ماده 140 به اين موضوع پرداخته شده است.
5( چرا بايد اليحه موصوف بدون دعوت از كارشناسان امر در سازمان های 

مناطق آزاد و دبيرخانه شورايعالی تنظيم شود ؟!
علی  ايحال، موضوع ماليات در مناطق آزاد در مواجه با سرزمين اصلی، يك 
را  مشكالت  صورت  اين  غير  در  گردد؛  رفع  بايد  كه  است  بزرگ  چالش 

روز به روز بيشتر خواهد نمود. 
هدفگذاری  مالياتی،  پايه های  ايجاد  درآمدی،  منابع  تامين  طرفی،  از 
معافيت های مالياتی و شفاف سازی و جلوگيری از فرار مالياتی برای دولت 
بسيار حائز اهميت است و همه بايد بر اين سياست صحه گذاشت و كمك 
داد  اطمينان  مالياتی  نظام  به سياستگذاران  بايد  نيز  ديگر  از سوی  و  كرد، 
كشور  در  بسزايی  اقتصادی  اثرگذاری  آزاد  مناطق  در  مالياتی  معافيت  كه 

داشته و دارد.
لذا پيشنهاد می كنم ماليات از فعالين اقتصادی سازمان های مناطق آزاد را نيز 
مشابه عوارض معمول كشور معاف نمايند و سازمان های مناطق آزاد راسا 
براساس مقررات و ضوابط مصوب هيات وزيران  پايه های مالياتی ايجاد و 
از فعالين اقتصادی متناسب با سرمايه گذاری و نوع فعاليت در منطقه ماليات 
مربوطه دريافت نمايند و سازمان های مناطق آزاد از محل درآمد حاصل از آن 
به عنوان درآمد پايدار )به جای بخشی از درآمد از عوارض موضوع  تبصره 2 و 
فروش زمين ( برابر ماده )2( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، عالوه بر تامين 
آزاد را  زيرساخت محدوده منطقه، تامين زير ساخت نواحی همجوار مناطق 

نيز در قالب بودجه مصوب هيات وزيران برعهده گيرند . 
اثرات مثبتی كه اين پيشنهاد دارد: اوال فعالين اقتصادی را با قوانين سرزمين 
و موقتی متعدد مواجه نمی كنيم و مقررات در اين خصوص از ثبات نسبی 
برخوردار می شود و فعالين مناطق آزاد را از سردرگمی نجات می دهيم . ثانيا 
اختيار سياستگذاری و هدفگذاری درآمدی را به نفع كشور برعهده سازمان 
ايجاد  منطقه  برای  پايدار  درآمدی  منابع  ثالثا  می دهيم.  قرار  آزاد  منطقه 
می شود. رابعا شفاف سازی ايجاد و از فرار مالياتی جلوگيری می شود و از همه 
مهم تر از طريق ايجاد رديف حمايتی و تكاليف زيرساختی در بودجه مناطق 
آزاد برای نظام برنامه ريزی كشور نيز اعتماد ايجاد می شود كه سازمان های 
توسعه  زمينه  در  را  كشور  مالی  هزينه های  از  بخشی  توانسته  آزاد  مناطق 

نواحی مرزی و نواحی همجوار مناطق مذكور، تامين نمايد.

محمدصادق مبرهن نیاكان، دبیر اجرایي شوراي همكاري و 
هماهنگي فعالین اقتصادي مناطق آزاد :

رئیس جمهور، معاون اول و نمایندگان مجلس مانع اجرای 
پیشنهادات وزیر اقتصاد شوند

هر دم از اين باغ بری می رسد     
تازه تر از تازه تری می رسد

»تا كی و به كدامين گناه، مناطق آزاد و ويژه اقتصادی می بايستی گوشت 
قربانی تصميمات و مصوبات قوای مقننه و اجرايی كشور باشند! «

طی روزهای گذشته شاهد ارسال دو فقره نامه به انضمام پيش نويس اليحه 
اصالح قانون ماليات های مستقيم و همچنين تصويب نامه مربوط به اختيارات و 
حوزه عمل وزارت امور اقتصادی و دارايی درخصوص دبيرخانه شورايعالی مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادی و سازمان های مناطق توسط جناب آقای خاندوزی وزير امور 
اقتصادی و دارايی به عنوان جناب آقای دكتر مخبر معاون اول محترم رياست 

جمهوری جهت تصويب در هيات محترم وزيران بوديم. 
البته روند حركتی وزارت اقتصاد و دستگاه های زيرمجموعه آن و همچنين 
با  گذشته  دهه  طی  آن  پژوهش های  مركز  و  اسالمی  شورای  مجلس 
اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  مكرر  و  صريح  نقض 
و مواد مندرج و مرتبط با اين مناطق در برنامه های توسعه چهارم، پنجم  و 
پاسخگويی  با چشم پوشی ، عدم  توسعه كشور كه  برنامه های  دائمی  احكام 

آشكار  فعل  ترک  و  تعرض  اين  با  قوای سه گانه  قاطع مسئولين  برخورد  و 
ارگان های فوق در قبال اعتراض دبيرخانه شورايعالی، سازمان های مناطق 
و شكواييه های متعدد تشكل های صنفی كه با انجام مكاتبات و حضور در 
جلسات همراه بود؛ باعث جری شدن و اعتمادبه نفس بيشتر ناقضين قوانين 
و مقررات خاص اين مناطق و طراحی و انجام تهاجم جديد و پيشروی سنگر 
به سنگر جهت دخالت در امور مناطق توسط آنان بوده ايم و به روزی رسيديم 
كه اين مناطق فقط دارای عنوانی بی محتوی بنام »منطقه آزاد« بوده و به 

قول معروف از آنان »شير بی يال و دم و اشكم« ساخته شده است. 
تصويب  و  تدوين  هنگام  در  دهم  مجلس  محترم  نمايندگان  شاهكار  هنوز 
قدرت نمايی  براساس  صرفا  كه  توسعه  ششم  برنامه  قانون  ماده 23  تبصره 
وقت  دبير  قبال  در  تاجگردون  آقای  مشخصا  و  نمايندگان  از  تعدادی 
مبنی بر  تركان  مهندس  ياد  زنده  اقتصادی،  ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالی 
قرار گرفتن دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی ذيل وزارت امور 
اقتصادی و دارايی از يادمان نرفته بود كه شاهد صدور و وضع انواع آيين نامه 
به  آنان  با درجه شمول تسری  در دولت  اصلی  قوانين سرزمين  مقررات  و 
مناطق آزاد طی 6سال اخير بوديم و تخطی و نقض آشكار قوانين اين مناطق 

در چند سال گذشته به امری عادی و به صورت عرف تبديل شده است  .
طرفه اينكه تنها 2مورد مقررات مصوب هيات وزيران )حذف گمركات سازمان های 
مناطق و الزام تسری رويه ثبت سفارش همانند سرزمين اصلی( كه مغاير با قوانين 
مناطق بود، با طرح دعوی توسط تشكل های صنفی در ديوان عدالت اداری ابطال 
شد و در صورت فرصت، حوصله و همكاری تشكل های صنفی بسياری از اين 

قبيل قوانين و مقررات كماكان قابليت ابطال داشته و دارند. 
به نظر اينجانب آنچه مسلم است و برای اكثر فعالين مناطق آزاد به يقين 
عناد  نمی دانند(،  آن  آشكار  اعالم  در  به صالح  )هر چند  است  تبديل شده 
زمان  از  و  گذشته  دهه  از  آزاد  مناطق  با  خاندوزی  آقای  شخص  آشكار 
حضور ايشان در مركز پژوهش های مجلس با ارائه انواع نظريه و طرح های 
پيشنهادی تا نمايندگی ايشان در دوره يازدهم مجلس و حضور در كميسيون 
اقتصادی و تالش برای تصويب طرح ها و نظريات قبلی و سپس صدارت 

ايشان در وزارت اقتصاد و اصرار بر اجرای مصوبات مورد نظر می باشد  .
ماده 31  بند)ت(  در  آزاد  مناطق  فعالين  مالياتی  اظهارنامه  ارائه  الزام  طرح 
قانون رفع موانع توليد ، طرح شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده در مناطق 
آزاد، طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تسری بند)ت( ماده 31 
هنگام  در  مستقيم  ماليات های  قانون  ماده 132  به  توليد  موانع  رفع  قانون 
اصالح قانون ماليات های مستقيم، اليحه اصالح مجدد قانون ماليات های 
مستقيم و حذف عملی ماده 13 قانون مناطق آزاد و القای ناكارآمدی و ارائه 
قوای  در  عالی رتبه  مسئولين  به  مناطق  اين  عملكرد  از  تار  و  تيره  تصوير 
سه گانه، شورای محترم نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و دفتر مقام 
معظم رهبری، از تالش های بارز و شبانه روزی همفكران و همراهان ايشان 
كه  خود  ذاتی  ماموريت های  از  را  آزاد  مناطق  مسئولين  عمال  كه  می باشد 
همانا برنامه ريزی و عمليات اجرايی جهت جذب سرمايه گذاری، فناوری های 
پيشرفته داخلی و خارجی، كارآفرينی و اشتغال مولد با استفاده از ظرفيت های 
قانونی موجود است، دور نموده و آنان تمام وقت مشغول پاسخگويی به انواع 
اتهامات اثبات نشده و كاذب در مراجع فوق و دستگاه های نظارتی بوده و 
جرات انجام اعمال و اجرای كمترين تدابير مديريتی و پيشبرد امور عادی و 
جاری را نداشته و امروز مناطق به بدترين وضع موجود از ابتدای تاسيس و 

طی سه دهه گذشته مبتال شده اند.
با استقرار دولت سيزدهم و انتصاب جناب آقای دكتر سعيد محمد با داشتن روحيه 
جهادی و عملياتی و مورد وثوق بودن  ايشان نزد بزرگان نظام و به گمان يكدست 
شدن نيروهای مستقر در مجلس و دولت، اميد و انتظار بهبود اوضاع و تقويت اين 
مناطق و دست برداشتن از دشمنی با آنان نزد فعالين اقتصادی تقويت شد؛ ولی 
ناباورانه كماكان شاهد عدم هماهنگی و به نوعی جنگ قدرت طی 9ماه گذشته 
هستيم و ثمره آن اصرار به روش های آزمون و خطای گذشته می باشد. تبصره 
ماده 23 قانون برنامه ششم كه به گواه اكثر نمايندگان مجلس دهم با ناآگاهی از 
كم و كيف آن و با اعتماد به ادعای برخی سران فكری آن مجلس، تصويب و 
به دليل ماهيت فرادستگاهی دبيرخانه شورايعالی و عدم تمايل دولت به انجام آن 
تبصره در دولت گذشته و كال طی 5سال گذشته همراه بود و اصرار به اجرای آن 
در كمتر از 9ماه باقيمانده به پايان زمان اجرای برنامه ششم توسعه با درخواست 
تصويب آيين نامه آن از سوی وزير اقتصاد توسط هيات وزيران، از مصاديق موارد 

پيش گفته است  .
از نكات بارز و مصداقی عدم كارايی و تناقض تبصره ماده 23 قانون برنامه 
با  خاندوزی  آقای  شخص  اصرار  با  و  سيزدهم  دولت  ابتدای  از  كه  ششم 
آزاد  مناطق  سازمان های  و  دبيرخانه  امورات  در  همه جانبه  دخالت  قصد 
شروع گرديد، بالتكليفی و سردرگمی در اداره سازمان های مناطق به دليل 
اعضای  و  مديران  انتخاب  مسير  در  موثر  مراجع  و  اركان  در  اختالف نظر 
هيات مديره جديد اين سازمان ها، باعث توقف انواع فعاليت ها و سرگردانی 
بسياری از فعالين اقتصادی در رويكردهای مختلف در مناطق می باشد و با 
مداقه در متن مصوبه پيشنهادی متوجه  می شويم كه اساسا دبير محترم و 
اين مناطق حتی  دبيرخانه شورايعالی عمال به حاشيه رفته و كنترل كامل 
با تفويض اختيارات رياست جمهوری در عزل و نصب مديران و مسئولين 
رياست  نهاد  سطح  از  مناطق  اين  اعتبار  كاهش  و  سازمان ها  و  دبيرخانه 
جمهوری به وزارت اقتصاد و دارايی را دارند. اين درحالی است كه دبيرخانه و 
سازمان های مناطق طی 3دهه گذشته عالوه بر ظرفيت های قانونی و تحت 

لوای نهاد رياست جمهوری موفق به تمكين دستگاه ها و ارگان های دولتی 
در قبول قوانين و مقررات خاص اين مناطق و تفويض وظايف و اختيارات 
دستگاه های فوق به سازمان های مناطق آزاد نشدند و مشخص نيست وزارت 

امور اقتصادی و دارايی با چه ابزاری می تواند در اين عرصه موفق شود !
از سوی ديگر وضعيت عمومی اقتصاد ملی نيازی به توضيح نداشته و بحران های 
مختلف اقتصادی خود گواه اين ادعا می باشد كه وزارت امور اقتصادی و دارايی 
و ارگان های زيرمجموعه آن در انجام وظايف ذاتی خود موفق نبوده و ناتوان 
می باشند و تنها با اعمال سياست های انقباضی محض )افزايش تساعدی ماليات 
و هزينه های گمركی و ساير خدمات( و با عنوان پوششی جراحی اقتصادی، باعث 
كوچك تر شدن سفره مردم شده و نياز مبرم به تغييرات كلی در اين وزارتخانه به 
عنوان خواست عمومی مردم و به ويژه فعالين اقتصادی سرزمين اصلی و مناطق 

آزاد و ويژه اقتصادی احساس می شود.
عالوه بر  خاندوزی  آقای  جناب  كشور ،  اقتصادی  پيش گفته  شرايط  با  لذا 
وظايف قبلی چگونه قادر به اداره دبيرخانه و سازمان های مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادی در آينده خواهند بود؟ اين سوالی است كه به ذهن هر مخاطبی 

خطور خواهد كرد !
اينجانب به عنوان فردی كه حدود سه دهه از عمر خود را در اين مناطق سپری 
نموده ام، كامال از وضعيت موجود نااميد بوده و به همكاران و تشكل های صنفی 
اعالم خطر و وضعيت اضطراری می نمايم و اميدوارم حضرت آيت اهلل دكتر رئيسی 
رياست محترم جمهوری اسالمی ايران، معاون اول محترم ايشان جناب آقای 
دكتر مخبر و همچنين نمايندگان محترم ملت ايران در مجلس شورای اسالمی 
با اتخاذ تدابيری عاجل، از بروز بحران های سخت تر و تبعات منفی اقتصادی و 

اجتماعی در اين خصوص جلوگيری نمايند  .

حامد افروز، فعال اقتصادی در منطقه آزاد قشم:
 فرش قرمز رقبا برای فعالین اقتصادی

با حذف معافیت مالیاتی 20ساله مناطق آزاد
از ابتدای تشكيل مناطق آزاد در ايران تاكنون، تنها مزيتی كه سرمايه گذاران 
و فعالين اقتصادی اين مناطق به آن دلخوش بودند، همين معافيت مالياتی 
بيست ساله بود كه اكنون پيشنهاد حذف آن از سوی وزارت امور اقتصادی 
و دارايی مطرح شده است! اين معافيت حداقل مشوقی است كه می توانست 
سرمايه گذاران را قانع كند تا در هر مناطق آزادی كه هستند، بمانند و باعث 

اشتغال زايی  و رونق و آبادانی آن منطقه و به تبع آن كل كشور شوند.
 در سال های اخير تالش های بسياری برای مخالفت و از بين بردن مناطق آزاد 
در كشور صورت گرفته و اين مشكل عظيمی است كه فعالين اقتصادی با آن 
دست و پنجه نرم می كنند . يكی از همين مشكالت، پيشنهاد كاهش مدت زمان 
معافيت مالياتی و رساندن آن به 5سال است. البته كه پيش از اين نيز به كرات 
تيرهای نمايندگان و مسئوالن دولتی به مناطق آزاد اصابت كرده است؛ از كاهش 
اختيارات دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی با قرار گرفتن ذيل 
وزارت امور اقتصادی و دارايی گرفته تا عدم اجرای قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد و ملزم كردن فعالين اقتصادی مناطق به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده؛ كه 
نتيجه همه اين اقدامات در يك كالم فرار سرمايه گذاران و از بين رفت هسته 

اصلی شكل گيری مناطق آزاد كشور است!
 با وجود آن كه در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بر معافيت مالياتی 20ساله اين 
مناطق تصريح شده است، اما باز هم فعالين اقتصادی مناطق آزاد را ملزم به ارائه 
اظهارنامه سفيد به بهانه اينكه نياز نيست ماليات بدهند ، كردند. اما پس از دادن 
اين اظهارنامه، اكثر فعالين اقتصادی جريمه شده و  ماليات های سنگين برايشان 

وضع شد؛ لذا معافيت مالياتی مناطق آزاد اينگونه كان لم يكن شد.
 پيش تر بندر لنگه يكی از قطب های اقتصادی در جنوب ايران بود، دومين 
حاشيه  كشورهای  از  زمان  آن  در  داشتيم؛   بندر  اين  در  را  كشور  فرودگاه 
بندر  اين  به  موردنياز  لوازم  تهيه  و  خريد  برای  امارات  به ويژه  خليج فارس 
اين  و  می كند  اعمال  را  ماليات  افزايش  وقت  دولت  اينكه  تا  می آمدند، 
از  اقدامی،  طی  نهايت  در  می رسد .  امارات  شيخ نشين های  گوش  به  خبر 
سرمايه گذاران بندر لنگه دعوت می شود و آنها برای سرمايه گذاری به امارات 
می روند، تا جايی كه اكنون اين كشور تبديل به يكی از قطب های اقتصاد 
جهان شده است. بايد به اين موضوع فكر كنيم كه اگر فشارهای مالياتی 
را اعمال كنيم و معافيت های مالياتی را حذف نماييم، طبيعتا فرار سرمايه و 
سرمايه گذار از اين مناطق شكل می گيرد، كه اين اتفاق بزرگ و بسيار تلخی 

برای مناطق آزاد و همچنين اقتصاد كشور است.
مالياتی  معافيت  كنار  در  خاص  مزيت های  به  عنايت  با  اقتصادی  فعالين 
شاهد  اما  كردند.  آغاز  آزاد  مناطق  در  را  خود  سرمايه گذاری  20ساله، 
به  كننده  وسوسه  مالياتی  معافيت های  همسايه،  كشورهای  در  كه  هستيم 
اين  كه  هستند  هم  كشورهايی  اينكه  می دهند، ضمن  ارائه  سرمايه گذاران 
اختيار سرمايه گذاران قرار می دهند؛ ولی  را به صورت مادام العمر در  مزيت 
در مناطق آزاد ايران تنها آيتمی كه به آن دلخوش و اميدوار بوديم، همين 
معافيت مالياتی بيست ساله بود كه درحال حاضر پيشنهاد حذف آن را مطرح 
به  توجه  با  را  فعلی، تحريم ها  اقتصادی  ما می توانستيم در جنگ  كرده ا ند! 
تمام  اكنون  كنيم.  كم رنگ  ايران  در  آزاد  مناطق  ظرفيت های  و  ويژگی ها 
معافيت های مالياتی   و مزيت های مناطق آزاد و دلگرمی های سرمايه گذاران 
از بين رفتن است؛ اگر حذف معافيت مالياتی  از ديگری درحال  يكی پس 
در اين مناطق صورت گيرد، ديگر چه تفاوتی با سرزمين اصلی وجود دارد  ؟!

فعالين اقتصادی با مشكالت و دردسرهای رفت و آمد ميان مناطق آزاد و 

سرزمين اصلی روبه رو هستند؛ از هزينه هايی كه متحمل می شوند تا افزايش 
قيمت مصالح و  مواد غذايی و نرخ كرايه ها و... لذا هر فعال اقتصادی با حذف 
امتيازها، ديگر برای فعاليت به مناطق آزاد نمی آيد، بلكه به شهری می رود 
كه اسم مناطق آزاد روی آن نباشد  ؛ اين درحالی است كه در مقايسه با ايران، 
كشورهايی هستند كه فرش قرمز برای سرمايه گذاران ايرانی پهن كرده و 
با آغوش باز از آنان استقبال می كنند تا امارات ديگری ساخته شود. اگر با 
همين رويكرد و روش مسئوالن پيش برويم، مطمئن باشيم سرمايه گذاران 
آنجا  كند،  ورود  ايرانی  سرمايه گذار  كه  جايی  قطعا  و  می كنند  فرار  ايرانی 
گلستان می شود؛ آن موقع انگشت به دهان می مانيم و حسرت می خوريم كه 

چرا به فعالين اقتصادی سخت گرفتيم!
اكنون كشورهايی هستند كه می خواهند با امارات رقابت داشته باشند، كشوری 
همچون عمان كه درب های ورودش را برای سرمايه گذاران ايرانی باز كرده و اگر 

اين رويكرد ادامه پيدا كند، فرار سرمايه گذار نيز به وفور اتفاق خواهد افتاد .
بی ترديد سرمايه گذار در وهله اول به فكر خود و سرمايه ای است كه در اين مدت 
به دست آورده؛ بنابراين وقتی ما نمی توانيم سرمايه گذار ايرانی را حفظ نماييم، 
مطمئن باشيم كه سرمايه گذار خارجی نيز هرگز جذب مناطق آزاد ما نخواهد شد.

مجید صیادنورد، كارشناس مسائل مناطق آزاد:
 آیا دیگر می توان از منطقه آزاد تجاری- صنعتی

در اقتصاد ایران نام برد؟
از بدو تولد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در سپهر اقتصادی و مناسبات منطقه ای، 
برخی وزارتخانه ها و سازمان های عضو شورای عالی مناطق آزاد به دليل تعارض 
منافع هويتی و حاكميتی در مباحث اداری، قائل به تمكين از اجرای قانون در 
محدوده مناطق نبوده و با تفسير به رأی به نفع نهاد متبوع خود يا تعلل در ارائه 
خدمات و پاسخ به مكاتبات اداری سازمان و فعال اقتصادی منطقه؛ از اجرای 

كامل قانون و مقررات مناطق آزاد استنكاف می كردند. 
امور  به  وزارتخانه ها  اين  تعداد  نود  دهه  تا  هفتاد  دهه  از  زمان  گذر  در 
گمرک،  مركزی،  بانك  اينكه  طرفه  كرد.  پيدا  كاهش  دارايی  و  اقتصادی 
سازمان امور مالياتی و شركت سهامی بيمه ايران كه اركان اجرای مهم ترين 
مزايا و فرصت ها در سطح مناطق به همراه ارگان صادركننده مجوز جهت 
نهادسازی های خارجی در مناطق )حضور بانك، بورس و بيمه خارجی( بودند، 
با لطايف الحيل مختلف در مسير عدم اجرا، ايجاد مانع قانون، تعميم قوانين 
دستاوردهای  و  كاركردها  عليه  شائبه  ايجاد  به  كمك  و  مناطق  به  داخلی 

مناطق آزاد در سطح استانی و ملی، حركت نمودند  .
تغييرات مداوم در  اعمال  به  را می توان  اقدامات  اين مدل  مهم ترين موارد 
مولفه های صدور مجوز فعاليت بانك خارجی و تعميم دستورالعمل های ارزی 
با  ارتباط  آيين نامه های متنوع گمركی در  ارائه  به مناطق؛  در سطح داخلی 
در  گمرک  حضور  همراه  به  آزاد  مناطق  طريق  از  كاال  ترانزيت  و  واردات 
مناطق  قانون  طبق  كه  –درحالی  منطقه  از  خروجی  و  به  ورودی  مبادی 
آزاد  منطقه  از  خروج  درب  بايد  گمرک  گمركی،  بين المللی  قوانين  و  آزاد 
مستقر باشد-؛ تالش به منظور دريافت عملكرد مالی فعالين اقتصادی بخش 
خصوصی كه منجر به تغيير قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال 1400 و 

تعميم اين قانون به مناطق آزاد شده است.
چه اتفاقی رخ داده كه موجودیت مناطق آزاد محل اشكال 

واقع شده است؟
داستان مناطق آزاد و وزارت اقتصاد زمانی ابعاد گسترده تر و شديدتری پيدا 
ششم  برنامه  قانون  ماده 23  واحده  تبصره  قالب  در  دهم،  مجلس  كه  كرد 
شورايعالی  دبيرخانه  تشكيالت  و  ساختار  اختيارات،  وظايف،  »كليه  توسعه، 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی« را مشروط به »حفظ شخصيت حقوقی مستقل 
بازدارنده  وزارتخانه  مهم ترين  به  مربوطه«  مقررات  و  ضوابط  رعايت  با  و 
اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد يعنی »وزارت امور اقتصادی و دارايی 
منتقل كرد« و به تبع آن »وزير ذی ربط مسئول اجرای قوانين مرتبط با حوزه 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ويژه اقتصادی« معرفی شد. نكته حائز اهميت 
چهارساله  دبيران  مومنی،  مهندس  و  بانك  دكتر  مناسبات  دليل  به  اينكه 
اين  رياست جمهوری در دولت روحانی، عمال  نهاد  با  برنامه ششم  اجرای 
مصوبه قانونی جامه عمل نپوشيد. اما اين پايان كار نبود؛ در جريان تنظيم 
و تصويب بودجه سال1401 و درحالی كه اجرای برنامه ششم به دليل عدم 
نمايندگان  بود،  شده  تمديد  ديگر  سال  يك  توسعه،  هفتم  برنامه  تصويب 
توليد و بهره وری  به  اتفاقا مربوط  مجلس در قالب »بند)ز( تبصره18« كه 
است؛ بر قانون برنامه توسعه تاكيد مجدد نموده و در عين حال وزارت اقتصاد 
موظف به توديع آيين نامه مربوط به سازوكار الحاق دبيرخانه شورايعالی به 

وزارتخانه متبوع خود خطاب به هيات دولت، ظرف سه ماه شده است.
هم اكنون و در آستانه فرصت موردنظر، وزير محترم اقتصاد طی دو فقره نامه 
خطاب به معاون اول، ابتدا پيش نويس تصويب نامه اجرايی نمودن اليحه بودجه 
در زمينه انتقال دبيرخانه به زيرمجموعه خود را در دستوركار قرار داده و در مكاتبه 
دوم در قالب اليحه اصالح قانون ماليات های مستقيم؛ اولين و بديهی ترين مزيت 
و معافيت مترتب بر مفهوم و نهادی تحت عنوان منطقه آزاد را هدف قرار داده: 

معافيت مالياتی؛ و آن را از 20سال به 5سال تقليل داده است.
این دو فقره پیشنهاد جهت تصویب به عنوان قانون با مناطق 

آزاد چه می كند؟
تعطيل  عمال  آزاد  مناطق  الصلوات!  مع  فاتحه  الرحيم،  الرحمن  اهلل  بسم 

می شوند.
1( كاهش معافيت مالياتی فعاليت اقتصادی در محدوده جغرافيايی مناطق 
در  هم اكنون  چراكه  معافيت؛  اين  حذف  يعنی  5سال،  به  20سال  از  آزاد 

شهرک های صنعتی از 10 تا 13سال در نوسان است.
2( از كاهش معافيت تا مرز صفر، تا اجرای ماليات بر ارزش افزوده در مناطق 
آزاد كه براساس مصوبه مجلس يازدهم و وزير اقتصاد، به مناطق آزاد نيز تعميم 
پيدا كرد؛ هزينه توليداتی كه به بازارهای داخلی صادر می شوند از 9 تا 27درصد 
افزايش پيدا می كند. حال شما باشيد در مناطق آزاد ايران می مانيد؟! مناطقی كه 
اغلب به دليل دورافتاده بودن، هزينه های جاری خدمات، نيروی كار، مواد اوليه 

داخلی بيش از توليد در شهرهای مركزی كشور است.
براساس  و  اقتصاد  وزارت  زيرمجموعه  به  شورايعالی  دبيرخانه  انتقال  با   )3
مفاد طرحی كه وزير محترم تقديم كرده؛ برخالف مصوبه مجلس شورای 
اسالمی، استقالل نهاد دبيرخانه از ميان رفته و مستند به نامه رئيس جمهور 
جهت ابالغ حكم مشاور دكتر سعيد محمد، سيداحسان خاندوزی، مساعی 
ارزشمند خود را در چيدمان مديريتی مناطق آزاد مصروف می دارد. )كما اينكه 

ظرف هشت ماه گذشته چنين كرده است(
اين مهم به معنی عدول از مرز قانونی تعيين شده برای وزارتخانه مزبور بوده 
و در عين حال با توجه به درخواست ايشان مبنی بر كاهش تعداد اعضای 
شورايعالی و تفويض اختيارات رئيس جمهور به وزارتخانه متبوع خود؛ عمال 

وزير يعنی دكتر خاندوزی، همه كاره مناطق آزاد می شود.
4( با تقليل جايگاه و كاهش تعداد نهادهای عضو شورای عالی، پاشنه آشيلی 
كه ظرف اين پنج سال، قانون مزبور با آن دست به گريبان بوده، در مسير 
شورای عالی  رئيس  رئيس جمهور،  هم اكنون  كه  درحالی  می نمايد!  رخ  اجرا 
است، اجرای بسياری از مفاد قانون و مقررات مناطق آزاد از 30درصد عبور 
توسعه  دائمی  احكام  ماده 65  و  قانون  ماده 27  به  نهادی  هيچ  و  نمی كند 
وقعی نمی نهد!؟ آيا می توان به درخواست های وزير اقتصاد يا دبير شورايعالی 
مناطق آزاد توسط ساير وزارتخانه های همطراز، اميدی داشت؟! اساسا مگر 
مناطق آزاد در زمينه های كاری وزارتخانه های صمت؛ گردشگری؛ بهداشت؛ 
آموزش و پرورش؛ كشور؛ امور خارجه؛ و يا سازمان محيط زيست دارای شرح 
خدمات و فعاليت نمی باشند؟! با اين موضوعات كاری، وزارت اقتصاد از اين 

به بعد چگونه برخورد می كند؟
5( ظرف يك دهه گذشته برخی از قوانين مناطق آزاد همچون حضور بانك 

خارجی و معافيت هايی همچون پرداخت حقوق پرسنل، حذف شده اند؛ قوانين 
و آيين نامه های داخلی كه براساس قانون حق اعمال در محدوده مناطق آزاد را 
نداشت، بيش از قوانين و مقررات اين مناطق، در آنها به اجرا درمی آيند و اساسا 
كمتر موردی برای ارجاع به نص قانون مناطق آزاد جهت پيش برد امور بر جای 
مانده است. به اين موارد اتهام های غيرواقعی مطرح شده از سوی برخی نمايندگان 
مجلس و مسئولين دولتی، در كنار مداخالت اين عزيزان در چيدمان مديريتی و 
بدنه كارشناسی مناطق آزاد؛ را كنار تغييرات مجدد قانونی -كه وجاهت قانون 
مناطق آزاد را از ميان برداشته- و افزايش هزينه های روزانه توليد و پرداخت 

هزينه های خدمات دولتی قرار دهيد! چه می شود؟
6( اعمال دو قانون فوق ايجاد عدم شفافيت می كند؛ چراكه شركت ها مجبور 
می شوند برای دور زدن قانون، قبل از موعد 5سال، شركت جديد تاسيس نمايند 
و در عين حال تعدد نهادهای مسئول در منطقه به سردرگمی سرمايه گذار و 
ارباب رجوع اين مناطق منجر می شود؛ به اين دليل كه در سطح استانی ديگر 
عالوه بر استاندار، ادارات كل استانی و به ويژه نهادهای زيرمجموعه وزارت امور 
اقتصادی و دارايی به حاكميت سازمان منطقه آزاد در هر منطقه وقعی ننهاده و 

روزبه روز اين سازمان ها ضعيف تر از گذشته می شوند.
قوانین مورد بحث با چه قوانینی در مناطق آزاد ایران ضدیت دارند؟

معظم  مقام  سوی  از  كه  مقاومتی  اقتصاد  كلی  سياست های  ماده 11  اوال؛ 
رهبری ابالغ شده است. نيازی به بازگو كردن نيست كه هيچ يك از مصوبات 
راستای  در  سيزدهم،  و  دوازدهم  دولت های  و  يازدهم  و  دهم  مجلس  دو 
دستور مقام معظم رهبری نيست! سئوال اينجاست چرا در حوزه اقتصاد كه 
مهم ترين نظرگاه و راهبردهای تعيين شده از سوی ايشان است، در جمهوری 
اسالمی ايران، كسی نمی گويد، عزيزان برخالف منويات رهبری عمل كرده 
و اين گونه كردارها جز عبور از دستورات ايشان و عدم تمكين به ابالغيه های 
ولی فقيه آيا معنايی جز ضديت با واليت فقيه از طريق عدم اجرای قانون 

ابالغ شده از سوی ايشان در بهمن ماه 1392 قابل تعبير است؟!
حاكميتی  جايگاه  حفظ  بر  كه  كشور  توسعه  دائمی  احكام  ماده 65  با  ثانيا؛ 
مناطق آزاد و نوع تعامل ساير اعضای شورای عالی در اين مورد تاكيد دارد 
قانون فوق توسط مجلس دهم و  اينكه  نيز در تخالف آشكار است. طرفه 
پيش از تصويب قانون برنامه ششم توسعه تصويب شد و اين يعنی چه؟ يعنی 
خود نمايندگان در ماده23 برنامه ششم توسعه، ماده 65 خود را نقض كردند.

تعدی  يا  و  آن  اجرای  آزاد كه عدم  مناطق  قانون  به ماهيت  توجه  با  ثالثا ؛ 
قوانين ديگر بر آن، منوط به اصالح و تغيير قانون كنونی است. در نتيجه 
اساسا قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از حيز انتفاع و جايگاه قانونی خود 

خارج می شود.
آیا دستاورد دیگری بر این داستان ها مترتب است؟

خارجی  سرمايه گذاران  و  كشور  از  خارج  ايرانی  سرمايه گذار  ديگر  نخست: 
سازمان های  و  شورايعالی  دبيرخانه  - به ويژه  فوق  نهادهای  به  اعتمادی 
عامل مناطق آزاد- ندارند!؟ چراكه به قانونی كه براساس آن در اين مناطق 

می توانند سرمايه گذاری نمايند، اعتباری وارد نيست.
با  گذشته  سال  در  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  كه  شرايطی  در  دوم: 
و  خراسان  استان  سه  جز  به  15منطقه،  به  آزاد  مناطق  تعداد  افزايش 
نقاط  ساير  می كند-  محروم  آزاد  منطقه  بودن  دارا  از  -را  مازندران  استان 
به  همسايه  كشورهای  چگونه  می كند؛  آزاد  منطقه  دارای  را  كشور  مرزی 
رهبری  چراكه  می كنند؟!  اعتماد  كشورمان  اقتصادی  تعهدات  و  سياست ها 
ايران و رئيس جمهور آن به دنبال توسعه همكاری های منطقه ای براساس 
توانمندی های متنوع ايران عزيز می باشند. اما در مصوبات دولت و مجلس 
در حوزه مناطق آزاد كه نخستين عرصه تمرين همكاری های منطقه ای و 
منطقه گرايی است؛ موجوديت و مزايای قانونی سرمايه گذاری در اين مناطق 

حذف و يا خدشه دار می شوند.
سوم: تعدد قانون يعنی بی قانونی؛ چراكه هر فردی به زعم خود از قانون عمل 
می كند. تعدد نهادهای مسئول يعنی بی مسئوليتی در مسير اجرای قانون و اين 

هر دو با روح جذب و نگاهداشت سرمايه گذار و فعال اقتصادی در تضاد است.
چهارم: ما با شديدترين تحريم ها و سخت ترين شرايط اقتصادی و به تبع آن 
اجتماعی دست به گريبان هستيم؛ آيا وزارتخانه ای كه از پس حوزه مسئوليت 
خود برنيامده و ظرف سال های اخير وجه همت خود را معطوف به تضعيف 
مناطق آزاد و عدم اجرای قوانين و مقررات برای جذب سرمايه گذار در آن 

نموده، می تواند از عهده مشكالت اين مناطق برآيد؟
پنجم: تكليف از ميان رفتن اشتغال كه ناشی از فرار سرمايه گذار از مناطق آزاد به 
سرزمين اصلی يا كشورهای همسايه شده و می شود با كيست؟ عزيزان جواب 

مقام معظم رهبری و مردم كه ولی نعمتان كشور می باشند را چگونه می دهند؟
ششم: اميدوارم قوه عاقله نظام متوجه اين مهم گردد كه تالش به منظور 
حذف و بيرون كردن دكتر سعيد محمد و مديران منصوب او در مناطق نبايد 
شايد  البته  باشد...  آزاد  مناطق  كشاندن  انحالل  به  و  حذف  برای  حربه ای 
داستان برعكس باشد... كه عملكرد وزير محترم از دوران حضور در مركز 
پژوهش های مجلس، نمايندگی مجلس و اكنون وزارت اقتصاد مهر تاييد و 

تاكيدی است بر اين باور.

فرزین حقدل، كارشناس مسائل مناطق آزاد:
كاش عقالنیت نسبت به مناطق آزاد در كشور حاكم شود

طبق بند 11 سياست های كلی اقتصاد مقاومتی كه از سوی مقام معظم رهبری 
ابالغ شده و بايد فصل الخطاب كارگزاران نظام، مديران دولتی و مردم باشد؛ 
يك ماموريت خاص برای مناطق آزاد و ويژه اقتصادی درنظر گرفته شده و 
آن »توسعه حوزه عمل اين مناطق به منظور انتقال فناوری های پيشرفته  ، 
نيازهای ضروری  تامين  گسترش و تسهيل توليد صادرات و خدمات كاال ، 
و منابع مالی از خارج با هدف تامين رشد پويا ، بهبود شاخص های مقاومت 
اقتصادی  و دستيابی به اهداف سند چشم انداز 20ساله« است كه قطعا اين 

سياست، نقش مناطق آزاد كشور را بسيار برجسته تر می كند.
بنابراين همگی بايد تالش كنيم كه اين مناطق به اهدافشان در جهت كمك 
به تحقق سياست های اقتصاد مقاومتی دست پيدا كنند . اما در ماده 5 قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد آمده كه اين مناطق منحصرا براساس قانون خود 
مناطق  اين  چراكه  ندارد؛  اثر  آنها  بر  ديگری  قانون  هيچ  و  می شوند  اداره 
خارج از مرزهای بازرگانی و گمركی كشور هستند . طبق مدل های اقتصاد 
كشورهای پيشرفته جهان، قانونی كه در مناطق آزاد ساری و جاری است، 

مسلما با قانون سرزمين اصلی كشور بسيار متفاوت می باشد .
در همين راستا نيز يكسری مشوق ها و مزيت ها در قانون مترقی مناطق آزاد 
ايران ديده شده كه معافيت مالياتی نيز ازجمله آنها است . طبق ماده 13 قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد، اشخاص حقيقی و حقوقی كه در مناطق آزاد به 
انواع فعاليت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادی 
در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداری مندرج در مجوز، به مدت بيست سال از 
پرداخت ماليات بردرآمد و دارايی، )موضوع قانون ماليات های مستقيم( معاف 
خواهند بود و پس از انقضای بيست سال نيز تابع مقررات مالياتی خواهند بود 
كه با پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شورای اسالمی خواهد رسيد.
درنظر  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالين  برای  مزيتی  قانون،  اين  با  مطابق 
گرفته شده تا سرمايه گذاران خارجی و داخلی مشوق سرمايه گذاری و توسعه 
اشتغال را در اين مناطق داشته باشند و درآمدهايی از آنجا كسب كنند. هم 
اين  از  نهايت جی دی پی كلی كه  در  و  مناطق همجوار  آزاد و هم  مناطق 
موضوع حاصل می شود، به ارتقاء درآمد و تراز تجاری كشور كمك می كند. 
اينها يكسری قوانين و دستورالعمل های باالدستی است كه بايد به عنوان 
فصل الخطاب مورد توجه همگان قرار گيرد. اما آن چيزی كه ما برای پيوند 
اقتصاد ملی با اقتصاد بين المللی درنظر می گيريم ، همين مناطق آزاد است 

كه برای تسهيل در امور و سهولت در ايجاد كسب و كار به وجود آمده ا ند  .
البته كه مناطق آزاد در ايران بالفاصله پس از اتمام جنگ تحميلی و در دوران 

سازندگی كه كشور به لحاظ مالی در مضيقه بود، تاسيس شدند؛ بنابراين مناطق 
آزادی كه در ايران ايجاد شدند از حداقل های امكانات بی بهره بودند؛ در نتيجه 
سازمان های مناطق آزاد مجبور شدند برای ايجاد زيرساخت ها، به منابع به دست 
آمده از محل سرمايه گذاران اكتفا كنند. بايد تاكيد داشت كه دولت نيز در اين زمينه 
كار بزرگی انجام نداد. برخی افراد و منتقدين، مناطق آزاد كشورهای همسايه را بر 
سر مناطق آزاد كشور می كوبند و مناطق آزاد آنها را با مناطق داخل كشور مقايسه 

می كنند، درحالی كه اين يك قياس مع الفارق است.
چنانچه منطقه آزاد جبل علی را درنظر بگيريم، می بينيم در سالی كه اين منطقه 
به وجود آمده، دولت دبی قريب به 13ميليارد دالر برای ايجاد زيرساخت های آن 
سرمايه گذاری كرده است. حال آيا می توان اين را با منطقه آزاد قشم كه همزمان 
با جبل علی ايجاد شده، مقايسه كرد كه چه مقدار سرمايه گذاری برای زيرساخت 

توسط دولت مركزی در اين منطقه صورت گرفته است؟!
از لحاظ بحث معافيت مالياتی اگر بخواهيم مناطق آزاد ايران را با مناطق آزاد 
كشورهای همسايه مقايسه نماييم، بايد بگويم كه در گرجستان سه منطقه آزاد 
با معافيت مالياتی مادام العمر ايجاد شده است؛ آذربايجان نيز يك منطقه آزاد با 
10سال معافيت مالياتی بدون قيد و شرط دارد؛ ارمنستان با سه منطقه آزاد و 
با يك منطقه آزاد جديد 25سال معافيت مالياتی و تاجيكستان 4منطقه آزاد با 
50سال معافيت مالياتی دارد و جالب اين است كه تقريبا قانون مناطق آزاد اين 
كشورها را از قانون مناطق آزاد ايران كپی كرده اند ! پاكستان نيز در بندر گوادر 
23سال معافيت مالياتی و قطر هم دو منطقه آزاد فعال با 20سال معافيت مالياتی 
دارد. اما مناطق آزاد بحرين و كويت هم معافيت مالياتی مادام العمر دارند. عربستان 
نيز برای منطقه آزادی كه ايجاد كرده، 50سال معافيت مالياتی درنظر گرفته است. 
عراق هم با ايجاد سه منطقه آزاد، 25سال معافيت مالياتی دارد. عمان سه منطقه 
آزاد و منطقه ويژه اقتصادی دارد كه در اين سال ها بی سر و صدا پيشرفت كرده اند . 
بسياری از فرصت های اقتصادی كه می توانست جذب مناطق آزاد ايران شود، 
به عمان رفت و بسياری از سرمايه گذاران ايرانی به دليل فشارهايی كه در اين 
سال ها به پيكر نحيف مناطق آزاد آمده، وطن را ترک كردند و سرمايه شان را به 
عمان بردند. در اين مناطق 15سال معافيت مالياتی وجود دارد كه قابل افزايش تا 
20سال است؛ يعنی اگر عملكرد سرمايه گذار از نظر منطقه آزاد مورد تاييد باشد، 

اين معافيت مالياتی 5سال ديگر قابل افزايش خواهد بود  .
مالياتی  معافيت  صددرصد  امارات  در  و  مالياتی  معافيت  45سال  تركيه  در 
صادرات و واردات،  معافيت حقوق پرسنل و كاركنان به صورت مادام العمر 
و تا 50سال معافيت ماليات بردرآمد و عملكرد وجود دارد. هزينه غيرقابل 
باوری در مناطق آزاد اين كشور برای ايجاد زيرساخت ها صرف شده است؛ 
سوله  می كند،  مراجعه  سرمايه گذاری  ايجاد  برای  سرمايه گذار  كه  زمانی 
كارخانه توليدی،  زمين برای فعاليت های گردشگری و خدماتی و زمين برای 
فعاليت های صنعتی در مناطق آزاد اين كشور آماده است، به انضمام همه 

امكانات، محورها و مواردی ديگر كه مهيا می باشد .
اما يك قانون ديگر هم در كشورها به عنوان قانون  سرزمين اصلی حاكم است و 
آن اين است كه هيچ دخالتی در قانون مناطق آزاد ندارد. بنابراين سرمايه گذار با 
خيال راحت كتاب قانون مناطق آزاد در اختيارش قرار می گيرد و می داند كه از اين 
لحظه تا هر زمانی كه می خواهد فعاليت كند، براساس چه روش، قانون و سيستمی 
كار خواهد كرد و ذره ای هم در اين موارد خدشه ای وارد نمی شود؛ يعنی هر روز 
گمرک امارات متحده عربی بخشنامه جديد صادر نمی كند ، هر روز امور مالياتی 
آن كشور بخشنامه جديد برای تهديد سرمايه گذاری وارد نمی كند . مصداق فرش 
قرمز پهن كردن برای حمايت از سرمايه گذاران و حمايت لحظه ای تا زمانی كه 
آن سرمايه گذار در آن منطقه فعاليت می كند، وجود دارد . جديدا هم اطالعيه هايی 
صادر می شود و در آن مزايای خاصی برای ثبت شركت برای ايرانيان درنظر 
می گيرند؛  مزايايی برای صنعتگران ايرانی به جهت آن كه واحد توليدی خود را به 
امارات منتقل كنند. درحال حاضر تقريبا در سوپرماركت های اين كشور، 50درصد 
كاالها ساخت امارات است؛ همين طور محصوالت صنعتی زيادی ساخت اين 
كشور وجود دارد، درحالی كه بيش از 70درصد فعاالن اقتصادی آن، از اهالی 
اين كشور نيستند و از كشورهای ديگر به ويژه ايران جذب شد ه اند . اين كه چرا 
ايرانيان ترک وطن كردند و به آن طرف رفتند و بحث فرار مغزها ،  سرمايه ها و 
فرصت سوزی ها در كشور ما به  وجود آمده، صرفا به دليل فشارهايی است كه هر 

روز و هر ساعت بر فعالين اقتصادی كشور وارد می شود.
حتی در زمان تشكيل مناطق آزاد اوليه كه حمايت شخص رئيس جمهور وقت 
را برای اين مناطق داشتيم و صدور حكم مديران عامل سازمان های مناطق آزاد 
توسط رئيس جمهور صورت می گرفت، اما دستگاه های دولتی حاضر به تفويض 
اختيارات به مناطق آزاد نشدند؛ يعنی اجازه نداند قانون مناطق آزاد اجرايی شود. 
در دولت های بعد هم كم كم هر روز يك قانون و بخشنامه، باعث نقض قانون 

مناطق آزاد و محدود شدن اختيارات اين مناطق شد  .
در سال 95 مجلس شورای اسالمی مصوب كرد كه دبيرخانه شورايعالی مناطق 
آزاد و ويژه اقتصادی ذيل وزارت امور اقتصادی و دارايی فعاليت كند؛ از آن تاريخ 
می توان گفت كه پاهای مناطق آزاد را شكاندند. فشارها طبيعتا به مناطق بيشتر 
شد، خصوصا ادارات و سازمان های زيرمجموعه  وزارت امور اقتصادی و دارايی 
يعنی سازمان امور مالياتی و گمركی كه بيشترين فشارها را وارد كردند. از سوی 
دستگاه های دولتی نيز فشار زيادی بر روی مناطق آزاد وارد شد. ماده 27 قانون 
مناطق آزاد كه بر لزوم تفويض اختيارات به مسئوالن مناطق آزاد تاكيد دارد، در 
كشور ما اجرا نشد . ماده 65 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور نيز حجت 
را در اين رابطه تمام كرد؛ اما باز هم كسی خود را ملزم به اجرای قوانين نكرد ؛ 
چراكه مناطق آزاد ذيل وزارت امور اقتصادی و دارايی بود و هيچ وزراتخانه ای 
ديگری تمايل نداشت ماده 65 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور را 
اجرا كند. اصال چرا وظايف، اختيارات و مسئوليت های مناطق آزاد را به يك 
وزارتخانه كه هم عرض ديگر وزارتخانه ها است، بايد تفويض كرد؟! طبيعی است 
هيچ وزارتخانه ای حاضر به پذيرش اين موضوع نخواهد بود؛ زيرا جايگاه مناطق 
آزاد افول پيدا كرده و از نهاد رياست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارايی 

رسيده است!
اما نمايندگان مجلس هم در سال های اخير هم داستان با دولت، در جهت 
توسط  آزاد  مناطق  برداشتند.  گام  آزاد  مناطق  بردن  بين  از  و  مخالفت 
نداشتند؛  ماموريت ها  اجرای  در  توفيق  كه  شدند  متهم  بهارستان نشين ها 
درحالی كه وقتی اجازه فعاليت داده نمی شود، چه انتظاری برای توفيق وجود 
كردند  تصويب  را  عرف  و  رويه  خالف  كامال  مصوبه ای  نمايندگان  دارد؟! 
مبنی بر اينكه دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد ذيل وزارت امور اقتصادی و 
دارايی قرار گيرد، بعد از آن نيز مصوبه ای در قانون بودجه درخصوص ماليات 
بر ارزش افزوده آوردند كه بايد از مناطق آزاد ماليات اخذ شود كه اين مصوبه 
خالف قانون مناطق آزاد و خالف قانون ماليات بر ارزش افزوده است؛ چراكه 

اين مناطق خارج از مرزهای گمركی كشور هستند  .
وقتی يك قانون به طور كامل اجرا شود، نقاط ضعف و قوت آن نيز مشخص 
می گردد و بعد نياز به اصالح دارد. قانونی كه به صورت كامل اجازه اجرايی شدن 
به آن داده نمی شود، چگونه می تواند يكباره توسط مجلس به سمت اصالح برود! 
ارديبهشت ماه سال 1401 اليحه اصالح قانون ماليات های مستقيم از سوی وزارت 
امور اقتصادی و دارايی به معاون اول رئيس جمهور ارائه می شود. در ماده 140 اين 
اليحه متاسفانه آخرين ميخ به تابوت مناطق آزاد كوبيده شد و آن حذف معافيت 
20ساله و تبديل آن به معافيت 5ساله است؟! با اين اليحه تقريبا مناطق آزاد نابود 

می شوند و ما ديگر در كشورمان مناطق آزاد نخواهيم داشت .
متاسفانه ما در كشور هر روز از فرصت مناطق آزاد تهديد جدی می سازيم و 
مشكالتی برای فعالين اقتصادی ايجاد می كنيم تا آن سرمايه گذار فرار كند و به 
كشورهای ديگر مهاجرت نمايد. بحث سرمايه انسانی و نيروی كار و مغزی كه 
از كشور خارج می شود، به جای خود؛ اما ميزان سرمايه هايی كه از كشور خارج 
می شود، موضوع مهمی است كه واقعا عدد نگران كننده ای دارد . مناطق آزاد 
ما كامال در برابر مناطق آزاد رقيب و كشورهای همسايه دست و پا بسته اند و 
حرفی برای گفتن ندارند و اين روند طی يك فرآيند چند ساله باعث خالی شدن 
مناطق آزاد از سرمايه گذار خواهد شد و وقتی مناطق آزاد سرمايه گذار نداشته باشد، 
محكوم به فنا و نابودی خواهد بود؛ مگر اينكه دولتمردان و نمايندگان مجلس 
براساس واقعيت هايی كه در اقتصاد جهانی وجود دارد  و واقعياتی كه در كشورمان 
داريم و نياز شديد به استفاده از راه های اتصال به اقتصاد دنيا كه همان مناطق 
آزاد هستند، عمل كنند و بتوانند كشور را از اين مهلكه كه گلوی اقتصادمان را 

گرفته است، نجات دهند.
شورای  مجلس  محترم  نمايندگان  و  دولتی  ارشد  مديران  وزارتخانه ها،  همه 
اسالمی بايد مدنظر داشته باشند كه مناطق آزاد بخشی از دولت هستند و از جای 
ديگر نيامده ا ند و بيگانه و غريبه هم نيستند. مناطق آزاد در قلمرو سياسی هستند، 
اما خارج از مرزهای گمركی و بازرگانی قلمداد می شوند. مسلما در اين مناطق 
بايد قانونی خاص كه هيچ ارتباطی با قوانين سرزمين اصلی ندارد، حاكم باشد. در 
نهايت موفقيت مناطق آزاد يعنی موفقيت جمهوری اسالمی ايران و ای كاش اين 

عقالنيت در همه كشور خصوصا در رابطه با مناطق آزاد حاكم شود.
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در گفت و گو با صاحب نظران، تبعات حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد بررسی شد:

سالمی تلخ به پایان تراژدی مناطــق آزاد  در  ایـران
گزارش: 

 فریبا شیخی 
ملیحه اسناوندی



یادداشت

اقتصاد  با  مفيد  ارتباط هاي  و  پيوندها  انواع  آوردن  فراهم 
داخلي و بين المللي ازجمله كاركردهاي مهم مناطق آزاد 
كشور است كه اين پيوندها را مي توان در دو دسته ارتباط 

پسرو و ارتباط پيشرو تقسيم بندي كرد. 
اولين نوع اين پيوندها شامل استفاده از مواد اوليه داخلي 
ارتباط  است.  ملي  اقتصادي  بنگاه هاي  با  همکاري  و 
كشور  اقتصاد  با  آزاد  مناطق  پيوند  از  دوم  نوع  پيشرو، 
از توليدات مناطق آزاد  است كه در قالب فروش بخشي 
در قالب پردازش صادرات به بازار داخلي صورت مي گيرد. 
نمونه هاي اين پيوندهاي بين سازوكارهاي اقتصاد داخلي 
و مناطق آزاد و برعکس را مي توان در مناطق آزاد ايري و 
ماسان در كره جنوبي و همچنين در بندرهامبورگ آلمان 
مشاهده كرد. اين مناطق توانسته اند با جذب سرمايه هاي 
خارجي و داخلي از طريق انتقال موثر دانش فني پيشرفته 
شده  زمان بندي  و  مناسب  استراتژي  يک  بستر  در 
تشويق صادرات، ارتباط هاي پسرو و پيشرو را متناسب با 
اقتصاد داخلي برقرار سازند. به عالوه با توسعه صادرات، 
نقش  و  داده  افزايش  را  اشتغال زايي  و  ارزي  درآمدهاي 
خود را در بسط توليد ناخالص داخلي كشور عملياتي كنند. 
از اين رو، مي توان گفت مکانيسم اقتصادي مناطق آزاد در 
وهله اول بايد بتوانند ارتباط هاي گسترده اي را با اقتصاد 
داخلي برقرار كنند؛ ضمن آنکه نگاه به خارج را به عنوان 

فرصت سازي براي اين منظور مدنظر داشته باشند. 
صادرات  پردازش  مناطق  در  فعال  اقتصادي  بنگاه هاي 
استفاده  با هدف  داخل  از  نهاده ها  زمينه خريد  در  جهان 
توليد  براي  خارجي ها  با  مشاركت  براي  مکانيسم  اين  از 
رونق  از  كه  جهاني  بازارهاي  به  محصوالت  فروش  و 
بيشتري برخوردار هستند، توجه بيشتري دارند. يک تغيير 
ساختاري قابل توجه كه بخشي از آن ثمره عملکرد موفق 
مناطق پردازش صادرات جهان است، نشان مي دهد كه 
اين رويکرد با فعال شدن سازوكار مناطق آزاد، هماهنگ 
گذشته،  سال هاي  طي  صادرات  تشويق  سياست هاي  با 
به  از كاالهاي كاربر  را  توانسته ساختار كااليي صادرات 
كاالهاي كاربر پيچيده و از اين نوع كاالها به كاالهاي 
سرمايه بر با تکنولوژي پيشرفته تر و ارزش افزوده باال تغيير 
مورد توجه  بايد  ايران  آزاد  مناطق  در  كه  موضوعی  دهد؛ 

قرار گيرد. 
اين چشم انداز در عمل مي تواند رويکرد توسعه اي مناطق 
كه  رويکردي  كند؛  تعريف  بين المللي  فضاي  در  را  آزاد 
جذب  افزايش  خارجی،  بانک های  حضور  تقويت  با  بايد 
گردشگر، توسعه صادرات برای باال بردن درآمدهای ارزي 
اجرايي  پيش  از  بيش  بزرگ،  طرح هاي  برخي  اجراي  و 

شود.
سياست هاي  بند 11  به  توجه  با  نيز  ايران  آزاد  مناطق 
كلی  سياست های  به  عنايت  با  و  مقاومتي  اقتصادي 
توسعه  براي  رويکردي  دنبال  به  اساسی،  قانون  اصل ۴۴ 
حوزه و انتقال فناوری های پيشرفته و منابع مالی از خارج 
براي گسترش و تسهيل توليد، صادرات كاال و خدمات و 

تامين نيازهای ضروری كشور هستند.
همچنين توجه به توليد و صادرات، ايجاد بورس بين الملل، 
توجه به كميسيون هاي مشترك اقتصادي با ساير كشورها 
و توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ازجمله اين اقدام هاي 
زمينه  در  ديگري  اقدامات  آن كه  است. ضمن  بوده  موثر 
و  آزاد  مناطق  در  خارجي  و  داخلي  سرمايه گذاري  جذب 
زمينه سازی براي برقراری امکان نفوذ به بازارهای اتحاديه 
اوراسيا به منزله فرصتي همگرا براي ظرفيت سازي اقتصاد 

مناطق آزاد ايران صورت گرفته است. 
و ۹۶ميليون  ميليارد  در سال 1۴۰۰، يک  آمارها  براساس 
كشور  مرزهای  از  خارج  به  آزاد  مناطق  از  دالر صادرات 
۶۰۰ميليون  و  1۵ميليارد  اقتصادی  ويژه  مناطق  از  و 
و  1۵ميليارد  به  مجموعا  كه  شده  انجام   صادرات  دالر 
۷۰۰ميليون دالر رسيده است كه اين آمارها تماما مربوط 

به توليدات مناطق بوده است.
همچنين در سال 1۴۰۰ شاهد يک ميليارد و 1۰۶ميليون 
در  دالر  ۵۹۰ميليون  و  ۳ميليارد  و  آزاد  مناطق  در  دالر 
مناطق ويژه اقتصادی بوده ايم كه مجموع آن به ۴ميليارد 

و ۷۰۰ميليون دالر واردات رسيده است.
همچنين در سال 1۴۰۰، ۳۶هزار ميليارد تومان در مناطق 
اقتصادی  ويژه  مناطق  در  تومان  ميليارد  ۶۴هزار  و  آزاد 
ميليارد  1۰۰هزار  به  آن  مجموع  كه  شده  سرمايه گذاری 

تومان سرمايه گذاری داخلی می رسد.
و  ۶هزار  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  سال1۴۰۰،  در 
شامل  زيرساخت ها  توسعه  هزينه  تومان  ۳۷۰ميليارد 
و  صنعت  و  گردشگری  منطقه ای،  عمران  حمل و نقل، 
معدن را انجام داده اند. ضمن آن كه در زمينه ايجاد شغل 
شغل  ۳۶۰هزار  كه  شده  ايجاد  مستقيم  شغل  ۵۳1هزار 
مناطق  به  و 1۷1هزار شغل مختص  آزاد  مناطق  مربوط 

ويژه اقتصادی است.
و ۵۳۰واحدهای  2هزار  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  در 
توليدی فعال مستقر هستند كه يکهزار و ۷۷۰واحد آن در 
مناطق آزاد و ۷۵۴واحد آن در مناطق ويژه اقتصادی واقع 
شده است و بيش از ۴۷هزار واحد صنفی در اين مناطق 
تخصصی  خدماتی  ۳۰۰واحد  و  2هزار  و  هستند  مستقر 
فعاليت  به  مشغول  نيز  بانکی  و  لجستيکی  پولی،  مانند 

می باشند.
در  مستقر  واحدهای  توليدات  ارزش  است،  ذكر  به  الزم 
تومان  ميليارد  ۵۹2هزار  به  سال 1۴۰۰،  در  آزاد  مناطق 
و  آزاد  مناطق  در  آن  تومان  ميليارد  ۴۷هزار  كه  رسيد 
اقتصادی  ويژه   مناطق  در  آن  تومان  ميليارد  ۵۴۵هزار 

بوده است.
طرح هاي  اجراي  پايلوت  نمود،  تصريح  بايد  پايان  در 
تاكيدهاي  ازجمله  آزاد  مناطق  در  صادراتي  و  توليدي 
از  سيدابراهيم رئيسی رياست محترم جمهوری است كه 
آن مي توان به منزله يک راهبرد توسعه اي و زمينه كاري 

مهم مناطق آزاد در سال 1۴۰1 نام برد. 

مناطق آزاد، پایلوت اجراي 
طرح هاي تولیدي و صادراتي

مناطق آزاد6

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

توسعه دیپلماسی اقتصادی در اولویت 
اقدامات مناطـق آزاد پانزده گانه  ایران

یادداشت:
 محمد کریمی

کارشناس مناطق آزاد
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تسهيل  هدف  با  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
تحقق  و  سرمايه گذاران  آمد  و  رفت  در 
كه  می گردد  ايجاد  مشترك  سرمايه گذاری های 
سرمايه ها به راحتی وارد منطقه شود و پس از توليد 
كاال و خدمات،  از منطقه صادر گردد؛  تشويق به 
قانونی  مزيت های  از  استفاده  با  سرمايه گذاری 
و  بردرآمد  ماليات  پرداخت  از  معافيت  همچون 
همچنين عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركی 
برای كاالهای خارجی وارد شده به اين مناطق، 
كل  خدمات  و  كاال  صادرات   و  توليد  افزايش 

كشور را در پی دارد.
در حال حاضر 1۵منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و 
نيز ۷۹منطقه ويژه اقتصادی مجوز قانونی فعاليت 
۳۳منطقه  و  آزاد  8منطقه  تعداد  اين  از  كه  دارند 
مناطق  اين  مابقی  و  بوده  فعال  اقتصادی  ويژه 
ايجاد  و  سازمانی  ساختار  تشکيل  مرحله  در  نيز 

زيرساخت هستند.
مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی مناطق آزاد 
از مثبت شدن  اقتصادی  تجاری- صنعتی و ويژه 
در  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  در  تجاری  تراز 
تاسيس  با  مركزی  بانک  موافقت  و  سال 1۴۰۰ 
بانک فراساحل در اين مناطق خبر داد كه در ادامه 
صحبت های سعيد محمد درخصوص اين مناطق 

و موانع و چالش های آن را می خوانيد.

چالش ها، مزیت ها و ماموریت های 
مناطق آزاد ایران و جهان

در تمام دنيا مناطق آزاد به عنوان موتور پيشران 
فعاليت های  چراكه  می شوند؛  محسوب  اقتصاد 
از  استفاده  با  مناطق  اين  در  خدماتی  و  توليدی 
مزيت های قانونی بيشتر از قلمرو گمركی كشور 
رقابتی تر  توليدی  محصوالت  و  كم هزينه تر 
هستند. هر چند معافيت های مالياتی مدت دار بوده 
معافيت ها،  و حذف  مهلت  اين  انقضاء  از  پس  و 
افزايش بهره وری عوامل توليد امکان حفظ توان 

رقابتی اين شركت ها را فراهم خواهد كرد. 
اهميت اين مناطق در اقتصاد امروز دنيا به حدی 
به  جهان  در  آزاد  تاكنون۵۴۰۰منطقه  كه  است 
عملکرد  آنها  ۷۵درصد  باالی  كه  آمده  وجود 
در  اساسی  سهم  مناطق  اين  داشته اند.  موفقی 
توليد و تجارت انواع كاال و خدمات در كشورهای 
8۰درصد  تا   ۷۵ مثال  عنوان  به  دارند؛  مختلف 
به  چين  كشور  خدمات  و  كاال  تجارت  و  توليد 
مناطق  طريق  از  دنيا،  اقتصاد  اول  قدرت  عنوان 
كشورهای  برخی  می شود.  انجام  كشور  اين  آزاد 
همسايه ازجمله امارات و تركيه نيز دارای مناطق 
به  اين موفقيت ها  از  آزاد موفقی هستند. بخشی 
۵۰ساله   ،۳۵ باال ۳۰،  مالياتی  معافيت های  دليل 
قابل قياس  ياد شده است كه  بعضا مادم العمر  و 
آزاد  مناطق  در  2۰ساله  مالياتی  معافيت های  با 
كشور ما نيست. اگرچه در كنار معافيت مالياتی، 
برای  ويزا  دريافت  به  عدم نياز  گمركی،  معافيت 
مناطق  در  زمين  مالکيت  امکان  خارجی،  اتباع 
است  ديگری  مزيت های  و...  خارجی  اتباع  برای 
كه قانونگذار برای تشويق سرمايه گذاران خارجی 
و داخلی برای سرمايه گذاری در اين مناطق ايجاد 

كرده است.
بحث  ما  كشور  آزاد  مناطق  در  اصلی  مشکل 
الگوی  بايد  آزاد  مناطق  است.  واحد  حکمرانی 
مديريتی  جديد  مدل های  و  روش ها  به كارگيری 
باشند و توليدكنندگان و فعاالن اقتصادی اين مناطق 
فارغ از ديوان ساالری قلمرو گمركی كشور، بايستی 
مسائل و مشکالتشان به فوريت حل و فصل شده 
و صدور پروانه و ثبت شركت و كل فرآيند دريافت 
مجوز سرمايه گذاری در حداقل زمان ممکن به انجام 
برسد كه تالش ما رسيدن به اين نقطه است. كشور 
همسايه ما امارات تجربه موفقی در اين زمينه دارد 
كه بخشی از اين موفقيت نتيجه حکمرانی مستقل 
و مديريت موثر در مناطق آزاد اين كشور است؛ زيرا 
معموال امير هر منطقه آزاد، اختيار بندر، فرودگاه و 
ساير امکانات را دارد و مناطق آزاد تبديل به پايگاه 
اصلی توليد و تکنولوژی شده اند. همچنين مبادالت 

ارزی در اين مناطق به سهولت انجام می گردد.
قشم،  كيش،  فعال  آزاد   منطقه  ايران هشت  در 
چابهار، اروند، ارس، انزلی، ماكو و شهر فرودگاهی 
آزاد  منطقه  و هفت  دارد  )ره( وجود  امام خمينی 
جديد بوشهر، سيستان، اينجه برون، اردبيل، بانه-
مريوان، قصرشيرين و مهران نيز فعاليت های خود 
آغاز  گذشته  سال  از  را  زيرساخت ها  ايجاد  برای 
اقتصادی  ويژه  ۷۹منطقه  اين،  عالوه بر  كرده اند. 
اين  از  دارند كه  قانون در كشور وجود  نيز طبق 
تعداد، ۳۳منطقه فعال بوده و مابقی عمدتا درحال 
ايجاد زيرساخت هستند كه اميد می رود در دولت 

سيزدهم عملياتی شوند.
سازمان  دارای  اقتصادی  ويژه  ۵1منطقه  كل  از 
وزارتخانه های  زيرمجموعه  2۷منطقه  مسئول، 
راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، 
برنامه های  و  بوده  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
اين  تخصصی  حوزه  در  كشور  اقتصادی  كالن 
ويژه  مناطق  قانونمندی  ذيل  را  وزارتخانه ها 

2۴منطقه  همچنين  می كنند.  پيگيری  اقتصادی 
غيردولتی  بخش  را  ديگر  اقتصادی  ويژه 

)خصوصی( اداره می كند.
مناطق  در  فعال  صنعتی  2۵۰۰واحد  مجموع  در 
در  نفر  و ۵۰۰هزار  مستقر  اقتصادی  ويژه  و  آزاد 
۳1درصد  هستند.  به كار  مشغول  واحدها  اين 
انجام  مناطق  اين  طريق  از  كشور  كل  صادرات 
می شود كه البته بخش عمده صادرات مربوط به 
گذشته  سال  در  می باشد.  اقتصادی  ويژه  مناطق 
و  مثبت  آزاد  مناطق  تجاری  تراز  اولين بار  برای 
شدند.  يکی  واردات  و  صادرات  و  شد  متعادل 
مناطق  تجاری  تراز  سال1۴۰۰  در  همچنين 
و  شد  دالر  11ميليارد  مثبت  اقتصادی  ويژه 
و   ميليارد  يک  به  آزاد  مناطق  از  صادرات  حجم 

۵۰ميليون دالر رسيد  .

جایگاه مناطق آزاد ایران در نسل اول و 
دوم مناطق آزاد جهان

شده  تجربه  آزاد  مناطق  از  نسل  هفت  دنيا  در 
كه  هستيم  اول  نسل  در  هنوز  ما  اما  است؛ 
صادرات محور؛  دوم  نسل  است.  تجارت محور 
پولی،  خدمات  همچون  خدمات محور  سوم  نسل 
فرامرزی؛  مناطق  چهارم  نسل  بيمه ای؛  و  بانکی 
نسل پنجم مناطق جامع؛ نسل ششم دانش بنيان 
منطقه  اولين  كه  است  ديجيتال  هفتم  نسل  و 
بنابراين  است.  شده  راه اندازی  چين  در  ديجيتال 
پيشرفت  سمت  به  شتاب  با  آزاد  مناطق  دنيا  در 
حركت می كنند، ما هنوز در نسل اول و يا حداكثر 

دوم مانده ايم  .

 مشکالت اساسی مناطق آزاد
 تجاری-صنعتی ایران

و  است  محور  چند  در  آزاد  مناطق  مشکالت 
اينکه چرا در ايران اين مناطق توسعه كافی پيدا 
صورت  به  محل  انتخاب  اينکه  اول  نکرده اند. 
از  برخی  داخل  در  است؛  گرفته  صورت  اشتباه 
اين مناطق سکونتگاه وجود دارد همچون چابهار، 
كه  درحالی  ماكو،  و  آبادان(  و  )خرمشهر  اروند 
مناطق آزاد بايد سرزمينی بکر و محصور باشد و 
تردد بی مورد به آن نباشد و از نظر ورود و خروج، 

گمرك و ماليات قابل كنترل  شود.
الحاق  آزاد  مناطق  به  بعدا  كه  شهرهايی  مردم 
شدند همانند خرمشهر، آبادان و چابهار، احساس 
قلمرو  در  شهرها  اين  گرفتن  قرار  با  می كردند 
منطقه آزاد، اعتبار و ارزش شهر باال  رفته و مسائل 
و مشکالت آنها مرتفع می شود؛ درحالی كه اولين 
اثر اين موضوع، افزايش قيمت مسکن و اجاره بها 
آن كه  سبب  به  همچنين  است.  شهرها  اين  در 
امکان محصور كردن شهرهای واقع در محدوده 
گمركی  معافيت های  اعمال  نيست،  آزاد  مناطق 
نبايد  بنابراين  بود.  نخواهد  امکان پذير  مالياتی  و 
محدوده  در  روستايی  و  شهری  سکونتگاه های 

مناطق آزاد قرار گيرند.
مساحت  ميانگين  دنيا  در  است  تاكيد  به  الزم 
كه  درحالی  است،  هکتار  ۷هزار  آزاد  منطقه  هر 
جهان  اول  رتبه  ماكو  آزاد  منطقه  ما  كشور  در 
كه  داشته  را  هکتار  ۴۰۰هزار  با  وسعت  نظر  از 
مقام  دنيا  آزاد  ۵۴۰۰منطقه  بين  در  نظر  اين  از 
اول دارد و به دليل آن كه حقوق مکتسبه ای برای 
در  تجديد نظر  امکان  شده،  ايجاد  اهالی  و  مردم 
عنوان  به  ندارد.  وجود  هم  مناطق  اين  محدوده 
مثال كسی كه در منطقه آزاد ملکی خريده است، 
اگر از منطقه آزاد خارج شود، دچار زيان می شود، 
بنابراين مجبور هستيم اين مناطق آزاد بزرگ و 

وسيع را تحمل كنيم.
فراهم  بايد  زيرساخت ها  كه  است  اين  دوم  نکته 
برق  آب،  ازجمله  خدماتی  می بايست  ابتدا  شود. 
شود؛  واگذار  زمين  سپس  و  گردد  فراهم  گاز  و 
درحالی كه در ايران اين زيرساخت ها فراهم نشده 
است. به عنوان مثال در منطقه آزاد ارس مشکل 
آب و برق وجود دارد. واحد توليدی آهن و فوالد 
به  برق  اما  است،  شده  راه اندازی  منطقه  آن  در 
اندازه كافی نيست و اين واحد با ۳۰ تا ۴۰درصد 
ظرفيت كار می كند؛ چراكه زيرساخت آن فراهم 

نيست.

از ديگر مشکالت، اتکاء مناطق آزاد به زمين فروشی 
نيز  و  زيرساخت ها  ايجاد  تامين هزينه های  برای 
به  نهادها  و  دستگاه ها  از  بسياری  تمکين  عدم 
غم  به  است.  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون 
برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  تصريح 
توسعه كشور در مورد واگذاری و يا تفويض اختيار 
به  آزاد  مناطق  محدوده  در  اجرايی  دستگاه های 
از  بسياری  مناطق،  اين  كننده  اداره  سازمان های 
اين دستگاه ها كماكان آن را اجرا نمی كنند. اين 
درحالی است كه با اجرای اين قانون، بسياری از 
سردرگمی های سرمايه گذاران در محدوده مناطق 
پايان پذيرفته و بخش اعظمی از مشکالت  آزاد 
ديگر  سوی  از  می شود.  مرتفع  مناطق  در  توليد 
قوانين و مقررات  با  قوانين خلق الساعه در تضاد 
فعاليت های  اقتصادی،  ويژه  و  آزاد  مناطق 

اقتصادی در اين مناطق را دچار آسيب می كند.
مناطق آزاد كشورهای همسايه رقبای سرسخت 
و سنگين مناطق آزاد و ويژه اقتصادی ما هستند. 
فرش  سرمايه گذاران  برای  آنجا  آزاد  مناطق  در 
حتی  می دهند،  تسهيالت  می كنند،  پهن  قرمز 
۹۰درصد  و  رايگان  زمين  كشورها  برخی  در 
فراهم  اقتصادی  فعاالن  برای  ارزی  تسهيالت 
می كنند؛ بنابراين طبيعی است اگر ما مزيت های 
قانونی مناطق را حفظ نکنيم، فعاالن مناطق آزاد 
يا تركيه می روند.  امارات  و ويژه اقتصادی ما به 
اگرچه با همه فشارهايی كه وجود دارد، تعدادی 
از سرمايه گذاران ايرانی در داخل كشور فعال بوده 
مناطق  اين  در  سرمايه گذاری  حجم  روز به روز  و 
افزوده می شود و دولت و مجلس بايد با در نظر 
كشورهای  آزاد  مناطق  در  كه  امکاناتی  گرفتن 
سرمايه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن  به  همسايه 
و  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالين  از  می دهند، 

ويژه اقتصادی حمايت نمايند.

مناطق آزاد کشور، محل قاچاق و واردات 
کاال نیستند

طبق گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
كشور، حجم قاچاق از طريق مناطق آزاد، حداكثر 
و  بر می گيرد  در  را  كشور  قاچاق  كل  ۷درصد 
۹۳درصد بقيه قاچاق در ساير بخش ها و سرزمين 
اين  كه  است  درحالی  اين  می شود.  انجام  كشور 
مناطق، ۳1درصد از كل صادرات كشور را انجام 
به واسطه  اقتصادی  ويژه  آزاد و  می دهند. مناطق 
محصور بودن و كنترل دقيق ورود و خروج كاال 
امکان  ايران،  اسالمی  جمهوری  گمرك  توسط 

قاچاق سازمان يافته و كالن كاال وجود ندارد.
برای  كه  مسافر  همراه  كاالی  واردات  سهميه 
كه  است  ناچيزی  رقم  است،  8۰دالر  مسافر  هر 
مسافران اين مناطق به صورت قانونی خريداری 
به  مسئله  اين  می كنند.  اصلی  سرزمين  وارد  و 
از  بسياری  می كند.  كمک  قاچاق  از  جلوگيری 
داشته  خريد  كه  می روند  آزاد  مناطق  به  مردم 
باشند؛ در اين مناطق گمرك ورودی ها را كنترل 
می كند، البته كوله بری و ته لنجی هم وجود دارد 
كه بخشی از واردات و قاچاق مربوط به آنها است  .

تاسیس بانک آفشور و بورس بین الملل 
در مناطق آزاد

شرايط  در  می تواند  آفشور  يا  فراساحلی  بانک 
مستقل  بانک  اين  كند؛  كمک  كشور  به  تحريم 
بانک  نظارت  با  اما  است،  مركزی  بانک  از 
آزاد  منطقه  است،  مقرر  بود.  خواهد  مركزی 
شيوه نامه  اما  كند،  تاسيس  را  بانک  اين  رأسا 
بانک  می نمايد.  تدوين  مركزی  بانک  را  اجرايی 
به جذب  فراساحلی می تواند در شرايط تحريمی 
ارز صادراتی برای اشخاص و بانک های خارجی 
از كشور همچنين فروش  ايرانيان مقيم خارج  و 
اوراق و ضمانت نامه های ارزی كمک كند. آخرين 
آنها  داديم،  انجام  مركزی  بانک   با  را  مذاكراتی 
دارای  سهامداران  بايد  گفتند  اما  كردند،  قبول 
نيز  ما  كنيد.  معرفی  بانک  اين  به  را  صالحيت 
سهامداران بين المللی معرفی كرديم؛ كنسرسيومی 
از كشورها و شركت های خارجی تشکيل شد كه 

به بانک مركزی معرفی می شوند.
هم  و  حقيقی  اشخاص  هم  كنسرسيوم  اين  در 

حقوقی حضور دارند، ما صرفا مناطق معتبر پولی 
و بانک را در ليست قرار داديم. كنسرسيوم خوبی 
شکل گرفته و كتبا به بانک مركزی معرفی كرديم 
كنسرسيوم  اعضای  بين  اسناد  تهيه  درحال  و 
هستيم. به دنبال اين هستم كه شركای خارجی 
می توانند  هم  داخلی  حقوقی  اشخاص  بيايند؛ 
از  كنسرسيوم  از  درصدی  و  باشند  داشته  حضور 
داخلی ها باشد. منطقه آزاد هم می تواند سهامدار 

بانک آفشور باشد.
هم  بين الملل  بورس  فراساحلی،  بانک  عالوه بر 
مشکالت  رفع  برای  تحريم   شرايط  در  می تواند 
و تنگناها ياری گر باشد. بنابراين شركت هايی كه 
در تراز بين المللی قرار دارند، می توانند اسناد الزم 
را برای حضور در آن ارائه كنند. كل عمليات آن 
ارزی خواهد بوده و معامالت ريالی نخواهد داشت. 
همچنين ايجاد بورس بين المللی به بورس داخلی 
سهامداران  است  الزم  ابتدا  می كند.  كمک  هم 
برای تشکيل بورس بيايند و سهامداران عمده را 
بورس های  و  محلی  بورس های  كنيم.  شناسايی 
يک  كرده اند.  آمادگی  اعالم  هم  كشورها  ساير 
بورس  سازمان  به  بايد  بين المللی  كنسرسيوم 
بورس  سازمان  در خود  هنوز  البته  كنيم.  معرفی 

تاييديه رسمی به ما ارائه نشده است.
بورس  سازمان  رئيس  همکاری  با  است  قرار 
تاييديه آنها را بگيريم. ما گفته ايم در سال 1۴۰1 
هم بانک آفشور و هم بورس بين الملل در مناطق 
اين  برسانيم.  مطلوبی  نقطه  يک  به  بايد  را  آزاد 
باشد و هم سهامدار  بين المللی  بايد  نهاد هم  دو 
آن  در  خارج  از  افرادی  هم  باشد،  داشته  داخلی 
حضور داشته باشند. در تفاهم نامه 2۵ساله با چين 
ايجاد  بين الملل  بورس  كه  دارد  وجود  بندی  هم 
اعالم  اروپا  و  روسيه  محلی  بورس های  كنيم. 
آمادگی كرده اند كه در منطقه آزاد ما حضور داشته 
باشند. بانک آفشور هم شيوه نامه ای دارد كه بايد 
با نظارت بانک مركزی باشد، يعنی زيرنظر بانک 

مركزی نيست، اما تحت نظارت قرار دارد  .
درخصوص حضور شركت های بيمه ای بين المللی 
مذاكره  بيمه  شركت  های  خود  آزاد،  مناطق  در 
نيست؛  آن  متولی  آزاد  مناطق  چراكه  كرده  اند، 
شركت های  از  كنسرسيومی  می كنيم  كمک  اما 

داخلی و خارجی بيمه آن را تشکيل دهند.

 مناطق آزاد هفتگانه جدید 
در مرحله راه اندازی

در رابطه با مناطق آزاد جديد بايد گفت كه پيش 
از اين هشت منطقه آزاد فعال در كشور موجود بود 
و در سال گذشته هفت منطقه آزاد جديد نيز ابالغ 
شد كه برای همه آنها مدير اجرايی معرفی شده و 

اين مناطق در مرحله راه اندازی هستند.
برای طرح جامع اين مناطق نيز مشاوران زبده ای 
استخدام كرديم تا مشخص شود كه در هر منطقه 
ظرفيت ها  و  مزيت ها  براساس  فعاليتی  چه  بايد 
انجام شود؛ وضعيت دپيلماسی اقتصادی، معيشت 
جامع  طرح  در  بايد  كه  هستند  مالك هايی  و... 
استقرار  برای  منطقه  سپس  گيرد،  قرار  مدنظر 

واحدهای صنعتی مختلف آماده شود.
برنامه داريم تا پايان سال استراتژی ها، راهبردها، 
سال  ابتدای  و  كنيم  تکميل  را  و...  جامع  طرح 
استقبال  خوشبختانه  شويم.  اجرا  فاز  وارد  آينده 
نيز شده و سرمايه گذاران بسياری مراجعه  خوبی 
در  مثال  به طور  كنند؛  سرمايه گذاری  كه  كردند 
اقليم كردستان عراق برای بانه-  مريوان مذاكرات 
خوبی صورت گرفته و تفاهم نامه ای امضاء شده؛ 
زيرساخت  حوزه  در  سرمايه گذاری  برای  درواقع 

اعالم آمادگی شده است.
آسيب شناسی  راستا  اين  در  اهميت  حائز  نکته 
گذشته  مناطق  در  است؛  گذشته  آزاد  مناطق 
امکان محصور كردن  مشکل سکونتگاه ها، عدم 
منطقه و... وجود داشت كه مقرر است در ۷منطقه 
جلوگيری  گذشته  اشتباهات  تکرار  از  جديد  آزاد 
شود و در مناطق قبلی نيز با تعامل با كميسيون 
آزاد  مناطق  در  اصالحاتی  مجلس  اقتصادی 
آنها،  بهره وری  افزايش  با  تا  شود  ايجاد  موجود، 

سرمايه گذار اطمينان بيشتری كند.
ابهاماتی  دچار  سرمايه گذاران  حاضر  درحال 
ايران  اطراف  كه  است  درحالی  اين  هستند؛ 
دارای  كه  دارند  وجود  امارات  همچون  رقبايی 
معافيت مالياتی ۵۰ساله است، يا زمين به صورت 
رايگان واگذار می كند، يا تسهيالت ارزی پرداخت 
كه  شود  ايجاد  كشور  در  شرايطی  بايد  می كند. 
را  خود  سرمايه گذاران  تنها  نه  رقابتی  فضای  در 
وارد  را  خارجی  سرمايه گذاران  بلکه  كنيم،  جذب 

كشور نماييم.
اشتغال زايی  ميزان  كه  نمود  تاكيد  بايد  پايان  در 
وابسته  سرمايه گذاری  ميزان  به  آزاد  مناطق  در 
است؛ اگر معافيت مناطق آزاد كه عموما معافيت 
گمركی و معافيت مالياتی است، اجرايی گردد و 
برقرار  ارزی  بانکی به ويژه در حوزه  امور  تسهيل 
باشد، استقبال خوب برای سرمايه گذاری و به تبع 

آن اشتغال زايی صورت خواهد گرفت.



جریان  در  اسالمی  شورای  مجلس  سال 1395 
تصویب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی 
پژوهش های  مرکز  و  نمایندگان  از  برخی  اصرار 
مجلس، ماده ای را در این قانون گنجاند که نه تنها 
فلسفه وجودی  و  استانداردهای جهانی  تمام اصول، 
مناطق آزاد را نقض کرد؛ بلکه حتی مغایر با بند)11( 
رهبر  ابالغی  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های 

معظم انقالب اسالمی بود!
بر اساس ماده )۲3( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
تجاری- آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  کشور؛ 
صنعتی و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی و 
دارایی واگذار شد و کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و 
تشکیالت این نهاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل 
به  شورایعالی  دبیرخانه  مربوطه  قوانین  و  مقررات  و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر مربوطه 
آزاد  مناطق  حوزه  در  مربوط  قوانین  اجرای  مسئول 

تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گردید.
ادعای نمایندگان مجلس دهم در آن روزگار، ارتقای 
پاسخگویی، شفافیت در فرآیندها، افزایش نظارت و 
گنجاندن  از  آنها  هدف  و  بود  آزاد  مناطق  کارآمدی 
نظارت پذیر  برنامه ششم توسعه،  قانون  ماده در  این 
کردن دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد 
اکبر ترکان  با مرحوم  اما در حقیقت نمایندگان  بود! 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  وقت  دبیر  داشتند؛  مشکل 
ویژه اقتصادی که بر اساس تجارب و جایگاه مدیریتی 
و غیرکارشناسی  زیربار حرف غیراصولی  که داشت، 
حفظ  را  خود  رای  استقالل  همیشه  و  نمی رفت 

می کرد.
قانون  ماده )۲3(  تصویب  جریان  در  جالب  نکته  اما 
متن  زمان،  آن  که  است  این  توسعه  ششم  برنامه 
مرکز  در  مجلس،  صحن  در  طرح  از  پیش  قانون 
که  جایی  بود؛  گرفته  قرار  بررسی  مورد  پژوهش ها 
یعنی دکتر سیداحسان خاندوزی؛  اقتصاد فعلی  وزیر 
رئیس بخش پژوهش های اقتصادی و نماینده مرکز 
پژوهش های مجلس دهم در کمیسیون تلفیق قانون 

برنامه ششم توسعه بود!
ششم  برنامه  قانون  تصویب  از  بعد  سال های  در 
توسعه کشور، سریال تعدی و تجاوز به قوانین ذاتی 
اتفاقا  و  شد  شروع  آزاد  مناطق  اقتصادی  مزایای  و 
مجلس مهم ترین نهادی بود که در این مسیر سنگ 

تمام گذاشت.
و اما در تابستان سال1399 و به فاصله بسیار کوتاهی 
از روی کار آمدن مجلس یازدهم و درحالی که عمر 
کار ی  بهارستان نشینان تازه نفس هنوز به 3ماه نرسیده 
بود؛ یک شبه صدای عجیبی از مجلس بلند شد که البته 
قرار بود در سکوت انجام پذیرد؛ ولی مشخص شد نایب 
رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
یعنی جناب آقای سیداحسان خاندوزی بسیار ساکت و 
بی سر و صدا »طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد جمهوری اسالمی ایران« را به مجلس آورده و با 
تالش توانسته 3۲امضاء از نمایندگان جمع کند که اتفاقا 
مناطق  فراکسیون  رئیس  امضاء کننده،  نفرات  از  یکی 
اذعان داشته  آزاد در مجلس بود! فردی که به کرات 
که مشکل مناطق آزاد به دلیل عدم اجرای قانون مترقی 
این مناطق بوده و قویا تصریح می کند که تاکنون صرفا 

3۰درصد از قانون مناطق آزاد اجرایی شده است!
اینکه  به  با علم  اما چطور شد که همکاران قدیمی 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جامع و کامل است 
فرصتی  اجرایی،  دستگاه های  مداخالت  سبب  به  و 
برای پیاده سازی آن طی سه دهه وجود نداشته؛ حال 
به دنبال تغییر قانون هستند! به عبارتی پاک کردن 

صورت مسئله به جای حل آن!!!
سعی  نمایندگان  اقدام،  این  شدن  رسانه ای  از  پس 
پیگیری  را  موضوع  بیشتری  آرامش  با  این بار  کردن 
کنند تا تنش های ایجاد شده در میان فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد، فروکش نماید؛ به همین منظور در دی ماه 
کمیسیون  محوریت  با  یازدهم  مجلس  سال 1399، 
اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس؛ همایش بررسی 
تجاری- آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  »اصالح 
 صنعتی و ویژه اقتصادی« را برگزار کرد. دکتر محمدرضا 
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم 
در این همایش گفت: طرحی که مجلس برای اصالح 
قانون مناطق آزاد دارد، 15ماده است؛ البته اصالحاتی 
درباره این طرح زمانی که در صحن علنی اعالم وصول 
شد، با حضور نمایندگان دستگاه ها و مرکز پژوهش ها 
صورت گرفته و نظرات تخصصی آنها در طرح لحاظ 

خواهد شد.
در جریان این همایش، جناب سید احسان خاندوزی 
مقام  در  شمیرانات  و  ری  تهران،  مردم  طرف  از 
مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  و  نماینده 
و »طراح طرح اصالح قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد« حضور فعالی داشت. ایشان حتی پیش از آغاز 
به کار مجلس یازدهم در اظهاراتی با اشاره به  افزوده 
شدن مناطق آزاد جدید به عنوان تداوم مسیر اشتباه 
گذشته، عنوان کرده بود که »باید بررسی و اصالح 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 13۷۲، 
با هدف تغییر کارکردهای کنونی مناطق آزاد، یکی از 
ماموریت های مجلس یازدهم باشد. قانون چگونگی 

مشوق های  از  مهمی  بسیار  ابعاد  آزاد،  مناطق  اداره 
تاسیس  امکان  و  گرفته  نادیده  را  مولد  فعالیت های 
مناطقی با تمرکز جمعیتی را نیز فراهم کرده است«.

البته مجلس یازدهم و نمایندگان شریف آن عالوه بر 
اواخر  در  آزاد،  مناطق  قانون  تغییر  برای  تالش 
معافیت  اوایل سال  1۴۰۰، طرح حذف  و  سال 1399 
مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد را هم به سبد 
هدایای این مناطق افزودند؛ همان مجلسی که جناب 
خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی آن بود و 
دولت  میان  زرگری  دعواهای  وجود  با  موضوع  این 
و مجلس، از 13دی ماه 1۴۰۰ عمال اجرا شد و یکی 
مناطق  در  سرمایه گذاری  مشوق های  بزرگترین   از 
سرمایه گذاران  فرار  موجب  و  گردید  لغو  ایران  آزاد 
به کشورهای همسایه و خروج ارز از کشور و لطمه 
شد؛  کشور  آن  تبع  به  و  آزاد  مناطق  اقتصاد  دیدن 
بین المللی که  آن هم در شرایط سخت تحریم های 
ایران اسالمی را هدف  اقتصاد  با همه قوا،  دشمنان 

قرار داده اند!!!
در راند چهارم جدال مجلس با مناطق آزاد؛ در اواخر 
سال 1۴۰۰ مجلس در جریان رسیدگی به الیحه قانون 
بودجه سال 1۴۰1، علی رغم درخواست دولت سیزدهم 
نهاد  ذیل  به  شورایعالی  دبیرخانه  بازگشت  بر  مبنی 
ریاست جمهوری در جهت تقویت و هماهنگی های 
بیشتر برای بهره مندی کشور از ظرفیت های مناطق 
آزاد؛ این بار نمایندگان عزیز کمیسیون تلفیق بودجه، 
درخواست دولت را نادیده گرفته و با استناد به قانون 
درحال  آن  آخر  روزهای  که  توسعه  ششم  برنامه 
الیحه  واحده  ماده  تبصره )1۸(  بند )ز(  است،  سپری 
بر اساس  رساندند.  تصویب  به  را  بودجه 1۴۰1  قانون 
این بند: »کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیالت 
با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی 
رعایت ضوابط  با  و  حفظ شخصیت حقوقی مستقل 
اقتصادی و دارایی  امور  و مقررات مربوط به وزارت 
منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط 
با حوزه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی 

خواهد بود«.
می توان  خوبی  به  فوق  مرقومه  با  عنایت  با  اکنون 
آقای  جناب  گذشته،  ۷سال  الی   ۶ طی  که  دریافت 
و  اقتصادی  امور  محترم  وزیر  خاندوزی  سید احسان 
بالیای  جریان  در  غیرمستقیم،  و  مستقیم  دارایی، 
مختلف  بهانه های  به  آزاد  مناطق  سر  بر  شده  نازل 
بند )ز( تبصره )1۸( ماده  استناد  با  امروز  بوده است و 
واحده الیحه قانون بودجه 1۴۰1و ایضا ماده ۲3 قانون 
برنامه ششم توسعه کشور، آستین همت را باال زده 
را  بند  این  اجرای  وزیران، مصوبه  هیات  از  تا  است 
مخبر  محمد  دکتر  با  مکاتبه ای  طی  رسما  و  بگیرد 
معاون محترم اول رئیس جمهور، درخواست طرح این 

موضوع را در جلسه هیات وزیران داشته است.
وافر  کوشش های  این  از  وزیر  آقای  انگیزه  حال 
سازمان های  و  شورایعالی  دبیرخانه  بر  تسلط  برای 
اما  نمی دانیم!  اقتصادی چیست؛  ویژه  و  آزاد  مناطق 
باید اعتراف کنیم طبق قانون این حق ایشان است 
باشد؛  از هیات وزیران  که خواستار چنین مصوبه ای 
مصوبه ای که نتیجه مساعی چندین ساله خود ایشان 
اقتصادی  کمیسیون  مجلس،  پژوهش های  مرکز  در 

مجلس و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
همچنین در این نامه آمده است:

1( به منظور ایجاد هماهنگی، سیاستگذاری و نظارت 
ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  سازمان های  بر 
اقتصادی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 
ویژه اقتصادی متشکل از رئیس جمهور )رئیس شورا(؛ 
وزیران امور اقتصادی و دارایی؛ کشور؛ صنعت، معدن 
و تجارت؛ روسای سازمان های برنامه و بودجه کشور؛ 

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
دبیر شورا می شود.

دبیر شورا حسب مورد از باالترین مقام دستگاه های 
خدمات  مدیریت  قانون  ماده)5(  موضوع  اجرایی 

کشوری برای حضور در جلسات دعوت می نماید.
و  مستقل  شخصیت  دارای  شورا  دبیرخانه  تبصره1: 
ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و دبیر شورا 
به عنوان معاون وزیر، با تراز بند)د( ماده)۷1( قانون 
مدیریت خدمات کشوری، توسط وزیر امور اقتصادی 

و دارایی تعیین می گردد.
از  3درصد  موظفند  مناطق  از  هریک  تبصره۲: 
هزینه های  تامین  برای  را  خود  عملیاتی  درآمدهای 
تجاری- آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  قانونی 
نحوه  دهند.  تخصیص  اقتصادی  ویژه  و  صنعتی 
هزینه کرد آن توسط دبیرخانه، مطابق با دستورالعمل 

مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
مالی،  و  اداری  امور  بر  دبیرخانه مشتمل  ۲( وظایف 
سازمان های  بر عملکرد  کنترل  و  نظارت  مطالعاتی، 
و  اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
دستگاه های اجرایی و هماهنگی بین آنها در مناطق، 
و  خط مشی  درخصوص  تصمیم  اتخاذ  و  بررسی 
صورت های  پیشنهادی،  لوایح  و  طرح ها  برنامه ها، 
و  قانون  بازرسان  مدیره،  و گزارش های هیات  مالی 

حسابرسان است.
قانون  در  وزیران  هیات  اختیارات  و  وظایف   )3
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری 
بعدی آن  ایران مصوب13۷۲، و اصالحات  اسالمی 
)به استثنای تبصره)3( ماده)1( قانون مذکور( و قانون 
تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب13۸۴ 
)به استثنای تبصره)3( ماده)1( قانون مذکور( و سایر 
قوانین صرفا درخصوص مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
مذکور  شورای  عضو  وزیران  به  اقتصادی،  ویژه  و 

تفویض می شود.
۴( اختیارات قانونی رئیس جمهور درخصوص مناطق 
آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ازجمله پیشنهاد 
عزل و نصب اعضای هیات مدیره و مدیران عامل 
ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  سازمان های 
اقتصادی و تایید مصوبات کمیسیون موضوع بند)۲(، 

به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود.

 اما آقای وزیر محترم اقتصاد
 جناب دکتر سیداحسان خاندوزی

از  سپاسگزاری  ضمن  و  ادب  و  احترام  کمال  در 
قانون مداری شما، تقاضا داریم اگر حکم قانون است؛ 
پس لطفا دستور فرمایید ماده ۶5 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور درخصوص مناطق آزاد پیش 
از هیات وزیران،  از تصویب مصوبه درخواستی شما 

اجرا گردد.
براساس بند)الف( ماده ۶5 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور: »مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد به 
نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب 
مسئولیت های  و  اختیارات  وظایف،  کلیه  و  می شوند 
به  مناطق  این  در  مستقر  دولتی  اجرایی  دستگاه های 
استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی برعهده آنها است. 
قانون  براساس  منحصرا   آزاد  مناطق  سازمان هاي 
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي و اصالحات 

بعدي آن و قانون کار اداره مي شوند « .
جنابعالی  از  قانون  حکم  به  است  منطقی  بنابراین 
بخواهیم، در اولین اقدام، جهت اجرای یکی از قوانین 
اصلی و دائمی کشور درخصوص مناطق آزاد که حتی 
جایگاه آن باالتر از قوانین پنج ساله توسعه و سنواتی 
تاکید  و  تایید  مورد  شدیدا  و  است  بودجه  یک ساله 
دکتر سیدابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری هم 

نهادهای  سوی  از  حداقل  و  برداشته  قدم  می باشد، 
مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظیر گمرک 
منافع  تعارض شدید  دارای  اتفاقا  مالیاتی که  امور  و 
به طور  و  سریعا  هستند،  آزاد  مناطق  سازمان های  با 
کامل براساس قانون، به مدیران عامل سازمان های 

مناطق آزاد تفویض اختیارات  نمایند.
تنها در این صورت است که مردم، فعالین اقتصادی 
و مسئولین سازمان های مناطق آزاد، یعنی کسانی که 
گیج و گرفتار در میان قوانین متناقض بوده و منتظر 
پایان مناقشات برای ادامه کار خود هستند، صداقت 

شما را در قانونمداری باور خواهند کرد  .
به  آزاد  مناطق  قوانین  که  است  تلخ  بسیار  البته 
مناطق  و سازمان های  قانون نقض گردد  آباء  دست 
فشارهای  و  محدودیت ها  همه  با  شوند  مجبور  آزاد 
از درآمدهای خالص خود را به  مالی، سالی 3درصد 
کنند!  واریز  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  حساب 
ردیف  خود  سازمانی  چارت  برای  که  )وزارتخانه ای 
در  شفافیت  پاسخگویی،  ارتقای  کار  تا  دارد (  بودجه 
طریق  از  آزاد  مناطق  کارآمدی  و  نظارت  فرآیندها، 
معاون  وزیر و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی انجام پذیرد؛ اقدامی که کامال خالف قانون 
قابل  کشور  کل  بازرسی  سازمان  سوی  از  و  بوده 

پیگیری می باشد.
ضمن آن که جهت استحضارتان قابل ذکر است که 
کارویژه مناطق آزاد صرفا اقتصادی و صنعتی نیست 
تشکیل  بر  ابتدا  در  سیاستگذار  جهت  همین  به  و 
با  مرتبط  نهادهای  عمده  حضور  با  شورای عالی 
اداره عمومی کشور به ریاست شخص رئیس جمهور 
تاکید داشته است و به همین دلیل نمی توان اعضای 
ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  شورای عالی 
اقتصادی را صرفا به 3وزیر )اقتصاد، صمت و کشور( 
و یک رئیس سازمان )برنامه و بودجه( و رئیس بانک 
مرکزی تقلیل داد. البته در این ارتباط تعریف مختصر 
در  شورا  رئیس  عنوان  به  رئیس جمهور  برای  نقشی 
بند)1( نامه مزبور و واگذاری وظایف رئیس جمهور به 
وزیر امور اقتصادی و دارایی  در بند)۴( همان نامه،  در 

نوع خودش جالب توجه است؟!
مطلوب است که مطلع گردید، وظایف و ماموریت های 
چند  به  معطوف  و  بوده  فرا بخشی  کامال  آزاد  مناطق 
وزارتخانه و سازمان نمی شود؛ فلسفه وجودی ماده)۲۷( 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تاکید بر اجرای این 
ماده قانونی در ماده۶5 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور این است که سازمان های مناطق آزاد به 
سریع ترین و فراگیرترین سیستم اداری و مدیریتی در 
منطقه متبوع خود مجهز باشند؛ بنابراین طبق منطق 
درونی تشکیل و اداره مناطق آزاد، به عنوان دولت های 
وزارت  تابعه  سازمان های  و  ادارات  محلی؛  کوچک 
اقتصاد و به طریق اولی خود وزارت امور اقتصادی و 
دارایی موظف هستند کلیه اختیارات خود و دستگاه ها 
عامل  مدیران  به  را  خود  امر  تحت  سازمان های  و 
سازمان های مناطق آزاد تفویض نمایید؛ که متاسفانه 
در حدود 3۰۰روزی که از تصدی شما بر وزارت امور 
اقتصادی و دارایی می گذرد، به دالیل بیان نشده، این 
تکلیف قانونی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به 

انجام نرسیده است.
مانور  به  احترام  ضمن  است  منطقی  بنابراین 
قانونمندی شما، بخواهیم ابتدا وظیفه قانونی خویش 
)احکام  کشور  باالدستی  اسناد  از  یکی  قبال  در  را 
انجام دهید، سپس  دائمی برنامه های توسعه کشور( 
به دنبال اخذ اختیارات جدید باشید. امید که در این 
امور  محترم  وزیر  سوی  از  فعلی  ترک  خصوص 

اقتصادی و دارایی صورت نگیرد.
پیشاپیش از لطف و احسان شما سپاسگزاریم.

یادداشت

 محقق شدن
سیاست های اقتصاد 

مقاومتی در مناطق آزاد جناب وزیر؛ مناطق آزاد امروز گروگان قوانین 
متناقضی هستند  که شما خالق آن بودید!

سخنی صریح و بی پرده با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی کشور:

7 گزارش

یادداشت: 
مهرناز عالمی
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با وجود تمامی نقدها بر عملکرد مناطق آزاد و چالش های پیش روی 
آنها طی سه دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد 
به عنوان یکی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق رشد 
پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند 
چشم انداز بیست  ساله از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی نیز مورد 
تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه های 
اقدام الزم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، 

تدوین و به مورد اجرا درآورد.
از طرفی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب  پذیری اقتصاد 
ملی از طریق توسعه  پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری 
و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، 
تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات 
تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های موردنیاز، تشویق 
سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و تنوع بخشی پیوند های 
ازجمله  منطقه  کشورهای  با  به ویژه  کشورها  با  اقتصادی 
کلی  سیاست های  دیگر  ذیل  اجرایی  و  عملیاتی  راهبردهای 
اقتصاد مقاومتی می باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره گیری 
از سازوکار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از 
سازوکارهای عملیاتی و برنامه های اقدام این سیاست ها می دانند  .
بر این اساس، نقشه راه کالن حاکم و هدایت کننده مناطق در 
چارچوب سند چشم انداز، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد و برنامه های کالن دولت  برای سال های 
پیش رو باید تنظیم گردید که طی آن کمک به تامین رشد پویا و بهبود 
شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
بیست  ساله کشور، کمک به تنوع بخشی پیوند های اقتصادی کشور 
با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی به ویژه با کشورهای منطقه و 
همسایگان و کمک به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و 
توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی به عنوان 
اهداف کالن در مسیر تبدیل به مناطق پیشرو در محیط رقابتی سند 
چشم انداز در دستورکار قرار گیرد و هر یک از مناطق نیز متناسب با 
ظرفیت ها، استعدادها و مزیت های نسبی خود در جهت تحقق اهداف 

راهبردی مذکور تدبیر و اقدام نمایند.
مناطق آزاد ایران با عنایت به این که از برخی قوانین سرزمین اصلی 
جدا هستند، می توانند نقش موثری در توسعه اقتصادی و اقتصاد 
آزاد بازی کنند. هر یک از مناطق آزاد کشور در مناطق مرزی و در 
همسایگی با کشورهای همسایه واقع شده اند و باتوجه به محورهای 
توسعه این مناطق که در تعامل با کشورهای همسایه خود تعریف 
شده است، می توانند تاثیر بسزایی در مسیر ایجاد تعامالت باالدستی 

با کشورهای همسایه ایران داشته باشند.
مناطق آزاد ضمن داشتن امتیازاتی برای سرمایه گذاری و تجارت 
نسبت به سرزمین اصلی، دارای امتیازات بسیار ویژه می باشند، اما 
آنچه مسلم است در شرایط سخت کنونی به طور طبیعی بسیاری 
از هزینه ها سیر صعودی به خود گرفته و می تواند تداوم فعالیت 
را بر یک صنعتگر و تاجر در سرزمین اصلی بسیار سخت و 
غیرقابل تحمل نماید؛ اما با عنایت به امتیازات و مشوق هایی که 
به لحاظ معافیت های مختلف مالیاتی و تعرفه ای در مناطق آزاد 
وجود دارد، امکان ادامه فعالیت را برای سرمایه گذاری مناسب تر و 
اقتصادی تر می نماید و از طرف دیگر به لحاظ موقعیت جغرافیایی 
و استقرار این مناطق در همسایگی برخی از کشورها می تواند 

بستر مبادالت طرفین را به خوبی تسهیل نماید. 
اما متاسفانه شاهد هستیم که در سال های اخیر اکثر بخشنامه ها 
و آیین نامه  های سرزمین اصلی به مناطق آزاد تسری داده شده و 
کماکان این روند درحال افزایش است، که بی تردید دامنه عمل 
این مناطق را محدودتر می نماید. باید اجازه دهیم که مناطق آزاد 
وظایف تعریف شده خود را براساس قانون پیش ببرند؛ نباید این 

مناطق را درگیر محدودیت های سرزمین اصلی نماییم.
مناطق آزاد می توانند با تعریف یکسری از فعالیت های مشخص، 
از تهدید تحریم  و موانع اقتصادی خود را به سمت فرصت ها 
با  مشترک  بانک های  ایجاد  مثال  عنوان  به  دهند،  سوق 
کشورهای همسایه که صرفا با پول ملی این کشورها کار کند و 
وابسته به سیستم های مالی بین المللی نباشد تا بتوانند تبادالت 
مالی را انجام دهند و مشکالت این موضوع را به حداقل برسانند 
بازرگانی می توانند مراودات خود  یا در حوزه های تجاری و  و 
را با کشورهای همسایه افزایش دهند و به واسطه این کشورها 
به بازارهای بین المللی دسترسی پیدا کنند. تعریف بازی های 
تهاتری در نقاط صفر مرزی می تواند مشکالت ناشی از انتقال 
از ظرفیت های  استفاده  و همین طور  را کم رنگ تر کند  پول 
صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه و از آن کشورها 

به کشورهای دیگر بخشی از صادرات را تضمین نماید.
بازتعریف  آزاد  مناطق  که  است  ضروری  کنونی  شرایط  در 
شوند و دولت و مجلس باید کمک کنند تا این مناطق درگیر 
را  خود  جهانی  نقش  بتوانند  تا  نشوند  کشور  بروکراسی های 
این  نمایند و  ایفا  اقتصادی و جذب سرمایه گذاری  در توسعه 
توان را داشته باشند تا با جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی، تکنولوژی های روز دنیا را به مناطق منتقل نموده تا 
بتوان از مزیت های مناطق آزاد در کنار ظرفیت های ورود علم و 
تکنولوژی به این مناطق در مسیر کاهش معضالت اقتصادی در 

کنار تحریم های بین المللی بیشترین بهره مندی را داشت.
تعمیم و تسری قوانین و آیین های خلق الساعه و جدید الوضع 
محدودیت های  ایجاد  آزاد،  مناطق  به  اصلی  سرزمین  در 
غیرضروری، قطعا موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی 
عامل  و  خودتحریمی  نوعی  و  بوده  مناطق  این  انتظار  مورد 
امید  که  می باشد  موجود  از ظرفیت های  استفاده  در  بازدارنده 
است با درایت و برنامه ریزی مناسب بتوان نسبت به اصالح و 

جلوگیری از این گونه رویه های بازدارنده اقدام نمود.  
مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب ترین امکانات کشور 
برای کمک به کاهش فشار محدودیت های تحریم در جهت نیل 
به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کاالی ایرانی برای ورود 
به بازارهای جهانی را دارا می باشند. با توجه به ظرفیت ایجاد شده در 
مناطق آزاد در بستر تجارت آزاد با مبادالت بین المللی با کشورهای 
همجوار منطقه ای و از طریق آنها با سایر کشورها؛ بهترین کانال های 
موجود برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع 
مختلف، خصوصا مواردی که به واسطه تحریم ها تهیه و انتقال آنها به 

داخل کشور با مشکل مواجه می گردد، خواهند بود.
فرصت های   مهم ترین  از  آزاد  مناطق  براي  ظرفیت سازي 
اقتصادي کشور براي جذب سرمایه گذاري خارجي است. به واقع 
بخش تامین منابع مالي خارجي در بند )11( سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي که از حلقه هاي مفقوده در مناطق آزاد است را باید از 
راه جذب سرمایه گذاري خارجي و با مشارکت بخش خصوصي 

داخلي برجسته نمود.
جذب  براي  فراملي  اقتصادي  اهرم  یک  باید  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاري خارجي باشند و از طریق آن است که مي توان 
اقدام و عمل را در حوزه تولید و اشتغال به درستي محقق کرد و 
خالء هاي موجود را درحوزه هاي زیرساختي و زیربنایي پیشرفته 
متناسب با رویکرد توسعه از منظر جذب منابع مالي خارجي و 

مشارکتي با سرمایه گذاران ایراني مرتفع نمود. 

یادداشت: 
مرضیه حسینی
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قشم

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و مسئولین منطقه و استان صورت پذیرفت:

کلنگ  آغاز نهضت مسکن ملی در غربی ترین 
نقطه جزیره قشـــم به زمین زده شد

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با ارزیابان بین المللی یونسکو مطرح شد:

با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد انجام شد:

با دستور ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت می گیرد:

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  حسین زاده  مهدی  حضور  با 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، حجت االسالم غالمرضا 
االسالم  حجت  قشم،  شهرستان  امام جمعه  حاجبی 
محمدسعید آخوندی سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و ایوب زارعی سرپرست 
این  گردشگری  و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  مدیریت 

سازمان، خانه صنایع دستی الفت افتتاح شد.
ایوب زارعی در حاشیه این مراسم گفت: با حمایت و همراهی 
فرهنگی،  معاون  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
اجتماعی و گردشگری این سازمان، یکی از خانه های قدیمی 
تحت مالکیت سازمان جهت راه اندازی خانه صنایع دستی در 

بندر تاریخی الفت اختصاص داده شد.
صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیریت  سرپرست 
خانه  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
صنایع دستی الفت در زمینی به مساحت 341مترمکعب 
میراث  حفظ  هدف  با  و  اسالمی  و  ایرانی  معماری  با 
ملموس و ناملموس و معرفی فرهنگ و تاریخ بندر الفت 
به  قشم  جزیره  تاریخی  بندرگاه های  از  یکی  عنوان  به 

بهره برداری رسید.
صنایع دستی  خانه  مختلف  بخش های  در  داد:  ادامه  وی 
با  همراه  قایق سازی  و  لنج سازی  اشیاء  و  ابزار  الفت، 
ماکت های کشتی، لنج و قایق، لباس ها و صنایع دستی و 
همچنین آثار مربوط به فرهنگ و هنر قشم که توسط زنان 

بومی این جزیره خلق شده، به نمایش گذاشته می شود.
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیریت  سرپرست  گفته  به 
دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم؛ در بخشی 
از خانه صنایع دستی الفت، نگارخانه ای کوچک با هدف 

مشارکت مردم در بحث های معیشتی و اقتصادی همسو 
با معرفی ظرفیت های تاریخی و هنری منطقه راه اندازی 
شده که آثار هنری و صنایع دستی زنان روستاهای جزیره 

قشم در آن به فروش می رسد.
زارعی با بیان اینکه خانه صنایع دستی یکی از خانه های بندر 
تاریخی الفت است که برای ثبت ملی در نظر گرفته شده است، 
اذعان کرد: ملکی در مجاورت این خانه درنظر گرفته شده تا پس 
از طی مراحل بازسازی، تبدیل به موزه مردم شناسی و همچنین 

خانه ازوا )موسیقی آوای کار بندر الفت( شود.
از  یکی  عنوان  به  الفت  بندر  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
جزیره  در  تاریخی  بافت  دارای  شهرهای  منسجم ترین 
تاریخی در  قشم تصریح کرد: فرآیند ثبت ملی 54خانه 
و  برنامه ریزی  درحال  و هم اکنون  آغاز شده  بندر الفت 

رایزنی برای اجرای سریع تر آن هستیم.
زارعی گفت: مدیریت خانه صنایع دستی در اختیار بانوان 
برای  نیز  برنامه ریزی هایی  و  گرفته  قرار  الفت  شهر 

تاریخی،  بافت  هوشمندسازی  جهت  الزم  آموزش های 
برندسازی و تهیه ابزارها و نرم افزارهای کاربردی جهت 
این  بهتر  معرفی  و  صنایع دستی  تولید  فرآیند  تسهیل 

محصوالت صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: چهار بازارچه صنایع دستی در شهر قشم، 
سایر  همچنین  و  تهران  در  مترو  ایستگاه های  برخی 
محل ها در نقاط مختلف جزیره برای فروش صنایع دستی 
تولید شده  به عرضه محصوالت  درنظر گرفته شده که 

توسط بانوان بندر الفت می پردازند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیریت  سرپرست 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان 
زندگی  سبک  تاریخچه،  درباره  مستند  چند  تولید  کرد: 
تاریخی، تولید صنایع دستی و همچنین ثبت خاطرات و 
تاریخ شفاهی سفرهای ناخداهای قدیمی بندر الفت به 
از  بخشی  و...،  آفریقا  هندوستان،  ازجمله  مختلف  نقاط 

برنامه هایی است که در آینده اجرایی می شود.

با پیگیری های صورت گرفته و دستور ویژه رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برای رفع بخشی 
از مشکل تامین آب شهر درگهان، تامین آب مسکن مهر 

طوال از سهمیه آب قشم صورت خواهد گرفت.
از سایت آب شیرین کن  بازدید  فتح الهی در حاشیه  افشار 
هرمزگان،  استان  آبفای  مدیرکل  حضور  با  که  درگهان 

امام جمعه درگهان و جمعی از مدیران شهرستان و سازمان 
انجام شد، اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد قشم در واگذاری 
زمین جهت احداث آب شیرین کن های جدید، همراهی کافی 
را داشته است و امیدواریم مجموعه آب و فاضالب استان نیز 

وعده های خود را با سرعت بیشتری عملیاتی نماید.
وی ادامه داد: ظرفیت جدید تولید آب شیرین کن و یک 
روستاهای  و  قشم  شهر  نیاز  رفع  برای  جدید  مخزن 
اطراف آن پیش بینی شده است که در صورت همراهی 
ثبات  به  شاهد  آن،  شدن  اجرایی  با  و  دستگاه ها  سایر 

رسیدن وضعیت آب این منطقه هستیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه با اشاره به مشکل 
آب شهر درگهان، دستور ویژه ای جهت تامین آب مسکن مهر 
طوال از سهمیه آب شهر قشم صادر کرد که در نتیجه اجرای آن، 

بخشی از مشکل تامین آب درگهان حل خواهد شد.

فتح الهی همچنین اعالم کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته، 
تولید آب شیرین کن درگهان  آینده ظرفیت  طی روزهای 
تا  این صورت  افزایش می یابد که در  به 5000مترمکعب 
حدودی کمبود و مشکل تامین آب این شهر مرتفع می گردد.
جزیره  نقاط  تمام  برای  آب  تامین  کرد:  تصریح  وی 
این  ساکنان  اساسی  و  قدیمی  مطالبات  از  یکی  قشم، 
نیازمند  آن  رفع  برای  که  است  دور  از سال های  منطقه 
همراهی همه بخش ها و دستگاه ها به ویژه مجموعه آب 

و فاضالب شهرستان قشم و استان هرمزگان هستیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: از نخستین روز سال جاری و در 
رایزنی های صورت گرفته با وزارت نیرو و شخص وزیر نیرو، 
برای حل مشکل آب جزیره برنامه ریزی شده است و سازمان 
منطقه آزاد قشم همراهی الزم را در این زمینه داشته است 

و در صورت همراهی سایر بخش ها و انجام سریع تعهدات 
توسط مجموعه آبفا، شاهد حل این مسئله خواهیم بود.

براساس این گزارش، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
آبفا  مجموعه  گفت:  برنامه  این  در  نیز  هرمزگان  استان 
تمام تالش خود را برای رفع مشکل آب منطقه و ارائه 

خدمات بهتر و جلب رضایت مردم انجام خواهد داد.
احداث  فرآیند  تا  کرد  امیدواری  ابراز  حمزه پور  عبدالحمید 
تولید  ظرفیت  با  جدید  شیرین کن  آب  مجموعه  سه 
4000مترمکعب آب با سرعت بیشتری عملیاتی شود تا از 
این طریق ظرفیت تولید آب در جزیره قشم افزایش پیدا کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان در پایان 
تصریح کرد: قراردادهای احداث این آب شیرین  کن های جدید 
منعقد شده و مسئله تامین آب آشامیدنی سالم برای مردم 

روستاهای قشم به ویژه غرب جزیره با جدیت پیگیری می شود.

ژئوپارک جهانی، زمینه ساز توسعه گردشگری و اقتصادی جزیره قشمژئوپارک جهانی، زمینه ساز توسعه گردشگری و اقتصادی جزیره قشم

افتتاح خانه صنایع دستی بندر تاریخی الفت جزیره قشمافتتاح خانه صنایع دستی بندر تاریخی الفت جزیره قشم

حل بخشی از مشکل درگهان با تامین آب مسکن مهر طوال از سهمیه آب قشمحل بخشی از مشکل درگهان با تامین آب مسکن مهر طوال از سهمیه آب قشم

بین المللی  ارزیابان  گفت:  قشم  جهانی  ژئوپارک  مدیر 
جامعه  همراهی  از  خود  میدانی  بازدیدهای  در  یونسکو 

محلی با ژئوپارک قشم اظهار رضایت کردند.
فرآیند  از  ارزیابان  کرد:  اظهار  امری کاظمی  علیرضا 
قشم،  جهانی  ژئوپارک  ژئوسایت های  آماده سازی 
گزارش های ارائه شده مربوط به عملکرد چهارساله ارائه 
شده  انجام  فعالیت  همچنین  و  کارشناسان  توسط  شده 
توسط مدیریت ژئوپارک قشم و سازمان منطقه آزاد قشم 

رضایت داشتند.
وی ادامه داد: حضور فعال و پررنگ مسئوالن روستاها و 
فعالیت سازنده جامعه محلی یکی از موضوعاتی بود که 
در گزارش های تهیه شده توسط ارزیابان بین المللی تاثیر 

مثبتی به همراه داشت.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم افزود: بازدید از ژئوسایت های 
و  و  کندآلو  اسکله  ناز،  جزایر  ستاره ها،  دره  غار خربس، 
پوزه  الک پشت های  تخم گذاری  محل  دلفین ها،  خلیج 
کورکورا  ژئوسایت  شیب دراز،  روستای  ساحل  در  عقابی 
ارزیابان  نخست  روز  برنامه  گیاهدان  روستای  در  کوه 

یونسکو بود.
امری کاظمی اذعان نمود: دو ارزیاب بین المللی یونسکو 
روستای  در  بانوان  صنایع دستی  تولید  کارگاه  محل  از 
موزه  و  سوزا  شهر  در  بوم گردی  واحد  یک  برکه خلف، 
مردم شناسی زبیری در روستای دیرستان نیز دیدن کرده 

و به بررسی شرایط آنها پرداختند.
به گفته مدیر ژئوپارک جهانی قشم؛ همچنین ژئوسایت 
بین المللی  ارزیابان  بازدید  مورد  نیز  کالینگی  کوه  جدید 

یونسکو قرار گرفت.
از  روز  دومین  در  یونسکو  ارزیابان  گفت:  همچنین  وی 
بازدید خود از ژئوسایت ها و فعالیت جامعه محلی جزیره، 
ژئوپارک قشم را در برخی از حوزه ها الگویی برای سایر 

ژئوپارک های جهان دانستند.
کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  امری کاظمی  علیرضا 
مشارکت جامعه محلی در حفظ میراث طبیعی و فرهنگی 
و حفاظت از ژئوپارک یکی از نکاتی بود که مورد توجه 

ویژه ارزیابان قرار گفت.
وی افزود: برنامه روز دوم با بازدید از جنگل های حرا در 
دو روستای سهیلی و گورزین و ساختمان تماشاگه حرا به 

عنوان مرکز آموزش و اطالع رسانی شروع شد.
مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفت: بازدید از اقامتگاه های 
ژئوسایت  چند  سهیلی،  و  طبل  در  مدارس  و  بوم گردی 
گوران،  شناورسازی  پارک موزه  تندیس ها،  دره  ازجمله 
ژئوسایت  چاهکوه،  اطالع رسانی  مرکز  و  چاهکوه  تنگه 
دیواره قاضی و غار نمکدان از دیگر برنامه های روز دوم 

بود.
غرب  زنان  صنایع دستی  تعاونی  افزود:  امری کاظمی 
غرب  آموزش  مرکز  و  درکو  روستای  در  جزیره 
فعالین  که  کوچکی  نمایشگاه  و  ژئوپارک  جزیره 
از  بودند،  کرده  برپا  نمایشگاه  این  در  محلی  جامعه 
توجه  مورد  بسیار  که  بود  بازدید  برنامه های  دیگر 

گرفت. قرار  ارزیابان 
در شهر  ژئوپارک جهانی قشم؛ حضور  مدیر  گفته  به 
صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیر  همراه  به  الفت 
جمعی  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
مراسم  در  شرکت  و  الفت  شهر  مسئولین  از 
جزیره  در  ارزیابان  برنامه های  دیگر  از  رزیف خوانی 

بود. قشم 

آزاد قشم  منطقه  روستایی سازمان  و  امور شهری  مدیر 
220پاکبان  از  پاکبان،  جهانی  روز  با  همزمان  گفت: 
سازمان  روستایی  و  شهری  امور  مدیریت  زیرمجموعه 
منطقه آزاد قشم و شرکت تعاونی کارکنان سازمان تقدیر 

شد.
پاکبان،  جهانی  روز  تبریک  ضمن  شریفی نژاد  شریف 
معاونت  با  آمده  عمل  به  هماهنگی  طبق  کرد:  اظهار 
هیات  رئیس  ویژه  دستور  همچنین  و  زیربنایی  و  فنی 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، از پاکبانان 
پاکیزگی محیط  و  زیباسازی  فعال در عرصه  زحمتکش 

شهری تقدیر به عمل آمد.
وی افزود: جایگاه پاکبانان عزیز در مدیریت شهری بسیار 
مهم است و این عزیزان باید به این نکته واقف باشند که 
در بدو ورود به هر شهری، یکی از مواردی که به چشم 
می خورد و مورد توجه قرار می گیرد، موضوع پاکیزگی و 
نظافت و شیوه نگهداشت شهر و محیط زیست است که 

حاصل تالش های پاکبانان تالشگر است.
آزاد قشم  منطقه  روستایی سازمان  و  امور شهری  مدیر 
در پایان خاطرنشان کرد: حفظ نظافت و پاکیزگی شهر با 
مشارکت شهروندان میسر می شود و شهروندان می توانند 
به  رسیدن  برای  را  شهر  پاکیزگی  خادمان  و  پاکبانان 

شهری زیبا و پاکیزه یاری کنند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: ژئوپارک جهانی قشم یک ظرفیت خدادادی و یکی 
برای  باید  و  است  منطقه  در  ارزشمند  جهانی  میراث  از 
معرفی آن به تمام جهان برنامه ریزی کرد و حفاظت از 

آن یک وظیفه ملی و همگانی است.
جهانی  شبکه  ارزیابان  با  نشست  در  فتح الهی  افشار 
ژئوپارک های یونسکو بیان کرد: سازمان منطقه آزاد قشم 
زمین  میراث  بهبود وضعیت  و  برای حفظ  توان  تمام  با 

شناختی و فرهنگ غنی منطقه تالش می کند.
حضور  قدردان  قشم  ساکنان  تمامی  داد:  ادامه  وی 
میراث زمین شناختی ژئوپارک در این جزیره هستند و با 
برنامه ریزی برای حفظ و معرفی آن می توانیم شاهد رشد 
وضعیت  بهبود  و  منطقه  در  گردشگری  رونق صنعت  و 

معیشت فعاالن این حوزه باشیم.
با  باید  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
برنامه ریزی دقیق و هدفمند، ضمن معرفی ظرفیت های 
معرفی  برای  جزیره؛  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
جهانی  میراث  از  یکی  عنوان  به  قشم  جهانی  ژئوپارک 

کم نظیر تحت نظارت یونسکو تالش نماییم.

به گفته فتح الهی؛ سازمان منطقه آزاد قشم آمادگی دارد 
نظارت  تحت  علمی  و  فرهنگی  رویدادهای  میزبان  تا 
ظرفیت های  معرفی  به  طریق  این  از  تا  باشد  یونسکو 

جزیره زیبای قشم پرداخته شود.
ارزیابان  مثبت  ارزیابی  به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  وی 
از وضعیت ژئوپارک جهانی قشم، تصریح کرد:  یونسکو 
امیدوار هستیم تا چهار سال آینده و زمان پیش بینی شده 
جهت  بهتری  و  شاخص  اقدامات  مجدد،  ارزیابی  برای 

حمایت و بهبود وضعیت ژئوپارک قشم صورت گیرد.
فتح الهی تاکید کرد: اقدامات بسیاری در حوزه های مختلف 
اقتصادی و عمرانی به سبب جلوگیری از آسیب های احتمالی 
در ژئوسایت های ژئوپارک جهانی قشم متوقف شده است؛ 
معرفی  و  جهانی  میراث  این  حفظ  هستیم  معتقد  چراکه 

فرهنگ غنی ساکنان این منطقه اهمیت باالیی دارد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم در آینده 
و با استفاده از توصیه های یونسکو و بازرسان این نهاد، 
قشم،  جهانی  ژئوپارک  وضعیت  بهبود  برای  شرایط 
با  مناسب  آموزشی  و  فرهنگی  برنامه های  برگزاری 

فرهنگ منطقه و مطابق با استانداردهای یونسکو فراهم 
شود و در این زمینه از تمام پیشنهادات استقبال می کنیم.

ارزیابان شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو:
حمایت های سازمان منطقه آزاد قشم از 

ژئوپارک ارزشمند است
یونسکو  ژئوپارک های  جهانی  شبکه  ارزیابان  همچنین، 
سازمان  تالش های  داشتند:  اظهار  جلسه  این  در  نیز 
منطقه آزاد قشم و همراهی جامعه محلی جهت حمایت از 
ژئوپارک جهانی قشم بسیار ارزشمند بوده و برخی موارد 

می تواند الگویی برای سایر ژئوپارک های جهان باشد.
این ارزیابان بین المللی با بیان اینکه طی چند روز حضور 
زمین شناسی،  میراث  با  آشنایی  فرصت  قشم  جزیره  در 
ژئوسایت ها و جامعه محلی منطقه را پیدا کردند،  افزودند: 
خوشبختانه مردم در سراسر جزیره قشم به اهمیت ژئوپارک 
به عنوان یک میراث جهانی واقف بودند و از تاثیر وجود چنین 

ظرفیتی بر کیفیت زندگی خود، آگاهی داشتند.
به  یونسکو؛ ژئوسایت غار نمکدان قشم  ارزیابان  به گفته 
عنوان طوالنی ترین غار نمکی جهان، به تنهایی پتانسیل 

ثبت و معرفی به عنوان یکی از میراث جهانی یونسکو را 
دارا است و این موضوع بر اهمیت حفاظت از آن می افزاید.

مثبت  اقدامات  از  قدردانی  ضمن  جلسه  این  در  آنان 
صورت گرفته در جهت حمایت و بهبود وضعیت ژئوپارک 
جهانی قشم، اظهار کردند: با حمایت های سازمان منطقه 
جهانی  ژئوپارک  اعتالی  و  رشد  برای  زمینه  قشم،  آزاد 

قشم به عنوان یک میراث جهانی فراهم شده است.
پایان  در  یونسکو  ژئوپارک های  جهانی  شبکه  ارزیابان 
استفاده  و  هدفمند  برنامه ریزی  با  کردند:  خاطرنشان 
وضعیت  بهبود  برای  می توان  ژئوپارک  ظرفیت های  از 
قشم  جزیره  محلی  جامعه  زندگی  کیفیت  و  معیشت 

اقدامات ارزشمندی را اجرایی نمود.
هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  نشست  در  است،  گفتنی 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با ارزیابان 
معاونان  از  جمعی  یونسکو،  ژئوپارک های  جهانی  شبکه 

و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم نیز حضور داشتند.

با حضور افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم، حجت االسالم غالمرضا حاجبی 
امام جمعه شهرستان قشم، شیخ عبدالرحیم خطیبی امام 
جمعه اهل سنت قشم، شهریار نوروزی زاده مدیرکل بنیاد 
اجرایی  مسئوالن  از  جمعی  و  هرمزگان  استان  مسکن 
شهرستان و مدیران سازمان، کلنگ آغاز عملیات اجرایی 
طرح مسکن جوانان جزیره قشم در باسعیدو به زمین زده شد.
کلنگ زنی  آیین  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
پروژه مسکن جوانان جزیره قشم اظهار کرد: پروژه مسکن 
جوانان جزیره قشم در روستای باسعیدو در زمینی به مساحت 
۷هکتار با کاربری عمومی بیش از 15هزار مترمربع شامل 
فضاهای آموزشی، مسجد، مراکز درمانی و فضای سبز به 
آزاد  با همکاری سازمان منطقه  تعداد 13۷واحد مسکونی 

قشم و بنیاد مسکن انقالب اسالمی اجرا می شود.
افشار فتح الهی افزود: بحث مسکن، آب، اشتغال جوانان و 
دغدغه های  مهم ترین  مواصالتی  زیرساخت های  تکمیل 
مردم نجیب جزیره قشم هستند که در دولت مردمی برای 

برطرف کردن آنها برنامه ریزی های جدی انجام داده ایم.
وی اذعان داشت: در این طرح، قیمت زمین از هزینه مسکن حذف 

و تسهیالت ارزان قیمت برای ساخت درنظر گرفته شده است.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ؛ در طرح مسکن 
جوانان، هدف واگذاری زمین نیست؛ بلکه دستیابی مردم به 
مسکن ارزان قیمت، باکیفیت مناسب و مقاوم است و برای 
جلوگیری از بورس بازی زمین، تنها افراد بومی، ساکن در 
قشم و فاقد خانه که از امکانات دولتی استفاده نکرده اند، در 

پروژه مسکن جوانان احراز صالحیت شده اند.
فتح الهی اظهار کرد: هر واحد ساختمانی که به مرحله پایان کار 
رسید، سند به صاحب آن تحویل داده می شود؛ این زمین ها قابل 

فروش و واگذاری نیست و برای تامین سرپناه مردم خواهد بود.
وی یادآور شد: زمین خواری های پیش از این با شعار مسکن دار 
کردن مردم و جوانان انجام شده و همه مردم، دهیاران و بخشداران 

باید برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز کمک کنند.
همچنین  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
تاکید کرد: زیرساخت های خانه دار شدن مردم را فراهم 
با  بیت المال  از  سوءاستفاده  با  جدیت  با  و  می کنیم 

همکاری دستگاه قضایی برخورد می کنیم.
فتح الهی، مشکل آب را یکی دیگر از دغدغه های جدی 
مردم دانست و افزود: این مشکل در فصل گرما دوچندان 
می شود و تالش می کنیم با ظرفیت های موجود با بهترین 
شکل ممکن امسال را سپری کنیم و با همکاری آبفا تا 
سال آینده مشکل آب را به صورت اساسی مرتفع نماییم.
به گفته وی؛ تکمیل زیرساخت های مواصالتی به عنوان 
مطالبه دیگر مردمی با پروژه تعریض ساحل جنوبی آغاز شده 
و بخش های دیگر آن نیز در هفته های آینده کلید می خورد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
ابراز امیدواری کرد در یک بازه زمانی مناسب، دغدغه مسکن و 
اشتغال برای هیچ جوان قشمی وجود نداشته باشد و طرح های 

مختلف اقتصای برای حل مشکل اشتغال اجرایی گردد.

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان:
ثبت نام 8500متقاضی در طرح مسکن 

جوانان قشم
مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان نیز در بخشی دیگری از 
این مراسم گفت: با طرح پروژه مسکن جوانان قشم، هم 
مشکل مسکن جوانان حل می شود و هم بخش زیادی از 

بافت روستایی جزیره مقاوم سازی می گردد.
شهریار نوری زاده ادامه داد: تاکنون ۸هزار و 500متقاضی 
مسکن در این طرح ثبت نام کرده و در فاز نخست برای 

روستای باسعیدو 13۷نفر واجد شرایط شناخته شده   اند.
وی افزود: امیدواریم مسکنی مناسب و مقاوم در راستای 
ساخت  یعنی  دولت  شعار  تحقق  و  مردم  خانه دارکردن 

4میلیون مسکن در کشور فراهم کنیم.

نوری زاده اظهار داشت: برای ساخت مسکن در این پروژه، دو 
روش وجود دارد که ساخت مسکن با خودیاری مردم و کمک بنیاد 
مسکن و استفاده از توان پیمانکاران این نهاد، پیش بینی شده است.

کرد:  تصریح  پایان  در  هرمزگان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
برای به بهره برداری رسیدن سریع این پروژه تنها حضور 
مشارکت  به  بلکه  نیست؛  کافی  بنیاد مسکن  و  سازمان 

جدی مردم و دهیاران نیاز است.
 

امام جمعه شهرستان قشم:
توسعه از غرب قشم آغاز شده است

از  دیگر  بخش  در  قشم  شهرستان  امام جمعه  همچنین، 
این مراسم گفت: خوشحال هستیم که در دولت مردمی، 

توسعه از غرب جزیره قشم آغاز شده است.
حجت االسالم غالمرضا حاجبی افزود: آغاز ساخت واحدهای 
مسکن ملی در روستای باسعیدو نشان از عزم جدی دولت 

برای ایجاد توسعه متوازن در جزیره قشم دارد.
وی اظهار کرد: فصل خدمت به محرومان فرا رسیده است و با 
حل مشکل مسکن و اشتغال جوانان و رسیدن آب به روستاهای 

غرب جزیره، باید مردم صبور جزیره، طعم آرامش را بچشند.

امام جمعه اهل سنت قشم:
آبرسانی به روستاها با اهتمام مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم
همچنین، امام جمعه اهل سنت قشم در این مراسم بیان 
کرد: آبادی زمین برای مردم امیدوار کننده است و صرف 

داشتن زمین برای افراد مشکلی را حل نمی کند.
با  زمین  آبادی  داشت:  اظهار  خطیبی  عبدالرحیم  شیخ 
الفبای  و  می شود  محقق  کشاورزی  و  مسکن  ساخت 

آبادانی آب است و نبود آن مانع آبادی می گردد.
وی تصریح کرد: انتظار داریم در رساندن آب به روستاهای تشنه جزیره 

قشم شتاب بیشتری انجام گیرد تا توسعه متوازن به دست بیاید.
امام جمعه اهل سنت قشم در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون اراده 
جدی برای آبرسانی به غرب جزیره نبوده و مردم در زمینی که 
دورتا دور آن را آب فرا گرفته است، مجبور هستند آب را به قیمت 
گزافی تهیه کنند و امیدواریم با اهتمام مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد قشم آرمان آب برای مردم قشم به منصه ظهور برسد.
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