
  اخذ مالیات از   اخذ مالیات از 
سرمایه گذاران، در سرمایه گذاران، در 

 تعارض با ماهیت تعارض با ماهیت
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آزاد را عملیــاتی کنیمآزاد را عملیــاتی کنیم

  هیچ دالیل منطقی   هیچ دالیل منطقی 
 برای اخذ مالیات  برای اخذ مالیات 

 در منـــاطق آزاد در منـــاطق آزاد
وجود نداردوجود ندارد

سرمقاله

مناطق آزاد، پایلوت مدیریت اقتصاد بدون نفت در ایران
از سال 1287 که نفت در مسجدسلیمان ایران کشف شد، تاکنون نقش آن در اقتصاد کشورمان، 
پرفراز و نشیب اما، مهم و حائز اهمیت بوده، به حدی که یکی از مهم ترین دالیل کودتا 28مرداد 
علیه دولت مصدق معطوف به ملی شدن صنعت نفت بود؛ ملی شدنی که سهم امپراطوری بریتانیا 

را از درآمدهای نفتی ایران کاهش داده و به دنبال حاکمیت دولت ایران بر منابع ملی خود بود.
یکی از مهم ترین کارکردهای نفت برای مدیریت اقتصاد ایران و نمونه هایی مثل کشورمان، 
اقتصاد  به  آن  از  که  است  دولت  کرد  خرج  مدل  آن  به تبع  و  درآمدی  منابع  در  آن  سهم 
تک محصولی و رانت پایه و به دولت های تابع این وضعیت، دولت های رانتیر گفته می شود؛ 
از  خام(  محصول  و  زیرزمینی  منابع  )عموما  خاص  محصول  یک  سهم  که  دولت هایی 
درآمدهای جاری و صادراتی دولت مابین 30 تا 50درصد در نوسان باشد. در واقع با توجه به 
سهل الوصول بودن جریان استحصال، پاالیش، بازاریابی، صادرات و اخذ درآمدهای فروش، 
دولت ها متکی به رانت نفت شده و بخش اعظم برنامه ریزی های کوتاه و بلندمدت خود را بر 

مبنای منابع درآمدی نفتی قرار می دهند.
در مورد کشورمان، متاسفانه ظرف یک قرن اخیر به جز دوره های اندکی، نفت نقش محوری در 
نظام برنامه نویسی و مدیریت کشور ایفا کرده و از دهه نود قرن سیزدهم، به پاشنه آشیل اقتصاد 
ملی تبدیل شد؛ آنجایی که در پی تحریم های بین المللی شده دولت امریکا، اقتصاد و به تبع آن 
معیشت کشور با چالش های جدی مواجه گردید. گرچه بنابر آمار رسمی دولت های دوازدهم و 
سیزدهم سهم درآمدهای نفتی از نظام بودجه ای کشور به کمتر از 30درصد کاهش پیدا کرده، اما 
این امر وابسته به عامل خارجی یعنی تحریم همه جانبه جمهوری اسالمی است؛ صدق مدعا نقش 
نفت در نظام اقتصادی ایران را می توان در رکود و تورم موجود، طرح های عمرانی-زیرساختی و 

توسعه ای نیمه کاره و وضعیت معیشت مردم عزیز کشورمان مشاهده نمود.
براساس قانون مناطق آزاد، محدوده های جغرافیایی مزبور از زمان شروع به کار خود در سال 1372، 
تاکنون متکی به منابع درآمدی خود از قبیل اخذ عوارض، ایجاد شرکت های سرمایه گذاری و فروش 
زمین بوده و ریالی از منابع و بودجه دولتی به منظور انجام امور زیربنایی، طرح های سرمایه گذاری و 

امور جاری خود دریافت ننموده اند. نکته حائز اهمیت اینکه در تمام این مدت مناطق آزاد هفتگانه 
ایران تنها نقاط ایران اسالمی می باشند که نه تنها از منابع بودجه ای عمومی کشور استفاده نکرده، 
بلکه در عمل مدل اقتصاد بدون نفت را که رویا و آروزی تمام سیاستمداران و مدیران اقتصادی 
دلسوز و آینده نگر کشورمان بوده را عملیاتی نموده اند؛ امری که به وضوح می توان در منویات مقام 

معظم رهبری نیز مشاهده نمود: »مدیریت اقتصاد ایران بدون نفت«.
تالی تغییر منبع تامین منابع مالی و هزینه ای سازمان های عامل مناطق آزاد که براساس قانون چگونگی 
اداره این مناطق، عالی ترین نماینده دولت در محدوده خود محسوب می شوند؛ تغییر مدل حکمرانی 
آن و مدل رابطه با ولی نعمتان خود یعنی سرمایه گذاران، فعالین اقتصادی و ساکنین بومی مناطق آزاد 
است که به چهار صورت مستظهر می شود: نخست، با عنایت به اینکه درآمد اصلی از فعالیت اقتصادی و 
سرمایه گذاری در مناطق حاصل می شود، نمایندگان دولت در آن مناطق، مجبور و ملزم به خدمتگزاری 
بوده؛ چراکه حیات و ممات مالی آن سازمان ها، وابسته به حضور سرمایه گذار است. دومین مورد معطوف 
به مدلی از مدیریت محلی در محدوده جغرافیایی کوچک به منظور عبور از مدیریت متمرکز در کشور 
است که براساس آن منابع درآمدی از سرتاسر کشور در محل خزانه عمومی دولت جمع آوری و سپس 
در قالب بودجه در سطح کشور بازتوزیع می شود؛ مهمترین دستاورد این امر، تصمیم گیری از پایتخت 
برای روستاها، و شهرهای مختلف کشور است. بی تردید تجربه تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و 
نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب در مناطق آزاد، یکی از مهم ترین دستاوردهای کاستن از 

شدت تمرکزگرایی در فرآیند تصمیم گیری و اجرای مصوبات قانونی کشور ارزیابی می شود. 
در  مدیران  پرورش  در  می توان  را  نفتی  درآمدی  منابع  از  استغنا  دستاورد،  سومین 
بین المللی ترین عرصه های ارتباط اقتصادی کشور یعنی مناطق آزاد، جستجو کرد؛ چراکه با 
جذب نیروهای بومی زمینه احترام و اعتماد گذاردن به ظرفیت های نیروهای محلی در فرآیند 
تصمیم گیری های کالن محلی با نتایج ملی و حتی بین المللی را به همراه خواهد داشت، و در 
نهایت چهارمین نتیجه منبعث از این فرآیند، جذب حداکثری در نقاط مرزی است. با نگاهی 
به نقاط جغرافیایی قرار گرفتن مناطق آزاد، اشتراکات قومی، مذهبی و فرهنگی با کشورهای 
با  برخوردار می شود که  اهمیت مضاعف  از  زمانی  این مهم  و  بوده  قابل مشاهده  همسایه 
شریک کردن در تصمیم گیری دولتی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد، زمینه گریز از مرکز که 
توسط برخی کشورهای همسایه و رسانه های معارض علیه اتحاد، ملی گرایی و امنیت ملی 

نقاط مرزی-قومی کشورمان در دستورکار قرار دارد، از میان می رود.
با نگاهی به اقدامات یک دهه اخیر دولت ها و مجالس مختلف، یک نکته بیش از پیش توجه هر ناظری 
را به خود جلب می کند؛ تعدی به قوانین و مقررات مناطق آزاد، عدم اجرای آن و تعمیم قانون ها و 
آیین نامه های سرزمین اصلی به محدوده های مناطق آزاد؛ این موضوع را می توان در تعمیم پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده در سطح مناطق آزاد )که هزینه تولید در این مناطق و صدور کاال به داخل کشور 
را 18 تا 27درصد افزایش می دهد(؛ تنزل جایگاه دبیرخانه شورایعالی از نهاد ریاست جمهوری به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی؛ حضور گمرک در مبادی ورودی، عالوه بر درب های خروج از محدوده منطقه آزاد؛ 
دخالت های سازمان امور مالیاتی به منظور اخذ مالیات با تغییر عبارت از معافیت مالیاتی به مالیات به نرخ 
صفر؛ عدم امکان فعالیت بانک ها، شرکت های بیمه ای و بورس خارجی در مناطق آزاد از طرق مختلف 
و در نهایت شاه بیت رویکردها تحدید حوزه فعالیت مناطق آزاد معطوف به تصویب نامه اجرای بند )ز( 

تبصره 18 قانون برنامه بودجه 1401 و الیحه پیشنهادی اصالح قانون مالیات کشور است.
گرچه همه رویکردهای فوق در تخالف آشکار با ماده 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی 
قانون و  برنامه های توسعه کشور و نص  احکام دائمی  قانون  مقام معظم رهبری؛ ماده 65 
مقررات مناطق آزاد است؛ اما از مدل تعاملی مناطق آزاد و نفت می توان پیشنهادات ذیل را 

جهت اجرا در این مناطق و در سطح ملی عرضه داشت:
1( درصدی از درآمدهای نفتی کشور به تسریع در تکمیل اتصال مناطق آزاد انزلی و چابهار اختصاص 
یابد. زیرا کشوری که بین سه دریا در شمال و جنوب خود و در مسیر کریدورهای بین المللی قرار دارد، 
منبع درآمد آن باید ترانزیت و صادرات مجدد باشد و در عین حال این امر به وابسته شدن اقتصاد 

جهانی به اقتصاد ایران منتهی می شود و تحریم ایران و ایرانی دیگر معنی ندارد .
همین الگو را می توان در ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد جدید اعمال نمود تا هر چه زودتر حلقه ها 
و زیرساخت های ارتباطی با کشورهای منطقه با بهره گیری از مزیت ها، فرصت ها و ظرفیت های 
قانونی و سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران مهیا گردد و زمان را به رقبای منطقه ای خود واگذار نکنیم.

به  تبدیل شدن  به  ایران،  با  تعامل  و  نفت  از  را  خود  اقتصاد  که  دبی  موفق  الگوی  از   )2
مرکز ثقل بخش های مختلف صنعت گردشگری، ترانزیت و صنعت مالی جهان تغییر داده، 
در  خارجی  بیمه های  و  بانک  به کار  شروع  اجازه  قانون،  به  تمکین  با  و  نمود  الگو برداری 
مراودات  هنوز  سال  پنجاه  حدود  از  بعد  ایرانیان  می شود  مگر  نمود.  صادر  را  آزاد  مناطق 
اقتصادی و بانکی با الگوهای موفقی چون کویت )اکثریت شیعی و درصد قابل توجهی ایرانی( 
خود  آزاد  مناطق  تعاملی  فرصت  از  و  نکرده  ایجاد  ایران(  سیاست های  با  )همسو  عمان  و 
جهت ارتباطات مالی، بانکی، بیمه ای کشورهای اوراسیا، جنوب آسیا و خاورمیانه بهره برداری 

نکرده اند؟ این امر به جز ترک فعل به نفع دشمنان تعبیر دیگری ندارد !
3( تحویل و تغییر جایگاه دولتمردان از مدیران حکومتی )که پاسخگو نبوده و خود را قیم و مردم 
را صغیر می شمارند( به مسئولین دولتی )که خود را مسئول عملکرد و ملزم به پاسخگویی به 
ولی نعمتان خود برمی شمارند( همان گونه که در سیره امام خمینی)ره( و پیامبر اعظم)ره( و دوران 

خالفت امام علی)ع( قابل استناد است.

 مجید صیادنورد
کارشناس مناطق آزاد

 شماره  191 - دوشنبه
31 مرداد ماه 1401 
  سال چهارم 
7000 تومان

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

در گفت و گو با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد تصریح شد:در گفت و گو با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد تصریح شد:

ستاندن مالیاتی که دارایی های مناطق آزاد 
را حذف می کند!

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی با در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 
عیسی فرهادی تاکید شد:عیسی فرهادی تاکید شد:

در پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به مناسبت سالروز در پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به مناسبت سالروز 
بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسالمی عنوان شد:بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسالمی عنوان شد:

 مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد کیش بیان داشت:منطقه آزاد کیش بیان داشت:

با اجرای کامل قانون مناطق آزاد و ویژه و تکمیل با اجرای کامل قانون مناطق آزاد و ویژه و تکمیل 
زیرساخت ها محقق می گردد:زیرساخت ها محقق می گردد:

 هم افزایی دستگاه های دولتی و هم افزایی دستگاه های دولتی و
نمایندگان مجلس جهت بهره برداری از نمایندگان مجلس جهت بهره برداری از 
مزیت های منطقه آزاد انزلیمزیت های منطقه آزاد انزلی

 حفظ استقالل و اقتدار امروز حفظ استقالل و اقتدار امروز
 ایران اسالمی، میراث گران قدر  ایران اسالمی، میراث گران قدر 
رشادت های شهدا و ایثارگران رشادت های شهدا و ایثارگران 

 خلق منابع درآمدی پایدار  خلق منابع درآمدی پایدار 
 با توسعه صنعت گردشگری با توسعه صنعت گردشگری

مناطـــق آزاد و ویژه اقتصادی، پیشران مناطـــق آزاد و ویژه اقتصادی، پیشران ورزشی در جزیره کیشورزشی در جزیره کیش
اقتصــاد تولیدمحور در کشوراقتصــاد تولیدمحور در کشور

صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید صفحه 6  را بخوانیدصفحه 6  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید



لوگوی جزیره اسکواش  از مسکات و  آیین رونمایی 
ویژه برگزاری پنج مسابقه ملی و بین المللی اسکواش، 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با 
و  تنیس  فدراسیون  روسای  و  کیش  آزاد  منطقه 

اسکواش برگزار شد.
این مراسم  آزاد کیش در  مدیرعامل سازمان منطقه 
گفت: صنعت گردشگری ورزشی هنوز در کشورمان 
صنعت  این  ظرفیت های  خوبی  به  و  دارد  کار  جای 

بزرگ دیده نشده است.
و  ظرفیت ها  با  کیش  جزیره  افزود:  کشاورز  مهدی 
توسعه  و  رشد  در  می تواند  موجود  زیرساخت های 

ورزشی منطقه تاثیرگذار باشد.
اصالح  زیرساخت ها،  توسعه  با  رابطه  در  وی 
توانمند  انسانی  نیروی  از  بهره گیری  و  فرآیندها 
ورزشی  جامعه  حضور  شرایط  کردن  فراهم  جهت 
اقشار  همه  داشت:  اظهار  کیش،  جزیره  در  کشور 

می توانند  ورزشکاران  و  قهرمانان  ویژه  به  جامعه 
امکانات  از  کمتر،  هزینه های  صرف  با  و  به راحتی 
جزیره  در  شده  ایجاد  ورزشی  بزرگ  فضای  و 

شوند. بهره مند 
کشاورز اذعان داشت: ما به دنبال تامین منابع پایدار 
هستیم و می بایست از فرصت های سرمایه گذاری و 
تحریم ها هم  حتی  که  کنیم  استفاده  توسعه محوری 
نتواند بر آن تاثیر بگذارد. توسعه صنعت گردشگری 
گامی  می تواند  بین المللی  سطح  در  به ویژه  ورزشی 
نگاه های  اعمال  چراکه  باشد؛  زمینه  این  در  موثر 
ورزش  روی  بر  آن  متعاقب  آسیب های  و  سیاسی 

بسیار کم است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش تاکید کرد: در جزیره کیش به دنبال این هستیم 
که با توجه به زیرساخت های خوب این منطقه برای 
شرایط  اسکواش،  به ویژه  ورزشی  مختلف  رشته های 

توسعه  و  بین المللی  بزرگ  رویدادهای  برای  را 
کنیم،  فراهم  گذشته  از  بیش  گردشگری  صنعت 
ورزشی  فدراسیون های  همت  با  هستم  مطمئن  که 
به  می توانیم  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  و 
ایده آل هایمان در این زمینه برسیم و کیش را تبدیل 

به جزیره ورزشی کنیم.
در ادامه، رئیس فدراسیون اسکواش نیز در این مراسم 
گفت: اسکواش از ورزش های اول کیش بود، اما در 
شرایط  و  امکانات  باید  که  آن طور  زمان  از  مقطعی 

فراهم نبود و نتوانستیم به فعالیت مطلوب بپردازیم.
مسعود سلیمانی اظهار داشت: جزیره کیش به خوبی 
برای توریسم ورزشی اقدام کرده و نگاه ورزشکاران 
اسکواش به سمت این منطقه دوباره جلب شده است 
و به همین دلیل می خواهیم با همکاری و هم افزایی 
بیشتر، از ظرفیت های خوب کیش برای توسعه رشته 
اسکواش و حضور در عرصه های بین المللی استفاده 

نماییم .
همچنین رئیس فدراسیون تنیس اظهار کرد: با ایجاد 
کیش؛  در  شده  انجام  برنامه ریزی های  و  تغییرات 
تعداد 12رویداد بزرگ ملی و بین المللی تنیس از نیمه 
شهریورماه تا پایان بهمن ماه امسال با حضور گسترده 
تنیسورهای  و  ملی  سطح  در  کشور  تنیس  جامعه 

مطرح بین المللی برگزار خواهد شد.
پایان سال 1401  تا  از شهریورماه  است،  ذکر  شایان 
پنج رویداد بزرگ ملی و بین المللی مسابقات نشنال 
زنان،  و  مردان  جهانی(  )رنکینگ  کیش کاپ  کلوز 
مسابقات مسترز قهرمانی آسیا )اسکواش و راکتبال( 
و   9( کشوری  استعدادیابی  جشنواره  زنان،  و  مردان 
11سال( دختران و پسران، پی اس ای 10هزار دالری 
بین المللی  مسابقات  و  خلیج فارس(  )جام  مردان 
در  پسران  و  دختران  جونیورز  کیش  5000دالری 

جزیره اسکواش برگزار خواهد شد.

کیش2

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش از برگزاری نخستین دوره بازی های ساحلی کیش 
تحت عنوان »کیش گیمز« با مشارکت 1۳فدراسیون 

ورزشی و برای اولین بار در کشور خبر داد.
مهدی کشاورز با اعالم این خبر گفت: این رویداد بزرگ 
از  بیش  حضور  و  1۳فدراسیون  همکاری  با  ورزشی 

25رشته ورزشی ساحلی در سطح ملی برگزار می شود.
این  هماهنگی  نشست  زمینه،  همین  در  افزود:  وی 
فدراسیون های  نمایندگان  حضور  با  ویژه  رویداد 
ورزشی برگزار شد و به زودی عالقه مندان به شرکت 

رشته  اجرایی  آیین نامه  می توانند  مسابقات  این  در 
ورزشی خود را به همراه شیوه نامه حضور در رقابت ها 

از طریق سامانه های ارتباطی دریافت نمایند.
ساحلی  بازی های  دوره  نخستین  از  هدف  کشاورز، 
کیش را توجه ویژه به ورزش های ساحلی، بهره گیری از 
ظرفیت های بی نظیر سواحل جزیره زیبای کیش جهت 
نشاط  آفرینی و توسعه گردشگری ورزشی، ایجاد شرایط 
بهتر و در دسترس تر برای فعالیت بدنی سالمت محور و 
همگانی کردن رشته های ورزشی ساحلی برای عموم 
کیشوندان و گردشگران و حرکت به سمت ایجاد پایگاه 

بین المللی ورزش های ساحلی در جزیره کیش دانست.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
با  که  نشستی  در  کرد:  تصریح  پایان  در  کیش  آزاد 
مقرر  شد،  برگزار  مرتبط  ورزشی  فدراسیون های 
و  گردشگران  شرکت کننده،  تیم های  تمامی  شد 
تماشاگران ورزشی که تمایل به حضور در این رویداد 
بزرگ را دارند، بتوانند با شرایط و تسهیالت ویژه و 
هزینه مناسب به جزیره کیش بیایند و از برنامه ها و 
رویداد  این  خاص  جوایز  و  هدایا  فرهنگی،  خدمات 

بهره مند شوند.

میز خدمت در معاونت ها و شرکت های تابعه سازمان 
منطقه آزاد کیش با هدف افزایش میزان رضایتمندی 
و پاسخگویی به مطالبات مردمی، چهارشنبه های هر 

هفته تشکیل می شود.
و  مدیره  هیات  رئیس  کشاورز  مهدی  دستور  با 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، میز خدمت در 
معاونت ها و شرکت های تابعه سازمان با هدف افزایش 
بخشیدن  سرعت  کیشوندان،  رضایتمندی  میزان 
به  رسیدگی  و  مردمی  مطالبات  به  پاسخگویی  در 
هر  چهارشنبه های  منطقه،  این  ساکنان  مشکالت 

هفته بر اساس برنامه زمان بندی تشکیل می گردد.
خدمت،  میز  نخستین  زمان بندی،  جدول  طبق 
شرکت  در   12 تا  ساعت 10  از  26مرداد  چهارشنبه 

عمران، آب و خدمات منطقه آزاد برگزار شد.
همچنین در حوزه معاونت های سازمان منطقه آزاد کیش 
و  اقتصادی  اجتماعی،  و  فرهنگی  مدیریت،  »توسعه 
سرمایه گذاری، عمرانی و زیر بنایی و گردشگری« میز 
خدمت به ترتیب چهارشنبه های هر هفته در ماه شهریور 
»دوم، نهم، شانزدهم، بیست و سوم و سی ام« از ساعت 10 

تا 12 برگزار می شود.

کیش  توسعه  و  سرمایه گذاری  شرکت  خدمت  میز 
تا 12  از ساعت 10  نیز روز چهارشنبه ششم مهرماه 
جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی و رسیدگی به 

مشکالت کیشوندان تشکیل خواهد شد.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد کیش با تشکیل میز 
در جریان  بیشتر  هفته،  در چهارشنبه های هر  خدمت 
مشکالت و دغدغه های عموم مردم جزیره در سطوح 
مختلف قرار می گیرد و با استفاده از فرصت مغتنمی که 
فراهم شده است، رسیدگی به مشکالت و پاسخگویی به 

مطالبات مردمی را در اولویت کاری خود قرار می دهد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
از سال 98 در  کیش گفت: شرکت هواپیمایی کیش 
دولت آقای روحانی وارد پروسه خصوصی سازی شد 
بگوییم  نمی توانیم  ما  بود.  اشتباه  اقدام  این یک  که 
جزیره کیش وارد کار برندینگ در حوزه گردشگری و 
تجارت شود، اما از ابزارهای توسعه ای نظیر کیش ایر 
محروم باشد و هر دقیقه روی پلن این هواپیما و آن 
هواپیما که آنها نیز برای خود برنامه کاری و سفری 

دارند، برنامه ریزی کند.
مهدی کشاورز افزود: آن شکلی که همه دنیا منطقه 
آزاد دارند، ما نداریم؛ زیرا در همه جای دنیا شرایط و 

تبصره خاصی را برای مناطق آزاد قائل هستند تا اگر 
درخواست برخورداری از امکاناتی را داشتند، اولویت 
با آن مناطق باشد؛ درحالی که ما چنین دستورالعملی 
را نداریم؛ بنابراین در همین راستا باید خدمات رسانی 

کیش ایر مختص کیش باشد.
دو  مسیر،  چهار  از  که  منطقه ای  در  داد:  ادامه  وی 
مسیر را نداریم و نمی توانیم دریا را آسفالت کنیم یا 
اروپا  اینکه کارهایی که در  اینکه ریل بکشیم، مگر 
کردند را انجام دهیم که آن هم غیرمنطقی است و 
عالوه بر این، پول انجام این طرح ها را نداریم و فکر 
را  آنها  بودجه  بتوان  هم  دیگر  50سال  تا  نمی کنم 
باشد  کیش  مختص  باید  کیش ایر  پس  کرد،  تامین 
تا خدمات رسانی به مسافران و انتقال کاال با سهولت 

انجام شود.
داشت:  اذهان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
در این مورد با سازمان خصوصی سازی و نمایندگان 
کرده ایم؛  صحبت هایی  و  برگزار  را  جلساتی  محترم 
اما نکته جالب توجه این است که بسیاری از از این 
مسئله بی اطالع هستند و می گویند تازه متوجه این 
هر  نمی توانیم  و  هستیم  دولتی  ما  شده ایم .  موضوع 
کاری انجام دهیم. خود کیش ایر هم موافق واگذاری 

به بخش خصوص نیست و حال فرزندی را دارد که 
از مادر دور شده است. فکر می کنم باالی 90درصد 
از کارکنان کیش ایر هم مایل به برگشت و حضور در 
کیش هستند؛ چراکه دوران خوش و طالیی را در این 

مقطع تجربه کرده  است. 
کشاورز ادامه داد: کیش ایر هم مثل شرکت های دیگر 
دولتی  نگاه های  و  محدودیت ها  فنی،  مشکالت  با 
مواجه است، اکنون ببینید که هواپیماهای خصوصی 
در  کیش ایر  کنید  نگاه  حاال  کرده اند،  رشدی  چه 
است  خصوصی  نمی داند  حتی  که  است  شرایطی 
نظر  از  می توانم  من  نه  وضعیت  این  در  دولتی!  یا 
کار  می تواند  کیش ایر  خود  نه  و  کنم  کمک  مالی 
برود  باید جاهای خاصی  و حتما  انجام دهد  خاصی 
و مجوزهای خاصی بگیرد که متناسب با نیاز کیش 

نیست.
وی افزود: در بحث موتورهای هواپیمایی هم مسئله 
و  تغییر  درحال  هواپیماها  نسل  که  است  این  جدی 
موتور  سه  روز  ده  حدود  در  کیش ایر  و  است  تحول 
زمین گذاشته است که دو موتور آن دچار مشکل فنی 
موتورش  داخل  پرنده  اینکه  دلیل  به  دیگری  و  شد 

رفت و از کار افتاد.

ام دی  هواپیماهای  اینکه  به  توجه  با  گفت:  کشاورز 
تا یکی، دو سال دیگر از رده خارج می شود و تولید 
این موتور نیز متوقف می شود، بنابراین کیش ایر هم 
باید سعی و تالش مضاعفی را برای احیای امکاناتش 
کند و همین عوامل باعث می شود که تعداد زیادی 
از پروازها لغو شود و تنها دو سه هواپیما فعال باشند 

درحالی که تعداد هواپیماها 12-11فروند است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش عنوان کرد: از کیش ایر خواسته ایم پایه و اساس 
به جزیره کیش کند.  را معطوف  فعالیت خود  اصلی 
این  در  و  کرده ایم  صحبت  هم  خصوصی  بخش  با 
خصوص قول مساعدت داده اند. ما پیشنهاد دادیم که 
تمام پروازها به جزیره کیش را چارتر کنیم تا بدین 
ترتیب کیش ایر فقط در این مسیر خدمات ارائه دهد، 
البته این اقدام خارج از مجموعه سازمان منطقه آزاد 
جزیره کیش  بخش خصوصی  توسط  و  است  کیش 
نظارت  آنها  عملکرد  به  تنها  ما  و  می گیرد  صورت 
گردشگری  بسته های  قالب  در  را  قیمت  و  می کنیم 
خصوص  این  در  اولیه ای  توافقات  می دهیم  کاهش 
صورت گرفته و قرار است دوستان در قالب تفاهم نامه 

این کار را در دستورکار قرار دهند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت:

خلق منابع درآمدی پایدار با توسعه 
صنعت گردشگری ورزشی در جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

ایجاد پایگاه بین المللی ورزش های ساحلی در جزیره با برگزاری »کیش گیمز«

تشکیل میز خدمت در جهت ارتقاء سطح پاسخگویی به مطالبات مردمی در کیش

خصوصی سازی شرکت هواپیمایی کیش یک اقدام اشتباه بود
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فراخوان جایزه بزرگ موسیقی جام جهانی با هدف ایجاد 
نشاط و همدلی با تیم ملی فوتبال ایران منتشر شد.

موضوعات  با  جام جهانی  موسیقی  بزرگ  جایزه  رویداد 
ورزش و نشاط، ایران، جام جهانی، یار دوازدهم، همسایه  
فوتبال  دوستی،  و  صلح  است،  خلیج فارس  اینجا  جام، 

برای همه و عشق به میهن برگزار می شود .
هدف از برگزاری این رویداد بین المللی، ایجاد فرصت 
بزرگ برای پیوند موسیقی و ورزش در بستر حرفه ای، 
فوتبال  با  مرتبط  کیفیت  با  موسیقیایی  آثار  شدن  دیده 
موسیقی  استعدادهای  و  ستاره ها  پیوند  جام جهانی،  و 
جام جهانی،  موسیقی  آلبوم  بهترین  تولید  برای  ایران 
ژانرهای  تمامی  با کیفیت در مقیاس  و  فاخر  آثار  تولید 
موسیقی بین المللی در ایران با محور موسیقی فوتبال و 
موسیقی ورزشی، هم افزایی تمامی ارکان دولتی و بخش 
پخش  در  برگزیده  آثار  از  حمایت  منظور  به  خصوصی 
بین المللی آثار و بنیانگذاری کنسرسیوم موسیقی ورزشی 

در ایران خواهد بود.
موسیقی  مختلف  ژانرهای  در  می توانند  عالقه مندان 
)موسیقی  فولکلور  ایرانی،  کالسیک  از  اعم  باکالم 
دبیرخانه  به  را  خود  آثار  ارکسترال  و  پاپ  نواحی(، 

جشنواره ارسال کنند.
همچون  مواردی  به  آثار  تولید  برای  شرکت کنندگان 
در  خالقیت  ایرانی،  موسیقی  فرهنگ  و  اصالت 
زبان  دقیق  رعایت  موسیقیایی،  قالب های  به کارگیری 
و قواعد، ایجاد انگیزه برای جوانان و بازیکنان تیم ملی 
و  روز  موسیقی  به  توجه  و  مخاطب شناسی  و  فوتبال 

مردم پسند توجه داشته باشند.
شایان ذکر است، رویداد جایزه بزرگ  موسیقی جام جهانی 
و  ویدئو، شعر  موزیک  مختلفی همچون  در بخش های 
برگزار  بی نظیر  جوایز  با  تنظیم  و  آهنگ سازی  و  ترانه 
تعداد  ارسال  در  محدودیتی  شرکت کنندگان  و  می شود 

آثار ندارند.
بیشتر،  اطالعات  کسب  برای  می توانند  عالقه مندان 
سایت  طریق  از  درخواست  فرم  تکمیل  و  دریافت 

jazirehtv.com اقدام کنند.

ورزشی  رویدادهای  فرهنگی  سیاستگذاری  نشست 
بین المللی با تاکید بر جام جهانی 2022 قطر، شهریورماه 
امسال در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش در 

شش محور برگزار می شود.
بین المللی  رویدادهای  رسانه ای  و  فرهنگی  پیوست 
ورزشی، تحلیل حکمرانی رویدادهای بین المللی ورزشی، 
ایران،  جامعه  بر  آن  فرهنگی  آثار  تحلیل  و  جام جهانی 
آزاد کیش در رویداد جام جهانی،  نقش فرهنگی منطقه 
رویداد  در  فرهنگی  اثربخش  حضور  برای  ایران  برنامه 
از  بین المللی  فرهنگی  ارتباطات  توسعه  و  جام جهانی 
نشست  این  محورهای  بین المللی،  رویدادهای  طریق 

خواهد بود.
آزاد  منطقه  همت  به  نشست  این  است،  ذکر  شایان 
وزارت  جوانان،  و  ورزش  وزارت  همکاری  با  و  کیش 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
آزاد و ویژه اقتصادی، مرکز پژوهش های مرکز تحقیقات 
اسالمی مجلس شورای اسالمی، شبکه رادیویی ورزش، 
سازمان بسیج ورزشکاران، انجمن اخالق ورزش و مرکز 

ارتباطات و بین الملل حوزه های علمیه برگزار می شود.

و  ملي  مسابقه  پنج  برگزاري  ویژه  اسکواش  جزیره 
جهاني  فدراسیون  تقویم  در  کیش  بین المللي 2022 

اسکواش ثبت شد.
امضاء  و  ورزشی  بین المللی  و  ملی  رویدادهای  آغاز  با 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  میان  همکاري  تفاهم نامه 
در  مسابقات کیش 2022  اسکواش،  و  تنیس  فدراسیون 

تقویم فدراسیون جهاني اسکواش ثبت شد.
الزم به ذکر است، پنج رویداد بزرگ ملی و بین المللی 
جهانی(  )رنکینگ  کیش کاپ  کلوز  نشنال  مسابقات 
مردان و زنان، مسابقات مسترز قهرمانی آسیا )اسکواش 
و راکتبال( مردان و زنان، جشنواره استعدادیابی کشوری 
10هزار  پی اس ای  پسران،  و  دختران  11سال(  و   9(
بین المللی  مسابقات  و  خلیج فارس(  )جام  مردان  دالری 
از  که  پسران  و  دختران  جونیورز  کیش  5000دالری 
شهریورماه تا پایان امسال ادامه خواهد داشت، در جزیره 

اسکواش برگزار مي شود.

انتشار فراخوان جشنواره 
جایزه بزرگ موسیقی 

جام جهانی

نشست سیاستگذاری 
فرهنگی رویدادهای 

ورزشی بین المللی با تاکید 
بر جام جهانی 2۰22 قطر

ثبت مسابقات ملي و 
بین المللي کیش در تقویم 
فدراسیون جهانی اسکواش

با هدف ایجاد نشاط و همدلی با تیم ملی 
فوتبال ایران منتشر شد:

به میزبانی جزیره کیش برگزار می شود:

با آغاز رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی 
انجام گرفت:



مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی 
سازمان منطقه آزاد انزلی میزبان سه نفر از نمایندگان 

مردم استان گیالن در مجلس شورای اسالمی بود.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان های رشت 
و خمام، ابراهیم نجفی نماینده مردم شهرستان آستانه 
مردم  نماینده  محمدیاری  حسن  و  بندرکیاشهر  و 
شهرستان های تالش، ماسال و رضوانشهر در دوره 
یازدهم مجلس شورای اسالمی به صورت جداگانه 

با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی دیدار و گفت و گو کردند.

منطقه  سازمان  مدیرعامل  کاری،  جلسات  این  در 
آزاد انزلی با ارائه تحلیلی از تغییر و تحوالت منطقه 
بهره برداری  مغتنمی جهت  اوراسیا که فرصت های 
حداکثری از ظرفیت ها و مزیت های منطقه آزاد انزلی 
در حوزه های ترانزیت و تجارت بین الملل به وجود 
به  بخشیدن  سرعت  با  قطعا  داشت:  اظهار  آورده، 

تکمیل زیرساخت های مهمی همچون اتصال منطقه 
آزاد انزلی به خطوط ریلی کشور در رشت و بخش های 
مختلف مجتمع بندری کاسپین، امکانات اولیه جهت 
توسعه کسب و کارهای مختلف ترانزیتی، گردشگری 

و تجاری فراهم می شود.
اراضی  الحاق  اهمیت  به  اشاره  با  فرهادی  عیسی 
شهرک های صنعتی و فرودگاه بین المللی رشت به 
محدوده منطقه متبوع خود، اظهار کرد: در طرح ملی 

افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی باید به فرصت های 
سرمایه گذاری،  زمینه های  در  ایجادی  جدید 
اشتغال زایی و ارتقای توانمندی های صنعتی صادراتی 
کشورمان به ویژه در زمینه تقویت تراز تجاری ایران 
با  مهم  این  و  داشت  عنایت  منطقه  کشورهای  با 
همراهی و همکاری مدیران استانی و نمایندگان مردم 

در مجلس شورای قابل تحقق است.
گفتنی است، در این جلسات نمایندگان مردم نیز با بیان 
ظرفیت های متنوع منطقه آزاد انزلی به عنوان بزرگترین 
بنگاه اقتصادی شمال کشور برای حوزه های مختلف 
تجاری، صنعتی، ترانزیتی و گردشگری استان گیالن، 
بر لزوم هم افزایی تمام دستگاه های دولتی و نمایندگان 
مجلس جهت بهره برداری از فرصت ها و مزیت های 
منطقه آزاد انزلی در عرصه های بین المللی تاکید کردند. 
نمایندگان  نشست ها  این  در  است،  ذکر  به  الزم 
مجلس بر آمادگی مجمع نمایندگان استان جهت 
و  آزاد  مناطق  مشکالت  و  مسائل  رفع  به  کمک 

منطقه آزاد انزلی تصریح نمودند  .

نجفی شعاع مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر استان 
گیالن با عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفت وگو کرد.
از  استقبال  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
قرض الحسنه  بانک  با  همکاری ها  توسعه  و  ایجاد 
مهر تصریح کرد: شروع همکاری ها با این سازمان 
و فعالین بخش خصوصی مشغول به فعالیت در این 
منطقه، نیازمند راه اندازی یک شعبه از بانک است که 

آمادگی خود را برای این موضوع اعالم می کنیم. 
عیسی فرهادی با اشاره به ظرفیت ها و فرصت های 
پیش روی منطقه متبوع خود در ارتباط با کشورهای 
و  افزایش  که  کرد  تصریح  اوراسیا  و  خزر  حوزه 
تنوع بخشی به حضور بانک های داخلی و خارجی از 

انزلی است و اظهار داشت:  راهبردهای منطقه آزاد 
تنوع بخشی و گسترش خدمات قابل ارائه از سوی 
شبکه بانکی کشور، زمینه تسهیل و توسعه فرآیندهای 
بازارهای  با  همچنین  و  منطقه  این  داخل  تجاری 

نقش  ایفای  راستای  در  امر  این  و  است  منطقه ای 
محوری در ترانزیت و حمل ونقل کاال میان کشورهای 
و  و جذب طرح های سرمایه گذاری خارجی  منطقه 
صادرات محور  سرمایه گذاری  طرح های  از  حمایت 
داخلی، موردتوجه و تاکید سازمان منطقه آزاد انزلی 

قرار دارد.
مهر  قرض الحسنه  بانک  شعب  رئیس  همچنین، 
و  خود  متبوع  بانک  همکاری  بر  تاکید  با  گیالن 
منطقه آزاد انزلی، از همکاری بسیاری از سازمان ها 
و  داد  خبر  مهر  قرض الحسنه  بانک  با  گیالن  در 
یکی از مشکالت موجود در مسیر توسعه همکاری  
قرض الحسنه  بانک  شعبه  وجود  عدم  را  دو طرف 

مهر عنوان کرد. 

کارت  اعطای  مدل  داشت:  اظهار  نجفی شعاع 
اعتباری با مبلغ ۱۰ تا ۱۰۰میلیون تومان به پرسنل 
خرید  جهت  منطقه  خصوصی  بخش  کارکنان  و 
دوره  و  ۴درصد  یا   ۲ بهره  با  محصوالت  و  کاال 
زمانی بازپرداخت ۶، ۹ و ۱۲ماه را می توان به عنوان 
یکی از روش های همکاری در دستورکار قرار داد.

رئیس شعب بانک قرض الحسنه مهر گیالن در ادامه 
با معرفی انواع وام های قرض الحسنه کم بهره بانک 
متبوع خود، اضافه نمود: در حوزه بیمه ای نیز می توان 

بنیان همکاری های دوطرفه را عملیاتی کرد.
معاونین  تعدادی  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
بانک  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  و 
قرض الحسنه مهر شعب گیالن نیز حضور داشتند.

مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی 
قنادزاده  محمد علی  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری 

کشور دیدار و گفت وگو کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان فرآیند 
افزایش و کاهش محدوده این منطقه ظرف سال های 
اخیر و مشکالت پیش آمده برای جذب سرمایه گذار 
به دلیل محدودیت اراضی؛ ظرفیت ها و توانمندی های 
بندری،  مختلف  حوزه های  در  خود  متبوع  منطقه 
تولید و فرآوری محصوالت مختلف  تزانزیت کاال، 
صنعتی و کشاورزی را برای اقتصاد ملی حائز اهمیت 
ارزیابی نمود و گفت: یکی از بزرگترین مزیت های 
منطقه آزاد انزلی، نزدیکی به نقاط پرتراکم جمعیتی 
کشور در منطقه شمال و شمال غرب ایران اسالمی 
جذب  ظرفیت های  عنوان  به  کشور  پایتخت  و 
گردشگر، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و افزایش 

توانمندی های صادراتی محسوب می شود.
عیسی فرهادی با ارائه تحلیلی از جایگاه و نقش منطقه 
آزاد انزلی در توسعه مراودات کشورمان با کشورهای حوزه 

دریای خزر و اوراسیا به دلیل نزدیکی و دارا بودن ارتباطات 
کاری، اظهار کرد: عالوه بر وجود دو بندر کاسپین و انزلی 
در محدوده این منطقه، در منطقه آزاد انزلی در حدود 
۲۰هزار نفر مشغول به کار بوده و از ۱۶۰واحد تولیدی-

صنعتی این منطقه، ۹۸درصد مشغول به فعالیت می باشند؛ 
در نتیجه به عنوان یکی از مهم ترین کانون های کسب و 
کار و ظرفیت های توسعه همه جانبه استان گیالن، طرح 
توسعه محدوده این منطقه در دستورکار استان قرار دارد 
تا با الحاق شهرک های صنعتی و رونق فضای کسب 
و کار از طریق بهره مندی از مزایا و معافیت های منطقه 
آزاد انزلی، ۳۰هزار نفر بر ظرفیت اشتغال زایی موجود آنها 

افزوده شود.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
با بیان گستره و تنوع ساخت  انزلی در پایان  آزاد 
این  در  ساخت  درحال  و  شده  ایجاد  سازهای  و 
منطقه، خواستار همکاری با بسیج مهندسین کشور 

در حوزه های نظارتی و مشاوره ای شد.
در ادامه، رئس سازمان بسیج مهندسین عمران و 
معماری کشور با ارائه گزارشی از ساختار، روندهای 

و  خود  متبوع  سازمان  توانمندی های  و  کاری 
نهاد،  این  در  بسیجی  نفر  عضویت حدود ۶۰هزار 
اظهار داشت: مهم ترین کارکردهای ما مطالبه گری 
رفع  به  دولتی و کمک  پروژه های  و تسهیل گری 
راستا  همین  در  و  است  اجرایی  بخش  مشکالت 
حضور فعالی در طرح های ساخت مسکن، مباحث 
جهاد  و  روستایی  مسکن  زیرساخت  عمرانی، 
ملی  نهضت  طرح  در  مشارکت  و  داشته  آبرسانی 

مسکن نیز درحال نهایی شدن است.

و  کمک  از  استقبال  با  قنادزاده  محمد علی 
خدمت رسانی در منطقه آزاد انزلی گفت: از سوی 
دیگر به دنبال اجرای طرح ایجاد روستاهای الگو 
مسائل  رفع  منظور  به  کشور  مختلف  مناطق  در 
زیرساخت های عمرانی، اقتصادی، اشتغال روستایی 
در  مهاجرت  کردن  معکوس  جهت  فرهنگی؛  و 
قابل  بخش  چراکه  هستیم؛  کشور  روستاهای 
توجهی از اقتصاد کشور در روستاها شکل گرفته و 
از ظرفیت های خوبی برخوردار می باشند. در نتیجه 
مستلزم  روستایی  مناطق  در  روستاییان  حضور 
وجود زیرساخت های الزم و اتصال اقتصاد روستا 
تنها  نه  تا  بوده  اقتصاد کشور  با مناطق شهری و 
و  استقبال  شاهد  بلکه  نگرفته،  صورت  مهاجرتی 

حضور نیروهای کار در این مناطق باشیم.
مهندسین  بسیج  سازمان  رئیس  است،  گفتنی 
عمران و معماری کشور با همراهی معاونین بندری 
و عمرانی سازمان منطقه آزاد انزلی، از زیرساخت ها 
و امکانات موجود و درحال احداث مجتمع بندری 

کاسپین بازدید به عمل آورد.

نشست مجمع نمایندگان استان گیالن با ریاست سعید 
محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی و با حضور عیسی فرهادی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و 

اسداهلل عباسی استاندار گیالن برگزار گردید.
در این نشست تاکید شد: افزایش محدوده منطقه 
آزاد انزلی و الحاق اراضی صنعتی به آن، زمینه ساز 
سرمایه گذاران  جذب  و  کارها  و  کسب  توسعه 

تولیدی- صنعتی می شود.
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی در این جلسه با بیان اینکه باید 
از ظرفیت ترانزیتی و ژئوپلیتیکی منطقه آزاد انزلی 
و  افزایش  اظهار داشت:  بهره برداری شود،  نهایت 
توسعه صادرات، جذب سرمایه گذار، ایجاد اشتغال 
ازجمله  صنعتی  واحدهای  توسعه  و  منطقه  در 

چشم اندازهای مهم منطقه آزاد انزلی است.
سعید محمد با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای 
نگهبان درخصوص رفع برخی موانع پیش روی توسعه 
در  کرد:  بیان  انزلی،  آزاد  منطقه  محدوده  و  اراضی 
پنج سال گذشته الیحه افزایش محدوده این منطقه به 
دلیل وجود برخی اشکاالت مطرح شده در زمینه های 
زیست محیطی و استحصال اراضی کشاورزی، مورد 
تایید شورای نگهبان قرار نگرفت که در ادامه فرآیند 
قانونی تصویب الیحه تصویب شده توسط مجلس 

شورای اسالمی، جلسات متعددی با شورای نگهبان 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده تا با 
ایرادات  و  مشکالت  رویه،  وحدت  یک  به  رسیدن 

موجود برطرف شود.
همچنین، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
از  قدردانی  با  جلسه  این  در  انزلی  آزاد  منطقه 
همکاری نمایندگان و استاندار گیالن تصریح کرد: 
محدوده  افزایش  از  که  شهروندانی  اولین  قطعا 
مردم  شد،  خواهند  بهره مند  انزلی  آزاد  منطقه 

قهرمان شهرستان بندر انزلی می باشند.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  افزود:  فرهادی  عیسی 
با عنایت به روند رو به گسترش مناسبات اقتصادی 
کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عزم جدی 
با  شمال-جنوب،  کریدور  فعال سازی  برای  نظام 
موج عظیمی از درخواست ها برای سرمایه گذاری در 
باعث  نبود زمین،  منطقه مواجه است که متاسفانه 
برنامه های  و  اهداف  برای  عدیده  مشکالت  ایجاد 

سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه نام و 
برند حدود سی ساله منطقه ویژه و آزاد انزلی بر تارک 
این منطقه تا ابد خواهد درخشید، تاکید نمود: رعایت 
قانون و راهبردهای موجود در سیاست های کلی اقتصاد 
و  دارد  قرار  سازمان  این  کاری  اولویت  در  مقاومتی، 
بر همین اساس اعمال تمام الزامات پنج گانه مطرح 
شده از شورای محترم نگهبان در دستورکار قرار دارد 

و اساسا اضافه شدن حدود ۹۰۰هکتار اراضی صنعتی 
طرح های  جذب  اهداف  راستای  در  منطقه،  این  به 
سرمایه گذاری صادرات محور و تبدیل منطقه آزاد انزلی 
به مرکز ثقل مراودات کشور های اوراسیا، چین، جنوب و 

غرب آسیا در دستورکار این سازمان قرار دارد.
در ادامه، استاندار گیالن نیز در این نشست با بیان 
به  انزلی  آزاد  منطقه  اینکه شکوفایی فرصت های 
اقتصادی کمک می کند، گفت:  رونق فعالیت های 
الحاق اراضی به منطقه آزاد انزلی منجر به بهبود 

شرایط جذب سرمایه گذاران می شود .
را  گیالن  استان  و  انزلی  آزاد  منطقه  عباسی، 
صادرات  افزایش  لحاظ  به  خوبی  ظرفیت  دارای 
اتحادیه  عضو  کشورهای  به  مختلف  محصوالت 
افزود:  و  کرد  ارزیابی  خزر  حاشیه  و  اوراسیا 
به رونق  انزلی  آزاد  شکوفایی ظرفیت های منطقه 

اقتصادی استان کمک می کند.
حوزه  در  گیالن  نقش  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
تکمیل  با  کرد:  بیان  دریامحور،  صادرات  توسعه 
و  شمال- جنوب  کریدور  رشت- آستارا،  راه آهن 
دریامحور  صادرات  قطب  به  گیالن  شرق- غرب، 
در کشور تبدیل می شود و با ارز آوری، به کاهش 
از طریق صادرات  منطقه  اقتصادی  رونق  و  تورم 
محصوالت استراتژیک به کشورهای عضو اوراسیا 

و حاشیه خزر کمک می کند.
نماینده عالی دولت در استان گیالن اظهار داشت: 

الحاق اراضی به منطقه آزاد انزلی منجر به بهبود 
شرایط جذب سرمایه گذاران می گردد.

همچنین، رئیس مجمع نمایندگان گیالن در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این جلسه اظهار کرد: نقش 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در اجرای قانون 
برنامه هفتم و توسعه مناطق آزاد کشور بسیار مهم و 

حائز اهمیت است که باید به آن توجه شود.
آزاد  مناطق  ایجاد  به  اشاره  با  دلخوش  سید کاظم 
جدید در کشور با توجه به مصوبه اخیر دولت گفت: 
کشور  مختلف  نقاط  در  جدید  آزاد  مناطق  ایجاد 
باید مورد بررسی و توجه دولت و مجلس شورای 

اسالمی قرار گیرد.
حوزه  در  موجود  مشکالت  طرح  است،  گفتنی 
حمل و نقل، افزایش محدوده تردد خودرو در منطقه 
آزاد انزلی و جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی 
ازجمله موارد مهم مطرح شده در این نشست بود.

اخبار منطقه آزاد انزلی در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی با عیسی فرهادی تاکید شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با رئیس بانک قرض الحسنه مهر گیالن تصریح کرد:

در دیدار رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور با عیسی فرهادی عنوان شد:

در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد:

هم افزایی دستگاه های دولتی و نمایندگان مجلس 
جهت بهره برداری از مزیت های منطقه آزاد انزلی

تنوع بخشی به حضور بانک های داخلی و خارجی، از راهبردهای منطقه آزاد انزلی

نظارت و مشاوره  بسیج مهندسین کشور بر حوزه  ساخت و سازه های منطقه آزاد انزلی

نشست مجمع نمایندگان گیالن، استاندار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با سعید محمد

بسیج  سازمان  رئیس  اشکذری  حسن پور  غالمرضا 
فرهادی  عیسی  با  کشور  تجار  و  بازاریان  اصناف، 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

انزلی دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار که رئیس اتاق بازرگانی  گیالن، معاون 
بازرگانی گیالن و  اتاق  و مدیران سازمان، اعضای 
نمایندگان بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی حضور 
همکاری های  افزایش  زمینه  در  دوطرف  داشتند، 
دوجانبه در زمینه گسترش زیرساخت های نرم افزاری 
و سخت افزاری به منظور توسعه صادرات و  واردات 

»در و از« منطقه آزاد انزلی تبادل نظر کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی تاکنون فراز و 
نشیب های زیادی را طی نموده، تاکید کرد: محدوده 
مساحتی  از  بهره مندی  علی رغم  انزلی  آزاد  منطقه 
بالغ بر ۲هزار هکتار و کوچکترین منطقه آزاد کشور 
بودن، با هیچ منطقه ای در کشور از منظر زیبایی و 
امکانات طبیعی، گردشگری و ظرفیت های ترانزیت 

بین المللی، قابل مقایسه نمی  باشد.
از  بیش  دسترسی  به  اشاره  با  فرهادی  عیسی 
تا  نیم  فاصله  با  کشور  جمعیت  از  نفر  ۲۵میلیون 
مزیت  این  کرد:  اضافه  منطقه،  این  به  ۴ساعت 
انجام  برای  خانواده ها  هزینه های  کاهش  موجب 
یک سفر ارزان تر و مقرون به صرفه تر و اقبال بیشتر 
به این منطقه گردیده؛ با این حال منطقه آزاد انزلی 
تاکنون موفق به اجرای اقدامات اساسی جهت جذب 

و ماندگاری گردشگر نشده است.
وی با ارائه تحلیلی از اهمیت تکمیل راه آهن رشت- 
بندر کاسپین تصریح کرد: با اتصال منطقه آزاد انزلی 
به شبکه ریلی کشور، نه تنها بنادر جنوبی کشورمان از 
طریق خطوط ریلی به این منطقه و دریای خزر متصل 
می شوند، بلکه زمینه فعال سازی عملی کریدور شمال-

جنوب، توسعه ترانزیت بین کشورهای حوزه اوراسیا و 
جنوب خلیج فارس و اقیانوس هند نیز فراهم می گردد 
و  تخلیه  ظرفیت  علی رغم  که  است  درحالی  این  و 
بارگیری حدود ۱۵میلیون تنی بندر کاسپین، به دلیل 
تکمیل نبودن زیرساخت های ریلی و بندری، صرفا از دو 

میلیون تن آن استفاده می شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
و  امکانات  توسعه   لزوم  بر  تاکید  با  پایان  در  انزلی 
انزلی،  آزاد  منطقه  گردشگری  بخش  زیرساخت های 
و  کار  و  کسب  رونق  اعظم  بخش  کرد:  خاطرنشان 
پویایی اقتصادی در منطقه آزاد وابسته به پیگیری و 
تداوم اقدامات و پروژه های نیمه تمام و ایجاد ظرفیت ها 
و فرصت های جدید فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری 
گمرکی،  بندری،  خدمات  و  زیرساخت ها  همچون 
کشاورزی،  محصوالت  فرآوری  و  تولید  و  ترانزیتی، 
شیالتی، گل و گیاه است تا توان صادراتی از ۲میلیون 

به ۱۰میلیون تن در سال افزایش یابد.
اصناف،  بسیج  سازمان  رئیس  نشست،  این  ادامه  در 
بازاریان و تجار کشور با اشاره به مزیت های رقابتی منطقه 
آزاد انزلی در زمینه توسعه روابط اقتصادی کشورمان با 
کشورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا، خواستار همکاری 
بیشتر با سازمان منطقه آزاد انزلی و فعالین اقتصادی این 
منطقه شد و افزود: در جریان جهاد اقتصادی باید از همه 
ظرفیت های تولیدی و اقتصادی کشور در مسیر توسعه 
کسب و کار، درآمدزایی ارزی و اشتغال زایی بیشتر بهره 
برد و در این میان مناطق آزاد و به ویژه منطقه آزاد انزلی 

از نقش محوری برخوردار می باشند.
غالمرضا حسن پور اشکذری با ارائه تحلیلی از فلسفه 
وجودی، اقدامات و برنامه های بسیج اصناف کشور 
بیان کرد: تاکنون مجموعه بسیج فعاالن اقتصادی 
۳۴اتاق  در  بازرگانی،  اتاق های  همکاری  با  کشور، 
بازرگانی، بسیج تجار ایجاد نموده است؛ چراکه رفع 
مشکالت و موانع حوزه تجار در اولویت تالش های 
سپاه و بسیج کشور قرار دارد و در این میان کمک 
کردن به بخش خصوصی و زیرمجموعه های وزارت 
از  بیشتر،  هم افزایی  برای  دارایی  و  اقتصادی  امور 

نخستین برنامه های این نهاد است.
رئیس سازمان  این نشست،  پایان  در  گفتنی است، 
همراهی  با  کشور  تجار  و  بازاریان  اصناف،  بسیج 
سازمان  عمرانی  و  بندری  معاونین  و  همراه  هیات 
مجتمع  مختلف  بخش های  از  انزلی،  آزاد  منطقه 

بندری کاسپین بازدید به عمل آوردند.

گسترش همکاری ها با 
اصناف و اتاق بازرگانی 
جهت رفع موانع توسعه 
صادرات و واردات در 

منطقه آزاد انزلی

 عیسی فرهادی در دیدار با 
رئیس بسیج اصناف کشور اظهار کرد:
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در طول سالیان اخیر به دلیل اتخاذ تصمیمات سلیقه ای و همچنین 
از  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  خالف  سیاست های  اعمال 
سوی دستگاه های اجرایی و نهادهای قانونگذار، مناطق آزاد لطمات 
که  سیاست هایی  و  اقدامات  شده اند؛  متحمل  را  جبران ناپذیری 
موجب فرار سرمایه گذاران از مناطق و به دنبال آن، کاهش تولید و 

سرمایه گذاری در کشور شده است. 
بی شک حذف مشوق ها و معافیت های مالیاتی و تقلیل جایگاه دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،  زمینه نابودی سرمایه گذاری در 

مناطق آزاد را طی سال های گذشته فراهم کرده است.
باید اذعان داشت، متاسفانه مناطق آزاد نه تنها ردیف بودجه ای در بودجه 
ملی جهت تامین زیرساخت ها ندارند؛ بلکه در این سال ها تالش شده تا 
با حذف امتیازات و مشوق ها ی قانونی، پویایی از این مناطق گرفته شود. 
تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به این مناطق و ابطال بخش 
قابل توجهی از مواد، بندها و آیین نامه های قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد با شکایات افراد حقیقی و حکم ابطال آنها توسط دیوان عدالت 
اداری، عمال جذابیت های قانونی مناطق را از بین برده است. دستگاه های 
اجرایی به ویژه سازمان امور مالیاتی مسیر را برای دخالت در امور مناطق 
مهیا دیده و به صورت مستمر بر فشارهای خود بر مناطق آزاد افزوده 
است، تا جایی که امروز فعالین اقتصادی مناطق آزاد احساسی مشابه 

بخش خصوصی در سرزمین اصلی دارند.
لذا در گزارش پیش روی، با فعالین اقتصادی و صاحب نظران مناطق آزاد 
گفت وگو کردیم و از مصائب و مشکالت آنان پیرامون مباحث مالیاتی 
سوال پرسیدیم؛ از اینکه چه دالیلی برای اخذ مالیات در مناطق آزاد وجود 
دارد و اینکه با چه اصول و منطقی از فعالین اقتصادی این مناطق مالیات 

اخذ می شود، که در ادامه این گزارش را می خوانید .

محمد صادق مبرهن نیاکان، دبیر اجرایی شورای 
هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

ثبات مدیریت، اختیارات کامل اجرایی و اعطای 
مشوق های بی نظیر، اساس سرمایه گذاری در مناطق آزاد

و  هماهنگی  شورای  اجرایی  دبیر  مبرهن نیاکان  محمد صادق 
به  نشریه،  با  در گفت و گو  آزاد   مناطق  اقتصادی  فعالین  همکاری 
بیان مشکالت سرمایه گذاران به واسطه اعمال مالیات در مناطق آزاد 

پرداخت و بر اجرای صریح قانون تاکید کرد.
توسط  مالیات  اخذ  و  اقتصادی  فعالین  درخصوص مشکالت  وی 
سازمان امور مالیاتی گفت: اساسا درخصوص مدل رفتاری سازمان 
آزاد،  مناطق  در  چه  و  اصلی  در سرزمین  چه  مالیاتی کشور  امور 
تفاوت زیادی دیده نمی شود و آنچه مسلم است مسئولین و کارکنان 
محترم این سازمان وظیفه خطیر خود را تنها در مالیات ستانی دیده 
و در این راه مطمئنا رفتارهای متفاوتی در مناطق مختلف از آنان 

سر می زند و به طور کلی عملکردشان دارای فراز و فرود می باشد.
مبرهن نیاکان افزود: نکته حائز اهمیت عملکرد عزیزان در سرزمین 
اصلی و مناطق آزاد، یکسان دیدن شرایط و عدم آگاهی از قوانین و 
مقررات خاص این مناطق بوده و شاید افراد اندکی در این سازمان وجود 
داشته باشند که در حالت تخاصم عمدی با مناطق آزاد باشند )بعضا در 
برخی مدیران ارشد( و به زعم خود مشغول انجام وظیفه یعنی همان اخذ 
مالیات حقه دولت می باشند. بنده این موضوع را در مجامع مختلف عنوان 
نموده ام که گالیه خاص و هدفداری از این سازمان و کارکنان آن ندارم و 
حتی در صحبت هایم از ضرب المثل معروف  : »نیش عقرب نه از ره کین 
است، بلکه اقتضای طبیعتش این است « استفاده کرده ام. بنابراین چنانچه 
تصور نماییم که کارکنان و مدیران این سازمان بنا به مدل رفتاری خاص 
با مناطق برخورد می نمایند، شاید انحراف از آسیب شناسی حقیقی از اصل 

مشکل در این خصوص باشد .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد  
در پاسخ به این سوال که با چه اصول و منطقی باید از فعالین اقتصادی 
مالیات اخذ شود، اظهار داشت: اساسا نباید هیچ گونه مالیاتی از فعالین 
اقتصادی مناطق آزاد اخذ شود و چنانچه فعالین اقتصادی مناطق آزاد 
در انجام تکالیف خود در زمینه ارائه گزارشات مالی در قالب اظهارنامه 
مالیاتی یا شرایط مندرج در ماده ۱۱ مقررات سرمایه گذاری قصوری 
داشته و یا در خارج از محدوده این مناطق و با سوء استفاده از مجوزهای 
صادره توسط سازمان های مناطق آزاد، قصد فرار مالیاتی داشته باشند، 
ابتدا درخصوص فعالیت های داخل منطقه و عدم انجام تکالیف قانونی، 
مشمول جرائم تعیین شده توسط سازمان های عامل مناطق شده و مبالغ 
دریافتی در جهت تامین بودجه و انجام هزینه های جاری و عمرانی 
مناطق استفاده خواهد شد. در حالت دوم که به قصد سوء استفاده از 
مجوزهای صادره مناطق آزاد و معافیت های مالیاتی توسط اشخاص 
حقیقی و حقوقی متخلف متصور است، می باید ضمن ابطال مجوزهای 
صادره، نسبت به دریافت مالیات چند برابری و جرائم مرتبط نسبت به 

فعالین اقتصادی سرزمین اصلی اقدام شود .
وی درخصوص تعامل و همکاری میان مناطق آزاد و سازمان امور 
مالیاتی گفت: اصل ارتباط فی مابین سازمان های مناطق آزاد و سازمان 
امور مالیاتی به عنوان دستگاه های زیرمجموعه قوه مجریه می باید 
بر اساس ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و نسخه ارتقاء یافته 
آن یعنی ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور باشد و از 
هرگونه ارتباط آن سازمان با فعالین اقتصادی به جهت اعمال مدیریت 
یکپارچه جدا خودداری گردد. سازمان های مناطق آزاد مکلفند مطابق 
قانون و مقررات خود، نسبت به اخذ آمار جامع در زمینه عملکرد رویه های 
مختلف فعالین اقتصادی اعم از میزان اشتغال، میزان سرمایه گذاری، 
میزان تولیدات و خدمات ارائه شده بر اساس الگوهای نوین موجود دنیا 
اقدام و سپس عملکرد خود را در قالب کارنامه این مناطق در اختیار 
روسای قوای سه گانه کشور قرار دهند تا میزان موفقیت یا ناکامی آنان 

در ماموریت های محوله به سمع و نظر مسئولین کشور برسانند.
این  نهایی  تاکید کرد: اصل و اساس تحقق هدف  مبرهن نیاکان 
مناطق یعنی جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی منوط به میزان 
اعطای انواع مشوق ها و من جمله اصلی ترین آن یعنی معافیت های 
مالیاتی می باشد و در این مسیر شاهد رقابت مناطق آزاد در کشورهای 
مختلف به ویژه کشورهای همسایه خود هستیم. البته این مشوق ها 
می باید هدفمند و با نظارت کامل ارائه شود و از سوءاستفاده برخی 
افراد متخلف که درصدد این گونه فرصت ها هستند، جلوگیری شود 
و نقش سازمان های مناطق و سایر دستگاه های نظارتی )به صورت 
بنابراین چنانچه  بود.  ارزنده خواهد  راه بسیار  این  نامحسوس( در 
بخواهیم در راه اهداف خود و رقابت با مناطق آزاد کشورهای مجاور 
و به طور کلی اقتصادهای پیرامونی موفق باشیم، باید تمام اجزای 
برای  دائمی  نظارت  و  و کنترل  اعطای مشوق ها  یعنی  پازل  این 

اجرای صحیح آن را اعمال نماییم .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ، 
راهکار رفع مشکالت پیش رو را توصیف کرد و اذعان نمود: صرف نظر از 
ضعف های مختصری که در قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد وجود 
داشته و به دو مورد آن یعنی بحث عدم حضور و نقش فعالین اقتصادی 
و تشکل های صنفی همانند سرزمین اصلی و همچنین عدم ضمانت 
اجرایی پیاده سازی قوانین و مقررات یاد شده می توان اشاره نمود، اصالح 
ساختار سازمان های مناطق که امروز خود یکی از دالیل ناکامی اهداف 
مناطق و نارضایتی فعالین اقتصادی مستقر می باشد نیز باید مدنظر قرار 
گیرد. چابک سازی با کوچک نمودن بدنه این سازمان ها که دارای چاقی 
مفرط بوده و دچار انواع بیماری های العالج هستند، از اقدامات عاجلی 
است که می باید در اسرع وقت انجام شود و با جایگزین نمودن افراد موثر، 

متخصص و متعهد، بر کیفی نمودن عملکرد مناطق بیافزایند .
وی در پاسخ به این سوال که آیا رفتار سازمان امور مالیاتی در هرمنطقه 
به صورت یکسان عمل می شود، گفت: عملکرد واحدهای سازمان امور 
مالیاتی در مناطق مختلف همانند سایر دستگاه های اجرایی متفاوت بوده 
و دارای شدت و ضعف می باشد. داشتن رفتاری واحد از آنان و سایر 
ادارات به دلیل عدم استقرار و نظام هوشمند و خارج از سالیق فردی، به 
نظر انتظاری بیهوده بوده و خودفریبی محسوب می شود. البته اقدامات 
خوبی در زمینه استقرار سیستم های معمول و به روز در دنیا در برخی 
دستگاه های اجرایی انجام شده که ان شاء اهلل با جدیت بیشتر مسئولین در 

قوای سه گانه تسری و تحقق یابد .
دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق 
همانند  موفق  آزاد  مناطق  است  کرد:  مسلم  تاکید  پایان  در  آزاد 
منطقه آزاد جبل علی در امارات دارای مشخصات ممتازی همانند 
ثبات مدیریت، اختیارات کامل اجرایی و عدم دخالت دولت ، تکمیل 
و  نظارت  بی نظیر،  مشوق های  اعطای  موردنیاز،  زیرساخت های 
کنترل دائمی در تمامی سطوح و در نهایت داشتن آمارهای جامع و 
به روز از سطح فعالیت های خود با ایجاد بانک های اطالعاتی و در 
معرض دید همگان قرار دادن آن منجمله مسئولین کشور خود و 
متقاضیان سرمایه گذاری، باعث ایجاد اطمینان خاطر و امنیت فکری 
و به طور کلی همکاری و هماهنگی همه جانبه را اعمال می نمایند.

عقیل حق شناس، دبیر انجمن سرمایه گذاران و 
کارآفرینان منطقه آزاد انزلی:

تفاسیر شخص محور را از سازمان ها حذف نماییم
عقیل حق شناس دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد 
انزلی نیز در گفت وگو با نشریه، به چرایی تغییر رفتار سازمان امور مالیاتی 

طی سال های اخیر و فشارآنها به فعالین اقتصادی پاسخ داد. 
طبق گفته وی؛ اکثریت جامعه ما به ویژه در بخش دولتی مخصوصا 
دستگاه های وصول کننده مانند سازمان امور مالیاتی، با این ذهنیت 
پرورش یافته اند که همه باید پرداخت کنند، مگر خالف این امر  
اثبات شود و اگر در این مسیر کوچکترین روزنه ای را ببینند، حداکثر 

تالش را خواهند نمود .
حق شناس گفت: سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی بخشی از جامعه 
هستند که می بایست در پایان سال مالی اظهارنامه و دفاتر مالی عملکرد 
یکساله خود را جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی تحویل و پس از 
بررسی، نسبت به واریز مالیات متعلقه و دریافت مفاصا حساب اقدام 
نمایند. این رویه در سرزمین اصلی در مورد مالیات های مستقیم )مالیات 
بر درآمد و دارایی( برای سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی اجرا می گردد. 
اما قرار بر این بود در مناطق آزاد نحوه اجرای قوانین مالیاتی متفاوت با 
سرزمین اصلی باشد. طبق قانون در این مناطق اختیارات دستگاه های 
اجرایی کشور که سازمان امور مالیاتی نیز جزئی از آن است، طبق مفاد 
ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به مدیرعامل سازمان هر 
منطقه واگذار گردیده و در این ماده از قانون تاکید شده: سازمان های 
مناطق آزاد منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی و اصالحات بعدی آن اداره می شوند. از سوی دیگر ماده ۱3 
چگونگی اداره مناطق آزاد بیان می دارد: اشخاص حقیقي و حقوقي که 
در منطقه به انواع فعالیت هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع 
فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداري مندرج در مجوز به 
مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایي موضوع قانون 
مالیات هاي مستقیم معاف خواهند بود. با شرح فوق، قانونگذار تکلیف 
سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی را پیرامون موضوع قانون مالیات های 
مستقیم با واگذاری مسئولیت به سازمان های مناطق آزاد بدون قید و 
شرط مشخص نموده است؛ همه مسئوالن و کارشناسان موارد مذکور را 
می دانند، اما شیوه ای که امروز در مناطق آزاد اجرا می گردد، برخورداری 
از این امتیاز قانونی را مشروط به دستورالعمل ها و آیین نامه هایی عنوان 

کرده که خالف قوانین مذکور می باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا رفتار سازمان امور مالیاتی در قبل و 
بعد از سال ۱39۵، متفاوت بوده  و به سوی تحت فشار قرار دادن بیشتر 
فعالین اقتصادی در مناطق آزاد متمایل شدند، اظهار داشت: به نظر ریشه 
همه مشکالت ما در کشور این است که ، ما گرفتار یک ساختار تربیتی 
در تمامی بخش های جامعه هستیم که در انتظار نشانه های تضعیف از 
سمت مخاطب هستیم و به محض مشاهده، تمام تالش خود را به جای 
اصالح مسیر، برای تضعیف بیشتر مخاطب خود که می تواند فرد، گروه، 
سازمان خصوصی یا دولتی و هر مجموعه ای باشد، انجام می دهیم و 
متعاقبا به دنبال کسب حداکثر منافع هستیم، حتی به قیمت از بین رفتن 
طرف مقابل! این دقیقا نکته ای است که سال هاست در تربیت نسل های 
کشور به آن توجهی نکرده ایم. اکثریت جامعه ما به ویژه در بخش دولتی 
مخصوصا دستگاه های وصول کننده مانند سازمان امور مالیاتی، با این 
ذهنیت پرورش یافته اند که همه باید پرداخت کنند، مگر خالف این 
امر اثبات شود و اگر در این مسیر کوچکترین روزنه ای را ببینند، حداکثر 
تالش را خواهند نمود. این اتفاق در چند سال گذشته برای مناطق آزاد 
ایران افتاد و ما شاهد رفتار تضعیفی از سوی دستگاه های حاکمیتی نسبت 
به مناطق آزاد بوده ایم و این دقیقا عکس رفتار حمایتی از مناطق آزاد 
در سایر کشورهای جهان می باشد. ما در مناطق آزاد زمانی شاهد ورود 
جسورانه سازمان امور مالیاتی به مناطق شدیم که جایگاه و اقتدار مناطق 
از سوی مجلس به عنوان راس امور، خدشه دار گردید. درواقع نمایندگان 

مجلس به دلیل عدم نگاه ملی و بین المللی ، صرفا به دلیل منافع شخصی 
و اینکه زمان مرحوم ترکان دبیرخانه مناطق آزاد دارای اقتدار و استقالل 
کم نظیری بود، تاب نیاوردند و اولین ضربه را به مناطق آزاد وارد نمودند 
و این ضربه سنگین از سوی نمایندگان مجلس که جراحت بزرگی بر 
پیکر مناطق وارد نمود، نگاه سازمان های سرزمین اصلی را متوجه زخم 
پیکر مناطق، تضعیف و جسارت وارد نمودن ضربات بعدی را فراهم کرد. 
متعاقب این اقدام مجلس، تفاهم نامه ها و دستودالعمل های مغایر قانون 
مناطق آزاد سبب گردید جراحت ها بر مناطق بیشتر گردد و دستگاه های 
اجرایی به ویژه سازمان امور مالیاتی مسیر را برای دخالت در امور مناطق 
مهیا دیده و در سال های گذشته به صورت مستمر بر فشارهای خود 
بر مناطق آزاد اضافه نمایند، تا حدی که امروز فعالین اقتصادی مناطق 

احساسی مشابه بخش خصوصی در سرزمین اصلی دارند .
پایان  انزلی در  آزاد  دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه 
تصریح کرد: آنچه که باالتر از هر قانون و دستورالعملی می تواند به 
کشور کمک کند، نگاه درست نیروی انسانی در تمامی بخش های 
جامعه به منافع ملی و اولویت قرار دادن آن بر منافع صرفا سازمانی، 
حزبی و شخصی می باشد. تا زمانی که این موضوع حل نشود، هر چقدر 
هم قوانین و دستورالعمل های خوب تصویب شود ، ما همچنان در اجرا، 
درگیر تفسیر های نادرست خواهیم بود و این مسیر و ساختار اصالح 
نخواهد شد. همه دستگاه ها به ویژه سازمان امور مالیاتی باید بپذیرند 
که  قوانین مناطق آزاد برای حمایت و تقویت اقتصاد کشور تشکیل 
شده اند و فعالین اقتصادی جهت استفاده از مشوق های قانونی در این 
مناطق حضور یافته اند و باور کنند مناطق آزاد و بخش خصوصی فعال 
در مناطق، فرزند نامادری نیستند! اگر بتوانیم تفاسیر شخص محور را از 
سازمان ها حذف نماییم، گامی بزرگ در راستای حل موضوعات کشور و 

مناطق آزاد به ویژه درخصوص موضوع مالیات برداشته ایم .

محمد حسینی، مدیرعامل شرکت مدیفارم کیش:
اخذ مالیات از سرمایه گذاران، در تعارض با ماهیت 

مناطق آزاد است 
محمد حسینی مدیرعامل شرکت مدیفارم کیش نیز در گفت وگو 
آزاد  مناطق  در  را  سرمایه گذاران  مشکالت  و  مصائب  نشریه،  با 
کشور برشمرد و نسبت به عدم اجرای قانون مناطق آزاد و اعمال 

آیین نامه های متناقض در مناطق آزاد انتقاد کرد  .
وی اظهار داشت: ما یک مدل رفتاری بسیار مشخص، شفاف و ثابت 
از سازمان هایی که درگیر موضوع منطقه آزاد هستند، نمی بینیم. 
و  دستور العمل ها  در  و  قوانین  در  که  صریحی  تغییرات  متاسفانه 
آیین نامه های اجرایی شاهد هستیم، مجال هرگونه انطباق و راهکار 
اصولی را از ما گرفته است و روزانه شاهد یکسری مسائلی هستیم 
که از طرف این سازمان ها به سرمایه گذاران دیکته می شود که راهی 
جز انطباق فوری و پیدا کردن راه حل موقت پیدا نداریم. علی رغم 
تاکیدات فراوان مبنی بر اینکه از ابالغ دستورالعمل های خلق الساعه 
از  پس  می شود .  عمل  آن  خالف  اما  شود،  پرهیز  سازمان ها  در 
به همین  به مسائل ورود می کنیم،  زاویه  از یک  چهاردهه صرفا 
سبب است وقتی یکجایی را درست می کنیم چندین جای دیگر 
خراب می شود؛ چراکه هیچ اجماع و ثباتی در تصمیم گیری نداریم، 
هیچ وقت آرامشی در این اکوسیستم اقتصادی نداریم؛ لذا باید تغییر 

اساسی در این بخش ها ایجاد گردد.
حسینی ادامه داد: اگر از ابتدا به ساکن بیان می شد که ما در منطقه 
آزادی قرار داریم که چند سال بعد سازمانی در آنجا حضور خواهد 
داشت که همه از آن فرار خواهند کرد؛ قطعا کسی به اینجا نمی آمد. 
درواقع بخش های خصوصی و سرمایه گذارانی که به این مناطق آمدند 
تا بروکراسی سازمان ها را نبینند، فریب داده شدند. اینکه قانون به چه 
صورت تدوین شده که راه ورود به چنین مسائلی را باز گذاشته است نیز 
بحثی دیگر است. شاید عدم اطالع صحیح از قوانین و شفاف سازی 
آن و حتی برداشت های سو و سلیقه ای موجب شده که این تصمیمات 
جدید گرفته شود و یا حتی ممکن است تغییر شرایط کشور هم تاثیرگذار 
باشد. ضمن اینکه ممکن است قوانین به گونه ای نوشته شده باشد که 
همه را راضی نگه دارد؛ اما این مسائل سبب می شود که برخی با توجه 
به مقتضیات زمان و مکان قوانین را به دلخواه تفسیر و در آن مداخله 
کنند و چون قدرت دارند، قوانین را به سمت و سویی ببرند که موردنظر 

خودشان است  .
دیگر  زاویه ای  یک  از  افزود:  کیش  مدیفارم  شرکت  مدیرعامل 
می تواند این باشد که یا ما سرمایه گذار را شفاف نکردیم و به نوعی 
پنهان کاری داشتیم و از اتفاقی که می خواهیم بیست ساله دیگر 
بر سرش بیاوریم سوء استفاده کردیم و یا اینکه در شرایطی گرفتار 
بودیم که خواستیم با قانون معبری باز کنیم که بعد از آن با تغییر 
شرایط، رویکرد مان را هم عوض نماییم؛ اما هیچ کدام از این رفتارها 

در دنیا و کشورهای پیشرفته انجام نمی گیرد  .
وی اظهار داشت:  این موارد در تعارض با ماهیت مناطق آزاد است . 
در اکثر مناطق آزاد دنیا، سرمایه گذاران به هیچ عنوان با سازمان های 
مختلف طرف نیستند؛ درواقع در آنجا با دولت کوچک شده در ارتباط 
هستند و منطقه آزاد را تحت قالب سازمان، شرکت و یا بخشی که 
اداره کننده آن منطقه است، می شناسند و کلیه وظایف به آن سازمان 
محول شده است؛ وظایفی که در حد یک دولت است و نیازی نیست 
به سازمان های دیگر رجوع گردد. جالب آن است که در ماده۶۵ قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، اشاره به این نکته شده است که 
باید تمام وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی و نهادها به سازمان 
منطقه آزاد تفویض شود. البته استثنا هم دارد به جز بخش دفاعی و امور 
امنیتی و تا حدودی قضایی؛ اما کامال قانون مشخص است. این موضوع 
می تواند الگویی برای ما باشد که اگر می خواهیم برداشت درستی داشته 
باشیم، چرا از این بخش قانون استفاده نمی کنیم؟! سرمایه گذار و صنعتگر 
اگر وارد منطقه آزاد می شود یکی از دالیل اصلیش این است که از 
بروکراسی و پیچیدگی های که در روند اخذ مجوز، واردات و صادرات و 
غیره وجود دارد، کالفه شده و در نتیجه به مناطقی رجوع می کند که 
به راحتی بتواند به فعالیت اقتصادی خویش مشغول باشد. مناطق آزاد 
ایران هم با این مدل شروع شد، اما وقتی که مناطق تا حدودی آباد 
گردید یا به طریقی از شکل اولیه خارج شد و قوام یافت ، قوانین جدید و 

حضور دستگاه های اجرایی هم شکل گرفت. طی مرور زمان سرمایه گذار 
همچنان امید به اصالح دارد، اما متاسفانه نمی شود و در نهایت می فهمند 
که با سیستمی مواجه هستند که نه تنها با داخل کشور فرقی ندارد، بلکه 
پیچیده تر نیز شده است. شاید ما در قانون ماده ای ببینیم که بتوان از آن 
تفسیر کرد و حتی اجازه بدهد سازمان های مختلف ازجمله امور مالیاتی 
در مناطق آزاد حضور داشته باشند، اما این توجیهی برای این حجم از 
حضور نیست . ما در منطقه آزاد از همان ابتدا سازمان امور مالیاتی داشتیم، 
اما هیچ وقت مانع نبوده اند، اما اکنون تبدیل به معضل شده اند . بنده پنج 
سال پیش فکر نمی کردم بخشی از انرژی ام را باید برای این بخش 
بگذارم، درحال حاضر به هر کجا می رویم، نیاز به استعالم از سازمان امور 
مالیاتی دارد. طبیعتا سرمایه گذار قفل می شود و این مانع کار است. این 
موضوع با روح توسعه مناطق آزاد و اهداف ایجاد آن و اینکه یک سیستم 
مدیریت یکپارچه در این مناطق می خواستیم داشته باشیم که سبب رشد 
و شکوفایی اقتصادی شود، مغایر است. قرار بود شاهد هم پیوندی یا 
تعامل اثرگذار بهتر بین اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی و ارتباط بهتر میان 
بنگاه های اقتصادی کشورمان با بنگاه های اقتصادی کالن دنیا باشیم؛ 
اما آیا این رفتارها در تناقض با اهداف مناطق آزاد نیست؟  همین که 
سیستمی را ایجاد کردیم که هزینه ها را به ما تحمیل می کند، درحالی 
که می توان موضوعات را به روش های ساده تر حل و فصل کرد، آیا 

سنگ اندازی محسوب نمی شود؟!
حسینی تصریح کرد: ضمن آن که این سازمان ها باعث ایجاد تورم و رکود 
دولت می شود. تورم ناشی از سوء مدیریت و بریز و بپاش و هزینه های 

بیش از حدی است که در دولت ها وسازمان های دولتی رخ می دهد.
چه  آزاد  مناطق  در  مالیات  اخذ  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
دلیلی می تواند داشته باشد، گفت: جز اینکه کیسه دولت به دلیل 
سوء تدبیرها و بی کفایتی ها خالی شده و چشم انداز درستی از اقتصاد 

برای کسی ترسیم نکردند، دلیلی دیگری نمی تواند داشته باشد  .
آزاد  قانون مناطق  نمود:  اذعان  مدیرعامل شرکت مدیفارم کیش 
اما  باشیم،  داشته  مالیاتی  ساله  بیست  معافیت   که  می دهد  اجازه 
قرار نبود بعد این سال ها رفتاری شود که سرمایه گذار در مناطق 
محروم به فکر فرار از منطقه بیفتد! در جایی می شود ادعای دریافت 
مالیات به شکل خاصی که امروز دنبال می شود را داشت، که دولت 
سرمایه گذاری کالن کرده و از خودش مایه گذاشته باشد؛ نه اینکه 
از فروش زمین ، اجاره گرفتن و امکانات که  از منطقه آزادی که 
برایش فراهم شده و صرفا به واسطه موقعیت خدادادی و یا حضور 
سرمایه گذاران و بخش خصوصی ساخته شده است، طلب مالیات 
کنند. در مناطق آزاد پس از گذشت چندین دهه هنوز مشکالت 
سرمایه گذار  با  که  رفتاری  همچین  داریم،  زیرساختی  و  اساسی 
به  را  موضوع  این  نمی توانیم  هنوز  است؛  انصاف  از  دور  می شود 
دوستان انتقال دهیم که اگر ما به منطقه آزاد آمدیم، در حقیقت 
یک حرکت سازندگی و جریان پویایی را مدیریت می کنیم که این 
منطقه را از یک نقطه زیرصفر به نقطه ای که حرفی برای گرفتن 
فعالین بخش  از  زیادی  تعداد  برسانیم. سال گذشته  باشد،  داشته 
خصوصی درخواست اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی دادند؛ لذا باید تغییر اساسی در آن صورت بگیرد؛ چراکه 

این آیین نامه ها و رفتارها ضدانگیزه است.
حسینی ادامه داد:  درواقع با عدم شفافیت قوانین در مناطق آزاد مواجه 
هستیم و در بخش هایی نیز با پیچیدگی قوانین روبرو می باشیم. 
وقتی قوانین مالیاتی در مناطق آزاد را مطالعه می کنیم، پیچیدگی 
در تدوین آن ملموس است که اگر آن را دست سرمایه گذار بدهیم، 
قطعا فرار می کنند. وقتی کسی پا به جزیره کیش می گذارد، ابتدا به 
ساکن برج ها ، رستوران ها و هتل ها را می بیند؛ اما واقعیت آن است 
که متاسفانه بسیار سطحی نگاه می کنیم و الیه های زیرین پوست 
شهر را نمی بینیم . باید واقعیات را به سرمایه گذاران گفت. متاسفانه 

برخی بدون آگاهی حرف می زنند و قانون هم تصویب می کنند . 
خیلی افراد به اینجا آمدند و رفتند درحالی که یک سال تجربه کار 
در مناطق آزاد را هم نداشتند، اما برای ما تصمیم گرفتند و نهایتا 
همه چیز را خراب کردند و میراثی از خود بر جای گذاشتند که ما 

سال های سال تاوان آن را می دهیم  .
مدیرعامل شرکت مدیفارم کیش ادامه داد :  با این شرایط ما فضایی 
برای پیشنهاد و گرفتن نتیجه که تغییری در روند حاکم صورت 
اکنون  و  می شود  گرفته  دیگر  جای  تصمیمات  نمی بینیم .  بگیرد ، 
یکی از ابزارهایی که همه مدیران یاد گرفتند و تا می خواهیم بحث 
کنیم، آنها را علم می کنند، همین است که این قانون است و به ما 
ابالغ شده و یا اینکه این دستور از باال آمده است! مجری قانون 
هم باالخره باید تدبیر و بصیرتی نسبت به کار خود داشته باشد . 
ضمن اینکه با یک هجمه سنگینی از طرف بخش های قانونگذار 
هم مواجه هستیم، خصوصا مجلس و مرکز پژوهش های آن که 
مشورت  افرادی  از  و  است  ضعیف  بسیار  میدانی شان  تحقیقات 
می گیرند که یا با مناطق آزاد خصومت دارند و یا اینکه نتوانستند 

پست بگیرند و به نحوی منافع اقتصادی شان تامین نشده است .
همه  که  هستند  این  دنبال  برخی  متاسفانه  کرد:  اظهار  وی 
بگذارند . شاید  آزاد  را گردن مناطق  اقتصادی کشور  پسرفت های 
ایران داریم .  را در  از پیچیده ترین سیستم های حکمرانی  ما یکی 
ده ها سامانه وجود دارد؛ از زمانی که می خواهیم کارمان را شروع 
کنیم تا لحظه ای که می خواهیم از این بیزینس خالص شویم، باید 
اطالعاتمان را در این سامانه ها وارد کنیم. لذا همه اینها جمع شدند 
پیچیدگی  این همه  برای  دلیلی  وگرنه  نرسیم،  تولید  به هدف  تا 
وجود ندارد. این همه مانع تراشی، خالف قانون اصلی مناطق آزاد و 

رویکرد سیاست اقتصاد مقاومتی است  .
حسینی تاکید کرد: امیدوارم یک روزی، مناطق آزاد به نیت و هدف 
اصلی که براساس آن شکل گرفتند، برسند. هدف از تشکیل این مناطق، 
جذب سرمایه، ایجاد اشتغال پایدار، صادرات بیشتر، ورود به بازارهای 
جهانی و سهولت کار و تولید بوده است. ما در مرحله هستیم که فکر 
کردن به جذب سرمایه آن هم از نوع خارجی، اصال هیچ محلی از اعراب 
ندارد؛ فقط باید به فکر این باشیم که سرمایه گذاران حاضر را فراری 

ندهیم. نگهداشت سرمایه از جذب سرمایه در مناطق آزاد مهم تر است  .
مدیرعامل شرکت مدیفارم کیش در پایان خاطرنشان کرد:  متاسفانه 
نتیجه سیاست های اعمال شده، موجی از مهاجرت ها را در بخش های 
مختلف کشور است که شاهد هستیم. کشورهای مختلف به دنبال جذب 
سرمایه، نیروی کار باهوش و مدیران ما هستند و مدام بر طبل جذب 
کارآفرینان و کسانی که دارای صاحب فکر و ایده هستند، می کوبند. 
ضمن اینکه ما در شرایط اقتصادی مطلوبی نیستیم، اکوسیستم کسب و 
کار و اقتصاد ایران امروز اصال مناسب سرمایه گذاری و تولید نیست و در 
این شرایط اگر انتظار رشد و پیشرفت صنعتی و اقتصادی داشته باشیم، 
یک فکر گزاف و محال است. تا این شرایط تغییر نکند، هیچ اتفاق 
خاصی نمی افتد و هیچ کسی هم سرمایه خود را از سر راه نیاورده که 
اختیارش را به مسئوالنی بدهد که به ضرر سرمایه گذاران عمل می کند. 
بسیاری از کشورهای دنیا هستند که شرایط شان از بسیاری جهات، بهتر 

از ما می باشد و محدودیت ها کشور ما را هم ندارند.

سعید حق جو، مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس :
 باید ماده 13 قانون چگونگی

 اداره مناطق آزاد را عملیاتی کنیم
در  ارس  یراق  کابین  شرکت  مدیرعامل  حق جو  سعید  همچنین، 
گفت و گو با نشریه، مشکالت و مصائب فعالین اقتصادی در مناطق 
آزاد را برشمرد و خواستار اجرای صریح قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد در جهت گسترش فعالیت تولیدی و بازرگانی در این مناطق شد.

وی درخصوص مشکالت فعالین اقتصادی به واسطه رفتارهای سازمان 
امور مالیاتی که در تعارض با ماهیت و قانون مناطق آزاد است، گفت: 
در ماده ۱3 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صراحت گفته شده: 
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی 
اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از  تاریخ 
بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر 
درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف و پس از  انقضاء 
بیست سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران 
به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید. در بند ۱۵ نیز اشاره شده 
که واردات کاالی تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد 
ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا 

 قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.
وی ادامه داد: ماده ۱۶ این قانون نیز اشاره دارد که ورود کاالهایی که تمام یا 
بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می شود، 
از تمام یا بخشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی 
معاف خواهند بود. این ماده قانونی به موضوع معافیت هایی که در مناطق آزاد 
برای فعالین اقتصادی در نظر گرفته شده، اشاره کرده و باید توجه کنیم که 
تمامی این موارد، جزو بسته های تشویقی در مناطق آزاد است که قانونگذار 
تعیین نموده تا توجیه فعالیت اقتصادی برای سرمایه گذاران وجود داشته باشد .

فعالیت  هرگونه  کرد:   اظهار  ارس  یراق  کابین  شرکت  مدیرعامل 
برخوردار  مالیاتی  معافیت های  از  باید  بازرگانی  و  تولیدی  از  اعم 
باشد؛ چراکه سرمایه گذاران از نقاط مختلف به مناطق آزاد می آیند، 
زمین می خرند و سرمایه گذاری می کنند. مناطق آزاد نیز با فروش 
زمین کسب درآمد می کنند و به واسطه آن زیرساخت ایجاد می شود 
که  خدماتی  با  تدریج  به  نهایتا  بگیرد .  شکل  سرمایه گذاری  تا 
کسب  می دهند،  ارائه  سرمایه گذاران  به  آزاد  مناطق  سازمان های 
درآمدی هم شکل خواهد گرفت؛ زیرا مناطق آزاد هیچ گونه بودجه 
دولتی ندارند؛ لذا باید سازمان امور مالیاتی این حق را برای مناطق 
آزاد مغتنم شمارد، ضمن اینکه انتظار می رود مجلس شورای اسالمی 
در این رابطه نظارت بر عملکرد دولت داشته باشد؛ چراکه دولت یا 
بخش هایی از وزارتخانه های دولت به صورت مدیریت جزیره ای، 
در قانون مناطق آزاد اعمال نفوذ دارند. در اینجا می طلبد دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچون نگهبان رصد کند و 
با ارتباطی که با مجلس دارد، بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد. 
از قانون  این حرکات که خارج  با نظارت می توانند جلوی  طبیعتا 
است و بخشنامه هایی که صادر می شود را بگیرد تا به فعالیت های 

سرمایه گذاران در این مناطق لطمه وارد نشود  .
حق جو در پاسخ به این سوال که آیا امکان تعامل و همکاری میان 
مناطق آزاد و سازمان های امور مالیاتی جهت ایجاد فرآیندی برای 
این  گفت:  دارد،  وجود  اقتصادی  فعالین  مالی  عملکرد  بر  نظارت 
موضوع مستلزم آن است که از چه نگاهی بر عملکرد سازمان امور 
مالیاتی نگاه کنیم. البته ماده ۱3 قانون مناطق آزاد به صراحت اشاره 
به معافیت های مالیاتی دارد، اینکه سازمان امور مالیاتی تالش دارد 
مناطق آزاد را تحت کنترل داشته باشد و به نوعی اعمال قانون کند، 
با اصل قانون در تناقض است. بنابراین نباید فرآیند تعریف شود. 
وقتی قانونگذار معافیت اولیه ای برای فعالین اقتصادی تا بیست سال 
پیش بینی کرده است، معنا ندارد وزارت اقتصاد اعمال نفوذ کند و 
شرکت های فعال در مناطق آزاد را مشمول مالیات بداند. بهترین راه 
تعامل این است که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از طریق دولت 
وارد مذاکره شود و این موضوع را یکبار برای همیشه مرتفع کنند تا 

مشکلی برای سرمایه گذاران در این مناطق به وجود نیاید  .
به  توجه  با  آزاد  مناطق  در  که  سرمایه گذارانی  کرد:  تاکید  وی 
محرومیت این مناطق و دور از دسترس بودن و تراکم جمعیتی و 
به علت تامین نیروی کار ماهر و متخصص مشکالتی را متحمل 
آزاد  تولید در مناطق  برای داشتن بحث  می شوند، دیگر توجیهی 
نخواهند داشت. لذا بنده بحث تعامل را منتفی می دانم . نیازی به 
تعامل سازمان امور مالیاتی و سرمایه گذاران جهت اخذ مالیات دیده 

نمی شود؛ چراکه اخذ مالیات در تناقض با ماده ۱3 است  .
مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس در پاسخ به این سوال که اعمال 
مالیات در مناطق آزاد، سرمایه گذاران را به چه سمت و سویی خواهد 
برد، اظهار کرد:  وقتی قانونگذار معافیت مالیاتی را برای سرمایه گذاران 
در قانون دیده و این موضوع به صورت رسمی در ماده ۱3 اشاره شده 
باید خالف آن رفتار کرد؟! طبیعتا حذف مشوق ها برای  است؛ چرا 
سرمایه گذاران معنا نخواهد داشت، همین که وزارت امور اقتصادی 
و دارایی باید به قانون احترام بگذارد و این موضوع را رعایت کند؛ با 
این روند، دیگر مشکلی دامان سرمایه گذاران را نخواهد گرفت. البته 
گاها به مجوزهای فعالیت اشاره می کنند که فعالیت هایی خارج از این 
مجوزها صورت می گیرد و این موارد را مشمول مالیات می دانند. اما 
طبیعتا سرمایه گذاری در این مناطق  فعالیت می کند که حتما بنگاهش 
سودده باشد و سود اقتصادی قابل توجیهی برای ادامه و توسعه فعالیت 
داشته باشد، لذا این معافیت ها می تواند برقرار باشد تا انگیزه بیشتری برای 
تولید کنندگان در این مناطق صورت گیرد. انگیزه نیز می تواند این باشد 
که بخشنامه های مختلف جهت اخذ مالیات صادر نشود و بگذارند فعالین 
به فعالیت خود ذیل ماده ۱3 ادامه دهند. اگر این قانون رعایت شود، هم 
جنبه مثبت برای مزیت تولیدی در این مناطق داشته و هم اینکه مزیت 
رقابتی با سرزمین اصلی و سایر مناطق آزاد خارج از منطقه خواهد داشت  .
حق جو درخصوص راهکار حل معضل سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
گفت: باید به قانون برگردیم و آن را عملیاتی کنیم. نباید بخشنامه های 
متعددی در راستای نقض قانون ارائه شود تا مناطق آزاد به فعالیت خود 
که قانونگذار تعریف کرده، ادامه دهند و هیچ قانونی ثانویه ای نباید مانع 
فعالیت فعالین اقتصادی در این مناطق شوند. اینکه دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد زیرنظر ریاست جمهوری اداره شود نیز یکی از راهکارها 
خواهد بود؛ چراکه جنبه ضمانتی از طرف رئیس جمهور خواهد داشت 
این  اعتماد می کنند و  و سرمایه گذاران به شخص اول قوه مجریه 

مشکالت به خودی خود مرتفع خواهد شد  .
این  به  پاسخ  پایان و در  ارس در  یراق  مدیرعامل شرکت کابین 
سوال که آیا رفتار سازمان امور مالیاتی در هر منطقه آزاد به صورت 
یکسان عمل می شود، اظهار کرد:  طبیعتا در این خصوص دبیرخانه 

فعالین  اطالعات  دبیرخانه  چراکه  باشد؛  پاسخگو  باید  شورایعالی 
اقتصادی را دارد و اگر به صورت یکسان عملکردی نداشته باشد، 
باز مقصر دبیرخانه است که نتوانسته وظیفه خود را که به عنوان 
متولی این موضوع  انجام دهد و وحدت رویه ای ثابت برای مناطق 
آزاد تعریف کند. این مسئله قطعا مشکل آفرین خواهد بود و فقط 

دبیرخانه می تواند این موضوع را مرتفع کند  .

هانی فیصلی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر:
 هیچ دالیل منطقی برای اخذ مالیات 

در مناطق آزاد وجود ندارد
با  گفت و گو  در  نیز  خرمشهر  بازرگانی  اتاق  رئیس  فیصلی  هانی 
برای سرمایه گذاری در  مالیاتی  لزوم حفظ مشوق های  بر  نشریه، 
مناطق آزاد تاکید کرد و نسبت به سردرگمی فعالین اقتصادی برای 

ادامه حیات در این مناطق هشدار داد.
وی درخصوص مسائل و مشکالت سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
گفت:  برای اینکه مردم و سرمایه گذاران در مناطق آزاد فعالیت و 
سرمایه گذاری کنند، نیاز به یکسری مشوق ها دارند . درواقع فعالین 
سازمان های  که  وعده هایی  و  آرزوها  و  امید  همین  با  اقتصادی 
مناطق آزاد دادند، به این مناطق آمدند. یکی از این جاذبه ها که حق 
فعالین اقتصادی است، بحث معافیت های مالیاتی می باشد؛ اینکه 
قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی تفاوت عمده ای دارد، چه 
از لحاظ مالیات ستانی ، چه ورود کاال و سایر مسائل سرمایه گذاری. 
اما وقتی سرمایه گذاری با همین امید به مناطق آزاد بیاید و پس از 
گذشت چند سال می بیند که قوانین سرزمین اصلی در این مناطق 

ساری و جاری است، دیگر جاذبه ای برایش باقی نمی ماند  .
فیصلی ادامه داد:  منطقه آزاد اروند در جنوب غربی ترین نقطه کشور 
است که با مرکز هم فاصله  بسیاری دارد؛ طبیعتا هیچ سرمایه گذاری 
بدون جذابیت ها و مشوق ها به اینجا نمی آید، در حقیقت به امید 
حداقل جاذبه و معافیت مالیاتی سرمایه گذار به اروند آمده است؛ اما 
بعد از گذشت چند سال می بینیم که در منطقه آزاد اروند حاکمیت 
یکپارچه  وجود ندارد و دچار چندحاکمیتی شده است. عمال قوانین 
سرزمین اصلی در آن ساری و جاری است و دیگر قوانین مناطق 
از  بسیاری  مشکالت  همین  دلیل  به  نمی شود!  اجرا  آن  در  آزاد 
سرمایه گذاران مجبور به مهاجرت شده اند و عطایش را به لقایش 
بخشیده اند. طبیعتا مشکالت اصلی، مالیات و ارزش افزوده است؛ 
درست همان گونه که در سرزمین اصلی اجرا می شود، در منطقه 
آزاد نیز حاکم است. مسئله ثبت سفارش نیز دغدغه اصلی است. 
ثبت سفارش در منطقه آزاد معنا ندارد و هر کاالیی می تواند وارد 
شود. با این شرایط به نوعی سردرگمی برای فعالین اقتصادی ایجاد 
می گردد که آیا می توانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند یا خیر!

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در پاسخ به این سوال که چه دالیلی برای 
اخذ مالیات در مناطق آزاد وجود دارد، اظهار داشت:  هیچ دالیل منطقی 
وجود ندارد. یکی از جاذبه های اصلی سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی 
در منطقه آزاد، معافیت مالیاتی است. اما سازمان امور مالیاتی دلیل 
موجهی برای حذف این مشوق ها ارائه نمی دهد و از فعالین اقتصادی 
مالیات اخذ می کند، درحالی که به ما گفته شد مالیات دریافت نمی شود! 
لذا دلیل اینکه چرا مالیات ستانی صورت می گیرد را نمی دانیم. در منطقه 
آزاد اروند اداره امور مالیاتی وجود دارد و ما باید سر سال مالیاتی، اظهارنامه 
خود را تقدیم کنیم و در صوت عدم ارائه، مشمول جریمه می شویم . 
سوال بنده این است که فعال اقتصادی آیا از مالیات معاف است یا خیر؟ 
اگر معاف نیست، مناطق آزاد چه تفاوتی با سرزمین اصلی دارد ؟ اگر معاف 
است، پس تسلیم اظهارنامه چه معنایی دارد؟! وقتی معاف هستیم و قرار 

نیست مالیات بدهیم، برای چه باید اظهارنامه ارائه داده شود؟!
وی ادامه داد:  مالیات می گیرند تا زیرساخت ارائه شود، ولی وقتی 
دولت هیچ کاری برای مناطق آزاد انجام نمی دهد؛ پس چه لزومی 
به مالیات ستانی است؟  فعاالن اقتصادی می گویند اگر قرار است هم 
در مناطق آزاد مالیات بدهیم و هم در سرزمین اصلی، دیگر چرا به 
مناطق محروم بیاییم. وقتی مشوق ها حذف شود، طبیعتا وجود فعال 
اقتصادی در مناطق آزاد نیز بیهوده تلقی می شود . این موضوعات 

انگیزه را برای ادامه حیات اقتصادی از سرمایه گذار می گیرد.
فیصلی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تعامل و همکاری بین 
سازمان امور مالیاتی و مناطق آزاد وجود دارد، گفت: اگر سازمان منطقه 
آزاد متولی امر حاکمیتی است، وجود سازمان مالیاتی به چه معناست؟ 
وقتی قانون منطقه آزاد اجرا گردد، طبیعتا سازمان امور مالیاتی باید جمع 
شود ، یا حداقل سازمان منطقه آزاد و سازمان امور مالیاتی به تعامل 
ویژه ای برسند تا برای تسریع در روند سرمایه گذاری، فعالیت اقتصادی و 

تسهیل در امر کسب و کار مشوق ها لحاظ گردد.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر ادامه داد:  سرمایه گذار در مناطق آزاد 
به دنبال تشویق و تسهیل امور است تا تولید و صادرات داشته باشد. 

اگر اینها نباشد، فعالیت اقتصادی برایش مقرون به صرفه نیست .
وی نسبت به عدم ضمانت اجرایی قانون مناطق آزاد واکنش نشان داد 
و گفت:  اگر قانون ضمانت اجرایی ندارد، پس چرا اصال چنین قانونی 
وضع می شود؟! اینکه قانون اجرا نمی شود به دلیل عدم وجود هماهنگی 
میان مسئولین مناطق آزاد و سایر دستگاه ها است . بزرگترین عامل اصلی 
مشکالت در منطقه آزاد اروند، عدم وجود نیروهای متخصص و افرادی 
است که سررشته در کاری که برای آن گمارده شده ا ند، ندارند. بسیاری از 
فراد پست هایی را اشغال کرده اند که در تخصص شان نیست و نمی دانند 

چه کاری باید انجام دهند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در پایان تجربه خود را درخصوص فعالیت 
اقتصادی در مناطق آزاد کشورهای همسایه مطرح کرد و اظهار داشت: 
در مناطق آزاد کشورهای دیگر همچون جبل علی، اصال چنین شرایطی 
وجود ندارد. ثبت شرکت با این بروکراسی ها و مشکالتی که در کشور ما 
برای اخذ مجوزها وجود دارد، در مناطق آزاد دیگر کشورها حاکم نیست. 
همه موضوعات در اختیار حاکمیت منطقه آزاد است و ثبت شرکت به 
راحتی صورت می گیرد. وقتی می گویند معافیت مالیاتی وجود دارد، یعنی 
دقیقا و عینا قوانین مناطق آزاد اجرا می شود و هیچ کسی حق تخلف یا 
عدم اجرای قانون را ندارد. مسئله مالیات در جبل علی موضوعی حل شده 
است. مضاف بر این، در کشورهای دیگر، دولت تمامی زیرساخت های 

الزم در منطقه آزاد را فراهم می کنند؛ چه از لحاظ سخت افزاری و چه 
زیرساختی شرایط برای سرمایه گذار مهیا می شود و بعد سرمایه گذار با 
امتیازات و مشوق ها شروع به فعالیت می کند؛ درحالی که در کشور ما 
اینگونه نیست. در همین شهرک های صنعتی خرمشهر که زیر نظر 
منطقه آزاد است، بسیاری از امکانات و تجهیزاتی که جزو بدیهیات 
سرمایه گذاری و کارخانه های تولیدی است، وجود ندارد و سرمایه گذار 

خود باید آنها را تهیه کند!

 سیدمحمد موسوی، رئیس هیات مدیره
 شرکت تعاونی آریا پروفیل چابهار:

ورشکستگی کارخانه ها با پرداخت 27درصد ارزش 
افزوده توسط سرمایه گذاران مناطق آزاد

و اما سیدمحمد موسوی رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آریا پروفیل 
چابهار در گفت وگو با نشریه، از مشکالت سرمایه گذاران در مناطق آزاد 
سخن گفت و از عدم تفاوت قوانین در سرزمین اصلی و مناطق گالیه کرد .
وی اظهار داشت:  وقتی قانون مناطق آزاد مصوب  شد، این مناطق 
معاف از مالیات شناخته شدند. درواقع معافیت مالیاتی را منوط به 
یکسری شروط کردند که اظهارنامه مالیاتی را مثل سرزمین اصلی 
برخوردار  مالیاتی  مشوق های  از  ندهیم،  انجام  اگر  و  دهیم  ارائه 
نمی شویم که این نیز در تعارض با قانون است. اما مشکل اینجاست 
که از سال قبل ، قانونی را در مجلس تصویب کردند که درست در 
زمان تغییر دولت بود. دولت قبل با سهل انگاری به موضوع مالیات 
بر ارزش افزوده  که لحاظ کردند هیچ اعتراضی نکرد. دولت جدید 
هم تا خواست مستقر شود، فرصت اعتراض به این مصوبه گذشت 

و نهایتا تبدیل به قانونی ناکارآمد و غیراصولی شد  !
موسوی ادامه داد: ما به عنوان شرکت آریا پروفیل در منطقه آزاد به دلیل 
اینکه مواد اولیه را صد درصد از داخل تهیه می کردیم، از شمول مالیات 
بر ارزش افزوده معاف نبودیم؛ چراکه ما از طریق بورس و شرکت های 
فوالدی، ارزش افزوده را پرداخت می کردیم و مابه تفاوت آن را به اداره 
مالیات پرداخت می کردیم. اما در قانون جدید، کارخانه های مشابه ما را 
در قوانین دولت ندیدند و گفتند هر کارخانه ای که در منطقه آزاد وجود 
دارد، هنگام ورود مواد اولیه باید 9درصد ارزش افزوده پرداخت کند، 
ضمن این که هنگام خروج نیز باید 9درصد ارزش افزوده از کل مبلغ 
فاکتور را پرداخت کند ! عمال گمرک را متصدی دریافت مالیات بر ارزش 
افزوده کردند که اصال زیرساخت های الزم را ندارند. متاسفانه گمرک به 
دلیل اجرای این قانون، از دی ماه سال گذشته تاکنون از خروج کاالی 
ما جلوگیری می کند و می گوید باید ارزش افزوده را عمال سه بار پرداخت 
کنید. یکبار وقتی از بورس خریداری می کنیم، یکبار وقتی که وارد منطقه 
آزاد می نماییم و یکبار هم موقع خروج باید از کل فاکتور پرداخت کنیم!!! 
متاسفانه با این قانونی که وضع کرده اند، عمال 3۲درصد باید ارزش 
افزوده پرداخت کنیم که این موضوع باعث شده کارخانه به سمت 
ورشکستگی برود. اخیرا نامه ای را آقای رئیس جمهور ارسال کرده اند تا 
این موضوع مرتفع گردد، اما با اینکه یک ماه از این داستان می گذرد، اما 
گمرک می گوید دستورالعمل اجرایی را دریافت نکرده و همچون سابق 
رفتار می کند. گهگاهی هم که می توانیم جنسی را خارج کنیم، با سپردن 

تضامین این کار را انجام می دهیم .
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آریا پروفیل چابهار در پاسخ به این سوال 
که دلیل اخذ مالیات در مناطق آزاد چیست، اظهار داشت: متاسفانه کسانی 
که که تصمیم می گیرند، کارشناس مسائل مناطق آزاد نیستند و با تفکر 
غلط ارزش افزوده اضافه دریافت می کنند تا باعث رشد نقدینگی در دولت 
شوند و کسری بودجه را جبران کنند. درحالی که کارخانه فی نفسه باید 
به بقای خود ادامه دهد تا بتواند هر نوع مالیاتی را پرداخت کند؛ حتی اخذ 
این مالیات را برعهده گمرک گذاشتند، درحالی که گمرک نه واحد مستقر 
مالیاتی در خود دارد، نه کارشناس تربیت شده ای دارد و نه نرم افزار مربوطه 
را که بتواند محاسبه کند؛ برای همین است که گمرک از کل فاکتور ارزش 
افزوده دریافت می کند و کاری به سوابق پرداختی سرمایه گذار ندارد. این 

مسئله با قوانین تجارت داخلی و خارجی مغایر است .
وی ادامه داد: دوستان غیرکارشناس ما که در کمیسیون اقتصادی مجلس 
می نشینند و این تصمیمات را می گیرند، حداقل در حوزه مناطق آزاد و 
منطقه ویژه اقتصادی صاحب نظر و کارشناس باشند. یکی از بزرگترین 
موضوعات این است که دولت که باید جلوی این موضوع بایستد و از 
منافع سرمایه گذاران حمایت کند، عمال آنقدر گرفتاری های دیگر دارد 
که فکر می کنم اصال منطقه آزاد اولویت دولت نیست؛ چراکه نامه های 
بسیاری از فعالین اقتصادی به تمام ارگان ذی ربط و ریاست جمهوری 
و وزارت صمت و اقتصاد زده شده و همه بر آن صحه می گذارند، حتی 
گمرک بر غلط بودن این رویه تاکید دارد، منتها می گویند چون قانون 

شده نمی توانیم از قانون تخلف کنیم .
موسوی در پاسخ به این سوال که با چه اصولی مالیات باید اخذ 
شود، گفت: مشکل اینجاست که انتظار دارند مناطق آزاد به عنوان 
منطقه ای درآمدزا برای دولت محسوب شود و دولت نگاه ویژه ای 
داشته باشد. اما نگاه ویژه را چگونه می توان تجسم کرد، درحالی که 
چندماه است که سازمان منطقه آزاد چابهار بدون مدیرعامل می باشد. 
نوشته  قوانین شرکتی  بر اساس  آزاد  قوانین مناطق  آنجایی که  از 
شده و عمال یک شرکت محسوب می شوند، در نتیجه مدیرعامل 
و اعضای هیات مدیره باید درخصوص یک موضوع تصمیم بگیرند 
و بسیاری از موارد مهم باید امضای مدیرعامل را داشته باشد . به 
همین بهانه بسیاری از کسانی که با سازمان کار کرده اند و کاالیی 
را داده اند و چند ماه است که پولشان را نگرفته اند که یکی از آنها 
خود ما بودیم . عمال می گویند که باید به امضای واحدهای نظارتی 
برسد. در واقع اجازه صدور یک چک برای پرداختی کاسب شهر که 

جنسی را به منطقه آزاد داده، وجود ندارد.
وی اظهار کرد: قانونی که غلط است، پس باید باطل شود؛ ما قانون 
روی قانون نداریم، در نتیجه یکی باید حذف گردد. البته که دبیر 
به حذف مشوق ها و  نیز  اقتصادی  آزاد و ویژه  شورایعالی مناطق 
دریافت چندباره مالیات بر ارزش افزوده اذعان دارد، اما هنوز اقدامی 

جهت اجرای قانون صورت نگرفته است. 
موسوی افزود:  بهتر نبود مجلس به جای قانونگذاری و مصوبات 
خالف قانون، نظارت را بیشتر کند و بر امور سازمان رسیدگی کند؟ 
آزاد مشکالت را نمی بینند و نمی شناسند   مگر نمایندگان مناطق 
که در جهت رفع مشکالت نه تنها گام برنمی دارند، بلکه فعالین 

اقتصادی را برای ادامه فعالیت، با موانع زیاد مواجه کرده اند.
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی آریا پروفیل چابهار در پایان راهکار 
خود را برای حل مشکل فعالین اقتصادی درخصوص بحث مالیات ارائه 
داد و خاطرنشان کرد: سازوکار خاصی وجود ندارد، اما یکی از راحت ترین 
کارها، اجرای دستورالعمل هایی است که باید در دولت تدوین و ابالغ 
دولت جدید  از  است. یک سال  دولت  شود. دستورالعمل دست خود 
گذشته، اما نه الیحه ای و نه دستورالعملی برای اصالح این رویه ارائه 
نشده است، فقط نامه ای را رئیس جمهور امضا کرده که بعد از گذشت 

یک ماه هنوز به سازمان مربوط ابالغ نشده است!
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق آزاد تصریح شد:

ستاندنمالیاتیکهداراییهایمناطقآزادراحذفمیکند!



گزارش6

بااجرایکاملقانونمناطقآزادوویژهوتکمیلزیرساختهامحققمیگردد:

مناطـــق آزاد و ویژه اقتصادی، پيشران 
اقتصــاد توليدمحور در كشور
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توسعه و احياي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در ایران از اهميت 
ویژه اي برخوردار است. این مناطق با برخورداري از امتيازات و 
ظرفيت هاي فراوان در حوزه تجارت و صنعت توانسته اند در 
توسعه توليد و صادرات نقش بسيار مهمي ایفا كنند و اميد مي رود 
در سال 1401 بتوانند پيشران اقتصاد توليدمحور در كشور باشند. 
بر این اساس است كه نگاه اقتصادي مي تواند توليد را در 
سطح باال نگه داشته و نتایج آن را در زندگي مردم و اقتصاد 
كشور بهبود بخشد؛ موضوعی كه در نهایت تحقق هدف شعار 
سال یعني »توليد، دانش بنيان، اشتغال آفرین« را به همراه دارد. 
در  باید  موردنياز  خدمات  و  كاالها  توليد  براي  این رو،  از 
سياست هاي اقتصادي به سه مسئله مهم پاسخ داده شود:

1( چه كاالهایي و به چه مقدار باید توليد كرد؟
2( چگونه این كاالها و خدمات باید توليد شوند؟

3( و اینكه براي چه كساني این كاالها را باید توليد كنند؟ به 
عبارت دیگر مجموع توليد چگونه باید در اقتصاد توزیع شوند؟

ایجادنگاهنویندربازاریابيمحصولدر
مناطقآزادوویژهاقتصادی

از آنجایي كه توليد، فرآیند تركيب ورودی های مختلف از مواد 
و غيرمواد )نقشه ها، دانش ساخت و غيره( با یكدیگر در جهت 
ساخت چيزی برای مصرف است، انجام این فرآیند مي تواند 

نقش بسزایي در رونق و جهش آن داشته باشد.  
دارای  خدمت  یا  كاال  خروجی  ساخت  اصل  در  توليد 
ارزش است كه اشخاص از آن سود می برند. علم اقتصاد 
تمركز بر روی توليد را به نام »تئوری توليد« مي شناسد 
كه شباهت های فراوانی به »تئوری مصرف« دارد. بدین 
مصرفي  كاالهاي  انواع  به  توجه  توليد،  به  توجه  ترتيب، 

است كه الزمه آن شناخت و مدیریت بازار است. 
با عنایت به تعداد 2500واحد توليدي در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادي و اهميتي كه استفاده از تكنولوژي پيشرفته در توليد 
بازار مصرف دارد؛ داشتن نگاه نوین و متناسب با بازاریابي 
محصول در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي از اهميت فراواني 
برخوردار بوده كه الزمه  آن تحقيق و توسعه برنامه ریزی شده و 
روشمند براي رویارویی با مسائل پيچيده ازجمله صنعت، توليد، 
تجارت و خدمات از سوي سازمان هاي مناطق و بنگاه هاي 
اقتصادي مستقر در آنها است كه جایگاه خاصي در اقتصاد 
كشورها دارند، كه همانا هدف آن، گسترش شناخت مرزهای 
علمی و كاربرد آن برای بهبود وضعيت اقتصادي در جهت 
نوآوری و ایجاد فرآورده ها، فرآیند ها، وسایل و ابزار، نظام ها، 
خدمات و روش های جدید است كه در پایان منجر به رشد 
و توسعه مي  شود. نوع و سطح فعاليت های پژوهشی نيز البته 
یكی از شاخص های اصلی توسعه و پيشرفت محسوب شده 
است، به طوري  كه موفقيت در تمام فعاليت های مربوط به 
صنایع، كشاورزی، تجارت و خدمات به گسترش فعاليت های 

پژوهشی مربوط به آنها بستگی دارد.
سرمایه گذاري  سمت  به  ملي  پس انداز  كه  كشورهایي  در 
هدایت مي شود، تحقيقات جایگاه اساسي داشته و شركت هاي 
توليدي فناور و مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري، مراكز 
در  فناوري  اكواریوم هاي  و  براي تجاري سازي  شتاب دهنده 

جهت خالقيت و نوآوري و شكوفایي تاسيس مي شوند. 
افزایش واحدهاي فناور و نوآور در مناطق آزاد و ویژه، توجه به 
اهميت تاثيرگذاري پژوهش در رشد و توسعه صنایع مختلف را 
نشان مي دهد. قابل ذكر است كه در ایران به ویژه در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادي با از بين بردن خأل ارتباط ميان صنعت 
و دانشگاه ها، توليد، تجارت و صادرات جایگاه مناسبي را در 
اقتصاد پيدا مي كنند؛ به ویژه  كه كسب و كارهای استارتاپی در 

مناطق آزاد با همه  تفاوت هاي شان درحال گسترش هستند. 
مناطق آزاد ارس و اروند در زمينه  توليد و انرژی؛ انزلی و كيش 
در حوزه خدمات فنی- مهندسی و فناوری اطالعات؛ چابهار و 
قشم در خدمات گردشگری و تكنولوژی و ماكو در كشاورزی 
و لجستيک داراي مزیت هستند. همچنين به امتيازات عمومی 
فعاليت اقتصادی در مناطق آزاد، باید تشكيل مراكز  نوآوری و 
فناوری را هم افزود كه با همكاری و راه اندازي شتاب دهنده های 
برتر كشور عملياتی شده اند. زیرساخت های فناوری اطالعات و 
امكان خلق بازار مناسب توليد و صادرات ازجمله مواردي است 
كه براي این شركت ها در مناطق آزاد ایجاد شده است. این 
درحالی است كه واحدهای صنعتی توانمند مستقر در مناطق آزاد 
می توانند بخشی از بازار موردنظر استارتاپ ها را فراهم كنند تا 

همكاری ها در آن بخش بيشتر تحقق پيدا كند. 
زیست بوم های موردنياز و نوپا بودن فرآیند جذب استارتاپ ها 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي می توانند در آینده در جذب 
توليد  موردنياز  زیرساخت هاي  تجهيز  و  جمعيتي  مراكز 
موردتوجه بيشتر قرار گيرند. همچنان كه صنعت و تجارت 
ازجمله مولفه هایي هستند كه ایجاد واحدهاي تحقيق و توسعه 
مي تواند براي تجاري كردن ایده هاي منجر به رشد آنها در 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادي مورد استفاده قرار گيرند.

بازتعریفسازوکارمناطقآزادوویژهاقتصادي
براي پيشبرد اهداف و ماموریت هاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
براي تجاري سازي ایده ها و طرح هاي اقتصادي و مواجهه با 
ویروس  ازجمله  بيست و یكم  قرن  دوم  دهه  اواخر  اتفاق هاي 
كرونا كه همه فعاليت هاي جمعي را در عرصه اقتصاد تحت تاثير 
قرار داده اند، باید سازوكار مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و مباني و 
ماموریت هاي توسعه اي آنها را متناسب با تحقق شعار راهبردي 
سال بازتعریف كرد. همچنان  كه قانون آن باید متناسب با نيازهاي 
روز بازنگري شده و در آن نظریه هاي جدید اقتصادي بازار آزاد 
موردتوجه قرار گيرد و آیين نامه ها، دستورالعمل ها، شيوه نامه ها با 

هدف ایجاد بانک اطالعاتي و اشترك دانش به روز شود. 
مناطق  سازمان هاي  تقویت  رویكرد  است  الزم  این رو،  از 
در جهت حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصي تقویت 
شده و شركت هاي خدمات مشاوره اقتصادي -براي جذب 
با تهيه گزارش هاي  سرمایه گذاران خارجي و داخلي همراه 
فني، اقتصادي و مالي براساس اولویت هاي توليدي و خدماتي 

اقالم وارداتي كشورهاي همجوار- مورد تشویق قرار گيرند. 

به عالوه، شركت هاي خدمات صادراتي و بازاریاب براي فروش 
توليدات و محصوالت ساخته شده و دفاتر نمایندگي مناطق 
نيازها و  براي شناسایي  آزاد و ویژه در كشورهاي همجوار 
اقالم توليدي و نرم افزاري باید موردتوجه قرار گيرند. شركت 
در اكسپوها براي شناساندن توانمندی های صادراتی  مناطق 
به مثابه  فرصتی برای بازاریابی خارجی و معرفی ظرفيت های 
صادراتی اقتصاد ایران و مناطق مي تواند موردنظر قرار گيرند. 
برگزاري همایش صادركنندگان برتر ایران در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادي براي ارتقای اقتصاد این مناطق و هم برای ارتقای دانایي 
و توانایي مدیران و كارشناسان مناطق سودمند است. این كار 
همچنين می تواند فرصت هاي بيشمار كاهش قيمت تمام شده 
و رقابت پذیري توليدات صادراتي را كه حداقل به صورت بالقوه 
در مناطق آزاد ایران وجود دارد، عملياتی كند. همچنين مي تواند 
مكمل برگزاري همایش سرمایه گذاري در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادي باشد كه گهگاهي در یكي از این مناطق برگزار مي شود.
همچنين، مناطق آزاد و ویژه به مثابه  فرصت های رقابتی اقتصاد ایران 
می توانند ارزان ترین بازار برای صدور مجدد فرآورده های فناوری 
اطالعات باشند. این همكاری مشترك از طریق مونتاژ محصوالت 
می تواند  بين المللی  بزرگ  شركت های  توليدات  و  ليسانس  با 
زمينه هایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقه ای 
فراهم كند تا ضمن ایجاد فرصت های جذب سرمایه گذاری ایرانی و 
خارجی، موجب فرصت سازي های جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و 

به كارگيری نيروی  كار در این مناطق شوند. 
لوازم  فوالد،  طرح های  شامل  جدید  پروژه های  اجرای 
رشد  برای  حمل و نقل،  وسایل  و  ماشين آالت  ساختمانی، 
است.  برخوردار  چشمگيری  اهميت  از  مجدد  صادرات 
این  طریق  از  مجدد  صادرات  راهكار  به  توجه  همچنين، 

مناطق با همكاری سایر كشورها ضرورت بسيار دارد. 
مهم ترین بازارهای صادرات مجدد ایران می تواند كشورهای 
هندوستان، عراق، پاكستان، كشورهای آفریقایی، آسيای مركزی 
و به  طور كلی بازارهای طبيعی همجوار ایران را در بر بگيرد. از 
این رو، رونق صادرات مجدد و ترانزیت به كشورهاي آسياي 
ميانه و افغانستان مي تواند از برنامه های مهم مناطق برای تقویت 

اقتصاد ایران براي تحقق سياست های اقتصاد مقاومتی باشد. 
كرد،  اشاره  آنها   به  مي توان  كه  دیگري  مهم  نكات  از 
گردشگري تفریحي، طبيعي، سالمت و ورزش هاي دریایي، 
لجستيكي  و  پشتيباني  نرم افزاري، خدمات  و  مالي  خدمات 
مدیاسيتي،  فراساحلي،  حفاري  صنعت  نفتي،  فعاليت هاي 
تجارت و ترانزیت در مسير كریدور جدید حمل و نقلي ایران 
»الذقيه«، صنایع سنگين و خوشه هاي صنعتي و تركيبي، 
خدمات فني و مهندسي براي صادرات به كشورهاي جنوبي 
حاشيه خليج فارس و دریاي عمان، توليدات مبتني بر اقتصاد 
دریامحور، گاز و پتروشيمي، صنایع مكمل بندر چابهار در مسير 
كریدور ترانزیتي شمال- جنوب، صنایع تجاري محور توسعه 
شرق، صنایع نگهدارنده و ذخيره سازي كاالهاي استراتژیک 
شمال- كریدور  شمالي  لنگرگاهي  صنایع  كشور،  موردنياز 
حمل و نقلي  جدید  كریدور  مسير  در  تجاري  صنایع   جنوب، 
 ،CIS شانگهاي، اكتائوي قزاقستان، بندر كاسپين و كشورهاي
و  كشت  بزرگ  مجتمع هاي  باال،  افزوده  ارزش  با  صنایع 
صنعت، ترانزیت كاال به كشورهاي حوزه قفقاز و بنادر دریاي 
سياه در ماكو، ترانزیت و خدمات حمل و نقلي، صنایع فرآوري 

كاني هاي غيرفلزي و مراكز پرورش دام و غيره است. 
این برنامه ها در نقاط مهم استراتژیک در مناطق آزاد جانمایي 
شده اند؛ هر چند در آن محدوده ها زیرساخت آنها باید كامال 
فراهم شده و آنچه امروز مشاهده مي شود، ماحصل توسعه  
درونزاي مناطق در طي این سال ها بوده كه در مناطق محقق 
شده اند و همانا تالش همزمان براي توسعه، محروميت زدایي 

و پایه ریزي تجارت آزاد بوده است. 
این مسئله به ویژه اهميت توسعه  درونزا را در مناطق آزاد با 
این مناطق شده، نشان  توجه به همه  شرایطي كه متوجه 
مي دهد؛ هرچند تقویت این راهبرد مستلزم توجه بيشتر به 
استحكام حوزه  تحقيق و توسعه در سازمان هاي مناطق آزاد و 
ویژه و همچنين در بنگاه هاي اقتصادي فعال در مناطق بوده 
كه از انواع مدیریت فناوري به شمار می رود و فقدانش به منزله  

عدم استفاده از نيروهاي كارآمد اثرات منفي به بار مي آورد. 
توجه بيش از پيش به توسعه درونزا و تاكيد بر موضوع تحقيق 
و توسعه البته مسئوليت انتخاب پروژه های تحقيقاتی مناسب، 
تخصيص منابع الزم و هدایت و كنترل پروژه ها را در مناطق 
آزاد و ویژه بسيار مهم جلوه داده و به منزله  دشوارترین وظایف 
مدیران براي جذب سرمایه گذاري در مناطق است كه باید 
متناسب با استراتژی اقتصادی روز و با استفاده از نيروهاي 

توانمند در مناطق آزاد انجام شود. 

توجهبهماهیتتحقیقوتوسعهونوآوریدر
مناطقآزادوویژهاقتصادی

در محيط هاي تجاري امروز مناطق با فشارهاي زیادي براي نوآوري 
و پذیرش دانش جدید مواجه  هستند كه این مسئله آنها را تشویق 
مي كند تا هزینه  زیادي براي تحقيق و توسعه، سرمایه گذاري هاي 

با ریسک باال، ایجاد منابع انحصاري و حتي حركت به سوي 
محصوالت با فناوري پيشرفته و چرخه عمر كوتاه صرف كنند. 

در این ميان، استراتژي هم رقابتي )رقابت و همكاري به صورت 
همزمان( براي بنگاه هایي كه به دنبال نوآوري براي رقابت در بازار 
جهاني تالش مي كنند، بسيار ضروري است و فرصت هاي نوآوري 
زیادي براي آنها ایجاد مي كند. بدین لحاظ بررسي تاثير همكاري 
در صنعت فناوري اطالعات بر عملكرد نوآوري در شرایط اجراي 
استراتژي هم رقابتي در مناطق تعيين كننده بوده و زمينه ساز خلق 

بازارهاي رقابتي جدید در توليد كاال و خدمات است.
با  سرمایه گذاری  و  اقتصادي  تحقيقاتی  طرح هاي  انتخاب 
هدف تحول سازمان هاي مناطق آزاد و ویژه در سطح كالن 
به عالوه تاثيرگذار بر فعاليت هاي بنگاه های اقتصادی مناطق 
اعم از سازمان ها و بخش خصوصي معموال از طریق مراكز 
مطالعاتي- تحقيقاتی امكان آن را فراهم مي كند تا پروژه هاي 
سرمایه گذاری از طریق اقتصادي كردن ظرفيت ها و مزیت هاي 
اقتصادي مناطق آزاد براي فعاليت هاي سرمایه گذاري با هماهنگي 
مجاري دیپلماتيک به انجام برسد، هرچند در اینكه این سازمان ها 
چه بخشی از منابع خود را باید به تحقيقات بنيادی، توسعه ای، 
تحقيقات كاربردی یا موردي اختصاص دهند، بسيار مهم است؟! 

پاسخ به این پرسش همواره یكی از مسائل اساسی سازمان هاي 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي كشور است. اگرچه شرایط حاكم بر 
این سازمان  ها متفاوت بوده و برنامه هاي آنها با گذشت زمان تغيير 
می كند، اما مسئله  اساسی، حفظ رابطه  ميان تحقيق و توسعه، 
توليد و استراتژی جامع بنگاه های اقتصادی ازجمله بخش هاي 
خصوصي در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي است. البته ایجاد ارتباط 
با اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و كشاورزي براي جذب مشاركت 
بخش خصوصي در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي بسيار مهم است. 
تشكيل شركت هاي مدیریت صادرات مشترك با كشورهاي حوزه  
نفوذ از طریق استفاده و به كارگيري تجار و سرمایه گذاران فعال 
در مناطق از اولویت هاي مكمل براي توسعه  توليد و خدمات و 

گسترش صادرات و بازیاریابي محصول به شمار مي رود. 
نوآوری و تحقيق و توسعه در سازمان هاي مناطق آزاد و ویژه 
مالزم همدیگر هستند، زیرا تحقيق و توسعه، دانش متناسب 
با تكنولوژي نو را به درآمد تبدیل می كند، درحالی  كه نوآوری 
فرآیند ایجاد كسب و كار از طریق این دانش است. درواقع، 
نوآوری پيدا كردن بهترین راه حل های پایدار و تجاری قابل 
اعتماد برای نيازهای بازار محصوالت توليدي است كه هدف 

عمده  سازمان هاي مناطق آزاد و ویژه هستند. 
عالوه بر این، می توان به این نكته نيز توجه كرد كه نوآوری به 
ماهيتی اشاره دارد كه در آینده نزدیک رخ می دهد؛ درحالی  كه 
تحقيق و توسعه می تواند در طی سال های متمادی گسترش 
پيدا كند. همچنين این تشخيص نيز وجود دارد كه به واسطه 
كار كردن با شركای خارجی می توان سریع تر به نوآوری و 
اخذ تكنولوژي نو رسيد، این درحالی است كه تحقيق و توسعه 

همچنان تمایل به ریشه های داخلی دارد. 
نوآوری به مفهوم »ابزار، ایده و شيوه جدید« تعریف می شود. از این 
جهت نيز می توان به این نكته توجه كرد كه نوآوری به كار بستن 
راه حل های بهتر برای پاسخ به نيازهای سازماني است. تحقيق 
و توسعه، اما جزئی از فرآیند نوآوری است كه در انتهای سيكل 
این فرآیند قرار می گيرد. این كار از طریق محصوالت، فرآیندها، 
خدمات، فناوری ها یا مدل های كسب و كار كه به واسطه بازارها، 

دولت ها و جامعه قابل دسترسی است، انجام می شود. 
بر این اساس، نوآوری پياده سازی محصول )كاال یا خدمت( 
جدید یا بسيار تقویت شده یا فرآیند جدید یا یک شيوه جدید 
بازاریابی و یا یک شيوه  سازماندهی جدید در فرآیند كسب و 
كار است. در نظر داشتن ریسک فناوری و ریسک بازار نيز 
حائز اهميت بوده و مي تواند تاثير زیادي از خود بر جاي بگذارد. 
ریسک فنی به این موضوع اشاره دارد كه یک سازمان چگونه 
می تواند تكنولوژی های جدید را توسعه داده و در عين حال 
آنها را به كار ببندد. برخالف آن، ریسک بازار مشخص مي كند 
كه چگونه همزمان با به كار بستن تكنولوژی جدید، مشتری 
به  توجه  درواقع،  دارد.  توليدی  محصول  خرید  به  تمایلی 
ماهيت تحقيق و توسعه و نوآوری نشان می دهد كه بسياری 
از سازمان هایی كه به شدت به تحقيق و توسعه تكيه دارند، 
مراكز نوآوری تاسيس كرده اند تا اهدافی غير از تالش های 
طوالنی مدت آنها  در زمينه تحقيق و توسعه را دنبال كنند. 
دليل اصلی این موضوع آن است كه نوآوری، تحقيق و توسعه، 
توسعه كسب و كار باید فراتر از محصوالت و فناوری هایي 

باشند كه  معموال باید مورد استفاده قرار گيرند.
نوآوری درواقع پاسخی به ریسک فنی و ریسک بازار است. 
مسئله  اصلی واحدهای تحقيق و توسعه، تمركز آنها بر حل 
ریسک های فنی است. در عين حال كه ممكن است این 
موضوع تعداد تكنولوژی های قابل ثبت را افزایش دهد، اما 

تضمينی براي موفقيت تكنولوژی ها در بازار وجود ندارد.
برای حل ریسک های مرتبط با بازار، بنگاه ها به مجموعه ای 
از چهارچوب ها و فرآیندهای نوآوری نياز دارند كه به آنها 
اجازه استقرار مدل های كسب و كار پایدار را می دهند. استقرار 
نوآوری مستلزم این است كه بنگاه ها درك دقيقي از نيازهای 

مشتری داشته باشند. توانایی توليد محصوالتي كه نيازهای 
واقعی مشتریان را تامين كنند، پایه و اساس نوآوری موفق 
بر آن، توسعه  مدل های مناسب كسب و كار  است. عالوه 
براي  پشتيبانی از محصوالت توليد شده بسيار با اهميت است.

رفعموانعتولیددرمناطقآزادباخلقایدهها،
استراتژیهاونوآوریها

ساده  محصول  یک  با  تنها  سازمان ها  اقتصادی  موفقيت 
آميختن  درهم  دارد،  اهميت  آنچه  بلكه  نمی شود؛  سنجيده 
ایده ها، استراتژی ها و الگوریتم های نوآوری است. درحال حاضر 
سرمایه گذاری در مراكز نوآوری به منزله یک مزیت رقابتی 
به شمار می آید. امروزه كشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در 
سطح بين المللی شوند كه همواره در پی استفاده از فناوری های 
جدید برآمده و این مسئله تنها با داشتن مراكز نوآوری فعال و 

مطابق با معيارهای نو جهانی امكان پذیر خواهد بود. 
مشخصه اصلی سازمان هاي نوآور، هزینه كردن ميزان قابل 
توجهی از درآمدشان در پروژه های تحقيق و توسعه و نوآوری، 
استخدام نيروی انساني نوآور و متخصص و در برخی موارد جذب 
و به خدمت گرفتن كارشناسان خارجي، توسعه  مداوم، بهبود و 
بازنگری در نوع كاالها و خدمات جدید است؛ چيزي كه در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادي ایران بخش خصوصي باید انجام آن را در 

توليد صادرات محور سرلوحه و از اولویت هاي خود قرار دهد. 
رقابت پذیری بين المللی اقتصادهاي مدرن، از طریق قابليت توليد، 
جذب و تجاری سازی دانش تعریف می شود. فعاليت های تحقيق و 
توسعه یكی از شاخص های مهم برای اندازه گيری قابليت نوآوری 
و چشم اندازهای آن برای رشد، بهره وری و رقابت های علوم و 
تكنولوژی در آینده است. موضوعات اصلی این شاخص شامل 
روند هزینه های مطلق، سنجش شدت تحقيق و توسعه با ساختار 
و تمركز بر عملكرد آن، منابع در بين بخش های مختلف، اولویت ها 

و سياست های دولت ها درخصوص تحقيقات است. 
سازمان هایی كه با استفاده از مدیریت مدل نوآوری باز به دنبال 
تجاري سازي و خلق فرصت هاي جدید باشند، خواهند توانست 
هزینه  نوآوری را كاهش داده و نتایج نوآوری هایشان را زودتر 
به بازار جدید عرضه كنند. بنگاه هاي اقتصادي خصوصي نيز از 
این رهگذر می توانند زودتر با دگرگونی های بازار سازگار شوند 
و با جذب ایده های نو در بازارهای منطقه اي و جهانی، پویاتر 

بوده و حضوري رقابتی داشته تا بيشتر باقی بمانند. 
عوامل موثر در نوآوری فناوری را می توان در پنج دسته  

زیر تقسيم بندی كرد: 
1( محور قرار دادن بازار

2( ارتباط داشتن با اهداف سازمان 
3( داشتن سيستم ارزیابی و انتخاب پروژه  مناسب

4( وجود منبع خالق برای توليد ایده 
5( پذیرش نوآوری ها براي فعاليت بيشتر سازمان

و  تكنولوژی  مدیریت  گستردگی  به  توجه  با  این رو،  از 
الكترونيک، مدیریت  به كسب و كار  گرایش های مربوط 
منابع اطالعاتی، سيستم های اطالعاتی پيشرفته، مدیریت 
پروژه های  مدیریت  و  كار  و  كسب  هوشمندی  دانش، 
پرورش  از  فناوري  باید گفت مدیریت  اطالعات،  فناوری 
ایده و ایجاد یا كسب فناوری شروع  شده و تا مباحث بازار 
و حتی پيش بينی آینده آن ادامه می یابد؛ مواردي كه توجه 
به آن براي رفع موانع عام توليد باید موردتوجه قرار گيرند. 
در كشورهای توسعه یافته نيز مباحث خاص مدیریت تكنولوژی 
به بحث های مربوط به انتقال تكنولوژی و رابطه آن با موضوع 
تحقيق و توسعه داخلی می پردازد. بر این اساس، توسعه  درونزا 
در مناطق آزاد و ویژه مستلزم توجه به مقوله  تحقيق و توسعه در 
انتقال فناوري پيشرفته و همچنين بنگاه هاي خصوصي مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادي براي تحقق زنجيره  توليد و زنجيره  تامين 
با هدف دسترسي به بازار است. تقویت این مسئله براساس 
به  مي تواند  آبي  اقيانوس  استراتژي  در  مطرح  دیدگاه هاي 
خالقيت هاي ذهني و نوآوري هاي اقتصادي بيشتري منجر 
خلق  و  موجود  بازارهاي  به  دسترسي  نوآوري ها،  این  شود. 
بازارهاي جدید را براي عرضه  كاال و خدمات ميسر مي سازد. 
نكته حائز اهميت در رفع موانع ها در توليد مناطق همانا توجه 
به تكنولوژي هاي موج سوم و به ویژه چهارم است تا بتوان در 

عرصه خلق بازار فعاليت بيشتري انجام داد  .

ارتقايسطحتکنولوژيصنایعدرمناطقآزادوویژه
به نظر مي رسد ارتباط واحد هاي توليدي و صنعتي داخل 
و  آزاد  مناطق  موجود  امكانات  از  استفاده  براي  كشور 

صادرات از طریق آنها به درستي تعریف نشده است. 
و  دانشگاه ها  با  مناطق  این  ارتباط  در  خصوص  این  در 
شركت هاي دانش بنيان باید بازنگري صورت گيرد تا حلقه 
مفقوده دانشگاه و صنعت بيش از پيش، مانع از ورود به نسل 
انتقال تكنولوژي هاي پيشرفته و روش هاي بهره وری، یعني 
نسل سوم و چهارم نشود؛ زیرا ناتوانی بسياری از شركت های 
ایرانی در درك به موقع چرخه عمر صنایع، یكی از دالیل ركود 
توليد است، همچنان  كه هدایت ماهرانه برای فرود آمدن یک 
شركت، شكست مدیریت آن نيست؛ چرا كه راهبرد فرود نياز 

دارد تا با مهارت هدایت شود.
امروز متناسب با فناوری موج چهارم ساالنه بيش از 600اختراع 
جدید براي توليد با فناوری موج چهارم ثبت می شود؛ یعني 
حدود 1.7اختراع در روز. این فناوري عالوه بر بخش انرژی، 
به ساختمان سازی، مسكن، پزشكی و حتی نظام بانكی بدون 
شعبه نيز ورورد پيدا كرده است. در صنایع موج چهارم هزینه  

تمام شده 75درصد كمتر از صنایع موج سومی است. 
امروزه توليدات و صادرات جهاني در موج هاي سوم و چهارم 
به  كشور  توليد  اقتصاد  در  كه  چيزي  مي گيرند؛  صورت 
80درصد در موج دوم و 20درصد در موج سوم انجام مي شود؛ 

تكنولوژي هایي كه بازده آنها متفاوت از همدیگر است. 
تكنولوژي موج سومي متفاوت از عصر انقالب صنعتي است. 
موج سوم تمدن فراصنعتی یا آن گونه  كه برژینسكی می گفت: 
»تمدن مبتنی بر الكترونيک« است. موج چهارم نيز عصر 
فعاليت های  به  آن  كردن  وارد  با  كه  است  دیجيتال  دانش 
آینده جدیدی  كه  زده مي شود. عصر مجازی  رقم  توليدی 
را برای بشر براساس توسعه  فناوری ترسيم كرده است. این 
مسئله نشان مي دهد كه به منظور ارتقاي سطح تكنولوژي در 
توليدات صادرات محور در مناطق آزاد كه الزامي براي توسعه 
ارتقاي  باید چگونگي  آزاد است،  بازارهاي صادراتي مناطق 
آزاد و كمک به بخش  سطح تكنولوژي صنایع در مناطق 

خصوصي براي استفاده از تكنولوژي هاي فراصنعتي حداقل در 
موج سوم و دانش دیجيتال از طریق انعقاد قرارداد با آنها مورد 
بررسي دقيق قرار گيرد تا توليد، صادرات و سرمایه گذاري ها 
فضاي بيشتري براي انجام پيدا كنند و بتوانند بازار بيشتري 
را در عرصه رقابت منطقه اي و جهاني به دست آورند. از این 
طریق است كه مي توان جایگاه ثابت و پایداري را در صادرات 

جهاني كسب كرد و دست از خام فروشي كشيد.
از این رو، باید شرایطي به وجود آورد كه در پروژه هاي مناطق آزاد و 
ویژه، تاكيد بر استفاده پروژه ها از تكنولوژي موج هاي سوم و چهارم 
باشد؛ زیرا در پروژه ها امروزه استفاده از تكنولوژي موج دوم و حتي 
تكنولوژي موج اول همانا استفاده از تكنولوژي هاي سنتي بوده كه 
بازار الزم را پيدا نمي كنند؛ چراكه توليد در موج سوم صنعتی كه در 
آغاز سال 1970 تجربه شده و نسل جدیدی از كشورهای درحال 
توسعه مانند كره، چين، مالزی و برخی كشورهای دیگر را متحول 
كرده، متكی به آی . تی بوده و این كشورها توانسته اند سوار بر این 
موج توانمندي صنعتی خود را افزایش داده و برای شهروندان خود 

رفاه اقتصادی بيشتري ایجاد كنند. 
در انقالب دیجيتالی امروز، بسياری از بخش های زندگی تحت 
تاثير قرار گرفته و امروزه بدون اتكا به آنها بسياری از امور روزمره 
اجرایی جایي نخواهند داشت. جهان در آستانه  انقالب صنعتی 
چهارم منجر به ایجاد مجموعه تحوالت و بروز تغييرات بيشتری 
در جهان صنعتی شده است. حال این پرسش مطرح است كه باید 
با سوار شدن بر موج صنعتی چهارم، چه امكانات و فرصت های 
جدیدی برای كشور و مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و شهروندان 
آنها ایجاد كرد؟ بدیهی است الزمه سوار شدن بر این موج آن 
است كه تمام ساختارهای بنگاهی و توليدي با این موج هماهنگ 
شوند و این بدون توجه به ابعاد مالكيت خارجی، انتفاع و جذب 
سرمایه گذاری سخت خواهد بود. این شرایط در دستگاه های دولتی 
نيز به همين شكل است و باید ساختارهای حقوقی و بنگاهی 

متناسب با موج فراصنعتی تغيير كند.
علت اینكه سرمایه گذاران در ایران و مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
از كمبود منابع بانكی شكایت می كنند، استفاده  آنها از فناوری های 
قدیمی است. با فناوری جدید در هر مورد نياز به وام بانكی حداقل 
به یک ششم كاهش می یابد. در ایران به سبب استفاده از فناوری 
قدیمی در هر مورد، نياز به وام بانكی شش برابر عرف جهاني است. 
استفاده از فناوری قدیمی خواب سرمایه را طوالنی كرده و این 
باعث افزایش ميزان بهره در ایران نيز شده است. دليل تعطيل 
شدن واحدهاي توليدي در سال هاي اخير بيشتر معطوف به همين 
قضيه، یعني استفاده از فناوري قدیمي است. منظور از فناوری فقط 
ابزار آالت و ماشين نيست؛ بلكه روش بهره وری و فنون موارد مورد 
استفاده نيز هست. قریب به اتفاق این شركت ها در موج دوم و یا 
حتي تكنولوژي موج اول به سر برده اند. از این رو، استفاده از فناوری 
موج چهارم متناسب با شرایط استفاده از آن مي تواند با تقویت 
واحدهاي تحقيق و توسعه در شركت هاي توليدي و خدماتي 
متناسب با پيشرفت هاي تكنولوژي روز، به افزایش صادرات و 

جذب بازارهاي هدف منطقه اي و بين المللي منتهي شود. 

ایجادصنایعبزرگوتوجهانرژيتجدیدپذیر
درمناطقآزاد

از دیگر نكاتي كه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي باید به آن توجه 
كرد، ایجاد صنایع بزرگ و توجه به خوشه هاي صنعتي است كه 
بتوانند صنایع مكمل را در كنار خود ایجاد كنند. توجه به انرژي 
تجدیدپذیر كه از منابع تجدیدپذیر به  دست می آید و در مقياس 
زمانی انسانی به  طور طبيعی دوباره جایگزین می شوند، ازجمله 
اقدام هاي مهمی است كه باید موردتوجه سازمان هاي مناطق 

آزاد خصوصا مناطق جنوبي كشور قرار گيرد. 
این منابع می توانند به منابع خنثی كربنی، یعني منابعی با انتشار 
باران، جزر و مد، امواج  باد،  كربن صفر مانند نور خورشيد، 
و گرمایش زمين گرمایی اشاره كرد. این گونه از منبع انرژی 
در برابر سوخت های فسيلی قرار دارد كه بسيار سریع تر از 
تجدید مصرف می شوند. باد، خورشيد، و برق آبی سه منبع 
انرژی تجدیدپذیر هستند. انرژی های تجدیدپذیر بيشتر، انرژی 
را در چهار زمينه مهم تامين می كنند: توليد برق، گرمایش و 

سرمایش هوا و آب، ترابری و خدمات انرژی روستایی.
رشد مصرف زغال سنگ و نفت ممكن است به زودي به دليل 
رشد به كارگيری انرژی های تجدیدپذیر و گاز طبيعی پایان یابد. 
سطح  در  كه  دارند  وجود  جهان  سراسر  در  حداقل 30كشور 
ملی حداقل 20درصد از انرژی خود را از انرژی های تجدیدپذیر 
تامين می كنند. پيش بينی می شود كه بازارهای ملی انرژی های 
تجدیدپذیر در دهه هاي آینده و پس از آن به شدت رشد كنند. 
اكنون حداقل دو كشور، یعنی ایسلند و نروژ همه برق موردنياز 
می كنند  توليد  تجدیدپذیر  انرژی های  به  كارگيری  با  را  خود 
و بسياری از كشورهای دیگر هدف خود را برای رسيدن به 
100درصد انرژی تجدیدپذیر در آینده تعيين كرده اند. حداقل 
47كشور در سراسر جهان اكنون بيش از 50درصد برق خود را 
از منابع تجدیدپذیر تامين می كنند. برخالف انرژی های فسيلی 
كه فقط در برخی كشورهای محدود متمركز شده اند، انرژی های 
تجدیدپذیر در مناطق جغرافيایی مختلفی گسترده شده اند. استقرار 
سریع انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های بهره وری انرژی منجر 
به امنيت چشمگير انرژی، كاهش تغييرات آب و هوایی و منافع 
اقتصادی و مورد پشتيبانی شدیدی برای ارتقا منابع تجدیدپذیر 

مانند انرژی خورشيدی و بادی قرار دارند.
درحالی كه بسياری از پروژه های انرژی های تجدیدپذیر در 
نيز وجود  فناوری های تجدیدپذیری  مقياس وسيع هستند، 
دارند كه برای مناطق آزاد، ویژه اقتصادي، مناطق روستایی 
انرژی  آنها  در  كه  توسعه  درحال  كشورهای  و  دورافتاده  و 
بيشتر در توسعه انسانی بسيار مهم است، مناسب هستند. از 
آنجا كه بيشتر سامانه های انرژی تجدیدپذیر برای توليد برق 
استفاده می شوند، به  كارگيری انرژی های تجدیدپذیر معموال با 
الكتریكی كردن بيشتر سامانه ها و تجهيزات همراه است؛ زیرا 
این كار چندین مزیت دارد: برق را به راحتی می توان به گرما 
تبدیل كرد؛ برق را می توان به راحتی و با راندمان باال به انرژی 
مكانيكی تبدیل كرد و در نقطه مصرف كامال تميز است. 
عالوه بر این، برق رسانی با انرژی تجدیدپذیر كارآمدتر است 
و منجر به كاهش چشمگيری در انرژی موردنياز می شود. 
این موضوع كمک مي كند كه راه اندازي پول هاي دیجيتالي 
و رمزارزها در مناطق آزاد و ویژه به مثابه صنعت موردتوجه 
قرار گيرد. همچنين توليد اتومبيل هاي هيبریدي در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادي مي تواند ازجمله فعاليت هاي مبتني با 

نوآوري انجام شود.

گزارش:
فریباشیخی



با  آمیخته  جان،  از  برخاسته  هنری  صنایع دستی، 
هویت، تاریخ، فرهنگ، آداب و آیین های هر منطقه، 
که به زیباترین شکل ممکن کیفیت و سبک زندگی 
دستمایه ای  می کند.  هویدا  را  خود  سازنده  هنرمند 
ظریف برای تعریفی عمیق از هر بوم با تمام جزییات 

نهفته در آن، با چاشنی خیال و طعم زندگی.
صنایع دستی روایتگر پیوندهایی است که آدمی گهگاه 
در کشاکش روزمرگی و غنودگی در زندگی ماشینی 
بر آن رخت فراموشی پوشانیده است. پیوندهایی که 
خطوط نگارین دست های پررمز و راز هنرمندان با خلق 
یک اثر هنری میان ما و پیش و پس از ما می آفرینند 
و به یاد ما می آورند که تعریف کنونی از زندگی تنها 
نگاهی است از یک روزنه به جهانی فراخ و گسترده که 
چیزی جز نوری بسیار کم رمق نصیب ما نخواهد کرد.

شاهکار هنرمند ایرانی نبوغ و خالقیتی است که در 
کمال ظرافت و بداعت توسط هنرمند بیان می شود، 
خالقیتی که تصویر ذهن هنرمند را در قالب نقوش 
زیبایی بر روی فلز، سفال و آبگینه یا تار و پود دست 
بافته ای گرانمایه و بسیاری دیگر به تصویر می کشد.

در صنایع دستی این مرز و بوم، ذوق هنری، بردباری، 
دیده  بسیاری  هنری  فنون  و  ریزه کاری  وسواس، 
در  را  اسرارآمیز  رشته های  که  نحوی  به  می شود، 
غالب تصویر یک زندگی نهفته در دل خود جای داده 

است، یک زندگی همراه با شوق و زیبایی...
صنایع دستی عالوه بر بُعد هنری خود، از دیرباز عامل 
و  روستایی  مناطق  در  بیشتر  درآمد  و  اشتغال  ایجاد 
عشایری و همچنین برخی شهرنشینان بوده و امروزه نیز 
به رغم گسترش محصوالت صنعتی در همه کشورها، 
صنایع دستی نه تنها ارزش خود را از دست نداده است، 

بلکه هر روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
کرده  پیدا  جدیدی  کارکردهای  صنایع دستی  امروزه 
مورد  زندگی  روزمره  نیازهای  رفع  برای  صرفا  و 
نشان دهنده  و  سمبل  بلکه  نمی گیرد،  قرار  استفاده 
این رو  از  است،  ملت  یک  تاریخ  و  پیشینه  فرهنگ، 
تولید صنایع دستی در عصر کنونی بیشتر جنبه انتقال 

فرهنگ های مختلف را دارد.
اهمیت این مبحث در دنیای کنونی به حدی زیاد است 
که مجامع مختلف، برنامه های ساختاری متنوعی برای 
نهادینه شدن شاخص های آن در نظر گرفته و صنایع و 
حوزه هایی که به تحقق اهداف انتقال فرهنگ و هنر و 
رشد و رونق اقتصادی در جوامع کمک می کنند، بیش از 

گذشته مورد تاکید قرار می دهند.
با  آن  قیاس  و  اهداف  این  ماهیت  به  توجه  با 
که  می رسد  نظر  به  ایران،  صنایع دستی  قابلیت های 
امکان خوبی برای محقق کردن آنها از رهگذر توسعه 
چراکه  شود؛  مهیا  صنایع دستی  بر  بیشتر  تاکید  و 
این هنر و صنعت  اقتصادی  توانمندسازی  اشتغال و 
کهن، هم می تواند منجر به ارتقاء رفاه زندگی و رشد 

اقتصادی پایدار برای جامعه شود.
به دنبال تعریف صنایع دستی به عنوان صنعتی پاک و 
اثرگذار در توسعه اقتصاد و گردشگری، ایجاد فرصت 
قالب  بین هنرمندان مناطق مختلف کشور در  تعامل 
رویدادهایی نظیر نمایشگاه های ملی که گسترش ارتباط 
هنری و ارائه رویکرد عام تر و کاربردی تر صنایع دستی را 
تسهیل می  کند، امری اجتناب ناپذیر می نماید و جزئی از 

الزامات توسعه این صنایع به شمار می آید. 
ایجاد  عالوه بر  صنایع دستی  نمایشگاه های  برگزاری 
مناسب  زمینه  هنرمندان،  تولیدات  در  رونق  موج 
جامعه  و  هنرمندان  بین  ما  تعامل  راستای  در  را 
مخاطب فراهم خواهد ساخت که به تبع آن تبدیل 
به  تزئینی  صرفا  کاالی  یک  از  هنری  دست آفریده 
این  اشتغال در  و  تولید  یک کاالی کاربردی، رونق 

زمینه را به همراه خواهد داشت.
اما  دارد،  کشوری  هر  اعتالی  در  بزرگی  نقش  هنر 
فرهنگ  نشان دهنده  که  هستند  هنرها  از  دسته ای 
پیشینه  می توان  آن  طریق  از  و  بوده  تمدن  و  غنی 
فرهنگی و تاریخی یک ملت را به سایر کشورها و 

ملل دیگر شناساند . 
ایران کشوری با تمدن و قدمت طوالنی است؛ این 
و سنتی  تاریخی، هنری  آثار  تنوع  با  تاریخ مشعشع 
بستری مناسب را فراروی گردشگران بین المللی قرار 
ایجاد  برای کشور  را  ارزآوری  داده و ظرفیت عظیم 
بر  ایران  صنایع دستی  زمینه  این  در  و  است  نموده 
تارک این فرصت می درخشد. این صنایع دستی است 
قسمتی  و  توسط گردشگران خریداری می شوند  که 
از فرهنگ و تمدن را با خود می برند و از این طریق 
از  قطعه ای  می شود.  صادر  جهان  به  ما  فرهنگ 
فرهنگ ما به خانه های گردشگران برده می شود که 
با هر نگاه به آن، یاد و خاطره سفر به ایران و عظمت 

و شکوه آن برایشان زنده می شود.
ملی  پول  ارزش  کاهش  و  تحریم ها  وجود  با  امروز 
این  از  که  کرونا، شاهد هستیم  بیماری  و همچنین 
توریست های  و  نمی شود  استفاده  خوبی  به  فرصت 
اولویت اول  با وجود تورم،  ایران می آیند و  کمی به 
است و  اساسی  تامین کاالهای  نیز  مردم کشورمان 
دست اندرکاران  برای  را  زیادی  مضایق  شرایط  این 
گردشگران  است؛  کرده  ایجاد  سنتی  هنرهای 
نمی آیند و مردم عالقه مند نیز توان خرید ندارند و در 
این بین آنچه که می تواند یک دست اندرکار هنر را 
به استمرار و روشن نگه داشتن چراغ این نوع کسب 
و کار حفظ کند، عالقه است و عشق و نه چیز دیگر.

و  تاریخ  با  صنایع دستی  و  سنتی  هنرهای  پیوند 
صنایع دستی  است؛  ملت  و  کشور  یک  فرهنگ 
سینه  به  سینه  انتقال  ماست.  فرهنگی  شناسنامه 
آن  پویایی  و  حیات  عامل  محلی  و  بومی  هنرهای 
ماندگاری  و  احیا  در  مهمی  نقش  مردم  و  است 

هنرهای سنتی و صنایع دستی دارند.
آنها  فراموشی  از  صنایع دستی  جهانی  و  ملی  ثبت 
باستانی  آثار  که  همان گونه  می کند،  جلوگیری 
نیز  صنایع دستی  از  برخی  هستند،  منحصربه فرد 
میراث فرهنگی محسوب می شود و باید برای معرفی 

آن به گردشگران داخلی و خارجی تالش شود.
معرفی درست و دقیق هنرهای سنتی و صنایع دستی 
نیازمند تحقیق و پژوهش است؛ چراکه ایران جزء سه 
کشور برتر دنیا در حوزه تنوع صنایع دستی است که این 

موضوع جایگاه فرهنگی کشورمان را ارتقاء می بخشد.
صنعت  رونق  موجب  صنایع دستی  جهانی  ثبت 
گردشگری است و باید عالوه بر فروش صنایع دستی 
برای  اشتغال  و  درآمد  ایجاد  و  داخلی  بازارهای  در 
در  ایران  صنایع دستی  حضور  دنبال  به  هنرمندان، 

بازارهای جهانی باشیم.
موقعیت  لحاظ  به  ایران  آزاد  مناطق  میان  این  در 
قرارگیری از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور، 
دارای فرهنگی غنی و ظرفیت های بی بدیلی در خلق 

هنرهای دستی توسط افراد بومی می باشند.
منطقه آزاد چابهار که در منتهی الیه جنوب شرق کشور 
و در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است، زنان 
هنرمند سوزن دوزی را در خود جای داده که آوازه این 
و عالقه مندان  رسیده  دنیا  نقاط  اقصی  به  هنرمندان 
است.  به خود جلب کرده  زمینه  این  در  را  بیشماری 
چابهار عالوه بر سوزن دوزی، حصیربافی، سفالگری و 
صنایع دستی دیگری نیز دارد که به تنهایی می تواند 

اقتصاد استان و منطقه را متحول سازد.
منطقه آزاد قشم در دل یکی از زیباترین جزایر دنیا 
بر پیکره خلیج فارس نیز، دارای غنای هنری باالیی 
است؛ زندگی در قشم از دوران ساسانیان رواج داشته 
خود،  زیبای  فوق العاده  سواحل  و  اماکن  کنار  در  و 
می باشد  نیز  زیبایی  و  اصیل  صنایع دستی  دارای 
آثار  خلق  به  جزیره  این  در  مرد  و  زن  هنرمندان  و 
بی نظیر هنری مشغول هستند. ساخت انواع سازه های 
گالبتون دوزی،  دریایی،  صنایع دستی  چوبی، 
زری بافی،  حصیربافی،  گلیم بافی،  خوس بافی، 
لچک بافی، سوندبافی و... ازجمله صنایع دستی جزیره 

قشم محسوب می شوند.
منطقه آزاد انزلی، تنها منطقه آزاد در پسکرانه دریای 
بهره   زمین  گیالن  هنرمندان  و  زنان  وجود  از  خزر 
شال بافی،  بامبوبافی،  حصیربافی،  سفالگری،  می برد. 
عروسک بافی، چموش دوزی، رشتی دوزی، ابریشم کشی 

ازجمله برخی صنایع دستی این منطقه است.
همچنین مناطق آزاد کیش، اروند، ارس و ماکو که 
هر کدام دارای فرهنگی غنی با هنرمندان فعال در 
تنهایی  به  یک  هر  که  می باشند  حوزه صنایع دستی 
می توانند عالوه بر جذب گردشگران داخلی و خارجی، 
صادراتی  تراز  بردن  باال  و  اقتصادی  رونق  موجب 

منطقه متبوع خود و کشور شوند. 
ایجاد اشتغال، کسب درآمدهای پایدار، توانمندسازی 
گردشگران  تعداد  افزایش  همراه  به  محلی،  جوامع 
توجه  با  می تواند  جملگی  آزاد،  مناطق  به  ورودی 
این  که  گردد،  محقق  صنایع دستی  حوزه  به  ویژه 
امر نیازمند یک طرح کارشناسی در کنار مشوق ها و 

حمایت های سازمان های مناطق آزاد می باشد.

اثرگذاری صنایع دستی در توسعه تولید 
ناخالص داخلی

کشور ما از دیرباز همواره مهد تمدن و فرهنگ و هنر 
ایرانی اسالمی بوده و در طول سالیان متمادی، ذوق 
و هنر مردمان این خطه در قالب صنایع دستی بی بدیل 
موجود در شهرها و روستاهای این کشور تجلی یافته 
است؛ اما در عصر حاضر توجه به صنایع دستی نه تنها 
به واسطه ارزش هنری و فرهنگی آن به عنوان معرف 
آداب و رسوم و هنر هر کشور، بلکه بیش از آن به 
دلیل منافع و مزایای فراوان اقتصادی موجود در این 
بخش مورد توجه بسیاری از کشورهای درحال توسعه 

و حتی توسعه یافته قرار گرفته است.
وجود ویژگی های منحصربه فرد حوزه صنایع دستی در 
توسعه و رشد اقتصادی کشورها، سبب ورود رقیبان 
قدرتمندی ازجمله چین، هند، ترکیه و… به این بازار 
شده و متاسفانه با بی توجهی مسئولین در سال های 
موجود  اقتصادی  موقعیت های  از  بسیاری  گذشته 
برای کشورمان از میان رفته است؛ چراکه حضور و 

نیاز  بین المللی  سطح  در  و  عرصه  این  در  پیشرفت 
با  ایجاد زیرساخت هایی داشته که  برنامه ریزی و  به 
فرصت های  تاثیرگذار،  و  مهم  بخش  این  از  غفلت 

گرانقدری از دست رفته است.
صنایع دستی در عرصه اقتصادی کشورمان با توجه 
ظرفیت های  و  حوزه  این  فعال  رشته های  تنوع  به 
را  ویژه ای  نقش  می تواند  بخش،  این  در  فراوان 
تولید  از  بیشتری  درصد  به  خصوص  و  کند  ایفا 
دهد.  اختصاص  خود  به  را  کشور  داخلی  ناخالص 
در مفهوم اقتصادی، تولید ناخالص داخلی به ارزش 
مجموع کاالها و خدماتی اطالق می گردد که طی 
یک دوران معین، معموال یک سال، در یک کشور 
تولید می شود. به  عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی، 
ارزش پولی کلیه کاالها و خدمات نهایی است که 
زمانی  دوره  یک  در  کشور  یک  مرزهای  داخل  در 

مشخص، تولید می شود.
داخلی،  ناخالص  تولید  محاسبه  روش های  از  یکی 
توسط  شده  ایجاد  افزوده  ارزش  مجموع  محاسبه 
یکی  و  است  کشور  یک  اقتصاد  مختلف  بخش های 
ارزش  ایجاد  صنایع دستی،  حوزه  اصلی  مزیت های  از 
افزوده باالیی توسط هنرمندان و صنعتگران این بخش 
می باشد؛ چراکه در تولید صنایع دستی بخش اصلی ارزش 
محصول تولید شده مربوط به هنرمند و صنعتگری است 
که به مدد ذوق و سلیقه هنری خود محصولی را تولید 
کرده و عالوه بر آن مواد اولیه در تولید این محصوالت در 
اکثر موارد ابتدایی، در دسترس، غالبا کم هزینه و مستقل 
از واردات از کشورهای دیگر است. در نتیجه مجموع این 
عوامل سبب شده در حدود ۷۵درصد از ارزش محصول 
این  تولیدکنندگان  ایجاد شده توسط  ارزش  افزوده  به 

محصوالت تعلق گیرد.
تولید  در  صنایع دستی  بخش  سهم  متاسفانه  اما 
ناخالص داخلی ناچیز و بین دو تا پنج درصد در نوسان 
است؛ اما نکته جالب آنجاست که همین میزان اندک 
تولید  در  پتروشیمی  صنایع  و  خودروسازی  سهم  از 
ناخالص ملی که به ترتیب ۲.۷ و ۲درصد است، بیشتر 
تاکنون سرمایه گذاری  که  است  درحالی  این  و  بوده 

کالنی در این دو بخش انجام شده است. 
صنایع دستی  منحصربه فرد  ویژگی های  دیگر  از 
این  تولید  آموزش  تکنیک  به  سادگی  می توان 
محصوالت، انطباق با فرهنگ و آداب و رسوم مناطق 
دسترسی  وسیع،  فنی  آموزش  به  عدم نیاز  مختلف، 
آسان به مواد اولیه، عدم احتیاج به سرمایه گذاری های 

کالن و… اشاره نمود.
با  که  هند  و  چین  کشور  دو  حاضر  درحال 
برنامه ریزی های درست و دقیق، حضور فعالی در عرصه 
بین المللی صنایع دستی دارند، توانسته اند گوی سبقت را 
از سایر رقیبان منطقه ای خود بگیرند و ساالنه درآمد 
ارزی فراوانی را به سیستم اقتصادی خود وارد کرده و 
از این طریق اشتغال وسیعی در شهرها و روستاهای 
خود ایجاد نمایند؛ اما متاسفانه کشور ما با وجود تنوع 
فراوان در رشته های صنایع دستی و پیشینه ای غنی از 
این دو کشور  از  بعد  تمدن و فرهنگ، در رتبه سوم 
قرار گرفته و بی اعتنایی به این بخش توسط مسئولین 
اقتصاد، کشور را از بسیاری از فرصت های اقتصادی 

محروم نگه داشته است.

 صنایع دستی و 
پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

مفهوم اقتصاد مقاومتی به معنای کاهش آسیب پذیری 
اقتصاد یک کشور نسبت به تحریم های اقتصادی از 
جانب کشورهای قدرتمند است. این واژه برای اولین 
بار در سال ۸۹ و در دیدار کارآفرینان با رهبر معظم 
از آن زمان  این مفهوم  انقالب اسالمی مطرح شد. 
در ادبیات اقتصادی کشور مورد توجه سیاستمداران و 
اقتصاددانان قرار گرفت. یکی از مهم ترین مولفه های 
ظرفیت های  تمام  از  بهره برداری  مقاومتی،  اقتصاد 
این  در  است.  کشور  پیشرفت  جهت  در  اقتصادی، 
میان، صنایع دستی به دلیل مزیت های اقتصادی که 
اقتصادی کشور،  پیشرفت  در  دارا می باشد، می تواند 

نقش کلیدی داشته باشد. 
اقتصاد  مفهوم  و  معنا  تبیین  در  رهبری  معظم  مقام 
این  معنایش  مقاومتی  »اقتصاد  فرموده اند:  مقاومتی 
است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند 
هم  بماند،  محفوظ  کشور  در  اقتصادی  رشد  روبه 
فرمایشات  در  کند«.  پیدا  کاهش  آسیب پذیری اش 
معظم له مهم ترین ارکان اقتصاد مقاومتی مطرح شده 
است؛ ازجمله آنها می توان به مقاوم بودن اقتصاد در 
برابر فشارها و تحریم های اقتصادی کشورهای دیگر 
به  وابستگی  اساسی،  مشکالت  از  یکی  کرد.  اشاره 

درآمدهای نفتی بوده و از این ناحیه آسیب شدیدی به 
اقتصاد وارد شده است. از این جهت می توان یکی از 
مهم ترین ارکان اقتصاد مقاومتی را افزایش صادرات 

غیرنفتی دانست.
عمده  قطب  از سه  یکی  ایران  کشور  حاضر  درحال 
تولید صنایع دستی در جهان محسوب می شود. بدین 
سبب یکی از ظرفیت های اساسی در حوزه صادرات 
است.  صنایع دستی  محصوالت  صادرات  غیرنفتی، 
صنایع دستی ایران به لحاظ تنوع و کیفیت، در جایگاه 
در  است  ضروری  نتیجه  در  دارد،  قرار  برجسته ای 
صحیح،  برنامه ریزی  با  صنایع دستی  صادرات  حوزه 

زمینه افزایش صادرات غیرنفتی را مهیا نماییم.
از  استفاده  مقاومتی،  اقتصاد  ارکان  از  دیگر  یکی 
راستای  در  مردمی  و  دولتی  ظرفیت های  تمام 
مقاوم سازی اقتصاد کشور است. رهبر معظم انقالب 
در یکی از سخنرانی های خود در این زمینه فرمودند: 
یکی  دارد؛  ارکانی  دارد،  شرایطی  مقاومتی  »اقتصاد 
همین  است؛  مردم  به  تکیه  همین  بخش هایش  از 
و  دقت  و  اهتمام  و  تاکید  با  اصل ۴۴  سیاست های 

وسواِس هرچه بیشتر باید دنبال شود«.
برای  ویژه ای  جایگاه  صنایع دستی  هم  مورد  این  در 
تولیدات  دارد.  را  مقاومتی  اقتصاد  شرایط  به  رسیدن 
با  و روستاهای کشور، عمدتا  صنایع دستی در شهرها 
کمترین هزینه برای تهیه مواد اولیه تولید می شود. در 
نتیجه این حوزه می تواند فرصت مناسبی را برای افزایش 
درآمد روستاییان فراهم آورد. از سوی دیگر در مناطق 
روستایی در فصولی از سال که کشاورزی رونق کمتری 
دارد، تولیدات صنایع دستی می تواند درآمد جایگزینی را 
برای افزایش سطح زندگی مردم آن مناطق ایجاد کند 

که این موضوع در مناطق آزاد نیز صادق است.
سیاست های  اجرای  در  شد،  اشاره  که  همان طور 
خصوصی  بخش  توانمندسازی  مقاومتی ،  اقتصاد 
بسیار تاکید شده است. لذا می توان با تکیه بر مردم، 
کشورها  سایر  اقتصادی  هجمه های  از  را  کشور 
صنایع دستی ،  حوزه  در  مسئله  این  داشت.  مصون 
در  تولیدی  کارگاه های  از  حمایت  قالب  در  می تواند 
پیدا  مصداق  آزاد  مناطق  خصوصا  روستایی  مناطق 
نیاز  روستایی،  محروم  مناطق  از  بسیاری  در  کند. 
صنایع دستی،  بومی  هنرمندان  از  مسئولین  است 
حمایت مناسبی به عمل آورند. به  طور مثال می توان 
با تاسیس کارگاه های تولیدی، زمینه رونق تولیدات 

صنایع دستی بومی را فراهم آورد.
از دیگر ارکان مهم اقتصاد مقاومتی می توان به حمایت 
مزیت های  بهترین  از  یکی  کرد.  اشاره  ملی  تولید  از 
اقتصادی صنایع دستی ، دسترسی آسان و ارزان به مواد 
اولیه تولید این محصوالت است. مردم روستایی و عشایر 
کشور غالبا از طبیعت پیرامون خود برای تهیه مواد اولیه 

تولید صنایع دستی استفاده می کنند.
از سوی دیگر صنایع دستی به دلیل ایجاد ارزش افزوده 
ناخالص ملی نقش مهمی  تولید  افزایش  فراوان، در 
پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری  حاضر  درحال  دارد. 
و درحال  توسعه به مقوله صنایع دستی نگاه ویژه ای 
ترکیه،  به  می توان  کشورها  این  ازجمله  داشته اند؛ 
با  این کشورها  کرد.  اشاره  و…  اندونزی  هند،  چین، 
برنامه ریزی صحیح در این حوزه توانسته اند ارزآوری 

و درآمد سرانه باالیی را نصیب خود کنند.
که  مسائلی  مهم ترین  از  یکی  اخیر  سال های  در 
نوسانات  داد،  قرار  تحت الشعاع  را  کشور  اقتصاد 
قیمت نفت بود. به نظر می رسد حوزه صنایع دستی 
در بخش صادرات غیرنفتی می تواند به مراتب نقش 
این  به  رسیدن  نتیجه  در  باشد.  داشته  پررنگ تری 
هدف، تنها با برنامه ریزی هدفمند برای بهره مندی از 
ظرفیت های فراوان این حوزه میسر می شود. درحال 
حاضر وجود رقیبان بین المللی در حوزه صنایع دستی 
شده  بخش  این  در  ایران  رتبه صادراتی  افت  سبب 
به کارگیری  با  است  ضروری  جهت  بدین  است. 
در جهت  تولیدات صنایع دستی  در صادرات  نوآوری 

افزایش صادرات غیرنفتی گام برداریم.

 ضرورت حمایت
از هنرمندان حوزه صنایع دستی

کشور  صنایع دستی  بخش  فعالین  از  بسیاری 
مناطق  باالخص  محروم  مناطق  و  روستاها  در 
است  نیاز  منظور  همین  به  می کنند.  زندگی  آزاد 
سرمایه گذاری هایی در جهت حمایت از این تولیدات 
در مناطق روستایی و مناطق آزاد انجام گیرد. به طور 
می تواند  صنایع دستی  کارگاه های  راه اندازی  مثال 
الزم  همچنین  کند.  کمک  تولیدات  این  رونق  به 
اختیار  در  مطلوبی  بیمه ای  و  بانکی  تسهیالت  است 

هنرمندان صنایع دستی قرار گیرد.
در شرایط کنونی که بسیاری از کشورهای پیشرفته 
عنوان  به  صنایع دستی  مقوله  به  توسعه،  درحال  و 
در  است  ضروری  می نگرند،  اقتصادی  فرصت  یک 
کشورمان نیز نگاه ویژه ای به این حوزه داشته باشیم.
آزاد  تاکید کرد، سازمان های مناطق  باید  پایان  در 
اجتماهی  معاونت های فرهنگی،  با محوریت  کشور 
تمام قد  حمایت  عالوه بر  می بایست  گردشگری،  و 
یک  صنایع دستی،  حوزه  در  منطقه  هنرمندان  از 
افزایش  جهت  منسجم  و  مدون  برنامه ریزی 
توسعه  راستای  در  هنرمندان  تولیدات  کیفیت 
داشته  خود  متبوع  منطقه  صنایع دستی  صادرات 
توانمندسازی  اقدامی ضمن  با چنین  باشند؛ چراکه 
جامعه محلی، به رشد صادرات منطقه کمک کرده 
به  را  ایران  صنایع دستی  فاجر  برند  همچنین  و 

کرد. خواهند  معرفی  جهانیان 

یادداشت

مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی، مهم ترین روش  

دستیابی به بازارهای 
بین المللی

تحقق توسعه صادرات غیرنفتی به دست 
هنرمندان صنایع دستی مناطــق آزاد

بررسی نقش مناطق آزاد در توسعه تولید و صادرات صنایع دستی کشور:

7 گزارش

یادداشت: 
 حوریه آقاجانی

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

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

ترانزیت کاال بدل کرد.
قانونی که  با مزیت های  آزاد  مناطق  کنونی،  در شرایط 
دارند می توانند در اقتصاد کشور نقش آفرینی چشمگیری 
داشته باشند؛ چراکه وجود سرمایه گذاران خارجی، تجارت و 
مبادالت بین المللی در برخی مناطق آزاد ایران تحریم ناپذیر 
است، زیرا وقتی ظرفیت هایی در یک نقطه از کشور وجود 
دارد ازجمله ترانزیت و حمل و نقل و...، دیگر هیچ قدرتی 
قادر به تحریم آن نیست؛ همانگونه که تجربه شد، با تمام 
تهدیدات و موانعی که امریکا در مسیر اقتصاد کشور ایجاد 
کرده، اما مجبور به درنظر گرفتن معافیت   برای بندر چابهار 
گردید ؛ چراکه وقتی یک کشور خدماتی را ارائه می دهد که 
قابل رقابت و تامین در هیچ کجای دنیا نیست، قدرت های 
به  و  کرده  مقاومت  آن  برابر  در  نمی توانند  هم  بزرگ 
زورگویی ادامه دهند. در اینجا مناطق آزاد نیز همین نقش 
را دارند؛ وقتی سرمایه گذار خارجی به یک منطقه آزاد در 
ایران آمده و سرمایه گذاری کرده، دیگر به همین راحتی با 
تهدیدات تحریم حاضر به خروج نیست و این گونه می شود 

تحریمات را کم رنگ و بی اثر کرد.
در  سوق الجیشی  لحاظ  به  که  است  کشوری  ایران 
منطقه ای خاص قرار گرفته که با دارا بودن همسایگان 
محدود  قابل  عنوان  هیچ  به  خود  اطراف  در  بی شمار 
نقاط  در  آزاد  مناطق  احداث  همچنین  نیست؛  کردن 
شاهراه های  و  حساس  مرزهای  غالبا  که  مزری 
این  اروند،  و  ماکو  چابهار،  هستند همچون  بین المللی 
قابلیت در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل 
به مراکز تنفسی در شرایط بحران و تحریم کشور نموده 
از  استفاده  با  که  می توان گفت  به واقع  بنابراین  است. 
آزاد هفتگانه در هفت  ظرفیت ها و مزیت های مناطق 
نقطه استراتژیک کشور می شود با یک مدیریت جامع 
و صحیح از این دوره گذار عبور کرد. بی شک این امر 
وزارتخانه های  و  سازمان ها  تمام  همیاری  و  همراهی 
مرتبط با مناطق آزاد را می طلبد و امیدواریم با اتحاد و 

یاری خداوند از این مرحله نیز با موفقیت عبور کنیم.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عالوه بر مزیت های قانونی 
و  ورود  امکان  و  گمرکی  مالیاتی،  معافیت  همچون 
دیگری همچون  ویژگی های  از  خارجی،  خروج سرمایه 
با  همجواری  ژئوپلیتیک،  و  جغرافیایی  موقعیت های 
کشورهای همسایه، انجام تبادالت تجاری قابل توجه با 
این کشورها، استفاده سرمایه گذاران خارجی و شناسایی 
فرصت های سرمایه گذاری در آن کشورها برخوردار هستند 
که می توانند نقش بسیار قابل توجهی را در رفع معضالت 
تسهیل  و  تقویت  با  و  کنند  بازی  تحریم ها  از  ناشی 
فرآیند های تولید، صادرات و واردات، حفظ و یا جلوگیری از 
کاهش سرمایه گذاری ها بتوانند یکی از بهترین ابزارها برای 

توسعه صادرات غیرنفتی باشند.
افزایش سرعت و فراگیری توسعه در تمامی ابعاد خصوصا 
بعد اقتصادی، بدون توسعه صادرات ممکن نیست و از 
سویی صادرات غیرنفتی برای اقتصاد مبتنی بر نفت ایران 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون شک مناطق آزاد 

می توانند نقش بسزایی در این مورد ایفا کنند. 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مهم ترین روش های 
دستیابی به بازارهای بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات 
هستند؛ از سویی قوانین حاکم بر این مناطق باید تسهیل گر 

تولید باشند تا بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند. 
برای رونق و توسعه اقتصادی کشور، استفاده از مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی ضرورت های وجود دارد، ازجمله اینکه 
باید یک اجماع کلی در کشور صورت گیرد که این مناطق 
بتوانند در شرایط سخت اقتصادی کنونی نقش بسزایی 
ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به طور قطع 
دستگاه ها و سازمان ها از دخالت خود در مناطق آزاد کم 
بخشی نگیری هایی  موضوع  همان  دقیقا  این  می کنند؛ 
است که مناطق آزاد با آن روبه رو هستند و موانعی که 
بعضا دستگاه های اجرایی در مسیر حرکت مناطق آزاد قرار 
می دهند؛ دستگاه هایی که در مناطق آزاد موثر هستند. باید 
یک مدیریت یکپارچه در مناطق شکل بگیرد، خصوصا 
و  بانک، صنعت  بیمه،  گمرک،  مالیات،  مانند  نهادهایی 
حتی شبکه های زیرساختی مانند آب، برق، اینترنت و... 
لوای سازمان های مناطق  باید به شکل یکپارچه تحت 
آزاد قرار بگیرند؛ مدیریت یکپارچه در این مناطق از کشور 
تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا هر کاری در مناطق آزاد 

امکان پذیر است. 
موضوع دیگر، توجه بیشتر مناطق آزاد به همسایگان خود 
آزاد،  افزایش صادرات در مناطق  راه های  از  است؛ یکی 
توجه به کشورهای همسایه و جهان نزدیک است؛ این 
مهم می تواند کار را ساده تر کند، مسیر را کوتاه نماید و 
تحقق اهداف را با سرعت بیشتری شاهد بود. با توجه به 
وجود قانون و مقررات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
برای اجرایی شدن تمامی این موارد، باید به یکپارچگی 

ملی برسیم تا بتوانیم از انتظارات را برآورده نماییم.

گزارش:
مهرناز عالمی
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قشم

در پیام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسالمی عنوان شد:

حفظ استقالل و اقتدار امروز ایران اســالمی، 
میراث گران قدر رشادت های شهدا و ایثارگران 

مدیر بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

مدیر ژئوپارک جهانی قشم خبر داد:

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم مطرح کرد:

عملیات  آغاز  از  قشم  جهانی  ژئوپارک  مدیر 
آماده سازی و تجهیز پنج ژئوسایت جهت ورود به 

چرخه زمین گردشگری قشم خبر داد.
آماده سازی  عملیات  گفت:  امری کاظمی  علیرضا 
چرخه  به  ورود  جهت  ژئوسایت  پنج  تجهیز  و 

زمین گردشگری قشم آغاز شده است.
گرفته  صورت  برنامه ریزی  طبق  داد:  ادامه  وی 
پنج  این  اعتبارات الزم،  تخصیص  در صورت  و 

بهره برداری  به  سال  پایان  از  پیش  تا  ژئوسایت 
خواهند رسید.

میدانی  بررسی  کار  اینکه  بیان  با  امری کاظمی 
برای شناسایی ژئوسایت های جدید نیز همچنان 
روزهای  طی  کرد:  اظهار  است،  دستورکار  در 
گذشته مسیری در حدود 6.5کیلومتر در ارتفاعات 
با  و  ژئوپارک  تیم  توسط  قشم  جزیره  غرب 
همراهی فعاالن جامعه محلی پیمایش شد که در 

نتیجه آن، دو منطقه ارزشمند برای معرفی و ثبت 
ژئوسایت های جدید مورد شناسایی قرار گرفت  .

مدیر ژئوپارک جهانی قشم در پایان ضمن تاکید 
بر عزم ژئوپارک جهانی قشم بر تمرکز و توسعه 
به  امر  این  از  در بخش غربی جزیره،  فعالیت ها 
محلی  جامعه  به  کمک  برای  راهکاری  عنوان 
بخش  این  توسعه  و  زمین گردشگری  طریق  از 

کم برخوردار از جزیره قشم یاد کرد.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم گفت: مطالبه گری یک واژه مقدس است 
که با توجه به قدرت باالی آن، متاسفانه شاهد هستیم که 
فضاهای مختلف  در  مطالبه گری  عنوان  از  سوء استفاده 

به ویژه در فضای مجازی گسترش پیدا کرده است.
حجت االسالم محمدسعید آخوندی در نشست دبیران 
مجامع مطالبه گری استان هرمزگان اظهار کرد: جامعه 
ما می خواهد به رشد دست پیدا کند، اما معصوم نیست و 
احتمال خطا وجود دارد و این وظیفه مطالبه گران واقعی 

است که نقش چشم ها و عیون جامعه را ایفا کنند.
وی ادامه داد: اگر نقش و جایگاه مطالبه گران واقعی را 
عیون جامعه اسالمی دانستیم، مراقبت های ما بیشتر 
خواهد شد و احتمال خطا در اجتماع کاهش پیدا می کند.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
فعالیت  لزوم  بر  تاکید  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
رسیدن  نتیجه  به  برای  تشکیالتی  و  گروهی 
مطالبه گری، افزود: فعالیت گروهی از این نظر حائز 
هیات  یک  تشکیالتی  هر  پشت  که  است  اهمیت 
اندیشه ورز وجود دارد که به دنبال رفع کمبودها است.

به گفته حجت االسالم آخوندی؛ مطالبه گری حقیقی 
مافوق جریان های سیاسی است و البته نباید از همان ابتدا 
در همه مسائل تند و تیر و با نگاه حذفی جلو رفت؛ معنای 

مطالبه گری رفع مسائل و مشکالت در کشور است.
بزرگ  معضالت  از  یکی  را  قاچاق  ادامه،  در  وی 
چرا  کرد:  تصریح  و  دانست  منطقه  این  در  موجود 
باید قاچاق در سطح جزیره قشم وجود داشته باشد؟ 
چه می شود که یک نفر جان خود و مردم را برای 
دریافت هزینه بسیار کوچک را به خطر می اندازند؟

اجتماعی و گردشگری  سرپرست معاونت فرهنگی، 

سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: موضوع مقابله 
با قاچاق در جزیره قشم باید به یک مطالبه عمومی 
تبدیل شود و مجمع مطالبه گران می تواند درخصوص 
موضوع قاچاق به ویژه قاچاق سوخت راهکار ارائه کند.

مطالبه گران   اینکه  بیان  با  آخوندی  حجت االسالم 
باشند،  برای تصمیم گیران  بزرگی  می توانند کمک 
تمامی  در  باید  واقعی  مطالبه گری  داشت:  اذعان 
عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، 

اخالقی و اعتقادی مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: 
مطالبه گری حقیقی یکی از راه حل های اصلی برای 
مشکالت امروز جامعه است و زمانی که به دور از 
رفع  به  می تواند  باشد،  و هوچی گری  حاشیه سازی 

کمبودها و حل مشکالت کمک کند.

امام جمعه اهل سنت قشم:
مطالبه گری صحیح، موجب آرامش و 

امنیت جامعه
همچنین، امام جمعه اهل سنت قشم در این جلسه اظهار کرد: 
مطالبه گری واقعی، اتفاق و جریان مبارکی است که ریشه در 
تربیت و فرهنگ اسالمی دارد و حضرت امام حسین )ع( را 

می توان یکی از بزرگترین مطالبه گران تاریخ دانست.
شیخ عبدالرحیم خطیبی ادامه داد: مطالبه گری از مسیر 
درست با بیان مشکالت، موجب رفع کمبودها و احقاق 
حقوق مردم در حوزه های مختلف می شود و می تواند 

زمینه ساز آسایش، آرامش و امنیت در جامعه باشد.
وی ادامه داد: زمانی که مطالبه گری جای درگیری 
و حاشیه سازی بگیرد و تعامل جایگزین تقابل شود، 
از  دور  به  می توانیم  بخش ها  تمامی  همکاری  با 

حواشی برای رفع مشکالت موجود تالش کنیم.
امام جمعه اهل سنت قشم اضافه کرد: اگر به دنبال 

تحقق مطالبات هستیم، باید حل مشکالت را با دعا از 
خداوند طلب کرد و سپس با حرکت در صراط مستقیم 
و مسیر درست، برای به نتیجه رسیدن آنها تالش نمود.

به گفته شیخ خطیبی؛ خداوند متعال همچنین بندگان خود 
را از زیر بار ظلم رفتن منع کرده است و رفع کمبودها و حل 
مشکالت و جلوگیری از کم کاری مسئوالن ظلمی است 

که باید برای حل آن مطالبه گری کرد.
باید  مطالبه گری  حوزه  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
بلندپروازی واقع بینانه داشته باشیم، افزود: گاهی اوقات 
مطالبه گری ها منطبق بر خیال پردازی می شود و این 

یکی از آسیب های مطالبه گری بدون هدف است.
امام جمعه اهل سنت قشم در پایان با تاکید بر اینکه 
شوند،  مطالبه گری  حوزه  وارد  پرخاشگر  افراد  نباید 
خاطرنشان کرد: مطالبات مردم باید احصاء شود و با 
رعایت اولویت ها، اخالق و طبق اصول مطالبه گری، 

مسائل را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کرد.

فرمانده سپاه ناحیه قشم:
مطالبه گری باید دور از حواشی باشد

این جلسه گفت:  در  نیز  قشم  ناحیه  سپاه  فرمانده 
مطالبه گر حقیقی باید بدون حاشیه آفرینی، با دلیل و 
منطق به بیان ضعف ها و آسیب های موجود بپردازد.

با  مطالبه گری  داد:  ادامه  امیری کیا  سرهنگ حجت 
هدف حل مشکالت و بهبود وضعیت زمانی به نتیجه 
خواهد رسید که تمامی گروه های اجتماعی و سازمان ها 
و نهادها به دنبال حل واقعی مسائل و مشکالت باشیم.

وی با اشاره به تفاوت مطالبه گری با حاشیه سازی در فضای 
مجازی افزود: مطالبه گری و حق خواهی ریشه در تربیت و 
فرهنگ اسالمی ما دارد و باید میان مطالبه گری هدفمند با 
گروه هایی که در فضای مجازی بدون مدرک تنها به دنبال 

سوء استفاده و تخریب هستند، تفاوت قائل شد.
فرمانده سپاه ناحیه قشم در پایان موضوع تامین آب برای 

تمام نقاط جزیره را یکی از مطالبات جدی و به حق مردم 
قشم دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با صحبت ها و 
برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی منطقه آزاد قشم 

در آینده نزدیک این مشکل حل می شود.

دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان قشم:
سازمان منطقه آزاد قشم، پیشگام رفع 

مطالبات مردمی
دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان قشم نیز در این جلسه 
گفت: خوشبختانه شهرستان قشم یکی از شهرستان های 
سرآمد و پیشرو استان هرمزگان در حوزه مطالبه گری است.

سازنده  نقش  به  اشاره  با  رضوانی  عبدالرحیم 
تریبون های نماز جمعه شیعه و اهل تسنن در حوزه 
جمعه  امامان  خوشبختانه  افزود:  قشم،  مطابه گری 
همواره در خطبه های خود موضوع ترویج فرهنگ 

صحیح مطالبه گری را مدنظر قرار می دهند.
وی ادامه داد: خوشبختانه طی ماه های گذشته شاهد هستیم 
که سازمان منطقه آزاد قشم به یکی از سازمان ها و بخش های 
پیشگام در راستای رفع مطالبات مردمی جزیره تبدیل شده است.

دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان قشم اظهار کرد: 
بهسازی وضعیت جاده های قشم یکی از مطالبات 
قدیمی جزیره نشینان است که در ماه های گذشته با 
آغاز عملیات عمرانی چندین پروژه عمرانی عظیم 

شاهد برنامه ریزی برای رفع این مسئله هستیم.
رضوانی در ادامه موضوع آب را هم یکی دیگر از مطالبات 
مردم جزیره قشم دانست و گفت: به نظر می رسد با تدبیر خوب 
پیش بینی شده از سوی سازمان منطقه آزاد قشم، این مسئله نیز 

در آینده نزدیک با همکاری سایر بخش ها مرتفع خواهد شد.
دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان قشم در پایان گفت: با تعامل 
و همکاری مختلف دستگاه های مختلف می توان ضمن ترویج 
فرهنگ مطالبه گری صحیح، بهتر به بیان مطالبات واقعی 

مردم و کمبودها پرداخت و برای رفع مشکالت تالش کرد.

عدالت محوری و ارائه پاسخ شفاف به مراجعین، رویکرد سازمان منطقه آزاد قشمعدالت محوری و ارائه پاسخ شفاف به مراجعین، رویکرد سازمان منطقه آزاد قشم

افزوده شدن افزوده شدن ۵۵ژئوسایت به چرخه زمین گردشگری جزیره قشمژئوسایت به چرخه زمین گردشگری جزیره قشم

مطالبه گری واقعی، راه حل اصلی مشکالت امروز جامعه استمطالبه گری واقعی، راه حل اصلی مشکالت امروز جامعه است
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
رویدادهای  سلسله  برگزاری  از  قشم  آزاد  منطقه 
توسعه  در  نوآوری  پیرامون  »یامال«  مردمی 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  ظرفیت های 

صنایع دستی جزیره جهانی قشم خبر داد.
این  اعالم  با  آخوندی  محمدسعید  حجت االسالم 
هدف  با  یامال  مردمی  رویداد  سلسله  گفت:  خبر 
گردهم آوردن جامعه محلی، صاحبان ایده، فعاالن 
اعضای  بهره برداران،  و  سرمایه گذاران  اجتماعی، 
شورا، شهردار و معتمدین محلی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این رویداد تالش می شود با ایجاد بستر 
مناسب، راه حل های نوآورانه در زمینه میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، هنجارهای اجتماعی و 
فرهنگی، محیط زیست، ژئوپارک، مشارکت مردمی 
در حوزه ورزش و سالمت، مبارزه با اعتیاد، ازدواج و 
تحکیم خانواده و توسعه کسب وکارهای محلی، برای 

پیشرفت جزیره جهانی قشم تحقق یابد.
آواز  نوعی  یامال  آخوندی؛  گفته حجت االسالم  به 
و هدف  بوده  کار  موسیقی  درواقع  و  دسته جمعی 
برای  همدلی  و  اتحاد  آوای  نیز  رویدادها  این 
شناسایی دغدغه ها و هم اندیشی و طراحی راه حل 

برای رفع چالش ها و تحقق پذیری ایده ها است.
معاونت  همت  به  رویدادها  این  کرد:  تصریح  وی 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان  منطقه آزاد 
ایجاد  هدف  با  مدیریت ها،  دیگر  همراهی  با  قشم 
هم افزایی بین مدیریت های سازمان و دیگر نهادهای 

مرتبط با پیشرفت گردشگری جزیره برگزار می گردد.

منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  اداره  رئیس 
چهار  برگزاری  جهت  برنامه ریزی  از  قشم  آزاد 
دوره آموزشی ویژه تعاونی های صیادی با همکاری 

سازمان بنادر و دریانوردی کشور خبر داد.
این  کرد:  اظهار  مطلب،  این  بیان  با  آزاد  منصور 
ناخدایی  صیادی،  ملوان  شامل  آموزشی  دوره های 
صیادی کمتر از 12متر، ناخدایی و کمک ناخدایی 
تعاونی های  و  صیادان  ویژه  24متر  کمتر  صیادی 

صیادی فعال در جزیره قشم خواهد بود.
جهت  آموزشی  دوره های  این  داد:  ادامه  وی 
با  همسو  و  غیرمخرب  صیادی  روش های  ترویج 
بازسازی  و  حفظ  برای  گرفته  صورت  هدفگذاری 

ذخایر آب های منطقه برگزار می شود.
منطقه  سازمان  کشاورزی  و  شیالت  اداره  رئیس 
آزاد قشم افزود: افزایش ایمنی دریانوردی، کاهش 
حوادث دریایی و آشنایی با آموزش های الزم جهت 
استفاده از فناوری و تجهیزات به روز، دیگر اهداف 

برگزاری این دوره های آموزشی است.
رئیس اداره شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت مشارکتی 
بازسازی ذخایر دریایی بدون مشارکت  در حفظ و 
صیادان امکان پذیر نبوده و صیادان و بهره برداران 
دریا در کنار سایر بخش ها باید نسبت به بازسازی 

و حفظ ذخائر مشارکت و همکاری داشته باشند.
این دوره های  گفتنی است، به شرکت کنندگان در 
تایید  مورد  و  و گواهینامه رسمی  آموزشی مدارک 

سازمان بنادر و دریانوردی اهداء می شود.

شکایات  به  رسیدگی  و  عملکرد  بازرسی  مدیر 
گشاده رویی،  گفت:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
مراجعین  به  پاسخ شفاف  ارائه  ارباب رجوع،  تکریم 
رفع  برای  مشاوره ای  رویکرد  از  بهره گیری  و 
مشکالت مردم، جزو تاکیدات رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان در دولت مردمی است و توسط 

این مدیریت با جدیت پیگیری می شود.
آموزه های  در  کرد:  اظهار  موسوی  سید نبی اهلل 
است  شده  تاکید  فرآیندها  از  بازرسی  بر  ما  دینی 
نهج البالغه  از  فرازهایی  در  علی)ع(  امام  و 
می فرماید:  بازرسی  و  ارزیابی  نظارت،  درخصوص 
را تحت نظر  کارگزارانت  کارهای  تمام  مالک  »ای 
اهل صدق  از کسانی که  بازرسانی مخفی  و  بگیر 
امور  داشتن  نظر  زیر  بگمار،  آنان  بر  وفا هستند  و 
کارگزاران به صورت پنهان و مخفی آنان را وادار به 

امانتداری و مدارا با رعیت می نماید «.
اصالح های  با  می کنیم  تالش  داد:  ادامه  وی 

و  بازرسی  حوزه  در  هم  مدیریت  این  فرآیندهای 
نظارت و هم در حوزه رسیدگی به شکایت رضایت 

مراجعین را به میزان چشمگیری افزایش دهیم.
شکایات  به  رسیدگی  و  عملکرد  بازرسی  مدیر 
رویکرد  در  آزاد قشم تصریح کرد:  منطقه  سازمان 
حسن  بر  نظارت  افزایش  با  می کنیم  سعی  جدید 
تنش ها  ایجاد  از  سازمانی،  واحدهای  امور  انجام 
به  که  صورتی  در  و  کنیم  پیشگیری  تعارضات  و 
هردلیل چالشی بین ارباب رجوع و یکی از واحدهای 
ارائه  به هنگام و  پیگیری  با  آید،  به وجود  سازمانی 
رضایت  به  منتج  که  نتیجه  بهترین  شفاف،  پاسخ 

ارباب رجوع باشد، کسب شود.
موسوی با تاکید بر استقرار نگاه نظارتی بر واحدهای 
واحدهای  از  مردم  رضایت  میزان  افزود:  سازمان، 
برخورد  نحوه  سازمانی،  فرآیندهای  و  مختلف 
مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و پیگیری تخلفات 
و نارضایتی های احتمالی، از مهم ترین اهدافی است 

که توسط بازرس های سازمان سنجیده می شود.
شکایات  به  رسیدگی  و  عملکرد  بازرسی  مدیر 
هم اکنون  کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
مردمی  دیدارهای  طریق  از  می توانند  شهروندان 
مراجعه  سازمان،  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
دیجیتال  سامانه های های  از  استفاده  و  حضوری 

رسیدگی به شکایات با ما در ارتباط باشند.
کل  بازرسی  سازمان  شکایات  سامانه  وی؛  گفته  به 
 ،www.shekayat.bazresi.ir   نشانی به  کشور 
به  سازمان  سایت  در  شکایات  به  رسیدگی  سامانه 
مردمی  ارتباط  سامانه   ،www.Qeshm.ir نشانی
سامد نهاد ریاست جمهوری به نشانی ir.111.www، ازجمله 
ابزارهای هستند که مردم می توانند با ثبت درخواست در آنها، 

پیگیری های الزم را انجام دهند.
به  رسیدگی  صندوق های  شد:  یادآور  موسوی 
تلفن  و  سازمانی  واحدها  در  مستقر  شکایات 
گویایی ۰۷6۳5252۹52 از دیگر پل های ارتباطی 

و  گزارش ها  دریافت  برای  شهروندان  با  سازمان 
درخواست های واصله هستند.

شکایات  به  رسیدگی  و  عملکرد  بازرسی  مدیر 
خاطرنشان  پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
کرد: تمام تالش خود را می کنیم تا پاسخگویی و 
ارتقاء دهیم و  مردمداری در واحدهای سازمانی را 
ارتقای فرهنگ سازمانی در راستای  این مسیر  در 
پاسخگویی به ارباب رجوع را جزو اولویت های کاری 

خود می دانیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم با انتشار پیامی به مناسبت فرارسیدن سالروز 
بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسالمی، ضمن 
و  آزادگان  ایثارگری های  از  روز  این  گرامیداشت 

خانواده های آنان تجلیل کرد.
و  استقالل  حفظ  پیام،  این  در  فتح الهی  افشار 
و  شجاعت  میراث  را  اسالمی  ایران  امروز  اقتدار 
ازخودگذشتگی های شهیدان، جانبازان، آزادگان و 

خانواده های سرافراز آنان دانست.
متن پیام رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
سالروز  فرارسیدن  مناسبت  به  قشم  آزاد  منطقه 
به  اسالمی  میهن  به  سرافراز  آزادگان  بازگشت 

شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

در  فراموش نشدنی  روزی  مردادماه،  بیست وششم 

ایران است؛  انقالب اسالمی مردم  افتخارات  تاریخ 
روزی که نماد استقامت، پایداری و خودباوری ملتی 
غیور و انقالبی است که تمام داشته های خود را در راه 
عشق به میهن و دفاع از ارزش های انقالب اسالمی 
در طبق اخالص گذاشت و عزیزترین سرمایه های 

خود را در این مسیر مقدس فدا کرد.
آزادگان سرافراز ایران اسالمی هیچ گاه متعلق به 
پیام  نیستند و همواره حامل  تاریخ  از  یک مقطع 
پایمردی دلیرمردان دوران دفاع  خون شهیدان و 
مقدس هستند که می توانند بر تارک فرهنگ ایثار 
و ازخودگذشتگی این مرزوبوم همچون چراغ راه، 

بدرخشند.
حفظ استقالل، اقتدار، امنیت و آسایش امروز نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و ایستادگی در مقابل دشمنان، 
ازخودگذشتگی  و  شجاعت  گران قدر  میراث  بی تردید 

شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانواده های آنانی است که 
همواره به پاسداری و حراست از سرزمینشان در کنار 

ملت ایران پرداخته اند.
امروز وظیفه همه ماست که در راستای عمل به 
جهاد تبیین توصیه  شده در فرمایشات مقام معظم 
رهبری، دستاوردها و رشادت های شهدا و ایثارگران 
جمهوری  نظام  واالی  ارزش های  همچنین  و 

اسالمی را برای نسل جدید و آینده تبیین کنیم.
در پایان اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهیدان باعزت میهن اسالمی، فرارسیدن سالروز 
را  اسالمی  میهن  به  سرافراز  آزادگان  بازگشت 
گرامی می دارم و از درگاه خداوند برای همه این 
و  قشم  جزیره  گران قدر  آزادگان  به ویژه  عزیزان 
و  سعادت  سالمت،  ایشان،  صبور  خانواده های 

توفیق روزافزون خواستارم.
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