
سرمقاله

حال دل ما و مناطق آزادی ها خوب نیست 
نظر  به  معقول  خیلی  روزها،  این  در  متنی  چنین  نوشتن  شاید 
نرسد؛ اما اتفاقا باید بپذیریم که همه چیز به هم مربوط است؛ 

اصال همه چیزمان به همه چیزمان می آید.
در این شماره از نشریه به سراغ سوژه مهم  »تعامالت بین المللی 
مناطق آزاد ایران« رفتیم؛ موضوعی که به واقع می توان به عنوان 
یکی از اساسی ترین نقاط ضعف این مناطق معرفی نمود؛ اتفاقی 
آزاد کشورمان  از گذشت سه دهه در مناطق  تاکنون و پس  که 
رخ نداده و ساختار منسجم و قائده مندی به خود نگرفته است؛ 
و  دور  خیلی  نه  همسایه؛  کشورهای  به  نگاهی  با  که  درحالی 
پیشرفته؛ درمی یابیم که ای دل غافل... ما چقدر از دنیای مدرن 

و ماالمال از تعامالت پیوسته و سازنده با جهان به دور هستیم. 
با یک نگاه سطحی و گذرا، نه موشکافانه و صرفا در قامت یک 
گردشگر به دبی، به  سهولت معنای حقیقی تعامالت بین المللی را 
درک خواهیم کرد؛ قطر نیز شامل همین قضیه و فلسفه می شود؛ 
کشوری بسیار کوچک که امروز ما، در ایران عزیز و پهناور، با دنیایی 
زرخیز،  خاک   سرشار،  منابع  مزیت ها،  توانمندی ها،  ظرفیت ها،  از 
موقعیت های بی بدیل در حوزه توریسم و هزاران قابلیت غیرقابل 
توصیف، دربه در به دنبال اندک گردشگرانی هستیم که احتماال در 
پی حضور در قطر جهت تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی2022، 
مایل به بازدید و یا »شاید!« اقامتی کوتاه در ایران ما هم باشند؛ 
هرچند که نگارنده معتقد است که چنین تصوری به غایت دور از 
در  کثیر  فرصت سوزی های  ازجمله  متعدد  دالیل  به  است،  ذهن 
گذشته و...؛ اما امروز در بحبوحه مهرماه1401 و اندک زمان باقی 
مانده تا آغاز رویداد عظیم بین المللی جام جهانی، ارتباط ما در همین 
ایران به لطف محدودیت های شدید اینترنت، با یکدیگر قطع شده 
است؛ حال با این شرایط به دنبال فضای تعاملی و ارتباطی با جهان 

پیرامون هستیم؟!
به  موضوعات،  و  سواالت  برخی  قطع ارتباط،  روزهای  این  در 
ازجمله  است،  کرده  مشغول  و  معطوف  خود  به  را  ذهنم  شدت 
این که یکی از شعارهای پرطمطراق دولت سیزدهم که به کرات 
گفته شده و به دفعات نیز ما هم در همین نشریه بر ساز و مدار 

آن چرخیده ایم، توسعه دیپلماسی اقتصادی است!
اولین سوالی که به ذهن مخاطب متبادر می شود، این است که آیا 
آقایان دقیقا معنای کلمه »دیپلماسی« را می دانند؟ دوم آن که با خود، 
درخصوص توسعه دهندگان این دیپلماسی، چه می پندارند؟ آیا این که 
هرچند وقت یک بار، سفری بروند و دیداری تازه کنند و محض خالی 
نبودن عریضه تفاهم نامه ای )بدون ضمانت های اجرایی( امضاء کنند 
و قول و قراری بگذارند؛ اسمش می شود توسعه دیپلماسی اقتصادی 
بین المللی؟! کارویژه ملت  تعامالت  استحکام  و  برقراری  و  کشور 
در این امر مهم چیست؟ برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار 
و... چه نقشی تعریف نموده اید؟! البته شاید همین که شما تشریف 
می برید و صله رحمی را انجام می دهید، کفایت می کند؛ چراکه قدر 

مسلم شما عاقله مرد هستید و گویا ما غالمان حلقه به گوش شما!!!
در این میان انتظارات از مناطق آزاد در راستای بسط و گسترش 
دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران به شدت زیاد است؛ 
درست است که این مناطق تاکنون برنامه ریزی مطلوبی برای تحقق 
این مهم نداشتند؛ که ظاهرا درحال حاضر در دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تمهیداتی برای رفع این نقیصه اندیشیده 
شده است؛ اما بفرمایید با کدام امکانات، اختیارات، مشوقات؛ قانون و 
مقررات؛ آزادی عمل؛ تسهیل گری و...؟! وقتی هر روز به یک بهانه  
واهی و غیرواقعی، بخشی از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد را ابتر 
نمودید؛ زمانی که به سبب زورآزمایی و اثبات منیت  خویش، قسمتی 
از قانون را که محکم ترین ابزار برای پیشبرد این هدف بود، نابود و 
مثله کردید؛ هنگامی که برای شکستن حمیت یک دبیر و همچنین 
مهار کردن و از بین بردن صالبت دبیر دیگر، جایگاه دبیرخانه و 
مناطق آزاد را تنزل دادید؛ وقتی حتی به ابالغیه رئیس جمهور مملکت 
وقعی نمی نهید و اجرای ماده65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشور مبنی بر الزام تفویض اختیارات دستگاه های دولتی به مدیران 
عامل سازمان های مناطق آزاد را نادیده می گیرید؛ زمانی که اعوان 
و انصارتان کفش آهنی پوشیده و در راهروهای دیوان عدالت اداری 
به دنبال اخذ ابطال مواد و آیین نامه های قانون مناطق آزاد هستند و 
عجبا که موفق هم می شوند؛ وقتی مجالس انقالبی به بهانه شرایط 
اقتصادی  فعالین  معافیت های  بودجه،  کسری  و  کشور  اقتصادی 
مناطق آزاد را به راحتی و در چشم برهم زدنی به باد فنا می سپارد و 
ده ها و صدها مورد و موضوع دیگر، چگونه می توانید از مناطق آزاد 
انتظار نفس کشیدن داشته باشید؛ تحقق دیپلماسی اقتصادی و توسعه 

صادرات و تولید و... پیشکش شما خودبزرگ پنداران فهیم؟!
این همه شنیده  از  نیست  نیست؛ خوب  ما خوب  بله؛ حال دل 
و  عزا  هر  مرغ  شدن،  واقع  مظلوم  شدن،  گرفته  نادیده  نشدن، 
عروسی شدن، قربانی جنگ و جدل های گروهی، حزبی و فردی 
شدن، فریاد شنیدن و دم نزدن و از این جماعت به ظاهر دوست 
که در پس پرده در زمین مخالفین و منتقدین بازی می کنند، و 

وای از روزی که پرده بیفتد و رازهای نهان برمال شود...

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

در گفت و گو با مسئولین سازمان های مناطق آزاد و کارشناسان حوزه بین الملل تاکید شد:در گفت و گو با مسئولین سازمان های مناطق آزاد و کارشناسان حوزه بین الملل تاکید شد:

مبنای تعامل با جهان از مسیر اجرای 
قانون مناطق آزاد می گذرد

در پیام تبریک مهدی کشاورز به مناسبت در پیام تبریک مهدی کشاورز به مناسبت 
فرارسیدن هفته دفاع مقدس عنوان شد:فرارسیدن هفته دفاع مقدس عنوان شد:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
تاکید کرد:تاکید کرد:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
در دیدار با معاون وزیر کار بیان کرد:در دیدار با معاون وزیر کار بیان کرد:

 اقتدار امروز ایران اسالمی اقتدار امروز ایران اسالمی
 مدیون مجاهدت های مدیون مجاهدت های

جان برکفان دفاع مقدس استجان برکفان دفاع مقدس است

اهتمام جهت ارتقای شاخص های اهتمام جهت ارتقای شاخص های 
دانش بنیان و نوآوری های علمی دانش بنیان و نوآوری های علمی 

در منطقه آزاد انزلیدر منطقه آزاد انزلی

توزیع عادالنه مشاغل با توسعه توزیع عادالنه مشاغل با توسعه 
 مشاغل تعاونی محور روستایی مشاغل تعاونی محور روستایی

در جزیره قشـمدر جزیره قشـم
صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید



انتشار  با  آزاد کیش  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
پیامی، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

در پیام تبریک مهدی کشاورز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس آمده است:

به نام خدا
هفته  دفاع مقدس درحالی از راه می رسد که حکایت دشمنی کینه توزانه 
بیگانگان و نیز حدیث استقامت تاریخی ملت مسلمان ایران و حماسه 

شهیدان سرفراز این آب و خاک همچنان درحال تکرار شدن است.
داغی که ملت ایران با ناکام گذاشتن نقشه دشمنان طی هشت سال 
دفاع مقدس بر سینه اربابان صدام مفلوک گذاشت، هنوز تازه است و  
توطئه ها و تحریم ها و کینه توزی های آنان همچنان ادامه دارد. پس 
جای آن دارد که ضمن هوشیاری کامل و حفظ فضای حماسی دفاع 
مقدس، نقشه های نو به نو  و رذیالنه دشمنان را همچون سالیان جنگ 

با شکست مواجه کنیم.
هرچند امروز به فضل الهی و  با تدابیر حکیمانه رهبری معظم انقالب، 
ایران اسالمی به چنان اقتداری در منطقه و جهان دست یافته است که 
حتی خیال تجاوز مجدد و رویارویی با سپاه و ارتش جان برکف ایران 

به مخیله هیچ قدرتی راه پیدا نمی کند؛ اما همه ما اعم از اقشار ملت و 
مسئوالن موظفیم ضمن حفاظت از این دستاورد بزرگ، پاسداشت نام 

و یاد بانیان این بنای رفیع را به فرزندان مان بیاموزیم.
باید با شیوه های به روز و خالق به نسل های امروز و آینده بگوییم که 
را مدیون مجاهدت رادمردانی هستیم که پس  این شکوه و عظمت 
از پایان جنگ تحمیلی نیز از پا ننشستند و به استحکام بنیه دفاعی 
فهرست  در  که  برکفی  جان  مجاهدان  پرداختند.  مقدس مان  نظام 
سلیمانی  قاسم  شهید  سپبهد  چون  روشنی  نام های  بی شمارشان 

همچون خورشید می درخشد.
آن  و  داشت  نیز  شکوهمندی  مقدمه  مقدس،  دفاع  هفته  امسال 
راهپیمایی پرشور و شعور اربعین حسینی بود. حماسه ای که بار دیگر 
انقالب اسالمی  بودن  بودن نهضت عاشورا و ریشه دار  زنده و سیال 
ملت ایران را به رخ جهانیان کشاند. این تقارن را به فال نیک می گیرم 
و  کیش  شریف  اهالی  به  را  عظیم  حماسه  این  در  شرکت  توفیق  و 
امیدوارم  می کنم.  عرض  تبریک  زیبا  جزیره  این  محترم  مهمانان 
خدمتگزاران شما در سازمان منطقه آزاد، راویان شایسته ای برای زنده 

نگاه داشتن حماسه دفاع مقدس ملت ایران باشند.

کیش2

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش در دیدار 
با امام جمعه جزیره کیش با اشاره به پروژه های توسعه ای فرودگاه این 
جزیره، بر لزوم اهمیت توسعه همه جانبه زیرساخت های عمرانی به ویژه 

در حوزه زیرساخت های شهری کیش و گردشگری تاکید کرد.

عزت اله محمدی در دیدار با حجت االسالم والمسلمین بی نیاز، با نوید 
ارزشمند که هیچ طرح عمرانی نیمه تماِم رها شده  اقدام مهم و  این 
نداریم، گفت: توسعه همه جانبه الزمه توسعه و پیشرفت جزیره کیش 

است و این مهم باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: با تحقق این مهم، در حوزه مختلف می توانیم اقدامات 
تاثیرگذاری برای ایجاد فضاهای ایده آل برای عموم ساکنان کیش و 

گردشگران انجام دهیم.
سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش، »توسعه 
پارکینگ هواپیما، باند پروازی و تامین سوخت موردنیاز فرودگاهی« را 

بر مبنای توسعه پایانه مسافری فرودگاه کیش برشمرد.
چند  دارای  کیش  بین المللی  فرودگاه  باند  که  این  بیان  با  محمدی 
شامل،  فنی  مشخصات  نظر  از  باند  این  افزود:  است،  مهم  شاخصه 
طول و عرض باند، تجهیزات مورد نیاز نصب شده در باند، جز نخستین 

باندهای استاندارد کشور است.
به گفته وی؛ این باند از قابلیت نشست و برخاست هواپیماهای تا رده 

ایرباس ۳۸۰ برخوردار است.
با  باند که متفاوت  این  با نصب سیستم روشنایی  رابطه  محمدی در 
روشنایی فرودگاه های دیگر در سطح کشور است، گفت: با خریداری 
شایان  کمک  تجهیزات  این  است،  نصب  مرحله  در  که  تجهیزاتی 

توجهی در هنگام فرود هواپیما و تامین ایمنی پرواز خواهد داشت.
سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش، ظرفیت 
دپو سوخت هواپیما را درحال حاضر حدود ۷۰۰هزار لیتر عنوان کرد و 
بیان داشت: این ظرفیت به چهار و نیم میلیون لیتر خواهد رسید که 

حدود 5۰روز سوخت ترافیک فعلی را تامین می کند.
وی از دریافت مجوز »آسمان باز« در آینده نزدیک خبر داد و افزود: 
با دریافت این مجوز در مرحله نخست سوخت رسانی به هواپیماهای 

در  که  شرکت هایی  بازار  از  بخشی  می توانیم  عبوری  و  باری 
دارند،  برخاست  و  نشست  سوخت گیری  برای  همجوار  فرودگاه های 

به خود اختصاص دهیم.
محمدی افزود: بندر چارک و بندر صیادی و بندر تجاری فعلی تحت 

مدیریت و راهبری این شرکت است.
آزاد  بنادر و فرودگاه های منطقه  سرپرست شرکت توسعه و مدیریت 
کیش اذعان نمود: در حوزه امنیتی بندر، دوربین های مدار بسته تعبیه 
پایش  خدمات  تحت  بنادر  خدمات  تمام  که  است  نصب  درحال  و 

دوربین های مدار بسته قرار می گیرند.
به گفته وی؛ گام بعدی در هوشمند سازی خدمات بندری است و در تمام 
بخش ها سیستم »نوبت دهی خودرو، فروش بلیت شناورها، پرداخت ها و 
دریافت ها در حوزه مالی و انباری« اقدامات موثری آغاز شده که قبل از 

22بهمن بخش عمده ای از این طرح به بهره برداری خواهد رسید.
محمدی بیان داشت: نخستین بار طرح جامع بنادر به مرحله تصویب رسیده 
است به طوری که هر توسعه در بنادر براساس طرح جامع انجام خواهد شد.
آزاد  بنادر و فرودگاه های منطقه  سرپرست شرکت توسعه و مدیریت 
طرح ها  اجرای  در  فرهنگی  رویکردهای  به  اشاره  با  پایان  در  کیش 
خاطرنشان کرد: اجرای هر پروژه ای مستلزم داشتن پیوست فرهنگی 

است و این موضوع مهم در دستورکار قرار گرفته است.
بخش های  مدیران  و  معاونان  از  برخی  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
آزاد  منطقه  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  مختلف 

کیش حضور داشتند.

جزیره کیش هم اکنون آغوش گرم خود را گشوده تا در فضایی آرام 
و با انواع خدمات گردشگری پذیرای مسافرانی از نقاط مختلف باشد.

خدمت،  ۳۰نوع  با  سال  ایام  همه  کیش  مربعی  ۹۱کیلومتر  جزیره 
پذیرای گردشگرانی از نقاط مختلف ایران و جهان است؛ اما در فصل 
پاییز به واسطه آب و هوایی مطبوع و دلپذیر که به بهار کیش شهره 

دارد، از محبوبیت خاصی برخوردار است.
فصل پاییز و زمستان در جزیره کیش همواره به عنوان نیمه بهاری 
جزیره خاطره ساز مسافران بوده و بخش خصوصی با حمایت بخش 
دولتی جزیره برای نیمه دوم سال ۱۴۰۱ رویدادهای متعددی را تدارک 
دیده شده تا در این ایام گردشگران به بهانه های مختلفی این جزیره 

را به عنوان مقصد سفر خود انتخاب کنند.
رویدادهای نیمه دوم این جزیره در حوزه های مختلف ازجمله برگزاری 
برگزاری  با  مرتبط  رویدادهای  بین المللی،  و  ملی  نمایشگاه های 
جام جهانی 2۰22 و مسابقات ورزشی طراحی و تدوین شده است که به 
گفته سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، توسعه 
و  یابی  بازار  رونق،  توسعه،  محور  سه  در  جزیره  این  در  گردشگری 

دیپلماسی در سه برنامه کوتاه، میان، و بلند مدت دنبال می شود.
مرتضی رمضانی گالشی اظهار داشت: برنامه کوتاه مدت ویژه ۶ماه تا 
تا  شده  برنامه ریزی  امسال  دوم  نیمه  برای  که  است  آینده  یک سال 
۹نمایشگاه بین المللی، ۱۶رویداد ورزشی، ۱۷فستیوال و ۱۱رویداد در 

بخش های مختلف دیگر برگزار شود.
تابستان امسال کیش به علت حوادث طبیعی همچون زلزله  هرچند 
استقبال  ناوگان حمل و نقل هوایی کشور،  عدم  هرمزگان، مشکالت 
دمای  دلیل  به  به کیش  پرواز  برقراری  برای  شرکت های هواپیمایی 
بخش  به  کیش ایر  شرکت  واگذاری  روند  و  تابستان  در  هوا  باالی 

خصوصی باعث شد مسافران ورودی به این جزیره در تابستان کاهش 
داشته باشند، اما به نظر می رسد این روند در چند مدت گذشته پا پس 
کشیده است؛ به طوری که با رایزنی های انجام شده توسط مسئوالن 
سه  فعالیت  آغاز  با  ماه  شهریور  و  مرداد  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 
ایرالین دیگر در این جزیره روز به روز تعداد پروازها در کیش افزایش 
یافت و هم اکنون اکنون پروازهای ورودی و خروجی در هر روز بین 

۶۰مورد در نوسان است.
این روند به گونه ای بود که به گفته رئیس هیات مدیره جامعه هتلداران 
کیش، با بازگشت آرامش و بهبود وضعیت پروازها در فرودگاه کیش 
گرفته  خود  به  افزایشی  روند  جزیره  هتل های  در  مسافران  پذیرش 
است، به طوری که با ادامه وضعیت مناسبت ترددها و افزایش حضور 
مسافران سطح اشغال هتل های این جزیره هفته گذشته به ۸۰درصد 

رسید.
از  مسافران  پذیرش  افزایش  روند  این که  بیان  با  صفا  مسیح اهلل 
تابستان شکل گرفته  اول  ماه های  به  نسبت  شهریور ماه سال جاری 
است، اظهار کرد:  این روند برای چند روز در هفته گذشته دچار اخالل 

شد اما اکنون شاهد اوج گیری پذیرش در این اماکن هستیم.
مختلف  نقاط  از  پروازها  برقراری  بهبود  روند  به  توجه  با  افزود:  صفا 
کشور به مقصد کیش انتظار می رود با پایداری این روند در روزهای 

آتی شاهد رشد حضور مسافران در جزیره باشیم.
جزیره  این  اقتصاد  در  ۸۰درصدی  سهمی  که  گردشگری  همچنین، 
دارد و تابستان امسال به علت کاهش مسافر بازار این جزیره به علت 
افت فروش خدمات و کاال حال ناخوشی داشت به گونه ای که بازاریان 
جزیره طی 2مرحله از مسئوالن جزیره خواستار افزایش تعداد پروازها 

در این جزیره شدند.

گفت:  این خصوص  در  نیز  کیش  تجار  و  بازاریان  جامعه  مدیرعامل 
روند فروش و رونق بازارهای کیش در روزهای ابتدایی پاییز نسبت 
به تابستان امسال که دچار چالش  بوده، رضایت بخش تر است و انتظار 
می رود حمایت ها از برقرار پروازها به مقصد این جزیره کماکان ادامه 

داشته باشد.
کیش  بازرگانان  و  تجار  بازاریان،  جامعه  افزود:  سادات نجفی  رحمان 
به عنوان بزرگترین تشکل این جزیره برای جبران کم رمقی تابستان 
زمستان  و  پاییز  در  تا  ایستاده  دولتی  کنار دست اندارکاران بخش  در 

روزهای پر رونقی را برای همه کیشوندان رقم زده شود.
فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  سرپرست  همچنین، 
در  جزیره  به  مسافران  ۳۱درصدی  افزایش  از  کیش،  آزاد  منطقه 

مردادماه سال جاری خبر داد.
عزت اهلل محمدی گفت: در مرداد ماه امسال به صورت میانگین با انجام 
روزانه ۳۸پرواز ورودی و خروجی در جزیره کیش و ارائه خدمات به 
۱۳5هزار و 2۰۰نفر مسافر به میزان یک میلیون و 5۴۱هزار و 5۰۹تن 

بار ارسال و پذیرش شده است.
وی افزود: تعداد ورودی و خروجی از جزیره کیش در مرداد ماه امسال 
به ترتیب 5۸۳ و 5۸۴پرواز بود که در مقایسه با مدت زمان مشابه در 

سال گذشته، ۷درصد کاهش یافته است.
آزاد  بنادر و فرودگاه های منطقه  سرپرست شرکت توسعه و مدیریت 
کیش  به  ورودی  مسافران  تعداد  گذشته  ماه  در  کرد:  اظهار  کیش 
کیش  از  خروجی  نیز  2۱۶نفر  و  ۶۹هزار  تعداد  و  ۹۸۴نفر  و  ۶5هزار 
داشته ایم که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته، 

به ترتیب ۳۱ و 25درصد افزایش داشته است.
خروجی  و  ورودی  بین المللی  پروازهای  تعداد  به  همچنین  محمدی 

کیش اشاره کرد و گفت: در مردادماه امسال تعداد ۴پرواز بین المللی 
انجام  کیش  فرودگاه  در  مسافر  ۴۸5نفر  تعداد  با  خروجی  و  ورودی 
با مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد  شده است که در مقایسه 

۱۰۰درصدی پروازها را شاهد بودیم.
و  ورودی  پرواز  دو  تعداد  جاری،  سال  مردادماه  در  افزود:  محمدی 
شده  انجام  کیش  هواپیمایی  شرکت  توسط  مسقط  شهر  به  خروجی 

است.
وی اذعان داشت: شرکت های هواپیمایی »کیش با ۳۷۹، زاگرس با 
با تعداد ۱2۴پرواز ورودی و خروجی« بین ۱۳شرکت  ۸۳ و سپهران 
هواپیمایی فعال در مسیر کیش به ترتیب در رتبه های نخست تا سوم 

قرار گرفتند.
آزاد  بنادر و فرودگاه های منطقه  سرپرست شرکت توسعه و مدیریت 
داخلی  پرواز های  در  بار  میزان  و  مسافران  تعداد  به  پایان  در  کیش 
نمود:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره  مقصد  و  مبداء  شهرهای  تفکیک  به 
شهرهای »تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس، تبریز، ساری، 
و خروجی  ورودی  تعداد  بیشترین  ترتیب  به  اهواز«  و  کرمان، رشت 

پروازها را به خود اختصاص دادند.

از  ایمنی،  خدمات  و  آتش نشانی  جهانی  روز  گرامیداشت  مناسبت  به 
نیرو های خدوم آتش نشانی و نجات فرودگاهی کیش تجلیل و قدردانی 

شد.
منطقه  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  سرپرست 
نیروهای  با  دیدار  در  مهر،  هفتم  گرامیداشت  مناسبت  به  کیش  آزاد 
پر تالش آتش نشانی فرودگاه بین المللی کیش، گفت: رویکرد حرفه ای 
آتش نشانان در حوزه فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مدیریت 

با ایستگاه های  سوانح هوایی تنها وجه تمایز نیروهای این مجموعه 
آتش نشانی سطح شهر است.

عزت اله محمدی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه ایستگاه آتش نشانی 
و نجات فرودگاهی کیش به عنوان سومین فرودگاه پرتردد در سطح 
با دریافت  بار در دوسال گذشته  کشور، اظهار داشت: برای نخستین 
مجوز از سازمان منطقه آزاد کیش تعداد ۱۴نفر نیروی حرفه ای دارای 
و  آتش نشانی  در  آزمون سراسری  گذراندن  با  دانشگاهی  تحصیالت 

نجات فرودگاهی کیش جذب شدند.
آتش نشانی ضمن  نیروهای  کرد:  تصریح  خود  ادامه سخنان  در  وی 
برخورداری از روحیه سالم و تجهیزات مورد نیاز همراه با برنامه مدون 
نقش آفرینی  انسان ها  جان  نجات  برای  احتمالی  سوانح  در  می توانند 

کنند.
به گفته سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های منطقه 
امنیت  برقراری  در  ارزشمندی  و  مهم  نقش  آتش نشانان  کیش؛  آزاد 
روانی و جانی مسافران در زمان نشست و برخاست پروازها در فرودگاه 

ایفا می کنند.

مولفه های  از  یکی  را  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  تداوم  محمدی، 
و  برشمرد  آتش نشانی  نیروهای  آمادگی  و سطح  دانش  ارتقاء  اصلی 
برگزاری  در  اساتید  ظرفیت  از  استفاده  برای  محدودیتی  هیچ  گفت: 
دوره های  در  شرکت  جهت  ماموریت  انجام  و  آموزشی  کارگاه های 

مختلف برای ارتقاء سطح دانش آتش نشانان وجود ندارد.
»دانش  از  برخورداری  با  آتش نشانی  جدید  نیروهای  جذب  وی، 
از  را  اطفاء حریق مکانیزه«  با سیستم های  آشنایی  و  فنی، مکانیکی 
برنامه های آتی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش 

عنوان کرد.
منطقه  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت  سرپرست 
مجموعه  به  جدید  تجهیزات  ورود  با  که  این  بر  تاکید  با  کیش  آزاد 
آتش نشانی فرودگاه کیش باید دانش نیروها نیز متناسب با تجهیزات 
مستلزم  آتش نشانی  یک  پایه  گواهینامه  دریافت  افزود:  شود،  به روز 
آگاهی از دانش فنی، مکانیکی و آشنایی کامل از سیستم اطفاء حریق 

مکانیزه است.
هدف  با  آتش نشانی  خودرو  دستگاه  دو  خرید  کرد:  اذعان  محمدی 

سطح  در  آتش نشانی  خودروهای  ناوگان  به روزرسانی  و  افزایش 
استانداردهای بین المللی در دستورکار قرار گرفته است.

از خرید تجهیزات و خودرو نجات و همچنین تجهیزات رفاهی  وی 
بیان داشت: در  و  داد  فرودگاه کیش خبر  آتش نشانی  ایستگاه  داخل 
طول ۴سال گذشته شاهد تغییرات قابل توجهی در حوزه های »جذب 
نیروی انسانی، بهسازی اماکن و آماده سازی خودروهای آتش نشانی« 

هستیم.
آزاد  بنادر و فرودگاه های منطقه  سرپرست شرکت توسعه و مدیریت 
خودروی  دستگاه  دو  تعداد  خرید  ضمن  کرد:  تاکید  پایان  در  کیش 
زمان  کمترین  در  مجموعه  این  ورزشی  سالن  نجات،  و  آتش نشانی 
ممکن تجهیز و آماده بهره برداری نیروهای آتش نشانی فرودگاه کیش 

قرار خواهد گرفت.
نیروهای  از  قدردانی  و  تجلیل  مراسم  در  است،  ذکر  به  الزم 
مدیران  و  معاونان  از  برخی  کیش  فرودگاهی  نجات  و  آتش نشانی 
کیش  آزاد  منطقه  فرودگاه های  و  بنادر  مدیریت  و  توسعه  شرکت 

داشتند. حضور 

در پیام تبریک مهدی کشاورز به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس عنوان شد:

اقتدار امروز ایران اسالمی، مدیون 
مجاهدت های جان برکفان دفاع مقدس است

سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش اظهار کرد:

با تمهیدات مدیران سازمان منطقه آزاد کیش محقق شد:

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی آتش نشانی و خدمات ایمنی صورت پذیرفت:

ضرورت توسعه همه جانبه زیرساخت های شهری و گردشگری جزیره کیش

خاطره سازی گردشگران در نیمه دوم سال، در جزیره رویایی کیش

تجلیل و قدردانی از نیروهای آتش نشانی و نجات فرودگاهی کیش

دوشنبه 11 مهر ماه 1401 - 3 اکتبر 2022 - شماره  197



سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با 
فوتبال  آکادمی  اختتامیه  مراسم  انزلی،  آزاد  منطقه 

آینده سازان برتر گلشن برگزار گردید.
در این مراسم که در آکادمی مدرسه فوتبال محالت 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  شد،  برگزار  گلشن 
کرد:  بیان  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت  با  انزلی 

هفته دفاع مقدس تجدید میثاق با قهرمانان ملی ما 
الگو  با  پایداری و  اندیشه مقاومت و  با  می باشد که 
در  ستم  و  ظلم  برابر  در  حسین )ع(،  امام  از  گرفتن 
با  که  رزمندگانی  و  شهدا  کردند.  ایستادگی  جهان 
خون خود فرهنگ ایثار و آزادگی را در میان ملت ها 

تحکیم بخشیدند.

حفظ  اهمیت  بر  تاکید  ضمن  فرهادی  عیسی 
امیدواریم  کرد:  تصریح  مقدس،  دفاع  ارزش های 
خداوند به همه ما توفیق دهد که با عملکرد درست، 
جانفشانی و ایثارگری آنها را پاس بداریم و با حفظ 
اهتزاز آن در  ایران، در جهت  حرمت پرچم مقدس 

دنیا تالش نماییم
تحمیلی  جنگ  در  گیالن  استان  کرد:  اظهار  وی 
کرده  انقالب  تقدیم  کفن  گلگون  شهید  ۸هزار 
درخشان  بسیار  موفقیت های  و  رشادت ها  که  است 
بر  از خود  دفاع مقدس  و  در دوران جنگ تحمیلی 

جای گذاشتند.

تحصیلی  سال  آغاز  تبریک  ضمن  همچنین  وی 
جدید و تالش دانش آموزان جهت اعتالی تحصیل 
و کسب علم دانش افزود: باید همگی با تالش خود 
انقالب  معظم  رهبر  تاکید  و  سال  شعار  تحقق  در 
نوآوری های  و  دانش بنیان  شاخص های  ارتقای  در 
کشور  آن  تبع  به  و  استان  منطقه،  در سطح  علمی 
کمک کنیم. ضمن اینکه به تحصیل، تهذیب نفس 

و توسعه ورزش نیز توجه کنیم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  انزلی  آزاد 
شهرستان انزلی از مناطق ورزش خیز و ورزشکار پرور 

کشور است و در فوتبال نیز ریشه ها و استعدادهای 
است.  شده  شکوفا  و  داده  پرورش  خود  در  عمیقی 
بنابراین با توجه به مسائل ورزش های پایه، می توان 
رشته  در  جوانان  و  کودکان  استعدادهای  تقویت  به 

فوتبال پرداخت.
الزم به ذکر است، در این مراسم اکبر نیازی عضو 
هیات مدیره، معاونین، مدیران و مشاورین سازمان 
و  آموزش  اداره  مدیر  همراه  به  انزلی  آزاد  منطقه 
پرورش و مدیران هیات فوتبال شهرستان بندر انزلی 
و اعضای شورای اسالمی و شورای ورزش روستای 

گلشن حضور داشتند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
آتش نشانی  ملی  روز  گرامیداشت  برنامه  در  انزلی 
مستمر،  آموزش  این که  بر  تصریح  با  ایمنی،  و 
گسترش  رو به  نیازهای  با  متناسب  امکانات  توسعه 
ایمنی در منطقه  و فرهنگ سازی سه راهبرد اصلی 
آزاد انزلی است، اظهار داشت: اولویت اصلی مشاغلی 
چراکه  است؛  عالقه  و  عشق  آتش نشانی  همچون 
افراد مشغول به این کار در این عرصه، با جانفشانی 

در مسیر حفظ اموال و جان مردم حرکت می کنند.
و  پالسکو  فاجعه  به  اشاره  با  فرهادی  عیسی 
که  تلخ  حادثه  آن  در  گرفته  صورت  رشادت های 
آتش نشانی کشور را در سطح جامعه و جهان بیش 
از پیش متبلور ساخت، افزود: بی تردید عزیزانی که 

وارد این شغل شده اند کار ارزشمند و قابل تقدیری 
انجام داده اند؛ چراکه عمر خود را صرف خدمتگزاری 
به جامعه خود نموده اند و خوشا به حال آنهایی که 
با همه وجود خود  و  نیت خالصانه  با  را  توفیق  این 

انجام می دهند.
جسمی  نظر  از  باید  آتش نشانان  اینکه  بیان  با  وی 
اظهار  باشند،  داشته  قرار  کامل  آمادگی  در  روانی  و 
امکانات  گسترش  رو به  روند  به  توجه  با  داشت: 
زیرساختی و ساخت و سازهای متنوع درحال احداث 
در بخش های مختلف بندری، صنعتی، گردشگری و 
تجاری منطقه؛ به روز رسانی امکانات، فرهنگ سازی، 
و  ایمنی  شاخص های  و  استانداردها  دقیق  اجرای 
قرار  دستورکار  در  باید  آموزشی  دوره های  برگزاری 

گیرد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد  اورژانس منطقه  از خدمات  پایان  انزلی در  آزاد 
انزلی نیز قدردانی کرد و خاطرنشان نمود: حفظ جان 
مردم در شرایط بحرانی و وقوع حوادث از مهم ترین 
همچون  که  است  ایثارگر  عزیزان  این  خدمات 
گام  مردم  امنیت  از  صیانت  مسیر  در  آتش نشانان 

برمی دارند.
حضور  با  که  مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 
سازمان  مدیران  و  معاونین  مدیره،  هیات  اعضای 
منطقه آزاد انزلی برگزار شد، از آتش نشانان و پرسنل 

اورژانس این منطقه تجلیل به عمل آمد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

اهتمام جهت ارتقای شاخص های دانش بنیان و 
نوآوری های علمی در منطقه آزاد انزلی

آموزش، توسعه امکانات و فرهنگ سازی؛ راهبرد های ایمنی در منطقه آزاد انزلی 
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در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران، در بندهای ابتدایی 
آن، اهدافی همچون جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات به عنوان 
اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد ذکر شده است. در بند11 سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی نیز در قالب مفهوم توسعه حوزه عمل مناطق آزاد، اهدافی چون 
جذب سرمایه گذاری خارجی جهت رونق تولید، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات 
محصوالت غیرنفتی به عنوان مهم ترین ماموریت های این مناطق در استراتژی 

مقاوم سازی اقتصاد ایران قلمداد می شود.
اما در سه دهه اخیر متاسفانه بستر و بنیاد نیل به اهداف گفته شده در اسناد باالدستی 

فوق الذکر، مورد غفلت قرار گرفته است. اما آن بستر و بنیاد ضروری چیست؟
با بررسی فرآیند شکل گیری مناطق آزاد در دنیا مشخص می شود، اوال؛ این 
مناطق در موقعیت های جغرافیایی ویژه ای از نظر دسترسی بری و بحری آسان 
و چندبعدی قرار دارند و ثانیا بر مبنای پتانسیل های ذاتی که در منطق اقتصادی 
سرمایه گذاری های  جذب  با  دارند  ماموریت  می شود،  گفته  ذاتی  مزیت های 
بین المللی، نقش هاب تولید، صادرات و تجارت به مناطق همجوار را برای 
کشور میزبان ایفا نمایند و از این طریق پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی را 

به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند شکل دهند.
برای  موضوع  اساسی ترین  می بینیم  که  همان طور  چارچوب،  این  در  حال 
فعال سازی و تامین اهداف مناطق آزاد، بستر الزم برای برونگرایی آنها است؛ 
موضوعی که نه تنها در مکان یابی آنها شاخص اصلی بوده، بلکه در ادامه فرآیند 
فعالیت نیز باعث می گردد مناطق آزاد از محیط محدود اقتصاد داخلی خارج شده 

و در محیط منطقه ای و جهانی پتانسیل های بالقوه خود را آزاد نمایند.
این موضوع به خوبی در راهبرد اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری نیز 
به صورت هوشمندانه ای در قالب مفاهیم »درونزایی« و »برونگرایی« دیده 
شده است و شاید در این چارچوب مفهومی، مناطق آزاد اصلی ترین مصادیق 
مقاوم سازی  برای  باید  مناطق  این  باشند.  ایران  در  مقاومتی  اقتصاد  اجرای 
اقتصاد ایران در مقابل موج های تحریم خارجی، نقش لنگرهای قدرتمند را 
ایفا کنند و مبتنی بر ظرفیت های ذاتی و مزیت های اقتصادی خود با تسهیل 
و  تکنولوژی  وارد کردن  با  فرآیند های جذب سرمایه های خارجی، می توانند 
فناوری های تولید و ایجاد شبکه های ارتباطی چندبعدی، اقتصاد ایران را در 
ابتدا به کشورهای همسایه و هدف و در مراحل باالتر به اقتصاد بین المللی 

پیوند دهند.
جذب  حوزه  در  موجود  موفقیت های  برخی  علی رغم  می بینیم  حال 
سرمایه گذاری های داخلی و ایجاد عمران و آبادانی در نقاط مرزی و محروم 
کشور که در جای خود بسیار ارزشمند می باشند؛ مناطق آزاد در حوزه برونگرایی، 
بین المللی شدن و پیوند دهی اقتصاد ایران به اقتصاد کشورهای همسایه و هدف 
توفیق زیادی کسب نکرده اند؛ درحالی که اساسا فلسفه شکل گیری آنها و نیز 

بستر فعال شدن آنها، برای تامین این هدف مهم و راهبردی بوده است. 
در این راستا مهم ترین سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که، چرا 
مناطق آزاد ایران در برونگرایی و بین المللی شدن موفق نبوده اند؟ برای پاسخ 
به این سوال مهم باید نگاهی به جریان مدیریت مناطق آزاد در سه دهه اخیر 
بیاندازیم و ببینیم که آیا اساسا رسیدن به چنین هدفی، علی رغم ذکر آن در 
قانون و اسناد باالدستی، به صورت عملیاتی مورد توجه مدیران مناطق آزاد بوده 
است یا در حقیقت اهداف دیگری بر این هدف مهم، اولویت سیاسی و میدانی 

پیدا کرده است؟!
از اوایل دهه هفتاد و شروع برنامه دوم توسعه ایران، در دولت سازندگی که بحث 
ایجاد مناطق آزاد به صورت جدی در دولت مطرح بود، مدیران ارشد دولت و 
شخص رئیس جمهور با هدف توسعه مناسبات اقتصادی ایران با جهان خارج و 
اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، ظاهرا مناطق آزاد را براساس همان فلسفه ذاتی 
آنها پیگیری می کردند و به همین سبب نیز در تدوین قانون مناطق آزاد با الگو 
قرار دادن قانون مناطق آزاد شرق آسیا و مشخصا سنگاپور، می خواستند در کنار 
تدوین یک قانون پیشرو، جامع و عملیاتی، مناطق آزاد ایران را در راستای ایفای 
نقش پیوند دهنده ویژه اقتصادی و هاب تولید، صادرات و تجارت بین المللی 
هدایت کنند و از این طریق، برونگرایی اقتصاد لیبرال سرمایه داری جدید ایران 
با هدف تسهیل جذب سرمایه گذاری های خارجی، تامین منابع مالی الزم برای 

اجرای طرح تعدیل و بازسازی مناطق جنگ زده انجام گیرد. 
در دولت سازندگی با این هدفگذاری کالن، مدیران به اصطالح بین الملل گرا 
کالن  اقتصادی  منطق  این  در  گردیدند؛  انتخاب  آزاد  مناطق  راس  در  نیز 
هم استراتژی توسعه صادرات به جای جایگزینی واردات سرلوحه برنامه های 

اقتصادی دولت عملگرای سازندگی قرار گرفته بود.
اقتصادی  تیم  تقریبا  که  آمد  اصالحات  دولت  سازندگی،  دولت  کار  اتمام  با 
آن همان تیم اقتصادی دولت قبل بود و بدنه مدیران ارشد اقتصادی دولت 
اصالحات  دولت  در  تشکیل می دادند.  سازندگی  دولت  مدیران  را  اصالحات 
نیز استراتژی دولت در ساحت دیپلماسی، یعنی کاهش تنش های منطقه ای 
»بین المللی«  کلمه  از  منظور  بیشترین  )که  بین المللی  مراوادت  افزایش  و 
اما  بود؛  آزاد  بود( در راستای اهداف و فلسفه ذاتی مناطق  دولت های غربی 
متاسفانه از آن زمان تقریبا ورود عنصر مخرب مدیران سیاسی به مناطق آزاد 
باعث گردید مناطق آزاد پرونده بین الملل گرایی را ببندند و اهداف اقتصادی در 
مناطق آزاد در راستای تامین اهداف سیاسی داخلی تعریف نمایند. این پدیده 
آنها  اتکای صرف  و  پایدار  درآمدی  منابع  تعریف  در  مناطق  کنار ضعف  در 
به عوارض کاالی همراه مسافر و فروش زمین، موجب شد نه تنها گرایش 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد به تجارت و واردات افزایش پیدا کند، بلکه در 
سایه چنین فضای آلوده مدیریتی و اقتصادی، برخی سودجویان نیز فرصت را 
برای انجام برخی فعالیت های غیرقانونی اما سازمان یافته مهیا دیده و با ایجاد 
رانت و رابطه، از مزیت های قانونی مناطق آزاد برای تامین مزایای شخصی 

خود بهره برداری کنند.
با تحریم های  آزاد  این شرایط مسموم در مناطق  نیز،  در دولت هشتم و نهم 
بین المللی، باندگرایی حاکم بر دولت و حمایت ساختاری دولت از امر واردات به سبب 
ازدیاد درآمدهای نفتی، تشدید گردید و اولویت های جذب سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد بر اساس سیاست جایگزینی واردات )البته بیشتر با هدف های تبلیغاتی و اجرای 

مانور مبارزه با تحریم( به جای سیاست توسعه صادرات تعیین گردید.
موضوع مهم دیگر که باید در تعریف فضای مخرب موجود در مناطق آزاد در 
ادوار گذشته بر علیه برونگرایی مناطق آزاد ذکر شود، این است که همراه با باز 
شدن پای مدیران سیاسی به مناطق آزاد و تعویض ریل اقتصاد در آنها، پای 
رسانه های سیاسی نیز به مناطق آزاد باز شد و رسانه بازی در این مناطق، جای 
استفاده از ظرفیت رسانه ها برای تبلیغ فرصت های سرمایه گذاری در مناطق را 
گرفت و دعوای زرگری در مناطق آزاد در رسانه ها شروع گردید که ماحصل 
آن، غالب شدن مفهوم »مناطق آزاد و قاچاق کاال« در نزد برخی نهاد های 
تصمیم ساز و نسبتا افکار عمومی است )که مستمسک مخالفین مناطق آزاد 
تا همین امروز می باشد(. از همین روزنه نیز توانستند در سال های قبل ضمن 
جلوگیری از اجرای کامل قانون مناطق آزاد، برخی اصول و مزایای مهم آن را 

هم از مجاری قانونی تضعیف و یا حذف نمایند.
با اتمام دولت احمدی نژادی که همزمان با تکمیل پرونده های قطور تحریم های 
هوشمند و ساختاری سازمان ملل بر علیه ایران همراه بود، دولت اعتدال گرا به 
صحنه آمد که شعار آن مانند شعار دولت اصالحات کاهش تنش ها و افزایش 
مرادات اقتصادی و خراب کردن دیوار تحریم های بین المللی بود. در این فضای 
سیاسی و دیپلماتیک جدید انتظار می رفت بحث تخصص گرایی نیز سولوحه 
انتصابات دولت حداقل در عرصه اقتصادی باشد؛ اما متاسفانه در این دولت نیز 
با آمدن یکی از سیاسی ترین مدیران کشور به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، باز هم این مناطق عرصه گاه جوالن مدیران سیاسی شد و 
کسانی که به کنج عزلت رانده شده بودند، فرصت یگانه ای داشتند تا به عرصه 

مسندهای خالی مخصوصا در مناطق آزاد برگردند.
انعقاد برجام و خارج  اولویت اساسی دولت،  در دولت اول روحانی، استراتژی و 
کردن اقتصاد ایران از تحریم های بین المللی بود و در این راستا موضوع جذب 
سرمایه گذاری های خارجی و برونگرایی در مناطق آزاد نیز از زبان مدیران دبیرخانه و 
مناطق آزاد طرح می شد؛ اما عمال در این جهت به دلیل تحریم های موجود و عدم 
آمادگی های ساختاری در مناطق آزاد، حتی در زمان اجرای قرارداد برجام نیز توفیقی 
حاصل نشد و منطقه آزادی مانند چابهار هم با وجود این که از تحریم های امریکا 
معاف شده بود، نتوانست در اجرای توافقات مشترک با هند موفق شود. سایر مناطق 
آزاد نیز در امر برونگرایی نتوانستند کاری از پیش ببرند، اما با مساعد شدن نسبی 
فضای کسب و کار در ایران و مناطق آزاد، سرمایه گذاری های داخلی در مناطق آزاد 
رونق گرفت و برخی از مناطق آزاد نظیر ارس ، قشم و انزلی توانستند سرمایه های 
قابل توجهی را در راستای تولید و صادرات جذب نمایند. اما باز هم وجود مدیران 
سیاسی باعث گردید مناطق آزاد درگیر بازی های مخرب سیاسی باشند و حاصل 

همین امر، تصویب تبصره بند ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه بود که رای به قرار 
گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل وزارت امور اقتصادی 
و دارایی به بهانه نظارت ناپذیری مناطق آزاد )اما با هدف تقلیل و تضعیف جایگاه 
مرحوم اکبر ترکان در مقابل مجلس( می دهد. این تبصره خود اساس شکل گیری 
هجمه های ساختاری دیگری بر علیه قانون مناطق آزاد در سال های بعد بود که 
باعث گردید اصل فرابخشی بودن، استقالل مدیریتی و آزادی اقتصادی در مناطق 
آزاد به صورت فاحشی نقض گردد و به عنوان نمونه قانون معافیت مناطق آزاد از 

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از طریق دولت و مجلس نادیده گرفت شود.
با روی کار آمدن دولت مردمی سیدابراهیم رئیسی طی یک سال اخیر، یکی از 
مدیران جوان انقالبی ایران زمام امور در دبیرخانه شورایعالی را در دست گرفته 
است، که چند عامل باعث می گردد به آینده برونگرایی مناطق آزاد و بازگشت آنها 
به فلسفه ذاتی خود امیدوار شویم؛ اوال دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با 
تمام قدرت در یک سال گذشته برای بازگرداندن اعتبار اجرایی به کلیت قانون مناطق 
آزاد جنگیده است و خوشبختانه در این مبارزه نفس گیر با دولت و مجلس، توانست 
ابالغیه اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را اخذ نماید که 
البته تا اجرای این ابالغیه مهم راه درازی در پیش است. دوما دکتر سعید محمد در 
تعیین مدیران دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد اولویت را به اشخاص غیرسیاسی 
و عمل گرا داده است که باید دید در سیستم های ذوابعادی همچون مناطق آزاد 
چگونه می توانند برنامه های باالدستی و منطقه ای را اجرا کنند. سومین عامل مهم 
امیدواری ما به بازگشت احتمالی مناطق آزاد به ریل بین الملل گرایی، برنامه جامع 
تحول و توسعه مناطق آزاد است که در یک سال اخیر در دبیرخانه تدوین و ابالغ 
شده است. در این برنامه بین الملل گرایی به عنوان یکی از اهداف اساسی مناطق 
آزاد ذکر گردیده، که عدم پیگیری این موضوع در ادوار گذشته مورد انتقاد است. 
چهارمین عامل، به برنامه دولت در حوزه سیاست خارجی بازمی گردد که آن  هم 
اولویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه است. 
این استراتژی دولت در سیاست خارجی می تواند مسیر برونگرایی در مناطق آزاد را 

هموار نماید و منطقه گرایی اقتصادی را تسهیل کند.
تا این پایه از بحث، عوامل ساختاری موجود در عدم توفیق مناطق آزاد در 
یکسری  اما  کردیم؛  بررسی  اخیر  سه دهه  دولت های  در  را  شدن  بین المللی 
عوامل دیگر غیر از عوامل ساختار مدیریت کالن، تحریم و سیاست خارجی 
وجود دارد که از سیستم اداری مناطق آزاد نشات می گیرد که البته این عوامل 
هم ریشه در عوامل ساختاری دارند، اما باز هم در جای خود تاثیر منفی بر 

فرآیند برونگرایی در مناطق آزاد می گذارند.
اولین عامل موجود در ساحت درونی مناطق آزاد، به سالیق و یا تفکرات مدیران 
عامل برمی گردد. به این صورت که مدیران مناطق آزاد یا اساسا نگاه بیرونی 
به مقوله اقتصاد مناطق آزاد نداشتند و همه برنامه های خود را در عرصه درونی 
متمرکز می کردند و یا حتی در صورت داشتن چنین نگاهی فرصت و یا امکان 
پیگیری آن را به جهت مسائل تحریم ممکن نمی دانستند. این عامل باعث گردیده 
است در ساختار اداری مناطق آزاد نیز جایی برای پیگیری مسائل بین المللی از 
قبیل فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی و یا کسب بازار های مصرف برای 
تولیدات منطقه دیده نشود و عمده امورات بین المللی مناطق آزاد در داخل اداره 
روابط عمومی امور بین الملل سازمان های مناطق آزاد پیگیری شود که آنها هم به جز 
برخی کارها نظیر برنامه ریزی بازدید های هیات های خارجی، هماهنگی نمایشگاه ها 
و یا مسافرت های خارجی و... کارهای مبنایی و استواری انجام نداده اند. درواقع 
ضعف دیدگاه مدیریت کالن در حوزه بین الملل سازمان های مناطق آزاد، خود را در 
برنامه ریزی های اجرایی و نیز ساختار اداری نشان داده است و سازمان های مناطق 
آزاد امروز فاقد برنامه راهبردی در حوزه بین الملل و فاقد سیستم اداری جهت پیگیری 
آن هستند. در این شرایط مباحثی ازجمله جامعه هدف سرمایه گذاران کشورهای 
همسایه، نیازمندی های بازار های مصرف پیرامونی، خالهای تکنولوژیک موجود در 
ساختار تولیدی و صنعتی منطقه ، بسته های سرمایه گذاری خارجی در سازمان های 
مناطق آزاد و ایفای نقش در استراتژی های کالن اقتصاد ملی، تبدیل به امورات 
غیرمهم می شود و اولویت جذب سرمایه گذاری ها را هم عمال خود سرمایه گذاران 
به مدیریت و معاونت اقتصادی مناطق آزاد دیکته می کنند؛ چراکه فعالین اقتصادی 
مناطق آزاد در شناخت بازار و اقتصاد عموما چند قدم از مدیران مناطق آزاد جلوتر 
هستند، اما آنها شاید هیچ وقت نخواهند و یا نتوانند زنجیره ارزش در بخش های 
مختلف اقتصادی تعریف کنند و این زنجیره را هم در جهت برونگرایی اقتصادی 
هدایت نمایند. این درحالی است که سازمان های مناطق آزاد نیز در ساختار مدیریتی 
خود تالشی برای ساماندهی یک سیستم اقتصادی برونگرا و تشکیل زنجیره های 
تولید و ارزش برونگرا انجام نداده اند و مدیریت های برنامه آنها مسئول برنامه ریزی 
خرج کرد درآمدها بوده و مدیران سرمایه گذاری هم منتظر دریافت پروپوزال های 
سرمایه گذاری فعالین اقتصادی هستند تا برنامه روزمره خود را برای پیگیری امورات 

اداری آنها تنظیم کنند.
در کنار عوامل مدیریتی و سازمانی، عامل مهم دیگر در درون مناطق آزاد به 
فرهنگ اداری سازمان های مناطق برمی گردد که بیشتر شبیه شهرک صنعتی 
آزاد  اداری در مناطق  این فرهنگ باعث می گردد بدنه  آزاد.  تا منطقه  است 
بین الملل گرایی را فرع اقتصاد در مناطق آزاد بدانند و اصل موضوع برای آنها، 
ارائه خدمات اداری مرسوم و عادی تطویل یافته به فعالین اقتصادی صبور 
موجود می باشد. این نگاه معیوب هم باعث می شود در سیستم اداری مناطق 
آزاد ورود یک سرمایه گذار خارجی برای ایجاد کسب و کار با ذهنیت خارجی 
باشد، اما در ادامه امر خارج شدن از این کالف سردرگم برای او تبدیل به یک 
کابوس گردد. بروکراسی امروز در مناطق آزاد گاها یک قدم از سرزمین اصلی 
جلوتر است و بحث تسهیل مسیر اداری توسعه کسب و کار به عنوان یکی 

از نیازهای اصلی برای ترویج و تشویق سرمایه گذاری خارجی مطرح است.
موضوع مهم بعدی در مناطق آزاد، عدم وجود هماهنگی در دستگاه های دولتی و 
غیردولتی فعال در مناطق آزاد برای تسهیل بین الملل گرایی است. گمرک، پایانه ها، 
نهادهای امنیتی و انتظامی، وزارت امورخارجه، اتاق های بازرگانی، کمیسیون های 
مشترک اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و... جزو نهادهای اصلی هستند که 
باید در قالب یک راهبرد ملی، مسیر برونگرایی در مناطق آزاد را هموار نمایند، اما 
امروز به جهت نبود برنامه جامع در این راستا و مشخص نبودن صریح و شفاف 
ماموریت و وظایف نهادهای مرتبط با این امر؛ بین الملل گرایی در مناطق آزاد یعنی 

تشریفات، یعنی دید و بازدید های مقطعی و بی هدف.
عوامل دیگری هم وجود دارد که هریک به نوبه خود در ممانعت مناطق آزاد 
از ماموریت کالن برونگرایی موثر هستند. اما در نهایت می شود نتیجه گرفت 
با استمرار شرایط موجود از نظر راهبردی، ساختاری، برنامه ریزی و اجرایی؛ 
حرکت در مسیر بین الملل گرایی در مناطق آزاد نیازمند یک پرداخت ویژه از 
سوی دولت، دبیرخانه شورایعالی، وزارت امورخارجه و سازمان های مناطق آزاد 
است، تا در راستای عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی، اجرای قانون مناطق آزاد 
و تامین اهداف اصیل و اساسی مناطق آزاد، بستر الزم و مناسب برونگرایی و 
بین المللی شدن مناطق آزاد مهیا گردد. در حقیقت مفهوم مناطق آزاد با مفاهیم 
برونگرایی و بین المللی شدن همزاد منطقی و کارکردی هستند و اگر امروز ما 
واقعا می خواهیم مناطق آزاد ایران شبیه سایر مناطق آزاد دنیا عمل کنند، الزم 

است شرایط آن را نیز مانند آنها ایجاد کنیم.
به همین منظور با معاونین، مسئولین و کارشناسان مناطق آزاد و همچنین 
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه درخصوص ضروریات، عوامل و 
موانع توسعه تعامالت بین المللی مناطق آزاد ایران به گفت  و گو نشستیم که در 

ذیل مالحظه می فرمایید.

مختار گرشاسبی، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد قشم:

مناطق آزاد، حلقه ارتباطی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی
مختار گرشاسبی سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد قشم در گفت وگو با نشریه، به ایجاد ارتباط با اقتصاد بین المللی و ایفای 

نقش مناطق آزاد برای حلقه ارتباطی با اقتصاد جهانی تاکید کرد .

قوانین  کامل  اجرای  بر  و  اشاره  نیز  آزاد  مناطق  قانونی  وی  به ظرفیت های 
مناطق آزاد تاکید نمود.

گرشاسبی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد جهت ارتباط با اقتصاد منطقه ای و 
جهانی از چه ظرفیت های قانونی برخوردار می باشد، گفت: اساس ایجاد مناطق آزاد 
در دنیا، پیوند با اقتصاد منطقه ای و جهانی و الگو برداری از دانش و فن آوری های 
پیشرفته صنایع دنیا و اجرایی نمودن آن در مناطق و پیوند با اقتصاد داخلی کشور 
می باشد. مناطق آزاد کشور براساس قانون خاص چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب 
سال 1۳7۲ اداره می گردند که در ماده)یک( این قانون، یکی از اهداف ایجاد مناطق 
آزاد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای است. عالوه بر آن، در این قانون 
مزیت ها، مشوق ها و ظرفیت هایی برای مناطق آزاد تدوین و طراحی شده است که 
جاذب سرمایه گذار داخلی و خارجی بوده است. در برخی مفاد این قانون اشاره به 
استقالل و حاکمیت مناطق آزاد در صدور مجوزات، آزادی مبادالت بازرگانی، آزادی 
ورود و خروج سرمایه، حفظ حقوق سرمایه گذاری خارجی، امکان ثبت شرکت، امکان 
دفاتر نمایندگی، اجاره زمین به خارجیان، تاسیس بیمه و بانک خارجی و فعالیت های 
بورس با سرمایه داخلی و خارجی و معافیت های مالیاتی و گمرکی و سایر مزیت ها 

اشاره شده است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم ادامه 
داد: در قانون برنامه های پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
استقالل  و  حاکمیت  بر  نیز  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  و  کشور 
مناطق آزاد و تلقی کردن روسای مناطق آزاد به عنوان باالترین مقام دولت 
جهت تصمیم گیری و تصمیم سازی در محدوده مناطق آزاد اشاره شده است. 
همچنین، در قانون امور گمرکی در مفاد 18 و ۲4 و 1۵8 به اختیارات و حاکمیت 

مناطق آزاد در امور گمرکی و تجارت اشاره شفاف گردیده است.
اخذ  آیین نامه  شامل  آزاد  مناطق  قانون  آیین نامه های  در  داشت:  اظهار  وی 
عوارض، آیین نامه اجرای صدور روادید اتباع خارجی ، آیین نامه نحوه استفاده 
از زمین و منابع مالی، مقررات نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، مقررات 
سرمایه گذاری ، مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد، مقررات 
ثبت  ضوابط  رانندگی،  و  راهنمایی  آیین نامه  خارجی،  اتباع  اقامت  و  ورود 
شرکت ها و مالکیت معنوی و صنعتی و آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی 
و مقررات تاسیسات و فعالیت موسسات بیمه، جملگی این ظرفیت ها در راستای 
تسهیل و تسریع در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و با هدف همگرایی 

این مناطق با اقتصاد منطقه ای و جهانی ترسیم شده است.
گرشاسبی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد با چه کشورها و اقتصادهایی 
دارای ظرفیت و فرصت های ارتباطی و تعاملی می باشند، گفت:  ما درحال حاضر 
راه اندازی  آزاد دیگر در شرف  داریم و 7منطقه  فعال  آزاد  در کشور 8منطقه 
می باشند و این مناطق به جز منطقه آزاد فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(، 
مابقی در نقاط مرزی واقع گردیده اند و هدف قانونگذار از ایجاد این مناطق در 
نقاط مرزی با کشورهای همسایه ، استفاده از ظرفیت ها و فرصت های ارتباطی 
و تعاملی با کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا می باشند. ما 1۵کشور در 
همسایگی خود داریم و 1۵منطقه آزاد نیز در همجواری آنها ایجاد نموده ایم که 
اگر بتوانیم خوب مدیریت کنیم ، می توانیم از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی 
این کشورها جهت تولید و صادرات و تامین کاالهای موردنیاز این کشورها و 
انتقال خدمات و دانش و فناوری به کشورهای همسایه و یا جذب تکنولوژی 
جدید در مناطق آزاد استفاده کنیم. اکثر کشورهای همسایه با ایران، واردکننده 
کاال می باشند و این به عنوان مزیتی است که مناطق آزاد کشور می توانند با 
بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود و با بهره مندی از ظرفیت های 
تولید کشور، نسبت به تامین کاالهای موردنیاز آنان در تمامی حوزه های تولید 
نقش آفرینی کنند. کشور ما در حوزه مراودات تجاری و سیاسی با کشورهای 
همسایه روابط خوبی داشته و می توانیم از این ظرفیت ها و فرصت ها به خوبی 
با  در شمال کشور  انزلی  آزاد  منطقه  استقرار  مثال  عنوان  به  کنیم.  استفاده 
هدف پوشش دادن به مراودات تجاری با کشورهای حاشیه خزر با جمعیت 
دادن  پوشش  هدف  با  ارس  آزاد  منطقه  ایجاد  و  گردید  ایجاد  400میلیونی 
اروپایی  با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و کشورهای  به مراودات تجاری 
می باشد و ایجاد منطقه آزاد ماکو با هدف پوشش دادن به مراودات تجاری با 
کشورهای ترکیه و کشورهای اروپایی انجام پذیرفت و مناطق آزاد کیش، قشم 
و اروند با هدف پوشش دادن به کشورهای جنوبی همسایه با ایران ایجاد کردند 
و ایجاد منطقه آزاد چابهار برای پوشش دادن مراودات با کشورهای پاکستان و 

هند و آسیای جنوب شرقی مدنظر بوده است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم ادامه داد: 
متاسفانه ما به اکثر کشورهای همسایه و سایرکشورهای دنیا مواد اولیه خام و 
 واسطه ای صادر می کنیم که مناطق آزاد کشور می توانند نقش تکمیل کننده مواد 
اولیه داخلی و صادرات کاالهای ساخته شده کامل با مواد خام داخلی و با ارزش 
افزوده باال به خارج از کشور داشته باشند و یا اینکه با تامین مواد اولیه خارجی، نسبت 
به تولید کاال و صادرات به کشورهای دیگر و یا تامین نیازمندی های داخل کشور 
اقدام نمایند. مناطق آزاد کشور از ظرفیت های خوبی با کشورهای همجوار برخوردارند 

که می توانند از این ظرفیت به نحو شایسته استفاده نمایند.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چه فرصت ها و زمینه های همکاری 
از طریق وزارت امور خارجه که مرکز ثقل مراودات برون مرزی کشور محسوب 
با  ارتباط  برای  بسیار مهم  از مراکز  نمود: یکی  اذعان  دارد،  می شوند، وجود 
اقتصاد جهانی و منطقه ای، می تواند استفاده از ظرفیت های وزارت امورخارجه 
باشد. ایران تقریبا در تمامی کشورهای دنیا دارای سفارتخانه بوده و این مراکز 
سفارتخانه ها می توانند کمک شایانی توجهی جهت مراودات اقتصادی و جذب 
سرمایه گذار خارجی و توسعه صادرات و غیره برای مناطق آزاد ایجاد نمایند. 
لیکن متاسفانه در کشور ما این وزارتخانه به عنوان مراکز سیاسی و فرهنگی 
یا  و  کم رنگ  مرکز  این  در  اقتصادی  فعالیت های  و  می شود  استفاده  بیشتر 
اقتصاد منطقه ای و  با  ارتباط  آزاد می توانند جهت  لذا مناطق  بی رنگ است. 
جهانی، از ظرفیت های ارتباطی سفارتخانه های ایران در خارج از کشور استفاده 
نمایند و حتی می توانند در سفارتخانه ها میز سرمایه گذاری ایجاد نمایند و تمامی 
ظرفیت های تولیدی و قابل سرمایه گذاری در قالب اطالعات فشرده در اختیار 
سفارتخانه های کشور قرار دهند تا از آن طریق به سرمایه گذاران کشورهای 
اینکه  یا  و  گردند  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری  دعوت جهت  و  ارائه  هدف 
برگزاری  با  و  نموده  استفاده  ایران  در  از ظرفیت های سفرای سایر کشورها 
با حضور سفرای کشورهای  آزاد  مناطق  از  میدانی  بازدیدهای  یا  و  همایش 
آنان  برای  را  مناطق  سرمایه گذاری  و  تولیدی  ظرفیت های  می توان  هدف، 
تشریح نموده تا از آن طریق نیز مناطق به جذب سرمایه گذار و یا صادرات 

محصوالت تولیدی خود به کشورهای مورد هدف اقدام نمایند.
بین  شایسته ای  و  بایسته  و  مدرن  برنامه  تاکنون  گفت:  ادامه  در  گرشاسبی 
مناطق آزاد و وزارت امورخارجه صورت نپذیرفته و اکثر سفرای ایران مستقر در 
کشورهای دنیا از ظرفیت ها، مزیت ها و مشوق های مناطق آزاد کشور بی اطالع 
و یا ناآگاه هستند و تاکنون مناطق آزاد کشور تمرکز هدفمند در استفاده از 
ظرفیت های وزارت امورخارجه و سفرای کشورهای دیگر در کشور به عمل 
نیاورده و امید می رود با توانمندی ها و تفکرات اقتصادی مشاور رئیس جمهور 

و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این اتفاق به سرانجام برسد.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
تفاهم نامه  که  می گردد  پیشنهاد  مقوله  این  از  برون رفت  جهت  کرد:  اظهار 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  با  امورخارجه  وزارت  مابین  فی  همکاری 
ویژه اقتصادی در جهت استفاده از ظرفیت های سفارتخانه های کشور در دیگر 
ایران جهت  در  سایر کشورها  سفرای  از ظرفیت های  استفاده  یا  و  کشورها 
معرفی تولیدات و ظرفیت های سرمایه گذاری منعقد گردد و در این خصوص 
بسته های سرمایه گذاری مدون و کاملی توسط دبیرخانه شورایعالی با همکاری 
سازمان های مناطق آزاد تدوین و در اختیار سفرای ایران در سفارتخانه های 
آزاد در برخی  نمایندگی مناطق  لزوم دفاتر  قرار داده شود و در صورت  دنیا 
و  همایش ها  آن  عالوه بر  و  گردد  ایجاد  هدف  مورد  و  مهم  کشورهای  از 

سمینارهایی با حضور سفرای ایران در خارج از کشور و یا سفرای کشورهای 
دیگر در ایران با محوریت وزارت امورخارجه و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی برگزار شود و همچنین کاروان بازدید از مناطق آزاد با حضور 

آنان انجام پذیرد.
با  کشورمان  اقتصادی  مشترک  کمیسیون های  درخصوص  ادامه  در  وی 
کشورهای دیگر گفت: ما می توانیم جهت همگرایی و هم افزایی اقتصادی و 
فرهنگی با کشورهای همسایه و سایر کشورها دنیا، کمیسیون های مشترک 
ایجاد و یا مناطق آزاد مشترک ایجاد نماییم و وزارتخانه های امورخارجه، امور 
این موضوع  به  نیز  و تجارت می توانند  دارایی و صنعت، معدن  و  اقتصادی 
کمک کنند تا با همگرایی و هم افزایی مشترک اقتصادی ، این مناطق بتواند 
اتفاقات خوب اقتصادی را در زمینه های تولیدی، زیرساختی و سرمایه گذاری 
با کشورهای دیگر رقم زنند. برای ایجاد کمیسیون های مشترک اقتصادی، 
نقش سفارتخانه های کشور در کشورهای هدف و توانمندی رایزنان اقتصادی 
افراد توانمند و دارای  لذا به کارگیری  سفارتخانه ها بسیار حائز اهمیت است. 
سابقه و تجربه و تحصیل اقتصادی در سفارتخانه ها به عنوان رایزن اقتصادی 
بسیار می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند؛ ولی متاسفانه اکثر رایزن های 
اقتصادی به کار گرفته در سفارتخانه از توانمندی الزم در جذب و ارتباط بین 

اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد کشور هدف ناآشنا و بیگانه هستند.
آزاد  مناطق  خصوصی  و  دولتی  بخش  چرا  این که  به  پاسخ  در   گرشاسبی 
هدف  کشورهای  با  کشورمان  بازرگانی  اتاق  با  همکاری  فرصت های  از 
بهره برداری نمی کند، عنوان کرد: فلسفه ایجاد اتاق بازرگانی در کشور جهت 
ارتباط با کشورهای هدف در جهت تسهیل و تسریع در مراودات اقتصادی و 
رفع مشکالت تجار، واردکنندگان و صادرکنندگان کاال و ساماندهی تجار و 
فعاالن اقتصادی در صدور کارت بازرگانی و گواهی مبدا و سایر مجوزهای 
الزم برای کسب و کارهای اقتصادی می باشد. لذا اکثر فعالین اقتصادی مناطق 
آزاد نیز به نوعی عضو اتاق بازرگانی کشور و دارای کارت بازرگانی بوده که 
جهت مراودات تجاری از این ظرفیت استفاده می نمایند. سازمان های مناطق 
لیکن بیشترین  بازرگانی داشته و  اتاق  با  آزاد بعضا تفاهم نامه های همکاری 
تمرکز مسئولین اتاق بر روی بازرگانان داخلی بود و توجه کمتری به مشکالت 
به تجار و فعالین اقتصادی مناطق آزاد داشته اند و بعضا نسبت به رفع مشکالت 
تجار داخلی با کشورهای دیگر با مشکل مواجه بوده و یا نتوانسته اند جهت 
رفع مشکالت تجار و تسهیل مراودات تجاری از ارتباطات تجاری و بازرگانی 
مناسبی با کشورهای دیگر برخوردار گردند؛ لذا برای تقویت فعالین اقتصادی 
در مناطق آزاد پیشنهاد می گردد که مناطق آزاد مستقال دارای اتاق بازرگانی با 
به کارگیری افراد قوی و کارآمد با پشتوانه بخش خصوصی جهت بسط و توسعه 

اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها شوند.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه 
درخصوص نقش نهادهای بین المللی که دولت ایران عضو آن شده است، در 
بین المللی  از ظرفیت ها و مزیت های همکاری  بهره برداری حداکثری  جهت 
مناطق آزاد گفت: پیوستن ایران به کنوانسیون ها و اتحادیه های بین المللی و 
اعمال مقررات و تعرفه های ترجیحی مشترک می تواند کمک شایان توجهی به 
اقتصاد کشور و توسعه صادرات و کاهش قیمت تمام شده واردات ازجمله مواد 
اولیه تولیدی نماید و مناطق آزاد نیز می توانند از این مزیت های بین المللی که 
ایران به آن الحاق گردیده ازجمله کنوانسیون های و توافق نامه های اوراسیا، 
اکو و اخیرا نیز شانگهای استفاده بهینه نماید و با ایجاد مناطق آزاد مشترک 
و یا ایجاد کریدورهای حمل ونقل و استفاده از تعرفه های ترجیحی و توافقی 
از مزیت های آن برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد بهره مند گردد؛ درواقع 
این توافق نامه ها امتیاز خوبی برای تسریع و تسهیل در ورود و خروج کاالی 
تولیدی و زیربنایی می باشند و مناطق آزاد نیز می توانند از این فرصت ها برای 
تامین کاالی کشورها و یا جذب سرمایه گذاری کشورهای دیگر در مناطق 
برای تولید و سرمایه گذاری استفاده بهینه نمایند. البته مناطق آزاد کشور در 
راستای سیاست های دولت درصدد انعقاد توافق نامه های بین المللی جهت ایجاد 
مناطق آزاد مشترک با کشورهای اوراسیا و غیره می باشند و در شرایط فعلی از 

مزیت های قانونی این توافق نامه های گمرکی استفاده می نمایند.
وی افزود: برای استفاده از این مزیت ها، مناطق آزاد می تواند نقش اصلی را در تولید 
و تامین کاالهای مورد هدف این کشورها ایفاد نمایند و با استفاده از مزیت های 
گمرکی و ترجیحی مورد توافق در کنوانسیون ها و توافق نامه ها می توانند در کاهش 
هزینه تمام شده تولید و تسریع و تسهیل در انتقال کاال برای فعالین اقتصادی بهره مند 
گردند و راه استفاده بهینه از آن، ایجاد اتاق فکر در نحوه برخورداری از مزیت های این 
کنوانسیون ها و توافق نامه ها شامل اوراسیا، اکو و شانگهای و کریدورهای بین المللی 
در مناطق است و لذا با ایجاد این اتاق فکر، هر منطقه می تواند یک نماینده معرفی 
نماید تا اعضا بتوانند ضمن تبیین ظرفیت های تولیدی و سرمایه گذاری هر منطقه، 
پایگاه های تجاری و اقتصادی را در کشورهای عضو توافق نامه ها و کنوانسیون ها 

شناسایی و ایجاد کنند.

وی درخصوص تحقق ماموریت های مناطق آزاد جهت سرمایه گذاری خارجی 
و تعامالت بین المللی بیان داشت: اساس ایجاد مناطق آزاد در کشور در راستای 
جذب سرمایه گذار خارجی و داخلی و تولید پایدار و تامین نیازمندی های کشور 
هدف و حتی داخل کشور می باشد؛ لذا استفاده از مزیت های قانونی مناطق در 
جذب سرمایه گذار بسیار می تواند تاثیرگذار باشد؛ لیکن این مزیت ها مستلزم 
ارتباطات و تعامالت بین المللی با کشورهای هدف اقتصادی می باشد که روابط 
سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مناسب می تواند گره گشای این سرمایه گذاری ها 
مناسبی  تعامالت  و  ارتباطات  همسایه  کشورهای  با  ایران  کشور  لذا  گردد. 
تولید  و  توسعه  جهت  در  ارتباطات  این  از  می توانند  نیز  آزاد  مناطق  و  دارد 
با  آزاد  مناطق  امروزه  که  مشکلی  تنها  لیکن  نمایند؛  استفاده  سرمایه گذاری 
آن درگیر و گریبانگیر هستند، حذف امتیازات و مزیت های قانونی این مناطق 
توسط دستگاه های داخل کشور ازجمله حذف معافیت های مالیاتی و عدم ورود 
آزادانه کاال به این مناطق می باشد که با روح قانون مناطق آزاد مغایرت دارد. لذا 
دخالت دستگاه های متولی سرزمین اصلی و بسط و تسری دادن قوانین داخل 
کشور به مناطق آزاد به بهانه های واهی ، امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
را در این مناطق به خطر انداخته است و تا این مشکالت برطرف نگردد، جذب 
سرمایه گذار خارجی و حتی داخلی و یا ایرانیان سرمایه گذار مقیم خارج از کشور 
به این مناطق با چالش مواجه است. لذا تنها راه برون رفت از این معضل، حذف 
قوانین دست و پاگیر داخلی از مناطق آزاد و استقالل کامل این مناطق در 

حیطه تصمیم گیری و تصمیم سازی است.
گرشاسبی افزود: مناطق آزاد دارای ظرفیت های بالقوه و بالفعل خوبی می باشد 
و چنانچه برپایه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اسناد باالدستی اجرا گردند، 
می توانند موفق شوند؛ لذا اعمال موارد ذیل که طی چند سال اخیر به صورت 
زیرکانه و با نیت نابودی مناطق آزاد از داخل کشور به مناطق آزاد تسری داده 
با چالش مواجه نموده و خواهد نمود و  این مناطق را همچنان  شده است، 
ضمن نگرانی برای سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی فعلی مستقر در مناطق 
آزاد، ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی  و داخلی جدید را نیز 
کاهش داده است و علی رغم تالش های بی وقفه دبیر محترم شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی جناب آقای دکتر سعید محمد برای رفع این مشکالت 
که در سنوات گذشته ایجاد شده است، همچنان این مشکالت پابرجاست و 
چنانچه مراکز قانونگذاری، حاکمیتی و دولتی کمک و مساعدت الزم در جهت 
رفع این مشکالت به این مناطق به عمل آوردند، قطعا سرعت رشد این مناطق 

افزایش پیدا خواهد کرد.
وی به مشکالت موجود در مناطق آزاد که ناشی از عدم رعایت قوانین  مناطق 
آزاد و تسری قوانین کشوری به این مناطق است، اشاره کرد و این معضالت 

را به شرح ذیل نام برد:
1( مشمول نمودن مالیات بر ارزش افزوده برای فعالیت های اقتصادی مناطق 
فعالین  پیش روی  چالش  )موثرترین  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  توسط  آزاد 
اقتصادی با توجه به صراحت ماده 1۳ قانون مناطق آزاد مبنی بر معافیت مالیاتی 

مناطق آزاد از هرگونه فعالیت اقتصادی (
۲( تسری اعمال ثبت سفارش )ثبت آماری( به مناطق آزاد جهت ورود کاالی 
ساخته شده و یا مواد اولیه تولیدی و یا کاالهای سرمایه ای و اعمال محدودیت 
و ممنوعیت در مورد کاالهای مختلف و مواد اولیه و حتی کاالی ساخته شده 
در مناطق آزاد به کشور، یکی دیگر از چالش های مناطق در به مخاطره انداختن 
سرمایه سرمایه گذاران می باشد. )طبق ماده ۲ و 4 مقررات صادرات و واردات 
امور گمرکی قانون مناطق آزاد و ورود هرگونه کاال به جز کاالیی که ممنوعه 
قانونی یا با شرع مقدس اسالم مغایرت دارد، به مناطق مجاز است و تابعه 

ضوابط و شرایط هر منطقه می باشد که با کمترین تشریفات انجام می پذیرد (.
۳( عدم تمکین به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور توسط 
دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد، درحالی که طبق این قانون، مدیران 
عامل سازمان های مناطق آزاد به عنوان باالترین مقام دولت در منطقه تلقی 
و کلیه دستگاه های اجرایی کشوری مستقر در منطقه موظفند تحت مدیریت 
واحد هر منطقه عمل نمایند، که متاسفانه این امر توسط دستگاه های مربوطه 
عمل نمی گردد و چالش های بسیاری برای مدیران مناطق آزاد ایجاد نموده 

و باعث دوگانگی و سردرگمی در تصمیم گیری اداره مناطق آزاد شده است.
4( اعمال وصول مالیات بر ارزش افزوده از ورود کاالی مواد اولیه داخلی از 
داخل کشور به مناطق آزاد و مجددا وصول مالیات بر ارزش افزوده پس از 
مستقر،  ج.ا.ا  گمرک  توسط  اصلی  سرزمین  به  کاال  همان  و صادرات  تولید 
براساس قوانین مالیاتی داخل کشور یکی از معضالت تولید در مناطق آزاد 
است که این مدل از وصول مالیات برای واحدهای تولیدی مستقر در مناطق 
آزاد دنیا نه تنها وجود ندارد، بلکه مورد تعجب و ناباوری سرمایه گذاران خارجی 
و داخلی شده است و تاکنون نیز علی رغم اعتراضات تولیدکنندگان و مکاتبات 
دبیرخانه شورایعالی با دولت، مجلس و سازمان امور مالیاتی، این معضل برطرف 

نگردیده است.

۵( عدم ورود کاال و مواد اولیه از مبادی ورود کشور به مقاصد مناطق آزاد و 
توقف کاال و ملزم نمودن صاحبان کاال به ارائه ثبت آماری جهت انتقال کاال به 
مناطق آزاد از طریق گمرکات مبدا ورود و نگهداری چند روزه کاال در گمرکات 
و اعمال هزینه و دموراژ به تولیدکنندگان و واردکنندگان یکی دیگر از معضالت 
فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد کشور است که تولیدکنندگان را با هزینه ای 

گزاف مواجه نموده است.
و  آزاد  مناطق  حمل ونقل  ناوگان  توسعه  برای  خودرو  ورود  آزادی  عدم   )۶
به  اقدام  آزاد  مناطق  در  که  خارجی  سرمایه گذاران  برای  خودرو  ورود  عدم 
عالی  کیفیت  از  بهینه  استفاده  و  تردد  رفاه،  برای  می نمایند  سرمایه گذاری 
و  متوقف  تاکنون  سال 1۳97  از  نیز  امر  این  متاسفانه  خارجی،  خودروهای 
چالش  با  مناطق  تولیدی  و  خصوصی  و  عمومی  حمل ونقل  ناوگان  کلیه 
مواجه و با توجه به توریست پذیر بودن این مناطق، متاسفانه مسافرین از نبود 

زیرساخت های حمل ونقل مناسب رنج می برند.
پروانه  به صدور  الزام  و  آزاد  تولیدات مناطق  ترانزیت خارجی  اجازه  7( عدم 
صادرات توسط گمرک ج.ا.ا مستقر در مناطق به جای پروانه صادراتی گمرکات 
مناطق آزاد و اخذ تعهد ارزی برای تولیدات منطقه که از مواد اولیه خارجی 
استفاده می نمایند یکی دیگر از معضالت و مشکالت حاکم در این مناطق 

آزاد می باشد.
8( با توجه به این که یکی از اهداف مناطق آزاد تولید و صادرات و پردازش 
و تعمیر و بازسازی و اورهال نمودن آن و صادرات مجدد به خارج از کشور 
است، که این امر ساالنه میلیاردها دالر برای این کشور ارزآوری و درآمدزایی و 
هزاران نفر اشتغال را در بردارد؛ متاسفانه در مناطق آزاد این مزیت از سال 1۳89 
متوقف و ممنوع گردیده است و این امر باعث گردیده که کشورهای همسایه 

از مزایای آن بهره مند گردند.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان 
خاطرنشان کرد : باتوجه به مراتب فوق که بخشی از مشکالت سرمایه گذاری 
ریسک  قدرت  عوامل  این  می باشد،  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت  و 
این  علی رغم  علیهذا  است؛  داده  افزایش  مناطق  این  در  را  سرمایه گذاری 
مشکالت پیش روی که همه این مشکالت میراث ناالیقی مدیران قبلی بوده 
است، توسط مدیران ارشد فعلی مناطق آزاد و با تالش شبانه روزی در شرف 
برطرف شدن می باشد و در این مدت کوتاه با روی کارآمدن دبیر شورایعالی و 
مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد با وجود چالش های مترتب، این مناطق 
خوبی  رشد  اشتغال  و  مجدد  صادرات  و  صادرات  و  سرمایه گذاری  حوزه  در 

داشته اند و باید به این مدیران دست مریزاد گفت.

هادی تیزهوش تابان ، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه:
آماده معرفی ظرفیت ها و فرصت های همکاری های خارجی 

مناطق آزاد هستیم
هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفت و گو با 
نشریه، درخصوص فرصت ها و چالش های پیش روی همکاری های بین المللی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با بیان اینکه اساسا مناطق آزاد در درک جهانی 
یعنی تسهیل گری و سرعت بخشیدن به فرآیندهای سرمایه گذاری بین المللی در این 
محدوده های جغرافیایی، اظهار داشت: بر این اساس، در تصویر و تحلیل دولت ها و 
شرکت های خارجی و بین المللی، مناطق آزاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و 

نیست، اما مهم ترین مسئله در ضعف ارتباط نهفته است.
آزاد  مناطق  کرد:  عنوان  چنین  مستمر،  ارتباط  وجود  توضیح ضعف  در  وی 
موجود  ارتباطات  ۳0ساله،  حدود  فعالیت  علی رغم  ایران  تجاری- صنعتی 
براساس ظرفیت ها و فرصت های همکاری با اتاق های بازرگانی نبوده است؛ اما 
در این مسیر برنامه کاری مدونی برای هر منطقه آزاد از سوی اتاق مورد نظر 

بوده که با هم افزایی دو و چندجانبه به اجرا در خواهد آمد.
و  خودبسندگی  را  مابین  فی  تعاملی  کمبودهای  برخی  دلیل  تیزهوش تابان، 
خوداتکایی این مناطق ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه چه بخش دولتی و چه 
بخش خصوصی این مناطق با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی خود به 
دنبال معرفی فرصت های همکاری مشترک با بازارهای مختلف می باشند و 
این درحالی است که به جز تعدادی محدودی از مناطق، همچون منطقه آزاد 
انزلی؛ همکاری مستمری مابین اتاق های بازرگانی و این نهادهای اقتصادی 
ملی که از ظرفیت های بین المللی برخوردار می باشند؛ وجود نداشته است؛ البته 
به صورت موردی تجربه های همکاری مشترک وجود داشته، اما تصریح بنده 
بر فرصت های متنوعی است که بهره برداری از آنها نه تنها به نفع مناطق آزاد، 
بلکه تامین کننده منافع ملی کشورمان در عرصه منطقه ای و بین المللی است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با تاکید بر اینکه تمام اتاق های بازرگانی 
و به ویژه اتاق های مشترک، خود را ملزم به معرفی، امکان سنجی و پایش بازارهای 
تخصصی خود برای همه فعالین اقتصادی می دانند، اظهار کرد: باید توجه داشت برای 
حضور در فضای بین المللی، صرف بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی کافی 
نبوده و در این مسیر باید از توانمندی و مشاوره تخصصی، حقوقی، سرمایه گذاری 
مبتنی بر نظرات کارشناسی اتاق های بازرگانی بهره برد تا ضریب آسیب دیدگی فعالین 

اقتصادی در امر تجارت به صفر کاهش پیدا کند.
اتحادیه  با  اقتصادی کشورمان  تنوع فرصت های همکاری  به  تیزهوش تابان 
و  از ظرفیت ها  تحلیلی  ارائه  با  و  پرداخت  روسیه  و کشور  اوراسیا  اقتصادی 
فرصت های موجود در همکاری با بازارهای فوق، تصریح کرد: در یک تحلیل 
ماکو؛  و  ارس  انزلی،  یعنی  ایران  آزاد سه گانه شمالی  مناطق  کالن عالوه بر 
راهبرد روسیه و اوراسیا معطوف به حضور و ارتباط با کشورهای حوزه اقیانوس 
هند و جنوب خلیج فارس است. در نتیجه مناطق آزاد چابهار، قشم، کیش و 

اروند از مزیت مضاعفی برای توسعه روابط برخوردار می باشند.
و  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی  برای  را  خود  متبوع  اتاق  آمادگی  وی، 
همکاری اقتصادی سرمایه گذاران مناطق آزاد با شرکت های روس اعالم کرد 
و افزود: تعامالت بیشتر مدیران سازمان های مناطق آزاد و فعالین اقتصادی 
این مناطق با اتاق های بازرگانی در قالب برگزاری نشست های کاری مشترک، 
به  می تواند  خارجی  سرمایه گذاران  با  چندجانبه  و  دو  رویدادهای  در  حضور 
ارتباطات بیش از پیش این مناطق با اقتصاد جهانی کمک شایان توجهی نماید.
تیزهوش تابان با بیان این که مناطق آزاد تجاری- صنعتی باید عالوه بر اتاق های 
مسئول  که  وزارتخانه هایی  و  امورخارجه  وزارت  با  را  خود  روابط  بازرگانی، 
کمیسیون های مشترک اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر هستند، بیشتر 
نمایند تا از طریق برقراری ارتباطات چندوجهی، شناخت و آگاهی بیشتری نسبت 
به مقوالت مترتب بر همکاری با سایر کشورها داشته باشند؛ اضافه کرد: فلسفه 
وجودی مناطق آزاد ناظر بر همکاری های بین المللی و میان منطقه ای است و در 
این راهبرد که طی حدود ۵0سال گذشته در اقتصاد جهانی به یک رویه و عرف 
تبدیل شده، مناطق آزاد کشورمان باید با قوانین و مقررات تجارت در هر کشور، 
متغیرها، فرصت ها و چالش های پیش روی آشنا باشند و این آشنایی از استمرار روابط 
و ارتباطات کاری، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، حضور در نمایشگاه های 
بین المللی بازارهای هدف، همکاری با اتاق های بازرگانی با اولویت اتاق های مشترک 

و همچنین وزارت امورخارجه حاصل می شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در پایان، مناطق آزاد را فرصتی 
به  توجه  با  نمود:  تاکید  و  ارزیابی کرد  اقتصاد کشور  بین المللی کردن  برای 
موقعیت مکانی مناطق آزاد موجود و مناطق آزاد هفتگانه جدید، درواقع عالوه بر 
اتحادیه های  با  کشورمان  اقتصادی  همکاری  امکان  همسایه،  کشورهای 
بهره برداری  و  شانگهای  و  اکو  همکاری  سازمان  اوراسیا،  چون  اقتصادی 
حداکثری از کریدورهای بین المللی عبوری از کشورمان، با تکیه بر مزیت ها و 
فرصت های موجود در مناطق آزاد فراهم است و در این میان عالوه بر بخش 
آزاد و ویژه  آزاد، دبیرخانه شورایعالی مناطق  خصوصی، سازمان های مناطق 
اقتصادی به عنوان هماهنگ کننده این مناطق باید راهبرد مشخص و معینی 
برای هر منطقه در زمینه همکاری های بین الملل مبنا در مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی کشورمان تعریف نموده و اجرا نمایند.

سعید شکوهی، کارشناس مسائل بین الملل:
 ضرورت نقش آفرینی مناطق آزاد برای

 ایجاد ارتباط با اقتصاد بین المللی
سعید شکوهی کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با نشریه، به ضرورت 
نقش مناطق آزد برای ایجاد ارتباط با اقتصاد بین المللی اشاره و تاکید کرد : 
رهایی از فعالیت های پراکنده و بی برنامه، تدوین یک برنامه راهبردی مشخص 
برای فعالیت های بین المللی مناطق آزاد، نظارت و ارزیابی دقیق این فعالیت ها 
در  آزاد  مناطق  ماموریت های  مهم ترین  از  یکی  به  پوشاندن  جامعه عمل  و 
اقتصادی و اجتماعی  ایفای نقش موثر در توسعه  گسترش روابط خارجی و 

مناطق ، ضروری است.
وی ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل مرکز گسترش همکاری های بین المللی در 
مناطق آزاد گفت: یکی از اهداف کلیدی ایجاد مناطق آزاد در کشور، گشایش 
مسیرهای همکاری  با همسایگان و دیگر کشورها بود؛ به  این امید که این 
مناطق بتوانند با انعطاف بیشتر و با اصالح برخی قوانین و مقررات داخلی، 
مسیر هموارتری برای روابط اقتصادی با دیگر نقاط جهان فراهم آورند. اهمیت 
این مسئله با در نظر گرفتن تحریم های گسترده غرب علیه جمهوری اسالمی 
ایران دوچندان می نماید. از طرف دیگر، واژه »مناطق آزاد« در ارتباط با »جهان 
خارج« معنا و قوام می یابد و بدون آن، فلسفه وجودی و معنایی خود را از دست 
می دهد. باتوجه به نزدیکی مناطق آزاد به مرزهای کشور، پتانسیل و توانمندی 
این مناطق برای بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی و حتی پارادیپلماسی به منظور 
پیش برد اهداف اقتصادی و سیاسی کشور به  شدت چشمگیر است. اما متاسفانه 
تاکنون از این پتانسیل  به  خوبی بهره  گرفته نشده و فرصت های بی شماری از 
دست رفته است؛ نظیر عدم بهره برداری مناسب از میزبانی جام جهانی در قطر 
و یا نمایشگاه اکسپو دبی در سال های ۲0۲1-۲0۲۲. در همین راستا و به منظور 
فعال سازی ظرفیت های بین المللی مناطق و بهره گیری از این فرصت ها برای 
توسعه همکاری ها و روابط دو یا چندجانبه و با توجه به دالیل توجیهی زیر،  
تشکیل مرکزی به منظور »گسترش  همکاری های بین المللی مناطق آزاد« در 

دستورکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد.
شکوهی در ادامه به بررسی موضوعات مهم در زمینه فعالیت های بین المللی مناطق 

آزاد اشاره نمود و از نبود برنامه در فعالیت های بین المللی مناطق آزاد گالیه کرد.
بین المللی  فعالیت های  زمینه  در  اولیه  بررسی  با  داشت:  اذعان  کارشناس  این 
مناطق آزاد کشور، چنین به نظر می رسد که مناطق آزاد، برنامه ای مدون، مصوب، 
مشخص و راهبردی برای گسترش و تعمیق روابط بین المللی خود نداشته اند و 
هر آنچه که هست و اتفاق افتاده، براساس معرفی افراد و شخصیت ها، آشنایی 
قبلی، اتفاقات و کانال های دیگر بوده است. بدین  معنا که برنامه منسجمی برای 
شناسایی ظرفیت های بین المللی مناطق آزاد و شناسایی مناطق و افراد خارجی 
مستعد همکاری های بین المللی وجود ندارد و اتفاق های پراکنده ای هم که در حوزه  
بین المللی رخ می دهد، هم افزایی و قابلیت انباشت نتایج ندارند و آثار محسوسی هم 

در این زمینه به وجود نیامده است، به جز برخی استثناهای محتمل.
وی در ادامه به ساختار خاص دبیرخانه و مناطق آزاد پرداخت و اظهار داشت: در 
چارت سازمانی دبیرخانه و سازمان های مناطق آزاد، »امور بین الملل« در اداره »روابط 
عمومی« ادغام شده است؛ به نام »اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل«. در 
این ساختار »امور بین الملل« مترادف با »ارتباطات« و »روابط عمومی بین المللی« 
است. از همین رو، تالش ها و فعالیت های ارزشمند انجام  شده در این حوزه، خیلی 
انتظارات و اهداف در حوزه بین المللی نیست. به نظر می رسد که  برآورده کننده 
ضرورت داشته باشد با تشکیل دو مرکز دیپلماسی عمومی و اطالع رسانی و مرکز 

گسترش همکاری های بین المللی مناطق، این مشکل مرتفع شود  .
شکوهی از نبود یک برنامه جامع گسترش همکاری های بین المللی سخن گفت 
و تاکید کرد: با توجه به فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور، انتظار می رفت که 
طی سال های گذشته برنامه ای جامع، دقیق و راهبردی برای گسترش روابط 
بین المللی مناطق آزاد نگاشته و اجرایی می شد. اما متاسفانه نه در خود مناطق 
چنین طرحی موجود است و نه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
به عنوان نهاد سیاستگذار و تنظیم کننده امور مناطق آزاد، طی دهه های گذشته 
ورود جدی به این مقوله داشته است. از همین رو، روابط بین المللی مناطق آزاد 
جزء حوزه های ضعیف آنان از نظر عملکرد است. شاید به همین دلیل است 
واقعی و نقش  به کارکرد  نتوانسته اند  آزاد طی سال های گذشته  که مناطق 
متصور خود در گسترش همکاری های اقتصادی، فقرزدایی و توسعه مناطق، 
حتی نزدیک شوند. گفتنی است براساس برنامه  راهبردی که اخیرا در دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنظیم و به سازمان های مناطق اعالم 
شده است، گسترش فعالیت های بین المللی مناطق یکی از 7برنامه استراتژیکی 

است که باید تقویت و گسترش پیدا کند.
طبق گفته این کارشناس، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

به مثابه سکاندار هدایت روابط خارجی مناطق آزاد کشور است.
مسئول  آزاد  مناطق  شورای عالی  باالدستی،  اسناد  براساس  کرد:  تاکید  وی 
سیاستگذاری، هدایت و ارزیابی فعالیت های مناطق آزاد است. این مسئولیت در 
حوزه روابط خارجی جلوه پررنگ تری دارد؛ چراکه تنظیم روابط خارجی مناطق، 
نیازمند نگرش جامع االطراف و ذووجهین، مبتنی بر اسناد باالدستی و اهداف 
کلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است. متاسفانه تاکنون دبیرخانه 
از داشتن یک مرکز تخصصی برای هدایت و راهبری روابط خارجی مناطق 
آزاد محروم بوده و عمده فعالیت ها در حوزه بین المللی در مدیریت های مختلف 
به صورت پراکنده پیش رفته است که به طور عمده، هم افزایی و نتیجه عینی 
چنددهه  رفته  از دست   فرصت های  به  عنایت  با  این رو،  نداشته اند. از  بارزی 
گذشته، الزم است در اسرع وقت نهادی برای پیش برد این دستورکار مشخص 

شود و ماموریت های خطیر این حوزه را به  انجام برساند.
شکوهی در ادامه به ضرورت تشکیل یک مرکز متولی پیشبرد فعالیت های 

بین المللی ابالغی در برنامه راهبردی تحول مناطق آزاد کشور اشاره کرد. 
وی اظهار داشت: یکی از 7راهبرد کالن ابالغی در »برنامه راهبردی تحول 
مناطق آزاد کشور«، توسعه ارتباطات خارجی و بین المللی سازی مناطق آزاد 
یک  به  نیاز  راهبرد،  این  دقیق  و  درست  اجرای  برای  است  بدیهی  است. 
نهاد مشخص وجود دارد که بتواند با شناسایی نقاط قوت و ضعف مناطق، 
برنامه  اساسی کشور،  اولویت های  نظرگرفتن  در  و  باالدستی  اسناد  براساس 
مختلف  مناطق  به  شورای عالی،  تایید  از  بعد  و  طراحی  را  جامعی  راهبردی 
ارزیابی  نیاز به نظارت،  برنامه  این  ابالغ نماید. برای اجرای درست و کامل 
و پایش فعالیت های مناطق نیز احساس می شود. با ایجاد یک مرکز گسترش 

همکاری های بین المللی، مناطق می توانند این مهم را به ثمر بنشانند.
موارد  به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  بین الملل  مسائل  کارشناس  این 
از فرصت سوزی های بی شمار دوران گذشته، رهایی  گفته  شده، برای پرهیز 
از فعالیت های پراکنده و بی برنامه، تدوین یک برنامه راهبردی مشخص برای 
فعالیت ها  این  دقیق  ارزیابی  و  نظارت  آزاد،  مناطق  بین المللی  فعالیت های 
در  آزاد  مناطق  ماموریت های  مهم ترین  از  یکی  به  پوشاندن  جامعه عمل  و 
اقتصادی و اجتماعی  ایفای نقش موثر در توسعه  گسترش روابط خارجی و 
مناطق، تشکیل یک نهادی با اختیارعمل و استقالل مناسب و زیرنظر دبیر 
محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به منظور گسترش فعالیت های 

بین المللی ضروری می نماید تا سامانی به فعالیت های این حوزه بدهد  .

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:
بایسته های بین المللی شدن مناطق آزاد ایران

پیش روی  چالش های  و  فرصت ها  ظرفیت ها،  عملکرد،  بررسی  از  پیش   )1
فلسفه  به  باید  ایران،  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  بین المللی  همکاری های 
وجودی و ایجابی ایجاد این مناطق عنایت داشت؛ همان بنیان ذهنی که به 
چرایی و چگونگی به وجود آوردن چنین نهاد و سازوکاری در عرصه اقتصاد 

سیاسی یک کشور منجر می شود.

مناطق آزاد به منظور تسهیل در مسیر جذب سرمایه گذار خارجی در محدوده های 
جغرافیایی که در جوار آبراه های بین المللی، یا همجواری با تعدادی از کشورها 
و همچنین در مسیر کریدورهای حمل ونقل کاال توسط کشورها ایجاد شده اند. 
نکته حائز اهمیت اینکه برخالف باورهای انحرافی عزیزانی که تحلیل های 
دست سوم )نه منابع اصلی( اندیشمندان چپ )سوسیالیستی یا مارکسیستی، 
کمونیستی( را با ادبیات اسالمی مزین )درواقع خدشه دار( می کنند، کشورها در 
ایجاد مناطق آزاد در یک مدل راهبردی به دنبال تسهیل و کاهش هزینه های 
واردات کاال و مواد اولیه و بهره برداری از راهگذرهای بین المللی می باشند و 
در استراتژی دیگر، رویکرد جذب شرکت های تولیدی صادرات محور داخلی و 
برندهای بین المللی به منظور ایجاد سازوکار همکاری مشترک، تولید محصول 
یا کاال، انتقال تکنولوژی و چگونگی استفاده از آن و در نهایت فرهنگ مدیریتی 

و تقویت کیفی-کمی نیروی انسانی را در دستورکار قرار می دهند.
طرفه اینکه در گونه نخست، صرف واردات مطمح نظر نبوده، بلکه براساس پایش 
عملکرد مناطق آزاد -حتی در خاورمیانه- دولت ها از ِقَبل تسهیلگری در واردات، در 
گام نخست مسئولیت پذیری از طریق ایجاد شبکه توزیع، خدمات پس از فروش و 
آموزش مصرف کننده و تعمیرکار، و در گام بعدی ایجاد سازوکاری حمایتی و تشویقی 
جهت تولید آن محصول در آن منطقه آزاد را در قرارداد با شرکت ها و برندهای 
بین المللی لحاظ می کنند به این معنی که برای برند مزبور تولید در منطقه آزاد متبوع 

آن کشور سودآوری بیشتری نسبت به واردات داشته باشد.
۲( ظرف حدود پنجاه سال گذشته سیاست اقتصادی در پیش گرفته شده از 
عبارتی  به  و  شده  جلوه گر  منطقه ای  همکاری های  قالب  در  کشورها  سوی 
اقدام به تشکیل  نیمه دوم دهه پنجاه قرن بیستم که کشورهای همجوار  از 
و  اقتصاد  توسعه  و  تزاید  رو به  شدن  جهانی  برابر  در  اقتصادی  بلوک های 
تجارت بین المللی نمودند، تاکنون اولویت دیپلماسی اقتصادی، شاخص های 
تعمیم  اقتصادی کشور و  امنیت و سودآوری  پدافند غیرعامل در مولفه های 
و  بلوک  که یک  از کشورها  متشکل  گروه هایی  به  اقتصادی  همکاری های 
تراست واحد در برابر تصمیم گیری های شرکت های بین المللی یا ابرقدرت های 
جهانی؛ به متغیرهای اصلی ایجاد مناطق آزاد تبدیل گردید. درواقع کشورها در 
قالب مناطق آزاد به تمرین سرمایه گذاری مشترک، تولید محصول یا برندهای 
مشترک و ایجاد بازارهای منطقه ای متعامل با همدیگر در برابر )نه تقابل( سایر 

اقتصادهای بین المللی، پرداختند.
خروجی هر دو گزاره مطرح شده، تایید و تاکیدی بر بین المللی بودن ماهیت، 
کارویژه و کارکردهای مناطق آزاد است ؛ سئوال اینجاست مناطق آزاد ایران 
جهت  سازندگی  دولت  منطقه ای  و  اقتصادی  سیاست های  چارچوب  در  که 
برون رفت کشور از مشکالت مالی ناشی از لزوم بازسازی خرابی های ناشی 
از  خروج  و  داخلی،  سرمایه گذار  و  سرمایه  بودجه ای،  کمبودهای  جنگ،  از 
ایران  آمده در مراودات منطقه ای و فرامنطقه ای دولت  به وجود  انسدادهای 
به وجود آمد، تاکنون در راستای دستیابی به مباحث صدراالشاره چه کرده اند؟ 
از  تا  می گیرد،  قرار  شود  محقق  باید  آنچه  براساس  بنده  پاسخگویی  مدل 

مطول سازی متن جلوگیری به عمل آید.
به  باور  کشور،  آزاد  مناطق  شدن  بین المللی  الزام  و  بایسته  نخستین   )۳
پیش نیازهای همکاری در سطح بین المللی به عنوان مهم ترین دلیل تاسیس 
نهادی همچون منطقه آزاد در یک محدوده جغرافیایی است. درواقع شما به 
عنوان یک سیاستگذار، مدیر و حتی کارشناس باید به اهمیت نقشی که مناطق 
آزاد در تسهیل و توسعه مناسبات بین المللی )میان کشورها و یا شرکت های 
بین المللی( می توانند ایفا نمایند، باور داشته باشید تا بتوانید در این وادی برای 
منافع ملی  -دولت و بخش خصوصی- تامین اعتبار و فرصت های جدید نمایید.
می کنند،  اظهار نظر  عزیزان  آنچه  برخالف  چیست؟  باور  این  برونداد  اما 
ترکی  و  پاکستانی  پشتون، هندی،  روسی،  انگلیسی، عربی،  زبان  با  آشنایی 
این اساس  بر  به شناخت ختم نمی شود.  اما  ارتباط است،  استانبولی، مقدمه 
باید ارتباط با بازارهای هدف، کشورهای همسایه، اتحادیه های بین المللی که 
چارچوب  در  بین المللی  کریدورهای  و  دارد  قرار  آنها  عضویت  در  کشورمان 
اندیشه ای  براساس آن عالوه بر مباحث نظری،  تعریف گردد که  پروژه  یک 
بین المللی، هویت های  و  ملی  راهبردهای  بر سیاست های حاکمیتی،  مرتبط 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، رژیم های حقوقی،  سرمایه گذاری، اولویت های 
بازار، نیازها، فرصت ها، چالش ها و سالیق و بازیگران داخلی و خارجی اثرگذار 
بر تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و پیگیری سیاست اقتصادی و سیاست 

خارجی کشورها مورد بررسی مستمر کارشناسی قرار گیرد.
به عبارت دیگر برای حضور در عرصه بین المللی در جهان جهانی شده کنونی، 
باید جهانی و بین المللی اندیشید و عمل کرد، به این معنی که در عین قرار 
گرفتن در یک موقعیت مکانی محلی، باید متوجه اثرگذاری دومینووار، متداخل 
می توان  که  است  بین المللی  و  ملی  سطح  در  ما  عملکرد  اثرگذار  برهم  و 
نمونه هایی همچون تصمیم گیری در حوزه های گمرکی در یک گمرک خاص، 

یا تعلل در تخلیه و بارگیری کاال مشاهده نمود.
از چه ظرفیت هایی  بین المللی کردن روابط خود  آزاد درخصوص  4( مناطق 

برخوردار می باشند:
الف( قانونی: براساس مواد 8، 9، 1۳، 14، 1۵، 1۶، 18، ۲0، ۲۲، ۲4، ۲7، ۲8 
و ۲8قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق از ظرفیت ها و مزیت هایی 
همچون امکان ثبت و فعالیت شرکت با مالکیت صددرصد خارجی گرفته تا 
برای  ویزا  بدون  تردد  امکان  و  خارجی  بانک  فعالیت  بیمه،  بورس،  تاسیس 
گردشگران، سرمایه گذاران و نیروهای متخصص خارجی مشغول به کار در این 

مناطق برخوردار می باشند.
به موارد فوق می توان ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را اضافه نمود.
ب( موقعیت مکانی: علی رغم برخی انتقادات کارشناسی نسبت به موقعیت 
مکانی، مناطق آزاد ایران در بهترین نقاط ممکن انتخاب شده اند. مناطق آزاد 
انزلی و چابهار بازیگر نقش مبادی ورودی و خروجی کریدور شمالی جنوبی 
بوده؛ دو منطقه مزبور به ترتیب از قابلیت ها و فرصت های ارتباطی متنوعی در 
زمینه توسعه روابط با کشورهای حاشیه دریای خزر، اوراسیا و همچنین اقیانوس 
هند برخوردار می باشند؛ منطقه آزاد قشم از موقعیت متمایزی در شاخص های 
مختلف ژئواکونومی و ژئواستراتژیک در دهانه تنگه هرمز برخوردار می باشد؛ 
منطقه آزاد کیش مرواریدی است در خلیج فارس که برند مناطق آزاد ایران در 
سطح بین المللی در زمینه های گردشگری بوده این دو منطقه دارای مزیت های 
قابل توجهی در زمینه توسعه روابط با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس 
می باشند؛ منطقه آزاد اروند همین محورهای حائز اهمیت را در ارتباط با کویت و 
بخش های جنوبی عراق دارا بوده؛ منطقه آزاد ماکو دروازه زمینی تجارت ایران 
و اروپا بوده و می تواند با بخش های شمالی عراق نیز روابط و منافع تجاری 
خوبی را تعریف نماید. البته این منطقه قابلیت راه اندازی کریدور هند، پاکستان 
به ترکیه و اروپای جنوب شرقی را نیز دارا بوده، مزیت هایی که برای منطقه 
آزاد ارس به عنوان دروازه ورود به قفقاز نیز در ارتباطات بین المللی مترتب است  .
۵( و اما مشکالت پیش روی تحقق ظرفیت ها و مزیت های فوق؛ اگر بخواهیم 
خالصه ای مدیریتی از مشکالت پیش روی بین المللی شدن مناطق آزاد ارائه 
کنیم، باید تاکید کرد به اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
ایران هیچ اعتبار و اعتمادی نبوده و نیست. به عبارت دقیق، ظرف یک دهه 
گذشته و با شدت بیشتری طی دوسال اخیر، نمایندگان محترم دوره های دهم 
و یازدهم مجلس و دولت معزز دوازدهم و سیزدهم رفتارهای انشای قانون 
همچنین  و  آزاد  مناطق  قوانین  تحدید  تضعیف،  بر  ناظر  قوا  این  مقررات  و 
تعمیم قوانین سرزمین اصلی به محدوده جغرافیایی مناطق آزاد بوده و اساسا 
و  اقتصادی  بنگاه های  این  قانونی  معافیت های  مزایا  و  اتفاق  به  قریب  اکثر 

سرمایه گذاری جمهوری اسالمی ایران از حیز انتفاع خارج شده است  .
از سوی دیگر آنچه در تصویر سیاسیون و برخی مدیران استانی و کشوری درخصوص 
مناطق آزاد به عنوان ایراد اتهام و افعالی غیرموجه به عملکرد مناطق آزاد ابراز شده، معطوف 
به انحراف آنها، عدم تحقق اهداف، سکوی واردات و عرصه قاچاق کاال بوده، فراتر از 
صحت و سقم این مدعا و این امر که ظرف سه دهه گذشته آورده منتقدین و مدعیان 
نسبت به مناطق آزاد چه بوده، که به دنبال خروجی مورد ادعای خویش می باشند، باید 
تاکید داشت که حاصل جمع عدم اجرای قانون و سیاسی کاری علیه عملکرد مناطق 
این برداشت در تحلیل و ارزیابی های بین المللی و داخلی است که آقا/خانم اینها در حوزه 
مناطق آزاد نه به قانون خود عمل می کنند، نمی توان به حرف و وعده های مدیران مناطق 
آزاد امیدی داشت و مهم تر اینکه اعضای شورای عالی مناطق آزاد و نمایندگان مجلس نیز 

عنایت و توجهی به موجودیت این مناطق نداشته و ندارند.
 ۶( در نهایت باید پرسید راهکار چیست؟ یک کالم ختم کالم؛ عمل به قانون 
و مقررات، و اجرای قول و قرارهای منعقده مابین سازمان های مناطق آزاد و 
فعالین اقتصادی بخش خصوصی که این موضوع وابسته به ضمانت اجرایی 
داشتن قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد است؛ چراکه این مناطق ظرفیت 
و فرصت قانونی است که باید توسط سایر اعضای شورای عالی مناطق آزاد 

تجاری- صنعتی کشور مورد احترام قرار گیرد.

5دوشنبه 11 مهر ماه 1401 - 3 اکتبر 2022 - شماره  197گزارش4

در گفت و گو با مسئولین سازمان های مناطق آزاد و کارشناسان حوزه بین الملل تاکید شد:

مبنایتعاملباجهانازمسیراجرایقانونمناطقآزادمیگذرد
گزارش: 

 ملیحه اسناوندی
علی جعفری



گزارش6

بررسی روش های مختلف تامین مالی جهت ایجاد درآمدهای پایدار در مناطق آزاد:

خلق سرمایه؛ نیروی محرکه اولیه رشد و 
توسعه اقتصادی منــاطق آزاد
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درخصوص  رهبری  معظم  مقام  ابالغیه  به  عنایت  با 
و  آزاد  مناطق  نقش  مقاومتی،  اقتصاد  کلی  سیاست های 
پیشرفته،  فن آوری های  انتقال  راستای  در  اقتصادی  ویژه  
تامین  تولید، صادرات کاال و خدمات و  گسترش تسهیل 
نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تعیین گردیده است. 
همچنین، براساس ماده )1( قانون چگونگي اداره  مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران، هدف از ایجاد این 
مناطق: »تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد 
و توسعه  اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، 
بازار کار و کاال، حضور  ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم 
فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید صادرات کاالهای 

صنعتی و تبدیلی و ارائه  خدمات عمومی« می باشد. 
منابع  به  نیاز  تعیین شده  اهداف  و  رسالت  انجام  این رو،  از 
در  قانونگذار  که  همان گونه  دارد.  پایدار  مالی  و  درآمدی 
و  قوانین  درآمد  مالی  منابع  و  بودجه  سوم،  فصل  ماده 17، 
مقررات مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی را تعیین نموده است، 
منابع مالی سازمان های مناطق آزاد شامل بودجه هزینه ای، 
طرح های عمرانی و اعتبارات عمومی دولت و کمک منظور 
شده در قوانین بودجه سنواتی و یا وجوه درآمدها و دیگر وجوه 
حاصل از تسویه  مطالبات سنواتی، مانده بودجه  مصرف نشده 
سال های قبل و سایر منابع و هدایا و کمک های مردمی و 
تسهیالت بانکی می باشد. با در نظر گرفتن و تحقق اهداف 
و ماموریت های محول شده، ضرورت تامین منابع مالی در 

مناطق آزاد بیش از پیش حائز اهمیت می باشد. 
اقتصادی،  توسعه   در  تسهیل  منظور  به   آزاد  مناطق  ایجاد 
سال هاست در ایران موردتوجه بوده است و برای این منظور 
نیازهای سرمایه گذاری در این مناطق به ویژه تامین  تامین 
نیازهای مالی، ضروری است. بر  مبنای یکی از بدیهی ترین 
اصول اقتصاد کسب  و  کار، »سرمایه« نیروی محرکه اولیه 
وجود  فرض  به  و  می گردد  محسوب  کاری  کسب  و   هر 
سایر عوامل، فقدان سرمایه کافی مانع از به حرکت درآمدن 
چرخ های اقتصاد خواهد شد. به  همین دلیل سرمایه از اهمیت 

بسزایی در فرآیند توسعه همه جانبه برخوردار است.

ارتباط ساختار تامین مالی اقتصاد و بازار سرمایه
مالی  تامین   ارتباط ساختار  بررسی  به  است  ابتدا الزم  در 

اقتصاد و بازار سرمایه و الزامات آن بپردازیم.
اهمیت توسعه  بخش مالی و در پی آن توسعه  تامین  مالی 
مالی  بخش  که  می گیرد  نشات  آنجا  از  آزاد،  مناطق  در 
کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری، 
همچنین  و  خارجی  سرمایه   تجهیز  و  ورود  برای  تشویق 
بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می کند و یک 
مالی  تامین  با  آزاد،  مناطق  در  یافته  توسعه  مالی  نظام 
مناسبی  اقتصاد، فرصت های  برای بخش حقیقی  مناسب 

را برای رشد و توسعه  اقتصادی به وجود می آورد. 
ساختار سرمایه  بنگاه های اقتصادی و چگونگی ترکیب تامین 
زیادی  اهمیت  از  نیز  سرمایه  بازار  و  بدهی  بازار  بین   مالی 
برخوردار است. تصمیمات ساختار سرمایه از ریسک هزینه  
تامین  مالی و فراهم نمودن بازدهی متناسب با آن اثر می پذیرد. 
از این رو، طراحی ابزارهای نوین مالی با استفاده از ظرفیت بازار 
سرمایه جهت افزایش سرمایه و تامین  مالی به هنگام همراه با 

کمترین هزینه ضروری به نظر می رسد  .
جهت  مالی  منابع  افزایش  و  جمع آوری  و  ایجاد  فرآیند 
تامین   اقتصادی،  فعاالن  مخارج  تامین  برای  تخصیص 
نظام  تشکیل دهنده  حوزه های  از  می شود.  نامیده  مالی 
بیمه،  سرمایه،  بازار  بانک،  به  می توان  تامین  مالی 
سرمایه گذاری خارجی و بودجه اشاره نمود. در این راستا 
اساسی  رکن  بیمه، سه  بازار  و  بازار سرمایه  بانکی،  نظام 
تامین   از  عمده ای  بخش  و  داده  تشکیل  را  مالی  بازار 
می دهند.  پوشش  را  و خصوصی  دولتی  بخش های  مالی 
قالب  در  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  مشخص  به طور 
ابزارهای  طریق  از  و  مشارکت  اوراق  تسهیالت،  اعطای 
صدور  قرض الحسنه،  مشارکتی،  عقود  مبادله ای،  عقود 
فرآیند  خارجی،  و  داخلی  اسنادی  اعتبارات  ضمانت نامه، 
طریق  از  نیز  سرمایه  بازار  می کند.  ایجاد  را  مالی  تامین  
اوراق  عرضه  پذیره نویسی،  سرمایه،  افزایش  ابزارهای 
بخش های  مالی  تامین   در  و ...  معامالت سلف  مشارکت، 

مختلف تولیدی مشارکت می نماید.
فعالیت های  عوامل  اصلی ترین  جزء  سرمایه  که  آن جا  از 
از  یکی  آن،  انباشت  می شود،  محسوب  اقتصادی 
و  توسعه  جهت  در  کشوری  هر  اقتصادی  اولویت های 
تامین  شیوه   کشورها،  از  بسیاری  در  می باشد.  پیشرفت 
منابع مالی موردنیاز فعالیت های اقتصادی، بسته به میزان 
یا  بازار سرمایه  به  به روی آوری  تاکید متقاضیان سرمایه 
بانک ها متفاوت است. گرایش متفاوت به بازارهای سرمایه 
تفاوت  از  زیادی  حد  تا  مالی،  نیازهای  تامین  در  پول  و 

ساخت نهادهای مالی کشورها سرچشمه می گیرد.
و  نقش  و  مالی  بازارهای  اهمیت  به  توجه  با  بنابراین، 
مالی  دارای ساختاری  مالی  نظام  اقتصاد،  در  آنها  کارکرد 
مالی  بازارهای  در  می باشد.  پایه«  »بازار  یا  »بانک پایه« 
بازار  به  نسبت  پول  بازار  بانک محور،  مالی  دارای ساخت 
سرمایه، نقش عمیق تری را بازی می کند و فعال تر است و 
بر نقش مثبت بانک ها در رشد و توسعه  اقتصادی و نواقص 

و کاستی های نظام بازار پایه تاکید می کند. 
در بازارهای مالی دارای ساخت مالی بازارپایه، بازار سرمایه 
ایفاء  پول  بازار  نسبت  به  گسترده تری  و  فعال تر  نقش 
می کند. در این نوع ساخت مالی، بخش قابل مالحضه ای 
تامین  سرمایه  بازار  طریق  از  شرکت ها  مالی  نیازهای  از 
می شود. در این سیستم، پس انداز کنندگان، منابع مالی خود 
را از راه خرید انواع اوراق تجاری کوتاه مدت یا بلند مدت 
متقاضی  واحدهای  به  عمومی  و  خصوصی  بخش های 
سیستم  نوع  این  در  درواقع  می کنند.  ارائه  مالی  منابع 
مالی  تامین   روش های  مبتنی بر  مالی  تامین   نظام  مالی، 
مستقیم می باشد. به طور کلی در چنین سیستمی، فعالیت 
و  کوتاه مدت  وام های  اعطای  به  سپرده پذیر  بانک های 
بخش  و  می شود  محدود  تجاری  بانکداری  خدمات  ارائه  

نیازهای مالی شرکت ها و بنگاه های  از  قابل مالحضه ای 
اقتصادی از طریق بازار سرمایه تامین می گردد و لذا، بازار 
سرمایه در مقایسه با سیستم مالی بانک پایه )بانک محور( 
در سیستم  بنابراین،  دارد.  و گسترده تری  فعالیت وسیع تر 
ایفا می نماید.  بازار سرمایه نقش مهم تری  بازارپایه،  مالی 
و  شفاف  مالی  بازارهای  از  زیادی  تعداد  نظام،  این  در 
چندالیه مانند بورس اوراق بهادار و بازارهای اوراق قرضه 
آحاد  موردنیاز  ابزارهای  از  گسترده ای  دامنه  و...  شرکتی 

مختلف اقتصادی را فراهم می آورد.
تنوع انواع مختلف ابزارها و نهادهای مالی و چگونگی ارتباط 
میان این نهادها در بازارهای مالی، موجبات تسهیل ارتباط 
میان متقاضیان و عرضه کنندگان منابع  مالی در یک سیستم 
در  منابع  بهینه   تخصیص  به  و  دارد  به  دنبال  را  اقتصادی 
این رو، برقراری  از  پروژه های سرمایه گذاری منجر می شود. 
ارتباط میان بانکی و بازار سرمایه، می تواند یکی از راهکارهای 
مناسب جهت تعمیق بازارهای مالی و دستیابی به رشد سریع 
اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی باشد. این امر در 
تجهیز و تخصیص منابع و رفع کمبودها در زمینه  تامین  مالی 
مناطق آزاد کمک شایانی نموده و تا حدود زیادی، بار مالی 
بخش های مختلف اقتصادی را در تجهیز و تخصیص درست 
منابع به بخش های گوناگون اقتصادی کاهش می دهد و رشد 

اقتصادی مناطق آزاد را به دنبال خواهد داشت.
اسناد  معموال  بلند مدت(  مالی  )بازار  سرمایه  بازار  در 
تقاضا  و  از یک سال عرضه  بیش  با سررسید  یا  بلند مدت 
می شود. همچنین، بازارسرمایه را می توان، مجموعه ای از 
بازارهای گوناگونی دانست، که در آن بنگاه های تجاری به 
 عنوان واسطه، در موضوعات مخصوص تخصص یافته اند 
و بدین منظور سرمایه  درازمدت مورد نیاز می باشد. این بازار 
متشکل از نهادهای مالی نظیر: بانک های سرمایه گذاری، 
صندوق های  بیمه،  شرکت های  بهادار،  اوراق  بورس 

بازنشستگی و... می باشد. 
بازار سرمایه شامل:  در  استفاده  مورد  ابزارهای  مهم ترین 
درازمدت  بهادار  اوراق  انواع  سایر  و  سهام  قرضه،  اوراق 
با سررسید بیش از یک سال است. بازار سرمایه به عنوان 
یکی از رکن های بازارهای مالی، نقش بسزایی در تجهیز 
توسعه   و  رشد  به  منظور  سرمایه ای  و  مالی  امکانات 

اقتصادی مناطق آزاد دارد.
با در نظر گرفتن این واقعیت که پس انداز و سرمایه گذاری 
پلی  سرمایه  بازار  هستند،  حیاتی  اقتصاد  رشد  برای 
به  را  مازاد  دارای  اقتصادی  واحدهای  پس انداز  که  است 
انتقال  هستند،  نیازمند  بدان  که  سرمایه گذاری  واحدهای 
و  پس اندازی  واحدهای  سرمایه،  بازار  بنابراین  می دهند. 
سرمایه گذاری را به یکدیگر ارتباط می دهد. از این رو بازار 
واسطه، پس انداز  پلی می باشد که همچون یک  سرمایه، 
هر واحد اقتصادی را به واحدهای اقتصادی نیازمند منابع 

مالی جهت سرمایه گذاری انتقال می دهد.
این  از  اسالمی  مالی  نظام  در  سرمایه  بازارهای  اهمیت 
واقعیت ناشی می شود که، اسالم بهره را ممنوع و تجارت را 
تشویق کرده است. بازار سرمایه با ایجاد تنوع در ابزارهای 
تامین  را  تولیدی  واحدهای  مورد نیاز  مالی  منابع  مالی، 
انتقال وجوه، پس اندازهای  برای  امکانات الزم  و  می کند 
مردم را به فرصت های سرمایه گذاری فراهم ساخته و نقل 

 و  انتقال اوراق بهادار موجود را تسهیل می کند. 
بازار سرمایه دارای دو بخش اساسی، بازار اولیه و بازار ثانویه 
است. بازارهای مربوط به مطالبات مالی به تازگی انتشار یافته، 
بازارهای اولیه می باشند. بازارهای مربوط به مطالبات مالی 
ثانویه  بازار  عملکرد  هستند.  ثانویه  بازارهای  شده،  استفاده 
برای سرمایه گذاران و سرمایه پذیران دارای اهمیت بسیاری 
است. درحالی  که، بازار اولیه مستقیما بر عرضه  وجوه برای 
سرمایه گذاری تاثیر می گذارد؛ بازار ثانویه همین کار را به طور 
غیرمستقیم انجام می دهد. در  نتیجه، بازار اولیه صرفا فرآیند 
سرمایه گذاری را تسهیل می کند و فلسفه  وجود بازار ثانویه 
ایجاد و تضمین نقدینگی می باشد. زیرا، افراد و شرکت های 
سرمایه گذار با این امید اقدام به خرید اوراق بهادار می کنند که 
بتوانند در زمان دیگری با فروش آنها در بازار ثانویه به پول و 

نقدینگی دست یابند.
تامین  سرمایه  برای  که  تجاری  بنگاه های  و  شرکت ها 
خود  پس اندازه ای  محل  از  کافی  منابع  نمی توانند  خود 
)سود انباشته و استهالک( فراهم نمایند و با کسری وجوه 
از  یکی  از  را  خود  کسری  می توانند  که  می شوند  روبه رو 

راه های زیر تامین کنند:
الف( انتشار سهام عادی و ممتاز )ابزارهای مالکیتی(

ب( انتشار اوراق قرضه )ابزارهای بدهی بلند مدت(
بدهی  ابزارهای  )توسط  پول  بازار  از  استقراض  ج( 

کوتاه مدت( 
بورس  می گویند.  بیرونی  تامین مالی  روش ها،  این  به 
اوراق بهادار نیز از آن جا که محل معامله اغلب ابزارهای 
عادی  سهام  نظیر  سهام  صاحبان  حقوق  یا  مالکیتی 
محسوب  سرمایه  بازار  است،  آنها  مشتقات  و  ممتاز  و 
تامین  مالی بخش های مختلف  به  دلیل اهمیت  می شود. 
باید  ضمن  سرمایه کشور  بازار  آزاد،  مناطق  در  اقتصادی 
اتخاذ سیاست های صحیح و اصولی در تعامل مستقیم با 
یکسو  از  حوزه،  این  سیاستگذاران  و  اقتصادی  بنگاه های 
از سوی  دیگر، باعث  مزیت رقابتی خود را حفظ کرده و 
تسهیل جریان های اقتصادی و تامین  مالی در بخش های 

اقتصادی مرتبط شود. 
می توانند  اقتصادی  ویژه   و  آزاد  مناطق  سرمایه  بازار  در 
تامین  مالی کنند و به راحتی منابع مورد نیاز خود را به  دست 
عمرانی،  زیرساخت،  پروژه های  توسعه  جهت  در  و  آورده 
صادرات  توسعه  و  تولید  و  گردشگری  صنعتی،  خدمات، 
موجب  خود  مهم  این  که  بردارند  را  اساسی  قدم های 
هم  و  می شود  مناطق  این  در  تولید  و  اشتغال  افزایش 

قیمت ها را می تواند متعادل کند. 
در مجموع می توان گفت، بازار سرمایه دارای باالترین پتانسیل 
برای رسیدن به ارکان اقتصاد مقاومتی اعم از حمایت از تولید 
ملی، فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط، مدیریت منابع 
و  اطالعات  خارجی، شفافیت  تشویق سرمایه گذاری  ارزی، 
کاهش ریسک سرمایه گذاری، کارآفرینی، استفاده حداکثری از 
منابع، کاهش وابستگی به نفت است و با بازار سرمایه می توان 

به این اهداف اصولی و منطقی نائل شد.

استفاده بیشتر از مکانیزم عملکردی بازار سرمایه در تجهیز 
و تخصیص منابع مالی، تاثیر مستقیم بر تشکیل سرمایه، 
تولید  حجم  کشور،  تولیدی  ساختار  سرمایه گذاری،  میزان 
ناخالص ملی و نهایتا توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. 
تامین مالی مخارج  برای  بازار سرمایه  از  استفاده  همچنین 
دولت نیز از متداول ترین شکل مبادالت مالی است. اتکای 
دولت ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن نه تنها 
از این جهت مهم است که دولت ها غالبا اوراق قرضه منتشر 
می کنند تا بخش عمده هزینه های خود را تامین  مالی نمایند، 
بلکه استقراض دولت غالبا حجم عظیمی از کل وجوه عرضه 
شده در بازار توسط وام دهندگان را جذب می کند. این امر خود 
بستر الزم برای جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی که در  
صورتی به شکل بهینه در امر تولید وارد نشود، منجر به ایجاد 
تورم می شود. بنابراین تامین  مالی دولت از طریق بازار سرمایه 
ندارد،  پی  در  تورمی  اثر  این که  اوراق بهادار( ضمن  )بورس 
می تواند به  عنوان سیاستی در جهت افزایش طرف تقاضای 

اقتصاد عمل نماید. 
ازجمله مهم ترین مزایای بازار سرمایه )بازار سهام( در تامین 
پایه  اوال  که  است  این  سرمایه گذاری  مورد نیاز  مالی  منابع 
پولی را افزایش نمی دهد و ثانیا نقدینگی های سرگردان را 
که باعث فشارهای تورمی در جامعه می گردد، در مسیرهای 
مولد کاتالیزه می کند. بنابراین یکی از لوازم توسعه کشورها 
با  حدودی  تا  که  توسعه  درحال  کشورهای  علی الخصوص 
شرایط تورمی روبه رو هستند، گسترش و تعمیق بازار سرمایه 
جهت تامین  مالی مورد نیاز سرمایه گذاران می باشد. درواقع 
بازار سرمایه به دلیل دارا بودن  بازار ثانویه، از مقبولیت باالتری 
برخوردار  سرمایه گذاری  جهت  مازاد  منابع  دارندگان  برای 
صورت  در  مازاد  منابع  دارندگان  که  صورت  این  به  است. 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه از طریق خرید اوراق بهادار به 
ابزارهایی با قدرت نقدینگی باالتری نسبت به سایر روش های 
سرمایه گذاری دست خواهند یافت که این امر عالوه بر دارا 
بودن مزایایی متعدد برای دارندگان منابع مازاد )نقدینگی باال(، 
به سرمایه گذاران در دستیابی به منابع مالی بلندمدت جهت 
سرمایه گذاری و رونق فعالیت های تولیدی و خدماتی خود 

کمک می کند. 
مالی  تامین   برای  داشتن شرایط مشخصی  با  بازار سرمایه 
شرکت ها و سرمایه گذاران نسبت  به سایر روش های تامین  
است.  برخوردار  مزایایی  از  بانکی(  نظام  طریق  )از  مالی 
یکسری  نیازمند  سرمایه  بازار  به  یک شرکت  ورود  در واقع 
اصالح  مالی،  اطالعات  به  موقع  افشای  ازجمله  الزامات 
صورتحساب های مالی، شفافیت عملکرد و غیره می باشد که 
این امور زمینه  افزایش تخصیص بهینه  منابع را فراهم می کند. 
به این  صورت که شرکتی که خواهان تامین  مالی از طریق 
بازار سرمایه است با رعایت الزامات ورود به بازار سرمایه از 
تحقق یکسری از مشکالت تامین از طریق روش های دیگر 

از جمله کژگزینی و کژمنشی، جلوگیری می کند. 
روش کاهش این ریسک ها در بازار سرمایه به این صورت 
است که، شرکتی که اقدام به تامین  مالی از طریق بازار 
سرمایه نموده است، در صورتی که با ریسک های اعتباری 
و... مواجه شود، با افت قیمت سهام و اوراق منتشره مواجه 
اعتباری  ارزش  کاهش  سبب  خود  این  که  شد  خواهد 
با  رقابت  فضای  از  خروج شرکت  بلندمدت  در  و  شرکت 
سایر شرکت ها برای تامین  مالی می شود که در بلند مدت 

احتمال ورشکستگی شرکت افزایش می یابد.
تامین   امر  در  باال  کارایی  با  سرمایه  بازار  وجود  بنابراین 
برای  را  زمینه  مالی،  تامین   ریسک های  کاهش  با  مالی 
تخصیص بهینه  منابع مالی که منجر به دستیابی به رشد 
به  توجه  با  فراهم می کند.  را  پایدار خواهد شد  اقتصادی 
مالی جهت  نوین  ابزارهای  بازار سرمایه، طراحی  مزایای 
افزایش سرمایه و تامین  مالی هرچه سریع تر و کم هزینه تر، 
استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق 

موجود از مهم ترین ظرفیت های بازار سرمایه است.
اوراق  )بورس  مختلف  بورس های  توسعه   با  سرمایه  بازار 
بهادار، بورس کاال، بورس انرژی، بورس ایده(، نهادهای 
صندوق های  سرمایه،  تامین   )شرکت های  مختلف  مالی 
و  مالی  تامین   متنوع  ابزارهای  و...(،  سرمایه گذاری 
و  و...(  مرابحه  اجاره،  حق تقدم،  )سهام،  ریسک  پوشش 
توانسته  توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری 
نقش مهمی در جذب مشارکت حداکثری آحاد جامعه در 

فعالیت های اقتصادی و تامین  مالی در کشور ایفا نماید. 
از نظر اقتصادی، بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز بنگاه های 
اقتصادی را فراهم می کند و اگر به انواع ابزارهای مالی که از 
نظر زمان، ریسک و نیازهای مشتریان که متنوع اند، مجهز 
معامله  قابل  بهادار  اوراق  انواع  انتشار  با  شرکت ها  باشد، 

می توانند به تامین  مالی بازارها بپردازند. 
پول  بازار  و  تجاری  بانک های  سرمایه،  بازار  گسترش  با 
مجبور نیستند که با اعطای اعتبارات بلندمدت و پر ریسک، 
به نقدینگی خود فشار آورند. در این بازار، ابزارهای تامین  

مشارکت،  اوراق  ممتاز،  سهام  عادی،  سهام  مانند  مالی 
ابزارهای  مالی  و  تبدیل  قابل  بهادار  اوراق  قرضه،  اوراق 
به گونه ای  می گیرند؛  قرار  معامله  مورد  ترکیبی،  و  مشتقه 
پس اندازهای  فوق،  ابزارهای  از  یک  هر  انتشار  با  که 
مردم به سمت سرمایه گذاری های مورد نیاز کشور هدایت 
می شوند. بنابراین، می توان این گونه بیان کرد که یک بازار 
و  پس اندازکنندگان  مالی  امنیت  بتواند  باید  کارا،  سرمایه 
سرمایه گذاران را فراهم آورد و منابع مالی را به نحو بهینه 
به متقاضیان سرمایه تخصیص دهد و با انجام تامین منابع 
نقش  ریسک،  و  خطرپذیری  مدیریت  و  درازمدت  مالی 
و  مالی  بازارهای  در  بی اطمینانی  کاهش  در  را  بسزایی 
در  به ویژه  سرمایه گذاری ها،  حجم  افزایش  همچنین، 
فعالیت های بلندمدت اقتصادی داشته باشد و از این رو، با 
فراهم آوردن انگیزه های قوی پس اندازها، تشکیل سرمایه 
و سرمایه گذاری در مقایسه با دیگر شیوه ها، زمینه را برای 

تجهیز سرمایه های داخلی و خارجی مهیا می کند. 
در هر نظام اقتصادی، نقش بازار سرمایه در تامین نیازهای 
مالی فعالیت های اقتصادی قابل مالحظه است و ناتوانی 
تخصیص صحیح  کار  و  ساز  بازار،  این  انسجام  حفظ  در 
منابع )تخصیص سرمایه( را با مشکل جدی مواجه می کند 
به   دارد.  به  دنبال  را  اقتصادی  رشد  کاهش  نهایت  در  و 
همین دلیل، می توان گفت که وجود بازار سرمایه متشکل، 
فعال و عظیم نسبت به تولید ناخالص ملی، در چارچوب 
فرآیند و مکانیزم مشخص، در نهایت رشد و تولید ناخالص 
ملی و در  نتیجه افزایش توان اقتصادی و کنترل عوامل 

نامطلوب اقتصادی یک کشور را موجب می شود.
سرمایه گذاری در امور مختلف توسط شرکت ها همواره به 
 عنوان یکی از راه های مهم توسعه  شرکت ها و جلوگیری 
این  در  است.  بوده  توجه  مورد  عقب ماندگی  و  رکود  از 
میان، محدودیت در منابع موجب شده است که عالوه بر 
از  سرمایه گذاری  کارایی  افزایش  سرمایه گذاری،  توسعه  
به  طور مفهومی، کارایی  برخوردار گردد.  فراوانی  اهمیت 
در  تنها  که شرکت  می شود  حاصل  زمانی  سرمایه گذاری 
با ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری کند.  تمام پروژه های 
بازار کامل  است که  این سناریو در صورتی سازگار  البته 
گزینش  ازجمله  ناقص  بازار  مسائل  از  هیچ  یک  و  باشد 

نادرست و هزینه های نمایندگی وجود نداشته باشد.
نوسان های بازار ممکن است به انحراف از سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  در  را  خود  که  شوند  منجر  شرکت  بهینه  
بیشتر از حد یا کمتر از حد نشان می دهند. حداقل دو معیار 

نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد: 
 اول اینکه، شرکت ها نیاز دارند تا به  منظور تامین  مالی 
فرصت های سرمایه گذاری، منابع را جمع آوری نمایند.  در یک 
بازار کارا، کلیه  پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت باید 
تامین  مالی شوند؛ اما پژوهش های زیادی در حوزه  مالی موید 
این مطلب می باشد که محدودیت های مالی، توانایی مدیران 
را برای تامین  مالی محدود می سازد؛ در نتیجه شرکت هایی 
است  ممکن  هستند،  مواجه  مالی  تامین   محدودیت  با  که 
به دلیل هزینه  زیاد تامین  مالی، از قبول و انجام پروژه های 
با خالص ارزش فعلی مثبت صرف نظر کنند که این منجر به 

سرمایه گذاری کمتر از حد می گردد. 
 دوم اینکه، اگر شرکت تصمیم به تامین  مالی بگیرد، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی انجام شود. به  
عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های ضعیف، 
موجب سرمایه گذاری بیشتر از حد گردند. تئوری نمایندگی نیز 
به جنبه  »سرمایه گذاری بیشتر از حد« می پردازد که بر اساس 
آن تضاد مدیران و سهامداران شکل می گیرد؛ مدیران تمایل 
دارند اندازه  شرکت را بزرگ کنند، گرچه مجبور باشند پروژه های 
اگر  را کاهش دهند.  پذیرفته و ثروت سهامداران  را  ضعیف 
در  مدیران  توانایی  نباشد،  در دست  مازاد  نقدی  جریان های 
رسیدن به این هدف محدود شده، ولی این محدودیت می تواند 
با تامین  مالی از طریق بدهی برطرف شود. متعاقب آن، مدیر باید 
اصل این بدهی ها را با وجه نقدی پرداخت کند که قرار بود در 

پروژه های ضعیف به کار گرفته شوند.
سطح  در  مخربی  پیامدهای  حد،  از  بیشتر  سرمایه گذاری 
دارد.  کشور  یک  اقتصاد  سطح  در  و  اقتصادی  بنگاه  یک 
کارایی  کاهش  موجب  حد،  بیشتر  از  سرمایه گذاری  مسئله  
سرمایه گذاری در  سطح شرکت شده و اقتصاد را ملتهب و 
متورم می کند و به شدت به منافع سهامداران آسیب می رساند 
و منجر  به توسعه  ظاهری اقتصاد کالن می شود که یکی از 

مسائل اصلی در شرکت های بزرگ به  شمار می آید.
کاهش  سودآوری،  سرمایه گذاری،  مالی،  تامین   از  هدف 
اجتماعی  و  اقتصادی  نیازهای  کردن  برطرف  و  ریسک 
بنگاه است. سود ناشی از کسب  و  کار بنگاه، از عوامل مهم 
تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی تلقی گردیده و منبع مهمی 
برای تامین  مالی فعالیت های عملیاتی بنگاه در آینده است. 
از نگرانی های بنگاه های اقتصادی در جهان، تامین منابع 
مطلوب مالی می باشد. هر نوع فعالیت نیاز به منابع مالی 

دارد. از این رو، منابع مالی را به شریان حیاتی بنگاه های 
بزرگ تشبیه کرده اند  و  اقتصادی و سازمان های کوچک 
اقتصادی  فعالیت  نوع  هر  از  اصلی  هدف  حقیقت،  در  و 
مالی  منابع  وجود  بدون  سود  کسب  و  است  سودآوری 

امکان پذیر نمی باشد.
که  است  شرکت  دائمی  مالی  تامین   سرمایه،  ساختار 
خالص  ارزش  و  ممتاز  سهام  بلند مدت،  بدهی  اوراق  با 
شامل  سرمایه  ساختار  از  دیگری  می شود.  تعریف  بیان 
اهرم  از  بهینه  استفاده   شرکت،  سرمایه گذاری  تصمیمات 
قابل  سطح  تعیین  همچنین  و  قیمت گذاری  زمان بندی 

قبول ریسک و نقدینگی است. 
تامین  چگونگی  شکل  همان  سرمایه  ساختار  بنابراین 
 سرمایه است. برخی عوامل مهمی که بر تصمیمات ساختار 

سرمایه تاثیر می گذارند، عبارتند از:
1( تامین منابع مالی از دیگران در مقایسه با سهامداران که 

به آن اهرم مالی می گویند؛
2( ویژگی شرکت یا بنگاه از قبیل اندازه  شرکت یا بنگاه، 
فرصت  دارایی،  ساختار  درآمد،  ثبات  تجاری،  واحد  شکل 

رشد شرکت یا بنگاه، موقعیت اعتباری و رفتار مدیریت؛
3( نوع تامین  مالی.

تاثیر تامین مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری
شرکت ها  سرمایه گذاری  تصمیمات  بر  مالی  تامین   تاثیر 
در  اساسی  موضوعات  از  یکی  اقتصادی،  بنگاه های  یا 
مدیریت مالی است. تامین  مالی و سرمایه گذاری دو روی 
صرف   مالی،  منابع  از  حاصل  وجوه  هستند.  سکه  یک 

سرمایه گذاری می شود. 
بنگاه های  و  شرکت ها  مالی  تامین   برای  کلی  به طور 

اقتصادی سه منبع اصلی وجود دارد:
1( وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی )سود عملیاتی(؛

2( وجه نقد حاصل از سرمایه گذاری جدید )سهام(؛
3( گرفتن وام از بانک یا سایر اعتبار دهندگان )بدهی(. 

تامین  سرمایه از طریق بدهی می تواند از سایر روش های 
مهم  عناصر  از  یکی  اغلب  و  باشد  ارزان تر  مالی  تامین  
ترکیب سرمایه تلقی می  شود. هزینه  تامین  مالی از طریق 
سایر  از  مالی  تامین   هزینه   از  کمتر  دلیل  دو  به  بدهی 

روش ها می باشد: 
 اول اینکه نرخ بازده  حاصل از سرمایه گذاری در اوراق 

قرضه با وام قابل پیش بینی است. 
هزینه   بدهی یک  با  وام  مربوط  به  بهره   هزینه   دوم،   

قابل قبول مالیاتی است. 
به ویژه هنگامی  بدهی،  از طریق  مالی  تامین   مزیت  یک 
پایین باشد، این است که سود حاصله  که نرخ های بهره 
از تامین  مالی از طریق وام، به سهامداران موجود پرداخت 
به  متعهد  شرکت  که  است  آن  دیگر،  مزیت  می شود. 
بلندمدت  سرمایه گذاری  برای  وجوه  دائمی  افزایش 
نمی باشد؛ چراکه سرانجام مبلغ بدهی پرداخت خواهد شد.
گزینش  با  مرتبط  نظریه های  از  مراتبی،  سلسله  نظریه  
بدهی و سهام در ساختار سرمایه است و بیان می کند که 
موردنیاز  مالی  تامین   در  اقتصادی  بنگاه های  و  شرکت ها 
شکل گیری  می کنند.  طی  را  معینی  مراتب  سلسله  خود، 
سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطالعات است. 
در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذران برون سازمانی، 
تامین   مدیران،  باشد،  داشته  وجود  اطالعاتی  عدم تقارن 
مالی منابع داخلی شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح 
اندوخته ها  و  انباشته  سود  محل  از  ابتدا  یعنی  می دهند؛ 
تامین  مالی می کنند و سپس اگر منابع داخلی تکافو نکند، 
از منابع خارج شرکت، ابتدا به انتشار  کم ریسک ترین اوراق 
بهادار یعنی اوراق قرضه )استقراض( متوسل می شوند و در 
صورتی که استقراض تکافو نکرد و به منابع مالی بیشتری 

نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند.
افزایش منابع  با  اقتصادی  بنگاه های  مدیران شرکت ها و 
تامین  مالی درون شرکتی به دنبال کاهش ریسک شرکت 
استفاده  بیشتری  نسبی  از  اهرم  که  مدیرانی  و  هستند 
می کنند، با هزینه  پایین تر تامین  مالی بدهی و قراردادهای 
محدودکننده کمتری مواجه هستند. مدیران باید نوع تامین  
مالی کلیه  شرایط شرکت ازجمله نقدشوندگی سهام شرکت 
با  تامین  مالی  به  اقدام  نیز در نظر بگیرند. مدیرانی که  را 
شرکت  شرایط  گرفتن  در نظر  بدون  باال  سرمایه   هزینه  
دارایی های  نشده،  انجام  سرمایه گذاری های  با  می کنند، 
بدون استفاده و اقساط بدهی های سررسید شده ای مواجه 
می شوند که وجه نقدی برای پاسخگویی به آنها ندارند؛ لذا 

توانایی آنها در اداره امور کاهش خواهد یافت.

سخن آخر
حوزه  در  آزاد  مناطق  سازمان های  فعالیت  حاضر   درحال 
تامین منابع مالی و خلق درآمدهای نوین در راستای جذب 
سرمایه گذاری های جدید محدود است و با توجه به فضای 
کسب و کار و ظرفیت های موجود در این مناطق، می توانند 
اقتصادی  حوزه  در  یکپارچه تر  و  منسجم تر  ساختاری  از 
و  هزینه  کاهش  به  منجر  بی تردید  که  باشند  برخوردار 

افزایش درآمد خواهد شد. 
محیط  پیچیدگی  و  پراکندگی  به  توجه  با  دیگر  سوی  از 
به راحتی  فعالیت  بهینه  زمینه  شناسایی  کنونی،  اقتصادی 
تدوین  با  می توان  همین رو  از  بود،  نخواهد  مقدور 
هلدینگ های  ساختار   طراحی  و  استراتژی  برنامه های 
چندرشته ای، زمینه ایجاد ارزش و افزایش ثروت را فراهم 
نمود و از سوی دیگر می توان امکان حضور شرکت های 
زیرمجموعه سازمان های مناطق آزاد ازجمله شرکت های 
بهبود  جهت  سرمایه  بازار  در  را  توسعه  و  سرمایه گذاری 

شرایط تامین مالی و اوضاع اقتصادی فعلی مهیا نمود. 
ترکیب  راهبردی،  برنامه های  از  استفاده  با  همچنین 
نیروی  تربیت  با  و  نمود  متنوع  و  متوازن  را  دارایی ها 
از طریق  اقتصادی  فعالیت های  برای  موردنیاز  متخصص 
ایجاد  زمینه  آزاد،  مناطق  جوان  جمعیت  از  بهره مندی 

اشتغال را فراهم کرد. 
و  راه اندازی  و تشکیل ،  با طراحی جامع  بتوان  است  امید 
در  آزاد،  مناطق  در  سرمایه گذاری  هلدینگ های  مدیریت 
سال »تولید؛ دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« سهمی پررنگ تر 

در توسعه و اعتالی کشور ایفا نمود.

گزارش:
 رادمهر خلجانی

کارشناس مسائل اقتصادی



در گذار سه دهه گذشته مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران 
به رغم برخوردار بودن از قوانین و مقرراتی مناسب که 
از مزیت های قابل توجهی نسبت به مزایای قابل ارائه به 
برخوردار  منطقه  کشورهای  با  قیاس  در  سرمایه گذاران 
می باشند؛ تا در عمل به چرخه باطل عدم اجرای قانون 
افتاده و آنچه انجام نگردیده، قانون باشد! موضوعی  در 
که از طریق عدم اجرا، تمکین نکردن از برتری جایگاه 
قانون مناطق آزاد در محدوده سرزمینی آن توسط ارگان ها 
قانونی  و دستگاه های دیگر، تفسیر به رأی علیه مزایای 
مترتب بر سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق، 
آزاد،  مناطق  محدوده  به  اصلی  سرزمین  قوانین  تعمیم 
و مصوباتی  دولتی  بخشنامه های  و  آیین نامه ها  تصویب 
در مجلس شورای اسالمی که در تخالف و نقض آشکار 
با مواد قانون مختص به مناطق آزاد قرار دارد؛ موقعیت 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری 
اسالمی ایران را در جایگاهی قرار داده است که دیگر از 

قدرت اجرایی برخوردار نمی باشد!
به موارد صدراالشاره باید به ایراد اتهامات واهی و ارائه 
ریل  از  آزاد  مناطق  اینکه  همچون  غلط هایی  آدرس 
صادرات  بر  واردات  افتاده،  دور  شده  تعیین  اهداف  و 
به  که  کرد  اشاره  شده اند،  قاچاق  عرصه  و  چیره شده 
تجربه چنددهه گذشته، هدفی جز مشوش کردن اذهان 
خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  کردن  دور  و  عمومی 

از فضای مناطق آزاد ایران را به همراه نداشته است. 
بر این اساس، آنچه در ذیل عرضه می شود؛ بیانگر بخشی از 
تعارضات قانونی و مقررات مصوب از سوی دولت و مجلس 
شورای اسالمی می باشد که برخالف قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی؛ بند 11 سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و ماده 65 قانون 

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است. 

تعارضات ناشی از قوانین و مقررات دولتی
1-1: نقض ماده ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی که مبتنی بر ثبت شرکت جهت انجام 
انواع فعالیت های اقتصادی در چارچوب قانون می باشد؛ 
از  آزاد  مناطق  ذاتی  استقالل  براساس  که  موضوعی 
مزیت های جذب  از  یکی  عنوان  به  و  اصلی  سرزمین 
سرمایه گذاران خارج از کشور در نظر گرفته شده است. 
تعداد  سوء استفاده  بهانه  به  گذشته  دهه  طی  متاسفانه 
معدودی از افراد که در اثر عدم نظارت صحیح به وقوع 
این  با  متناقض  بخشنامه های  از طریق صدور  پیوست، 
ماده از سوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در ارتباط 
با ثبت شرکت در سطح مناطق به اجرا درمی آید )طبق 
تفاهم نامه با دبیر وقت(، در نتیجه شرایط و ضوابط ثبت 
شرکت در مناطق آزاد همچون سرزمین اصلی تغییر شکل 
و روش پیدا کرده و در ساده ترین شرح وظایف پیرامون 
مدیریت های ثبت شرکت در هر سازمان منطقه آزاد؛ امکان 
تعیین نام نیز از سازمان های مناطق آزاد ساقط شده است.

طریق  از  آزاد،  مناطق  قانون  ماده 1۳  نقض   :1-2
تصویب و اجرای بند )ت( ماده ۳1 قانون رفع موانع تولید 
در سال 1۳۹۴ که براساس آن مناطق آزاد ملزم به ارائه 
در  آن  تسری  به  منجر  مالیاتی شده اند؛ که  اظهارنامه 
ماده 1۳۲ قانون مالیات های مستقیم در هنگام اصالح 

قانون مالیات های مستقیم شد.
دبیر وقت شورایعالی  منعقده  تفاهم نامه  براساس  درواقع 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با حذف تعبیر »معافیت« به »مالیات به نرخ صفر«، زمینه 
در  اقتصادی  فعالیت  بودن هرگونه  معاف  به  نگاه  تغییر 
مناطق آزاد از دایره شمول مالیات به این تعبیر که همه در 
دایره شمول مالیات قرار دارند، مگر اینکه خالف آن ثابت 
شود؛ فراهم شد! موضوعی که علی رغم تصریح ماده 1۳ 
که خطاب به اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به 
انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، قانونگذار تاکید 
می کند: »نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی از پرداخت 
مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیت های مستقیم 

معاف خواهند بود، می باشد«.
با رد ماهیت و روح ماده1۳ قانون، از طریق ماده قانونی 
قانون  مواد  انواع  بر اساس  معافیت  نقض  امکان  فوق، 
مالیات های مستقیم و بخشنامه های صادره را به راحتی 
در اختیار ممیزان و کارشناسان سازمان امور مالیاتی قرار 
داده شده، نکته ای که ظرف سال های اخیر مشکالت 

عدیده ای برای فعالین اقتصادی به وجود آورده است.
اقتصادی  فعالین  مالیاتی  معافیت  نقض  میان  این  در 
مناطق آزاد مربوط به عملکرد مالی سال های1۳۹0 لغایت 
 1۳۹5، توسط سازمان امور مالیاتی که با تفسیر ناصواب 
کشور،  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  ماده 11۹  تبصره ۲  از 
بسیاری از فعالین اقتصادی را با سازمان مزبور مواجه و 
موجبات تغییر نگاه سازمان امور مالیاتي به معافیت مالیات 
بر عملکرد ۲0ساله در مناطق بعد از صدور دستورالعمل 
مالي در سال ۹5 شده، نمی توان به راحتی عبور کرد؛ امری 
که مشکل جدیدی بر مسائل این حوزه اضافه نموده است.
3-1: نقض معافیت از پرداخت مالیات بر دارایی فعالین 
اقتصادی مصرح در ماده 1۳ قانون مناطق آزاد به واسطه دریافت 
مالیات از بابت نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول در برخی 

از سازمان های امور مالیاتی در سطح مناطق آزاد.
4-1: عدم اجرا و نقض ماده ۹ قانون مناطق آزاد که بر 
نرخ ترجیحی و رقابتی انواع خدمات دستگاه های دولتی در 
سطح مناطق تاکید دارد؛ موضوعی که از طریق یکسان 
توسط  خدمات  ارائه  بودن  سختگیرانه تر  حتی  و  بودن 

دستگاه های فوق به فعالین اقتصادی و عدم انعقاد قرارداد 
یا دریافت مجوز از سازمان های مناطق توسط دستگاه های 
فوق جهت فعالیت در محدوده مناطق به اجرا درمی آید؛ در 
واقع براساس رویه درحال اجرا از سوی برخی دستگاه های 
دولتی، نه تنها موقعیت رقابتی منطقه آزاد در مقابل مناطق 
آزاد سایر کشورها حفظ نگردیده، بلکه در قیاس با سرزمین 

اصلی نیز تضعیف شده است.
5-1: نقض ماده 1۴ قانون مناطق آزاد با مصوبه هیات 
وزیران در قالب قانون ساماندهی مبادالت مرزی؛ از طریق 
حذف گمرکات سازمان های مناطق آزاد و استقرار گمرک 
جمهوری اسالمی در سال1۳۹۴ که زمینه تسری بسیاری 
قلمرو گمرکی سرزمین  به  مربوط  رویه های گمرکی  از 
اصلی به این مناطق را پدید آورد، که دستاورد آن بروز 

مشکالت بیشمار برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد بود. 
در  آزاد  مناطق  قانون  ماده 1۴  مضاعف  نقض   :1-6
به  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  کردن  ملزم  چارچوب 
مبادالت  کلیه  جهت  سفارش  ثبت  رویه  انجام  واسطه 
بازرگانی و واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی از خارج 
کشور از ابتدای سال 1۳۹۷، از طریق تفسیر ناصحیح و 
هیات  از مصوبه  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  غلط 
وزیران انجام گرفت. مصوبه ای که با تسری قوانین عادی 
به محدوده گمرکی خارج از سرزمین اصلی و در محدوده 
مناطق آزاد با توجیه مدیریت بازار ارز اجرایی شد و با این 
اقدام که برخالف منویات مقام معظم رهبری است، نه تنها 
زمینه اخالل و رکود در فضای کسب و کار مناطق آزاد را 
فرآهم آورد، بلکه به دلیل نبود ساز و کار الزم در این ارتباط 
در سطح مناطق و در سامانه مزبور، باعث تعطیلی بسیاری 
از فعالیت های اقتصادی به ویژه در حوزه های تولیدی و 

صادرات مجدد از آن تاریخ تاکنون در مناطق شده است  .
گفتنی است در اولین ماده از مصوبه هیات دولت به منظور 
ابالغ شد،  ارز که تصویب و  بازار  ساماندهی و مدیریت 
تصریح شده »واردات کلیه کاالها به صورت تجاری به 
کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی 
و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است«. 
یعنی با مصوبه فوق، عمال ماده ۴ مقررات صادرات، واردات 
جمهوری  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  گمرکی  امور  و 

اسالمی ایران از سوی دولت نقض شده است.
7-1: نقض ماده ۴6 مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد از 
طریق دخالت فراقانونی سازمان تامین اجتماعی در محدوده 
مناطق آزاد که متاسفانه با همکاری اغلب سازمان های 
فعالین  برای  ایجاد مشکالت  و  بوده  آزاد همراه  مناطق 
اقتصادی در محدوده این مناطق همچون سرزمین اصلی 
کماکان ادامه دارد. این در حالی است که براساس قانون، 
این مناطق دارای قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی 
مخصوص به خود می باشد که به عنوان بسته حمایتی از 

سرمایه گذاران )به ویژه تولیدی( به تصویب درآمده است.
از سوی دیگر سازمان های مناطق آزاد مکلف به تشکیل 
بیمه ای  شرکت های  مشارکت  با  بیمه ای  صندوق های 

بوده اند، وظیفه ای که هنوز به منصه ظهور نرسیده است.
8-1: نقض مواد 15، 16 و 1۷ قانون مناطق آزاد و ابتر 
ماندن مزایای مندرج توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسالمی 
که در قالب مصوبات متناقض آن کمیسیون و رویه اجرایی 
که به صورت سلیقه ای از سوی گمرک در ارتباط با هر 
منطقه آزاد درحال اجرا می باشد؛ موضوعی که عمال مزیت 
مرتبط با ارزش افزوده تولیدی در این مناطق را کم رنگ 
این خصوص  در  است.  برده  میان  از  موارد  برخی  در  و 
مصادیق زیادی وجود دارد که در جای خود قابل بررسی 

و بحث می باشد  .
معطوف  که  قانون   ۲1 و  ماده ۲0  اجرای  عدم   :1-9
حاصله  سود  و  سرمایه  خروج  و  ورود  بودن  »آزاد  به 
»تضمین  و  آزاد«  مناطق  در  اقتصادی  فعالیت های  از 
حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه 
آنها به تصویب هیات دولت رسیده است« باعث عدم 
جذب سرمایه گذاران خارجی یا ایرانیان خارج از کشور 
شده و با خدشه وارد کردن به اصلی ترین اهداف ایجابی 
ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی در اقتصاد جمهوری 
حداقلی  جذب  یا  و  تحقق  عدم  موجبات  اسالمی، 

سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد شده است.
این درحالی است که در مقایسه با سرزمین اصلی، ظرف 
سال های اخیر به دلیل شرایط تحریمی کشور، شاهد تغییر 
قوانین و مقررات در مسیر تسهیل و تسریع در فرآیندهای 
جذب سرمایه گذار در داخل کشور می باشیم، و در مقابل نیز 
تاکنون هیچ اقدام عملی درخصوص تثبیت مزیت مناطق 

آزاد در این مورد انجام نشده است  .
مناطق  قانون  ماده ۲۷  اجرایی  عدم  و  نقض   :1-10
چهارم،  برنامه  قانون  ماده ۳5  در  ترتیب  به  که  آزاد، 
ماده 11۲ قانون برنامه پنجم و ماده 65 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور بر آن تاکید و تصریح شده، که 
براساس آن اجرای مدیریت یکپارچه مناطق آزاد توسط 
مانع  عمل  در  اما  است؛  شده  معین  دولتی  دستگاه های 
انحصاری  و  تخصصی  ازجمله  مختلف  بهانه های  ابراز 
بودن خدمات و وظایف سایر دستگاه های دولتی که باعث 
سردرگمی فعالین اقتصادی بین سازمان های مناطق آزاد و 
دستگاه های دولتی جهت اخذ مجوز شروع سرمایه گذاری 
و ادامه کار نشده است. درواقع سرمایه گذاران مناطق آزاد، 
نسبت به فعالین اقتصادی در سرزمین اصلی با تکالیف 
جای  به  عبارتی  به  می باشند.  مواجه  مضاعفی  و  مازاد 
کاهش بوروکراسی اداری، یک فعال اقتصادی در مناطق 
آزاد در بیشتر مواقع عالوه بر سازمان عامل آن منطقه، ملزم 

به اخذ مجوز از سایر نهادهای شهرستانی و استانی است.
کامل  طور  به  امر  این  تکلیف  که  زمانی  تا  بنابراین 
مشخص نشود، کماکان فعالیت در محدوده مناطق آزاد 
در زمینه طرح های سرمایه گذاری کالن، غیرمنطقی و 

از عقل معاش دور به نظر می رسد.

تخالف های به وجود آمده به سبب مصوبات 
مجلس شورای اسالمی

ششم  برنامه  قانون  ماده ۲۳  تبصره  براساس   :2-1
توسعه جمهوری اسالمی ایران، کلیه وظایف، اختیارات، 
ساختار و تشکیالت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
و  مستقل  حقوقی  شخصیت  حفظ  با  اقتصادی  ویژه 
امور  وزارت  به  مربوطه  مقررات  و  ضوابط  رعایت  با 
اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای 
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  حوزه  با  مرتبط  قوانین 

ویژه اقتصادی خواهد بود.
نمایندگان  تاکید  و  تایید  بنابر  تبصره  این  تصویب 
با  تقابل  و  لجاجت  در  صرفا  کارشناسان،  و  مجلس 
در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیر وقت شورایعالی 
صحن علنی مجلس دهم مصوب و مجددا در مجلس 
شد  تاکید  آن  بر  سال1۴01  بودجه  قانون  در  یازدهم 
اختالط  و  جایگاه  تنزلی  و  تحویل  شاهد  درواقع  که 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  حاکمیتی  شأنیت 
شورا،  این  رئیس  چراکه  می باشیم؛  اقتصادی  ویژه 
وزیر  و  معاون  چند  آن  در  که  می باشد  رئیس جمهور 
عضو کابینه حضور دارند، در نتیجه چگونه دبیرخانه آن 
ذیل یک وزارتخانه قرار گرفته و از امکان ایجاد ارتباط 

و اثرگذاری بر سایرنهادهای دولتی برخوردار است؟!
مناطق  مانور  قدرت  و  حاکمیتی  جایگاه  نزولی  روند 
با شدت  اثر مصوبه فوق  بر  اخیر  آزاد ظرف سال های 
قانونی که در شرایط سخت  بیشتری طی شده است، 
بر  تکیه  با  تحریم  معبر  از  عبور  گذرگاه های  تحریم، 
مزایای قانونی آن در کالبد معارضین به حدود قانونی 
مناطق آزاد، یعنی گمرک، دارایی، بیمه و بانک مرکزی 

در این وزارتخانه متمرکز می باشند.
2-2: تصویب و اجرای بند )ت( تبصره )6( قانون بودجه 
سال 1۴00 که متاسفانه با توجه به عدم پیگیری مسئولین 
وقت دبیرخانه شورایعالی، تبدیل به ماده10 قانون دائمی 
با  آن  براساس  که  شد،  کشور  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
به  افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  بر »تسری  تصریح 
اصلی«  سرزمین  مشابه  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
مشکالت مضاعفی برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 
این مناطق عارض نموده است که اجرای این قانون از 
1۳دی ماه سال1۴00 الزم االجرا گردید و براساس همین 
قانون، صرفا مناطق آزادی که محصور بودن آن به تایید 
از نقاط  ایران رسیده و خارج  گمرک جمهوری اسالمی 
جمعیتی باشند و همچنین مناطق آزادی که تراز تجاری 
آنها مثبت بوده باشد، می توانند از ظرفیت معافیت مالیات 
بر ارزش افزوده استفاده کنند و سایر مناطق آزاد از این 
معافیت، مستثنی خواهند و اخذ مالیات بر ارزش افزوده 
از آنها اجرا می شود، که طبیعتا غالب مناطق آزاد کشور ما، 
حائز این شروط نبوده و جملگی مشمول پرداخت مالیات بر 

ارزش افزوده شده اند!
چگونگی  قانون  ماده )یک(  براساس  قانونی،  منظر  از 
اداره مناطق آزاد، به منظور تسریع انجام امور مختلف 
و به عبارتی تسهیل گری و کاستن از فرآیندهای اداری 
سرزمین اصلی در ارتباط با جذب سرمایه گذار به وجود 
آمده اند و این مصوبه در تخالف آشکار با نص و روح 

این ماده قانونی است.
در عین حال بنابر مواد ۲، 5 و 10قانون فوق: مستقل و مبری 
بودن از مقررات دولتی؛ عدم تخصیص هرگونه بودجه از 
سوی دولت؛ خودگردان بودن مالی براساس بودجه سالیانه 
مصوب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اخذ 
انواع عوارض از فعالیت های اقتصادی و نقش جایگزینی 
دولت در این محدوده جفرافیایی؛ از مهم ترین شاخص های 
تعیین کننده مدل فعالیت هر منطقه آزاد تجاری-صنعتی 
است؛ موضوعی که در تضاد با ماده10 قانون دائمی مالیات 

بر ارزش افزوده می باشد.
در ماده 1۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد: مبادالت 
بازرگانی مناطق آزاد با خارج از کشور، از شمول مقررات 
گمرکی سرزمین اصلی مستثنی عنوان و به عبارتی بر 
خارج از قلمرو گمرکی بودن این مناطق صحه گذاشته 
شده است. امری که براساس عرف جاری مناطق آزاد 
ایران  دنیا و کنوانوسیون کیوتو که جمهوری اسالمی 
مالیات  از شمول  مناطق  این  درآمده،  آن  به عضویت 
نتیجه  در  هستند.  معاف  افزوده  ارزش  بر  مالیات  و 
این ماده و تعهد  با  تباین  مصوبات فوق در تعارض و 

بین المللی ایران اسالمی است.
به موارد فوق باید ماده ۲۷ قانون صدراالشاره، ماده 65 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  بند )الف(  و 
نوع  بر  که  اضافه کرد  نیز  را  ایران  اسالمی  جمهوری 

همکاری سازمان منطقه آزاد با سایر نهادها به منظور 
و  دستگاه ها  دخالت  عدم  و  یکپارچه  مدیریت  اعمال 
تصریح  جغرافیایی  محدوده  این  در  دولتی  ارگان های 
مجلس  مصوبات  به واسطه  در  که  موضوعی  شده؛ 

شورای اسالمی نقض شده است.
بی تردید با اضافه شدن ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، 
اقتصادی  فعالیت  هرگونه  هزینه های  افزایش  زمینه 
پدید  آزاد  مناطق  در  زندگی  و  )تولیدی-خدماتی( 
آمده؛ موضوعی که مهاجرت سرمایه گذاران و ساکنین 

غیربومی و حتی بومی را نیز به وجود آورده است.

 آرای دیوان عدالت اداری و ابطال 
قوانین مناطق آزاد

که  فعلی  قانون  در  نواقص  برخی  به وجود  عنایت  با 
مهم ترین آن قابل تفسیر بودن آن است، ظرف چهار، 
ابطال  به  اخذ  به  موفق  افراد!  برخی  گذشته  پنج سال 
اداری  عدالت  دیوان  رأی  براساس  ذیل  قانونی  مواد 

کشور شده اند:
ماده ۲8  خارجی،  بانک های  فعالیت  به  مربوط  ماده 18 
بیمه ای  شرکت های  فعالیت  و  تاسیس  درخصوص 
خارجی، ماده ۲۹ در ارتباط با فعالیت بورس و در نهایت 
ماده 1۳ که به حذف معافیت مالیات بر حقوق پرسنل و 
فعالین اقتصادی سطح مناطق آزاد منجر شده است. در 

پایان باید تصریح کرد:
 اوال: در آغاز دهه هفتاد شمسی، هنوز کشور وارد ارتباط 
با مدل های جدید مراودات اقتصاد جهانی نشده بود، یعنی 
همچون الگویی که هم اکنون در برخی نقاط مرزی کشور 
درحال اجرا می باشد، کاالها و محصوالت مصرفی کشور 
صرفا از طریق قاچاق وارد کشور می شدند. این درحالی 
است که با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد 
ظرف مدت کوتاهی شرکت ها و برندهای بین المللی تولید 
و عرضه کننده کاالهای مختلف مجبور به ادای احترام به 
مصرف و تولید کننده ایرانی از طریق ثبت شرکت در مناطق 
آزاد نسل اول )کیش، قشم و چابهار( شدند تا در قبال ورود 
رسمی و قانونمند به بازار ایران، موظف به اجرای تعهداتی 
همچون ارائه محصول باکیفیت و خدمات پس از فروش 
باشند؛ درواقع مدل جدید حضور شرکت های خارجی در 
کشورمان بعد از انقالب اسالمی از دروازه مناطق آزاد در 
سطح کشور تعمیم یافته و به یک رویه معمول تبدیل شد.
بر حقوق شاغلین در مناطق  حذف معافیت  ثانیا:   
هزینه  افزایش  به  منجر  اداری  عدالت  دیوان  توسط 
شدن  افزوده  اثر  بر  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاری 
فعالیت  نوع  هر  اجرای  هزینه های  به  مالیات  پرداخت 
ارزش  ۹درصد  کنار  یعنی  این  و  است  شده  اقتصادی 
به سیاست های  افزوده، چه دستاوردی در حوزه عمل 

اقتصاد مقاومتی را به همراه دارد؟!
 ثالثا: اولین بازخورد تعدد و تنوع قوانین، مقررات، 
آیین نامه ها و تصویب نامه های مختلف ظرف این مدت 
به سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛ عدم اعتماد به آینده 
و  حاکمیت  درخصوص  دیگر(  ساعتی  حتی  تا  روز  )از 
ایران  آزاد  مناطق  سطح  در  قانون  اجرای  ضمانت 
روز  هر  که  آزادی  منطقه  در  کسی  عبارتی  به  است. 
و هر ساعت در آن هر نهاد اجرایی و قانونگذاری آن 
کشور، رأی به صدور و اجرای قانون جدیدی می دهد، 
حضور پیدا نمی کند؛ چراکه به اجرای همین قانونی که 
آزاد  منطقه  سازمان  با  همکاری  داد  قرار  آن  براساس 

امضاء کرده، امیدی نیست.
 رابعا: در مباحث قانونی صدراالشاره، عدم اجرا از 
تعهد  لزوم  نگرفتن  جدی  آزاد،  منطقه  سازمان  سوی 
میان  هماهنگی  عدم  سرمایه گذار،  قبال  در  قانون  به 
دبیرخانه و مناطق آزاد، نبود و کمبود نیروی متخصص 
آشنا به ساز و کار، الزامات و گفتمان حاکم بر مفهوم 
دبیرخانه  فراروایت  تا  آزاد،  منطقه  همچون  نهادی  و 
شورایعالی در گذشته که براساس آن مناطق آزاد ادارات 
کل دبیرخانه محسوب شده و در قبال توافق نامه ها و 
به اجرا می بودند و  تفاهم نامه های آن دبیرخانه متعهد 
رفتار اعضای شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
از  مشابه  رفتار  برای  را  زمینه  قانون،  اجرای  قبال  در 

سوی سایر قوا و ارگان ها فراهم نموده است  .
تسری  قوانین،  اجرای  عدم  مجموعه  خامسا:    
قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد، عدم تمکین به 
معاهدات بین المللی امضاء شده از سوی دولت ایران و در 
نهایت غلبه منازعات و رقابت های سیاست ورزان ایرانی 
بین المللی  تحریم های  کنار  در  آزاد،  مناطق  در عرصه 
حاکم بر ایران و ایرانی، ریسک سرمایه گذاری در این 
مناطق را در مقایسه با مناطق آزاد کشورهای همجوار 

ایران اسالمی، صدبرابر افزایش می دهد، و آن می شود 
که هم اکنون شاهد آن هستیم!

تعامل با بخش خصوصی جهت 
تصمیم  سازی های کالن  در مناطق آزاد

مناطق آزاد، میراث اقتصادی مهمی است که از عقالی 
ارث  به  امروز  جهان  به  گذشته  ازمنه  در  اقتصاد  علم 
رسیده و قدمتی شاید دوهزار ساله داشته باشد. در طی 
قرون و اعصار، شکل این مناطق دچار تغییرات شگرفی 
گردیده، ولی ذات و ماهیت اصلی آن که همان تجارت 

آسان است، همچنان باقی است. 
و  فنون  و  علوم  پیشرفت  با  و  گذشته  سال  یکصد  در 
تجهیزات و تغییر ماهیت دانش و علم اقتصاد، باز هم 
سازماندهی  و  تشکیل  چگونگی  در  دگرگونی  شاهد 
و  ذات  ولی  بودیم،  دنیا  مختلف  نقاط  در  آزاد  مناطق 

ماهیت این مناطق همچنان باقی مانده است. 
پایان  با  به ویژه  اسالمی  انقالب  از  پس  نیز  ما  کشور 
جنگ تحمیلی از مناطق آزاد بهره مند گردید؛ در نقاط 
مختلف سرزمین پهناورمان خصوصا در شمال و جنوب 
مناطق  برای  خاص  قوانین  شد؛  گسترده  مناطق  این 
وضع شد و هزاران نفر ساعت کار معطوف برنامه ریزی 
طویل  و  عریض  تشکیالت  گردید.  قوانین  تدوین  و 
با تخصص های  پرسنل  نفر  هزاران  و  دولتی  و  اداری 
مختلف به کار گرفته شدند تا چه شود؟ چه رونقی ایجاد 

شود و چه اشتغالی به وجود آید؟! 
این معادله دو طرف داشت؛ یک طرف حکومت و دولت 
و یک طرف مردم. مردم و یا همان بخش خصوصی 
خود  وظیفه  به  خوبی  به  مناطق  رونق  و  توسعه  برای 
عمل کردند. دلیل آن هم وجود هزاران واحد تولیدی، 
در  گردشگری  و  فرهنگی  خدماتی،  تجاری،  صنعتی، 
به  مردم  یعنی  است.  اقتصادی   ویژه  و  آزاد  مناطق 
حکومت و دولت ها در طی سال های مدید اعتماد کردند 
و به این باور رسیدند که می شود روی حرف دولتمردان 

و قانونگذاران و نگهبانان قانون حساب کرد. 
اما متاسفانه در سمتی که دولت ها قرار گرفتند، کارنامه بسیار 
ضعیفی از خود نشان دادند. ضعف سیستم تخصصی در دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت های قبل که به 
عنوان هماهنگ کننده مناطق آزاد و فعالین اقتصادی و دولت، 
ماهیت وجودی داشت، موجب تضعیف بنیان ها و قوانین مادر 
و اصلی وضع شده از سوی مجلس گردید و نتوانست سایر 
اجزاء دولت و دستگاه های نظارتی را نسبت به این قوانین آشنا 
و موظف کند؛ به نحوی که استنباط های شخصی و غلط 
مجریان دولتی از قانون مناطق آزاد در دستگاه های مختلف، 

عرصه را بر فعالین اقتصادی تنگ کرد. 
از  اعم  آزاد  مناطق  در مدیریت های  در پی  تغییرات پی 
میانی  مدیران  و  معاونین  عامل،  مدیران  مدیره،  هیات 
سازمان های مناطق نیز که باید از ثبات بیشتری برخوردار 
شوند، مزید بر علت شد و جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد 
این ضعف سازمانی  گردید.  بین المللی ضعیف تر  و  ملی 
موجب جسارت باندهای مخوف اقتصادی و قاچاقچیان 
حرفه ای شده و با استخدام بعضی افکار و عقاید که بعضا 
در جایگاه های مختلف دولتی جا خوش کرده اند، مناطق 
آزاد را محل قاچاق کاال و فرار مالیاتی و ده ها تهمت و 
افترا دیگر نموده اند و در پاره ای امور، صدا و سیمای ملی 
هم نماد یک همگرایی اقتصادی مابین دولت و مردم را 
آماج حمالت خود قرار می دهد. متاسفانه نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی نیز در گرد و غبار فضای ایجاد شده در 
طی سال های گذشته و حال حاضر ، نتوانسته اند تصمیمی 

درست و منطقی با رعایت منافع ملی اتخاذ نمایند.
نتیجه اینکه بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
که طی سال های طوالنی به دولت و نهادهای حکومتی اعتماد 
نموده و سرمایه خود را وارد این مناطق کرده اند، به این نتیجه 

رسیده اند که شاید اعتماد آنها اشتباه بوده است. 
و  سختی ها  کوران  در  آزاد  مناطق  خصوصی  بخش 
مشکالت دست و پا زده و عموما در فکر نجات خود از 
این مخمصه یا حداقل حفظ سرمایه های خود هستند. 
به نظر می رسد برای جبران این سختی ها و برون رفت 
از این مشکالت، راه طوالنی و سختی را در پیش داریم 
و برای تحقق آن  باید چند تصمیم مهم و قاطع اتخاذ 

نمود که به چند مورد به اختصار اشاره می نماییم:
1( برای تصدی مسئولیت های مربوط به مناطق آزاد، 
امور  در  عملی  تجربه  که  شود  استفاده  اشخاصی  از 
از  معینی  رشته های  در  و  داشته  مدیریتی  و  اقتصادی 
علوم تحصیلکرده و متناسب با دانش و تخصص خود 

به مسئولیت گمارده شوند.
۲( تصدی مسئولیت ها و چگونگی ارتقاء یا تنزل مقام، 
تابع شرایط و مقررات سختی باشد که هر مدیری نتواند 
کند.  جابه جا  را  اشخاص  و سلیقه خود  میل  با  مطابق 

بلکه جابه جایی ها براساس شایستگی ها باشد  .
۳( معاونت یا مشاور تخصصی با مسئولیت فردی از بخش 
در  آزاد  مناطق  کلیه  اقتصادی  فعالین  منتخب  خصوصی 
دبیرخانه ایجاد شده و برای تصمیم گیری های کالن و تاثیرگذار 

به فعالیت بخش خصوصی از نظرات وی استفاده شود.
صنوف  و  تشکیالت  می بایست  خصوصی  بخش   )۴
و  نموده  تقویت  بیش  از  بیش  را  آزاد  مناطق  در  خود 
سازمان های  و  خود  مابین  همگرایی  و  هماهنگی  با 
و  برعهده گرفته  را  بتواند وظایف مهمی  باید  مناطق، 

از خود بیشتر حفاظت نماید.
5( و مهم تر از همه آن که، برای دفاع از جایگاه بخش 
خصوصی و مناطق آزاد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
تا  داشته  دولت حضور  هیات  جلسات  در  باید  اقتصادی 
بتواند از حقوق فعالین اقتصادی مناطق آزاد دفاع نماید؛ که 
بی تردید این امر مستلزم ارتقاء جایگاه دبیرخانه و همچنین 
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی به معاونت ریاست جمهوری است.

ابداع قوانیــن متناقض برای به مسلخ 
کشاندن مناطــق آزاد ایـران

بررسی تبعات تسری قوانین و آیین نامه هایی که قانون مناطق آزاد را نقض کرد:
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اخبار منطقه آزاد قشم

امضاء تفاهم نامه ایجاد 
شهرک های جدید در 

جزیره قشم

لزوم تغییر اعطای مجوز 
پرورش میگو از شیوه سنتی 

به متراکم و فوق متراکم

 تقدیر و تجلیل
 از آتش نشانان

منطقه آزاد قشم

 با حضور مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

در بازدید مقام های قضایی هرمزگان از شرکت 
پرورش میگوی فوق متراکم قشم عنوان شد:

با حضور مقام های قضایی هرمزگان و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم انجام پذیرفت:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با معاون وزیر کار بیان کرد:

توزیع عادالنه مشاغل با توسعه مشاغل 
تعاونی محور روستایی در جزیره قشـم

با پیگیری های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: تعامل و همکاری دستگاه قضایی و سازمان منطقه 
از  بیش  بازگشت  موجب  گذشته  یک سال  در  قشم  آزاد 

500هکتار از اراضی ملی به بیت المال شد.
افشار فتح الهی در آیین تودیع و معارفه رئیس دادگستری 
رضا  5ساله  زحمات  از  تقدیر  ضمن  قشم  شهرستان 
کرد:  اظهار  قشم،  پیشین  دادگستری  رئیس  صفایی 
حفاظت و صیانت از حقوق عامه در قشم با توجه موقعیت 
و  مردمی  دولت  اولویت های  جزو  جزیره،  استراتژیک 

دستگاه قضایی است.
شهرستان  امنیتی  و  انتظامی  مسئولین  از  تشکر  با  وی 
موجب  شبانه روزی  زحمات  با  گذشته  روز  چند  که طی 
برقراری نظم و امنیت شدند، افزود: مسیر 44ساله انقالب 
که  بوده  روبه رو  سختی  گلوگاه های  با  همواره  اسالمی 
از  و  کرده ایم  عبور  آن  از  سربلند  مردم،  پشتیبانی  با 
آشوب هایی که معاندان نظام این روزها تدارک دیده اند 

نیز سربلند و مقتدر عبور خواهیم کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: تفاوت 
امروز با گذشته، انسجام همه جانبه دشمن برای راه اندازی 
امپراطور رسانه ای علیه ایران است تا درگیری و آشوب را 

به داخل کشور بکشانند.

فتح الهی ادامه داد: حادثه ای در کشور اتفاق افتاد که همه 
مردم را ناراحت و متاسف کرد، اما دشمنان پیش از اعالم 
به  هجمه  برای  بهانه ای  را  حادثه  این  تحقیقات  نتایج 

نظام ساختند.
که  شد  مشخص  اخیر  حوادث  در  داشت:  اظهار  وی 
و  گرفته  قرار  نوجوانان  روی  بر  دشمنان  هدفگذاری 
نخبگان، علما و تمام افرادی که تریبون دارند باید برای 
روشنگری و تبیین حقیقت به میدان بیایند؛ چراکه در این 

شرایط، سکوت عین خیانت است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: 
متاسفانه معاندین هر اعتراضی را در کشور به اغتشاش 
رهبری کننده  افراد  با  قضایی  دستگاه  و  می کشانند 

اغتشاش نباید مماشات کند.
در شهرستان  خارجی  اتباع  به حضور  اشاره  با  فتح الهی 
قشم اذعان نمود: ما مردم مهمان نواز هستیم که همواره 
اما  کرده ایم،  پذیرایی  خود  مهمانان  از  اسالمی  رافت  با 
نباید از این رافت سوء استفاده شود و دستگاه قضا نباید با 
اتباع خارجی که در اغتشاشات حضور داشته اند، به هیچ 

عنوان مماشات کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان تاکید کرد: شرط حضور اتباع خارجی در کشور 

ما پذیرش قوانین و ضوابط است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان:
جزیره قشم دارای موقعیتی استراتژیک در 

عرصه های مختلف است
این  در  نیز  هرمزگان  دادگستری  کل  رئیس  همچنین، 
و  استراتژیک  موقعیت  از  قشم  جزیره  گفت:  مراسم 
این  و  است  برخوردار  مختلف  عرصه های  در  ویژه ای 

موضوع مسئولیت دستگاه قضایی را دوچندان می کند.
در  هم اکنون  قضایی  دستگاه  افزود:  قهرمانی  مجتبی 
دوران نوین تحول و تعالی است و تاکید عالی ترین مقام 
این قوه، همکاری و تعامل با دولت در راستای پیشرفت 

اقتصادی همراه با عدالت می باشد.
وی اظهار کرد: دشمنان نظام هیچ گونه اصول، معیار و 
جدید  بهانه ای  از  روز  هر  و  نمی کنند  رعایت  را  ارزشی 

برای حمله به این کشور استفاده می کنند.
قهرمانی تصریح کرد: دستگاه قضایی درخصوص جرائمی 
که اقدام علیه ملی محسوب می شود به هیچ عنوان کوتاه 
نخواهد آمد و در تمام کشورها نیز دولت ها به امنیت ملی 
حساس هستند و افرادی که دست به اسلحه می برند، با 

مجازات های سنگینی روبه رو خواهند شد.
در ادامه، رئیس جدید دادگستری شهرستان قشم نیز در 
بخشی دیگر از این مراسم گفت: قشم بزرگترین جزیره 
و  است  مهم  و  خاص  ویژگی های  با  دنیا  غیرمستقل 
تالش می کنم در دوران مسئولیت کامال بر مدار قانون 

عمل کنم تا عدالت برقرار گردد.
حقوقی  پرونده های  بیشترین  افزود:  فیروزی  مرتضی 
دلیل  به  که  است  پیمان   ها  و  قراردادها  به  مربوط  قشم 
زمان می برد  ماه ها  آنها  از  برخی  به  رسیدگی  پیچدگی، 
و تالش می کنیم مدت زمان رسیدگی قانونی و عادالنه 

تمام پرونده ها را کوتاه نماییم.

نوجوانان  از  مراقبت  با  کرد  توصیه  خانواده ها  به  وی 
خود مانع سوء استفاده دشمنان از آنها شوند و ادامه داد: 
دستگاه قضایی با مخلین نظم و امنیت قاطعانه برخورد 

خواهد کرد.
اظهار  آیین  این  در  قشم  شهرستان  فرماندار  همچنین، 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  که  ماموریتی  داشت: 
تعالیم مقدس اسالم شکل  براساس  دادگستری سپرده، 
گرفته است، عدالت در نگاه پیروان امام علی )ع( در شمار 

اصول دین شمرده می شود.
این  از  دیگری  بخش  نیز  قشم  شهرستان  امام جمعه 
جمهوری  و  انقالب  به  مربوط  اخیر  فتنه  گفت:  مراسم 
اسالمی نیست، بلکه دشمنان قصد تجزیه ایران را دارند 
و تجزیه طلب ها نه تنها در پشت صحنه، بلکه در صحنه 

نیز حضور دارند.
بر  ملک  اساس  افزود:  حاجبی  غالمرضا  حجت االسالم 
عدل است و باید با افرادی که دست به اسلحه می برند و 
امنیت جانی و روانی مردم را به خطر می اندازند، قاطعانه 

برخورد کرد.
داشت:  بیان  نیز  قشم  سنت  اهل  امام جمعه  همچنین، 
عدالت و امنیت دو مقوله ارزشمند و از جاذبه های مهم 
دین اسالم هستند و در دستگاه قضایی شهرستان قشم 

تاکنون شاهد تحقق این دو مقوله بوده ایم.
شیخ عبدالرحیم خطیبی افزود: سالمت و اقتدار دستگاه 
است  ضروری  باطل  ابطال  و  حق  احقاق  برای  قضایی 
دو  این  دربرگیرنده  قشم  شهرستان  قضایی  دستگاه  و 

ویژگی است.
گفتنی است، در این مراسم با حضور جمعی از مسئولین 
و  هرمزگان  استان  امنیتی  و  انتظامی  اجرایی،  قضایی، 
پیشین  رئیس  صفایی  رضا  زحمات  از  قشم،  شهرستان 
دادگستری تقدیر و مرتضی فیروزی در این سمت معارفه 

شد.

انتشار آگهی مزایده فروش ویالهای منتسب به ریاست جمهوری در قشمانتشار آگهی مزایده فروش ویالهای منتسب به ریاست جمهوری در قشم

بازپس گیری بازپس گیری 500500هکتار از اراضی ملی با همکاری دستگاه قضایی و سازمان منطقه آزاد قشمهکتار از اراضی ملی با همکاری دستگاه قضایی و سازمان منطقه آزاد قشم

با حضور افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
مدیرعامل  جعفری  علیرضا  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، تفاهم نامه 

ایجاد شهرک های جدید در قشم به امضاء رسید.
امضای  جلسه  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به روند روبه رشد توسعه  با توجه  تفاهم نامه گفت:  این 
این  در قشم، مهاجرت و رشد جمعیت قابل توجهی در 
آماده سازی  روی  از همین  و  پیش بینی می شود  جزیره 

شهرک های جدید برای اسکان مردم ضروری است.
تفاهم نامه،  این  طبق  داد:  ادامه  فتح الهی  افشار 
آماده  استاندارد  زیرساخت های  با  جدید  شهرک های 
ساز،  و  ساخت  و  زمین  واگذاری  هنگام  تا  شد  خواهند 
چالش هایی که شهرک های کنونی با آن روبه رو هستند، 

وجود نداشته باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم ایجاد این شهرک ها 
در کنار طرح مسکن جوانان، بخش زیادی از مشکالت 

مردم جزیره قشم را مرتفع نماید.

رئیس  همراه  به  هرمزگان  قضایی  مقام های  از  جمعی 
از  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
قشم  کیان یزدان  فوق متراکم  میگوی  پرورش  شرکت 

بازدید کردند.
پرورش میگو به شیوه فوق متراکم نسبت به شیوه سنتی، 
از  حداکثری  بهره وری  حوزه  در  بی شماری  مزایای  از 
زمین، تولید چندبرابری محصول، حفظ محیط زیست و 

صرفه جویی در انرژی برخوردار است.
بازدید، ضمن  این  در  قشم  و شهرستان  استان  مسئولین 
اطالع از روند پرورش میگو به روش فوق متراکم ابراز کردند: 
به منظور افزایش بهره وری، اعطای مجوز پرورش میگو باید 

از شیوه سنتی به متراکم و فوق متراکم تغییر یابد.
براساس این گزارش، شرکت کیان یزدان قشم با فعالیت 
در حوزه پرورش میگو به شیوه فوق متراکم در 10هکتار 
کرده  سعی  ریالی،  240میلیارد  سرمایه گذاری  و  وسعت 
به  قشم،  جزیره  در  زمین  منابع  محدودیت  به  باتوجه 
باالترین نرخ فعالیت در هر هکتار دست یابد. این شرکت 
250مخزن  هکتار،  هر  در  میگو  64تن  تولید  توان  با 

پرورش دارد که 66مخزن آن آغاز به کار کرده است.
دادگستری  کل  رئیس  قهرمانی  مجتبی  است،  گفتنی 
هرمزگان، علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقالب 
هرمزگان، مرتضی فیروزی رئیس دادگستری و امید مهدوی 
مجد دادستان قشم به همراه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم از این شرکت بازدید کردند.

از  تجلیل  و  ایمنی  و  آتش نشانی  روز  بزرگداشت  آیین 
آتش نشانان با حضور افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، مسئوالن قضایی 
استان هرمزگان و شهرستان و جمعی از معاونان، مدیران 
آزاد  ایمنی منطقه  و پرسنل واحد آتش نشانی و خدمات 

قشم برگزار شد.
از  مراسم  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جهت  قشم  آزاد  منطقه  آتش نشانی  پرسنل  تالش های 
انجام وظایف و ماموریت ها در راستای خدمت به مردم، 

با اهدا تندیس و لوح تقدیر کرد.
نیروهای  زحمات  از  قدردانی  ضمن  فتح الهی  افشار 
و  به روزرسانی  جهت  ویژه ای  دستورات  آتش نشانی، 
افزایش ماشین آالت و تجهیزات و همچنین برنامه ریزی 
برای برگزاری دوره های آموزشی جهت باال بردن سطح 

آمادگی این نیروها صادر کرد.

روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم 
از انتشار آگهی مزایده فروش ویالهای منتسب به ریاست 
جمهوری با پیگیری های رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

این سازمان در روزنامه های سراسری کشور خبر داد.
مشاور  محمد  سعید  حضور  از  پس  دی ماه 1400 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور 
ویالهای  فروش  دستور  قشم،  جزیره  در  اقتصادی 
الکچری منتسب به ریاست جمهوری در یکی از بهترین 
سواحل قشم صادر شد و هم اکنون این وعده به مرحله 

اجرا رسیده است.
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
ویژه اقتصادی در مصاحبه ای با رسانه ها، به مردم قشم 
توسعه  صرف  ویالها  این  فروش  هزینه  که  داد  وعده 

زیرساخت های جزیره خواهد شد.
ویژه  پیگیری های  با  هم اکنون  گزارش،  این  براساس 
انجام شده از سوی افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، آگهی مزایده فروش 
این ویالها در روزنامه های سراسری منتشر شده است.

قشم  ساحل  بهترین  در  قبل  دولت  در  که  ویالها  این 
توسط سازمان منطقه آزاد قشم برای استفاده نهاد ریاست 
هدف  با  مردمی  دولت  در  بود،  شده  ساخته  جمهوری 
توسعه  منظور  به  آنها  فروش  از  حاصل  پول  هزینه کرد 
جزیره قشم به ویژه پل خلیج فارس، به فروش می رسد تا 
امید مردم به عدالت محوری دولت سیزدهم پابرجا بماند.

عالقه مندان می توانند برای مطالعه آگهی مزایده و اطالعات 
قشم آزاد  منطقه  سازمان  پرتال  به  بیشتر  جزئیات   از 
http://qeshm.ir/detail/10063 مراجعه کنند.

تنگه هرمز  به  قشم مشرف  زیبای  است، جزیره  گفتنی 
و مجرای ورودی به خلیج فارس و دریای عمان است.

محسوب  خلیج فارس  جزیره  بزرگ ترین  که  جزیره  این 
اقیانوس هند، وجود منابع  با  می شود، به دلیل مجاورت 
و  پاالیشگاهی  و  پتروشیمی  واحدهای  و  گاز  و  نفت 

بندری  تسهیالت  از  برخورداری  و  فراساحلی  تجهیزات 
از  یکی  پاناماکس(،  رده  )در  بزرگ  کشتی های  برای 
به  که  است  خلیج فارس  و  ایران  جزایر  استراتژیک ترین 
از  عبوری  کشتی های  به  سوخت رسانی  خدمات  سبب 
زیست- فناوری  و  انرژی  پارک های  و  بین المللی  آبراهه 

آن شهرتی جهانی دارد.
از سوی دیگر، ویژگی های طبیعی و تاریخی این جزیره، 
باعث شده قشم به یکی از مقاصد گردشگری اصلی در 

ایران و منطقه خلیج فارس تبدیل گردد.
شایان ذکر است، منطقه آزاد تجاری- صنعتی قشم، حدود 
این  می شود.  شامل  را  جزیره  این  از  مربع  ۳00کیلومتر 
منطقه به دلیل قرارگیری در نقطه ای کلیدی از کریدور 
پروازهای  کریدور  به  دسترسی  شمال- جنوب،  ترانزیتی 
به  که  آن،  بندری  تسهیالت  و  شرق- غرب  بین المللی 
نوعی مکمل بندر شهید رجایی است؛ نقش پررنگی در 

تجارت و بازرگانی جهانی دارد.

آزاد  منطقه  این  فعالیت های  اصلی  محورهای  و  اهداف 
تجاری- صنعتی شامل توسعه و گسترش صنعت ترانزیت 
و حمل و نقل، گسترش تجارت و خدمات تجاری، صنایع 
صنایع  دریایی،  منابع  و  بیوتکنولوژیک  صنایع  انرژی بر، 
پشتیبان  خدمات  صنعتی،  صید  و  شیالت  گردشگری، 

نفت و پارک های انرژی است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: توسعه مشاغل تعاونی محور روستایی، به توزیع عادالنه 
مشاغل و افزایش سرانه درآمدی مردم قشم کمک می کند.

و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  با  نشست  در  فتح الهی  افشار 
تعاونی های  راه اندازی  لزوم  به  اشاره  با  اجتماعی،  رفاه 
روستایی مبتنی بر بسترهای شغلی پیشینیان جزیره قشم 
مشارکت  با  روستایی  تعاونی های  تشکیل  داشت:  اظهار 
دادن 100درصدی مردم، بیکاری را ریشه کن کرده و به 

درآمدزایی مردم منطقه منجر می شود.
وی، از آمادگی سازمان منطقه آزاد قشم جهت پشتیبانی 
تسهیالتی از طرح های تعاونی خبر داد و افزود: مشکالت 
نجیب  و  والیتمدار  مردم  زیبنده  جزیره،  در  حاضر  حال 
قشم نیست و ما با محقق کردن این خواسته، می توانیم 
و  امداد  کمیته  قالب  در  دولتی  حمایت های  به  نیاز 

بهزیستی را به صفر برسانیم.
به  اشاره  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با  قشم  کرد:  اظهار  جزیره  در  موجود  ظرفیت های 
1500کیلومتر وسعت و داشتن سواحل گسترده در کنار 
مردمی متین و پایبند به  نظام و کشور، پتانسیل بزرگی 
در حوزه صنایعی چون بانکرینگ، نفت و گاز و انرژی و 

به ویژه صنایع شیالتی دارد.
میگو  پرورش  مزارع  به  مجوز  اعطای  عدم  از  فتح الهی 
به شیوه سنتی در دولت مردمی خبر داد و گفت: اجرای 
برای نخستین  به شیوه فوق متراکم  پرورش میگو  طرح 
موفق،  الگویی  به  عنوان  قشم،  جزیره  در  کشور  در  بار 
ضمن بهره وری باال در تولید و اشتغال، طرحی سازگار با 
محیط زیست است که می تواند با ورود به طرح مشاغل 
درآمدی  و  اشتغال  روستایی  خانوارهای  برای  خانگی، 

پایدار به همراه داشته باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خواستار تدبیر ویژه برای موضوع اتباع خارجی 
در جزیره قشم شد  که ضمن اشغال فرصت های شغلی 
پایبندی  کشور،  تسهیالت  از  استفاده  و  بومی  جوانان 

کاملی نسبت به موازین دولت از خود نشان نداده اند.
  

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
استان هرمزگان نیازمند مهارت افزایی در 

حوزه مشاغل تخصصی است
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه 

استان هرمزگان  نیروی متخصص و ماهر در  بر کمبود 
تاکید کرد و بیان داشت: باتوجه به احداث صنایع بزرگ 
نیروهای جوان و جویای کار،  استان،  این  و سنگین در 

نیازمند مهارت افزایی و دانش اندوزی هستند.
جوار  آموزشگاه های  راه اندازی  رعیتی فرد،  علی حسین 
کارگاهی را با هدف تامین نیروی متخصص و مهارتی، 
دانست  بحران  این  حل  برای  مناسب  راهکار  یک 
استان  آینده  برای  نیرو  پرورش  حوزه  در  باید  افزود:  و 

سرمایه گذاری کرد.
به   کارگر  و  کارفرما  بین  تعادل  برقراری  وی؛  گفته  به 
عنوان شرکای اجتماعی، یکی از عمده ترین عملکردهای 
نیز در دستورکار  تعاونی ها  بوده و توسعه  وزارتخانه  این 

است.
با  همچنین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 
اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با دبیر شورایعالی مناطق 
به  کمک  و  افراد  آموزش  برای  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد 
کرد  آمادگی  اعالم  آزاد  مناطق  در  مستقر  کار  بازرسان 
و تاکید نمود: استفاده از نیروهای کار غیرمجاز می تواند 
به پرداخت جریمه های نقدی سنگین و در نهایت، پلمب 

کارگاه های تولیدی منجر شود.
و  کار  تعاون،  مدیرکل  جلسه،  این  ادامه  در  همچنین 
عنوان  به   قشم  تعاونی های  از  هرمزگان  اجتماعی  رفاه 
برای  افزود:  و  کرد  یاد  استان  تعاونی های  فعال ترین 
توسعه تعاونی های روستایی، مکاتبات با دهیاری ها انجام 
اجرا  مرور  به   طراحی  شده  آموزشی  برنامه های  و   شده 

خواهد شد.
هرمزگان  مردم  مطالبه  بر  تاکید  با  معین وزیری  مجتبی 
در  استانی  متخصص  نیروهای  از  استفاده  مبنی بر 

خواستار  استان،  صنایع  مدیران  و  مدیره  هیات  ترکیب 
از  الزم  آموزش های  کمک  به  وعده  این  محقق سازی 

سوی وزارتخانه شد.

امام جمعه شهرستان قشم:
لزوم ساماندهی اتباع خارجی در جزیره قشم

خواستار  جلسه،  ادامه  در  نیز  قشم  شهرستان  امام جمعه 
ساماندهی اتباع خارجی جزیره قشم شد و گفت: مسائل 
اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و اشتغال در قشم تحت تاثیر 

این موضوع قرار گرفته است.
ایجاد  سیاستگذاری  از  حاجبی  غالمرضا  حجت االسالم 
بیکاری  مشکل  حل  برای  راهکاری  به  عنوان  اشتغال 
آسیب های  کاهش  با  بیکاری  رفع  افزود:  و  کرد  یاد 
به  باید  این موضوع  دارد و در  اجتماعی نسبت مستقیم 
شایسته ساالری توجه کرد؛ زیرا عدالت اصلی، پرورش و 

به کارگیری نیروهای شایسته است.
اهل سنت  امام جمعه  عبدالرحیم خطیبی  ادامه، شیخ  در 
قشم نیز دو مقوله امنیت پایدار و وجود کار در کشور را 
عاملی برای استقبال اتباع خارجی برای حضور در ایران 
نیاز  اشتغال  مهارت  و  آموزش  نمود:  اذعان  و  دانست 

بیکاری و معیشتی است و  جوانان ما برای حل مشکل 
مدیریت مصرف و صرفه جویی در منابع مالی، می تواند به 

ریشه کنی مشکالت اقتصادی جامعه کمک کند.
همچنین، فرماندار شهرستان قشم در این جلسه بر لزوم 
گفت:  و  کرد  تاکید  اتباع  ساماندهی  جامع  طرح  اجرای 
این طرح باید با محوریت وزارت کشور و سایر نهادهای 

باالدستی برنامه ریزی  شده و اجرایی گردد.
لطف  به  سال ها  از  بعد  افزود:  حسینی  محمدحسین 
حضور دکتر فتح الهی و تیم شایسته شان، سازمان منطقه 
نیازمند  اکنون  و  به خود گرفته  آزاد قشم چهره مردمی 
هفتم  برنامه  مدد  به  قانونی  زیرساخت های  ساماندهی 

توسعه است.
تفاهم نامه  امضای  از  قشم همچنین  فرماندار شهرستان 
توانمندسازی تعاونی دهیاری ها خبر داد و اظهار داشت: 
تغییر  به  می تواند  تعاونی ها  توانمندسازی  طرح  اجرای 

روش های شغلی و به روزرسانی مشاغل کمک کند.
و  مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  است،  گفتنی 
علی حسین  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  رعیتی فرد 

هیات همراه دیدار و گفت و گو کرد.
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