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

از خواستن ها تا توانستن ها؛ آیا مناطق آزاد  
دبیری برای تحقق رویاها دارند؟

سرمقاله

رسانه ها، مخالف سیستم و سازمان 
نیستند؛ دشمن ناکارآمدی و فسادند

مدتی است که ایران عزیز ما درگیر غائله ای چندوجهی و بی سابقه شده 
است. دشمنان خارجی تمامیت ارضی ایران در ائتالف نانوشته با دوستان 
نادان داخلی، در صدد هستند اتحاد ملی و سرزمینی مان را از هم بگسلند. 
بر دشمن خارجی حرجی نیست؛ چراکه ذات او در دشمنی است؛ اما باید 
فکری به حال دوستان نادان داخلی کرد. کسانی که در کالم خیرخواه اند و 
در عمل بدخواه؛ زیرا عمل شان براساس منطق، حکمت و اعتدال نیست.

این  در  فرموده اند،  تاکید  بارها  رهبری  معظم  مقام  که  همچنان  اما 
وضعیت غبار آلود، برنده ترین سالح دشمن خارجی، تحریف واقعیت ها و 
مایوس کردن مردم از طریق رسانه ها می باشد؛ چنانچه در قضایای اخیر، 
رسانه های خارجی معاند، نقش موثری بر شکل گیری فضای غلط ذهنی 
در جامعه داشته اند. در تقابل با این هجمه رسانه ای دشمن، موثرترین 
میهن پرست،  داخلی  رسانه های  از  درست  بهره مندی  مقابله،  روش 
خیرخواه و دارای چارچوپ فکری اصولی می باشد؛ رسانه هایی که از مسیر 
تخصص گرایی و احترام به شعور مخاطب می خواهند نقشی در ارتقای 
آگاهی مردم داشته باشند. این رسانه ها درواقع سرمایه ملی هستند؛ آنها 
بدون سرسپردگی بر قرائت های مضیق سیاسی، تالش دارند با انتقادهای 
سازنده و ارائه پیشنهادات مدبرانه در جهت اصالح سیاست ها، برنامه های 
نهادهای دولتی و عمومی را در جهت خیر و صالح جامعه بهینه سازی 
نمایند. پس آنها نه مخالف سیستم و سازمان، بلکه دشمن ناکارآمدی 
و فساد هستند. بنابراین الزم است نهادها نیز با درک درست از اقدامات 
رسانه های کشور، در همدلی و هم افزایی با آنها، جهت تلطیف فضای 
افکار عمومی و سازمان دهی صحیح مطالبات مردم نجیب و صبور ایران 

همگام شوند.
البته شاید این نگاه مثبت نسبت به رسانه ها در مدیران ارشد کشور حاکم 
باشد،  ولی متاسفانه گاهی در نهادهای بزرگ و ملی، واحد روابط عمومی 
به عنوان متولی مستقیم این حوزه، به جای تقویت نگاه سازنده و ارتقای 
سطح هماهنگی های مجموعه متبوع خود با رسانه ها در احترام به افکار 
عمومی و مخاطبین خاص، دقیقا برای حفظ منافع شخصی و پوشاندن 
جامعه  با  سیستم  ارتباطی  مسیر  حرفه ای ،  توانمندی  و  تخصص  عدم 
بارز چنین  مثال  را کور می کنند؛  اطالع رسانی و رسانه های تخصصی 
وضعیتی را می توانیم در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 

مشاهده کنیم.
تاسف بار این که روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی طی سال های گذشته و مشخصا ماه های اخیر، نه تنها قادر به 
شکل دهی یک ائتالف رسانه ای قدرتمند برای پاسداری از منافع کالن 
مناطق آزاد نبوده است، بلکه در اکثر اوقات با تصمیم سازی های غلط در 
حوزه رسانه مناطق آزاد، آنها را به مسیری سوق داده است که قادر نباشند 
از مزیت های بالقوه و بالفعل خود و نقش  موثرشان در توسعه اقتصادی 
کشور، رد و نشان تاثیرگذاری بر افکار عمومی و نهادهای تصمیم ساز 
ملی برجای بگذارند. این که روابط عمومی دبیرخانه نتوانسته است ائتالف 
رسانه ای ملی قدرتمندی شکل دهد، اظهر من الشمس است؛ چراکه اگر در 
این مسیر موفق بود، این میزان از مصیبت از سال ۱۳۹۵ بر سر مناطق آزاد 
نمی بارید و قانون و مزیت های مناطق یکسره مورد هجوم و تعدی های 
غیراصولی قرار نمی گرفت. پس اگر شاهد این وضعیت اسفناک هستیم، 
یکی از دالیل آن بی دفاع بودن مناطق آزاد در حوزه رسانه های تاثیرگذار 
و تخصصی کشور است. این نیاز راهبردی را راقم سطور حاضر بارها 
عنوان کرده و در مقام یک رسانه تخصصی در حوزه مناطق آزاد، خواستار 
تشکیل یک ساختار رسانه ای قوی به نفع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده 
است؛ اما پیشنهاد خیرخواهانه ما در مسیر انتقال به مدیران ارشد دبیرخانه، 

دگرگون شده است و به آنچه که نیستیم، متهم شده ایم.
البته باید اذعان داشت، ضعف روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی هم به 
جهت مدیریت و هم به سبب نبود نیروی انسانی کارکشته و مسلط به 
حوزه مناطق آزاد و فقدان اندیشه جهت تولیدمحتوا و تفکر رسانه ای سازنده 
می باشد. وجود مدیران غیرتخصصی در کنار کارمندان غیرمتخصص در 
روابط عمومی دبیرخانه، باعث شده در سازمان های مناطق آزاد نیز این امر 
مشتبه شود و روابط عمومی  برخی از سازمان ها در همه چیز متخصص 

باشند به جز حوزه رسانه و افکار عمومی!
امروز کشورمان در برهه ای از تاریخ قرار دارد که سرنوشت کیان این ملک 
و ملت بر دریافت آگاهی درست، منطقی و سازنده وابسته است. در میدان 
جنگ ادراکات؛ کلمات و گزاره ها حکم می رانند؛ بنابراین رسانه ها باید 
در این عرصه ورود کنند و با تبیین درست دستاوردها و تحلیل منتقدانه 
روش های مدیریتی موجود به کمک مسئولین، اجازه ندهند جهان ذهنی 
مردم کشورمان بیش از این عرصه تاخت و تاز قلم های آلوده قرار گیرد. اما 
این ماموریت بزرگ و مقدس باید بدون هیچ مالحظه ای از سوی سرباز 
و فرمانده، درست و دقیق پیگیری شود. اولین اشتباه، آخرین اشتباه لحاظ 

می گردد و پای آبرو و حیثیت ملت ایران در میان است.
شورایعالی  محترم  دبیر  با  سر حسن نیت  از  قلم، سخنی  این  پایان  در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داریم. همان طور که استحضار دارید، جنگ 
موفقیت  راستا  این  در  است؛  روایت ها  و  اراده ها  جنگ  انقالب،  امروز 
تثبیت  به  وابسته  نیز  ملی  و  قانونی  اهداف  پیگیری  در  آزاد  مناطق 
نهادهای تصمیم ساز  افکار عمومی، مسئولین کشور و  نزد  جایگاه شان 
حاکمیتی می باشد. روایت موثر و مثبت از نقش و کارکرد مناطق آزاد، در 
گرو تعامل با رسانه ها است. فلذا پیشنهاد می گردد در انتخاب مسئولین 
و نفرات این حوزه، دقت نظر مضاعفی اعمال نمایید؛ چراکه با استمرار 
مجموعه  علیه  بر  گذشته  تلخ  تجربیات  تکرار  امکان  موجود،  وضعیت 
مناطق آزاد و اسلوب مدیریتی حاکم بر آن وجود دارد. و من اهلل توفیق...

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول
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 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
 اظهار داشت: اظهار داشت:

 در دیدار مدیرکل روابط بین الملل استانداری در دیدار مدیرکل روابط بین الملل استانداری
 چلیابینسک روسیه با عیسی فرهادی مطرح شد: چلیابینسک روسیه با عیسی فرهادی مطرح شد:

 در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
 از پروژه های عمرانی جزیره انجام شد: از پروژه های عمرانی جزیره انجام شد:

اعطای گواهینامه بین المللی، مهر تاییدی اعطای گواهینامه بین المللی، مهر تاییدی 
بر استاندارد بودن زیرساخت های بر استاندارد بودن زیرساخت های 

فرودگاهی جزیره کیشفرودگاهی جزیره کیش

 تبدیل منطقه آزاد انزلی تبدیل منطقه آزاد انزلی
 به دروازه مراودات ایران به دروازه مراودات ایران

با نواحی شرقی روسیهبا نواحی شرقی روسیه

 تاکید بر سرعت بخشیدن تاکید بر سرعت بخشیدن
 به تکمیل پروژه های نیمه تمام به تکمیل پروژه های نیمه تمام

منطقه آزاد قشــممنطقه آزاد قشــم
صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید



گواهینامه بین المللی فرودگاهی با حضور کاپیتان محمد 
رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون  محمدی بخش 
سازمان هواپیمایی کشوری به فرودگاه کیش اعطاء شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در 
مراسم اعطا گواهینامه بین المللی فرودگاه کیش که با حضور 
کاپیتان محمد محمدی بخش معاون وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، شمس الدین فرزادی پور 
مدیرعامل شرکت ایران ایر و برخی از مدیران و معاونان سازمان 
برگزار شد، گفت: اعطای گواهینامه بین المللی به فرودگاه کیش، 
سند استاندارد بودن تمام زیرساخت های فرودگاهی و همچنین 

توزیع فرآیند های مدیریتی و عملیاتی است.
مهدی کشاورز افزود: از تالش خالصانه، علمی، مدبرانه 
و بی منت همکارانم که در این مدت شاهد بودم و نتیجه 
آن اعطا گواهینامه بین المللی به فرودگاه کیش بر مبنای 

ایکائو است، قدردانی می کنم.
وی اظهار داشت: دریافت گواهینامه بین المللی فرودگاه 
کیش گامی ارزشمند در راستای استانداردسازی فرودگاه 
این مجموعه  نیروهای  مهارت  و  دانش  ارتقاء سطح  و 
برای ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران از 

اقصی نقاط کشور به این منطقه است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که فرودگاه 
بین المللی کیش، سومین فرودگاه پرتردد در سطح کشور 
است که موفق به کسب گواهینامه بین المللی شده، عنوان 
کرد: باید برای ارائه خدمات مطلوب با وجود تجهیزات و 

امکانات استاندارد، تالش مضاعف داشته باشیم.
کشاورز، از حمایت های کاپیتان محمدی بخش رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری قدردانی کرد و اظهار نمود: امیدواریم شاهد 
اتفاقات مسرت بخشی در حوزه صنعت هوایی برای خدمات رسانی 
شایسته به مردم کشورمان باشیم که برخی از دستاوردها پس از 

امضا تفاهم نامه ها و توافقات، اطالع  رسانی خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
تصریح کرد: از ۲سال گذشته که دستورالعمل استاندارد سازی از 
سوی سازمان هواپیمایی کشور به فرودگاه ها ابالغ شد، همکاران ما 
کاری بسیار فشرده را آغاز کردند و در یک سال اخیر بیش از ۲هزار 

ساعت نفر کار طبق برنامه ریزی ها به سرانجام رسید.
همچنین، رئیس هیات مدیره و سرپرست شرکت توسعه و 

مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش با اشاره به برنامه ریزی 
مدون بیش از ۲50ساعت کار برای حدود 100نفر پرسنل 
کلیدی فرودگاه، بیان داشت: انجام تمام دستور العمل های 
عملیاتی در حوزه زیرساختی، فرآیندها و تعمیر و نگهداری 
طبق برنامه، منتج به دو مولفه اصلی ایمنی و امنیت به 

عنوان زیرساخت های حوزه عملیات شد.
نخستین  امنیتی  حوزه  در  افزود:  محمدی  عزت اله 
امنیتی  دستورالعمل  پیش،  3سال  که  هستیم  فرودگاه 
فرودگاه را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت کردیم.
وی همچنین به دستاوردهایی در زمینه هلی پورت فرودگاهی 
اشاره کرد و گفت: کیش نخستین فرودگاهی است که 3ماه 
گذشته مجوز بهره برداری از اولین هلی پورت فرودگاهی را 
دریافت کرده و این امر در زمینه پشتیبانی سکوهای نفتی و 
بسیاری موارد دیگر برای ما حائز اهمیت می باشد؛ چراکه در 
لحظه امکان فراخوان 1۲فروند هلی کوپتر عملیاتی را داریم.
رئیس هیات مدیره و سرپرست شرکت توسعه و مدیریت بنادر 
و فرودگاه های کیش در پایان ضمن قدردانی از حمایت های 
مسئوالن کیش برای اختیارات، تامین منابع مالی و نظارت 
عالی بر طرح ها در زمینه ایجاد و استاندارد سازی زیرساخت های 
فرودگاهی خاطرنشان کرد: به طور حتم ظرف یک سال آینده 
فرودگاه کیش، الگوی فرودگاه های دیگر از نظر زیرساختی 

و ارائه خدمات و تسهیالت خواهد بود؛ بنابراین با تجهیزات، 
امکانات و زیرساخت های خوب، همه ما ازجمله ایرالین ها باید 

تالش کنیم که خدمات مان متفاوت باشد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری:
جزیره کیش؛ در مسیر تحقق عینی شعار ما 

توانستیم
همچنین، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری در این مراسم گفت: در حوزه هوایی 
باید انظباطی سختگیرانه داشته باشیم؛ چراکه این حوزه 

قابل اغماض و گذشت نیست.
کاپیتان محمد محمدی بخش افزود: سال گذشته دستور العمل هایی 
برای رعایت یکسری استانداردها به تمام مجموعه های فرودگاهی 
ابالغ کردیم و بر اساس آن موظف و ملزم به رعایت موارد شدند 
که این امر، رقابتی جدی میان مجموعه های فرودگاهی جهت 

دستیابی به استاندارد مدنظر را موجب شد.
وی در ادامه، اجرای سه پروژه مهم حوزه فرودگاهی در 
استان هرمزگان را توجه به سرپنجه و خط مقدم کشور در 
برابر دشمنان عنوان کرد و بیان داشت: ما باید دشمن شناس 
باشیم و توجه به خط مقدم کشور برای مقابله با دشمنان 
و صیانت از آب و خاک این سرزمین در اولویت کار خود 

قرار دهیم؛ به همین منظور اولین گواهینامه فرودگاهی را در 
بندرعباس اعطا کردیم و سپس فرودگاه علی ابن ابی طالب )ع( 
با قابلیت نشست و برخاست هواپیمای مسافربری را در 
تنب اجرا کردیم و اکنون نیز فرودگاه کیش با دارا بودن 

استانداردهای مد نظر، گواهینامه بین المللی را دریافت کرد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: کیش امروز با انضباط 
خوب، کار علمی هوشمندانه و دقیق انجام داده و با  ممیزی 
سختگیرانه ای که در بازدید تیم ایکائو و سازمان هواپیمایی کشوری 

بر مبنای ایکائو انجام شد، نمره عالی را کسب کرده است.
محمدی بخش تصریح کرد: فرودگاه کیش در حوزه های 
مراقبت،  برج  ناوبری،  دستگاه های  فرودگاهی،  عملیاتی 
امنیت،  گمرک،  تسهیالت،  پارکینگ،  پروازی،  سطوح 
ایکس ری و بسیاری موضوعات دیگر، استانداردهایی دارد 
که بر این اساس موفق به کسب گواهینامه بین المللی شد 

و امیدواریم این انظباط و استاندارد روز به روز بیشتر شود.
وی بر توسعه متوازن برای رونق اقتصادی تاکید کرد و 
گفت: نگاه و تفکر در جزیره کیش نباید به حوزه مسافری 
محدود باشد و با بهره گیری از اقتصاد هوانوردی به عنوان 
کارگو  مانند  مختلف  بحث های  در  چند وجهی،  اقتصادی 

ترمینال و سوخت نیز فعالیت خود را آغاز کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در تکمیل این مطلب ادامه داد: 
کیش در حوزه سوخت می تواند به هاب سوخت رسانی هوایی 
بین المللی به عنوان یک شاهراه عبوری در منطقه تبدیل شود و 
این مهم بی شک آغاز بسیاری از پیشرفت های دیگر خواهد بود.

راه اندازی  و  داخلی  پروازهای  افزایش  بر  محمدی بخش 
پروازهای خارجی تاکید کرد و گفت: برخالف تمام تحریم ها 
و محدودیت ها، تعداد زیادی هواپیما وارد کشور شده است و 
این آمار نشان می دهد ظرف 15ماه گذشته بیشتر از زمان 
برجام هواپیما و هلی کوپتر وارد کشور کردیم و بخشی از ناوگان 
زمین گیر نیز به چرخه فعالیت بازگشته که این امر نویدبخش 

فعالیت ها و پیشرفت های بیشتر در آینده نزدیک است.
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی 
پایان خاطر نشان کرد: برگزاری نمایشگاه  کشوری در 
بین المللی هوایی در جزیره کیش، مصداق عینی شعار 
افتخار  رویکرد  این  به  باید  ما  و  است  توانستیم«  »ما 

کنیم.

کیش2

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کننده  شرکت  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  کیش، 
به  را  کیش  هوایی  بین المللی  نمایشگاه  یازدهمین  در 

سرمایه گذاری در این جزیره زیبا دعوت کرد.

نمایشگاه  یازدهمین  افتتاح  آیین  در  کشاورز  مهدی 
بین المللی هوایی کیش که با حضور متخصصان داخلی و 
خارجی، مقامات کشوری، مدیران سازمان ها و نهادهای 
شرکت های  عامل  مدیران  و  هوایی  صنعت  به  وابسته 
هواپیمایی و همچنین پژوهشگران و متخصصان صنعت 
به ویژه کشور روسیه و تجار  هوایی و مهمانان خارجی 
برگزار شد؛ ضمن  بازرگانان داخلی و اصحاب رسانه  و 
اشاره به ویژگی های جزیره کیش که می تواند زمینه ساز 
اعتالی صنعت هوایی شود، از سرمایه گذاران این صنعت 

دعوت به همکاری نمود.
وی ضمن قدردانی از زحمات، حمایت ها و تالش های همه 
دست اندرکاران و به ویژه رئیس سازمان هواپیمای کشوری 
و مجری برگزاری همایش و نمایشگاه بین المللی هوایی 
مهم ترین  عنوان  به  نمایشگاه  این  داشت:  اظهار  کشور، 

از  ایران  هوافضای  و  هوانوردی  هوایی،  صنعت  رویداد 
۲0سال گذشته به فاصله هر دو سال برگزار شده است.

کشاورز، استفاده از فرصت های فرارو در ابعاد داخلی و 
داخلی  شرکت های  ما بین  فی  تعامل  انجام  بین المللی، 
جمهوری  پیشرفت های  و  قابلیت ها  ارائه  خارجی،  و 
اسالمی ایران در حوزه این صنعت، معرفی شرکت های 
سرمایه گذاری  ظرفیت های  از  استفاده  و  دانش بنیان 
هوایی،  ناوگان  بازسازی  و  توسعه  در  خارجی  و  داخلی 
پژوهشی  مراکز  و  هوافضایی  دانشکده های  حضور 
هوایی  صنایع  کننده  پشتیبانی  شرکت های  و  تولیدی 
و  سبک  پروازهای  مختلف  انواع  پرواز  و  هوانوردی  و 
هدف  از  را  و...  بالن  پرشی،  چتر  بالگردها،  فوق سبک، 

برگزاری نمایشگاه بین المللی هوایی کیش عنوان کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 

در پایان با بیان این که نمایشگاه هوایی کیش نقش بسزایی 
و  داخلی  دست اندرکاران  تجاری  مناسبت  گسترش  در 
ایفا  کشور  هوانوردی  و  هوافضا  هوایی،  صنعت  خارجی، 
می کند، گفت: با توجه به ویژگی های جزیره کیش، از همه 
سرمایه گذاران این صنعت در بخش هایی که با چشم انداز و 
اهداف این جزیره همسو است، دعوت به همکاری می شود 
تا با حضور و سرمایه گذاری خود زمینه اعتالی این صنعت 

در کنار رونق اقتصادی جزیره کیش را فراهم کنند.
الزم به ذکر است، یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
هوایی و هوانوردی ایران با حضور ۸0شرکت داخلی و 
10شرکت خارجی از کشورهای روسیه، چین و اتیوپی و 
با ارائه آخرین دستاوردهای خود در زمینه صنعت هوایی 
کیش  جزیره  در  6000مترمربع  نمایشگاهی  فضای  در 

برگزار شد.

و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  میان  همکاری  تفاهم نامه 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با هدف گسترش 

همکاری های علمی، پژوهشی و اجرایی به امضاء رسید.
باستان شناسی،  پژوهش های  زمینه  در  تفاهم نامه  این 
مردم شناسی، حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی 
حراست  و  حفاظت  طبیعی،  و  ناملموس(  و  )ملموس 
منطقه  محدوده  در  واقع  زیرآب  فرهنگی  میراث  از 
و  پژوهشی  علمی،  همکاری های  توسعه  کیش،  آزاد 
آموزشی در حوزه گردشگری کیش، در سالن رازی مرکز 

همایش های بین المللی به امضاء رسید.
تفاهم نامه شامل  این  برنامه های پیش رو در  محورها و 
باستان شناسی در محوطه های  گمانه زنی و کاوش های 
معرفی  و  شناسایی  منطقه،  زیرآب  و  تاریخی- فرهنگی 
شناسایی  کیش،  جزیره  تاریخی  بناهای  پتانسیل های 
تعیین  کیش،  تاریخی  بناهای  پتانسیل های  معرفی  و 
با همکاری  آثار ثبتی و حفاظتی کیش  عرصه و حریم 

طرفین می باشد.
و  معماری  پژوهش  و  بررسی  گزارش،  این  براساس 

حفاظت،  راستای  در  برنامه ریزی  منطقه،  بومی  بافت 
جزیره  تاریخی  بناهای  از  بهینه  بهره برداری  و  مرمت 
مردم شناسی  پژوهش های  و  مستندنگاری  کیش، 
اطلس  در  ثبت  و  بهره برداری  هدف  با  زبان شناسی  و 
پژوهش  و  مستندسازی  سیاهه برداری،  مربوطه، ضبط، 
منطقه  ظرفیت سازی  جزیره،  محلی  ناملموس  میراث 
از  بهینه  بهره برداری  و  حفاظت  راستای  در  کیش  آزاد 
میراث گران سنگ فرهنگی و طبیعی از دیگر برنامه های 

پیش بینی شده در این تفاهم نامه است.

یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی هوایی کیش درحالی 
برگزار شد که گروه مپنا برای اولین بار یک موتور هواپیمای 

مسافربری را به صورت زنده و در فضای باز تست کرد.
آزمون  از سامانه  رویداد،  این  در  این گزارش،  براساس 
سیار موتور هوایی نیز که با بهره گیری از ظرفیت های 

دانشی مپنا به جهت تحقیق و توسعه طراحی و ساخته 
شده است، رونمایی شد.

نمایشگاه  دوره  یازدهمین  مپنا  گروه  است،  گفتنی 
غرفه ای  داشتن  اختیار  در  با  هوایی کیش،  بین المللی 
فعالیت ها  معرفی  و  دستاوردها  ارائه  به  اختصاصی، 

موتورهای  تعمیرات  حوزه  در  خود  محصوالت  و 
پرداخت   . مسافربری  هواپیماهای 

شایان ذکر است، یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی هوایی 
کیش از تاریخ ۲۲ لغایت ۲5آذرماه سال جاری در جزیره کیش 

برگزار شد و بسیار مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

میراث  وزارت  کارآفرینی  و  تسهیالت  دفتر  مدیرکل 
بهره مندی  از  صنایع دستی،  و  گردشگری  فرهنگی، 
کیش  جزیره  گردشگری  حوزه  در  فعال  سرمایه گذاران 

از تسهیالت وزارت متبوع خود خبر داد.
شالبافیان  علی اصغر  صمیمانه  نشست  در  ندایی  بهروز 

گردشگری  فرهنگی،  میراث   وزارت  گردشگری  معاون 
رئیس  کشاورز  مهدی  حضور  با  که  صنایع دستی  و 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
جزیره  گردشگری  صنعت  جوامع  و  سرمایه گذاران  با 
برای  تسهیالت  اختصاص  با  گفت:  شد،  برگزار 
این  گردشگری  صنعت  حوزه  در  کیش  سرمایه گذاران 
نیز  بازپرداخت ها  و  جرائم  همچون  موضوعاتی  منطقه، 
فعالیت  مسیر  تا  می گیرد  قرار  پیگیری  و  بررسی  مورد 

سرمایه گذاران در این حوزه تسهیل شود.
به گفته وی؛ ۲0درصد اعتبارات به صورت ملی در تمام 
حوزه های مرتبط به حوزه گردشگری و بخش عمده ای 

نیز برای تحریک تقاضا در نظر گرفته شده است.
میراث  وزارت  کارآفرینی  و  تسهیالت  دفتر  مدیرکل 
در  داشت:  اظهار  صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی، 
زمینه  در  می توانند  گردشگری  آژانس های  زمینه  این 

هتل ها  رزو  و  بلیت  خرید  کیش،  جزیره  به  سفر  جذب 
نقش مهمی را در راستای رونق گردشگری داخلی ایفا 

کنند.
ندایی افزود: پروژه هایی که نیمه تمام و باالی 50درصد 
پیشرفت فیزیکی دارند و با مشکالت ناشی از افزایش 
نرخ ارز مواجه هستند، با کمک و حمایت وزارتخانه این 

پروژه ها به مرحله بهره برداری می رسند.
از  گردشگران  ماندگاری  افزایش  این که  بیان  با  وی 
از  جلوگیری  کیش سبب  جزیره  در  کشور  نقاط  اقصی 
خروج ارز و رونق گردشگری این منطقه می شود، عنوان 
نمود: خوشبختانه با اقدامات موثر وزارتخانه که ۲درصد 
اختصاص  حوزه  این  به  تبصره 1۸  در  کشور  تسهیالت 

یافته بود، این  ۲درصد را به 10درصد افزایش داده ایم.
میراث  وزارت  کارآفرینی  و  تسهیالت  دفتر  مدیرکل 
با اشاره به این که  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

در این زمینه تسهیالت خوبی از دولت دریافت شده و 
بیان کرد:  از سرمایه گذاران است،  هدف اصلی حمایت 
پروژه هایی که در کیش فعال هستند می توانیم بخشی 
از همین اعتبارات را به این منطقه اختصاص دهیم و به 
از کشورهای  طور حتم کیش می تواند جایگزین خیلی 

دیگر مثل ترکیه، آذربایجان و... باشد.
برای  هزینه ها  گسترش  با  امسال  داشت:  اظهار  ندایی 
آمادگی  از  اختصاص تسهیالت  برای  بازسازی هتل ها، 

الزم برخوردار هستیم .
میراث  وزارت  کارآفرینی  و  تسهیالت  دفتر  مدیرکل 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پایان تاکید کرد: 
می توانیم  هم  گردشگری  حمل ونقل  و  آژانس ها  برای 
این تسهیالت را در نظر بگیریم و در این زمینه فعاالن 
اقتصادی می توانند با ارائه برنامه های خود، از تسهیالت 

موردنیاز بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

اعطای گواهینامه بین المللی، مهر تاییدی بر استاندارد 
بودن زیرساخت های فرودگاهی جزیـره کــیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  تصریح کرد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد کیش و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری:

توسط گروه مپنا در نمایشگاه بین المللی هوایی کیش صورت پذیرفت:

مدیرکل دفتر تسهیالت و کارآفرینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعالم کرد:

تعامل با سرمایه گذاران صنعت هوایی، زمینه ساز رونق اقتصادی جزیره کیش

توسعه همکاری های علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه گردشگری جزیره کیش

تست اولین موتور هواپیمای مسافربری در جزیره کیش

بهره مندی سرمایه گذاران حوزه گردشگری کیش از تسهیالت وزارت میراث فرهنگی
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و  فرهنگی  میراث  گردشگری،  وزارت  گردشگری  معاون 
از آغاز تالش ها برای معرفی شایسته منطقه  صنایع دستی 

آزاد کیش به گردشگران خارجی خبر داد.
با سرمایه گذاران  نشست صمیمانه  در  شالبافیان  علی اصغر 
حضور  کشاورز  مهدی  با  که  گردشگری  صنعت  جوامع  و 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
شد،  برگزار  بین المللی  همایش های  مرکز  رازی  سالن  در 
گفت: جاذبه های گردشگری باید محور توسعه گردشگری 
باشد تا تکرار رفتار سفر برای گردشگران داخلی و خارجی 

فراهم شود.
طراحی  درخصوص  کشاورز  مهدی  از  قدردانی  وی ضمن 
اظهار  کیش،  گردشگری  جامع  و  حرفه ای  نقشه  ارائه  و 
داشت: عمده جهت گیری ها در مناطق آزاد به سمت ساخت 
محل های اقامتی بود که براساس تدوین نقشه گردشگری 
سازمان منطقه آزاد کیش؛ جاذبه های گردشگری باید محور 

توسعه گردشگری باشد.
فرهنگی  میراث  گردشگری،  وزارت  گردشگری  معاون 
این  کرد:  تاکید  خود  سخنان  ادامه  در  صنایع دستی  و 
آزاد  منطقه  مصوب  طرح های  قالب  در  باید  موضوعات 
مورد توجه قرار گیرد و در راستای ماندگاری بیشتر و افزایش 

جذابیت ها بر اساس نیاز منطقه آزاد گام برداشت.
تسهیالت  اعطای  در  که  بازنگری  به  اشاره  با  شالبافیان 
و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  در  تبصره 1۸ 
اقدامات  از  یکی  را  مهم  این  یافته،  تحقق  صنایع دستی 
حمایتی برای اشتغال های موجود عنوان کرد، بیان داشت: 
هر تاسیس که مجوز بهره برداری از وزراتخانه داشته باشد، 
گردشگری  جاذبه های  تجهیز  و  بازسازی  تسهیالت  از 

بهره مند می شود.
رویکرد های  از  یکی  را  دوگانگی سرمایه گذاران  وی، عدم  
صنایع دستی  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  مهم 
ماده 65  داشت:  اظهار  و  آزاد عنوان کرد  مناطق  به  نسبت 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور با هدف رونق 
این رو  از  رسیده؛  تصویب  به  مانع زدایی  و  سرمایه گذاری 
تمام اقدامات وزارتخانه در طول یک سال گذشته با همین 

شاخص قابل ارزیابی است.
فرهنگی  میراث  گردشگری،  وزارت  گردشگری  معاون 
اذعان  خود،  سخنان  از  دیگری  بخش  در  صنایع دستی  و 
آزاد  مناطق  تسهیالت،  تخصیص  درخصوص  داشت: 
پیگیری شده  منظر  این  از  انزلی  و  چابهار  اروند،  همچون 

و یا درحال پیگری است
کشتی ها  سوخت  دریافت  درخصوص  همچنین  شالبافیان 
بیان نمود: از حقوق افرادی که باید یارانه سوخت دریافت 

کنند، صیانت شده است.
وی ادامه داد: یکی از راه های ورود به بازار روسیه، جذب 

گردشگران روسیه به کیش و در نهایت ایران است.
بسیاری  تولید  با  جام جهانی  دوره  در  افزود:  شالبافیان 
آزاد  مناطق  با  مرتبط  شد،  پخش  قطر  در  که  محتواها  از 
فرهنگی،  میراث  وزارت  مهم  و  نخست  رویکرد  این  بود؛ 

گردشگری و صنایع دستی به مناطق آزاد کشور است.
فرهنگی  میراث  گردشگری،  وزارت  گردشگری  معاون 
فراوان  پیگیری های  درخصوص  پایان  در  صنایع دستی  و 
بازار روسیه و لغو روادید یکطرفه برای سرزمین اصلی که 
خاطرنشان  است،  پیگیر  درحال  و  شده  پیشنهاد  دولت  در 
کرد: یکی موضوع از راه های ورود به بازار روسیه و جذب 
در  شدن  موفق  برای  است؛  کیش  به  روسیه  گردشگران 
بازار روسیه در مرحله نخست باید گردشگران را به مقصد 

گردشگری مانند کیش جذب کنیم.

با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  حوزه  مدیرکل 
اشاره به باالتر رفتن سرعت   تشکیل کمیسیون های کلیدی 
مدیره  هیات  ۴65مصوبه  ابالغ  از  خود،  متبوع  سازمان 
شورای  و  اقتصادی  کمیسیون  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان 

شهرسازی طی ۹ماه سال جاری خبر داد.
شده  انجام  منسجم  برنامه ریزی  به  اشاره  با  شجیع  رضا 
منظم  تشکیل  درخواست ها،  بررسی  فرآیند  بهبود  برای 
کمیسیون ها و شوراها و ابالغ دقیق و به موقع مصوبات، از 
تشکیل ۲0جلسه هیات مدیره، 1۹جلسه کمیسیون اقتصادی 
و ارزشیابی زمین و 3جلسه شورای شهرسازی و معماری در 
و  بررسی  مشکالت،  از  یکی  گفت:  و  داد  خبر  سال1۴01 
بود  سازمان  کلیدی  شوراهای  مصوبات  دیرهنگام  ابالغ 
آزاد کیش  با دستور مدیرعامل محترم سازمان منطقه  که 
مبنی بر تسریع فرآیند کارشناسی و برگزاری منظم جلسات، 
اکنون فاصله طرح مصوبات در جلسات کمیسیون اقتصادی 
دنبال  به  و  رسیده  هفته  یک  از  کمتر  به  مدیره  هیات  و 
با  عزیز  سرمایه گذاران  رضایتمندی  بیشتر  چه  هر  افزایش 

گام های عملی و تسریع فرآیندهای مذکور هستیم.
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  حوزه  مدیرکل 
پایان تصریح کرد: طی ۹ماه اخیر، ۲10مصوبه هیات مدیره، 
کمیسیون  ۲13مصوبه  و  شهرسازی  شورای  ۴۲مصوبه 
در  پیش رو  تالش های  به  توجه  با  و  شده  ابالغ  اقتصادی 
شاهد  نزدیک  آینده  در  ان شاء اهلل  فرآیندها،  بهبود  جهت 
رضایتمندی هر چه بیشتر سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 

عزیز جزیره کیش خواهیم بود.

اهتمام در جهت معرفی 
شایسته منطقه آزاد کیش 

به گردشگران خارجی

 گام های عملی
برای افزایش رضایتمندی 

 سرمایه گذاران
جزیره کیش

معاون گردشگری وزارت گردشگری، 
میراث فرهنگی و صنایع دستی اظهار کرد:

 مدیرکل حوزه مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش خبر داد:



بین الملل  روابط  مدیرکل  دنیسنکو«  »والریه 
فرهادی  عیسی  با  روسیه  چلیابینسک  استانداری 
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  سازوکارها  درخصوص  و  نموده  دیدار  انزلی  آزاد 
به  منطقه  دو  مناسبات  توسعه  و  ایجاد  راهکارهای 

بحث و تبادل نظر پرداختند.

دوطرف  نشست،  این  در  گزارش،  این  براساس 
همکاری های  گسترش  لزوم  بر  تصریح  ضمن 
محوریت  با  اقتصادی  زمینه های  در  کشور  دو 
بیان  به  آزاد،  مناطق  و  همجوار  استان های 
متبوع  استان  و  توانمندی های منطقه  و  ظرفیت ها 
خود پرداخته و تصریح نمودند که با توجه به روند 

در  روسیه  و  ایران  همکاری های  گسترش  روبه 
انزلی  آزاد  منطقه  تجاری؛  و  اقتصادی  حوزه های 
روسیه  شرقی  نواحی  مراودات  دروازه  به  می تواند 
نیز  را  تبدیل شده و همین مهم  در حوزه سیبری 
استان چلیابینسک در ارتباط با ایران جهت توسعه 

نماید. ایفا  روابط فی مابین 
گفتنی است، بررسی همکاری مشترک در زمینه هایی 
گردشگری،  صنعت  مختلف  شاخه های  همچون 
ترانزیت  و  بندری  حوزه های  کاال،  فرآوری  و  تولید 
به همراه مناسبات مالی، مهم ترین محورهای ترسیم 
شده برای آغاز و توسعه روابط منطقه آزاد انزلی با 

استان چلیابینسک می باشد.

الزم به ذکر است، در این جلسه معاونین اقتصادی 
و بندری سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه مدیران 
استانداری  بین المللی  حوزه  مدیران  و  مربوط 

چلیابینسک روسیه حضور داشتند.
یادآور می شود، استان چلیابینسک در مرکز روسیه و 
جوار کوه های اورال، به عنوان دروازه سیبری شناخته 

استان های صنعتی فدراسیون روسیه محسوب  از  و 
ماشین سازی،  متالوژی،  صنایع  در  که  می گردد 
صنایع  و  شیمیایی،  صنایع  و  ابزار  تولید  فلزکاری، 
برخوردار  کشور  این  در  خوبی  جایگاه  از  غذایی 

می باشد.

و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی  عیسی  ریاست  به 
حضور  با  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  معاونین  شامل  بحران  مدیریت  ستاد  اعضای 
راهداری،  مدیران  و  سازمان  این  اجرایی  مدیران 
و  انزلی  بندر  خدماتی  دستگاه های  هالل احمر، 
دهیاران و شوراهای اسالمی روستاهای منطقه آزاد 
انزلی، جلسه ستاد مدیریت بحران این منطقه برگزار 

شد.
در این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
ضمن بررسی تجهیزات و ادوات برف روبی و مقابله 
با بحران، بیان کرد : باتوجه به در پیش بودن فصل 
سرما، الزم است آمادگی الزم به منظور ارائه خدمات 
حداکثری به جوامع محلی و استان وجود داشته باشد 
و  برده  لذت  برف  بارش  الهی  نعمت  از  همگان  تا 

دچار خسارت نشوند.
دارد  ضرورت  کرد:  تاکید  ادامه  در  فرهادی  عیسی 
در  اولیه  کمک های  و  نجات  و  امداد  آموزش های 
ارائه  از سوی هالل احمر  به جوامع محلی  روستاها 
شود تا در صورت وقوع حادثه، در کوتاه ترین زمان 

حداقل ترین خدمات به افراد آسیب دیده ارائه گردد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

دستگاه های  پیش  از  بیش  لزوم همکاری  به  انزلی 
اجرایی و اعضای ستاد مدیریت بحران اشاره و اظهار 
وجود  انزلی،  آزاد  منطقه  شرایط  به  توجه  با  کرد: 
بندری  مجتمع  فعالیت  بلندمرتبه،  ساختمان های 
واحدهای  و  تجاری  مجتمع های  فعالیت  کاسپین، 
بحرانی  شرایط  برای  باید  صنعتی،  و  تولیدی 
به  خللی  هیچ  تا  شود  انجام  الزم  برنامه ریزی های 

روند فعالیت اصناف و تولیدکنندگان وارد نشود.
همچنین، جانشین ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد 
کلیه  آماده باش  به  اشاره  با  نشست  این  در  انزلی 
ارائه  راستای  در  بحران  مدیریت  ستاد  بخش های 
خدمات، اظهار کرد: این عملیات به منظور هماهنگی 
عضو  برون سازمانی  و  درون  واحدهای  میان  بیشتر 
در  و  درآمد  اجرا  به  منطقه  بحران  مدیریت  ستاد 
زمان  در  حداکثری  هماهنگی  و  آمادگی  راستای 
وقوع برف در سطح منطقه، جلسات کاری مشترک 

با ادارات و نهادهای ذی ربط عضو ستاد برگزار شده 
است.

و  امکانات  ادوات،  استقرار  فاتحی،  مجید 
ماشین آالت، هماهنگی برای استفاده از ماشین آالت 
با  تعامل  فعال در منطقه،  سنگین بخش خصوصی 
آموزش همگانی،  جوانان،  و  مردم نهاد  سازمان های 
این  ازجمله وظایف  را  مانور  اجرای  و  نیروها  بسیج 
امدادرسانی  برای  آمادگی  افزایش  منظور  به  ستاد 
عنوان  احتمالی  مشکالت  رفع  و  اوضاع  بهبودی  و 

نمود.
معاونین  از  برخی  نشست  این  در  است،  گفتنی 
اجرایی  دستگاه های  روسای  و  عضو  مدیران  و 
استحفاظی  حوزه  مورد  در  گزارشی  نیز  انتظامی  و 
حضور  با  جلسه  این  پایان  در  و  دادند  ارائه  خود 
اعضای ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی، رژه 

خودروهای سنگین و خدمات رسان انجام شد.

رئیس، هیات رئیسه و اعضای کمیسیون قضایی و 
حضور  با  اسالمی  شورای  یازدهم  مجلس  حقوقی 
توانمندی های  و  با ظرفیت ها  انزلی،  آزاد  در منطقه 

نخستین منطقه آزاد شمال کشور آشنا شدند.

نشست های  برگزاری  گزارش،  این  براساس 
تخصصی بررسی کتاب شرکت های الیحه تجارت، 
کمیسیون  اعضای  کاری  جلسات  محور  مهم ترین 
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی در منطقه 

آزاد انزلی را به خود اختصاص داد که در ادامه، رئیس 
و اعضای کمیسیون با عیسی فرهادی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار 
کرده و درخصوص مسائل حقوقی و قانونی مرتبط 

با مناطق آزاد کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.
توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  بازدید  است،  گفتنی 
مختلف منطقه آزاد انزلی و آشنایی نزدیک با فرصت ها 
توسعه  این منطقه در جهت  در  و مزیت های موجود 

همکاری های منطقه ای کشورمان با اعضای اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا و کشورهای حوزه دریای خزر، از دیگر 
برنامه های کاری حضور کمیسیون قضایی و حقوقی 

مجلس شورای اسالمی در این منطقه بود.

در دیدار مدیرکل روابط بین الملل استانداری چلیابینسک روسیه با عیسی فرهادی مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد:

 در جلسه مشترک مدیران کل ثبت اسناد و 
منابع طبیعی گیالن با عیسی فرهادی عنوان شد:

 با پیشنهاد معاون فنی و زیربنایی
سازمان منطقه آزاد انزلی انجام گرفت:

به منظور آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های نخستین منطقه آزاد شمال کشور انجام شد:

تبدیل منطقه آزاد انزلی به دروازه مراودات 
ایران با نواحی شرقی روسیه

آمادگی ستاد مدیریت بحران جهت مقابله با حوادث احتمالی در منطقه آزاد انزلی 

رفع معارض و بهره برداری بهینه از اراضی ملی 
و دولتی محدوده منطقه آزاد انزلی

انتصاب مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی 
سازمان منطقه آزاد انزلی

حضور اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی در منطقه آزاد انزلی
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با حضور میرحامد اختری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و 
محمد نوذری مدیر کل ثبت اسناد استان گیالن، جلسه همکاری 
مشترک با سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور عیسی فرهادی 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  این سازمان، اکبر نیازی عضو 
موظف هیات مدیره و محمدباقر فاتحی معاون فنی و زیربنایی 

سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
صیانت  و  حفاظت  راستای  در  نشست  این  گزارش،  این  بر  بنا 
اراضی ، رفع معارض و بهره برداری بهینه از اراضی ملی و دولتی 
محدوده منطقه با همکاری ادارات کل منابع طبیعی و ثبت اسناد 

تشکیل گردید.

فرهادی  عیسی  موافقت  و  زیربنایی  و  فنی  معاون  پیشنهاد  با 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
»منیره باقری« به عنوان »مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی 

سازمان منطقه آزاد انزلی« منصوب شد.

منطقه  سازمان  باسابقه  نیروهای  از  باقری  منیره  است،  گفتنی 
آزاد انزلی و دانش آموخته مهندسی عمران، گرایش سازه بوده 
و پیش از این در جایگاه کارشناس مسئول آن مدیریت فعالیت 

داشته است.



دکتر حجت اهلل عبدالملکی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور 
رئیس جمهور و دبیر کنونی شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه 
جهت  شورایعالی،  دبیرخانه  در  مسئولیت  عهده داری  بدو  در  اقتصادی، 
آشنایی با مسائل، مشکالت و مختصات ویژه مناطق آزاد هفتگانه کشور، 
به  بازدید  آنها  از  این مناطق در یک دوره زمانی فشرده سفر کرد و  به 

عمل آورد.
در تمامی این بازدیدها دکتر عبدالملکی با تمامی گروه های هدف در مناطق 
آزاد ازجمله فعالین اقتصادی در بخش های تولیدی، تجاری و گردشگری 
به همراه فعالین حوزه فرهنگی و اجتماعی دیدار داشت. در این دیدارها که 
با حضور مسئولین سازمان های مناطق آزاد صورت گرفت، دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مواضع و رویکردهای مدیریتی خود را تشریح 

کرد. این صحبت ها را می توان در چند بخش خاص و عمده بیان نمود:
 احیاي مشوق ها و معافیت هاي مندرج در قانون مناطق آزاد )خصوصا 

مالیات بر ارزش افزوده(؛
 اجراي ماده٦٥ قانون احکام دائمي در راستاي ایجاد مدیریت یکپارچه 

در مناطق آزاد؛
 تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتي )بند١١( در مناطق آزاد؛

 بین المللي سازي مناطق آزاد با ایجاد زیرساخت هاي بین المللي ازجمله 
تاسیس بورس بین الملل، بانک آفشور و بیمه هاي بین المللي در مناطق؛

فعالیت هاي  تسهیل  راستاي  در  اداری  زائد  بوروکراسي هاي  حذف   
اقتصادي سرمایه گذاران؛

 جذب سرمایه گذاران خارجي در مناطق آزاد )ایرانیان خارج از کشور(.
در این دسته بندی البته تمام سخنان دکتر عبدالملکی قرار نمی گیرد، اما 
اهم و رئوس مواضع وی را می توان در این شش دسته جمع بندی نمود. 
البته می توان عنوان کرد که این ٦محور کالن، امروز در حقیقت نقاط کور 
ساختار اقتصادی در مناطق آزاد است و فرآیند های اقتصادی در مناطق 
به شدت درگیر این موضوعات می باشند. نکته مهم در این میان، همان 
تعریف درست مسائل مبتالبه مناطق آزاد است؛ چراکه در کشور ما معموال 
و عمدتا شناخت مسئله و تعریف آن، یکی از بغرنج ترین و حساس ترین 
مراحل تصمیم سازی های کالن می باشد. جریان کلی در این عرصه به 
طرف گرد کردن مسائل و منحرف کردن آن از مسیر منطق و تخصص 
بوده است. نگاه ایدئولوژیک به همراه نپرداختن به ریشه موضوعات باعث 
شده، مسائل به صورت مبهم، کلی و به دور از تخصص تعریف و تبیین 
اقتصادی در وهله اول  آزاد و ویژه  گردد. این که دبیر شورایعالی مناطق 
تالش دارد به صورت میدانی مسائل را واقعی تعریف کند، قابل احترام 
است. نکته دیگر، سفر به همه مناطق آزاد و آشنا شدن با چالش های آنها 
به صورت مجزا در ماه نخست مسئولیت می باشد. سنت رایج مدیریت در 
مناطق آزاد معموال نسخه پیچی در سطح کالن برای تمام مناطق بدون در 
نظر گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل های ویژه هر کدام از آنها بوده است. البته 
سفر کردن و بازدید از مناطق آزاد در دوره های پیشین دبیرخانه هم مرسوم 

بود، اما این برنامه ها عموما وجهه تشریفاتی و تبلیغاتی داشت  .
اما امروز در شرایطی قرار داریم که وضعیت کلی اقتصاد مملکت بغرنج و 
نابسامان است. فعالین اقتصادی در شرایط سختی قرار دارند و فشارهای 
بیرونی به همراه مشکالت متعدد درونی، آنها را به آستانه صبر و اجبار 
رسانیده و انتظار به حق شان از مسئولین کشور، تسهیل شرایط درون کشور 
اوضاع  آزاد  مناطق  در  همچنین  می باشد.  کار  و  کسب  محیط  بهبود  و 
اجرای  عدم  بلکه  و  نیست  کشور  کل  از  بهتر  تنها  نه  اقتصادی  فعالین 
درست و دقیق قانون این مناطق موجب گردیده است آنها از آینده مناطق 
آزاد و مشوق هایی که بخاطرشان در محروم ترین مناطق کشور از لحاظ 
سرمایه گذاری  اجتماعی  زیست  نیز ضروریات  و  عمرانی  زیرساخت های 

کرده اند، ناامید شوند.
مشوق های  و  قانون  اجرای  بر  تاکید  یقینا  سخت  شرایط  این  در  حال 
اقتصادی در یک نظام مدیریت یکپارچه، در کنار حذف بوروکراسی های 
می تواند  آزاد  مناطق  بین المللی  ارتباطات  توسعه  برای  بسترسازی  زائد، 
نشانه های مثبتی از تحول در رویکردهای مدیریتی در دبیرخانه شورایعالی 

و مناطق آزاد برای مردم و فعالین اقتصادی باشد.
آزاد گذشته  از مناطق  بازدید دکتر عبدالکریمی  از آخرین  حال دو هفته 
است. در این گزارش از نشریه به سراغ فعالین اقتصادی این مناطق رفتیم 
تا برداشت و تفسیر آنها از رویکردهای نوین مدیریت مناطق آزاد و مسائل 
مطرح شده در دیدار مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی را جویا شویم. 
بی تردید همراهی جامعه مخاطبین به ویژه فعالین اقتصادی با تصمیم ها 
و رویکردهای مدیریتی بسیار حائز اهمیت می باشد؛ چراکه آنها به عنوان 
ذی نفعان این تصمیمات باید بتوانند با درک و دریافت درست و دقیق از 
فرآیندهای جدید، خود را با آنها هماهنگ نمایند و به نتیجه بخش بودن 
فعالین  اگر  آن،  مقابل  نقطه  در  نمایند.  تصمیمات کمک  بودن  بهینه  و 
اقتصادی مناطق نتوانند ارتباط معنادار و درستی با مواضع و سیاست های 
دبیرخانه برقرار کنند، عالوه بر تولید نارضایتی و نا امیدی در بدنه اقتصادی 
مناطق آزاد، آنان را به سمت بی تفاوت بودن و عدم همراهی سوق می دهد.
عنوان  به  که می خواهد  نشریه تخصصی  عنوان یک  به  هفته نامه،  این 
یک رابط آشنا و دلسوز بین ساختار مدیریت مناطق آزاد و ذی نفعان آنها 
عمل کند، ضمن تالش برای شفاف سازی چالش ها و مشکالت، تالش 
دارد به دور از حب و بغض های آلوده به منافع شخصی یا گروهی، نظرات 
سطوح یاد شده را برای تسریع توسعه اقتصادی مناطق آزاد به یکدیگر 

نزدیک نماید.
امروز رسانه ها تاثیرگذاری خود را در دنیا به اثبات رسانده اند و می توانند در 
توفیق و یا شکست سیاست های اتخاذ شده در سطح جامعه ایفاگر نقش 
موثر باشند؛ بر این اساس این نشریه به جهت پراکنده بودن و عدم انعکاس 
منسجم و دقیق مسائل مناطق آزاد در سطح رسانه ها، به عنوان عضوی از 
خانواده مناطق آزاد می کوشد در حد وسع و توان خویش موضوعات خرد و 
کالن این حوزه را با استفاده از کارشناسان، مدیران و فعالین اقتصادی این 
مناطق، آسیب شناسانه، تحلیلی و تخصصی مطمح  نظر قرار دهد. گزارش 
امیدواریم  است.  تدوین شده  استراتژی  راستای همین  در  نیز  پیش روی 
مسئولین دبیرخانه با آگاه شدن از مواضع بخشی از فعالین اقتصادی مناطق 
آزاد، ما را در رسیدن به هدف اصلی مان که همان ایجاد تفاهم و هم افزایی 

است، یاری نمایند.

جعفر عباسی، رئیس هیات مدیره انجمن واحد کارآفرینان و 
فعاالن اقتصادی ارس:

 رویه های اشتباه و دیدگاه های سیاسی ،
 رسالت مناطق آزاد را زیرسوال برد

جعفر عباسی رئیس هیات مدیره انجمن واحد کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
منطقه آزاد ارس در گفت  وگو با نشریه، بر اعمال مشوق ها و مزیت های 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد تاکید کرد و از مشکالت این مناطق پس از 
آن که دبیرخانه شورایعالی به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی 

رفت ، سخن گفت.
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ در سال های اخیر شاهد دور شدن مناطق 
آزاد از اهداف و رسالت اولیه شان هستیم. از ورود مدیران وزارت اقتصاد به 
سازمان های مناطق آزاد گرفته تا رویه های اشتباه و دیدگاه های سیاسی که 

رسالت اصلی مناطق آزاد را زیرسوال برده است.
مبنای  بر  آزاد  مناطق  رسالت  این که  به  با توجه  داشت:   اظهار  عباسی 
فعالیت های اقتصادی آزاد می باشد و مناطق براساس مجموعه قوانین و 
مقررات مناطق آزاد که دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
قوانین،  این  تصویب  زمان  در  و  می گردند  اداره  است،  نموده  تدوین 

نموده  فراهم  مناطق  این  در  سرمایه گذاران  برای  مشوق هایی  قانونگذار 
ارائه  قوانین  براساس  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  نتیجه  است؛ در 
تولید،  به سرمایه گذاری،  آزاد، مجاب  مناطق  از سوی سازمان های   شده 
صادرات و بازرگانی در مناطق شدند و فصل الخطاب میان سرمایه گذاران، 
اداره مناطق  آزاد و دبیرخانه شورایعالی، قانون چگونگی  سازمان مناطق 

آزاد می باشد.
وی ادامه داد: ازجمله مشوق هایی که برای سرمایه گذاران انگیزه فعالیت 
در این مناطق را فراهم آورده ، این است که طبق ماده١3 قانون چگونگی 
میزان  به  سرمایه گذاران  برای  مالیاتی  معافیت های  آزاد،  مناطق  اداره 
20سال تعیین شده است. دوم معافیت های گمرکی کاالهای بازرگانی و 
ماشین آالت در این مناطق است. سوم عدم وجود قانون متروکه در مناطق 
به عنوان تسهیل گر در جذب سرمایه گذار عمل  آزاد می باشد که همگی 
نموده اند و این که تا سال ١394 جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد روند 
روبه  رشدی داشته و بیشتر مناطق آزاد که توسعه اقتصادی پیدا نموده اند، 
با بهره مندی از مشوق ها و تسهیالتی بود که قانون گذار برای مناطق آزاد 

در نظر گرفته بود.
این فعال اقتصادی گفت:  متاسفانه پس از آن که دبیرخانه شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت، 
شاهد دور شدن مناطق آزاد از اهداف و رسالت اولیه شان هستیم . اولین 
اتفاقی که بعد از این رویداد رقم خورد، ورود مدیران و معاونانی از بدنه 
که  بود  آزاد  مناطق  سازمان  به  دولت  ارگان های  دیگر  و  اقتصاد  وزارت 
هیچ کدام تفکر جذب و نگه داشت منابع انسانی در مناطق را نداشتند و 
به  مرور با تفکرات دولتی باعث ایجاد بوروکراسی های مضاعف دولتی در 
سازمان مناطق آزاد شدند و با رویه های اشتباه و دیدگاه های سیاسی، باعث 
حذف مدیران کارآمد و آشنا به قوانین مناطق شدند، که این موضوع اولین 

ضربه به رسالت سازمانی مناطق آزاد بود  .
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  تصمیمات  نهایت  در  افزود:  عباسی 
درخصوص واردات و ثبت سفارش کاال در سطح کالن کشور، به تدریج 
به مناطق آزاد نیز تسری پیدا کرد و با بخشنامه هایی در رابطه با قوانین 
متروکه شدن کاال و ثبت سفارش و ممنوع شدن ورود برخی کاالها به 
سرزمین اصلی که در این مناطق نیز اجرایی شدند، کم کم فعالیت فعالین 
اقتصادی در مناطق آزاد نیز تحت تاثیر قرار گرفت، به  طوری  که با تصویب 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ١400، آخرین ضربه به بدنه نیمه جان 
آنان شد؛ تا جایی که  ایجاد بی انگیزگی در  فعالین مناطق وارد و باعث 
مناطق آزاد که یکی از نقاط جذب سرمایه گذار خارجی در کشور بود، با 
روند منفی در این بخش روبه  رو شد و همچنین سرمایه گذاران خارجی 
نیز به تدریج شروع به خارج نمودن سرمایه خود از این مناطق کردند و 
واحدهای تولیدی خود را تعطیل نموده اند و این نگرش، کلیه مناطق آزاد 

را از ریل و مسیر توسعه خارج نموده و به رکود و انفعال کشانده است.
وی در ادامه به مشکالت سرمایه گذاران در مناطق آزاد اشاره کرد و اذعان 
نمود:  درحال حاضر مشکالت و چالش هایی که فعالین اقتصادی در مناطق 
آزاد با آن مواجه می باشند، عدم ثبات مدیران ارشد سازمان مناطق آزاد 
امور سازمان ها و مرتفع نمودن مشکالت  در مسند خود جهت پیگیری 
فعالین اقتصادی در این مناطق است که قربانی قوانین و بخشنامه های 
میان  در  رویه  وحدت  وجود  عدم  شده اند.  فراسازمانی  و  دولتی  متعدد 
سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه محترم باعث ورود مصوبه های بیشمار 
دولتی به آیین نامه های مناطق آزاد شده  که این موارد باعث به وجود آمدن 

فعالیت های موازی در بین سازمان های دولتی با مناطق آزاد شده  است.
این فعال اقتصادی اظهار کرد:  اگر بنده و یا هر شخص دیگری در جایگاه 
مدیران سازمان های مناطق آزاد بودیم، همچون گذشته تالش می کردیم 
قانونی که قوه مقننه برای چگونگی اداره مناطق آزاد مشخص نموده است 

را اجرا نماییم.
عباسی تصریح کرد: مناطق آزاد در ابتدا می بایست به ریل و مسیر خود 
از وزارتخانه های  با حذف بخشنامه های متعدد که گاها  هدایت شوند و 
مختلف دولتی و شورای امنیت صادر شده اند، باید مسیر را جهت فعالیت 
برای فعالین اقتصادی در این مناطق هموار کرد تا جذب سرمایه گذاران 
خارجی صورت گیرد و تسهیالت ویژه ای در مناطق ایجاد شود. یکی از 
عوامل اجرایی نشدن قانون مناطق آزاد، عدم مطالعه قوانین چگونگی اداره 
مناطق آزاد از سوی مسئولین تصمیم گیر در این حوزه می باشد و یا عدم 
ارائه اطالعات صحیح به مسئولین ذی ربط و گاها عدم بررسی و مطالعه 
دقیق و میدانی مسئولین و وزرای محترم دولتی می باشد و علت دیگر عدم 
جذب سرمایه گذاران جدید در مناطق، نبود تضمین و بیمه سرمایه گذاری 
برای سرمایه گذاران از سوی دولت می باشد. وقتی دولت محترم به هیچ 
سودده  فعالیت  یک  برای  را  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  میزان  شکلی 
انگیزه ای هم برای  نتواند تورم را کنترل یا مهار کند،  تضمین ننماید و 
سرمایه گذاری جدید و یا توسعه سرمایه گذاری برای فعالین اقتصادی در 
این مناطق وجود نخواهد داشت . ماده ٦٥ قانون احکام دائمی در راستای 
ایجاد مدیریت یکپارچه و وحدت رویه مشخص در مناطق آزاد، نیازمند 
اتفاق نظر هیات وزیران در دولت می باشد که تمامی اختیارات وزارتخانه ای 
خود را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تفویض نماید تا فعالیت اقتصادی 
و تولیدی و صنعتی در مناطق تسهیل شده و موجب شکوفایی مجدد این 

مناطق گردد.
بر  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  تاکید  به  ادامه  در  وی 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تحقق سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و بند یازده آن، تاکید بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در راستای انتقال فناوری های پیشرفته ، گسترش و تسهیل 
تولید و صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از 
خارج می باشد. با توجه به این که سیاستگذار جهت حرکت مناطق آزاد را 
در راستای مقاوم سازی اقتصادی روشن کرده و محورهای آن را مشخص 
نموده، ولی این امر محقق نشده است؛ دلیل این که مناطق آزاد نتوانسته اند 
اقتصاد  یازده سیاست های  بند  اهداف  به  راه رسیدن  را در  سیاستگذاری 

مقاومتی ایجاد کنند را بایستی در بدنه اقتصاد کشور بررسی نمود.
منطقه  اقتصادی  فعاالن  و  کارآفرینان  واحد  انجمن  مدیره  رئیس هیات 
آزاد ارس در پایان خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که در مسیر 
توسعه تولیدات صنعتی وجود دارد، وابستگی به مواد اولیه خارجی جهت 
پویایی صنعت کشور می باشد؛ چراکه بیشتر واحدهای صنعتی و تولیدی 
جهت ادامه روند تولید، نیازمند واردات مواد اولیه از خارج کشور می باشند . 
باتوجه به افزایش نرخ ارز و تورم داخل کشور، تامین مواد اولیه به سبب 
 کاهش ارزش پول ملی و و نبودن منابع کافی برای سرمایه در گردش با 
مشکل روبه رو شده و قدرت خرید واحدهای صنعتی کاهش یافته است. 
نتیجه این موضوع کمبود واردات از نظر کمی و به  تدریج افزایش بهای 
تمام شده کاالهای تولیدی است که مزیت رقابتی در بازارهای بین المللی 
جهت صادرات کاال از دست می رود و موجب خروج از بازارهای خارجی 
می شود. بی تردید راه برون رفت از این بحران ها، ثبات اقتصادی می باشد که 
دولت های محترم بایستی آن را به پایداری برسانند؛ چرا که بیشتر کاالها 
تولید شده در این مناطق نیازمند مواد اولیه خارجی می باشند که امکان 
تامین سرمایه در گردش شرکت ها با از دست دادن ارزش پول ملی، با 

مشکل مواجه می گردد.

 
 مرتضی رحیمی، مدیرعامل شرکت
 تندیس درفک منطقه آزاد انزلی :

 مشکل فعالین اقتصادی ، تناقض گویی مسئولین
 در یک دهه اخیر است

در  انزلی  آزاد  منطقه  تندیس درفک  مدیرعامل شرکت  مرتضی رحیمی 
گفت وگو با نشریه، از تناقض گویی مسئولین درخصوص مناطق آزاد سخن 
گفت و از آنها خواست خود را به جای سرمایه گذارانی بگذارند که روزی با 
هزار امید و نگاه به مشوق های قانونی، به مناطق آزاد آمدند، اما به دلیل 

قوانین خلق الساعه امروز ورشکست و ترک فعالیت کرده اند.
وی درخصوص چالش ها و مشکالت سرمایه گذاران در مناطق آزاد گفت: 
مهم ترین مشکل فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، تناقض گویی مسئولین 
حال حاضر یا بهتر بگویم مسئولین یک دهه اخیر در دبیرخانه شورایعالی 
و  مدیران  باالتر  سطح  در  حتی  و  است  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
مسئولین وزارت اقتصاد که در سال های گذشته دبیرخانه شورایعالی مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی را زیرنظر خود با قوانین بی در و پیکر اداره می کنند .
این فعال اقتصادی افزود: بنده اگر جای مدیران سازمان های مناطق آزاد 
بودم، یک دوره پنج ساله درخواست مرخصی بدون حقوق می دادم و در 
عرصه تولید یا اشتغال زایی ورودی می کردم و خود را در منظر امتحان قرار 
می دادم . سپس می دیدیم که آیا تاب و تحمل تصمیمات یک  شبه را به 
سبب قوانینی که فعالین اقتصادی را به مرز جنون و ورشکستگی می رساند، 
محترم  ازجمله وزیر  اقتصاد  وزارت  مسئولین  از  هیچ یک  خیر؟!  یا  دارم 
توانستند که حقوق یک نفر را با اشتغال زایی و سرمایه گذاری پرداخت کنند؛ 
بنابراین اگر هریک از مسئولین کالن و خرد، خود را به جای سرمایه گذاران 
قرار دهند، طبیعتا مشکالت فعاالن اقتصادی نه تنها در مناطق آزاد، بلکه 

در کل کشور مرتفع می شود.
رحیمی در پاسخ به این سوال که دالیل عدم اجرای قانون مناطق آزاد 
عامل،  گفت:  بزرگ ترین  چیست،  سرمایه گذاران  از  حمایت  جهت  در 
مسائل  که  داشت  اذعان  باید  می باشد.  ذی ربط  مسئولین  خودبرتربینی 
اقتصادی با تکبر، غرور و خودخواهی در مناطق آزاد حل نخواهد شد . بنده 
از زمان مرحوم  آزاد تجربه کرده ام،  را در مناطق  مدیریت های گوناگون 
آیت اهلل رفسنجانی تا آقای دکتر سعید محمد؛ اما حاال باید این طور پاسخ 
داد که در طول 43سال تجربه تحریم و فشار اقتصادی که همواره وجود 
داشته، چرا مناطق آزاد در دوره ای شکوفا و مدرن و به روز بوده اند و در 
دوره های دیگر عقب گرد داشته اند؟ بنابراین عامل اصلی، تفکر اشتباه و 

تکبر مدیران حال حاضر مناطق آزاد و وزیر محترم اقتصاد می باشد.
وی ادامه داد: معتمدترین، باشعورترین، پرشورترین و متعصب ترین مردم 
حداقل  طول  اما در  دارند؛  حضور  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  در  ایران 
20سال حضور بنده در این مناطق، متهم به دزدی، پول شویی و قاچاق 
و کم آورده ترین تولید ناخالص ملی و هزار حرف دیگر شده ایم. با این حال 
بحمداهلل شاهد حفظ اشتغال زایی، ثبات و رشد اقتصادی و مثبت شدن 
این مناطق  اثبات سالمت  تولید و صادرات و  تراز تجاری هر منطقه و 
هستیم. بنابراین مسئولین محترم که تاکنون خودشان و بستگانشان در این 
مناطق و واحدهای تولیدی و اشتغال زایی ایجاد نکرده اند، قطعا نمی توانند و 
نخواهند توانست که بر مشکالت موجود فائق آیند. لذا پیشنهاد می کنم که 
مسئولین محترم حال حاضر ازجمله وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی 
به  تمایل  سرمایه گذاران  که  کنند  اداره  را به گونه ای  آزاد  مناطق  کشور، 
آزاد کشور  را در مناطق  اشتغال زا و کارآفرین  ایجاد یک منبع  حضور و 

داشته باشد . 
مدیرعامل شرکت تندیس درفک منطقه آزاد انزلی در پایان، ضمن دلجویی 
آزاد که در طول ١0سال گذشته  اقتصادی مقیم مناطق  فعالین  از کلیه 
ورشکست شده اند، خاطرنشان کرد: این فعالین اقتصادی سرمایه خود را 
فقط به  دلیل تکبر و خودبرتربینی مسئولین و قوانین خلق الساعه از دست 

داده اند؛ لذا باید با آنها همدردی و برایشان آرزوی سالمتی کرد.
 

رضا راجی کرمانی، مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم:
 مشکالت موجود ، زیرساخت ها و 

وعده های عملی نشده است
رضا راجی کرمانی مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم نیز در گفت وگو 
با نشریه، به مشکالت سرمایه گذاران در مناطق آزاد اشاره کرد و انتظارات 
خود را به عنوان یک فعال اقتصادی از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی مطرح نمود. 
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ اولین اقدام دبیر جدید باید حذف مالیات بر 
حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باشد؛ موضوعی که برخالف ماده ١3 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وضع شده است. این فعال اقتصادی معتقد 
است که اگر دکتر حجت اهلل عبدالملکی بتواند وعده های خود را جامه عمل 
بپوشاند، بدون تردید یکی از بزرگترین خدمات را نه تنها به مناطق آزاد، 

بلکه به اقتصاد کشور کرده است.
دکتر  آقای  جناب  انتصاب  از  40روز  داشت:  تقریبا  اظهار  راجی کرمانی 
عبدالملکی به عنوان دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
می گذرد. البته که قصد ارزیابی از عملکرد ایشان را ندارم؛ چراکه این مدت 
نه برای ایشان و نه برای هیچ شخص دیگری زمانی کافی برای عملی 
کردن برنامه ها نیست؛ بلکه قصد دارم تکه های پازل مناطق آزاد را کنار 
هم بگذارم تا شاید سر دربیاورم قرار است چه بر سر زندگی و کسب و 
کار ما بیاید! طی چند سال گذشته آنچه در جلسات چند ساعته به راحتی به  
عنوان بخشنامه و مصوبه )و گاها برخالف قوانین مصوب مجلس شورای 
اسالمی( از جلسات خارج شده و بالفاصله هم ابالغ و اجرا می شود، زندگی 
صدها هزار نفر را در مناطق آزاد تحت تاثیر قرار می دهد و این درحالی است 
که تصویب کنندگان بخشنامه و مصوبه متوجه این نکته ظریف نیستند که 
چرخش سر قلم ایشان، چه کسانی را از زندگی ساقط کرده و چه اثراتی را 

بر اقتصاد کشور می گذارد.
ادامه به موارد قید شده در  پیرامون سیستم قشم در  مدیرعامل شرکت 
حکم انتصاب حجت اهلل عبدالملکی توسط وزیر محترم اقتصاد اشاره کرد 

و آنها را برشمرد:
تولیدکنندگان و  برای  قانونی و مقرراتی مناطق  ١( تقویت جذابیت های 
صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت 

مالیاتی و گمرکی.
2( ارائه پیش نویس الیحه اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.

3( استقرار گمرک در درب های خروجی مناطق آزاد و اتصال به سامانه های 
حاکمیتی.

4( تمرکز بر کیفیت )نه گسترش کمی( مناطق آزاد با هدف تحقق بند١١ 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به ویژه درخصوص مناطق آزاد جدید.

پیوند  افزایش  و  صادرات  گسترش  در  مناطق  عملکرد  دقیق  رصد   )٥
اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه گذاری خارجی و مشترک.

٦( نظارت بر عملکرد مدیران مناطق و شفافیت عملکردی و مالی برای 
سازمان منطقه.

7( اصالح نظام درآمدی سازمان های مناطق با هدف کاهش تمایل به 
واردات و واگذاری اراضی.

اجرای  با  ناهماهنگی ها  حذف  و  مناطق  متمرکز  مدیریت  تقویت   )8
ماده )٦٥( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه.

9( کوچک سازی و چابک سازی دبیرخانه.
١0( نقش آفرینی و توسعه جوامع محلی، توانمند سازی و کاهش محرومیت.
وی ادامه داد:  نکات برجسته ای در حکم فوق مشاهد می شود که یکی 
از بارزترین آنها، ارائه پیش نویس اصالح قانون اداره مناطق آزاد است! با 
توجه به اینکه جناب آقای خاندوزی از منتقدان اصلی مناطق آزاد است، 
مراد ایشان از اصالح قانون اداره مناطق آزاد چیست؟ جناب عبدالملکی 
چه برنامه ای برای این تغییر دارد؟ با شرایط فعلی که سازمان امور مالیاتی 
که زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است و برخالف ماده ٦٥ قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نه تنها هیچ خطی از سازمان مناطق 
آزاد نمی خواند، بلکه برخالف ماده ١3 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، 
چیزی به عنوان معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد به رسمیت نمی شناسد، 
تکلیف جناب عبدالملکی چیست؟! آیا مراد از اصالح قانون، ایجاد محملی 
اخذ  همچون  گذشته  بی قانونی های  به  دادن  رسمیت  جهت  در  قانونی 
ارزش  بر  مالیات  اخذ  آزاد و  بر درآمد کارگران شاغل در مناطق  مالیات 
افزوده می باشد؟ اگر چنین است، منظور از »تقویت جذابیت های قانونی و 
مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل 
کسب و کار و برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی« چیست؟ یا قرار 
است چیزی گفته شود و عکس آن عمل شود، یا بقول سعدی علیه الرحمه 

بر سر شاخ بن می بریم!
ادامه تصریح کرد: دکتر عبدالملکی در نشست شورای  راجی کرمانی در 
رویکرد  در  که  کرد  اعالم  ١4آذرماه ١40١  تاریخ  در  قشم  جزیره  اداری 
دولت سیزدهم،  مردمی و جهانی شدن مناطق آزاد مدنظر قرار دارد و باید 
منافع آنها هم نصیب مردم ساکن در حوزه جغرافیایی مناطق و هم نصیب 
مردم سراسر کشور شود. برای جهانی شدن مناطق، نیاز به زیرساخت هایی 
ازجمله بیمه، بانک و بورس بین المللی در کنار زیرساخت های ترانزیتی و 
انرژی داریم و برای فراهم کردن این موارد برنامه ریزی های الزم درحال 
و  تاکید  آزاد  مناطق  در  حاکمیتی  دوگانگی  رفع  بر  ایشان  است.  انجام 
اضافه کرد: فلسفه راه اندازی مناطق آزاد، تسهیل سرمایه گذاری و حذف 
بوروکراسی اداری می باشد، ولی با دوگانگی حاکمیتی ایجاد شده، شاهد 
هستیم سرمایه گذاران مجبور هستند از چند نهاد مجوز دریافت کنند و این 
موضوع به هیچ عنوان شایسته نیست. آقای عبدالملکی همچنین به عدم 
اجرای ماده٦٥ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشاره کرده و 

اجرای آن را خواستار شده است!
این فعال اقتصادی خطاب به حجت اهلل عبدالملکی بیان داشت: جانا سخن 
از زبان ما می گویی! بهشتی که شما در این سخنرانی به تصویر کشیده اید، 
هر سرمایه گذار را در هر کجای دنیا ترغیب می کند که در مناطق آزاد 
در  بین المللی  بورس  و  بانک  بیمه،  آورد؛  روی  سرمایه گذاری  به  ایران 
حذف  و  سرمایه گذاری  تسهیل  انرژی،  و  ترانزیتی  زیرساخت های  کنار 
بوروکراسی، تقویت جذابیت های قانونی و مقرراتی مناطق... برخورداری از 
معافیت مالیاتی و گمرکی! اما تاسف و هزار تاسف که چنین نیست. آنچه در 
آمارهای رسمی اعالم می شود از فرار )و نه جذب( سرمایه از کشور حکایت 
دارد. سرمایه، گوشی کر و چشمانی قوی دارد! وعده ها را نمی شنود و تنها 
آنچه را انجام می دهید، می بیند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که اگر 
دولت ها می توانستند بستری امن و اطمینان بخش برای تجارت ایرانی ها 
در داخل کشور ایجاد کنند، هرگز اقتصاد ایران متحمل این حد از فرار 
سرمایه نمی شد. برای این که سرمایه در کشور بماند، ابتدا باید سودآوری 
آن تضمین شود. برای این مقصود الزم است ایران ارتباط سالم با بانک 
جهانی و کشورهای جهان ایجاد کند؛ چراکه هیچ نهادی جز دولت توان و 

وظیفه این اقدام را ندارد.
وی در ادامه به صحبت های مسعود دانشمند کارشناس اقتصادی، در رابطه 
با فرار سرمایه ایرانی ها به امارات و ترکیه اشاره کرد و گفت: برآوردهای 
سرانگشتی حاکی از این است که ساالنه ١0میلیارد دالر سرمایه از ایران 
باقی کشورهای  و  ترکیه  و  امارات  این سرمایه ها  مقصد  خارج می شود. 
جهان است. دولت باید توان خود را برای جلوگیری از خروج سرمایه بسیج 
کند، بیش از اینکه به فکر وارد کردن سرمایه خارجی باشد. مسعود دانشمند 
معتقد است که سرمایه ترسو است؛ اگر می خواهیم سرمایه در ایران بماند، 
باید زمینه سودآوری آن را فراهم کنیم و به سرمایه داران اطمینان خاطر 
دهیم. این کار نه تنها وظیفه دولت است، بلکه کسی جز دولت توان انجام 

چنین کاری را ندارد.

راجی کرمانی در ادامه اظهار داشت:  تا اینجای کار که سخنان امید بخشی 
از سوی دکتر عبدالملکی به گوش می رسد. ایشان در نشست با فعاالن 
اقتصادی منطقه آزاد ارس در تاریخ 7آذرماه ١40١ اظهار کرد: بررسی ها 
ملی  و  منطقه ای  بخش  دو  در  آزاد  مناطق  در  اشکاالتی  می دهد  نشان 
وجود دارد که مستلزم پیگیری در سطوح مختلف و اتخاذ راهکار برای 
رفع آن هاست. بخشی از مشکالت حوزه ملی در اختیار دبیرخانه شورایعالی 
با صدور دستور و بخشنامه هایی  اقتصادی است که  آزاد و ویژه  مناطق 
باعث این مشکالت شده ایم و باید اصالح شود و بخشی مربوط به دولت 
و مجلس است که نیازمند پیگیری است. کمیته ای جهت بررسی قانون 
پایه مناطق آزاد تشکیل یافته تا ضوابطی که باعث نقض قانون اصلی 
گردیده احصاء و حذف شود. ایشان با تاکید بر این که حق فعاالن مناطق 
آزاد برای بهره مندی از امتیازات پیش بینی شده در قانون مناطق آزاد باید 
حفظ شود، اظهار نمود: مشکالت مناطق در سطح ملی در چهار بخش 
گمرکی، مالیاتی، ارزی و اداری می باشد و تالش مضاعفی خواهیم کرد 

تا مرتفع شود.
مدیرعامل شرکت پیرامون سیستم قشم در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان 
اولین قدم، پیشنهاد می کنم که ایشان مالیات بر حقوق کارگران شاغل در 
از  آزاد  اداره مناطق  قانون چگونگی  ماده ١3  را که برخالف  آزاد  مناطق 
این ماده، کارگران  ابتدای سال ١400 وضع شده را حذف نماید. مطابق 
اشخاصی حقیقی هستند که در مناطق آزاد فعالیت اقتصادی دارند و مطابق 
قانون، از 20سال معافیت مالیاتی برخوردار می باشند. اگر دکتر عبدالملکی 
بتواند وعده های خود را جامه عمل بپوشاند، تردید نداشته باشد که یکی 
از بزرگترین خدمات را نه تنها به مناطق آزاد، بلکه به اقتصاد کشور کرده 

است.
 

سعید حق جو، مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس:
 نباید بخشنامه های متعدد در راستای نقض 

قانون مناطق آزاد ارائه شود
همچنین، سعید حق جو مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس در گفت وگو 
با نشریه، مشکالت سرمایه گذاران در مناطق آزاد را بیان کرد و انتظارات 

خود را از دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مطرح نمود.
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ باید به قانون مناطق آزاد برگردیم و آن را 
عملیاتی نماییم. نباید بخشنامه های متعددی در راستای نقض قانون ارائه 
قانونگذار تعریف  به فعالیت خود که  آزاد  اجازه دهیم مناطق  باید  گردد . 
کرده، ادامه دهد و هیچ قانونی ثانویه ای مانع فعالیت سرمایه گذاران نشود.

گفت:  و  برشمرد  را  آزاد  مناطق  مشوق های  و  مزیت ها  ابتدا  در  حق جو 
طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های 
منطقه  در  اقتصادی  فعالیت  نوع  هر  به  نسبت  دارند،  اشتغال  اقتصادی 
آزاد به مدت 20سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون 
مالیات های مستقیم معاف و پس از انقضاء 20سال، تابع مقررات مالیاتی 
خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی 

خواهد رسید.
وی ادامه داد: در بند١٥ این قانون نیز اشاره شده که واردات کاالی تولید 
شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه 
با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود 

بازرگانی معاف می باشند.
اداره مناطق  قانون چگونگی  به ماده ١٦  اقتصادی همچنین  این فعال 
آزاد اشاره کرد و گفت: ورود کاالهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه 
یا  تمام  از  می شود،  تولید  آزاد  منطقه  در  و  تامین  کشور  داخل  از  آن 
اولیه داخلی  بازرگانی مربوط به مواد  از حقوق گمرکی و سود  بخشی 

معاف خواهند بود.
وی در ادامه اظهار داشت: هرگونه فعالیت اعم از تولیدی و بازرگانی باید از 
معافیت های مالیاتی برخوردار باشد؛ چراکه سرمایه گذاران از نقاط مختلف 
به مناطق آزاد می آیند و سرمایه گذاری می کنند. مناطق آزاد نیز با فروش 
تا  ایجاد می شود  زیرساخت  آن  به واسطه  و  می کنند  درآمد  زمین کسب 
با خدماتی که سازمان های  به تدریج  نهایتا  سرمایه گذاری شکل بگیرد. 
مناطق آزاد به سرمایه گذاران ارائه می دهند، کسب درآمدی شکل می گیرد؛ 
زیرا مناطق آزاد هیچ گونه بودجه دولتی ندارند. در نتیجه باید سازمان امور 

مالیاتی این حق را برای مناطق آزاد غنیمت بداند.
حق جو به بحث نظارتی مجلس اشاره کرد و اذعان نمود: انتظار می رود 
مجلس شورای اسالمی بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد؛ چراکه دولت 

یا بخش هایی از وزارتخانه های دولت، در قانون مناطق آزاد اعمال نفوذ 
دارند. در اینجا می طلبد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
همچون نگهبان عمل کند و با ارتباطی که با مجلس دارد، بر عملکرد 
دولت نظارت داشته باشد. طبیعتا با نظارت می توانند جلوی این حرکات که 

خارج از قانون است و بخشنامه هایی که صادر می شود را گرفت.
مالیات  بحث  و  مشکالت  وجود  با  کرد:  تاکید  اقتصادی  فعال  این 
سرمایه گذارانی که در مناطق آزاد باتوجه به محرومیت این مناطق و دور 
از دسترس بودن و تراکم جمعیتی و به علت تامین نیروی کار ماهر و 
متخصص مشکالتی را متحمل می شوند، دیگر توجیهی برای داشتن بحث 
قانونگذار معافیت مالیاتی را  آزاد نخواهند داشت. وقتی  تولید در مناطق 
این موضوع به صورت رسمی در  برای سرمایه گذاران در قانون دیده و 
حذف  طبیعتا  کرد؟  رفتار  آن  باید خالف  چرا  است؛  شده  اشاره  ماده ١3 
مشوق ها برای سرمایه گذاران معنا نخواهد داشت، همچنین وزارت امور 
اقتصادی و دارایی باید به قانون احترام بگذارد و این موضوع را رعایت کند؛ 

در این صورت مشکلی برای سرمایه گذاران به وجود نخواهد آمد.
آزاد و ویژه  به دبیر جدید شورایعالی مناطق  انتظارات خود  بیان  وی در 
اقتصادی گفت: باید به قانون مناطق آزاد برگردیم و آن را عملیاتی کنیم. 
نباید بخشنامه های متعددی در راستای نقض قانون ارائه کنیم . اجازه دهیم 
مناطق آزاد به فعالیت خود که قانونگذار تعریف کرده، ادامه دهد و هیچ 

قانونی ثانویه ای مانع فعالیت سرمایه گذاران نشود.
مدیرعامل شرکت کابین یراق ارس در پایان به منفعت اداره مناطق آزاد 
دبیرخانه  نمود:  اگر  تاکید کرد و خاطرنشان  نهاد ریاست جمهوری  ذیل 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری اداره 
شود، به حل مشکالت کمک می کند؛ چراکه تمامی اقدامات جنبه ضمانتی 
از طرف رئیس جمهور خواهد داشت و سرمایه گذاران هم به شخص اول 
قوه مجریه اعتماد می کنند و این مشکالت به خودی خود مرتفع می گردد.

اکبر ابراهیمی، مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم:
تغییری در اکوسیستم مناطق آزاد احساس نمی شود

اکبر ابراهیمی مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم در گفت وگو 
با نشریه، تاکید کرد که در اکوسیستم مناطق آزاد تغییری با وجود دبیر 

جدید احساس نمی شود.
این فعال اقتصادی گفت: در فضا یا به  اصطالح در اکوسیستم مناطق آزاد، 
تغییری را حس نمی کنم. شاید تک پروژه هایی در جاهایی هم استارت 
خورده باشد، که آن هم طبیعی است؛ چراکه  باالخره تولید نمی تواند صفر 
باشد؛ ولی بنده در فضا و اکوسیستم مناطق آزاد، روح و یا یک گفتمان 
جدیدی که تعیین کننده باشد و آدم بگوید که اتفاقی افتاده و به دنبال آن 

کارآفرین یا سرمایه گذار به مناطق آزاد آمده است، نمی بینیم!
است.  باقی  خود  قوت  بر  مناطق  در  دوگانگی  آن  همچنان  افزود:  وی 
مدیران  با  کماکان  می گیرند،  دستور  اصلی  سرزمین  از  که  مدیرانی 
اصلی  سرزمین  از  که  آنهایی  و  دارند  تعارض  آزاد  مناطق  سازمان های 
دستور اخذ می کنند، متاسفانه دست باال را دارند و اعمال حاکمیت می کنند . 
وضعیت بنگاه های تولیدی در سرزمین اصلی به واسطه گمرک و مالیات و 

خصوصا مالیات بر ارزش افزوده به  مراتب از مناطق آزاد بهتر است.
ابراهیمی اظهار کرد: تنها اتفاقی که در این چند روز افتاده، این است که 
گفتند شرکت های تولیدی پس از این که کاال را تولید می کنند و می خواهند 
از مناطق آزاد خارج نمایند، یک ماه فرصت دارند که مالیات ارزش افزوده 
را در قبال دریافت چک پرداخت کنند. درحالی  که هم اکنون در سرزمین 
اصلی، هر شرکتی که کاال تولید می کند، عمال بعد از ١0٥روز مالیات خود 
نیز  پانزده روز  قانون سه ماه فرجه می دهد و  را پرداخت می نماید؛ یعنی 
این قانون تمدید می شود. اما در مناطق آزاد با  همه مکاتباتی که مدیران 
سابق داشتند، به 30روز، یعنی یک سوم سرزمین اصلی رسیده است؟! لذا 
حقیقتا بنده موضوع خاصی را حس نمی کنم و حداقل در حوزه ای که من 
کار می کنم، نمود این تصمیمات را در مناطق آزاد مشاهده نمی کنم. البته 
یه مقدار شاید زود باشد و باید مهلتی داد که دبیر جدید بتوانند این مطالب 

را دنبال کنند.
مدیرعامل شرکت توتون صنعت پارسیان قشم در پایان خاطرنشان: در 
نشستی که با آقای عبدالملکی داشتیم، ایشان به  درستی گفتند که متوجه 
نمی شوم چرا کارت بازرگانی در منطقه آزاد یک ساله صادر و در سرزمین 
اصلی پنج ساله صادر می شود. ایشان دستور داد که این موضوع بایستی 
درست شود، اما اکنون ما کارت بازرگانی که از سرزمین اصلی می گیریم 

می گیریم  آزاد  منطقه  سازمان  از  که  بازرگانی  کارت  و  است  پنج ساله 
یک ساله می باشد و این مسئله مستلزم این است که ما هر سال هزینه ای 

را پرداخت کنیم تا کارت بازرگانی صادر گردد.

رضا توکلی، فعال اقتصادی در منطقه آزاد چابهار:
 وزیر اقتصاد به فکر منافع وزارتخانه خود است 

نه مناطق آزاد
رضا توکی فعال اقتصادی در منطقه آزاد چابهار نیز در گفت وگو با نشریه، 
از بخشنامه های سال های اخیر که به مناطق آزاد روانه شد و سرمایه گذاری 
را نابود کرد، انتقاد و انتظارات خود را از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی مطرح نمود.
طبق گفته این فعال اقتصادی؛ حتی اگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی بخواهد اهداف خویش را محقق نماید، باز هم نمی تواند؛ چراکه 
مناطق آزاد اکنون زیرنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزیر هم 

به فکر منافع وزارتخانه ای خود می باشد. 
البته توکلی معتقد است که اگر دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
برای  اقدامات خوبی  را شفاف کند، می تواند شروع  روش مدیریتی خود 

مناطق آزاد کشور باشد.
وی اظهار داشت: فرض کنیم که دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 
اقدامات  می خواهد  و  دارد  باور  را  می گوید  آنچه  صددرصد  اقتصادی 
مثبتی در مناطق آزاد انجام دهد؛ اما واقعیت آن است که این موضوع 
شدنی نیست. اگر سیر تاریخ را نگاه کنیم، می بینیم که در دوره مرحوم 
منطقه  ایشان  پذیرفت؛  متحوالنه ای صورت  اقدام  رفسنجانی  هاشمی 
آزادی را با تفکری صحیح و شجاعت، بدون داشتن بودجه و ساختار 
در کیش ، قشم و چابهار به وجود آورد. دلیل این اقدام، خواست دولت و 
باور سرمایه داران بود. حسن نیت و هدف یکی بود تا مناطق آزاد ایجاد 
شد. ساختارها کم کم ایجاد شد و بازرگانی از درآمدهای حاصل از فعل 
و انفعاالت مناطق آزاد ایجاد شد و سرمایه گذاران شروع به کار کردند. 
داشت.  وجود  مالیاتی  معافیت های  و  مزیت ها  و  قانون  مطابق  البته 
و  قوانین  باعث شد که  اخیر، وجود هزاران بخشنامه  اما در سال های 

مزیت های این مناطق نابود شوند .
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: درحال حاضر تکیه 
بر قوانین اصلی توسط دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تکرار 
می شود؛ اما آیا این اختیارات در دست دبیر است ؟ خیر؛ مناطق آزاد زیرنظر 
وزیر اقتصاد است و او هم حق دارد اقدامی در جهت منافع مناطق آزاد 

نکند؛ چراکه وزیر هم به دنبال منافع وزارتخانه متبوع خود است.
توکلی ادامه داد: چه کسی باور می کند که اکنون دبیر جدید می خواهد 
معافیت ها را برگرداند ؟ یا مسائل مالیاتی و ارزش افزوده حل نماید؟ آیا 
شروع  را  خود  کار  اصلی  قانون  آن  با  و  شده  بیچاره  که  سرمایه گذاری 
کرده و درحال حاضر هزاران گرفتاری کشیده، می تواند به قول یک نفر 

گوش دهد؟
وی اظهار داشت: فرامین مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و 
مناطق آزاد قابل توجه است. اقتصاد مقاومتی و بندهای آن سرلوحه کل 
مقامات کشور است؛ چراکه از سوی باالترین مقام کشور بیان شده است؛ 
اما در این سال ها که فرمان صادر شد، چه چیزی رخ داد و چه انجام شد و 

چه موضوعی در دستورکار قرار گرفته است؟ 
این فعال اقتصادی افزود: اکنون دبیر از این سخن می گوید که می خواهد 
اصالحات انجام دهد و ساختارها درست شود؛ اما سوال اینجاست که چه 
چیزی قرار است اصالح شود؟ اگر مدیری کاربلد است، بگذارید کارش را 
انجام دهد ، به او اختیار کامل دهید تا تمام مسائل را گردن بگیرد. با هزاران 
نظارت و بگیر و ببند نمی توانند کاری کنند. لذا دبیر حتی اگر بخواهد این 

اقدامات را انجام دهد، باز هم شدنی نیست .
روش  باید  کند،  اقدامی  بخواهد  شورایعالی  دبیر  کرد:  اگر  اذعان  توکلی 
مدیریتی را روشن بیان کنند؛ زیرا روش مدیریتی بسیار تاثیرگذار است. دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید بگوید که شیوه مدیریتی اش 
چگونه خواهد بود؟ این موضوع شاید شروع خوبی باشد. دبیر شورایعالی 
در  کند.  صادر  آنی  دستور  نباید  خود  مدیریت  در  که  بداند  می بایست 
این  باید  او  باشد،  نداشته  ناخودی  و  خودی  و  کند  دقت  انتصاب هایش 
موضوع را قاطعانه اعالم کند. همچنین با کسانی که امروز طبق مسئولیت 
اگر کسی طبق  اما  باشد،  نداشته  کار می کنند، مشکلی  و شرح وظایف 
ضوابط ، کار را پیش نبرد، او را تغییر دهد و جایگزینش را از افراد صاحب 
صالحیت انتخاب کند ، به منطقه اجازه جستجو بدهد تا فرد مطمئن انتخاب 
شود. مدیر جدید باید فرآیند تصمیم گیری را کوتاه و قوانین دست و پاگیر 
که جایگاهش در مناطق آزاد نیست را حذف یا تسهیل کند؛ ضمن اینکه 
مدیریت مشارکتی را اصل قرار دهد. دبیر جدید باید موضوعات تعیین شده 
برای مباحث اکثریت را مصوب و اجرا کند و آنها را وتو نکند، مگر اینکه 

دالیل توجیه کننده ای وجود داشته باشد.
وی در ادامه گفت: به هیچ وجه اجازه بازدید از تهران به مناطق آزاد نباید 
داده شود؛ چراکه اینجا خلوتگاه نیست ، البته مشروط به آن که به صورت 
کامل گزارش ها ارائه شود . دبیر شورایعالی باید در جهت پشتیبانی و دفاع از 
مناطق آزاد پویا باشد و اگر بخشنامه ای موجب تضییع حقوق سرمایه گذاران 
و فعالین شده، آنها را برگرداند. هیات ها و کمیته هایی برای حل مشکالت 

مناطق آزاد تعیین شود و این هیات ها طبق ضوابط جلو روند و کار کنند.
این فعال اقتصادی در منطقه آزاد چابهار در پایان خاطرنشان کرد: با تمام 
این گفته ها، اما مفروضات به قدری بازدارنده و مجهول است که کار را 
برای دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مشکل روبه رو 
می کند. اما اگر ایشان بیاید و انتقادات را همراه با پیشنهادات عملیاتی کند، 

آرام آرام تحولی ایجاد خواهد شد.

محمدصادق مبرهن نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و 
همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد:

  پروژه ملی مناطق آزاد، تکرار 
فرصت سوزی های اقتصادی کشور

و اما، محمدصادق مبرهن نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری 
فعالین اقتصادی مناطق آزاد در یادداشتی برای نشریه، به بیان مشکالت 
فعالین اقتصادی  مناطق آزاد اشاره کرد و از تصمیمات خلق الساعه دولت 
سیزدهم که حاکی از سردرگمی در رابطه با مناطق آزاد و تناقض در گفتار 

و کردار مسئولین در ارتباط با این مناطق است، گالیه نمود.
در ادامه این یادداشت را می خوانید  :

در کشورهای  و  دنیا  در  آزاد  مناطق  ایجاد  و دالیل  مطالعه سوابق  با 
باید  را  دلیل  اصلی ترین  کمونیست ،  چین  تا  گرفته  آلمان  از  مختلف 
راه های بررسی خروج از بن بست یا بحران های اقتصادی در کشورها 
و  آزمون  انجام  و  کشور  اقتصادی  امور  اداره  در  تجدید نظر  لزوم  و 
محدوده های  در  تبعات  کمترین  با  اقتصادی  مدیریت  روش های  خطا 
و  قوانین  با  باید  که  محدوده هایی  گرفت.  درنظر  محدودتر  جغرافیایی 
مقررات خاص، اختیارات تام و به دور از دخالت های تقنینی و اجرایی 
سرزمین اصلی اداره شوند. به طور قطع نمی توان ادعا کرد که عملکرد 
با  زیادی  بوده و دالیل  دنیا، موفق  ایجاد شده در  آزاد  تمامی مناطق 

ریل  به  برگشت  و  مافات  جبران  برای  نیز  حقیقی  آسیب شناسی های 
ارائه و در برخی موارد  موفقیت توسط کارشناسان و دلسوزان حقیقی 

نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
از آلمان که زادگاه و خاستگاه مناطق آزاد با مفهوم امروزی )منطقه آزاد 
اقتصادی  با  دوم  از جنگ جهانی  بحرانی پس  و شرایط  بود  هامبورگ( 
کامال ویران و از بین رفته را تجربه می کرد و امروز به قدرت اول اقتصادی 
اروپا و سوم دنیا تبدیل شده، تا پرجمعیت ترین کشور دنیا یعنی چین که 
از  برون رفت  راه  واقع بین،  حکمرانان  جدید  نسل  شجاعت  و  درایت  با 
با  را  دستوری  و  دولتی  اقتصادی  با  عوام فریبانه سوسیالیستی  شعارهای 
تمرین و الگوسازی در مناطق آزاد، جذب سرمایه گذاری و ارتباط با تجارت 
و صنعت دنیا را در دستورکار قرار داده و نتیجه مثبت آن را با تسری در 
سرزمین اصلی به اجرا درآورده و امروز به عنوان قدرت دوم اقتصادی دنیا 
تثبیت شده و برابر پیش بینی ها به زودی جایگاه اول را کسب خواهد نمود.
به  ابتدا  نیز،  ایجاد شده  آزاد  ایران و مناطق  درخصوص کشور عزیزمان 
ساکن باید ظرف زمان و مکان برای تاسیس و شروع به کار این پروژه 
به عقیده اینجانب »ملی« را مورد بررسی قرار داد. در موقعیتی که کشور 
شرایط بحرانی اقتصاد پس از هشت سال دفاع مقدس را سپری می کرد 
اداره کشور در زمان  اقتصاد دولتی محض که برای  با عنایت به نوع  و 
با  این وضعیت،  از  برون رفت  منظور  به  و  داشت  ادامه  و  جنگ طراحی 
ابتکار و شجاعت دولت سازندگی و با حمایت همه جانبه زنده یاد حضرت 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، قانون و مقررات خاص و بی بدیل چگونگی 
الی ١373 در دولت و مجلس به  آزاد طی سال های ١37١  اداره مناطق 
تصویب رسید و با سرعت مناسبی تا زمان ریاست جمهوری ایشان یعنی 
سال ١37٦ و علی رغم کمبود امکانات و کارشکنی های دستگاه های اجرایی 
آزاد  مناطق  با گرایش چپ، در محدوده های  اقتصاد دولتی  و طرفداران 

کیش، قشم و چابهار ادامه داشت.
و  منطقه محروم  در  مناطق  این  تاسیس  ابتدای  از  که  عنوان کسی  به 
کم برخوردار چابهار افتخار خدمت داشته و شاهد اقدامات بودم، به جرات 
می توانم ادعا نمایم چنانچه با همان روش و با اقتدار مدیریتی سال های 
یاد شده، فعالیت های مناطق آزاد در ریل ایجادی، یعنی قوانین و مقررات 
مصوب ادامه می یافت، امروز شاهد وجود مناطق کامال برخوردار در تمامی 

زمینه ها و به ویژه بخش تولید و صادرات بودیم.
با استقرار دولت اصالحات و تغییر مدیران اجرایی کشور و حضور اساتید 
دانشگاهی در اکثر مناصب دستگاه های اجرایی و به تبع آن مناطق آزاد، 
مجددا شاهد تقویت اقتصاد دولتی و ایده های انقباضی که در تضاد آشکار 
با خط مشی و اهداف اساسی مناطق آزاد قرار دارد، بودیم و تضعیف جایگاه 
این مناطق با صدور انواع دستورالعمل، بخشنامه و دخالت های آشکار و 

پنهان شروع و تاکنون نیز ادامه دارد.
با  حضوری  مالقات های  و  جلسات  مکاتبات،  در  بارها  که  همانگونه 
مسئولین کشور اعالم نمودم، موفقیت مناطق آزاد و الگو قرار گرفتن آن 
جهت تسری به سرزمین اصلی، قادر بود منافع مادی و معنوی بسیاری از 
صاحبان قدرت را به خطر انداخته و به همین جهت این الگو نباید موفق 
شده و تمامی دستاوردهای انجام شده طی سه دهه نیز با ایراد انواع اتهامات 
کذب و بی اساس، پوچ جلوه داده شود تا تصمیم سازان کشور نیز بر همین 
اساس بر مخالفت خود با ادامه فعالیت مناطق آزاد و ایجاد محدودیت ها و 

تضییع مزیت های قانونی آن اصرار نمایند.
به عقیده شخصی اینجانب، با این روند و تصمیمات اتخاذ شده در همین 
دولت و مجلس، امیدی به آینده مناطق آزاد وجود نداشته و از آنان فقط 
اسمی در کتاب قوانین و مقررات به جامانده که البته با عزم جدی مخالفان 
و جهت رفع آخرین ایراد از موارد اجرایی، مقرر شده تا قوانین و مقررات 
موجود را نیز مطابق نیات خود تغییر و به مخالفت های خود با مناطق آزاد، 

جامه قانونی بپوشانند.
دبیران  فراوان  تالش های  فرود  و  فراز  شاهد  گذشته  سه دهه  تمام  در 
شورایعالی و مدیران سازمان های مناطق آزاد در جهت تحقق اهداف آن با 
انواع اقدامات بودیم و در زمینه گفتار درمانی نیز توفیقات زیادی داشتیم! 
ولی آنچه مسلم است، دیگر انجام مصاحبه و ابراز عقاید به عنوان سخنان 
واقع  آزاد  مناطق  اقتصادی  فعالین  پذیرش  مورد  بی پشتوانه  و  تکراری 
نمی شود و اکثر آنان به ویژه اشخاص غیربومی درحال تعطیلی فعالیت ها 
شرایط  که  همسایه  کشورهای  یا  کشور  داخل  به  آزاد  منطقه  ترک  و 

مناسب تری برای ادامه فعالیت دارند، می باشند.
شاید این اظهارنظر از سوی اینجانب به عنوان یک فعال اقتصادی قدیمی 
دارم،  مناطق حضور  تشکل های صنفی  از  تعدادی  در  که  پیشکسوت  و 
به عنوان پیش داوری عجوالنه و غیرواقعی قضاوت شود! ولی شواهد و 
رخدادهای انجام شده در طی سه دهه گذشته و به ویژه ١0سال اخیر به 

نوعی موید گفتار بنده می باشد.
دبیرخانه  بدنه  در  بی سابقه  تغییرات  شاهد  سیزدهم  دولت  ابتدای  از 
در  از سردرگمی  بودیم که حاکی  آزاد  مناطق  و سازمان های  شورایعالی 
رابطه با مناطق آزاد و تناقض در گفتار و کردار مسئولین در ارتباط با مناطق 
این مناطق به عنوان پیشران  بر اهمیت  آزاد است. درحالی که همگان 
اقتصادی کشور اذعان دارند، اما در عرصه عمل مطابق یک اداره کل نیز 
به آن بها داده نمی شود و اکثر دستگاه های دولتی، مدیران و مسئولین این 
مناطق را فاقد صالحیت جهت تفویض اختیارات و مسئولیت های مربوط 

به خود قلمداد می کنند.
نکته حائز اهمیت این که یک فعال اقتصادی به ویژه در بخش تولید برای 
انجام امور خود -برخالف قوانین و مقررات خاص این مناطق- باید به 
چند دستگاه دولتی مراجعه و تاییدیه اخذ نماید و این درحالی است که 
این  فعالیت  راه  در  را  مسئولیتی  و  نقش  کمترین  مناطق  سازمان های 
فعالین را داشته و چنانچه حمایتی نیز انجام دهند، می باید در انواع مراجع 
و  مدیران  اکثر  دلیل  به همین  و  باشند  پاسخگو  نظارتی  و دستگاه های 
اساسی  سوال  باشند.  نظاره گر  تنها  تا  می دهند  ترجیح  مناطق  مسئولین 
اینجاست که آزار و اذیت فعالین اقتصادی توسط سازمان هایی که وظایف 
آنان با ذات مزایای مناطق آزاد در تناقض است، از کجا سرچشمه می گیرد؟ 
برای اینکه با مصادیق بارز این ادعا آشنا شوید، کافی است عملکرد سازمان 
امور مالیاتی طی ١0سال گذشته با فعالین اقتصادی این مناطق را بررسی 
و مشاهده نمایید که چه برخوردهای فراقانونی و حتی غیرقانونی صورت 
پذیرفته و نتیجه این برخوردها غیر از فرار سرمایه و سرمایه گذاران از این 

مناطق نبوده است .
درخصوص انتخاب جناب آقای دکتر عبدالملکی به عنوان دبیر شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چه می توان گفت؟! آیا فرمایشات ایشان با 
فرمایشات دبیران سابق شورایعالی فرقی دارد؟ آقایان دکتر محمد، مهندس 
مومنی، دکتر بانک، زنده یاد مهندس ترکان و قبل از آن، غیر از این موارد 

را بیان نمودند؟! 
مجلس  و  وزیران  هیات  در  عموما  که  اقداماتی  مقابل  در  بیانات  این 
شورای اسالمی به بن بست و مخالفت برمی خورد، چه تاثیری داشت؟ 
ایشان و  برای  کار  ادامه  اینجانب  نظر  به  است؛ هیچ!  پاسخ مشخص 
را عهده دار شود، سخت  این منصب  آینده  هر مسئول دیگری که در 
است؛ چراکه تعدد مراکز تصمیم گیری و نفوذ پرقدرت مخالفین مناطق 
آزاد در این مراکز ، امکان نتیجه گیری اهداف موردنظر را برایشان اگر 
نگوییم غیرممکن، بسیار سخت می کند. در هر صورت همان گونه که 
غرض  اصل  به  که  زمانی  تا  رساندم،  عرض  به  گفتار  این  ابتدای  در 
ایجاد این مناطق، یعنی رهایی از قید و بند قوانین و مقررات سرزمین 
اعمال  مناطق،  خاص  مقررات  و  قوانین  کمال  و  تمام  اجرای  اصلی، 
نهایتا  و  دولتی  سازمان های  دخالت  هرگونه  بدون  یکپارچه  مدیریت 
سرمایه گذاری  متقاضیان  و  فعلی  سرمایه گذاران  اطمینان خاطر  ایجاد 
غیرمستند  و  بی پشتوانه  ادعاهای  طبل  بر  کماکان  و  نگردد  توجه 
عدم کارایی مناطق آزاد توسط مخالفین این مناطق کوبیده شود، روز و 
روزگار به همین منوال سپری خواهد شد. بنابراین نیاز به یک معجزه 
در تغییر نگرش به ویژه در ارتباط با ایده ها و روش های نوین اقتصادی 
و  داشته  مناطق  این  محدوده  در  بین المللی  آزاد  تجارت  با  ارتباط  و 

امیدوارم تا زمان حیات بتوانیم وقوع این معجزه را درک نماییم.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

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

از خواستن ها تا توانستن ها؛ آیا مناطق آزاد  دبیری برای تحقق رویاها دارند؟



یادداشت

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در حکمی »محسن 
حیدری« را به عنوان »رئیس کمیته تدوین الیحه جامع 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و تنقیح 

آیین نامه ها و مقررات مربوطه« منصوب کرد.
در متن حکم »حجت اهلل عبدالملکی« آمده است:

با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قوانین و مقررات 
بین  از  و  سویی  از  گذشته  سنوات  در  آزاد  مناطق 
مربوطه،  قانونی  تسهیالت  و  مشوق ها  اثرات  رفتن 
و  قوانین  در  فرصت ها  برخی  پیش بینی  دلیل  به 
مقررات سرزمین اصلی و لزوم اصالح و به روزآوری 
رفع  برای  مناطق  این  بر  حاکم   مقررات  و  قوانین 
از  بهره گیری  با  می رود  انتظار  فعالیت ها،  موانع 
مناطق،  اقتصادی  فعاالن  کارشناسی  ظرفیت 
و  اقتصادی  کارشناسان  اندیشمندان،  و  نخبگان 
حقوقی دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق و 
تشکیل کمیته های موضوعی در حوزه های ذی ر بط 
تنظیم  زمینه  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  فعالیت 
متن الیحه جامع اصالح قوانین فوق الذکر و تنقیح 
مآاًل  و  حداکثر شش ماه  مدت  مربوطه طی  مقررات 
رفع موانع پیش روی و پیشرفت مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشور  نظام  آنها در  اثرگذاری  و  اقتصادی 

فراهم شود  .
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  حکم  اجرای  در 
حیدری  محسن  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
احکام  طی  مذکور،  کمیته  به کار  آغاز  اعالم  ضمن 
و  »عضو  عنوان  به  را  خرمالی«  »ناصر  جداگانه ای 
»محسن  و  مذکور  کمیته«  رئیس  اجرایی  جانشین 
پوراحمدی« را به عنوان »عضو و دبیر کمیته« یاد 

شده منصوب کرد  .
معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
علیرضا  جداگانه ای  احکام  در  همچنین  اقتصادی، 
علی  پیغامی،  عادل  زنجانیان،  علیرضا  موحدی، 
ملکی، محمد معزالدین، جعفر آهنگران، رضا مسرور، 
محمدصادق  غالمی باغی،  سعید  عزیزنژاد،  صمد 
مبرهن نیاکان، طهمورث قاسمی، شعبان شاهکویی، 
حجت  قسوریان جهرمی،  جمشید  ایلکا،  حمیدرضا 
محمد  االسالم  حجت  احمدی،  محمد  االسالم 
میرزایی را به  عنوان اعضای حقیقی »کمیته تدوین 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  جامع  الیحه 
مربوطه«  مقررات  و  آیین نامه ها  تنقیح  و  اقتصادی 

منصوب کرد.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه برای 
بهبود فضای کسب و کار در مناطق ویژه اقتصادی 
برنامه جدی داریم، گفت: یک سوم صادرات کل کشور 

محصوالت تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی است.
ریاست  سفر  جریان  در  عبدالملکی  حجت اهلل 
نشست  در  جنوبی،  خراسان  استان  به  جمهوری 
فرصت های  ویژه  ایران  پیشرفت  طالیه داران 
سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی، با اشاره به حضور 
اقتصادی بخش  ویژه  منطقه  تنها  در  رئیس جمهور 
شخص  حضور  داشت:  اظهار  کشور  در  خصوصی 
که  بیرجند  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  رئیس جمهور 
اداره  و  ایجاد  خصوصی  بخش  توسط  صددرصد 
عطف  نقطه  مجموعه  این  فعاالن  برای  می شود، 

مهمی است.
کشور  صادرات  کل  یک سوم  اینکه  بیان  با  وی 
محصوالتی است که در مناطق ویژه اقتصادی تولید 
خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  افزود:  می شود، 
شده  سرمایه گذاری  تومان  7هزارمیلیارد  جنوبی، 

است.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه بخش خصوصی با 
جنوبی  خراسان  در  اقتصادی  ویژه  منطقه  راه اندازی 
توانسته است برای یکهزار و 800نفر شغل ایجاد کند، 
اذعان نمود: آمادگی داریم تا سرمایه گذاران در مناطق 
ویژه اقتصادی ازجمله منطقه ویژه اقتصادی خراسان 

جنوبی سرمایه گذاری کنند.
اقتصادی  اینکه در منطقه ویژه  بیان  با  عبدالملکی 
خراسان جنوبی در سایت مرزی با توجه به استقبالی 
برای  زمین  محدودیت  داشتند،  سرمایه گذاران  که 
آماده  زمین  مرکزی  سایت  در  اما  داریم،  واگذاری 
سرعت  به  تا  هستیم  پیگیر  افزود:  است،  واگذاری 

برای افزایش عرضه زمین اقدام کنیم.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان 
کرد: برنامه جدی برای بهبود کسب و کار در مناطق 
ویژه اقتصادی داریم تا سرمایه گذاری ها به بهترین 

روش در این نقاط انجام گردد.

گزارش6

بررسی چالش های فعالین اقتصادی در مصائب لغو مزیت های قانونی مناطق آزاد کشور:

وجوب ایجاد اجماع در میان مسئولین ارشد 
نظام درخصوص پروژه ملی مناطــق آزاد
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اهداف شکل گیری مناطق آزاد بر کسی پوشیده نیست، اهدافی که مناطق بر اساس آن تشکیل 
شدند و فعالیت خود را به طور رسمی در سال 1372 آغاز کردند. رشد و توسعه اقتصادی ، ایجاد 
اشتغال، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد ، جلب 
و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی و صادرات مجدد مهم ترین اهدافی بود که منجر به 
تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد شد. اما برای نیل به این آرمان ها، نیاز به محیطی برای 
اعطای مزایای مالیاتی ، آزادی ورود و خروج سرمایه ، معافیت هایی درخصوص حقوق ورودی ، 
انعطاف روابط کار، فعالیت بانک های خارجی و ... بود تا سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در 

مناطق آزاد و ویژه تسهیل گردد.
بی شک محیط مقرراتی حاکم بر مناطق آزاد با پیش بینی معافیت ها و امتیازات ، می تواند این 
مناطق را در تحقق اهداف شان یاری کند. مسلما یکی از وجوه متمایز مناطق آزاد را باید استثنا 
شدن از دایره وسیعی از قوانین اقتصادی در نظام حقوقی کشور دانست؛ اما در مقابل مزایا و 
استثناهای متعددی که در قوانین و مقررات برای فعالیت در مناطق آزاد پیش بینی شده است، 

فعالیت در این مناطق با چالش هایی نیز روبه رو است که باید برای رفع آن برنامه ریزی نمود. 
طبیعتا حمایت تمام قد دبیر جدید شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از قوانین 
اصلی مناطق آزاد و تالش برای احیای مشوق های سرمایه گذاری در این مناطق 

می تواند روزنه امیدی برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد کشور باشد.

مزیت ها و معافیت های مناطق آزاد
مناطق آزاد به جهت وجود قوانین حمایتی و تسهیل گر و دارا بودن ظرفیت ها، مزایا و 
امتیازاتی مناسب ازجمله معافیت 20ساله مالیاتی، پایین بودن نرخ تعرفه های ورودی مواد 
اولیه تولید و واردات تجهیزات و ماشین آالت، سهل و آسان بودن فرآیند بروکراسی اداری؛ 
بستر مناسبی را در مقایسه با سرزمین اصلی برای رقابت و کاهش هزینه های تولید فراهم 
می آورد و این فرصت طالیی در صورت شناخت و تبیین درست و منطقی، هم می تواند 
به اقتصاد منطقه و هم در عرصه اقتصاد ملی نقش بسزایی ایفا نماید و مهم تر از همه باید 
اذعان داشت نکته کلیدی مناطق آزاد در کلمه »آزاد« آن خالصه می شود؛ آزادی اقتصاد، 
آزادی تعامالت اقتصادی بین المللی، آزادی در ورود علم و تکنولوژی، آزادی در جهت فعالیت 
تجاری برای تجار، آزادی از بروکراسی های پیچیده اداری و مجوزی سرزمین اصلی و ده ها 

آزادی دیگر با محوریت اقتصادی.
به هرحال براي تسهیل دستیابی به اهداف تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادي، مزایا و 
معافیت هاي متعددي در قوانین و مقررات مختلف براي فعالیت در این مناطق پیش بینی شده 
است که مهم ترین آنها عبارتند از: مزایای مالیاتی، معافیت از حقوق ورودي، تسهیالتی راجع به 

مالکیت اموال غیرمنقول به جز زمین و در نهایت آزادي کامل ورود و خروج سرمایه است.
به سه دسته:  را می توان  آزاد پیش بینی شده  برای مناطق  مالیاتی که  اما مزایای 

مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض تقسیم بندی کرد.

مالیات های مستقیم
باید تاکید داشت که طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، اشخاص حقیقی 
و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر 
نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت 
مالیات های مستقیم  قانون  دارایی موضوع  و  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  از  20سال 
معاف خواهند بود و پس از انقضا 20سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با 

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

چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 88 این مدت را به 20سال افزایش داد.
اما قید دیگری برای استفاده از معافیت مالیاتی وجود دارد و آن بند )ت( ماده 132 قانون 
مالیاتی های مستقیم مصوب سال 1366 است که به موجب ماده 31 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر می کند که شرط برخورداری از هرگونه معافیت های 
مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و 
حساب سود و زیان است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می شود؛ بنابراین فعاالن اقتصادی 

در مناطق آزاد باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

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

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

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

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

اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.

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

اما آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری در سال 72 و دستورالعمل و روش اجرایی 
آن در سال 73 به تصویب رسید؛ این مصوبات البته که بارها موضوع اصالحی قرار گرفته است.
مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد )اصالحی سال 73( میزان 
عوارض موضوع ماده 2 این آیین نامه از طرف هیات مدیره هر منطقه تعیین می شود 

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

برای هر قرارداد یا مجموعه قراردادها صادر و در دوره اجرای قراردادهای مذکور معتبر است.

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

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

مناطق آزاد مزایا و معافیت هایی درخصوص حقوق ورودی پیش بینی کرده است.

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

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

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

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

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

حقوق ورودی معاف است.

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

مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین در 
محدوده جغرافیایی هر یک از مناطق آزاد، مشمول مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی 

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

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

خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور تامین شده باشد، مجاز می باشد.
اما اعاده عین کاالی وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کاالی وارده از سایر 

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

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

کمیسیون تعیین ارزش افزوده( محاسبه و اعمال می گردد.

اموال غیرمنقول
اما مورد دیگر مالکیت اموال غیرمنقول است.

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

سازمان مجاز می باشد. 
قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 81 نیز قانون مربوط 
اتباع خارجی مصوب 1310 کماکان به قوت خود باقی  به تملک اموال غیرمنقول 
سرمایه گذاری  انجام  که  مواردی  در  تشویق  قانون  اجرایی  آیین نامه  طبق  است. 
خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با 

طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.

آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
ماده 20 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال 72 مقرر می کند ورود و خروج 

سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر منطقه آزاد می باشد.

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

خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . 
در این خصوص مصوبه مقررات اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در 

مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال 73 به تصویب رسیده است. 
گفتنی است، روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی براساس مصوبه مقررات 
اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی 
ایران تنظیم می گردد. این مصوبه به تصویب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسیده است .
در پایان این قسمت باید تاکید داشت که محیط قانونی حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
تالش کرده با مهم ترین مزایا که شامل مزایای مالیاتی، معافیت های راجع به حقوق ورودی 
در راستای تحقق اهداف تشکیل این مناطق، مالکیت اموال به جز زمین، آزادی کامل ورود و 
خروج سرمایه و عدم اجرای قانون کار و حکومت مقررات خاص است، مناطق آزاد را در تحقق 

اهدافشان یاری رسانند.

بررسی چالش ها و مشکالت مناطق آزاد
در  فعالیت  برای  مقررات  و  قوانین  در  که  متعددی  استثناهای  و  مزایا  مقابل  در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی شده است، فعالیت در این مناطق متاسفانه 

با چالش هایی روبه رو است که باید برای رفع آنها به طور جدی برنامه ریزی کرد.

واقعیت آن است که تسری بسیاری از قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد عمال امتیازات 
و مشوق هایی که در قانون برای این مناطق مشخص شده بود را از بین برده است! تا 

حدی که دیگر تفاوتی میان سرزمین اصلی با مناطق آزاد دیده نمی شود. 
الزم به ذکر است که در این راه، مجالس و دولت ها توامان سنگ اندازی های در مسیر مناطق 
آزاد داشته اند. از موضوع حذف معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد گرفته تا زیرمجموعه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفتن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و روانه شدن آیین نامه ها و بخشنامه های متناقض که اجازه نفس کشیدن را از مناطق آزاد 
سلب کرده است؛ این درحالی است که انتظارات از این مناطق همچنان باال بوده و مدام 

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

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

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

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

مختلف و نقض قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد بود!

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

فشاری مضاعف تحمیل کند.
آنچه مهم و مورد گالیه فعالین اقتصادی است، عدم اجرای قانون فعلی مناطق است . در این 
سال ها مناطق آزاد با توجه به وظایفی که عهده دار هستند، می توانستند نقشی موثر در اقتصاد 
کشور ایفا کنند، اما متاسفانه در همه این سال ها علی رغم قانون خوب، مترقی و مدونی که 
در مناطق آزاد وجود داشت و کامال این قوانین می توانست مناطق آزاد مدرن و پیشرو را به 
کشور معرفی کند تا در نهایت نه  تنها خود آن مناطق بتوانند نقش بسیار مثبتی برای خودشان 
داشته باشند، بلکه به توسعه کشور کمک کنند؛ اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده است. علت 
هم این بوده که قوانین خوبی را به تصویب رساندیم، ولی این قوانین به  درستی اجرا نشده 
است. ضمن اینکه در دولت های گذشته و تاکنون، شاهد تخلفات عمده درخصوص صدور 
آیین نامه های متناقض با قوانین و مقررات مناطق آزاد بوده ایم. ورود و دخالت ها ارگان ها 
و سازمان های مختلف در امور مناطق آزاد، استقالل مدیران را سلب و شرایط را برای 

سرمایه گذاری فعالین اقتصادی سخت نموده است.
باید اذعان داشت که مناطق آزاد درحال حاضر با مشکالت و چالش هایی روبه رو هستند 
که در تقابل با ذات و رسالت آنهاست و این امر موجب کند شدن حرکت و عدم تحقق 

برنامه ها می شود که مهم ترین معضل، عدم اجرای درست قوانین مناطق آزاد است.

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

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

اصلی و مازاد آن )کمیسیون ارزش افزوده( باشد.

نبود خدمات بانک های خارجی
عدم وجود دستورالعمل برای همکاری و هماهنگی بیشتر نظام بانکی برای استفاده از خدمات 
بانک های خارجی در مناطق آزاد کشور و نبود اهتمام برای تسریع در ایجاد آفشور شعب 

بانک های خارجی در منطقه نیز از دیگر دغدغه های سرمایه گذاری در مناطق آزاد است.

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

گردیده است.

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

اجرای قوانین مناطق آزاد احصاء و پیگیری شود  .
باید اذعان داشت قانون مناطق آزاد یکی از مترقی ترین قوانین کشور می باشد و شایسته است 
قبل از هرگونه اقدام در مورد اصالح قانون، نسبت به دالیل عدم اجرای آن و موانع عدم اجرای 
قانون در حدود سه دهه گذشته بررسی الزم صورت پذیرد و ضمنا قبل از هرگونه اقدام جهت 

اصالح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، نظر بخش خصوصی نیز اخذ گردد.
اما تفویض اختیار مدیریت نهادها و ادارات مستقر در مناطق آزاد یعنی همان موضوع 
ماده 65 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
نیز می تواند راهگشای حل مشکالت داخلی مناطق آزاد و ایجاد انسجام در مدیریت این 

مناطق باشد. لذا شایسته است در جهت حل رفع موانع این مهم در اولویت قرار بگیرد.
و مهم تر از همه نقش ممتاز دبیر در راه هماهنگی اعضای شورای عالی و هیات وزیران 
درخصوص رفع مسائل و مشکالت مناطق آزاد و همچنین تهیه لوایح و متن مصوبات 
شورای عالی است که نمی توان آن را نادیده گرفت . اصلی ترین انتظار تشکل های صنفی و 
فعالین بخش خصوصی از دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اجرای بدون کم و 
کاست اهداف و وظایف شورای عالی و دبیرخانه در مسیر برطرف نمودن مشکالت موجود و 
صیانت از قوانین و مقررات مناطق آزاد می باشد.  پیگیری ایجاد اجماع در میان مسئولین ارشد 
نظام در مورد پروژه ملی مناطق آزاد و ایجاد الزام عملی درخصوص اجرای قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد و بررسی دالیل مغفول ماندن بخش های اجرا نشده قانون مذکور نیز از اهم اقداماتی 

است که انتظار می رود دکتر حجت اهلل عبدالملکی به آن بپردازد.

گزارش: 
فریبا شیخی

تشکیل کمیته تدوین 
الیحه جامع مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی

محصوالت تولیدی در 
مناطق ویژه اقتصادی، 

یک سوم صادرات کل کشور

با حکم دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی صورت پذیرفت:

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-
 صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار کرد:



از زمان های قدیم و تجارت  لجستیک و ترانزیت مفاهیم جدیدی نبوده و 
با قافله شترها به انحای مختلف وجود داشته است .  کاال و حمل ونقل آن 
رقابت  شدت  و  جهانی  سطح  در  گسترده تر  تجاری  روابط  به دلیل  امروزه 
جهت کسب بازارهای جدید، ترانزیت اهمیت بیشتری یافته است؛ به طوری 
که کشورهای زیادی با برنامه ریزی و استفاده بهینه از موقعیت ها و امکانات 

ترانزیتی خود، به درآمدهای قابل توجهی از این راه دست یافته اند. 
در اهمیت حضور در کریدورهای تجاری و مسیرهای ترانزیتی کشورهای جهان 
خصوصا ایران، موارد مختلفی را می توان در نظر گرفت، ازجمله حضور یک کشور در 
مسیر کریدور تجاری و بهره  مندی کشورهای مختلف از مسیر آن به  معنای ایجاد 
درآمد و البته کا هش هزینه است؛ زیرا استفاده از زیرساخت های ارتباطی عالوه بر آن که 
موجب سرازیر شدن بودجه ها در راستای ایجاد زیرساخت و خطوط ارتباطی مطمئن و 
مطلوب می شود، همچنین با ارائه خدمات جانبی مرتبط به لجستیک کاال، برای ساکنان 
کشور میزبان نیز درآمدهای پنهان و آشکار دارد؛ چراکه افزایش کیفیت و ایمنی خطوط 
ارتباطی موجب تسهیل ارتباط مناطق مختلف کشور میزبان شده و از ضررهای مالی و 

جانی و افزایش سهم هزینه های درمانی در اثر سوانح جلوگیری می کند. 
البته عمده هزینه تحمیل  شده به کشور میزبان، بابت ایجاد و نگهداری از این 
خطوط است که آن نیز با در نظر گرفتن دریافت عوارض به صورت مستقیم و 
افزایش نفوذ اقتصادی و فرهنگی به  شکل غیرمستقیم، قابل چشم پوشی است. 
خالصه آن که در نگاه به مقوله ترانزیت و نقش آفرینی کریدوری یک کشور، تنها 
نمی توان به راه و مسیر گذر محدود شد و باید اقتصاد مسیر کریدور و حتی اطراف 

آن را در کنار حفظ امنیت و تضامین مرتبط در نظر گرفت.
ایران ازجمله کشورهایی است که به سبب موقعیت استراتژیک و جغرافیای 
خاصی که دارد، از جایگاه ویژه ای در ارتباطات تجاری و ترانزیت برخوردار است؛ 
تا جایی که محل گذر چندین کریدور مهم بین المللی می باشد. این کریدورها، 
فرصت های زیادی را در اختیار کشور قرار داده اند تا با استفاده بهینه از آنها، به 
کسب درآمد ارزی و رشد اقتصادی رسید و جایگزینی مناسب برای صادرات نفتی 
شوند؛ موقعیت ممتاز ایران در ترانزیت، استفاده از فرصت ها و درآمدهای ترانزیتی 

که با تغییر شرایط در تعامالت بین المللی کمترین تاثیر را می پذیرد.
در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان را 
در خود جای داده است. این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود. 
در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای 
ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در 
تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای 
عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است. به عبارتی می توان گفت ارتباط 
ایران با ۱۵کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و در عین حال 
نیز ایران به نوبه خود می تواند به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها )با یکدیگر و 
سایر مناطق جهان( ایفای نقش نماید. از سوی دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را 
در خود جای داده و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود 
عالوه بر در اختیار داشتن منابع و ثروت های ملی خدادادی، می تواند به عنوان عامل 

توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه موثر باشد. 
ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری 
بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است، به 
نحوی که بسیاری از این کشورها به دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق 
ایران برقرار کنند. اما علی رغم موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران برای ترانزیت بار 
بین آسیا و اروپا، وجود برخی مشکالت باعث شده تا سهم ایران از 200میلیون 
تن بار کانتینری قابل جذب، بسیار ناچیز باشد. مشکالت موجود در مسیر ترانزیت 
بار از ایران باعث شده تا مزیت مسیر ایران یعنی کاهش 40درصدی زمان و 
30درصدی هزینه  حمل، عمال محقق نشود و این موضوع سبب شده تا ترانزیت 

بار از ایران، به انتقال بار بین کشورهای همسایه محدود باشد.
ترانزیت در کشورهایی از قبیل ایران که به آب های آزاد دسترسی داشته و در همسایگی 
آن کشورهایی هستند که جهت صادرات محصوالت خود نیاز به دسترسی به آب های 
آزاد دارند، به عنوان یک مزیت بزرگ اقتصادی محسوب می گردد. نیاز به ترانزیت در 
نقاطی از دنیا همچون حوزه آسیای میانه به دلیل حجم و نوع کاال، بسیار با اهمیت تر 
از حوزه های آفریقا و اروپا به سبب حجم کم ترانزیت است. جالب اینکه این کشورها 
تعداد محدودی هستند، به طوری  که از مجموع حدود 200کشور دنیا، فقط 40کشور به 
آب های آزاد دسترسی ندارند )۱3کشور در آسیا، ۱4کشور در آفریقا، ۱۱کشور در اروپا و 
2کشور در کل آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی( که از این تعداد، 8کشور در اطراف 
ایران قرار گرفته اند. اگر عراق را که مرز محدود آبی دارد و دارای تقسیم بندی ویژه ای 
است )اقلیم کردستان عراق( به این جمع اضافه شود، ایران در مجاورت 23درصد 
کشورهای بدون مرز آبی آزاد دنیا واقع شده است و قزاقستان بزرگترین کشور محصور 
در خشکی دنیا و یکی از صادرکنندگان بزرگ گندم، محصوالت کشاورزی، مواد معدنی 
نایاب، مواد نفتی همسایه شمالی ایران است که اتفاقا به دلیل حجم باالی صادرات 
مواد خام و برخی فرآورده ها، نیاز به عبور از ایران و ترکیه دارند. حال اگر به لحاظ 
حجم و وزن کاال از منظر حمل محموله های نفتی، معدنی، کشاورزی و صنعتی و 
غیره تقسیم بندی صورت پذیرد، کشورهای مذکور اطراف ایران، موثرترین و بیشترین 
حجم و ارزش ترانزیتی کاال را در مقایسه با سایر کشورهای فاقد دسترسی آب های 
آزاد در سراسر  دنیا را به خود اختصاص می دهند. ۱3کشور در آسیا به آبهای آزاد راه 
ندارند که عبارتند از: مغولستان، الئوس، بوتان، نپال، افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان، 

ازبکستان، ترکمنستان قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان و اردن.
ایران بیشترین مرز آبی در سواحل جنوبی و در خلیج فارس و دریای عمان بین 
کشورهای مشرف به این آب ها با بیش از ۱800کیلومتر مرز آبی را داراست و 
از این حیث موقعیت ممتاز و راهبردی دارد و از قرن های گذشته محل عبور 
کاالهای بین المللی به ممالک مختلف بوده و همیشه به عنوان شاهراه ترانزیتی 
عملکرده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی ، ترانزیت همواره به عنوان یکی از 
محور های توسعه کشور ایران شناخته می شود و یکی از منابع درآمدی مهم برای 

کشور با توجه به موقعیت استراتژیک، ترانزیت کاال می تواند باشد. 
به طور کلی مسیرهای ایران به 2دسته کریدور »شمال-جنوب« و »کریدور 
شرق- غرب« تقسیم می شوند. کریدور شمال- جنوب، هند و روسیه را به یکدیگر 
متصل کرده و کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه ازجمله کشورهای 
سی آی اس و آذربایجان را به خلیج فارس و آب های آزاد بین المللی متصل می کند. 
همچنین کریدور شرق- غرب، چین و آسیای میانه را به اروپا متصل می نماید. این 
مسیر اتصال ریلی چین و بالعکس از راه ایران را برعهده دارد. خط آهن خواف-
هرات نیز در همین مسیر تعریف می شود. مسیر ریلی شرقی-غربی در چند مسیر 
تعریف می گردد. مسیر ریلی سرخس- مرز رازی و سرخس تا مدیترانه از عراق و 

سوریه دو مسیر دیگر کریدور شرقی-غربی است. 
درآمد ترانزیت هر تن کاال، معادل فروش یک بشکه نفت یا حتی 2برابر آن است، لذا 
عبور هر تن کاالی ترانزیت از ایران برای کشور درآمد ارزی دارد که متناسب با نوع 
کاال، این درآمد متغیر است. این نرخ درحال حاضر بین 20 الی ۱00دالر به ازای عبور 
هر تن کاال از کشور است. با این حساب درآمد ایران از طریق این کریدورها می تواند 
ساالنه به مقدار ۱۵میلیارد دالر از محل ترانزیت برسد. منتهی ترانزیت در کشور متولی 
خاصی نداشته، بلکه ارگان ها و سازمان های متعددی در آن اثرگذار هستند ؛ سازمان هایی 
همچون سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک ج.ا.ا ، وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
پایانه ها و... که همین موضوع موجب کندی، ضعف و ناکارآمدی مسیرهای ترانزیتی 
ایران شده است؛ چراکه کاالی ترانزیتی در بدو ورود به کشور با بیش از ۱0سازمان 

و نهاد مواجه است. نکته مهم دیگر در امر ترانزیت، فراهم کردن مزیت رقابتی برای 
کریدورهای کشور است که مهم ترین امتیاز جهت انتخاب مسیر و زمان حمل کاال در 

اولویت های بعد هزینه و امنیت عبور کاال قرار می گیرد  .
 

فرصت سوزی های ایران و فرصت سازی برای رقبا
ایران و ترکیه بیشترین مزایای ترانزیتی در دنیا را دارند؛ ایران در مسیر جنوب، شرق و 
جنوب شرق آسیا و شرق آفریقا بی نظیر است و البته ترکیه هم در حوزه ترانزیتی اروپا 
مزیت ویژه دارد. با گسترش امکانات بندری و برخی زیرساخت های ریلی و جاده ای 
می توان باالترین مزیت ترانزیتی را در دنیا برای ایران فراهم و به تبع آن درآمدهای 
سرشاری ایجاد نمود؛ ضمن اینکه مزایای بی شماری درخصوص جذب سرمایه  گذاری، 
باال بردن امنیت منطقه، مشارکت حداکثری کشورهای متعدد در مزایا و به تبع آن دور 

زدن تحریم ها و باال رفتن قدرت دیپلماسی و... را به دست آورد.
باتوجه به بازار مصرف مواد خام از قبیل مواد معدنی و کشاورزی و نیاز به مواد 
نفتی و پتروشیمی در کشورهای پرجمعیت جنوب و شرق آسیا که مجموعا نزدیک 
به چهار میلیارد نفر جمعیت دارند )۵4درصد کل جمعیت جهان(، تقاضای فراوانی 
وجود دارد. اتفاقا کشورهای همسایه شمالی و غربی ایران از بزرگترین صادرکنندگان 
برخی اقالم کشاورزی، مواد خام معدنی و مواد نفتی هستند و چون ارزش و درآمد 
ترانزیت بر اساس حجم و تناژ محاسبه می شود و از طرفی انتخاب اقتصادی ترین 
روش هزینه حمل برای این نوع کاالها بسیار حائز اهمیت است، لذا مسیر اقتصادی، 
مطمئن و سریع جهت دسترسی به جنوب و شرق آسیا و شرق آفریقا، بی شک 
ایران است. حتی برای برخی کشورهای اروپای شرقی که بتوانند از طریق ریلی و 
همچنین از مسیر جاده محموله های حجیم و پروزن ترانزیتی را به بنادر ایران رسانده 
و از آنجا در احجام بسیار بزرگ تر از طریق حمل دریایی به مقصد برسانند، این 
مسیر می تواند اقتصادی تر باشد؛ به طور مثال کشورهای روسیه، قزاقستان، اوکراین، 
رومانی، بلغارستان که بعضا به آب های آزاد و مرز زمینی به شرق آسیا هم دسترسی 
دارند )مثل روسیه( و از صادرکنندگان بزرگ برخی اقالم کشاورزی، معدنی و نفتی 
هستند، به دالیل آب وهوایی و بعد مسافت زمینی و حتی دریایی، مسیر اقتصادی 

آنها به حوزه جنوب و جنوب شرقی آسیا، بنادر ایران می باشد.
اگرچه موقعیت ژئوپلیتیکی ایران اهمیت ویژه  ای به لحاظ ترانزیت بار در اقتصاد جهان به 
آن بخشیده است، اما در سال های اخیر به موازات عملکرد ترانزیتی ناموفق و در مقابل 
فعالیت گسترده و سرمایه گذاری سنگین رقبای منطقه  ای، ایران به سرعت به حاشیه 
رانده و دور زده خواهد شد. به  دالیلی، مدتی است نقش ایران در تجارت بین الملل 

تحت الشعاع قرار گرفته و تقریبا این نقش درحال از بین رفتن است . 
همچنین به موازات عدم برنامه  ریزی برای فعال سازی این ظرفیت فوق  العاده در کشور، 
شاهد فعالیت و سرمایه گذاری سنگین رقبای منطقه  ای و فعال  شدن کریدورهای 
موازی ایران هستیم. درحال  حاضر رقبا از طرفی به   دنبال ایجاد مسیر ترانزیتی با اتصال 
بندر ترکمن باشی در ترکمنستان به بندر باکو در آذربایجان از طریق ایجاد خط کشتیرانی 
در عرض دریای خزر هستند. آنها از سوی دیگر به دنبال توافق نامه الجورد و اتصال 
کشورهای افغانستان، ترکمنستان، جمهوری  آذربایجان، گرجستان و ترکیه می باشند. 
مسیر الجورد یک مسیر ترانزیتی بین المللی است؛ این مسیر در سال20۱8 افتتاح شد 
و افغانستان را از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به ترکیه وصل می کند. در 
این بین اتصال ریلی باکو- تفلیس- کارص وجود دارد. سرمایه گذاری گسترده چین ذیل 
ابتکار »کمربند، راه« در کریدور اقتصادی چین-پاکستان نیز یکی دیگر از رویدادهای 
مهم است. در ضمن برنامه  ریزی ترکیه برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و نقش 
کم رنگ ایران نیز درحال شکل گیری است. درحالی باز شدن راه های جدید ارتباطی در 
میان کشورهای منطقه بعضا با نگاه های سلبی مواجه می شود که بازار و تجارت جهانی 
در آینده همچنان به سمت کاهش زمان حمل و نقل و نیز تعدیل هزینه های حمل 
حرکت می کند و کشورهایی که در مسیر ترانزیت، زیرساخت های خود را تقویت کرده 

باشند، بیشترین بهره را از مسیرهای جدید می برند. 
همه این رویدادها تهدیدی جدی برای مزیت  های نسبی ایران در حوزه لجستیک 
و ترانزیت به حساب می  آید. البته بدون اضافه  کردن زیرساخت جدید به شبکه 
مدیریتی،  و  نرم افزاری  اقدام های  برخی  طریق  از  صرفا  و  کشور  حمل ونقل 
تسهیل گری، بهبود سیستم ها و روش ها و چابک سازی فرآیندهای گمرکی و 
تبادالت مرزی و بهره  گیری از دیپلماسی حمل  ونقل، می توان ظرفیت ترانزیت 
کشور را به 20میلیون تن با درآمد ارزی بیش از 2میلیارد دالری رساند. بنابراین 

باید سریعا چاره ای اندیشید و چند مسیر ویژه در نظر بگیریم . 

تهدیدات جدی برای مزیت  های نسبی لجستیکی و ترانزیتی ایران
در زیر به برخی از تهدید ها به طور مشروح اشاره می کنیم:

۱( شش کشور عربی حوزه خلیج فارس یعنی عمان، امارات متحده عربی، 
مشترک  ریلی  راه  یک  به زودی صاحب  کویت ،  و  عربستان  بحرین،  قطر، 
می شوند. کشورهایی که بزرگترین و پیشرفته ترین بنادر منطقه را در اختیار 
دارند و البته بنادر برخی از این کشورها ازجمله امارات جزو پنج بندر بزرگ 
جهان محسوب می شود. راهی که هند را بدون نیاز به بندر چابهار و ایران به 
اروپا می رساند و البته یک سر این کریدور ترانزیتی مشترک به بندر حیفا در 
سرزمین های اشغالی و سپس ترکیه می رسد. راه آهن مشترک خلیج فارس، از 
سال 200۹ شروع شده است؛ طول این خط ریلی 2هزار و ۱۷۷کیلومتر است .
بنا به برنامه ریزی صورت گرفته با رهبری عربستان، این پروژه تا سال 202۵ به طور 
کامل عملیاتی می شود. بر این اساس عربستان سعودی برای توسعه ارتباط ریلی و 
جاده ای خود برنامه ریزی می کند. این کشور به دلیل واقع شدن در بزرگترین شبه جزیره 
دنیا، تنها از طریق سه کشور شمالی خود یعنی کویت، عراق و اردن می تواند ارتباط 
زمینی با کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی برقرار کند که آن هم به  سبب نبود 
زیرساخت های جاده ای و ریلی کافی، درحال حاضر، میسر نیست؛ اما عربستان در پی 
برطرف کردن این مشکل از طریق مبادی جاده ای و ریلی با سرمایه گذاری باال است.

یکی از مهم ترین دالیل توجه این کشور به توسعه ارتباطات خود، دور زدن ایران 
است؛ چراکه طبق برآوردها، مسیر کریدور شمال-جنوب از طریق ایران 30درصد 
از سایر مسیرها کمتر است؛ اما اگر تا سال های آینده نزدیک، توسعه محورهای 

بین المللی جاده ای کامل نشود، خطر دور زدن ایران، ترانزیت را تهدید می کند.
امارات و رژیم صهیونیستی سرمایه گذاری های وسیعی بر روی ساخت و ارتقای 
زیرساخت ها انجام داده اند و قصد دارند از طریق خط ریلی که بخش بزرگی از 
آن موجود است، خلیج فارس را به بندر حیفا متصل کنند. راه ریلی جدید موجب 
می شود انتقال کاالها از سرزمین های اشغالی به امارات در یک یا 2روز انجام شود؛ 

درحالی  که اکنون انتقال کاالها از کانال سوئز ۱2روز طول می  کشد.
اشغالگر  رژیم  و  عربی  با کشورهای  با سرمایه گذاری مشترک  نیز  هند   )2
قدس، به دنبال دستیابی راحت تر به بازار اروپاست و در این مسیر از معافیت 
تحریمی بندر چابهار حتی استفاده نکرده و بدون تالش برای استفاده از این 

فرصت، آن را رها کرد و در اقدامی غیرمنتظره، استفاده از مسیر پاکستان 
را برگزیده و گندم خود را از این کشور به افغانستان منتقل کرده است. این 

درحالی است که  پاکستان با هند اختالفات دیرینه دارد.
تعریف کرده اند . یک مسیر  برای خود  نیز مسیر جدیدی  ترکیه و چین   )3
ریلی ، قطاری که از استانبول به راه می افتد و با طی 8هزار و ۶۹3کیلومتر 
به چین می رسد. این قطار با گذر از تونل زیر دریای مرمره که در سال های 
گذشته احداث شده در خاک ترکیه 2هزار و 323کیلومتر طی مسیر کرده و 
وارد خاک گرجستان شده و در گرجستان نیز 220کیلومتر راه پیموده و بعد از 
طی 430کیلومتر در خاک جمهوری آذربایجان توسط کشتی در دریای خزر 

420کیلومتر طی مسیر کرده و وارد قزاقستان می شود.
در خاک قزاقستان 3هزار و 200کیلومتر پیموده و در خاک چین نیز 2هزار و 
۱00کیلومتر طی خواهد کرد تا به مقصد نهایی خود یعنی شهر »شی آن در استان 
شی آن شی« در شمال شرقی استان »سین کیانک« برسد. این منطقه در غرب 
چین و در بخش انتهایی جاده ابریشم واقع شده که چین باستان را به مدیترانه 
متصل می کند. این مسیر از طریق خط آهن باکو- تفلیس- کارص )شهری در 
ترکیه( و از کریدور میانی و غربی- شرقی خزر می گذرد. این مسیر که جاده ابریشم 
آهنین نامیده می شود، کریدور مرکزی، امن، اقتصادی، کوتاه و دارای مناسب ترین 
اقلیم برای راه آهن بین قاره های آسیا و اروپا است، خود را برای حمل ونقل ریلی 

صادراتی از ترکیه به چین آماده می کند.
قطار در ۱2روز مسیر 8هزار و ۶۹۶کیلومتری را می گذرد و از استانبول به شهر 
شی آن می رسد. اما اگر به جای خط آهن، از مسیر دریایی راهی چین شود، یک ماه 
طول می کشد تا به مقصد موردنظر برسد. یکی از مسائلی که برای صاحبان کاال 
در انتخاب مسیر ترانزیتی مهم است، در کنار تعرفه پایین، تسریع در تحویل کاال 
در مقصد است. وقتی سیر قطار باری استانبول-شیان در 8۵00کیلومتر مسیر، 
۱2روزه است، مشوقی برای صاحب کاال خواهد بود؛ چراکه زمان تحویل کاال در 

مسیرهای ما با وجود کوتاه تر بودن، طوالنی تر است.
حرکت این قطار فرصت یک دوره جدید در صادرات را برای ترکیه به وجود 
می آورد. ترکیه در سال های گذشته زیرساخت های ارتباطی خود را با طرح های 
مختلف تقویت کرده و بهبود بخشیده است؛ هدف ترکیه جای گیری در بین 
۱0اقتصاد برتر جهان است و با بهره برداری از این مسیر، به این هدف یک گام 
دیگر نزدیک تر شده است. ترکیه در سال های اخیر با سرمایه گذاری در مسیر 
روابط  توسعه  در صدد  هم  آذربایجان  جمهوری  گرجستان،  کارص،  خط آهن 
تجاری خود با این دو کشور برآمده و هم در صدد سهم گیری از تجارت ترانزیت 

کاال از طریق چین به بازارهای اروپایی می باشد.
ترکیه در این راستا عالوه بر سرمایه گذاری در زیرساخت های ریلی و بهبود 
وضعیت خطوط ریلی خود، مسیر جدیدکارص- گرجستان را نیز تاسیس کرده 
است. عالوه بر این، برای احداث تونل اوراسیا در زیر دریای مرمره امکان 

تردد از آسیا به اروپا با عبور از این تونل را فراهم می سازد.
هر چند برخی از کارشناسان معتقدند مسیر ترانزیتی ترکیه-چین از قابلیت الزم برای 
محدود سازی  حوزه نفوذ و اثرگذاری ایران در جاده ابریشم و یا »کمربند، راه« برخوردار 
نیست، ضمن این که هزینه، امنیت و سرعت مسیر ترانزیتی ترکیه نسبت به مسیر ایران 
از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست؛ اما آنچه مشاهده می شود این است که قطار باری 
ایران مسیر تهران-سرخس به طول 2۱00کیلومتر را  22روزه طی می کند، درحالی 
که کشور ترکیه مسیر 8هزار و ۵00کیلومتری حمل بار را ۱2روزه طی می نماید. پس 
درواقع چین یا ترکیه ما را دور نزده اند، بلکه این خودتحریمی ها است که موجب شده 

است ما از اهداف مسیرهای ترانزیتی خود دور بمانیم.
به دلیل فرسودگی و قدیمی بودن مسیر ریلی در مسیر ترکیه، ایران، پاکستان، 
قزاقستان کاالهایی که توسط قطار از این مسیر به قزاقستان ارسال می شود، با 
یک چهارم سرعت قطارهایی که در مسیر کارص، گرجستان، جمهوری آذربایجان 
ارسال می شوند، به مقصد می رسند و این نیز زمان ارسال کاال از مسیر ایران و 
پاکستان به چین را افزایش می دهد. پیش تر قرار بود مسیر خط آهن از چین تا 
آسیای میانه، ایران، آذربایجان گرجستان و از آنجا به سمت روسیه با ترکیه و 

در نهایت اروپا باشد، درحالی که همه این مسیرها به غیر از ایران تکمیل شد  .
مسیر خط آهن کارص، گرجستان به جمهوری آذربایجان در سال 20۱۷ افتتاح 
شد . برای انتقال بار از مسیر ترکیه به ایران، بدون طی مسیر دریاچه وان، 
نیاز به ریل گذاری در اطراف دریاچه وان می باشد. درحال حاضر قطارهایی 
که از مسیر ایران وارد ترکیه می شوند، مجبور به گذر از دریاچه وان توسط 
اینکه تاسیسات موجود در دریاچه وان نیز به روز  کشتی هستند و به دلیل 

نیست، مدت زمان طوالنی برای بارگیری قطارها به کشتی موردنیاز است.
احداث خط آهن از ایران به کارص و استفاده از خط آهن کارص به ارضروم هم مسیر 
حرکت را کوتاه خواهد کرد و هم نسبت به ریل گذاری در اطراف دریاچه وان نیاز به 
سرمایه گذاری کمتری خواهد داشت. برای استفاده از این مسیر می باید خط آهنی از 
مسیر خوی تا مرز بازرگان و در خاک ترکیه نیز از مرز ایران تا شهر کارص احداث گردد.
از خاک  امکان گذر  ترکیه حرکت می کنند  از  درحال حاضر قطارهایی که 
ایران و ورود به پاکستان را دارا هستند، ولی به سبب فرسودگی خطوط ریلی 
ترجیح  ریلی،  مناطق گذر خطوط  در  ناامنی های موجود  نیز  و  پاکستان  در 
ترکیه، گرجستان،  یا  و  به چین  قزاقستان  از مسیرهای روسیه،  استفاده  به 

جمهوری آذربایجان، قزاقستان و چین می باشد.
4( چین در انتقال محموله های خود به کشورهای اروپایی از طریق خط آهن به جز 
مسیر ترکیه، امکان استفاده از مسیر قزاقستان، روسیه، بالروس، لهستان را نیز 
دارد و امکان حمل بار از این مسیر در ۱۵روز میسر می باشد. درحال حاضر در این 
مسیر ساالنه 3۵0هزار کانتینر جابه جا می شود. درحال حاضر تجار چینی در تالش 
برای تغییر مسیر ترانزیت کاال از خاک روسیه به دلیل تحریم های بین المللی و 
عدم امنیت در دریای سیاه هستند و مشخصا به کریدور آسیای مرکزی، دریای 

خزر، قفقاز و ترکیه فکر می کنند و به این مسیر جایگزین تمرکز کرده اند .
۵( پاکستان نیز برای گسترش همکاری های ریلی در منطقه  تالش می کند 
ترویج  منطقه ای،  تجارت  همسایگان،  با  همکاری ها  توسعه  نیز  آن  هدف  و 
گردشگری و همچنین احیای قطار اسالم آباد-تهران، موسوم به قطار باری اکو 
است. پاکستان نیز که در صدد گرفتن سهمی از ترانزیت کاال از مسیر چین به 
اروپا و بالعکس است؛ خط آهن کویته زاهدان، بخش مهمی از طرح بزرگ قطار 
اکو است که در صورت اجرا، اسالم آباد-تهران-استانبول از طریق خط آهن به هم 
متصل خواهند شد. مجموع طول مسیر ریلی کویته تا زاهدان ۷32کیلومتر است 
که بخش عمده آن در خاک پاکستان قرار دارد. قطار کانتینربر اکو براساس توافق 
سه جانبه میان اسالم آباد، تهران و آنکارا در سال 200۹ فعالیت خود را رسما آغاز 

کرد؛ فعالیت این قطار تا دسامبر سال 20۱۱ ادامه یافت و اکنون متوقف است. 
)ادامه گزارش در شماره بعد هفته نامه(

یادداشت

ایجاد درآمدهای پایدار 
با بهره مندی از حوزه 

گردشگری مناطق آزاد تهدیدها و فرصت های ترانزیت و 
لجستیک ایران و مناطق آزاد )بخش اول(

واکاوی ظرفیت ها و موقعیت  استراتژیک ایران در حوزه حمل و نقل بین المللی:

7 گزارش

یادداشت: 
  روشنا علم شاهی

کارشناس حوزه گردشگری
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از  گردشگران  بازدید  و  گردشگری  حوزه  توسعه  با 
به  گردشگران  نیاز  آزاد،  مناطق  جذاب  حوزه های 
بخش های گردشگری بیشتر می شود. توسعه گردشگری 
اقتصاد سایر بخش های مناطق می گردد و  پویایی  باعث 
به  گردشگری  فعالیت  از  حاصله  درآمد  و  اقتصادی  سود 
مناطق  برای سازمان های  غیرمستقیم  و  صورت مستقیم 

آزاد قابل بررسی می باشد.
حوزه  در  سرمایه گذاری  از  ناشی  خود  که  اقتصادی  رشد 
گردشگری در مناطق است، در آینده می تواند ایجاد درآمد 
و اشتغال پایدار نماید و به لحاظ اقتصادی درآمد حاصل 
از گردشگری خارجی و حتی داخلی برای هر کشوری در 

حکم صادرات قلمداد می شود.
منافع و درآمدهای مستقیم گردشگری، پول هایی است که 
گردشگران و مسافران مستقیما صرف خرید کاال و خدمات 
می کنند و سازمان های ارائه دهنده محصوالت و خدمات آن 
را دریافت می  نمایند و مزایای غیرمستقیم هم از طریق گردش 
وجوهی است که مسافر در مقصد خرج می کند و این پول در 
سامانه های اقتصادی مناطق آزاد به جریان می افتد و سبب 
تحرک چندباره اقتصادی مناطق و افزایش سطح درآمدی 
حوزه  که  است  تکاثری  اثر  همان  این  که  می شود،  مردم 

گردشگری به شکل غیرمستقیم بر مناطق آزاد می گذارد.
بی شک توسعه اقتصاد مناطق آزاد و ایجاد منابع درآمدی 
کشور  آزاد  مناطق  مدیران  دغدغه های  از  همواره  پایدار، 
مطالبات  و  انتظارات  از  بسیاری  تحقق  که  است  بوده 

سازمان ها و مراکز هزینه کرد به آن وابسته است.
امروزه شهرها و مناطق موفق که نامشان به عنوان یک مقصد 
گردشگری مطرح می شود، بخش مهمی از اقتصادشان را از 
محل فرصت های جذب و ساماندهی اشتغال و مسائل مربوط 
به گردشگری اداره می کنند و از آنجایی که روش های سنتی 
اداره  فزآینده  هزینه های  پاسخگوی  مناطق،  در  درآمدزایی 
مناطق نیست، گردشگری توانسته است به عنوان صنعتی 
اشتغال زا، درآمدزا و منبع درآمدی پایدار توجه مدیران را به خود 
جلب کند. مدیران مناطق آزاد می توانند از طریق برنامه ریزی 
برای توسعه زیرساخت های مناطق از قبیل شبکه های ارتباطی 
و حمل  و  نقل، تاسیسات و تجهیزات شهری، توسعه فضاهای 
تفریحی و فراغتی و برنامه ریزی برای زیرساخت های خدماتی 
در سطح قابل قبول گردشگر، در رشد و توسعه گردشگری در 

مناطق آزاد تاثیر بسزایی داشته باشند.
راهکارهایی جهت توسعه اقتصاد گردشگری مناطق آزاد در 
راستای تحقق درآمدهای پایدار به شرح ذیل اعالم می گردد:

فرهنگی  اقتصادی،  اجتماعی،  برنامه ریزی  بر  تاکید   
فقط  نه  مستمر،  صورت  به  گردشگران  به  خدماتی  و 
بخش های  همکاری  با  سال  از  خاص  زمان های  در 
مختلف مدیریت اجرایی مناطق آزاد و میراث فرهنگی و 
گردشگری و کارشناسان صاحب نظر در حوزه گردشگری.
 تاسیس و بازسازی مجموعه های گردشگری، تفریحی 
در حوزه مناطق آزاد و محدوده های آن با مشارکت بخش 

خصوصی و یا سرمایه گذاری مستقیم سازمان ها.
 برپایی نمایشگاه های متنوع، جشنواره ها، همایش های 
نیز  از فرصت های مناسب و  بین المللی و استفاده  ملی و 
استفاده بهینه در زمان برگزاری این فعالیت ها برای معرفی 

جاذبه های گردشگری منطقه.
فرهنگی،  اجتماعی،  متنوع  نیازمندی های  ارائه   
شیوه های  قالب  در  گردشگران  به  خدماتی  و  اقتصادی 

متنوع اطالع رسانی نوین.
 تقویت مشارکت بخش خصوصی و مجامع محلی در 
آزاد و  جهت رشد بخش های مختلف گردشگری مناطق 
جلوگیری از عدم انحصاری بودن این بخش ها در دست 

افراد و شرکت های خاص در مناطق آزاد کشور.
و  تفریحی  نیازهای  رفع  برای  الزم  بسترهای  ایجاد   
فراغتی گردشگران مناطق ازجمله فضای سبز، بوستان ها، 
نقاط  در  و...  دریایی  تفریحات  خرید،  مراکز  پارک ها، 

مختلف منطقه ای در مناطق آزاد.
 احیاء و بازسازی جاذبه های تاریخی، فرهنگی موجود در 

مناطق آزاد و توسعه همه جانبه میراث تاریخی این مناطق.
 توسعه گسترش فضاهای مدرن همچون بسط مراکز 
و  منطقه ای  )ملی،  کنسرت ها  سینماها،  تئاتر،  فرهنگی، 
حوزه های  در  مدرنیته  و  سنت  ترکیب  و  تلفیق  محلی(، 

بازسازی فضاهای گردشگری در مناطق.
و  پویا  مهیج،  فراغتی،  و  تفریحی  فعالیت های  ایجاد   
انعطافی با برنامه ریزی های مدرن و به روز در جهت جذب 

گردشگر.
 تربیت نیروی متخصص در جهت بهره برداری تورهای 
گردشگری مناطق آزاد، راهنمایان تورها در حوزه معرفی 

جاذبه های گردشگری در مناطق به گردشگران.
 گسترش کیوسک های اطالع رسانی گردشگری در نقاط 
افزایش دستگاه های  و  تعبیه  و  آزاد کشور  مناطق  مختلف 

مکان یابی برای گردشگران به صورت چند زبانه.
گردشگران  به  نسبت  محلی  جوامع  در  نگرش  تغییر   

برای جذب پایدار توریسم در مناطق آزاد کشور.
 ایجاد راهکارهای مناسب برای تقویت حل مشکالت 
گردشگری و کنترل معظالت )تخریب فضای سبز، عدم 
امنیت گردشگر ، نحوه ارائه خدمات به توریسم ، حمل  و نقل 

داخلی و خارجی به گردشگران و...(
اطالعات  ارائه  برای  مناسب  اجرایی  مدیریت  ارائه   

صحیح از اماکن تاریخی و فرهنگی به گردشگران.
و  خدمات  ارائه  جهت  در  ناهماهنگی ها  رفع   
برنامه ریزی های متنوع به گردشگران و مسئول بودن تمام 
نهاد های متولی نسبت به ایجاد هرگونه مشکل و تالش 
در  گردشگران  مسائل  و  مشکالت  حل  برای  همه جانبه 

مناطق آزاد.
 مسئولیت پذیری و پاسخگویی تمام واحد های موثر در 
این حوزه برای ارائه هرگونه خدمات مناسب به گردشگران 

در جهت توسعه پایدار توریسم در مناطق آزاد.
 کنترل ارائه اطالعات و جلوگیری از اطالعات ناقص 

در زمینه های مختلف این حوزه به گردشگران.
معرفی  مجازی،  گردشگری  سایت های  طراحی   
در  اختصاصی  رسانه های  در  گردشگری  ظرفیت های 
جهت ترغیب گردشگران و تبلیغات وسیع در جهت معرفی 
ظرفیت های گردشگری مناطق آزاد در حوزه های مختلف.
و  انجمن ها  خصوصی،  بخش  مشارکت  از  حمایت   
و  دستاوردها  ارائه  قالب  در  بومی  مردم نهاد  سازمان های 
فعالیت های فرهنگی محلی به گردشگران در مناطق آزاد 

کشور.

گزارش:
 ابراهیم جلیلی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو  
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جزیره قشم

ارسال نخستین محموله 
صادرات مجدد خودروی 

سواری از قشم

به جهت پاسداشت اقدامات انجام شده حوزه 
فرهنگی و مذهبی در قشم صورت گرفت:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم انجام گرفت:

مدیر گمرک منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
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قشم

در بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از پروژه های عمرانی جزیره انجام شد:

تاکید بر سرعت بخشیدن به تکمیل 
پروژه های نیمه تمام منطقه آزاد قشــم

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با مدیرعامل صحا مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

بنیانگذار سبک خوس دوزی آیه های قرآن و اسماء متبرکه اعالم کرد:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با معاون وزیر کار مطرح شد:

سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونت  سرپرست 
منطقه آزاد قشم گفت: زیرساخت های الزم برای توسعه 
در  دانش بنیان  شرکت های  و  پیشرفته  صنایع  فعالیت 

جزیره قشم فراهم است.
مادر  شرکت  مدیرعامل  با  جلسه  در  گرشاسبی  مختار 
تخصصی صندوق حمایت از صنایع پیشرفته )صحا( اظهار 
گردش  در  سرمایه  و  موردنیاز  مالی  منابع  تامین  داشت: 
واحدهای تولیدی، یکی از مهم ترین مشکالت آنها است 
که امیدواریم با استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از صنایع 

پیشرفته اقدامات خوبی برای رفع این موانع صورت گیرد.
حوزه  در  خوبی  مزیت های  و  مشوق ها  داد:  ادامه  وی 
که  است  پیش بینی  شده  قشم  آزاد  منطقه  در  تجارت 
می تواند به صنایع پیشرفته فعال در جزیره قشم، استان 
هرمزگان و کشور برای تامین مواد اولیه موردنیاز تولید و 

ماشین آالت خطوط تولید کمک کند.
گرشاسبی تصریح کرد: برنامه ریزی خوبی برای جذب و 

فعالیت واحدهای فناور و دانش بنیان و صنایع های تک 
تامین  دنبال  به  و درحال حاضر  در قشم صورت گرفته 

زیرساخت های الزم برای فعالیت آنها هستیم.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: قشم ظرفیت های بسیار 
خوبی در حوزه شیالت و صنایع دریامحور دارد که با حمایت 
صندوق حمایت از صنایع پیشرفته می توانیم در این حوزه به 

جایگاه قابل قبولی در کشور و منطقه برسیم.
پیشرفته  صنایع  از  حمایت  صندوق  مدیرعامل  همچنین، 
در این جلسه گفت: یکی از بحث های جدی در صندوق 
تولید همه جانبه و متوازن  تولید صنایع پیشرفته،  عالوه بر 
در مناطق مختلف کشور است تا بتوانیم در مناطق مختلف 
بر اساس توانمندی ها و ظرفیت هایشان تولید را رونق بخشیم.

محسن نادری منش ادامه داد: صحا به  عنوان بازوی تامین مالی 
وزارت صمت در حوزه صنایع پیشرفته، طبق اساسنامه موجود به 
دنبال این است که با افزایش تعامالت در نقاط مختلف و تامین 

سرمایه صنایع پیشرفته را در کشور تسهیل نماییم.
وی با اشاره به حمایت صندوق حمایت از صنایع پیشرفته 
در حوزه تامین مالی واحدهای تولیدی، افزود: درحال حاضر 
سقف تسهیالت صحا ۱۵میلیارد تومان با نرخ ترجیحی ۵ تا 
۱۵درصد و تابعی از سرمایه صندوق است که در آینده با توجه 
به افزایش سرمایه، سقف ارائه تسهیالت هم افزایش می یابد.
مدیرعامل صحا در پایان تصریح کرد: امیدواریم که با تالش 
فعاالن حوزه صنایع پیشرفته بتوانیم سهم این صنایع را افزایش 
داده و حداقل به ۵درصد برسانیم و این نیازمند این است که 

حداقل ۵برابر متوسط صنعت فعالیت را افزایش دهیم.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار 
منطقه آزاد قشم به همراه حجت االسالم حاجبی امام جمعه 
شهرستان و حسین دیرباز مدیر آموزش  و پرورش قشم، طی 
مراسمی به مناسبت هفته جهانی معلولین، از دانش آموزان 

مدرسه استثنایی قشم تقدیر کرد.
گفت:  آیین  این  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
توانمندی دانش آموزان این مدرسه در کارهای هنری و علمی 

ارزشمند است و نشان از استعدادهای بی کران آنها دارد.
افشار فتح الهی ادامه داد: دانش آموزان مدرسه استثنایی قشم 

عبارت »ما می توانیم« را به معنای واقعی کلمه تعبیر کرده و 
الگویی موفقی برای همه دانش آموزان قشم و کشور هستند.
به ویژه  معلولین  توانمندسازی  بستر  ساختن  فراهم  وی، 
دانش آموزان را، جزو حقوق شهروندان و تکلیف دولت برشمرد 
و اظهار داشت: برای این که معلولین سهم برابر از فرصت های 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشند، باید زمینه های 

آموزش  و پرورش مناسب را برای آنان فراهم نماییم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان با بیان اینکه مهرماه امسال و همزمان با بازگشایی 

مدارس، ۲۵مدرسه توسط سازمان بازسازی شده است؛ به 
دانش آموزان مدرسه استثنایی قشم وعده داد اقدامات الزم 
به  منظور بهسازی و ساماندهی فضای این مدرسه توسط 

سازمان منطقه آزاد قشم به انجام خواهد رسید.
گفتنی است، در آیین تقدیر از دانش آموزان مدرسه استثنایی 
قشم، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم به همراه حجت االسالم حاجبی امام جمعه شهرستان 
و حسین دیرباز مدیر آموزش  و پرورش قشم و جمعی از 

معلمان و دانش آموزان حضور داشتند.

بنیانگذار سبک خوس دوزی آیه های قرآن و اسماء متبرکه 
گفت: ۱۱۰اثر هنری خوس دوزی قرآنی با انواع مختلف 
خط های ایرانی و اسالمی تولید و در نخستین نمایشگاه 

دستاوردهای مردمی قشم شهریما رونمایی شد.
مسعود مورموگویی اظهار کرد: این ۱۱۰اثر هنری آیه شریفه 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم« با استفاده از ۱۱۰فونت مختلف 
ایرانی و اسالمی در مدت زمان پنج سال توسط بنده، الله 

آقایی فروشانی و زهرا موگویی خوس دوزی شده است.
وی ادامه داد: هنر خوس دوزی آیه های قرآن و اسماء متبرکه، 
هنری جدید است که نیازمند توجه و حمایت بیشتر است و 
رایزنی های خوبی نیز با یک شرکت دانش بنیان انجام شده 
و در صورت تامین مالی، قرقره های از جنس طالی واقعی 

تولید و برای این هنر اختصاص پیدا خواهد کرد.
بنیانگذار سبک خوس دوزی آیه های قرآن و اسماء متبرکه عنوان 

کرد: این تیم هنری در سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار موفق 
به کسب دو درجه استاد ممتازی و یک درجه عالی هنری از 

دبیرخانه ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور شد.
زیرشاخه های  از  یکی  خوس دوزی  گزارش،  این  براساس 
رشته رودوزی است و در خوس دوزی قرآنی بر روی پارچه 
توری ریزبافت، بدون استفاده از سوزن و تنها با انتقال نوار از 
سوراخ های ریز و قیچی کردن یک به یک گره ها انجام می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
تامین زیرساخت ها  برای  آمادگی سازمان متبوع خود  از 
کاالبرگ  طرح  اجرای  جهت  موردنیاز  پشتیبانی  و 

الکترونیکی در جزیره قشم خبر داد.
کار  تعاون،  وزیر  معاون  با  دیدار  در  فتح الهی  افشار 
شهرستان  امام جمعه  حضور  با  که  اجتماعی  رفاه  و 

آیت اهلل  مردمی  دولت  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  قشم 
برای  الکترونیک  کاالبرگ  طرح  اجرای  با  رئیسی 
تمامی  و  دارد  جدی  اراده  مردم  به  خدمت رسانی 
بخش ها و دستگاه ها باید در کنار یکدیگر برای اجرای 

نمایند. این پروژه تالش  بهتر 
وی افزود: اطالع رسانی دقیق و شفاف برای رفع نگرانی 
احتمالی گروه های اجتماعی و اقناع افکار عمومی برای 
همراهی مردم با اجرای این طرح در استان هرمزگان و 
به  می توان  و  است  باالیی  اهمیت  دارای  قشم،  جزیره 

اجرای موفق آن کمک کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
تامین  برای  آزاد قشم  پایان خاطرنشان کرد: منطقه  در 
زیرساخت های الزم و پشتیبانی از اجرای طرح کاالبرگ 

الکترونیکی در جزیره قشم آمادگی کامل دارد.
همچنین، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
کاالبرگ  طرح  اجرای  با  گفت:  جلسه  این  در  اجتماعی 
الکترونیک در استان هرمزگان، هیچ تغییری در مبالغ و 

زمان واریز نقدی یارانه ها صورت نمی گیرد و ساکنان این 
استان می توانند به میزان مبلغ یارانه خود، یک ماه زودتر 
و با مراجعه به فروشگاه های متصل، به صورت اعتباری 

از میان اقالم اساسی خرید کنند.
از  استفاده  و  خرید  صورت  در  افزود:  ابوحمزه  داریوش 
و  شده  کم  آنها  یارانه  از  شده  استفاده  مبلغ  اعتبار،  این 
به حساب  یارانه ها  نقدی  واریز  مقرر  زمان  در  آن  مانده 
طریق  از  مردم  و  می شود  واریز  خانوار  سرپرستان 
کاالبرگ الکترونیک اقدام به خرید کاالهای اساسی کنند 

یا از یارانه نقدی بهره مند شوند کامال اختیاری است.
به  نقدی  یارانه  این طرح،  اجرای  با  این که  بیان  با  وی 
قوت خود باقی است؛ اظهار داشت: در این طرح امکان 
اعتباری  به صورت  و  زودتر  یارانه یک ماه  هزینه کردن 
استفاده  مبلغ  اعتبار،  از  استفاده  صورت  در  دارد؛  وجود 
شده از یارانه کم شده و مانده آن به  حساب سرپرستان 

واریز می گردد.
پایان  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  معاون 

تصریح کرد: پس از بررسی های صورت گرفته، استان 
کاالبرگ  طرح  اجرای  پایلوت  عنوان  به  هرمزگان 
آینده  در  امیدواریم  و  است  شده  انتخاب  الکترونیک 
استان  این  نقاط  تمام  در  آن  اجرای  شاهد  نزدیک 

باشیم.
حاجبی  االسالم غالمرضا  نشست، حجت  این  ادامه  در 
نیز گفت: موضوع ساماندهی  امام جمعه شهرستان قشم 
کاالبرگ  طرح  اجرای  و  یارانه ها  پرداخت  شیوه  و 
الکترونیک به علت ارتباط نزدیک با معیشت تمامی افراد 
اطالع رسانی  با  که  است  حساسیت هایی  دارای  جامعه، 
این  در  اجتمالی  نگرانی های  آن می توان  درباره  صحیح 

خصوص را کاهش داد.
کار  مدیرکل  تعاون،  وزیری  معین  مجتبی  همچنین، 
از  جلسه  این  در  نیز  هرمزگان  استان  اجتماعی  رفاه  و 
طرح  اجرای  برای  اعتبار  ملی  شبکه  بستر  آماده سازی 
سیاست های  اجرای  راستای  در  الکترونیک  برگ  کاال 

عدالت محور دولت مردمی سیزدهم در استان خبر داد.

برگزاری نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر سال برگزاری نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر سال ۱۴۰۲۱۴۰۲ منطقه آزاد قشم منطقه آزاد قشم

تامین زیرساخت ها در جهت توسعه فعالیت صنایع پیشرفته و دانش بنیان در قشمتامین زیرساخت ها در جهت توسعه فعالیت صنایع پیشرفته و دانش بنیان در قشم

بهسازی فضای مدرسه استثنایی جزیره از سوی سازمان منطقه آزاد قشمبهسازی فضای مدرسه استثنایی جزیره از سوی سازمان منطقه آزاد قشم

تولید و رونمایی از تولید و رونمایی از ۱۱۰۱۱۰اثر خوس دوزی »بسم اهلل الرحمن الرحیم« در قشماثر خوس دوزی »بسم اهلل الرحمن الرحیم« در قشم

آمادگی منطقه آزاد قشم برای همکاری در اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکآمادگی منطقه آزاد قشم برای همکاری در اجرای طرح کاالبرگ الکترونیک

از  سپاس،  لوح  اهدای  با  غدیر  بین المللی  بنیاد  دبیرکل 
زحمات افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم تقدیر کرد.
افشار  با  نشستی  طی  صدیقی  کاظم  آیت اهلل  نماینده 
حوزه  شده  انجام  اقدامات  پاسداشت  ضمن  فتح الهی، 
فرهنگی و مذهبی در جزیره؛ قشم را نماد وحدت مذاهب 
تقدیم  را  بنیاد  دبیرکل  تقدیر  لوح  و  برشمرد  کشور  در 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 

نمود.
براساس این گزارش، اهتمام در راستای گسترش فرهنگ 
و آموزه های غدیر و فراهم ساختن زیرساخت های الزم 
جهت آموزش تاریخ اسالم و معارف اسالمی به جوانان 
تقدیر  موجب  که  است  موضوعاتی  ازجمله  نوجوانان،  و 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  از  غدیر  بنیاد 

منطقه آزاد قشم شد.
گفتنی است، بنیاد غدیر با مثبت خواندن وضعیت ارتقای 
مناسبی  الگوی  را  قشم  جزیره؛  در  مذهبی  و  فرهنگی 
برای سایر نقاط کشور در راستای توسعه فرهنگی پایدار 

برشمرد.

با  درگهان  شهر  گمنام  شهدای  یادمان  جانمایی  جلسه 
مدیرعامل  و  مدیره  رئیس هیات  فتح الهی  افشار  حضور 
غالمرضا  االسالم  حجت  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
رضا  سرهنگ  قشم،  شهرستان  امام جمعه  حاجبی 
رکن الدینی مدیرکل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس 
فرمانده  امیری کیا  حجت  سرهنگ  هرمزگان،  استان 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه و محمد محمدحسینی فرماندار 

شهرستان قشم برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه اظهار 
کرد: نفس حضور شهدا و ایجاد مقبره برای یادمان این 
انقالبی و زنده  عزیزان، موجب برکت و پرورش روحیه 
آرمان های  و  اسالمی  جمهوری  ارزش های  داشتن  نگه 

شهدا می شود.
افشار فتح الهی ادامه داد: شهداي انقالب و هشت سال 
دفاع مقدس بر گردن همه ما حق بزرگی دارند و عزت، 
اسالمی،  جمهوری  مقدس  نظام  سربلندي  و  اقتدار 
یاد  باید  لذا  و  است  آنان  فداکاري هاي  و  ایثار  مرهون 
و خاطره شهدا و ارزش هاي دفاع مقدس را در کشور و 

محافل مختلف گرامي بداریم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
صورت  که  خوبی  برنامه ریزی  با  کرد:  تاکید  پایان  در 
شهر  گمنام  شهدای  مقبره  برای  جانمایی  با  و  گرفته 
برگزاری  و  اجرا  برای  نیز  پیش بینی هایی  باید  درگهان، 

برنامه های فرهنگی و مذهبی صورت بگیرد.
محل  تعیین  از  پس  یک روز  فاصله  به  است،  گفتنی 
به  درگهان،  شهر  در  گمنام  شهدای  یادمان  جانمایی 
عملیات  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  دستور 
امور  مدیریت  نیروهای  توسط  بنا  این  احداث  عمرانی 

درگهان منطقه آزاد قشم آغاز شد.

فرآیند  آغاز  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گمرک  مدیر 
ارزش  به  صادرات مجدد  محموله  نخستین  اجرای 
یک میلیون دالر از مبدا امارات به مقصد عراق از منطقه 

آزاد قشم خبر داد.
این  داشت:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  گرشاسبی  مختار 
محموله صادرات شامل چندین دستگاه خودروی سواری 

و کاال به ارزش بیش از یک میلیون دالر می باشد.
مبدا  از  بالعکس  داد: همچنین صادرات مجدد  ادامه  وی 
عراق به مقصد امارات به ارزش بیش از ۵۰۰هزار دالر 

انواع کاال نیز درحال انجام است.
با  قشم؛  آزاد  منطقه  سازمان  گمرک  مدیر  گفته  به 
ابتدای سال جاری شاهد  از  برنامه ریزی صورت گرفته، 
از  کاال  انواع  صادرات مجدد  و  صادرات  حجم  افزایش 
جزیره قشم هستیم که این موضوع به کسب درآمد ارزی 

و اشتغال زایی در منطقه کمک شایانی می کند.

سفر  خدمات  اجرایي  ستاد  جلسه  نخستین 
سال ۱۴۰۲منطقه آزاد قشم با حضور رئیس هیات مدیره 
احکام  و  برگزار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 

روسای کمیته های این ستاد ابالغ شد.
از تالش های  تقدیر  این جلسه ضمن  در  فتح الهی  افشار 
بیان  نوروز ۱۴۰۱  در  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد  اعضای 
رضایتمندی  و  گردشگر  ۸۴۰هزار  از  میزبانی  داشت: 
هموطنان از خدمات منطقه آزاد قشم در روزهای عید ۱۴۰۱، 
بهترین فرصت برای معرفی ظرفیت های گردشگری قشم و 

ارزشمندترین برکت برای توسعه اقتصاد جامعه محلی بود.

هر  مسئولیت  با  متناسب  برنامه ریزی های  خواستار  وی 
کمیته و پیش بینی بودجه موردنیاز جهت رفع کاستی ها در 
حوزه های مختلف تا پیش از ورود به ایام تعطیالت بهاری 
شد و افزود: روسای کمیته ها موظف هستند مسائل و برنامه 
مرتبط با حوزه خدماتی خود را احصاء و طراحی کرده و پس 

از تایید در جلسه بعدی، به اجرا درآورند.
مناسب  توزیع  و  نوروز ۱۴۰۱  تجربه  به  اشاره  با  فتح الهی 
گردشگران در نقاط مختلف جزیره قشم، تاکید کرد: استفاده 
از ظرفیت شهرداران و دهیاری ها به  عنوان پتانسیلی باارزش، 
قرار  موردتوجه  گذشته  سال های  در  که  است  موضوعی 

نگرفته و امسال باید به آن توجه بیشتری کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان بر لزوم رفع نقاط حادثه خیز، مسئله اسکان، تامین 
مواد غذایی به ویژه آرد و نان و سرعت در ارائه خدمات 
ترددی در مبادی ورودی جزیره تاکید کرد و خاطرنشان 
نمود: ما باید برای میزبانی از جمعیت یک میلیون  نفری 

گردشگران نوروزی آمادگی کامل داشته باشیم.
روسای  احکام  جلسه،  این  ادامه  در  است،  گفتنی 
کمیته های ستاد اجرایی خدمات خدمات سفر منطقه آزاد 
نقطه نظرات  ایراد  به  مربوطه  روسای  و  شد  صادر  قشم 

و  ساکنان  به  خدمت رسانی  فرآیند  بهبود  جهت  خود 
گردشگران در ایام نوروز پیش روی پرداختند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
از  تعدادی  اجرای  روند  از  بازدید  در  آزاد قشم 
پروژه های عمرانی سطح جزیره قشم، بر سرعت 

بخشیدن انجام این طرح ها تاکید نمود.
جریان  در  بازدیدها،  این  در  فتح الهی  افشار 
پیشرفت فیزیکی تعدادی از پروژه های عمرانی 
سطح جزیره قرار گرفت و برای تسریع فرآیندهای 

اجرایی این طرح ها، دستوراتی را صادر کرد.
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
ابتدای برنامه های بازدیدهای خود، از مراحل 
طرح  عمرانی  پروژه  پیشرفت  میزان  و  اجرا 
اسکله بهمن جزیره قشم  توسعه و الیروبی 

پروژه،  این  اجرای  از  هدف  کرد.  بازدید 
و  بهمن  اسکله  تجاری  ظرفیت  افزایش 
پهلوگیری  برای  الزم  زیرساخت های  ایجاد 

کشتی های ۵هزار تن و ۱۰هزار تن است.
فتح الهی در بخش دیگری از برنامه های خود، 
از مراحل اجرا و پیشرفت پروژه عمرانی قطعه ۴ 
پروژه  این  کرد.  بازدید  خلیج فارس  بزرگراه 
حدفاصل بندر تجاری کاوه و بندر الفت جزیره 
قشم واقع شده و تاکنون مراحل زیرسازی و 

آماده سازی ۴کیلومتر آن به اتمام رسیده است.
پروژه  آماده سازی  مراحل  از  همچنین  وی 
حفاری جهت انتقال خط لوله گاز از کف دریا 

متر  ۳هزار  طول  به  پروژه  این  کرد.  بازدید 
شده  اجرایی  دریا  ۸۰متری کف  عمق  در  و 
های  نیروگاه  و  پاالیشگاه ها  موردنیاز  گاز  و 

جزیره قشم را تامین می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در بخش پایانی بازدیدهای خود، از 
معابر ورودی شهر الفت و طرح های پیش بینی 

شده برای این مسیر دیدن کرد. 
گفتنی است، هدف از این بازدید، بررسی میدانی 
وضعیت برای آماده سازی میزبانی از گردشگران 
نقاط حادثه خیز در جاده های  و همچنین رفع 

جزیره قشم در محور الفت بود.
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